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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری



»سند تحّول یک ریل گذاری است؛ سند تحول می تواند آموزش و پرورش را به سرمنزل مورد نظر 
برساند...ابالغ قدم اول است، باید کاری کنیم که این سند محقق شود... برای تحّول آموزش و 
پرورش روحیۀ انقالبی الزم است. روحیۀ انقالبی یعنی ترس نداشته باشید، مالحظه کاری نداشته 
باشید، محافظه کاری نداشته باشید، وقتی تشخیص دادید عمل کنید، اقدام کنید، پیش بروید، 

به توقف راضی نشوید، کارها را تزیینی انجام ندهید.«

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با جمعی از فرهنگیان 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1
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بارم  بندي درس قرآن هفتم، هشتم و نهم
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس آموزش قرآن پایه هفتم سال تحصیلی  1402ـ 1401

آزمون قرائت )شفاهي(
 

نوبت دومنوبت اولیک پرسش قرائت از
شهریور و دی ماه

امتیازیک پرسش قرائت  

3/5 نمرهدروس 1 تا 3

3/5 نمرهدروس 1 تا 6
3/5 نمرهدروس 4 تا 6

3 نمرهصفحات 2٠8 تا 279 قرآن کریم

2 نمرهدروس 1 تا 6

3 نمرهدروس 7 تا 9
3/5 نمرهدروس 7 تا 12 3 نمرهدروس 1٠ تا 12

3  نمرهصفحات 208 تا 349 قرآن كريم2 نمرهصفحات 28٠ تا 349  قرآن کریم

1٠ نمره1٠ نمره1٠ نمرهجمع

 توضیحات
١ پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است. 

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

در جدول فوق است.
3 براي هر كلمه غلط خوانده شده، 0/25 )بيست وپنج صدم( نمره از امتياز آن پرسش كسر مي شود.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

آزمون مفاهیم )کتبي(

شهریور و نوبت دومنوبت اولشماره درسپرسش از:
دی ماه

معناي کلمات
 1نمره1 تا 3

1نمره4 تا 6

معناي ترکیب ها
1/5نمره1 تا 3

1/5نمره4 تا 6

معناي  جمالت  و آیات
) تمرین ب اُنس با قرآن (

2 نمره1 تا 3

2 نمره4 تا 6

1 نمره1 نمره1 تا 6الگوهاي قواعد ساده قرآني

معناي کلمات

1 نمره1 تا 6

2 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا 12

معناي ترکیب ها

1 نمره1 تا 6

3 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا 12 

معناي جمالت و آیات
) تمرین » ب « اُنس با قرآن در خانه(

1 نمره1 تا 6

4 نمره 1/5 نمره7 تا 9

1/5 نمره10 تا 12

1٠ نمره1٠ نمره1٠ نمرهجمع

 تذکر
نمره پاياني هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس آموزش قرآن پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

آزمون قرائت )شفاهي(
 

نوبت دومنوبت اولیک پرسش قرائت از
شهریور و دی ماه

امتیازیک پرسش قرائت  

3/5  نمرهدروس 1 تا 3

3/5  نمرهدروس 1 تا 6
3/5  نمرهدروس 4 تا 6

3  نمرهصفحات 342 تا 4٠4 قرآن کریم

2  نمرهدروس 1 تا 6

3  نمرهدروس 7 تا 9
3/5  نمرهدروس 7 تا 12 3  نمرهدروس 1٠ تا12

3 نمرهصفحات 342 تا 476 قرآن كريم2  نمرهصفحات 4٠4 تا 476 قرآن کریم

1٠ نمره1٠ نمره1٠ نمرهجمع

 توضیحات
١ پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است. 

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

در جدول فوق است.
3 براي هر كلمه غلط خوانده شده، 0/25 )بيست وپنج صدم( نمره از امتياز آن پرسش كسر مي شود.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

آزمون مفاهیم )کتبي(

شهریور و نوبت دومنوبت اولشماره درسپرسش از:
دی ماه

1 نمره1تا 3معناي کلمات

معناي ترکیب ها
1 نمره4 تا 6

1/5 نمره1 تا 3

معناي  جمالت  و آیات
) تمرین ب اُنس با قرآن (

1/5 نمره4 تا 6

2 نمره1 تا 3

الگوهاي قواعد ساده قرآني
2 نمره4 تا 6

1 نمره1 نمره1 تا 6

معناي کلمات

1 نمره1 تا 6

2 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا 12

معناي ترکیب ها

1 نمره1 تا 6

3 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا12 

معناي جمالت و آیات
) تمرین » ب « اُنس با قرآن در خانه(

1 نمره1 تا 6

4 نمره 1/5 نمره7 تا 9

1/5 نمره10 تا 12

10 نمره10 نمره10 نمرهجمع

 تذکر
نمره پاياني هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس آموزش قرآن پایه نهم سال تحصیلی  1402ـ 1401

آزمون قرائت )شفاهي(

نوبت دومنوبت اولیک پرسش قرائت از
شهریور و دی ماه

امتیازیک پرسش قرائت  

3/5 نمرهدروس 1 تا 3

3/5 نمرهاز دروس 1 تا 6 3/5 نمرهدروس 4 تا 6

3 نمرهصفحات 483 تا 537 قرآن کریم

2 نمرهدروس 1 تا 6

3  نمرهاز دروس 7 تا 9
از دروس 7 تا 11

3/5  نمره

3 نمره دروس 1٠ و 11

3 نمرهاز صفحات 483 تا 592 قرآن كريم2 نمرهصفحات 538 تا 592 قرآن کریم

1٠ نمره1٠ نمره1٠ نمرهجمع

 توضیحات
١ پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است. 

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

در جدول فوق است.
3 براي هر كلمه غلط خوانده شده، 0/25 )بيست وپنج صدم( نمره از امتياز آن پرسش كسر مي شود.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

آزمون مفاهیم )کتبي(

شهریور و نوبت دومنوبت اولشماره درسپرسش از:
دی ماه

1 نمره1 تا 3معناي کلمات

معناي ترکیب ها
1 نمره4 تا 6

1/5 نمره1 تا 3

معناي  جمالت  و آیات
)تمري  ب اُنس با قرآن(

1/5 نمره4 تا 6

2 نمره1 تا 3

الگوهاي قواعد ساده قرآني
2 نمره4 تا 6

1 نمره1 نمره1 تا 6

معناي کلمات

1 نمره1 تا 6

2 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا 12

معناي ترکیب ها

1 نمره1 تا 6

3 نمره 1 نمره7 تا 9

1 نمره10 تا 12 

معناي جمالت و آیات
)تمرین »ب« اُنس با قرآن در خانه(

1 نمره1 تا 6

4 نمره 1/5 نمره7 تا 9

1/5 نمره10 تا 12

10 نمره10 نمره10 نمرهجمع

 تذکر
نمره پاياني هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهيم اوست.



بارم  بندي درس پیام های آسمان  هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس پیام هاي آسمان پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

نوبت  دومنوبت  اول

بارمشماره درسبارمشماره درس
3اول تا چهارم2/5اول

4پنجم تا هشتم2دوم

7 نمرهدروس نوبت اول )درس اول تا هشتم( 1/5سوم

2نهم2/5چهارم

2دهم2/5پنجم

2یازدهم3ششم

2دوازدهم3هفتم

1/5سیزدهم3هشتم

1/5چهاردهم20 نمرهجمع

2پانزدهم

13  نمرههفت درس نوبت دوم

2٠  نمرهجمع نهایي

ادامه بارم بندی پیام های آسمان هفتم 14٠2ـ14٠1 نوبت شهریور و دی ماه

بارمشماره درس
3اول تا چهارم

4پنجم تا هشتم

7 نمرهدروس نوبت اول )درس اول تا هشتم( 

2نهم

2دهم

2یازدهم

2دوازدهم

2سیزدهم

2چهاردهم

1پانزدهم

13  نمرههفت درس نوبت دوم

20  نمرهجمع نهایي
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس پیام هاي آسمان پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

نوبت  دومنوبت  اول

بارمشماره درسبارمشماره درس
2اول تا چهارم2اول

5پنجم تا هشتم2دوم

7 نمرهدروس نوبت اول )درس اول تا هشتم( 1/5سوم

2نهم2/5چهارم

2دهم3پنجم

2یازدهم3ششم

1/5دوازدهم3هفتم

1/5سیزدهم3هشتم

2چهاردهم20 نمرهجمع

2پانزدهم

13نمرههفت درس نوبت دوم

2٠ نمرهجمع نهایي

ادامه بارم بندی پیام های آسمان هشتم 14٠1ـ14٠٠ نوبت شهریور و دی ماه

بارمشماره درس
2اول تا چهارم

5پنجم تا هشتم

7 نمرهدروس نوبت اول )درس اول تا هشتم( 

1/5نهم

1/5دهم

2/5یازدهم

1/5دوازدهم

2سیزدهم

2چهاردهم

2پانزدهم

13  نمرههفت درس نوبت دوم

20  نمرهجمع نهایي



18

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس پیام هاي آسمان پایه نهم  سال تحصیلی 1402ـ 1401

نوبت  دومنوبت  اول
بارمشماره درسبارمشماره درس

2اول و دوم3اول

2سوم و چهارم3دوم

2پنجم و ششم3/5سوم

6 نمرهدروس نوبت اول )دروس اول تا ششم(3/5چهارم

2هفتم3پنجم

2/5هشتم4ششم

2/5نهم20 نمرهجمع

2/5دهم

2/5یازدهم

2دوازدهم

14 نمرهشش درس نوبت دوم

20 نمرهجمع نهایي

ادامه بارم بندی پیام های آسمان نهم 14٠2ـ14٠1 نوبت شهریور و دی ماه
بارمشماره درس
1/5اول و دوم

2سوم و چهارم

2/5پنجم و ششم

6 نمرهدروس نوبت اول )دروس اول تا ششم(

2/5هفتم

2/5هشتم

2/5نهم

2دهم

2/5یازدهم

2دوازدهم

14 نمرهشش درس نوبت دوم

20 نمرهجمع نهایي



بارم  بندي درس عربی، زبان قرآن هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی امتحان کتبی نوبت اّول درس عربی زبان قرآن پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

نوبت اّول )از درس اّول تا پایان درس سوم(

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه

4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

5 نمره 0/5تكميل ترجمۀ ناقص در يک يا دو جملۀ كوتاه )دو كلمه(2

0/5برگزيدِن ترجمۀ درست )پرسش چندگزينه ای(3

مهارت 
واژه شناسی

0/5نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی )دو تصوير(4

2 نمره
0/5مترادف و متضاد )دو مورد( 5

0/5نوشتن معنای كلمه در جمله )دو مورد(6

0/5تشخيص كلمۀ ناهماهنگ در ميان چهار كلمه7

مهارت
 کاربرد قواعد

شناخت و تشخيص اسم های مثّنی، جمع مذّكر سالم، جمع مؤنّث سالم و جمع 8
1/5مكّسر

6/5 نمره
1شناخت و تشخيص اسم اشارۀ مفرد، مثّنی و جمع 9

2شناخت و تشخيص ضمير منفصل و متصل10

11
)بخش مكالمه( 

پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جمله های دارای كلمۀ پرسشی.
شامل چهار جملۀ پرسشی با »َهْل يا أَ، أيَن يا ِمن أَيَن، َمْن، ما، ماذا و َكْم«

2

مهارت
 درک و فهم

0/5پر كردن جاهای خالی با كلمات مناسب )پرسش چندگزينه ای(12

1/5 نمره

13

به  اّول  واژه های ستون  واژگان »   وصل كردن  از كاربرد  پرسش جور كردنی 
ستون دوم« 

يا ارائۀ سه واژه كه يكی اضافه است و دو جملۀ دارای جای خالی كه بايد جای 
خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا تلفيقی از حالت های نامبردۀ باال

0/5

14

)درک مطلب( 
ارائۀ متن و طّراحی دو پرسش 

يا ارائۀ دو جمله و تعيين درست و نادرسِت آنها براساس مفهوم هر جمله
يا تلفيقی از هر دو حالت باال

0/5

1515      جمع نمره
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی امتحان کتبی نوبت دوم درس عربی زبان قرآن پایۀ هفتم سال تحصیلی  1402ـ 1401

نوبت دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه

4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

5 نمره 0/5تكميل ترجمۀ ناقص در يک يا دو جملۀ كوتاه )دو كلمه(2

0/5برگزيدِن ترجمۀ درست )پرسش دوگزينه ای(3

مهارت 
واژه شناسی

0/5نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی )دو تصوير(4

2 نمره
0/5مترادف و متضاد )دو مورد( 5

0/5نوشتن معنای كلمه در جمله )دو مورد(6

0/5تشخيص كلمۀ ناهماهنگ در ميان چهار كلمه )دو مورد(7

مهارت
 کاربرد قواعد

1/5ترجمۀ فعل ماضی در جمله8

6/5 نمره

1/5تشخيص فعل ماضی مناسب در جمله )پرسش چهارگزينه ای(9

1ترجمۀ فعل ماضی در جمله يا با توّجه به فعلی كه ترجمه اش ارائه شده است.10

0/5شناخت و كاربرد ضمير در جمله11

0/5شناخت و كاربرد اسم اشاره در جمله12

0/5شناخت و كاربرد اسم های مفرد، مثّنی و جمع13

)بخش مكالمه( پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جمله های پرسشی شامل 14
1چهار جملۀ پرسشی با َهْل يا أَ، أَيَن يا ِمن أَيَن، َمْن، ما، ماذا و َكْم

مهارت
 درک و فهم

15
پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول به   ستون 
دوم« يا ارائۀ سه كلمه كه يكی اضافه است و دو جملۀ دارای جای خالی كه 
بايد جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود. يا تلفيقی از حالت های نامبردۀ باال

0/5

1/5 نمره
16

)درک مطلب( شامل: ارائۀ متن و طّراحِی دو پرسش 
يا ارائۀ دو جمله و تعيين درست و نادرسِت آنها براساس مفهوم 

يا تلفيقی از هر دو حالت باال
0/5

0/5پر كردن جاهای خالی با كلمات مناسب )سؤال چندگزينه ای(17

1515      جمع نمره
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 تذّکرات مهم
)برای طرح سؤال در امتحان پايانِی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

1  طّراح مجاز است تا يک نمره در بارم بندی مصّوب در پايۀ هفتم تغييراتی انجام دهد.

2  در بسياری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفيق می شوند و تفكيک مهارت های زبانی امكان 

ندارد. مثاًل در بخش مهارِت ترجمه، الزم است دانش آموز قواعد را بداند.
3  در طّراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانش آموز خواست مترادف يا متضاد كلمه ای را از 

حفظ بنويسد؛ بلكه همانند تـمرينات موجود در كتاب سؤال داده می شود.
4  اين فونت ها برای تايپ سؤاالت امتحان مناسب اند:

Adobe Arabic ، Traditional Arabic ، Simplified Arabic ، KFGQPC Uthman Taha Naskh 

5   در بخش قواعد، از »ساختن« و »تبديل كردن« خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی 

كتاب نيست: جملۀ »هذا الرجُل طبيٌب.« را با »طبيبات« بازنويسی كنيد. 
يا جملۀ »ذلٔک الولُد كتب درَسه.« ارائه گردد؛ سپس زير »ذلٔک الولُد كتب« نقطه چين داده شود و به جای درَسُه، 

درَسها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسی كند و به پاسخ »تلک البنُت كتبْت درَس ها.« برسد. 
6  در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمی شود.

7  بارم بندی امتحان پايان سال »خرداد، شهريور و دی ماه« مانند هم است.

8  تعيين دقيق اينكه در امتحان پايان سال، چند نمره از مطالِب نوبت اّول بيايد، در درس عربی امكان پذير نيست؛ 

زيرا مطالب كتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنيده است؛ با اين وجود توصيه می شود حّتی االمكان پنج 
نمره به محتوای نوبت اّول )درس اّول، دوم و سوم( و ده نمره به محتوای نوبت دوم )درس چهارم تا دهم( اختصاص 

داده شود.
9  جمع نمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمرۀ شفاهی )روان خوانی و مكالمه( مشّخص شود. 

اگر تعداد سؤاالت امتحان 17 مورد است؛ مورد هجدهم درج نمرۀ روان خوانی و مورد نوزدهم درج نمرۀ مكالمه است(.
1٠ سؤال از مبحث رنگ مؤنّث بر وزن َفعالء؛ مانند َصفراء. 

11   از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختالف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود، مثال: 
مفرد علماء، مالئكه ..    ، أحاديث چيست؟  پاسخ: عليم، مالٔک يا ملٔک، أحدوثه ..   

بنات، أََخوات، نّيات، أّمهات، سماوات و سبعين چه نوع جمعی هستند؟
مفرد »أُمَّهات« چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما »أُمََّهه ..   « باشد.

طرح سؤال از تطابق عدد و معدود. 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

اشاره به جمع غير عاقل با هذه و تلٔک؛ مانند اين سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
/ هاتاِن( / أُو ٰ لئَکٔ َرأَيُْت .......... اْلَشجاَر في .. الَْحديَقه ..   .   )تِلَْکٔ

« را برمی گزيند؛ زيرا قاعده اش را نخوانده است و اين طرح  دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ »أُولئَکٔ
سؤال، غلط فاحش است.

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن هفتم 14٠2ـ 14٠1

نوبت اّول و دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های 
خواندن، شنیدن و 

سخن گفتن

4روان خوانی )خواندن بدون مكث و خطا و تلّفظ درست(1
5 نمره

مكالمۀ ساده در حد كتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی 2
1دارای ما، ماذا، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، َكْم، َهْل، أَ

5     جمع نمره

 تذّکر
1 تلّفظ كاماًل درسِت مخارج حروف ويژۀ زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( كاری دشوار است كه از 

عهدۀ بسياری از دانش آموزان برنمی آيد؛ لذا درخواست می شود سخت گيری نشود و فقط از دانش آموزان خواسته 
شود كه تالش كنند حّتی المقدور حروف خاص را درست بر زبان آورند. 

2 در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای بسنده شود؛ مثالً در پاسخ سؤاِل »أَ أنت ِمن إيران؟« 

جواِب »نََعم«؛ درست است و پاسِخ كامل »نعم؛ أنا ِمن إيران.« ضروری نيست. در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از نمره 
را دارد.

3  يكی از موارد امتحان شفاهی می تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه 

معّرفی كند. سؤاالت بخش مكالمه بايد بسيار ساده باشد. تنها جايی كه از دانش آموز مهارِت »ساختن« خواسته شده 
است همين بخش مكالمه است. پرسش های اين بخش بايد ساده باشند؛ زيرا فراگير در آغاز راه يادگيری است. نمونه 

سؤاالتی كه می توان پرسيد عبارت اند از: 
أَ أنت من مصر؟/ أ أنت كاظم؟/ ما اسُمٔک؟ َمن أنت؟/ لَِمْن هذه الحقيبهُ ..   ؟/ كم قلماً هنا؟ كيف حالٔک؟



24

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی درس عربی زبان قرآن پایۀ هشتم نوبت اّول سال تحصیلی 1402ـ 1401
)از درس اّول تا پایان درس پنجم( 15 نمره

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

4/5 نمره
0/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت 
واژه شناسی

0/5مترادف و متضاد )همانند تمرينات كتاب(3

1/5 نمره
0/5نوشتن معنای دو كلمه در جمله 4
0/25تشخيص كلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه )دو مورد(5
0/25نوشتن مفرد يا جمع اسم6

مهارت
 کاربرد قواعد

قرينۀ 7 يا  به ضمير  توّجه  با  تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله 
1/5ديگری مانند اسم اشاره »سؤال چندگزينه ای«

7 نمره

قرينۀ 8 يا  به ضمير  توّجه  با  خالی جمله  در جای  مناسب  ماضی  فعل  تعيين 
1ديگری مانند اسم اشاره »سؤال چندگزينه ای« يا ترجمۀ آن در جمله

1/5ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله 9

ترجمۀ فعل مستقبل، ماضی منفی و مضارع منفی در جمله يا تشخيص آنها 10
0/75با توّجه به قرائن

0/5تشخيص اسم مفرد، مثّنی، جمع مكّسر، جمع مذّكر سالم و جمع مؤنّث سالم11
0/5شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله12
0/25شناخت عددهای اصلی 1 تا 1312

14
قواعد كلمات پرسشی )مكالمه( 

پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جمله های پرسشی مصّور؛ شامل چند جملۀ 
پرسشی با »َهل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، َكْم«

1

مهارت
 درک و فهم

15

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول به ستون 
دوم« )چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای خالی كه بايد 
با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پر كردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال

1

2 نمره

16

درک مطلب : ارائۀ متن و طّراحی چهار سؤال با چهار كلمۀ پرسشی 
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم

يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن
يا تلفيقی از حالت های باال

1

1515     جمع نمره
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن پایۀ هشتم  سال تحصیلی  1402ـ 1401
نوبت دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

4/5 نمره
0/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت
 واژه شناسی

0/5مترادف و متضاد 3

1/5 نمره
0/5نوشتن معنای دو كلمه در جمله )زيرشان كشيده و ترجمۀ آنها خواسته شود.(4

0/25تشخيص كلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه تشخيص كلمۀ ناهماهنگ ميان چهار گزينه5

0/25نوشتن مفرد يا جمع اسم6

مهارت
 کاربرد قواعد

1/25تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال چندگزينه ای(7

7 نمره

0/5تعيين فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله )سؤال چندگزينه ای(8

1/5ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله9

0/5ترجمۀ فعل ماضی از عربی به فارسی در جمله10

0/5ترجمۀ فعل مستقبل در جمله و تشخيص فعل مناسب با توّجه به قرائن11

تشخيص مفرد آمدن فعل وقتی كه فاعل يک اسم ظاهر مثّنی يا جمع است. تشخيص 12
0/25مفرد آمدن فعل وقتی كه فاعل يک اسم ظاهر مثّنی يا جمع است.

0/5شناخت عددهای ترتيبی يكم تا دوازدهم13

0/5تشخيص اسم مفرد، مثّنی، جمع مكّسر، جمع مذّكر سالم و جمع مؤنّث سالم14

0/5شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله15

16
قواعد كلمات پرسشی )مكالمه( پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جمله های پرسشی 
مصّور؛ شامل چند جملۀ پرسشی با »لِماذا، َمتیٰ، َكيَف، َهْل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، 

ما، ماذا، َكْم« ترجيحاً با »لِماذا، َمتیٰ يا َكيَف« سؤال طّراحی شود.
1

مهارت
 درک و فهم

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول به ستون دوم« 
)چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد با كلمۀ 
مناسب پر شود. يا پر كردن جای خالی جملۀ با گزينۀ مناسب يا تلفيقی از حالت های باال

1

2 نمره
)درک مطلب( ارائۀ متن و طّراحی چهار سؤال با چهار كلمۀ پرسشی 

يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم
يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن

يا تلفيقی از حالت های باال

1

1515       جمع نمره
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 تذّکرات مهم
 )برای طرح سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

1  طّراح مجاز است تا يک نمره در بارم بندی مصّوب در پايۀ هشتم تغييراتی انجام دهد.

2  در بسياری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفيق می شوند و تفكيک مهارت های زبانی امكان 

ندارد. مثاًل در بخش مهارِت ترجمه، الزم است دانش آموز قواعد را بداند.
3  در طّراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانش آموز خواست مترادف يا متضاد كلمه ای را از 

حفظ بنويسد؛ بلكه همانند تمرينات موجود در كتاب سؤال داده می شود.
4  تعريب »ترجمۀ جمله يا كلمه از فارسی به عربی« از اهداف كتاب نيست.

5  در بخش قواعد، از افعال ثالثی مجّرد صحيح و سالم در امتحان سؤال داده شود؛ اّما اگر در بخش ترجمه، جمله ای 

از جمالت كتاب طرح شود كه غيرثالثی مجّرد صحيح و سالم در آنها به كار رفته است، اشكالی ندارد.
6  اين فونت ها برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh 

7  در بخش قواعد، از »ساختن« و هرگونه تبديل مانند »تبديل فعل جمله ای از غايب به مخاطب يا متكلّم و 

بازنويسی جمله« خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی كتاب نيست: 
جملۀ »هذا الرجُل يَذَهُب إلیٰ بَيِتِه.« را با »النِّساء« بازنويسی كنيد. 

در بخش قواعد، شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب برای 
جای خالی است؛ مثال: در جای خالی فعل مناسب بنويسيد. 

هؤالءِ الالعبون ... في ..    الملعب بعد دقيقتين. )لعبِت  ، سيلعبون  ( 
8 در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمی شود.

9  بارم بندی امتحان پايان سال »خرداد، شهريور و دی ماه« مانند هم است.

1٠  تعيين دقيق اينكه در امتحان پايان سال، چند نمره از مطالِب نوبت اّول بيايد، در درس عربی امكان پذير نيست؛ 

زيرا مطالب كتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد در هم تنيده است؛ با اين وجود توصيه می شود حّتی االمكان پنج 
نمره به محتوای نوبت اّول )پنج درس نخست( و ده نمره به محتوای نوبت دوم )پنج درس بعدی( اختصاص داده شود.
11  جمع نمره امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمره شفاهی )روان خوانی و مكالمه( مشّخص شود. 

اگر تعداد سؤاالت امتحان 18 مورد است؛ مورد نوزدهم درج نمرۀ روان خوانی و مورد بيستم درج نمرۀ مكالمه است.
12  از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختالف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود، مثال: 

مفرد علماء، مالئكۀ، أحاديث چيست؟  پاسخ: عليم، مالٔک يا ملٔک، أحدوثۀ
بنات، أََخوات، أّمهات، سماوات و سبعين چه نوع جمعی اند؟

مفرد »أُمَّهات« چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما »أُمََّهه ..   « باشد.
طرح سؤال از تطابق عدد و معدود يا سؤال از ساعت به صورت »پنج و چهل وپنج دقيقه«.



27

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

اشاره به جمع غير عاقل با هذه و تلک؛ مانند اين سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
/ هاتاِن( / أُو ٰ لئَکٔ َرأَيُْت .......... اْلَشجاَر في ..   الَْحديَقه ..   .   )تِلَْکٔ

« را برمی گزيند؛ زيرا قاعده اش را نخوانده است و اين طرح  دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ »أُولئَکٔ
سؤال غلط فاحش است.

رنگ های مؤنّث بر وزن َفعالء؛ مانند: َزرقاء.
سؤال از حركت عين الفعل در افعال مضارع.

ـ  14٠1 بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن هشتم 14٠2

نوبت اّول و دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های 
خواندن،شنیدن، 

سخن گفتن و ترجمۀ 
شفاهی + تحقیق

4روان خوانی )خواندن بدون مكث و خطا و تلّفظ درست(1

5 نمره
2

مكالمۀ ساده در حد كتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی )سؤال 
1با جمالت دارای ما، ماذا، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، َكم، َهْل، أ، متی، كيف، لماذا(

5         جمع نمره

 تذکرات مهم
تلّفظ كاماًل درست مخارج حروف خاص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( كاری دشوار است و از عهدۀ 
بيشتر دانش آموزان برنمی آيد؛ لذا درخواست می شود از سختگيری در اين زمينه خودداری شود. اّما از دانش آموزان 

خواسته شود كه تالش كنند حتی االمكان حروف خاص زبان عربی را درست بر زبان آورند.
در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای بسنده شود؛ مثاًل اگر دانش آموز در پاسخ به سؤاِل 
»أ أنت ِمن إيران؟« بگويد: »نََعم.« درست است و نياز نيست پاسخ دهد: »نعم؛ أنا ِمن إيران.« در بخش مكالمه فهم 

سؤال نيمی از نمره را دارد.
يكی از موارد امتحان شفاهی می تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معرفی كند.
طبيعی است كه در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان مدرسه آزمون روخوانی و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين 
هرچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعۀ فّعالّيت های شفاهی و مكالمۀ وی نمره شفاهی اش 

را تشكيل می دهد. مبنای نمره دهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.
رعايت ظرافت های صرفی و نحوی و بالغی در مكالمه در حد دانش آموز پايۀ هشتم نيست. به ويژه اينكه او بايد در 
پاسخ گويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافی برای فكر كردن ندارد؛ از سوی ديگر آزمون شفاهی اضطراب 
دارد؛ با توّجه به اين موارد و توّجه به اينكه عربی فصيح يک زبان فنی است، از دبير ارجمند درخواست می شود اين 
بخش را با نرمش و مهربانی برگزار كند تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مكالمه داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن او 

برای سال های آينده وجود داشته باشد.
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بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن پایۀ نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

نوبت اّول )از درس اّول تا پايان درس پنجم( 15 نمره

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی1

4/5 نمره
0/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(2

مهارت 
واژه شناسی

0/5مترادف و متضاد3

1/5 نمره
0/5نوشتن معنای دو كلمۀ مشخص شده در جمله4

0/25تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چهار گزينه5

0/25نوشتن مفرد يا جمع اسم6

مهارت
 کاربرد قواعد

با سه حرف 7 نوشتن كلمه  تعيين وزن كلمه،  اصلی كلمه،  تعيين سه حرف 
1اصلی، ترجمۀ كلمه ای بر وزن فاِعل يا مفعول

7 نمره

0/5تعيين فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله )سؤال چندگزينه ای(8
0/5تعيين فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال چندگزينه ای(9

1/5تشخيص فعل امر مناسب در جمله )سؤال چندگزينه ای(10
1تشخيص فعل نهی مناسب در جمله )سؤال چندگزينه ای(11

ترجمۀ فعل های امر، نهی، ماضی، مضارع، نفی و مستقبل در جمله با فعل های 12
2ساده ای مانند َفَعَل، َخَرَج، َدَخَل، َصَبَر، نََظَر، لَِعَب، َشَكَر و َكَتَب

13
قواعد كلمات پرسشی )مكالمه( 

پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جملۀ پرسشی مصّور؛ با »لِماذا، َمتیٰ، َكيَف، 
َهْل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، َكْم«

0/5

مهارت
 درک و فهم

14

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول به ستون 
دوم« )چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد 
با كلمۀ مناسب پر شود.

يا پر كردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال

1

2 نمره

15

)درک مطلب( ارائۀ متن و طّراحی چهار سؤال با چهار كلمۀ پرسشی 
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم

يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس 
متن يا تلفيقی از حالت های باال

1

1515      جمع نمره
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بارم بندی امتحان کتبی درس عربی زبان قرآن  پایۀ نهم  سال تحصیلی  1402ـ 1401

نوبت دوم 15 نمره
جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی1

4/5 نمره
0/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(2

مهارت
 واژه شناسی

0/5مترادف و متضاد3

1/5 نمره
0/5نوشتن معنای دو كلمۀ مشخص شده در جمله4

0/25تشخيص كلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چهار گزينه5

0/25نوشتن مفرد يا جمع اسم6

مهارت
 کاربرد قواعد

با سه حرف 7 نوشتن كلمه  تعيين وزن كلمه،  اصلی كلمه،  تعيين سه حرف 
1اصلی، ترجمۀ كلمه ای بر وزن فاِعل يا مفعول

7 نمره

0/5تعيين فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال چندگزينه ای(8
1تشخيص فعل امر مناسب در جمله )سؤال چندگزينه ای(9

1تشخيص فعل نهی مناسب در جمله )سؤال چندگزينه ای(10

ترجمۀ فعل های امر، نهی، ماضی، مضارع، نفی و مستقبل در جمله با فعل های 11
1/5ساده ای مانند َفَعَل، َخَرَج، َدَخَل، َصَبَر، نََظَر، لَِعَب، َشَكَر و َكَتَب

تشخيص صفت و مضاٌف اليه )نيم نمره( 12
1و ترجمۀ تركيب مخلوط وصفی ـ اضافی در جمله )نيم نمره(

0/5ساعت خوانی13

قواعد كلمات پرسشی )مكالمه(:  پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای به جملۀ پرسشی 14
0/5مصّور؛ با »لِماذا، َمتیٰ، َكيَف، َهْل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، َكْم«

مهارت
 درک و فهم

15

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول به ستون 
دوم« )چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه بايد 
با كلمۀ مناسب پر شود.

يا پر كردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب
يا تلفيقی از حالت های باال

1

2 نمره

16

)درک مطلب( ارائۀ متن و طّراحی چهار سؤال با چهار كلمۀ پرسشی 
يا ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس مفهوم

يا ارائۀ متن به همراه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها براساس متن
يا تلفيقی از حالت های باال

1

1515      جمع نمره
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 تذّکرات مهم
)برای طرح سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

1  طّراح در طّراحی سؤال امتحان نوبت اّول مجاز است تا يک نمره در بارم بندی تغييراتی اجرا نمايد؛ ولی در نوبت 

دوم بايد بارم بندی دقيق رعايت شود.
2   در بسياری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفيق می شوند و تفكيک مهارت های زبانی امكان 

ندارد. مثاًل در بخش مهارِت ترجمه، الزم است دانش آموز قواعد را بداند.
3  در بخش قواعد، از »ساختن« و هرگونه تبديل مانند »تبديل فعل جمله ای از غايب به مخاطب يا متكلّم و 

بازنويسی جمله« خودداری شود؛ برای نمونه طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی كتاب نيست: 
.« را با »نِساء« بازنويسی كنيد.  جملۀ »يا َرُجُل اِذَهْب إلیٰ بَيِتَکٔ

در بخش قواعد، شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی است؛ 
مثال: در جای خالی فعل مناسب بنويسيد. 

اِلَعبوا     (  سيلعبون   هؤالِء الالعبون ... في الملعب بعد دقائق. )   لعبَت  
4  در بخش قواعد، از افعال ثالثی مجّرد صحيح و سالم در امتحان سؤال داده شود؛ اّما اگر در بخش ترجمه، جمله ای 

از جمالت كتاب طرح شود كه غيرثالثی مجّرد صحيح و سالـم در آنها به كار رفته است، اشكالی ندارد.
5   در طّراحی سؤال مترادف و متضاد مانند كتاب سؤال نوشته شود و چنين سؤالی طرح نشود: »متضاد ُقْبح را 

بنويسيد.« بلكه سؤال داده شود »كلمات مترادف و متضاد را معلوم كنيد: َكَتَم، ُقْبح، َسَتَر، سوء، َوَجع«
6   در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط بايد از كلمات صحيح و سالـم و آشنا استفاده كرد و چنين كلماتی 

نيز طرح نشود: مالئكه ..   ، تَلخيص و مأيوس. در امتحان نهايی كلماتی مانند استراق و استماع كه دانش آموز به جای 
افتعال، استفعال می نويسد و نيز انتظار و انتصار كه به احتمال قوی به جای افتعال، انفعال پاسخ می دهد، خودداری 

شود و كلماتی مانند انتقام نيز در امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی »نقم« برای دانش آموز نا  آشناست.
7   تعيين دقيق اينكه در امتحان پايان سال، چند نمره از مطالِب نوبت اّول بيايد، در درس عربی امكان پذير نيست؛ 

زيرا مطالب كتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنيده است؛ با اين وجود توصيه می شود حّتی االمكان 
پنج نمره به محتوای نوبت اّول )پنج درس نخست( و ده نمره به محتوای نوبت دوم )پنج درس بعدی( اختصاص 

داده شود.
8   اين فونت ها برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh 

9   جمع نمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمرۀ شفاهی )روان خوانی و مكالمه( مشّخص 

شود. اگر تعداد سؤاالت امتحان 16 مورد است؛ مورد هفدهم درج نمرۀ روان خوانی و مورد هجدهم درج نمرۀ مكالمه 
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است. )در امتحان نهايی استانی يا كشوری مطابق قانون حوزه عمل می شود.(
1٠  در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمی شود.

11 تعريب »ترجمۀ جمله يا كلمه از فارسی به عربی« از اهداف كتاب نيست.

12  بارم بندی امتحان پايان سال »خرداد، شهريور ...« مانند هم است.

بع، الْخاِمَسه ..    إاِّل ُربعاً،  13  در ساعت خوانی فقط چنين حالت هايی در امتحان طّراحی می شود: الْخاِمسه ..   ، الْخاِمَسه ..    و الرُّ

الْخاِمَسه َو النِّصُف. بنابراين ساعت هايی مانند الْخاِمَسه ..    وخمٌس َوِعشروَن دقيقه ..    يا الْخاِمَسه ..    إاّل ثُلثاً نبايد طرح شود.
14  طرح سؤال از تركيب اضافی و وصفی كه صفت بعد از مضاف و مضاف اليه واقع می شود، بايد فقط از تمرينات 

كتاب باشد و هيچ تغييری در آن داده نشود و حتماً سؤال در جمله طرح شود؛ مثال: 
ترجمه كنيد: أَشُكُرَکٔ َعلَی َعَملَِکٔ الّصالِِح. نبايد ترجمه »عملک الصالح« بيرون از جمله داده شود.

نبايد مطلقاً چنين سؤالی در هيچ آزمونی طرح شود. ترجمه كنيد: حقيبـه ..    التِّلميَذه ..    النَّظيَفـه ..   . 
زيرا مطابق با اهداف آموزشی كتاب نيست. دانش آموز نمی داند »حقيبـهُ ..    التِّلميَذه ..    النَّظيَفـه ..   .« را به چه صورت معنا 
كند. »كيِف دانش آموِز تميز«: )حقيبـه ..ُ    التِّلميَذه ..  ِ  النَّظيَفـه ..   ( يا »كيِف تميِز دانش آموز«: )حقيبـه ..   ُ التِّلميَذه ..  ِ    النَّظيَفـه ..ُ   (

ترجمۀ چنين تركيبی در امتحان حّتی در جمله نيز نبايد طرح شود؛ حّتیٰ اگر اعراب گذاری شده باشد؛ زيرا دانش آموز 
چيزی دربارۀ اِعراب نمی داند؛ مثال: نََظْرُت إلیٰ َحقيبـهِ ..    التِّلميَذهِ ..    النَّظيَفـهِ ..   .

15  از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختالف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود، مثال: 

مفرد علماء، مالئكۀ، أحاديث، نِساء چيست؟
پاسخ: عليم، مالَکٔ يا ملٔک، أحدوثۀ، نِساء مفرد از جنس خودش ندارد.

بنات، أََخوات، أّمهات، سماوات و سبعين چه نوع جمعی اند؟
مفرد »أُمَّهات« چيست؟ و پاسخ مورد انتظار شما »أُمََّهه ..   « باشد.

طرح سؤال از تطابق عدد و معدود يا سؤال از ساعت به صورت »پنج و چهل وپنج دقيقه«.
اشاره به جمع غيرعاقل با هذه و تلک؛ مانند اين سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.

/ هاتاِن( َرأَيُْت .......... اْلَشجاَر في ..    الَْحديَقهِ ..   .   )تِلَْک/ أُو ٰ لئَکٔ
« را برمی گزيند؛ زيرا قاعده اش را نخوانده است و اين طرح  دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ »أُولئَکٔ

سؤال غلط فاحش است.
رنگ های مؤنّث بر وزن َفعالء؛ مانند: َزرقاء.

سؤال از حركت عين الفعل در فعل ها.
حروف اصلی كلماتی مانند أماكن، قاَل، آبار و كلماتی كه مانند معتاّلت تغييراتی دارند كه دانش آموز آموزش نديده است.

جمع مكّسر كلماتی كه در كتاب درسی نيامده است.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی امتحان شفاهی درس عربی زبان قرآن پایۀ نهم  سال تحصیلی 1402ـ 1401 نوبت اّول و دوم 
پنج نمره

نوبت اّول و دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های
خواندن،شنیدن، 

سخن گفتن و 
ترجمۀ شفاهی + 

تحقیق

4روان خوانی )خواندن بدون مكث و خطا و تلّفظ درست(1

5 نمره
2

مكالمۀ ساده در حد كتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی 
)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، َكم، َهْل، أ، متی، 

كيف، لماذا(
1

5      جمع نمره

 تذکرات مهم
1 تلّفظ كاماًل درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( كاری دشوار است و 

از عهدۀ بيشتر دانش آموزان برنمی آيد؛ لذا درخواست می شود از سخت گيری در اين زمينه خودداری شود. اّما از 
دانش آموزان خواسته شود كه تالش كنند حّتی االمكان حروف خاّص زبان عربی را درست بر زبان آورند.

2  در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ كوتاه يک يا دو كلمه ای بسنده شود؛ مثاًل اگر دانش آموز در پاسخ به 

فِّ الّتاِسِع؟«  سؤاِل »أَ   أَنَت في ..    الصَّ
فِّ الّتاِسِع.« در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی  بگويد: »نََعم.« درست است و نياز نيست پاسخ دهد: »نعم؛ أنا في ..  الصَّ

از نمره را دارد.
3  يكی از موارد آزمون شفاهی می تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خود را به زبان عربی در دو دقيقه معّرفی كند.

4  طبيعی است كه در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان مدرسه آزمون روخوانی و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين 

هرچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعۀ فّعالّيت های شفاهی و مكالمۀ وی نمرۀ شفاهی اش 
را تشكيل می دهد. مبنای نمره دهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.

5  رعايت ظرافت های صرفی و نحوی و بالغی در مكالمه در حّد دانش آموز پايۀ نهم نيست. به ويژه اينكه او بايد 

در پاسخ گويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافی برای فكر كردن ندارد؛ از سوی ديگر آزمون شفاهی اضطراب 
دارد؛ با توّجه به اين موارد و توّجه به اينكه عربی فصيح يک زبان فّنی است، از دبير ارجمند درخواست می شود اين 
بخش را با نرمش و مهربانی برگزار كند تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مكالمه داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن او 

برای سال های آينده وجود داشته باشد.



بارم  بندي دروس فارسی و نگارش هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس فارسي، امال و نگارش پایه هفتم، هشتم و نهم  سال تحصیلی  1402ـ 1401

نوع آزمون و ارزشیابيمواد درسيساعات

4 ساعت
2ساعت

كتبي ـ شفاهي1ـ فارسي 

كتبي2ـ امال

كتبي3ـ نگارش 2ساعت

ارزشیابي آزمون هاي مستمر و پایاني درس هاي فارسي، امال و نگارش به شرح زیر است: 
1  بارم بندی فارسي )کتبي ـ شفاهي(: 2٠ نمره

الف( ارزشيابي مستمر: 20 نمره
ب( ارزشيابي پاياني: 10 نمره كتبي + 10 نمره شفاهي = 20 نمره 

ارزشیابي پایاني درس فارسي سال تحصیلی   1402ـ 1401 كتبي )10 نمره(

نوبت اولموضوع
شهریور و نوبت دوم

دی ماه نیمه دوم کتابنیمه اول کتاب

2/511/52/5معني و مفهوم شعر و نثر

10/50/51معني واژه

2/511/52/5درک مطلب

1/50/511/5دانش هاي زباني 

1/50/511/5دانش هاي ادبي

10/50/51تاریخ ادبیات

101010جمع

 یادآوري
ـ معني و مفهوم شعر و نثر شامل برگردان ساده و روان متون نظم و نثر، مطابق با الگوي ساخت جمله در زبان 

فارسي معيار است.
ـ معني واژه ها در »بافت متن« پرسيده شود.
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

ـ درک مطلب شامل درک و دريافت مفاهيم و پيام متون نظم و نثر، كشف ارتباط معنايي متون و نقد، تفسير و 
تحليل آنها است. 

ـ دانش هاي زباني شامل مجموعه آموزه هاي زباني است كه در بخش »دانش زباني يا نكته زباني«كتاب فارسي هر 
پايۀ تحصيلي آمده است؛ نظير شناخت، تشخيص و به كارگيری جمله و اجزاي آن، فعل و زمان افعال، گروه اسمي 

و وابسته هاي آن، روابط هم نشينی در زبان فارسي معيار و...
ـ دانش هاي ادبي شامل مجموعه آموزه هاي ادبي است كه در بخش »دانش ادبي يا نكته ادبي«كتاب فارسي هر پايه 
تحصيلي آمده است، نظير تضاد، تشبيه، كنايه، تلميح، تخلص، قالب های شعري، پرسش انكاري، داستان هاي رمزي 

و نمادين، رديف، ادبيات تعليمي و...
ـ تاريخ ادبيات مجموعه اي از آموزه هايي است كه به معرفي آثار و صاحبان آن مي پردازد.
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ارزشیابي پایاني درس فارسي سال تحصیلی 1402ـ 1401 شفاهي )10 نمره(

نوبت اولموضوع
شهریور و نوبت دوم

دی ماه نیمه دوم کتابنیمه اول کتاب

41/52/54روخواني متن

2112خود ارزیابی

1/50/511/5کارگروهي و گفت وگو

1/50/511/5حفظ شعر 

10/50/51مطالعه و کتابخواني

101010جمع

زمان تدریس این کتاب دو ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي ـ شفاهي است.

 یادآوري
در روخواني متون، خواندن درست و روان متون نظم و نثر، با رعايت لحن و ايستگاه هاي آوايي، موردتوجه 

قرار گيرد.
ـ در خود ارزيابی ها سطوح سه گانه پرسش ها )همگرا، واگرا و بينابين( مدنظر قرار گيرد. 

ـ در بخش كارگروهي و گفت وگو، فعاليت هاي مندرج در بخش كارگروهي يا گفت وگو موردنظر است.
ـ در حفظ شعر، حافظۀ ادبي دانش آموز با توجه به اشعار فارسي مندرج در كتاب فارسي، مورد سنجش است.

ـ در بخش مطالعه و كتاب خواني پيشنهاد مي شود موارد زير موردتوجه قرار گيرد:
  خواندن نمونه هاي مناسب از نظم و نثر فارسي )كتاب هاي شعر و داستان(

  گفت وگو دربارۀ خالصۀ اثر و معرفي آن
  بررسي، مقايسه و نقد اثر

  ارائه گزارش حضور در كتابخانه و يا كتاب فروشي و...

2 بارم بندي امال: کتبي )2٠ نمره(

 ارزشیابي فرایندي )مستمر(
 20 نمره )امالي تقريري، فعاليت هاي اماليي بخش نوشتن و پرسش هاي معلم ساخته( 

 ارزشیابي پایاني
20 نمره )امالي تقريري( 

* نمره نهایي: ميانگين ارزشيابي فرايندي و پاياني )20=2: 40=20+20( 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

 یادآوري
ـ امالي فرايندي)مستمر( هميشه از درس خوانده شده نيست. مي توان از درس هاي پيشين و حتي ديگر كتاب هاي 

درسي همان پايه نيز امال گفت. 
ـ تشديد اهميت اماليي ندارد.

ـ گسسته يا پيوسته نويسي واژه هايي كه ساخت تركيبي دارند )كتابخانه يا كتابخانه(يكسان است و اهميت اماليي ندارد.

3 بارم بندی نگارش: کتبي )2٠ نمره(

الف( ارزشیابي فرایندي )مستمر(: 20 نمره  
ارزشيابي فرايندي، ارزشيابي عملكردی است كه هم زمان با پيشرفت فرايند »ياددهيـ  يادگيري« و دقيقاً مبتني بر 
آموزه هاي كتاب درسي صورت مي گيرد؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فّعالّيت هاي نگارشي 

ارزشيابي را آغاز مي كند. ارزشيابي مستمر در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 
1 مهارت نوشتن:  )18 نمره(

ـ بازشناسي)تشخیصي(: )تمرين شماره 1 هر درس( اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت توانايي بازشناسي 
آموزه هاي درس توسط دانش آموزان است. 

ـ تولیدي)آفرینش(: )تمرين شماره 2 هر درس( اهداف آموزشي اين تمرين ها، تقويت توانايي مهارت نوشتن 
براساس آموزه هاي هر درس است.

ـ داوري )تحلیلي(: )تمرين شماره 3 هر درس( هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت نقد و تحليل نوشته ها، 
براساس سنجه هاي كتاب است.

ـ تصویرنویسي)انشاي آزاد(: تصويرنويسي با هدف باال بردن دّقت در نگاه و درک عناصر بصري و در نهايت، 
تقويت مهارت نوشتن، طراحی شده است.

ـ بازنویسي حكایت: در بازنويسی حكايت، تأكيد بر بازنويسي به زبان ساده و ساده نويسی است.
ـ گسترش َمَثل: در اين بخش، بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل َمثل مورد تأكيد است.

ـ درست نویسی: درست نويسی ها با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با  كاربرد درست واژگان  نوشتار 
معيار در ساختار كتاب، گنجانده شده اند.                                    

 یادآوري: هيچ يک از اين عناصر و فعاليت ها به تنهايی موضوِع آموزش و ارزشيابي نيستند، بلكه همه در خدمت 
تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن، هدف اصلي است. 

2 مهارت خواندن: )2 نمره(

ـ در اين بخش، به دليل پيوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندِن متن توليدي از سوي دانش آموزان ارزشيابي 
خواهد شد؛ يعني الزم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيِح  نوشته خود را با رعايت  مهارت های خوانداري 

)تكيه، لحن، كنش های آوايي و ...( داشته باشد. 
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ب( ارزشیابي پایاني درس نگارش سال تحصیلی 1402ـ 1401 )20 نمره(

نمره سنجه هاي ارزشیابي موضوع

1 توانایي بازشناسي آموزه هاي درس بازشناسي

1/5
1/5

الف( ساختار بیروني ) بند آغازین، بند میاني، بندپایانی(
ب( ساختار زباني )سادگي، رواني و کوتاهي جمله ها( ساختار

تولید متن
)آفرینش(

2

3

3

3
2

محتواي  از  کلی  نمایي  نشان دادن  گیرایی،  و  )جذابیت  خوش آغازي  الف( 
نوشته(

 * شیوه بیان نوشته )بیان ساده و صمیمي، بیان
          احساس  متناسب با موضوع(

 * سیر منطقي نوشته )پرداختن به جنبه هايب( پرورش موضوع
    مختلف موضوع، انسجام نوشته(

 * فكر و نگاه نو )نگاه به موضوع از زاویه ای متفاوت(
پ( خوش فرجامی )جمع بندی مطالب، تأثیرگذاری و تفّكربرانگیز بودن(

محتوا

1
1
1

الف( نشانه هاي نگارشي )نشانه گذاری به تناسب آموخته ها و نیازهاي متن(
ب( امالي واژگان )نداشتن غلط امالیي(

پ( پاکیزه نویسي )حاشیه گذاري و ُحسِن سلیقه(
هنجارهاي نگارشي

2٠     جمع   

زمان تدریس این کتاب 2 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است.
 یادآوري

در آزمون هاي نوبت دوم شهريور و دی ماه، سؤال از كل كتاب، طبق بارم بندي جدول فوق طرح خواهد شد.



بارم  بندي درس مطالعات اجتماعی هفتم، هشتم و نهم
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بارم بندي درس مطالعات اجتماعي پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

کتبي 
پایاني 

شهریور 
و دی ماه

کتبي 
پایاني 

نوبت دوم

کتبي 
پایاني

نوبت اول
شماره فصل نمره ارزشیابي مستمر نوبت اول و دوم

0/5

0/5

1

2
2
2

1/5

1/5

3

3

3/5

3/5
3/5
3/5

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

4

7

4

3
1
1

الف( بحث و گفت وگو كردن، اظهارنظر كردن ، بيان ايده ها و افكار، 
فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن،  همفكري 

كردن، پيشنهاد كردن و..
يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  )پرس وجو  تحقيق  ب( 

گرد آوري اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازديد علمي(
ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، آوردن 
نمونه به كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت های 

اجتماعي نظير درخت كاری
آزمون هاي كتبي 

خود ارزيابی  
ارزشيابي از طريق والدين

8 3 20 جمع  20 جمع 

2

2

2

2
2
2

3

3

2/5

3
2/5
3

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم

4

7

4

3
1
1

افكار،  و  ايده ها  بيان  اظهارنظر كردن،  و گفت وگو كردن،  الف( بحث 
فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن،  همفكري 

كردن، پيشنهاد كردن و..
يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  )پرس وجو  تحقيق  ب( 
گرد آوري اطالعات و مراجعه به منابع، تهيه گزارش بازديد علمي و ..

ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، آوردن 
نمونه به  كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت هاي 

اجتماعي نظير درخت كاری و ...
آزمون هاي شفاهي و عملكردی و كتبی 

خود ارزيابی  
ارزشيابي از طريق والدين

12 17 20 20
جمع

20 20 20 جمع 20

ارزشیابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زیر است:
ارزشيابي مستمر 20 نمره و ارزشيابي پاياني 20 نمره و نمره نهايي دانش آموزان در هر نوبت ميانگين اين دو نمره است. در 

كارنامه دانش آموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج می شود. 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس مطالعات اجتماعي پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

کتبي 
پایاني 

شهریور 
و دی ماه

کتبي 
پایاني 

نوبت دوم

کتبي 
پایاني

نوبت اول
شماره فصل نمره ارزشیابي مستمر نوبت اول و دوم

0/5

0/5

1

2
2
2

1/5

1/5

3

3/5

3/5

3
3/5
3/5

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

4

7

4

3
1
1

الف( بحث و گفت وگو كردن، اظهارنظر كردن ، بيان ايده ها و افكار، 
فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن،  همفكري 

كردن، پيشنهاد كردن و..
يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  )پرس وجو  تحقيق  ب( 

گرد آوري اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازديد علمي(
ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، آوردن 
نمونه به كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت های 

اجتماعي نظير درخت كاری
آزمون هاي كتبي 

خود ارزيابی  
ارزشيابي از طريق والدين

8 3 20 جمع  20 جمع 

2

2

2

2
2
2

2

2

3/5

3/5
3
3

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم
فصل يازدهم

فصل  دوازدهم

4

7

4

3
1
1

افكار،  و  ايده ها  بيان  اظهارنظر كردن،  و گفت وگو كردن،  الف( بحث 
فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن،  همفكري 

كردن، پيشنهاد كردن و..
يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  )پرس وجو  تحقيق  ب( 
گرد آوري اطالعات و مراجعه به منابع، تهيه گزارش بازديد علمي و ..

ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، آوردن 
نمونه به  كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت هاي 

اجتماعي نظير درخت كاری و ...
آزمون هاي شفاهي و عملكردی و كتبی 

خود ارزيابی  
ارزشيابي از طريق والدين

12 17 20 20
جمع

20 20 20 جمع 20

ارزشیابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زیر است:
ارزشيابي مستمر 20 نمره و ارزشيابي پاياني 20 نمره و نمره نهايي دانش آموزان در هر نوبت ميانگين اين دو نمره است. در 

كارنامه دانش آموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج می شود. 
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس مطالعات اجتماعي پایه نهم سال تحصیلی  1402ـ 1401

کتبي پایاني 
نوبت دوم

کتبي 
پایاني

نوبت اول
شماره فصل نمره ارزشیابي مستمر نوبت اول و دوم

انتخابي از دو 
فصل توسط 
دانش آموز هر 
فصل 2/5 نمره

3/5

3/5

3/5

3/5
3
3

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

4

4/5

4/5

5
1
1

الف( بحث و گفت وگو كردن، اظهارنظر كردن، بيان ايده ها و افكار، همفكري 
پيشنهاد  كردن،  فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن، 

كردن و..
گرد آوري  يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  )پرس وجو  تحقيق  ب( 

اطالعات و مراجعه به منابع، تهيه گزارش بازديد علمي(
ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار، ارائه مطالب 
در كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت های اجتماعي و ...

آزمون هاي شفاهي و كتبي و عملكردي 
خود ارزيابی  

ارزشيابي از طريق والدين

5 20 جمع  20 جمع 

2/5

2/5

2/5

2/5
2/5
2/5

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم
فصل يازدهم
فصل دوازدهم

4

4/5

4/5

4/5

1
1

الف( بحث و گفت وگو كردن، اظهارنظر كردن، بيان ايده ها و افكار، همفكري 
پيشنهاد  كردن،  فهرست  سؤاالت،  به  پاسخ  سؤال،  طرح  استدالل،  كردن، 

كردن و..
گرد آوري  يادداشت برداری،  كردن،  مصاحبه  كردن،  تحقيق)پرس وجو  ب( 

اطالعات و مراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازديد علمي و..
ج( درست كردن مدل و ماكت، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار و كار برگه ها، 
ارائه مطالب در كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعاليت هاي 

اجتماعي و ...
آزمون هاي شفاهي و عملكردی و كتبی 

خود ارزيابی  
ارزشيابي از طريق والدين

15 20
جمع

20
جمع

20 20 20

ارزشیابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زیر است:
1 در آزمون كتبي پاياني نوبت دوم )خرداد( به شش فصل دوم كتاب )فصول 12ـ7( 15 نمره به ميزان هر فصل 

به طور مساوي 2/5 نمره تعلق مي گيرد. به 6 فصل اول كتاب )فصول 6ـ1( 5 نمره تعلق مي گيرد. به طوري كه در 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

برگه آزمون 6 بسته 2/5 نمره اي از 6 فصل اول كتاب سؤال طراحي مي شود و دانش آموز دو فصل يا دو بسته را 
انتخاب مي كند و به آن پاسخ مي دهد. 

2 در كارنامه دانش آموزان تنها دو ستون ارزشيابي مستمر و پاياني درج می شود: ارزشيابی مستمر 20 نمره و 

ارزشيابي پاياني 20 نمره و نمره نهايي دانش آموزان در هر دو نوبت، ميانگين اين دو نمره است. نمره ارزشيابي 
مستمر نوبت دوم در ارزشيابي كتبي پاياني شهريور و دی ماه نيز منظور شود. 

3 طراحي آزمون كتبي هماهنگ استاني در خرداد پايه نهم، بر مبناي شيوه نامه و نمونه سؤاالتي كه از سوي دفتر تأليف 

ارائه مي گردد، خواهد بود.

ادامه بارم بندي درس مطالعات اجتماعي پایه نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

نمرهکتبي پایاني شهریور و دی ماه

1/5فصل اول

1/5فصل دوم

2فصل سوم

1/5فصل چهارم

1/5فصل پنجم

1/5فصل ششم

1/5فصل هفتم

2فصل هشتم

1/5فصل نهم

2فصل دهم

1/5فصل يازدهم

2فصل دوازدهم

2٠جمع



بارم  بندي درس ریاضی هفتم، هشتم و نهم
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس ریاضي پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
نوبت اولموضوعفصل

3حل مسئله با راهبردهاي مختلففصل1

فصل2
محاسبه جمع، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

حل مسئله هاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطه
2/5
1/5

فصل3

نوشتن جمله n ام يک الگو
ساده كردن يک عبارت جبري

پيدا كردن مقدار يک عبارت جبري
حل مسئله با كمک معادله، حل معادله

1
1
1

1/5

فصل4
روابط بين پاره خط ها و زاويه ها و پيدا كردن اجزاي موردنظر

تبديالت هندسي و هم نهشتی شكل ها
2/5
2

فصل5
پيدا كردن شمارنده هاي يک عدد و تشخيص عددهاي اول و محاسبه ب م م و ک م م

مفاهيم حل مسئله های مرتبط با ب.م.م و ک.م.م
2
2

2٠جمع نمرات

بارم بندي درس ریاضي پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
شهریور و دی ماهنوبت دومریاضي هفتمفصل

11حل مسئله با راهبردهاي مختلففصل1

فصل2
محاسبه جمع، تفريق، ضرب و تقسيم عددهاي صحيح

حل مسئله هاي مربوط به عدد صحيح و مفاهيم مربوطه
1

0/5
2

فصل3
نوشتن جمله n ام يک الگو و ساده كردن عبارت های جبري

پيدا كردن مقدار يک عبارت جبري
حل مسئله با كمک معادله ـ حل معادله

0/5
0/5
0/5

2

فصل4
روابط بين پاره خط ها و زاويه ها ـ پيدا كردن مقادير موردنظر

تبديل های هندسي و هم نهشتي شكل ها
0/5
1

2

فصل5
پيدا كردن شمارنده هاي يک عدد و تشخيص عددهاي اول و محاسبه ب.م.م و ک.م.م

حل مسئله هاي مربوطه به شمارنده ها ـ ب.م.م و ک.م.م
1

0/5
2/5

فصل6
تجسم فضايي ـ انواع حجم ها و ويژگی های آنها ـ گسترده حجم ها

محاسبه مساحت جانبي، مساحت كل و حجم منشورها
1/5
2

2

فصل7
تعريف توان ـ ساده كردن يک عبارت توان دار ـ مفهوم جذر

پيدا كردن مقدار يک عبارت توان دار و جذر يک عدد
1/5
1/5

2/5

فصل8
رسم بردار و نوشتن مختصات آن

پيدا كردن مختصات بردار ـ بردارهاي مساوي و قرينه
انتقال برداري و بيان جمع متناظر با آن

1/5
1
1

3

فصل9
رسم نمودار و توصيف و تفسير آنها و مفاهيم احتمال

پيداكردن ميانگين داده ها و محاسبه احتمال وقوع يک پيشامد
1/5
1/5

3

2٠2٠جمع نمرات
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس ریاضي پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401

شهریور و دی ماهنوبت دومنوبت اولشماره فصل

4/51/51/5فصل اول

2/511/5فصل دوم

4/51/52فصل سوم

51/53فصل چهارم

3/51/52فصل پنجم

3/52فصل ششم

3/53فصل هفتم

32/5فصل هشتم

32/5فصل نهم

202020جمع 

بارم بندي درس ریاضي پایه نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

شهریور و دی ماه نوبت دوم نوبت اول فصل

2 2 5 اول

2 1/5 4 دوم

2 1/5 5/5 سوم

3 2 5/5 چهارم

3 3 پنجم

3 3/5 ششم

3 3/5 هفتم

2 3 هشتم

20 20 20 جمع



بارم  بندي درس علوم تجربی هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی درس علوم تجربی پایه هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401
نمره نهايي آزمون های پاياني )نوبت اول و دوم( كتاب هاي علوم تجربي براساس 15نمره كتبي و 5 نمره عملي است. 

در نظر گرفتن موارد زير در آزمون عملي ضروري است.

  طراحي آزمايش براساس مفاهيم كتاب درسي
  اجراي آزمايش

  تفسير نتايج آزمايش
  ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي

  مشاهده دقيق پديده ها
 كاربرد ابزار و اندازه گيري 

 رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها

درباره اجرايی كردن موارد فوق  ، پيشنهاد مي شود دفتر آموزش متوسطه اول، زمينه هاي اجرايي آن را براي تحقق اهداف 
آموزش علوم در اين پايه فراهم آورد. از اين اقدام ها می توان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در مدارس )شهري 

و روستايي( ايجاد كالس های مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد. 
توجه داشته باشيد كه 5 نمره عملي، بخشي از نمره پاياني است و آزمون آن مي تواند قبل يا يک روز بعد از آزمون كتبي 

برگزار شود و نمره آزمون عملي ، نمره مستمر نیست.
ارزشیابي مستمر:

ارزشيابي ای است كه معلم آن را براساس فعاليت های انفرادي يا گروهي دانش آموزان در كالس يا خارج از كالس و 
در طول سال تحصيلي و در فرايند آموزش انجام مي دهد. اين ارزشيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و 
دانش آموز و دانش آموزان با يكديگر در هنگام انجام هر فعاليت يا بر اساس پرسش هاي كتبي و شفاهي انجام مي شود. 

نمره اين ارزشيابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( 20 نمره است. 
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس علوم تجربي پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
بخش آزمون کتبي )15 نمره(

شهریور و دی ماهنوبت دوم ـ خردادنوبت اول ـ دي شماره فصل

10/750/250/5

21/750/50/75

330/751/5

42/50/51

52/50/51

62/50/51

720/51

81/751/25

91/51

101/751/5

111/51

121/51

131/250/75

141/251

1510/75

151515جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند 0/5 نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند.
 در امتحانات نوبت دوم، شهريور و دی ماه، نمرات هر فصل می تواند 0/25 نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 در نوبت دوم از 5 نمره عملي 1/5 نمره به بخش اول كتاب و 3/5 نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس علوم تجربي پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
بخش آزمون کتبي )15 نمره(

شهریور و دی ماهنوبت دوم ـ خردادنوبت اول ـ ديشماره فصل

11/50/50/75

22/50/51/25

31/50/50/75

41/50/50/75

52/50/51/25

61/50/50/75

720/51

820/51

92/251/25

1٠1/251

1111

121/51

131/251

142/251/25

151/51

151515جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند 0/5 نسبت به بارم فوق تغيير كند.
 در امتحانات نوبت دوم و شهريور و دی ماه، نمرات هر فصل می تواند 0/25 نسبت به بارم فوق تغيير كند.
 در نوبت دوم از 5 نمره عملي 1/5 نمره به بخش اول كتاب و 3/5 نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد.
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندي درس علوم تجربي پایه نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401
بخش آزمون کتبي )15 نمره(

شهریور و دی ماهنوبت دوم ـ خردادنوبت اول ـ دي نام فصلشماره فصل

20/51مواد و نقش آنها در زندگي1

2/250/51رفتار اتم ها با يكديگر2

2/250/51به دنبال محيطي بهتر براي زندگي3

2/250/51حركت چيست؟4

2/250/51نيرو5

20/51زمين ساخت ورقه اي6

20/51آثاري از گذشته زمين 7

1/251فشار و آثار آن8

1/51ماشين ها9

1/51نگاهي به فضا1٠

1/51گوناگوني جانداران11

1/251دنياي گياهان12

1/51جانوران بي مهره13

1/51جانوران مهره دار14

1/51باهم زيستن15

151515جمع

 در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل می تواند 0/5 نسبت به بارم فوق تغيير كند.
 در امتحانات نوبت دوم شهريور و دی ماه، نمرات هر فصل می تواند 0/25 نسبت به بارم فوق تغيير كند.

 چنانچه امتحان پايه نهم به صورت هماهنگ كشوري يا استاني برگزار شود، بارم بندي شهریور و دی ماه مدنظر 
خواهد بود و 5 نمره ديگر به سنجش عملكردی از بخش های مربوط به فعاليت ها، آزمايش های كتاب درسی و 
هم چنين طراحی آزمايش، تجزيه و تحليل داده ها، نتيجه گيری از داده ها، رسم نمودار و مهارت حل مسئله به روش 

علمی اختصاص داده شود و مجموع نمرۀ كتبی به 20 نمره می رسد.



بارم  بندي درس تربیت بدنی و سالمت هفتم، هشتم و نهم
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی درس تربیت بدنی پایه هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401
با توجه به رويكرد فرآيند محور درس تربيت بدني و سالمت، در ارزشيابي اين درس آزمون پاياني همچون ساير 
دروس انجام نمی شود، بلكه معلم به صورت مستمر و در جريان آموزش به كمک ابزارها و شيوه هاي رايج در تربيت 
بدنی هم چون آزمون های مهارتي، آزمون های آمادگي جسماني، چک ليست مشاهده رفتار، كارنماي فعاليت خانه و 

مدرسه، دفتر گزارش های سرگروه، پروژه و ... دانش آموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي می كند.
با توجه به اهميت تفاوت های فردي دانش آموزان و ضرورت مشاركت فعال آنها در فعاليت های جسماني نمره درس 
تربيت بدني و سالمت در دوره اول متوسطه بر پايه بارم بندي زير محاسبه و به عنوان نمره نهايي دانش آموز در پايان 

هر نوبت اعالم و در كارنامه او ثبت خواهد شد.

روش سنجش و مالک های ارزیابيمحتواي آموزشي 
بارم بندي ابزار جمع آوری داده هاارزیابي )ارزیاب(

)نمره( 

 رفتارهاي فردي و 
اجتماعي )2نمره(

)پوشش  اجتماعي  و  فردي  رفتارهای   
و  تكاليف  اجراي  به موقع،  حضور  ورزشي، 
مسئوليت پذيری، كنترل هيجانات و احترام به 
ديگران، رعايت بهداشت فردي و عمومي و...(

 ارزيابي همساالن
 خود ارزيابی
 ارزيابي معلم

 چک ليست مشاهده رفتار
 دفتر گزارش های سرگروه

 چک ليست ارزيابي از خود يا ديگران
2

 بخش مهارت های 
ورزشي )8نمره(

)مهارت های  ورزشي  مهارت های  سطح   
مدنظر در هر نيمسال(

 ارزيابي همساالن
 خود ارزيابی
 ارزيابي معلم

 چک ليست ثبت ركورد
4 چک ليست مشاهده رفتار

و  بازی ها  انجام  در  كسب شده  امتيازات   
رقابت های كالسي

 ارزيابي همساالن
1 چک ليست ثبت امتيازات ارزيابي معلم

 به كارگيری قوانين و مقررات، و استراتژی ها 
در بازی های ورزشي

 ارزيابي همساالن
1 چک ليست مشاهده رفتار ارزيابي معلم

بازی های   مشاركت فعال در تمرينات و  
ورزشي

 ارزيابي همساالن
2 چک ليست مشاهده رفتار ارزيابي معلم

 آمادگي جسماني 
)8نمره(

 چک ليست ارزيابي پروژه  ارزيابي معلم شناخت مفاهيم و اصول آمادگي جسماني
2 آزمون های كتبي آنالين

 انجام تمرينات و تكاليف حركتي آمادگي 
جسماني در خانه و مدرسه

 ارزيابي معلم
 ارزيابي والدين

 ارزيابي همساالن

 كارنماي ثبت تكاليف حركتي در منزل
 پوشه كار

 چک ليست مشاهده رفتار
2

 سطح آمادگي جسماني )فاكتورهای مدنظر 
در هر نيمسال(

 ارزيابي معلم
 خود ارزيابی

 ارزيابي والدين

 چک ليست مشاهده رفتار
4 آزمون های آمادگي جسماني

 موضوعات دانشي
 ارزيابي معلم شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال)2 نمره(

 چک ليست ارزيابي پروژه 
 گزارش تكاليف منزل

 آزمون های كتبي آنالين
2

2٠جمع نمرات
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 نكات موردتوجه
با توجه به ارائه انواع مهارت های ورزشي در بخش های اختصاصي )تجويزي(، انتخابي )نيمه تجويزي( و اختياري 
برنامه، نمره بخش مهارت های ورزشي با توجه به برنامه آموزشي مدرسه در هر نيمسال به يكي از سه روش زير 

منظور می شود:

1  مهارت های ورزشي اختصاصي)2نمره(، مهارت ورزشي انتخابي )1 نمره(، مهارت ورزشي اختياري )1 نمره(، 

2  مهارت ورزشي اختصاصي )3 نمره(، مهارت ورزشي انتخابي )1 نمره(، 

3  مهارت های ورزشي اختصاصي )4 نمره(

در بخش آمادگي جسماني، سنجش بايد به گونه ای باشد كه عالوه بر مقايسه نتايج آزمون با نورم كالسي، ميزان 
پيشرفت دانش آموز در طول نيمسال نيز مدنظر قرار گيرد. 

اطالعات بيشتر درباره ابزارها و شيوه های رايج در سنجش درس تربيت بدني و نحوه ارزيابي از عملكرد دانش آموزان، 
در كتاب راهنماي معلم تربيت بدني در دوره اول متوسطه ارائه شده است.



بارم  بندي درس تفکر و سبک زندگی هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی درس تفکر وسبک زندگی پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
 برای دانش آموزان حضوری داخل کشور

ارزشيابي از آموخته ها و فعاليت های دانش آموزان در درس تفكر و سبک زندگی، در چهار بخش انجام مي شود:
1  مشاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانش آموزان در گفت وگوها در گروه هاي كوچک و بحث هاي كالسي، 5 نمره.

2  بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسی شامل تكميل برگه هاي خود ارزيابي ها و فعاليت های نوشتني و 

يا كار در منزل، 5 نمره.
3  بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام مي دهند، 5 نمره.

4  آزمون كتبی از مفاهيم )كادرهای سبز( دروس آداب و مهارت های زندگی، 5 نمره.

شايان ذكر است هدف، شيوه، ابزار و زمان ارزشيابی به تفصيل در كتاب راهنمای تدريس تفكر و سبک زندگی پايه 
هفتم كد 81/3 و كتاب راهنمای تدريس تفكر و سبک پايه هشتم كد 87/3 ارائه شده است.
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401 
 براي دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور داخل کشور که امكان حضور فیزیكي در 6 جلسه در 

مدرسه را دارند

 5 نمره مشاهده عملكرد دانش آموز و انجام تكاليف كتاب در جلسات حضوري )براساس انتظارات عملكردي مندرج 
در كتاب راهنماي معلم(

 5 نمره بررسي كار عملي پژوهشي دانش آموزان كه يک نمونه از آن را در طول نوبت تحصيلي انجام مي دهند.
 10نمره آزمون كتبي شامل:

ـ         5 نمره آزمون از مفاهيم كادرهاي تعيين شده درس هاي آداب و مهارت هاي زندگي
ـ 5 نمره آزمون عملكردي از دروس تفكر و پژوهش و آداب و مهارت هاي زندگي

 تعریف آزمون کتبي عملكردي 
به آزموني گفته مي شود كه به صورت مدادـ  كاغذي مهارت هاي ذهني دانش آموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي 

كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي مي كند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب راهنماي 
معلم كد 81/3 و 87/3(، گستره اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مؤسسه آموزش از راه دور با 
نظارت گروه برنامه ريزي درسي ذي ربط در دفتر تأليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.

نمونه اي از سؤاالت آزمون کتبي عملكردي به شرح زیر است.
1   در پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش 

)مشاهده، نظرسنجي، يا هر دو روش( به دست مي آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات 19، 20 و 
100 كتاب درسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ 
هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش( به دست مي آيد. سؤاالت 

آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 17 كتاب درسي باشد.
2  داستاني كوتاه به دانش آموزان داده مي  شود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان
  تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت ها، پديده ها، افراد و غيره

 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت  موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و آينده فرد.
3 ارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانش آموز )تحليل جزئيات خبر، روابط جزئيات، 

ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(
4   ارائه موقعيت هايي كه دانش آموز در خصوص آن تصميم گيري و يا قضاوت كند.

5   و ...
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401 
 براي دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور ایرانی خارج از کشور و آموزش الكترونیكی که امكان 

حضور فیزیكی در مدرسه را ندارند.

 10 نمره از بخش تفكر و پژوهش شامل
ـ       5 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش

ـ                  5 نمره بررسي كار عملي پژوهشي دانش آموزان كه يک نمونه از آن را در طول نوبت تحصيلي انجام مي دهند.
 10 نمره از بخش آداب و مهارت هاي زندگي شامل:

ـ      5 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارت هاي زندگي
ـ      5 نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت هاي زندگي

 تعریف آزمون کتبي عملكردي  
به آزموني گفته مي شود كه به صورت مدادـ  كاغذي مهارت هاي ذهني دانش آموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي 

كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي مي كند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب راهنماي 
معلم كد 81/3 و 87/3(، گستره اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش/ مؤسسه آموزش از 
راه دور با نظارت گروه برنامه ريزي درسي ذي ربط در دفتر تأليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام 

خواهد شد.

نمونه اي از سؤاالت آزمون کتبي عملكردي به شرح زیر است.
1 در پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش 

)مشاهده، نظرسنجي، يا هر دو روش( به دست مي آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات 19، 20 و 
100 كتاب درسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ 
هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش( به دست مي آيد. سؤاالت 

آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 17 كتاب درسي باشد.
2   داستاني كوتاه به دانش آموزان داده مي  شود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت ها، پديده ها، افراد و غيره

 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت  موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و آينده فرد.
3 ارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانش آموز )تحليل جزئيات خبر، روابط جزئيات، 

ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(
4 ارائه موقعيت هايي كه دانش آموز در خصوص آن تصميم گيري و يا قضاوت كند.

5  و ...
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401 
 براي داوطلبان آزاد )متفرقه( خارج از کشور

 10 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش
 5 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارت هاي زندگي

 5 نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت هاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي: به آزموني گفته مي شود كه به صورت مداد ـ كاغذي مهارت هاي ذهني دانش آموز 

را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي مي كند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب راهنماي 
معلم كد 81/3 و 87/3(، گستره اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش با نظارت گروه 

برنامه ريزي درسي ذي ربط در دفتر تأليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.
نمونه اي از سؤاالت آزمون کتبي عملكردي به شرح زیر است.

1 در پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش 

)مشاهده، نظرسنجي، يا هر دو روش( به دست مي آيد. 
سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات 19، 20 و 100 كتاب درسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال 
در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه 
به منابع مكتوب يا دو و سه روش( به دست مي آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 17 كتاب 

درسي باشد.
2 داستاني كوتاه به دانش آموزان داده مي  شود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.

 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت ها، پديده ها، افراد و غيره

  تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت  موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و آينده فرد.
3  ارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانش آموز )تحليل جزئيات خبر، روابط جزئيات، 

ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(
4 ارائه موقعيت هايي كه دانش آموز در خصوص آن تصميم گيري و يا قضاوت كند.

5 و ...
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی  1402ـ 1401
 براي دانش آموزان حضوری بزرگسال و الزم التعلیم مدارس خارج از کشور

1 مشاهدات معلّم از ميزان مشاركت دانش آموزان در گفت وگوها در گروه هاي كوچک و بحث هاي كالسي، 5 نمره.

2 بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسی شامل تكميل برگه هاي خود ارزيابي ها و فعاليت های نوشتني و 

يا كار در منزل، 5 نمره.
3 بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام مي دهند، 5 نمره.

4 آزمون كتبی از مفاهيم )كادرهای سبز( دروس آداب و مهارت های زندگی، 5 نمره.

اگر كه مصوبه شوراي عالي 20 نمره مستمر و 20 نمره پاياني باشد. هر كدام از نمرات فوق الذكر دو برابر مي شود.
شايان ذكر است هدف، شيوه، ابزار و زمان ارزشيابی به تفصيل در كتاب راهنمای تدريس تفكر و سبک زندگی پايه 

هفتم كد 81/3 و كتاب راهنمای تدريس تفكر و سبک پايه هشتم كد 87/3 ارائه شده است.



61

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
14٠2 ـ 14٠1

بارم بندی درس تفکر و سبك زندگي پایه هفتم و هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401 

 دانش آموزانی که متقاضی استفاده از ماده 28 )جهش تحصیلی( آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی 
محسوب می شوند.

 10 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش شامل
ـ       5 نمره از دروس تفكر فلسفي

ـ                    5 نمره از درس هاي پروژه پژوهشي
 10نمره از بخش آداب و مهارت هاي زندگي شامل:

ـ       5 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارت هاي زندگي
ـ       5 نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت هاي زندگي

 تعریف آزمون کتبي عملكردي 
به آزموني گفته مي شود كه به صورت مدادـ  كاغذي مهارت هاي ذهني دانش آموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي 

كتاب درسي )نه عين آن( سنجش و ارزيابي مي كند.
طرح سؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن )قيد شده در كتاب راهنماي 
معلم كد 81/3 و 87/3(، گستره اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط دفتر آموزش دوره اول متوسطه با 
همكاري گروه برنامه ريزي درسي ذي ربط در دفتر تأليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.

نمونه اي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير است.
3 در پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش 

)مشاهده، نظرسنجي، يا هر دو روش( به دست مي آيد. سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جداول صفحات 19، 20 و 
100 كتاب درسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش آموزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ 
هر سؤال با كدام روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مكتوب يا دو و سه روش( به دست مي آيد. سؤاالت 

آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 17 كتاب درسي باشد.
4 نوشتن يک سؤال پژوهشي

5 نوشتن بخش ها يا كل يک طرح پژوهش براي يک سؤال پژوهشي از پيش تعيين شده )هدف پژوهش، سؤال هاي 

پژوهش، شيوه گردآوري اطالعات، تعيين ابزار گردآوري اطالعات(
6 طراحي يک ابزار پژوهشي براي مشاهده يا نظرسنجي براي يک سؤال پژوهشي از پيش تعيين شده در پايه هفتم

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

8 داستاني كوتاه به دانش آموزان داده مي  شود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت ها، پديده ها، افراد و غيره

 تحليل شباهت ها، تفاوت ها، رابطه هاي بين موقعيت  موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته، حال و آينده فرد.
9 ارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواست تحليل خبر توسط دانش آموز )تحليل جزئيات خبر، روابط جزئيات، 

ارائه نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(
1٠ ارائه موقعيت هايي كه دانش آموز در خصوص آن تصميم گيري و يا قضاوت كند.

11 و ...



بارم  بندي درس زبان انگلیسی هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس زبان انگلیسی پایه هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

امتحان نوبت اول و دوم 

آزمون مستمر

ـ ارزشیابی مستمر )20 نمره( شامل بخش های مختلف كتاب درسي و كتاب كار

آزمون پایاني

ـ ارزشیابی پایانی )در مجموع 20 نمره( شامل بخش های زیر:
الف( صحبت كردن )Speaking( )5 نمره( به صورت شفاهي شامل:

Interview ـ

Monologue ـ

Role play ـ

* اكیداً توصیه مي گردد كه بخش صحبت كردن توسط دبیر محترم ضبط گردد و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به مدیر 
مربوطه تحویل شود.

ب( گوش كردن)Listening( )5 نمره( در این بخش از آزمون، فایل صوتي پخش مي گردد و دانش آموزان به صورت مكتوب به 
سؤاالت طراحی شده از فایل صوتي پاسخ مي دهند. این بخش از آزمون یك تا دو هفته پیش از آغاز امتحانات كتبي نوبت اول و 
دوم توسط دبیر محترم به صورت كالسي برگزار مي گردد. الصاق برگه این امتحان به برگه امتحان كتبي نوبت اول و دوم الزامي 

است. همچنین دبیران گرامي باید لوح فشرده امتحان گوش دادن را به مدیر واحد آموزشي تحویل نمایند.
ـ آزمون بخش )Listening( در امتحان نهایي پایه نهم )نوبت دوم(، در همان روز امتحان پایان سال و در ابتداي آزمون درس 

زبان، به صورت متمركز استاني برگزار خواهد شد.
ج( درك مطلب از طریق خواندن و نوشتن )Writing and Reading Comprehension( )10نمره( 

ـ براي تسهیل در طراحي سؤاالت بخش مهارت های نوشتاري و خوانداري، این قسمت از آزمون از بیست نمره طراحي و درنهایت 
تقسیم بر دو مي گردد.

نمره آزمون در هر دو نوبت، مجموع ارزش یابی مستمر و ارزش یابی پایاني تقسیم بر دو خواهد بود.
نمره نهایي:

20 )آزمون مستمر( + 20 )آزمون پایانی(
________________________________

2

توجه:
 ارزشیابی پایانی نوبت اول از نیمه اول كتاب صورت می گیرد.

 در نیم سال دوم، یك سوم نمره از دروس نیمه اول كتاب و دوسوم از نیمه دوم كتاب طراحي مي گردد.
 برگه امتحان كتبي نوبت دوم پایه نهم )آزمون نهایي( از 30 نمره طراحي و در نهایت تقسیم بر دو مي گردد. )10 

نمره از بند ب و 20 نمره از بند ج آزمون پایاني جدول باال(
امتحان شهریور: 

نمره مستمر، همان نمره آزمون مستمر كالسي محسوب می گردد و آزمون پایاني نیز همانند امتحان خرداد برگزار می شود.



بارم  بندي درس هنر هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس هنر پایه هفتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
طراحی و نقاشی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و پرورش 
ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
6 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت(.

اجراي ایده و بیان 
هنري

ـ توانایي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیبایی شناسی؛
ـ توانایي بیان افكار و احساسات؛

ـ اجراي ایده ها با امكانات و وسایل در دسترس.
7 نمره

ـ درك زیبایی های طبیعت و خالق آن؛ زیبایی شناسیدرك هنري 
3 نمرهـ درك زیبایی ها در آثار هنري.

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی آثار هنري ایران؛ 

ـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.
2 نمره

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع

عكاسی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و پرورش 
ایده

ـ توانایي مشاهده طبیعت، و آثار هنري؛
ـ خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان تفاوت هاي عكاسي در نور طبیعي 
و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمایانگر بافت در تصویر نهایي خواهند بود در 

اولویت قرار دارند(: 

3 نمره

اجراي ایده و بیان 
هنري

ـ تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و افقي(: 4 نمره
ـ مشخص بودن موضوع عكاسي با ایجاد نقطۀ تأكید در عكس: 5 نمره

ـ تشخیص نور مناسب براي عكاسي و توانایي برطرف نمودن موانع هنگام عكاسي در 
نور كم: 5 نمره

14نمره

درك هنري 
زیبایی شناسی

ـ انتخاب عكس هاي مناسب براي ارائه در كالس از میان انبوه عكس هاي گرفته شده 
با توجه به تمرین ارائه شده )دانش آموزان باید قادر به انتخاب عكس مناسب تر از میان 

عكس هاي خود باشند(: 
1 نمره

ـ توانایي دانش آموز در بیان صحیح نظرات و ایده هاي خود و مشاركت در بحث هاي نقد هنري
2 نمرهگروهي، هنگام نمایش تصاویر در كالس: 

20 نمرهجمع
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
١٤02 ـ ١٤0١

خوشنویسي

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده آثار هنري؛
1 نمره ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید در تركیب )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ ترکیب: نحوه چیدمان حروف و كلمات و انتخاب كشیده درست: )3 نمره (
ـ صحیح نویسي نستعلیق: اجراي صحیح شكل نستعلیق حروف و كلمات: )2 

نمره( 
ـ مرکب برداري: به اندازه موردنیاز هر حرف یا كلمه مركب برداشتن طوري كه 

هنگام نگارش مركب كم یا زیاد نیاید. )2 نمره( 
ـ قدرت قلم: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در نگارش 

احساس نشود. )2 نمره(
ـ پاکیزه نویسي: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )1 نمره(

براي  سال  طول  در  دانش آموز  جدیت  و  پشتكار  پیشرفت:  و  تالش  میزان  ـ 
فراگیري خوشنویسي كه از اهمیت باالیي برخوردار است. )3 نمره(.

13 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنویسي و انواع خط .زیبایی شناسی

تاریخ و میراث 
2 نمرهـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنویسي: )2 نمره(فرهنگي

2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر خوشنویسينقد هنري

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

طراحي سنتي 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت( مانند چرخش، بزرگ و 

كوچك كردن و... نقش هندسي و رنگ آمیزی آنها: )2 نمره(
2 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

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

رنگ آمیزی مناسب )رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه 
به رنگ های سنتي ایران در معماري و كاشی كاری باشد صحیح رنگ زدن و تمیزي 

رنگ آمیزی در همه موارد رعایت شود(. )4 نمره(
تمیزي و اجراي كار )2(

13 نمره

درك هنري 

1 نمرهـ درك قواعد هندسي و اصول زیبایی شناسی )طراحي هندسي( در آثار هنري.زیبایی شناسی

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت طرح های هندسي در میراث فرهنگي ـ هنري مختلف ایران
2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
١٤02 ـ ١٤0١

گلیم بافی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و پرورش 
ایده

ـ توانایي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید در طراحي نقش ها )خالقیت(.

اجراي ایده و بیان 
هنري

چله پیچي مناسب )فاصله بین نخ های چله یكسان باشد( )4 نمره(
بافت صحیح و مناسب )نخ های پود از البه الی چله ها با یك كشش باشد و شل و 

سفت نشود تا در زمینه و نقش و نگارها حفره و سوراخ ایجاد نشود( )4نمره(
اجراي صحیح نقش در بافته )نقشي كه جهت بافت انتخاب شده و مناسب اجرا شده 

باشد گلیم دچار سره نشود نباشد( )3 نمره(
استفاده مناسب از دفتین )دفه ـ شانه( براي كوبیدن )1 نمره( 

12 نمره

درك هنري 

2 نمرهدرك قواعد و اصول زیبایی شناسی در آثار هنري مختلفزیبایی شناسی
تاریخ و میراث 

فرهنگي
ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛ 

2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع

سفالگري

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید؛ )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ آماده سازي گل مناسب: )رطوبت و چسبندگي مناسب، ورز دادن( )2 نمره(
ایستایي حجم گلي )ته حجم كاماًل صاف باشد و تعادل داشته باشد و موقع ایستادن 

تكان نخورد( )2نمره(. 
ضخامت یكنواخت دیواره حجم و اتصال مناسب )4 نمره(.

خشك كردن مناسب ظرف پس از خشك شدن ترك ترك نباشد )2 نمره(
رنگ آمیزی مناسب )2 نمره(.

12 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك قواعد زیبایی شناسی سفال در آثار هنري .زیبایی شناسی
تاریخ و میراث 

فرهنگي
ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛

2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

هنرهای آوایی

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار فرهنگي ـ هنري؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید؛ )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ ساختن یك ملودي 1
3 نمرهـ ساختن یك ملودي با بافت چند صدایي 2

درك هنري 

زیبایی شناسی

ریتم:
ـ تشخیص صداي ضرب دار )ریتمیك( از غیر ریتمیك )1 نمره(؛

ـ تشخیص الگوهاي تكرارشونده در یك اصوات موسیقایي )1 نمره(
ملودي:

ـ تشخیص اصوات موسیقایي از غیر موسیقایي )1 نمره(؛
ـ تشخیص اصوات باال و پایین )1 نمره(؛

ـ تشخیص سكوت های میان ملودی ها )1 نمره(؛
رنگ صوتي:

ـ تشخیص تغییر رنگ صوتي در طول هر اثر )1 نمره(؛
فرم:

ـ تشخیص تكرارها در طول شنیدن اثر )1 نمره(؛
بافت:

ـ تشخیص بافت تك صدایی از چند صدایي )2 نمره(؛
ـ تشخیص تعداد صداهایي كه در بافت چند صدایي شنیده می شود )2 نمره(.

11 نمره

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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هنرهاي نمایشي 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده محیط اجتماعی ـ فرهنگي پیرامون، تاریخ و میراث فرهنگي ـ 
هنري ایران و آثار هنري و الهام از آنها )2 نمره(؛

ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید براي آفرینش موقعیت )خالقیت(. 
)3 نمره(

5 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

گفت وگو نویسي )2 نمره( 
شخصیت پردازی )2 نمره (

ماجرا نویسي )2 نمره( 
صحنه نویسي و خوانش هر اثر )نمایشنامه خواني( كه به شرح ذیل است: 

الف( درك شخصیت )2 نمره( 
ب( بیان مناسب )2 نمره( 

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

11 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنهزیبایی شناسی

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي اثرنقد هنري
2 نمرهـ تحلیل عناصر زیباشناسي صحنه 

20 نمرهجمع

توجه:
میانگین نمره ای كه دانش آموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیت های هنری كسب مي كنند به عنوان نمره نهایی 

در كارنامه ثبت خواهد شد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بازم بندی درس هنر پایه هشتم سال تحصیلی 1402ـ 1401
طراحی و تصویرسازی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و پرورش 
ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
6 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت(.

اجراي ایده و بیان 
هنري

ـ توانایي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیبایی شناسی؛
ـ توانایي بیان افكار و احساسات؛

ـ اجراي ایده ها با امكانات و وسایل در دسترس.
7 نمره

درك هنري 

ـ درك زیبایی های طبیعت و خالق آن؛ زیبایی شناسی
3 نمرهـ درك زیبایی ها در آثار هنري.

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی در آثار هنري ایران؛ 

ـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.
2 نمره

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع

عكاسي 

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده طبیعت، آثار هنري؛
ـ خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان تفاوت هاي عكاسي در نور طبیعي 
و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمایانگر بافت در تصویر نهایي خواهند بود در 

اولویت قرار دارند(: 

3 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ تنوع در انتخاب كادر براي عكاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و افقي(: 4 نمره
ـ مشخص بودن موضوع عكاسي با استفاده از زاویه دید در عكس: 5 نمره

هنگام  موانع  نمودن  برطرف  توانایي  و  عكاسي  براي  مناسب  نور  تشخیص  توانایي 
عكاسي در نور كم: 5 نمره

14 نمره

درك هنري
زیبایی شناسی

انتخاب عكس هاي مناسب براي ارائه در كالس از میان انبوه عكس هاي گرفته شده با 
توجه به تمرین ارائه شده )دانش آموزان باید قادر به انتخاب عكس مناسب تر از میان 

عكس هاي خود باشند(: 
1 نمره

ـ توانایي دانش آموز در بیان صحیح نظرات و ایده هاي خود و مشاركت در بحث هاي نقد هنري
2 نمرهگروهي، هنگام نمایش تصاویر در كالس

20 نمرهجمع
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خوشنویسی

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده آثار هنري؛
1 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید در تركیب )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ ترکیب: نحوه چیدمان حروف و كلمات و انتخاب كشیده درست: )3 نمره (
ـ صحیح نویسي نستعلیق: اجراي صحیح شكل نستعلیق حروف و كلمات: )2 

نمره( 
ـ مرکب برداري: به اندازه موردنیاز هر حرف یا كلمه مركب برداشتن طوري كه 

هنگام نگارش مركب كم یا زیاد نیاید. )2 نمره( 
در  دست  لرزش  كه  طوري  كلمات  و  حروف  اجراي  در  جسارت  قلم:  قدرت  ـ 

نگارش احساس نشود. )2 نمره(
ـ پاکیزه نویسي: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )1 نمره(

براي  سال  طول  در  دانش آموز  جدیت  و  پشتكار  پیشرفت:  و  تالش  میزان  ـ 
فراگیري خوشنویسي كه از اهمیت باالیي برخوردار است. )3 نمره(.

13 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنویسي و انواع خط .زیبایی شناسی

تاریخ و میراث 
2 نمرهـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنویسي: )2 نمره(فرهنگي

2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر خوشنویسينقد هنري

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

طراحی سنتی نقوش

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت( مانند چرخش، بزرگ و 

كوچك كردن و... نقش هندسي و رنگ آمیزی آنها: )2 نمره(
2 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

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

رنگ آمیزی مناسب )رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه 
به رنگ های سنتي ایران در معماري و كاشی كاری باشد صحیح رنگ زدن و تمیزي 

رنگ آمیزی در همه موارد رعایت شود(. )4 نمره (
تمیزي و اجراي كار )2(

13 نمره

درك هنري 

1 نمرهـ درك قواعد هندسي و اصول زیبایی شناسی )طراحي هندسي( در آثار هنري .زیبایی شناسی

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت طرح های هندسي در میراث فرهنگي ـ هنري مختلف ایران
2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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بافت سنتی پارچه

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و الهام از آنها؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید در طراحي نقش ها )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

چله كشی مناسب )فاصله بین نخ های چله یكسان باشد( )2 نمره(
بافت صحیح و مناسب )نخ های پود از البه الی چله ها با یك كشش باشد و شل و 

سفت نشود تا در زمینه و نقش و نگارها حفره و سوراخ ایجاد نشود( )4نمره(
اجراي صحیح نقش در بافته )نقشي كه جهت بافت انتخاب شده و مناسب اجراشده 

باشد( )5 نمره(
استفاده مناسب از ابزار و وسایل )1 نمره( 

12 نمره

درك هنري 

2 نمرهدرك قواعد و اصول زیبایی شناسی در آثار هنري مختلفزیبایی شناسی
تاریخ و میراث 

فرهنگي
ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛؛ 

2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع

چاپ دستی 

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید؛ )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

1ـ تهیه شیء اثرگذار مناسب )نمره1(
2ـ انتخاب نوع گره، بستن خوب گره )1 نمره(

3ـ تهیه الگوی مناسب، طریقه درست بریدن رنگ بندی شابلون )1 نمره(
4ـ چاپ صحیح و مناسب: نقش اندازی صحیح، ایجاد صحیح رنگ بعد از باز شدن 

گره، منطبق بودن شابلون ها بر هم )4 نمره(
5 ـ اجرای صحیح نقش: نقشي كه جهت چاپ انتخاب شده مناسب اجراشده باشد)5 نمره(

12 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك قواعد زیبایی شناسی سفال در آثار هنري .زیبایی شناسی
تاریخ و میراث 

فرهنگي
ـ آگاهي از تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران؛

2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

هنرهای آوایی 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار فرهنگي ـ هنري؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید؛ )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ ساختن یك ملودي 1
3 نمرهـ ساختن یك ملودي با بافت چند صدایي 2

درك هنري 

زیبایی شناسی

ریتم:
ـ تشخیص صداي ضرب دار )ریتمیك( از غیر ریتمیك )1 نمره(؛

ـ تشخیص الگوهاي تكرارشونده در یك اصوات موسیقایي )1نمره(
ملودي:

ـ تشخیص اصوات موسیقایي از غیر موسیقایي )1 نمره(؛
ـ تشخیص اصوات باال و پایین )1 نمره(؛

ـ تشخیص سكوت های میان ملودی ها )1 نمره(؛
ـ تشخیص نوع كمان یا نمودار ملودي )1 نمره(؛

رنگ صوتي:
ـ تشخیص تغییر رنگ صوتي در طول هر اثر )1 نمره(؛

فرم:
ـ تشخیص تكرارها در طول شنیدن اثر )1 نمره(؛

بافت:
ـ تشخیص بافت تك صدایی از چند صدایي )1 نمره(؛

ـ تشخیص تعداد صداهایي كه در بافت چند صدایي شنیده می شود )2 نمره(.

11 نمره

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي 
ـ درك تفاوت بعضي از انواع آواها در میراث فرهنگي و هنري ایران
ـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن

2 نمره

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
١٤02 ـ ١٤0١

هنرهاي نمایشی 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده محیط اجتماعی ـ فرهنگي پیرامون، تاریخ و میراث فرهنگي ـ 
هنري ایران و آثار هنري و الهام از آنها )2 نمره(؛

ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید براي آفرینش موقعیت )خالقیت(. 
)3 نمره(

5 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

1ـ اجرای بازی های نمایشی )2 نمره( 
2ـ اجرای نقش های متفاوت با استفاده از فنون بازیگری )شخصیت پردازی(:

درك شخصیت )2 نمره( 
استفاده صحیح از بدن و انجام صحیح حركات برای ایفای نقش های متفاوت )2 نمره(

بیان مناسب )2 نمره( 
احساس مناسب )2 نمره( 

خوانش درست عبارات و كلمات )1 نمره(

11 نمره

درك هنري 

ـ درك مفهوم بازی و بازیگری زیبایی شناسی
2 نمرهـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنه.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي اثرنقد هنري
2 نمرهـ تحلیل عناصر زیباشناسي صحنه 

20 نمرهجمع

توجه:
میانگین نمره ای كه دانش آموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیت های هنری كسب مي كنند به عنوان نمره نهایی 

در كارنامه ثبت خواهد شد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس هنر پایه نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401
طراحی

 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
6 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ توانایي استفاده از قواعد بصري و عناصر زیبایی شناسی؛
ـ توانایي بیان افكار و احساسات؛

ـ اجراي ایده ها با امكانات و وسایل در دسترس.
7 نمره

درك هنري 

زیبایی شناسی

ـ درك زیبایی های طبیعت و خالق آن؛ 
ـ درك زیبایی ها در آثار هنري شامل: 

 تركیب بندی در محیط اطراف؛ 
 تركیب بندی در تصاویر؛

 توجه به اصول زیبایی شناسی: تناسب، نظم، ریتم، تضاد و... 

3 نمره

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ آگاهي از انواع مختلف طراحي در تاریخ و میراث فرهنگي ـ هنري ایران و جهان؛
ـ شناخت عناصر و قواعد زیبایی شناختی آثار هنري ایران؛ 

ـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.
2 نمره

نقد هنري

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي 
ـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

ـ توانایی بیان نظرات و ایده های خود در مورد آثار طراحي و مشاركت در بحث های 
گروهی )محتوایی(

2 نمره

20 نمرهجمع
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
١٤02 ـ ١٤0١

گرافیك 

عناوین 
بارم بندینشانه های تحققاهداف کلیکارنامه

آفرینش 
هنری

ایده یابی و 
پرورش ایده

مشاهده آثار گرافیكی
ارائه ایده های نو )خالقیت( در طراحي و اجرا 

شناخت كاربرد صحیح رسانه های دیداري در امر تبلیغات
6 نمره

اجرای ایده و 
بیان هنری

استفاده از عناصر بصری و قواعد زیبایی شناسی آثار گرافیك
توانایی بیان ایده و انتقال پیام توسط آثار گرافیكي

اجرای ایده ها با امكانات و وسایل قابل دسترس
6 نمره

درك هنری

زیبایی شناسی

درك زیبایی در آثار گرافیكي شامل: 
 تركیب بندی مناسب: رنگ و طرح؛ 

 هماهنگي عناصر تصویري و نوشتاري؛
 اصول زیبایی شناسی: ریتم، تضاد؛ 
 تناسب مواد با نحوه اجرا و محیط 

3 نمره

تاریخ و میراث 
فرهنگی

ـ توجه به نقش مایه ها، ابنیه و بناهاي سنتي، محلي و ملي و كاربرد آن در 
خلق آثار گرافیكی 

ـ احترام گذاشتن به تاریخ و میراث فرهنگی ایران 
2 نمره

نقد هنری

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي 
ـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

و  گرافیكی  آثار  مورد  در  خود  ایده های  و  نظرات  بیان  در  دانش آموز  توانایی  ـ 
مشاركت در بحث های گروهی )محتوایی(

3 نمره

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

عكاسی 

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ـ توانایي مشاهده در دو حوزه طبیعت، آثار هنري؛ایده یابي و پرورش ایده
4 نمرهـ خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان هنري 

اجراي ایده و بیان 
هنري

ـ توانایي تركیب چندین عكس مختلف را براي بیان ایده خود با استفاده از 
روش های مختلف: 4 نمره

ـ توانایي بیان ایده و نظر و داستان خود با كمترین تعداد عكس: 4 نمره
9 نمره

درك هنري 
زیبایی شناسی

ـ درك چیدمان موفق در ارائه عكس ها )به چیدماني اطالق میشود كه باعث 
گردش نگاه بیننده در كل اثر گردد(. 

ـ توانایي انتخاب عنوان براي عكس ها به گونه ای كه ارائه اثر نهایي به شكلي 
منسجم، ممكن گردد. 

ـ آشنایی با گرایش های مختلف عكاسي 

5 نمره

ـ توانایي دانش آموز در بیان صحیح نظرات و ایده هاي خود و مشاركت در نقد هنري
2 نمرهبحث هاي گروهي، هنگام نمایش تصاویر در كالس

20 نمرهجمع

خوشنویسی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ـ توانایي مشاهده آثار هنري؛ایده یابي و پرورش ایده
1 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید در تركیب )خالقیت(.

اجراي ایده و بیان 
هنري

ـ ترکیب: نحوه چیدمان حروف و كلمات و انتخاب كشیده درست: )3 نمره (
ـ صحیح نویسي نستعلیق: اجراي صحیح شكل نستعلیق حروف و كلمات: 

)2 نمره( 
ـ مرکب برداري: به اندازه موردنیاز هر حرف یا كلمه مركب برداشتن طوري 

كه هنگام نگارش مركب كم یا زیاد نیاید. )2 نمره( 
ـ قدرت قلم: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در 

نگارش احساس نشود. )2 نمره(
ـ پاکیزه نویسي: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )1 نمره(

ـ میزان تالش و پیشرفت: پشتكار و جدیت دانش آموز در طول سال براي 
فراگیري خوشنویسي كه از اهمیت باالیي برخوردار است. )3 نمره(.

13 نمره

درك هنري 
2 نمرهـ درك زیبایی ها در آثار مختلف هنر خوشنویسي و انواع خط.زیبایی شناسی

2 نمرهـ شناخت و درك گونه های معرفی شده خوشنویسي: )2 نمره(تاریخ و میراث فرهنگي
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر خوشنویسينقد هنري

20 نمرهجمع
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بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه نظری پایه یازدهم
١٤02 ـ ١٤0١

طراحی سنتی 

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت( مانند چرخش، بزرگ و كوچك 
2 نمرهكردن و... نقش هندسی و رنگ آمیزی آنها: 

اجراي ایده و 
بیان هنري

طراحی مناسب )صحیح( نقش های هندسی )ساده و گره ها( 5نمره 
تكرار نقش های هندسی در كادر 4

رنگ آمیزی مناسب )رنگ آمیزی با گواش و طبق آموزش های رنگ شناسی و توجه 
به رنگ های سنتی ایران در معماری و كاشی كاری باشد صحیح رنگ زدن و تمیزی 

رنگ آمیزی در همه موارد رعایت شود.( 6
تمیزی و اجرای كار 3

13نمره

درك هنري 

1 نمرهـ درك قواعد هندسي و اصول زیبایی شناسی )طراحي نقوش هندسي( در آثار هنري.زیبایی شناسی
تاریخ و میراث 

فرهنگي
ـ شناخت طرح های هندسي مختلف در میراث فرهنگي و هنري ایران

2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن.

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع

زیر الكی

بارم بندينشانه های تحققاهداف کليعناوین کارنامه

آفرینش هنري 
خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
3 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید براي طراحی نقش های زیر الكي )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ استفاده صحیح از ابزار و وسایل و مواد
ـ تمییزي و استحكام اثر 

ـ اصالت طرح و نقش
ـ توانایي بیان افكار و احساسات و ایده؛

10 نمره

درك هنري 

زیبایی شناسی
ـ درك اصول زیبایی شناسی در آثار هنري و انواع مختلف زیر الكي همچون تمییزي 

و استحكام اثر 
اصالت طرح و نقش، چگونگي اجرا و... 

3 نمره

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت انواع زیر الكي در میراث فرهنگي و هنري ایران
2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

سوزن دوزی 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده در سه حوزه طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛
ـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید براي طراحی نقش های انواع سوزن دوزی 

)خالقیت(.
3 نمره

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ شناخت ابزار و وسایل مناسب
ـ دوخت صحیح و مناسب

ـ اجرای صحیح نقش در دوخت )نقشی كه جهت دوخت انتخاب شده و مناسب 
اجراشده باشد(

ـ تمییزي

10 نمره

درك هنري 

انواع مختلف سوزن دوزی همچون زیبایی شناسی آثار هنري و  ـ درك اصول زیبایی شناسی در 
3 نمرهتمییزي اصالت طرح و نقش، چگونگي اجرا و...

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت انواع سوزن دوزی در میراث فرهنگي و هنري ایران
2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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هنرهای آوایی

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده چند می شود در دو حوزه طبیعت، آثار هنري؛
2 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ ساخت یك ملودي دستگاهی
3 نمرهـ ساخت یك ملودي قومی یا دینی

درك هنري 

زیبایی شناسی

ـ تشخیص اركان ملودی )1 نمره(؛
ـ تشخیص انواع كاربرد های انسانی هنر های آوایی )1نمره(

ـ تشخیص ردیف دستگاهی و انواع آن )1 نمره(؛
ـ تشخیص بعضی از گوشه های ردیف دستگاهی )1 نمره(؛

ـ تشخیص سه گوشه مهم )1 نمره(؛
ـ تشخیص سه كاربرد مهم آواز های دینی )1 نمره(؛

ـ تشخیص سه ركن مهم آواز های دینی )1 نمره(؛
ـ شناخت انواع آواز های دینی در ایران و تشخیص آن ها از یكدیگر )2 نمره(؛

ـ تشخیص عناصر ریتمیك در ردیف دستگاهی ایران و شباهت و تفاوت وزن های 
قومی با دستگاهی )2 نمره(.

11 نمره

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي 
ـ درك تفاوت بعضي از انواع آواها در میراث فرهنگي و هنري ایران
ـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن 

2 نمره

ـ توصیف احساسيـ  عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف قواعد و عناصر زیبایی شناسی درون یك اثر هنري

20 نمرهجمع
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هنرهاي نمایشی
 

عناوین 
بارم بندينشانه های تحققاهداف کليکارنامه

آفرینش 
هنري خالق

ایده یابي و 
پرورش ایده

ـ توانایي مشاهده محیط فرهنگيـ  اجتماعي و آثار هنري؛
4 نمرهـ توانایي ارائه ایده های متنوع، متعدد و جدید براي آفرینش موقعیت )خالقیت(.

اجراي ایده و 
بیان هنري

ـ انتخاب و تهیه یك متن نمایشي مناسب
ـ شخصیت پردازی 

ـ انتخاب صحیح بازیگر
ـ صحنه آرایی و چیدمان صحیح صحنه

ـ حركات مناسب
ـ درك شخصیت

ـ بیان مناسب
ـ احساس مناسب

ـ خوانش درست كلمات و عبارات

10 نمره

درك هنري 

2 نمرهـ درك عناصر زیبایی شناسی صحنهزیبایی شناسی

تاریخ و میراث 
فرهنگي

ـ شناخت انواع نمایش در میراث فرهنگي و هنري 
2 نمرهـ احترام به تاریخ و میراث فرهنگي ایران و حفظ و نگهداري از آن

ـ توصیف احساسي ـ عاطفي نقد هنري
2 نمرهـ توصیف عناصر زیبایی شناسی صحنه

20 نمرهجمع

توجه:
میانگین نمره ای كه دانش آموزان از مجموعه جداول ارزشیابی فعالیت های هنری كسب مي كنند به عنوان نمره نهایی 

در كارنامه ثبت خواهد شد.



بارم  بندي درس آمادگی دفاعی
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس آمادگی دفاعی پایه  نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

شماره و نام درس
شهریور و دی ماهنوبت دومنوبت اول

عمليتئوريعمليتئوريعمليتئوري
20/51درس اّول: امنیت

20/51/5درس دوم: دفاع و تهاجم
20/51درس سوم: انقالب اسالمی

20/51/5درس چهارم: بسیج، مدرسۀ عشق
20/52درس پنجم: آشنایي با حماسه دفاع مقدس

20/52درس ششم: مردان مبارز و زنان قهرمان
11درس هفتم: سرباز اسالمـ سردار دل ها

34درس هشتم: نظام جمع و شیوه های رزم انفرادي
22درس نهم: شناخت و مقابله با جنگ نرم

1/52درس دهم: پدافند غیرعامل
1/52درس یازدهم: آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه

جمع
12812820

202020

 تذکرات:
الف( نمره عملی دانش آموزان براساس دستورالعمل ابالغی از سوی كمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی 

تعیین و توسط مربی بخش عملی محاسبه و اعالم می گردد.
ب( فعالیت ها و پرسش های طراحی شده در متن كتاب برای مشاركت جدي دانش آموزان در كالس درس بوده و از 

این پرسش ها در آزمون كتبی استفاده نشود.
ج( انتظار می رود دبیران محترم از افتخارات بومی دوران دفاع مقدس هر استان، شهر، منطقه و روستا )شهدا ـ 

ایثارگران و ...( در تحقیق و پژوهش های دانش آموزان استفاده نمایند.



بارم  بندي درس کار و فناوری هفتم، هشتم و نهم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

بارم بندي درس کار و فناوری پایه هاي هفتم، هشتم و نهم سال تحصیلی 1402ـ 1401

١ بارم بندی و بودجه بندی حاضر براساس شرایط عادی )حضوري( در مدارس طراحی شده است. همکاران عزیز 

می توانند ترتیب آموزش پودمان ها را به صالحدید خود جابه جا نموده و تعداد جلسه های آموزش هر پودمان را کم 
یا زیاد نمایند. فیلم آموزشی تمامی پودمان ها در سایت بارگذاری شده است. به گونه ای برنامه ریزی نمایید که خللی 

در آموزش سایر دروس ایجاد نشود.
2 در کتاب هاي کار و فناوری دوره اول متوسطه چاپ جدید )۱۴۰۱(، تغییراتی در چیدمان پودمان ها در فهرست 

کتاب ایجاد شده است. به این صورت که پودمان برنامه نویسی با نرم افزار پایتون به هر سه کتاب اضافه شده است و از 
کتاب کار و فناوري پایه نهم پودمان بازي هاي رایانه اي حذف شده است. با توجه به این تغییرات چیدمان پودمان هاي 
هر سه کتاب در دو بخش )بخش اول: پودمان هاي تجویزي( و )بخش دوم: پودمان هاي نیمه تجویزي( دسته بندي 
شده است. در هر پایه با توجه به تعداد پودمان ها و پروژه های نیمه تجویزی در فهرست کتاب، شما می توانید براساس 
صالحدید خود و در نظر گرفتن شرایط موجود )مانند فضا و امکانات آموزشی و کارگاهیـ  نیازهای منطقه زندگیـ  
تخصص و تجربه شما در تدریس( تعداد توصیه شده از پودمان هاي نیمه تجویزی را انتخاب نموده و تدریس کنید. 

بر این اساس در پایه هفتم دو پودمان، در پایه هشتم یک پودمان و در پایه نهم ۴ پودمان حذف می شوند.
3 در پایه هفتم با توجه به اینکه در ابتدای سال تحصیلی هنوز دانش آموزان به طور رسمي با زبان انگلیسی آشنایی 

ندارند، توصیه می شود پودمان برنامه نویسی در نوبت دوم تدریس شود. 
4 این درس آزمون پایانی کتبی ندارد، با توجه به این مورد نمره اختصاصی هر پودمان و پروژه طبق جدول زیر از 

۲۰ نمره و در هر نوبت براساس تعداد پودمان های تدریس شده توسط دبیر محاسبه می شود. 

میزان ابزار سنجشمالك ارزشیابي
نمره

بهره گیری درست از فناوری ها، نوآوری و خالقیت، مدیریت صحیح منابع در 
دسترس، اجرای درست فرآیندهای ساخت و تولید، مستند سازی، ارائه محصول 
و موفقیت در بازارچه، نوشتن طرح کسب و کار، انجام تحقیق، آزمایش و هر 

نوع سنجشی که براساس آزمون های عملکردی تنظیم شده باشد.

ـ مشاهده 
ـ کارپوشه )گزارش کار پروژه( 

ـ بحث گروهی

۱6

رفتار و نظم کالسی، همکاری گروهی، تحویل به موقع پروژه و تکلیف، رعایت 
نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام کار، پرسشگری و تفکر انتقادی

۴
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١4٠2 ـ ١4٠١

5 در تولید محصول )تحویل پروژه یا فعالیت( در کنار کاربرد صحیح ابزارها، کاربست درست آموخته ها، انتقال 

مفاهیم کاربردی بودن، خالقیت و نوآوری، قابلیت معرفی و ارائه محصول در بازارچه نیز مورد تأکید است.
6 فعالیت های عملی را به سمت کاربردی کردن و خالقانه بودن آنها سوق دهید. در برخی موارد می توانید از یک 

فعالیت عملی در یک پودمان برای تلفیق با پودمان دیگر نیز بهره ببرید. مانند استفاده از مدار الکترونیکی )پودمان 
الکترونیک( در ساخت ماکت )پودمان معماری و سازه( پایه هشتم به شکل چراغ خواب به جای ماکتی که فقط 
جنبه نمایشی دارد. با استفاده از این روش محصول تولید شده کیفیت باالتری یافته و تلفیق دروس باعث یادگیری 
عمیق تر در دانش آموز می شود. همچنین ارزش مادی و معنوی پروژه تولید شده افزایش یافته و قابلیت فروش 

محصول در بازارچه نیز افزایش مي یابد.
7 همکاران ارجمند از روزهای نخستین کار مي توانند با تشکیل کانال، وب سایت، وبالگ و ... فعالیت های دانش آموزان 

را در پوشه کار خود با شناسنامه توضیحات طرح ذخیره نموده و در پایان هر نیمسال با برگزاری بازارچه حضوري و 
نمایشگاه مجازی عالوه بر ایجاد انگیزه در دانش آموزان در ارزشیابی نیز مورد استفاده قرار دهید.

8 از همکاران ارجمند خواهشمندیم در شرایط تدریس به آسیب های ناشی از فعالیت های کارگاهی واقف و 

ارگونومي متناسب با نکات ایمنی انجام فعالیت های عملی را مدیریت نمایند و برای جلوگیری از آسیب و تشنج در 
بین دانش آموزان، پیشنهاد کار و فعالیت عملی براساس شرایط موجود تنظیم شود. همچنین معرفی ابزار و وسایل 
کار را براساس کمترین امکانات طراحی و آنچه در دسترس دانش آموز است، مدیریت فرمایید. مانند: استفاده از مواد 

بازیافتی برای دانش آموزان کم برخوردار.
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