
1 

 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنديبارم

 

 دوره دوم دروس 

 ظريـنمتـوسطه 

 

 پايه يازدهم

 

 1400-1401سال تحصيلي

 



2 

 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7g5muk_LiAhUkNOwKHXDDA4sQjRx6BAgBEAU&url=https://arga-mag.com/232570/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85&psig=AOvVaw00ug7VW_ZlS7gY_RL07zyc&ust=1560916789125348


3 

 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

  

 صفحه نويعنا

 4 / انسانيکاردانشاي و تجربي/ رياضي/ فني حرفه 2دين و زندگي 

معارف علوم و تحليل فرهنگي) /2علوم و معارف قرآني  /2اخالق /2اصول و عقايد  /2احكام 
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 16 (علوم و معارف اسالمي) کاردانش و اي/ انساني/فني حرفهرياضي/ تجربي 2عربي زبان قرآن 

 35 2علوم و فنون ادبي  /2فارسي و نگارش  /2نگارش  /2فارسي 
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 45 1فلسفه 

 46 2جغرافيا 
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 58 2فيزيك 

 62 2شيمي 

 64 2شناسي زيست

 65  ستيزطيمحانسان و 

 66 2آزمايشگاه علوم 

 67 شناسي )تجربي/رياضي(زمين

 68 (اسالمي معارفعلوم و اقتصاد )
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 72 ايتفكر و سواد رسانه

 75 کارگاه کارآفريني و توليد
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 کاردانش  /ايحرفه فني /رياضي /يازدهم تجربي 2 دين و زندگيبندي بارم

 مستمرالف: ارزشيابي 

 نمره(:  4قرائت قرآن کريم ) -1

آيد.) پرسش سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل مي 7تا 5بار وهر بار حداقل  3آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

 ود.شاز چهار نمره كسر مي 25/0از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني 

وحداكثر يك نمره از قرائت اوكسر  25/0كند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي كه دانش -

 شود.مي

 شود.نمره از نمره قرائت اوكسرمي1نمره تا5/0آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي كه دانش -

نمره به نمره قرائت او  1تا  5/0ه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از آموز آيات را به شيوچنانچه دانش -

 شود.افزوده مي

 :  نمره(8)درس و پرسش از متن  هاي داخلانجام فعاليت -2

رسي كالسي، تفكر، بر فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس كه در هر درس با عناويني مانند : ، تدبردر قرآن، فعاليت -

 و ...مشخص شده اند.

 سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد . - 

 نمره( 3پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق ) -3

 سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي -

 ر جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.سؤال هايي كه دبير د -

 نمره( 5حضور فعال در فرآيند تدريس و مشارکت در گفت و گوهاي کالسي) -4

ي هاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگركتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليت« پيشنهاد»آموزاني كه برخي از كارهاي بخش دانش :تذکر

« هاي علمي و هنريخالقيت»( در هر نوبت تحت عنوان 20العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره نمره فوق  2را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي

 ب: ازرشيابي پاياني

 نمره(: 4امتحان قرائت قرآن کريم) -1

آيد. شيوه نمره گذاري امتحان قرائت به عمل مي هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس، در آموزازهردانش

 به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 نمره(  16امتحان کتبي از محتواي دروس )  -2

 درس پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم شهريور، بزرگسال و دي

2 

5 

 اول و دوم 5

 سوم و چهارم 6 3

 پنجم و ششم 5 5/2

 هشتم هفتم و  5/3 5/2

 نهم و دهم  5/4 5/3

 يازدهم و دوازدهم  3 5/2

 جمع 16 16 16
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

و دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين  درس هاي پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ويژه دانش آموزان شيعه است

 ( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضميمه سوال طرح نمايد. 2درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)

نوبت  دي 

 دوم

نوبت 

 اول

ــميمه دين و    ــنت    بارم دروس جايگزين در ض ــي/تجربي)زندگي اهل س حرفه اي  فني/رياض

 (کاردانش

5/2  دروس اول  ودوم ضميمه، جايگزين دروس پنجم وششم کتاب اصلي 5 1 

5/2  5/3  دروس سوم  وچهارم ضميمه، جايگزين دروس هفتم وهشتم کتاب اصلي - 

5/3  5/4  جايگزين دروس نهم ودهم کتاب اصلي دروس هفتم  وهشتم ضميمه - 

 توجه:

 ها) پاياني و مستمر( سوالي طرح نمي شود :زير در ارزشيابي از بخش هاي -1

كه با عالمت  هاييو فعاليت ترجمه آيات ابتداي درس، رمزينه ها، بيشتر بدانيم ، پاسخ سواالت شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي

 مشخص شده اند. ستاره

رزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفا در ا -2

نمره( .همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و  4مي شود) 

 است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سواليصرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده 

 آنها طراحي شود. از اين آيات و ترجمه آزمون هاي ورودي دانشگاه هاو  آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورشدر 

به جز آيات و رواياتي كه با عالمت  خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات و ترجمه هايي كه  -3

متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. بنابر اين نبايد از اين آيات يا روايات  در داخل

،سوال به گونه اي طراحي شود كه الزمه آن حفظ كردن ِ عين آيه  و روايت و ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام آن ها 

 سوال طراحي شود.

و دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين  هاي پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ويژه دانش آموزان شيعه است درس -4

 ( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضميمه سوال طرح نمايد. 2درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401يازدهم انساني   2ين و زندگي دبندي بارم

 الف: ارزشيابي مستمر

 نمره( 4قرائت قرآن کريم ) -1

آيد.) پرسش سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل مي 7تا 5بار وهر بار حداقل  3آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

 شود.از چهار نمره كسر مي 25/0.به ازاي هر غلط روخواني از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بالمانع است.(

وحداكثر يك نمره از قرائت اوكسر  25/0كند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي كه دانش -

 شود.مي

 شود.قرائت اوكسرمينمره از نمره 1نمره تا5/0آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي كه دانش -

نمره به نمره قرائت او  1تا  5/0آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از چنانچه دانش -

 شود.افزوده مي

 نمره(   8هاي داخل درس و پرسش از متن )انجام فعاليت -2

ه در هر درس با عناويني مانند :تدبر، فعاليت كالسي, بررسي و مقايسه فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس ك -

 مشخص شده اند.

 سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد . - 

 نمره( 3پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق ) -3

 آموزان درپاسخ گوييسؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش  -

 سؤال هايي كه دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد. -

 نمره ( 5گروهي و گفت و گوها ) مشارکت در کار -4

كتاب درسي يا به ابتكار خود  فعاليتهاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگري را « پيشنهاد»آموزاني كه برخي از كارهاي بخشدانش :تذکر

« هاي علمي و هنريخالقيت»( در هر نوبت  تحت  عنوان  20العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره نمره فوق  2دهند  انجام مي

 گردد.اضافه مي

 ب: ازرشيابي پاياني

 نمره( 4امتحان قرائت قرآن کريم) -1

قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري  امتحانهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس، در آموزازهردانش

 به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.
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 نمره(  16امتحان کتبي از محتواي دروس )  -2

 پاياني نوبت اول دروس
 

 پاياني نوبت دوم
 پاياني نوبت دوم، شهريور ،

 دي و بزرگساالن     

  5/4 اول،دوم و سوم

 

 

5 

 

5/2 

 5/2 5/4 چهارم و پنجم

شش،هفت، 

 و نه هشت
7 

3 

 ده و يازده

 

3                       2 

دوازده و 

 سيزده

5/2 2 

چهارده و 

 پانزده

5/2 2 

 شانزده،

 هفده و هجده

3 2 

 16 16 16 جمع
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

درس  و دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين درس ها، از درس هفتم تا درس چهاردهم، ويژه دانش آموزان شيعه است

 ( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضميمه سوال طرح نمايد.2هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)

نوبت  دي

 دوم

نوبت 

 اول

 اهل سنت )انساني( 2زندگي  دروس جايگزين در ضميمه دين وبندي بارم 

 جايگزين دروس  هفتم، هشتم و نهم کتاب اصلي دوم وسوم ضميمه،دروس اول،  6 1 2

2 5/2  دروس چهارم وپنجم ضميمه، جايگزين  دروس دهم و ويازدهم کتاب اصلي - 

2 5/2  جايگزين دروس دوازدهم وسيزدهم  کتاب اصلي دروس  ششم و هفتم ضميمه، - 

1 5/1  جايگزين درس چهاردهم کتاب اصلي درس هشتم ضميمه،  

 توجه:

 ها) پاياني و مستمر( سوالي طرح نمي شود :زير در ارزشيابي از بخش هاي -1

هايي كه با عالمت و فعاليت ترجمه آيات ابتداي درس، رمزينه ها، بيشتر بدانيم ، پاسخ سواالت شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي

 مشخص شده اند. ستاره

الس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده آيات ابتداي هر درس براي قرائت در ك -2

نمره( .همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و  4مي شود) 

رند، قرار داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دا

 اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود. از آزمون هاي ورودي دانشگاه هاو  آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورشدر 

جمه هايي كه به جز آيات و رواياتي كه با عالمت  خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات و تر -3

در داخل متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. بنابر اين نبايد از اين آيات يا روايات 

،سوال به گونه اي طراحي شود كه الزمه آن حفظ كردن ِ عين آيه  و روايت و ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام آن ها 

 ل طراحي شود.سوا

و دانش آموزان اهل سنت مي توانند به جاي اين درس ها،درس  از درس هفتم تا درس چهاردهم، ويژه دانش آموزان شيعه است-4

 ( را مطالعه كنند و دبير نيز از اين ضميمه سوال طرح نمايد.2هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي)
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 دهم علوم و معارف اسالميياز)آشنايي با احكام(  2حكام ابارم بندي 

شماره 

 درس

 پاياني نوبت دوم و شهريور پاياني نوبت اول عنوان درس

 نمره 5/2 (1امر به معروف و نهي از منكر ) 1

 نمره   2
 نمره 5/2 (2امر به معروف و نهي از منكر ) 2

 نمره 2 دفاع و جهاد 3

 نمره 5/3 محرم و نامحرم حدود معاشرت 4

 نمره 5/3 احكام پوشش و نگاه 5

 نمره  3
 نمره 2 تفريح، قمار و موسيقي 6

 نمره 2 زكات 7

 نمره 2 خمس 8

 نمره 2  وصيت 9

 نمره 3  ارث 10

 نمره 3  احكام كسب و كار 11

 نمره 3  معامالت حرام 12

 نمره 2  (1اصطالحات اقتصادي و اسالم ) 13

 نمره 2  (2اصطالحات اقتصادي و اسالم ) 14

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

 1400-1401 دهم علوم و معارف اسالميياز 2 صول عقايدبارم بندي ا

شماره 

 درس

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس

 نمره 5/2 قافله هدايت 1

 نمره   3

 نمره 2 هاي پيامبرانويژگي 2

 نمره 5/2 هدايت مستمر 3
 نمره 3 آورآخرين پيام 4
 نمره 2 معجزه جاودان 5
 نمره 4 هاي پيامبرمسئوليت 6

 نمره 2
 نمره 4 امامت، تداوم رسالت 7
 نمره 3  نقش امامان در احياي دين 8

 نمره 5/2  وعده بزرگ الهي 9
 نمره 5/2  در انتظار طلوع 10
 نمره 3  غيبتتداوم امامت در عصر  11
 نمره 2  (1هاي حكومت اسالمي )ويژگي 12
 نمره 2  (2هاي حكومت اسالمي )ويژگي 13

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

 1400-1401 دهم علوم و معارف اسالميياز 2 خالقبارم بندي ا

شماره 

 درس

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس

 نمره 4 اخالق خدايي 1
 نمره 5/2

 نمره 4 جنگ داخلي 2

 نمره 4 ها را بردارسنگ 3
 نمره 4 اميد به يار، بيم از نار 4 نمره 5/2

 نمره 4 در بند دوست 5
 نمره 5/3  درمان درد جان 6

 نمره 5/3  ارزي؟چقدر مي 7

 نمره 3  آزارآيين بي 8

 نمره 3  شمع شو 9
 نمره 2  زير نور ماه 10

 نمره 20 نمره  20 جمع

 توضيحات:

 سؤاالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي شود. 

 مفاهيم آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد. 
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401علوم و معارف اسالمي يازدهم  2بندي علوم و معارف قرآني بارم

 شود :صورت ارزشيابي مييازدهم در هر ترم به دو  درس علوم و معارف قرآني پايه

 ارزشيابي مستمر – الف  

 ارزشيابي پاياني -ب  

 

 ارزشيابي مستمر  –الف 

. اهمّ شودهاي يادگيري و در فرايند آموزش تعيين ميآموز با توجه به ميزان مشاركت وي در فعاليتنمره ارزشيابي مستمر دانش

 ها در اين درس، عبارت است از:اين فعاليت

 آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي كتاب درسياعالم  .1

 مشاركت در كار گروهي به منظور فهم بيش تر موضوعات و مطالب هر درس .2

 خواني آيات درسي و همراهي با قرائت الگومشاركت در جمع .3

 هاي كالسي بخش هاي مربوط به قواعد تجويدي و علوم قرآنيانجام فعاليت .4

 كتاب درسي حفظ نسبي سوره هاي منتخب .5

 هاي شفاهي و كتبي طول ترمآزمون .6

 

 ارزشيابي پاياني -ب 

 شود :آموزان پايه يازدهم در پايان هر نوبت به شرح زير انجام ميارزشيابي پاياني از دانش

 اهداف کلي / سطح مورد انتظار موضوعات
 ارزشيابي

 پاياني مستمر

آزمون 

 شفاهي

 قرائت
 روان خواني آيات درس

 رعايت قواعد تجويديبا 
3 

3 

 فعاليت هاي كالسي 

 ) بخش قواعد (
 2 تعميم و تثبيت قواعد تجويدي دروس

 حفظ 
 30هاي منتخب جزء حفظ سوره

 )شمس، بينه، فجر، عبس، انشقاق(
2 

5 
 

 آزمون

 كتبي

 مباحث علوم قرآني
 

 آشنايي با مباحث علوم قرآني 
13 12 

 فعاليت هاي كالسي

 قرآني () بخش علوم 
 تعميم و تثبيت مباحث علوم و معارف قرآني درس

 چند نكته 

 كتاب علوم و معارف قرآني در آزمون نوبت اول مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. 6تا  1دروس  -1

 اين كتاب در آزمون نوبت دوم ارزش يابي به عمل مي آيد. 12تا  7از دروس  -2

سطر مورد سؤال، حدود سه سطر از دروس نوبت اول و بقيه از دروس  8بهتر است در آزمون شفاهي ) قرائت و تجويد ( از  تبصره :

 نوبت دوم پرسيده شود.
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 تواند با توجه به هر يك از موارد زير، از امتياز تشويقي بهره مند شود :آموز ميهر دانش  -3
 قرائت آيات درس شبيه نوار آموزشي -1

 سوره هاي منتخب كتاب درسيحفظ تمامي  -2

آموزان گيري بپرهيزيد؛ ارزش يابي نبايد موجب تضعيف عالقه دانشانگاري و نيز سختدر ارزش يابي مستمر و پاياني از سهل -4

ي جزئ آموزان، آن راجا پرهيز كرد يا به نحوي ارزش يابي را انجام داد كه دانشهاي بيگيريرو, بايد از سختبه اين درس شود. از اين

 آور، همراه با فشار رواني ايجاد نشود.  از فرايند يادگيري احساس كنند تا محيط اضطراب

آموزان اين مهارت را در رو, نبايد انتظار داشت كه همه دانششود, از اينتدريج كسب ميمهارت قرائت و روان خواني قرآن، به -5

 رد.آودست ميتدريج در دروس بعدي بهجه به استعداد خود, اين مهارت را بهآموز با توطور كامل كسب كنند. هر دانشزمان تدريس به
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401معارف اسالمي علوم و يازدهم تحليل فرهنگي  بنديبارم

 الف: ارزشيابي مستمر

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

  وگو كنيد، تجزيه و تحليل كنيد، ...هاي كالسي، شامل گفتدر انجام فعاليت. حضور فعال در فرايند تدريس و مشاركت 1

 نمره 8                                  

 نمره 4    هاي تحقيقي، شامل تحقيق كنيد، بررسي كنيد، .... انجام فعاليت2

 نمره 3        . برگزاري ميزگرد فرهنگي3

 نمره 5        . ارزشيابي و امتحان4

 

 ب: ارزشيابي پاياني

 نوبت اول    

 درس فصل اول فصل دوم جمع

 اول 2 4 6

 دوم 3 4 7

 سوم 3 4 7

 جمع 8 12 20

 

 نوبت دوم و شهريور    

 فصل درس نوبت دوم و شهريور

5/2 

 اول

 دوم اول

 سوم

5/2 

 اول

 دوم دوم

 سوم

 اول 2

 دوم 2 سوم

 سوم 5/3

 اول 2

 دوم 2 چهارم

 سوم 5/3

 جمع 20
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401رياضي/ تجربي يازدهم  2بندي عربي زبان قرآن بارم

 نوبت اوّل

 )از درس اوّل تا پايان متن و درک مطلب درس چهارم(

هههاي مهههههار 

زباني

جمعنهمرهموضوع

 الف: 

 مهار  

 شناسيواژه

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

 شود.(کلمات خط کشيده می)دو مورد و زير 

5/02

5/0 )دو مورد همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

5/0)دو مورد( کلمه چهار ميان در معنا نظر از ناهماهنگ ۀتشخيص کلم

 5/0های خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهار  ترجمه    

 به فارسي

 5«اِعلَموا»جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش  ۀترجم
 5/0 عربی به فارسی )دو جمله( ۀجمل ۀترجم در درست ۀانتخاب گزين 7

1.5 )شش جای خالی( ناقص ۀتکميل ترجم

 

 ج:  

 مهار  

وت و      نا شههه

 کاربرد قواعد

ضی        دقيق فعل ۀترجم ضی نقلی، ما ساده، ما ضی  ستقبل،    های ما ستمراری، امر، نهی، نفی، م ا

شه     ساده و با ري ساده مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت  ای مانند دَخَلَ و های 

 خَرَجَ 

 يا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(

 )شش مورد(

5/15/7 

خالی در جمله يا تشــخيص فعل ماضــی، مضــار ، امر و نهی و نيز مصــدر مناســب برای جای  

تشــخيص نو  فعل، يا هر ســاال ابداعی ديهر که مهارت تشــخيص نو  فعل را بســنجد. )ســه 

مورد(

75/0 

 5/0جمله در آن ۀتشخيص اسم مکان و ترجم

 1 جمله در آن دقيق ۀتشخيص اسم تفضيل و ترجم

 1 اسلوب شرط با ۀجمل دقيق ۀترجم

 5/0 تشخيص فعل شرط و جواب آن

 5/0 .است شده کشيده خط زيرش که عبارتی در نکره و معرفه اسم دو دقيق ۀترجم

ــفت، جار و مجرور، يا            ــاف، اليه، اـ ــخيص م لع اعرابی )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضـ تشـ

 مجرور به حرف جر(

1 

 5/0 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه
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 25/0 عدد االی يا ترتيبی

 د:  

هار    درک م

 و فهم

 «وال کردن کلمات ستون اوّل به توضي ات ستون دوم    »ساال جورکردنی از مفهوم واژگان  

شش مورد(  شش جمله با جای خالی که بايد با        ۀيا ارائ ) ست و  ضافه ا شت کلمه که دو تا ا ه

 مناسب کامل شود. ۀکلم

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

5/13

  خوانده پرســشــی ۀمتن و طرعاحی شــش ســاال حتعی انمکان با شــش کلم ۀدرک مطلب )ارائ

 (  شده

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

 (؛ امت انی ۀارائه شده در برگ

 .بسنجد را فهم و درک مهارت که ديهری ابتکاری ۀهر شيو14و  13يا در هر دو مورد 

5/1

هه : 

مهههههههههار   

 مکالهمه

 5/0 25/0های پرسشی، يا پاسخ به ساال با توجّه به تصوير ارائه شدهپاسخ کوتاه به جمله

ند )جمله     مان ــاال از بخش حوار  ــش تکعه از          طرح سـ با کلمات پراکنده حداکشر شـ ــازی  سـ

ای و ... (های کتاب(، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزينهعبارت

25/0 
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 يازدهم 2بندي عربي زبان قرآن ادامه بارم

 تجربي نوبت دوم /رياضي 

هار   هاي  م

 زباني

جمعنهمرهموضوع

 الف: 

 مهار  

 شناسيواژه

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

 شود.()دو مورد و زير کلمات خط کشيده می

5/02

 5/0 )دو مورد همانند تـمرينات کتاب(  تعيين کلمات مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
 

 5/0های خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

ب:

مهههههههار   

به          مه  ج تر

 فارسي

 5«اِعلَموا»تـمرين و بخش  ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن،
 5/0 انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 7

5/1 تکميل ترجمۀ ناقص )شش مورد(

 

 ج:  

 مهار  

وت و     نا شهه

کهههاربهههرد  

 قواعد

ستمراری، امر، نهی، نفی،         ترجمۀ دقيق فعل ضی ا ضی نقلی، ما ساده، ما ضی  های ما

های دارای نون وقايه و مصــدر در جمالت ســاده و با ريشــهمجهول، مســتقبل، فعل 

 ای مانند دَخَلَ و خَرَجَ؛ساده

 يا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(

 شش مورد

15/7 

سب برای جای خالی در          صدر منا ضار ، امر و نهی و نيز م ضی، م شخيص فعل ما ت

 ديهر که مهارت تشخيص نو  فعل جمله، يا تشخيص نو  فعل، يا هر ساال ابداعی   

را بسنجد. )چهار مورد(

1 

 5/0شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان

 5/0 عدد االی و ترتيبی

 5/0 ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره

 جمله؛در « أَنْ، لَنْ، کَی، لِکَی، حَتَّی»ترجمۀ دقيق فعل مضار  دارای حروف 

 ای از فعل مضار  دارای اين حروفيا ساال سه گزينه

1 

 در جمله؛« لَمْ، لِـ ، ن»ترجمۀ دقيق فعل مضار  دارای حروف 

 ای از فعل مضار  دارای اين حروفيا ساال سه گزينه

1 

 در جمله « کانَ، اارَ، لَيْسَ»ترجمۀ دقيق افعال ناقصه 

 مختلف فعل کانَ است(های )تأکيد در طرعاحی ساال بر شکل

1 
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ــی )تشــخيص نقش کلمات  فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضــاف، اليه،    م لع اِعرابــــ

 افت، جار و مجرور، مجرور به حرف جر( 

1 

 د:  

مهههههههار   

 درک و فهم

ضي ات      »ساال جورکردنی از مفهوم واژگان   ستون اوّل به تو ال کردن کلمات  و

شش مورد(؛ « ستون دوم  شت   ) شش جمله      يا ارائۀ ه ست و  ضافه ا کلمه که دو تا ا

 دارای جای خالی که بايد با کلمۀ مناسب کامل شود.

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

5/13

شی          س شش کلمۀ پر ساال حتعی انمکان با  شش  درک مطلب )ارائۀ متن و طرعاحی 

 خوانده شده(؛  

ساس مفهوم هر جمله يا بر         ست آنها بر ا ست و نادر شش جمله و تعيين در يا )ارائۀ 

 اساس متن ارائه شده در برگۀ امت انی( 

ــيوۀ ابتکاری ديهری که مهارت درک و فهم را     16و  15يا در هر دو مورد   هر شـ

 بسنجد.

5/1

هه : 

مهههههههار   

 مکالهمه

 5/0 25/0  دهبا توجّه به تصوير ارائه ش های پرسشی؛ يا پاسخ به ساالپاسخ کوتاه به جمله

ساال از بخش حوار )مانند جمله   شش تکعه    طرح  سازی با کلمات پراکنده حداکشر 

... ( ای وهای کتاب(، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دو گزينهاز عبارت

25/0 
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 تذکّرا  براي طرّاحي سؤاال  امتحاني

گذاری شوند.مسابقات بايد کامالً حرکت ساانت امت ان، کنکور و -1

نبايد اورت ساال از نظر ساختاری و واژگانی، نادرست و نامفهوم باشد. -2

 شود.ای طرعاحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه -3

شيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی  -4 اوف و  آموزش و ارز سی    های معدود و مطابقت مو افت مطلقاً از اهداف کتاب در

 حفظ عددهای االی يک تا اد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است. نيست.

تشــخيص ضــمير و اســم اشــارۀ مناســب برای جای خالی در جمله، با توجّه به قرائن بايد توجّه داشــت که چنين مواردی از  در  -5

 اهداف کتاب درسی نيست.

شخيص م لع اعرا در  -6 ست   ت صب و جر از اهداف کتاب ني   گذاریِو کلماتِ جمله بايد اعراب بی در جمله، نهادن اِعراب رفع، ن

 کامل شده باشد.

 گذاریِ کلماتِ جمله، مطلقاً ممنو  است.طرح ساال از اعراب -7

سم فاعل ثالثی مجرعد و مُنتَظِر      -8 سم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اينکه ناظِر ا سم فاعل و ا سم فاعل ثالثی مزيد می در ا شد،   ا با

 .نيستدر کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب 

اورت می    -9 ساال مکالمه به دو  صوير و ديهری پر کردن جای      در طرح  ساال از ت صوير و طرح  توان عمل کرد  يکی ارائۀ ت

 خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه.
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 1400-1401 يازدهم ميان نوبت اوّل و دوم 2بندي امتحان شفاهي عربي زبان قرآن ادامه بارم

 تجربي / رياضي

 نهمرهموضوعشمارهها مهار 

 

 هاي مهار 

 وواندن،

 گفتنشنيدن و سخن

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

 آن،يا حفظ شعر و اجرای گروهی 

 ها.اجرای نـمايشی متن برخی درس

4

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

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

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

 مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره،يا حفظ 

 يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس.

1 

 5جمع

  تذکّرا 

 باشد، ولی امت ان نوبت اوّل و دوم فقطنـمره( می 5نـمره( و شفاهی )از  15امت ان مستمرع اوّل و دوم شامل دو بخش کتبی )از  .1

 کتبی و از بيست نـمره است.

تلفعظ درســت مخارج حروف خا ّ زبان عربی ) ، ح، ذ،  ،  ، ط،  ،  ،  ، و( دشــوار اســت و از عهدۀ بســياری از      .2

ــمیدانش آموزان خواسته شود حتعی انمکان مخارج حروف خا ّ عربی را درست بر زبان     آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نــ

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

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

در بخش مکالمه، فهم ساال نيمی از   « فُندُ ِ.أنا أذهَبُ إلی الْ  »، کامالً درست است و نيازی نيست پاسخ دهد    «فُندُ إلی الْ»دهد 

ــمره را دارد؛ مشالً اگر از دانش نا أ»و درنگ کرد و نتوانست بهويد  .« أنا فی ... »و پاسخ داد   « أينَ أنتَ؟»آموزی ساال شد    نــ

 .در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است. چون ساال را فهميده است« فی الصَّفِّ.

ست که از دانش  .4 آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقيقه معرعفی کند. يا اگر فعّاليّتی در يکی از موارد امت انی اين ا

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

ــوار اســـت؛ لذا از دا .5 ــيار دشـ آموز  ها را  حفظ کنند. دانشخواهيم عين عبارتآموزان نمینشحفظ عين مکالمات، کاری بسـ

 تواند با ذو  و سليقۀ خود و شرايط موجود تغييراتی در متن ايجاد کند.می

 

 

 

 

 
 



22 

 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 انسانييازدهم  2 زبان قرآن عربي بنديبارم

نوبت اوّل

 )از درس اوّل تا پايان متن و درک مطلب درس چهارم(

هههاي مهههههار 

زباني

جمعنهمرهموضوع

 الف: 

 مهار  

 شناسيواژه

نوشتن ترجمۀ دو کلمه از عربی به فارسی در جمله 

 شود.()زير کلمات خط کشيده می

5/02

 5/0 )دو مورد همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 5/0های خوانده شده(مفرد يا جمع دو اسم )در حدّ اسم نوشتن

ب:

مه      هار  ترج م

 به فارسي

 5«اِعلَموا»های کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش ترجمۀ جمله
 5/0 انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 7

 5/1 )شش جای خالی( تکميل ترجمۀ ناقص

 

 ج:  

 مهار  

شهههنههاوههت و 

 کاربرد قواعد

ستقبل،          ترجمۀ دقيق فعل ستمراری، امر، نهی، نفی، م ضی ا ضی نقلی، ما ساده، ما ضی  های ما

ای مانند دَخَلَ و های ساده مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه   

 خَرَجَ 

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

5/1 5/7

تشـخيص فعل ماضـی، مضـار ، امر و نهی و نيز مصـدر مناسـب برای جای خالی در جمله يا      

تشخيص نو  فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه )سه مورد(

75/0 

 5/0تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله

 1 تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله

 1 ترجمۀ دقيق جملۀ دارای اسلوب شرط

 5/0 تشخيص فعل شرط و جواب آن

تدا         ــوب، مب فاعل مرفو ، مفعول منصـ ــخيص نقش کلمه و عالمت اعرابِی آن ) اِعراب  تشـ

 مرفو ، خبر مرفو ، مضاف، اليه مجرور، افت، جار و مجرور يا مجرور به حرف جر(

1 

 1 مبالغهتشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم 

 25/0 عدد االی يا ترتيبی
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

 

 

 د:  

مهار  درک و  

 فهم

واــل کردن کلمات ســتون اوّل به توضــي ات ســتون  »ســاال جورکردنی از مفهوم واژگان 

   )شش مورد(« دوم

يا ارائۀ هشت کلمه که دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی که بايد جای خالی      

 با کلمۀ مناسب کامل شود.

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

5/13

درک مطلب )ارائۀ متن و طرعاحی شــش ســاال حتعی انمکان با شــش کلمۀ پرســشــی خوانده  

 شده(  

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

 ارائه شده در برگۀ امت انی( 

آموز بايد هر جمله را به توضيح مناسبی آن   يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانش  

 وال کند.

 هر شيوۀ ابتکاری ديهری که مهارت درک و فهم را بسنجد.14و   13يا در هر دو مورد 

5/1

هه : 

 مهار  مکالهمه

 5/0 25/0ارائه شده های پرسشی يا پاسخ به ساال با توجّه به تصويرپاسخ کوتاه به جمله

ــاال از بخش حوار مانند )جمله      ــش تکعه از         طرح سـ ــازی با کلمات پراکنده حداکشر شـ سـ

ای و ... (های کتاب( ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده ، دو گزينهعبارت

25/0 
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 نوبت دومانساني يازدهم  2بندي عربي زبان قرآن ادامه بارم

جمعنهمرهموضوع هاي زبانيمهار 

 الف: 

 مهار  

 شناسيواژه

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

 شود.()دو مورد و زير کلمات خط کشيده می

5/02

 نهمره

 5/0)دو مورد همانند تـمرينات کتاب(  تعيين کلمات مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( چهار کلمهتشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان 

 5/0های خوانده شده(نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

ب:

به           مه  هار  ترج م

 فارسي

 5«اِعلَموا»ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تـمرين و بخش 
 5/0 انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 7

5/1 ناقص )شش مورد(تکميل ترجمۀ 

 

 ج:  

 مهار  

کاربرد       ناوت و  شهه

 قواعد

ستمراری، امر، نهی، نفی، مجهول،       ترجمۀ دقيق فعل ساده، ماضی نقلی، ماضی ا های ماضی 

ای مانند دَخَلَ های ساده مستقبل، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه     

 و خَرَجَ

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

15/7 

تشخيص فعل ماضی، مضار ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله، يا        

تشخيص نو  فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه )چهار مورد(

5/0 

 1شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان

 5/0 اسلوب شرط )تعيين فعل يا جواب شرط يا ترجمۀ دقيق اسلوب شرط(

 5/0ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره و ساير قواعد درس پنجم

ــه  « أَنْ، لَنْ، کَی، لِکَی، حَتَّی»ترجمۀ دقيق فعل مضــار  دارای حروف  ــاال س در جمله يا س

ای از فعل مضار  دارای اين حروفگزينه

1 

 در جمله« لَمْ، لِـ ، ن»ترجمۀ دقيق فعل مضار  دارای حروف 

 ای از فعل مضار  دارای اين حروفيا ساال سه گزينه

1 

 در جمله « کانَ، اارَ، لَيْسَ»ترجمۀ دقيق افعال ناقصه 

 های مختلف فعل کانَ است()تأکيد در طرعاحی ساال بر شکل

1 

ــخيص نقش کلمه و عالمت    ــوب، مبتدا     اِعراب  تشـ اعرابیِ آن )فاعل مرفو ، مفعول منصـ

 مرفو ، خبر مرفو ، مضاف، اليه مجرور، افت، جار و مجرور يا مجرور به حرف جر(

1 



25 

 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

 

 د:  

 مهار  درک و فهم

ستون        »ساال جورکردنی از مفهوم واژگان   ضي ات  ستون اّول به تو ال کردن کلمات  و

اضافه است و شش جمله دارای جای خالی    يا ارائۀ هشت کلمه که دو تا   )شش مورد( « دوم

 که بايد جای خالی با کلمۀ مناسب کامل شود.

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

5/13

شی خوانده           س شش کلمۀ پر ساال حتعی انمکان با  شش  درک مطلب )ارائۀ متن و طرعاحی 

 شده(  

ساس            ساس مفهوم هر جمله يا بر ا ست آنها بر ا ست و نادر شش جمله و تعيين در يا )ارائۀ 

 متن ارائه شده در برگۀ امت انی( 

شت کلمه که دانش    شش جمله همراه با ه سبی    يا ارائۀ  ضيح منا آموز بايد هر جمله را به تو

 آن وال کند.

 درک و فهم را بسنجد. هر شيوۀ ابتکاری ديهری که مهارت16و  15يا در هر دو مورد 

5/1

هه : 

 مهار  مکالهمه

 5/0 25/0  های پرسشی يا پاسخ به ساال با توجّه به تصوير ارائه شدهپاسخ کوتاه به جمله

ــاال از بخش حوار )مانند جمله     ــش تکعه از        طرح سـ ــازی با کلمات پراکنده حداکشر شـ سـ

ای  و ... (شده ، دو گزينههای کتاب( ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه عبارت

25/0 

 تذکّرا  براي طرّاحي سؤاال  امتحاني

گذاری شوند.ساانت امت ان، کنکور و مسابقات بايد کامالً حرکت -1

نبايد اورت ساال از نظر ساختاری و واژگانی، نادرست و نامفهوم باشد. -2

 شود.ای طرعاحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه -3

شيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی  -4 سی      آموزش و ارز افت مطلقاً از اهداف کتاب در اوف و  های معدود و مطابقت مو

 حفظ عددهای االی يک تا اد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است. نيست.

ا توجّه به قرائن بايد توجّه داشــت که چنين مواردی از  تشــخيص ضــمير و اســم اشــارۀ مناســب برای جای خالی در جمله، بدر  -5

 اهداف کتاب درسی نيست.

ست    در  -6 صب و جر از اهداف کتاب ني شخيص م لع اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، ن   گذاریِو کلماتِ جمله بايد اعراب ت

 کامل شده باشد.

 گذاریِ کلماتِ جمله، مطلقاً ممنو  است.طرح ساال از اعراب -7

سم فاعل ثالثی مزيد می      در ا -8 سم فاعل ثالثی مجرعد و مُنتَظِر ا سم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اينکه ناظِر ا شد،   بسم فاعل و ا ا

 .نيستدر کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب 

اورت می    -9 ساال مکالمه به دو  صوير      در طرح  ساال از ت صوير و طرح  و ديهری پر کردن جای توان عمل کرد  يکی ارائۀ ت

 خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه.
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 ميان نوبت اوّل و دوم انسانييازدهم  2 بندي امتحان شفاهي عربي زبان قرآنادامه بارم

 نهمرهموضوعمهار  ها 

 

 هاي مهار 

 وواندن،

 گفتنشنيدن و سخن

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

 هايا حفظ شعر و اجرای گروهی آن يا اجرای نـمايشی متن برخی درس

4

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

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

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

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

 يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

1

 5جمع                                                                            

  تذکّرا 

باشد، ولی امت ان نوبت اوّل و دوم فقط نـمره( می 5نـمره( و شفاهی )از  15امت ان مستمرع اوّل و دوم شامل دو بخش کتبی )از  .1

 کتبی و از بيست نـمره است.

ذ،  ،  ، ط،  ،  ،  ، و( دشــوار اســت و از عهدۀ بســياری از     تلفعظ درســت مخارج حروف خا ّ زبان عربی ) ، ح، .2

ــمیدانش آموزان خواسته شود حتعی انمکان مخارج حروف خا ّ عربی را درست بر زبان     آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نــ

 رست باشد.آورند و تـمرين کنند، زيرا هدف االی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نـماز بايد با تلفعظ د

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

در بخش مکالمه، فهم ساال نيمی از   « فُندُ ِ.أنا أذهَبُ إلی الْ»، کامالً درست است و نيازی نيست پاسخ دهد      «فُندُ إلی الْ»دهد 

ــمره  نا أ»و درنگ کرد و نتوانست بهويد  .« أنا فی ... »و پاسخ داد   « أينَ أنتَ؟»آموزی ساال شد    را دارد؛ مشالً اگر از دانشنــ

 در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است. چون ساال را فهميده است.« فی الصَّفِّ.

ست که از دانش  .4 ن عربی در دو دقيقه معرعفی کند. يا اگر فعّاليّتی در آموز بخواهيم خودش را به زبايکی از موارد امت انی اين ا

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

ــوار اســـت؛ لذا از دانش .5 ــيار دشـ آموز  ها را  حفظ کنند. دانشخواهيم عين عبارتآموزان نمیحفظ عين مکالمات، کاری بسـ

 ذو  و سليقۀ خود و شرايط موجود تغييراتی در متن ايجاد کند. تواند بامی
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 کاردانش/ اي حرفه فنّي يازدهم 2زبان قرآن  عربي بنديبارم

 امتحان کتبي نوبت اوّل 

 نمرهموضوع هاي زبانيمهارت

 

 شناسيمهارت واژه

 نمره( 2)

جمله كه زير كلمات نوشتن معناي چهار كلمه از عربي به فارسي در 

شود.خط كشيده مي

1 

0,5)همانند تـمرينات كتاب( مترادف و متضاد

0,25)يك مورد( كلمه 4تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان 

0,25نوشتن مفرد يا جمع اسم

 

 مهارت ترجمه به فارسي

 نمره( 8)

 6,5هاي عربي به فارسيترجمه جمله

0,5درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله(انتخاب گزينه 

1 تكميل ترجمه ناقص

 

 

 مهارت کاربرد قواعد

 نمره( 6)

ترجمه انواع فعل ماضي، مضارع، امر، نهي، نفي، مستقبل در جمله با 

توجّه به قرائن

2

تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي مناسب براي جاي خالي در     

 قرائنجمله با توجّه به 

 تشخيص نوع فعل در جمله با توجّه به قرائن 

تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر نوع ميان چند كلمه

2

شخص مفرد آنها، عالوه بر      شناخت فعل  سوم  ضي  هاي امري كه ما

 سه حرف اصلي حرف يا حروف زائدي دارند.

2 

 

 

 

 مهارت درک و فهم

 نمره( 3)

صل  »سؤال جوركردني از مفهوم واژگان   ستون اوّل  و كردن كلمات 

  )چهار مورد(« به توضيحات ستون دوم
ــت و چهار جمله داراي جاي       ــافه اسـ يا ارائه پنج كلمه كه يكي اضـ

 خالي كه بايد جاي خالي با كلمه مناسب كامل شود.
 اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهكردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

2

سؤال با چهار كلمه پرسشي    درک مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار 

ها بر شده( يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آن   خوانده

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

1

 

 مهارت مكالـمه

 نمره( 1)

 0,5هاي پرسشيپاسخ كوتاه به جمله

پراكنده حداكثر  سازي با كلمات طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

بارت    كّه از ع ــش ت مات          شـ با كل خالي  جاي  تاب(، پر كردن  هاي ك

اي و ... شده، دو گزينهارائه

0,5
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 دانشکار /اي حرفهفنّينوبت دوم يازدهم  2عربي زبان قرآن  بندي امتحان کتبيبارم

 نمرهموضوع هاي زبانيمهارت

 

 شناسيمهارت واژه

 نمره( 2)

معناي چهار كلمه از عربي به فارسي در جمله كه زير كلمات  نوشتن

شود.خط كشيده مي

1 

0,5)همانند تـمرينات كتاب( مترادف و متضاد

0,25)يك مورد( كلمه 4تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان 

0,25نوشتن مفرد يا جمع اسم

 

 مهارت ترجمه به فارسي

 نمره( 8)

 6,5هاي عربي به فارسيترجمه جمله

0,5انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي )دو جمله(

1 تكميل ترجمه ناقص

 

 

 

 

 مهارت کاربرد قواعد

 نمره( 6)

ترجمه انواع فعل ماضي، مضارع، امر، نهي، نفي، مستقبل در جمله با 

توجّه به قرائن

2

مناسب براي جاي خالي در  تشخيص فعل ماضي، مضارع، امر و نهي    

 جمله با توجّه به قرائن

 تشخيص نوع فعل در جمله با توجّه به قرائن 

تشخيص كلمه ناهماهنگ از نظر نوع ميان چند كلمه

1

شخص مفرد آنها، عالوه بر      شناخت فعل  سوم  ضي  هاي امري كه ما

 سه حرف اصلي حرف يا حروف زائدي دارند.

1 

 1 شناخت فعل مجهول

 1 شناخت اسم فاعل و اسم مفعول

 

 

 

 مهارت درک و فهم

 نمره( 3)

ستون اوّل    »سؤال جوركردني از مفهوم واژگان   صل كردن كلمات  و

  )چهار مورد(« به توضيحات ستون دوم
ــت و چهار جمله داراي جاي       ــافه اسـ يا ارائه پنج كلمه كه يكي اضـ

 خالي كه بايد جاي خالي با كلمه مناسب كامل شود.
 اي(هاي مناسب )سؤال دو گزينهكردن جاهاي خالي با گزينه پريا 

2

درک مطلب )ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمه پرسشي    

ها بر شده( يا )ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آن   خوانده

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

1

 

 مكالـمهمهارت 

 نمره( 1)

 0,5هاي پرسشيپاسخ كوتاه به جمله

سازي با كلمات پراكنده حداكثر  طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله 

بارت    كّه از ع ــش ت مات          شـ با كل خالي  جاي  تاب(، پر كردن  هاي ك

اي و ... شده، دو گزينهارائه

0,5
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 ميان نوبت اوّل و دوم 1401-1400 دانشکار /اي حرفه فنّي يازدهم 2امتحان شفاهي عربي زبان قرآن 

 نـمرهموضوع هامهارت

 هاي مهارت

 خواندن،

 شنيدن 

 و 

 سخن گفتن

 خواني )بدون درنگ و خطا و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف(روان
 هايا اجراي نـمايشي متن برخي درس

4

هاي پرسشيمكالمه ساده در حد كتاب درسي به صورت پاسخ كوتاه به جمله

ــؤال با جمالت داراي ما، ما،ا، ما هو ، ماهي ، بِم ، م نْ أينَ، مِنْ أينَ، كَم، ه لْ،  لِم نْ،، )س

 أ، متي، كيف، لما،ا، لِم ، أَيّ(

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

 كالسيا اجراي گروهي مكالماتي متفاوت با مكالمات كتاب درسي در 

1 

 5جمع نـمره 

 :تذکّرات

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

 نـمره است. 20فقط كتبي و از 

ــت و از عهد     .2 ــوار اس ــت مخارج حروف خاصّ زبان عربي )ث، ح، ،، ص،  ، ط،  ، ع، ق، و( دش ــياري از  تلفّظ درس بس

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

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

« ؟إلَي أينَ تَذه بُ»اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ     وتاه يك يا دو كلمههاي پرسشي به پاسخ ك   در پاسخ به جمله  .3

سخ دهد   سخ دهد:       «فُندُقإلي الْ»پا ست پا ست و نيازي ني ست ا در بخش مكالمه، فهم « فُندُقِ.أنا أ،ه بُ إلي الْ»، كامالً در

شد:    سؤال نيمي از نــــمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش   سؤال  سخ داد:  « أنت ؟ أينَ»آموزي  و درنگ كرد و .« أنا في ... »و پا

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

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

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

ــوار اســت؛ لذا از دانش  .5 آموز ها را  حفظ كنند. دانشخواهيم عين عبارتآموزان نميحفظ عين مكالمات، كاري بســيار دش

 ايجاد كند. تواند با ،وق و سليقۀ خود و شرايط موجود تغييراتي در متنمي
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401معارف اسالمي يازدهم علوم و  2عربي بندي بارم

درس اوّل تا پايان درس ششماز  نوبت اوّل

هاي مهار 

زباني

 جمعمرههنموضوع

 

 : الف

 مهار  

شناسيواژه

 2 5/0شود.(ه )زير کلمات خط کشيده میدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوشتن 

 5/0)همانند تـمرينات کتاب(  متضادمترادف و 

 5/0)دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 5/0 های هفتم تا يازدهم(های موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

 ب:

مهار  ترجمه 

به فارسي

 5 های عربی به فارسیجمله ۀترجم

 5/0 )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  6

5/0تکميل ترجمۀ ناقص

 

 

 ج: 

  مهار 

شناوت و 

کاربرد قواعد

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، امر، نهی، نفی، مجهول، مستقبل ترجمۀ فعل

 و نيز مصدر در جمله )هشت مورد(

210 

 الم لع اإلعرابی و عالمه اإلعراب  

 ( 0.5تشخيص مبتدا، خبر، فاعل، مفعولٌ به، نايب فاعل، جار و مجرور )

 (1تشخيص اسم و خبر نواسخ و اعراب و ترجمۀ آنها )

 (0.5تشخيص مضاف، اليه و افت و ذکر اِعراب آنها )

2 

الغه، زمان، اسم تفضيل، اسم مبهای مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تشخيص اسم

 های کوتاه و سادهافت مشبّهه و اسم آلت( داخل جمله

5/0 

 5/0 (0.25( و تشخيص نو  نعت )0.5نعت مناسب برای منعوت ) تشخيص

 25/0 ترجمۀ )ماضی+ مضار ( يا )مضار + مضار ( يا )ماضی+ماضی(

 5/0 25اف ۀ  5 کتشخيص گزينۀ درست در انتخاب مضاف مانند اختبر نفس

 75/0 تشخيص فعل مضاعف، مهموز و رباعی در جمله و ذکر ايغه يا ترجمۀ آن

 2 نمره( 1نمره( و اعراب ) 1ت ليل ارفی )

اعراب فرعی )در اسم مشنعی، جمع مذکعر سالم، جمع مانعث سالم، اسماء خمسه و اسم  تشخيص

 ممنو  من الصرف(

5/1 

 

 

 د: 

 «دوم ستونتوضي ات ل به وال کردن کلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومساال جورکردنی از 

 ۀدارای جای خالی که بايد جای خالی با کلم ۀجمل دوکلمه که يکی اضافه است و  سه ۀيا ارائ

 مناسب کامل شود.

12 
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

مهار  درک 

 و فهم

 ای(گزينه دومناسب )ساال  هایگزينهپر کردن جاهای خالی با يا 

ديهريا هر ساال مشابه 

 با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده(  ساالچهار احی متن و طرع ۀمطلب )ارائ کدر

 يا بر اساس متن آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

طرح ساال درک مطلب ارج يّت دارد. (ارائه شده در برگۀ امت انی

1
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401 علوم و معارف اسالمي يازدهم 2 بندي عربيبارمادامه 

 درس اوّل تا پايان درس دوازدهماز دوم نوبت 

هاي مهار 

زباني

 جمعمرههنموضوع

 : الف

 مهار  

شناسيواژه

 5/02شود.(ه، )زير کلمات خط کشيده میدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوشتن 

 5/0)همانند تـمرينات کتاب(  مترادف و متضاد

 5/0)دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

 5/0 های هفتم تا يازدهم(های موجود در کتابنوشتن مفرد يا جمع اسم )در حدّ اسم

ب: مهار  

ترجمه به 

فارسي

 5 های عربی به فارسیجمله ۀترجم

 5/0 )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  6

5/0تکميل ترجمۀ ناقص

 

 

 ج: 

  مهار 

شناوت و 

کاربرد قواعد

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، نفی، مجهول، امر، ترجمۀ فعل

 نهی، مستقبل و مصدر در جمله )چهار مورد(

110 

اسم مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، افت مشبّهه، اسم تفضيل، اسم تشخيص نو  

 مکان و زمان و اسم آلت( )سه مورد در جمله(

75/0 

 5/0 تشخيص اسم و خبر افعال ناقصه و اعراب آنها

 5/0 تشخيص نعت مناسب برای منعوت و تشخيص نو  نعت

 25/0 25اف ۀ  5 کاختبر نفستشخيص گزينۀ درست در انتخاب مضاف مانند 

 5/0 تشخيص فعل مضاعف، مهموز يا رباعی در جمله و ذکر ايغه يا ترجمۀ آن

 25/1 (5/0( و اعراب )75/0ت ليل ارفی )

 5/1 شناخت انوا  فعل معتل )مشال، اجوف و ناقص(

 75/0 شناخت فعل مضار  منصوب و اعراب آن )االی يا فرعی( و ترجمۀ آن

 75/0 شناخت فعل مضار  مجزوم و اعراب آن )االی يا فرعی( و ترجمۀ آن

يافتن فعل و جواب شرط و اعراب آنها، ترجمۀ اسلوب شرط، تشخيص فعل مناسب در اسلوب 

 شرط، يافتن فعل طلب و جواب آن و ترجمۀ آنها و در همۀ موارد ذکر اعراب

75/0 

 25/0 و ما در جمله تشخيص انوا  مَنْ

 5/0 جا داد( 14توان طرح ساال آن را در ساال شماره اعراب فرعی )می
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 75/0 جا داد( 14توان طرح ساال آن را در ساال شماره اعراب تقديری و م لعی )می

د: مهار  

 درک و فهم

 «ن دومستوتوضي ات ل به وال کردن کلمات ستون اوّ»واژگان  مفهومساال جورکردنی از 

 . (مورد )دو

 ۀدارای جای خالی که بايد جای خالی با کلم ۀجمل دوکلمه که يکی اضافه است و  سه ۀارائ يا

  مناسب کامل شود.

 ای(گزينه دومناسب )ساال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

يا هر ساال مشابه ديهر

12 

 با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده(  ساالچهار احی متن و طرع ۀمطلب )ارائ کدر

ن يا بر اساس مت آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعيين درست و  چهار ۀارائ) يا

 (ارائه شده در برگۀ امت انی

طرح ساال درک مطلب ارج يّت دارد.

1

تذکّرا  براي طرّاحي سؤال امتحان

بندی تغييراتی اجرا نـمايد؛ ولی در نوبت دوم است حدّاکشر يک نـمره در بارمدر طرعاحی ساال امت ان نوبت اوّل طرعاح مجاز  -1

 گردد.بندی دقيقاً رعايت میبارم

جمه، ای مهارت ترتواند از بخش شش نـمرهمی نوشتن مفرد يا جمع اسم و يافتن مترادف يا متضاد طرح ساال از بخش قواعد، -2

نزم نيست تعداد ساانت نوبت اوّل  ان برخی ساانت را با هم تلفيق کرد.تويا بخش مهارت درک و فهم باشد و ااونً می

هاست.(مورد باشد. )امتياز اين شيوۀ طرعاحی ساال کاهش حجم پرسش 23مورد و نوبت دوم  18
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401علوم و معارف اسالمي يازدهم  2 عربيشفاهي بندي امتحان بارمادامه 

 دوماوّل و نوبت ميان 

 مرههن موضوعها مهار 

  هايمهار 

 وواندن،

گفتنشنيدن و سخن

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

 هايی مانند حفظ سرود و اجرای گروهی آنو فعّاليت

هااجرای نـمايش از متن برخی درس

8

 مهارت شنيدن و سخن گفتن

 های پرسشی پاسخ کوتاه به جملهمکالمۀ ساده به اورت 

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

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

2

10  هاهمرهجمع ن                                                     

  تذکّرا 

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

 فقط کتبی و از بيست نـمره است.

شود مخارج حروف خا ّ آموزان خواسته میازآنجا که عربی درس اختصاای رشتۀ علوم و معارف اسالمی است؛ لذا از دانش .2

و تلفعظ ا يح در نـمرۀ شفاهی يک نـمره از هشت نـمره  (و  ،  ،  ، ط،  ،  ، ذ، ح،  ،)ی را درست تلفعظ کنند. عرب

 را دارد.
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401دهم ياز 2فارسي  بارم بندي

 نمره هاموضوع قلمروها رديف

 

 

1 

 

 زباني

 نمره7 

 1 معني واژه

 2 امالي واژه

 4 دستور

 

2 
 ادبي

 نمره 5

 3 هاي ادبيآرايه

 1 تاريخ ادبيات

 1 حفظ شعر

 

3 
 فكري

 نمره 8

 3 درک مطلب

 2/5 معني و مفهوم نثر

 2/5 معني و مفهوم نظم

 20 جمع نمره

 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است. 2زمان تدريس اين کتاب 

 يادآوري:

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

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

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

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

 خوانداري )مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و...( و فن بيان بايد توجّه شود.
 بندي جدول فوق باشد.نمره)نوبت دوم(، طبق بارم 12نمره)نوبت اول( و  8بارم آزمون نوبت دوم و شهريورماه، به نسبت  -
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 

 1400-1401دهم ياز 2بارم بندي نگارش 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه  موضوع رديف

 

 بازشناسي 1

 

 2 هاي درستوانايي بازشناسي آموزه

 

 

2 

 

 

 توليد متن

 

 

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

 نوشته(

5/1 

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

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

9 

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

 بودن(

5/1 

 2 هاي نگارشيغلط اماليي( و رعايت نشانهامالي واژگان )نداشتن  -4

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

 و شعر و پروراندن موضوع( مثل، حكايت

3 

 1 هاي نگارشيرعايت امال و نشانه

 20 جمع

 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است. 1زمان تدريس اين کتاب 

 يادآوري:

 بندي جدول فوق، طرح خواهد شد.هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از كل كتاب طبق بارمدر آزمون -
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401زدهم يا 2فارسي و نگارش  بارم بندي

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

 

1 

 1 معني واژه

 1 امالي واژه

 1/5 دستور

 1/5 هاي ادبيآرايه 2

 0/5 تاريخ ادبيات

 0/5 حفظ شعر

 

3 

 2 درک مطلب

 1 معني و مفهوم نثر

 1 معني و مفهوم نظم

 10 جمع 

 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است. 2زمان تدريس اين کتاب

 يادآوري:

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

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

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

 باشد.اختصاص يابد و صرفاً يك واژه مدنظر ن جاي خالي به يك مصراع يا يك بيت در حفظ شعر، -
سش در آزمون - شفاهي برگزار مي    ها و پر صورت  سي به  ضوع   هاي فرايندي كه در جريان يادگيري كال شي يا  شود، به مو هاي خوان

 هاي خوانداري )مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و...( و فن بيان بايد توجّه شود.پاره مهارت
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 (16و  14، 12، 10، 8، 6، 4، 2هشت درس ) نمره شامل 10ب  نگارش: 

 نمره هاي ارزشيابيسنجه  موضوع رديف

 

 1 هاي درستوانايي بازشناسي آموزه بازشناسي 1

 

 

 

2 

 

 

 آفرينش

 

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

 نوشته(

1 

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

 فكر نو و سير منطقي نوشته(

3 

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

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

، هسته معنايي مثلمثل نويسي/ حكايت نگاري/ شعر گرداني )درک و دريافت  هاي نوشتاريسازه 3

 پروراندن موضوع( -حكايت و شعر

2 

 1 هاي نگارشيرعايت امال و نشانه -

 10 جمع

 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است. 2زمان تدريس اين کتاب، 

 يادآوري:

 نمره 20نمره( = مجموع 10نمره( + نگارش )10: فارسي )2نمره پاياني فارسي و نگارش  -

 شود.بندي جدول فوق، طرح هاي نوبت دوم و شهريورماه، سؤال از كل كتاب، طبق بارمدر آزمون -
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401يازدهم  2علوم و فنون ادبي بارم بندي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت در هفته و نوع آزمون کتبي است. 2زمان تدريس اين کتاب 

 يادآوري:

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

 تنظيم شود.شده در بخش تحليل فصل هاي بخش نقد و تحليل نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائهپرسش 

   بندي جدول فوق از كل كتاب نمره )نوبت دوم( و شهريور طبق بارم  12نمره )نوبت اول(/ 8بارم آزمون نوبت دوم به نسبت

 خواهد بود.
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره موضوع رديف

 4 شناسيمباني تحليل متن، تاريخ ادبيات و سبك 1

 6 موسيقي شعر 2

 6 شناسيزيبايي 3

 4 نظم و نثر نقد و تحليل 4

 20 جمع
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 1400-1401بندي زبان انگليسي دهم، يازدهم و دوازدهم بارم

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

 آزمون مستمر

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

 . شودو برگزار مي

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

 . شوديمدبيران گرامي انجام 

 آزمون پاياني :

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

نمره( 4) Speaking 

 : (MONOLOG)گوييتك-

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

 : (DIALOG)گفتگو -

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

 :(ROLE PLAY) ايفاي نقش -

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

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

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

 :(INTERVIEW)مصاحبه -

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

 دهند.ايشان پاسخ مي

نمره( 4) Listening 

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

 شنيداري كتاب است.ي هابخشهاي موجود در مشابه تمرين

نمره( 4)  Reading 

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

آموز و كار است.هاي دانشكتاب  

نمره(  4) Writing  

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

نمره(2) Grammar  

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

نمره(2)  Vocabulary 

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

  د.يابيي كتاب و دو سوم آن به نيمه دوم كتاب اختصاص ميابتدااز مجموع نمرات، به نيمه  سومكبراي نيمسال دوم، ي 
  .آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است 
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

 توجه:

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

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

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

 آموزشي تحويل گردد.

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

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

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

 گردد.بر دو مي

 نوبت دوم پايه دوازدهم )آزمون نهايي( تبصره:

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

 برگزار گردد.

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

 ي استاندارد برگزار گردد.هاستيلچك

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

 نمره9  (listening )يداري* مهارت شن

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

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

 نمره10   (reading)* مهارت خوانداري

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

 درسي

 نمره 8  (writing) * مهارت نوشتاري

 نمره 6  (vocabulary )* واژگان

 نمره7  (grammar) * دستور زبان

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

 1400-1401روان شناسي يازدهم بندي بارم

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول درس

  5/4  تا5/3 اول 
 

10 

2/5 

 2/5 5/5تا  5/4 دوم 

 2/5 5/5تا  5/4 سوم 

 2/5 6تا  5 چهارم 

 2/5  پنجم 
حل مساله ، چرا حل مساله مهم 

است ، مراحل حل مساله ، عوامل 

  تاثير گذار بر حل مساله

2/5 

 2/5  ششم 

 انواع تصميم گيري،

مالک هاي تصميم گيري، سبك  

هاي تصميم گيري، پيامدهاي 

 ناتواني در تصميم گيري

2/5 

 3  هفتم 

انگيزه هاي  انگيزه و نگرش ،

دروني ، باورها ، بيروني و 

هدفمندي ، ناهماهنگي شناختي ، 

 ادراک كنترل و ادراک كارآيي

3 

 2  هشتم 

نقش متقابل عوامل جسماني و 

رواني در سالمت روان ، فشار 

رواني ، مقابله هاي سازگارانه ، 

 مقابله هاي سازگارانه 

2 

 20 20 20 جمع

نمره به سواالت عيني ) چهار  5سواالت تحليلي و تشريحي و در صورت لزوم  نمره آن به  15نمره ارزشيابي پاياني حد اقل  20در 

 گزينه اي ( اختصاص يابد .
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 1400-1401بارم بندي پايه يازدهم 

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

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

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

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

 دانش آموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي مي كند.

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

ان هر نوبت  اعالم و در كارنامه او سالمت در دوره دوم متوسطه بر پايه بارم بندي زير محاسبه و به عنوان نمره نهايي دانش آموز در پاي 

 ثبت خواهد شد.

محتواي 

 آموزشي 
 مالک هاي ارزيابي

 روش سنجش و ارزيابي

 )ارزياب(
 ابزار جمع آوري داده ها

بارم بندي 

 )نمره( 

  رفتارهاي

فردي و 

اجتماعي 

 نمره(2)

  رفتار هاي فردي و اجتماعي )پوشش

ورزشي،حضور به موقع، اجراي تكاليف و 

پذيري ، كنترل هيجانات و احترام به مسئوليت 

 ديگران، رعايت بهداشت فردي و عمومي و  ...(

  ارزيابي

 همساالن

 خودارزيابي 

 ارزيابي معلم 

 چك ليست مشاهده رفتار 

 دفتر گزارشات سرگروه 

   چك ليت ارزيابي از خود يا

 ديگران

2 

  بخش

مهارت 

هاي 

ورزشي 

 نمره(8)

  مدنظر سطح مهارت هاي ورزشي) مهارت هاي

 در هر نيمسال(

 

  ارزيابي

 همساالن

 خودارزيابي 

 ارزيابي معلم 

 چك  ليست ثبت ركورد 

 چك ليست مشاهده رفتار 

4 

  امتيازات كسب شده در انجام بازي ها و رقابت

 هاي كالسي

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

 چك ليست ثبت امتيازات 

1 

  بكارگيري قوانين و مقررات،  و استراتژي ها در

 بازي هاي ورزشي

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

 چك ليست مشاهده رفتار 

1 

  مشاركت فعال در تمرينات و  بازي هاي

 ورزشي

  ارزيابي

 همساالن

 ارزيابي معلم 

 چك ليست مشاهده رفتار 

2 
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  آمادگي

جسماني 

 نمره(8)

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

 آزمون هاي كتبي آنالين 

2 

  انجام تمرينات و تكاليف حركتي آمادگي

 جسماني در خانه و مدرسه

 ارزيابي معلم 

 ارزيابي والدين 

  كارنماي  ثبت تكاليف حركتي

 در منزل

 پوشه كار 

 چك ليست مشاهده رفتار 

2 

  سطح آمادگي جسماني) فاكتور هاي مدنظر در

 هر نيمسال(

 خودارزيابي 

 ارزيابي والدين 

 چك ليست مشاهده رفتار 

 آزمون هاي آمادگي جسماني 

4 

 موضوعا

ت 

دانشي 

 نمره(2)

 شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال 
 ارزيابي معلم 

 

  چك ليست ارزيابي پروژه 

 گزارش تكاليف منزل 

 آزمون هاي كتبي آنالين 

2 

 20 جمع نمرات

 نكات مورد توجه:

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

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

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

  (4مهارت هاي ورزشي انتخابي ،)نمره 

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

 دانش آموز در طول نيمسال نيز مد نظر قرار گيرد. 

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

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

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

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

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

 )تفريحات سالم در طبيعت )... نمره 
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1400-1401يازدهم  1بارم بندي فلسفه   

 ارزشيابي مستمر

 نوبت نخست و دوم 
 پايان نوبت اول عنوان درس نمره

پايان نوبت دوم و 

 شهريور

 هاي داخل درس:فعاليت

كردن،تفكيك كردن، تفكر ـ مقايسه كردن، خود ارزيابي 

، كردنكردن، تكميلبندي كردن، بررسيكردن، دسته

آموزي، حل مسئله، بيان تطبيق دادن، تأمل كردن، درس

 هانمونه، تشخيص دادن، طرح مسئله، يافتن مصداق

 

هاي دبير در باره متن درس و ميزان ـ پاسخ به سؤال

 فهم از محتواي درس
 

 دريسـ مشاركت و همكاري در حين ت

 

 ـ تحقيق و پژوهش

 

 "كار ببنديمبه "هاي انجام فعاليتـ

 

 

 

 

7 
 

5 

 

3 

 

2 

 

3 

 2 4 چيستي فلسفه

 1 3 هاي فلسفهريشه و شاخه

 1 4 فلسفه و زندگي

 1 3 آغاز تاريخي فلسفه

 1 3 زندگي بر اساس انديشه

 1 3 امكان شناخت

 7 20 جمع

همانند نوبت اول انجام ارزشيابي مستمر نوبت دوم 

 شودمي

 2/5  ابزارهاي شناخت

 3/5 نگاهي به تاريخچه معرفت

 2 1چيستي انسان 

 2 2چيستي انسان 

 3 گراموجود اخالقانسان، 

 13 جمع                                                            

 20 جمع کل 20 جمع

 توجه:

 نيم نمره كاهش يا افزايش يابد.تواند به اختيار دبيران، ،كرشده در هر درس مي بنديـ بارم1

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

هاي كتبي و نهايي و سراسري سؤال طراحي د در آزمونها نبايآمده است و نيز از پا ورقي "براي مطالعه"مطالبي كه تحت عنوان 

 شود.
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 1400-1401يازدهم  2جغرافيا بندي بارم

 پاياني نوبت اول شماره درس
 پاياني نوبت دوم و شهريور

 

1 2  

 

4 

 

 

2 2 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

  20جمع                              

7  3 

8  5/3 

9  3 

10  5/3 

11  3 

 20جمع                                                       

صيه  شود در آزمون كتبي خرداد ماه  تو ستنباطي و     4 مي  سواالت ا شتر به  اظهار نظر دانش فهم و ودرک  نمره بخش اول كتاب بي

 از پرسش هاي حافظه محور خودداري شود. يادگيري پايدار اختصاص يابد و آموزان و
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 1400-1401يازدهم  2بندي جغرافيا ادامه بارم

 نمره ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم

بحث وگفتگو .اظهار نظر كردن، بيان ايده ها ، همفكري كردن   . مشاركت ،طرح سوال ،پاسخ به فعاليت ها ،پيشنهادكردن 

            وآزمون هاي كتبي وشفاهي                                                                                                       

6 

 5 قيق هاي سفارش شده در كتاب ،ارايه در كالس )به روش هاي مختلف                                                      انجام تح

 5/4    فعاليت هاي مهارت هاي جغرافيايي )نقشه خواني  ، تفسير نقشه  ، توليد نقشه موضوعي و ...                                          

)مندرج در كتاب يا به سفارش معلم ، خواندن متن وپاسخ به سواالت   "مطالعه موردي  "پاسخگويي به سواالت 

                                                                                                              "مطالعه براي انجام فعاليت   "استنباطي  ( و 

5/1 

 2 درست كردن مدل وماكت ،   ترسيم اينفوگراف ،طراحي پوستر ،عكاسي وجمع آوري ونمايش عكس و...                

 1                                         خود ارزيابي                                                                                                                  

 20 جمع                                                         
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 1400-1401انساني  يازدهم از بعثت پيامبر اسالم تا پايان صفويه 2تاريخ بندي بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

نمره، مطابق جدول فوق  5در آزمون نوبت دوم )خرداد( و شهريور از بخش نخست كتاب، دو مجموعه سؤال مجزا، هر كدام به ارزش 

 را مجاز به انتخاب فقط يكي از اين دو مجموعه نماييد.  آموزانطراحي و دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهريور خرداد و/نوبت دوم نوبت اول درس

1 1-3 0-3  

5 

 

 

 

 

 

 

5 

2 1-2 0-2 

3 1-3 0-3 

4 1-3 0-3 

5 1-3 0-3  

 

5 

6 1-3 0-3 

7 1-3 0-3 

8 1-3 0-3 

9 20 1-3  

 

 

 

15 

10 1-3 

11 1-2 

12 1-2 

13 1-3 

14 1-3 

15 1-3 

16  1-3 

  20جمع                                                                
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 1400-1401انساني  يازدهم از بعثت پيامبر اسالم تا پايان صفويه 2تاريخ ادامه بارم بندي 

 بندي کيفيجدول بارم

 نمره نوع پرسش رديف

 

 ؛ مانند:به خاطر آوردن 1

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

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

شود، چنانچه تمايل به هاي تكميل كردني يا جاي خالي توصيه نمي. طراحي سؤال2يا نوع باشد. 

نامه درج نماييد هايي داريد، واژگان و يا اصطالحات مهمِ حذف شده را در پرسشطرح چنين پرسش

 آموزان بخواهيد كه واژه يا اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند. از دانش و

 3حداکثر 

 3حداکثر  ؛ تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي 2

 5حداکثر  ؛هاي تاريخيهاي پديدهبندي اجزا يا ويژگيتوصيف، فهرست و طبقه 3

 8حداقل  ؛اريخيهاي تنتايج و پيامدهاي پديدهها، علل، داليل، آثار، تلخيص، تشريح و تحليل زمينه 4

ها و ها؛ شرايط ظهور و سقوط تمدن) نقش و عملكرد شخصيتهاي تاريخيمقايسه پديده 5

 ها؛ رويدادها و تحوالت مهم و ....(؛حكومت

هاي مختلف باشد و نه صرفاً يك ها و فصلتواند مربوط به درس: محتواهاي مقايسه شده ميتوجه

 فصلدرس يا 

 2حداقل 

 و ها، نمودارها، آثار و بناها، كتيبه، اسناد، متون()نقشه کاربست شواهد و مدارک تاريخي 6

 ها؛آن هايداللت استنباط و استخراج

نامه هايي، يك يا چند مورد از شواهد و مدارک تاريخي را در پرسش: در طراحي چنين سؤالتوجه

 يد.هايي را طرح نمايارائه و ،يل آن پرسش

تواند از خارجِ كتاب درسي نيز طرح شود، الزم به توضيح است كه شواهد و مدارک تاريخي مي

مشروط به آنكه كامالً مرتبط با محتواي آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارک كتاب درسي 

 باشد.

 3حداقل 

 ؛اظهارنظر و قضاوت 7

بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي،  هايتواند در باره شخصيت: اظهارنظر و قضاوت ميتوجه

آموزان قرار گرفته ها كه مورد بازديد دانشهاي تاريخي و موزهآثار و بناهاي باستاني موجود در سايت

 اند،  انجام شود.هايي كه راجع به آن جست و جو و پژوهشي كردهو يا موضوع

 آموزان به پاسخي يكسان نيستتيابي دانشها، دسالزم به يادآوري است كه هدف از اين گونه پرسش

هايي بر اساس تناسب جواب با پرسش هاي چنين سؤالگذاري و تخصيص نمره به پاسخو لذا ارزش

 و نحوه استدالل و ساماندهي مطلب انجام شود.

 2حداکثر 

 : توجه

جدول فوق بيان شد، سنجش به  6در رديف  ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوي كهها، نمودارها، جدولاز متن يك توضيح، نقشه

 عمل آيد و مطلقاً به شكل ديگري هيچ پرسشي طرح نشود.
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 1400-1401تاريخ معاصر ايران يازدهم بندي بارم

 شهريور و دي پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول درس 

 

1 2   
5/1 2 5/1  

3 5/1   
5/1 4 5/1  

5 5/1   
5/1 6 5/1  

7 5/1   
5/1 8 5/1  

9 5/1   

5/1 10 5/1  

11 5/1  5/1 

12 5/1  

2 13 5/1 5/1 

14  5/1 

15 5/1 5/1 

16 5/1 

17 5/1 5/1 

18 5/1 

19 5/1 1 

20 5/1 5/1 

 21 5/1 

22 5/1 2 

23 5/1 

24 5/1 1 

25 5/1 1 

26   

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
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ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتكتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيطراحي آزمون همواره هدفـ در 

 حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع 

 آمده است.« ز تاريخبرگي ا»و « بيشتر بدانيد»، «يك توضيح»ـ مطالبي كه تحت عنوان 
 ها و تصاويرها، نمودارها، نقشهـ اطالعات مندرج در جدول

 ها درج شده است،ـ مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي
 بندي نوبت شهريور طراحي شوند.هاي جبراني نيز براساس بارمـ آزمون
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 1400-1401يازدهم  2شناسي جامعهبندي بارم

شهريور، دي و  نوبت دوم نوبت اول درس

 بزرگساالن

   5/2 اول

 

 

5  

1 

 1  5/2 دوم

 1  5/2 سوم

 1  5/2 چهارم

 1  5/2 پنجم

 5/1  5/2 ششم

 5/1  5/2 هفتم

 5/1  5/2 هشتم

 5/1 2  نهم

 5/1 2  دهم

 5/1 2  يازدهم

 5/1 2  دوازدهم

 5/1 5/2  سيزدهم

 5/1 2  چهاردهم

 5/1 5/2  پانزدهم

 20 20 20 جمع
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 1400-1401يازدهم  تجربي 2بندي رياضيات بارم

 

 

  

 شهريور/دي

 

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم

 

5/2 2 6 1 

3 5/2 6 2 

3 5/2 6 3 

 4 (76تا صنمره ) 2 3 3

5/3 5/3  5 

3 5/3  6 

2 3  7 
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 1400-1401يازدهم  2هندسه بندي بارم

 شهريور خرداد دي فصل

1فصل   14 5 8 

 45تا ص  2فصل  
 

6 2  

7 
 5  تا آخر 45از ص  2فصل

3فصل    8 5 
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 1400-1401انساني يازدهم  2رياضي و آمار بندي بارم

 

 

 

  

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم شهريور/دي

5/6 5 13 1 

8 8 7  
 (44)تا آخر صفحه 

2 

5/5 7  3 
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 1400-1401يازدهم  بندي آمار و احتمال رياضيبارم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم شهريور/دي

5 5/4 12 1 

6 5/5 8  
 (51)تا آخر صفحه 

2 

5 6  3 

4 4  4 
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 1400-1401رياضي يازدهم  1حسابان بندي بارم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فصل نوبت اول نوبت دوم دي / شهريور

4 4  10 1 

4 3 8 2 

 3 (1نمره )درس  2  3 3

4 4  4 

5 6  5 
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 1400-1401رياضي يازدهم  2فيزيك بندي بارم

 شماره فصل

 شهريور نوبت دوم نوبت اول

 ماه و بزرگساالنو دي

 آزمايشفعاليت و  محتواي نظري فعاليت و آزمايش محتواي نظري فعاليت و آزمايش محتواي نظري

 25/1 5/5 5/0 4 2 11 اول

 دوم  

  67تا ص 

ــوان در   ــداي ت ــت )اب

 مدارهاي الكتريكي(

5/5 5/1 2 5/0 75/4 1 

 دوم  

ــا آخــر  67از ص  ت

 فصل

  5/2 5/0 

 5/0 5/3 1 5/4   سوم

 75/0 75/2 1 5/3   چهارم

 5/3 5/16 5/3 5/16 5/3 5/16 جمع

20 20 20 

چنين هاي كتاب درسي و هم ها، آزمايشنمره هر آزمون  به ارزشيابي از بخش هاي مربوط به فعاليت درصد   20الزم است حدود   -1

 طراحي آزمايش اختصاص داده شود.

 نمره نسبت به جدول باال تغيير كند. 5/0نمره هر فصل حداكثر مي تواند تا   -2
علم، نتايج فعاليت هاي تحقيقي، واژه نامه و مواردي كه در  از مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ   -3

 ها نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمون ها طراحي شود.پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است و از پيوست
 افزون بر موارد باال، هنگام طراحي آزمون به نكات مندرج در هر بخش از راهنماي معلم نيز توجه شود. -4
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هاي مســتمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرســتي از اين انتظارات و ســهم  در ارزيابي -5

 دهدها  نشان ميها را در آزمونآن

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

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

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

 و ...
 نمره 4تا  2 نمره 4تا  2

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

 و تحليل، ارائه گزارش(
  نمره 3تا  2

كت و   5 هاي عملي و            مشــــار يت  عال جام ف ند آموزش)ان مل در فراي عا ت

آزمايشــگاهي، مشــاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح 

 پرسش هاي مفهومي(

  نمره 6تا  4

 نمره 7تا  4 نمره 3تا  1 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6
 نمره 8تا  6 نمره 3تا  2 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 7
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 1400-1401تجربي يازدهم  2فيزيك بندي بارم

 شماره فصل

 شهريور نوبت دوم نوبت اول

 ماه و بزرگساالنو دي

مــحــتــواي 

 نظري

 فعاليت و آزمايش محتواي نظري فعاليت و آزمايش محتواي نظري فعاليت و آزمايش

 5/1 75/5 5/0 5/4 5/2 5/11 اول

 دوم  

  53تا ص 

 توان در 5ـ2)ابتداي 

 مدارهاي الكتريكي( 

5 1 5/1 5/0 25/4 75/0 

 دوم  

ــتــداي  ــوان در   5-2)از اب ت

تا آخر        هاي الكتريكي  مدار

 فصل(

  2 5/0 

 25/1 5/6 2 5/8   سوم

 5/3 5/16 5/3 5/16 5/3 5/16 جمع

20 20 20 

چنين هاي كتاب درسي و هم ها، آزمايشاز بخش هاي مربوط به فعاليتدرصد نمره هر آزمون  به ارزشيابي    20الزم است حدود   -1

 طراحي آزمايش اختصاص داده شود.

 نمره نسبت به جدول باال تغيير كند. 5/0نمره هر فصل حداكثر مي تواند تا   -2
 قي، واژه نامه و مواردي كه دراز مطالب مربوط به خوب است بدانيد، زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم، نتايج فعاليت هاي تحقي   -3

 ها نبايد پرسش يا مسئله اي در آزمون ها طراحي شود.پاورقي برخي از صفحه هاي كتاب اشاره شده است و از پيوست
 افزون بر موارد باال، هنگام طراحي آزمون به نكات مندرج در هر بخش از راهنماي معلم نيز توجه شود.-4
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  ها را درمستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد. جدول زير فهرستي از اين انتظارات و سهم آن   هاي در ارزيابي-5

 دهدها  نشان ميآزمون

 پاياني مستمر انتظارات عملكردي رديف

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

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

 و ...
 نمره 4تا  2 نمره 4تا  2

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

 و تحليل، ارائه گزارش(
  نمره 3تا  2

ند        5 مل در فراي عا كت و ت هاي عملي و       مشــــار يت  عال جام ف آموزش)ان

آزمايشــگاهي، مشــاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح 

 پرسش هاي مفهومي(

  نمره 6تا  4

 نمره 7تا  4 نمره 3تا  1 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 6
 نمره 8تا  6 نمره 3تا  2 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 7
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 1400-1401يازدهم  2شيمي بندي بارم

 براي آزمون نوبت اول و پايان سال:

 براي آزمون شهريور و جبراني دي ماه هم چنين در صورتي كه آزمون پايان سال به صورت نهايي برگزار شود:

 

 

 

 

 

 

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

 توصيه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون

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

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

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

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

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

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

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

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

  نامگذاري آلكان ها با شاخه هاي فرعي متيل و اتيل جزو اهداف كتاب درسي است اما نامگذاري ديگر تركيب هاي آلي

 اف كتاب نيست و در اين موارد فقط نام تركيب هاي موجود در كتاب مي تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد.جزو اهد

 

 

 

 

 

 نمره)نوبت دوم( نمره)نوبت اول( فصل

  15 قدر هداياي زميني را بدانيم -اول

5 

)تا ابتداي آنتا لپي همان محتواي 63تا صفحه   -در پي غذاي سالم –دوم 

 انرژي است(

5 2 

 7 - تا آخر 63از صفحه    -در پي غذاي سالم –دوم

 6 - پوشاک نيازي پايان ناپذير -سوم

 20 20 مجموع

 نمره فصل

 5/7 اول

 5/7 دوم 

 5 سوم

 20 مجموع
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قرار گيرد . جدول زير فهرستي از اين پيشنهاد مي شود كه در ارزيابي هاي مستمر و پاياني ، انتظارات عملكردي مورد توجه 

 انتظارات و سهم آنها را در اين آزمون نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف انتظارات عملكردي مستمر پاياني

 1 طراحي آزمايش 4-2 3-1

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

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

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

مشاركت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي، مشاركت در بحث هاي گروهي  6-4 -

 و طرح پرسش هاي مفهومي(، كنجكاوي علمي 

5 

 6 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 3-1 7-4

 7 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 3-2 8-6

 8 حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( - 3-1
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 1400-1401يازدهم   2زيست شناسي  بارم بندي

 شود.ارزشيابي از دانش آموزان در اين درس به دو صورت مستمر و پاياني انجام مي

آموزان در كالس يا خارج از كالس و در طول سال تحصيلي انجام   هاي گروهي يا انفرادي دانشبراساس فعاليت  ارزشيابي مستمر   

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

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

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

شيابي پاياني  ــود . در نوبت اول   ارز ــورت آزمون كتبي انجام مي ش ــل اول كتاب ) تا 20در دو  نوبت به ص پايان  نمره از پنج فص

سمت اول و    78صفحه   ست. در نوبت دوم پنج نمره به ق صل      15( ا صاص دارد. بارم بندي ف سمت دوم كتاب اخت ها براي نمره به ق

 شود.نوبت اول، دوم و شهريور مطابق جدول زير پيشنهاد مي

کتاب رهاي آخيوست ها و پتوجه داشته باشيد که طرح پرسش از مطالب مربوط به بيشتر بدانيد، واژه شناسي، پاورقي       

 .ها ممنوع استدر همه آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فصل و عنوان

 

 شهريور نيمسال دوم نيمسال اول

 2 1 4 .تنظيم عصبي1

 2 1 4 .حواس2

 2 1 3,5 .دستگاه حرکتي3

 1,5 1 2,5 .تنظيم شيميايي4

 2 1 4 .ايمني5

 - - 2 فعاليت ها

 2 3 - .تقسيم ياخته6

 2,5 4 - .توليد مثل7

 2 3 - .توليد مثل نهاندانگان8

 2 3 - .پاسخ گياهان به محرک ها9

 2 2 - فعاليت ها

 نمره  20 نمره  20 نمره  20 جمع
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 1400-1401يازدهم انسان و محيط زيست بندي بارم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس
 نوبت اول

 
 نمره

پاياني نوبت دوم 

 شهريور -خرداد
 نمره

1 5 

20 

25/1 

5 
2 5 25/1 

3 5 25/1 

4 5 25/1 
5   5 

15 6   5 

7   5 

 20 جمع
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 1400-1401يازدهم  2آزمايشگاه علوم بندي بارم

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول فصل

 

 2تئوري :  2تئوري :  2تئوري :  اول )كليات(

 4عملكردي :  4عملكردي :  4عملكردي :  هاي مربي(دوم )آزمايش
 6عملكردي :  6عملكردي :  6عملكردي :  هاي دستورالعملي(سوم )آزمايش

 6عملكردي :  6عملكردي :  6عملكردي :  هاي كاوشگري(چهارم )آزمايش
 2 2 2 پروژه

 20 20 20 جمع

ر هاي شبيه به هم، تهيه و ارزشيابي هفعاليت ليست( براي هر فعاليت يا هر دسته ازبراي ارزشيابي مستمر، يك فهرست وارسي )چك

 برگ اين فهرست در كتاب راهنماي معلم آورده شده است.آموز بر اساس آن، انجام شود. نموندانش
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 1400-1401تجربي / رياضي يازدهم شناسي زمينبندي بارم

 شود.ميارزشيابي در اين درس به دو صورت مستمر و پاياني انجام 

آموزان در كالس يا خارج از كالس و در طول سال تحصيلي انجام   هاي گروهي يا انفرادي دانشبر اساس فعاليت  ارزشيابي مستمر  

ــود. اين ارزمي ــاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششش ــاس مش ــاس عملكرد يابي بر اس آموز در هنگام انجام هر فعاليت و بر اس

ــاركت در بحثها، مانند ارائدانش آموزان در انجام فعاليت ــشه گزارش، مش ــخ به پرس ــفاهي انجام هاي گروهي، پاس هاي كتبي و ش

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

شيابي پاياني  صورت آزمون كتبي انجام مي  ارز صل  20شود. در نوبت اول در دو نوبت به  طراحي  3نمره آن از اول كتاب تا آخر ف

 شود..نمره از كل كتاب طراحي مي20نمره از قسمت دوم كتاب و در نوبت شهريور 15نمره از قسمت اول و  5شود. در نوبت دوم

 توجه :

 . مجاز نمي باشدتهيه هر گونه سوال از بيشتر بدانيد ، جمع اوري اطالعات ،آشنايي با مفاخر علوم زمين ايران وجهان  -

ــتفاده از آن در طراحي   كيو ار كدها جنبه كم- ــت اس ــي را دارند ،لذا اگر مطالبي فراتر از كتاب داش ك به ادراک وفهم مطالب درس

 سوال مجاز نيست. 

 حفظ اعداد هم جز اهداف آموزشي نمي باشد )اطالعات بيشتر در راهنماي معلم زمين شناسي(-

 1400-1401شناسي تجربي / رياضي پايه يازدهم زمينبندي بارم

 فصلشماره 
 بندي کتاببودجه

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول
 شهريور

 

 3 5/1 6 جلسه4 1

 5/3 5/1 7 جلسه4 2

 5/3 2 7 جلسه4 3

 5/2 4  جلسه3 4

 5/2 4  جلسه3 5

 5/3 4  جلسه3 6

 5/1 3  جلسه3 7

 20 20 20 جمع
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 1400-1401 اسالمي معارفعلوم و يازدهم اقتصاد بندي بارم

 شهريور پاياني نوبت دوم نوبت اولپاياني  بخش
 فعاليت متن فعاليت متن فعاليت متن

 2 4 1 4 3 9 اول

 3 8 دوم

 1 3 2 3   سوم

 3 4   چهارم

 4 6   پنجم

 20 20 20 جمع
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 1400-1401يازدهم ريزي درسي ويژه مدرسه )راهنماي عمل( بندي برنامهبارم

اي آموز همراه با ثبت چگونگي عملكرد او ) در مقياس كمي و كيفي( در كارنامه جداگانهشده توسط هر دانشهاي گذراندهعناوين برنامه

 شود. در كارنامه ثبت مي "برنامه ويژه مدرسه "تنظيم و در ،يل عنوان درس 

 شد. آموز نيز ضميمه كارنامه تحصيلي وي خواهدگزارش توصيفي عملكرد دانش
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 1400-1401بندي هنر يازدهم بارم

 نكات قابل توجه

 باشد.الف ـ ارزشيابي اين كتاب به صورت فرايندمحور مي

 شود.ب ـ دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدريس مي

 عهده معلم خواهد بود.ها با توجه به پيوستگي مطالب بر ج ـ رعايت تقدم و تأخر تدريس پودمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي داخل جدولتوضيحات مربوط به شماره

 بيان ايده ها وافكار ،ارائه پيشنهاد ،پاسخ به سواالت ، همفكري وهمكاري درگروه .1

تشريح يك اثر از نظرفرم ،وتوان دانش آموزان  حد مطالب كتاب شناسي دربررسي آثار هنري وتشريح آنها از نظر زيبايي  .2

 ،مقايسه آثار هنري وسبك هاي مختلف،بررسي رابطه اثر هنري و موضوع ،بيان تاثير احساسي اثر برمخاطب،،موضوع ومحتوا

 مشاهده تحقق اهداف عناوين پودمان هاي کتاب 

 )ارزشيابي مستمر نوبت اول ودوم(

 نمره

 (1پودمان )

 مفهوم زيبايي و هنر

وفعاليت در  وگوهاي كالسيشركت دربحث و گفت

 1گروه

 

  هاي خالقانهارائه ايده

  2شده از سوي معلمهاي تعيينانجام فعاليت

  )كالسي( كارگاهي انضباط نظم و

  جمع                                                         

 (2پودمان )

 خالقيت هنري

  2از سوي معلم تعيين شده هايفعاليت انجام 

  هاي خالقانهارائه ايده

  شناسي در خلق اثر هنريرعايت عناصر زيبايي

  )كالسي( كارگاهي انضباط نظم و

  جمع                                                         

 (3) پودمان

 تحليل آثار هنري

  2شده از سوي معلمهاي تعيينانجام فعاليت

هاي داوطلبانه درحفظ هاي خالقانه و فعاليتارائه ايده

 ميراث فرهنگي

 

  3تحليل آثار هنري

  )كالسي(انضباط كارگاهي نظم و

  جمع                                                       

 (4) پودمان

هنر، ميراث فرهنگي و سبك 

 زندگي

  وگوهاي كالسيشركت در بحث وگفت

  2هاي تعيين شده از سوي معلمانجام فعاليت

  هاي داوطلبانههاي خالقانه و فعاليتارائه ايده

  )كالسي(انضباط كارگاهي  نظم و

  جمع                                                          

  جمع کل
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 ،خلق اثر هنري ،تحقيق وپژوهش وارائه آن به صورت كنفرانس ،شركت در فعاليتهاي گروهي،تهيه فيلم ،عكس نمايش 

نقاشي،كوالژ،عكاسي ،فيلم برداري ،نمايش،برگزاري نمايشگاه ، شناسايي ميراث فرهنگي بومي و هنرمندان بومي  وارائه آن 

 ملموس بومي وارائه دركالس،بهسازي محيط مدرسه،خانه ،..... دركالس به صورت كنفرانس،فيلم ،يا فتن ميراث غير

واطالعات ارائه شده دركتاب معلم ميباشد براي اين كار دبير ميتواند يك اثر حد توان دانش آموزان تحليل آثار هنري در .3

آموزان بخواهد كه تحليل هنري را در ويدئو پرژكتور نمايش دهد ويا در اندازه بزرگ روي تخته نصب نمايد ....... و از دانش 

 خود را درمورد اثر بيان نمايند.
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 1400-1401اي دهم و يازدهم  بارم بندي تفكر و سواد رسانه
 شود:اي از شش نوع ابزار استفاده ميدر گردآوري اطالعات جهت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تفكر و سواد رسانه

ـ برگه ثبت   1 هر  شود )برايآموزان تكميل ميليست( كه توسط معلّم در هر جلسه براي تعدادي از دانشمشاهدات يا بازبينه )چكـ

 بار در هر نوبت تحصيلي(. 2آموز حداقل دانش

 شود.ليست( كه توسط اوليا در هر نوبت تحصيلي تكميل ميــ برگه ثبت مشاهدات يا بازبينه )چك 2

 كند.آموز را از ابتدا تا انتهاي سال تحصيلي ايفا ميكار دانشآموز كه نقش پوشه كتاب دانشهاي فعاليت برگه -3

 آموزهاي خودارزيابي هر نوبت تحصيلي، موجود در كتاب دانشبرگه -4

 خانه و در نوبت هاي توليدي در نوبت اول شــامل تكاليف فعاليت درآموزان )پروژههاي( توليدي دانشها )پروژهبرگه ارزيابي طرح -5

 دوم شامل تكاليف فعاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژه كلي در طول نيمسال تحصيلي است.(

 بار در هر نوبت تحصيلي(.بار در طول سال؛ يك 2آزمون عملكردي ) -6

ــي در زمان امتحانات، دانش ــخص ــانهدر آزمون عملكردي در روز مش ــده براي كل ارائهاي جديد آموزان محتواي توليدات رس ش

 هاي خود را به صورت كتبيشده در برگه آزمون تحليل كرده و پاسخكالس )فيلم، تصوير، متن، شعر و ...( را بر اساس سؤاالت مطرح

 شود.هاي امتحاني ساير دروس در مدرسه نگهداري ميهاي پاسخ مانند برگهنويسند. برگهدر برگه امتحاني مي

اي اســت. ... نمره به ارزشــيابي مســتمر و ... نمره به ارزشــيابي  نمره 20گذاري ري اين برنامه بر اســاس نمرهگذانمره گذاري:نمره

 يابد. توزيع نمره به شرح زير است.تخصيص مي تراكمي

 ارزشيابي مستمر-1

 10 نمره مشاهده رفتار 

o يادگيري در مدرســه توســط اي در فرايند آموز در تحليل توليدات رســانه...نمره مشــاهده رفتار دانش

 معلّم.

o  شاهده رفتار در بهره سانه ...نمره م سط اوليا )اوليا نمره دهنده  مندي و تحليل توليدات ر اي در خانه تو

ــتند بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل مي      ه داده  ها نمر كنند و به تكميل برگه ارزيابي آن     نيسـ

صورتي   مي سط معّلم        كه اوليا چنين توانايي ندشود. در شاهده رفتار تو شند تمام ... نمره به م شته با ا

 يابد.(اختصاص مي

 10 ايتوليد پيام رسانه نمره ارزيابي فعاليت در خانه و طرح 

o      ــي و فعاليت در خانه و در ــط معلّم )در نوبت اول ... نمره به طور كامل به تكاليف كالسـ ... نمره توسـ

 يابد.(.. نمره به طرح كلي توليد پيام اختصاص مينوبت دوم ... نمره به تكاليف كالسي و .

o هايي كه با همكاري اوليا و مربيان در خانه انجام و توسط گروه داوري اوليا و مربيان  ... نمره به فعاليت

 شود.ارزيابي مي

 دهد.نمره مستمر را تشكيل مي 20مجموع اين نمرات 

 ارزشيابي پاياني-2

 20 يمسال تحصيلينمره آزمون عملكردي پايان ن 
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 1400-1401اي دهم و يازدهم بندي تفكر و سواد رسانهبارم

 
ف

دي
ر

 

 

 دروس و بارم 

 اهداف و عملكرد

ل
ص

ف
س 

در
ول 

ت ا
وب

ن
وم 

 د
ت

وب
ن

 

ــانه 1 ــكار و پنهان اي را تحليل و پياممحتواي توليدات رس هاي آش

 كند.ها را درک ميآن
1 ،2 ،

3 ،4 ،5 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،

8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،15 ،16 ،17 ،19 

5 4 

 هد.دمياي تشخيص ها را در توليدات رسانهها و كليشهبازنمايي  2
 2 4 16، 5، 4 5و  2

 2 5 9، 8، 7 2 .دهدمياي تشخيص ها و فنون اقناع را در توليدات رسانهروش  3

 2 9 3 .دهدفرستنده پيام را تشخيص مي  4

3 

 4 11و  10 3 .اي را داردارزيابي اهداف توليدات رسانه توانايي تحليل و  5

 1  13 4 شناسد.ها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را ميگيويژ 6

 1  14 4 شناسد.ها را ميها و مصاديق آنحقوق خود در برابر رسانه 7

هد داي را تشخيص ميهاي سبك زندگي در توليدات رسانهمؤلفه 8

 4  18، 17، 16، 15 5 كند.ها و هنجارهاي جامعه مقايسه ميبا ارزشها را و آن

ها، اصــول و قواعدي براي براي مديريت مصــرف بهينه از رســانه  9

 كند.ميخود وضع 
6 20 ،21  2 

ــانهاخالقيبي 10 ــانهاي را در توليدات و جريانهاي رسـ اي هاي رسـ

 .دهدميتشخيص 
6 22  1 

 20 20 جمع نمرات
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 نمونه سؤاالت آزمون عملكردي

 سط دانش     نمايش قطعه سط معلم و تحليل آن تو صوير، بازي ويدئويي جديد تو صورت كتب اي فيلم، ت ي آموز به 

 در برگه آزمون
 آموز به صورت كتبيها توسط دانشارائه اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آن 

 آموز به صورت كتبيها توسط دانشان و ... در برگه آزمون و تحليل آنارائه بخشي از متن يك مقاله، داست 
 ــتخراج نكات كليدي و ديدگاه ــط ارائه يك مطالعه موردي در برگه آزمون و تحليل و اس هاي موجود در آن توس

 آموزدانش
 آموزوسط دانشها تهاي موجود در آنارائه چند مطالعه موردي در برگه آزمون و مقايسه نكات كليدي و ديدگاه 
 ... و 
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 1400-1401بارم بندي کارگاه کارآفريني و توليد دهم 
ورد تواند مگيرد و تحت عنوان پوشــۀ عملكرد)كار پوشــه( ميارزشــيابي درس كارگاه كارآفريني و توليد در پايان هر بخش انجام مي

 استفاده قرار گيرد.

آموزان اســت. در اين نظام نمره دهي به منظور ارزيابي هاي دانشدرس ارزيابي كيفي عملكرد و پاســخهاي پيشــنهادي در اين روش

 عملكرد، بايد براي هربخش مراحل زير را اجرا كنيد.

 كيفيت را تعريف كنيد؛ -1

 معيارهاي كيفيت را تعيين نماييد؛ -2

 ترتيب زير اجرا كنيد:دهي را به معيارهاي سنجش كيفيت در يك نظام چهار سطحي به نحوه نمره -3

 تسلط دارد؛ 4الف( نمره 

 مهارت دارد؛ 3ب( نمره 

 نياز به كمك دارد؛ 2پ( نمره 

 به تنهايي قادر به انجام كار نيست. 1ت( نمره 

 توانيد ارزيابي عملكردي را مطابق جدول زير انجام دهيد.به عنوان نمونه براي بخش يك )كار تيمي( مي

 ارزيابي عملكرد: کار تيمي

 هاي بخش تشكيل تيمكيفيت: تشكيل تيم و انجام فعاليت

انگيزه و -5توجه به زمان -4گو وشــركت در بحث و گفت-3مشــاركت فردي و جمعي -2تشــكيل تيم -1معيارها: 

 صداقت -7مسئوليت پذيري -6عالقه 

 دهي:نظام نمره

 4نمره          7و  6، 3، 2، 1الف( تحقق معيارهاي 

 3نمره            8و  5، 3، 2، 1ب( تحقق معيارهاي 

 2نمره                8و  5، 4، 1پ( تحقق معيارهاي 

 1نمره                    8و  4، 3ت( تحقق معيارهاي 

ال شده در پايان س  هاي اوليه از محصوالتشان در نمايشگاه برگزار    ها و نمونهبخشي از نمره نيز مربوط به ارائه طرح كسب و كارِ تيم  

 است. ضمناً تحقق معيارها براي اثبات كيفيت نيازمند ابزارهاي سنجش)فهرست وارسي، آزمون عملكردي، نگرش سنج و ...( است


