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 1400-1401 كاردانش  /فني حرفه اي /رياضي /تجربيدوازدهم  3بندي دين و زندگي بارم

 در دو بخش انجام مي شود :  بارزشيابي كتا

 يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4شريفه: .قرائت صحيح آيات 1

 نمره 8.انجام فعاليت هاي داخل درس ) مانند تدبر در قرآن، فعاليت كالسي و...( و پرسش از متن:2

 نمره 5.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي: 3

 نمره 3.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 4

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

 ب. ارزشيابي پاياني

در بخش قرائت از هر . نمره( مي باشد.16نمره( و آزمون كتبي)  4آيات) ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت -

 آيد.حان قرائت به عمل ميآموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتدانش

مل را به خود اختصاص مي دهد )ارزشيابي نوبت دوم  كانمره  20مي باشد و و كتبي ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي  -

 مي باشد.( فاقد آزمون قرائت

 آزمون كتبي بارم

 پاياني نوبت دوم،شهريور، بزرگساالن پاياني نوبت اول عنوان

  3 درس اول

7  

  3 درس دوم

  2 درس سوم

  2 درس چهارم

  3 درس پنجم

  3 درس ششم

  درس هفتم
7  

  درس هشتم

  درس نهم
6  

  درس دهم

   4 قرائت

 20 20 جمع

 توجه:

آموزان صورت شفاهي از دانش. آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشيابي مستمر و پاياني به1

 ها از اين آيات طراحي شود.هاي ورودي دانشگاهگونه سؤالي در امتحانات كتبي و آزمونشود و نبايد هيچپرسيده مي

. ترجمة آياتي كه در مقابل صفحة قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتواي آموزشي نيست و صرفاً جهت آشنايي 2

 و هاي كتبيها، اعم از آزمونت دارند، قرار داده شده است. از اين قسمت در آزمونآموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيادانش

 ها، نبايد سؤالي طرح شود. هاي ورودي دانشگاهدر نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون شفاهي
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فقط   «ماپاسخ سواالت ش» و « دانش تكميلي»، «هاپاورقي»، «پيشنهاد»،«رمزينه»، «بيشتر بدانيم»هاي . قسمت3

ها ها نبايد از اين قسمتهاي ورودي دانشگاهبراي توسعة اطالعات و كسب نمرة تشويقي است و در امتحانات مستمر و پاياني و آزمون

 سؤال طرح شود.

كردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد.از مفاهيم آيات بايد به گونه . حفظ4

 سوال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد. اي
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 1400-1401  انساني دوازدهم 3بندي دين و زندگي بارم

 ارزشيابي كتاب در دو بخش انجام مي شود : 

 شامل :  يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4.قرائت صحيح آيات شريفه: 1

 نمره 8درس)مانند ترجمه كردن آيات،تدبر در قرآن، فعاليت كالسي و...( و پرسش از متن:.انجام فعاليت هاي داخل 2

 نمره 5.حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كالسي: 3

 نمره 3.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 4

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

 ب. ارزشيابي پاياني:

در بخش قرائت از هر . نمره( مي باشد.16نمره( و آزمون كتبي)  4آيات) ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت -

 آيد.آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل ميدانش

دهد )ارزشيابي نوبت دوم  امل را به خود اختصاص ميكنمره  20مي باشد و و كتبي  يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي ارزش -

 مي باشد.( فاقد آزمون قرائت

 آزمون كتبيبارم 

 شهريور، بزرگساالن پاياني نوبت دوم، پاياني نوبت اول درس هشمار

  5/2 درس اول

7  

  5/2 درس دوم

  2 درس سوم

  2 درس چهارم

  5/2 درس پنجم

  5/2 درس ششم

  2 درس هفتم

  درس هشتم
5  

  درس نهم

  2  درس دهم

  درس يازدهم

  درس دوازدهم  6

  درس سيزدهم

   4 قرائت

 20 20 جمع

 توجه:

آموزان صورت شفاهي از دانشبه. آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشيابي مستمر و پاياني 1

 ها از اين آيات طراحي شود.هاي ورودي دانشگاهگونه سؤالي در امتحانات كتبي و آزمونشود و نبايد هيچپرسيده مي
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. ترجمة آياتي كه در مقابل صفحة قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتواي آموزشي نيست و صرفاً جهت آشنايي 2

هاي كتبي ها، اعم از آزمونمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. از اين قسمت در آزمونآموزاني كه تدانش

 ها، نبايد سؤالي طرح شود. هاي ورودي دانشگاهدر نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون

فقط براي توسعة اطالعات و « دانش تكميلي»و « هاپاورقي»، «پيشنهاد»،«رمزينه»، «بيشتر بدانيم»هاي . قسمت3

 ها سؤال طرح شود.ها نبايد از اين قسمتهاي ورودي دانشگاهكسب نمرة تشويقي است و در امتحانات مستمر و پاياني و آزمون

موزش بايستي ارائه شود جزء متن آموزشي است كه در فرايند آ «ذكر يك نمونه»و « پاسخ به يك پرسش»هاي . بخش4

 گردد.و از آن سؤال طرح مي

آن دسته از آيات كه ترجمه آنها بر عهده دانش آموز گذاشته مفاهيم آيات و ترجمه توان از نمره مي 3.در آزمون كتبي، تا 5

 شده است،سوال طراحي نمود.

ا اهميت دارد. از مفاهيم آيات بايد به گونه كردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنه. حفظ6

 اي سوال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد.
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 نوبت اوّل )از درس اوّل و دوم(

 موضوع های زبانیمهارت

 

 جمع نمره

 الف: 

 مهارت 

 شناسیواژه

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت متن، تـمرين و 

 شود.()زير کلمات خط کشيده می« اِعلَموا»بخش 

1 2 

 نـمره

آموز فقط تضاد يا شود و دانش)دو جفت کلمه کنار هم نهاده می مترادف و متضاد

 شود که چهار تای آنهاپراکنده داده می ۀکند./ يا شش کلمترادف آنها را مشخّص می

توان اين سؤال را در دل متن درک مطلب طرّاحی کرد. متضاد يا متضاد هستند./ می

 درک مطلب، نيم نمره افزايش يابد.( ۀمترادف دو کلمه را در متن خواست و نمر

5/0 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ۀتشخيص کلم

 های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم(جمع اسم )در حدّ جمع يا نوشتن مفرد يا

  مناسب برای جای خالی يک جمله ۀيا انتخاب گزين

5/0 

 ب: مهارت 

  ترجمه به فارسی

  5/4  «اِعلَموا»جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم

9 

 نـمره

 دارای الی نفی جنس.  ۀدرست يک جمل ۀترجم

 مدّ نظر است.(« هيچ ... نيست»الی نفی جنس به صورت  ۀ)ترجم

5/0 

 5/1 ت.اس« لَيْتَ»دارای حروف مشبّهۀ بالفعل؛ يکی از دو جمله از  ۀدرست دو جمل ۀترجم

 1 درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت )حال( در دو شکل آن ۀترجم

 5/0 عربی به فارسی )دو جمله( ۀجمل ۀدرست در ترجم ۀانتخاب گزين

 1 )چهار جای خالی( «اِعْلَموا»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ۀتکميل ترجم

 ج: 

 مهارت 

شناخت و کاربرد 

 قواعد

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، دقيق فعل ۀترجم

های عربی مضارع التزامی و معادلنهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه، 

ای مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ های سادهاسلوب شرط داخل جمالت ساده و با ريشه

ها آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، آنشود و دانشو ... که زير فعل خطّی کشيده می

که در اين جمله دو  .«مِنْ صَفِّـکِ ال تَخْرُجیيا صَديقَتی، »کند؛ مانند: را ترجمه می

«  تَخْرُجیال»کند تا بتواند آموز کمک میبه دانش« ضمير ـکِ»و « يا صَديقَتـی» ۀقرين

 را درست ترجمه کند.

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

 نـمره 7 2

 تشخيص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله، 

 يا تشخيص نوع فعل، 

 يا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(

1 
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آموز بايد الی نفی شود و دانشکوتاه داده می ۀتشخيص الی نفی جنس )چند جمل

 جنس را از الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.( 

25/0 

حرف  آموز بايدشود و دانشکوتاه داده می ۀتشخيص حروف مشبّهۀ بالفعل )چند جمل

مشبّه بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر 

 صورتی که قدرت تشخيص حروف مشبّهۀ بالفعل را بسنجد.(   

25/0 

 تشخيص محلّ اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت« الْفُندُقِ.کَتَبَ الْمُسافِرُ رِسالَۀً فی »

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 نـمره( 25/0شود. )هر کدام سؤال طرح می« حال»حال( از هر دو نوع 

2 

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل

ا هآنها )در هر حالت اين اسم ۀدرست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجم ۀيا ترجم

 داخل جمالت کوتاه هستند.(

5/1 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

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

شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای  ۀيا ارائ )چهار مورد(« ستون دوم

 مناسب کامل شود. ۀخالی که بايد با کلم

 ای(های مناسب )سؤال سه گزينهکردن جاهای خالی با گزينه پريا 

1 2 

 نـمره

پرسشی  ۀمتن و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلم ۀدرک مطلب )ارائ

 خوانده شده( 

چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر  ۀيا )ارائ

 امتحانی(؛  ۀاساس متن ارائه شده در برگ

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين حالت 

 مابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فه ۀپاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيو

 را بسنجد.

1 
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 نوبت دوم

های مهارت

 زبانی

 جمع نمره موضوع

 الف: 

 مهارت 

 شناسیواژه

« موااِعلَ»نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت متن، تـمرين و بخش 

 شود.(کشيده می)زير کلمات خط 

1 2 

 نـمره

يا  کند؛آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص میشود و دانش)دو کلمه داده می مترادف و متضاد

-آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار میشود و دانشدرهم داده می ۀشش کلم

 دهد.(

5/0 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ۀتشخيص کلم

 مناسب برای شرح يک کلمه ۀيا يافتن گزين

25/0 

 25/0 های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

 ب:

مهارت ترجمه 

  به فارسی

  5 «اِعلَموا»جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم

9 

 نـمره

 دارای الی نفی جنس.  ۀدرست يک جمل ۀترجم

 مدّ نظر است.( « هيچ ... نيست»الی نفی جنس به صورت  ۀ)ترجم

5/0 

دارای حروف مشبّهۀ بالفعل )أَنَّ، کَأَنَّ، لَيْتَ و لَعَلَّ( با تکيه بر معنای حروف  ۀدرست جمل ۀترجم

 مشبّهۀ بالفعل

5/0 

 1 دارای مفعول مطلق نوعی  ۀدارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جمل ۀيک جمل ۀترجم

 5/0 دارای قيد حالت  ۀيک جمل ۀترجم

 5/0 عربی به فارسی )دو جمله( ۀجمل ۀدرست در ترجم ۀانتخاب گزين

 1 )چهار جای خالی( «اِعلَموا»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ۀتکميل ترجم

 ج: 

 مهارت 

شناخت و 

 کاربرد قواعد

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، دقيق فعل ۀترجم

های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقايه داخل مستقبل، مجهول، معادل

 زير فعل خطّی کشيده ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و ... کههای سادهجمالت ساده و با ريشه

ريَۀَ قَ دَخَلْتُأنا »کند؛ مانند: آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه میشود و دانشمی

-به دانش« أَمْسِ»و قيد زمان « جَدّی»و « إنّی»در « ی»و « أنا» ۀکه در اين جمله دو قرين «جَدّی أَمْسِ.

واری های دشت ترجمه کند. در صورتی که از فعلرا درس« دخلتُ»کنند تا بتواند آموز کمک می

شود، الزم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يا مانند تَهْمِسونَ استفاده می

 تَالميذُ، لِمَ تَهْمِسونَ فی الصَّفِّ؟! )هَمَسَ: آهسته سخن گفت(

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

 يا به صورت تلفيقی از حالت اوّل و دوم 

2 7 

 نـمره
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 تشخيص محلّ اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت« کَتَبَ الْمُسافِرُ رِسالَۀً فی الْفُندُقِ.»

يا مجرور به حرف جر، حال، مستثنی  اليه، صفت، جار و مجرور،)فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 و مفعول مطلق( 

 نـمره است. 3نـمره از  1.25تذکّر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق 

 شود.تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می

 تشخيص اسلوب حصر از استثناست.  25/0

کتاب  40 ۀشبيه صفحای نـمره تحليل صرفی و اعراب که مؤکّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه 5/0

 درسی باشد.

3 

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل

 ها داخل جمالتآنها )در هر حالت اين اسم ۀدرست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجم ۀيا ترجم

 کوتاه هستند.(

2 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

)چهار  «کلمات ستون اوّل به توضيحات ستون دوم وصل کردن»سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان 

ناسب م ۀشش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که بايد با کلم ۀيا ارائ مورد(

 کامل شود.

 ای(های مناسب )سؤال سه گزينهکردن جاهای خالی با گزينه پريا 

1 2 

 نـمره

 پرسشی خوانده شده(  ۀمتن و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلم ۀدرک مطلب )ارائ

چند جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه  ۀيا )ارائ

 امتحانی(؛  ۀشده در برگ

لت پاسخ کوتاه ايا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين ح

 ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد. ۀمطلوب است؛ يا هر شيو

1 
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 هاتذکّرات برای طرّاحی سؤاالت امتحانی نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت
شوند.گذاری میسؤاالت امتحان کامالً حرکت .1

است. آموزصورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حدّ فهم دانش .2

بندی تغييراتی اجرا نـمايد؛ ولی در نوبت دوم، در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اوّل، طرّاح مجاز است تا يک نـمره در بارم .3

شود.بندی دقيقاً رعايت میبارم

حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که بايد تنوّع داشته باشد. .4

 های زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخششوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میوارد سؤاالتِ بخشدر بسياری از م .5

زمان بيايد.مهارتِ ترجمه، امکان دارد در يک جمله، چند مفهومِ مختلف هم

 طرح سؤالِ امتحان نوبت اوّل )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست نـمره است.  .6

شود. ـمیبندی تعيين ننوبت، بارمکتبی ميان نوبت اوّل و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحانِ ميان طرح سؤالِ امتحان .7

 گونه عمل کند: مهارتتواند اينبندیِ ويژۀ ميان نوبت سؤال طرح نـمايد، میمند است که بر اساس بارماگر دبيری عالقه

نـمره. )اين موارد صرفاً پيشنهاد  7نـمره و قواعد  2نـمره، مهارت درک و فهم  5ی نـمره، مهارت ترجمه به فارس 1شناسی واژه

 است.(

 گردد. نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می 5در نتيجه 

 های شفاهی ساده يک نـمره()روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش

ه کمک آموز بتواند بمانند اسم و ضمير بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشها( يک يا دو قرينه در سؤال )ترجمۀ دقيق فعل .8

  تَدْخُلينَالدَرْسَها. أيَّتُها الزَّميلَۀُ، لِمَ  تَکْتُبُکَالمَ مُعَلِّمِکَ. أَختی  اِسْمَعْيا وَلَدُ، رَجاءً، آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: 

 هُناکَ مِنْ قَبْل. لَمْ نَجْلِسْإلی السَّفْرَۀِ غَداً. نَحْنُ  سَنَذْهَبُطَريقَکُم. إنَّنا  وَجَدْتُمقَدْ فی غُرفَتِکِ؟ أنتم 

آموز موفّق باشد. يکی از اهداف کنند تا دانشهايی وجود دارد که کمک میها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينههر يک از فعل

آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود درست است که بتواند به دانش ارزشيابی آموزش است. آن ارزشيابی

 تا از يادگيری لذّت ببرد.

ايی هها را داشته باشند: صحيح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنين فعلشود که اين ويژگیهايی استفاده میدر اين سؤال از فعل

 و ... لَعِبَ، عَلَّمَ، غَسَلَ، طَلَبَبْتَعَدَ، أَرْسَلَ، اِسْتَخْرَجَ، اِقْتَرَبَ، اِنْتَظَرَ، اِنْقَطَعَ، تَکَلَّمَ، ذَهَبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، سافَرَ، شاهَدَ، اِشود: پيشنهاد می

برای جای  بدر بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعيين فعل مناس .9

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

 (ساعِدوا    لِکَ السّائِقَ. )ساعِدْٰ  أيُّهَا الرِّجالُ، رَجاءً، ... ذ  اُکتُبْ فی الْفَراغِ فِعالً مُناسِباً. 

 إلَی بُيوتِکُنَّ. اِرجِعْنَيا أَخَواتی، مِن فَضلِکُنَّ، تَرجِمِ الْکَلِمَۀَ الَّتی تَحتَها خَطٌّ.         

 شود.(شود. )امّا در بخش کلمات ناهماهنگ چهار کلمه داده میای دو، يا سه گزينه ارائه میدر سؤاالت چندگزينه .10

 شود.ای طرّاحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه .11
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توانند ماضی، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و که می« تَعارَفوا»، « تَعَلَّموا»هايی مانند طرح سؤال از فعل .12

 اگر در امتحان از طرح چنين سؤاالتی خودداری شود بهتر است. 

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد در تشخيص و ترجمۀ فعل .13

-صحيح و سالم طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نبايد تغييراتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانشفقط موارد 

های درسی به هايی مانند أَرْضِ، اِرْضَ، اِهْدِ، دَعْ، اُدْعُ، رُدَّ، قِ دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتابآموزان در ترجمۀ فعل

 ﴾اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿ترين تغييری عين همان عبارت داده شود؛ مانند: کار رفته باشند بايد بدون کوچک

 در فارسی است؛ ولی معنای فعل« ماضی استمراری»معادل  .«ٰ  الْمَرْضی کانوا يَفْحَصونَاَلْأَطِبّاءُ »آموزی بداند فعلِ جملۀ احتمال دارد دانش

حالتی  شود. در چنيناز پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در اين صورت به او ظلم می را که در پايۀ هشتم خوانده است بعد« فَحَصَ»

معنای  است نه« ماضی استمراری»شود ساختار معادل در برگۀ امتحان داده شود؛ زيرا آنچه سنجيده می« فَحَصَ»الزم است که معنای فعل 

 نه در بخش ترجمه. بندی در بخش قواعد است،، و اين بخش از بارم«فَحَصَ»فعل 

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی .14

 نيست؛ امّا حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.

ی اای خالی در جمله با توجّه به قرائن در قالب سؤال چندگزينهطرح سؤال در مورد تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب، برای ج .15

 اشکالی ندارد؛ ولی بايد توجّه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست: 

ل. قکاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاضمير منفصل منصوب مانند إيّاکَ؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذانِ و هذين، 

 در کتاب درسی به نام ضماير اشاره نشده است.

و کلماتِ جملۀ ارائه شده بايد کامالً  تشخيص محلّ اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيستدر  .16

اده نشده گذاریِ کلماتِ جمله، مطلقاً ممنوع است؛ زيرا در کتاب آموزش دگذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراباعراب

 است.

در تشخيص مشتقّات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ امّا ذکر نوعِ کلماتی مانند حاکِم، مَحکوم، مَحکَمَۀ، أَحکَم الزم است. در  .17

اشد، در باسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اينکه ناظِر اسم فاعل ثالثی مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثی مزيد می

 تاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نيست.ک

ای نيز طرح کرد. از طرح سؤال کتاب عمل کرد. يعنی سؤال دو گزينه 40توان مانند صفحۀ در بخش تحليل صرفی و اعراب می .18

ن وشتآموز برای نبه صورت پر کردن جای خالی در تجزيه و ترکيب خودداری شود. ارائۀ يک جمله و درخواست از دانش

 تحليل صرفی و اعراب نيز از اهداف برنامۀ درسی نيست.

ال شوند. آموزان دچار اشکتغيير جمالت کتاب در امتحان جايز است؛ به شرط اينکه اين تغيير موجب نشود که بيشتر دانش .19

وان تها را نـمیلها را حفظ نکند. بديهی است که آيات و احاديث و ضرب المثوار عبارتآموز طوطیهدف اين است که دانش

 تغيير داد.
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 :تذکّرات

باشد، ولی امتحان نوبت اوّل و دوم نـمره( می 5نـمره( و شفاهی )از  15امتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش کتبی )از  .1

 بيست نـمره است. فقط کتبی و از

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

آموزان خواسته شود حتّی االمکان مخارج حروف خاصّ عربی را درست بر زبان آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نـمیدانش

 هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.آورند و تـمرين کنند، زيرا 

پاسخ « بُ؟إلَی أينَ تَذهَ»ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ های پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهدر پاسخ به جمله .3

در بخش مکالمه، فهم سؤال نيمی از « أذهَبُ إلی الْفُندُقِ. أنا»، کامالً درست است و نيازی نيست پاسخ دهد: «إلی الْفُندُق»دهد 

نْ أنا مِ»و درنگ کرد و نتوانست بگويد « طهران»و پاسخ داد: « مِنْ أينَ أنتَ؟»آموزی سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

 در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است. چون سؤال را فهميده است.« طهرانَ.

آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معرّفی کند؛ يا اگر فعّاليّتی در زمينۀ نمايش و مکالمه در نيم از دانشتوامی .4

 توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.کالس داشت می

آموز در طول نابراين آنچه را دانشآموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بتوان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .5

 دهد. اش را تشکيل میهای شفاهی وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فعّاليّتسال تحصيلی می

ست. آموز نيهای صرفی و نحوی در مکالمه در حدّ دانشدهی آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظرافتمبنای نـمره

در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب مخصوصاً اينکه او بايد 

داشته  آموز خاطرۀ خوشی از مکالمه به ياددارد؛ بنابراين از دبير گرامی خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش

 آينده بماند.های و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال

 امتحان شفاهی، ميان نوبت اوّل و دوم

 نـمره موضوع ها مهارت

 های مهارت

 خواندن،

 گفتنشنيدن و سخن

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

 يا حفظ شعر و اجرای گروهی آن،

 ها.اجرای نـمايشی متن برخی درس

4 

 های پرسشی مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله

أينَ، مِنْ أينَ، مِمَّن، کَم،  لِمَنْ،، )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هوَ، ما هیَ، بِمَ، مَنْ

 ،هَلْ، أ، متی، کيف، لماذا، لِمَ، عَمَّ، أَیّ(

 يا اجرای گروهیِ مکالماتی ساده.

1 

 5 جمع
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ذَا الطّالِبِ؟ )مَا اسْمُ هذِهِ الطّالِبَۀِ؟(، مِن أين حضرتک؟ کم عمرک؟ ما هوَ تَرتيبُکَ بَينَ ٰ  های مکالمه مانند: مَنْ أَنت؟ مَا اسْمُ هپرسش

آلن )تحبّينَ(؟ أیُّ فاکهۀٍ موجودۀٌ ا أينَ سافَرْتَ هذه السَّنَۀ؟ أیّ طعام تحبّ إخوَتِکَ وَ أَخَواتِکَ فی الْأُسرَۀِ؟ کيف حالک؟ أين بيتک؟ إلی

؟ هل أنتَ ءِفی السّوقِ؟ متی ترجع )ترجعين( إلی بيتک؟ کم الساعۀ؟ ما هوَ لَونُ البابِ؟ لِماذا تدرُسُ )تدرسين(؟ ماذا تأکُلُ )تأکلينَ( لِلغَدا

 تُشاهد فی ساحۀِ المدرسۀ؟ نَشيطٌ )هل أنتِ نشيطۀ(؟ أ دفترٌ عَلَی الْمنضدۀِ أم کتابٌ؟ لِمَن تلک الحقيبۀ؟ ماذا
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 نوبت اوّل )از درس اوّل، دوم و سوم(

های مهارت

 زبانی

 موضوع

 

 جمع نمره

 الف: 

 مهارت 

 شناسیواژه

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت متن، تـمرين و بخش 

 شود.()زير کلمات خط کشيده می« اِعلَموا»

1 2 

 نـمره

آموز فقط تضاد يا ترادف آنها شود و دانش)دو جفت کلمه کنار هم نهاده می مترادف و متضاد

-شود که چهار تای آنها متضاد هستند./ میکند./ يا شش کلمۀ پراکنده داده میرا مشخّص می

طرّاحی کرد. متضاد يا مترادف دو کلمه را در متن توان اين سؤال را درون متن درک مطلب 

 خواست و نمرۀ درک مطلب، نيم نمره افزايش يابد.(

5/0 

 تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم(يا نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

  خالی يک جملهيا انتخاب گزينۀ مناسب برای جای 

5/0 

ب: مهارت 

ترجمه به 

  فارسی

  4  «اِعلَموا»ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش 

9 

 نـمره

 ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس. 

 مدّ نظر است.(« هيچ ... نيست»)ترجمۀ الی نفی جنس به صورت 

5/0 

 5/1 حروف مشبّهۀ بالفعلهای دارای ترجمۀ درست جمله

 1 ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت )حال( در دو شکل آن

 5/0 ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای اسلوب استثنا يا حصر

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

 1 )چهار جای خالی( «اِعْلَموا»تکميل ترجمۀ ناقص از متن، تـمرين و بخش 

 ج: 

 مهارت 

شناخت و 

 کاربرد قواعد

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، ترجمۀ دقيق فعل

های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه، معادل

ای مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و ... که زير فعل خطّی کشيده سادههای جمالت ساده و با ريشه

ال يقَتی، يا صَد»کند؛ مانند: آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه میشود و دانشمی

ز آموبه دانش« ضمير ـکِ»و « يا صَديقَتـی»که در اين جمله دو قرينۀ  «مِنْ صَفِّـکِ. تَخْرُجی

 را درست ترجمه کند.« ال تَخْرُجی»کند تا بتواند ک میکم

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

2 7 

 نـمره

 تشخيص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله، 

 يا تشخيص نوع فعل، 

 تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(يا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت 

1 



17 
 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

آموز بايد الی نفی جنس را از شود و دانشتشخيص الی نفی جنس )چند جملۀ کوتاه داده می

 الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.( 

25/0 

 آموز بايد حرف مشبّهشود و دانشتشخيص حروف مشبّهۀ بالفعل )چند جملۀ کوتاه داده می

بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر صورتی که قدرت 

 تشخيص حروف مشبّهۀ بالفعل را بسنجد.(   

25/0 

 تشخيص محلّ اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت« قِ.کَتَبَ الْمُسافِرُ رِسالَۀً فی الْفُندُ»

 اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر( )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

 25/0/ تشخيص اسلوب حصر  25/0/ مستثنی  25/0هر کدام « حال»دو نوع 

2 

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل

ها داخل آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها )در هر حالت اين اسميا ترجمۀ درست 

 جمالت کوتاه هستند.(

5/1 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

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

مۀ خالی که بايد با کليا ارائۀ شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای  )چهار مورد(

 مناسب کامل شود.

 ای(های مناسب )سؤال سه گزينهکردن جاهای خالی با گزينه پريا 

1 2 

 نـمره

 درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

يا )ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن 

 ارائه شده در برگۀ امتحانی(؛ 

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين حالت پاسخ 

 .درک و فهم را بسنجد کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت

1 
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 نوبت دوم

های مهارت

 زبانی

 جمع نمره موضوع

 الف: 

 مهارت 

 شناسیواژه

« موااِعلَ»نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت متن، تـمرين و بخش 

 شود.(کلمات خط کشيده می)زير 

1 2 

 نـمره

يا  کند؛آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص میشود و دانش)دو کلمه داده می مترادف و متضاد

-آموز آنها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار میشود و دانشدرهم داده می ۀشش کلم

 دهد.(

5/0 

 ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ۀتشخيص کلم

 مناسب برای شرح يک کلمه ۀيا پيدا کردن گزين

25/0 

 
 25/0 های مکسّر خوانده شده در کتاب دوازدهم(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ جمع

 

 ب:

مهارت ترجمه 

  به فارسی

  4 «اِعلَموا»جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم

9 

 نـمره

 دارای الی نفی جنس.  ۀدرست يک جمل ۀترجم

 مدّ نظر است.( « هيچ ... نيست»الی نفی جنس به صورت  ۀ)ترجم

5/0 

دارای حروف مشبّهۀ بالفعل )أَنَّ، کَأَنَّ، لَيْتَ و لَعَلَّ( با تکيه بر معنای حروف  ۀدرست جمل ۀترجم

 مشبّهۀ بالفعل

5/0 

 1 دارای مفعول مطلق نوعی  ۀدارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جمل ۀيک جمل ۀترجم

 5/0 دارای قيد حالت  ۀيک جمل ۀترجم

 5/0 دارای استثنا يا اسلوب حصر ۀدرست جمل ۀترجم

 5/0 دارای اسلوب ندا ۀدرست جمل ۀترجم

 5/0 عربی به فارسی )دو جمله( ۀجمل ۀدرست در ترجم ۀانتخاب گزين

 1 )چهار جای خالی( «اِعلَموا»ناقص از متن، تـمرين و بخش  ۀتکميل ترجم

 ج: 

 مهارت 

شناخت و 

 کاربرد قواعد

ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، های دقيق فعل ۀترجم

های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقايه داخل مستقبل، مجهول، معادل

ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبَرَ، کَتَبَ و ... که زير فعل خطّی کشيده های سادهجمالت ساده و با ريشه

قَريَۀَ  دَخَلْتُأنا »کند؛ مانند: آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، آنها را ترجمه میششود و دانمی

-به دانش« أَمْسِ»و قيد زمان « جَدّی»و « إنّی»در « ی»و « أنا» ۀکه در اين جمله دو قرين «جَدّی أَمْسِ.

واری های دشرا درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل« دخلتُ»کنند تا بتواند آموز کمک می

شود، الزم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: يا مانند تَهْمِسونَ استفاده می

 تَالميذُ، لِمَ تَهْمِسونَ فی الصَّفِّ؟! )هَمَسَ: آهسته سخن گفت(

2 7 

 نـمره
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 يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

 اوّل و دوم  يا به صورت تلفيقی از حالت

 تشخيص محلّ اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

 شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت« کَتَبَ الْمُسافِرُ رِسالَۀً فی الْفُندُقِ.»

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، اسم و خبر )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ

افعال ناقصه و حروف مشبّهۀ بالفعل و الی نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، مفعول 

 مطلق و منادا( 

 نـمره است. 4نـمره از  5/1تذکّر: سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 

 د.شوتشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می

 نـمره تشخيص اسلوب حصر از استثناست.  25/0

 ی باشد.ای شبيه کتاب درسنـمره تحليل صرفی و اعراب که مؤکّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه 5/0

4 

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل

 ها داخل جمالتآنها )در هر حالت اين اسم ۀدرست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجم ۀيا ترجم

 کوتاه هستند.(

1 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

)چهار  «وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات ستون دوم»سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان 

ناسب م ۀشش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که بايد با کلم ۀيا ارائ مورد(

 کامل شود.

 ای(های مناسب )سؤال سه گزينهکردن جاهای خالی با گزينه پريا 

1 2 

 نـمره

 پرسشی خوانده شده(  ۀمتن و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلم ۀدرک مطلب )ارائ

چند جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه  ۀيا )ارائ

 امتحانی(؛  ۀشده در برگ

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين حالت پاسخ کوتاه 

 را بسنجد. ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم ۀمطلوب است؛ يا هر شيو

1 

 هاتذکّرات برای طرّاحی سؤاالت امتحانی نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت
شوند.میگذاری سؤاالت امتحان کامالً حرکت .1

آموز است.صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حدّ فهم دانش .2

بندی تغييراتی اجرا نـمايد؛ ولی در نوبت دوم، در طرّاحی سؤالِ امتحانِ نوبت اوّل، طرّاح مجاز است تا يک نـمره در بارم .3

شود.بندی دقيقاً رعايت بارم

حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که تنوّع دارد. .4

 در بخش الًهای زبانی امکان ندارد؛ مثشوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میدر بسياری از موارد، سؤاالتِ بخش .5

زمان بيايد.مهارتِ ترجمه، امکان دارد در يک جمله، چند مفهومِ مختلف هم
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 طرح سؤالِ امتحان نوبت اوّل )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست نـمره است.  .6

شود. نـمی ندی تعيينبنوبت، بارمطرح سؤالِ امتحان کتبی ميان نوبت اوّل و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحانِ ميان .7

 گونه عمل کند: تواند اينبندیِ ويژۀ ميان نوبت سؤال طرح نـمايد، میمند است که بر اساس بارماگر دبيری عالقه

a. نـمره.  7نـمره و قواعد  2نـمره، مهارت درک و فهم  5نـمره، مهارت ترجمه به فارسی  1شناسی مهارت واژه 

b. گردد. نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می 5نتيجه  )اين موارد صرفاً پيشنهاد است.(در 

c. های شفاهی ساده يک نـمره()روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش 

ه آموز بتواند بها( يک يا دو قرينه مانند اسم و ضمير بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشدر سؤال )ترجمۀ دقيق فعل .8

، لِمَ دَرْسَها. أيَّتُها الزَّميلَۀُ تَکْتُبُکَالمَ مُعَلِّمِکَ. أُختی  اِسْمَعْيا وَلَدُ، رَجاءً، ظر را دقيق ترجمه کند. مثال: کمک آنها فعل مورد ن

 هُناکَ مِنْ قَبْل. لَمْ نَجْلِسْإلی السَّفْرَۀِ غَداً. نَحْنُ  سَنَذْهَبُطَريقَکُم. إنَّنا  قَدْ وَجَدْتُمفی غُرفَتِکِ؟ أنتم  ال تَدْخُلينَ

a. د کننهايی وجود دارد که کمک میها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينهکنيد اوّالً هر يک از فعلمالحظه می

آموز موفّق باشد. فراموش نکنيم که يکی از اهداف ارزشيابی آموزش است. آن ارزشيابی درست است که تا دانش

 و را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از يادگيری لذّت ببرد.آموز کمک کند و ابتواند به دانش

b. ها را داشته باشند: صحيح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای شود که اين ويژگیهايی استفاده میدر اين سؤال از فعل

اِبْتَعَدَ، أَرْسَلَ، اِسْتَخْرَجَ، اِقْتَرَبَ، اِنْتَظَرَ، اِنْقَطَعَ، تَکَلَّمَ، ذَهَبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، شود: هايی پيشنهاد میساده؛ لذا چنين فعل

 و ... لَعِبَ، عَلَّمَ، غَسَلَ، طَلَبَسافَرَ، شاهَدَ، 

ب برای اسدر بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعيين فعل من .9

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

a.  .ًساعِدْٰ  أيُّهَا الرِّجالُ، رَجاءً، ... ذ  اُکتُبْ فی الْفَراغِ فِعالً مُناسِبا( .َلِکَ السّائِق    ساعِدوا) 

b.          .ٌّإلَی بُيوتِکُنَّ. اِرجِعْنَيا أَخَواتی، مِن فَضلِکُنَّ، تَرجِمِ الْکَلِمَۀَ الَّتی تَحتَها خَط 

 شود.(شود. )امّا در بخش کلمات ناهماهنگ چهار کلمه داده میای دو، يا سه گزينه ارائه میدر سؤاالت چندگزينه .10

 شود.ای طرّاحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه .11

توانند ماضی، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و که می« تَعارَفوا»، « تَعَلَّموا»هايی مانند طرح سؤال از فعل .12

 اگر در امتحان از طرح چنين سؤاالتی خودداری شود بهتر است. 

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد در تشخيص و ترجمۀ فعل .13

-صحيح و سالم طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نبايد تغييراتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانشفقط موارد 

های درسی به هايی مانند أَرْضِ، اِرْضَ، اِهْدِ، دَعْ، اُدْعُ، رُدَّ، قِ دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتابآموزان در ترجمۀ فعل

 ﴾اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿ترين تغييری عين همان عبارت داده شود؛ مانند: کار رفته باشند بايد بدون کوچک

a. در فارسی« ماضی استمراری»معادل  .«ٰ  الْمَرْضی کانوا يَفْحَصونَاَلْأَطِبّاءُ »آموزی بداند فعلِ جملۀ احتمال دارد دانش 

از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در اين  را که در پايۀ هشتم خوانده است بعد« فَحَصَ»است؛ ولی معنای فعل 
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در برگۀ امتحان داده شود؛ زيرا آنچه « فَحَصَ»شود. در چنين حالتی الزم است که معنای فعل صورت به او ظلم می

 بندی در بخش، و اين بخش از بارم«فَحَصَ»است نه معنای فعل « ماضی استمراری»شود ساختار معادل سنجيده می

 نه در بخش ترجمه. قواعد است،

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی .14

 نيست؛ امّا حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.

ی اای خالی در جمله با توجّه به قرائن در قالب سؤال چندگزينهطرح سؤال در مورد تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب، برای ج .15

اشکالی ندارد؛ ولی بايد توجّه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست: ضمير منفصل منصوب مانند إيّاکَ؛ 

ه نام . در کتاب درسی بکاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاقلتشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذانِ و هذين، 

 ضماير اشاره نشده است.

و کلماتِ جملۀ ارائه شده بايد کامالً  تشخيص محلّ اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيستدر  .16

ده نشده گذاریِ کلماتِ جمله، مطلقاً ممنوع است؛ زيرا در کتاب آموزش داگذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراباعراب

واند تاست. در کتاب عربی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی ذکر عالمت اعرابی آموزش داده شده است؛ بنابراين، در امتحان می

 الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.« جاءَ الرجلُ.»طرح شود؛ مثالً ذکر اينکه در جملۀ 

کلماتی مانند حاکِم، مَحکوم، مَحکَمَۀ، أَحکَم الزم است. در در تشخيص مشتقّات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ امّا ذکر نوعِ  .17

اشد، در باسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اينکه ناظِر اسم فاعل ثالثی مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثی مزيد می

 کتاب درسی تدريس شده و از اهداف آموزشی کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی است.

ال به ای نيز طرح کرد. از طرح سؤتوان مانند تمرين کتاب عمل کرد؛ يعنی سؤال دو گزينهدر بخش تحليل صرفی و اعراب می .18

ل آموز برای نوشتن تحليصورت پر کردن جای خالی در تجزيه و ترکيب خودداری شود. ارائۀ يک جمله و درخواست از دانش

 ست.صرفی و اعراب نيز از اهداف برنامۀ درسی ني

دچار اشکال  آموزانتغيير دادن جمالت کتاب در امتحان جايز است؛ به شرط اينکه منطقی باشد و موجب نشود که بيشتر دانش .19

ا ها رها را حفظ نکند. بديهی است که آيات و احاديث و ضرب المثلوار عبارتآموز طوطیشوند. هدف اين است که دانش

 توان تغيير داد.نمی

توان تفکيک دقيق ميان عبارات ارائه شده انجام داد. طبيعی است که امکان دارد در جمه به فارسی نـمیدر بخش مهارت تر .20

 هايی از قواعد را افزايش دهد.ای داده شود که بارم بخشآزمون جمله

توان که نـمی ای استشود. درس عربی به گونهدر امتحان نوبت دوم از مطالب نيمۀ اوّل کتاب کمتر از هفت نمره طرّاحی می .21

های ؛ بلکه آموختهاندسقفی دقيق برای مطالب نيمۀ اوّل و دوم کتاب تعيين کرد؛ زيرا نه تنها مفاهيم پنج درس کتاب، در هم تنيده

 نـمره( 13اند. )نيمۀ اوّل حدود هفت نـمره، نيمۀ دوم حدود های گذشته نيز تکرار شدهسال
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 امتحان شفاهی، ميان نوبت اوّل و دوم

 

 نـمره موضوع ها مهارت

 های مهارت

 خواندن،

 گفتنشنيدن و سخن

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

 يا حفظ شعر و اجرای گروهی آن،

 ها.اجرای نـمايشی متن برخی درس

 کالسیهای پرسش

4 

 های پرسشی ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله ۀمکالم

أينَ، مِنْ أينَ، مِمَّن، کَم،  لِمَنْ،، )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هوَ، ما هیَ، بِمَ، مَنْ

 ،هَلْ، أ، متی، کيف، لماذا، لِمَ، عَمَّ، أَیّ(

 يا اجرای گروهیِ مکالماتی ساده.

1 

 5 جمع

 :تذکّرات

باشد، ولی امتحان نوبت اوّل و دوم نـمره( می 5نـمره( و شفاهی )از  15امتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش کتبی )از  .1

 فقط کتبی و از بيست نـمره است.

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

آموزان خواسته شود حتّی االمکان مخارج حروف خاصّ عربی را درست بر زبان آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نـمیدانش

 آورند و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نـماز بايد با تلفّظ درست باشد.

پاسخ « بُ؟إلَی أينَ تَذهَ»ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ کوتاه يک يا دو کلمههای پرسشی به پاسخ در پاسخ به جمله .3

در بخش مکالمه، فهم سؤال نيمی از « أنا أذهَبُ إلی الْفُندُقِ.»، کامالً درست است و نيازی نيست پاسخ دهد: «إلی الْفُندُق»دهد 

نْ أنا مِ»و درنگ کرد و نتوانست بگويد « طهران»و پاسخ داد: « نْ أينَ أنتَ؟مِ»آموزی سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

 در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.« طهرانَ.

کالمه م آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در مدّت دو دقيقه معرّفی کند؛ يا اگر فعّاليّتی در زمينۀ نمايش وتوانيم از دانشمی .4

 توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.در کالس داشت می

آموز در طول آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد. بنابراين، آنچه را دانشتوان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .5

 دهد. تشکيل میاش را های شفاهی وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فعّاليّتسال تحصيلی می

ست. آموز نيهای صرفی و نحوی در مکالمه در حدّ دانشدهی آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظرافتمبنای نـمره

مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب 

داشته  آموز خاطرۀ خوشی از مکالمه به يادراين، از دبير گرامی خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشدارد. بناب

 های آينده بماند.و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال
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الطّالِبَۀِ؟(، مِن أين حضرتک؟ کم عمرک؟ ما هوَ تَرتيبُکَ بَينَ ذِهِ ٰ  ذَا الطّالِبِ؟ )مَا اسْمُ هٰ  های مکالمه مانند: مَنْ أَنت؟ مَا اسْمُ هپرسش

أينَ سافَرْتَ هذه السَّنَۀ؟ أیّ طعام تحبّ )تحبّينَ(؟ أیُّ فاکهۀٍ موجودۀٌ اآلن  ٰ  إخوَتِکَ وَ أَخَواتِکَ فی الْأُسرَۀِ؟ کيف حالک؟ أين بيتک؟ إلی

هو لون الباب؟ لِماذا تدرُسُ )تدرسين(؟ ماذا تأکُلُ )تأکلين( عِندَ الغَداءِ؟ هل  فی السّوقِ؟ متی ترجع )ترجعين( إلی بيتک؟ کم الساعۀ؟ ما

 أنتَ نَشيطٌ )هل أنتِ نشيطۀ(؟ أ دفترٌ علی الْمنضدۀِ أم کتابٌ؟ لِمَن تلک الحقيبۀ؟ ماذا تُشاهد فی ساحۀِ المدرسۀ؟
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 1400-1401دوازدهم فني حرفه اي و كاردانش  نوبت اوّل  3بي زبان قرآن عربندي بارم

 « متن و درک مطلب درس دوم»و « درس اوّل»همۀ 

نـمرهموضوعهاي زبانيمهارت

مهارت 

 شناسي واژه

 )دو نمره(

-نوشتن معناي چهار كلمه از عربي به فارسي در جمله كه زير كلمات خط كشيده مي

 شود.

1 

0.5)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

0.25كلمه چهار ميان در معنا نظر از ناهماهنگ ةتشخيص كلم

0.25شده(هاي خواندهنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حد اسم

 مهارت 

 ترجمه به فارسي

 )هشت نمره(

6.5 جمالت از عربي به فارسي ةترجم

0.5 عربي به فارسي )دو جمله( ةجمل ةترجم در درست ةانتخاب گزين

 1 ناقص ةتكميل ترجم

 

 مهارت 

 كاربرد قواعد

 )شش نمره(

 2 ترجمه انواع فعل ماضي، مضارع، امر، نهي، نفي، مستقبل در جمله با توجّه به قرائن

سب براي جاي خالي در جمله با توجّه به        ضارع، امر و نهي منا ضي، م شخيص فعل ما ت

قرائن

 تشخيص نوع فعل در جمله با توجّه به قرائن 

 تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر نوع ميان چند كلمه

1 

 1 محل اعرابي شامل: مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور

1 جمله در آن ةتشخيص اسم مكان و ترجم

 1 جمله در آن ةتشخيص اسم تفضيل و ترجم

 

 فهممهارت درک و 

 )سه نمره(

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

 «دوم

 ةچند كلمه كه دو تا اضافه است و چند جمله با جاي خالي كه بايد با كلم ةيا ارائ

 مناسب كامل شود.
 اي(هاي مناسب )سؤال سه گزينهكردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

2 

 پرسشي ةمتن و طرّاحي چند سؤال حتّي االمكان با چند كلم ة)ارائدرک مطلب 

( شدهخوانده

ها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر چند جمله و تعيين درست و نادرست آن ةيا )ارائ

(؛ امتحاني ةشده در برگاساس متن ارائه

 .بسنجد را فهم و درک مهارت كه ديگري ابتكاري ةيا هر شيو

 

1 

مكالـمهمهارت 

 )يك نمره(

0.5 شدههاي پرسشي، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير ارائهپاسخ كوتاه به جمله

هاي كتاب(، طرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله سازي با كلمات پراكنده از عبارت

 اي و ... (شده، دو گزينهپر كردن جاي خالي با كلمات ارائه

0.5
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 نوبت دوم 1400-1401دوازدهم فني حرفه اي و كاردانش  3قرآن بان زبندي عربي بارم

نـمرهموضوع هاي زبانيمهارت

مهارت 

 شناسي واژه

 )دو نمره(

 1 .شودكلمه از عربي به فارسي در جمله كه زير كلمات خط كشيده مي 4نوشتن معناي 

0.5)دو مورد همانند تـمرينات كتاب(  مترادف و متضاد

0.25كلمه چهار ميان در معنا نظر از ناهماهنگ ةتشخيص كلم

0.25شده(هاي خواندهنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حد اسم

 مهارت 

 ترجمه به فارسي

 )هشت نمره(

6.5 جمالت از عربي به فارسي ةترجم

0.5 عربي به فارسي )دو جمله( ةجمل ةترجم در درست ةانتخاب گزين

 1 ناقص ةتكميل ترجم

 

 مهارت 

 كاربرد قواعد

 )شش نمره(

 1 ترجمه انواع فعل ماضي، مضارع، امر، نهي، نفي، مستقبل در جمله با توجّه به قرائن

سب براي جاي خالي در جمله با توجّه به        ضارع، امر و نهي منا ضي، م شخيص فعل ما ت

قرائن

 تشخيص نوع فعل در جمله با توجّه به قرائن

 نوع ميان چند كلمه تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر

1 

 1 محل اعرابي شامل: مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور

0.5 جمله در آن ةتشخيص اسم مكان و ترجم

 0.5 جمله در آن ةتشخيص اسم تفضيل و ترجم

 1 اسلوب شرط و تشخيص فعل شرط و جواب شرط اراي د ةجمل دقيق ةترجم

 .است شده كشيده خط زيرش كه عبارتي در نكره و معرفه اسم دو دقيق ةترجم

 و تشخيص نوع معرفه )عَلَم و معرفه به ال(

1 

 

 مهارت درک و فهم

 )سه نمره(

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

 «دوم

 ةچند كلمه كه دو تا اضافه است و چند جمله با جاي خالي كه بايد با كلم ةيا ارائ

 مناسب كامل شود.
 اي(هاي مناسب )سؤال سه گزينهكردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

2 

درک مطلب 

 ( شدهخوانده پرسشي ةمتن و طرّاحي چند سؤال حتّي االمكان با چند كلم ة)ارائ

ها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر چند جمله و تعيين درست و نادرست آن ةيا )ارائ

(؛ امتحاني ةشده در برگاساس متن ارائه

 .بسنجد را فهم و درک مهارت كه ديگري ابتكاري ةيا هر شيو

1 

مهارت مكالـمه

 يك نمره(

0.5 شدهارائههاي پرسشي، يا پاسخ به سؤال با توجّه به تصوير پاسخ كوتاه به جمله

هاي كتاب(، طرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله سازي با كلمات پراكنده از عبارت

 اي و ... (شده، دو گزينهپر كردن جاي خالي با كلمات ارائه

0.5
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 ميان نوبت اوّل و دوم 1400-1401 فني حرفه اي و كاردانش پايه دوازدهم 3بندي امتحان شفاهي عربي زبان قرآن بارم

نـمرهموضوع شماره ها مهارت

 

 هاي مهارت

 خواندن،

 شنيدن و سخن گفتن

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

ها.اجراي نـمايشي متن برخي درس

4 

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

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

،أ، متي، كيف، لماذا، لِمَ، أَيّ(

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

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

1 

 جمع

 :تذكّرات

نـمره( است، ولي امتحان نوبت اوّل و دوم  5نـمره( و شفاهي )از  15امتحان مستمر اوّل و دوم شامل دو بخش كتبي )از  .1

 نـمره است. 20فقط كتبي و از 

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

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

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

« ؟إلَي أينَ تَذهَبُ»اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ وتاه يک يا دو كلمههاي پرسشي به پاسخ كدر پاسخ به جمله .3

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

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

 در حقيقت نيمي از نـمره را گرفته است. چون سؤال را فهميده است.« أنا في الصَّفِّ.»نتوانست بگويد 

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

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

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

 ايجاد كند. تواند با ذوق و سليقة خود و شرايط موجود تغييراتي در متنمي
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 1400-1401 علوم و معارف اسالمیدوازدهم  3زبان قرآن  یعرب یبندارمب

 نوبت اوّل )از درس اوّل تا پایان درس پنجم(

 جمعنمرهموضوعهای زبانیمهارت

 الف: 

 مهارت 

شناسیواژه

 5/02شود.(نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله )زير کلمات خط کشيده می

نـمره 5/0)همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

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

يا پر کردن جای خالی با کلمه مناسب ارائه شده

5/0

 5/0 دوازدهم( کتاب به کار رفته در هاینوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

به مهارت ترجمه 

فارسی

 5/5 های عربی به فارسیترجمۀ جمله

5/6 

نـمره

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

5/0تکميل ترجمۀ ناقص

 ج: 

 مهارت 

شناخت و کاربرد 

قواعد

در جمله طرح شود. )نيم نمره حتماً  ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول معتلّ ثالثی مجرّد

 باشد(، 

نمره شامل: ترجمۀ ماضی استمراری، بعيد و نقلی، امر، نهی، مستقبل و مصدر  1.25بقيۀ موارد 

 در جمله

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

ذکر » و« نگ از نظر نوع در ميان چند کلمهتشخيص کلمۀ ناهماه»، «تشخيص نوع فعل»، «جمله

«صيغۀ فعل

210 

نـمره

 25/1 و مصدر نوع همصدر ثالثی مزيد، مصدر ميمی، مصدر صناعی، مصدر مرّ

 5/0 ثتشخيص نوع اسم مذکّر و مؤنّ

 یاتشخيص ضمير مناسب برای جای خالی در جمله با توجّه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينه

 شناخت نوع آنهاو 

1 

 75/0 اسم موصول و نوع آن، جملۀ صله

 5/0 انواع خبر

 5/0 تشخيص مبتدای مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها 

 25/0 يافتن ضمير فصل در جمله

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

 25/0 اسم مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل و ...( تشخيص نوع

 1 ای شبيه تمرينات کتاب(تحليل صرفی و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه

 5/1 محلّ اعرابی و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل: 
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 نواسخمبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، مضافٌ اليه و صفت، نايب فاعل، اسم و خبر 

 د: 

مهارت درک و 

 فهم

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

  )دو مورد(

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

 مناسب کامل شود.

ای(مناسب )سؤال دو گزينههای کردن جاهای خالی با گزينه پريا 

5/05/1 

نـمره

 درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

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

 ارائه شده در برگۀ امتحانی(

 های پرسشی مصوَّر يا پاسخ کوتاه به جمله

يا ترکيبی از هر سه حالت باال

1
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 1400-1401 علوم و معارف اسالمی دوازدهم 3زبان قرآن  یعرب یبندبارمادامه 

 نوبت دوم )از درس اوّل تا پایان درس دهم(

های مهارت

زبانی

 جمعنمرهموضوع

 الف: 

 مهارت 

شناسیواژه

 5/02شود.(به فارسی در جمله )زير کلمات خط کشيده می نوشتن معنای کلمه از عربی

نـمره 5/0)همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

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

يا پر کردن جای خالی با کلمه مناسب ارائه شده

5/0

 5/0 های هفتم تا دوازدهم(کتابهای نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی

 5/5 های عربی به فارسیترجمۀ جمله

5/6 

نـمره

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

5/0تکميل ترجمۀ ناقص

 ج: 

 مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

ماضی استمراری، ماضی  یثالثی مجرّد، معادل فارسترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول معتلّ 

 بعيد و ماضی نقلی، امر، نهی، مستقبل در جمله

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

«جمله

75/010 

نـمره

 75/0 مفعول مطلق و انواع آن

 75/0 تشخيص منادا و انواع آن

 25/0 اغراء و تحذير تشخيص

 25/0 مدح و ذمّ

 25/0 صيغه های تعجّب

 25/0 مفعول فيه

 25/0 مفعول له

 75/0 حال و انواع آن

 5/0 تمييز و انواع آن

 75/0 مستثنی و انواع آن

 1 توابع )نعت، عطف، توکيد، بدل(

 75/0 و مصدر نوعمصدر ثالثی مزيد، مصدر ميمی، مصدر صناعی، مصدر مرّه 

 5/0 اسم موصول و نوع آن، جملۀ صله

 5/0 انواع خبر

 25/0 تشخيص مبتدای مؤخَّر و خبر مقدَّم و دليل تقديم و تأخّر آنها
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 5/0 تعيين اسم يا خبر افعال مقاربه و اعراب آنها

 5/0 ای شبيه تمرينات کتاب(تحليل صرفی و اعراب )فقط به صورت سؤال دو گزينه

 محلّ اعرابی و عالمت اعراب )در مطالب دو سال گذشته(؛ شامل:

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

5/0 

 د: 

مهارت درک 

 و فهم

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

يا ارائۀ سه کلمه که يکی اضافه است و دو جملۀ دارای جای خالی که بايد جای  مورد()دو 

 خالی با کلمۀ مناسب کامل شود.

ای(های مناسب )سؤال دو گزينهکردن جاهای خالی با گزينه پريا 

5/05/1 

نـمره

 درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

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

 ارائه شده در برگۀ امتحانی(

 های پرسشی مصوَّريا پاسخ کوتاه به جمله

های بااليا ترکيبی از حالت

1

)برای طرّاحی سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پايانی(تذکّرات: 

بندی تغييراتی اجرا نـمايد؛ ولی در نوبت دوم بايد امتحان نوبت اوّل طرّاح مجاز است تا يک نـمره در بارم در طرّاحی سؤال -1

 بندی دقيقاً رعايت گردد.بارم

 سؤال ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان بايد تنوّع داشته باشد. -2

 هایِ زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخشد و تفکيک مهارتشونهای مختلف با هم تلفيق میدر بسياری از موارد سؤاالتِ بخش -3

 زمان بيايد.مهارتِ ترجمه، امکان دارد در يک جمله چند مفهومِ مختلف هم

شيوۀ طرح سؤال فعل در بخش قواعد بر مبنای تشخيص ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای  -4

سی است؛ مثال: خالی و نيز ترجمه از عربی به فار

 (اِرْجِعوا   يا أخی، ... إلی بَيتِکَ. )اِرْجِعْ       اُکتُبْ فی الْفَراغِ فِعالً مُناسِباً. 

 إلَی بُيوتِکُم. اِرجِعواتَرجِمِ الْکَلِمَۀَ الَّتی تَحتَها خَطٌّ.              يا إخوَتـی، 

 شود.(بخش کلمات ناهماهنگ که چهار کلمه داده می شوند. )جزای طرح میای به صورت دو گزينهسؤاالت گزينه -5

شود.( . )زير دو کلمه خط کشيده میشودطرح میطرح سؤال از معنای کلمات، در جمله  -6

شود.ای طرّاحی نمیترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقه -7

اضی يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن باشد.توانند مکه می« تَعَلَّموا»هايی مانند طرح سؤال از فعل -8

و ..« .ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی، مجهول، مستقبل، مؤکَّد »سؤالِ تشخيص و ترجمۀ انواع فعل  -9

شود.ای مانند کَتَبَ، ذَهَبَ، خَرَجَ طرّاحی میهای سادهنيز مصدر در جمله و با فعل
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اليه، نايب فاعل، جار و مجرور، اسم و خبر حروف مشبّهۀ بالفعل و الی نفی مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ فاعل،»تشخيص  در -10

سعيدٌ فاعل و « جاءَ سعيدٌ»مثالً در جملۀ  نهادنِ اعراب رفع، نصب و جر )عالمت اعرابی( از اهداف کتاب نيست؛...« جنس و 

خواسته شود از اهداف نيست.« سعيد»داده و اعرابِ در امتحان « جاء سعيد»مرفوع است؛ امّا اينکه جملۀ 

بندی قيد کرد که از نيمۀ اوّل کتاب پنج نمره و از نيمۀ دوم پانزده نمره طرح شود؛ توان در بارمدر برخی دروس به راحتی می -11

امّا درس عربی اين گونه نيست.

های عربی به فارسی( باشد:تواند از بخش مهارت ترجمه )ترجمۀ جملههای زير میطرح سؤال از بخش -12

شود.نوشتن حرکت عين الفعل در مضارع ثالثی مجرّد در امتحان طرح نـمی -13

تشخيص نوع کلمه، نوع اسم مذکّر و مؤنّث، اسم فعل، فعل الزم و متعدّی، معرب و مبنی، نوشتن مفرد يا جمع اسم، يافتن  -14

هاست.(ل، کم شدنِ حجم پرسشمترادف يا متضاد و موارد ديگر )امتياز اين شيوۀ طرّاحی سؤا

شود.از فعل ثالثی مزيد معتل که در پاورقی توضيح داده شده است مستقيماً در امتحان، سؤالی طرح نمی -15

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

شود که در کتاب تدريس شده است؛ مانند: اسم منسوب، اسم مصغّر، مصدر مرّه، در بخش قواعد فقط از کلماتی استفاده می  

،  الف در کلمات پرسشی بِمَ؟ ، لِمَ؟بندی لحاظ نشده است؛ مانند: التقاء ساکنين، حذف مصدر ميمی و ... برخی مطالب در بارم

مستقيم درون عبارات  طرح خواهند شد.مِمَّ؟ چنين مواردی به صورت غير 
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 1400-1401 علوم و معارف اسالمی دوازدهم 3زبان قرآن  یعرب یبندبارمادامه 

 امتحان شفاهی، ميان نوبت اوّل و دوم

نـمره موضوع ها مهارت  

 های مهارت

 خواندن،

گفتنشنيدن و سخن

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

 هايی مانند حفظ سرود و اجرای گروهی آنو فعّاليت

هااجرای نـمايش از متن برخی درس

7

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

 های پرسشی مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله

أينَ، مِنْ أينَ، مِمَّن، کَم، هَلْ،  لِمَنْ،، )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هوَ، ماهیَ، بِمَ، مَنْ

 أ، متی، کيف، لِماذا، لِمَ، عَمَّ، أَیّ(

يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی دهم و يازدهم و اجرای آن در گروه دو يا چند 

 نفره،

يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

10 ها جمع نـمره                                                     

 :تذکّرات

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

فقط کتبی و از بيست نـمره است.

آموزان خواسته شود مخارج حروف رشتۀ علوم و معارف اسالمی است؛ لذا بايد از دانشاز آنجا که عربی درس اختصاصی  .2

خاصّ عربی را درست تلفّظ کنند. )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، غ، و( و تلفّظ صحيح در نـمرۀ شفاهی يک نـمره از 

هفت نـمره را دارد.

« ذهَبُ؟إلَی أينَ تَ»شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ بسنده میای های پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمهدر پاسخ به جمله .3

از  در بخش مکالمه، فهمِ سؤال نيمی« أنا أذهَبُ إلی الْمَکتَبَۀِ.»، درست است و نيازی نيست پاسخ دهد: «إلی الْمَکتَبَۀِ»پاسخ دهد 

نيمی  «أنا فی الصَّفِّ.»و نتوانست بگويد .« أنا فی ... » و پاسخ داد:« أينَ أنتَ؟»آموزی سؤال شد: نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

گيرد؛ چون سؤال را فهميده است.از نمره را می

آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معرّفی کند. يا اگر فعّاليّتی در يکی از موارد امتحانی اين است که از دانش .4

توان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.زمينۀ نمايش و مکالمه در کالس داشت، می

آموزان، آزمون روخوانی و مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين هرآنچه را توان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .5

د. دهتشکيل میاش را های شفاهی و مکالمۀ وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فعّاليّتآموز در طول سال تحصيلی میدانش

دهی آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهی اوست.مبنای نـمره
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موز ناچار آنيست. به ويژه اينکه دانش« ناطق بغير اللغۀ العربيۀ»های صرفی، نحوی و بالغی در مکالمه در حدّ رعايت ظرافت .6

د؛ طرفی آزمون شفاهی اضطراب داراست در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از 

 گردد اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند.لذا از دبير ارجمند درخواست می
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 1400-1401انساني دوازدهم بندي مطالعات فرهنگي )تحليل فرهنگي( بارم

 الف: ارزشيابي مستمر

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

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

 نمره 8                                                                     

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

 نمره 3        . برگزاري ميزگرد فرهنگي3

 نمره 5                   . ارزشيابي و امتحان4

 

 ب: ارزشيابي پاياني

 نوبت اول    

 درس فصل اول فصل دوم جمع

 اول 2 4 6

 دوم 3 4 7

 سوم 3 4 7

 جمع 8 12 20

 

 نوبت دوم و شهريور    

 فصل درس نوبت دوم و شهريور

5/2 

 اول

 دوم اول

 سوم

5/2 

 اول

 دوم دوم

 سوم

 اول 2

 دوم 2 سوم

 سوم 5/3

 اول 2

 دوم 2 چهارم

 سوم 5/3

 جمع 20
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 1400-1401دهم دواز 3فارسي  بارم بندي

 نمره هاموضوع قلمروها رديف

 

 

1 

 

 زباني

 نمره7 

 1 معني واژه

 2 امالي واژه

 4 دستور

 

2 
 ادبي

 نمره 5

 3 هاي ادبيآرايه

 1 تاريخ ادبيات

 1 حفظ شعر

 

3 
 فكري

 نمره 8

 3 درک مطلب

 2/5 معني و مفهوم نثر

 2/5 معني و مفهوم نظم

 20 جمع نمره

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

 يادآوري:

 پرسيده شود.« بافت متن»هاي معنايي و دستوري در سؤال -

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

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

 مصراع يا يک بيت اختصاص يابد و صرفاً يک واژه مدنظر نباشد.در حفظ شعر، جاي خالي به يک  -
  هايهاي خوانشي يا پاره مهارت شود، به موضوع  هاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي به صورت شفاهي برگزار مي   ها و پرسش در آزمون -

 ان توجّه شود.خوانداري )مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و...( و فن بي
 باشد.بندي جدول فوق مينمره)نوبت دوم(، طبق بارم 12نمره)نوبت اول( و  8بارم آزمون نوبت دوم و شهريورماه به نسبت  -
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 1400-1401دهم دواز 3نگارش  بارم بندي

 نمره هاي ارزشيابيسنجه موضوع رديف

 

 2 هاي درستوانايي بازشناسي آموزه بازشناسي 1

 

 

2 

 

 

 توليد متن

 

 

ـ خوش آغازي )جذّابيّت و گيرايي، نشان دادن نمايي كلي از محتواي  1

 نوشته(

5/1 

صميمي        - 2 ساده و  شته )بيان  شيوة بيان نو ضوع يا  ان بي -پرورش مو

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

9 

جامي )جمع خوش - 3 لب    فر طا ندي م گذاري     -ب و تفكّر برانگيز تأثير

 بودن(

5/1 

 2 هاي نگارشيامالي واژگان )نداشتن غلط اماليي( و رعايت نشانه -4

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعرگرداني )درک و دريافت هسته معنايي  هاي نوشتاريسازه 3

 و شعر و پروراندن موضوع( مثل، حكايت

3 

 1 هاي نگارشيرعايت امال و نشانه

 20 جمع

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

 يادآوري:

 بندي جدول فوق، طرح خواهد شد.هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از كل كتاب طبق بارمدر آزمون -
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 1400-1401دهم دواز 3فارسي و نگارش  بارم بندي

 (15و  13، 11، 9، 7، 5، 3، 1نمره شامل هشت درس ) 10الف  فارسي: 

 نمره موضوع رديف

 

1 

 1 معني واژه

 1 امالي واژه

 1/5 دستور

 1/5 هاي ادبيآرايه 2

 0/5 تاريخ ادبيات

 0/5 حفظ شعر

 

3 

 2 درک مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

 10 جمع 

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

 يادآوري:

 پرسيده شود.« بافت متن»هاي معنايي و دستوري در سؤال -

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

 خانه يا كتابخانه(، يكسان است و ارزش اماليي ندارد.هايي كه ساخت تركيبي دارند )مانند كتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته -
 اختصاص يابد و صرفاً يک واژه مدنظر نباشد. يک مصراع يا يک بيت جاي خالي به در حفظ شعر، -
سش در آزمون - شفاهي برگزار مي    ها و پر صورت  سي به  ضوع   هاي فرايندي كه در جريان يادگيري كال شي يا  شود، به مو هاي خوان

 ن بيان بايد توجّه شود.هاي خوانداري )مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و...( و فپاره مهارت
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 (16و  14، 12، 10، 8، 6، 4، 2نمره شامل هشت درس ) 10ب  نگارش: 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه موضوع رديف

 

 1 هاي درستوانايي بازشناسي آموزه بازشناسي 1

 

 

 

2 

 

 

 آفرينش

 

مايي كلي از محتواي        - 1 ــان دادن ن يّت و گيرايي، نشـ جذّاب غازي ) خوش آ

 نوشته(

1 

بيان احساس متناسب با موضوع،     -پرورش موضوع )بيان ساده و صميمي    - 2

 فكر نو و سير منطقي نوشته(

3 

 1 تأثيرگذاري و تفكّر برانگيز بودن( -بندي مطالبفرجامي )جمعـ خوش 3

 1 هاي نگارشيامالي واژگان )نداشتن غلط اماليي( و رعايت نشانه -4

مثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني )درک و دريافت هسته معنايي مثل،  نوشتاريهاي سازه 3

 پروراندن موضوع( -حكايت و شعر

2 

 1 هاي نگارشيرعايت امال و نشانه -

 10 جمع

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

 يادآوري:

 نمره 20نمره( = مجموع 10نمره( + نگارش )10فارسي): 3نمره پاياني فارسي و نگارش  -

 شود.بندي جدول فوق طرح هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از كل كتاب، طبق بارمدر آزمون -
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 1400-1401دهم دوازپايه  3علوم و فنون ادبي  بارم بندي

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 يادآوري:

 ها توجه فرماييد.هاي هر فصل، به تنوع موضوعي و تعداد درسگذاري پرسشدر نمره 

 شده در بخش تحليل فصل تنظيم شود.نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائه هاي بخش نقد و تحليلپرسش 
       ــبت ــهريور به نسـ بندي جدول فوق از كل    نمره )نوبت دوم(، طبق بارم   12نمره )نوبت اول(/  8بارم آزمون نوبت دوم و شـ

 كتاب خواهد بود.
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 نمره موضوع رديف

 4 شناسيسبکمباني تحليل متن، تاريخ ادبيات و  1

 6 موسيقي شعر 2

 6 شناسيزيبايي 3

 4 نقد و تحليل نظم و نثر 4

 20 جمع
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 1400-1401 ي دهم، يازدهم و دوازدهمهاهيپابندي زبان انگليسي بارم

 :استبخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير  2ي درس زبان انگليسي پايه دهم تا دوازدهم مشتمل بر ابيارزش

 آزمون مستمر

طراحي   و كتاب كار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط دبيران محترم آموزدانشي مختلف كتاب هابخشاين آزمون، از 

 . شودو برگزار مي

ي كتبي و شفاهي توسط هابخشكه توزيع نمرات به صورت متناسب با  استنمره  20ي مستمر اول و دوم، هر يک هاآزموننمره 

 . شوديمدبيران گرامي انجام 

 آزمون پاياني :

 )به جز نوبت دوم پايه دوازدهم(: ي پاياني اول و دوم شامل موارد زير استهاآزمون

نمره( 4) Speaking 

 : (MONOLOG)گوييتک-

 نفره بازگو نمايند. شده، مطالبي را به صورت تکهاي خواندهدرس ((THEMEشود در مورد موضوع آموزان خواسته مياز دانش

 : (DIALOG)گفتگو -

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

 :(ROLE PLAY) ايفاي نقش -

 (PAIRWORKS)آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول كتاب يا كار گروهي در اين بخش از آزمون، به هر يک از دانش

پردازند. هدف از اين آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي نقش ميگردد  و دانشارائه مي WHAT YOU LEARNEDبخش 

 بايست به توليد خالقانه بپردازند.آموزان ميوجه حفظ عين مكالمات يا عبارات كتاب نيست و دانشبخش به هيچ

 :(INTERVIEW)مصاحبه -

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

 دهند.ايشان پاسخ مي

نمره( 4) Listening 

، تسؤاالگيرد. آموزان به صورت پخش فايل صوتي در كالس درس صورت ميسه متن در حد مطالب كتاب  و در سطح معلومات دانش

 شنيداري كتاب است.ي هابخشهاي موجود در مشابه تمرين

نمره( 4)  Reading 

شده در ها، شبيه به موارد مطرحگردد. پرسشآموزان و مطالب كتاب درسي ارائه ميدر اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش

آموز و كار است.هاي دانشكتاب  

نمره(  4) Writing  

قرار گيرد. مورداستفاده سؤالالگوي  تواند به عنوانآموز ميتمرينات موجود در كتاب كار و كتاب دانش  

نمره(2) Grammar  

 خواهد بود. مورداستفاده form-meaning-useو كار در سه سطح  آموزدانشموجود در كتاب  سؤاالتدر اين بخش نيز نمونه 

نمره(2)  Vocabulary 

قرار گيرد. مورداستفادهبه عنوان الگو  توانديمو كار  آموزدانشموجود در كتاب  سؤاالتدر اين بخش نمونه   

  د.يابيي كتاب و دو سوم آن به نيمه دوم كتاب اختصاص ميابتدااز مجموع نمرات، به نيمه  سومکبراي نيمسال دوم، ي 
  .آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است 
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 توجه

ست نمره( يک تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات پاياني   8آزمون پاياني) مجموعاً   listening و  speakingي هابخش- نمره از بي

 نمره( در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.  12. مابقي آزمون )گردديمهر نيمسال برگزار 

صيه مي - ستندات، لوح ف       اكيداً تو ضبط و جهت حفظ م سط دبير محترم  صحبت كردن تو شرده آن به مدير واحد  گردد كه بخش 

 آموزشي تحويل گردد.

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

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

نمره طراحي  و نمره نهايي تقسيم  24اي، اين آزمون از هاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهطراحي سؤال مهارتبراي تسهيل در  -

 گردد.بر دو مي

 نوبت دوم پايه دوازدهم )آزمون نهايي( تبصره:

نهايي و در ابتداي آن  در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون بايد به صورت سراسري و در همان روز آزمون      -

 برگزار گردد.

آزمون مهارت صــحبت كردن در نوبت دوم اين پايه تحصــيلي، بايد در امتحان مســتمر نوبت دوم ، توســط دبير محترم بر اســاس  -

 ي استاندارد برگزار گردد.هاستيلچک

 در برگه امتحان نهايي به شرح زير است: 40بارم بندي نوبت دوم از نمره -

 نمره9  (listening )يداري* مهارت شن

سي و    4  شنيداري منتخب از كتاب در شنيداري خارج از كتاب حداكثر   5نمره حداكثر دو متن   هايمتن كوتاه )متن 3نمره متون 

 (.باشد درسي كتاب موضوعات همسو با و بوده درسي كتاب سطح در خارج از كتاب بايد  شنيداري

 نمره10   (reading)* مهارت خوانداري

نمره از متون خارج از كتاب درسي در سطح كتاب درسي و هماهنگ و همسو با موضوعات كتاب        6نمره از  متون كتاب درسي و  4

 درسي

 نمره 8  (writing) * مهارت نوشتاري

 نمره 6  (vocabulary )* واژگان

 نمره7  (grammar) * دستور زبان

 موضوعات و محتواي كتاب درسي الزامي است.هاي آزمون، همسويي با است در تمامي بخش ذكرانيشا
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  2بندي فلسفه بارم

 ارزشيابي مستمر

 نوبت اول و دوم 
 نمره

پاياني نوبت دوم و  نمره پاياني نوبت اول

 شهريور

 هاي داخل درس:فعاليت

ـ تأمل كردن، تفكر كردن، 

ني كردن، بازبيكردن، بررسيتكميل

كردن، تعيين كردن،  كردن، تمرين

مقايسه كردن، نقد كردن، تطبيق 

دادن، ارزيابي كردن، اظهار نظر 

كردن، انتخاب كردن، درس گرفتن، 

 برداشت كردن

 

هاي دبير در باره ـ پاسخ به سؤال

متن درس و ميزان فهم از محتواي 

 درس
 

ـ مشاركت و همكاري در حين 

 تدريس

 

 ـ تحقيق و پژوهش

 

كار به"هاي ـ انجام فعاليت

 "ببنديم

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 1 3 ـ هستي و چيستي1

 1 5/3 ـ جهان ممكنات2

 5/1 5/3 ـ جهان علي و معلولي3

 1 3 ـ كدام تصوير از جهان؟4

 5/1 3 1ـ خدا در فلسفه 5

 1 4 2ـ خدا در فلسفه 6

 7 20 جمع

 3  1ـ عقل در فلسفه 7

 3  2ـ عقل در فلسفه 8

 5/1  1ـ آغاز فلسفه در جهان اسالم 9

 2  ـ دوره مياني10

 2  ـ دوران متاخر11

 5/1  حكمت معاصر -12

   

 20  جمع 20 جمع

ارزشيابي مستمر نوبت دوم همانند نوبت اول 

 شود.انجام مي

 توجه

 نمره كاهش يا افزايش يابد.نيم تواند به اختيار دبيران، بندي ذكرشده در هر درس ميـ بارم1

 آمده، از "بيشتر بدانيم"اند، از مطالبي كه در حاشيه صفحات تحت عنوان هايي كه با عالمت ستاره مشخص شدهاز فعاليت ـ2

هاي كتبي و نهايي و سراسري سؤال طراحي ها نبايد در آزمونآمده است و نيز از پا ورقي "براي مطالعه"مطالبي كه تحت عنوان 

 د.شو
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401انساني دوازدهم )كاربردي(  3بندي جغرافيا بارم

 آزمون كتبي

 شماره درس

 

 نوبت اول 

 

 جمع شهريورماه جمع نوبت دوم  جمع

1 5/6 

20 

5/1 

5+15 

3 

20 

2 5/6 5/1 3 

 1 5/0 5/1 (1مهارت هاي جغرافيايي )

3 5/5 5/1 5/2 

4  3 3 

 1 2   (2مهارت هاي جغرافيايي)

5   5 3 

6   4 5/2 

 1 1   (3مهارت هاي جغرافيايي )

 نمره سؤال طراحي شود. 20،  3. در آزمون كتبي نوبت اول كتاب جغرافياي1
ــه بــخــش اول كــتــاب )دروس نــمــره دارد كــه  20، 3)خــرداد( كــتــاب جــغــرافــيــاي  . آزمــون نــوبــت دوم2  (3الــي  1ب

 گيرد.نمره تعلق مي 15(  6الي 4نمره و به بخش دوم كتاب )دروس  5

 نمره سؤال طراحي شود. 20نيز  3كتاب جغرافياي  . در آزمون كتبي شهريور3
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401انساني  دوازدهم ايران و جهان معاصر 3تاريخ بندي بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت پاياني نوبت اول شماره درس
 داوطلبان آزاد() خرداد/  شهريور/ بزرگساالن، آموزش از راه دور، 

1 3  

2 2 4 

3 3  

2 4 3 

5 4  

2 6 3 

 2 نمره 20 7

8 3 

9 3 

10 2 

11 2 

12 2 

 نمره20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401انساني دوازدهم ايران و جهان معاصر  3تاريخ بندي بارمادامه 

 جدول بارم بندي كيفي

 نمره نوع پرسش رديف

 مانند: ؛به خاطر آوردن 1

 اي؛ صحيح و غلط؛ تكميل كردني )جا خالي(هاي كوتاه پاسخ؛ جور كردني؛ چندگزينهپرسش

 هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يک جنس يا نوع باشد. . در سؤال1: توجه

 هايي داريد، واژگان و يا اصطالحاتبه طرح چنين پرسش شود، چنانچه تمايلهاي تكميل كردني يا جاي خالي توصيه نمي. طراحي سؤال2

 آموزان بخواهيد كه واژه يا اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند. نامه درج نماييد و از دانشمهمِ حذف شده را در پرسش

 3حداكثر 

 2حداكثر  ؛ تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي 2

 4حداكثر  ؛هاي تاريخيهاي پديدهيا ويژگيبندي اجزا توصيف، فهرست و طبقه 3

 8حداقل  ؛هاي تاريخيها، علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي پديدهتلخيص، تشريح و تحليل زمينه 4

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

 هاي مختلف باشد و نه صرفاً يک درس يا فصلها و فصلتواند مربوط به درس: محتواهاي مقايسه شده ميتوجه

 2حداقل 

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

هايي را طرح نامه ارائه و ذيل آن پرسش، يک يا چند مورد از شواهد و مدارک تاريخي را در پرسشهايي: در طراحي چنين سؤالتوجه

 نماييد.

تواند از خارجِ كتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه كامالً مرتبط با محتواي الزم به توضيح است كه شواهد و مدارک تاريخي مي

 تاب درسي باشد.آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارک ك

 2حداكثر 

 )پيشنهادي(

 ؛اظهارنظر و قضاوت 7

هاي بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي، آثار و بناهاي باستاني موجود در تواند در بارة شخصيت: اظهارنظر و قضاوت ميتوجه

اند،  كه راجع به آن جست و جو و پژوهشي كرده هاييآموزان قرار گرفته و يا موضوعها كه مورد بازديد دانشهاي تاريخي و موزهسايت

 انجام شود.

مره گذاري و تخصيص نآموزان به پاسخي يكسان نيست و لذا ارزشها، دستيابي دانشالزم به يادآوري است كه هدف از اين گونه پرسش

 مطلب انجام شود.هايي بر اساس تناسب جواب با پرسش و نحوة استدالل و ساماندهي هاي چنين سؤالبه پاسخ

 2حداكثر 

 توجه
جدول فوق بيان شد، سنجش به عمل آيد و  6ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوي كه در رديف ها، نمودارها، جدولاز متن يک توضيح، نقشه

 مطلقاً به شكل ديگري هيچ پرسشي طرح نشود.

 هاي كتاب طراحي شوند.جدول  اهداف و انتظارات عملكردي درسها بايد بر اساس توجه داشته باشند كه  تمامي پرسشطراحان محترم 
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  3شناسي جامعهبندي بارم

ماه، شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول درس

 بزرگساالن

  نمره 4 اول

 

 نمره 5

5/1 

 5/1 نمره 4 دوم

 5/1 نمره 4 سوم

 5/1 نمره 4 چهارم

 5/1 نمره 4 پنجم

 5/2 3  ششم

 5/2 3  هفتم

 5/2 3  هشتم

 5/2 3  نهم

 5/2 3  دهم

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401ها به جز انساني و معارف رشتهتمامي دوازدهم مشترک   3بندي علوم اجتماعي )هويت اجتماعي( بارم

 شهريور، دي و بزرگساالن نوبت دوم نوبت اول درس 

   4 اول

 

5 

5/1 

 5/1  4 دوم

 5/1  4 سوم

 5/1  4 چهارم

 5/1  4 پنجم

 5/2 3  ششم

 5/2 3  هفتم

 5/2 3  هشتم

 5/2 3  نهم

 5/2 3  دهم

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400ـ  1401بدني دهم، يازدهم و دوازدهم بارم بندي تربيت

پاياني همچون ســاير دروس انجام نمي  ارزشــيابي  اين درس آزمون با توجه به رويكرد فرآيندمحور درس تربيت بدني و ســالمت در   

ــيوه         ــتمر و در جريان آموزش به كمک ابزارها و شـ ــورت مسـ ــود  بلكه معلم به صـ بدني همچون آزمون هاي   هاي رايج در تربيت  شـ

سماني، چک  سرگروه، پروژه و ...         مهارتي،آزمون هاي آمادگي ج شات  سه، دفتر گزار شاهده رفتار، كارنماي فعاليت خانه و مدر ست م لي

 دانش آموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي مي كند.

سماني نمره درس تربيت بدني و      شاركت فعال آنها در فعاليت هاي ج ضرورت م با  توجه به اهميت تفاوت هاي فردي دانش آموزان  و 

ره دوم متوسطه بر پايه بارم بندي زير محاسبه و به عنوان نمره نهايي دانش آموز در پايان هر نوبت  اعالم و در كارنامه او سالمت در دو 

 ثبت خواهد شد.

محتواي 

 مالک هاي ارزيابي آموزشي 

روش سنجش و 

 ارزيابي

 )ارزياب(

 ابزار جمع آوري داده ها

بارم 

بندي 

 )نمره( 

  رفتارهاي

فردي و 

اجتماعي 

 نمره(2)

  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 

 چک ليست مشاهده رفتار 

 دفتر گزارشات سرگروه 

   چک ليت ارزيابي از خود يا

 ديگران

2 

  بخش مهارت

هاي ورزشي 

 نمره(8)
  سطح مهارت هاي ورزشي) مهارت هاي مدنظر در هر

 نيمسال(

 

  ارزيابي

 همساالن

 خودارزيابي 

 ارزيابي معلم 

 چک  ليست ثبت ركورد 

 چک ليست مشاهده رفتار 

4 

  امتيازات كسب شده در انجام بازي ها و رقابت هاي

 كالسي

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

 چک ليست ثبت امتيازات 

1 

  بكارگيري قوانين و مقررات،  و استراتژي ها در بازي هاي

 ورزشي

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

 چک ليست مشاهده رفتار 

1 

 مشاركت فعال در تمرينات و  بازي هاي ورزشي 

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

  رفتارچک ليست مشاهده 

2 
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

  آمادگي

جسماني 

 نمره(8)

 شناخت مفاهيم و اصول آمادگي جسماني  ارزيابي معلم 
  چک ليست ارزيابي پروژه 

 آزمون هاي كتبي آنالين 

2 

  انجام تمرينات و تكاليف حركتي آمادگي جسماني در خانه

 و مدرسه

 ارزيابي معلم 

 ارزيابي والدين 

  كارنماي  ثبت تكاليف

 حركتي در منزل

 پوشه كار 

 چک ليست مشاهده رفتار 

2 

  سطح آمادگي جسماني) فاكتور هاي مدنظر در هر

 نيمسال(

 خودارزيابي 

 ارزيابي والدين 

 چک ليست مشاهده رفتار 

 آزمون هاي آمادگي جسماني 

4 

  موضوعات

دانشي 

 نمره(2)

 شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال 
 ارزيابي معلم 

 

  چک ليست ارزيابي پروژه 

  منزلگزارش تكاليف 

 آزمون هاي كتبي آنالين 

2 

 20 جمع نمرات

 توجه

با توجه به ارايه انواع مهارت هاي ورزشــي در بخش هاي انتخابي) نيمه تجويزي( و اختياري برنامه ، نمره بخش  -

 مهارت هاي ورزشي با توجه به برنامه آموزشي  مدرسه در هر نيمسال به يكي از سه روش زير  منظور مي شود:

  (1نمره (، مهارت ورزشي اختياري )3مهارت هاي ورزشي انتخابي ،)نمره 

  (4مهارت هاي ورزشي انتخابي ،)نمره 

در بخش آمادگي جسماني ، نمره دهي بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر مقايسه با نورم كالسي ميزان پيشرفت       -

 دانش آموز در طول نيمسال نيز مد نظر قرار گيرد. 

شت  - سنجش درس تربيت بدني و نحوه ارزيابي از عملكرد دانش    اطالعات بي شيوه هاي رايج در  ر درباره  ابزارها و 

 آموزان،  دركتاب راهنماي معلم تربيت بدني در دوره دوم متوسطه ارايه شده است.

 نكته
تمرينات آمادگي جسماني  مشاركت فعال در  »در صورت اجراي بخش اختياري برنامه )تفريحات سالم در طبيعت( بارم بندي بخش   

 كند:به شرح زير تغيير مي« هاي ورزشيو بازي و حركتي

 هاي ورزشي )...نمره(و بازي مشاركت فعال در تمرينات آمادگي جسماني و حركتي 

 )تفريحات سالم در طبيعت )... نمره 
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 بانكي پور و همكاران( )تاليف 1400-1401دوازدهم مديريت خانواده و سبك زندگي پسران بندي بارم

 

 

 

 

 

 نوبت دوم نوبت اول صفحه عنوان درس فصل

 5/1 1 2-6 و آرمان تيهو 1 اول

 2 13-7 ليو م يآزاد 2

 1 19-14 مختلط يهايدوست 3

 5/3 5/1 25-20 يعقل و آزاد 4

 3 29-26 يياعتنايو ب ايح 5

 5/2 36-30 يشتنداريخو 6

 2 40-37 احساس گناه 7

 5/1 41-46 قطع رابطه 8

47-51 اصول تعامل دو جنس 9 دوم  5/1 

 2 56-52 زن و مرد  يميو صم قيعم بطهرا 10

 2 63-57  ينامزد 11

 5/1  71-64 پختگي عقلي  12 سوم

 5/1  77-72  1پختگي اجتماعي  13

 5/1  83-78  2پختگي اجتماعي  14

 5/1  91-84 پختگي اقتصادي  15

 5/1  92-98 پختگي عاطفي 16

 1  104-100 ينگرو مثبت انعطاف 17 چهارم

 5/1  105-111 فالمهارت ّحل اخت 18

 5/1  118-114 انتخاب همسر  يارهايو مع هازهيانگ 19 پنجم

 5/1  124-119 يزن زندگ 20

 1  131-125 يي همتا 21

 1  132-138 ازدواج يبرا ييآشنا يهاوهيش 22

 20 20 نمرهجمع 
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 )تاليف ميرمحمدصادقي و همكاران( 1400-1401دوازدهم مديريت خانواده و سبك زندگي پسران بندي بارم

 نوبت دوم نوبت اول صفحه عنوان درس فصل

 1 1 19-12 روابط انساني 1 اول

 2 27-20 من در رابطه با خودم 2

 1 37-28 من در رابطه با ديگران 3

 5/2 5/1 47-38 ها و انتظارها در خانوادهمسئوليت 4

 3 59-48 انتخاب و پيامدهاي آن در روابط 5 دوم

 5/2 69-60 دلبستگي و شيفتگي 6

 2 79-70 دلبستگي و روابط پايدار 7

 5/1 5/1 87-80 1ضرورت ازدواج ـ 8 سوم

 5/1 95-88 2ضرورت ازدواج ـ 9

 2 103-96 1ازدواج ـشرايط مناسب براي  10

 2 113-104  2شرايط مناسب براي ازدواج ـ 11

 2  125-114 مالک ها و اولويت ها در انتخاب همسر 12 چهارم

 2  135-126 اقدام براي ازدواج 13

 2  153-136 اصول حاكم بر فرايند ازدواج 14

 2  171-154 آداب و رسوم ازدواج 15 پنجم

 2  187-172 هاي همسرانازدواج و تفاوت  16

 5/1  199-188 همسويي و سازگاري پس از ازدواج 17

 5/1  213-200 مديريت خانواده  18 ششم

 1  223-214 تربيت فرزند 19

 1  235-224 عشق، ايمان و زندگي سعادتمندانه 20

 20 20 جمع نمره
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401بندي مديريت خانواده و سبك زندگي دختران دوازدهم بارم

 بارم نوبت دوم بارم نوبت اول صفحه عنوان شماره نما صحنه

 5/0 1 8-2 ... حس دختري 1 اول

 5/1 15-9 ... دختر يعني اين 2

 5/0 1 25-18 وجوي هويتدر جست 3 دوم

 5/1 31-26 من و مامان و بابا 4

 2 2 42-34 1     ازدواج در بين چالش ها 5 سوم

 2 49-43 2    بين چالش هاازدواج در  6

 2 54-50 ازدواج كنم چه فايده؟ 7

 2 62-55 ايه؟ ه عجلهچ 8

 2 5/1 70-64 كدبانو باش 9 چهارم

 2 77-71 ختگي عقليپ 10

 2 85-78 ختگي اجتماعيپ 11

 5/1 90-86 ختگي عاطفيپ 12

 5/1 0 98-92 مجبورم؛ نميتوانم با او ازدواج نكنم 13 پنجم

 5/1 0 103-99 از ماست كه بر ماست 14

 5/1 0 109-104 عبور از چالشهاي عاطفي 15

 1 0 119-112 از ازدواج چي ميخوام؟ 16 ششم

 1 0 126-120 1    رد زندگيت را بشناسم 17

 1 0 133-127 2    رد زندگيت را بشناسم 18

 1 0 144-136 همتاي خودت را بشناس 19 هفتم

 5/1 0 151-145 آشنا شويم؟چطور  20

 1 0 157-152 خواستگاري حواس جمع ميخواهد 21

 1 0 164-158 بزرگترها هبا اجاز 22

 1 0 174-166 با هم دعوا نكنيد 23 هشتم

 1 0 185-176 برويد با هم بسازيد!  24 نهم

 1 0 197-188 ميخوام برم سر كار 25 دهم

 20 20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401بندي سالمت و بهداشت دوازدهم بارم

 است: پاياني ارزشيابي و مستمر ارزشيابي دو نوع  بر مشتمل درس اين در اموزان دانش ارزشيابي

 (نمره 20مستمر ) ارزشيابي( الف
 شود:مي ارزيابي بخش سه در بهداشت، و سالمت درس در آموزاندانش هايفعّاليت و هاآموخته مستمر، ارزشيابي در

 نمره( شامل: 10 گروهي وكالسي) هاي فعاليت در آموزان دانش مشاركت ميزان از معلّم مشاهدات -1

  ابراز عالقه نسبت به انجام فعاليت و مشاركت فعال در ان از طريق ارايه نظرات خود 

 اظهار نظر درباره نظرات ديگران با ارايه داليل 

 تباط با فعاليتبهره گيري از اطالعات و تجربيات خود در ار 

  همكاري متقابل و برقراي ارتباط سازنده با اعضاء گروه )رعايت نظم و ترتيب، احترام و برخورد دوستانه و

 منطقي( 

 نمره( شامل:   5درسي)  كتاب در آموزان دانش كار نتايج بررسي -2

 هاارزيابي خود هاي برگه تكميل ،  

 ، پركردن جداول 

 ،پاسخ به سئواالت 

  اندازه گيريمحاسبه و 

 نمره( شامل: 5) شود انجام مي تحصيلي سال طول در دانش آموزان كه پژوهشي كار بررسي -3
  تعيين هدف پژوهش 

 طراحي و اجراي صحيح مراحل انجام كار با مراجعه به معلم و دريافت بازخورد هاي الزم 

 تهيه خالصه گزارش پژوهش و نتايج آن 

 و پاسخ به سئواالت مرتبط با آن آمادگي  الزم براي ارايه شفاهي گزارش 

 نمره( 20پاياني) ارزشيابي(  ب
 آيد.عمل ميبه آموزان دانش از  تحصيلي نوبت هر پايان  در كتبي است كه  آزمون اساس نتايج  بر
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  المت و بهداشتسم بندي آزمون نوبت اول و دوم بار

 بارم نوبت دوم نوبت اولبارم  صفحه عنوان درس عنوان فصل

 1 5/1 11-3 سالمت چيست؟ 1 سالمت 1
 1 18-12 سبک زندگي 2

تغذيه سالم و بهداشت مواد  2

 غذايي
 3/5 3 32-19 برنامه غذايي سالم 3
 2 39-33 كنترل وزن و تناسب اندام 4

بهداشت و ايمني مواد  5

 غذايي

40-48 5/1 

 3/5 4 66 -49 بيماري هاي غير واگير 6 پيشگيري از بيماري ها 3
 3 78-67 بيماري هاي واگير 7

 2 5/2 100-79 بهداشت فردي 8 بهداشت در دوران نوجواني 4
 5/1 110-101 بهداشت ازدواج و باروري 9

 2 - 128-111 بهداشت روان 10

پيشگيري از رفتار هاي  5

 پرخطر
 2 - 137 -129 مصرف دخانيات و الكل 11

اعتياد به مواد مخدر و  12

 عوارض آن

138-156 - 2          

پيشگيري از اختالالت  13 محيط كار و زندگي سالم 6

 عضالني -اسكلتي

 ) كمر درد(

155-169 - 2 

 2 - 182-170 پيشگيري از حوادث خانگي 14

 20 20 جمع نمرات
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 

 1400-1401بهداشت دوازدهم شهريور و دي  سالمت و بارم بندي

ساس   آموزان الزمنمره دانش شهريور و دي ماه برا بندي خرداد ماه انجام خواهد نمره آزمون پاياني با بارم 20التعليم روزانه در آزمون 

 شد.

 1400-1401زدهم ادو داوطلبان آزاد، بزرگساالن و آموزش از راه دور سالمت و بهداشت بارم بندي

 نمره آزمون پاياني خواهد بود.  20نمره ارزشيابي مستمر و  20آموزان بزرگسال و آموزش از راه دور شامل زشيابي دانشار

 ــاالن و دانش ــامل بزرگس ــور )الكترونيكي( كه امكان داوطلبان آزاد ش آموزان مدارس آموزش از راه دور ايراني خارج از كش

سه را ندارند،     ضور فيزيكي در مدر ستمر   نمر  20ح شيابي م سخ گويي به فعاليت     ه ارز ساس پا هاي كتاب  اعم از آنها برا

شده       شخص  ضوعات م سخ خواهد داد  و انجام  تحقيق و پژوهش در مو فردي و گروهي كه قاعدتاً فرد به تنهايي به آنها پا

 شود.خرداد ماه انجام مي بندي پيشنهادي نمره آزمون پاياني براساس آزموني با بارم 20در كتاب  منظور خواهد شد  و 

 شامل        نمره دانش سه را دارند،  سه در مدر ضور فيزيكي در  چند جل شور كه امكان ح   20آموزان آموزش از راه دور داخل ك

سخ           ضوري و پا سات ح شاهده رفتار در جل ساس م ستمر برا شيابي م هاي كتاب  و انجام تحقيق و گويي به فعاليتنمره ارز

 بندي پيشنهادي خرداد ماه انجام خواهد شد.نمره آزمون پاياني نيز  براساس آزموني با بارم 20پژوهش  خواهد بود و 
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  3بندي رياضيات بارم

 شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 3 2 7 كل 1

 3 2 5 كل 2

 2 2 5 كل 3

4 
 1 3 76تا صفحه 

5 
 4  به بعد 77صفحه 

 3 5/3 كل 5

 5/2 5/3 كل 6

 5/1 2 كل 7

 20 20 20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  3بندي هندسه بارم

 شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 6 4 10 كل 1

2 
 3 10 46تا صفحه 

8 
 5  به بعد 46صفحه 

 6 8 كل 3

 20 20 20 جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  3بندي رياضي و آمار بارم

 شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 8 5 15 كل 1

2 
 2 5 60تا صفحه 

5/5 
 5/3  به بعد 60صفحه 

 5/6 5/9 كل 3

 20 20 20  جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401رياضيات گسسته دوازدهم  بنديبارم

 شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 7 5 15 كل 1

2 
 2 5 42تا صفحه 

6 
 5  به بعد 42صفحه 

 7 8 كل 3

 20 20 20  جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  2بندي حسابان بارم

 شهريور و دي نوبت دوم نوبت اول محدوده فصل فصل

 5/3 5/2 7 كل 1

 3 2 6 كل 2

 3 5/2 7 كل 3

 6 7  كل 4

 5/4 6 كل 5

 20 20 20  جمع
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401 رياضي دوازدهم 3بندي فيزيك بارم

 نوبت پاياني نوبت اول شماره فصل

 خرداد، شهريور و دي( هاي نهايي)آزمون

 75/3 25/7 اول

 4 25/8 دوم

هاي )سرموج طولي( و تمرين77تا ص  سوم

 مربوط از آخر فصل

5/4  

 
  )سرموج طولي(تا آخر فصل77سوم از ص 75/3

 25/3  چهارم

 75/2 پنجم

 5/2 ششم

 20 20 جمع 
 نمره نسبت به جدول باال تغيير كند.5/0نمره هر فصل حداكثر مي تواند تا   -1

زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و مواردي كه در پاورقي برخي از مطالب مربوط به خوب است بدانيد،  -2

 ها طراحي شود. ها ، نبايد پرسش يا مسئله اي در آزموناز صفحه هاي كتاب اشاره شده است و از پيوست
 هاي فيزيكي مورد نياز داده شود.در هر آزمون ثابت-3

 ها الزامي است.اسخنوشتن يكاها در پ-4

ها را نشان هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرستي از اين انتظارات و سهم آندر ارزيابي-5

 دهد.مي

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

 

 نمره 2تا 1 نمره 3تا  1 طراحي آزمايش 1
  نمره 4تا  2 نتيجه گيري و ارائه گزارش اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، 2

 نمره 4تا  2 نمره 4تا  2 تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و ... 3
انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات )طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و  4

 تحليل، ارائه گزارش(
  نمره 3تا  2

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

 مشاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي(
  نمره 6تا  4

 نمره 7تا  4 نمره 4تا  1 پاسخ به پرسش هاي مفهومي ) دانش،كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6
 11تا  9 نمره 4تا  2 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 7

 نمره
 نمره 3تا  1  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 8

 



62 
 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401 تجربي دوازدهم 3بندي فيزيك بارم

 نوبت پاياني نوبت اول شماره فصل

 نهايي؛خرداد، شهريور و دي(هاي آزمون)

 4 8 اول

 25/4 5/8 دوم

هاي تمرينهاي موج(و مشخصه 6-3)ابتداي 62تا ص سوم

 مربوط از آخر فصل(

5/3  

 
  هاي موج(تا آخر فصلمشخصه 6-3سوم)ابتداي  75/6

 5  چهارم

 20 20 جمع 

 نمره هر فصل حداكثر مي تواند تا  ... نمره نسبت به جدول باال تغيير كند. -1

فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و مواردي كه در از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج    -2

 ها ،نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمون ها طراحي شود.پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است و از پيوست
 هاي فيزيكي مورد نياز داده شود.در هر آزمون ثابت-3

 ها الزامي است.نوشتن يكاها در پاسخ-4

سهم آن     در ارزيابي -5 ستي از اين انتظارات و  ستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهر ها را  هاي م

 دهد.نشان مي

 انتظارات عملكردي رديف

 

 پاياني مستمر

 نمره 2تا 1 نمره 3تا  1 طراحي آزمايش 1
  نمره 4تا  2 گزارشاجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه  2

تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش  3

 بيني و ...
 نمره 4تا  2 نمره 4تا  2

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

 تجزيه و تحليل، ارائه گزارش(
  نمره 3تا  2

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

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

 پرسش هاي مفهومي(

  نمره 6تا  4

 نمره 7تا  4 نمره 4تا  1 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )دانش،كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6
 نمره 11تا  9 نمره 4تا  2 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 7
 نمره 3تا  1  حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( 8
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401 دوازدهم 3بارم بندي شيمي 

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

 توصيه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون

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

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

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

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

   اطالعات و داده هايي درباره مفاهيم درسي پيشنهاد موكد مي شود پرسش هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و

 موجود در كتاب ارائه و بر اساس داده هاي صورت مسئله پرسش هاي مفهومي و با سطوح باالي ارزشيابي طرح كنيد.

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

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

نامگذاري تركيب هاي آلي جزو اهداف كتاب درسي نيست و فقط نام تركيب هاي آلي موجود در كتاب مي تواند مورد ارزشيابي قرار  

  گيرد.
در ارزيابي هاي مستمر و نهايي، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد . جدول زير فهرستي از اين انتظارات و سهم آنها را نشان      

 مي دهد.

 

هاي            نوبت اول فصل ياني)آزمون  پا بت  نو

 خرداد، شهريور، دي(  -نهايي

  11.5 اول)مولكول ها در خدمت تندرستي(

6.5 

 5 8.5 دوم )آسايش و رفاه در سايه الكتروشيمي(

 4 - جلوه اي از هنر، زيبايي و ماندگاري(سوم)شيمي 

 4.5 - چهارم)شيمي راهي به سوي آينده روشن تر(

 20 20 مجموع

 رديف انتظارات عملكردي مستمر پاياني

 1 طراحي آزمايش 4-2 2

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

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

 4 )طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و تحليل، ارائه گزارش(انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات  3-2 -

ــاركت در بحث هاي    6-4 - ــگاهي، مش ــاركت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايش مش

 گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي(

5 

 6 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 3-1 8

 7 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 3-2 6

 8 حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( - 2
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 1400-1401بندي پايه دوازدهم بارم 

 1400-1401دوازدهم  3شناسي زيست بارم بندي
 شود.ارزشيابي از دانش آموزان در اين درس به دو صورت مستمر و پاياني انجام مي

ساس فعاليت       ستمر برا شيابي م صيلي انجام    هاي گروهي يا انفرادي دانشارز سال تح آموزان در كالس يا خارج از كالس و در طول 

شاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانش    شود. اين ارز مي ساس م ساس عملكرد دانش  شيابي برا آموز در هنگام انجام هر فعاليت و برا

شاركت در بحث  ها،آموزان در انجام فعاليت سش   مانند ارائه گزارش، م سخ به پر شفاهي انجام مي هاي گروهي، پا شود.  هاي كتبي و 

 نمره است.  20نمرة اين ارزشيابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( 

(، و در نوبت 62ا پايان صفحهنمره از چهار فصل اول كتاب )ت 20شود . در نوبت اول ارزشيابي پاياني به صورت آزمون كتبي انجام مي  

 شود. نمره از همه كتاب مطابق با جدول زير پيشنهاد مي 20خرداد، شهريور و دي ماه 

 نكات قابل توجه :

 طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد، واژه شناسي، پاورقي ها و پيوست هاي آخركتاب در همه آزمون ها ممنوع است . -1

سي    اي  براي فعاليتگرچه نمره جداگانه -2 شنا ست  صل به        3هاي كتاب زي شي  از نمره هر ف ست كه بخ شده، اما بديهي ا منظور ن

صل، فعاليت       فعاليت سش  مربوط به هر ف ساس طراحان محترم در طراحي پر صاص دارد. بر اين ا صل اخت ها و نتايج آنها را هاي آن ف

 مد نظر قرار دهند. 

 

 

 

 

 نوبت اول شماره فصل و عنوان

نمره ( 20)  

 نوبت پاياني 

هاي نهايي خرداد شهريور و دي ماه () آزمون  

نمره ( 20)   

5/2 6 هاي اطالعاتي. مولكول1  

5/2 5 . جريان اطالعات در ياخته2  

5/2 4 ها. انتقال اطالعات در نسل3  

5/2 5 . تغيير در اطالعات وراثتي4  

5/2  . از ماده به انرژي5  

5/2 . از انرژي به ماده6  

5/2 هاي نوين زيستي. فناوري7  

5/2 . رفتارهاي جانوران8  

   20 20 جمع
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 1400-1401كاردانش  /ايبندي آمادگي دفاعي دوازدهم فني و حرفهبارم

 بزرگساالن شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره و نام درس

 تئوري

 

 تئوري عملي

 

 تئوري عملي

 

 عملي

 1  1  0/5  2 درس اوّل: امنيت پايدار

 1  1  0/5  1/5 درس دوم: اقتدار دفاعي

 1  1  0/5  1/5 درس سوم: انقالب اسالمي 

 1  1  0/5  2 آشنايي با بسيجدرس چهارم: 

درس پنجم: علوم و معارف دفاع 

 مقدس
2  0/5  1/5  1/5 

درس ششم: الگوها واسوه هاي 

  پايداري ومقاومت
1/5  0/5  1  1 

آشنايي با نيروهاي درس هفتم: : 

 مسلح وخدمت مقدس سربازي
1/5  0/5  1  1 

 6  6  3   آورمدرس هشتم: من يك رزم

درس نهم: شناخت و مقابله با جنگ 

 نرم

  1  1/5  1/5 

 1/5  1/5  1/5   درس دهم: پدافند غيرعامل

 1/5  1/5  1   درس يازدهم ايمني و پيشگيري

 2  2  2   درس دوازدهم: امداد و نجات

    8 12 8 12 جمع

20 20 20 20 

 تذكر

سيج دانش          شتيباني ب سوي كميته هماهنگي و پ ستورالعمل ابالغي از  ساس د سط نمره عملي دانش آموزان بر ا  آموزي تعيين و تو

 گردد.مربي بخش عملي محاسبه و اعالم مي


