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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 

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

 .نمايداين 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
 خرداد/ شهريور/ دي ماه

 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

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

  سؤال طراحي نكنند. 
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 رشته علوم و معارف اسالمي پايه دوازدهم 3بندي درس تاريخ بارم

 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 

 نوبت اول شماره درس

 نوبت دوم

 ماهخرداد/ شهريور/ دي

 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

 

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

  سؤال طراحي نكنند. 
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 اسالمي پايه دوازدهمعلوم ومعارف   ( رشته3عقايد) اصول بارم بندي درس

 1399ـ  1400سال تحصيلي 

 

 شود: بخش انجام مي در دواين 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

 .كندمقاالت تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه مينگارش  انجام پيشنهادها،

 ب. ارزشيابي پاياني:

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

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

 اي و فرعي نبايد سؤال طرح شود.حاشيه

 دوم نوبت اول نوبت درس رديف

  دي ماهخرداد/ شهريور/ 

 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
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توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 

 

 توجه:

ها  سوالي  "انديشيهم" از)نهايي(در ارزشيابي پاياني   1411-1399با توجه به غير حضوري بودن آموزش در سال تحصيلي  .1

 طرح نمي شود .

 سوال طرح نمي شود .  114 صفحه "فعاليتو "125صفحه  "تفكر "از  .2

 نمره سؤال طرح خواهد شد. 3حداكثر  "انديشه در آيات"از بخش  .3

اي گونهاز مفاهيم آيات بايد به و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. كردن عين آياتحفظ .4

 . 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 .5

 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 در برخي از دروس، بخش .6

 شود.حقيقات و فناوري، مستمر يا پاياني سؤالي طرح نميوزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، ت

اي به توجه به صحت قرائت آيات در همة دروس همواره مطلوب است، اما با وجود درس مستقل علوم و معارف قرآني، نمره .7

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

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
 

 نوبت دوم نوبت اول شماره درس

  دي ماهخرداد/ شهريور/ 

 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.روايات مورد سؤال نميحفظ متن آيات و 

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

  نمره سوال طرح خواهد شد. 3از متون عربي فقه حداكثر 

 

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 
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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 : 

آموزان از آغاز هر ترم بايد مورد توجه واقع شود. ارزشيابي مستمر، شامل 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    بخش انديشه و تحقيق. انجام 3

 نمره 7هاي طول ترم              . آزمون4

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

 گيرد .سال انجام ميدر پايان هر نيم

 نوبت دوم نوبت اول درس
 ماهيور/ ديخرداد/ شهر

 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

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مابالغ شده براي دورههايي از  برنامة درسي توليد و با توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

 سؤال طراحي نكنند. 
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 پايه دوازدهم ( رشته علوم و معارف اسالمي3بارم بندي درس اخالق )

 1399 ـ 1400سال تحصيلي 
 

 نوبت دوم  نوبت اول عنوان درس درسشماره 

  دي ماهخرداد/ شهريور/ 

 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 کتبي است. 1اين کتاب، زمان تدريس 
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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 فعاليتنمره ارزشيابي مستمر دانش 
 از:ها در اين درس، عبارت است 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

توار است، دن، اسگيرد و براساس رويكرد كلي محتواي آموزش يعني فهميدن، نه حفظ كراين 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

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 

 نكات بسيار مهم

ؤال دانشگاه مورد س هاي ورودي. 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

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

ت هاي وزارها، در هيچ آزموني اعم از آزمونبخش و پاورقي وجود دارد. از اين« 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 . توجه به صحت قرائت آيات در همه دروس همواره مطلوب است، اما با وجود درس مستقل علوم و معارف قرآني، نمره4

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

 نمره 20الف( ارزشيابي مستمر: 

قرائت صحيح آيات 
 ابتدايي درس

 هاي درس مشاركت در فرايند تدريس و انجام فعاليت
 هاي كالسي()تدبرهاي قرآني و فعاليت

 هاي طول ترم آزمون
 شفاهي()كتبي يا 

انجام فعاليت انديشه و 
 جمع تحقيق

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.نكات حاشيهبايد محور آزمون باشد و از  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 آنحفظ متن آيات و روايات و ترجمه  .3

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش
 هان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخشبه عنوا 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

 سؤال طراحي نكنند. 

 نوبت اول شماره دروس
 نوبت دوم
  دي ماهخرداد/ شهريور/ 

 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
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  دوازدهم  ، رشته علوم و معارف اسالمي، پايه3، زبان قرآن يدرس عرب يبندارمب

 1399ـ  1400 يسال تحصيل
 نوبت اوّل )از درس اوّل تا پايان درس پنجم(

 جمع نمره موضوع هاي زبانيمهارت

 الف: 

 مهارت 

 شناسيواژه

 2 5/1 شود.(نوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله )زير كلمات خط كشيده مي

 5/1 )همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد نـمره

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

 يا پر كردن جاي خالي با كلمه مناسب ارائه شده

5/1 

 5/1 دوازدهم( كتاب به كار رفته در هايمفرد يا جمع اسم )در حدّ اسمنوشتن 

 ب:

مهارت ترجمه به 

  فارسي

  5/5 هاي عربي به فارسيترجمة جمله

5/6 

 نـمره

 5/1 انتخاب گزينة درست در ترجمة جملة عربي به فارسي )دو جمله(

 5/1 تكميل ترجمة ناقص

 ج: 

 مهارت 

شناخت و کاربرد 

 قواعد

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

 باشد(، 

نمره شامل: ترجمة ماضي استمراري، بعيد و نقلي، امر، نهي، مستقبل و مصدر  1225بقية موارد 

 در جمله

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

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

 «صيغة فعل

2 10 

 نـمره

 25/1 و مصدر نوع همصدر ثالثي مزيد، مصدر ميمي، مصدر صناعي، مصدر مرّ

 5/1 ثتشخيص نوع اسم مذكّر و مؤنّ

 يابا توجّه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينهتشخيص ضمير مناسب براي جاي خالي در جمله 

 و شناخت نوع آنها

1 

 75/1 اسم موصول و نوع آن، جملة صله

 5/1 انواع خبر

 5/1 تشخيص مبتداي مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها 

 25/1 يافتن ضمير فصل در جمله

 5/1 آنها تعيين اسم و خبر افعال مقاربه و اعراب

 25/1 اسم مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل و ...( تشخيص نوع

 1 اي شبيه تمرينات كتاب(تحليل صرفي و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه
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 محلّ اعرابي و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل: 

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

5/1 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم
 

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

  )دو مورد(

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

 مناسب كامل شود.

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

5/1 5/1 

 نـمره

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

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

 ارائه شده در برگة امتحاني(

 هاي پرسشي مصوَّر يا پاسخ كوتاه به جمله

 يا تركيبي از هر سه حالت باال

1 

 

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 
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  دوازدهم  ، رشته علوم و معارف اسالمي، پايه 3، زبان قرآن يدرس  عرب يبندبارمادامه 
 1399ـ  1400 يسال تحصيل

 نوبت دوم )از درس اوّل تا پايان درس دهم(

 جمع نمره موضوع هاي زبانيمهارت

 الف: 
 مهارت 

 شناسيواژه

 2 5/1 شود.(نوشتن معناي كلمه از عربي به فارسي در جمله )زير كلمات خط كشيده مي
 5/1 )همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد نـمره

 )دو مورد( معنا در ميان چهار كلمهتشخيص كلمة ناهماهنگ از نظر 
 يا پر كردن جاي خالي با كلمه مناسب ارائه شده

5/1 

 5/1 هاي هفتم تا دوازدهم(هاي كتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:
مهارت ترجمه 

  به فارسي

  5/5 هاي عربي به فارسيترجمة جمله
5/6 

 نـمره

 5/1 عربي به فارسي )دو جمله( انتخاب گزينة درست در ترجمة جملة
 5/1 تكميل ترجمة ناقص

 ج: 
 مهارت 

شناخت و 
 کاربرد قواعد

ماضي استمراري، ماضي  يترجمة فعل ماضي و مضارع مجهول معتلّ ثالثي مجرّد، معادل فارس
 بعيد و ماضي نقلي، امر، نهي، مستقبل در جمله

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

75/1 10 
 نـمره

 75/1 مفعول مطلق و انواع آن
 75/1 تشخيص منادا و انواع آن

 25/1 تشخيص اغراء و تحذير
 25/1 مدح و ذمّ

 25/1 صيغه هاي تعجّب
 25/1 مفعول فيه
 25/1 مفعول له

 75/1 حال و انواع آن
 5/1 انواع آنتمييز و 

 75/1 مستثني و انواع آن
 1 توابع )نعت، عطف، توكيد، بدل(

 75/1 مصدر ثالثي مزيد، مصدر ميمي، مصدر صناعي، مصدر مرّه و مصدر نوع
 5/1 اسم موصول و نوع آن، جملة صله

 5/1 انواع خبر
 25/1 تشخيص مبتداي مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها

 5/1 تعيين اسم يا خبر افعال مقاربه و اعراب آنها

 5/1 اي شبيه تمرينات كتاب(تحليل صرفي و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه
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 محلّ اعرابي و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل:
 سخاسم و خبر نواتشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، مضافٌ اليه، صفت، نايب فاعل، 

5/1 

 د: 
مهارت درک و 

 فهم
 

 «وصل كردن كلمات ستون اوّل به توضيحات ستون دوم»سؤال جوركردني از مفهوم واژگان 
يا ارائة سه كلمه كه يكي اضافه است و دو جملة داراي جاي خالي كه بايد جاي  )دو مورد(

 خالي با كلمة مناسب كامل شود.

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

5/1 5/1 
 نـمره

 درک مطلب )ارائة متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمة پرسشي خوانده شده( 
يا )ارائة چهار جمله و تعيين درست و نادرستِ آنها بر اساس مفهومِ هر جمله يا بر اساس متنِ 

 ارائه شده در برگة امتحاني(
 هاي پرسشي مصوَّريا پاسخ كوتاه به جمله

 هاي بااليا تركيبي از حالت

1 

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 

 )براي طرّاحي سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پاياني(تذکّرات: 

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

 بندي دقيقاً رعايت گردد.نوبت دوم بايد بارم

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

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

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

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

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

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

 إلَي بُيوتِكُم. اِرجِعواتَرجِمِ الْكَلِمَةَ الَّتي تَحتَها خَطٌّ.              يا إخوَتـي، 

شوند. )جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده اي طرح مياي به صورت دو گزينهسؤاالت گزينه -5

 شود.(مي

 شود.( . )زير دو كلمه خط كشيده ميشودطرح ميطرح سؤال از معناي كلمات، در جمله  -6
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 شود.اي طرّاحي نميترجمة جمله يا كلمه از فارسي به عربي در هيچ آزمون يا مسابقه -7

 د.قرائن باشتوانند ماضي يا امر باشند بايد در جمله و همراه كه مي« تَعَلَّموا»هايي مانند طرح سؤال از فعل -8

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

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

اعل، جار و مجرور، اسم و خبر حروف مشبّهة اليه، نايب ففاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ»تشخيص  در -11

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

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

 اف نيست.خواسته شود از اهد

بندي قيد كرد كه از نيمة اوّل كتاب پنج نمره و از نيمة دوم پانزده توان در بارمدر برخي دروس به راحتي مي -11

 نمره طرح شود؛ امّا درس عربي اين گونه نيست.

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

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

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

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

 هاست.(

 ود.شثي مزيد معتل كه در پاورقي توضيح داده شده است مستقيماً در امتحان، سؤالي طرح نمياز فعل ثال -15

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

م مانند: اسم منسوب، اسشود كه در كتاب تدريس شده است؛ در بخش قواعد فقط از كلماتي استفاده مي  -71

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

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

 1399ـ  1400 يسال تحصيل
 امتحان شفاهي، ميان نوبت اوّل و دوم

 

 نـمره موضوع  ها مهارت  

 هاي مهارت

 خواندن،

 گفتنشنيدن و سخن

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

 حفظ سرود و اجراي گروهي آنهايي مانند و فعّاليت

 هااجراي نـمايش از متن برخي درس

7 

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

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

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

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

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

 نفره،

 يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در كالس

3 

 10 ها جمع نـمره                                                     

 

توسطه هاي ابتدايي، اول و دوم مهايي از  برنامة درسي توليد و ابالغ شده براي دورهبا توجه به اعالم بخش

 هابه عنوان  مطالعة آزاد، همكاران و طراحان محترم سؤال از اين بخش 19در وضعيت قرمز ويروس کويد 

سؤال طراحي نكنند. 

 
 :تذکّرات

 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.

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

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

 ت نـمره را دارد.در نـمرة شفاهي يك نـمره از هف
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إلَي »الِ شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤاي بسنده ميهاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمهدر پاسخ به جمله .3

در  «أنا أذهَبُ إلي الْمَكتَبَةِ.»، درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: «إلي الْمَكتَبَةِ»پاسخ دهد « أينَ تَذهَبُ؟

و پاسخ داد: « أينَ أنتَ؟»آموزي سؤال شد: ز نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشبخش مكالمه، فهمِ سؤال نيمي ا

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

ند. يقه معرّفي كآموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيكي از موارد امتحاني اين است كه از دانش .4

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

 كرد.

آموزان، آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين توان از همة دانشطبيعي است كه در يك روز نـمي .5

هاي شفاهي و مكالمة وي نـمرة خواند و مجموعه فعّاليّتتحصيلي ميآموز در طول سال هرآنچه را دانش

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

ينكه نيست. به ويژه ا« ناطق بغير اللغة العربية»هاي صرفي، نحوي و بالغي در مكالمه در حدّ رعايت ظرافت .6

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

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

 برگزار كند.

 کليه رشته ها: همدوازدپاية  توجه در وضعيت قرمز

 خودداري شود. نهايي عربي به فارسي از تغيير جمالت در آزمونهاي در ترجمه .1

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

رح نشود ط« يپرسش يها به جمله يا پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه»در بخش مهارت مكالمه  .3

با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه  يساز طرح سؤال از حوار )مانند جمله»و به جاي آن 

طرح  «و ... ( يا با کلمات ارائه شده، دو گزينه يخال يکتاب( ، پر کردن جا يها از عبارت

 شود.

 ساده مانند ييها و با ريشهه و زيرخط دار داخل جملدر  انواع فعل ةترجمطرح سؤال از  .4

مانند:  ند؛ک، آنها را ترجمه يا بيشتر قرينه دوآموز با کمک  و دانش باشد صَبَرَ و خَرَجَ، دَخَلَ

کِ.» انند هايي که کمتر در کتاب به کار رفته است؛ ماز فعل «يا صَديقَتي، ال تَخْرُجي مِنْ صَفِـّ

 جَهَرَ و سَهِرَ مطلقاً استفاده نشود. فقط فعل ثالثي مجرّد صحيح و سالم به کار برود.


