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 بنديبارم
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 عناوين 

 

 صفحه

 

 4  قرآن

 11 هاي آسمانپيام

 13 عربي 

 27 نگارشفارسي و 

 31 مطالعات اجتماعي 

 34 رياضي 

 38 علوم 

 42 بدنيتربيت

 44 تفكر و سبك زندگي

 51 زبان انگليسي 

 51 هنر 

 63 آمادگي دفاعي
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 بندي درس قرآن پايه هفتمبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 
 

 

 آزمون قرائت )شفاهي( 

يك پرسش قرائت 

 از:

 

 نوبت اول

 

 نوبت دوم
 ماهو ديشهريور 

 امتياز يك پرسش قرائت  

  نمره  5/3 3 تا 1دروس 

 نمره  5/3 6تا  1دروس 

  نمره  5/3 6تا  4دروس 

قرآن  272تا  218صفحات 

 كريم
  نمره  3

 نمره  2  6 تا 1دروس 

 نمره  3  2تا  7دروس 
 12تا  7دروس 

 

 نمره  5/3
 نمره  3  12تا 11دروس 

قرآن  342تا  281صفحات 

 كريم

 342تا  218صفحات  نمره  2 

 قرآن كريم

 

 نمره  3

 نمره 01 نمره 01 نمره 01 جمع

 

 :توضيحات

 پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است.  -1

جدول سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل در  4هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  -2

 فوق است.

 شود.)بيست و پنج صدم( نمره از امتياز آن پرسش كسر مي 25/1براي هر كلمه غلط خوانده شده،  -3
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 آزمون مفاهيم )كتبي(

 

شماره  پرسش از:

 درس

  و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4
 وآياتجمالتمعناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين
  نمره 2 3تا  1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 الگوهاي قواعد ساده قرآني

 معناي كلمات

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 2

 نمره 1  12تا  11

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 3

 نمره 1   12تا 11

 معناي جمالت و آيات

 اُنس با قرآن در خانه (« ب » ) تمرين 

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  2تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  12تا  11

 نمره 01 نمره 01 نمره 01  جمع
 

 تذكر: 

 مفاهيم اوست.آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و نمره پاياني هر  دانش
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 بندي درس قرآن پايه هشتمبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 
 

 آزمون قرائت )شفاهي( 

 يك پرسش قرائت از: 
 ماهو ديشهريور  نوبت دوم نوبت اول

 امتياز يك پرسش قرائت  

  نمره  5/3 3تا 1دروس 

 6تا  1دروس 

 
 

 

 نمره  5/3

  نمره  5/3 6تا  4دروس 

قرآن  414تا  342صفحات 

 كريم
  نمره  3

 نمره  2  6تا  1دروس 

 نمره  3  2تا  7دروس 
 12تا  7دروس 

 

 نمره  5/3
 نمره  3  12تا 11دروس 

قرآن  476تا  414صفحات 

 كريم

 476تا  342صفحات  نمره  2 

 قرآن كريم

 

 نمره 3

 نمره 01 نمره 01 نمره 01 جمع

 

 :توضيحات

 پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است.  -1

سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل در جدول  4هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود  -2

 فوق است.

 شود.)بيست و پنج صدم( نمره از امتياز آن پرسش كسر مي 25/1براي هر كلمه غلط خوانده شده،   -3
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 مفاهيم )كتبي(آزمون 
 

و  شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره درس پرسش از:

 ماهدي

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4
 وآياتجمالتمعناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين
  نمره 2 3تا  1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 قواعد ساده قرآنيالگوهاي 

 معناي كلمات

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 2

 نمره 1  12تا  11

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 3

 نمره 1   12تا 11

 معناي جمالت و آيات

 اُنس با قرآن در خانه(« ب » ) تمرين 

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  2تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  12تا  11

 نمره 01 نمره 01 نمره 01  جمع

 

 تذكر: 

 آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.نمره پاياني هر دانش
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 نهم سال قرآن درس پاياني هايآزمون بنديبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 

 

 

 (شفاهي) قرائت آزمون

 نوبت دوم نوبت اول قرائت از: پرسش يك
 ماهو دي شهريور

 امتياز قرائت پرسش يك

  نمره  5/3 3 تا 1 دروس

 6 تا 1 دروس از

 نمره  5/3

  نمره  5/3 6 تا 4 دروس

 قرآن 537 تا 483 صفحات

 كريم
  نمره 3

 نمره 2  6 تا 1 دروس

 نمره  3  2 تا 7 دروس از
 11تا  7 دروس از

 نمره  5/3

  نمره   3  11 و 11 دروس

 قرآن 522 تا 538 صفحات

 كريم
 نمره  2 

 522 تا 483 صفحات از

 كريم قرآن
 نمره 3

 نمره 01 نمره 01 جمع
 نمره 01

 

 

 :توضيحات

 .است شفاهي آزمون، هرگونه در قرائت پرسش. 1

 فوق جدول در كامل قرآن از مذكور صفحات يا دروس قرآني صفحات آيات از سطر 4 حدود خواندن شامل قرائت پرسش هر. 2

 .است

 .شودمي كسر پرسش آن امتياز از نمره/.  25 شده، خوانده غلط كلمه هر براي. 3
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 (كتبي) مفاهيم آزمون

شماره  پرسش از:

 درس

و  شهريور نوبت دوم نوبت اول

 ماهدي

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4
 وآياتجمالتمعناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين
  نمره 2 3تا  1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 الگوهاي قواعد ساده قرآني

 معناي كلمات

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 2

 نمره 1  11و  11

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  2تا  7 نمره 3

 نمره 1   11و  11

 معناي جمالت و آيات

 اُنس با قرآن در خانه (« ب » ) تمرين 

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  2تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  11و  11

 نمره 01 نمره 01 نمره 01  جمع

 
 

  :تذكر

 .اوست مفاهيم و قرائت نمره جمع نوبت، هر در آموزدانشهر   پاياني نمره
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 هاي آسمان ـ پايه هفتم بندي درس پيامبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 

 

  

  / دي / شهريورنوبت  دوم نوبت  اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 3 تا چهارم اول 2 اول

 4 پنجم تا هشتم 2 دوم

 نمره 7 دروس نوبت اول )درس اول تا هشتم(  2 سوم

 2 نهم 5/2 چهارم

 2 دهم 5/2 پنجم

 2 يازدهم 3 ششم

 2 دوازدهم 3 هفتم

 5/1 سيزدهم 3 هشتم

 5/1 چهاردهم نمره 01 جمع

 2   پانزدهم 

 نمره  09 هفت درس نوبت دوم

 نمره  01 جمع نهايي
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 هشتمهاي آسمان ـ پايه بندي پيامبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 

 

  

 / دي / شهريورنوبت  دوم نوبت  اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 اول تا چهارم 2 اول
2 

 5 پنجم تا هشتم 2 دوم

 نمره 7 )دروس اول تا هشتم(دروس نوبت اول  5/1 سوم

 2 نهم 3 چهارم

 دهم 3 پنجم
2 

 2 يازدهم 3 ششم

 5/1 دوازدهم 3 هفتم

 5/1 سيزدهم 5/2 هشتم

 2 چهاردهم 01 جمع

 پانزدهم 
2 

 09 هفت درس نوبت  دوم

 نمره 01 جمع نهايي
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  هاي آسمان ـ پايه نهمبندي درس پيامبارم
 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 

 

 

  

   / دي / شهريورنوبت  دوم نوبت  اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 0 و دوم اول 9 اول

 0 سوم و چهارم 9 دوم

 0 پنجم و ششم 5/9 سوم

 نمره 6 )دروس اول تا ششم(دروس نوبت اول  5/9 چهارم

 0 هفتم 9 پنجم

 5/0 هشتم 0 ششم

 5/0 نهم نمره 01 جمع

 

 5/0 دهم

5/0 يازدهم  

 0 دوازدهم

نمره 00 شش درس نوبت دوم  

نمره 01 جمع نهايي  
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 بندي درس عربي ـ پايه هفتم بارم

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 كتبي امتحان 

 (از درس اول تا پايان درس چهارمنوبت اول )

 جمعمرهـنموضوعشمارهمهارت هاي زباني
نـمره5/55/7 جمله هاي عربي به فارسي )دو نمره از سخنان حكيمانه( هترجم1 مهارت ترجمه

1تكميل ترجمه ناقص )چهار كلمه(2
1انتخاب ترجمه درست )پرسش دو گزينه اي(3

نـمره 15/0تصوير( چهارنوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي )1 مهارت واژه شناسي
5/1)دو مورد(  مترادف و متضاد2
5/1) دو مورد( كلمه در جمله ايمعننوشتن 3
5/1كلمه )دو مورد( چهارناهماهنگ در ميان  كلمهتشخيص 4

شناخت و  مهارت
 كاربرد قواعد

 و جمع مؤنّث سالم و جمع مكسّر جمع مذكّر سالم، مثنّي، هاي اسم  تشخيصشناخت و 1
اسم اشاره در جمله

نمره 10

نـمره 5/10گزينه اي( دوپر كردن جاهاي خالي با كلمات مناسب )سؤال 1 مهارت درک و فهم
 يا «وصل كردن كلمات ستون اول به ستون دوم»سؤال جور كردني از كاربرد واژگان 2

جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با  دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه ارائه
مناسب كامل شود. كلمه

5/1

چهار جمله و تعيين درست و غلط  ارائهيا  (سؤال4احي متن و طرّ ارائهدرک مطلب )3
آن ها بر اساس مفهوم هر جمله(

1

اسماء استفهام.شامل حروف و كلمه اي به جمله هاي داراي  يا دو پاسخ كوتاه يك 0 مهارت مكالمه
«كَم و ماذا ، يما ه ،ما هوَ   ،هَل يا أ، أينَ، مَن، ما »جمله پرسشي با  چهار

نـمره 20

 05 05  ه هامرـجمع ن                                                                        
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 تذكّرات: )براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و ميان نوبت اول(

شود.در هر آزموني تنها دانش آموز نيست كه آزموده مي شود؛ در حقيقت خود معلّم و نظام آموزشي نيز آزموده مي  -1

طراحي وآماده سازي سؤاالت امتحاني دست كم به يك روز كامل  وقت نياز دارد. -2

 طراح در طرّاحي سؤاالت امتحاني مجاز است تا يك نمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نمايد. -3

 بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد. -4

بسياري از موارد سؤاالت بخش هاي مختلف با هم تلفيق مي شوند و تفكيك مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در در  -5

 بخش مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يك جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان با همديگر بيايد.

 بيشتر متضاد وجود دارد تا مترادف ودر طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد بايد توجّه داشت كه در نيمه نخست كتاب،  -6

نبايد از دانش آموز خواست مترادف و يا متضاد كلمه اي را از حفظ بنويسد بلكه همانند تمرينات موجود در كتاب بايد 

 سؤال داده شود.

مناسب  براي تايپ سؤاالت امتحان عربي ،   ، ،  فونت هاي  -7

 هستند.

نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب نمره  15طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از  -8

مورد است؛ مورد  12شفاهي به تفكيك)روان خواني و مكالمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه سؤاالت امتحان 

 د چهاردهم درج نمره مكالمه است.سيزدهم درج نمره روان خواني و مور

خودداري كرد؛ براي مثال طرح چنين « ساختن»در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از  -2

در امتحان داده شود. سپس زير هذا و الرجل نقطه چين داده شود و « هذا الرجل طبيب.»سؤالي كامالً مردود است: جمله 

رسد. در اين ب« هؤالء النساء طبيبات.»طبيبات داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ به جاي طبيب ،

 بخش سؤاالت تعريفي نيز داده نمي شود.

سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.( -11

وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد، مانند اينكه از طراحي سؤاالت معماگونه،  -11

)عليم، مألک يا ملك، أحدوثه(، بنات، نيّات، أمّهات،سماوات و سبعين چه جمعي مفرد)علماء مالئكه، احاديث( چيست؟ 

هستند؟ طرح سؤال از معدود، تطابق عدد و معدود
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 هفتم ـ پايه عربيبندي درس بارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 

 كتبيبارم بندي امتحان 

 

 

  

 (نمره 00نمره و درس پنجم تا دوازدهم تقريباً  0پايان درس چهارم تقريباً از درس اول تا ) دومنوبت 

مهارت هاي 
زباني

 جمعمرهـنموضوعشماره

 
 مهارت ترجمه

 5/55/7 جمله هاي عربي به فارسي )دو نمره از سخنان حكيمانه( هترجم1
نـمره 1تكميل ترجمه ناقص )چهار كلمه(2

1)پرسش دو گزينه اي(انتخاب ترجمه درست 3

 
مهارت واژه 

 شناسي

 15/0تصوير( چهارهر تصوير به زبان عربي ) نام نوشتن 1
نـمره 5/1)دو مورد(  مترادف و متضاد2

5/1) دو مورد( كلمه در جمله ايمعننوشتن 3
5/1كلمه )دو مورد( چهارناهماهنگ در ميان  كلمهتشخيص 4

شناخت و  مهارت
 كاربرد قواعد

كاربرد فعل ماضي در جمله)سؤال از تبديل و ساختن مطلقاً طرح شناخت و 1
نگردد.(

نمره 10

 
مهارت درک و 

 فهم

نـمره 5/10گزينه اي( دوپر كردن جاهاي خالي با كلمات مناسب )سؤال 1
وصل كردن كلمات ستون اول به ستون »سؤال جور كردني از كاربرد واژگان 2

جمله داراي جاي خالي كه بايد  دوكلمه كه يكي اضافه است و  سه ارائه يا «دوم
مناسب كامل شود. كلمهجاي خالي با 

5/1

چهار جمله و تعيين درست و  ارائهيا  (سؤال4احي متن و طرّ ارائهدرک مطلب )3
غلط آن ها بر اساس مفهوم هر جمله(

1

 
 مهارت مكالمه

اسماء حروف و كلمه اي به جمله هاي داراي دو يا پاسخ كوتاه يك 0
 ماذا ، يما ه ،ما هوَ   ،هَل يا أ، أينَ، مَن، ما »جمله پرسشي با  چهاراستفهام.شامل 

«كَم و

نـمره 20

 05 05  ه هامرـجمع ن                                                                        
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 تذكرات براي طراحي سؤال درس عربي در نوبت دوم و ميان نوبت دوم 

در هر آزموني تنها دانش آموز نيست كه آزموده مي شود؛ در حقيقت خود معلم و نظام آموزشي نيز آزموده مي شود. .1

سازي سؤاالت المتحاني دست كم به يك روز كامل  وقت نياز دارد. طراحي وآماده .2

 طراح در طرّاحي سؤاالت امتحاني مجاز است تا يك نمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نمايد. .3

 بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد داراي تنوّع باشد. .4

سؤاالت بخش هاي مختلف با هم تلفيق مي شوند و تفكيك مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در در بسياري از موارد  .5

 بخش مهارت ترجمه، امكان دارد در يك جمله چند مفهوم مختلف هم زمان با همديگر بيايد.

رادف و رد تا متدر طراحي سؤاالتِ مترادف و متضاد بايد توجّه داشت كه در نيمه نخست كتاب، بيشتر متضاد وجود دا .6

نبايد از دانش آموز خواست مترادف و يا متضاد كلمه اي را از حفظ بنويسد بلكه همانند تمرينات موجود در كتاب بايد 

 سؤال داده شود.

براي تايپ سؤاالت امتحان عربي مناسب  ،   ، ،  فونت هاي  .7

 هستند.

سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.( .8

از طراحي سؤاالت معماگونه، وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد، مانند اينكه  .2

دوثه(، بنات، نيّات، أمّهات،سماوات و سبعين چه جمعي )عليم، مألک يا ملك، أحمفرد)علماء مالئكه، احاديث( چيست؟ 

هستند؟ طرح سؤال از معدود، تطابق عدد و معدود

نـمره از نوبت دوم تقريبي است. بسياري از مفاهيم در نيمه دوم كتاب با نيمه اوّل  11نـمره از مطالب نوبت اوّل و  4طرح  .11

سال، بيشتر از نيمه دوم )فعل ماضي( سؤال طرح گردد.تلفيق شده است. منظور اين است كه در امتحان پايانِ 

بارم بندي امتحان خرداد و شهريور مانند هم است. .11

نمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان كسب نمره  15طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از  .12

مورد است؛ مورد سيزدهم  12چنانچه تعداد سؤاالت امتحان شفاهي)روان خواني و مكالمه( مشخص شود. به عبارت ديگر 

درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است. )در امتحان نهايي يا كشوري مطابق قانون حوزه عمل مي 

شود.(

نين ثال طرح چخودداري كرد؛ براي م« ساختن»در بخش قواعد شيوه طرح سؤال بايد مانند كتاب درسي باشد و مطلقاً از  .13

ين نقطه چ« ذلك الولد كتب»در امتحان داده شود. سپس زير « ذلك الولد كتب درسه.»سؤالي كامالً مردود است: جمله 

« ا.تلك البنت كتبت درسه»داده شود و به جاي درسَهُ ،درسَها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسي كند و به پاسخ 

  ي نيز داده نمي شود.برسد. در اين بخش سؤاالت تعريف
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 ـ پايه هفتم عربيبندي بارم
 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 

 شفاهيامتحان  بارم بندي

دوماول و نوبت 

 جمعمرهـن موضوعشمارهمهارت ها 

 خواندن، هاي مهارت

شنيدن، سخن گفتن

 35روان خواني )خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ صحيح مخارج حروف(1

نـمره  مكالمه ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله هاي پرسشي 2

، أ(أينَ، كَم، هَلْ ، أينَ، مِنْ، لِمَنْ)داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، مَنْ

2

 5 ه هامرـجمع ن

 :تذكّرات

بسياري  هكاري دشوار است و از عهد (و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ صحيح مخارج حروف خاصّ زبان عربي .1

دانش آموزان بر نمي آيد؛ لذا درخواست مي گردد از سختگيري در اين زمينه خودداري شود و فقط از دانش آموزان 

 خواسته شود كه سعي كنند حتّي االمكان حروف خاص را درست بر زبان آورند. 

« يران؟هَل أنت مِن إ»اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ  در پاسخ به جمله هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمه .2

 در بخش مكالمه فهم سؤال نيمي از نمره را دارد.« نعم؛ أنا مِن إيران.»كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: « نَعَم»بگويد: 

بان عربي در دو دقيقه معرفي كند.سؤاالت بخش يكي از موارد امتحاني مي تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به ز .3

مكالمه بايد بسيار ساده و ابتدايي باشد. تنها جايي كه از دانش آموز )ساختن( خواسته شده است همين بخش مكالمه است. پرسش هاي 

رسيد عبارتند ي كه مي توان پاين بخش بايد در نهايت سادگي باشند زيرا دانش آموز در آغاز راه يادگيري زبان عربي است. نمونه سؤاالت

 از: هل أنت من مصر؟/ أ أنت كاظم؟/ ما اسمك؟ مَن أنت؟/ لمن هذه الحقيبه؟/ كم قلما هنا؟كيف حالك؟

تذكّرات: )براي طراحي سؤال در نوبت اول و دوم( 

 در طرّاحي سؤاالت امتحاني طرّاح مجاز است تا يك نـمره در بارم بندي تغييراتي اجرا نـمايد.

 اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد.بار 

در بسياري از موارد سؤاالت بخش هاي مختلف با هم تلفيق مي شوند و تفكيك مهارت هاي زباني امكان ندارد. مثالً در بخش 

 مان بيايد.مهارتِ ترجمه، امكان دارد در يك جمله چند مفهومِ مختلف هم ز

س متضاد أم»در طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در كتاب سؤال طرّاحي شود و چنين سؤالي طرح نشود: 

 «كلمات مترادف و متضاد را معلوم كنيد.»بلكه سؤال داده شود « را بنويسيد.

 :پايه هفتم توجه در وضعيت زرد

ر جمالت در آزمون خودداري شود.عربي به فارسي از تغييهاي در ترجمه .1

ترجمه فقط از متن درس داده شود و از جمله هاي تمرينات طرح نشود. .2
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 نوبت اول  هشتم ـ پايه عربيبندي بارم
 نـمره 05 ( درس اول تا پايان درس پنجم)از 

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 كتبيبارم بندي امتحان 

 جمع نمره موضوع شماره مهارتهاي زباني
 4.57 جمله هاي عربي به فارسي  مهترج1 مهارت ترجمه

نـمره 2 عربي به فارسي آيات و حكمت ها از  مهترج2

5/1 )دو جمله( عربي به فارسي هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در 3

 مهارت

 شناسي واژه

 5/10تصوير( دونوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي )1

نـمره 5/1)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد2

5/1ه )زير دو كلمه در جمله خط كشيده شود و ترجمه آنها خواسته شود.(كلمه در جمل ايمعننوشتن 3

5/1)دو مورد(گزينه  چهاردر ميان  ناهماهنگ هتشخيص كلم4

شناخت و  مهارت

 كاربرد قواعد

 5/10مضارع در جملهتشخيص فعل ماضي و 1

نـمره 5/1 تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس دوم( 2

 1 تعيين فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس چهارم(3

 مهارت

 درک و فهم

 ( چهار مورد) «ل به ستون دوموصل كردن كلمات ستون اوّ»سؤال جور كردني از كاربرد واژگان 1

 هپنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با كلم هو يا اراي

 مناسب كامل شود.

گزينه اي( دومناسب )سؤال  گزينه هايپر كردن جاهاي خالي با و يا 

19 

نـمره

 درک مطلب 2

  با چهار كلمه پرسشي خوانده شده( سؤالچهار احي متن و طرّ ه)اراي

يا بر اساس متن ارايه شده در  جمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله چهار هاراي)

(برگه امتحاني

2

 اسماء استفهام.حروف و داراي  پرسشي مصوّر كلمه اي به جمله هاي يا دو پاسخ كوتاه يك 1 مهـمهارت مكال

«،و ماذا، كَم يهَل يا أ، أينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما ه»پرسشي با  هجمل دوشامل 

10 

نـمره

  05   ه هامرـجمع ن                                                                        

براي تايپ سؤاالت امتحان عربي مناسب  ،   ، ،   فونت هاي

 اند.
نمره باشد و در برگه امتحاني ميزان كسب نمره  15طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از 

مورد است؛ مورد  12االت امتحان شفاهي به تفكيك)روان خواني و مكالـمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه سؤ

 سيزدهم درج نـمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نـمره مكالـمه است.

در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب براي جاي 

 ( رَجَعَتْ يت اآلن. )أرجِـعُخالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. أنا ... إلي الب

 سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود.(

 ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود.
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نوبت دومهشتم  ي ـ پايهعرب كتبي امتحان يبارم بند

 (مرهـن 00 درس ششم تا پايان درس دهم تقريباًمره و ـن 0پنجم تقريباً درس اوّل تا )از 

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 

  

 يمهارت ها

يزبان

 جمعمرهـنموضوعشماره

نـمره5/47 جمله هاي عربي به فارسي  هترجم1 مهارت ترجمه

2 يبه فارس يعربآيات و حكمت ها از  هترجم2

5/1 ي )دو جمله(به فارس يعرب هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در 3

 هارت م

 يواژه شناس

نـمره5/10ر(يتصو دو) ير به زبان عربينوشتن اسم هر تصو1

5/1)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد2

5/1.(آنها خواسته شود ه )زير دو كلمه در جمله خط كشيده شود و ترجمهكلمه در جمل ايمعننوشتن 3

5/1)دو مورد(گزينه  چهاران يناهماهنگ در م هص كلميتشخ4

شناخت  مهارت

 و كاربرد قواعد

نـمره5/10تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله1

5/1 تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس دوم( 2

فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس  تعيين3

 چهارم(

1 

 هارت م

 درک و فهم

 ( چهار مورد) «ل به ستون دوموصل كردن كلمات ستون اوّ»از كاربرد واژگان  يسؤال جور كردن1

ا ب يخال يد جايكه با يخال يجا ياضافه است و چهار جمله دارا يكيپنج كلمه كه  يها ارايو 

 مناسب كامل شود. هكلم

(ينه ايگز دومناسب )سؤال  گزينه هايبا  يخال يپر كردن جاهاو يا 

نـمره19

 درک مطلب 2

  با چهار كلمه پرسشي خوانده شده( سؤالچهار  ياحمتن و طرّ يه)ارا

يا بر اساس متن ارايه شده  ن درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جملهييجمله و تع چهار يهارا)

(در برگه امتحاني

2

 اسماء استفهام.حروف و  يدارا ي پرسشي مصوّربه جمله ها يكلمه ا يا دو كيپاسخ كوتاه  1 مهـمهارت مكال

 «، لماذا، متي، كيفو ماذا، كَم ينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما هيا أ، أيهَل »با  يپرسش هجمل دوشامل 

سؤال طرّاحي شود. « لماذا، متي يا كيف»ترجيحاً با 

نـمره10

  15  ه هامرـجمع ن                                                                        
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 تذكّرات: )براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم(

 

دوم تقريبي است. بسياري از مفاهيم در نيمه دوم كتاب با نـمره از نوبت  11نـمره از مطالب نوبت اوّل و  4ـ طرح 

نيمه اوّل تلفيق شده است.

ـ بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد.

يز به نند قال و يقول نـ از افعال ثالثي مجرّد صحيح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ در كتاب درسي افعالي ما

كار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غير ثالثي مجرّد صحيح و سالـم مستقيماً مورد سؤال واقع نشود اشكالي 

در طرح آن نيست. مانند اينكه ترجمه جمله اي از جمالت كتاب خواسته شود كه اين فعل در آنها به كار رفته 

 از چنين افعالي پرهيز شود. است. هرچند بهتر آن است كه در طرح سؤال

از طرّاحي سؤاالت معمّا گونه، وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد.

ـ بارم بندي امتحان خرداد و شهريور مانند هم است.

گه امتحاني ميزان نـمره باشد و در خود بر 15ـ طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اوّل و دوم بايد از 

 12كسب نـمره شفاهي)روان خواني و مكالمه( مشخّص شود. به عبارت ديگر چنانچه تعداد سؤاالت امتحان 

مورد است؛ مورد سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است.

و  عل جمله اي از غايب به مخاطبـ طرح سؤال قواعد مطابق بارم بندي باشد و از طرح سؤال ذكر صيغه، تبديل ف

بازنويسي آن خودداري گردد. در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در 

جمله و تعيين فعل مناسب براي جاي خالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. هؤالءِ الالعبون ... 

(بون سيلع في الملعب بعد دقيقتين. )لعبتِ

ـ سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي 

شود.(

 ـ ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود.
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 ي ـ پايه هشتم عربشفاهي امتحان  ي پنج نـمرهبارم بند
 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

دوماوّل و نوبت 

 جمعمرهـن موضوعشمارهمهارت ها

 خواندن، هاي مهارت

 شنيدن، سخن گفتن

 و ترجمه شفاهي

 35روان خواني )خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ صحيح مخارج حروف(1

نـمره مكالمه ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ به جمله هاي پرسشي شبيه به آنچه 2

 در كتاب درسي با نام )گفت و گو به زبان قرآن( طرّاحي شده است. 

، أ، أينَ، كَم، هَلْ ، أينَ، مِنْ، لِمَنْ)سؤال با جمالت داراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهي، مَنْ

متي، كيف، لماذا(

2

 5  ه هامرـجمع ن                                                     

 تذكّرات:

كاري بسيار دشوار است و  (و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ صحيح مخارج حروف خاصّ زبان عربي

از عهده اكثريت دانش آموزان بر نـمي آيد؛ لذا مؤكّداً درخواست مي گردد از سختگيري در اين زمينه خودداري 

شود. امّا از دانش آموزان خواسته شود كه سعي كنند حتّي االمكان حروف خاص عربي را درست بر زبان آورند.

هَل أنت »كوتاه يك يا دو كلمه اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ در پاسخ به جمله هاي پرسشي به پاسخ 

هم در بخش مكالمه ف« نعم؛ أنا مِن إيران.»كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: « نَعَم»بگويد: « مِن إيران؟

سؤال نيمي از نـمره را دارد.

بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرفي كند.يكي از موارد امتحاني مي تواند اين باشد كه از دانش آموز 

طبيعي است كه در يك روز نـمي توان از همه دانش آموزان آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين 

هرآنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلي مي خواند و مجموعه فعّاليت هاي شفاهي و مكالمه وي نـمره شفاهي 

يل مي دهد. مبناي نـمره دهي آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهي اوست.اش را تشك

رعايت ظرافت هاي صرفي و نحوي در مكالمه در حدّ دانش آموز پايه هشتم نيست. مخصوصاً اينكه او بايد در 

پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آزمون شفاهي اضطراب 

با توجّه به اين موارد از دبير ارجمند درخواست مي گردد اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند تا  دارد؛

 دانش آموز خاطره خوش از مكالمه داشته باشد و زمينه مثبتي در ذهن او براي سال هاي آينده وجود داشته باشد.

 :پايه هشتم توجه در وضعيت زرد

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

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

  سؤال درک مطلب به صورت سه گزينه اي طرح شود. .9
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 نوبت اوّل  نهم ـ پايه عربيكتبي بندي امتحان بارم

 نـمره 05 ( درس اوّل تا پايان درس پنجم)از 

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 جمعمرهـنموضوعشمارههاي زبانيمهارت

 الف: 
 مهارت ترجمه

نـمره5/47 هاي عربي به فارسي جمله هترجم1

2 عربي به فارسي آيات و احاديث از  هترجم2
5/1 مله()دو ج عربي به فارسي هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در 3

 ب: 
 مهارت 

 شناسيواژه

نـمره5/10تصوير( دونوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي )1
5/1)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد2
ه )زير دو كلمه در جمله خط كشيده كلمه در جمل ايمعننوشتن 3

شود و ترجمه آنها خواسته شود.(
5/1

5/1)دو مورد(گزينه  چهارتشخيص كلمه ناهماهنگ در ميان 4
 ج: 

 مهارت
شناخت و كاربرد 

 قواعد

نـمره5/10تشخيص وزن و حروف اصلي1
تعيين فعل ماضي و مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال  2

 اي(دو گزينه
5/1

تعيين فعل امر و نهي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو 3
 اي(گزينه

1 

 د: 
 فهممهارت درک و 

وصل كردن كلمات ستون »سؤال جور كردني از كاربرد واژگان 1
  (چهار مورد) «ل به ستون دوماوّ

پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي  هو يا ارائ
 مناسب كامل شود. هخالي كه بايد جاي خالي با كلم

ي(اگزينه دومناسب )سؤال  گزينه هايكردن جاهاي خالي با  پرو يا 

نـمره19

 مطلب  کدر2
با چهار كلمه پرسشي خوانده  سؤالچهار احي متن و طرّ ه)ارائ

  شده( يا
جمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر  چهار هارائ)

(يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني جمله

2

 :  هـ
 مهـمهارت مكال

 پرسشي مصوّر هايكلمه اي به جمله يا دو پاسخ كوتاه يك 0
 اسماء استفهام.حروف و داراي 
 يَهَل يا أ، أينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما ه»پرسشي با  هجمل دوشامل 

«، لماذا، متي و كيفو ماذا، كَم

نـمره10

  05  هاهمرـجمع ن                                                                        
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)براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت(تذكّرات: 

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

 بندي دقيقاً رعايت گردد.در نوبت دوم بايد بارم

 و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد.بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي  -2

امكان  هاي زبانيشوند و تفكيك مهارتهاي مختلف با هم تلفيق ميدر بسياري از موارد سؤاالت بخش -3

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

م در امتحان سؤال داده شود؛ در كتاب درسي افعالي مانند قال و يقول از افعال ثالثي مجرّد صحيح و سالـ -4

نيز به كار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غير ثالثي مجرّد صحيح و سالـم مستقيماً مورد سؤال واقع 

اي از جمالت كتاب خواسته شود كه اين فعل نشود، اشكالي در طرح آن نيست. مانند اينكه ترجمه جمله

 به كار رفته است. هرچند بهتر آن است كه در طرح سؤال از چنين افعالي پرهيز شود. در آنها

در طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در كتاب سؤال طرّاحي شود و چنين سؤالي  -5

«د.يكلمات مترادف و متضاد را معلوم كن»بلكه سؤال داده شود « ح را بنويسيد.متضاد قُبْ»طرح نشود: 

در طرح سؤال از وزن و حروف اصلي فقط بايد از كلمات صحيح و سالـم و آشنا استفاده كرد و چنين  -6

ه جاي آموز بكلماتي نيز طرح نشود: مالئكه و مأيوس. حتّي كلماتي مانند استراق و استماع كه دانش

تي مانند ال پاسخ دهد؛ كلمانويسد و نيز انتظار كه احتمال دارد به جاي افتعال، انفعافتعال، استفعال مي

 آموز ناآشناست.براي دانش« مقن»انتقام نيز در امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلي 

اند:هاي زير براي تايپ سؤاالت امتحان عربي مناسبفونت -7

،   ،  )عثمان طه(، ،  
  

نـمره است و در برگه امتحان ميزان كسب نـمره  15طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت اوّل و دوم از  -8

مورد است؛ مورد  12خواني و مكالمه( مشخّص گردد. يعني اگر سؤاالت شفاهي به تفكيك )روان

 خواني و مورد چهاردهم درج نـمره مكالـمه است.سيزدهم درج نـمره روان

ش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي در جمله و تعيين فعل در بخ -2

جِعوا اِرْ جِعْ. )اِرْكَمناسب براي جاي خالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. يا أخي ... إلي بَيتِ

) 

 كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه دادهسؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش  -11

 مي شود.(

ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود. )در هر سه كتاب عربي هفتم، هشتم و  -11

 نهم(

  



 24 

 

 نوبت دوم نهم  ـ پايه عربي كتبي بندي امتحانبارم

 (مرهـن 00 تقريباًدرس ششم تا پايان درس دهم مره و ـن 0 درس اوّل تا پنجم تقريباً)از 

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 جمعمرهـنموضوعشمارههاي زبانيمهارت

 الف: 
 مهارت ترجمه

نـمره27 عربي به فارسي آيات و احاديث از  هترجم1

5/4هاي عربي به فارسيجمله هترجم2
5/1 ه()دو جمل عربي به فارسي هجمل هترجمانتخاب گزينه درست در 3

 ب: 
 مهارت واژه شناسي

نـمره5/10تصوير( دونوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي )1
5/1)همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد2
ه )زير دو كلمه در جمله خط كلمه در جمل ايمعننوشتن 3

كشيده شود و ترجمه آنها خواسته شود.(
5/1

5/1)دو مورد(گزينه  چهارتشخيص كلمه ناهماهنگ در ميان 4
 ج: 

 مهارت
شناخت و كاربرد 

قواعد

نـمره5/10تشخيص وزن يا حروف اصلي1
تعيين فعل ماضي و مضارع مناسب در جاي خالي جمله )سؤال  2

 اي(دو گزينه
5/1

 1 اي(نهگزيتعيين فعل امر يا نهي مناسب در جاي خالي جمله )سؤال دو 3

 د: 
 مهارت درک و فهم

وصل كردن كلمات ستون »كردني از كاربرد واژگان سؤال جور1
  (چهار مورد) «ل به ستون دوماوّ

پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي  هو يا ارائ
 مناسب كامل شود. هجاي خالي كه بايد جاي خالي با كلم

 دومناسب )سؤال  هايگزينهكردن جاهاي خالي با  پرو يا 
اي(گزينه

نـمره19

 مطلب  کدر2
با چهار كلمه پرسشي خوانده  سؤالچهار احي متن و طرّ ه)ارائ

 يا شده(
جمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم  چهار هارائ)

(يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني هر جمله

2

 :  هـ
 مهـمهارت مكال

 پرسشي مصوّر هاياي به جملهكلمه يا دو پاسخ كوتاه يك 0
 اسماء استفهام.حروف و داراي 
 يَهَل يا أ، أينَ، مَن، ما و ما هوَ  و ما ه»پرسشي با  هجمل دوشامل 

«، لِماذا، متي، كيفو ماذا، كَم

نـمره10

  05  هاهمرـجمع ن                                                                        
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)براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت(تذكّرات: 

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

 بندي دقيقاً رعايت گردد.دوم چون امتحان نهايي است، بايد بارم نوبت

 بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد. -2

ارد. هاي زباني امكان ندشوند و تفكيك مهارتهاي مختلف با هم تلفيق ميدر بسياري از موارد سؤاالت بخش -3

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

از افعال ثالثي مجرّد صحيح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ در كتاب درسي افعالي مانند قال و يقول نيز به  -4

كالي سؤال واقع نشود، اشكار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غير ثالثي مجرّد صحيح و سالـم مستقيماً مورد 

اي از جمالت كتاب خواسته شود كه اين فعل در آنها به كار رفته در طرح آن نيست. مانند اينكه ترجمه جمله

 است. هرچند بهتر آن است كه در طرح سؤال از چنين افعالي پرهيز شود.

حي شود و چنين سؤالي طرح در طرّاحي سؤاالتِ مترادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در كتاب سؤال طرّا -5

 «كلمات مترادف و متضاد را معلوم كنيد.»بلكه سؤال داده شود « ح را بنويسيد.متضاد قُبْ»نشود: 

اند:هاي زير براي تايپ سؤاالت امتحان عربي مناسبفونت -6

،   ،  )عثمان طه(، ،  
  

نـمره است و در برگه امتحاني ميزان كسب نـمره شفاهي  15طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت اوّل و دوم از  -7

مورد است؛ مورد سيزدهم درج  12خواني و مكالـمه( مشخّص گردد. يعني چنانچه سؤاالت به تفكيك )روان

 لـمه است.خواني و مورد چهاردهم درج نـمره مكانـمره روان

در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي در جمله و تعيين فعل  -8

جِعوا اِرْ جِعْ. )اِرْكَمناسب براي جاي خالي است؛ مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. يا أخي ... إلي بَيتِ

) 

باشد.)جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته  -2

 شود.(

 ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود. )در هر سه كتاب عربي هفتم، هشتم و نهم( -11

ـمرينات شود، بايد فقط از تطرح سؤال از تركيب اضافي و وصفي كه صفت بعد از مضاف و مضاف اليه واقع مي -11

 د و هيچ تغييري در آن داده شود و حتماً سؤال در جمله طرح شود؛ مثال: كتاب باش

 بيرون از جمله داده شود.« الصالح كعمل»نبايد ترجمه  .الصّالِحِ عَمَلِكَ عَلَي ترجمه كنيد: أَشكُرُکَ

 نبايد مطلقاً چنين سؤالي در هيچ آزمونـي طرح شود: 

 ترجمه كنيد: حقيبـه التِّلميذَه النَّظيفَـه. 

ورت معنا را به چه ص« حقيبـه التِّلميذَه النَّظيفَـه.»داند آموز نـميزيرا مطابق با اهداف آموزشي كتاب نيست. دانش

 «.آموزِ تـميزكيف دانش»يا « آموز تـميز است.كيف دانش»كند. 

عاً، خامِسَه إِلّا رُبخامِسَه و الرُّبع، الْخامِسه، الْگردد: الْامتحان طرّاحي ميهايي در شماري فقط چنين حالتدر ساعت -12

  ح شود.خامِسَه إلّا ثُلثاً نبايد طرخامِسَه و خمسٌ وَ عِشرونَ دقيقه يا الْهايي مانند الْخامِسَه وَ النِّصفُ.  بنابراين ساعتالْ
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 دوماوّل و :  نوبت پايه نهم  عربيشفاهي امتحان  پنج نـمره بنديبارم

 جمعمرهـن موضوعشمارهمهارت ها 

  هايمهارت

 خواندن،

گفتنشنيدن و سخن

 35خواني )خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ نسبتاً صحيح مخارج حروف(روان1

نـمره  هاي پرسشي مكالمه ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله2

، أ، أينَ، كَم، هَلْ ، أينَ، مِنْ، لِمَنْداراي ما، ماذا، ما هوَ، ماهيَ، مَنْ)سؤال با جمالت 

متي، كيف، لماذا(

2

 5  هاهمرـجمع ن                                                     

 :تذكّرات

دشوار است و از عهده اكثريّت  (و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،)تلفّظ درست برخي مخارج حروف خاصّ زبان عربي .4

گردد از سختگيري در اين زمينه خودداري شود. امّا از دانش آموزان خواسته آموزان بر نـمي آيد؛ لذا درخواست ميدانش

 شود حتّي االمكان حروف خاصّ عربي را درست بر زبان آورند.

اسمش « ؟كما اسم»شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمه اي بسنده در پاسخ به جمله .5

 در بخش مكالمه فهم سؤال نيمي از نـمره را دارد..« مي ... اِسْ»را بگويد: كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد: 

ند. يا ي كآموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرّفتواند اين باشد كه از دانشيكي از موارد امتحاني مي .6

 توان به عنوان نمره امتحان شفاهي از آن استفاده كرد.اگر فعّاليّتي در زمينه نمايش و مكالمه در كالس داشت مي

آموزان آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين هرآنچه را طبيعي است كه در يك روز نـمي توان از همه دانش .7

-اش را تشكيل ميهاي شفاهي و مكالمه وي نـمره شفاهيند و مجموعه فعّاليّتخواآموز در طول سال تحصيلي ميدانش

 دهي آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهي اوست.دهد. مبناي نـمره

آموز پايه هشتم نيست. مخصوصاً اينكه او بايد در پاسخگويي هاي صرفي و نحوي در مكالمه در حدّ دانشرعايت ظرافت .8

و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آزمون شفاهي اضطراب دارد؛ با توجّه به اين سرعت عمل داشته باشد 

آموز خاطره خوش از گردد اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند تا دانشموارد از دبير ارجمند درخواست مي

 باشد. هاي آينده وجود داشتهمكالمه داشته باشد و زمينه مثبتي در ذهن او براي سال

 توجه در وضعيت زرد پايه نهم:

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

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

 سؤال درک مطلب به صورت سه گزينه اي طرح شود. .3
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 شيوه نامه ارزشيابي دروس فارسي، امال و نگارش 

 هاي هفتم ، هشتم و نهمپايه 
 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 

 نوع آزمون و ارزشيابي  مواد درسي ساعات

4  

2 

 كتبي  –شفاهي  فارسي  (1

 كتبي امال (2

 كتبي نگارش  (3 2

)مهارت خواندن و كاربست ريزمهارت هاي خوانداري و درک متن(،  فارسي ارزشيابي  آزمون هاي مستمر و پاياني درس هاي

 و درس نگارش به شرح زير است: امال 

 نمره(  01كتبي )  –فارسي : شفاهي  – 0

 نمره 01الف( ارزشيابي  تکويني: 
 نمره  01فارسي شفاهي  -

و مشاركت در گفت وگو، حفظ شعر،  روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزيابي، كارگروهي

 مطالعه و كتاب خواني و پژوهش، توانايي در سخنوري و فن بيان، پاسخ به فعاليت ها و تمرين ها، شعرخواني و روان خواني. 

 يادآوري: نمره ي هر يك از ريز مواد باال، به تشخيص معلّم و متناسب با فرآيند آموزش و شرايط كالس و درس تعيين مي شود. 

 نمره 01ـ  فارسي كتبي  

 نوبت اول موضوع
و  شهريور نوبت دوم

 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب دي

 3 2 1 3 معني شعر و نثر

 5/1 1 5/1 5/1 شناخت و معني واژه

 2 1 5/1 2 درک متن

 2 5/1 5/1 2 دانش هاي زباني و ادبي

 1 1 5/1 1 خودارزيابي

 5/1 5/1  5/1 تاريخ ادبيات

 01 01 01 جمع

 نمره 01ب( ارزشيابي پاياني : 

 نمره 11فارسي شفاهي  -

 نمره 11فارسي كتبي   -

 توجه:

نمره( )مندرج در راهنماي برنامه درسي دوره  5نمره( و غير حضوري ) 15از بخش آموزش حضوري)  -

 ، وضعيت زرد( سؤال طرح شود.12متوسطه اول در شرايط ويروس كويد 
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 نمره(  01امال: كتبي ) – 0

 ساخته( هاي معلمنمره )امالي تقريري، فعاليت هاي اماليي بخش نوشتن و پرسش 21ارزشيابي  تكويني:  -

 نمره امالي تقريري . 21ارزشيابي پاياني:  -

 ( 21+21=41: 2=21نمره نهايي:  ميانگين ارزشيابي  تكويني و پاياني ) *

هاي هاي پيشين و حتي ديگر كتابتوان از درسه از درس خوانده شده، نيست. ميتذكر: امالي تكويني هميش الف ـ

 درسي همان پايه نيز امال گفت. 

هاي گفتاري زبان ( به عنوان يكي از نشانه   ايم؛ تشديد )همچنان كه در سال هاي گذشته، يادآور شده ب ـ

 گيرد.اي به آن تعلّق نمينمرهيابي درس امال، شود؛ امّا در ارزشفارسي، آموزش داده مي

 توجه:

نمره( )مندرج در راهنماي برنامه درسي دوره متوسطه اول در  5نمره( و غير حضوري ) 15از بخش آموزش حضوري)  -

 ، وضعيت زرد( متن امال انتخاب شود.12شرايط ويروس كويد 

 نمره(  01: كتبي )نگارش -9

 نمره(   01الف( ارزشيابي فرايندي )مستمر(، )

ر آموزه هاي و دقيقاً مبتني ب« يادگيري -ياد دهي»ارزشيابي  فرايندي،  ارزشيابي عمكردي است كه همزمان با پيشرفت فرايند        

ي زشيابي را آغاز مكتاب  درسي صورت مي گيرد ؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فعّاليّت هاي نگارشي ار

 كند. ارزشيابي  فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 

 :       نمره( 18)(  مهارت  نوشتن 0

هر درس(، اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت  توانايي بازشناسي دانش آموزان  1)تمرين  شماره بازشناسي)  تشخيصي(، -

 است  .

هر درس( ، اهداف آموزشي اين تمرين ها، تقويت توانايي  مهارت نوشتن  بر اساس  2اره ) تمرين شمآفرينش ) توليدي(   -

 آموزه هاي هر درس است.

هر درس(، هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت نقد و  تحليل نوشته ها، بر اساس  3) تمرين شماره داوري ) تحليلي(  -

 سنجه هاي  كتاب است.

تصوير نويسي با هدف  باال بردن  دقّت در نگاه و درک عناصر بصري و در نهايت، تقويت د( ، تصوير نويسي)انشاي آزا  -

 مهارت نوشتن، طراحي شده است.

 در باز نويسيِ  حكايت،  تاكيد بر  باز نويسي به زبان ساده و ساده نويسي است.بازنويسي حکايت.     -

 دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل مَثل مورد تاكيد است.در اين بخش،  بازآفريني، گسترش گسترش مَثَل.   -

درست نويسي ها با هدف  آموزش هنجار هاي نوشتن و آشنايي با  كاربرد درست واژگان  نوشتار معيار در درست  نويسي.   -

 ساختار كتاب، گنجانده شده اند.

آموزش  و ارزشيابي نيستند؛ بلكه  همه در   خدمت تقويت  هيچ يك از اين عناصر و فّعاليّت ها  به تنهايي موضوعِ ياد آوري : * 

 توانايي نوشتن هستند. بنابراين  پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن،  هدف اصلي است. 

        (:                  نمره 2) مهارت  خواندن(  2

آموزان ارزشيابي  خواهد شد؛ هاي زباني، مهارت خواندنِ متن توليدي از سوي دانش در اين بخش،  به دليل پيوستگي مهارت ـ    
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خود را با رعايت  مهارت هاي خوانداري ) تكيه، لحن، كنش هاي  يعني  الزم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيحِ  نوشته

  آوايي و ...( داشته باشد.

 نمره( 01ب( ارزشيابي پاياني) 

 موضوع هاي ارزشيابيسنجه نمره

2 

2 

 ) داشتن مقدّمه، تنه ، نتيجه(ساختار بيروني .1

 ) زبان نوشته ساده، جمله ها كوتاه(ساختار زباني . 2

 الف( ساختار

2 

 

3 

3 

 

3 

2 

 نشان دادن نمايي كلّي از محتواي نوشته(    -)جذّابيت و گيرايخوش آغازي . 1

بيان                                                 -) بيان ساده و صميميبيان نوشته شيوه*                                            

 احساس  متناسب با موضوع(      پرورش موضوع    . 2

 به هاي     ) پرداختن به جنسير منطقي نوشته*                                            

 انسجام نوشته( -مختلف موضوع                                             

)نگاه به موضوع، از زاويه اي فکر و نگاه نو*                                          

 متفاوت(                                 

 ن(فكّر برانگيز بودتاثير گذاري و ت -) جمع بندي مطالبخوش فرجامي . 3

 

 

 ب( محتوا

1 

1 

1 

 )نشانه گذاري  به تناسب آموخته ها و نياز هاي متن(هاي نگارشينشانه. 1

 ) نداشتن غلط اماليي(امالي واژگان .2

 ) حاشيه گذاري و  حُسنِ سليقه(پاكيزه نويسي. 3

پ( هنجار هاي 

 نگارشي

 

 توجه:

نمره( )مندرج در راهنماي برنامه درسي دوره متوسطه اول در  5) نمره( و غير حضوري 15از بخش آموزش حضوري)  -

 ، وضعيت زرد( سؤال طرح شود.12شرايط ويروس كويد 
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 بندي درس مطالعات اجتماعي ـ پايه هفتمبارم

  0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
ي كتبي پايان
و  شهريور
 دي

 كتبي پاياني
 نوبت  دوم

 يكتبي پايان
 اولنوبت 

 شماره فصل
 

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره

5/1 
 
 
5/1 

 
1 
 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 
5/1 

 
 
 
 
5/1 

3 
 
 
3 
 
5/3 

 
 
 

5/3 
5/3 
5/3 

 فصل اول
 
 

 فصل دوم
 

 فصل سوم
 
 

 
 فصل چهارم
 فصل پنجم
 فصل ششم

4 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
3 
1 
1 

ري همفكها و افكار ، وگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايدهبحث و گفت -الف
 كردن، استدالل، طرح سوال، پاسخ به سواالت ، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري تحقيق ) پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري، گرد -ب
 اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي(

ه ن نمونه ب...درست كردن مدل و ماكت ، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار ، آورد -ج
 اريهاي اجتماعي نظير درختككالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت درفعاليت

 هاي كتبي آزمون
 خودارزيابي  

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                01 جمع 01 9 8

2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 

3 

 
3 
 
 
5/2 

 
 
3 
5/2 

3 

 فصل هفتم 
 

 فصل هشتم
 

 فصل نهم
 
 

 فصل دهم
 فصل يازدهم

 دوازدهمفصل

4 
 
7 
 
4 
 
 
 
3 
1 
1 

بحث و گفت وگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايده ها و افكار، همفكري  -الف
 كردن، استدالل، طرح سوال، پاسخ به سواالت، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري تحقيق) پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري ، گرد -ب
 اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي و ..

الس، ك درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، آوردن نمونه به -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاري و ...طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت

 هاي شفاهي وعملكردي وكتبي آزمون
 خودارزيابي  

 ي از طريق  والدينيابارزش

00 07 01  01  

 جمع 01 جمع 01 01 01

 
 :است ريز صورت به نوبت هر در ياجتماع مطالعات درس از يابيارزش

در كارنامه دانش . است نمره دو نيا نيانگيمدر هر نوبت  آموزان دانش يينها نمره و نمره 21 يانيپا يابيارزش و نمره 21 مستمر يابيارزش

  يابي مستمر و پاياني درج مي شود.دو ستون ارزش آموزان تنها
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 بندي درس مطالعات اجتماعي ـ پايه هشتمبارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 :است ريز صورت به نوبت هر در ياجتماع مطالعات درس از يابيارزش

در كارنامه دانش . است نمره دو نيا نيانگيمدر هر نوبت  آموزان دانش يينها نمره و نمره 21 يانيپا يابيارزش و نمره 21 مستمر يابيارزش

 يابي مستمر و پاياني درج مي شود. آموزان تنها دو ستون ارزش

كتبي 
پاياني 
 شهريور
 و دي

 كتبي
 پاياني
 دوم

 كتبي
 پاياني
نوبت 
 اول

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره شماره فصل

5/1 
 
 
5/1 

 
1 
 

 
2 
2 
2 

 
 
 
 
5/1 

 
 
 
 
5/1 

3 
 
 
5/3 

 
5/3 

 
 
3 
5/3 
5/3 

 فصل اول
 
 

 فصل دوم
 

 فصل سوم
 
 

 فصل چهارم
 فصل پنجم
 فصل ششم

4 
 
 
7 
 
4 

 
 

3 
1 
1 

ها و افكار ، همفكري كردن، وگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايدهبحث و گفت -الف
 استدالل ، طرح سوال، پاسخ به سواالت ، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري اطالعات و كردن، يادداشت برداري، گرد تحقيق ) پرس وجو كردن، مصاحبه -ب
 مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي(

...درست كردن مدل و ماكت ، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار ، آوردن نمونه به كالس،  -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاريطراحي پوستر، نوشتن متن، شركت درفعاليت

 
 

 هاي كتبي آزمون
   خودارزيابي

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                01 جمع 01 9 8

2 
 
2 
 
2 

 
 

2 
2 
2 

2 

 
2 
 
5/3 

 
 

5/3 
3 
3 

 فصل اهفتم 
 

 فصل هشتم
 

 فصل نهم
 
 

 فصل دهم
 فصل يازدهم

 فصل  دوازدهم

4 
 
7 
 
4 

 
 

3 
1 
1 

، افكار، همفكري كردنبحث و گفت وگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايده ها و  -الف
 استدالل، طرح سوال، پاسخ به سواالت، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري اطالعات و تحقيق) پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري ، گرد -ب
 مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي و ..

راحي كالس، ط آوردن نمونه به درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، -ج
 هاي اجتماعي نظير درختكاري و ...پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت

 
 هاي شفاهي وعملكردي وكتبي آزمون

 خودارزيابي  
 يابي از طريق  والدينارزش

00 07 01  01  

 جمع 01 جمع 01 01 01
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 مطالعات اجتماعي ـ پايه نهمبندي درس بارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 يابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:ارزش
نمره  5/2نمره به ميزان هر فصل به طور مساوي  15( 7-12در آزمون كتبي پاياني نوبت دوم )خرداد ماه( به شش فصل دوم كتاب )فصول  -1

فصل اول كتاب  6اي از نمره 5/2بسته  6گيرد. به طوري كه در برگه آزمون نمره تعلق مي 5( 1-6فصل اول كتاب )فصول  6گيرد. به تعلق مي

 دهد. كند و به آن پاسخ ميآموز دو فصل يا دو بسته را انتخاب ميشود و دانشميسؤال طراحي 

نمره و نمره  21يابي پاياني نمره و ارزش 21يابي مستمر يابي مستمر و پاياني درج مي شود : رزشآموزان تنها دو ستون ارزشدر كارنامه دانش -2

يابي مستمر نوبت دوم در ارزشيابي كتبي پاياني شهريور ماه نيز منظور و نمره است. نمره ارزشآموزان در هر دو نوبت، ميانگين اين د نهايي دانش

 شود. 

 بود. ردد، خواهدگطراحي آزمون كتبي هماهنگ استاني در خرداد ماه پايه نهم ، بر مبناي شيوه نامه و نمونه سؤاالتي كه از سوي دفتر تأليف ارائه مي -3

 

  

ي كتبي پايان

 نوبت دوم

كتبي 

 پاياني

 نوبت اول

شماره 

 فصل
 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره

 
 

انتخابي از دو 
فصل توسط 

آموز هر دانش
 نمره 5/2فصل 

5/3 
 
5/3 

 
5/3 

 
5/3 

3 
3 

 فصل اول
 

 فصل دوم
 

 فصل سوم
 

 فصل چهارم
 فصل پنجم
 فصل ششم

4 
 

5/4 
 
5/4 

 
5 
1 
1 

ري ها و افكار ، همفكوگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايدهبحث و گفت -الف
 كردن، استدالل ، طرح سوال، پاسخ به سواالت ، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري تحقيق ) پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري، گرد -ب
 بازدبد علمي(اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش 

...درست كردن مدل و ماكت ، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار ، ارائه مطالب  -ج
 هاي اجتماعي و ...در كالس ، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت درفعاليت

 هاي شفاهي و كتبي و عملكردي آزمون
 خودارزيابي  

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع   01 جمع 01 5

5/2 
 
5/2 

 
5/2 

 
 
5/2 
5/2 
5/2 

 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم
 

 فصل هشتم
 

 فصل نهم
 
 

 فصل دهم
 فصل يازدهم

 دوازدهمفصل

4 
 
5/4 

 
5/4 

 
5/4 

 
1 
1 

بحث و گفت وگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايده ها و افكار، همفكري  -الف
 كردن، استدالل، طرح سوال، پاسخ به سواالت، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..

آوري پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري ، گردتحقيق)  -ب
 اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي و ..

درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار وكار برگه ها ، ارائه  -ج
 و ... هاي اجتماعيمطالب در كالس ، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت

 هاي شفاهي وعملكردي وكتبي آزمون
 

 خودارزيابي  
 يابي از طريق  والدينارزش

05 01  01 
 جمع

 01 جمع 01 01
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 مطالعات اجتماعي ـ پايه نهمبندي درس ادامه بارم

 0911ـ  0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 كتبي پاياني شهريور،

 و داوطلبان آزاد دي ماه

 نمره

 5/1 فصل اول

 5/1 فصل دوم

 2 فصل سوم

 5/1 فصل چهارم

 فصل پنجم
 

5/1 

 5/1 فصل ششم

 5/1 فصل هفتم

 2 فصل هشتم

 5/1 فصل نهم

 2 فصل دهم

 5/1 يازدهمفصل 

 2 فصل دوازدهم
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 بندي درس رياضي ـ پايه هفتمبارم

 0911ـ  0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 نوبت اول موضوع فصل

 3 حل مسئله با راهبردهاي مختلف 1فصل

 

 2فصل

 محاسبه جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

 مربوطههاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم حل مسئله

5/2 

5/1 

 

 

 3فصل

 ام يك الگو nنوشتن جمله  

 ساده كردن يك عبارت جبري

 پيدا كردن مقدار يك عبارت جبري

 حل مسئله با كمك  معادله ، حل معادله

1 

1 

1 

5/1 

 

 4فصل

 روابط بين پاره خط هاوزاويه هاوپيداكردن اجزاي موردنظر

 تبديالت هندسي و هم نهشتي شكل ها

5/2 

2 

 

 5فصل

هاي يك عدد و تشخيص عددهاي اول پيدا كردن شمارنده

 ومحاسبه ب م م  و  ک م م

 مفاهيم حل مساله هاي مرتبط با ب.م.م   و   ک.م.م

2 

2 

 01 جمع نمرات 
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 0911ـ  0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي ، بندي درس رياضي ـ پايه هفتمبارم 

و  شهريور نوبت دوم هفتم رياضي فصل

 دي

 1 1 حل مسئله با راهبردهاي مختلف 1فصل

 

 2فصل

 محاسبه جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

 هاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطهحل مسئله

1 

5/1 

2 

 

 3فصل

 ام يك الگووساده كردن عبارت هاي جبري nنوشتن جمله  

 پيدا كردن مقدار يك عبارت جبري

 معادلهحل  -حل مسئله با كمك معادله

5/1 

5/1 

5/1 

2 

 

 4فصل

 پيدا كردن مقادير موردنظر  –روابط بين پاره خطها و زاويه ها 

 نهشتي شكلهاتبديلهاي هندسي وهم

5/1 

1 

2 

 

 5فصل

هاي يك عدد و تشخيص عددهاي اول ومحاسبه ب.م.م و پيدا كردن شمارنده

 ک.م.م

 ب.م.م و ک.م.م-هاي مربوطه به شمارنده هاحل مسئله

1 

5/1 

5/2 

 

 6فصل

 گسترده حجمها-انواع حجمها وويژگيهاي آنها-تجسم فضايي

 محاسبه مساحت جانبي، مساحت كل و حجم منشورها

5/1 

2 

2 

 

 7فصل

 مفهوم جذر -ساده كردن يك عبارت توان دار -نعريف توان 

 پيدا كردن مقدار يك عبارت توان دار و جذر يك عدد

5/1 

5/1 

5/2 

 8فصل

 مختصات آنرسم بردار و نوشتن 

 بردارهاي مساوي و قرينه –پيدا كردن مختصات بردار 

 انتقال برداري و بيان جمع متناظر با آن

5/1 

1 

1 

3 

 2فصل
 رسم نمودار وتوصيف وتفسير آنهاومفاهيم احتمال

 پيداكردن ميانگين داده ها و محاسبه احتمال وقوع يك پيشامد

5/1 

5/1 

3 

 01 01 جمع نمرات 
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 رياضي ـ پايه هشتمبندي درس بارم

 0911ـ  0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 و دي شهريور دوم نوبت اول نوبت فصل شماره

 5/1 5/1 5/4 فصل اول

 5/1 1 5/2 فصل دوم

 2 5/1 5/4 فصل سوم

 3 5/1 5 فصل چهارم

 2 5/1 5/3 فصل پنجم

 2 5/3  فصل ششم

 3 5/3  فصل هفتم

 5/2 3  فصل هشتم

 5/2 3  فصل نهم

 01 01 01 جمع 
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 بندي درس رياضي ـ پايه نهمبارم

 0911 ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 
 

و دي شهريور  
 

 نوبت اول نوبت دوم
 فصل

 

 

2 

 

2 

 

5 

 اول

 

 

2 

 

5/1  

 

4 

 دوم

 

2 

 

 

5/1  

 

5/5  

 سوم

 

3 

 

 

2 

 

5/5  

 

 چهارم

3 

 

 

3 
 

 

 پنجم

 

3 

 

5/3  
 

 

 ششم

 

3 

 

5/3  
 

 

 هفتم

 

2 

 

3 
 

 

 هشتم

01 

 
 جمع 01 01
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 بندي دروس علوم تجربي بارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

نمره عملي  5نمره كتبي و 15هاي علوم تجربي براساس  نمره نهايي آزمون هاي پاياني )نوبت اول و دوم  ( كتاب

 است.زيردرآزمون عملي ضروري   است. در نظر گرفتن موارد

 طراحي آزمايش بر اساس مفاهيم كتاب درسي 

 اجراي آزمايش 

 تفسير نتايج آزمايش 

 ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي 

 مشاهده دقيق پديده ها 

 كاربرد ابزار 

 گيري اندازه 

 رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها 

ق هاي اجرايي آن را براي تحقشود دفتر آموزش متوسطه اول، زمينه، پيشنهاد ميكردن موارد فوقدر باره اجرايي

اهداف آموزش علوم در اين پايه فراهم آورد.از اين اقدام ها مي توان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در 

 آموزش فعال علوم اشاره كرد .  مدارس شهري و روستايي و ايجاد كالس هاي مناسب براي

تواند قبل يا يك روزبعد از آزمون نمره عملي، بخشي از نمره پاياني است و آزمون آن مي 5توجه داشته باشيد كه       

 .نمره مستمر نيستكتبي برگزار شود و نمره آزمون عملي ، 

س يا آموزان در كالگروهي يا انفرادي  دانشيابي است كه معلم آن را براساس فعاليت هاي يابي مستمر، ارزشارزش

آموز يابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششاين ارز دهد.خارج از كالس و در طول سال تحصيلي انجام مي

وبت اول سال نيابي براي هر نوبت )شود. نمره اين ارزشهاي كتبي و شفاهي انجام ميدر هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسش

 نمره است.  21و نوبت دوم سال( 
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 نمره( 05بندي درس علوم تجربي ـ پايه هفتم ـ بخش آزمون كتبي )بارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 و دي شهريور خرداد -نوبت دوم  دي ماه -نوبت اول شماره فصل

1 75/1 25/1 5./ 

2 75/1 5/1 75/1 

3 3 75/1 5/1 

4 5/2 5/1 1 

5 5/2 5/1 1 

6 5/2 5/1 1 

7 2 5/1 1 

8  75/1 25/1 

2  5/1 1 

11  75/1 5/1 

11  5/1 1 

12  5/1 1 

13  25/1 75/1 

14  25/1 1 

15  1 75/1 

 05 05 05 جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.در امتحانات 

 نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد . 5/3نمره به بخش اول كتاب و  5/1نمره عملي  5در نوبت دوم  از 
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 0911ـ 0011پايه هشتم ـ دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي علوم تجربي ـ بندي درس بارم

 نمره( 05بخش آزمون كتبي )

 و دي شهريور خرداد -نوبت دوم  دي ماه -نوبت اول شماره فصل

1 5/1 5/1 75/1 

2 5/2 5/1 25/1 

3 5/1 5/1 75/1 

4 5/1 5/1 75/1 

5 5/2 5/1 25/1 

6 5/1 5/1 75/1 

7 2 5/1 1 

8 2 5/1 1 

2  25/2 25/1 

11  25/1 1 

11  1 1 

12  5/1 1 

13  25/1 1 

14  25/2 25/1 

15  5/1 1 

 15 15 15 جمع

 

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 در امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.
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 نمره( 05بخش آزمون كتبي ) نهم ـبندي درس علوم تجربي پايه بارم

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 و دي شهريور خرداد -نوبت دوم  دي ماه -نوبت اول نام فصل شماره فصل

 1 5/1 2 زندگي در هاآن نقش و مواد 1

 1 5/1 25/2 يكديگر با هااتم رفتار 2

 1 5/1 25/2 زندگي بهتر محيطي دنبال به 3

 1 5/1 25/2 ؟ چيست حركت 4

 1 5/1 25/2 نيرو 5

 1 5/1 2 ايورقه ساخت زمين 6

 1 5/1 2 زمين  گذشته از آثاري 7

 1 25/1  آن آثار و فشار 8

 1 5/1  هااشينم 2

 1 5/1  فضا به نگاهي 11

 1 5/1  جانداران گوناگوني 11

 1 25/1  گياهان دنياي 12

 1 5/1  مهرهبي جانوران 13

 1 5/1  دارمهره جانوران 14

 1 5/1  زيستن باهم 15

 15 15 15 جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 تغيير كند.در امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق 

 بندي شهريور مد نظر خواهد بود.صورت هماهنگ كشوري يا استاني برگزار شود، بارمچنانچه امتحان پايه نهم به
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دوره اول متوسطه در شرايط زرد هاي هفتم و هشتم و نهم پايهبدني تربيت بندي درسبارمارزشيابي و 

 1399ـ  1400سال تحصيلي مدارس در 

 :حضوريهاي  بخش آموزش 

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

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

ليست ارزيابي پروژه ،چك ليست مشاهده بدني همچون چك ليست خود ارزيابي ، چك ابزارهاي رايج در تربيت

رفتار ، كارنماي  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

ه معلم باست،  جسماني و موضوعات دانشيآموزش امادگي  شامل كه درس اين  غير حضوري بخش ارزشيابي در

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

بدني همچون چك ليست خود ارزيابي ، چك ليست ارزيابي پروژه ،چك ليست مشاهده از ابزارهاي رايج در تربيت

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

 غيرحضوري سال تحصيلي ارزيابي مي كند.
 

 :دهي گزارش و بندي جمع
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  اعالم و در كارنامه 
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زرد مدارس در سال  شرايطجدول بارم بندي نمره درس تربيت بدني دوره اول متوسطه در 

 0911ـ  0011تحصيلي 
نوع 

 آموزش
محتواي 
 آموزشي 

 مالك هاي ارزيابي
روش سنجش و 

 ارزيابي
ابزار جمع 

 آوري داده ها
بارم بندي 

 )نمره( 
بخش مهارت   حضوري

هاي ورزشي 
 نمره(11)

  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 
 ارزيابي معلم 

  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
انجام بازي ها و رقابت هاي 

 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 

  كتبي آزمون هاي
 آنالين

2 

  انجام تمرينات و تكاليف
 حركتي آمادگي جسماني

 ارزيابي معلم 
 ارزيابي والدين 

  كارنماي  ثبت
تكاليف حركتي 

 در منزل

 پوشه كار 

  چك ليست
 مشاهده رفتار

2 

  آمادگي جسماني) سطح
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 متوسطه  دوره اول درس تفکر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم بنديبارم

   آموزان حضوري داخل كشوربراي دانش

 0911 ـ 0011سال تحصيلي  

 شود:آموزان در درس تفكر و سبك زندگي، در چهار بخش انجام ميهاي دانشها و فعّاليتارزشيابي از آموخته

هاي كالسي، هاي كوچك و بحثوگوها در گروهآموزان در گفتمعلّم از ميزان مشاركت دانش( مشـاهدات  1

 نمره. 5

نوشتني  هايها و فعّاليتهاي خود ارزيابيآموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگه( بررسـي نتايج كار دانش 2

 نمره. 5و يا كار در منزل، 

 نمره. 5دهند، صيلي انجام مي( بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تح3

 نمره. 5هاي زندگي، ( آزمون كتبي از مفاهيم )كادرهاي سبز( دروس آداب و مهارت4

ــيل در كتاب راهنماي تدريس تفكر و      ــيوه، ابزار و زمان ارزشــيابي به تفص شــايان ذكر اســت هدف، ش

 ارائه شده است. 3/87هشتم كد و كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك پاية   3/81سبك زندگي پاية هفتم كد 
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 متوسطه دوره اول درس تفکر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم بنديادامه بارم
 جلسه در مدرسه را دارند. 6آموزان مدارس آموزش از راه دور داخل كشوركه امکان حضور فيزيکي در براي دانش

 0911ـ  0011سال تحصيلي 

 5 ــاهده عملكرد دانش ــاس انتظارات  آموز و نمره مشـ ــوري )براسـ ــات حضـ انجام تكاليف كتاب در جلسـ

 عملكردي مندرج در كتاب راهنماي معلم(

 5  ــي دانش ــي كار عملي پژوهشـ ــيلي انجام نمره بررسـ آموزان كه يك نمونه از آن را در طول نوبت تحصـ

 دهند. مي

 11  :نمره آزمون كتبي شامل 

o 5  هاي زندگيهاي آداب و مهارتدرسنمره آزمون از مفاهيم كادرهاي تعيين شده 

o 5 هاي زندگينمره آزمون عملكردي از دروس تفكر و پژوهش و آداب و مهارت 

هاي ذهني كاغذي مهارت -شـود كه به صورت مداد به آزموني گفته مي تعريف آزمون كتبي عملکردي:

 كند.و ارزيابي مي آموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عين آن( سنجشدانش

طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب  

اي از انواع سـؤاالت را شـامل خواهد شد كه توسط مؤسسه آموزش از راه   ( ،گسـتره 3/87و  3/81راهنماي معلم كد 

ــيريزي درســـي ذيدور با نظارت گروه برنامه ــطه نظري انجام ربط در دفتر تاليف كتب درسـ  دوره ابتدايي و متوسـ

 خواهد شد. 

 باشد.اي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير مينمونه

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام آدر پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانش  .1

مون نبايد عين سؤاالت جداول آيد. سـؤاالت آز روش )مشـاهده، نظرسـنجي، يا هر دو روش( به دسـت مي   

موزان داده آكتاب درسـي باشـد. در پاية هشـتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش    111و 21، 12صـفحات  

شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب يا دو  و  

 كتاب درسي باشد.17الت جدول صفحات آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاسه روش( به دست مي

شــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ آموزان داده ميداســتاني كوتاه به دانش  .2

 گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان 

 ها، افراد و غيرهها، پديدههاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شباهت 

 ــباهت ــته،   هاي بين موقعيتها، رابطهتها، تفاوتحليل ش ــتان با زندگي واقعي گذش موجود در داس
 حال و آيندة فرد.

 آموز )تحليل جزئيات خبر، روابطارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانش  .3

 جزئيات، ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گيري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصميمهايي كه دانشارائه موقعيت .4

 و ... .5
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ن مدارس آموزادرس تفکر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه  براي دانش بنديادامه بارم

 آموزش از راه دور ايراني خارج از كشور )الکترونيکي( كه امکان حضور فيزيکي در مدرسه را ندارند.
 0911 ـ 0011يلي سال تحص

 11 :نمره از بخش تفكر و پژوهش شامل 

o 5 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش 

o 5   ــي دانش ــي كـار عملي پژوهشـ آموزان كـه يـك نمونـه از آن را در طول نوبت    نمره بررسـ
 . دهندتحصيلي انجام مي

 11 هاي زندگي شامل:نمره از بخش آداب و مهارت 

o 5  هاي زندگيعملكردي از دروس آداب و مهارتنمره آزمون كتبي 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

هاي ذهني كاغذي مهارت -شـود كه به صورت مداد به آزموني گفته مي تعريف آزمون كتبي عملکردي:

 كند.آن( سنجش و ارزيابي مي آموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عيندانش

طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب  

اي از انواع سـؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش/ مؤسسه  ( ،گسـتره 3/87و  3/81راهنماي معلم كد 

ربط در دفتر تاليف كتب درســي دوره ابتدايي و متوســطه ريزي درســي ذيآموزش از راه دور با نظارت گروه برنامه

 نظري انجام خواهد شد. 

 باشد.اي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير مينمونه

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام آدر پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانش  .1

آيد. سـؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول  يا هر دو روش( به دسـت مي  روش )مشـاهده، نظرسـنجي،  

موزان داده آكتاب درسـي باشـد. در پاية هشـتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش    111و 21، 12صـفحات  

شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب يا دو  و  

 كتاب درسي باشد.17آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات دست مي سه روش( به

شــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ آموزان داده ميداســتاني كوتاه به دانش  .2

 گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان 

 ها، افراد و غيرهپديدهها، هاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شباهت 

 ــباهت ــته،   هاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل ش ــتان با زندگي واقعي گذش موجود در داس

 حال و آيندة فرد.

 آموز )تحليل جزئيات خبر، روابطارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانش  .3

 داليل و استدالل خود بر آن نظر(جزئيات، ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر 

 گيري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصميمهايي كه دانشارائه موقعيت .4

 و ... .5
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 درس تفکر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه   بنديادامه بارم
 براي داوطلبان آزاد )متفرقه( خارج از كشور 

 0911ـ  0011سال تحصيلي 

 11  آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهشنمره 

 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارت 

 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

هاي كاغذي مهارت -شــود كه به صــورت مداد به آزموني گفته مي تعريف آزمون كتبي عملکردي:

 د.كنآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي ميذهني دانش

ــده در    ــب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد ش ــؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناس طرح س

سط مركز سنجش اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه تو( ،گستره3/87و  3/81كتاب راهنماي معلم كد 

ــي ذيبا نظارت گروه برنامه ــطه نظري انجام  ريزي درسـ ــي دوره ابتدايي و متوسـ ربط در دفتر تاليف كتب درسـ

 خواهد شد. 

 باشد.اي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير مينمونه

ا سؤال بموزان داده شـود كه مشـخص كنند پاسـخ هر    آدر پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانش  .1

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت كدام روش )مشـاهده، نظرسـنجي، يا هر دو روش( به دست مي  

ــفحات  ــؤال در جدولي به    111و 21، 12جداول صـ ــتم تعدادي سـ ــد. در پاية هشـ ــي باشـ كتاب درسـ

ه بموزان داده شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه  آدانش

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات منابع مكتوب يا دو  و سـه روش( به دسـت مي  

 كتاب درسي باشد.17

شود كه پس از مطالعة آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ آموزان داده ميداسـتاني كوتاه به دانش   .2

 گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان 

 ها، افراد و غيرهها، پديدههاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شباهت 

 موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته،  هاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شباهت

 حال و آيندة فرد.

ــط دانش  .3 ــت تحليل خبر توسـ آموز )تحليل جزئيات خبر، ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـ

 ائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(روابط جزئيات، ار

 گيري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصميمهايي كه دانشارائه موقعيت .4

 و ... .5
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 درس تفکر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه   بنديادامه بارم

  مدارس خارج از كشور التعليمآموزان حضوري بزرگسال و الزمبراي دانش

 0911ـ  0011سال تحصيلي 

هاي كالسي، هاي كوچك و بحثوگوها در گروهآموزان در گفت( مشـاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانش 1

 نمره. 5

نوشتني  هايها و فعّاليتهاي خود ارزيابيآموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگه( بررسـي نتايج كار دانش 2

 نمره. 5منزل، و يا كار در 

 نمره. 5دهند، ( بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام مي3

 نمره. 5هاي زندگي، ( آزمون كتبي از مفاهيم )كادرهاي سبز( دروس آداب و مهارت4

الذكر د  نمره پاياني باشد. هر كدام از نمرات فوق 02نمره مستممر     02در صورتي كه مصوبه شوراي عالي 

 شود.ابر ميبر

شـايان ذكر اسـت هدف، شـيوه، ابزار و زمان ارزشيابي به تفصيل در كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك     

 ارائه شده است. 3/87و كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك پاية هشتم كد   3/81زندگي پاية هفتم كد 
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موزاني كه آدوم متوسطه اول) هفتم و هشتم( دانشدرس تفکر و سبك زندگي پايه اول و  بنديادامه بارم

  )جهش تحصيلي( آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي 08متقاضي استفاده از ماده 

 11 :نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش شامل 

o 5 نمره از دروس تفكر فلسفي 

o 5 هاي پروژه پژوهشي نمره از درس 

 11  هاي زندگي شامل:مهارتنمره از بخش آداب و 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارت 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

ــورت مداد بـه آزموني گفتـه مي   تعريف آزمون كتبي عملکردي: ــود كه به صـ ني هاي ذهكاغذي مهارت -شـ

 كند.از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي مي آموز را با استفادهدانش

طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسـب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب راهنماي معلم   

اول متوســطه با همكاري گروه  اي از انواع ســؤاالت را شــامل خواهد شــد كه توســط دفتر آموزش دوره( ،گســتره3/87و  3/81كد 

 ربط در دفتر تاليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد. ريزي درسي ذيبرنامه

 باشد.اي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير مينمونه

 سؤال با كدام روشموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر آدر پاية هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش .3

، 12آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات )مشـاهده، نظرسنجي، يا هر دو روش( به دست مي 

موزان داده شــود كه مشــخص آكتاب درسـي باشــد. در پاية هشــتم تعدادي ســؤال در جدولي به دانش  111و 21

به منابع مكتوب يا دو  و سـه روش( به دست  كنند پاسـخ هر سـؤال با كدام روش )مشـاهده، نظرسـنجي، مراجعه     

 كتاب درسي باشد.17آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات مي

 نوشتن يك سؤال پژوهشي .4

ــتن بخش .5 ــده )هدف پژوهش،   نوشـ ــي از پيش تعيين شـ ــؤال پژوهشـ هـا يا كل يك طرح پژوهش براي يك سـ

 ر گردآوري اطالعات(هاي پژوهش، شيوه گردآوري اطالعات، تعيين ابزاسؤال

 طراحي يك ابزار پژوهشي براي مشاهده يا نظرسنجي براي يك سؤال پژوهشي از پيش تعيين شده در پاية هفتم .6

 منبع نويسي آخر گزارش از روي صفحه شناسنامه حداقل دو كتاب .7

 زير پاسخ گويند.شود كه پس از مطالعة آن به سه گروه سؤال به شرح آموزان داده ميداستاني كوتاه به دانش  .8

 موضوع يا پيام مستقيم داستان 

 ها، افراد و غيرهها، پديدههاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شباهت 

  موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و  هاي بين موقعيتها، رابطهها، تفاوتتحليل شـباهت

 آيندة فرد.

ــط دانش ارئـة متن كوتـاهي از يك خبر روز و درخ   .2 ــت تحليل خبر توسـ آموز )تحليل جزئيات خبر، روابط واسـ

 جزئيات، ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گيري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصميمهايي كه دانشارائه موقعيت .11

  و ... .11
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 هفتم، هشتم و نهم هايبندي درس زبان انگليسي ـ پايهبارم
 امتحان نوبت اول و دوم 

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

         آزمون مستمر

 مختلف كتاب درسي و كتاب كار نمره( شامل بخش هاي 21ارزشيابي مستمر)-

         آزمون پاياني
 نمره( شامل بخش هاي زير: 21ارزشيابي پاياني )در مجموع  -

 نمره( به صورت شفاهي شامل: 5) (Speaking)الف( صحبت كردن 
 Interview               
 Monologue           
 Role play   

        
گردد كه بخش صحبت كردن توسط دبير محترم ضبط گردد و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده *اكيداً توصيه مي

 تحويل شود.  مربوطه آن به مدير 
گردد و دانش آموزان به نمره( در اين بخش از آزمون، فايل صوتي پخش مي 5)  (Listening)ب( گوش كردن 

دهند. اين بخش از آزمون يك تا دو هفته پيش از صورت مكتوب به سئواالت طراحي شده از فايل صوتي پاسخ مي
اين  هگردد. الصاق برگآغاز امتحانات كتبي نوبت اول و دوم توسط دبير محترم به صورت كالسي برگزار مي

امتحان به برگه امتحان كتبي  نوبت اول و دوم الزامي است. همچنين دبيران گرامي بايد لوح فشرده امتحان گوش 
 دادن را به مدير واحد آموزشي تحويل نمايند.

در امتحان نهايي پايه نهم )نوبت دوم(، در همانروز امتحان پايان  (listening)آزمون بخش  -

 برگزار خواهد شد. متمركز استانيدرس زبان، به صورت سال و در ابتداي آزمون 
 

 نمره( 11) (Writing and Reading Comprehension)ج( درک مطلب از طريق خواندن و نوشتن 
براي تسهيل در طراحي سئواالت بخش مهارتهاي نوشتاري و خوانداري، اين قسمت از آزمون از بيست نمره  -

 گردد.طراحي و در نهايت تقسيم بر دو مي
 

 ، مجموع ارزش يابي مستمر و ارزش يابي پاياني تقسيم بر دو خواهد بود.در هر دو نوبتنمره آزمون 

 نمره نهايي:

(آزمون پاياني) 𝟐𝟎 + (آزمون مستمر) 𝟐𝟎

𝟐
 

 :توجه
 ارزشيابي پاياني نوبت اول از نيمه اول كتاب صورت مي گيرد. -
 گردد.كتاب و دو سوم از نيمه دوم كتاب طراحي ميدر نيم سال دوم، يك سوم نمره از دروس نيمه اول  -

نمره  11گردد. )نمره طراحي و در نهايت تقسيم بر دو مي  31نوبت دوم پايه نهم) آزمون نهايي( از  برگه امتحان كتبي  -
 نمره از بند ج  آزمون پاياني جدول باال( 21از بند ب و 

  امتحان شهريور:  
 مستمر كالسي محسوب مي گردد و آزمون پاياني نيز همانند امتحان خرداد ماه برگزار مي شود.همان نمره آزمون  ،نمره مستمر
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 تفکيك هر رشته هنريآموزان بههاي دانشگذاري فعاليتبندي و ارزشسيستم بارم
 هاي هفتم، هشتم و نهم پايه

 0911ـ  0011دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 

 هنري دانش آموزان در شرايط زرد و قرمز:گذاري فعاليت هاي سيستم ارزش

سيستم ارزشيابي در شرايط زرد و قرمز همان سيستم ارزشيابي در شرايط عادي است با اين تفاوت 

ايان هر .  پ1صورت پاياني است: حضوري و غير حضوري تنها بههاي نيمههاي ارزشيابي براي فعاليتشيوهكه 

. پايان ترم تحصيلي )بررسي پوشه كار(. توجه 2ديگر ارزيابي و ارزيابي توسط معلمان  جلسه در قالب خودارزيابي،

اي هعبارتي، اگر درمدرسبه وسايل و تجهيزات و شرايط استفاده از امكانات آموزش مجازي مهم و اساسي است. به

ين براي نشان دادن درک توانند از امكانات آنالين و آفالآموزان نميهاي الزم فراهم نيست و دانشزيرساخت

گر ديمحدود شود.  "نش هنريآفري"تواند حذف و ارزشيابي به بخش مند شوند، اين بخش ميهنري خود بهره

طالعه معالوه بر اين، ايجاد پوشه كار و بررسي آن در بخش مجازي و شود. ميارزيابي نيز محدود به ارزيابي معلم 

 از اهميت مطالعه آزادخصوص در بخش آموزان از خود بهارزيابي دانش چنينشكل مجازي خواهد بود. همبه آزاد

 اي برخوردار است.ويژه
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  درس هنر پايه هفتم دوره اول متوسطه بنديبارم

 0911ـ 0011سال تحصيلي 

 طراحي و نقاشي:

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

 پرورشايده يابي و 
 ايده

 توانايي مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛-
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 6

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زيبايي شناسي؛-
 توانايي بيان افكار و احساسات؛-
 ها با امكانات  و وسايل در دسترس.اجراي ايده -

 نمره 7

درك 
 هنري 

 درک زيبايي هاي طبيعت و خالق آن؛  - زيبايي شناسي

 درک زيبايي ها در آثار هنري . -
 نمره 9

تاريخ و ميراث 
 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 شناخت عناصر و قواعد زيبايي شناختي آثار هنري ايران؛ -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.-

 نمره 0

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
 نمره 0

 نمره 01 جمع

 عکاسي: 

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحقق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 توانايي مشاهده طبيعت، و آثار هنري؛ -
 هاي عكاسي درخالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوت -

نور طبيعي و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير 
 نهايي خواهند بود در الويت قرار دارند(: 

 نمره 9

اجراي ايده و بيان 
 هنري

تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و  -
 نمره 4افقي(: 

 نمره 5ي تاكيد در عكس: ايجاد نقطهمشخص بودن موضوع عكاسي با -
تشخيص نور مناسب براي عكاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام  -

 نمره 5عكاسي در نور كم: 

 نمره00

درك 
 هنري 

 هايهاي مناسب براي ارائه در كالس از ميان انبوه عكسانتخاب عكس- زيبايي شناسي
ب آموزان بايد قادر به اتنخا)دانشگرفته شده با توجه به تمرين ارائه شده 

 هاي خود باشند(: تر از ميان عكسعكس مناسب

 نمره 0

هاي خود و مشاركت در آموز در بيان صحيح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري
 هاي گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس: بحث

 نمره 0

 نمره 01 جمع
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 خوشنويسي:

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق كلي اهداف

آفرينش 
هنري 
 خالق

 توانايي مشاهده آثار هنري ؛- ايده يابي و پرورش ايده
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد در تركيب)خالقيت(.-

 نمره  1

نمره (  3: نحوة چيدمان حروف و كلمات  و انتخاب كشيدة درست : )تركيب- اجراي ايده و بيان هنري
نمره(  2:اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و كلمات: ) نستعليقنويسيصحيح-
:  به اندازة مورد نياز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن برداريمركب-

نمره(  2طوري كه هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد. )
: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست قلمقدرت-

نمره( 2احساس نشود. ) در نگارش 
نمره( 1: تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه. )نويسيپاكيزه-
راي موز در طول سال  ب'پشتكار و جديت دانش آ ميزان تالش و پيشرفت:  -

 نمره( 3فراگيري خوشنويسي كه ار اهميت بااليي برخوردار است. )

 نمره 13

درک 
 هنري 

 نمره 2 در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط . درک زيبايي ها - زيبايي شناسي
 نمره 2 نمره( 2شناخت و درک گونه هاي معرفي شدة خوشنويسي:  ) - تاريخ و ميراث فرهنگي

 نمره 2 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر خوشنويسي- نقد هنري

 نمره 01 جمع

 طراحي سنتي: 

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق كلياهداف 
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري والهام از آن ها ؛ -
مانند چرخش ، توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد  )خالقيت(  -

 نمره( 2بزرگ وكوچك كردن و... نقش هندسي  و رنگ آميزي آن ها: )

 نمره 0

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 نمره  4طراحي مناسب ) صحيح ( نقش هاي هندسي ) ساده و گره ها ( 
 نمره (  3تكرار نقش هاي هندسي در كادر  ) 

رنگ آميزي مناسب )رنگ آميزي با گواش و طبق آموزشهاي رنگ شناسي و 
دن و ز توجه به رنگهاي سنتي ايران در معماري و كاشي كاري باشد صحيح رنگ

 ( نمره 4تميزي رنگ آميزي در همه موارد رعايت شود (. )
 (2تميزي و اجراي كار ) 

 نمره 09

درك 
 هنري 

 نمره 0 . درک قواعد هندسي و اصول زيبايي شناسي )طراحي هندسي( در آثار هنري - زيبايي شناسي
تاريخ و ميراث 

 فرهنگي
هنري مختلف ايران –شناخت طرح هاي هندسي در ميراث فرهنگي  -
 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 0

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري
 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-

 نمره 0

 نمره 01 جمع
 

  



 54 

 

 گليم بافي:

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 توانايي مشاهده در طبيعت و آثار هنري والهام از آن ها ؛
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد در طراحي نقش ها  )خالقيت(.-

 نمره 0

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 نمره( 4 )  چله پيچي مناسب ) فاصله بين نخ هاي چله يكسان باشد (
بافت صحيح و مناسب ) نخ هاي پود از البالي چله ها با يك كشش باشد 
و شل وسفت نشود تا در زمينه ونقش ونگارها حفره وسوراخ ايجاد نشود 

 نمره(4() 
اجراي صحيح نقش در بافته ) نقشي كه جهت بافت انتخاب شده و 

 نمره( 3مناسب اجرا شده باشدگليم دچار سره نشود  نباشد ( )
 نمره (  1شانه ( براي كوبيدن  )–استفاده  مناسب از دفتين )دفه  

 نمره 00

درك 
 هنري 

 نمره 0 درک قواعد و اصول زيبايي شناسي در آثار هنري مختلف زيبايي شناسي

تاريخ و ميراث 
 فرهنگي

 هنري ايران؛؛  –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 ايران و حفظ و نگهداري از آن.احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي  -

 نمره 0

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-

 نمره 0

 نمره 01 جمع

 سفالگري: 

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛توانايي -
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقيت(.-

 نمره 0

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 نمره( 2آماده سازي گل مناسب :)رطوبت و چسبندگي مناسب ،ورز دادن ( )-
ايستايي حجم گلي )ته حجم كامال صاف باشد و تعادل داشته باشد و  

 نمره ( . 2موقع ايستادن تكان نخورد()
 نمره(. 4ضخامت يكنواخت ديواره  حجم  و اتصال مناسب )

 نمره( 2خشك كردن مناسب ظرف   پس از خشك شدن ترک ترک نباشد  ) 
 نمره(. 2رنگ آميزي مناسب  ) 

 نمره 00

درك 
 هنري 

 نمره 0 درک قواعد زيبايي شناسي  سفال در آثار هنري . - زيبايي شناسي

تاريخ و ميراث 
 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 0

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنريتوصيف  قواعد و -

 نمره 0

 نمره 01 جمع
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 هنر هاي آوايي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 هنري ؛–توانايي مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار  فرهنگي -
 متعدد و جديد؛  )خالقيت(.توانايي ارائة ايده هاي متنوع، -

 نمره 0

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 1ساختن يك ملودي   -
 2ساختن يك ملودي با بافت چند صدايي  -

 نمره 9

درك 
 هنري 

 ريتم : زيبايي شناسي
 نمره(؛ 1تشخيص صداي ضرب دار )ريتميك ( از غير ريتميك ) -
 نمره( 2تشخيص الگوهاي تكرار شونده در يك اصوات موسيقايي ) -

 ملودي:
 نمره(؛ 1تشخيص اصوات موسيقايي از غير موسيقايي ) -
 نمره(؛ 1تشخيص اصوات باال و پايين ) -
 نمره(؛ 1تشخيص سكوتهاي ميان ملودي ها ) -
 نمره(؛ 1تشخيص نوع كمان يا نمودار ملودي ) -

 رنگ صوتي :
 نمره(؛ 1تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ) -

 فرم :
 نمره(؛ 1شنيدن اثر ) تشخيص تكرارها در طول -
 بافت :
 نمره(؛ 2تشخيص بافت تك صدايي از چند صدايي ) -
 نمره(. 2تشخيص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنيده مي شود )  -

 نمره 09

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري
 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-

 نمره 0

 نمره 01 جمع
 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 –فرهنگي پيرامون، تاريخ و ميراث فرهنگي  –توانايي مشاهده محيط اجنماعي -
 نمره(؛ 2هنري ايران و آثار هنري والهام از آن ها  )

متنوع، متعدد و جديد براي آفرينش موقعيت )خالقيت(. توانايي ارائة ايده هاي -
 نمره( 3)

 نمره 5

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 نمره (   2گفت وگو نويسي ) 
 نمره ( 2شخصيت پردازي ) 

 نمره (  2ماجرا نويسي ) 
 صحنه نويسي و خوانش هر اثر )نمايشنامه خواني( كه به شرح ذيل است : 

 نمره (  2الف ( درک شخصيت ) 
 نمره (  2ب  ( بيان مناسب ) 

 نمره (  2ج  ( احساس مناسب  ) 
 نمره (  1د  ( خوانش درست عبارات و كلمات  )

 نمره 00

درك 
 هنري 

 نمره 0 درک عناصر زيبايي شناسي  صحنه . - زيبايي شناسي
 عاطفي اثر –توصيف احساسي - نقد هنري

 تحليل  عناصر زيباشناسي صحنه -
 نمره 0

 نمره 01 جمع
 توجه:

ه عنوان ب كنندميهاي هنري كسب موزان از مجموعه جداول ارزشيابي فعاليتآاي كه دانشميانگين نمره

  .نمره نهايي در كارنامه ثبت خواهد شد
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 درس هنر پايه هشتم دوره اول متوسطه بنديمربا

 0911-0011سال تحصيلي 

 طراحي و تصوير سازي:

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 توانايي مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛-
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 6

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زيبايي شناسي؛-
 توانايي بيان افكار و احساسات؛-
 اجراي ايده ها با امكانات  و وسايل در دسترس. -

 نمره 7

درك 
 هنري 

 درک زيبايي هاي طبيعت و خالق آن؛  - زيبايي شناسي
 درک زيبايي ها در آثار هنري . -

 نمره 9

تاريخ و ميراث 
 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و ميراث فرهنگي -

 شناخت عناصر و قواعد زيبايي شناختي در آثار هنري ايران؛ -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 0

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 اثر هنريتوصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك -

 نمره 0

 نمره 01 جمع

 عکاسي: 

عناوين 
 كارنامه

بارم  نشانه هاي تحققق اهداف كلي
 بندي

آفرينش 
هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 توانايي مشاهده  طبيعت، آثار هنري ؛-
ر هاي عكاسي دخالقيت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بيان تفاوت-

نور طبيعي و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير 
 نهايي خواهند بود در الويت قرار دارند(: 

 نمره 9

اجراي ايده و بيان 
 هنري

تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و  -
 نمره 4افقي(: 

 نمره 5استفاده از زاويه ديد  در عكس: مشخص بودن موضوع عكاسي با -
توانايي تشخيص نور مناسب براي عكاسي و توانايي برطرف نمودن موانع 

 نمره 5هنگام عكاسي در نور كم: 

 نمره 00

درك 
 هنري 

 هايهاي مناسب براي ارائه در كالس از ميان انبوه عكسانتخاب عكس  زيبايي شناسي
اب آموزان بايد قادر به اتنخارائه شده )دانشگرفته شده با توجه به تمرين 

 هاي خود باشند(: تر از ميان عكسعكس مناسب

 نمره 0

هاي خود و مشاركت در آموز در بيان صحيح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري
 هاي گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالسبحث

 نمره 0

 نمره 01 جمع
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 خوشنويسي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

 توانايي مشاهده آثار هنري ؛- ايده يابي و پرورش ايده
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد در تركيب)خالقيت(.-

1 
 نمره

:  درست: نحوة چيدمان حروف و كلمات  و انتخاب كشيدة تركيب- اجراي ايده و بيان هنري
نمره (  3)
:اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و نستعليقنويسيصحيح-

نمره(  2كلمات: ) 
:  به اندازة مورد نياز هر حرف يا كلمه مركب برداشتن برداريمركب-

نمره(  2طوري كه هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد. )
: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش قلمقدرت-

نمره( 2ت در نگارش احساس نشود. ) دس
نمره( 1: تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه. )نويسيپاكيزه-
موز در طول سال  'پشتكار و جديت دانش آ ميزان تالش و پيشرفت:  - -

 نمره( 3براي فراگيري خوشنويسي كه ار اهميت بااليي برخوردار است. )

 نمره 13

درک 
 هنري 

 نمره 2 درک زيبايي ها در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط . - زيبايي شناسي
 نمره 2 نمره( 2شناخت و درک گونه هاي معرفي شدة خوشنويسي:  ) - تاريخ و ميراث فرهنگي

 نمره 2 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر خوشنويسي-  نقد هنري

 نمره 01 جمع

 توجه:

ه عنوان ب كنندميهاي هنري كسب موزان از مجموعه جداول ارزشيابي فعاليتآكه دانشاي ميانگين نمره

 .نمره نهايي در كارنامه ثبت خواهد شد
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 درس هنر پايه نهم دوره اول متوسطه بنديبارم

 0911ـ  0011سال تحصيلي 

  :طراحي

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

 توانايي مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛- ايده يابي و پرورش ايده
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 6

 توانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر زيبايي شناسي؛- اجراي ايده و بيان هنري
 توانايي بيان افكار و احساسات؛-
 اجراي ايده ها با امكانات  و وسايل در دسترس. -

 نمره 7

درک 
 هنري 

 درک زيبايي هاي طبيعت و خالق آن؛  - زيبايي شناسي
 شامل:  درک زيبايي ها در آثار هنري  -

  تركيب بندي در محيط اطراف؛ 
 تركيب بندي در تصاوير؛ 
  ...توجه به اصول زيبايي شناسي: تناسب . نظم.ريتم. تضاد. و 

 نمره 3

هنري  –آگاهي از  انواع مختلف  طراحي در تاريخ و ميراث فرهنگي - تاريخ و ميراث فرهنگي
 ايران و جهان؛

 شناخت عناصر و قواعد زيبايي شناختي آثار هنري ايران؛ -
 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري
 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
توانايي  بيان نظرات و ايده هاي خود در مورد آثار طراحي و مشاركت  -

 در بحث هاي گروهي)محتوايي(

 نمره 2

 نمره 01 جمع
  :گرافيك

 بارم بندي نشانه هاي تحقيق اهداف كلي عناوين كارنامه

و پرورش ايده يابي  آفرينش هنري
 ايده

 مشاهده آثار گرافيكي 
 ارايه ي ايده هاي نو)خالقيت( در طراحي و اجرا  
 شناخت كاربرد صحيح رسانه ها ي ديداري در امر تبليغات 

 نمره 6

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 استفاده از  عناصر بصري و  قواعد زيبايي شناسي آثار گرافيك
 توسط آثار گرافيكيتوانايي بيان ايده و انتقال پيام 

 اجراي ايده ها با امكانات و وسايل قابل دسترس

 نمره 6

 درک زيبايي در آثار گرافيكي شامل:  زيبايي شناسي درک هنري
  تركيب بندي مناسب: رنگ و طرح؛ 
 هماهنگي عناصر تصويري و نوشتاري؛ 
  .اصول زيبايي شناسي: ريتم. تضاد 
  تناسب مواد با نحوه اجرا و محيط 

 نمره 3

تاريخ وميراث 
 فرهنگي

توجه به نقش مايه ها. ابنيه و بناهاي سنتي. محلي و ملي و كاربرد  -
 آن در خلق آثار گرافيكي 

 احترام گذاشتن به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران  -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري
 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
توانايي دانش آموز در بيان نظرات و ايده هاي خود در مورد آثار گرافيكي  -

 و مشاركت در بحث هاي گروهي)محتوايي(

 نمره 3

 01 جمع
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 عكاسي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

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

 نمره 4

توانايي تركيب چندين عكس مختلف را براي بيان ايده خود با استفاده  - اجراي ايده و بيان هنري
 نمره 4از روش هاي مختلف: 

 نمره 4 :توانايي بيان ايده و نظر و داستان خود با كمترين تعداد عكس -

 نمره 2

درک 
 هنري 

شود كه ها )به چيدماني اطالق ميدرک چيدمان موفق در ارائه عكس - زيبايي شناسي
 باعث گردش نگاه بيننده در كل اثر گردد(. 

ها به گونه اي كه ارائه اثر نهايي به توانايي انتخاب عنوان براي عكس -
 شكلي منسجم. ممكن گردد. 

 اشنايي با گرايش هاي مختلف عكاسي -

 هنمر 5

هاي خود و مشاركت آموز در بيان صحيح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري
 هاي گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالسدر بحث

 نمره 2

 نمره 01 جمع
 خوشنويسي:

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

 مشاهده آثار هنري ؛توانايي - ايده يابي و پرورش ايده
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد در تركيب)خالقيت(.-

1 
 نمره

: نحوة چيدمان حروف و كلمات  و انتخاب كشيدة درست تركيب- اجراي ايده و بيان هنري
نمره (  3: )
:اجراي صحيح شكل نستعليق حروف و نستعليقنويسيصحيح-

نمره(  2كلمات: ) 
:  به اندازة مورد نياز هر حرف يا كلمه مركب برداريمركب-

نمره(  2برداشتن طوري كه هنگام نگارش مركب كم يا زياد نيايد. )
: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش قلمقدرت-

نمره( 2دست در نگارش احساس نشود. ) 
(نمره 1: تمييز نوشتن مطلب و پاكيزه بودن صفحه. )نويسيپاكيزه-
ل  موز در طول سا'پشتكار و جديت دانش آ ميزان تالش و پيشرفت:  - -

 نمره( 3براي فراگيري خوشنويسي كه ار اهميت بااليي برخوردار است. )

 نمره 13

درک 
 هنري 

 نمره 2 درک زيبايي ها در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط . - زيبايي شناسي
 نمره 2 نمره( 2شناخت و درک گونه هاي معرفي شدة خوشنويسي:  ) - تاريخ و ميراث فرهنگي

 نمره 2 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر خوشنويسي-  نقد هنري
 نمره 01 جمع
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 طراحي سنتي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

مانند چرخش ، توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد  )خالقيت( - ايده يابي و پرورش ايده
 بزرگ وكوچك كردن و... نقش هندسي  و رنگ آميزي آن ها: 

 نمره 2

 نمره 5طراحي مناسب ) صحيح ( نقش هاي هندسي ) ساده و گره ها (  اجراي ايده و بيان هنري
 4تكرار نقش هاي هندسي در كادر 

مناسب )رنگ آميزي با گواش و طبق آموزشهاي رنگ شناسي و رنگ آميزي 
توجه به رنگهاي سنتي ايران در معماري و كاشي كاري باشد صحيح رنگ زدن 

 6و تميزي رنگ آميزي در همه موارد رعايت شود (.( 
 3تميزي و اجراي كار 

 نمره13

درک 
 هنري 

)طراحي نقوش هندسي( درک قواعد هندسي و اصول زيبايي شناسي  - زيبايي شناسي
 در آثار هنري .

 نمره 1

 شناخت طرح هاي هندسي مختلف در ميراث فرهنگي و هنري ايران- تاريخ و ميراث فرهنگي

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -
 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 شناسي درون يك اثر هنريتوصيف  قواعد و عناصر  زيبايي -
 نمره 2

 نمره 01 جمع
 زير الكي : 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش 
هنري 
 خالق

 توانايي مشاهده در سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛- ايده يابي و پرورش ايده
طراحي نقش هاي زير توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد براي -

 )خالقيت(.الكي 

 نمره 3

استفاده صحيح از ابزار و وسايل و مواد - اجراي ايده و بيان هنري
تمييزي و استحكام اثر  -
اصالت طرح ونقش -
 توانايي بيان افكار و احساسات و ايده؛ -

 نمره 11

درک 
 هنري 

درک اصول زيبايي شناسي در آثار هنري و تنواع مختلف زير الكي  - زيبايي شناسي
همچون تمييزي و استحكام اثر 

 چگونگي اجرا و... اصالت طرح ونقش.

 نمره 3

 شناخت انواع زير الكي در ميراث فرهنگي و هنري ايران - تاريخ و ميراث فرهنگي

 نگهداري از آناحترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و  -
 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
 نمره 2

 نمره 01 جمع
 

  



 61 

 

  :سوزن دوزي

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 سه حوزة طبيعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛توانايي مشاهده در  -
طراحي نقش هاي توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد براي -

 )خالقيت(.انواع سوزن دوزي 

 نمره 3

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 شناخت ابزارو وسايل مناسب-
 دوخت  صحيح و مناسب -
انتخاب شده اجراي صحيح نقش در دوخت ) نقشي كه جهت دوخت  -

 و مناسب اجرا شده باشد(
 تمييزي -

 نمره 11

درک اصول زيبايي شناسي در آثار هنري و انواع مختلف سوزن  - زيبايي شناسي درک هنري 
 چگونگي اجرا و... دوزي همچون تمييزي اصالت طرح ونقش.

 نمره 3

تاريخ و ميراث 
 فرهنگي

 هنري ايرانشناخت انواع سوزن دوزي در ميراث فرهنگي و  -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -
 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
 نمره 2

 نمره 01 جمع
 هنر هاي آوايي:

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي عناوين كارنامه
آفرينش هنري 

 خالق
ايده يابي و پرورش 

 ايده
 توانايي مشاهده در دو حوزة طبيعت، آثار هنري ؛ -
 توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد )خالقيت(.-

 نمره 2

اجراي ايده و بيان  
 هنري

 ساخت يك ملودي-
 ساخت يك ملودي با بافت چند صدايي -

 نمره 3

 نمره(؛ 1تشخيص صداي ضرب دار )ريتميك ( از غير ريتميك ) - زيبايي شناسي درک هنري 

 نمره(1تشخيص الگوهاي تكرار شونده در اصوات آوايي ) -

 نمره(؛ 1تشخيض اصوات آوايي از غير آوايي ) -

 نمره(؛ 1تشخيص اصوات باال و پايين ) -

 نمره(؛ 1تشخيص سكوتهاي ميان ملودي ها ) -

 نمره(؛ 1تشخيص تغيير رنگ صوتي در طول هر اثر ) -

 نمره(؛ 1تشخيص تكرارها در طول شنيدن اثر ) -

 نمره(؛ 2تشخيص بافت تك صدايي از چند صدايي ) -

 نمره(. 2تشخيص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنيده مي شود ) -

 نمره 11

تاريخ و ميراث  
 فرهنگي

 شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي  -
 آواها در ميراث فرهنگي و هنري ايراندرک تفاوت بعضي از انواع  -

  احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري 

 توصيف  قواعد و عناصر  زيبايي شناسي درون يك اثر هنري-
 نمره 2

 نمره 01 جمع
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 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 
 كارنامه

 بارم بندي نشانه هاي تحققق اهداف كلي

آفرينش هنري 
 خالق

ايده يابي و پرورش 
 ايده

 اجتماعي و آثار هنري ؛ –توانايي مشاهده محيط فرهنگي  -
آفرينش موقعيت توانايي ارائة ايده هاي متنوع، متعدد و جديد براي -

 )خالقيت(.

 نمره 4

اجراي ايده و بيان 
 هنري

 مناسبانتخاب و تهيه يك متن نمايشي -
  شخصيت پردازي -
 انتخاب صحيح بازيگر -
 صحنه آرايي و چيدمان صحيح صحنه -
 حركات مناسب -
 درک شخصيت -

 بيان مناسب
 احساس مناسب

 خوانش درست كلمات و عبارات -

 نمره 11

 نمره 2 درک عناصر زيبايي شناسي صحنه - زيبايي شناسي درک هنري 
تاريخ و ميراث 

 فرهنگي
 شناخت انواع نمايش در ميراث فرهنگي و هنري  -

 احترام به تاريخ و ميراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -
 نمره 2

 عاطفي  –توصيف احساسي - نقد هنري

 عناصر زيبايي شناسي صحنهتوصيف -
 نمره 2

 نمره 01 جمع
 توجه:

ه عنوان ب كنندميهاي هنري كسب ارزشيابي فعاليتموزان از مجموعه جداول آاي كه دانشميانگين نمره

 .نمره نهايي در كارنامه ثبت خواهد شد
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 150كد  –بارم بندي درس آمادگي دفاعي پايه نهم 

 0911ـ 0011دوره اول متوسطه  سال تحصيلي 

 و دي شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره و نام درس

 عملي تئوري عملي تئوري عملي تئوري

  5/1  5/1  2 اوّل: امنيتدرس 

  5/1  5/1  2 درس دوم: تهاجم و دفاع

  2  5/1  2 درس سوم: انقالب اسالمي

  2  5/1  2 درس چهارم: بسيج، مدرسه عشق

  2  1  2 درس پنجم: آشنايي با حماسه دفاع مقدس

  5/1  5/1  2 درس ششم: مردان مبارز و زنان قهرمان

  5/1  5/1   سردار دل هادرس هفتم: سرباز اسالم ـ 

  5/1  5/1   درس هشتم: نظام جمع و شيوه هاي رزم انفرادي

  5/2  2   درس نهم: شناخت و مقابله با جنگ نرم

  5/2  2   درس دهم: پدافند غيرعامل

  5/1  5/1    درس يازدهم: آمادگي و ايمني در برابر زمين لرزه

 1 01 8 00 8 00 جمع

01 01 01 

  :تذكرات 

 دانش آموزان با توجه به موارد ذيل تعيين مي گردد: مستمرنمره  الف ـ

  مشاركت فعال دانش آموزان در فرايند آموزش 

  تالش فردي و گروهي دانش آموزان نسبت به پرسش ها و فعاليت هاي طراحي شده شامل: ساخت كليپ، نوشتن

ها و و يا خانوده هاي آنان،تهيه بروشور، جست جو و تهيه فيلم مقاله و متن از خاطرات شهدا و جانبازان و رزمندگان

 يا محصوالت مرتبط با عناوين دروس، خالصه نويسي كتب و مقاالت در راستاي عناوين و موضوعات كتاب 

 تحقيق و پژوهش در مواردي كه دبير و كتاب درسي مشخص مي كند 

 ،جنگ افزارشناسي، زلزله و ياد گيري مهارت هاي عملي دروس مختلف مانند نظام جمع....... 

فعاليت ها و پرسش هاي طراحي شده در متن كتاب براي مشاركت جدي دانش آموزان در كالس درس بوده و  ب ـ

 از اين پرسش ها در آزمون كتبي استفاده نشود. 

ـ ايثارگران انتظار مي ج ـ رود دبيران محترم از افتخارات بومي دوران دفاع مقدس هر استان، شهر، منطقه و روستا )شهدا 

 و ..... ( در تحقيق و پژوهش هاي دانش آموزان استفاده نمايند.

آموزي نشانمره عملي دانش آموزان بر اساس دستورالعمل ابالغي از سوي كميته هماهنگي و پشتيباني بسيج د -د

 گردد.تعيين و توسط مربي بخش عملي محاسبه و اعالم مي

با توجه به موضوع درس هشتم و محتواي پسرانه آن در مدارس دخترانه بارم اين درس به تشخيص مدير ويا معلم  -ه

 در دروس ديگر قابليت جابه جايي دارد.


