
یلاعت  همساب 
یمالسا ناریا  ندمت  گنهرف و  تختیاپ  ناهفصا 

(ع ) یلع ماما  تسین .  شناد  زا  رت  دنمدوس  یجنگ  چیه 

1700/242038/410هرامش :
1393/10/09خیرات :

ددرگ لاسرا  یشزومآ  :  ياهدحاو  هب  دش       . يزاس  دنتسم 
یبایشزرا شجنس و  لوئسم  سانشراک  يرظن / هطسوتم   مود  هرود  لوئسم   سانشراک  هطسوتم /  شزومآ  نواعم  ریدم / / سیئر . ییارجا  :  حوطس 

................ شرورپ شزومآ و  هرادا  تیریدم / 

یمالسا فراعم  مولع و  هتشر  یهاگشناد و  شیپ  يرظن ، هطسوتم  مود   هرود  سورد  يداهنشیپ  يدنب   مراب  عوضوم : 
مکیلع مالس 

هرود سورد  يداهنشیپ  يدنب   مراب  يدنب و   هجدوب  لیاف  تسویپ  هب  مارتحا ، اب  و  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  دورد و  نابرهم و  دنوادخ  دمح  زا  سپ 
هرهب یـشزومآ و  ياهدحاو  هب  لاسرا  عالطا و  تهج  یلیصحت 93-94  لاس  رد  یمالسا   فراعم  مولع و  هتشر  یهاگشناد و  شیپ  يرظن ، هطـسوتم  مود  

. ددرگ یم  لاسرا  مرتحم  ناریبد  يرادرب 

اهیدئاق  نسح  دمحم 
ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لکریدم 

يدمحم میحر  فرط  زا 

ناهفصا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  تشهبهرادا  تشه  راولب  هتسدلگ  غاب  8145813331نابایخ  یتسپ :  دک   32229104 ربامن : 
http://isf.medu.irDBR1700@Isfedu.ir32218812-4 32226005 و نفلت : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3141ـ 49سال تحصيلي

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 فهرست مطالب

 دوره متوسطه نظري و پيش دانشگاهيبارم بندي دروس 
 صفحه عنوان  درس رديف

 1 مادگي دفاعي آ 1
 2 اقتصاد 2
 3 تاريخ 3
 8 جغرافيا 4
 12 رايانه 5
 15 روانشناسي 6
 16 رياضي  7
 24 ات فارسي زبان و ادبي 8
 33 هاي خارجيزبان 9
 44 زمين شناسي 11
 46 زيست شناسي 11
 57 شيمي 12
 59 عربي 13
 73 علوم اجتماعي 14
 77 فلسفه و منطق 15
 79 فيزيك 16
 82 قرآن و تعليمات ديني  17
 91 هاتعليمات ديني ويژه اقليت 18

 معارف اسالميعلوم وبارم بندي دروس رشته 
 92 بي عر 119
 97 ادبيات عرب 21
 98 اخالق  21
 112 احكام  22
 114 اصول عقائد   23
 118 فقه و اصول 24
 119 تاريخ اسالم  25
 111 تفسير و علوم قرآني 26
 113 مفردات قرآن کريم  27

 114 فن سخنوري  28

 115 منطق صوري 29



 

 

 3141ـ 49ل تحصيلي بندي كتاب آمادگي دفاعي پايه دوم دبيرستان سابارم 

 

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

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

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

 5/3  2 ـ 2  2 جنگ نرم  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  11

 جمع
12 8 12 8 12 8 21 

21 21 21 21 

 
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، آموزش عملي امداد و نجات و کمك يابي، اجراي عملي تخمين مسافت،نما و اجراي عملي جهتقطب نوبت دوم:

 اردوي عملي آشنايي با اسلحه و ميدان تير

 مبناي طراحي سؤال است. 93براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 

 



 

 

 
 

 3/092رشته علوم انساني كد دبيرستان دوم ه يپابارم بندي درس اقتصاد 

 3141ـ 49 تحصيلي سال

 

 رزشيابي مستمر: الف ـ ا

دبيران محترم مي توانند با پرسش هاي کتبي و شفاهي ، انجام فعاليت ها ،ميزان همكاري و مشارکت دانش 

نسبت به ارزشيابي مستمر اقدام نمايند در ضمن  …آموزان در بحث هاي گروهي انجام کارهاي تحقيقي 

و فعاليت هاي  مشابه  را  در حد  توانايي دانش  دبيران مي توانند فقط  به  فعاليت هاي  کتاب  اکتفا  نكرده 

 آموزان مطرح نمايند.

 

 ب ـ ارزشيابي پاياني

 

 بخش
 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول

 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

 21 02 02 جمع

 
 .است سؤالمبناي طراحي  1393كتاب چاپ سال ،آزمون سال تحصيلي جاريطراحي سؤاالت براي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  9/012رشته علوم انساني، كددبيرستان دوم ه ي(پا3)تاريخ ايران و جهانبندي بارم
 3141ـ 49 تحصيلي سال

 
 بزرگساالن شهريور و نوبت دوم نوبت اول  شماره درس 

 
  ـ 1 1

 ـ 5/1 2 3
 ـ 5/1 3
  ـ 5/1 4

 ـ 5/1 5 2/3
 0 ـ 2 6

 ـ 5/1 7 
  ـ 2 8

0 9 2 1 

11 5/1  
2 

 

2/3 
11 2 
12 2  

0 13  5/1 
14 5/1 
15 5/1 3 
16 5/1 3 
17 5/1 3 
18 5/1 3 
19 2 2/3 
21 2 2/3 
21 1 3 
22 5/1 3 
23 5/1 3 

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع
 توجه:
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتكتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدف

 پيامدهاي حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.
 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع 

 آمده است.« بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»ن . مطالبي كه تحت عنوا3
 و تصاوير  هاها، نمودارها، نقشه. اطالعات مندرج در جدول0

 اند.مشخص شده عالمت سؤال ممنوعهايي كه با . فعاليت1

 ها درج شده است.. مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي9

وند.بندي نوبت شهريور طراحي شبراساس بارم نيزهاي جبراني آزمون 

 .استمبناي طراحي سؤال  3141(چاپ  3براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ ايران و جهان) 

 



 

 

 073/ 1ه سوم دبيرستان رشته علوم انساني كد ي(پا 0تاريخ ايران و جهان)بندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 نوبت دوم، شهريور و بزرگسال 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 

11 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 

21 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 

25 1 

26 1 

 نمره 02 نمره 02 جمع
 

 توجه:
 ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينهواره هدفدر طراحي آزمون هم

 حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

  آمده است، هيچ پرسشي طرح نشود.« بيشتر بدانيم»و « يك توضيح»از مطالبي كه تحت عنوان 

 نقشه و تصاوير هيچ پرسشي طرح نشود.ها، نمودارهااز اطالعات مندرج در جدول ، 

 ها درج شده است، هيچ پرسشي طرح نشود.از مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي 

 .استمبناي طراحي سؤال  3141، چاپ ( 0جهان)براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ ايران و 

 

 



 

 

 

 (3141چاپ ) 0/021ساني و علوم و معارف اسالمي، كد نا به استثنا علوم اهكليه رشتهدبيرستان سوم ه يپاتاريخ معاصر ايران 

 3141ـ 49 تحصيلي سال

 
 شهريور و بزرگساالن نوبت دوم 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 11 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 
21 5/1 5/1 

 21 5/1 
22 5/1 2 
23 5/1 
24 5/1 1 
25 5/1 1 
26 ____ ____ 

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع
 

 
 توجه:
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتكتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيآزمون همواره هدف در طراحي

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

 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع

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

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول 

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

.است مبناي طراحي سؤال 3141براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ معاصر، چاپ 



 

 

 

 (3140)چاپ 0/021اسالمي، كد انساني و علوم و معارفها به استثناء علومكليه رشتهدبيرستانسوم  هيپاتاريخ معاصر ايران 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 لشهريور و بزرگسا نوبت دوم 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 11 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 
21 5/1 5/1 

 21 5/1 
22 5/1 2 
23 5/1 
24 5/1 1 
25 5/1 1 

 نمره 02 نمره 02 رهنم 02 جمع
 :توجه
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتكتاب يعني زمينه و مفاهيم اصلي هاي اساسيدر طراحي آزمون همواره هدف

 پيامدهاي حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.
  طرح نشود. آمده است، هيچ پرسشي« بيشتر بدانيد»و « برگي از تاريخ»از مطالبي كه تحت عنوان 
 ها، نمودارها، نقشه و تصاوير هيچ پرسشي طرح نشود.از اطالعات مندرج در جدول 

 ها درج شده است، هيچ پرسشي طرح نشود.از مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي 

 بندي نوبت شهريور طراحي شوند.براساس بارم نيزهاي جبراني آزمون 

 
  )تدريس و ارزشيابي مستمر گنجانده شود و در آزمون پاياني منظور نشود. در برنامةفقط كتاب ضميمه )بيداري اسالمي 

 .مبناي طراحي سؤال است 3140براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ معاصر، چاپ 

 

 



 

 

 3/120دانشگاهي رشته علوم انساني ، كد شناسي دوره پيشتاريخبندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسال و بت دوم،  شهريورنو نوبت اول شمارة درس
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 

11 2 

11 2 

12 2 

13 5/2 

14 2 

 نمره 21 نمره 21 جمع

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

 پيامدهاي موضوع، مورد توجه و تأكيد باشد.

 :از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود 

 آمده است. « بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»مطالبي  كه تحت عنوان  .3

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول .0

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي .1

 .استمبناي طراحي سؤال  3141شناسي چاپ سالي جاري، كتاب تاريخت آزمون سال تحصيلسؤاالاي طراحي بر
. 

 



 

 

 

 شناسيو استان0/002رشته ادبيات و علوم انساني با كد دبيرستانا ول  هيپا( 3بندي كتاب جغرافياي )بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالو شهريور نوبت دوم نوبت اول عناوين دروس فصول

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

 دوم
 درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

 درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران
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
: پراکندگي و انواع جنگل ها و درس هفتم

… 

5/3 1 5/1 

 پنجم
 درس هشتم : آلودگي هوا

 درس نهم : آلودگي درياها ورودها
4 1 5/1 

 ششم
 درس دهم :مخاطرات طبيعي

 درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي
 2 5/3 ـ

 هفتم

 چيست؟دوازدهم: گردشگريدرس
 گردشگرکيست؟

 درس سيزدهم:ايرانگردي
 5/1 5/2 ـ

 شتمه
 درس چهاردهم : پراکندگي ورشد جمعيت

 …درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، 
 3 5 ـ

 نهم
 درس شانزدهم :آب ها

 درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب
 2 3 ـ

 5/1 1 ـ …دانان ودرس هجدهم : جغرافيا، جغرافي دهم

 21 21 21 جمع
 

 يادآوري مهم:
کتاب هاي کتاب اصلي و اه با کتاب اصلي خواهد بود ودرصورت مغايرت سرفصلتدريس کتاب استان شناسي هماهنگ وهمر ـ1

 استان شناسي ، مالك تصميم گيري با دبيران محترم است.
 نمره مي باشد. 5نمره وکتاب استان شناسي 15(  1کتاب جغرافياي )ارزشيابي ـ 2
ست واستان هايي که فاقدآن فصول درکتاب استان مي واستان شناسي ا (1ـ نمره مندرج درهرفصل به تفكيك کتاب جغرافيا ي ) 3

 ( اختصاص دهند.1باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل کتاب جغرافياي )
 .ستسؤاالمبناي طراحي 1393چاپ سال ( 3كتاب جغرافياي )ت آزمون سال تحصيلي جاري، سؤاالبراي طراحي 



 

 

9/073دبيات و علوم انساني كد رشته ادبيرستان سوم  هيپا( 0بارم بندي كتاب جغرافيا )  

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالنوبت دوم،شهريورو  نوبت اول دروس فصول

 75/2 5/4 درس دومو  درس اول فصل اول

 75/1 3 درس چهارمدرس سوم و  فصل دوم

 75/2 5/4 درس ششمو  درس پنجم فصل سوم

 25/2 4 درس هشتمو  درس هفتم فصل چهارم

 25/2 4 درس دهمو  همدرس ن فصل پنجم

 5/3 ـ سيزدهم ، دوازدهم،  س يازدهمودر فصل ششم

 75/2 ـ درس پانزدهمو  درس چهاردهم فصل هفتم

 2 ـ درس شانزدهم فصل هشتم

 21 21 جمع

 
 يادآوري مهم:

هيچ  صرفاً براي مطالعه آزاد دانش آموزان مي باشد و در« بيشتر بدانيم » و «  مطالعه هاي موردي» قسمت هاي

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

 ابتداي کتاب ، اصالح مي گردد.

 

 .سؤال استطراحي مبناي 1393چاپ سال ( 0)كتاب جغرافيا،براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري 



 

 

 

 

 3/002كد يكليه رشته ها به غيراز رشتة  ادبيات و علوم انساندبيرستان دوم  هيپاعمومي بارم بندي كتاب جغرافياي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول عناوين دروس هالفص

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

 دوم
 درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

 به جغرافياي انساني ايران درس سوم : نگاهي
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: پراکندگي 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
 دهم :مخاطرات طبيعي درس

 درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي
 5/2 5/3 ـ

 هفتم
 چيست؟گردشگرکيست؟دوازدهم:گردشگريدرس

 درس سيزدهم:ايرانگردي
 2 3 ـ

 هشتم
 درس چهاردهم : پراکندگي ورشد جمعيت

 …درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، 
 5/3 5/5 ـ

 نهم
 درس شانزدهم :آب ها

 رداري از منابع آبدرس هفدهم:بهره ب
 2 3 ـ

 20 21 21 جمع
 يادآوري مهم :

ـ تدريس ،کتاب استان شناسي هماهنگ وهمراه با کتاب اصلي خواهد بودودرصورت مغايرت سرفصل هاي کتاب اصلي و 1

 کتاب استان شناسي ، مالك تصميم گيري با دبيران محترم است.

 نمره مي باشد. 5استان شناسي نمره وکتاب  15کتاب جغرافياي عمومي  ارزشيابي ـ 2

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

 شناسي مي باشند بايد  نمرة مورد نظر را به فصل کتاب جغرافياي عمومي اختصاص دهند.

 .ستسؤاالمبناي طراحي  3141چاپ سال غرافياي عمومي جت آزمون سال تحصيلي جاري،سؤاالبراي طراحي 



 

 

 

 0/047دانشگاهي رشته علوم انساني كد بندي كتاب جغرافيا دوره پيشبارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالو نوبت دوم ، شهريور  نوبت اول درس

 1 5/3 اول

 1 5/2 دوم

 1 4 سوم

 1 5 چهارم

 1 5 پنجم

 5/1 ـ ششم

 3 ـ هفتم

 3 ـ هشتم

 3 ـ نهم

 5/2 ـ دهم

 2 ـ يازدهم

 نمره21 نمره  21 جمع

 
 .استمبناي طراحي سؤال  3141چاپ سال  كتاب جغرافيابراي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، 



 

 

 

 1/022رشته رياضي و فيزيك كد دبيرستان سوم  هيپامباني علم رايانه كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم:  الف ـ 

 جمع كار عملي نمره كالسي يفعاليت تكميل ارزشيابي مستمر

 21 11 11 ـ نوبت اول

 21 11 5 5 نوبت دوم

 

 ب ـ ارزشيابي پاياني :

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول عنوان فصل يا درس

 1 ـ 5/1 : پردازش داده ها 3فصل 

 5/1 /.5 2 عاتي: سيستم هاي اطال0فصل 

 5/1 /.5 2 :  ارتباطات و تبادل اطالعات1فصل

 5/1 /.5 5/2 اينترنت ي: شبكه جهان9فصل 

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

 5/1 /.5 2 : واحد سيستم  2فصل 

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

 5/1 /.5 1 : حافظه هاي جانبي 8فصل 

 5/1 2 ـ :   نرم افزارهاي سيستم4فصل 

 1 5/1 ـ : نرم افزارهاي كاربردي 32فصل 

 3 3 ـ : فرايند برنامه نويسي 33فصل 

: برنامه نويسي به زبان ويژوال  30فصل 

 بيسيك
 3 4 ـ

 ـ ـ word 3پروژه 

 ـ ـ 3 نوبت اول يپروژه ازسايركارگاه ها

 ـ 4 ـ پروژه ويژوال بيسيك

 ـ 2 ـ نوبت دوم يگاه هاپروژه ازسايركار

 02 02 02 جمع

 

 ادامه در صفحه بعد



 

 

 

 

 نكات مهم

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

باشد که سطوح  يبه گونه ا بايد 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 يمختلف مهارت ها

فعاليتهايتكميليوپروژهها،بهمنظورايجادفرصتتحقيقبرايدانشآموزاندريكيازموضوعاتمربوطبهرايانهوهمچنينارتباطآنبازندگيروزمر ـ3

 اند.ر گرفته شده ه،درنظ

توانديكي ازآن ها را انتخاب کند. حتي دانش آموزان مي هردانشآموزمي.درانتهايكتاببرايهرفصل،چندفعاليتتكميليوجوددارد ـ4

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

عملي مربوط به کتاب کاررا  روژةپيليودرهرنيمسال تحصيلي، يك هردانشآموزموظفاستدرطولسالتحصيليحداقليكفعاليتتكم ـ5

 انجام دهد.

 .دانشآموزانميتوانندپروژههارابهصورتگروهيانجامدهند،لكندبيرمربوطهازتقسيمكاردرگروهاطمينانحاصلنمايد ـ6

ها يابي فعاليتآموزان نبايدصورت گيرد.روش ارزشهاي دانشهاوپروژهاي بين فعاليتفعاليت وپروژه،مقايسهارزشيابي درـ7

يك ويژگي مهم ة ، تعيين کنندمعيارها به گونه اي است که هرکدام بامعيارهاي از پيش تعيين شده ارزيابي مي شوند.هرهوپروژ

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

 داشته باشند.( يانه دسترسيرا يمعلم و وبگاه گروه درس يت و پروژه در لوح فشرده راهنمايفعال يابيارزش يارهايبه مع

کار عملي براساس چك ليست نحوه انجام فعاليت هاي کارگاهي و رعايت قوانين حضور در کارگاه توسط دبير ارزشيابي ـ8

 منظور مي شود.نمره در ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم  11محترم انجام شده و به عنوان 

کارگاه را بايد انجام دهند. اجراي  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 کارگاه 

 ساعته در نظر گرفته شود. 2يك جلسه  براي هر کارگاهـ11

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

هاي آموزشي مناسب ديگري ، فعاليتگروه رايانه هاي آموزشي ارائه شده در سايتمعلمان محترم با بررسي نمونه فعاليتـ12

 گروه رايانه هاي آموزشي طراحي شده را براي ه و در کارگاه عملي اجرا کنند. در صورت تمايل مي توانند فعاليتطراحي کرد

 ارسال نمايند تا براي استفاده ساير همكاران با نام آنان در سايت مطرح شود.



 

 

 

 

 1/022فيزيك كد ه سوم دبيرستان رشته رياضي و يپا تدريس فصول كتاب مباني علم رايانه بنديجدولزمان

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نظريساعات  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 وزجايگاه و تأثيرات رايانه در زندگي امر: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 کاربردي11فصل 

 5 : حل مسئله و اصول برنامه نويسي11فصل 

 QBASIC 6: برنامه نويسي به زبان12فصل 

 
توان از زمان تخصيص داده شده به يك بندي جلسات، قابل تغيير است وگاهيميکهتقسيمالزم به ذکر است 

 .جلسه، براي پوشش مطالب جلسات قبل يا بعداستفاده کرد

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

 شود. تدريسساعت عمليدر هفته  2نظري و

 
 .استمبناي طراحي سؤال  3141چاپ سال  كتاب مباني علم رايانهراي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري، ب

 

 



 

 

 

  3/028رشته ادبيات و علوم انساني كد دبيرستان سوم  هيپاشناسي روان كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالو  شهريور نوبت دوم نوبت اول عنوان فصل

 9 0 8 کليات : فصل اول 

 2 1 30 فصل دوم : رشد 

 2 8 ـ فصل سوم: فرايندهاي شناختي 

 2 7 ـ فصل چهارم: سالمت رواني و اختالل رواني 

 02 02 02 جمع 

 

 .ستسؤاالمبناي طراحي 3141چاپ سال  شناسيكتاب روان،آزمون سال تحصيلي جاري طراحي سؤاالت يبرا



 

 

 

 3/033كددبيرستان اول  هيپا ( 3رياضيات )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول عناوين هافصل

 اول

 75/1 يتا پايان اعداد اعشار ياز اعداد طبيع

1 2 
اعداد  ياعشار يتقريب ها ـياعداد حقيق

 يحقيق
5/1 

 75/1 ينمادها و زبان رياض

 دوم

 ـ 5/1 هامجموعه فصل تا پايان تفاضل ياز ابتدا

 يو نامتناه يمتناه يمجموعه ها 5/1

 مشخص کردن مجموعه ها
 ـ 5/1

 سوم

 5/1 وقواعدآن يتوان رسان

 5/1 ينمادعلم 2 1

 5/1 يريشه گير

 چهارم
 3 يجبر يعبارت ها

2 3 
 5/3 اتحادها و تجزيه

 پنجم

 5/1 معادله
1 75/1 

 5/2 يرابطة خط ـدستگاه مختصات 

 عمود برهم ياز شيب تا پايان خط ها
 ـ

5/2 
 ـ 25/2

 5/1 ـ يدو مجهول يدستگاه معادالت خط

 2 3 ـ يمثلثات ينسبت ها ششم

 هفتم

فصل تا پايان ساده کردن عبارت  يازابتدا

 گويا يها
 5/1 ـ

2 
ها تا پايان  يتقسيم چندجمله ا ياز ابتدا

 فصل 
 5/1 ـ

 2 3 ـ وحل آن ها معادالت درجة دوم هشتم

 5/1 2 ـ معادالت درجة اول نهم

 02 02 02 جمع

 .ستسؤاالمبناي طراحي  3141چاپ سال (  3كتاب رياضيات )،آزمون سال تحصيلي جارياالتسؤيطراحبراي 



 

 

 

 

 0/019كد  ،هاي علوم تجربي و رياضي فيزيكرشتهدبيرستان دوم  هيپا(0رياضيات )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول عناوين مطالب  فصل

 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 
2fتابع (x) = x 

 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 عددمحاسبه لگاريتم يك 
 ـ قوانين لگاريتم ها وحل معادالت لگاريتمي

 پنجم

واحد ديگري براياندازه گيري  ـزاويه و اندازه زوايا
 زاويه

 ـ
2 

4 
 ـ شناخت دايره مثلثاتي وتعيين مقاديرآن

 ـ منحني توابع مثلثاتي ـتابع مثلثاتي
کاربردهايي  ـرابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي 4

 از مثلثات
 ـ

 ششم

 ـضرب عدد در ماتريس ـتساوي و جمع دو ماتريس
 قرينه ي ماتريس

 ـ

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

 هفتم

 ـ اصل ضرب  ـشمارش

 ـ جايگشت 2 3

 ـ ترکيب

 21 21 21 جمع

 
 .ستسؤاالمبناي طراحي 3141چاپ سال (0رياضيات )كتاب  ،آزمون سال تحصيلي جارييطراحبراي 



 

 

 

 1/028علوم تجربي كد رشتهدبيرستان سوم ه يپا(  1رياضيات )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 بزرگسالو نوبت دوم، شهريور نوبت اول فصل ها

 4 8 اول

 7 12 دوم 

 5 ـ سوم

 4 ـ چهارم

 02 02 جمع

 
 2/028هاي علوم انساني وعلوم معارف اسالمي كدرشتهدبيرستان سوم ه يپاي رياضبارم بندي كتاب 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نوبت دوم، شهريور وبزرگسال نوبت اول هافصل

 5/7 5/13 اول

 5/6 (27تا پايان مسائلصفحهدوم )
5/7 

 ـ تا آخرفصل( 27)از صفحه  دوم

 5 ـ سوم

 02 02 جمع

 

 0/028رياضي و فيزيك كدرشته دبيرستان سوم  هيپاتمال جبر و احكتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نوبت دوم، شهريور وبزرگسال نوبت اول هافصل   

 5/5 11 اول

 11 (67صفحهدر  8ـ 2بخشدوم )
5/5 

 ـ تا آخر فصل(  67درصفحه 8ـ 2دوم)بخش

 2 ـ سوم

 7 ـ چهارم

 02 02 جمع

 .استمبناي طراحي سؤال  3141فوق چاپ سال  يي جاري، كتاب هاآزمون سال تحصيل يبراي طراح



 

 

 بارم بندي كتاب حسابان پايه سوم دبيرستان رشته رياضي و فيزيك كد028/3

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 نوبت دوم، شهريور وبزرگسال نوبت اول هافصل

 4 11 اول 

 4 11 دوم 

 3 ـ سوم

 4 ـ چهارم

 5 ـ پنجم

 02 02 جمع
 

 0/011هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك كدرشتهدبيرستان دوم ه يپا( 3هندسه )كتاب بندي  بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول  بخش فصل

 
 اول

  1ـ1
5/3 

 
 

5/2 

 
5/3 

 2ـ1
 3ـ1
 5ـ1 5/3 4ـ1
 3 6ـ1

5/1 
 7ـ1 

 2 5/2 4 1ـ2 دوم
 3 5/4 2ـ2

 سوم

 2 ـ 2ـ3 2 ـ 5/1 1ـ3
  3 ـ 3ـ3

5/3 
 ـ 4ـ3
 ـ 6ـ3 5/2 ـ 5ـ3

 چهارم

 ـ 2ـ4 5/1 2 ـ 1ـ4
 ـ 4ـ4 5/1 3 ـ 3ـ4
 ـ 6ـ4 5/1 5/2 ـ 5ـ4

 02 02 02 جمع
 

 .ستامبناي طراحي سؤال  3141چاپ سال فوق  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح



 

 

 

 9/028رياضي و فيزيك كدرشته دبيرستان سوم  هيپا( 0هندسه )كتاب بارم بندي 
 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نوبت دوم، شهريور وبزرگسال نوبت اول هافصل

 5 12 اول

 8 ، رابطه طولي در دايره( 74صفحهدوم )تا 
5 

 ـ ، رابطه طولي در دايره تا آخر فصل( 74ازصفحهدوم )

 5 ـ سوم

 5 ـ ارمچه

 02 02 جمع

 

 و 1/019علوم تجربي كد رشتهدبيرستان سوم ه يپاسازي آمار و مدلكتاب ارم بندي ب

 2/028معارف اسالمي كدو هاي رياضي و فيزيك، علوم انساني وعلوم رشتهدبيرستان دوم ه يپا

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 شهريور و بزرگسال نوبت دوم نوبت اول  فصل

 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

 02 02 02 جمع

 توجه : 

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

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

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

 .استؤال مبناي طراحي س3141فوق چاپ سال  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح



 

 

 

0/040رياضي پايه دوره پيش دانشگاهي )رشته علوم انساني( كد كتاببارم بندي   

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره بزرگسالو  نوبت دوم، شهريور نمره نوبت اول

 5/1 : استدالل رياضي1فصل  6 : استدالل رياضي1فصل 

 5/2 هاي اعداد: دنباله2فصل  11 هاي اعداد: دنباله2فصل 

اثبات روابط  -5-3تا ابتداي بخش -: لگاريتم 3ل فص

 لگاريتمي

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

 لگاريتمي

1 

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

 لگاريتمي تا پايان فصل

5/2 

 7 سازي رياضي: مدل4فصل   

 5/5 : احتمال مقدماتي5فصل   

 02 جمع 02 جمع

 
 

 3/042رياضيات گسسته دوره پيش دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كدكتاببارم بندي 
 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نمره نوبت اول

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

 3 م: نظرية اعدادقسمت دو 11 قسمت دوم: نظرية اعداد

 7 قسمت سوم: مباحثي ديگر در ترکيبييات  

 8 قسمت چهارم: احتمال  

 02 جمع 02 جمع
 

 .استمبناي طراحي سؤال  3141چاپ سال فوق  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح



 

 

  
 3/040( دوره پيش دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد0 و 3رياضي عمومي) كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نمره نوبت اول

 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 دومي و منحني: هندسه مختصات5فصل   

 5/4 : انتگرال6فصل   

 02 جمع 02 جمع
 

 
 3/049دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد دوره پيش هندسه تحليلي و جبر خطيبارم بندي درس 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نمره نوبت اول

 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 

فصل سوم: مقاطع مخروطي )ادامه( از ابتداي بخش   
 انتقال محورهاي مختصات تا پايان فصل سوم»

4 

 6 : ماتريس و دترمينان4فصل   

 5 گاه معادالت خطي: دست5فصل   

 21 جمع 21 جمع
 

 .استمبناي طراحي سؤال  3141چاپ سال فوق  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح



 

 

 
 

 3/042دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كد اب ديفرانسيل و انتگرال دوره پيشحسكتاببندي بارم

 3141ـ 49صيلي سال تح

 
 نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نوبت اول هابخش فصل

 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  11بخش 

 5/1 18خر بخش تا آ 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 

 02 02 جمع
 

 .استمبناي طراحي سؤال  3141تحصيلي جاري، كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال چاپ سال آزمون سال  يبراي طراح
 



 

 

 

 فارسيو ادبيات هاي زبان بارم بندي كتاب

 
 هاي زبان فارسيعمومي و تخصصيكتاب ( 1( و )0( ، )3)هاي زبان فارسي بارم بندي كتاب

 3141ـ 49دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 
 درس هاي نوبت دوم درس هاي نوبت اول نام كتاب

 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( 11امالي تقريري   ) ـ

 نمره(  2اليت هاي کالسي ) ـ فع

 نمره(  2ـ پرسش هاي کالسي  ) 

 نمره (  4ـ آزمون کتبي  )

 نمره ( 2دفتر   )  ـ تهيه 

 



 

 

 

 0/002كد دبيرستان دوم ه يپا (0وزبان فارسي) 0/023كددبيرستان ول ا هيپا(3هاي زبان فارسي)رم بندي كتاببا

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 موضوع

 

 نوبت اول

 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم

 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب 

 2 9 3 2 نگارش و انشا

 8 2 0 8 دستور

 9 1 3 9 شناسيزبان

 1 0 3 1 و بياموزيمامال

 02 02 02 جمع

 

 

و رشته علوم انساني  1/049به استثنا رشته علوم انساني كد دبيرستان ( سال سوم 1زبان فارسي )بارم بندي كتاب 

 9/094معارف اسالمي كد و علوم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالو  نوبت دوم،  شهريور نوبت اول موضوع

 2 2 نگارش و انشا

 8 8 دستور

 9 9 شناسيزبان

 1 1 امال و بياموزيم

 02 02 جمع

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141چاپ سال  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح

 

 

 



 

 

 

 ( عمومي و تخصصي1( و )0( ، )3ي كتاب هاي ادبيات فارسي )بارم بند

 3141ـ 49دوره دوم متوسطه )دبيرستان( سال تحصيلي 

 

 درس هاي نوبت دوم درس هاي نوبت اول نام كتاب

 

 09تا   30 33تا   3 (1ادبيات فارسي )

 09تا    30 33تا    3 (2ادبيات فارسي )

 00تا    30 33تا    3 ( عمومي3ادبيات فارسي )

 07تا    39 31تا    3 ( علوم انساني3ادبيات فارسي )

 

هاي کالسي پرسش ـنمره(  2ت هاي کالسي )فعالي ـنمره ( 6وانش صحيح وفهم متون )خ ـارزشيابي مستمر :

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

 
 و  3/023كد دبيرستان اول  هيپا( 3يات فارسي )بارم بندي كتاب هاي ادب

 3/002كد دبيرستان دوم  هيپا( 0ادبيات فارسي )

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 نوبت اول موضوع
 نوبت دوم

 و بزرگسال شهريور
 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب

 2 9 0 2 بيان معني شعر و نثر

 0 2/3 2/2 0 معني لغت

 9 1 3 9 درك مطلب

 1 2/0 2/2 1 هاي ادبي دانش

 1 0 3 1 خود آزمايي

 0 0 ـ 0 حفظ شعر

 02 02 02 جمع

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141چاپ سال  يآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب ها يبراي طراح



 

 

 
 

 و3/094علوم انساني كد رشته استثنابهدبيرستان سوم  هيپا( 1ادبيات فارسي) بندي كتاببارم

 0/094ني كد رشته علوم انسا

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 نوبت اول  موضوع
 نوبت دوم،  

نيمه اول  بزرگسال و شهريور
 كتاب

نيمه دوم 
 كتاب

بيان معني شعر و 
 نثر

2 0 9 2 

 0 2/3 2/2 0 معني لغت

 9 1 3 9 درك مطلب

 1 2/0 2/2 1 دانش هاي ادبي

 1 0 3 1 خود آزمايي

 0 0 ـ 0 حفظ شعر

 02 02 02 جمع

 
 نكات مهم

، سه مورد 75/1نمره ، دومورد  1نمره دريازده مورد انتخاب شود)دومورد  6براي معني شعر ونثر ـ1 
 نمره(  25/1وچهارمورد5/1
 واژه ها بيرون از جمله ، پرهيز شود . ياز پرسش معن ـ2
 ست .از درس هاي کتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن ا يمقصود از درك مطلب، آوردن متن ـ3
 5/1نمره( ، بياموزيم وآرايه هاي ادبي ) 5/1مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات ودرآمد درس ها ) ـ4

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

 شود.

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141اب  چاپ سال آزمون سال تحصيلي جاري، كت يبراي طراح



 

 

 
 3/082رشته علوم انساني كد دبيرستان سوم  هيپابارم بندي درس آرايه هاي ادبي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالو  نوبت دوم،  شهريور نوبت اول شماره دروس

3 2/2 

3 

0 3 

1 2/2 

9 3 

2 2/2 

2 3 

7 2/2 

8 0 
3 

4 2/0 

32 2/0  

0 

 

33 0 

30 0 

31 0  

3 39 0 

 3 ـ 32

 2/3 ـ 32

 2/3 ـ 37

 0 ـ 38

 3 ـ 34

 2/3 ـ 02

 2/3 ـ 03

 2/3 ـ 00

 2/3 ـ 01

 3 ـ 09

 3 ـ 02

 02 02 جمع

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

 نمره( 1تهية دفترکار ) ـنمره( 5):تبيآزمون كـ



 

 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح
 

 3/092رشته ادبيات وعلوم انساني كد دبيرستان دوم ه يپا( 3تاريخ ادبيات ايران وجهان)بارم بندي كتاب 
 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 درس شماره

 

 نوبت اول
 

 منوبت دو
 

 و بزرگسال شهريور
 

 2/2 02/2 3 3درس 
"  0 3 02/2 2/2 
" 1 2/3 2/2 2/2 
" 9 3 2/2 2/2 
" 2 0 2/2 2/2 
" 2 0 2/2 72/2 
" 7 2/3 2/2 72/2 
" 8 2/3 02/2 2/2 
" 4 0 2/2 3 
" 32 2/3 02/2 2/2 
 3 3 ـ 33 "
 3 3 ـ 30 "
 3 0 ـ 31 "
 2/3 0 ـ 39 "
 3 02/3 ـ 32 "
 3 02/3 ـ 32 "
 2/3 2/3 ـ 37 "
 3 3 ـ 38 "
" 34 2/3 02/2 2/2 
" 02 2/3 02/2 72/2 
" 03 3 02/2 72/2 
" 00 3 02/2 2/2 
 72/2 3 ـ 01 "
 02/2 2/2 ـ 09 "
 72/2 02/3 ـ 02 "
 72/2 02/3 ـ 02 "

 02 02 02 جمع
 
 تا آخر تدريس شود  23واز درس  18تا 11درس  ودر نوبت دوم از 22تا  19و از درس  11تا 1درنوبت اول ازدرس ـ 

آزمون کتبي  ،( نمره 4، پرسش هاي کالسي)نمره (  11( : پژوهش ) 2و 1الف  ـ ارزشيابي مستمر تاريخ ادبيات ايران و جهان ) 
 .  نمره ( 1تهية دفتر )  ،نمره (  5)
 



 

 

 ي سؤال است.مبناي طراح 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح
 

 3/072ادبيات و علوم انساني كد  رشتهدبيرستان سوم ه يپا( 0تاريخ ادبيات ايران وجهان) كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره  درس

 3 2/2 2/3 3درس 

0 2/3 02/ 2/2 

1 2/3 2/2 72/2 

9 0 2/2 3 

2 2/3 02/2 2/2 

2 2/3 2/2 2/2 

7 2/3 02/2 3 

8 3 02/2 3 

4 3 02/2 3 

32 3 02/2 2/2 

33 3 2/2 72/2 

 3 2/3 ـ 30

 3 2/3 ـ 31

 2/3 0 ـ 39

 3 2/3 ـ 32

 3 0 ـ 32

 2/2 3 ـ 37

 2/2 2/3 ـ 38

34 2/3 02/2 2/2 

02 2/3 02/2 72/2 

03 0 2/2 3 

 3 2/3 ـ 00

 2/2 3 ـ 01

 02/3 2/3 ـ 09

 02 02 02 جمع
 

 تا آخر تدريس شود .  00و از درس   38تا  30و در نوبت دوم از درس  03تا  34و از درس  33تا  3در نوبت  اول از درس 

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 3/081ها(،كد كتاب يه رشتهدانشگاهي) عمومي كلزبان وادبيات فارسي دوره پيش كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 نوبت اول  عناوين
 بزرگسال نوبت دوم، شهريور و

 نيمة دوم كتاب نيمة اول كتاب

 4 2 6 معني و مفهوم شعر و نثر

 1 5/1 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

 02 02 نهايي نمره
 

 توجه: 
تا پايان كتاب به نوبت دوم 32به نوبت اول و از درس  39از ابتداي كتاب زبان و ادبيات فارسي عمومي تا پايان درس 

 اختصاص دارد.
 

 راحي سؤال است.مبناي ط 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح
 

 

 

   

 



 

 

 
 

  9/081ادبيات فارسي )تخصصي رشته ادبيات فارسي و علوم و معارف اسالمي(كد كتاب كتاب بنديبارم

 شناسي و نقد ادبي،سبكشامل :قافيه، عروض

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نوبت  اول مواد آزمون 
 بزرگسال و نوبت دوم،شهريور

 

 دوم كتاب  يمهن كتاب نيمهاول

 - /ه5 5/2 افيهق

 - 2 5/7 عروض

 4 1 3 معني و مفهوم شعر و نثر

 3 1 2 درك مطلب

 5/1 - 5/1 خودآزمايي

 5/1 - 1 معني واژه

هاي ادبي)تاريخ ادبيات، دانش

 هاي ادبي(شناسي، آرايهسبك

5/2 5/1 2 

 1 - - شعر حفظي

 3 - - نقد ادبي

 15 5  جمع

 21 21 نمره ي نهايي
 

 توجه:
 تا پايان كتاب به نوبت دوم اختصاص دارد. 39به نوبت اول و از درس  31بتداي كتاب ادبيات فارسي تا پايان درس از ا

 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 

 
 نمره 12: اندبيرست آلماني( پايه اول –فرانسه  –خارجي )انگليسي  هايزبان كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره و بزرگسال شهريور نمره نوبت دوم نمره 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 جمدرس پن 6

 درس ششم  
 

 5/5 درس ششم 5/5

 درس هفتم  
 

 5/5 درس هفتم 5/5

 درس هشتم  
 

 5/5 درس هشتم 5/5

 درس نهم  
 

 5/5 درس نهم 5/5

 

 نمره شامل :  02 )فعاليت هاي كالسي( مستمرـارزشيابي الف

 نمره 5  ت    سؤاالانجام تكاليف درسي و پاسخگويي به 

نمره 5ستمر کالسي                        آزمون هاي م 

نمره 11   سي شفاهي                         فعاليت هاي کال 

 

 شامل : نمره 92 (بزرگسال)نوبت اول، دوم، شهريور و ـارزشيابي  ب

 نمره( 32يابي 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           
 مت  مهارت  دانش  آموزان  در  اجراي  مكالمات  مربوط  به در  اين  قسهاي زباني )نقشLanguage  Function ارزشيابي مورد

انگليسي و شود:هاي  زباني ميجايگزين  نقش و آلماني  بخش  مكالمه  هاي  فرانسهوضيح است که در زبانقرار مي گيرد( . الزم به ت

 نمره 2نمره/ آلماني  5/1فرانسه 

در اين  بخش  صرفا به  قسمت ابي ارزشيصحيح ) تلفظPronunciation .کتاب محدودمي شود 

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

 

توجه : 

 گيرد.كتاب تعلق مي نمره به نيمه دوم 2/7نمره به نيمه اول و  2/0شفاهي نوبت دوم، ارزشيابي نمره  32از

 

 نمره( 12كتبي 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 2هاي مناسب به منظور تكميل جمالت ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز     يافتن واژهـ 

 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 : توجه به تصويربا سؤالپاسخ به  ـ
  (نمره 3) هاي زبانينقش 

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

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

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

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

 يابند.را مي               
 نمره 12 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 

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

 :توجه 
نمرة آن متعلق به  2/7نمرة آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و  2/00نمره،  12كتبي پ نوبت دوم از مجموع ارزشيابي در 

 باشد.نيمه اول كتاب درسي مي
 

 حي سؤال است.مبناي طرا 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 

 نمره 12:دبيرستان آلماني( پايه دوم –فرانسه  –زبان خارجي )انگليسي  كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره و بزرگسال شهريور نمره نوبت دوم نمره نوبت اول
 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 سومدرس  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  02)فعاليت هاي كالسي( مستمر ارزشيابي الف ـ 

نمره 5  :تسؤاالگويي به انجام تكاليف درسي و پاسخ 

نمره 5  :اي مستمر کالسيآزمون ه 

:نمره 11 فعاليت هاي کالسي شفاهي 

 : (بزرگسال)نوبت اول، دوم، شهريور و ـارزشيابي ب

 نمره( 32شفاهي پاياني )ارزشيابي 

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

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

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

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

 . قرار مي گيرد(ارزشيابي مورد 

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

 نمره 2نمره/ آلماني  5/1فرانسه 

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

نمره 3تلفظ  فقط  در  مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.  ارزشيابي توضيح  است  كه   الزم  به 

توجه: 

 گيرد.نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي 2/7نمره به نيمه اول و  2/0شفاهي پاياني نوبت دوم، ارزشيابي نمره 32از

 نمره( 12ارزشيابي كتبي پاياني ) ـج 

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



 

 

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

 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 

 Languageناقصي که توسط دانش آموز کامل مي شوند. سؤاالت اين بخش به قسمت مكالمات             

 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 
 كل مي تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد:اين بخش به دو ش              

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

   آموزان لغت مربوطهاي ازلغات که همه به جز يكي دريك صدا مشترك هستند.دانشـ دادن مجموعه   
 يابند.را مي                       

  :نمره 12الزم 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  2/7نمرة آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و  2/00نمره،  12توجه: در ارزشيابي كتبي نوبت دوم از مجموع

 متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.
 

 ؤال است.مبناي طراحي س 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 

 نمره و  12اول: )نوبت دبيرستان آلماني( پايه سوم  ه،فرانس ،خارجي )انگليسي هايزبان كتاببندي بارم
 نمره( 92دوم:  نوبت

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 نمره بزرگسال، شهريور و نوبت دوم نمره نوبت اول

 25/3 درس اول  16 درس اول 

 25/3 درس دوم 17 درس دوم

 5/3 درس سوم 17 درس سوم

 11 درس چهارم  

 11 درس پنجم  

 11 درس ششم  

 

 نمره شامل :  02 )فعاليت هاي كالسي( الف ـ ارزشيابي مستمر 
 نمره 5ـ انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سؤاالت:  

 نمره 5ـآزمون هاي مستمر کالسي:  
 نمره     11ـفعاليت هاي کالسي شفاهي:  

 
 ( شامل :بزرگسالت اول، دوم، شهريور و ب ـ ارزشيابي )نوب

 نمره( 32ارزشيابي شفاهي پاياني )
 
:خواندن 

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

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

 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( . 

 

 انگليسي و شود. هاي  زباني ميو آلماني  بخش  مكالمه  جايگزين  نقشهاي  فرانسه كه در زبان الزم به توضيح است

 نمره 0نمره ، آلماني:  2/3فرانسه: 
 



 

 

 

 

تلفظ  صحيح ) ارزشيابي در اين  بخش  صرفا به  قسمتPronunciation  کتاب محدودمي شود.  الزم  به  توضيح

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

 
 

  .توجه: ارزشيابي شفاهي صرفاً ويژه نوبت اول مي باشد 

 
 

 نمره                               92( و بزرگسالارزشيابي كتبي ) نوبت اول،دوم،شهريور   –ج 

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

 
:نمره 11واژگان 

 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(:  Contextص اجزاء کالم )اسم ، صفت ، ضمير و غيره ( از طريق بافت ) تشخي         
 :نمره 9دستور زبان 
 نمره 3ـسؤاالت چهارگزينه اي                       1

 نمره 2ـمرتب کردن جمالت به هم ريخته         2             
 نمره 2ـكامل کردن جمالت ناقص                  3             
 نمره 2ـپاسخ به سؤال باتوجه به تصوير            4             

 
 (  4نقش هاي زباني )نمره 

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

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

 
:نمره 0 تلفظاين 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 را اي ازلغات که همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانشدادن مجموعهـ           

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

 



 

 

 
نمره  33:  درك مطلب 

ك يا دو جمله در هر سؤال گنجانده مي شود که درك در اين بخش ي: (Sentence Comprehension)ـ             
 نمره  3آن ها مستلزم دانستن نكته اي مي باشد.درمورد اين جمالت سؤال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود:  

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 )5دهند:  پاسخ مي 

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

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

 

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

 شود:نمره(، جمع نمره بر اساس فرمول زير محاسبه مي 92نمره( و امتحان كتبي )  32
 

 

 ه( امتحان کتبينمر41نمره( امتحان شفاهي +  )11)  × 02 
 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 دانشگاهيدوره پيش زبان انگليسي كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره بزرگسالو  نوبت دوم، شهريور نمره اولنوبت 

 25/1 درس اول 5 درس اول

 25/1 درس دوم 5 درس دوم

 25/1 درس سوم 5 رس سومد

 25/1 درس چهارم 5 درس چهارم

 75/3 درس پنجم  

 75/3 درس ششم  

 75/3 درس هفتم  

 75/3 درس هشتم  

 21 جمع 21 جمع
 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح

 

 



 

 

 

 يدانشگاهدوره پيش آلمانيزبان  كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره بزرگسالو نوبت دوم، شهريور  نمره اولنوبت 

 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  

 21 جمع 21 جمع

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يي طراحبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاهيدوره پيش زبان فرانسه كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره بزرگسالو نوبت دوم، شهريور نمره اولنوبت پ

 5/1 درس اول 5/2 درس اول

 5/1 درس دوم 5/2 درس دوم

 5/1 درس سوم 5/2 درس سوم

 5/1 درس چهارم 5/2 درس چهارم

 75/1 درس پنجم 5/2 درس پنجم

 75/1 درس ششم 5/2 درس ششم

 75/1 درس هفتم 5/2 درس هفتم

 75/1 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  

 21 جمع 21 جمع
 

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 

 

 3/020رشته علوم تجربي كد دبيرستان سوم  هيپاشناسي زمين كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 بزرگسالونوبت دوم، شهريور  نوبت اول شماره فصل

1 2 75/1 

2 2 75/1 

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

 21 21 جمع

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 3/043رشته تجربي كدسال دوره پيش دانشگاهي  م  زمينعلو كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره بزرگسالو شهريوردوم، نوبت  نمره اولوبت ن

 02/3  3فصل  2 1فصل 

 02/3  0فصل  2 2فصل 

 3  1فصل  9 3فصل 

 %72 9فصل  1 4فصل 

 %72 2فصل  1 5فصل 

 2/0 2فصل   

 2/1 7فصل   

 2/0 8فصل   

 9 4فصل   

 2/0 32فصل   

 02 جمع 02 جمع

 

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141، كتاب  چاپ سال آزمون سال تحصيلي جاري يبراي طراح

 



 

 

 

 3/030كددبيرستان اول  هيپاعلوم زيستي وبهداشت  كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول فصل ها

3 2/0 2/2 3 

0 2/0 72/2 2/3 

1 1 72/2 2/3 

9 2/2 0 2/1 

2 2/9 3 2/0 

 9 2/2 ـ 2

 0 2/9 ـ 7

 9 9 0 (3)فعاليت ها 

 02 02 02 جمع

 

 و بزرگسال  نمره در نظر گرفته شده براي فعاليت ها درآزمون نوبت دوم و شهريور 9از ـ  (3)

 را از بخش اول كتاب طراحي نماييد . سؤالنمره  2/3تا  3 

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3/013رشته علوم تجربي كد دبيرستان دوم  ه يپا(3شناسي وآزمايشگاه )زيست كتاببندي رمبا

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول فصل

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

 21 21 21 جمع

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 3/023رشته علوم تجربي كددبيرستان (سال سوم 0زيست شناسي وآزمايشگاه ) كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 بزرگسالونوبت دوم، شهريور  نوبت اول فصل

3 2/1 2/3 

0 9 2/3 

1 2/1 2/3 

9 1 2/3 

2 2/0 2/3 

 0 2/3چرخه سلول 304تا صفحه  2

7 - 3 

8 - 0 

4 - 0 

32 - 2/3 

33 - 0 

 0 0 فعاليت ها

 02 02 جمع

 

 نكته هاي مهم در بارة ارزشيابي پاياني درس هاي زيست شناسي :
انش آموزان ، مهارت هاي فكر کردن ، مقايسه هاي اکتسابي دهاي پاياني، عالوه بر ارزش يابي دانستنيدر ارزش يابي -1

هايي از آن ها در کتاب درسي دانش آموز مشخص شده کردن، تفسيرکردن ، طراحي آزمايش وپيش بيني علمي و... که نمونه
است،  ارزش يابي انجام شود.نمره اي که به اين مهارت ها اختصاص داده مي شود, نبايدازنمره ي مشخص شده درجدول بارم 

ندي کم تر باشد.بديهي  است  اگر در آزمون سواالتي  کامالً  شبيه  سواالت  کتاب  درسي داده شود، چنين سواالتي ارزش ب
 چنداني ندارند.

 نمره به شكل ) ترسيم ، نام گذاري يا هردو ( اختصاص داده شود.  2تا    5/1در ارزشيابي هاي پاياني  -2
 نمره اختالف ، نسبت به جداول فوق درنظر گرفت.5/1مره دارند،مي توان حداکثربا بارم فصل هايي را که بيشترازيك ن -3
 دادن سؤال از بخش هايي از کتاب که با عنوان بيشتر بدانيد مشخص شده اند در آزمون ها مجاز نيست. -4
  (1زمايشگاه )زيست شناسي وآبه تناسب حجم و اهميت مطلب ، توازن بخش هاي گياهي و جانوري درارزشيابي درس  -5

 در نظر گرفته شود.
 

 ب( ارزش يابي مستمر )نوبت اول و دوم(:
چون در ارزش يابي از اين دروس زيست شناسي عالوه بر دانستني هاي حيطه شناختي )مفاهيم ، اسامي...( مهارت هاي ذهني و 

کردن ، هاي بحثطه شناختي، مهارتهاي حييابي مستمر، عالوه بر دانستنياند، الزم است در ارزشعملي نيزدر خورتوجه
کردن، مشاهده کردن ، جمع آوري اطالعات )تحقيق کنيد( ، براساس معيارها ي مشخص و در قالب فهرست وارسي ارزشيابي آزمايش

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



 

 

ها جنبة  اي تهيه شود. اين فهرستهاي بعدي ارائه شده است.الزم است براي هردانش آموز فهرست جداگانهکار مي روند، درصفحه
 .پيشنهادي دارند و دبيران محترم مي توانند مواردي را حذف يا اضافه کنند

 :« بحث کردن » اي از فهرست وارسي مربوط به ارزش يابي از مهارت نمونه -1

 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. _

                

 « کردنآزمايش »اي از فهرست وارسي مربوط به ارزش يابي از مهارت نمونه -2
 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

 بادقت اندازه گيري مي کند -
 بيش از يك بار اندازه گيري انجام  مي دهد  -
 درکار برد وسايل به نكات ايمني توجه دارد  -
 مراحل کار را به ترتيب اجرا مي کند -
 بادقت عمل مي کند -

 

                

 
 « : مشاهده کردن» ه اي از فهرست وارسي مربوط به ارزش يابي از مهارت نمون -3

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

هنگام مشاهده از چند حس )بينايي ، المسه و..(  -
 استفاده مي کند.

به جزئيات اشياواجسام درارتباط با موضوع  -
 توجه دارد.

 شاهده استفاده مي کندازابزارمناسب براي م -

                

 
 
 :"جمع آوري اطالعات وتحقيق"نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به ارزش يابي از مهارت -4

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

به افراد يامنابع با صالحيت مراجعه مي -
 کند. 

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

اطالعاتي راکه به دست آورده است به  -
 نحو مناسب جمع بندي مي کند

                

 



 

 

 پژوهشي _معيارهاي سنجش و ارزش يابي مهارت هاي آزمايشگاهي 
علم جستجويي  روشمند براي يافتن اطالعات جديد  است. بنابراين ، اگر بخواهيم  به عنوان معلم ميزان   پيشرفت دانش 

ارزش يابي کنيم ،  نه تنها بايد  مهارت هاي پژوهشي آن ها را مورد جست و جو و قضاوت “علم ورزي ” مان را  در آموزان 

البته بايد توجه کرد که  اگر دانش   .قرار دهيم، بلكه بايد به اطالعاتي که آنان از اين راه  به دست  مي آورند ،  نيز اهميت  دهيم
 علم ورزي  و  پژوهشگري  داشته باشد  ،  مي تواند  اطالعات  ارزشمند تري  به  دست آورد.آموزي  مهارت  کافي در زمينة  

 :به طور کلي مهارت هاي پژوهشگري دانش آموزان را مي توان در چهار گروه طبقه بندي کرد
 اري ارتباط )ارائة گزارش(برقر _ 4تفسير نتايج                _ 3اجراي آزمايش              _ 2طراحي آزمايش          _1
 

 :ويژگي هاي هر يك از اين مراحل به شرح زيراست
 طراحي آزمايش  -3

 :هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموز

 .سؤال يا فرضية قابل آزمون را تشخيص دهد -

 .طرح قابل اجرايي را براي انجام آزمايش يا پژوهش پيشنهاد کند -
يا پژوهش، شامل عوامل مورد پژوهش، روش هاي دست يابي به اطالعات، لوازم و مواد  دستورالعملي را براي انجام آزمايش -

 .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 -

 .ظر گرفته و به طور مناسب کنترل شودطرحي ارائه دهد که در آن، همه يا بيشتر عوامل مربوط در ن -

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

 .توضيح مستدلي براي روشي که انتخاب کرده است، ارائه دهد و روش مناسب براي تجزيه وتحليل داده ها بيان کند -
لي طرح را مشخص کند، آن ها را با دانش و اصول علمي پيوند دهد و احتياط هاي الزم و محدوديت هاي احتمالي نتايج احتما -

 .را پيش بيني کند

 اجراي آزمايش  -0

 :هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموزان

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

)شامل انجام مشاهدات ، اندازه .براي انجام پژوهش الزم هستند، با دقت الزم و شرح مناسب به دست آورد ا طالعاتي را که -
 گيري ها، ثبت رويدادها و استفاده از مواد و ابزارهاي مناسب(

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

 .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 است تكرار   -

 .کند

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



 

 

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

 .حداقل رساندن آن ها ، تغييرات الزم را انجام دهد
 تفسير نتايج  -1

  :هاهدف

 :انتظار مي رود دانش آموز

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

 .محدوديت ها را به حساب آورد
هاي آن ارزيابي کند و پيشنهادهاي الزم را براي بهبود آن دست آوردها را توضيح دهد و مؤثر بودن فعاليت را براساس هدف -

 .ارائه دهد
 معيارها

 .سب بكنداز داده هايي که به دست مي آورد ، نتيجه گيري منا _
 گيري ها  و  مشاهدات خود را براي نتيجه گيري مناسب در رابطه با عوامل و متغيرهاي درنظرگرفته شده ، تفسير کند .اندازه _
ها براي نشان دادن ارتباط ميان عوامل با استفاده از داده هايي را که به دست آورده است، تجزيه و تحليل و تفسير کند و از آن _

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

 آوردهايي که از قبل پيش بيني ميكرده است، ارزيابي کنددست
اها ، محدوديت ها و بي قاعدگي هاي ممكن را در آوردهاي پژوهش تجزيه و تحليل کاملي را ارائه دهد و خطاز دست -

آوردهايي که از قبل نتايج را در رابطه با دانش و اصول علمي و دست .نظرگيرد و ازروشهاي آماري ، به طورمناسب  استفاده کند

 .پيش بيني مي کرده، به طور انتقادي ارزيابي کند
 برقراري ارتباط )ارائة گزارش(  -9

 ها :هدف

 :ي رود دانش آموزاتتظار م

 .ساختارياترتيب مناسبي براي گزارش خودبرگزيندوبه طورمناسبومؤثرمشاهدات، افكاروبحث هاي خود را ارائه دهد -

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

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

 .روشن و قابل فهم به صورت کلمات درآورد

 .با کمك نمودارها و محاسبات مربوط،ترتيب رويدادها و مراحل کار پژوهشي خود را به طور مناسب توصيف کند  _
ود را شرح دهد ، توضيح هاي الزم را  ارائه دهد و با ذکر با استفاده از اصطالحات وواژه هاي مناسب و درست ، پژوهش خ _

 .خطاها، بي قاعدگي و محدوديت ها آن را ارزيابي کند
 
 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

  0/042زيست شناسي دوره پيش دانشگاهي رشته علوم تجربي كد كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49تحصيلي سال 

 بزرگسالو نوبت دوم، شهريور نوبت اول فصل

3 2/9 2/3 

0 2/1 3 

1 1 2/2 

9 2/1 2/2 

2 2/2 2/3 

2 - 2/0 

7 - 2/0 

8 - 1 

4 - 2/0 

32 - 2/0 

33 - 0 

 02 02 جمع

 

 

 مهم  نكات
زان ، مهارت هاي فكر کردن ، مقايسه هاي اکتسابي دانش آمودانستنيارزشيابي هاي پاياني، عالوه بر در ارزش يابي ـ1

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

انجام شود.نمره اي که به اين مهارت ها اختصاص داده مي شود, نبايدازنمره ي مشخص شده درجدول بارم ارزشيابي است،  

تي ارزش سؤاالت  کتاب  درسي داده شود، چنين سؤاالتي  کامالً  شبيه  سؤاالر باشد.بديهي  است  اگر در آزمون بندي کم ت

 چنداني ندارند.

 نمره به شكل ) ترسيم ، نام گذاري يا هردو ( اختصاص داده شود.  2تا    5/1در ارزشيابي هاي پاياني  ـ2

نمره اختالف ، نسبت به جداول فوق درنظر 5/1د،مي توان حداکثربا بارم فصل هايي را که بيشترازيك نمره دارن ـ3

 گرفت.

 دادن سؤال از بخش هايي از کتاب که با عنوان بيشتر بدانيد مشخص شده اند در آزمون ها مجاز نيست. ـ4

شناسي زيستهاي گياهي و جانوري درارزشيابي درس ، توازن بخشبه تناسب حجم و اهميت مطلب ـ5

 در نظر گرفته شود.  (1)وآزمايشگاه 

 مستمر )نوبت اول و دوم(:ارزشيابي ب( 

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

هاي هارتهاي حيطه شناختي، ميابي مستمر، عالوه بر دانستنياند، الزم است در ارزشذهني و عملي نيزدر خورتوجه



 

 

کردن، مشاهده کردن ، جمع آوري اطالعات )تحقيق کنيد( ، براساس معيارها ي مشخص و در قالب کردن ، آزمايشبحث

 ـفهرست وارسي ارزشيابي شوند. نمونه هايي ازاين فهرست ها ونيزمعيارهاي سنجش و ارزشيابي مهارت هاي آزمايشگاهي 

هاي بعدي ارائه شده است.الزم است براي هردانش آموز وند، درصفحهپژوهشي که براي تهية فهرست ها به کار مي ر

ها جنبة  پيشنهادي دارند و دبيران محترم مي توانند مواردي را حذف يا اضافه اي تهيه شود. اين فهرستفهرست جداگانه

 .کنند

 

 « بحث كردن » ز مهارت اارزشيابي اي از فهرست وارسي مربوط به نمونه ـ3

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان هرم 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 مهارت ارزشيابي اي از فهرست وارسي مربوط به نمونهـ0

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ارنوع رفت

 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 مهارت ارزشيابي ارسي مربوط به نمونه اي از فهرست و ـ1

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

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

 استفاده مي کند.

ـ به جزئيات اشياواجسام درارتباط با موضوع توجه 

 دارد.

 ندـ ازابزارمناسب براي مشاهده استفاده مي ک

                

 
 "جمع آوري اطالعات وتحقيق"مهارت ازارزشيابي نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به  ـ9

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

 ـبه افراد يامنابع با صالحيت مراجعه مي کند. 

 ـبه بيش از يك منبع يا شخص مراجعه مي کند.

به دست آورده است به نحو ـ اطالعاتي راکه 

 مناسب جمع بندي مي کند

                

 



 

 

 

 پژوهشي _مهارت هاي آزمايشگاهي ارزشيابي معيارهاي سنجش و 

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

کنيم ،  نه تنها بايد  مهارت هاي پژوهشي آن ها را ارزشيابي “ي علم ورز” پيشرفت دانش آموزان مان را  در 

مورد جست و جو و قضاوت قرار دهيم، بلكه بايد به اطالعاتي که آنان از اين راه  به دست  مي آورند ،  نيز 

  البته بايد توجه کرد که  اگر دانش آموزي  مهارت  کافي در زمينة  علم ورزي  و  پژوهشگري  .اهميت  دهيم

 داشته باشد  ،  مي تواند  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  _ 4تفسير نتايج                _ 3اجراي آزمايش              _ 2طراحي آزمايش          _1

 رش(گزا

 

ويژگي هاي هر يك از اين مراحل به شرح زيراست: 

 طراحي آزمايش  ـ3

 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

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

 .اطالعات، 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

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

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

 .گيرد

توضيح مستدلي براي روشي که انتخاب کرده است، ارائه دهد و روش مناسب براي تجزيه وتحليل داده ها  ـ

 بيان کند

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

 .محدوديت هاي احتمالي را پيش بيني کند



 

 

 

 اجراي آزمايش  ـ0

 هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموزان

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

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

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

 معيارها

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

 .يري ها را با واحدهاي مناسب انجام دهدصورت لزوم، اندازه گ

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

 .الزم است تكرار کند

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

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

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

 

 تفسير نتايج  ـ1

 هاهدف

 :انتظار مي رود دانش آموز

ده کندوتنوع، ازاطالعاتي که به دست آورده براي نتيجه گيري، تجزيه وتحليل وتفسيرمناسب اطالعات استفاـ

 .خطاها يا محدوديت ها را به حساب آورد

هاي آن ارزيابي کند و پيشنهادهاي الزم دست آوردها را توضيح دهد و مؤثر بودن فعاليت را براساس هدف ـ

 .را براي بهبود آن ارائه دهد

 معيارها

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

و  مشاهدات خود را براي نتيجه گيري مناسب در رابطه با عوامل و متغيرهاي درنظرگرفته   گيري هااندازه _

 شده ، تفسير کند .



 

 

ها براي نشان دادن ارتباط ميان داده هايي را که به دست آورده است، تجزيه و تحليل و تفسير کند و از آن _

 .کندعوامل با استفاده از شواهد کمي ، به طور مشروح نتيجه گيري 

آوردهاي پژوهش را تجزيه و تحليل کند و نتايج به دست آمده را به طور انتقادي در رابطه با دانش و دستـ

 آوردهايي که از قبل پيش بيني ميكرده است، ارزيابي کنداصول علمي و دست

دگي هاي آوردهاي پژوهش تجزيه و تحليل کاملي را ارائه دهد و خطاها ، محدوديت ها و بي قاعاز دست ـ

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

 .آوردهايي که از قبل پيش بيني مي کرده، به طور انتقادي ارزيابي کندعلمي و دست

 

 برقراري ارتباط )ارائة گزارش(  ـ9

 ها هدف

 :اتتظار مي رود دانش آموز

ياترتيب مناسبي براي گزارش خودبرگزيندوبه طورمناسبومؤثرمشاهدات، افكاروبحث هاي خود را ساختار ـ

 .ارائه دهد

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

 معيارها

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

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

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

 .توصيف کند

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

 .ارائه دهد و با ذکر خطاها، بي قاعدگي و محدوديت ها آن را ارزيابي کند

 
 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب  چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 
 

 3/027كد دبيرستان اول  هيپا( 3بندي كتاب شيمي )بارم   
 3141ـ 49صيلي سال تح

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول بخش

 2 2/0 30 اول

 2 2/2 8 *دوم

 2 2/2 ـ سوم

 2 2/2 ـ چهارم

 02 02 02 جمع

 گيرد.ارزشيابي صورت مي 29، تا ص 0بندي بخش ارم در نوبت اول ب *

 
  3/077زيك كد رشته علوم تجربي و رياضي و فيدبيرستان دوم ه يپا(0بندي كتاب شيمي )بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول بخش

 9 0 8 اول

 1 0 7 دوم

 1 2 2 *سوم

 2 7 ـ چهارم

 9 9 ـ پنجم

 02 02 02 جمع

 گيرد.ارزشيابي صورت مي27، تاص1بندي بخش در نوبت اول بودجه *

 
.مبناي طراحي سؤال است 3141سال چاپ   يهاآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب يبراي طراح  



 

 

 

  3/027رياضي و فيزيك كددبيرستان رشته علوم تجربي و سوم  هي(پا1بندي كتاب شيمي )ارمب 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 بزرگسالنوبت دوم شهريور و نوبت اول بخش
 2/2 30 اول
 2/2 8 *دوم

 7 ـ سوم

 02 02 جمع

 گيرد.زشيابي صورت ميار24،تاص0بندي بخش در نوبت اول بودجه*

 
 
 

 3/084هاي علوم تجربي و علوم رياضي كد دانشگاهي رشتهبندي كتاب شيمي دوره پيشبارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 بزرگسال  و نوبت دوم شهريور نوبت اول بخش

 2/0 8 اول

 2/0 8 دوم

 2/7 9 *سوم

 2/7 - چهارم

 02 02 جمع

 

 گيرد.ارزشيابي صورت مي 28ص   تا 1ندي بخش ارم بدر نوبت اول ب *

.مبناي طراحي سؤال است 3141هاي  چاپ سال براي طراحي آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب



 

 

 3141ـ 49سال تحصيلي 3/029كد متوسطه دبيرستاناول  هيپا( 3عربي )كتاب بارم بندي 
 

 نمره عناوين رديف
)مشترک در « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نمره(  31) كلمه و جمله، درک مطلب و كاربرد واژگانترجمه  ـالف

 (و بزرگسال امتحان نوبت هاي اول ، دوم وشهريور
 5 3تمرينات  و ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها 1
 5/1 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2
 درک مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 نمره(  2/3:سؤال با كلمات پرسشي طرح شود هس)

 (نمره 2/2)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 

 
 1 كارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4
 كاربرد واژگان شامل موارد زير: 5

 0. ـ ترجمه چهار كلمه عربي به فارسي

 . مترادف و متضادـ

5/1 

 5/1 تكميل ترجمه ناقص 6
 5/1 تعريب 7
 1 ةي رحاب نهج البالغو ف ةاضواء قرآني 8

 نوبت اول« صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نمره(  7قواعد ) ـب
 2 ؛ عراب؛إضمير  ماضي و مضارع و امر و نهي؛ شناخت افعال ـ 11

 2 ثالثي مجرد و مزيد  11
 2 جامد و مشتق  12
 1 التحليل الصرفي 13

 شهريور و بزرگسال، نوبت دوم 

 نمره عناوين رديف
 1 شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن  1
 1 اسم جامد و مشتق 2
 75/1 ضمير 3
 5/1 موصول  4
 5/1 معرب ومبني  5
 1 ،مفعولبهوجارومجرور( …جمله فعليه ) فعل و فاعل و  6
 75/1 (  …جمله اسميه ) مبتدا و خبر و  7
 1 التحلياللصرفيواالعراب  8
 5/1 التشكيل 9

                                                      

 



 

 

 

 

 3/029كد متوسطهدبيرستاناول  هيپا( 3درس عربي ) بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 نمره و بزرگسالشهريور نمره دومنوبت  نمره اولنوبت 

 

 5/1 درس اول  5/1 درس اول  4 درس اول 

 5/1 درس دوم  5/1 درس دوم  4 درس دوم 

 5/1 درس سوم  5/1 درس سوم  4 درس سوم 

 5/1 درسچهارم  5/1 درس چهارم  4 درس چهارم 

 2 درس پنجم  2 درس پنجم  4 درس پنجم 

 2 درس ششم  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    

 5/2 درس دهم  5/2 درس دهم    

 02 جمع  02 جمع  21 جمع 

 

 .است  سؤالمبناي طراحي  41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 



 

 

 
 3/009انساني كد ادبيات و علوماستثناي رشته به هارشتهدبيرستان كليه  دوم هيپا(0عربي) كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 نمره عناوين رديف

 نمره( 31) درک مطلب جمله،كلمه؛ كاربرد واژگان و مترادف و متضاد وترجمه  ـالف
 .«وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربيصورت سؤال به زبان » 

 (و بزرگسال شهريور، ترک در امتحان نوبت هاي اول ،دوم) مش
 5 1تمرينات  و ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها 1
 5/1 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2
 درک مطلب  سؤالوخته هاي دانش آموزان و طرح تهيه متن متناسب با آمـ  3

 نمره(  0:)چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود
 (نمره 2/2)معني مفرد و جمع ـ 

5/2 

 1 كارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4
 كاربرد واژگان مانند: 5

 9ـ ترجمه سه كلمه عربي به فارسي و يكي فارسي به عربي
 . مترادف و متضادـ

5/1 

 1 ميل ترجمه ناقصتك 6
 5/1 تعريب 7

 نوبت اول.« و به زبان فارسي ترجمه شود باشد عربيصورت سؤال به زبان » نمره(  7قواعد )  ـب
 1 معرفه و نكره  8

 2 اعراب فرعي 9
 1 اعراب تقديري و محلي 11
 5/1 صفت و مضاف اليه 11
 1 التحليل الصرفي و االعراب 12
 5/1 التشكيل 13

 شهريور و بزرگسال، نمره( نوبت دوم  7عد ) قوا ـب
 نمره عناوين رديف

5/1 معرفهونكره  1  

 1 اعراب فرعي،تقديري و محلي 2
 25/1 2عدد  3
 75/1 صفت و مضاف اليه 4
 1 اعراب فعل مضارع 5
 5/1 معلوم و مجهول 6
 75/1 افعال ناقصه 7
 75/1 حروف مشبهه بالفعل و الي نفي جنس 8
 1 ب والتحليل الصرفياالعرا 9
 5/1 لتشكيلا 11

                                                      

 

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

 طراح سؤال است .



 

 

 
 

 3/009به استثناي رشته ادبيات و علوم انساني كد  هارشتهكليه دبيرستان دوم هيپا(0عربي)كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره و بزرگسال شهريور نمره دومنوبت  نمره اولنوبت 

 2/3 درس اول  2/3 درس اول  9 درس اول 

 3 درس دوم  3 درس دوم  9 درس دوم 

 3 درس سوم  3 درس سوم  9 درس سوم 

 3 درس چهارم  3 درس چهارم  9 درس چهارم 

 2/0 درس پنجم  2/0 درس پنجم  9 درس پنجم 

 2/0 درس ششم  2/0 درس ششم   

 2/0 درس هفتم  2/0 درس هفتم     

 2/0 درس هشتم  2/0 درس هشتم     

 2/0 نهم درس  2/0 درس نهم     

 1 درس دهم  1 درس دهم     

  02 جمع  02 جمع   02 جمع 

 

 .است سؤالمبناي طراحي  41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 

 



 

 

 
 0/009كد رشته ادبيات و علوم انساني  دبيرستاندوم  هيپا( 0عربي )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 نمره عناوين رديف

 نمره( 31) جمله،كلمه؛ كاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلبترجمه  ـلفا
 .«وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربيصورت سؤال به زبان » 

 (و بزرگسال شهريور، ) مشترک در امتحان پ نوبت هاي اول،دوم 
 5 2تمرينات  و ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها 1
 5/1 گزينه اي در زمينه ترجمه االت چندؤس 2
 درک مطلب  سؤالتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح ـ  3

 نمره(  2/3:سؤال با كلمات پرسشي طرح شود سه)
 (نمره 2/2)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 1 كارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4
 كاربرد واژگان شامل: 5

 يكي فارسي به عربيـ سه كلمه عربي به فارسي و 
 . مترادف و متضادـ

5/1 

 5/1 تعريب 6
 5/1 تكميل ترجمه ناقص 7
 1 ةو في رحاب نهج البالغ ةاضواء قرآني 8

 
 نوبت اول.« وداخل پرانتز به فارسي ترجمه شود باشد عربي هاصورت سؤال» نمره(  7قواعد )ـ  ب

 نمره عناوين رديف
جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب يادآوري مباحث سال گذشته شامل:  1

 ثالثي مزيد
1 

 5/1 معرفه و نكره  2
 2 انواع اعراب  3
 5/1 اعراب فعل مضارع  4
 5/1 معلوم و مجهول  5
 5/1 التحليل الصرفي و االعراب 6

 
 ادبيات و علوم انساني)شهريور و بزرگسال( 0نمره( نوبت دوم  7ب : قواعد )

 نمره عناوين رديف
25/1 معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول  1  
 5/1 عدد 2
 5/1 نواسخ 3
 1 اضافه و توصيف 4
 75/1 مفعول فيه ،تصغير و نسبت 5
 5/1 التحليل الصرفي و االعراب 6
 5/1 التشكيل 7

                                                      



 

 

 
 0/009كد ته ادبيات و علوم انساني رش ه دوم دبيرستانيپا( 0عربي )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49 تحصيلي سال

 نمره وبزرگسال شهريور نمره دومنوبت  نمره اولنوبت 

 3 درس اول  3 درس اول  2/0 درس اول 

 3 درس دوم  3 درس دوم  2/0 درس دوم 

 3 درس سوم  3 درس سوم  2/0 درس سوم 

 3 درس چهارم  3 درس چهارم  2/0 درس چهارم 

 3 درس پنجم  3 درس پنجم  2/0 پنجم  درس

 3 درس ششم  3 درس ششم  2/0 درس ششم

 3 درس هفتم  3 درس هفتم  2/0 درس هفتم 

 3 درس هشتم  3 درس هشتم  2/0 درس هشتم 

 2/3 درس نهم  2/3 درس نهم     

 2/3 درس دهم  2/3 درس دهم     

 2/3 درس يازدهم 2/3 درس يازدهم  

 2/3 درس دوازدهم 2/3 مدرس دوازده  

 2/3 درس سيزدهم 2/3 درس سيزدهم  

 2/3 درس چهاردهم 2/3 درس چهاردهم  

 2/3 درس پانزدهم 2/3 درس پانزدهم  

 2/3 درس شانزدهم 2/3 درس شانزدهم  

 02 جمع   02 جمع   02 جمع 

 

 .است سؤالمبناي طراحي  41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 



 

 

 

 

 3/029كد علوم تجربي و رياضي و فيزيكهاي رشته دبيرستانسوم ه يپا( 1بندي كتاب عربي)بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره عناوين رديف

 «باشد. عربيبه زبان  صورت سؤال»ارزشيابي نوبت اول: ـ3

نمره31،كلمه، مترادف و متضاد و درک مطلب نوبت اول الف:ترجمه عبارت  

 5 7تمرينات و ه عبارت ها، شامل :متن درس هاترجم 1

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

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

 (نمره 2/3) سؤال با كلمات پرسشي طرح)

 (نمره 2/2)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 5/1 كارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4

 كاربرد واژگان شامل: 5

 8ـ ترجمه سه كلمه عربي به فارسي و يك كلمه فارسي به عربي

 . دو مورد مترادف و متضادـ

5/1 

 5/1 تعريب 6

 5/1 انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده 7

 

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

 5/1 انواع آنعتل و شناخت فعل م 1

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

 2 ومفعولفيه مفعول مطلق 3

 5/1 االعراب و التحليل الصرفي 4

 5/1 التشكيل 5

 

 

                                                      



 

 

 

 نمره عناوين رديف

 :  و بزرگسال شهريور ، ارزشيابي نوبت دوم  ـ 0

 نمره(  31اد و درک مطلب)جمله،كلمه؛كاربرد واژگان؛مترادف و متضالف: ترجمه 

 « باشد. عربي صورت سؤال»

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

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

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

 (نمره 2/3) سؤال با كلمات پرسشي طرح)

 (نمره 2/2)جمع معني مفرد و ـ 

2 

 5/1 كارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 : كاربرد واژگان شامل 5

 32ترجمه سه كلمه از عربي به فارسي و يك كلمه فارسي به عربيـ

 دو مورد مترادف و متضادـ 

5/1 

 5/1 تعريب 6

 5/1 انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده 7

 « باشد. عربيبه زبان صورت سؤال» ور و بزرگسالي،  شهرت دومنوبنمره( 7ب: قواعد ) 

 1 شناخت فعل معتل وكاربرد صيغه هاي مختلف آن  1

 1 مفعول مطلق و مفعول فيه  2

 1 حال  3

 75/1 تمييز  4

 75/1 يمستثن 5

 1 ،حرف عطف يمناد 6

 1 االعراب و التحليل الصرفي  7

 5/1 التشكيل 8

 

 

 

                                                      
9

 که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . يناتيفقط  آن گروه از تمر -11



 

 

 

 

  3/029علوم تجربي و رياضي و فيزيك كدهاي رشته دبيرستانسوم  هيپا( 1تاب عربي)ك بارم بندي

 3141ـ 49 تحصيلي سال

 نمره بزرگسال و ، شهريوردوم نوبت  نمره اولنوبت 

 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  

  02 جمع   02 جمع 

 

 .است سؤالمبناي طراحي  41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 

 



 

 

 3141ـ 49 تحصيلي سال0/029كد علوم انساني ادبيات ورشته  دبيرستانسوم ه يپا(1بارم بندي كتاب عربي )
 نمره عناوين رديف

 نمره( 31تون )ها و درک و فهم مترجمه عبارت الف:
 «باشد.  عربيها به زبان صورت سؤال( »و بزرگسال شهريور، هاي اول،دوم ) مشترک در امتحان پاياني نوبت

 5 33تمرينات  و ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها 1
 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2
سؤال با  سهک مطلب )ال درؤتهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح س 3

نمره( و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد،جمع يا  2/3كلمات پرسشي طرح شود.)
 معني كلمه باشد(

2 

 1 كارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 :كاربرد واژگان  5
 ترجمه سه واژه از عربي به فارسي و يكي از فارسي به عربي

 30متضاد ومترادف 

5/1 

 5/1 تعريب 6
 1 تكميل ترجمه ناقص 7

 نوبت اول « باشد. عربيها به زبان صورت سؤال» نمره(  7قواعد )  ب :
 1 سال گذشتهيادآوري مباحث   1
 75/1 شناخت فعل معتل و انواع آن 2
 25/1 شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن 3
 1 مفعول مطلق و مفعول له 4
 1 توابع 5
 5/1 يل الصرفياالعراب و التحل 6
 5/1 التشكيل 7

 بزرگسالو  شهريور ،نوبت دوم قواعد:
 نمره عناوين رديف

 5/1 سال گذشته يادآوري مباحث 1

 5/1 ساخت صيغه هاي مختلف از فعل معتلشناخت و  2
 5/1 مفعول مطلق و مفعول له 3
 5/1 توابع 4
 5/1 حال 5
 5/1 تمييز 6
 5/1 يمناد 7
 5/1 استثناء 8
 5/1 تعجب و مدح و ذم 9
 1 بالغت 11
 1 االعراب و التحليل الصرفي 11
 5/1 التشكيل 12

                                                      
.شود هكشيد خط آن زير و شود داده جمله داخل لمهك 

 



 

 

 
 0/029كد علوم انساني ادبيات ورشته  دبيرستانسوم  هيپا(1بارم بندي كتاب عربي)

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره بزرگسالو  ، شهريوردوم نوبت  نمره اولنوبت 

 3 درس اول  2/0 درس اول 

 3 درس دوم  2/0 درس دوم 

 3 درس سوم  2/0 درس سوم 

 3 درس چهارم  2/0 درس چهارم 

 3 درس پنجم  2/0 درس پنجم 

 3 درس ششم  2/0 درس ششم

 3 درس هفتم  2/0 درس هفتم 

 3 درس هشتم  2/0 درس هشتم 

 2/3 درس نهم    

 2/3 درس دهم    

 2/3 درس يازدهم  

 2/3 درس دوازدهم  

 2/3 دهمدرس سيز  

 2/3 درس چهاردهم  

 2/3 درس پانزدهم  

 2/3 درس شانزدهم  

  02 جمع  02 جمع 

 

 .است سؤالمبناي طراحي  41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 
 



 

 

 

 3/132كد  يپيش دانشگاهدوره  يادبيات و علوم انسان تهرش يدرس عرببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نمره بزرگسال و  ، شهريوردوم نوبت  نمره اول نوبت

 هاي عربي به فارسي از متن درسترجمه جمله

 نات باشد(ينمره از تمر 1) و تمرينات  

هاي عربي به فارسي از متن ترجمه جمله 2

 نات باشد(ينمره از تمر 1) درس وتمرينات 

2 

 ها در جملهعربي به فارسي )کلمه کلمهمعني 

 داده شود.(  

ها درجمله عربي به فارسي)کلمه کلمهمعني  2/2

 دادهشود.( 

2/2 

 3 سؤاالت چند گزينه اي در زمينه ترجمه 3 سؤاالت چند گزينه اي در زمينه ترجمه

 0 سؤال طرح نشود(  ،درك مطلب )از قواعد 0 سؤال طرح نشود(  ،درك مطلب )از قواعد

 02/3 للتعريب  02/3 للتعريب 

سب از داخل پرانتز براي کلمه انتخاب ترجمه منا

 مشخص شده

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي  72/2

 کلمه مشخص شده

72/2 

 2/2 متضاد، مترادف، مفرد و جمع  2/2 متضاد، مترادف، مفرد و جمع 

فارسي عبارات  هتصحيح غلط در ترجم 3 فارسي عبارات عربي  هتصحيح غلط در ترجم

 عربي 

3 

 3 ةللمحادث 3 ةللمحادث

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

 انواع مذکر و مؤنث( 

 02/2 اقسام کلمه 72/2

 2/2 جامد و مشتق 72/2 جامد و مشتق)تشخيص و ساخت( 

 02/2 معرفه و نكره 72/2 (ريرفصل، مرجع،ضمي)ضممعارفانواعتشخيص

 

ادامه در صفحه بعد



 

 

 

 

 نمره بزرگسالو  ر، شهريودوم نوبت  نمره اولنوبت 

هاي مقصور، تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم

 اآلخر منقوص، ممدود و صحيح

 2/2 اعراب فعل مضارع 3

 72/2 نواسخ  72/2 مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب 

 72/2 مفاعيل 2/3 لالعراب و التحليل الصرفي 

  02/2 حال  3 ح األخطاء صح

 02/2 تمييز  2/2 التشكيل 

 02/2 تثناء اس  

 02/2 منادا   

 02/2 مضاعف   

 02/2 مهموز   

 3 لالعراب والتحليل الصرفي   

 3 صحّح األخطاء   

 2/2 التشكيل  

 02 جمع  02 جمع

 

 مبناي طراحي سؤال است. 41آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 3/132كد  يپيش دانشگاهدوره  يادبيات و علوم انسان هرشت يدرس عرببندي بارم

 3141ـ 49 تحصيلي سال
 

 نمره ، شهريوربزرگسالدوم نوبت  نمره  اولنوبت   

  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     

  21 جمع   21 جمع 
 

 

 .است سؤالمبناي طراحي 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يطراحبراي 

 

 

 

 



 

 

 

  1/022اول دبيرستان كد  هيپامطالعات اجتماعي كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 فصل
 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول

 فعاليت ها متن فعاليت ها متن فعاليت ها متن

 2/3 0 2 اول
 از سه فصل

 نمره 3

2/0 3 

 3 1 2/3 0 2 دوم

 3 2/0 3 3 2 سوم

چهار

 م

 3 9 0 2 ـ ـ

 3 1 0 2 ـ ـ پنجم

 02 02 02 جمع

 
 مستمر : ارزشيابي الف ـ  

 اي مختلف زير استفاده نمايند:ها و ابزارهدبيران محترم  در ارزشيابي مستمر از شيوه

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

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

وزان در انجام فعاليت هاي كتاب و تأكيد بر داشتن دفتر كار منظم براي ـ ارزيابي ميزان دقت نظر، توجه وتالش دانش آم

 ها .فعاليت

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

 و هنري.

 پرسش هاي كالسي به صورت شفاهي و كتبي .

 ارزشيابي پاياني ـب 

 باشد . 38وحداكثر  39تعداد سؤاالت حداقل ـ 3

 نمره منظور شود. 0نمره وحداكثر  2/2ـ براي هر سؤال حداقل 0

 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 
 3/091رف اسالمي كدهاي علوم انساني و علوم و معارشتهدبيرستان دوم  هيپا(3جامعه شناسي )كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم 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 دهمسيز سوم

 5/1 ـ چهاردهم

 5/1 ـ پانزدهم

 5/1 ـ شانردهم

 5/1 ـ هفدهم

 5/1 ـ هجدهم

 21 21 21  جمع

 

 : نكات مهم

 فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودكه درارزشيابي بايدمورد توجه قرارگيرد.ـ1
 باشد . 38وحداكثر  39ـ تعداد سؤاالت حداقل 0
 نمره منظور شود.  0نمره وحداكثر  2/2اي هر سؤال حداقل ـ بر1
 در ارزشيابي از انواع پرسش ها استفاده شود. ـ9

 مبناي طراحي سؤال است. 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 3/083اسالمي كد هاي علوم انساني و علوم و معارفرشتهدبيرستان سوم  هيپا(0جامعه شناسي ) كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 شهريور بزرگسالو نوبت دوم  نوبت اول دروس فصل ها

 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

 21 21 جمع

 
 تا باشد .  38وحداكثر  39ـ تعداد سؤاالت ، حداقل   3
 نمره منظور شود. 0وحداكثر  2/2براي هرسؤال ، حداقل  ـ0
 بايد مورد توجه قرارگيرد.ارزشيابي فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودكه در ـ1
 

 مبناي طراحي سؤال است. 3141اب چاپ سال آزمون سال تحصيلي جاري، كت يبراي طراح



 

 

 

 3/122علوم اجتماعي دوره پيش دانشگاهي رشته علوم انساني كد كتاب بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 نوبت دوم و شهريور بزرگسال نوبت اول دروس ها فصل

 

 اول

  0 اول

 2/0 دوم 2/0

 2/0 سوم

 2/0 چهارم

 

 دوم

  1 پنجم

 1 ششم 2/0

 0 هفتم

 2/0 هشتم

 2/0 - نهم سوم

 0 - دهم

 1 - يازدهم

 

 چهارم

 0 - دوازدهم

 2/0 - سيزدهم

 1 - چهاردهم

 02 02 جمع

 
 باشد. 38و حداكثر  39تعداد سؤاالت، حداقل   -3

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

 ها ارزشيابي صورت نگيرد.نمودارها، جداول و نقشه ،"بدانيم "هاي از بخش   -1
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 معارف اسالميعلوم ورشته هاي علوم انساني ودبيرستان سوم ه يپا 077كد منطقو  3/077فلسفه كد كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نوبت دوم و شهريور بزرگسال نوبت اول عنوان دروس

فه
لس

ف
 

 2 5/1 (1فلسفه چيست )

 5/1 1 (2فلسفه چيست )

 5/1 1 (3فلسفه چيست )

 2 1 آغاز فلسفه

 2 5/1 شهيد راه حكمت

 ـ 2 گوهر هاي اصيل و جاودانه

 ـ 2 علت هاي چهارگانه

طق
من

 

 75/1 1 انسان و تفكر

 5/1  چگونه تعريف مي کنيم

 2 1 رابطة ميان دو مفهوم

 5/1 75/1 اقسام ذاتي و عرضي

 2 75/1 اقسام تعريف

 1 1 جايگاه قضيه در استدالل

 25/2  اقسام قضاياي حملي وشرطي

 ـ 5/1 احكام قضاياي حملي

 ـ 5/1 استدالل)ترکيب قانونمند قضايا(

 ـ 2 قياس اقسام

 ـ 5/1 ارزش قياس

 ـ 1 محتواي استدالل ) ماده (

 ـ 1 مغالطه

 02 02 جمع
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 3/137هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي (كد دانشگاهي )رشتهفلسفه دوره  پيش كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره بزرگسالونوبت دوم،شهريور  نمره نوبت اول

 75/1 (3فصل اول: كليات ) 3 (3فصل اول: كليات )

 5/1 (0فصل دوم: كليات ) 5/2 (0فصل دوم: كليات )

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

 5/1 (0فصل چهارم: مباني حكمت مشاء ) 4 (0فصل چهارم: مباني حكمت مشاء )

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

 1 (0فصل ششم: نمايندگان مكتب مشاء ) 5/3 (0فصل ششم: نمايندگان مكتب مشاء )

 5/1 فصل هفتم: افول حكمت مشاء 2 فصل هفتم: افول حكمت مشاء

 4 كمت اشراقفصل هشتم: ح  

 5/1 هاي فكري عالم اسالمفصل نهم: جريان  

 2 فصل دهم: صدرالمتألهين  

 4 فصل يازدهم: مباني حكمت متعاليه  

 2 فصل دوازدهم: حكماي معاصر  

 1 فصل سيزدهم: حيات فرهنگي  

 02 جمع 02 جمع

 

 سؤال است. مبناي طراحي 3141آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال  يبراي طراح



 

 

 

 0/022كد دبيرستان اول  هيپا( و آزمايشگاه 3بندي كتاب فيزيك )بارم
 3141ـ 49سال تحصيلي 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول فصل

 2/1 1 7 اول

 1 0 2 دوم

 2/1 1 7 سوم

 2/9 2/2 ـ چهارم

 2/2 2/2 ـ پنجم

 02 02 02 جمع
ها، تفسير درصد نمره به ارزيابي از آزمايش02( حدود دوم و شهريور و بزرگسال نوبت اول، نوبتهاي پاياني)در آزمون

 ها، طراحي آزمايش و... اختصاص يابد.هاي مورد نظر در آزمايشاطالعات، مهارت

 نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 2/2نمرات  هر فصل مي تواند حداكثر 

 
 0/002هاي علوم تجربي و رياضي و فيزيك كد رشتهدبيرستان دوم  هيپا( و آزمايشگاه 0بندي كتاب فيزيك )بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول صفحات فصل

 اول
 0 0ـ3ازابتدا تاسر بخش 

2/3 2/0 
 1 تا انتهاي فصل 0ـ3 بخش از

 دوم
 2/1 9ـ0ازابتدا  تا سر بخش

1 2/1 
 2/1 تا انتهاي فصل 9ـ0ازبخش 

 سوم
  0 1ـ1از ابتدا تابخش 

2/1 

 

 2 تا انتهاي فصل 1ـ1ازبخش 9

 1 1 ـ ـ چهارم

 1 9 ـ ـ پنجم

 9 2 ـ ـ ششم

 02 02 02 جمع

درصد نمره به ارزيابي از 02( حدود نوبت اول، نوبت دوم و شهريور و بزرگسالهاي پاياني)در آزمون

 ها، طراحي آزمايش و... اختصاص يابد.نظر در آزمايش هاي موردها، تفسير اطالعات، مهارتآزمايش
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 1/022رشته علوم تجربي كد دبيرستان سوم ه يپا( و آزمايشگاه 1بندي كتاب فيزيك )بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 بزرگسالو  شهريور نوبت دوم، نوبتاول صفحات فصل

 اول

 1 0ـ3از ابتدا تا بخش

2/2 
 1 2ـ3تا بخش 0ـ3از بخش
 1 4ـ3تابخش  2ـ3از بخش
 9 و انتهايفصل 4ـ 3از بخش 

 دوم
  7 7ـ0از ابتدا تا بخش 

 ـ انتهاي فصلتا  7ـ0از  2/9

 سوم
   2ـ1از ابتدا تا بخش 

02/2 
 

 ـ 7ـ1 بخش تا 2 ـ1 بخش از
  انتهاي فصلتا  7ـ1 بخش از

 72/9 ـ ـ چهارم

 02 02 جمع
ها، تفسير درصد نمره به ارزيابي از آزمايش02( حدود بزرگسالدوم و شهريور و  وبتاول، ن نوبتهاي پاياني)در آزمون

 ها، طراحي آزمايش و... اختصاص يابد.هاي مورد نظر در آزمايشاطالعات، مهارت
نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 2/2ثر نمرات  هر فصل مي تواند حداك 

 
  9/022رشته رياضي فيزيك كد دبيرستان سوم ه يپا( و آزمايشگاه 1بندي كتاب فيزيك )رمبا

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نوبت اول صفحات فصل
 2/9 7ـ3از ابتدا تا بخش اول

2/9 
 2/1 تا انتهاي فصل 7ـ3 بخش از

 ومد

 2/0 0ـ0از ابتدا تا بخش 

2/2 
 2/0 2ـ0تابخش 0ـ0ازبخش 
 1 4ـ0 بخش تا 2ـ0ازبخش 
 9 ي فصلتا انتها 4ـ 0ازبخش

 72/1 ـ ـ سوم
 02/1 ـ ـ چهارم
 1 ـ ـ پنجم

 02 02 جمع
 
ها، تفسير ز آزمايشدرصد نمره به ارزيابي ا02( حدود بزرگسالدوم و شهريور و  نوبت اول، نوبتهاي پاياني)در آزمون

 ها، طراحي آزمايش و... اختصاص يابد.هاي مورد نظر در آزمايشاطالعات، مهارت
 نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 2/2نمرات  هر فصل مي تواند حداكثر 
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  3/088دانشگاهي رشته تجربي كد فيزيك دوره پيشبندي كتاب بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي  

 نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نوبت اول فصل
 02/3 2 اول

 2/3 2 دوم

 3 2/1 سوم

 02/3 2/2 چهارم

 9 2 پنجم

 1 2 ششم

 2/9 2 هفتم

 2/1 2 هشتم

 02 02 جمع

 
 

  0/041رياضي كد  دانشگاهي رشتهبندي كتاب فيزيك دوره پيشبارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 نوبت دوم، شهريور و بزرگسال نوبت اول فصل
 02/3 2/2 اول

 2/3 2/2 دوم

 3 2/1 سوم

 02/3 2/2 چهارم

 9 - پنجم

 2/0 - ششم

 02/9 - هفتم

 02/9 - هشتم

 02 02 جمع

 
 حي سؤال است.مبناي طرا 3141چاپ سال  يهاآزمون سال تحصيلي جاري، كتاب يبراي طراح



 

 

 

 021كد  دبيرستاناول ه يپا( 3قرآن و تعليمات ديني ) كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 شهريور و بزرگسال نوبت دوم  نوبت اول هادرس كتابهايبخش

 مرحلة اول

 7 اول تا چهارم

9 

4 

 2 5 پنجم و ششم

 2 4 هفتم و هشتم

 3 4 ـ نهم تا يازدهم مرحله دوم

 حله سوممر

 1 2 ـ دوازدهم

سيزدهم و 

 چهاردهم
 2 3 ـ

پانزدهم و 

 شانزدهم
 2 3 ـ

 32 32 32 جمع

 الف: ارزشيابي مستمر
( 9قرائت قرآن كريم  :)نمره 

آيد.) سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل مي 7تا 2بار وهر بار حداقل  1آموز در هر نوبت حداقل ـ از هر دانش

 شود.از چهار نمره كسر مي 02/2ئت ساير آياتي كه در درس آمده، بالمانع است.(.به ازاي هر غلط روخواني پرسش از قرا

وحداكثر يك نمره از  02/2كند به ازاي هر حرف آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميـ در صورتي كه دانش

 شود.قرائت اوكسر مي

 شود.نمره از نمرة قرائت اوكسرمي3نمره تا2/2ع ومكرر بخواند ازآموزآيات را به صورت مقطـ درصورتي كه دانش

نمره به نمرة  3تا  2/2آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از ـ چنانچه دانش

 شود.قرائت او افزوده مي

 (  1درک معناي آيات قرآن كريم  : ) نمره 

كند سطر از اين گونه آيات را معنا مي 1شود، هر بار حدود بار ازمعناي آيات پرسش مي 1ت حداقلآموزدرهرنوبازهردانش

 شود.و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي

 نمره(  : 9هاي داخل درس )انجام فعاليت 

داخل هر درس با عناويني مانند : تفكر ، جمع آوري ـ فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس كه در 

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

 مشاركت دانش آموزان در حين تدريس بيش تر شود.

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



 

 

( 9پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق )نمره 

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

 ـ سؤال هايي كه دبير در جلسة بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

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

  نمره ( 1گروهي ) كارهاي كالسي و  فعاليت درمشاركت 

  ( 0داشتن دفتر كار منظم و كامل )نمره 

 نكات مهم

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

 ديگري را انجام مي دهند

  اضافه « هاي علمي و هنريخالقيت»( در هر نوبت  تحت  عنوان  02به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره  العادهنمره فوق

 گردد.مي

 ب: ازرشيابي پاياني

 (9امتحان قرائت قرآن كريم :)نمره 

عين كريم كه دبير محترم مآموزدرهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه  كتاب درسي و بخشي از قرآنازهردانش

 امتحان قرائت به عمل مي آيد.شيوه نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزشيابي مستمر انجام مي گيرد.نموده است ،

  ( 32امتحان كتبي از محتواي دروس  )نمره 

: موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود 

 327،  323،  394،  317،  334،  332،  327،  48 ، 82،  70،  29،  22،  90، 11،  01تا  00ـپيشنهاد ها در صفحات  

 ،374  ،383 

 378،  397،  304تا  307،  42،  40تا  43،  81تا  80،  31تا 33،  32ـ بيشتر بدانيم ها در صفحات :  

  382،  328،  398،  312،  338،  322،  82،  93،  39ـگام ها در صفحات  

 392،  20،  22،  14فحات و اشعار ص 320تا  322ـ مطالب صفحات  

 ـپاورقي هاي كتاب 

 ـ ترجمه هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است. 

 حفظ كردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد ازدانش

بلكه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونكاتي آموزان خواسته شود كه آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.

 را كه از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

ج( آياتي كه ترجمة آن ها دركتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها در ارزشيابي مورد سؤال قرار گيرد يا سؤال به گونه 

ن قبيل آيات باشد. هم چنين نبايد از كلمات ولغاتي كه تداعي كنندة اي طراحي شود كه الزمة آن حفظ كردن ترجمة اي

 درس عربي است سؤال شود. 
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 000كددبيرستان دوم    هيپا( 0قرآن و تعليمات ديني )  كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 شهريور و بزرگسال نوبت دوم  نوبت اول درس شماره

 4 اول و دوم

5 

2 

 2 3 سوم وچهارم

 5 9 پنجم تا نهم

 3 2 ـ دهم

 ـ 3 ـ يازدهم ودوازدهم

سيزدهم 

 وچهاردهم
 2 3 ـ

پانزدهم و 

 شانزدهم
 2 3 ـ

 16 16 16 جمع

 

 الف ( ارزشيابي مستمر

ول مي باشد. همانند ارزشيابي مستمردرس ديني و قرآن پايه ا 

 

 ب ( ازرشيابي پاياني 

  ( 9امتحان قرائت قرآن كريم )نمره 

آموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از از هر دانش

كريم كه دبير محترم معين نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان قرآن

 ست كه در ارزشيابي مستمر انجام مي گيرد.صورتي ا

 ( 32امتحان كتبي از محتواي دروس : )نمره 

 

 نكات مهم

 برايدانش آموزان 387تا  381تا اول بحث ماليات و نيز صفحات  324و  328، 327مباحث صفحات

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



 

 

 

 

: موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود 

ـ مقايسه در  338و  42،  84ـ خودكاوي درصفحات 33ـ فعاليت ها : شامل نمونه يابي درصفحة  

ـ همفكري در 323و  334ـ تطبيق در صفحات 304و  337،  322ـ ذكرنمونه ها در صفحات 43صفحة 

  382و 327،  313در صفحات  ـ بررسي312ـ تفكر در آيات درصفحة  308صفحة 

 324،  391،  311،  301،  324،  81،  72،  27،  24،  93،  13تا  08،  39ـ پيشنهاد ها در صفحات  

 384و  387، 

 333و  323،  1تا  0ـ يادآوري ها در صفحات  

 32و شعر صفحة  03تا  34و  33تا  8ـ مباحث علمي در صفحات  

 ـ پاورقي هاي كتاب 

 هايي كه درمقابل آيات دركتاب نوشته شده است.ـ ترجمه  

  388و  371،  328،  390،  301،  328،  47،  97،  07ـ گام ها در صفحات  

،  390تا  393،  300تا302، 44، 42تا  41،  28تا  27،  07تا  02،  01ـ بيشتربدانيم هادرصفحات 

 382تا382، 370تا 373،  327تا321

 92و  14در آبي:  صفحات مطالب نوشته شده در كا ـ 

  حفظ كردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلكه برداشت واستنباط از آن ها  اهميت دارد. براي

آموزان خواسته شود كه آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلكه بايدآيه ياحديث مطرح مثال ، نبايد ازدانش

 ا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.آموزان پيام ها ونكاتي را كه از آيه يشود ودانش

دـ آياتي كه ترجمة آن ها دركتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار 

گيرد يا سؤال به گونه اي طراحي شود كه الزمة آن حفظ كردن ترجمة اين قبيل آيات باشد. هم چنين 

 بي است سؤال شود. نبايد از كلمات ولغاتي كه تداعي كنندة درس عر
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 023كد دبيرستان سوم   هيپا( 1قرآن و تعليمات ديني )كتاب بندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 شماره درس

 

 نوبت اول
 

 بزرگسالو  نوبت دوم، شهريور

3 

2 

 

 

9 

 

 

0 

1 

9 
2 

2 

2 

2 

 

1 

 

7 

8 

  ـ 4

 ـ 32 1

  ـ 33

 ـ 30 9

 0 ـ 31

  ـ 39

 ـ 32 9

 ـ 32

 32 جمع
 

02 

 
 يابي مستمرالف ـ ارزش

 :نمره 9قرائت صحيح آيات شريفه 

 :نمره 1توانايي معنا كردن عبارات و آيات قرآني كه در كتاب ترجمه نشده است 

نمره 2رس و پرسش از متن : انجام دادن فعاليت هاي داخل د 

 :نمره 1مشاركت در گفت و گوها و كارگروهي 

 :نمره 1پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق 

  :نمره 0داشتن دفتر كار خوب و منظم 



 

 

 

 نكته مهم: 

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

 مستمر اضافه مي كند. نمره

 

 يابي پايانيب ـ ارزش

( در امتحان پاياني نوبت اول، از هر دانش 9امتحان قرائت قرآن : )آموز حدود دو و نيم صفحه نمره

گذاري به همان صورتي است آيد. شيوة نمرهاز آيات شريفة كتاب درسي امتحان قرائت به عمل مي

 گيرد.و دوم انجام ميهاي اول يابي مستمر پايهكه در ارزش

امتحان كتبي از محتواي دروس 
 

 نكات مهم

يابي پاياني نوبت دوم و شهريور دانش آموزان كار و دانشارزش 

با توجه به اين كه ارزشيابي پاياني نوبت دوم دانش آموزان كار و دانش به صورت نهايي نبوده و داخلي  

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

 نمره( 9ـ امتحان قرائت قرآن كريم ) 3

آموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از از هر دانش

كريم كه دبير محترم معين نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان قرآن

 .شيابي مستمر انجام مي گيردصورتي است كه در ارز

 
 ي كتبيـارزشياب0

اول تا  دروس

 پنجم

ششم تا 

 هشتم

نهم و 

 دهم

 جمع تا شانزدهمچهاردهم  سيزدهم دوازدهميازدهم و

 16 3 2 3 3 2 1 نمره

 

 

آموزان اهل سنت حذف است و به جاي آن از دروس پنجم تا دروس پنجم تا يازدهم براي دانش

 شود.(امتحان گرفته مي40يا 43چاپ يازدهم كتاب ضميمه ) 



 

 

 يابي)صفحات دوم دبيران محترم و طراحان سؤال به نكات مندرج در ابتداي كتاب درسي دربارة ارزش

 هاي كتبي لحاظ نشود:يابيو سوم( توجه نمايند و موارد زير در ارزش

 ها:ـ فعاليت 
  020، 342، 320،372، 12، 32بررسي در صفحات ، 

14ر صفحة وجو دجست  

 340راه حل در صفحة  

 021شناسايي عوامل در صفحة  

 314، 88، 99، 90تطبيق در صفحات  

 378، 323، 331خودارزيابي در صفحات  

 302مقايسه در صفحة  

 318انديشه در صفحة  

384بندي در صفحة طبقه  

، 78، 22تا  22، 27تا  22، 92تا  99، 93، 12تا  19، 11، 04تا  08، 32تا  32، 7تا  2در صفحات ها:ـ براي مطالعه 

، 342تا  340، 380تا  383، 379، 321تا  320،  322، 392، 304تا  302، 303تا  302، 320تا  323، 44، 40، 43تا  42

 030تا  027، 022

 342، 381، 322، 393، 313، 332، 322، 41، 70، 27، 97، 12ـ پيشنهادها : در صفحات  

 022، 322، 323، 312، 327، 73، 38: در صفحات ها ـ گام 

 324تا  328، 329، 7تا  2ها : در صفحات ـ يادآوري 

 هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.ـ ترجمه 

 هاـ پاورقي 

.حفظ كردن عين آيات و روايات الزم نيست بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد 

آموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا بايد از دانشبراي مثال، ن     

 آيد، بنويسند.دست ميها و نكاتي را كه از آيه يا حديث بهآموزان پيامحديث مطرح شود و دانش

ال قرار گيرد. ها مورد سؤها در ارزشيابيآياتي كه ترجمة آنها در كتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه

 .كنندة درس عربي است سؤال شودچنين نبايد از كلمات و لغاتي كه تداعيهم
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 3/082كليه رشته ها كد دانشگاهيقرآن و تعليمات ديني دورة پيش كتاببندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 نمره( 02يابي مستمر )الف ـ ارزش
 

 پاسخ به درک معناي آيات قرائت آيات كتاب
 سوال ها و فعاليت ها

 مشاركت و
 همكاري در درس

 جمع

9 1 32 1 02 
 

 
تذكر: انجام پيشنهاد ها، نگارش مقاالت، تحقيق و ارايه ابتكارهاي علمي، ادبي و هنري تا دو نمره به 

 ند.كمعدل نمرات مستمر اضافه مي
 

 يابي پاياني ب ـ ارزش
 
 

 
 تكات مهم

 
 اختصاص يافته و دوازده نمره به امتحان همانطور كه مشاهده شد در امتحان پاياني اول هشت نمره به روخواني قرآن

كتبي: نكته اي كه در اين قسمت بايد به آن توجه داشت اين است كه اين هشت نمره در حقيقت جايگزين همان آزمون 

قرآني شده است كه در سال هاي گذشته از دانش آموزان ورودي پيش دانشگاهي گرفته مي شد. دبيران محترم براي ثبت 

 ايد به موارد زير توجه فرمايند:اين هشت نمره ب

 بزرگسال  ونوبت دوم، شهريور  نوبت اول  دروس
3  
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 براي اين كه اين آزمون)روخواني قرآن در امتحان پاياني اول( لطمه اي به تدريس كتاب نزند بايستي در آخرين

جلسه كالس) بعد از پايان درس ششم ( از تمامي دانش آموزان كالس آزمون روخواني گرفته شود و نمره اي 

شود.از اين رو نياز نيست كه بيش از يك جلسه به اين بحث اختصاص داده بين صفر تا هشت برايشان گذاشته 

 شود.

 از آنجا كه آيات كتاب كم و محدود بوده  دبيران بايستي عالوه برآيات كتاب از آيات و سوره هاي مختلف

 قرآن كريم نيز در اين آزمون سوال نمايند.

ني آيات كتاب درسي اختصاص يافته است  و بنابراين از از آنجايي كه در ارزشيابي مستمر چهار نمره به روخوا

آيات كتاب درسي در اين قسمت به اندازه كافي سوال مي شود لذا پيشنهاد مي شود كه دبيران در آزمون هشت 

 نمره اي بيشتر بر روخواني قرآن كريم تكيه كنند تا آيات كتاب درسي.

 

ر و پاياني نبايد سؤال طرح شود :هاي مستميابييك از ارزشاز موارد زير در هيچ 

 04، 02پيشنهاددر صفحة  -  20ريزي در صفحه برنامه - 42، 70، 23، 24، 08،23ها: بررسي در صفحات فعاليت ،

 - 48و 41انديشي در صفحات هم -71، 24، 12، 19خودارزيابيدر صفحات  -97ها در صفحه ،ذكر نمونه 77،88، 92

 .09آيات در صفحه ، پيام 11مقايسه در صفحه 

  :44،48تا 47, 42, 72تا 72, 21, 29تا21, 02تا34, 30تا  32در صفحات براي مطالعه 

 318تا332،320تا

 هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.ترجمه 

 هاپاورقي 

 نامهكتاب 

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

ها و آموزان پيامآموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانشدانش

 آيد، بنويسند.دست مينكاتي را كه از آيه يا حديث به

چنين نبايد ها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابين آيهد( آياتي كه ترجمة آنها در كتاب آمده است نبايد ترجمة اي    

 كنندة درس عربي است سؤال شود.از كلمات و لغاتي كه تداعي
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 (دينيتعليمات ديني ) ويژه اقليت هاي  كتاببارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي  نظريدوره متوسطه 
 

 الف ـ اقليت هاي كليمي ، زردشتي وآشوري

 ( و شهريور دوم، نمره ) نوبت اول  02  و پاياني هر كدام ارزشيابي مستمر: 

 ( نمره32)كتاب مشترک تعليمات اديان واخالق – 3       

 ( نمره32)ـ كتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذكور0      

 ي اقليت ارمنبـ 

 نمره  ارزشيابي پاياني، به كتاب  02نمره ارزشيابي مستمر و 02به علت نداشتن كتاب اختصاصي،  تمام

 مشترک تعليمات اديان واخالق اختصاص دارد.

 

 



 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان عربي تكميلي پايه اول درس بارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 
 

 )نوبت اول(

 (39( بخش صرف ) درس اول تا پايان درس 3بيه جلد )كتاب: مبادي العر

 بارم بندي كلي : الف(

 نمره ( 2/0)   1تا  3درس  

 نمره ( 2/0)   2و  9درس  

 نمره ( 32)   39تا  2درس  

 طراحي سؤال : نحوهب(

 نمره ( 2تعريف اصطالحات  )  

 نمره ( 7تحليل صرفي فعل  )  

 (نمره  9ترجمه و شرح عبارات دروس  )  

 نمره ( 9تمرينات  )  

 

 (نوبت دوم)

 (02تاپايان درس  32(  بخش صرف   ) درس 3كتاب مبادي العربيه جلد )

 بارم بندي كليالف( 

 نمره ( 2قسمت فعل  )  39تا  3درس  

 نمره ( 39قسمت اسم  )  02تا  32درس  

 نحوه طراحي سؤالب( 

 نمره( 9، مبني، نكره، معرفه، . . . ( )سؤاالت از قسم تعريف اصطالحات )تعريف اسم، فعل، معرب

 نمره از بخش اسم 0نمره از اصطالحات بخش فعل و 0* 

 نمره ( 9سؤاالت از قسم تحليل صرفي فعل  )  

 نمره ( 8سؤاالت از قسم تحليل صرفي اسم  )  

 نمره ( 0سؤاالت از قسم تشخيص معرفه و نكره و نوع معرفه )ضمير ، علم ، و . . .(  )  

 نمره ( 0ت از قسم تغيير شكل افعال ) سؤاال 

 تذكر

  نوشته رشيد شرتوني تلخيص آقاي حميد محمدي مالک  3در تدريس وطراحي سوال مبنا كتاب مبادي العربيه جلد

 خواهد بود.

  ضروري است سؤاالت آزمون در قالب هاي متنوع تحليل صرفي، تصحيح اغالط، پر كردن، جاي خالي،        يافتن

 ب، تعاريف، حركت گذاري و . . . طراحي شود.پاسخ مناس

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



 (2بارم بٌذٕ  درس عزبٖ)

 پاِٗ دٍم رشتِ علَم ٍ هعارف اسالهٖ

 43 - 44سال تحص٘لٖ 

 علَم اًساًي 5قسوت ًحَ ٍ کتاب عربي  1: هبادی العربیِ جلذ  بودجه بنذي تذريس

 ًام كتاب درس ّإ ًَبت اٍل درس ّإ ًَبت دٍم

اس  هبحث هفعول الجله و الوفعول فیه تا 
 پاياى بخش نحو

آغاس قسوت نحو تا سز هبحث هفعول الجله 
 و الوفعول فیه 

 1هبادی العزبیه جلذ 

 درس اول تا سز هبحث اعذاد اس درس  اعذاد تا پاياى كتاب 
 ( 2عزبی )

 رشته علوم انسانی 

 بارم بٌذی :

 ًورُ ( 7جوعاَ  )  کتاب هبادی العربیِ

 ًوشُ ( 5/2سؤال ثِ ػشثی ) اص هتي دسس( ٍ پبسخ ثِ فبسسی یب ػشثی  )  -1

 ًوشُ ( 3قَاػذ  ٍ توبسیي  )  -2

 ًوشُ ( 5/1تشجوِ هجبدی ) هتي (  )  -3

 (ًورُ  12جوعاً  )( ادبیات ٍ علَم اًساًي 5کتاب عربي)

 نوزه ( : 7تزجوه و درک هطلة )  )الف

 ًوشُ ( 4تشجوِ ػجبسات )ضبهل هتي دسٍس، اضَاء قشآًیِ، فی سحبة ًْج الجالغِ، توبسیي ٍ . . . ( )  -4

 ًوشُ ( 1تؼشیت )ثشگشداى اص فبسسی ثِ ػشثی(  )  -5

 ًوشُ ( 5/1األسئلِ(  ) دسک هطلت )اقشأ الٌص ثنّ أجت ػي  -6

 ًوشُ (  5/0هتشادف، هتضبد، تشجوِ ٍاطگبى ) ػشثی ثِ فبسسی ٍ ثلؼکس (  )  -7

 نوزه ( : 6قواعد )  ب(

 ًوشُ( 1یبدآٍسی ) تزکبس ( ٍ هؼشفِ ٍ ًکشُ  )   -8

 ًوشُ ( 5/2اًَاع اػشاة  )  -9

 ًوشُ ( 5/1اػشاة فؼل هضبسع  ) -10

 ًوشُ ( 1فؼل هؼلَم ٍ هجَْل ٍ ًبیت فبػل  ) -11



 (2بارم بٌذٕ درس عزبٖ)

 پاِٗ دٍم رشتِ علَم ٍ هعارف اسالهٖ 

 ) ًَبت دٍم  ٍ شْزَٗر ( 

 ًورُ ( 7جوعاَ )  (1کتاب هبادی العربیِ جلذ )

 ًوشُ ( 5/2) ٍ پبسخ ثِ فبسسی یب ػشثی   ) اص هتي دسس(سؤال ثِ ػشثی  -1

 ًوشُ ( 3) قَاػذ   -2

 ًوشُ ( 5/1)   ) هتي ٍ توشیٌبت (تشجوِ هجبدی  -3

 ًورُ ( 12جوعاً ) ( ادبیات ٍ علَم اًساًي 5کتاب عربي)

 نوزه ( : 7تزجوه و درک هطلة )  )الف

 ًوشُ ( 4) (  )ضبهل هتي دسٍس، اضَاء قشآًیِ، فی سحبة ًْج الجالغِ، توبسیي ٍ . . .تشجوِ ػجبسات  -4

 ًوشُ ( 1)   )ثشگشداى اص فبسسی ثِ ػشثی(تؼشیت  -5

 ًوشُ ( 5/1)   األسئلِ()اقشأ الٌص ثنّ أجت ػي دسک هطلت  -6

 ًوشُ (  5/0)   ) ػشثی ثِ فبسسی ٍ ثلؼکس ( هتشادف، هتضبد، تشجوِ ٍاطگبى -7

 نوزه ( : 6قواعد )  ب(

 ًوشُ( 5/2) هؼشفِ ٍ ًکشُ، اًَاع اػشاة، اػشاة فؼل هضبسع، هؼلَم ٍ هجَْل   -8

 ًوشُ ( 5/0ػذد  )  -9

 ًوشُ ( 5/1ًَاسخ  ) -10

 ًوشُ ( 75/0اضبفِ ٍ ٍصف  )  -11

 ًوشُ ( 75/0فیِ ، تصغیش ، ًسجت  ) هفؼَل  -12

 



 : (2درس عزبٖ) تذکزات

 (قسوت ًحَ در يت  رٍس ٍ  1( علَم اًساًي ٍ هثادي العزتيِ جلذ)2اهتحاى درس عزتي سال دٍم هطتول تز كتاب عزتي )

 تِ غَرت ي  آسهَى هتوزكش اًجام هي پذيزد.

 ًوزُ تِ درٍس ًتين ستال اٍل اختػتاظ     1 سال دٍم ٍ ًين تِ درٍس ًوزُ  11ًوزُ ،  22 دٍم اس هجوَع سال آسهَى ًين در

 ًوزُ اختػاظ هي ياتذ. 12هيياتذ اها در اهتحاى جثزاًي تزاي درٍس تذريس ضذُ ّز ًين سال تِ طَر هساٍي 

  ًوزُ تِ كتاب هثاديء العزتيِ اختػاظ يافتِ است. 7( ٍ 2ًوزُ تِ كتاب عزتي) 13ًوزُ اهتحاى ايي درس  22اس 

 ( علَم اًساًي اضتزاك ًذارد سؤال 2حتي االهکاى اس آى دستِ اس قَاعذ هثادي العزتيِ كِ تا كتاب عزتي) تَغيِ هي ضَد

 طزاحي ضَد.

 .تزاي آًکِ داًص آهَساى عيي هطالة كتاب را حفظ ًکٌٌذ ، السم است تغييزاتي در عثارات آسهَى دادُ ضَد 

  َع ضتاهل اعتزاب ٍ تحليتل غتزفي ، حزكتت گتذاري ،       ضزٍري است ًوزات اختػاظ يافتِ تِ قَاعذ در قالة ّاي هتٌت

 تػحيح اغالط ، پز كزدى جاي خالي ، يافتي پاسخ هٌاسة ، تعاريف ٍ . . . طزاحي ضَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان (پايه سوم  1عربي) درسبارم بندي 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 )نوبت اول(
 4تا  3دروس «    الهدايه في النحو» وكتاب 8تا  3كتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني دروس 

 

 نوبت اول مبحث 

 

 5/3 (1ترجمه عبارات عربي ) 3

 5/1 (1تعريب عبارات عربي ) 0

 5/2 ترجمه و شرح عبارات هدايه 1

 3 سواالت از نوع اعرب ما اشير اليه بخط از هردو كتاب 9

 5/1 اعراب و تحليل صرفي از هردو كتاب 2

 5/1 تعريف اصطالحات از هردو كتاب 2

 5/1 دو كتاباز هر« اكمل الفراغ»سواالت از نوع   7

 5/2 (1از عربي ) 2-1مبحث اعالل درسهاي  8

 5/1 هدايه 0نائب فاعل درس  4

 2 هدايه 2-1مبتدا و خبر و نواسخ دروس  32

 02 جمع

 

 تذكر
 باشد.كتاب الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ موسسه هالل مالک امتحان  مي

 باشد. نمره مي 32مره و از كتاب هدايه نيز ن 32ميزان بارم از كتاب عربي سه، 

 

 

 ادامه در صفحه بعد

 

 

 



 

 

 

 (و بزرگسال شهريور )نوبت دوم ،

 كل كتاب ،«   الهدايه في النحو» كل كتابوكتاب  ،كتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني  

 

 و بزرگسال شهريورنوبت دوم ،  مبحث 

 2 (1ترجمه عبارات عربي ) 1

 1 (1ت عربي )تعريب عبارا 2

 2 ترجمه و شرح عبارات الهدايه 3

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

 1 اعراب و تحليل صرفي از هردو كتاب 5

 5/1 تعريف اصطالحات از هردو كتاب 6

 1 از هردو كتاب« اكمل الفراغ»سواالت از نوع   7

 2 (1از عربي ) 2-1مبحث اعالل درسهاي  8

 5/1 مجرورات از كتاب الهدايه 9

 3 توابع از هردو كتاب  11

 5/2 1(عربي  32تا  39علوم بالغت ) درسهاي  11

 02 جمع 
 

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

 باشد. نمره مي 11کتاب هدايه نيز  نمره و از 11ـ ميزان بارم از کتاب عربي سه، 

 

 اول حد اكثر پنج نمره سوال طراحي شود.نوبت اي تنظيم شود كه از مباحث سواالت بايد به گونه

 

 

 

 



 بارم بٌذٕ درس ادب٘ات عزب

 داًشگاّٖ رشتِ علَم ٍ هعارف اسالهٖ دٍرُ  پ٘ش 

 43  -  44سال تحص٘لٖ 

 

 بودجه بنذي تذريس كتاب هاي  مبادي العربیه و عربی علوم انسانی

 ًام كتاب درس ّإ ًَبت اٍل درس ّإ ًَبت دٍم

 تلخیص مبادي العربیه 4 - 33درس    32 -14درس   

 4 - 5درس      6 -41درس    
 عربی دوره پیش دانشگاهی

 رشته علوم انسانی 

 

 بارم بندي :

 ً٘وسال اٍل

 تازم هثحث 

 2 تؼشٗف اغغالحات 1

 5/2 تشجوِ ٍ تؼشٗة اص كتاب ػشتٖ سال چْاسم 2

 2 تشجوِ اص هتي كتاب هثادٕ الؼشتِ٘ 3

 5/2 ػشتٖ سال چْاسم 4-1سَاالت توشٌٖٗ اص دسٍس  4

 2 سال چْاسم 5هثادٕ ٍ دسس 1ٍ2اػشاب فؼل هضاسع دسٍس  5

 5/1 هثادٕ 3ٍ4هثحث فاػل ٍ ًائة فاػل دسٍس  6

 5/3 هثادٕ 14 تا 5 جوالت اسوِ٘ ٍ ًَاسخ دسٍس  7

 4 هثادٕ 22-15هفاػ٘ل دسٍس  8

 21 جوؽ 

 
 

 



 بارم بٌذٕ درس ادب٘ات عزب

 داًشگاّٖ رشتِ علَم ٍ هعارف اسالهٖ دٍرُ  پ٘ش 

 43-  44سال تحص٘لٖ 

 ً٘وسال دٍم 

 رشته علوم انسانی  سال چهارمتاب عربی ککل 

 » تلخيص مبادی العربيه«و کل کتاب 

 تازم هثحث 

 2 داًطگاّٖ پ٘ص ػشتٖ كتاب5-1 دسٍس 1

 3 هثادٕ كتاب 22-1 دسٍس 2

 1 تؼشٗف اغغالحات 3

 5/2 تشجوِ ٍ تؼشٗة اص كتاب ػشتٖ سال چْاسم 4

 2 تشجوِ اص هتي كتاب هثادٕ الؼشتِ٘ 5

 1 چْاسم سال ػشتٖ 7 ٍ 6 دسس 6

 ٍ ػشتٖ سال چْاسم 8حال ٍ تو٘٘ض دسس  7

 هثادٕ 33تا  30دسٍس  
5/1 

 1 هثادٕ 27-23هٌادٕ ٍ تَاتغ آى، دسٍس -اغشاء ٍ تحزٗش 8

 1 هثادٕ  28ٍ29هفؼَل فِ٘ ٍ هفؼَل لِ دسٍس  9

 1 ػشتٖ سال چْاسم 10هضاػف ٍ هْوَص دسس  11

 ػشتٖ سال چْاسم ٍ 9افؼال هذح ٍ رم ٍ استثٌاء دسس  11

 هثادٕ 35ٍ  34دسٍس  
5/1 

 5/1 هثادٕ 41-38تَاتغ دسٍس  12

 1 37ٍ  36هجشٍسات دسٍس  13

 21 جوؽ 

 تذکرات:

سَاالت تِ غَست توشٌٖٗ ٍ تِ سثک تواسٗي دٍ  ،  ػٌاٍٗيساٗش  الصم است دس  5 -4تِ جض سَاالت تٌذ  -1

ٍ اص عشح سَاالت حفظٖ  ٖ گشدٗذُحاكتاب اص قث٘ل تػح٘ح غلظ، اػشاب، پش كشدى جإ خالٖ ٍ .... عش

 خَدداسٕ گشدد.

هحوذ حس٘ي سح٘وٖ چاج اًتطاسات ّالل جٌاب آقإ  تلخ٘ع ٍ تٌق٘ح« تلخ٘ع هثادٕ الؼشتِ٘»كتاب  -2

 تاضذ. عشح سَاالت هٖ هثٌإ



 

 

 رشته علوم و معارف اسالمي دبيرستان اول  بارم بندي درس اخالق پايه

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

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

 (072  -  101بخش سوم :  عوامل و موجبات كمال) صفحه  

 

 و بزرگسال شهريور ،نوبت دوم  نوبت اول عنوان درس شماره درس
 نمره   1,5 نمره   3 لمقدمه فص 

 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 41

 --- ذكر و دعا 41

 نمره   1 --- قرائت قرآن 42

 نمره    1 --- تهجد و نافله شب 43

 نمره   1 --- واليت 44

 نمره 32 نمره  32 جمع

 
 :توضيحات

  نمره به اخالق تعلق مي گيرد.11نمره به احكام و 11در درس احكام و اخالق سال اول 

 .سواالت کلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 يات مورد ارزشيابي قرار گيرد.ترجمه آيات و روا 

 

 

 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان پايه دوم  0بارم بندي درس اخالق  

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

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

 ( 342  -  072بخش دوم :  موانع كمال) صفحه  
 

 و بزرگسال شهريور ،نوبت دوم  نوبت اول درس عنوان شماره درس
 نمره   3 نمره   0,2 مقدمه فصل  

 كفر و نفاق 22

 نمره    3 نمره    0,2 حب دنيا 23

 نمره   3 نمره   0,2 حب جاه و شهرت 24

 نمره   0,2 نمره   9,2 عجب و خود خواهي 25

 نمره  0 نمره   1,2 تكبر 26

 نمره   0,2 نمره   9,2 رياء 27

 نمره   3 --- شك و جهل 28

 نمره   0 --- غيبت و حرمت آن 29

 نمره   0 --- دروغ و حرمت آن 31

 نمره    0 --- حسد و مذمت آن 31

 نمره   3 --- شيطان 32

 نمره   0 --- موانع ديگر كمال 33

 نمره  02 نمره 02 جمع
 

 

 :توضيحات
 حي گردد.سواالت کلي و از مفاهيم اصلي درس طرا 

 .ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان ( پايه سوم 1بارم بندي درس اخالق)

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

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

 (8  - 48بخش مقدمه ) صفحه  

 

پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 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 قمعيار اخال 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 11

 نمره    3,5 --- رياضت 11

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

 نمره   02 نمره   02 جمع

 
 :توضيحات

 .سواالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 

 

 



 

 

 

 دوره  پيش دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالمي        بارم بندي درس اخالق

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 مي تاليف حجت االسالم والمسلمين حبيب اهلل طاهريكتاب : درسهايي از اخالق اسال

 ( 44  -  349بخش اول :   بررسي سيرو سلوک) صفحه  

 

 و بزرگسال شهريور ،نوبت دوم  نوبت اول عنوان درس شماره درس

 نمره 2 نمره   1,2 رهي باريك و رهرواني اندک 13

 نمره   1 مبدا حركت 14

 نمره    9 موضوع حركت 15

 نمره   2 تر حركتبس 16

 نمره   9,2 399مركب حركت تاصفحه  17

محبت خداو محبت دنيا تا آخر  17

 درس

 نمره   9 ---

 نمره  1,2 --- زاد و توشه حركت  18

 نمره   1,2 --- مرشد و راهنماي حركت 19

 نمره   3,2 --- مقصد حركت 21

 نمره   0,2 --- نتيجه حركت  21

 ه نمر 02 نمره 02 جمع

 
 :توضيحات

 .سواالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 

 

 

 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان پايه اول  3بارم بندي درس احكام 
 3141ـ 49سال تحصيلي 

 
 كتاب احكام  ) آشنايي با احكام (

 9/021ويژه پسران     كد   
 1/021دختران    كد    ويژه

 
 پاياني نوبت دوم و شهريور پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 نمره   0 نمره   0 جايگاه احكام 1

 احتهاد و تقليد 2

 نمره   0 واژه شناسي فقهي 3

 نظافت و بهداشت در اسالم 4

 نمره  0 نمره   1 ( 3طهارت معنوي )  5

 ( 0طهارت معنوي  ) 6

 نمره   1 آغاز نماز 7

 اركان و واجبات نماز 8

 نمره   0 --- انواع نمازها 9

 --- مسجد و نماز جماعت 11

 نمره   3 --- روزه 11

 --- حج خانه خدا 12

 نمره   1 --- خوردني و آشاميدني ها در اسالم 13

 --- گناهان كبيره 39

 نمره 32 نمره  32 جمع
 

 توضيحات:
 نمره به اخالق تعلق مي گيرد.32نمره به احكام و 32احكام و اخالق سال اول  در درس



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان پايه دوم  0بارم بندي درس احكام

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 ( 3/011كتاب : آشنايي با احكام  ) كد 

 وبزرگسال شهريور ،نوبت دوم  نوبت اول دروس رديف

 5/4 8 3و  2و  1 1

 4 7 6و  5و  4 2

 5/3 5 8و  7 3

 3 --- 11و  9 4

 5/2 --- 12و  11 5

 5/2 --- 14و  13 6

 02 02 جمع

 
 تذكرات :

  .حفظ کردن آيات و احاديث براي دانش آموزان الزامي نيست 

 .طرح سؤال از محتواي آيات و روايات بال مانع است 

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

 نبايستي طرح گردد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان ( پايه دوم 3بارم بندي درس اصول عقائد  )

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 0كتاب : دين وزندگي 

 و بزرگسال شهريور نوبت  دوم نوبت اول درس رديف

 نمره 9 اول و دوم 1

 نمره  2

 رهنم 0

 نمره 0 نمره 1 سوم وچهارم 2

 نمره 2 نمره 4 پنجم تا نهم 3

 نمره  0  --- دهم 4
 نمره 1

 نمره 1 --- يازدهم و دوازدهم 5

 نمره 0 نمره 1 --- سيزدهم  وچهاردهم 6

 نمره 0 نمره 1 --- پانزدهم و شانزدهم 7

 نمره 32 نمره 32 نمره 32 جمع

 

 تذكرات :

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

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

 حتما توجه گردد.

 ارزشيابي  مستمر در اين درس بر اساس دستور العمل درس دين وزندگي  پايه اول مي باشد.



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان ( پايه سوم 0ل عقائد )بارم بندي درس اصو

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 1كتاب : دين وزندگي 

 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 --- هميازدهم و دوازد 5

 نمره 2 --- سيزدهم 6

 نمره 4 --- چهاردهم  تا شانزدهم 7

 نمره 02 نمره 32 جمع

 

 : تذكرات

 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.  3ت بر اساس بارم بندي درس دين وزندگي در اين درس حذفيا 

 ضروري مي باشد.  3در طراحي سواالت توجه به تذکرات ارائه شده در بارم بندي  دين وزندگي 

 



 

 

 
 دوره پيش دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالمي بندي درس اصول عقايدبارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 (  0224)كد   1بيني اسالمي تا ب جهاندانشگاهي و ككتاب دين و زندگي پيش

 و بزرگسال شهريور نوبت دوم نوبت اول درس كتاب

دين و 

 زندگي

 3 2 1تا  3

 

3 

 9 2و  9درس 

 2 0/  2 2درس 

 2 0/  2 7درس 

 9 4و  8درس  

 0 32درس 

بيني جهان

الهي )عدل 

 الهي(

 

 فصل اول

 

ها عدل بشري و عدل الهي روش

 هاربو مش

 3/  5 3/  5 ـ

 2 2 ـ عدل چيست؟

تا پايان  37ساير 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

 (12تا ص09

 3 3 ـ

 (92تاص12ها)ازصرازتفاوت

 تاپايان فصل(92ها)ازصسنت

 4 4 ـ

 1 1 ـ (70تا22نظام كل)ازص فصل چهارم

 21 21 02 جمع

 درس اصول عقايد پيش دانشگاهيتذكرات 

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

 :تمر و پاياني نبايد سؤال طرح شودهاي مسيابييك از ارزشاز کتاب دين و زندگي از موارد زير در هيچ –ب 



 

 

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

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

انديشه      - 22در صفحه  تفكر در آيات – 31مقايسه در صفحه  – 95، 91هم انديشي در صفحات     – 71

 85و تحقيق در صفحه 

 138،  117،  111تا  96،  95،  94،  92،  73،  72،  61، 12تا  11براي 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 رازتفاوت72تا65نظام کل)ازصشود مبحث بيني، 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، 

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

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

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

 کنندة درس عربي است سؤال شود.چنين نبايد از کلمات و لغاتي که تداعيهم
 



 

 

 

 دوره پيش دانشگاهي رشته علوم ومعارف اسالمي درس فقه واصول بارم بندي

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

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

 نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم

 آشنايي با اصول فقه درس اول تا هفتم درس اول تا پانزدهم

 آشنايي با فقه درس اول تا هشتم نهم تا چهاردهم درس
 

 

 بارم بندي درس فقه واصول

 كتاب درس  نوبت اول نوبت دوم و بزرگسالشهريور

 اول  ودوم 3 1 1

قه
ل ف

صو
ا ا

ي ب
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 21 21 21

 



 

 

 
 002(، پايه دوم دبيرستان رشتة علوم و معارف اسالمي، كد 3ريخ اسالم) تابندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 شمارة درس نوبت اول نوبت دوم، شهريور و بزرگسال

 

1 

5/2 1 

3 2 

1 5/3 3 

1 3 4 

1 4 5 

1 4 6 

 7 نمره 21 5/2

5/2 8 

5/2 9 

5/2 11 

5/2 11 

5/2 12 

  نمره        02

 

 توجه:

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

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

 :از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود 

 است. آمده « بيشتر بدانيد»و « يك توضيح»مطالبي  كه تحت عنوان  .3

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهاطالعات مندرج در جدول .0

 ها درج شده است.مطالب و اطالعاتي كه در پاورقي .1

 بندي نوبت پاياني )دوم و شهريور( طراحي شود.هرگونه آزمون جبراني، براساس بارم .9

 مبناي طراحي سؤال است. 3141هاي (، چاپ سال3براي طراحي سؤاالت آزمون سال تحصيلي جاري ، كتاب تاريخ اسالم)

 

 



 

 

 1/021رشتة علوم و معارف اسالمي، كد  دبيرستان(، پايه سوم 0تاريخ اسالم) بندي بارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 و بزرگسال نوبت دوم، شهريور نوبت اول شمار، درس

  5/2 1درس 

 3 2درس  5/1

 5/1 3 3درس 

 5/2 4درس 

  3 5درس 
 3 6درس  2

 3 7درس 

 3 نمره 21 8درس 

 3 9درس 

 3 11درس 

 3 11درس 

 3 12درس 

 نمره 21                                                                     
 :توجه
 ها، داليل، آثار، نتايج و ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي کتاب يعني زمينهدر طراحي آزمون همواره هدف

 موضوع، مورد توجه و تأکيد باشد.پيامدهاي 

 از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود:

 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

 مبناي طراحي سؤال است. 3141چاپ سال  0ال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ اسالم براي طراحي سؤاالت آزمون س

 



 

 

 
 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان ( پايه دوم 3بارم بندي درس تفسير و علوم قرآني )

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 تأليف استاد شهيد مطهري-(7كتاب آشنايي با قرآن جلد )

 حذفيات و بزرگسال يورشهر،نوبت دوم  نوبت اول درس رديف

 *فداكار علمي   *يادي از مرحوم نمره( 2/3) نمره ( 2)  3تفسير سوره  صف  1

 حواريون و حواري نمره( 2/3) نمره ( 2)  0تفسير سوره صف  2

 ذكر ايام فاطميه)س( نمره( 3) نمره ( 9)  3تفسير سوره جمعه  3

 نمره( 2/3) نمره ( 2)  0تفسير سوره جمعه  4

 تدالل مبتني بر آرزوي مرگ*اس

* آيا مرگ امري مورد آرزو است؟)ديدگاه 

 ساير مكاتب(

 ـ نمره ( 3)  1تفسير سوره جمعه  5

غير از ترجمه ي آيات ابتداي فصل و 

) لغزش بعضي از  33شأن نزول آيه ي 

 مسلمين ( ، حذف مي باشد.

 ه السالم (ذكري از امام حسن ) علي نمره ( 2/0) ـ تفسير سوره منافقون 6

7 
 ـ 3تفسير سوره تغابن 

 نمره ( 1) 
*معناي تسبيح موجودات  * ملك خداوند 

 «واليه المصير» *تفسير 

 «لتنبّئنّ » تفسير  نمره ( 1)  ـ 0تفسير سوره تغابن  8

9 
 ـ 1تفسير سوره تغابن 

 نمره ( 1) 
 *سه ديد گاه درباره ي اذن الهي

 * نظريه ي سوم   *عموميت اذن الهي

 رفع يك شبهه نمره ( 1)  ـ 9تفسير سوره تغابن  11

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع 

 : تذكرات

    بارم بندي نوبت اول پيشنهادي است. در صورت برگزاري هماهنگ امتحان پاياني نوبـت دوم ، رعايـت

 بارم بندي الزامي خواهد بود.

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

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

   ترجمه ي کليه ي آيات ابتداي هر فصل ، بخشي از محتواي آموزشي است. ) توصيه مي شود بخشـي از

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



 

 

 

 رشتة علوم و معارف اسالميدبيرستان (سال سوم 0درس تفسير و علوم قرآني)

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 ( ـ تأليف استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا3كتاب آشنايي با قرآن جلد)

 فصل درس نوبت اول و بزرگسال شهريور ،نوبت دوم 

 قرآنشناخت   ) تا شرايط آشنايي(  7 -38صفحه  6 5/1

 ل اول ( ) تا ابتداي فص 38-04صفحه  6 5/1

 تحليلياول:شناختفصل )تا آشنايي با زبان قرآن ( 13-12صفحه  2 1

 قرآن
 ) تا مخاطبهاي قران (  12 -92صفحه  6 1

 ) تا آخر فصل (  92 -98صفحه  -- 2

 قرآنازديدگاهدوم:عقلفصل )تا مبارزه با لغزشهاي عقل( 94 -22صفحه -- 4

 (21تاص94)ص
 تا آخر فصل ( )  22 – 21صفحه  -- 3

 دربارةقلبسوم:نظرقرآنفصل )تا فاجعه اندلس (  22 – 70صفحه  -- 3

 (77تاص22)ص
 ) تا اخر كتاب (  70 – 77صفحه  -- 3

 جمع  02 02

 

 توجه:

 و مورد ارزشيابي قرار گيرد. شودپاورقي هاي كتاب نيز به عنوان منبع تدريس لحاظ 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان پايه دوم  بارم بندي درس مفردات قرآن كريم 

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 ( 003كتاب : آشنايي با مفردات قرآن كريم   ) كد 

 بارم بندي كلي 

 نمره ( 1پرسش از مطالب مربوط به شناخت واژگان دروس  )  

 نمره ( 9سؤاالت مربوط به جدول كاربرد در قرآن  )  

 نمره ( 7ترجمه آيات  )  

 نمره ( 2سش هاي مشابه تمرين هاي پاياني دروس ) پر

 نمره (02جمعاً   ) 

 

 تذكر 

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

نمره از  مباحث تدريس شده در نوبت اول  مورد ارزشيابي  8حداكثر ور يو شهر درامتحانات نوبت دوم 

 قرار گيرد.

 



 

 

 

 رشته علوم و معارف اسالميدبيرستان خنوري پايه سوم بارم بندي درس فن س

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 دوره كارداني تربيت معلم –كتاب سخنوري و فن بيان 

 و بزرگسال شهريور دوم نوبت اول نوبت مبحث رديف

 نمره 3 نمره 3 نمره 9 سخنوري و سخنور 1

 مرهن 8 نمره 9 نمره 33 فصاحت و بالغت و نقش آن در سخنوري 2

 نمره 0 نمره 0 --- سخن از لحاظ كيفيت و مفهوم 3

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

 --- نمره 2 نمره 2 ارائه سخنراني به صورت عملي 5

 نمره 02 نمره 02 نمره 02 جمع
 

 

 

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

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

 

 تذكر
نمره نوبت اول و دوم حتماً بايد به سخنراني هايي كه دانش آموز به صورت عملي در كالس انجام داده است اختصاص  2

 يابد.

 

 



 

 

 علوم ومعارف اسالمي دانشگاهي رشتهپيشدوره طق صوريبندي درس منبارم

 3141ـ 49سال تحصيلي 

 

 تأليف آقاي غرويان -كتاب آموزش منطق
 رديف عنوان دروس نوبت  اول نوبت  دوم و بزرگسال شهريور

 1 راز نيازبه منطق حذف حذف حذف
 2 موضوع علم منطق //
 3 نطقي منطق، آلي بودن منطق، تعريف مفايده //
 4 مدوّن منطق //
 5 بحث الفاظ درمنطق //
 6 تقسيمات تلفظ //

 
 
2 

 
 
2 

 7 کلي وجزئي -مفهوم ومصداق 5/1
 8 هاي چهارگانه بين دو مفهوم کلينسبت 5/1
 9 کليات خمس 5/1
 11 اقسام کليات خمس 5/1

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 11 تعريف واقسام آن 5/1
 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
 21 قياس اقتراني 5/2

 21 هاي دوم،سوم،چهارمقياس اقتراني شكل  5/2 5/2
 22 قياس استثنايي  5/2 5/2

 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

 31 صناعت خطابه وصناعت شعر  حذف حذف
 جمع  02 02
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