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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه 

 

 
 

 رديف
 

 عنوان  درس
 

 صفحه
 

 
 دانشگاهيو پيش بارم بندي دروس دورة متوسطة نظري

 
 3 مادگي دفاعي آ 1
 4 اقتصاد 2
 5 تاريخ 3
 12 جغرافيا 4
 15 رايانه 5
 18 روانشناسي 6
 19 رياضي 7
 29 زبان و ادبيات فارسي 8
 37 هاي خارجيزبان 9

 49 زمين شناسي 10
 51 زيست شناسي 11
 58 شيمي 12
 61 عربي 13
 76 علوم اجتماعي 14

15 
 فلسفه
 80 منطق

 82 فيزيك 16
 86 قرآن و تعليمات ديني  17
 92 هاتعليمات ديني ويژه اقليت 18

 
 بندي دروس رشته معارف اسالميبارم

 
 95 عربي 19
 99 ادبيات عرب 20
 101 اخالق  21
 104 احكام  22
 106 اصول عقائد   23
 110 فقه و اصول 24
 111 تاريخ اسالم  25
 112 تفسير و علوم قرآني 26
 114 مفردات قرآن کريم  27

 115 فن سخنوري  28

 116 منطق صوري 29
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 دورهدروس بندي بارم

 

 ظريـنمتـوسطه 

 شگاهيـدانشـپي

 و 

 معــارف اسـالمي

 

 

 

 
 1394ـ  95سال تحصيلي 
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 بندي كتاب آمادگي دفاعي پايه دومبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي )دبيرستان( متوسطه دوره دوم 

 

 درس رديف.

 روزانه

 شهريور نوبت دوم نوبت اول بزرگساالن

 عملي تئوري عملي تئوري عملي تئوري

 5/1  1 ـ 1  2 امنيت پايدار  1

 1  5/0 ـ 5/0  2 بسيج، حافظ انقالب اسالمي  2

 2  1 ـ 1  5/2 حماسه هشت سال دفاع مقدس  3

 5/1  5/0 ـ 5/0  5/1 آشنايي با يادمان هاي دفاع مقدس  4

 5/3  2 ـ 2  2 نرمجنگ   5

 5/3  5/1 ـ 5/1  2 پدافند غيرعامل  6

 5/1  5/1  5/1 ـ ـ اسوه هاي صبر و مقاومت   7

 5/1  1  1 ـ ـ اقتدار دفاعي  8

 5/1  5/1  5/1 ـ ـ مهارت هاي دفاع و رزم  9

 5/2  5/1  5/1 ـ ـ هاي اوليهآشنايي با حوادث کمك  10

 جمع
12 8 12 8 12 8 20 

20 20 20 20 

 

سوزي و خاموش کردن آتش، آشنايي با ماسك و جمع، آموزش عملي مقابله با آتشآموزش و تمرين حرکات نظام نوبت اول:
 هاي موجود در مدرسهپناهگذاري و شناسايي جانآموزش عملي ماسك

 
هاي اوليه، اردوي کمك يابي، اجراي عملي تخمين مسافت، آموزش عملي امداد و نجات ونما و اجراي عملي جهتقطب نوبت دوم:

 عملي آشنايي با اسلحه و ميدان تير
 

 باشد.ال ميؤمبناي طراحي س 1394و  1393كتاب چاپ سال  ،آزمون سال تحصيلي جاريبراي 
از سايت رياضي سرادانلود
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 1/240بارم بندي درس اقتصاد سال دوم نظري رشته علوم انساني كد 

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال

 الف ـ ارزشيابي مستمر: 
دبيران محترم مي توانند با پرسش هاي کتبي و شفاهي ، انجام فعاليت ها ،ميزان همكاري و مشارکت دانش آموزان 

نسبت به ارزشيابي مستمر اقدام نمايند در ضمن دبيران مي توانند  …در بحث هاي گروهي انجام کارهاي تحقيقي 

 نكرده  و فعاليت هاي  مشابه  را  در حد  توانايي دانش آموزان مطرح نمايند. فقط  به  فعاليت هاي  کتاب  اکتفا 

 

 ب ـ ارزشيابي پاياني

 

 بخش
 شهريور پاياني نوبت دوم نوبت اولپاياني 

 فعاليت متن فعاليت متن فعاليت متن

 5/5 اول

5/2 

 

4 

 

1 

3 

 2 4 دوم 5/1

 5/3 8 سوم

 5/4 ـ ـ چهارم

5/1 

5/2 

 5/4 6 ـ ـ پنجم 1

 2 3 ـ ـ ششم

 20 20 20 جمع

 
 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ94كتاب چاپ سال  ،براي آزمون سال تحصيلي جاري
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  4/235سال دوم نظري رشته علوم انساني، كد 1تاريخ ايران و جهانبندي بارم
 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال

 
 شهريور و بزرگساالن پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول  درس  شماره

 
  ـ 1 1

 ـ 5/1 2 1
 ـ 5/1 3
  ـ 5/1 4

 ـ 5/1 5 5/1
 2 ـ 2 6

    
 ـ 5/1 7
  ـ 2 8

2 9 2 1 

10 5/1  
2 

 

5/1 
11 2 
12 2  

2 13  5/1 
14 5/1 
15 5/1 1 
16 5/1 1 
17 5/1 1 
18 5/1 1 
19 2 5/1 
20 2 5/1 
21 1 1 
22 5/1 1 
23 5/1 1 

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
 :توجه
 ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتکتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدف

 حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأکيد باشد.
  هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:و موضوعاز مطالب 

 آمده است.« بيشتر بدانيد»و « يك توضيح». مطالبي که تحت عنوان 1
 و تصاوير  هاها، نمودارها، نقشه. اطالعات مندرج در جدول2

 اند.مشخص شده عالمت سؤال ممنوعهايي که با . فعاليت3

 ها درج شده است.. مطالب و اطالعاتي که در پاورقي4

بندي نوبت شهريور طراحي شوند.براساس بارم نيزهاي جبراني آزمون 

 
معتبر است. 1393ـ4چاپ  1آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب تاريخ ايران و جهان  براي 

 

از سايت رياضي سرادانلود
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 271/ 3سال سوم رشته علوم انساني كد   2تاريخ ايران و جهانبندي بارم

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، دي و بزرگساالن پاياني نوبت اول شمارة درس 

 
1 5/1  

1 2 5/1 
3 5/1 

4 5/1  
 

5/1 
5 5/1 

6 5/1 

7 5/1 
8 5/1  

 
2 

9 5/1 
10 5/1 

11 5/1 
12 2  

5/1 13 5/1 

14  1 
15 5/1 

16 5/1 
17 1 

18 1 
19 1 

20 1 

21 1 
22 1 

23 1 
24 1 

25 1 
26 1 

 نمره 20 نمره 20 جمع
 
 

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



7 
 

 توجه:
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي کتاب يعني زمينهدر طراحي آزمون همواره هدف

 پيامدهاي حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأکيد باشد.

 طرح نشود:هاي زير هيچ پرسشي از مطالب و موضوع 

 آمده است.« بيشتر بدانيم»و « يك توضيح»مطالبي که تحت عنوان  .1

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول .2

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي که در پاورقي .3

 

 معتبر است. 1394و  1393و  1392، چاپ2كتاب تاريخ ايران و جهانبراي سال تحصيلي جاري 

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 (1394)چاپ  2/253ساني و علوم و معارف اسالمي، كد نها به استثنا علوم اكليه رشتهتاريخ معاصر ايران سال سوم 

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال

 
 شهريور و بزرگساالن پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول شمارة 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
 

 توجه:
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتکتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدف

 پيامدهاي حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأکيد باشد.

 پرسشي طرح نشود:هاي زير هيچ از مطالب و موضوع

  آمده است.« برگي از تاريخ»و « بيشتر بدانيد»، «يك توضيح»مطالبي که تحت عنوان 

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول 

 ها درج شده است،مطالب و اطالعاتي که در پاورقي 
 بندي نوبت شهريور طراحي شوند.هاي جبراني نيز براساس بارمآزمون 

 
 معتبر است. 1394و  1393براي سال تحصيلي جاري كتاب تاريخ معاصر، چاپ 
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 1/302دانشگاهي رشته علوم انساني ، كد شناسي پيشتاريخبندي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
 پاياني نوبت اول شمارة درس

 

بت دوم،  شهريور، پاياني نو

 ماهبزرگساالن و دي
1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

4 3  

1 5 3 

6 5/2  

1 7 5/2 

8  5/2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 5/2 

14 2 

 نمره 20 نمره 20 جمع

 
 :توجه
 ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي کتاب يعني زمينهدر طراحي آزمون همواره هدف

 موضوع، مورد توجه و تأکيد باشد.

  مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و 

 آمده است. « بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»مطالبي  که تحت عنوان  .1

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول .2

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي که در پاورقي .3

 1394و  1393و  1392 ايهشناسي چاپ سال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخسؤاالبراي طراحي 
 معتبر است.

 

از سايت رياضي سرادانلود
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 225، سال دوم رشتة علوم و معارف اسالمي، كد 1تاريخ اسالم بندي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 نوبت پاياني

 )خرداد و شهريور(

 نوبت اول

 )دي(

 شمارة درس

 

1 

5/2 1 

3 2 

1 5/3 3 

1 3 4 

1 4 5 

1 4 6 

 7 نمره 20 5/2

5/2 8 

5/2 9 

5/2 10 

5/2 11 

5/2 12 

 نمره       20

 

 :توجه

 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتکتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدف

 پيامدهاي حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأکيد باشد.

  پرسشي طرح نشود:از مطالب و مباحث زير هيچ 

 آمده است. « بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»مطالبي  که تحت عنوان  .1

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول .2

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي که در پاورقي .3

 بندي نوبت پاياني )خرداد و شهريور( طراحي شود.هرگونه آزمون جبراني، براساس بارم 

 مبناي طراحي آزمون است. 1394و  1393 و  1392هاي، چاپ سال1سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ اسالمدر 
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 3/253، سال سوم رشتة علوم و معارف اسالمي، كد 2تاريخ اسالم بندي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 
 

 نوبت اول شمار، درس

 

 نوبت پاياني

 (و بزرگساالن )خرداد و شهريور

  5/2 1درس 

 3 2درس  1/5

 1/5 3 3درس 
 5/2 4درس 

  3 5درس 

 3 6درس  2

 3 7درس 

 3 نمره 20 8درس 

 3 9درس 

 3 10درس 

 3 11درس 

 3 12درس 

 نمره 20                                                                     
 :توجه
 ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي کتاب يعني زمينههمواره هدف در طراحي آزمون

 موضوع، مورد توجه و تأکيد باشد.

 از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود:

 آمده است. « بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»مطالبي  که تحت عنوان  .1

 و تصاوير هانمودارها، نقشهها، اطالعات مندرج در جدول .2

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي که در پاورقي .3

 1394و  1393 و 1392 هايچاپ سال 2 ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ اسالم سؤاالبراي طراحي 
 معتبر است.
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 انساني علوم و ادبيا ت رشتةبارم بندي كتاب جغرافياي سال دوم متوسطه درس عمومي كليه رشته ها به غيراز 

  استان شناسي و 1/225كد

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عناوين دروس فصول

 

 شهريور

 

 5/1 5/0 2 زندگي درس اول:جغرافيا ، علمي براي اول

 دوم
 درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

 نگاهي به جغرافياي انساني ايران درس سوم :
7 5/1 4 

 سوم
 درس چهارم: بيابان ها

 درس پنجم : انسان و بيابان
5/3 1 5/1 

 چهارم
 درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها

 …درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و 
5/3 1 5/1 

 پنجم
 درس هشتم : آلودگي هوا

 درس نهم : آلودگي درياها ورودها
4 1 5/1 

 ششم
 درس دهم :مخاطرا ت طبيعي

 درس يازدهم : انسان ومخاطرا ت طبيعي
- 5/3 5/2 

 هفتم
 دوازدهم:گردشگريچيست؟گردشگركيست؟درس

 درس سيزدهم:ايرانگردي
- 3 2 

 هشتم
 درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

 …درس پانزدهم : جمعيت ومهاجر ت ، 
- 5/5 5/3 

 نهم
 درس شانزدهم :آب ها

 هفدهم:بهره برداري از منابع آبدرس 
- 3 2 

 20 20 20 جمع

 يادآوري مهم :

ـ تدريس ،كتاب استان شناسي هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بودودرصور ت مغاير ت سرفصل هاي كتاب 1

 اصلي و كتاب استان شناسي ، مالك تصميم گيري با دبيران محترم است.

 .باشد مي نمره 5 شناسي استان وكتاب نمره 15 ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي عمومي2

واستان شناسي است و استان هايي كه فاقد آن فصول  1ـ نمره مندرج درهر فصل به تفكيك كتاب جغرافيا ي  3

 .دهند اختصاص عمومي جغرافياي كتاب فصل به را نظر مورد نمرة دركتاب استان شناسي مي باشند بايد

 باشد.مبناي طراحي سوال مي 1394براي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  -4
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 4/271( سال سوم نظري رشته ادبيا ت و علوم انساني كد 2بارم بندي كتاب جغرافيا )

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 دروس فصول
پاياني نوبت 

 اول

، دوم، شهريورپاياني نوبت 

 بزرگساالن و دي ماه

 75/2 5/4 درس دوم -درس اول  فصل اول

 75/1 3 درس چهارم -درس سوم  فصل دوم

 75/2 5/4 درس ششم -درس پنجم  فصل سوم

 25/2 4 درس هشتم -درس هفتم  فصل چهارم

 25/2 4 درس دهم -درس نهم  فصل پنجم

 5/3 - دروس يازدهم ، دوازدهم ، سيزدهم فصل ششم

 75/2 - درس پانزدهم -درس چهاردهم  فصل هفتم

 2 - درس شانزدهم فصل هشتم

 20 20 جمع

 

 در و اشدب مي آموزان دانش آزاد مطالعه براي صرفاً « بدانيم بيشتر » و «مطالعه هاي موردي» تذكر: قسمت هاي

 در «راميگ معلم»عنوان تحت متن ترتيب بدين. گردد نمي منظور پاياني و مستمر هاي ارزشيابي از يك هيچ

 .گردد مي اصالح ، كتاب ابتداي

 

مبناي طراحي سوال  1394براي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 باشد.مي
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  297/  2پيش دانشگاهي رشته علوم انساني كد  بارم بندي كتاب جغرافيا

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

پاياني نوبت دوم ، شهريور ،بزرگساالن و 

 دي ماه
 اولپاياني نوبت 

 درس

 اول 5/3 1

 دوم 5/2 1

 سوم 4 1

 چهارم 5 1

 پنجم 5 1

 ششم - 5/1

 هفتم - 3

 هشتم - 3

 نهم - 3

 دهم - 5/2

 يازدهم - 2

 جمع نمره  20 نمره  20

 

 

مبناي طراحي سوال  1394براي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 باشد.مي
 

 

  

از سايت رياضي سرادانلود
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 3/266بارم بندي درس مباني علم رايانه سال سوم رشته رياضي و فيزيك كد 

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 الف ـ ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم:  

 مرمستارزشيابي 
فعاليت 

 يتكميل
 كار عملي نمره كالسي

 جمع

 20 10 10 ـ نوبت اول

 20 10 5 5 نوبت دوم

 

 ب ـ ارزشيابي پاياني :

 عنوان فصل يا درس

 

 نوبت اول

 

 نوبت دوم

 

 شهريور

 

 1 ـ 5/1 : پردازش داده ها 1فصل 

 5/1 /.5 2 : سيستم هاي اطالعاتي2فصل 

 5/1 /.5 2 :  ارتباطات و تبادل اطالعات3فصل

 5/1 /.5 5/2 اينترنت ي: شبكه جهان4فصل 

 5/1 /.5 2 : تأثيرات رايانه در زندگي امروز 5فصل

 5/1 /.5 2 : واحد سيستم  6فصل 

 5/1 /.5 1 : وسايل ورودي و خروجي 7فصل 

 5/1 /.5 1 : حافظه هاي جانبي 8فصل 

 5/1 2 ـ :   نرم افزارهاي سيستم9فصل 

 1 5/1 ـ افزارهاي کاربردي: نرم  10فصل 

 3 3 ـ : فرايند برنامه نويسي 11فصل 

 3 4 ـ : برنامه نويسي به زبان ويژوال بيسيك 12فصل 

 ـ ـ word 3پروژه 

 ـ ـ 3 نوبت اول يپروژه ازسايرکارگاه ها

 ـ 4 ـ پروژه ويژوال بيسيك

 ـ 2 ـ نوبت دوم يپروژه ازسايرکارگاه ها

 20 20 20 جمع
 

 

 مهمنكا ت 
 پروژه از کتاب کار منظور شده است. ينمره برا 6و يآزمون کتب ينمره برا 14نوبت اول ودوم ،  يپايان يدرارزشياب ـ1

از سايت رياضي سرادانلود
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طوح مختلف باشد که س يبايد به گونه ا يمحفوظات دانش آموزان نيست.لذا ، ارزشياب يفقط ارزشياب يکتب يهدف از ارزشياب ـ2

 کند. ياز قبيل تجزيه و تحليل ، ترکيب ، استدالل و بيان ارتباطات را نيز ارزياب يذهن يمهارت ها

 هم و انهراي به مربوط ازموضوعات دريكي آموزان دانش براي تحقيق فرصت ايجاد منظور به ها، وپروژه تكميلي هاي فعاليت ـ3

 .اند شده گرفته نظر در ، روزمره زندگي با آن ارتباط چنين

توانديكي ازآن ها را انتخاب کند. حتي دانش کتاب براي هرفصل،چندفعاليت تكميلي وجوددارد.هردانش آموزمي درانتهاي ـ4

 آموزان مي توانند فعاليت هاي ديگري در ارتباط با موضوع درس پيشنهاد کنند.

ي مربوط به عمل ژةپرو يك تحصيلي، تكميليودرهرنيمسال فعاليت يك حداقل تحصيلي سال درطول است آموزموظف هردانش ـ5

 کتاب کاررا انجام دهد.

 .مايدن حاصل اطمينان تقسيمكاردرگروه از مربوطه دبير لكن دهند، انجام گروهي صورت به هارا توانندپروژه مي آموزان دانش ـ6

ها اليتفعيابي آموزان نبايدصورت گيرد.روش ارزشهاي دانشهاوپروژهاي بين فعاليتفعاليت وپروژه،مقايسهارزشيابي درـ7

ژگي مهم است يك وية ، تعيين کنندمعيارها به گونه اي است که هرکدام بامعيارهاي از پيش تعيين شده ارزيابي مي شوند.هروپروژه

توانند به ي)معلمان محترم مبايد در نظر داشته باشند.ارزشيابي که دانش آموز در زمان انجام فعاليت يا پروژه و دبير نيز در زمان 

 ه باشند.(داشت يانه دسترسيرا يمعلم و وبگاه گروه درس يت و پروژه در لوح فشرده راهنمايفعال يابيارزش يارهايمع
کار عملي براساس چك ليست نحوه انجام فعاليت هاي کارگاهي و رعايت قوانين حضور در کارگاه توسط دبير محترم ارزشيابي ـ8

 نوبت اول و دوم منظور مي شود.نمره در ارزشيابي مستمر  10انجام شده و به عنوان 

کارگاه را بايد انجام دهند. اجراي کارگاه  14کارگاه در نظر گرفته شده، که دانش آموزان حداقل 18درکتاب کارمباني علم رايانه ـ9

 )ويژوال بيسيك( الزامي است. 14و  13،  12( ، کارگاه Excel) 11(، کارگاه Word) 9واحد سيستم(، کارگاه) 1شماره 

 ساعته در نظر گرفته شود. 2براي هر کارگاه يك جلسه ـ10

 دانش آموزان در مواردي که انجام عملي از چند روش امكان پذير است، دانستن يك روش کافي است.ارزشيابي در ـ11

ري طراحي ديگهاي آموزشي مناسب ، فعاليتگروه رايانه هاي آموزشي ارائه شده در سايتمعلمان محترم با بررسي نمونه فعاليتـ12

ايند تا ارسال نم گروه رايانه هاي آموزشي طراحي شده را براي کرده و در کارگاه عملي اجرا کنند. در صورت تمايل مي توانند فعاليت

 براي استفاده ساير همكاران با نام آنان در سايت مطرح شود.
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 ( پيشنهاديتدريس فصول كتاب مباني علم رايانه) بنديزمان جدول

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 نظريساعا ت  هافصل 

 نوبت اول

 2 ها: آشنايي با پردازش داده1فصل 

 2 هاي اطالعاتي: آشنايي با سيستم2فصل 

 2 : تبادل اطالعات و ارتباطات3فصل 

 2 : شاهراه اطالعات و اينترنت4فصل 

 2 در زندگي امروزجايگاه و تأثيرات رايانه :5فصل 

 2 : واحد سيستم 6فصل 

 1 وسايل ورودي و خروجي :7فصل 

 1 هاي جانبي: حافظه8فصل 

 نوبت دوم

 2 نرم افزارهاي سيستم:9فصل 

 1 : نرم افزارهاي کاربردي10فصل 

 5 : حل مسئله و اصول برنامه نويسي11فصل 

 QBASIC 6: برنامه نويسي به زبان12فصل 

 
ك توان از زمان تخصيص داده شده به يمي بندي جلسات، قابل تغيير است وگاهيبه ذکر است کهتقسيم الزم

 .جلسه، براي پوشش مطالب جلسات قبل يا بعداستفاده کرد

ساعت نظري  1به صورت ي واحد 3اين درسشودکه پيشنهاد مي به دليل نيازدانش آموزان به مهارت هاي عملي،

 شود. تدريسساعت عمليدر هفته  2و

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1394براي آزمون سال تحصيلي جاري،كتاب چاپ سال 
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  1/268شناسي سال سوم رشته ادبيا ت و علوم انساني كد بندي درس روانبارم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 عنوان فصل

 

 نوبت اولپاياني 

 

 ماهو دي شهريور نوبت دومپاياني 

 4 2 8 کليات : فصل اول 

 6 3 12 فصل دوم : رشد 

 5 8 ـ فصل سوم: فرايندهاي شناختي 

 5 7 ـ فصل چهارم: سالمت رواني و اختالل رواني 

 20 20 20 جمع 

 

 سؤالمبناي طراحي  1387ـ1394كتاب چاپ سال  ،براي آزمون سال تحصيلي جاريتوضيح: 

 باشد.مي

 

 

از سايت رياضي سرادانلود
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 2/234كد  ،هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك(سال دوم رشته2رياضيا ت )بارم بندي 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عناوين مطالب  فصل
 شهريور

 

 اول
 2 دنباله ها

 1 تقريبات اعشاري 2 1
 2 ريشه گيري وبه توان رساني اعداد

 دوم

 دامنه وبرد ـرابطه وتابع 
3 

1 3 
 توابع خطي

 توابع يك به يك ـوارون يك رابطه 
3 

 بازه ومقدار تابع

 سوم

 بع خاصاتو

3 
5/2 4 

رسم نمودار برخي از توابع درجه دوم به کمك انتقال 
fتابع (x) = x2 

 توابع گويا و راديكالي
 نامعادله و تعيين عالمت

4 
 تعيين عالمت چند جمله اي درجه دوم

 چهارم

 2 توابع نمايي

5/3 3 
 ـ لگاريتم و تابع لگاريتمي

 ـ محاسبه لگاريتم يك عدد
 ـ قوانين لگاريتم ها وحل معادالت لگاريتمي

 پنجم

اندازه گيري  واحد ديگري براي ـزاويه و اندازه زوايا
 زاويه

 ـ
2 

4 
 ـ وتعيين مقاديرآنشناخت دايره مثلثاتي 

 ـ منحني توابع مثلثاتي ـ تابع مثلثاتي
اربردهايي از ک ـ رابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي 4

 مثلثات
 ـ

 ششم

نه ي قري ـضرب عدد در ماتريس ـتساوي و جمع دو ماتريس
 ماتريس

 ـ

حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با  ـضرب ماتريس ها 2 3
 ـ استفاده از ماتريس

 هفتم

 ـ اصل ضرب  ـ شمارش

 ـ جايگشت 2 3

 ـ ترکيب

 20 20 20 جمع

 
 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1390ـ1394كتاب چاپ سال  ،براي آزمون سال تحصيلي جاري

از سايت رياضي سرادانلود
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 3/258كدعلوم تجربي  ( سال سوم رشته 3بارم بندي رياضيا ت )

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت اولپاياني  فصل ها
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 بزرگساالن و دي ماه

 4 8 اول

 7 12 دوم 

 5 ـ سوم

 4 ـ چهارم

 20 20 جمع

 

 

 6/258هاي علوم انساني وعلوم معارف اسالمي كدبارم بندي رياضي سال سوم رشته

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت دوم، شهريور، پاياني نوبت اول پاياني هافصل

 بزرگساالن و دي ماه

 5/7 5/13 اول

 5/6 (67تا پايان مسائلصفحهدوم )
5/7 

 ـ تا آخرفصل( 67)از صفحه  دوم

 5 ـ سوم

 20 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سايت رياضي سرادانلود
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 2/258رياضي و فيزيك كدرشته  بارم بندي جبر و احتمال سال سوم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

نوبت دوم،  پاياني نوبت اول پاياني هافصل   

 شهريور،بزرگساالن و دي ماه

 5/5 10 اول

 5/5 10 (تا آخر فصل 67صفحهدر  8ـ 2بخشدوم )

  ـ تا آخر فصل(  67درصفحه 8ـ 2دوم)بخش

 2 ـ سوم

 7 ـ چهارم

 20 20 جمع

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1394كتاب چاپ سال  ،براي آزمون سال تحصيلي جاري
 
 
 
 

 1/258رياضي و فيزيك كدبارم بندي حسابان سال سوم رشته 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 هافصل

 

نوبت دوم،  پاياني نوبت اول پاياني
 شهريور،بزرگساالن و دي ماه

 4 10 اول 

 4 10 دوم 

 3 ـ سوم

 4 ـ چهارم

 5 ـ پنجم

 20 20 جمع
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 2/233هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك كد( سال دوم رشته1بارم بندي هندسه )

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 فصل
 

 بخش
 

 پاياني نوبت اول
 

 پاياني نوبت دوم
 

 شهريور
 

 
 اول

 1ـ1
 

5/3 
 
 

5/2 

 
5/3 

 2ـ1
 3ـ1
 4ـ1

5/3 
 5ـ1
 6ـ1

3 
5/1 

 7ـ1 

 4 1ـ2 دوم
5/2 

2 
 3 5/4 2ـ2

 سوم

 ـ 5/1 1ـ3
2 

 2 ـ 2ـ3
 ـ 3ـ3

3 
 

5/3 
 ـ 4ـ3
 ـ 5ـ3

5/2 
 ـ 6ـ3

 چهارم

 ـ 1ـ4
2 5/1 

 ـ 2ـ4
 ـ 3ـ4

3 5/1 
 ـ 4ـ4
 ـ 5ـ4

5/2 5/1 
 ـ 6ـ4

 20 20 20 جمع
 

 سؤالمبناي طراحي  1390ـ1394براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
 باشد.مي

از سايت رياضي سرادانلود
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 4/258رياضي و فيزيك كد( سال سوم رشته 2بارم بندي هندسه )
 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت دوم، شهريور، پاياني نوبت اول پاياني هافصل

 بزرگساالن و دي ماه

 5 12 اول

، رابطه طولي در  74صفحهدوم )تا 

 دايره(
8 5 

، رابطه طولي در  74ازصفحهدوم )

 دايره تا آخر فصل(
 ـ ـ

 5 ـ سوم

 5 ـ چهارم

 20 20 جمع

 

  
از سايت رياضي سرادانلود
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 و  3/234علوم تجربي كد سازي سال سوم رشتهارم بندي آمار و مدلب

 5/258معارف اسالمي كدو هاي رياضي و فيزيك، علوم انساني وعلوم سال دوم رشته

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

پاياني نوبت  فصل

 اول

 شهريور پاياني نوبت دوم

 

 2 ـ 2 اول

 2 1 5 دوم

 2 ـ 2 سوم

 3 2 4 چهارم

 3 2 7 پنجم

 4 5/4 ـ ششم

 4 5/4 ـ هفتم

 اين فصل اختياري مي باشد . ـ هشتم

 ـ نمره 6پروژه کتبي  ـ ـ

 20 20 20 جمع

 توجه : 

اهداف آموزشي  اين درس بدون  اهميت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمي شود و نمرات کالس نيز نمي تواند آن را  

الزم است پروژه به صورت کتبي  به پوشش دهد. پروژه در نوبت اول در ارزشيابي مستمر ملحوظ مي شود ودرنوبت دوم 

 عنوان قسمتي از ارزشيابي پاياني ) بر اساس چك ليست کتاب راهنماي معلم ( منظور شود.

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1390ـ1394چاپ سال  براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب

از سايت رياضي سرادانلود  
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 2/292دانشگاهي )رشته علوم انساني( كدپيش بارم بندي درس رياضي

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 نوبت اولپاياني 

 

 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه

 نمره
 

 5/1 : استدالل رياضي1فصل  6 : استدالل رياضي1فصل 

 5/2 هاي اعداد: دنباله2فصل  10 هاي اعداد: دنباله2فصل 

اثبات روابط  -5-3تا ابتداي بخش -: لگاريتم 3فصل 

 لگاريتمي

 1 اثبات روابط لگاريتمي -5-3تا ابتداي بخش -: لگاريتم 3فصل  4

اثبات روابط لگاريتمي  -5-3از ابتداي بخش : لگاريتم )ادامه(3فصل   

 تا پايان فصل

5/2 

 7 سازي رياضي: مدل4فصل   

 5/5 : احتمال مقدماتي5فصل   

 20 جمع 20 جمع

 
 
 
 

 
 1/296دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كدپيش رياضيا ت گسسته بارم بندي درس 

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 نوبت اولپاياني 

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 

 2 ها و کاربردهاي آنقسمت اول: گراف 9 ها و کاربردهاي آنقسمت اول: گراف

 3 قسمت دوم: نظرية اعداد 11 قسمت دوم: نظرية اعداد

 7 قسمت سوم: مباحثي ديگر در ترکيبييات  

 8 قسمت چهارم: احتمال  

 20 جمع 20 جمع
 
 
 

از سايت رياضي سرادانلود
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 1/292( دوره پيش دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد2 و 1) رياضي عمومي درسبندي بارم
 1394ـ 95سال تحصيلي 
 
 

 نوبت اولپاياني 

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 

 1 : احتمال1فصل  5/5 : احتمال1فصل 

 5/2 : توابع و معادالت2فصل  9 : توابع و معادالت2فصل 

 5/1 : مشتق و توابع3فصل  5/5 : مشتق و توابع3فصل 

 4 : کاربردهاي مشتق4فصل  

 5/6 هاي درجه دوم: هندسه مختصاتي و منحني5فصل   

 5/4 : انتگرال6فصل   

 20 جمع 20 جمع
 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  90-94آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سالبراي 

از سايت رياضي سرادانلود
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 1/294دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد پيش هندسه تحليلي و جبر خطيبارم بندي درس 

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 نمره نوبت اولپاياني 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 2 : بردارها1فصل  7 : بردارها1فصل 

 5/1 : معادالت خط و صفحه2فصل  6 : معادالت خط و صفحه2فصل 

تا ابتداي بخش -: مقاطع مخروطي3فصل 
 انتقال محورهاي مختصات

 : مقاطع مخروطي3فصل  7
 تا ابتداي بخش انتقال محورهاي مختصات

5/1 

تقال ان»فصل سوم: مقاطع مخروطي )ادامه( از ابتداي بخش   
 مختصات تا پايان فصل سوممحورهاي 

4 

 6 : ماتريس و دترمينان4فصل   

 5 گاه معادالت خطي: دست5فصل   

 20 جمع 20 جمع
 

  باشد.ميمبناي طراحي سوال  90-49 براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 
 1/295دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كد پيشاب ديفرانسيل و انتگرال حس بندي درسبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول هابخش فصل

 بزرگساالن و دي ماه

 صفر
 1 5تاآخر بخش 1بخش 

2 
 1 8تا آخر بخش  6بخش 

 اول
 2 4تا آخر بخش  1بخش 

 5/3 9تا آخر بخش  5بخش 

 دوم

 2 4تا آخر بخش  1بخش 

2 
 4 9تا آخر بخش  5بخش 

 3 14تا آخر بخش  10بخش 

 5/1 18تا آخر بخش  15بخش 

 سوم

 1 2 3تا آخر بخش  1بخش 

 5/1 - 5تا آخر بخش  4بخش 

 5/1 - 7تا آخر بخش  6بخش 

 3 - 11تا آخر بخش  8بخش 

 3 - 15تا آخر بخش  12بخش 

 2 - 16بخش 

 چهارم
 5/1 - 2تا آخر بخش  1بخش 

 5/2 - 5تا آخر بخش  3بخش 

 20 20 جمع
 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  94 براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال
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 هاي زبان فارسيكتاب  عمومي و تخصصي( 3( و )2)هاي زبان فارسي بارم بندي كتاب
 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 نام كتاب

 
 درس هاي نوبت اول

 
 دومدرس هاي نوبت 

 
 14تا   1 (1)زبان فارسي 

 

 28تا   15

 
 14تا    1 (2)زبان فارسي 

 

 28تا    15

 
 12تا    1 عمومي( 3)زبان فارسي 

 

 24تا    13

 
 14تا    1 علوم انساني( 3)زبان فارسي 

 

 27تا    15

 

 

 ارزشيابي مستمر 

 نمره( 10امالي تقريري   ) ـ

 نمره(  2ـ فعاليت هاي کالسي ) 

 نمره(  2ـ پرسش هاي کالسي  ) 

 نمره (  4ـ آزمون کتبي  )

 نمره ( 2دفتر   )  ـ تهيه 

 

  

از سايت رياضي سرادانلود
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 2/220كد (سال دوم 2زبان فارسي)رم بندي كتاب با

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 موضوع

 

 نوبت اولپاياني 

 

 شهريور پاياني نوبت دوم

 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب 

 5 4 1 5 نگارش و انشا

 8 6 2 8 دستور

 4 3 1 4 شناسيزبان

 3 2 1 3 و بياموزيمامال

 20 20 20 جمع

 

 

 و  3/294( سال سوم به استثنا رشته علوم انساني كد 3بارم بندي كتاب هاي زبان فارسي )

 4/249رشته علوم انساني و علوم معارف اسالمي كد

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 موضوع

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم،  شهريور،  پاياني

 بزرگساالن و دي ماه

 5 5 نگارش و انشا

 8 8 دستور

 4 4 شناسيزبان

 3 3 امال و بياموزيم

 20 20 جمع

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ1394براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 ( عمومي و تخصصي3( و )2بارم بندي كتاب هاي ادبيا ت فارسي )

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 درس هاي نوبت دوم درس هاي نوبت اول نام كتاب

 

 24تا   12 11تا   1 (1ادبيات فارسي )

 24تا    12 11تا    1 (2ادبيات فارسي )

 22تا    12 11تا    1 ( عمومي3ادبيات فارسي )

 27تا    14 13تا    1 ( علوم انساني3ادبيات فارسي )

 

 3هاي کالسي )پرسش ـنمره(  2ت هاي کالسي )فعالي ـنمره ( 6فهم متون ) وانش صحيح وخ ـارزشيابي مستمر :

 نمره(1تهية دفتر) ـنمره(     5آزمون کتبي ) ـنمره(     3حفظ شعر)  ـنمره( 

 
 

 1/220(سال دوم كد  2ادبيا ت فارسي ) بارم بندي كتاب

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 موضوع
پاياني نوبت 

 اول
 پاياني نوبت دوم

 شهريور
 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب

 6 4 2 6 بيان معني شعر و نثر

 2 5/1 5/0 2 معني لغت

 4 3 1 4 درك مطلب

 3 5/2 5/0 3 دانش هاي ادبي

 3 2 1 3 خود آزمايي

 2 2 ـ 2 حفظ شعر

 20 20 20 جمع
 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ1394براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

از سايت رياضي سرادانلود
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 و1/249علوم انساني كد يرشته استثنا( سال سوم به3هاي ادبيا ت فارسي)بندي كتاببارم

 2/249انساني كد رشته علوم 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت اول موضوع
شهريور، بزرگساالن و  نوبت دوم،   پاياني

نيمه اول  دي ماه
 كتاب

نيمه دوم 
 كتاب

 6 4 2 6 بيان معني شعر و نثر

 2 5/1 5/0 2 معني لغت

 4 3 1 4 درك مطلب

 3 5/2 5/0 3 دانش هاي ادبي

 3 2 1 3 خود آزمايي

 2 2 ـ 2 حفظ شعر

 20 20 20 جمع
 

 نكا ت مهم
 و 5/0، سه مورد 75/0نمره ، دومورد  1نمره دريازده مورد انتخاب شود)دومورد  6براي معني شعر ونثر ـ1 

 نمره(  25/0چهارمورد
 واژه ها بيرون از جمله ، پرهيز شود . ياز پرسش معن ـ2
 از درس هاي کتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است . يمقصود از درك مطلب، آوردن متن ـ3
نمره(  5/1نمره( ، بياموزيم وآرايه هاي ادبي ) 5/1مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات ودرآمد درس ها ) ـ4

 است.
 از  نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود.  در  طرح  سؤال  سعي شود عالوه بر استفاده از خود آزمايي هاي  کتاب ـ5

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ1394براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 1/280بارم بندي درس آرايه هاي ادبي سال سوم رشته علوم انساني كد 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 شماره دروس

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم،  شهريور، بزرگساالن و دي ماه پاياني

 
1 5/0 

1 

2 1 

3 5/0 

4 1 

5 5/0 

6 1 

7 5/0 

8 2 
1 

9 5/2 

10 5/2  

2 

 

11 2 

12 2 

13 2  

1 14 2 

 1 ـ 15

 5/1 ـ 16

 5/1 ـ 17

 2 ـ 18

 1 ـ 19

 5/1 ـ 20

 5/1 ـ 21

 5/1 ـ 22

 5/1 ـ 23

 1 ـ 24

 1 ـ 25

 20 20 جمع
 

 نمره( 3شرکت در فعاليت هاي کالسي )ـنمره( 5پرسش هاي شفاهي ) ـنمره(  6تمرين هاي کتاب )ـارزشيابي مستمر:

 نمره( 1تهية دفترکار ) ـنمره( 5):آزمون كتبيـ
 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ1394تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال براي آزمون سال 
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 و ( رشته زبان و ادبيا ت فارسي2( و )1دروس تاريخ ادبيا ت ايران وجهان) بارم بندي
 1/246( سال دوم رشته ادبيا ت وعلوم انساني كد 1تاريخ ادبيا ت ايران وجهان)

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 درس شماره

 
 نوبت اولپاياني 

 
 نوبت دوم پاياني

 
 شهريور

 
 5/0 25/0 1 1درس 
"  2 1 25/0 5/0 
" 3 5/1 5/0 5/0 
" 4 1 5/0 5/0 
" 5 2 5/0 5/0 
" 6 2 5/0 75/0 
" 7 5/1 5/0 75/0 
" 8 5/1 25/0 5/0 
" 9 2 5/0 1 
" 10 5/1 25/0 5/0 
 1 1 ـ 11 "
 1 1 ـ 12 "
 1 2 ـ 13 "
 5/1 2 ـ 14 "
 1 25/1 ـ 15 "
 1 25/1 ـ 16 "
 5/1 5/1 ـ 17 "
 1 1 ـ 18 "
" 19 5/1 25/0 5/0 
" 20 5/1 25/0 75/0 
" 21 1 25/0 75/0 
" 22 1 25/0 5/0 
 75/0 1 ـ 23 "
 25/0 5/0 ـ 24 "
 75/0 25/1 ـ 25 "
 75/0 25/1 ـ 26 "

 20 20 20 جمع
 
 تا آخر تدريس شود  23واز درس  18تا 11ودر نوبت دوم از درس  22تا  19و از درس  10تا 1درنوبت اول ازدرس ـ 

 5آزمون کتبي ) ،( نمره 4، پرسش هاي کالسي)نمره (  10( : پژوهش ) 2و 1الف  ـ ارزشيابي مستمر تاريخ ادبيات ايران و جهان ) 
 .  نمره ( 1تهية دفتر )  ،نمره ( 

 

باشد.مي سؤالمبناي طراحي  3913ـ4139چاپ سال  يها آزمون سال تحصيلي جاري، كتاببراي 

از سايت رياضي سرادانلود
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 1/276ادبيا ت و علوم انساني كد  رشته( سال سوم 2بارم بندي دروس تاريخ ادبيا ت ايران وجهان)

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 شماره  درس

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم پاياني

 

 شهريور

 
 1 5/0 5/1 1درس 

2 5/1 25/ 5/0 
3 5/1 5/0 75/0 
4 2 5/0 1 
5 5/1 25/0 5/0 
6 5/1 5/0 5/0 
7 5/1 25/0 1 
8 1 25/0 1 
9 1 25/0 1 

10 1 25/0 5/0 
11 1 5/0 75/0 
 1 5/1 ـ 12
 1 5/1 ـ 13
 5/1 2 ـ 14
 1 5/1 ـ 15
 1 2 ـ 16
 5/0 1 ـ 17
 5/0 5/1 ـ 18
19 5/1 25/0 5/0 
20 5/1 25/0 75/0 
21 2 5/0 1 
 1 5/1 ـ 22
 5/0 1 ـ 23
 25/1 5/1 ـ 24

 20 20 20 جمع
 

 تا آخر تدريس شود .  22و از درس   18تا  12و در نوبت دوم از درس  21تا  19و از درس  11تا  1در نوبت  اول از درس 

 
 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1393ـ1394 چاپ سال يهابراي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب
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 1/283ها(،كد كتاب دانشگاهي) عمومي كليه رشتهبارم بندي درس زبان وادبيا ت فارسي پيش

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت اول  عناوين
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه 

 نيمة دوم كتاب نيمة اول كتاب

 4 2 6 و نثرمعني و مفهوم شعر 

 1 5/0 1 معني واژه در جمله

 5/2 5/1 4 درك مطالب

 2 1 3 خودآزمايي

 5/1 - 2 تاريخ ادبيات و درآمدها

 2 - 2 ها و نكات بالغيآرايه

 2 - 2 شعر حفظي

 15 5 جمع

 20 20 نهايي نمره
 

 توجه: 
تا پايان كتاب به 15اول و از درس  به نوبت 14از ابتداي كتاب زبان و ادبيا ت فارسي عمومي تا پايان درس 

 نوبت دوم اختصاص دارد.
 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب چاپ سال
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  4/283ادبيا ت فارسي )تخصصي رشته ادبيا ت فارسي و علوم و معارف اسالمي(كد كتاب بندي بارم

 شناسي و نقد ادبيسبك ،شامل :قافيه، عروض

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 پاياني نوبت  اول مواد آزمون 

 پاياني نوبت دوم،
 شهريور، بزرگساالن و دي ماه 

 دوم كتاب  يمهن كتاب اول نيمه

 - /ه5 5/2 قافيه

 - 2 5/7 عروض

 4 1 3 معني و مفهوم شعر و نثر

 3 1 2 درك مطلب

 5/1 - 5/1 خودآزمايي

 5/0 - 1 معني واژه

هاي ادبي)تاريخ ادبيات، دانش

 هاي ادبي(شناسي، آرايهسبك
5/2 5/0 2 

 1 - - شعر حفظي

 3 - - نقد ادبي

 15 5  جمع

 20 20 نمره ي نهايي
 

 توجه:
تا پايان كتاب به نوبت دوم  14به نوبت اول و از درس  13از ابتداي كتاب ادبيا ت فارسي تا پايان درس 

 اختصاص دارد.
 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ 
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 نمره 30: آلماني( پايه اول –فرانسه  –خارجي )انگليسي  هايبارم بندي درس زبان
 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 نمره شهريور نمره پاياني نوبت دوم نمره پاياني نوبت اول

 
 درس اول 

 
 5/1 درس اول  5/1 درس اول  6

 درس دوم
 

 5/1 درس دوم 5/1 درس دوم 6

 درس سوم
 

 5/1 درس سوم 5/1 درس سوم 6

 درس چهارم
 

 5/1 درس چهارم 5/1 درس چهارم 6

 درس پنجم
 

 5/1 درس پنجم 5/1 درس پنجم 6

 درس ششم  
 

 5/5 درس ششم 5/5

 درس هفتم  
 

 5/5 درس هفتم 5/5

 هشتمدرس   
 

 5/5 درس هشتم 5/5

 درس نهم  
 

 5/5 درس نهم 5/5

 

 نمره شامل :  20 )فعاليت هاي كالسي( مستمرـارزشيابي  الف

 نمره 5  ت    سؤاالانجام تكاليف درسي و پاسخگويي به 

                        نمره 5آزمون هاي مستمر کالسي 

نمره 10   سي شفاهي                         فعاليت هاي کال 

 

 شامل : نمره 40 پاياني )نوبت اول، دوم، شهريور و يا پاياني دي ماه(ارزشيابي  ـ ب

 نمره( 10يابي شفاهي پاياني )ارزش
 :خواندن شامل 

 نمره 2 ، درك مطلب:نمره 2: خواني روان، نمره 1:گ، تكيه  و تلفظ صحيحآهن، نمره 1  :سرعت مناسب

    ،بازگويي و خالصه کردن مطلب خوانده شده )دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس 

 نمره 2نمره / آلماني  5/1انگليسي و فرانسه   در يك يا دو جمله بيان مي کنند(: نكات مهم آن را           
 مكالمات  مربوط  به  در  اين  قسمت  مهارت  دانش  آموزان  در  اجراي هاي زباني )نقشLanguage  Function قرار ارزشيابي مورد

 5/1و فرانسه  انگليسي شود:هاي  زباني ميجايگزين  نقش و آلماني  بخش  مكالمه  هاي  فرانسهوضيح است که در زبانمي گيرد( . الزم به ت

 نمره 2نمره/ آلماني 
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در اين  بخش  صرفا به  قسمت ارزشيابي صحيح )  تلفظPronunciation .کتاب محدودمي شود 

 نمره 1: هاي انگليسي و فرانسه استتلفظ  فقط  در  مورد زبان ارزشيابي الزم  به  توضيح  است  که              

 

توجه : 

نمره به نيمه دوم كتاب تعلق  5/7نمره به نيمه اول و  5/2شفاهي پاياني نوبت دوم، ارزشيابي نمره  10از

 گيرد.مي
 

 نمره( 30كتبي پاياني )ارزشيابي  ـج 

 .نمره 4نمره/ آلماني  3انگليسي و فرانسه (امال )يك يا دو حرف از حروف دوازده لغت در جمله جا افتاده است 

   ( شامل: 8واژگان) نمره 

 نمره 4جمله(    8لغت در  9جايگزين کردن لغات در جمالت )ارائه ـ  

 نمره 2تكميل جمالت ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز    يافتن واژه هاي مناسب به منظور ـ 

 نمره  2 :ايهاي چهارگزينهپرسشـ 

   ( شامل: 8دستور ) نمره 
 نمره 2  :ايت چهارگزينهسؤاالـ
 نمره 2  :ريختههمرتب کردن جمالت بهم ـ
 نمره 2 کامل کردن جمالت ناقص: ـ

 نمره 2 : باتوجه به تصوير سؤالپاسخ به  ـ
  (نمره 3) هاي زبانينقش 

 LanguageFunctionت اين بخش به قسمت سؤاالمكالمات ناقصي که توسط دانش آموز کامل مي شوند.   

هاي  بخش مكالمه جايگزين نقش که درزبان هاي فرانسه وآلمانيکتاب درسي مربوط مي شوند. الزم به توضيح است 
 :زباني مي شود

 ( 1تلفظ  :)قرار گيرد:ارزشيابي اين بخش به دو شكل مي تواند مورد نمره 
 هاي مربوط     ، لغات داده شده رادرستونآموزان: دانشاستفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون ـ

 قرار مي دهند.               
 آموزان لغت مربوطه  دانشصدا مشترك هستند:  دريك ،اي ازلغات که همه به جز يكيدادن مجموعه ـ

 يابند.را مي               
 
   نمره 30 هاي انگليسي و فرانسه است:تلفظ فقط درمورد زبانارزشيابي الزم به توضيح است كه 
 
   ( 7درك مطلب ) نمره: 

 ها گنجانده مي شود که درك آن سؤالدراين بخش يك يا دو جمله در هر  Sentence Comprehensionـ
 نمره 3 شود:اي داده ميه صورت چهارگزينهب سؤالباشد.درمورد اين جمالت اي ميمستلزم دانستن نكته                 

 ت مربوطهسؤاالدر اين قسمت متني در سطح متون کتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به ـ
 نمره 4 پاسخ مي دهند:              

   ت:سؤاالانواع 



 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions 
 

 :توجه 
نمرة  5/7نمرة آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و  5/22نمره،  30كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع ارزشيابي در 

 باشد.آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي
 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1387ـ93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 نمره 30:آلماني( پايه دوم –فرانسه  –بندي درس زبان خارجي )انگليسي بارم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 شهريور نمره پاياني نوبت دوم نمره پاياني نوبت اول
 

 نمره

 5/1 درس اول  5/1 درس اول  5/7 درس اول 

 2 درس دوم 2 درس دوم 5/7 درس دوم

 2 درس سوم 2 درس سوم 5/7 درس سوم

 2 درس چهارم 2 درس چهارم 5/7 درس چهارم

 5/7 درس پنجم 5/7 درس پنجم  

 5/7 درس ششم 5/7 درس ششم  

 5/7 درس هفتم 5/7 درس هفتم  

 

 شامل : نمره  20)فعاليت هاي كالسي( مستمر ارزشيابي الف ـ 

 نمره 5  :تسؤاالگويي به درسي و پاسخانجام تكاليف 

نمره 5  :آزمون هاي مستمر کالسي 

:نمره 10 فعاليت هاي کالسي شفاهي 

 

 : (پاياني دي ماهپاياني )نوبت اول، دوم، شهريور و يا ارزشيابي  ـ ب

 نمره( 10شفاهي پاياني )ارزشيابي 

 :نمره 2 :درك مطلب، نمره 2 :خوانيروان،  نمره 1: و تلفظ صحيح آهنگ، تكيه،  نمره 1 :سرعت مناسبخواندن شامل 

 بازگويي و خالصه کردن مطلب خوانده شده )دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك

 نمره 2 : آلماني ، نمره  5/1 :انگليسي و فرانسهند(.يا دو جمله بيان مي کن

مربوط  بهآموزان  در اجراي  مكالمات هاي زباني  )در  اين  قسمت  مهارت  دانشنقشLanguage  Function   مورد

 . قرار مي گيرد(ارزشيابي 

و فرانسه  شود.انگليسيهاي  زباني ميهاي  فرانسه و آلماني  بخش  مكالمه  جايگزين  نقشالزم به توضيح است که در زبان

 نمره 2 نمره/ آلماني 5/1

   ( در اين  بخش  صرفا به  قسمتارزشيابي تلفظ  صحيحPronunciation .کتاب محدودمي شود 

 نمره 1تلفظ  فقط  در  مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.  ارزشيابي الزم  به  توضيح  است  كه 

توجه: 

 گيرد.نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي 5/7 نمره به نيمه اول و 5/2شفاهي پاياني نوبت دوم، ارزشيابي نمره 10 از

 

 نمره( 30ارزشيابي كتبي پاياني ) ـج 

               نمره 4نمره/ آلماني  3امال )يك يا دو حرف از حروف دوازده لغت در جمله جا افتاده است. ( انگليسي و فرانسه 
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             ( 8واژگان :) نمره 
 نمره 4جمله(:  8لغت در  9در جمالت )ارائه ـ جايگزين کردن لغات          

 نمره 2آموز:  ـ يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جمالت ناقص با استفاده از دانش زباني دانش         

 نمره  2اي: هاي چهارگزينهـ پرسش         
         ( 8دستور :) نمره 
 نمره 2اي:  ـ سؤاالت چهارگزينه          
 نمره 2ـ مرتب کردن جمالت به هم ريخته:            
 نمره 2ـ کامل کردن جمالت ناقص :            
 نمره 2ـ پاسخ به سؤال باتوجه به تصوير:             

          نمره(: 3هاي زباني )نقش 
 Languageمت مكالمات ناقصي که توسط دانش آموز کامل مي شوند. سؤاالت اين بخش به قس            

               Function      کتاب درسي مربوط مي شوند. الزم به توضيح است که درزبان هاي فرانسه وآلماني 
 .بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود            

         ( 1تلفظ :) نمره 
 :اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد              

 ـ استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط        
 قرار مي دهند.                        

 آموزان لغت مربوطه  اي ازلغات که همه به جز يكي دريك صدا مشترك هستند.دانشـ دادن مجموعه   
 ند.يابرا مي                       

     :نمره 30الزم به توضيح است كه ارزشيابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است 
       ( شامل: 7درك مطلب ) نمره 

 ها دراين بخش يك يا دو جمله در هر سؤال گنجانده مي شود که درك آن  Sentence Comprehensionـ            
 نمره 3شود: اي داده ميباشد. درمورد اين جمالت سؤال به صورت چهارگزينهاي ميمستلزم دانستن نكته                 

 نمره 4ـ در اين قسمت متني در سطح متون کتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سؤاالت مربوط پاسخ مي دهند:           
         :انواع سؤاالتCompletion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions      

 
   نمرة آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي  5/22نمره،  30توجه: در ارزشيابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع
 نمرة آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد. 5/7و 
 

 باشد.مبناي طراحي سؤال مي 1387ـ3139براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 نمره( 40نمره و ترم دوم:  30)ترم اول: آلماني( پايه سوم  ه،فرانس ،خارجي )انگليسي هايبندي درس زبانبارم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 نمره نوبت دوم، شهريور، بزرگساالن و دي ماهپاياني  نمره پاياني نوبت اول

 
 25/3 درس اول  16 درس اول 

 25/3 درس دوم 17 درس دوم

 5/3 درس سوم 17 درس سوم

 10 درس چهارم  

 10 درس پنجم  

 10 درس ششم  

 

 نمره شامل :  20 )فعاليت هاي كالسي( الف ـ ارزشيابي مستمر 
 نمره 5پاسخگويي به سؤاالت:  ـ انجام تكاليف درسي و      
 نمره 5ـآزمون هاي مستمر کالسي:      
 نمره     10ـفعاليت هاي کالسي شفاهي:      

                                                                                      

 امل :ب ـ ارزشيابي پاياني )نوبت اول، دوم، شهريور و يا پاياني دي ماه( ش
 نمره( 10ارزشيابي شفاهي پاياني )

 
           :خواندن 

 نمره 1ـ سرعت مناسب:                  
 نمره 1ـآهنگ، تكيه و تلفظ صحيح:                   

 نمره 2خواني:  روانـ                   
 نمره 2ـ درك مطلب:             
          بازگويي و خالصه کردن مطلب خوانده شده )دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را

 نمره 2نمره ، آلماني:  5/1در يك يا دو جمله بيان مي کنند(. انگليسي و فرانسه: 

          آموزان  در  اجراي  مكالمات  مربوط به  هاي زباني )در  اين  قسمت  مهارت  دانش نقشLanguage  Function   مورد

 ارزشيابي قرار مي گيرد( . 

 

  شود. مي هاي  زبانيو آلماني  بخش  مكالمه  جايگزين  نقشهاي  فرانسه الزم به توضيح است كه در زبان

 نمره 2نمره ، آلماني:  5/1انگليسي و فرانسه: 
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          تلفظ  صحيح ) ارزشيابي در اين  بخش  صرفا به  قسمت Pronunciation    کتاب محدودمي شود.  الزم  به  توضيح

 نمره 1است  که ارزشيابي  تلفظ  فقط  در  مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است: 

 
 

  .توجه: ارزشيابي شفاهي صرفاً ويژه نوبت اول مي باشد 

 
 

 نمره                               40ارزشيابي كتبي پاياني ) نوبت اول،دوم،شهريور يا پاياني دي ماه(   –ج 

   :4سي وفرانسه: مورد(. انگلي  12مورد، آلماني:  16امال: يك يا دو حرف از واژه در جمله حذف شود )انگليسي و فرانسه 
 نمره 6نمره ، آلماني: 

 
  :نمره 10 واژگان 

 نمره4جمله(:  8لغت در  9ـ جايگزين کردن لغات در جمالت )        

 نمره 3آموز:  ـ يافتن  واژه هاي  مناسب به منظور تكميل  جمالت ناقص با استفاده از دانش زباني دانش         

 نمره 3(:   Contextتشخيص اجزاء کالم )اسم ، صفت ، ضمير و غيره ( از طريق بافت )          
            :نمره 9دستور زبان 

 نمره 3سؤاالت چهارگزينه اي                        ـ1             
 نمره 2مرتب کردن جمالت به هم ريخته          ـ2             
 نمره 2کامل کردن جمالت ناقص                   ـ3             
 نمره 2پاسخ به سؤال باتوجه به تصوير             ـ4             

 
                (  4نقش هاي زباني )نمره 

 Languageمكالمات ناقصي که توسط دانش آموز کامل مي شوند. سؤاالت اين بخش به قسمت                 

                   Function    کتاب درسي مربوط مي شوند . الزم به توضيح است  که  در زبان هاي فرانسه و 
 آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.               

 
        نمره 2 اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد: تلفظ 
 ـ استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرار مي دهند.         

 يابند.آموزان لغت مربوطه را مياي ازلغات که همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانشـ دادن مجموعه          
  

                 .الزم به توضيح است كه ارزشيابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است 
 
 

        نمره  11:  درك مطلب 
در اين بخش يك يا دو جمله در هر سؤال گنجانده مي شود که درك آن ها : (Sentence Comprehension)ـ             

 نمره  3جمالت سؤال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود:   مستلزم دانستن نكته اي مي باشد.درمورد اين
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ـ در اين قسمت متني در سطح متون کتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سؤاالت مربوط به     
(Completion,Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions )نمره  5دهند:  پاسخ مي            

 نمره   Cloze :  3 ـ متن
درکتاب درسي نيامده است لذا الزم است دبيران محترم اين پايه، درکالس و در  Cloze)از آنجا که نمونه هاي                

                 آزمون هاي مستمر ، دانش آموزان را با اين نوع  آزمون آشنا سازند.(                

 

   مبناي طراحي سؤال  1387ـ1393جاري، كتاب چاپ سال براي آزمون سال تحصيلي

 باشد.مي
 

  بندي پاياني نوبت اول درس زبان هاي خارجي سال سوم متوسطه با توجه به برگزاري در بارم

نمره(، جمع نمره بر اساس فرمول زير محاسبه  40نمره( و امتحان كتبي )  10امتحان شفاهي ) 

 شود:مي
 

(نمره𝟒𝟎)                                                    کتبي امتحان + (نمره 𝟏𝟎) شفاهي امتحان ×
𝟐

𝟓
= 𝟐𝟎 
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 دانشگاهيپيش زبان انگليسيدرس بندي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 اولنوبت پاياني

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، بزرگساالن و دي ماه

 
 نمره

 

 25/1 اولدرس  5 درس اول

 25/1 درس دوم 5 درس دوم

 25/1 درس سوم 5 درس سوم

 25/1 درس چهارم 5 درس چهارم

 75/3 درس پنجم  

 75/3 درس ششم  

 75/3 درس هفتم  

 75/3 درس هشتم  

 20 جمع 20 جمع
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 دانشگاهيپيش آلمانيزبان  بندي درسبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 نمره اولنوبت پاياني
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 25/1 درس اول 5 درس اول

 25/1 درس دوم 5 درس دوم

 25/1 درس سوم 5 درس سوم

 25/1 درس چهارم 5 درس چهارم

 75/3 درس پنجم  

 75/3 درس ششم  

 75/3 درس هفتم  

 75/3 درس هشتم  

 20 جمع 20 جمع

 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  88-93جاري، كتاب چاپ سالبراي آزمون سال تحصيلي 
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 دانشگاهيپيش زبان فرانسه درسبندي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 نمره اولنوبت پاياني
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 5/0 درس اول 5/2 درس اول

 5/0 درس دوم 5/2 درس دوم

 5/0 درس سوم 5/2 درس سوم

 5/0 درس چهارم 5/2 درس چهارم

 75/0 درس پنجم 5/2 درس پنجم

 75/0 درس ششم 5/2 درس ششم

 75/0 درس هفتم 5/2 درس هفتم

 75/0 درس هشتم 5/2 درس هشتم

 2 درس نهم  

 2 درس دهم  

 2 درس يازدهم  

 25/2 درس دوازدهم  

 25/2 درس سيزدهم  

 25/2 درس چهاردهم  

 25/2 درس پانزدهم  

 20 جمع 20 جمع
 
 

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  88-93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال
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 1/262شناسي سال سوم رشته علوم تجربي كد بارم بندي درس زمين

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 

 نوبت اولپاياني  شماره فصل
دوم، شهريور، پاياني نوبت 

 بزرگساالن ودي ماه

1 2 75/0 

2 2 75/0 

3 4 1 

4 5 5/1 

5 7 5/3 

 3 ـ 6

 5/3 ـ 7

 5/2 ـ 8

 5/3 ـ 9

 20 20 جمع

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  4139براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 1/291كدرشته تجربي سال پيش دانشگاهي  م  زمينبارم بندي درس علو

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
 

 نمره اولنوبت پاياني 
 شهريور،دوم، نوبت پاياني 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 25/1  1فصل  5 1فصل 

 25/1  2فصل  5 2فصل 

 1  3فصل  4 3فصل 

 %75 4فصل  3 4فصل 

 %75 5فصل  3 5فصل 

 5/2 6فصل   

 5/3 7فصل   

 5/2 8فصل   

 4 9فصل   

 5/2 10فصل   

 20 جمع 20 جمع

 

 

 باشد.مي،المبناي طراحي سؤ 94براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 1/231(سال دوم رشته علوم تجربي كد 1شناسي وآزمايشگاه )بندي درس زيسترمبا

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 فصل
 

 پاياني نوبت اول
 

 پاياني نوبت دوم
 

 شهريور
 

1 4 1 5/1 

2 6 5/1 5/2 

3 4 1 2 

4 4 5/1 2 

 5/1 5/1 ـ 5

 4 6 ـ 6

 1 2 ـ 7

 5/2 5/3 ـ 8

 3 2 2 فعاليت ها

 20 20 20 جمع

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  4139براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 1/261رشته علوم تجربي كدسال سوم  (2بارم بندي درس زيست شناسي وآزمايشگاه )
 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت اول فصل
 پاياني نوبت دوم، شهريور،  

 بزرگساالن و دي ماه

1 5/3 5/1 

2 4 5/1 

3 5/3 5/1 

4 3 5/1 

5 5/2 5/1 

6  

 129تا صفحه

 چرخه سلول

5/1 

2 

7 - 1 

8 - 2 

9 - 2 

10 - 5/1 

11 - 2 

 2 2 فعاليت ها

 20 20 جمع

 

 كتاب چاپ همان سال مبناي طراحي سوال قرار گيرد . ،براي آزمون هر سال تحصيلي
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  2/290بارم بندي درس زيست شناسي پيش دانشگاهي رشته علوم تجربي كد 

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
 فصل

 

 پاياني نوبت اول

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 ماهبزرگساالن و دي 

1 5/4 5/1 

2 5/3 1 

3 3 5/0 

4 5/3 5/0 

5 5/5 5/1 

6 - 5/2 

7 - 5/2 

8 - 3 

9 - 5/2 

10 - 5/2 

11 - 2 

 20 20 جمع

 

 براي آزمون هر سال تحصيلي كتاب چاپ همان سال مبناي طراحي سوال قرار گيرد .

 

 مهم  نكا ت
 ست .کتاب سال تحصيلي قبل ا ،سؤالبراي امتحانات پاياني ) همه کتاب (  که در دي ماه برگزار مي شود مبناي طرح  ـ1

ن، ، مهارت هاي فكر کردن ، مقايسه کردهاي اکتسابي دانش آموزاندانستنيارزشيابي هاي پاياني، عالوه بر در ارزش يابي ـ2

هايي از آن ها در کتاب درسي دانش آموز مشخص شده است،  ... که نمونه علمي وتفسيرکردن ، طراحي آزمايش وپيش بيني 

 باشد. بندي کمترشده درجدول بارمخصمش ختصاص داده مي شود, نبايدازنمرهنمره اي که به اين مهارت ها ا انجام شود.ارزشيابي 

 تي ارزش چنداني ندارند.سؤاالداده شود، چنين ت  کتاب  درسي سؤاالتي  کامال ً  شبيه  سؤاال ،بديهي  است  اگر در آزمون

 نمره به شكل ) ترسيم ، نام گذاري يا هردو ( اختصاص داده شود.  2تا    5/1در ارزشيابي هاي پاياني  ـ3

 نمره اختالف ، نسبت به جداول فوق درنظر گرفت. 5/0با  مي توان حداکثريي را که بيشترازيك نمره دارند بارم فصل ها ـ4

 مشخص شده اند در آزمون ها مجاز نيست. "بيشتر بدانيد"دادن سؤال از بخش هايي از کتاب که با عنوان  ـ5

  (1شناسي وآزمايشگاه )زيستهاي گياهي و جانوري درارزشيابي درس ، توازن بخشبه تناسب حجم و اهميت مطلب ـ6

 در نظر گرفته شود.
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 مستمر )نوبت اول و دوم(:ارزشيابي ب( 

از اين دروس زيست شناسي عالوه بر دانستني هاي حيطه شناختي )مفاهيم ، اسامي...( مهارت هاي ذهني و ارزشيابي چون در 

کردن ، هاي بحثهاي حيطه شناختي، مهارتيابي مستمر، عالوه بر دانستنياند، الزم است در ارزشعملي نيزدر خورتوجه

عات )تحقيق کنيد( ، براساس معيارها ي مشخص و در قالب فهرست وارسي کردن، مشاهده کردن ، جمع آوري اطالآزمايش

تهية  پژوهشي که براي ـارزشيابي شوند. نمونه هايي ازاين فهرست ها ونيزمعيارهاي سنجش و ارزشيابي مهارت هاي آزمايشگاهي 

ن اي تهيه شود. ايز فهرست جداگانههاي بعدي ارائه شده است.الزم است براي هردانش آموفهرست ها به کار مي روند، درصفحه

 .ها جنبة  پيشنهادي دارند و دبيران محترم مي توانند مواردي را حذف يا اضافه کنندفهرست
 

 « بحث كردن » ز مهار ت اارزشيابي اي از فهرست وارسي مربوط به نمونه ـ1

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار
 به طور روشن اظهارعقيده مي کند.  _

 پرسش هاي مناسب مطرح مي کند. _

 درنتيجه گيري عجله نمي کند. _

 نظرانتقادي مطرح مي کند. _

                

 
 « آزمايش كردن»از مهار ت ارزشيابي اي از فهرست وارسي مربوط به نمونه ـ2

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

 بادقت اندازه گيري مي کندـ 

 بار اندازه گيري انجام  مي دهد ـ بيش از يك

 ـ درکار برد وسايل به نكات ايمني توجه دارد 

 ـ مراحل کار را به ترتيب اجرا مي کند

 ـ بادقت عمل مي کند

                

 
 « مشاهده كردن» از مهار ت ارزشيابي نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به  ـ3

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

هنگام مشاهده از چند حس )بينايي ، المسه و..( استفاده ـ 

 مي کند.

 ـ به جزئيات اشياواجسام درارتباط با موضوع توجه دارد.

 ـ ازابزارمناسب براي مشاهده استفاده مي کند

                

 
 "جمع آوري اطالعا ت وتحقيق"مهار ت ازارزشيابي نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به  ـ4

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار
 به افراد يامنابع با صالحيت مراجعه مي کند.  ـ

 به بيش از يك منبع يا شخص مراجعه مي کند. ـ

ب نحو مناسـ اطالعاتي راکه به دست آورده است به 

 جمع بندي مي کند
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 پژوهشي _مهار ت هاي آزمايشگاهي ارزشيابي معيارهاي سنجش و 

علم جستجويي  روشمند براي يافتن اطالعات جديد  است. بنابراين ، اگر بخواهيم  به عنوان معلم ميزان   پيشرفت 

تنها بايد  مهارت هاي پژوهشي آن ها را مورد جست و  کنيم ،  نهارزشيابي “علم ورزي ” دانش آموزان مان را  در 

البته بايد   .جو و قضاوت قرار دهيم، بلكه بايد به اطالعاتي که آنان از اين راه  به دست  مي آورند ،  نيز اهميت  دهيم

  اندتوجه کرد که  اگر دانش آموزي  مهارت  کافي در زمينة  علم ورزي  و  پژوهشگري  داشته باشد  ،  مي تو

 اطالعات  ارزشمند تري  به  دست آورد.

 :به طور کلي مهارت هاي پژوهشگري دانش آموزان را مي توان در چهار گروه طبقه بندي کرد

 برقراري ارتباط )ارائة گزارش( _ 4تفسير نتايج                _ 3اجراي آزمايش              _ 2طراحي آزمايش          _1

 

 از اين مراحل به شرح زيراستويژگي هاي هر يك: 

 طراحي آزمايش  ـ1

 هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموز

 .سؤال يا فرضية قابل آزمون را تشخيص دهد ـ

 .طرح قابل اجرايي را براي انجام آزمايش يا پژوهش پيشنهاد کند ـ

دستورالعملي را براي انجام آزمايش يا پژوهش، شامل عوامل مورد پژوهش، روش هاي دست يابي به اطالعات،  ـ

 .لوازم و مواد مورد نياز و مانند آن را مشخص کند

 معيار ها:

 .راه هاي منا سبي را براي انجام پژوهشي که منجر به حل مساله مي شود، پيشنهاد کند ـ

 .آن، همه يا بيشتر عوامل مربوط در نظر گرفته و به طور مناسب کنترل شودطرحي ارائه دهد که در  ـ

 .هاي کمي، مشاهدات، اندازه گيري ها و احتياط هاي الزم را به طور مناسب در نظر گيردبراي به دست آوردن داده ـ

 ا بيان کندل داده هتوضيح مستدلي براي روشي که انتخاب کرده است، ارائه دهد و روش مناسب براي تجزيه وتحلي ـ

نتايج احتمالي طرح را مشخص کند، آن ها را با دانش و اصول علمي پيوند دهد و احتياط هاي الزم و محدوديت  ـ

 .هاي احتمالي را پيش بيني کند
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 اجراي آزمايش  ـ2

 هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموزان

 .مراحل انجام فعالبت هايي را که مناسب پژوهش هستند، گام به گام بپيمايد ـ

)شامل انجام مشاهدات .ا طالعاتي را که براي انجام پژوهش الزم هستند، با دقت الزم و شرح مناسب به دست آورد ـ

 ، اندازه گيري ها، ثبت رويدادها و استفاده از مواد و ابزارهاي مناسب(

 معيارها

استفاده ازمواد و ابزارها نكات ايمني را رعايت کند و از آن ها به نحو مناسب استفاده کند و در صورت لزوم، هنگام  ـ

 .اندازه گيري ها را با واحدهاي مناسب انجام دهد

از ابزارها و مواد براي دست ورزي و کنترل متغيرها استفاده کند و اندازه گيري و مشاهدات را به قدري که الزم   ـ

 .تكرار کند است

 .از ابزارها و مواد براي اندازه گيري دقيق کمي استفاده کند ـ

از ابزارها و مواد براي به دست آوردن نتايج دقيق جهت شناسايي خطاهاي آزمايش و محدوديت هاي آن استفاده  _

 .کند و براي به حداقل رساندن آن ها ، تغييرات الزم را انجام دهد

 

 تفسير نتايج  ـ3

 هاهدف

 :انتظار مي رود دانش آموز

ازاطالعاتي که به دست آورده براي نتيجه گيري، تجزيه وتحليل وتفسيرمناسب اطالعات استفاده کندوتنوع، خطاها ـ

 .يا محدوديت ها را به حساب آورد

براي  اهاي آن ارزيابي کند و پيشنهادهاي الزم ردست آوردها را توضيح دهد و مؤثر بودن فعاليت را براساس هدف ـ

 .بهبود آن ارائه دهد

 معيارها

 .از داده هايي که به دست مي آورد ، نتيجه گيري مناسب بكند _

گيري ها  و  مشاهدات خود را براي نتيجه گيري مناسب در رابطه با عوامل و متغيرهاي درنظرگرفته شده ، اندازه _

 تفسير کند .

 ها براي نشان دادن ارتباط ميان عوامليل و تفسير کند و از آنداده هايي را که به دست آورده است، تجزيه و تحل _

 .با استفاده از شواهد کمي ، به طور مشروح نتيجه گيري کند
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آوردهاي پژوهش را تجزيه و تحليل کند و نتايج به دست آمده را به طور انتقادي در رابطه با دانش و اصول دست ـ

 کرده است، ارزيابي کندميآوردهايي که از قبل پيش بيني علمي و دست

آوردهاي پژوهش تجزيه و تحليل کاملي را ارائه دهد و خطاها ، محدوديت ها و بي قاعدگي هاي ممكن از دست ـ

نتايج را در رابطه با دانش و اصول علمي و  .را در نظرگيرد و ازروشهاي آماري ، به طورمناسب  استفاده کند

 .ي کرده، به طور انتقادي ارزيابي کندآوردهايي که از قبل پيش بيني مدست

 

 برقراري ارتباط )ارائة گزارش(  ـ4

 ها هدف

 :اتتظار مي رود دانش آموز

ساختارياترتيب مناسبي براي گزارش خودبرگزيندوبه طورمناسبومؤثرمشاهدات، افكاروبحث هاي خود را ارائه  ـ

 .دهد

 .و اصطالحات علمي استفاده کنداز واژه ها …در ارائه ي اطالعات ، توصيف يافته ها و _

 معيارها

داده هايي را که به دست آورده است به روشني ارائه دهد و نتايج خود . طرح کلي پژوهش خود را توصيف کند  _

 .را به صورت روشن و قابل فهم به صورت کلمات درآورد

د را به طور مناسب توصيف با کمك نمودارها و محاسبات مربوط،ترتيب رويدادها و مراحل کار پژوهشي خو  _

 .کند

با استفاده از اصطالحات وواژه هاي مناسب و درست ، پژوهش خود را شرح دهد ، توضيح هاي الزم را  ارائه دهد  _

 .و با ذکر خطاها، بي قاعدگي و محدوديت ها آن را ارزيابي کند
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  1/277سال دوم رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك كد  (2بندي كتاب شيمي )بارم

 1394ـ 95متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي  دوره دوم
 

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول بخش

 
 4 2 8 اول

 3 2 7 دوم

 3 5 5 *سوم

 6 7 ـ چهارم

 4 4 ـ پنجم

 20 20 20 جمع

 

 گيرد.ارزشيابي صور ت مي  57، تاص3بندي بخش در نوبت اول بودجه *
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  1/257( سال سوم رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك كد3بندي كتاب شيمي )بارم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 پاياني نوبت دوم شهريور، پاياني نوبت اول بخش

 بزرگساالن ودي ماه
 5/6 12 اول
 5/6 8 *دوم

 7 ـ سوم

 20 20 جمع
 

 گيرد.ارزشيابي صور ت مي  59،تاص2بندي بخش در نوبت اول بودجه*
 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1394براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  *
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 1/289هاي علوم تجربي و علوم رياضي كد دانشگاهي رشتهبندي كتاب شيمي دوره پيشبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 2و  1بودجه نيمسال اول: بخش 

 
 3فصل  2فصل  1فصل  فصل

 

 4فصل 

  10 10 نيمسال اول

 

 

 7 3 3 خرداد

 

7 

 5 5 5 شهريور

 

5 
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 1/224دانساني ك ادبيا ت و علوماستثناي رشته به هارشتهدبيرستان كليه  سال دوم (2عربي) بندي درسبارم
 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 
 عناوين رديف

 

 نمره

 نمره( 13) جمله،كلمه؛ كاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درك مطلبترجمه  ـ الف

 .«وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربيصور ت سؤال به زبان » 

 ) مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم وشهريور(

 5 1تمرينات  و ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها 1

 5/1 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

 درك مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 نمره(  2:)چهار سؤال با کلمات پرسشي طرح شود

 (نمره 5/0)معني مفرد و جمع ـ 

5/2 

 1 کارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4

 مانند:کاربرد واژگان  5

 2ـ ترجمه سه کلمه عربي به فارسي و يكي فارسي به عربي

 . مترادف و متضادـ

5/1 

 1 تكميل ترجمه ناقص 6

 5/0 تعريب 7

 نوبت اول.« و به زبان فارسي ترجمه شود باشد عربيصور ت سؤال به زبان » نمره(  7قواعد )  ـ ب

 1 معرفه و نكره  8

 2 اعراب فرعي 9

 1 محلي اعراب تقديري و 10

 5/1 صفت و مضاف اليه 11

 1 التحليل الصرفي و االعراب 12

 5/0 التشكيل 13
 

   
 

 

 

 

 

                                                      
ن ترجمه همه يکه در خود کتاب ترجمه آنها خواسته شده است . بنابرا يناتيـ فقط تمر3

 تغييرات ياندک كتاب هاي عبارت در گردد سعي سواالت طرح ست. درينات مد نظر نيتمر

 آن هدف. نگردد سؤال يدشوار موجب که شود انجام ياگونه به کار نيا اام.  شود داده

  نکند. حفظ را عبارات نيع آموز دانش که است

 .شود كشيده خط آن زير و شود داده جمله داخلعربي  كلمه ـ4

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 ) خرداد، شهريور و بزرگسال(نمره( نوبت دوم  7قواعد )  ـ ب

 
 نمره عناوين رديف

 

5/0  نكره و معرفه  1  

 1 اعراب فرعي،تقديري و محلي 2

 25/0 3عدد  3

 75/0 صفت و مضاف اليه 4

 1 اعراب فعل مضارع 5

 5/0 معلوم و مجهول 6

 75/0 افعال ناقصه 7

 75/0 حروف مشبهه بالفعل و الي نفي جنس 8

 1 االعراب والتحليل الصرفي 9

 5/0 لتشكيلا 10

 

  

                                                      
فاحش  يژه در کنکور خطاينه به وين زميست و طرح سؤال در اين يص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسيتشخـ  5

 طراح سؤال است .
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 1/224به استثناي رشته ادبيا ت و علوم انساني كد هارشتهكليه  سال دوم (2درس عربي)تقريبي  بارم بندي 

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 
 

 

نوبت پاياني 

 اول

نوبت پاياني  نمره

 دوم

 نمره شهريور نمره

 5/1 درس اول  5/1 درس اول  4 درس اول 

 1 درس دوم  1 درس دوم  4 درس دوم 

 1 درس سوم  1 درس سوم  4 درس سوم 

 1 درس چهارم  1 درس چهارم  4 درس چهارم 

 5/2 درس پنجم  5/2 درس پنجم  4 درس پنجم 

 5/2 درس ششم  5/2 درس ششم   

 5/2 درس هفتم  5/2 درس هفتم       

 5/2 درس هشتم  5/2 درس هشتم       

 5/2 درس نهم  5/2 درس نهم       

 3 درس دهم  3 درس دهم       

  20 جمع  20 جمع   20 جمع 

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 2/224كد رشته ادبيا ت و علوم انساني سال دوم ( 2بارم بندي عربي )

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 
 

 عناوين رديف

 

 نمره

 نمره( 13) متضاد و درك مطلبجمله،كلمه؛ كاربرد واژگان و مترادف و ترجمه  ـ الف

 .«وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربيصور ت سؤال به زبان » 

 شهريور() مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول،دوم و

 5 4تمرينات  و ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها 1

 5/1 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

 درك مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 نمره(  5/1:سؤال با کلمات پرسشي طرح شود سه)

 (نمره 5/0)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 1 کارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4

 کاربرد واژگان شامل: 5

 ـ سه کلمه عربي به فارسي و يكي فارسي به عربي

 . مترادف و متضادـ

5/1 

 5/0 تعريب 6

 5/0 تكميل ترجمه ناقص 7

 1 ةو في رحاب نهج البالغ ةاضواء قرآني 8

 

  

                                                      
ن ترجمه همه يکه در خود کتاب ترجمه آنها خواسته شده است . بنابرا يناتيـ فقط تمر6

 ست. ينات مد نظر نيتمر

 به کار نيا اام. شود داده تغييراتي اندک كتاب عبارتهاي در گردد سعي سواالت درطرح

 عبارات نيع آموزدانش که است آن هدف. نگردد سؤالي دشوار موجب که شود انجامي اگونه

 نکند. حفظ را
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 .« وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربي هاصور ت سؤال» نمره(  7قواعد )ـ  ب

ادبيا ت و علوم انساني 2 نوبت اول  

 

 عناوين رديف

 

 نمره

يادآوري مباحث سال گذشته شامل: جمله فعليه، جمله اسميه،  1

 ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثالثي مزيد 

1 

 5/0 معرفه و نكره  2

 2 انواع اعراب  3

 5/1 اعراب فعل مضارع  4

 5/0 معلوم و مجهول  5

 5/1 التحليل الصرفي و االعراب 6

 

 
 و علوم انساني) خرداد, شهريور و بزرگسال( ادبيا ت 2نمره( نوبت دوم  7ب : قواعد )

 
 عناوين رديف

 

 نمره

معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ،  1

 معلوم و مجهول 

25/1  

 5/0 عدد 2

 5/1 نواسخ 3

 1 اضافه و توصيف 4

 75/0 مفعول فيه ،تصغير و نسبت 5

 5/1 التحليل الصرفي و االعراب 6

 5/0 التشكيل 7

 

 

 

 

 

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال
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 نمره شهريور نمره مدونوبت پاياني  نمره ولانوبت پاياني 

 

 1 درس اول  1 درس اول  5/2 درس اول 

 1 درس دوم  1 درس دوم  5/2 درس دوم 

 1 درس سوم  1 درس سوم  5/2 درس سوم 

 1 درس چهارم  1 درس چهارم  5/2 درس چهارم 

 1 درس پنجم  1 درس پنجم  5/2 درس پنجم 

 1 درس ششم  1 درس ششم  5/2 درس ششم

 1 درس هفتم  1 درس هفتم  5/2 درس هفتم  

 1 درس هشتم  1 درس هشتم  5/2 درس هشتم  

 5/1 درس نهم  5/1 درس نهم       

 5/1 درس دهم  5/1 درس دهم       

 5/1 درس يازدهم 5/1 درس يازدهم  

 5/1 درس دوازدهم 5/1 درس دوازدهم  

 5/1 درس سيزدهم 5/1 درس سيزدهم  

 5/1 درس چهاردهم 5/1 درس چهاردهم  

 5/1 درس پانزدهم 5/1 درس پانزدهم  

 5/1 درس شانزدهم 5/1 درس شانزدهم  

 20 جمع   20 جمع   20 جمع 

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 1/254علوم تجربي و رياضي و فيزيك كد( سال سوم رشته هاي 3بارم بندي كتاب عربي)

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

1 

 عناوين رديف

 

 نمره

 5«باشد. عربيبه زبان  صور ت سؤال:»و دوم  ارزشيابي پاياني نوبت اول ـ1

نمره13،كلمه، مترادف و متضاد و درك مطلب نوبت اول و دومالف:ترجمه عبار ت  

 5 6تمرينات و ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها 1

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

 درك مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 (نمره 5/1) سؤال با کلمات پرسشي طرح)

 (نمره 5/0)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 5/1 کارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4

 کاربرد واژگان شامل: 5

 7ـ ترجمه سه کلمه عربي به فارسي و يك کلمه فارسي به عربي

 . دو مورد مترادف و متضاد ـ

5/1 

 5/0 تعريب 6

 5/0 انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي کلمه مشخص شده 7

 « باشد. عربيبه زبان  صور ت سؤال» نوبت اولنمره(  7قواعد )ب : 

 

 5/1 انواع آنشناخت فعل معتل و  1

 5/1 شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و کاربرد آن 2

 2 فيه مفعول و مفعول مطلق 3

 5/1 االعراب و التحليل الصرفي 4

 5/0 التشكيل 5

 

 

 
 

 نمره عناوين رديف

                                                      
ـ در پايه سوم رياضي،تجربي و ادبيات و علوم انساني صورت سؤال عربي و در پايه هاي  7

اول فارسي ودوم عربي وفارسي. پيشنهاد مي شود صورت سؤال را به عربي بدهيد و در 

 پيش دانشگاهي)سال چهارم( صورت سؤال عربي است.پرانتز ترجمه فارسي آورده شود .در 
 فقط  آن گروه از تمريناتي که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .  ـ8

 .كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود  -9
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 :  شهريور و ارزشيابي پاياني نوبت دوم  ـ 2

 نمره(  13جمله،كلمه؛كاربرد واژگان؛مترادف و متضاد و درك مطلب) ترجمه: الف

 « باشد. عربي صور ت سؤال»

 5 8تمرينات و ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها 1

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

 درك مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 (نمره 5/1) سؤال با کلمات پرسشي طرح)

 (نمره 5/0)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 5/1 کارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 : کاربرد واژگان شامل 5

 9ترجمه سه کلمه از عربي به فارسي و يك کلمه فارسي به عربيـ

 مترادف و متضاددو مورد ـ 

5/1 

 5/0 تعريب 6

 5/0 انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي کلمه مشخص شده 7

 « باشد. عربيبه زبان صور ت سؤال»  نوبت دومنمره( 7ب: قواعد ) 

 1 شناخت فعل معتل وکاربرد صيغه هاي مختلف آن  1

 1 مفعول مطلق و مفعول فيه  2

 1 حال  3

 75/0 تمييز  4

 75/0 يمستثن 5

 1 ،حرف عطف يمناد 6

 1 االعراب و التحليل الصرفي  7

 5/0 التشكيل 8

 

 

 

 

 

 

  1/254علوم تجربي و رياضي و فيزيك كدهاي ( سال سوم رشته3كتاب عربي)تقريبي  بارم بندي

                                                      
 که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . يناتيفقط  آن گروه از تمر -10

 .شود كشيده خط آن زير و ودش داده جمله داخل لمهك -11

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



69 
 

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال

 

شهريور، ، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 ماهبزرگساالن و دي

 نمره

 2 درس اول  7 درس اول 

 2 درس دوم  6 درس دوم 

 2 درس سوم  7 درس سوم 

 5/2 درس چهارم   

 5/3 درس پنجم  

 4 درس ششم  

 4 درس هفتم  

  20 جمع   20 جمع 

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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 2/254كد علوم انساني ادبيا ت و(سال سوم رشته 3بارم بندي كتاب عربي )

 1394ـ 95 تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال
 

 عناوين رديف

 

 نمره

 نمره( 13ها و درك و فهم متون )الف: ترجمه عبار ت

 «باشد.  عربيها به زبان صور ت سؤال»هاي اول،دوم وشهريور( ) مشترك در امتحان پاياني نوبت

 5 10تمرينات  و ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها ـ 1 1

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

سؤال با کلمات  سهال درك مطلب )ؤتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح س 3

 نمره( و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد،جمع يا معني کلمه باشد( 5/1پرسشي طرح شود.)

2 

 1 کارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 :کاربرد واژگان  ـ5 5

 ترجمه سه واژه از عربي به فارسي و يكي از فارسي به عربي

 11متضاد ومترادف 

5/1 

 5/0 تعريب 6

 1 تكميل ترجمه ناقص 7

 نوبت اول « باشد. عربيها به زبان صور ت سؤال» نمره(  7ب : قواعد ) 

 1 سال گذشتهيادآوري مباحث  ـ 1

 75/0 شناخت فعل معتل و انواع آن 2

 25/1 شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و کاربرد آن 3

 1 مفعول مطلق و مفعول له 4

 1 توابع 5

 5/1 االعراب و التحليل الصرفي 6

 5/0 التشكيل 7

 

 

 

 

 

 و دي و بزرگسال( و شهريور) خرداد نوبت دوم قواعد:    

                                                      
 عين دادن از و شود داده يتغييرات كتابي عبارتها در گردد سعي سؤاالت درطرح -12

 آموزدانش به لطمه و سؤال دشواري موجب تغيير اين اام. شود خودداري كتاب عبارتهاي

 . نکنند حفظ را کتاب عبارات عين آموزاندانش که است اين هدف. نشود

 .شود كشيده خط ن زيرآ و شود داده جمله در كلمه معني، بايد در بخش -13
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 عناوين رديف

 

 نمره

 5/0 سال گذشته يادآوري مباحث 1

 5/0 ساخت صيغه هاي مختلف از فعل معتلشناخت و  2

 5/0 مفعول مطلق و مفعول له 3

 5/0 توابع 4

 5/0 حال 5

 5/0 تمييز 6

 5/0 يمناد 7

 5/0 استثناء 8

 5/0 مدح و ذمتعجب و  9

 1 بالغت 10

 1 االعراب و التحليل الصرفي 11

 5/0 التشكيل 12
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 2/254كد علوم انساني ادبيا ت و(سال سوم رشته 3كتاب عربي) تقريبي بارم بندي

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 ماهديبزرگساالن و 

 نمره

 1 درس اول  5/2 درس اول 

 1 درس دوم  5/2 درس دوم 

 1 درس سوم  5/2 درس سوم 

 1 درس چهارم  5/2 درس چهارم 

 1 درس پنجم  5/2 درس پنجم 

 1 درس ششم  5/2 درس ششم

 1 درس هفتم  5/2 درس هفتم  

 1 درس هشتم  5/2 درس هشتم  

 5/1 درس نهم     

 5/1 درس دهم     

 5/1 درس يازدهم  

 5/1 درس دوازدهم  

 5/1 درس سيزدهم  

 5/1 درس چهاردهم  

 5/1 درس پانزدهم  

 5/1 درس شانزدهم  

  20 جمع  20 جمع 

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
 

از سايت رياضي سرادانلود  
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 1/316كد  يپيش دانشگاه يادبيا ت و علوم انسان تهرش يدرس عرببندي تقريبي بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 بزرگساالنو دي ماه

 نمره

 هاي عربي به فارسي از متن درسترجمه جمله

 نات باشد(ينمره از تمر 1) و تمرينات  

هاي عربي به فارسي از متن ترجمه جمله 5

 نات باشد(ينمره از تمر 1) درس وتمرينات 

5 

 ها در جملهعربي به فارسي )کلمه کلمهمعني 

 داده شود.(  

له ها درجمعربي به فارسي)کلمه کلمهمعني  5/0

 داده

 شود.(  

5/0 

 1 زمينه ترجمهسؤاالت چند گزينه اي در  1 سؤاالت چند گزينه اي در زمينه ترجمه

 2 سؤال طرح نشود(  ،درك مطلب )از قواعد 2 سؤال طرح نشود(  ،درك مطلب )از قواعد

 25/1 للتعريب  25/1 للتعريب 

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي کلمه 

 مشخص شده

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي  75/0

 کلمه

 مشخص شده 

75/0 

 5/0 متضاد، مترادف، مفرد و جمع  5/0 متضاد، مترادف، مفرد و جمع 

 1  فارسي عبارات عربي هتصحيح غلط در ترجم 1 فارسي عبارات عربي  هتصحيح غلط در ترجم

 1 ةللمحادث 1 ةللمحادث

انواع کلمه )اسم و فعل و حرف؛ انواع جمع، انواع 

 مذکر و مؤنث( 

 25/0 اقسام کلمه 75/0

 5/0 جامد و مشتق 75/0 جامد و مشتق)تشخيص و ساخت( 

 25/0 معرفه و نكره 75/0 (ريرفصل، مرجع،ضمي)ضممعارفانواعتشخيص
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، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 و دي ماه بزرگساالن

 نمره

هاي مقصور، تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم

 اآلخر منقوص، ممدود و صحيح

 5/0 اعراب فعل مضارع 1

 75/0 نواسخ  75/0 مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب 

 75/0 مفاعيل 5/1 لالعراب و التحليل الصرفي 

  25/0 حال  1 ح األخطاء صح

 25/0 تمييز  5/0 التشكيل  

 25/0 استثناء   

 25/0 منادا   

 25/0 مضاعف   

 25/0 مهموز   

 1 لالعراب والتحليل الصرفي   

 1 صحّح األخطاء   

 5/0 التشكيل  

   20جمع  20 جمع
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 1/316كد  يپيش دانشگاه يادبيا ت و علوم انسان هرشت يدرس عرببندي تقريبي بارم

 1394ـ 95 تحصيلي سال

 
 

ور، ، شهريدوم نوبت پاياني  نمره  اولنوبت پاياني   

 و دي ماهبزرگساالن 

 نمره

  1 درس اول  4 درس اول 

  1 درس دوم  4 درس دوم 

 1 درس سوم  4 درس سوم 

  1 درس چهارم  4 درس چهارم 

  1 درس پنجم  4 درس پنجم 

 3 درس ششم   

  3 درس هفتم    

  3 درس هشتم     

 3 درس نهم     

 3 درس دهم     

  20 جمع   20 جمع 
 

 

 سؤالمبناي طراحي  1393ـ94 براي آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب چاپ سال 

 باشد.مي
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 2و  1بارم بندي دروس جامعه شناسي 

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 فصل
 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول

 فعاليت ها متن فعاليت ها متن فعاليت ها متن

 5/1 2 5 اول
 از سه فصل

 نمره 1

5/2 1 

 1 3 5/1 2 5 دوم

 1 5/2 1 1 5 سوم

چهار

 م

 1 4 2 6 ـ ـ

 1 3 2 5 ـ ـ پنجم

 20 20 20 جمع

 

 مستمر : ارزشيابي الف ـ  

 ها و ابزارهاي مختلف زير استفاده نمايند:دبيران محترم  در ارزشيابي مستمر از شيوه

 مناسب .آموزان  در بحث هاي گروهي از طريق تهية چك ليست هاي ـ ارزيابي ميزان مشارکت دانش

 هاي مناسب .ليسترهاي گروهي از طريق تهية چكآموزان درکايزان همكاري واحساس مسئوليت دانشـ ارزيابي م

ـ ارزيابي ميزان دقت نظر، توجه وتالش دانش آموزان در انجام فعاليت هاي کتاب و تأکيد بر داشتن دفتر کار منظم 

 ها .براي فعاليت

ارزيابي فعاليت هاي اختياري تعريف شده توسط معلم براي دانش آموزان مانند مقاالت پژوهشي و ابتكارهاي علمي  

 ، ادبي و هنري.

 پرسش هاي کالسي به صورت شفاهي و کتبي .

 

 ارزشيابي پاياني ـب 

 باشد . 18وحداکثر  14ـ تعداد سؤاالت حداقل 1

 نمره منظور شود. 2نمره وحداکثر  5/0 ـ براي هر سؤال حداقل2
 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93براي سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

از سايت رياضي سرادانلود
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 1/243هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كد(سال دوم رشته1بارم بندي درس جامعه شناسي )

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول هادرس هافصل

 

 5/7 4 5/2 اول اول

 5/1 دوم

 5/2 سوم

 5/2 چهارم

 2 پنجم

 2 ششم

 2 هفتم

 6 1 5/2 هشتم دوم

 5/2 نهم

 2 ـ دهم

 2 ـ يازدهم

 2 ـ دوازدهم

 5/6 5/1 ـ سيزدهم سوم

 5/1 ـ چهاردهم

 5/1 ـ پانزدهم

 5/1 ـ شانردهم

 5/1 ـ هفدهم

 5/1 ـ هجدهم

 20 20 20  جمع

 
 

 : نكا ت مهم

 فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودکه درارزشيابي بايدمورد توجه قرارگيرد. ـ1
 باشد . 18وحداکثر  14ـ تعداد سؤاالت حداقل 2
 نمره منظور شود.  2نمره وحداکثر  5/0ـ براي هر سؤال حداقل 3
 در ارزشيابي از انواع پرسش ها استفاده شود. ـ4

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94و  93 براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال
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 1/281هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كد(سال سوم رشته2بارم بندي درس جامعه شناسي )

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 فصل ها
 

 دروس
 

 نوبت اول پاياني
 

 نوبت دوم، شهريور،  پاياني
 بزرگساالن و دي ماه

 اول

 1 5/2 اول

 1 5/2 دوم

 1 3 سوم

 1 3 چهارم

 دوم

 5/1 3 پنجم

 5/1 3 ششم

 5/1 3 هفتم

 5/1 ـ هشتم

 5/1 ـ نهم

 2 ـ دهم

 2 ـ يازدهم

 سوم

 5/1 ـ دوازدهم

 5/1 ـ سيزدهم

 5/1 ـ چهاردهم

 20 20 جمع

 
 تا باشد .  18وحداکثر  14ـ تعداد سؤاالت ، حداقل   1
 نمره منظور شود. 2وحداکثر  5/0براي هرسؤال ، حداقل  ـ2
 بايد مورد توجه قرارگيرد.ارزشيابي فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودکه در ـ3
 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  1390ـ94جاري، كتاب چاپ سال براي آزمون سال تحصيلي 
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 1/300بارم بندي درس علوم اجتماعي پيش دانشگاهي رشته علوم انساني كد 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول  دروس ها فصل

 بزرگساالن و دي ماه

 

 اول

  2 اول

 5/2 دوم 5/2

 5/2 سوم

 5/2 چهارم

 

 دوم

  3 پنجم

 3 ششم 5/2

 2 هفتم

 5/2 هشتم

 5/2 - نهم سوم

 2 - دهم

 3 - يازدهم

 

 چهارم

 2 - دوازدهم

 5/2 - سيزدهم

 3 - چهاردهم

 20 20 جمع

 
 باشد. 18و حداکثر  14تعداد سؤاالت، حداقل    -1

 نمره در نظرگرفته شود. 2و حداکثر  5/0حداقل براي هر سؤال    -2

 ها ارزشيابي صورت نگيرد.، نمودارها، جداول و نقشه"بدانيم "هاي از بخش    -3

 ها در ارزشيابي مورد توجه قرار گيرد. فعاليت   -4

 باشد.ميمبناي طراحي سوال  94و  93براي آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب چاپ سال
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 معارف اسالمي سوم رشته هاي علوم انساني وعلوم وسال  277منطقو  1/277بندي درس فلسفه كدبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 

 

 عنوان دروس

 

 پاياني نوبت اول

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن  و دي ماه

فه
لس

ف
 

 5/0 2 (1فلسفه چيست )

 1 5/1 (2فلسفه چيست )

 1 5/1 (3فلسفه چيست )

 1 2 آغاز فلسفه

 5/1 2 شهيد راه حكمت

 2 ـ گوهر هاي اصيل و جاودانه

 2 ـ علت هاي چهارگانه

ق
نط

م
 

 75/0 رانسان و تفك
1 

 5/1 چگونه تعريف مي کنيم

 1 2 رابطة ميان دو مفهوم

 75/0 5/1 اقسام ذاتي و عرضي

 75/0 2 اقسام تعريف

 1 قضيه در استداللجايگاه 

 اقسام قضاياي حملي  1

 وشرطي
25/2 

 5/1 ـ احكام قضاياي حملي

 5/0 ـ استدالل)ترکيب قانونمند قضايا(

 2 ـ اقسام قياس

 5/0 ـ ارزش قياس

 1 ـ (محتواي استدالل ) ماده 

 1 ـ مغالطه

 20 20 جمع

 

 فلسفه و بناي طراحي سؤال كتابم1393-94براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 باشد.نيز مبناي طراحي سؤال براي كتاب منطق سال سوم مي 1390 -94  كتاب چاپ

  

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



81 
 

 1/317هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي (كد دانشگاهي )رشتهفلسفه دوره  پيشبندي درس بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 
 

 نمره پاياني نوبت اول
 پاياني نوبت دوم،شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 75/0 (1فصل اول: کليات ) 3 (1فصل اول: کليات )

 5/0 (2فصل دوم: کليات ) 5/2 (2فصل دوم: کليات )

 75/0 (1فصل سوم: مباني حكمت مشاء) 3 (1فصل سوم: مباني حكمت مشاء)

 5/1 (2حكمت مشاء ) فصل چهارم: مباني 4 (2فصل چهارم: مباني حكمت مشاء )

 5/0 (1فصل پنجم: نمايندگان مكتب مشاء ) 2 (1فصل پنجم: نمايندگان مكتب مشاء )

 1 (2فصل ششم: نمايندگان مكتب مشاء ) 5/3 (2فصل ششم: نمايندگان مكتب مشاء )

 5/0 فصل هفتم: افول حكمت مشاء 2 فصل هفتم: افول حكمت مشاء

 4 فصل هشتم: حكمت اشراق  

 5/1 هاي فكري عالم اسالمنهم: جريان فصل  

 2 فصل دهم: صدرالمتألهين  

 4 فصل يازدهم: مباني حكمت متعاليه  

 2 فصل دوازدهم: حكماي معاصر  

 1 فصل سيزدهم: حيات فرهنگي  

 20 جمع 20 جمع

 

 .باشدميمبناي طراحي سوال  94-95براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال
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 2/226هاي علوم تجربي و رياضي و فيزيك كد ( و آزمايشگاه سال دوم رشته2بندي كتاب فيزيك )بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 
 

 شهريور پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول صفحا ت فصل

 

 اول
 2 2ـ1سر بخش  ازابتدا تا

5/1 5/2 
 3 تا انتهاي فصل 2ـ1 بخش از

 دوم
 5/3 4ـ2ابتدا  تا سر بخش از

3 5/3 
 5/3 تا انتهاي فصل 4ـ2بخش  از

 سوم

  2 3ـ3بخش  از ابتدا تا

5/3 

 

4 

 

 6 تا انتهاي فصل 3ـ3ازبخش

 3 3 ـ ـ چهارم

 3 4 ـ ـ پنجم

 4 5 ـ ـ ششم

 20 20 20 جمع
 

درصد نمره به  25جبراني( حدود سال دوم و شهريور و سال اول، نيمهاي پاياني)نيمدر آزمون

ها، طراحي آزمايش و... هاي مورد نظر در آزمايشها، تفسير اطالعا ت، مهار تارزيابي از آزمايش

 اختصاص يابد.

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

از سايت رياضي سرادانلود
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 3/256تجربي كد  ( و آزمايشگاه سال سوم رشته علوم3بندي كتاب فيزيك )بارم

 1394ـ 95سال تحصيلي دوره دوم متوسطه )دبيرستان( 
 

 نوبت دوم، شهريور،پاياني  پاياني نوبتاول صفحا ت فصل

 بزرگساالن و دي ماه

 اول

 3 2ـ1از ابتدا تا بخش

5/5 
 3 6ـ1تا بخش 2ـ1از بخش

 3 9ـ1تابخش  6ـ1از بخش

 4 فصل و انتهاي 9ـ 1از بخش 

 دوم
  7 7ـ2تا بخش  از ابتدا

 ـ انتهاي فصلتا  7ـ2از  5/4

 سوم

   5ـ3از ابتدا تا بخش 

25/5 

 

 ـ 7ـ3 بخش تا 5 ـ3 بخش از

  انتهاي فصلتا  7ـ3 بخش از

 75/4 ـ ـ چهارم

 20 20 جمع
 

  درصد نمره به 25سال دوم و شهريور و جبراني( حدود سال اول، نيمهاي پاياني)نيمدر آزمون

ها، طراحي آزمايش و... هاي مورد نظر در آزمايشها، تفسير اطالعا ت، مهار تارزيابي از آزمايش

 اختصاص يابد.

   نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 5/0نمرا ت  هر فصل مي تواند حداكثر 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  4/256( و آزمايشگاه سال سوم رشته رياضي فيزيك كد 3بندي كتاب فيزيك )رمبا
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 1394ـ 95سال تحصيلي ره دوم متوسطه )دبيرستان( دو
 

پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول صفحا ت فصل

 بزرگساالن و دي ماه 
 5/4 7ـ1از ابتدا تا بخش اول

5/4 
 5/3 تا انتهاي فصل 7ـ1 بخش از

 دوم

 5/2 2ـ2از ابتدا تا بخش 

5/5 
 5/2 6ـ2بخش تا 2ـ2ازبخش 

 3 9ـ2 بخش تا 6ـ2ازبخش 

 4 ي فصلتا انتها 9ـ 2ازبخش

 75/3 ـ ـ سوم

 25/3 ـ ـ چهارم

 3 ـ ـ پنجم

 20 20 جمع
 
درصد نمره به ارزيابي 25سال دوم و شهريور و جبراني( حدود سال اول، نيمهاي پاياني)نيمدر آزمون

 آزمايش و... اختصاص يابد. ها، طراحيهاي مورد نظر در آزمايشها، تفسير اطالعا ت، مهار تاز آزمايش

 نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 5/0نمرا ت  هر فصل مي تواند حداكثر 

 

 باشد.مي سؤالمبناي طراحي  94براي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 
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  1/288دانشگاهي رشته تجربي كد بندي كتاب فيزيك پيشبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي  

 

پاياني نوبت دوم، شهريور،  نوبت اولپاياني  فصل
 بزرگساالن و دي ماه 

 25/1 5 اول

 5/1 6 دوم

 1 5/3 سوم

 25/1 5/5 چهارم

 4 0 پنجم

 3 0 ششم

 5/4 0 هفتم

 5/3 0 هشتم

 20 20 جمع

 
 

  2/293دانشگاهي رشته رياضي كد بندي كتاب فيزيك پيشبارم

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول فصل

 بزرگساالن و دي ماه 
 25/1 5/5 اول

 5/1 5/5 دوم

 1 5/3 سوم

 25/1 5/5 چهارم

 4 - پنجم

 5/2 - ششم

 25/4 - هفتم

 25/4 - هشتم

 20 20 جمع

 

ال سومبناي طراحي  94 كتاب چاپ سال براي آزمون سال تحصيلي جاري،

  باشد.مي
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 222( سال  دوم  متوسطه كد2تعليما ت ديني ) بارم بندي درس قرآن و 

 1394سال 

 الف ( ارزشيابي مستمر:

  نمره(: 4قرائت قرآن کريم ) -1. 

سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل  7تا 5بار وهر بار حداقل  3آموز در هر نوبت حداقل از هر دانش -

از چهار نمره  25/0مانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني آيد.) پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بالمي

 شود.کسر مي

وحداکثر يك  25/0کند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميدر صورتي که دانش -

 شود.نمره از قرائت اوکسر مي

 شود.از نمرة قرائت اوکسرمي نمره1نمره تا5/0آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند ازدرصورتي که دانش -

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

 شود.نمرة قرائت او افزوده مي

 :  نمره ( 3درك معناي آيات قرآن کريم  )  -2

سطر از اين گونه آيات را معنا  3شود، هر بار حدود مي بار ازمعناي آيات پرسش 3آموزدرهرنوبت حداقلازهردانش

 شود.کند و هرسطريك نمره داردکه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص ميمي

 :  نمره( 4)درس  هاي داخلانجام فعاليت -3

: تفكر ، جمع آوري فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کالس که در داخل هر درس با عناويني مانند  -

اطالعات، تفكيگ ، انديشه درآيات و پيام آيات مشخص شده اند.اين فعاليت ها در هنگام تدريس دبير بايد انجام 

 شود تا مشارکت دانش آموزان در حين تدريس بيش تر شود.

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

 نمره( 4ه و تحقيق )پاسخ به سؤال هاي بخش انديش -4

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

 سؤال هايي که دبير در جلسة بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد. -

 ) توجه : دراين بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره اي تعلق نمي گيرد.(

 نمره ( 3گروهي ) کارهاي کالسي و  اليتفع درمشارکت  -5

  نمره( 2داشتن دفتر کار منظم و کامل )  -6

 کتاب درسي يا به ابتكار خود  فعاليتهاي ادبي، هنري و« پيشنهاد»آموزاني که برخي از کارهاي بخشدانش :تذكر

( در هر نوبت  تحت  عنوان  20مره العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف ننمره فوق  2تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 

 گردد.اضافه مي« هاي علمي و هنريخالقيت»
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 ب ( ازرشيابي پاياني :

 نمره( 4امتحان قرائت قرآن کريم )  -1

م که کريآموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات شريفه کتاب درسي و بخشي از قرآناز هر دانش

،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان صورتي است که در ارزشيابي  دبير محترم معين نموده است

 مستمر انجام مي گيرد.

 نمره( : 16امتحان کتبي از محتواي دروس )  -2  

 پاياني نوبت دوم ماهشهريور
پاياني نوبت 

 اول
 شماره درس

2 

5 

 اول ودوم 4

 سوم وچهارم 3 2

 پنجم تا نهم 9 5

3 

 دهم - 2

3 - 
يازدهم 

 ودوازدهم

2 3 - 
سيزدهم 

 وچهاردهم

2 3 - 
پانزدهم و 

 شانزدهم

 جمع 16 16 16

 تذكرا ت : 

اهل  دانش آموزان براي187تا  183تا اول بحث ماليات و نيز صفحات  169و  168، 167مباحث صفحات  -الف 

 مورد امتحان قرار گيرد.مي باشد و اين مباحث بايستي از ضميمه آن ها خوانده شود و  حذف سنت

 موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود : -ب 

 -91مقايسه در صفحة  - 118و  90،  89خودکاوي درصفحات  -11فعاليت ها : شامل نمونه يابي درصفحة   -1

تفكر در  - 128همفكري در صفحة  -151و  119تطبيق در صفحات  -129و  117،  106ذکرنمونه ها در صفحات 

  180و 167،  131بررسي در صفحات  -130رصفحة آيات د

 189و  187،  159،  143،  133،  123،  109،  83،  75،  67،  59،  41،  31تا  28،  14پيشنهاد ها در صفحات  -2

 111و  101،  3تا  2يادآوري ها در صفحات  -3

 15و شعر صفحة  21تا  19و  11تا  8مباحث علمي در صفحات  -4

 ي کتابپاورقي ها -5
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 ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است. -6

  188و  173،  158،  142،  123،  108،  97،  47،  27گام ها در صفحات  -7

تا 171،  157تا153،  142تا  141،  122تا120، 99، 96تا  93،  58تا  57،  27تا  25،  23بيشتربدانيم هادرصفحات -8

 186تا185، 172

 40و  39نوشته شده در کادر آبي:  صفحات  مطالب -9

حفظ کردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلكه برداشت واستنباط از آن ها  اهميت دارد. براي مثال ،   -ج

آموزان خواسته شود که آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلكه بايدآيه ياحديث مطرح شود نبايد ازدانش

 اتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.آموزان پيام ها ونكودانش

آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار گيرد يا سؤال  - د

 به گونه اي طراحي شود که الزمة آن حفظ کردن ترجمة اين قبيل آيات باشد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که

 تداعي کنندة درس عربي است سؤال شود. 

 

 

مبناي طراحي سوال  94و  93براي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 باشد.مي
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 251( سال  سوم دبيرستان كد 3بندي درس قرآن و تعليما ت ديني )بارم

 1394سال 

 

 

 شامل :  يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4 قرائت صحيح آيات شريفه: -1

 نمره 3توانايي معنا کردن عبارات و آيات قرآني که در کتاب ترجمه نشده است:  -2

 نمره 5انجام دادن فعاليت هاي داخل درس و پرسش از متن :  -3

 نمره 3مشارکت در گفت و گوها و کارگروهي:  -4

 نمره 3پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق:  -5

 نمره 2داشتن دفتر کار خوب و منظم:   -6

 

: انجام پيشنهادها، نگارش مقاالت تحقيقي و ارايه ابتكارهاي علمي، ادبي و هنري تا دو نمره به معدل نمره جهتو

 مستمر اضافه مي کند.

 

 يابي پاياني:ارزش -ب

 

آموز حدود دو و نيم صفحه از نمره( : در امتحان پاياني نوبت اول، از هر دانش 4امتحان قرائت قرآن ) -1

گذاري به همان صورتي است که در آيد. شيوة نمرهدرسي امتحان قرائت به عمل ميآيات شريفة کتاب 

 گيرد.هاي اول و دوم انجام مييابي مستمر پايهارزش
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 امتحان کتبي از محتواي دروس: -2
  

 دروس
پاياني نوبت 

 اول

پاياني نوبت دوم، شهريور ، بزرگساالن و دي 
 ماه 

1 
5 

 
 
4 

   
 

2 
3 
4 

5 
5 
6 

6 
 
3 

   
7 
8 
9 -  

3 10 - 
11 -  

4 12 - 
13 - 2 
14 -  

4 15 - 
16 - 

 16 جمع
 
20 

 تذكرا ت: -

 يابي پاياني نوبت دوم و شهريور دانش آموزان كار و دانشارزش : 1تذكر 

با توجه به اين که ارزشيابي پاياني نوبت دوم دانش آموزان کار و دانش به صورت نهايي نبوده و داخلي برگزار مي  

 شود، از اين رو بارم بندي آن ها به صورت ذيل خواهد بود:

 نمره( 4امتحان قرائت قرآن کريم )  -1

م که کريشريفه کتاب درسي و بخشي از قرآنآموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات از هر دانش

دبير محترم معين نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان صورتي است که در ارزشيابي 

 مستمر انجام مي گيرد.

 ارزش يابي کتبي -2

درو

 س

 جمع شانزدهم تاچهاردهم  سيزدهم يازدهم و دوازدهم نهم و دهم ششم تا هشتم اول تا پنجم

 16 3 2 3 3 2 3 نمره
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آموزان اهل سنت حذف است و به جاي آن از دروس پنجم تا يازدهم دروس پنجم تا يازدهم براي دانش :2تذكر 

 شود.کتاب ضميمه امتحان گرفته مي

م و يابي)صفحات دودبيران محترم و طراحان سؤال به نكات مندرج در ابتداي کتاب درسي دربارة ارزش : 3تذكر 

 هاي کتبي لحاظ نشود:يابيسوم( توجه نمايند و موارد زير در ارزش

 شامل ها:فعاليت -1  

 ، 202، 190، 102،176، 30، 15در صفحات  بررسي 

  - 39در صفحة  وجوجست

  - 192در صفحة  راه حل

  - 203در صفحة  شناسايي عوامل

  - 139، 88، 44، 42 تطبيق در صفحا ت

  - 178، 161، 113در صفحات  خودارزيابي

 - 120در صفحة  مقايسه

 - 138در صفحة  انديشه

 - 189در صفحة  بنديطبقه

تا  65، 57تا  56، 46تا  44، 41، 35تا  34، 33، 29تا  28، 16تا  15، 7تا  6در صفحات  ها :براي مطالعه -2     

 192، 182تا  181، 174، 163تا  162،  150، 140، 129تا  126، 121تا  120، 102تا  101، 99، 92، 91تا  90، 78، 66

 212تا  207، 205، 195تا 

 195، 183، 165، 141، 131، 115، 106، 93، 72، 57، 47، 35: در صفحات  پيشنهادها -3     

 206، 166، 151، 130، 107، 71، 18در صفحات  ها :گام -4     

 169تا  168، 154، 7تا  6: در صفحات  هايادآوري -5     

 که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است. هاييترجمه -6    

 هاپاورقي -7     

 ت دارد.حفظ کردن عين آيات و روايات الزم نيست بلكه برداشت و استنباط از آنها اهمي :4تذكر 

آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح براي مثال، نبايد از دانش     

 آيد، بنويسند.دست ميها و نكاتي را که از آيه يا حديث بهآموزان پيامشود و دانش

. ها مورد سؤال قرار گيردها در ارزشيابيآياتي که ترجمة آنها در کتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه : 5تذكر 

 کنندة درس عربي است سؤال شود.چنين نبايد از کلمات و لغاتي که تداعيهم
مبناي طراحي  94و  93براي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  -

  باشد.سوال مي
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 (دينيبارم بندي درس تعليما ت ديني ) ويژه اقليت هاي 

 اقليت هاي کليمي ، زردشتي وآشوري -الف 
  :( و شهريِور دوم، نمره ) نوبت اول  20  و پاياني هر کدام ارزشيابي مستمر 

 ( نمره10)کتاب مشترك تعليمات اديان واخالق              – 1       
 ( نمره10)کتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذکور     -2      

نمره  ارزشيابي پاياني به  20نمره ارزشيابي مستمر و 20به علت نداشتن کتاب اختصاصي،  تمام  :اقليت ارمني  -ب
 کتاب مشترك تعليمات اديان واخالق اختصاص دارد. 
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 1/285كليه رشته ها كد دانشگاهيبندي درس قرآن و تعليما ت ديني پيشبارم
 1394سال 

 نمره( 20يابي مستمر )الف( ارزش
 

قرائت آيا ت 
 كتاب

درك معناي 
 آيا ت

پاسخ به سوال ها و 
 فعاليت ها

در مشاركت و همكاري
 درس

 جمع

4 3 10 3 20 
نمرات  معدلتذکر: انجام پيشنهاد ها، نگارش مقاالت، تحقيق و ارايه ابتكارهاي علمي، ادبي و هنري تا دو نمره به 

 مستمر اضافه ميكند.
 يابي پاياني :ب( ارزش

 

 دروس
پاياني نوبت 

 اول

پاياني نوبت دوم، شهريور ، بزرگساالن و دي 
 ماه 

1  
5 

 
 
 
 
5 
 

2 
3 
4 2  
5 5/2 
6 5/2 
7 - 5/4 
8 -  

7 9 - 
10 - 5/3 

 - 8 روخواني

 20 20 جمع
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 تذكرا ت :     
که مشاهده شد در امتحان پاياني اول هشت نمره به روخواني قرآن اختصاص يافته و دوازده نمره به الف( همانطور 

امتحان کتبي: نكته اي که در اين قسمت بايد به آن توجه داشت اين است که اين هشت نمره در حقيقت جايگزين 
دانشگاهي گرفته مي شد. دبيران  همان آزمون قرآني شده است که در سال هاي گذشته از دانش آموزان ورودي پيش

 محترم براي ثبت اين هشت نمره بايد به موارد زير توجه فرمايند:
براي اين که اين آزمون)روخواني قرآن در امتحان پاياني اول( لطمه اي به تدريس کتاب نزند بايستي در  -1

روخواني گرفته آخرين جلسه کالس) بعد از پايان درس ششم ( از تمامي دانش آموزان کالس آزمون 
شود و نمره اي بين صفر تا هشت برايشان گذاشته شود.از اين رو نياز نيست که بيش از يك جلسه به اين 

 بحث اختصاص داده شود.

از آنجا که آيات کتاب کم و محدود بوده  دبيران بايستي عالوه برآيات کتاب از آيات و سوره هاي  -2
 مايند.مختلف قرآن کريم نيز در اين آزمون سوال ن

از آنجايي که در ارزشيابي مستمر چهار نمره به روخواني آيات کتاب درسي اختصاص يافته است  و  -3
بنابراين از آيات کتاب درسي در اين قسمت به اندازه کافي سوال مي شود لذا پيشنهاد مي شود که دبيران 

 تاب درسي.در آزمون هشت نمره اي بيشتر بر روخواني قرآن کريم تكيه کنند تا آيات ک
 هاي مستمر و پاياني نبايد سؤال طرح شود :يابييك از ارزشاز موارد زير در هيچ ب(

در  پيشنهاد  -  62ريزي در صفحه برنامه - 96، 72، 61، 59، 28،51در صفحات  بررسي -ها شامل : فعاليت -1     
انديشي هم -73، 69، 36، 34صفحات  در خودارزيابي -47ها در صفحه نمونهذكر  - 77،88، 40، 29، 20صفحة 

 .24در صفحه  آيا ت ، پيام33مقايسه در صفحه  - 98و 93در صفحات 
 138تا110،102تا 99،98تا 97, 95, 76تا 75, 63, 54تا53, 20تا19, 12تا  10براي مطالعه: در صفحات  -2

 هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.ترجمه -3 
 هاپاورقي -4      
 نامهکتاب -5      
حفظ کردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. براي مثال،  ج(    

آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و نبايد از دانش
 آيد، بنويسند.دست مياز آيه يا حديث به ها و نكاتي را کهآموزان پيامدانش

چنين ها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابيآياتي که ترجمة آنها در کتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه د(    
 کنندة درس عربي است سؤال شود.نبايد از کلمات و لغاتي که تداعي

 
 

مبناي 94و  93و  92قط كتاب چاپ سالبراي طراحي سواال ت آزمون سال تحصيلي جاري، ف
 باشد.ميطراحي سوال 
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 (پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي2بارم بندي  درس عربي)

 علوم انساني 2قسمت نحو و كتاب عربي  1كتاب : مبادي العربيه جلد 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 ) نوبت اول  ( 

 نمره ( 7العربيه  )جمعاَ  كتاب مبادي 

 نمره ( 5/2سؤال به عربي ) از متن درس( و پاسخ به فارسي يا عربي  ) 

 نمره ( 3قواعد  ) 

 نمره ( 5/1ترجمه مبادي ) متن و تمرينات (  ) 

 نمره ( 13( ادبيات و علوم انساني )جمعا ً  2کتاب عربي)

 

 نمره ( : 7الف( ترجمه و درك مطلب ) 

 نمره ( 4امل متن دروس، اضواء قرآنيه، في رحاب نهج البالغه، تمارين و . . . ( ) ترجمه عبارات )ش

 نمره ( 1تعريب )برگردان از فارسي به عربي(  ) 

 نمره ( 5/1درك مطلب )اقرأ النص ثمّ أجب عن األسئله(  ) 

 نمره (  5/0مترادف، متضاد، ترجمه واژگان ) عربي به فارسي و بلعكس (  ) 

 

 نمره ( 6 ب( قواعد )

 نمره 1يادآوري ) تذکار ( و معرفه و نكره  )  

 نمره ( 5/2انواع اعراب  ) 

 نمره ( 5/1اعراب فعل مضارع  )

 نمره ( 1فعل معلوم و مجهول و نايب فاعل  )

 

 تذكر
انساني از آغاز تا علوم   2( قسمت نحو   از آغاز تا سر مبحث حال و کتاب عربي1در نيم سال اول کتاب مبادي العربيه جلد )

 سر مبحث اعداد تدريس گردد.

علوم انساني  از  2( قسمت نحو  از مبحث حال  تا پايان قسمت نحو و کتاب عربي1در نيم سال دوم کتاب مبادي العربيه جلد )

 درس اعداد تاپايان کتاب تدريس گردد .
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 ( پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي2بارم بندي درس عربي)

 نمره ( 7( جمعاً ) 1ادي العربيه جلد )كتاب مب

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 ) نوبت دوم  و شهريور ( 

 نمره ( 5/2سؤال به عربي ) از متن درس( و پاسخ به فارسي يا عربي  ) 

 نمره ( 3قواعد  ) 

 نمره ( 5/1ترجمه مبادي ) متن و تمرينات (  ) 

 نمره ( 13و علوم انساني جمعا ً ) ( ادبيات 2کتاب عربي)

 
 نمره ( : 7الف( ترجمه و درك مطلب ) 

 نمره ( 4ترجمه عبارات )شامل متن دروس، اضواء قرآنيه، في رحاب نهج البالغه، تمارين و . . . ( ) 

 نمره ( 1تعريب )برگردان از فارسي به عربي(  ) 

 ( نمره 5/1درك مطلب )اقرأ النص ثمّ أجب عن األسئله(  ) 

 نمره (  5/0مترادف، متضاد، ترجمه واژگان ) عربي به فارسي و بلعكس (  ) 

 نمره ( : 6ب( قواعد ) 

 نمره( 5/2معرفه و نكره، انواع اعراب، اعراب فعل مضارع، معلوم و مجهول  ) 

 نمره ( 5/0عدد  ) 

 نمره ( 5/1نواسخ  )

 نمره ( 75/0اضافه و وصف  ) 

 نمره ( 75/0 مفعول فيه ، تصغير ، نسبت  )

 
 (2تذكرا ت درس عربي)

( قسمت نحو در يك روز و به صورت يك 1( علوم انساني و مبادي العربيه جلد)2امتحان درس عربي سال دوم مشتمل بر کتاب عربي)

 آزمون متمرکز انجام مي پذيرد.

دروس نيم سال اول اختصاص مييابد اما در نمره به  5جنمره به دروس نيم سال دوم و 15نمره ،  20در آزمون نيم سال دوم از مجموع 

 نمره اختصاص مي يابد. 10امتحان جبراني براي دروس تدريس شده هر نيم سال به طور مساوي 

 نمره به کتاب مباديء العربيه اختصاص يافته است. 7( و 2نمره به کتاب عربي) 13نمره امتحان اين درس  20از 

 ( علوم انساني اشتراك ندارد سؤال طراحي شود.2از قواعد مباديء العربيه که با کتاب عربي)توصيه مي شود حتي االمكان از آن دسته 

 براي آنكه دانش آموزان عين مطالب کتاب را حفظ نكنند ، الزم است تغييراتي در عبارات آزمون داده شود.

رفي ، حرکت گذاري ، تصحيح اغالط ، پر ضروري است نمرات اختصاص يافته به قواعد در قالب هاي متنوع شامل اعراب و تحليل ص

 کردن جاي خالي ، يافتن پاسخ مناسب ، تعاريف و . . . طراحي شود.
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 (پايه سوم  رشته علوم و معارف اسالمي3بارم بندي درس عربي)

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 )نوبت اول(
 8تا  1كتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني دروس 

 9تا  1دروس «    الهدايه في النحو» وكتاب 

 

 نوبت اول مبحث 

 
 5/3 (3ترجمه عبارات عربي ) 1

 5/1 (3تعريب عبارات عربي ) 2

 5/2 ترجمه و شرح عبارات هدايه 3

 3 سواالت از نوع اعرب ما اشير اليه بخط از هردو کتاب 4

 5/1 اعراب و تحليل صرفي از هردو کتاب 5

 5/1 اصطالحات از هردو کتابتعريف  6

 5/1 از هردو کتاب« اکمل الفراغ»سواالت از نوع   7

 5/2 (3از عربي ) 6-3مبحث اعالل درسهاي  8

 5/0 هدايه 2نائب فاعل درس  9

 2 هدايه 5-3مبتدا و خبر و نواسخ دروس  10

 20 جمع

 

 تذكر
 د.باشموسسه هالل مالك امتحان  ميكتاب الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ 

 باشد. نمره مي 10نمره و از كتاب هدايه نيز  10ميزان بارم از كتاب عربي سه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( پايه سوم  رشته علوم و معارف اسالمي3بارم بندي درس عربي)
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 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 )نوبت دوم و شهريور(

 كل كتاب ،م رشته علوم انساني  كتاب عربي سال سو

 كل كتاب ،«   الهدايه في النحو» وكتاب 

 

نوبت دوم و  مبحث 

 شهريور 

 2 (3ترجمه عبارات عربي ) 1

 1 (3تعريب عبارات عربي ) 2

 2 ترجمه و شرح عبارات الهدايه 3

 5/2 از هردو کتاب« اعرب ما اشير اليه بخط» سواالت از نوع 4

 1 صرفي از هردو کتاباعراب و تحليل  5

 5/1 تعريف اصطالحات از هردو کتاب 6

 1 از هردو کتاب« اکمل الفراغ»سواالت از نوع   7

 2 (3از عربي ) 6-3مبحث اعالل درسهاي  8

 5/1 مجرورات از کتاب الهدايه 9

 3 توابع از هردو کتاب  10

 5/2 3(عربي  16تا  14علوم بالغت ) درسهاي  11

 20 جمع 
 

 تذكرا ت:
 باشد.ـ کتاب الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ موسسه  هالل مالك امتحان مي

 باشد. نمره مي 10نمره و از کتاب هدايه نيز  10ـ ميزان بارم از کتاب عربي سه، 

 

 ي شود.اي تنظيم شود كه از مباحث نيم سال اول حد اكثر پنج نمره سوال طراحسواال ت بايد به گونه
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 دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالميبارم بندي درس ادبيا ت عرب پيش
 العربيه و عربي علوم انسانيهاي  مباديبودجه بندي تدريس كتاب

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم

 تلخيص مبادي العربيه 1 - 22درس  23 -41درس   

 1 - 7درس 8 -12درس  
 عربي دوره پيش دانشگاهي

 رشته علوم انساني 

 
 تذكرا ت

سواالت به صورت تمريني و به سبك تمارين دو کتاب از قبيل تصحيح غلط،  8-4الزم است در عناوين  3-1به جز سواالت بند 
 .... طرح و از طرح سواالت حفظي خودداري گردد.اعراب، پر کردن جاي خالي و 

 اشد. بكتاب تلخيص مبادي العربيه تلخيص و تنقيح  آقاي محمد حسين رحيمي چاپ انتشارا ت هالل مبناي طرح سواال ت مي

 بارم بندي درس اخالق پايه اول رشته علوم و معارف اسالمي 

 شهريور نوبت دوم نوبت اول مبحث  
 

 مبادي 1
  1-22درس

عربي درس  
7 - 1 

 1 1 2 تعريف اصطالحات

 5/2 ترجمه و تعريب از کتاب عربي سال چهارم 2

 2 ترجمه از متن کتاب مبادي العربيه 3

 5/1 5/1 5/2 عربي سال چهارم 1 -4سواالت تمريني از دروس  4

 2 سال چهارم 5مبادي و درس 2و1اعراب فعل مضارع دروس  5

 5/1 مبادي 4و3عربي سال چهارمو دروس  6مبحث فاعل و نائب فاعل درس  6

 5/2 5/2 5/3 مبادي 15و 14عربي سال چهارمو دروس  7و6جمالت اسميه و نواسخ درس  7

 4 مبادي15   - 22دروس    8

 مبادي 1
 23-41درس

 عربي
  8- 12درس

 1 1 ----- تعريف اصطالحات

 5/2 5/2 ----- ترجمه و تعريب از کتاب عربي سال چهارم 2

 5/2 5/2 ----- ترجمه از متن کتاب مبادي العربيه 3

 5/1 5/1 ----- مبادي 33تا  30عربي سال چهارمو دروس  9حال و تمييز درس  4

 1 1 ----- مبادي 27-23منادي و توابع آن، دروس -اغراء و تحذير 5

 1 1 ----- مبادي 29و28مفعول فيه و مفعول له دروس  6

 1 1 ----- عربي سال چهارم 11مضاعف و مهموز درس  7

 عربي سال چهارم 12و  10افعال مدح و ذم و استثناء درس  8
 مبادي 35و  34و دروس 

----- 5/1 5/1 

 2 2 ----- مبادي 41-38توابع دروس  9

 1 1 ----- 37و  36مجرورات دروس  10

 20 20 20 جمع  
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 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 كتاب : درسهايي از اخالق اسالمي  تاليف حجت االسالم والمسلمين حبيب اهلل طاهري

 (276  -  323بخش سوم :  عوامل و موجبا ت كمال) صفحه  

 

پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور
 نمره   1,5 نمره   3 مقدمه فصل 

 علم و معرفت 34

 نمره   1,5 نمره  2,5 اخالص در عمل 35

 تفكردر نظام آفرينش 36

 نمره   1 نمره   2 تواضع و فروتني 37

 نمره  1 نمره   1,5 زهد و بي رغبتي بدنيا 38

 نمره   1 دوام بر طهارت 39

 نمره   2 --- حفظ زبان 40

 --- ذکر و دعا 41

 نمره   1 --- قرائت قرآن 42

 نمره    1 --- تهجد و نافله شب 43

 نمره   1 --- واليت 44

 نمره 10 نمره  10 جمع

 
 

 :توضيحا ت

  نمره به اخالق تعلق مي گيرد.10نمره به احكام و 10در درس احكام و اخالق سال اول 

 .سواالت کلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 

 

 

 

 پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي 2 بارم بندي درس اخالق 
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 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 اهلل طاهرياليف حجت االسالم والمسلمين حبيبكتاب : درسهايي از اخالق اسالمي  ت

 ( 195  -  275بخش دوم :  موانع كمال) صفحه  
 

 و پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور
 نمره   1 نمره   2,5 مقدمه فصل  

 کفر و نفاق 22

 نمره    1 نمره    2,5 حب دنيا 23

 نمره   1 نمره   2,5 حب جاه و شهرت 24

 نمره   2,5 نمره   4,5 عجب و خود خواهي 25

 نمره  2 نمره   3,5 تكبر 26

 نمره   2,5 نمره   4,5 رياء 27

 نمره   1 --- شك و جهل 28

 نمره   2 --- غيبت و حرمت آن 29

 نمره   2 --- دروغ و حرمت آن 30

 نمره    2 --- حسد و مذمت آن 31

 نمره   1 --- شيطان 32

 نمره   2 --- موانع ديگر کمال 33

 نمره  20 نمره 20 جمع
 

 

 :توضيحا ت
 .سواالت کلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

  مورد ارزشيابي قرار گيرد.ترجمه آيات و روايات 
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 ( پايه سوم رشته علوم و معارف اسالمي3بارم بندي درس اخالق)

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 اهلل طاهريليف حجت االسالم والمسلمين حبيبكتاب : درسهايي از اخالق اسالمي تأ

 (8  - 98بخش مقدمه ) صفحه  

 

پاياني نوبت  عنوان درس شماره درس

 اول

پاياني نوبت دوم و 

 شهريور
 نمره   1 نمره   2 مفهوم اخالق 1

 تعريف علم اخالق 2
 نمره    1 نمره    2 روش هاي بحث در علم اخالق 3

 نمره   1,5 نمره   3 ارزش و ضرورت حسن خلق 4

 نمره   1 نمره   2,5 ارزش و ضرورت علم اخالق 5

 نمره  1,5 نمره   3 معيار اخالق 6

 نمره   1,5 نمره   3 ظرافت اخالق 7

 نمره   2 نمره   4,5 انگيزه هاي اخالقي 8

 نمره   1,5 --- کمال انسان در بينش الهي 9

 نمره   4,5 --- کمال انسان در بينش هاي گوناگون 10

 نمره    3,5 --- رياضت 11

 نمره   1 --- تصويري از سير و سلوك ولوازم آن 12

 نمره   20 نمره   20 جمع

 
 :توضيحا ت

 .سواال ت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيا ت و روايا ت مورد ارزشيابي قرار گيرد 
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 بارم بندي درس اخالق

 دوره  پيش دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالمي       

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 اهلل طاهريحجت االسالم والمسلمين حبيب اليفكتاب : درسهايي از اخالق اسالمي ت

 ( 99 - 194صفحه ) بخش اول :   بررسي سيرو سلوك

 

پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور

 نمره 5 نمره   3,5 رهي باريك و رهرواني اندك 13

 نمره   3 مبدا حرکت 14

 نمره    4 موضوع حرکت 15

 نمره   5 بستر حرکت 16

 نمره   4,5 144مرکب حرکت تاصفحه  17

محبت خداو محبت دنيا تا آخر  17

 درس

 نمره   4 ---

 نمره  3,5 --- زاد و توشه حرکت  18

 نمره   3,5 --- مرشد و راهنماي حرکت 19

 نمره   1,5 --- مقصد حرکت 20

 نمره   2,5 --- نتيجه حرکت  21

 نمره  20 نمره 20 جمع

 
 :توضيحا ت

 .سواال ت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيا ت و روايا ت مورد ارزشيابي قرار گيرد 
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 پايه اول رشته علوم و معارف اسالمي 1بارم بندي درس احكام 
 كتاب احكام  ) آشنايي با احكام (

 4/203ويژه پسران     كد   
 3/203ويژه دختران    كد   

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور
 نمره   2 نمره   2 جايگاه احكام 1

 احتهاد و تقليد 2

 نمره   2 واژه شناسي فقهي 3

 نظافت و بهداشت در اسالم 4

 نمره  2 نمره   3 ( 1طهارت معنوي )  5

 ( 2طهارت معنوي  ) 6

 نمره   3 آغاز نماز 7

 ارکان و واجبات نماز 8

 نمره   2 --- انواع نمازها 9

 --- مسجد و نماز جماعت 10

 نمره   1 --- روزه 11

 --- حج خانه خدا 12

 نمره   3 --- خوردني و آشاميدني ها در اسالم 13

 --- گناهان كبيره 14

 نمره 10 نمره  10 جمع
 

 توضيحا ت:
 نمره به اخالق تعلق مي گيرد.10نمره به احكام و 10در درس احكام و اخالق سال اول 
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 پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي 2بارم بندي درس احكام

 ( 1/233كتاب : آشنايي با احكام  ) كد 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت دوم و شهريور نوبت اول دروس رديف

 5/4 8 3و  2و  1 1

 4 7 6و  5و  4 2

 5/3 5 8و  7 3

 3 --- 10و  9 4

 5/2 --- 12و  11 5

 5/2 --- 14و  13 6

 20 20 جمع

 
 تذكرا ت :

  .حفظ کردن آيات و احاديث براي دانش آموزان الزامي نيست 

 .طرح سؤال از محتواي آيات و روايات بال مانع است 

  سؤال مشخص شده« بيشتر بدانيم » يا « براي مطالعه » از قسمت هايي كه با عنوان ،

 طرح گردد امتحاني نبايد

 

 

 

 

 

 

 

 ( پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي1بارم بندي درس اصول عقائد  )
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 2كتاب : دين وزندگي 

 

 شهريور نوبت  دوم نوبت اول درس رديف

 نمره 4 اول و دوم 1

 نمره  5

 نمره 2

 نمره 2 نمره 3 سوم وچهارم 2

 نمره 5 نمره 9 پنجم تا نهم 3

 نمره  2  --- دهم 4
 نمره 3

 نمره 3 --- يازدهم و دوازدهم 5

 نمره 2 نمره 3 --- سيزدهم  وچهاردهم 6

 نمره 2 نمره 3 --- پانزدهم و شانزدهم 7

 نمره 16 نمره 16 نمره 16 جمع

 

 تذكرا ت :

 نمره در هرنوبت امتحاني به امتحان قرآئت قران کريم اختصاص دارد.  4

اشاره گرديده است حتما   2در طراحي سواالت به تذکرات و حذفياتي که در ذيل  بارم بندي درس دين وزندگي  

 توجه گردد.
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 و معارف اسالمي( پايه سوم رشته علوم 2بارم بندي درس اصول عقائد )

 3كتاب : دين وزندگي 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت  دوم و شهريور نوبت اول درس رديف

 نمره 5 اول تا سوم 1
 نمره  4

 نمره 5 چهارم و پنجم 2

 نمره 3 نمره 6 ششم تا هشتم 3

 نمره 3 --- نهم و دهم 4

 نمره 4 --- يازدهم و دوازدهم 5

 نمره 2 --- سيزدهم 6

 نمره 4 --- چهاردهم  تا شانزدهم 7

 نمره 20 نمره 16 جمع

 

 : تذكرا ت

 نمره از امتحان پاياني نوبت اول به آزمون  قرائت قرآن کريم اختصاص دارد. 4

 انجام پذيرد. 3ارزشيابي مستمر بر اساس دستور العمل درس دين وزندگي  

 مي باشد.  3در اين درس حذفيات بر اساس بارم بندي درس دين وزندگي  

 ضروري مي باشد.  3در طراحي سواالت توجه به تذکرات ارائه شده در بارم بندي  دين وزندگي 
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 رشته علوم و معارف اسالمي بندي درس اصول عقايدبارم

 (  2009)كد   3بيني اسالمي دانشگاهي و كتا ب جهانكتاب دين و زندگي پيش

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 
 شهريور نوبت دوم نوبت اول درس كتاب

 

دين و 

 زندگي

 3 5 3تا  1

 

3 

 4 5و  4درس 

 2 2/  5 6درس 

 2 2/  5 7درس 

 4 9و  8درس  

 2 10درس 

 بينيجهان

الهي 

)عدل 

 الهي(

 

 فصل اول

 

عدل بشري و عدل الهي 

 هاها و مشربروش
 3/  5 3/  5 ـ

 2 2 ـ عدل چيست؟

تا پايان  17ساير مطالب)از ص

 فصل(

 1/ 5 1/ 5 ـ

 فصل دوم

 

 حذف حذف ـ فلسفة اسالمي

 ها، ها و مسلكراه

ها و پاسخ به آن )از ص تبعيض

 (36تا ص24

 3 3 ـ

 (45تاص36ها)ازصرازتفاو ت

 تاپايان فصل(45ها)ازصسنت

 4 4 ـ

 1 1 ـ (72تا65كل)ازصنظام  فصل چهارم

 20 20 20 جمع
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  درس اصول عقايد پيش دانشگاهيتذكرا ت 

 درارزشيابي  مستمر نوبت اول چهار نمره به روخواني قرآن اختصاص يابد.  -الف 

 : دشو طرح سؤال نبايد پاياني و مستمر هاييابيارزش از يكهيچ در زير موارد از زندگي و دين کتاب از –ب 

پيشنهاد            - 58برنامه ريزي  در صفحه  --– 93،  69،  57، 55، 49، 26ها :  شامل : بررسي در صفحات فعاليت -1

هم     – 70، 66،  34،  32خود ارزيابي در صفحات  – 45ذکر نمونه در صفحه  – 74،  38،  27،  18در صفحه 

انديشه و تحقيق در صفحه      - 22ر در آيات در صفحه تفك – 31مقايسه در صفحه  – 95، 90انديشي در صفحات 

85 

 138،  107،  100تا  96،  95،  94،  92،  73،  72،  60، 12تا  10براي مطالعه : در صفحات  -2

 هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.ترجمه -3

 هاپاورقي -5

 کتاب نامه  -6

( 45تاص36ها)ازص( پس از رازتفاوت72تا65شود مبحث نظام کل)ازصبيني، پيشنهاد ميج ( در کتاب جهان

 تدريس گردد.

د ( حفظ کردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. براي مثال، نبايد 

آموزان و دانش مطرح شودآموزان خواسته شود که آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث از دانش

 آيد، بنويسند.دست ميها و نكاتي را که از آيه يا حديث بهپيام

چنين ها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابيو ( آياتي که ترجمة آنها در کتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه

 کنندة درس عربي است سؤال شود.نبايد از کلمات و لغاتي که تداعي
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 بارم بندي درس فقه واصول

 پيش دانشگاهي رشته علوم ومعارف اسالمي

 سعيد سيد حسيني(نايي با اصول فقه )آشآشنايي با فقه ) مليحه حاجيان ( و  كتاب :

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم

 اصول فقهآشنايي با  درس اول تا هفتم درس اول تا پانزدهم

 آشنايي با فقه درس اول تا هشتم درس نهم تا چهاردهم
 

 

 بارم بندي درس فقه واصول

 
 شهريور

 

 كتاب درس  نوبت اول نوبت دوم

 اول  ودوم 3 1 1

قه
ل ف

صو
با ا

ي 
ناي

آش
 

 سوم وچهارم  2 5/1 5/1

 پنجم وششم  3

 هفتم 2

 هشتم ونهم -- 2 2

 دهم ويازدهم -- 5/1 5/1

 دوازدهم وسيزدهم -- 2 2

 چهاردهم و پانزدهم -- 2 2

 اول  و دوم 5/2 5/2 5/2

قه
ا ف

ي ب
ناي

آش
 

 سوم و چهارم  5/2

 پنجم وششم  5/2

 هفتم و هشتم 5/2

 نهم و دهم -- 5/2 5/2

 يازدهم و دوازدهم -- 5/2 5/2

 سيزدهم و چهاردهم -- 5/2 5/2

 جمع 20 20 20
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 ( پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي1بندي درس تاريخ اسالم)بارم 

 (225) كد    1كتاب : تاريخ اسالم

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 شهريور نوبت  دوم نوبت اول درس رديف

 نمره 5/2 1درس  1
 نمره 5/1

 نمره 5/1

 نمره 5/1 نمره 3 2درس  2

 نمره 5/3 3درس  3
 نمره 5/1

 نمره 5/1

 نمره 5/1 نمره 3 4درس  4

 نمره 2 نمره 1 نمره 4 5درس  5

 نمره 2 نمره 1 نمره 4 6درس  6

 نمره 2 نمره 5/2 --- 7درس  7

 نمره 5/1 نمره 5/2 --- 8درس  8

 نمره 5/1 نمره 5/2 --- 9درس  9

 نمره 2 نمره 5/2 --- 10درس  10

 نمره 5/1 نمره 5/2 --- 11درس  11

 نمره 5/1 نمره 5/2 --- 12درس  12

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 ( پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي1بارم بندي درس تفسير و علوم قرآني )
 تأليف استاد شهيد مطهري-(7كتاب آشنايي با قرآن جلد )

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 نوبت اول درس رديف
نوبت دوم و 

 شهريور
 حذفيا ت

 *فداکار علمي   *يادي از مرحوم نمره( 5/1) نمره ( 5)  1تفسير سوره  صف  1

 حواريون و حواري نمره( 5/1) نمره ( 5)  2تفسير سوره صف  2

 ذکر ايام فاطميه)س( نمره( 1) نمره ( 4)  1تفسير سوره جمعه  3

 نمره( 5/1) نمره ( 5)  2تفسير سوره جمعه  4

 *استدالل مبتني بر آرزوي مرگ

* آيا مرگ امري مورد آرزو است؟)ديدگاه 

 ساير مكاتب(

 ـ نمره ( 1)  3تفسير سوره جمعه  5

غير از ترجمه ي آيات ابتداي فصل و 

) لغزش بعضي از  11شأن نزول آيه ي 

 مسلمين ( ، حذف مي باشد.

 عليه السالم ( ذکري از امام حسن ) نمره ( 5/2) ـ تفسير سوره منافقون 6

7 
 ـ 1تفسير سوره تغابن 

 نمره ( 3) 
*معناي تسبيح موجودات  * ملك خداوند 

 «واليه المصير» *تفسير 

 «لتنبّئنّ » تفسير  نمره ( 3)  ـ 2تفسير سوره تغابن  8

9 
 ـ 3تفسير سوره تغابن 

 نمره ( 3) 
 *سه ديد گاه درباره ي اذن الهي

 الهي* نظريه ي سوم   *عموميت اذن 

 رفع يك شبهه نمره ( 3)  ـ 4تفسير سوره تغابن  10

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع 

 

 : تذكرا ت

  بارم بندي نوبت اول پيشــنهادي اســت. در صــورت برگزاري هماهنگ امتحان پاياني نوبت دوم ، رعايت بارم

 بندي الزامي خواهد بود.

  شوند و مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.محسوب مي « براي مطالعه » پاورقي ها به عنوان 

 .متن عربي آيات ، احاديث و ادعيه مشمول ارزش يابي نمي باشد 

  ترجمه ي کليه ي آيات ابتداي هر فصــل ، بخشــي از محتواي آموزشــي اســت. ) توصــيه مي شــود بخشــي از

 تكليف دانش آموزان به ترجمه ي اين آيات اختصاص يابد.(

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



113 
 

 سال سوم رشتة علوم و معارف اسالمي (2) درس تفسير و علوم قرآني

 ( ـ تأليف استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارا ت صدرا1) كتاب آشنايي با قرآن جلد

 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
  

  

 فصل درس نوبت اول نوبت دوم و شهريور

 قرآنشناخت   ) تا شرايط آشنايي(  7 -18صفحه  6 5/1

 ) تا ابتداي فصل اول (  18-29صفحه  6 5/1

 تحليلياول:شناختفصل )تا آشنايي با زبان قرآن ( 31-35صفحه  2 1

 قرآن
 ) تا مخاطبهاي قران (  35 -45صفحه  6 1

 ) تا آخر فصل (  45 -48صفحه  -- 2

 قرآنازديدگاهدوم:عقلفصل )تا مبارزه با لغزشهاي عقل( 49 -56صفحه -- 4

 (63تاص49)ص
 ) تا آخر فصل (  56 – 63صفحه  -- 3

 دربارةقلبسوم:نظرقرآنفصل )تا فاجعه اندلس (  65 – 72صفحه  -- 3

 (77تاص65)ص
 ) تا اخر کتاب (  72 – 77صفحه  -- 3

 جمع  20 20

 

 توجه:

 و مورد ارزشيابي قرار گيرد. شودپاورقي هاي كتاب نيز به عنوان منبع تدريس لحاظ 
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 بارم بندي درس مفردا ت قرآن كريم  پايه دوم رشته علوم و معارف اسالمي

 ( 221كتاب : آشنايي با مفردا ت قرآن كريم   ) كد 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 
 

 بارم بندي كلي 

 نمره ( 3پرسش از مطالب مربوط به شناخت واژگان دروس  )  

 نمره ( 4سؤاالت مربوط به جدول کاربرد در قرآن  )  

 نمره ( 7ترجمه آيات  )  

 نمره ( 6پرسش هاي مشابه تمرين هاي پاياني دروس ) 

 نمره (20جمعا ً   ) 

 

 

 تذكر 

 در نوبت اول درس اول تا پايان درس نهم مورد ارزيابي قرار گيرد.

 احث تدريس شده در نوبت اول  مورد ارزشيابي قرار گيرد.نمره از  مب 8درامتحانات پاياني نوبت دوم حداکثر 
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 بارم بندي درس فن سخنوري پايه سوم رشته علوم و معارف اسالمي

 معلم تربيت كارداني دوره –كتاب سخنوري و فن بيان 

 1394ـ 95دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

نيم سال  مبحث رديف

 اول

 شهريور نيم سال دوم

 نمره 1 نمره 1 نمره 4 سخنوري و سخنور 1

 نمره 8 نمره 4 نمره 11 فصاحت و بالغت و نقش آن در سخنوري 2

 نمره 2 نمره 2 --- سخن از لحاظ کيفيت و مفهوم 3

 نمره 9 نمره 8 --- علوم الزم براي سخنوري 4

 --- نمره 5 نمره 5 ارائه سخنراني به صورت عملي 5

 نمره 20 نمره 20 نمره 20 جمع
 

 

 

 ارزشيابي  مستمر 
دبيران محترم مي توانند با پرسشهاي كتبي و شفاهي و انجام فعاليت هاي دانش آموزان و ارائه سخنراني هاي 

 دانش آموزان و مشاركت دانش آموزان در كارهاي گروهي نسبت به ارزشيابي مستمر اقدام نمايند.

 

 تذكر
به سخنراني هايي كه دانش آموز به صور ت عملي در كالس انجام داده نمره پاياني نوبت اول و دوم حتماً بايد  5

 است اختصاص يابد.
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 1394 مهر. ريزي و ارزشيابي دوره متوسطهبرنامهگروه   

 بندي درس منطق صوريبارم

 علوم ومعارف اسالمي دانشگاهي رشتهپيشدوره

 1394ـ 95سال تحصيلي 

 

 تأليف آقاي غرويان -كتاب آموزش منطق

 

 شهريور

 

 رديف عنوان دروس نوبت  اول نوبت  دوم

 1 راز نيازبه منطق حذف حذف حذف

 2 موضوع علم منطق //

 3 ي منطق، آلي بودن منطق، تعريف منطقفايده //

 4 مدوّن منطق //

 5 بحث الفاظ درمنطق //

 6 تقسيمات تلفظ //

 7 کلي وجزئي -مفهوم ومصداق 5/1 2 2

 8 هاي چهارگانه بين دو مفهوم کلينسبت 5/1

 9 خمسکليات  5/1

 10 اقسام کليات خمس 5/1

 11 تعريف واقسام آن 5/1 3 3

 12 قواعدتعريف 5/1

 13 واقسام آنقضيه 1

 14 قضيه حمليه واقسام آن 5/1

 15 موجهات حذف

 16 واقسام آنشرطيهقضيه 5/1

 17 بين قضاياهاي چندگانهنسبت 2

 18 عكس 5/1

 19 استدالل واقسام آن 1

 20 قياس اقتراني 5/2

 21 هاي دوم،سوم،چهارمقياس اقتراني شكل  5/2 5/2

 22 قياس استثنايي  5/2 5/2
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 23 استقراءوتمثيل  1 1

 24 صناعات خمس  1 1

 25 مقدمات صناعات  2 2

 26 برهان  2 2

 27 صناعت جدل  حذف حذف

 28 صناعت مغالطه  2 2

 29 هاي معنويمغالطه  2 2

 30 صناعت خطابه وصناعت شعر  حذف حذف

 جمع  20 20
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