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 1400ـ 1401هفتم بندي قرآن بارم

 آزمون قرائت )شفاهي( 

 يك پرسش قرائت از
 

 نوبت اول

 

 نوبت دوم

 شهريور

 امتياز يك پرسش قرائت  

  نمره  5/3 3تا  1دروس 

 نمره  5/3 6تا  1دروس 

  نمره  5/3 6تا  4دروس 

 279تا  208صفحات 

 قرآن كريم
  نمره  3

 نمره  2  6تا  1دروس 

 نمره  3  9تا  7دروس 
 12تا  7دروس 

 

 نمره  3  12تا 10دروس  نمره  5/3

 349تا  280صفحات 

 قرآن كريم

 349تا  208صفحات  نمره  2 

 قرآن كريم

 

 نمره  3

 نمره 10 نمره 10 نمره 10 جمع

 :توضيحات

 پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است.  -1

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

 است.

 شود.صدم( نمره از امتیاز آن پرسش كسر مي وپنجستیب) 25/0، شدهخواندهبراي هر كلمه غلط  -3
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 آزمون مفاهيم )كتبي(

 رشهريو نوبت دوم نوبت اول شماره درس پرسش از:

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4

 آيات و جمالت معناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين

  نمره 2 3تا  1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 الگوهاي قواعد ساده قرآني

 معناي كلمات

  مرهن 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 2

 نمره 1  12تا  10

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 3

 نمره 1   12تا 10

 معناي جمالت و آيات

 اُنس با قرآن در خانه(« ب » ) تمرين 

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  9تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  12تا  10

 نمره 10 نمره 10 نمره 10  جمع

 تذكر: 

 آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهیم اوست.نمره پاياني هر  دانش
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 1400ـ 1401هشتم بندي قرآن بارم

 آزمون قرائت )شفاهي( 

 يك پرسش قرائت از
 شهريور نوبت دوم نوبت اول

 امتياز يك پرسش قرائت  

  رهنم  5/3 3تا 1دروس 

 6تا  1دروس 

 

 

 

 نمره  5/3

  نمره  5/3 6تا  4دروس 

 404تا  342صفحات 

 قرآن كريم
  نمره  3

 نمره  2  6تا  1دروس 

 نمره  3  9تا  7دروس 
 12تا  7دروس 

 

 نمره  3  12تا 10دروس  نمره  5/3

 476تا  404صفحات 

 قرآن كريم

 476تا  342صفحات  نمره  2 

 قرآن كريم

 

 نمره 3

 نمره 10 نمره 10 نمره 10 جمع

 :توضيحات

 پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است.  -1

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

 است.

 شود.متیاز آن پرسش كسر ميصدم( نمره از ا وپنجستیب) 25/0،  شدهخواندهبراي هر كلمه غلط  -3
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 آزمون مفاهيم )كتبي(

 شهريور  نوبت دوم نوبت اول شماره درس پرسش از

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4

 آيات و جمالت معناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين

  نمره 2 3 تا 1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 الگوهاي قواعد ساده قرآني

 معناي كلمات

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 2

 نمره 1  12تا  10

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 3

 نمره 1   12تا 10

 معناي جمالت و آيات

اُنس با قرآن در « ب »  ) تمرين

 خانه(

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  9تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  12تا  10

 نمره 10 نمره 10 نمره 10  جمع

 تذكر: 

 آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهیم اوست.نمره پاياني هر دانش
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 1400ـ 1401 نهم قرآن بنديبارم

 (شفاهي) قرائت آزمون

 نوبت دوم نوبت اول قرائت از پرسش كي
 شهريورماه

 امتياز قرائت پرسش يك

  نمره  5/3 3 تا 1 دروس

 6 تا 1 دروس از

 نمره  5/3

  نمره  5/3 6 تا 4 دروس

 537 تا 483 صفحات

 كريم قرآن
  نمره 3

 نمره 2  6 تا 1 دروس

 نمره  3  9 تا 7 دروس از
 11تا  7 دروس از

 نمره  5/3

  نمره   3  11 و 10 دروس

 592 تا 538 صفحات

 كريم قرآن
 نمره  2 

 592 تا 483 صفحات از

 كريم قرآن
 نمره 3

 نمره 10 نمره 10 نمره 10 جمع

 :توضيحات

 .است شفاهي آزمون، هرگونه در قرائت پرسش. 1

 .است فوق جدول در كامل قرآن از مذكور صفحات يا دروس قرآني صفحات آيات از سطر 4 حدود خواندن شامل قرائت پرسش هر. 2

 .شودمي كسر پرسش آن امتیاز از نمره/.  25 ،شدهخوانده غلط كلمه هر براي. 3
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 (كتبي) مفاهيم آزمون

 شهريور  نوبت دوم نوبت اول شماره درس پرسش از

 معناي كلمات
   نمره 1 3تا1

 

 

 

  نمره 1 6تا 4

 هامعناي تركيب
  نمره 5/1 3تا  1

  نمره 5/1 6تا  4

 آيات و جمالت معناي

 ب اُنس با قرآن () تمرين

  نمره 2 3تا  1

  نمره 2 6تا  4

 نمره 1  نمره 1 6تا  1 الگوهاي قواعد ساده قرآني

 معناي كلمات

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 2

 نمره 1  11و  10

 هامعناي تركيب

  نمره 1  6تا  1

 نمره 1  9تا  7 نمره 3

 نمره 1   11و  10

 معناي جمالت و آيات

 اُنس با قرآن در خانه (« ب » )تمرين 

  نمره 1  6تا  1

 نمره 5/1  9تا  7 نمره 4

 نمره 5/1  11و  10

 نمره 10 نمره 10 نمره 10  جمع

  :تذكر

 .اوست مفاهیم و قرائت نمره جمع نوبت، هر در آموزدانشهر   پاياني نمره
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 1400-1401هفتم هاي آسمان بندي پيامبارم

 

 

 

 

 نوبت  دوم  نوبت  اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 3 تا چهارم اول 5/2 اول
 4 پنجم تا هشتم 2 دوم

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

 2 نهم 5/2 چهارم

 2 دهم 5/2 پنجم

 2 يازدهم 3 ششم

 2 دوازدهم 3 هفتم

 5/1 سیزدهم 3 هشتم

 5/1 چهاردهم نمره 20 جمع

 2   پانزدهم 

 نمره  13 هفت درس نوبت دوم

 نمره  20 جمع نهايي

 شهريورنوبت  1400ـ 1401م فتههاي آسمان بندي پيامبارمادامه 
 بارم شماره درس

 3 تا چهارم اول
 4 پنجم تا هشتم

 نمره 7 دروس نوبت اول )درس اول تا هشتم( 

 2 نهم

 2 دهم

 2 يازدهم

 2 دوازدهم

 2 سیزدهم

 2 چهاردهم

 1 پانزدهم

 نمره  13 هفت درس نوبت دوم

 نمره  20 جمع نهايي
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 1400-1401 هشتمهاي آسمان بندي پيامبارم

 

 

 

 

 نوبت  دوم نوبت  اول

 مبار شماره درس بارم شماره درس

 2 اول تا چهارم 2 اول

 5 پنجم تا هشتم 2 دوم

 نمره 7 )دروس اول تا هشتم(دروس نوبت اول  5/1 سوم

 2 نهم 5/2 چهارم

 2 دهم 3 پنجم

 2 يازدهم 3 ششم

 5/1 دوازدهم 3 هفتم

 5/1 سیزدهم 3 هشتم

 2 چهاردهم 20 جمع

 2 پانزدهم 

 13 هفت درس نوبت  دوم

 نمره 20 جمع نهايي

 شهريورنوبت  1400ـ 1401م شتههاي آسمان بندي پيامبارمادامه 

 بارم شماره درس

 2 اول تا چهارم

 5 پنجم تا هشتم

 نمره 7 )دروس اول تا هشتم(دروس نوبت اول 

 5/1 نهم

 5/1 دهم

 5/2 يازدهم

 5/1 دوازدهم

 2 سیزدهم

 2 چهاردهم

 2 پانزدهم

 13 هفت درس نوبت  دوم

 نمره 20 هاييجمع ن
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 1400-1401 نهمهاي آسمان بندي پيامبارم

 

 

 

 نوبت  دوم  نوبت  اول

 بارم شماره درس بارم شماره درس

 2 اول و دوم 3 اول
 2 سوم و چهارم 3 دوم

 2 پنجم و ششم 5/3 سوم

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

 2 هفتم 3 پنجم

 5/2 هشتم 4 ششم

 5/2 نهم نمره 20 جمع

 

 5/2 دهم

5/2 يازدهم  

 2 دوازدهم

نمره 14 شش درس نوبت دوم  

نمره 20 جمع نهايي  

 شهريورنوبت  1400ـ 1401نهم هاي آسمان بندي پيامبارمادامه 
 بارم شماره درس

 5/1 اول و دوم
 2 سوم و چهارم

 5/2 پنجم و ششم

 نمره 6 ششم( )دروس اول تادروس نوبت اول 

 5/2 هفتم

 5/2 هشتم

 5/2 نهم

 2 دهم

5/2 يازدهم  

 2 دوازدهم

نمره 14 شش درس نوبت دوم  

نمره 20 جمع نهايي  
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-
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-
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-
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 1400-1401هفتم، هشتم و نهم فارسي، امال و نگارش  بارم بندي

 نوع آزمون و ارزشيابي  مواد درسي ساعات

 

 ساعت 4

 

 ساعت2

 شفاهي -كتبي    فارسي  -1

 كتبي امال -2

 كتبي نگارش  -3 ساعت2

 هاي فارسي، امال و نگارش به شرح زير است: هاي مستمر و پاياني درسارزشیابي آزمون

 نمره 20شفاهي(:  -فارسي )كتبي – 1

 نمره 20الف( ارزشیابي مستمر: 

 نمره  20 =فاهي نمره ش 10نمره كتبي +   10ب( ارزشیابي پاياني: 

 

 نمره(10كتبي ) 1400-1401ارزشيابي پاياني فارسي   

 نوبت اول موضوع
 نوبت دوم

 شهريور

 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب

 5/2 5/1 1 5/2 معني و مفهوم شعر و نثر

 1 5/0 5/0 1 معني واژه

 5/2 5/1 1 5/2 درك مطلب

 5/1 1 5/0 5/1 هاي زباني دانش

 5/1 1 5/0 5/1 بيهاي اددانش

 1 5/0 5/0 1 تاريخ ادبیات

 10 10 10 جمع

 يادآوري:

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

 معیار است.

 پرسیده شود.« بافت متن»ها در معني واژه -

پیام متون نظم و نثر، كشف ارتباط معنايي متون و نقد، تفسیر و تحلیل درك مطلب شامل درك و دريافت مفاهیم و  -

 ها است. آن
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 پايهكتاب فارسي هر «زباني نکتهدانش زباني يا »بخش  هاي زباني است كه درهاي زباني شامل مجموعه آموزهدانش -

فعال، گروه اسمي و جمله و اجزاي آن، فعل و زمان ا كارگیريبهتحصیلي آمده است؛ نظیر شناخت، تشخیص و 

 در زبان فارسي معیار و... نشینيهمهاي آن، روابط وابسته

 پايهكتاب فارسي هر «ادبي نکتهدانش ادبي يا »هاي ادبي است كه در بخش هاي ادبي شامل مجموعه آموزهدانش -

مزي و هاي رستانشعري، پرسش انکاري، دا هايقالبتحصیلي آمده است، نظیر تضاد، تشبیه، كنايه، تلمیح، تخلص، 

 نمادين، رديف، ادبیات تعلیمي و...

 پردازد.هايي است كه به معرفي آثار و صاحبان آن مياي از آموزهتاريخ ادبیات مجموعه -

 

 نمره(10شفاهي)  1400-1401ارزشيابي پاياني فارسي 

 نوبت اول موضوع
 نوبت دوم

 نيمه دوم كتاب نيمه اول كتاب شهريور

 4 5/2 5/1 4 روخواني متن

 2 1 1 2 يابيخود ارز

 5/1 1 5/0 5/1 وگوگفتكارگروهي و 

 5/1 1 5/0 5/1 حفظ شعر 

 1 5/0 5/0 1 خوانيمطالعه و كتاب

 10 10 10 جمع

 شفاهي است. -زمان تدريس اين كتاب دو ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي

 يادآوري:

 قرار گیرد. موردتوجههاي آوايي، و نثر، با رعايت لحن و ايستگاهدر روخواني متون، خواندن درست و روان متون نظم 

 ها )همگرا، واگرا و بینابین( مدنظر قرار گیرد. پرسش گانهسهسطوح  هايابيخود ارزدر -

 است. موردنظر وگوگفتهاي مندرج در بخش كارگروهي يا ، فعالیتوگوگفتدر بخش كارگروهي و -

 .استآموز با توجه به اشعار فارسي مندرج در كتاب فارسي، مورد سنجش شادبي دان حافظهدر حفظ شعر، -

 قرار گیرد: موردتوجهشود موارد زير خواني پیشنهاد ميدر بخش مطالعه و كتاب-

 هاي شعر و داستان(هاي مناسب از نظم و نثر فارسي)كتابخواندن نمونه                          

 اثر و معرفي آن خالصه درباره وگوگفت                          

 بررسي، مقايسه و نقد اثر                            

 فروشي و...خانه و يا كتابگزارش حضور در كتاب ارائه                           
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 نمره( 20كتبي )  1400-1401 امال بنديبارم – 2

 ساخته( هاي معلمهاي اماليي بخش نوشتن و پرسشقريري، فعالیتنمره )امالي ت 20ارزشیابي فرايندي)مستمر(:  -

 نمره )امالي تقريري(  20ارزشیابي پاياني:  -

 ( 20+20=40: 2=20* نمره نهايي:  میانگین ارزشیابي فرايندي و پاياني )

 يادآوري:

ــ هاي درسي همان  و حتي ديگر كتابهاي پیشین  توان از درسنیست. مي  شده خواندهامالي فرايندي)مستمر( همیشه از درس    ـ

 پايه نیز امال گفت. 

 تشديد اهمیت اماليي ندارد.ـ 

 خانه يا كتابخانه(يکسان است و اهمیت اماليي ندارد.هايي كه ساخت تركیبي دارند)كتابنويسي واژهگسسته يا پیوسته-

 

 نمره( 20نگارش: كتبي ) -3

 نمره   20الف( ارزشيابي فرايندي )مستمر(: 

هاي موزهآ و دقیقاً مبتني بر« يادگیري -ياددهي»با پیشرفت فرايند   زمانهماست كه   يعملکردارزشیابي فرايندي،  ارزشیابي          

صورت مي    سي  شیابي را آغاز مي   گیرد؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فعّالیّتكتاب  در شي ارز  كند.هاي نگار

 و مبتني بر موارد زير است:  ارزشیابي مستمر در دو بخش

 نمره( 18(  مهارت  نوشتن: )1

صي(:       - شخي سي)ت شنا سي آموزه    هر درس( اين تمرين 1 شماره )تمرين باز شنا سنجش و تقويت  توانايي باز هاي درس  ها در پي 

 آموزان است. توسط دانش

شي اين تمرين  2 شماره )تمرين توليدي)آفرينش( :   - ساس آموزه    ها، تقويتهر درس(اهداف آموز شتن  بر ا هاي توانايي مهارت نو

 هر درس است.

هاي سنجه  ها، بر اساس  ها پرورش توانايي مهارت نقد و تحلیل نوشته هر درس( هدف اين تمرين 3 شماره : )تمرين داوري )تحليلي(  -

 كتاب است.

عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن،     تصويرنويسي با هدف  باال بردن  دقّت در نگاه و درك  تصويرنويسي)انشاي آزاد(:      -

 است. شدهيطراح

 است. يسينوسادهبر  بازنويسي به زبان ساده و  دیتأكحکايت،    يسيبازنودر بازنويسي حكايت:     -                             

 است. دیتأكمَثل مورد  در اين بخش،  بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصلگسترش مَثَل:   - 

با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با  كاربرد درست واژگان  نوشتار معیار در ساختار كتاب،        هايس ينودرست :  يس ينودرست  -   

 .                                    اندشدهگنجانده

صر و   کيچیه يادآوري: *  ستند، بلکه  همه   موضو  ييتنهابه  هاتیفعالاز اين عنا شیابي نی ي تقويت تواناي در خدمتعِ آموزش و ارز

 آموزان در مهارت نوشتن،  هدف اصلي است. نوشتن هستند. بنابراين  پیشرفت دانش

 نمره( 2: )مهارت  خواندن(  2

ستگي مهارت    -  سوي دانش در اين بخش،  به دلیل پیو شد؛    آموزاهاي زباني، مهارت خواندنِ متن تولیدي از  شیابي خواهد  ن ارز

 آوايي يهاكنشخوانداري ) تکیه، لحن،  يهامهارتآموز، توانايي خوانش صحیحِ  نوشته خود را با رعايت  يعني  الزم است هر دانش

  و ...( داشته باشد.
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 نمره( 20ب( ارزشيابي پاياني نگارش) 

 موضوع           ي ارزشيابيهاسنجه                                                  نمره

 . بازشناسي1 هاي درستوانايي بازشناسي آموزه                         1

5/1 

5/1 
 (يانيبندپا، بند میاني، نيبند آغاز) ساختار بيروني  )الف

 ها()سادگي، رواني و كوتاهي جملهساختار زباني  )ب

  ساختار

 

 

 

 

 . توليد متن2

 )آفرينش(

2 

3 

3 

3 

 

2 

 از محتواي نوشته(    يكلو گیراي،  نشان دادن نمايي  تیجذاب)خوش آغازي  لف(ا

  بیان                           -) بیان ساده و صمیميبيان نوشته شيوه*                                     

 احساس  متناسب با موضوع(      پرورش موضوع   ب(

 هاي     ) پرداختن به جنبهسير منطقي نوشته*                                     

 انسجام نوشته( -مختلف موضوع                                             

 متفاوت(                                   ياهيزاو)نگاه به موضوع از فكر و نگاه نو*                                      

 

 و تفکّر برانگیز بودن( يرگذاریتأثمطالب،  يبندجمع)  يفرجامخوش پ(

 

 

 

 

 محتوا

1 

1 

1 

 ها و نیازهاي متن(به تناسب آموخته  يگذارنشانه) هاي نگارشينشانهالف. 

 ) نداشتن غلط اماليي( امالي واژگان ب.

 گذاري و  حُسنِ سلیقه()حاشیه پاكيزه نويسيپ. 

 

هنجارهاي      

 نگارشي

 جمع 20

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

 يادآوري:

 از كل كتاب، طبق بارم بندي جدول فوق طرح خواهد شد. سؤالهاي نوبت دوم و شهريورماه، در آزمون
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 1400-1401 هفتمي بندي مطالعات اجتماعبارم

كتبي 

پاياني 

 شهريور

كتبي پاياني 

 نوبت  دوم

 ينكتبي پايا

 نوبت اول

شماره 

 فصل

 

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره

5/0 

 

 

5/0 

 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

5/1 

 

 

 

 

5/1 

3 

 

 

3 

 

5/3 

 

 

 

5/3 

5/3 

5/3 

 فصل اول

 

 

 فصل دوم

 

 فصل سوم

 

 

 

 فصل چهارم

 فصل پنجم

 فصل ششم

4 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

3 

1 

1 

کار ، همفکري ها و افكردن ، بیان ايده اظهارنظروگو كردن، بحث و گفت -الف

، فهرست كردن، پیشنهاد كردن  سؤاالت، پاسخ به سؤالكردن، استدالل، طرح 

 و..

آوري ، گرديبردارادداشتيكردن، مصاحبه كردن،  وجوپرستحقیق )  -ب

 علمي( ديبازداطالعات و مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

 ، آوردن نمونه...درست كردن مدل و ماكت ، تکمیل و ترسیم نقشه و نمودار  -ج

ر اجتماعي نظی يهاتیدر فعالبه كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت 

 يكاردرخت

 هاي كتبي آزمون

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                20 جمع 20 3 8

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

3 
 

3 

 

 

5/2 

 

 

3 

5/2 

3 

 فصل هفتم 

 

 فصل هشتم

 

 صل نهمف

 

 

 فصل دهم

 فصل يازدهم
 فصل دوازدهم

4 

 

7 

 

4 

 

 

 

3 

1 

1 

و افکار، همفکري  هادهياكردن ، بیان  اظهارنظركردن،  وگوگفتبحث و  -الف

، فهرست كردن، پیشنهاد كردن سؤاالت، پاسخ به سؤالكردن، استدالل، طرح 

 و..

وري آ، گرد يبردارادداشتيكردن، مصاحبه كردن،  وجوپرستحقیق)  -ب

 علمي و .. ديبازداطالعات و مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

 درست كردن مدل و ماكت، تکمیل و ترسیم نقشه و نمودار، آوردن نمونه به -ج

هاي اجتماعي نظیر كالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعالیت

 و ... يكاردرخت

  يو كتب يو عملکردهاي شفاهي آزمون

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

12 17 20  20  

 جمع 20 جمع 20 20 20

 يابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:ارزش

آموزان در هر نوبت میانگین اين دو نمره است. در  نمره و نمره نهايي دانش 20يابي پاياني نمره و ارزش 20يابي مستمر ارزش

  .شوديميابي مستمر و پاياني درج ان تنها دو ستون ارزشكارنامه دانش آموز
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 1400-1401 هشتمبندي مطالعات اجتماعي بارم

 

 رت زير است:يابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صوارزش

آموزان در هر نوبت میانگین اين دو نمره است. در  نمره و نمره نهايي دانش 20يابي پاياني نمره و ارزش 20يابي مستمر ارزش

 . شوديميابي مستمر و پاياني درج كارنامه دانش آموزان تنها دو ستون ارزش

كتبي 

پاياني 

 شهريور

كتبي 

 پاياني

 دوم

كتبي 

 پاياني

نوبت 

 اول

 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره شماره فصل

5/0 

 

 

5/0 

 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

5/1 

 

 

 

 

5/1 

3 

 

 

5/3 

 

5/3 

 

 

3 

5/3 

5/3 

 فصل اول

 

 

 فصل دوم

 

 فصل سوم

 

 

 فصل چهارم

 فصل پنجم

 فصل ششم

4 

 

 

7 

 

4 

 

 

3 

1 

1 

ها و افکار ، همفکري كردن، كردن ، بیان ايده اظهارنظروگو كردن، بحث و گفت -الف

 ، فهرست كردن، پیشنهاد كردن و.. سؤاالت، پاسخ به سؤالاستدالل ، طرح 

آوري اطالعات ، گرديبردارادداشتيبه كردن، كردن، مصاح وجوپرستحقیق )  -ب

 علمي( ديبازدو مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

...درست كردن مدل و ماكت ، تکمیل و ترسیم نقشه و نمودار ، آوردن نمونه به  -ج

اجتماعي نظیر  يهاتیدر فعالكالس، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت 

 يكاردرخت

 

 هاي كتبي آزمون

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع                                20 جمع 20 3 8

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 
 

2 

 

5/3 

 

 

5/3 

3 

3 

 فصل هفتم 

 

 فصل هشتم

 

 فصل نهم

 

 

 فصل دهم

 فصل يازدهم

 فصل  دوازدهم

4 

 

7 

 

4 

 

 

3 

1 

1 

فکار، همفکري كردن، و ا هادهياكردن ، بیان  اظهارنظركردن،  وگوگفتبحث و  -الف

 ، فهرست كردن، پیشنهاد كردن و..سؤاالت، پاسخ به سؤالاستدالل، طرح 

آوري اطالعات ، گرد يبردارادداشتيكردن، مصاحبه كردن،  وجوپرستحقیق)  -ب

 علمي و .. ديبازدو مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

كالس،  آوردن نمونه بهدرست كردن مدل و ماكت، تکمیل و ترسیم نقشه و نمودار،  -ج

 و ... يكاردرختهاي اجتماعي نظیر طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعالیت

 

  يو كتب يو عملکردهاي شفاهي آزمون

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

12 17 20  20  

 جمع 20 جمع 20 20 20
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 1400-1401 نهمبندي مطالعات اجتماعي بارم

 

 يابي از درس مطالعات اجتماعي در هر نوبت به صورت زير است:ارزش

صول      -1 صل دوم كتاب )ف شش ف ساوي     15( 7-12در آزمون كتبي پاياني نوبت دوم )خرداد( به  صل به طور م نمره به میزان هر ف

اي نمره 5/2بسته   6گیرد. به طوري كه در برگه آزمون نمره تعلق مي 5( 1-6فصل اول كتاب )فصول    6. به گیردنمره تعلق مي 5/2

 كتبي پاياني

 نوبت دوم

كتبي 

 پاياني

 نوبت اول

شماره 

 فصل
 يابي مستمر نوبت اول و دومارزش نمره

 

 

انتخابي از دو 

فصل توسط 

آموز هر دانش

 نمره 5/2فصل 

5/3 

 

5/3 

 

5/3 

 

5/3 

3 

3 

 فصل اول

 

 فصل دوم

 

 فصل سوم

 

 فصل چهارم

 فصل پنجم

 فصل ششم

4 

 

5/4 

 

5/4 

 

5 

1 

1 

 ها و افکار ، همفکريكردن ، بیان ايده راظهارنظوگو كردن، بحث و گفت -الف

، فهرست كردن، پیشنهاد  سؤاالت، پاسخ به سؤالكردن، استدالل ، طرح 

 كردن و..

آوري ، گرديبردارادداشتيكردن، مصاحبه كردن،  وجوپرستحقیق )  -ب

 علمي( ديبازداطالعات و مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

کمیل و ترسیم نقشه و نمودار ، ارائه ...درست كردن مدل و ماكت ، ت -ج

 يهاتیدر فعالمطالب در كالس ، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت 

 اجتماعي و ...

 هاي شفاهي و كتبي و عملکردي آزمون

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

 جمع   20 جمع 20 5

5/2 

 

5/2 
 

5/2 

 

 

5/2 

5/2 

5/2 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 فصل هشتم

 

 فصل نهم

 

 

 فصل دهم

فصل 

 يازدهم
 فصل دوازدهم

4 

 

5/4 

 

5/4 

 

5/4 

 

1 

1 

 و افکار، همفکري هادهياكردن ، بیان  اظهارنظركردن،  وگوگفتبحث و  -الف

، فهرست كردن، پیشنهاد سؤاالت، پاسخ به سؤالكردن، استدالل، طرح 

 كردن و..

آوري گرد ، يبردارادداشتيكردن، مصاحبه كردن،  وجوپرستحقیق)  -ب

 علمي و .. ديبازداطالعات و مراجعه به منابع ، تهیه گزارش 

،  اهبرگه و كاردرست كردن مدل و ماكت، تکمیل و ترسیم نقشه و نمودار  -ج

 هايارائه مطالب در كالس ، طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت در فعالیت

 اجتماعي و ...

  يو كتب يو عملکردهاي شفاهي آزمون

 

   يابيخود ارز

 يابي از طريق  والدينارزش

15 20  20 
 جمع

 20 جمع 20 20
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 دهد. كند و به آن پاسخ ميآموز دو فصل يا دو بسته را انتخاب ميشود و دانشفصل اول كتاب سؤال طراحي مي 6از 

ستون ارزش در كارنامه دانش -2 ستمر  آموزان تنها دو  ستمر   يابيارزش:  شود يمو پاياني درج يابي م يابي پاياني نمره و ارزش 20م

يابي مستمر نوبت دوم در ارزشیابي كتبي   آموزان در هر دو نوبت، میانگین اين دو نمره است. نمره ارزش  نمره و نمره نهايي دانش 20

 پاياني شهريور نیز منظور شود. 

ستاني در خردا  -3 سوي دفتر تألیف ارائه مي    نامهوهیش د پايه نهم ، بر مبناي طراحي آزمون كتبي هماهنگ ا سؤاالتي كه از  گردد، و نمونه 

 بود. خواهد
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 1400-1401 نهمبندي مطالعات اجتماعي دامه بارما

 كتبي پاياني شهريور،

 و داوطلبان آزاد ساالنبزرگ

 نمره

 5/1 فصل اول

 5/1 فصل دوم

 2 سوم فصل

 5/1 فصل چهارم

 5/1 فصل پنجم

 5/1 فصل ششم

 5/1 فصل هفتم

 2 فصل هشتم

 5/1 فصل نهم

 2 فصل دهم

 5/1 فصل يازدهم

 2 فصل دوازدهم

 20 جمع
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 1400-1401بندي رياضي هفتم بارم

 نوبت اول موضوع فصل

 3 حل مسئله با راهبردهاي مختلف 1فصل

 

 2فصل

 ضرب و تقسیم عددهاي صحیح محاسبه جمع ، تفريق،

 هاي مربوط به عدد صحیح و مفاهیم مربوطهحل مسئله

5/2 

5/1 

 

 

 3فصل

 ام يک الگو nنوشتن جمله  

 ساده كردن يک عبارت جبري

 پیدا كردن مقدار يک عبارت جبري

 حل مسئله با كمک  معادله ، حل معادله

1 

1 

1 

5/1 

 

 4فصل

اجزاي  كردن دایپ و هاهيزاو و هاخطپارهروابط بین 

 موردنظر

 هاشکل ينهشتهمتبديالت هندسي و 

5/2 

2 

 

 5فصل

هاي يک عدد و تشخیص عددهاي پیدا كردن شمارنده

 ب م م  و  ك م م و محاسبهاول 

 مرتبط با ب.م.م   و   ك.م.م يهامسئلهمفاهیم حل 

2 

2 

 20 جمع نمرات 
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 1400-1401بندي رياضي هفتم بارم ادامه

 شهريور نوبت دوم فتمه رياضي فصل

 1 1 حل مسئله با راهبردهاي مختلف 1فصل

 

 2فصل

 محاسبه جمع ، تفريق، ضرب و تقسیم عددهاي صحیح

 هاي مربوط به عدد صحیح و مفاهیم مربوطهحل مسئله

1 

5/0 

2 

 

 3فصل

 جبري يهاعبارتساده كردن  و ام يک الگو nنوشتن جمله  

 پیدا كردن مقدار يک عبارت جبري

 حل معادله -مسئله با كمک معادلهحل 

5/0 

5/0 

5/0 

2 

 

 4فصل

 پیدا كردن مقادير موردنظر  – هاهيزاوو  هاخطپارهروابط بین 

 هاشکلنهشتي هم هندسي و يهاليتبد

5/0 

1 

2 

 

 5فصل

ب.م.م  و محاسبههاي يک عدد و تشخیص عددهاي اول پیدا كردن شمارنده

 و ك.م.م

 ب.م.م و ك.م.م-مارنده هاهاي مربوطه به شحل مسئله

1 

5/0 

5/2 

 

 6فصل

 هاحجمگسترده - هاآن يهايژگيو و هاحجمانواع -تجسم فضايي

 محاسبه مساحت جانبي، مساحت كل و حجم منشورها

5/1 

2 

2 

 

 7فصل

 مفهوم جذر -ساده كردن يک عبارت توان دار -توان  فيتعر

 پیدا كردن مقدار يک عبارت توان دار و جذر يک عدد

5/1 

5/1 

5/2 

 8فصل

 رسم بردار و نوشتن مختصات آن

 بردارهاي مساوي و قرينه –پیدا كردن مختصات بردار 

 انتقال برداري و بیان جمع متناظر با آن

5/1 

1 

1 

3 

 9فصل
 مفاهیم احتمال و هاآن ریو تفستوصیف  رسم نمودار و

 و محاسبه احتمال وقوع يک پیشامد هادادهپیداكردن میانگین 

5/1 

5/1 

3 

 20 20 جمع نمرات 
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 1400-1401بندي رياضي هشتم بارم

 شهريور دوم نوبت اول نوبت فصل شماره

 5/1 5/1 5/4 فصل اول

 5/1 1 5/2 فصل دوم

 2 5/1 5/4 فصل سوم

 3 5/1 5 فصل چهارم

 2 5/1 5/3 فصل پنجم

 2 5/3  فصل ششم

 3 5/3  فصل هفتم

 5/2 3  فصل هشتم

 5/2 3  فصل نهم

 20 20 20 جمع 
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 1400-1401بندي رياضي نهم بارم

 شهريور
 

 نوبت اول نوبت دوم
 فصل

 

 

2 

 

2 

 

5 

 اول

 

 

2 

 

5/1  

 

4 

 دوم

 

2 

 

 

5/1  

 

5/5  

 سوم

 

3 

 

 

2 

 

5/5  

 

 چهارم

3 

 

 

3 
 

 

 پنجم

 

3 

 

5/3  
 

 

 ششم

 

3 

 

5/3  
 

 

 هفتم

 

2 

 

3 
 

 

 هشتم

20 

 
 جمع 20 20
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 1400ـ 1401 هفتم، هشتم و نهمعلوم تجربي بندي بارم

نمره عملي است. در نظر گرفتن  5نمره كتبي و 15  بر اساسهاي علوم تجربي پاياني )نوبت اول و دوم  ( كتاب يهاآزموننمره نهايي 

 آزمون عملي ضروري  است. در زير موارد

 طراحي آزمايش بر اساس مفاهیم كتاب درسي 
 اجراي آزمايش 

 ج آزمايشتفسیر نتاي 

 ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهیم درسي 

 هادهيپدمشاهده دقیق  

 گیري كاربرد ابزار و اندازه 

 رعايت نکات ايمني و توجه به هشدارها 

وم هاي اجرايي آن را براي تحقق اهداف آموزش علشود دفتر آموزش متوسطه اول، زمینه، پیشنهاد ميموارد فوق كردن يياجرا درباره

 يهاكالسبه فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در مدارس شهري و روستايي و ايجاد  توانيم هااقدامدر اين پايه فراهم آورد.از اين 

 مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد . 

از آزمون كتبي برگزار شود و  روز بعدا يک تواند قبل ينمره عملي، بخشي از نمره پاياني است و آزمون آن مي 5توجه داشته باشید كه       

 .نمره مستمر نيستنمره آزمون عملي ، 

آموزان در كالس يا خارج از كالس و در گروهي يا انفرادي  دانش يهاتیفعال بر اساسيابي است كه معلم آن را يابي مستمر، ارزشارزش

 بر اساسآموز در هنگام انجام هر فعالیت يا ت معلم و تعامل بین معلم و دانشمشاهدا بر اساسيابي شاين ارز دهد.طول سال تحصیلي انجام مي

 نمره است.  20يابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( شود. نمره اين ارزشهاي كتبي و شفاهي انجام ميپرسش
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 1400-1401بندي علوم تجربي هفتم بارم

 نمره( 15بخش آزمون كتبي )

 شهريور خرداد -نوبت دوم  دي  -نوبت اول شماره فصل

1 75/0 25/0 5./ 

2 75/1 5/0 75/0 

3 3 75/0 5/1 

4 5/2 5/0 1 

5 5/2 5/0 1 

6 5/2 5/0 1 

7 2 5/0 1 

8  75/1 25/1 

9  5/1 1 

10  75/1 5/1 

11  5/1 1 

12  5/1 1 

13  25/1 75/0 

14  25/1 1 

15  1 75/0 

 15 15 15 جمع

 نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر كند. تواندميتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل در ام 

  صدم نسبت به بارم فوق تغییر كند. وپنجبیست تواندميدر امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل 

  اص يابد .نمره به بخش دوم كتاب اختص 5/3نمره به بخش اول كتاب و  5/1نمره عملي  5در نوبت دوم  از 
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 1400ـ 1401بندي علوم تجربي هشتم بارم

 نمره( 15بخش آزمون كتبي )

 شهريور خرداد -نوبت دوم  دي -نوبت اول شماره فصل

1  5/1 5/0 75/0 

2  5/2 5/0 25/1 

3  5/1 5/0 75/0 

4  5/1 5/0 75/0 

5  5/2 5/0 25/1 

6  5/1 5/0 75/0 

7  2 5/0 1 

8  2 5/0 1 

9   25/2 25/1 

10   25/1 1 

11   1 1 

12   5/1 1 

13   25/1 1 

14   25/2 25/1 

15   5/1 1 

 15 15 15 جمع

  نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر كند. تواندميدر امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل 

  صدم نسبت به بارم فوق تغییر كند. وپنجبیست تواندميدر امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل 

  نمره به بخش دوم كتاب اختصاص يابد . 5/3نمره به بخش اول كتاب و  5/1نمره عملي  5در نوبت دوم  از 
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 1400-1401نهم بندي علوم تجربي بارم

 نمره( 15بخش آزمون كتبي )

 شهريور خرداد -نوبت دوم  دي  -نوبت اول نام فصل شماره فصل

 1 5/0 2 ها در زندگيمواد و نقش آن 1

 1 5/0 25/2 گرها با يکديرفتار اتم 2

 1 5/0 25/2 به دنبال محیطي بهتر براي زندگي 3

 1 5/0 25/2 ؟حركت چیست  4

 1 5/0 25/2 نیرو 5

 1 5/0 2 ايزمین ساخت ورقه 6

 1 5/0 2 آثاري از گذشته زمین  7

 1 25/1  فشار و آثار آن 8

 1 5/1  هااشینم 9

 1 5/1  نگاهي به فضا 10

 1 5/1  گوناگوني جانداران 11

 1 25/1  دنیاي گیاهان 12

 1 5/1  مهرهجانوران بي 13

 1 5/1  دارجانوران مهره 14

 1 5/1  باهم زيستن 15

 15 15 15 جمع

  نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر كند. تواندميدر امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل 

  صدم نسبت به بارم فوق تغییر كند. وپنجبیست ندتواميدر امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل 

  خواهد بود. مدنظربندي شهريور هماهنگ كشوري يا استاني برگزار شود، بارم صورت بهچنانچه امتحان پايه نهم 
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 1400ـ  1401 هفتم، هشتم و نهم يبدن تيترب بارم بندي

ينمپاياني همچون سالالاير دروس انجام  اين درس آزمون  ارزشالالیابي با توجه به رويکرد فرآيندمحور درس تربیت بدني و سالالالمت در   

 يها آزمونهمچون  يبدن  تی تربهاي رايج در  بلکه معلم به صالالالورت مسالالالتمر و در جريان آموزش به كمک ابزارها و شالالالیوه          شالالالود

سه، دفتر    ست یلچکآمادگي جسماني،   يهاآزمونمهارتي، سرگروه، پروژه و ...   يهاشگزارمشاهده رفتار، كارنماي فعالیت خانه و مدر

 .كنديمدانش آموزان را در طول سال تحصیلي ارزيابي 

شاركت فعال     يهاتفاوتبا  توجه به اهمیت  ضرورت م سماني نمره درس تربیت بدني و   يهاتیفعالدر  هاآنفردي دانش آموزان  و  ج

سبه     در پايان هر نوبت  اعالم و در كارنامه او   آموزدانشمره نهايي و به عنوان ن سالمت در دوره اول متوسطه بر پايه بارم بندي زير محا

 ثبت خواهد شد.

 محتواي آموزشي 

 ارزيابي يهامالک
 روش سنجش و ارزيابي

 )ارزياب(
 هاداده يآورجمعابزار 

بارم 

بندي 

 )نمره( 

         رفتالالارهالالاي فردي و اجتمالالاعي

 نمره(2)
 فردي و اجتماعي )پوشش ورزشي،حضور  يرفتارها

سئول ، اجراي تکالیف و موقعبه ترل  ، كن يريپذتیم

هداشالالالت          يت ب به ديگران، رعا نات و احترام  هیجا

 فردي و عمومي و  ...(

 ارزيابي همساالن 
 يابيخود ارز 
 ارزيابي معلم 

 مشاهده رفتار ستیلچک 

  سرگروه يهاگزارشدفتر 

  ارزيابي از خود يا  سالالت یلچک

 ديگران

2 

    ورزشالالالي  يهالالامهالالارت بخش

 نمره(8)
  مدنظر در  يهامهارتورزشالالي)  يهاارتمهسالالطح

 هر نیمسال(

 

 ارزيابي همساالن 
 يابيخود ارز 

 ارزيابي معلم 

 ثبت ركورد ستیلچک 

 مشاهده رفتار ستیلچک 

4 

  سب امتیازات  يهارقابتو  هايبازدر انجام  شده ك

 كالسي

 ارزيابي همساالن 
 ارزيابي معلم 

 ثبت امتیازات ستیلچک 
1 

  در  ها ياسالالالتراتژمقررات،  و قوانین و  يریكارگ به

 ورزشي يهايباز

 ارزيابي همساالن 
 ارزيابي معلم 

 مشاهده رفتار ستیلچک 
1 

   ورزشي يهايبازمشاركت فعال در تمرينات و 
 ارزيابي همساالن 
 ارزيابي معلم 

 مشاهده رفتار ستیلچک 
2 

 ( 8آمادگي جسماني)نمره 
 شناخت مفاهیم و اصول آمادگي جسماني  مارزيابي معل 

 ارزيابي پروژه  ستیلچک 

 كتبي آنالين يهاآزمون 

2 

   سماني انجام تمرينات و تکالیف حركتي آمادگي ج

 در خانه و مدرسه

 ارزيابي معلم 
 ارزيابي والدين 

        كالالارنمالالاي  ثبالالت تکالالالیف

 حركتي در منزل

 پوشه كار 

 مشاهده رفتار ستیلچک 

2 

     (سماني مدنظر در هر  يفاكتورهاسطح آمادگي ج

 نیمسال(

 يابيود ارزخ 
 ارزيابي والدين 

 مشاهده رفتار ستیلچک 

 آمادگي جسماني يهاآزمون 

4 

 ( 2موضوعات دانشي)نمره 

 شناخت موضوعات مربوط به زندگي فعال 
 ارزيابي معلم 
 

 ارزيابي پروژه  ستیلچک 

 گزارش تکالیف منزل 

 كتبي آنالين يهاآزمون 

2 

 20 جمع نمرات
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 :موردتوجهنكات 

اختصالالاصالالي ) تجويزي(، انتخابي) نیمه تجويزي( و اختیاري   هايبخشورزشالالي در  هايمهارتانواع  ارائهبا توجه به  .1

سه روش زير            هايمهارتبرنامه ، نمره بخش  سال به يکي از  سه در هر نیم شي  مدر شي با توجه به برنامه آموز ورز

 :شودميمنظور 

 نمره(، 1نمره(، مهارت ورزشي اختیاري )1نمره (، مهارت ورزشي انتخابي) 2ورزشي اختصاصي)  هايمهارت 

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

 نمره(، 4ورزشي اختصاصي)  هايمهارت 

باشالالد كه عالوه بر مقايسالاله با نورم كالسالالي میزان پیشالالرفت   ايگونهبهدر بخش آمادگي جسالالماني ، نمره دهي بايد  -2

 قرار گیرد.  مدنظرز در طول نیمسال نی آموزدانش

رايج در سالالالنجش درس تربیت بدني و نحوه ارزيابي از عملکرد دانش  هايشالالالیوهاطالعات بیشالالالتر درباره  ابزارها و    -3

 است. شدهارائهراهنماي معلم تربیت بدني در دوره اول متوسطه  كتاب درآموزان،  
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  1400-1401 و سبك زندگي هفتم و هشتم تفكر يبارم بند

 آموزان حضوري داخل كشوربراي دانش

 شود:آموزان در درس تفکر و سبک زندگي، در چهار بخش انجام ميهاي دانشها و فعالیتارزشیابي از آموخته

 نمره. 5هاي كالسي، هاي كوچک و بحثوگوها در گروهآموزان در گفتمشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانش 1

سي نتايج كار دانش  2 شامل تکمیل برگه  برر سي  شتني و يا كار در منزل،  ها و فعالیتهاي خود ارزيابيآموزان در كتاب در  5هاي نو

 نمره.

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

 نمره. 5هاي زندگي،  آزمون كتبي از مفاهیم )كادرهاي سبز( دروس آداب و مهارت 4

و  3/81تفصیل در كتاب راهنماي تدريس تفکر و سبک زندگي پايه هفتم كد   هدف، شیوه، ابزار و زمان ارزشیابي به   ذكر است شايان 

 شده است.ارائه 3/87كتاب راهنماي تدريس تفکر و سبک پايه هشتم كد 
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-1400 

  1400-1401 و سبك زندگي هفتم و هشتم تفكر يبارم بند

 جلسه در مدرسه را دارند 6يكي در ه دور داخل كشور كه امكان حضور فيزآموزان مدارس آموزش از رابراي دانش

 5 آموز و انجام تکالیف كتاب در جلسالالات حضالالوري )بر اسالالاس انتظارات عملکردي مندرج در  نمره مشالالاهده عملکرد دانش

 كتاب راهنماي معلم(

 5 دهند.بت تحصیلي انجام ميآموزان كه يک نمونه از آن را در طول نونمره بررسي كار عملي پژوهشي دانش 

 10:نمره آزمون كتبي شامل 

o 5 هاي زندگيهاي آداب و مهارتشده درسنمره آزمون از مفاهیم كادرهاي تعیین 

o 5 هاي زندگينمره آزمون عملکردي از دروس تفکر و پژوهش و آداب و مهارت 

آموز را با هاي ذهني دانشذي مهارت كاغ   -شالالالود كه به صالالالورت مداد    به آزموني گفته مي   تعريف آزمون كتبي عملكردي:

 كند.استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عین آن( سنجش و ارزيابي مي

طرح سؤاالت آزمون كتبي عملکردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملکردي آن )قیدشده در كتاب راهنماي معلم كد 

ريزي درسي را شامل خواهد شد كه توسط مؤسسه آموزش از راه دور با نظارت گروه برنامهاي از انواع سؤاالت (، گستره3/87و  3/81

 ربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.ذي

 اي از سؤاالت آزمون كتبي عملکردي به شرح زير است.نمونه

داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، موزان آدر پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش .1

كتاب  100و  20، 19آيد. سالالؤاالت آزمون نبايد عین سالالؤاالت جداول صالالفحات نظرسالالنجي، يا هر دو روش( به دسالالت مي

م موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدا     آدرسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش     

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عین سؤاالت   روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مکتوب يا دو و سه روش( به دست مي    

 كتاب درسي باشد. 17جدول صفحات 

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

 یم داستانموضوع يا پیام مستق 

 ها، افراد و غیرهها، پديدههاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شباهت 

 موجود در داسالالتان با زندگي واقعي گذشالالته، حال و آينده  هاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شالالباهت

 فرد.

لیل جزئیات خبر، روابط جزئیات، ارائه آموز )تحارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواسالالت تحلیل خبر توسالالط دانش  .3

 نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گیري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصمیمهايي كه دانشارائه موقعیت .4

 و ... .5
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 1400-1401تفكر و سبك زندگي هفتم و هشتم  بنديادامه بارم
 حضور فيزيكي در مدرسه را ندارند وزش از راه دور ايراني خارج از كشور و آموزش الكترونيكي كه امكانآموزان مدارس آمبراي دانش

 10 :نمره از بخش تفکر و پژوهش شامل 

o 5 نمره آزمون كتبي عملکردي از دروس تفکر و پژوهش 

o 5 نجام  آموزان كه يک نمونه از آن را در طول نوبت تحصالالالیلي ا    نمره بررسالالالي كار عملي پژوهشالالالي دانش

 .دهندمي

 10 هاي زندگي شامل:نمره از بخش آداب و مهارت 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي عملکردي از دروس آداب و مهارت 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهیم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

آموز را با هاي ذهني دانشارتكاغذي مه    -شالالالود كه به صالالالورت مداد    به آزموني گفته مي   تعريف آزمون كتبي عملكردي:

 كند.استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عین آن( سنجش و ارزيابي مي

طرح سؤاالت آزمون كتبي عملکردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملکردي آن )قیدشده در كتاب راهنماي معلم كد 

ستره 3/87و  3/81 شا  (، گ سؤاالت را  سسه آموزش از راه دور با نظارت گروه        اي از انواع  سنجش/ مؤ سط مركز  شد كه تو مل خواهد 

 ربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.ريزي درسي ذيبرنامه

 اي از سؤاالت آزمون كتبي عملکردي به شرح زير است.نمونه

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، آدر پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش .1

كتاب  100و  20، 19آيد. سالالؤاالت آزمون نبايد عین سالالؤاالت جداول صالالفحات نظرسالالنجي، يا هر دو روش( به دسالالت مي

با كدام موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال      آدرسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش     

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عین سؤاالت   روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مکتوب يا دو و سه روش( به دست مي    

 كتاب درسي باشد. 17جدول صفحات 

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

 م مستقیم داستانموضوع يا پیا 

 ها، افراد و غیرهها، پديدههاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شباهت 

 موجود در داسالالتان با زندگي واقعي گذشالالته، حال و آينده  هاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شالالباهت

 فرد.

وز )تحلیل جزئیات خبر، روابط جزئیات، ارائه آمارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواسالالت تحلیل خبر توسالالط دانش  .3

 نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گیري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصمیمهايي كه دانشارائه موقعیت .4

 و ... .5

 

 

 

 

 

 

 



 48 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 1400-1401تفكر و سبك زندگي هفتم و هشتم  بنديادامه بارم

 )متفرقه( خارج از كشوربراي داوطلبان آزاد 

 10 نمره آزمون كتبي عملکردي از دروس تفکر و پژوهش 

 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي عملکردي از دروس آداب و مهارت 

 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهیم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

آموز را با هاي ذهني دانشكاغذي مهارت    -ادشالالالود كه به صالالالورت مد    به آزموني گفته مي   تعريف آزمون كتبي عملكردي:

 كند.استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي )نه عین آن( سنجش و ارزيابي مي

طرح سؤاالت آزمون كتبي عملکردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملکردي آن )قیدشده در كتاب راهنماي معلم كد 

ربط در ريزي درسي ذي سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش با نظارت گروه برنامه     اي از انواع (، گستره 3/87و  3/81

 دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.

 اي از سؤاالت آزمون كتبي عملکردي به شرح زير است.نمونه

ود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، موزان داده شآدر پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش .1

كتاب  100و  20، 19آيد. سالالؤاالت آزمون نبايد عین سالالؤاالت جداول صالالفحات نظرسالالنجي، يا هر دو روش( به دسالالت مي

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام      آدرسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش     

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عین سؤاالت   )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مکتوب يا دو و سه روش( به دست مي    روش 

 كتاب درسي باشد. 17جدول صفحات 

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

 تانموضوع يا پیام مستقیم داس 

 ها، افراد و غیرهها، پديدههاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شباهت 

 موجود در داسالالتان با زندگي واقعي گذشالالته، حال و آينده  هاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شالالباهت

 فرد.

ئیات خبر، روابط جزئیات، ارائه آموز )تحلیل جزارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواسالالت تحلیل خبر توسالالط دانش  .3

 نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گیري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصمیمهايي كه دانشارائه موقعیت .4

 و ... .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

  1400-1401تفكر و سبك زندگي هفتم و هشتم  بنديادامه بارم

 التعليم مدارس خارج از كشورسال و الزمگآموزان حضوري بزربراي دانش

 نمره. 5هاي كالسي، هاي كوچک و بحثوگوها در گروهآموزان در گفتمشاهدات معلّم از میزان مشاركت دانش 1

سي نتايج كار دانش  2 شامل تکمیل برگه  برر سي  شتني و يا كار در منزل،  ها و فعالیتهاي خود ارزيابيآموزان در كتاب در  5هاي نو

 نمره.

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

 نمره. 5هاي زندگي، آزمون كتبي از مفاهیم )كادرهاي سبز( دروس آداب و مهارت 4

 شود.الذكر دو برابر مينمره پاياني باشد. هر كدام از نمرات فوق 20نمره مستمر و  20اگر كه مصوبه شوراي عالي 

و  3/81ذكر است هدف، شیوه، ابزار و زمان ارزشیابي به تفصیل در كتاب راهنماي تدريس تفکر و سبک زندگي پايه هفتم كد      يانشا 

 شده است.ارائه 3/87كتاب راهنماي تدريس تفکر و سبک پايه هشتم كد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 1400-1401تفكر و سبك زندگي هفتم و هشتم  بنديادامه بارم
 شوندمحسوب مي نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي)جهش تحصيلي( آيين 28آموزاني كه متقاضي استفاده از ماده دانش

 10 :نمره آزمون كتبي عملکردي از دروس تفکر و پژوهش شامل 

o 5 نمره از دروس تفکر فلسفي 

o 5 هاي پروژه پژوهشينمره از درس 

 10هاي زندگي شاملنمره از بخش آداب و مهارت: 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي عملکردي از دروس آداب و مهارت 

o 5 هاي زندگينمره آزمون كتبي از مفاهیم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارت 

آموز را با هاي ذهني دانشكاغذي مهارت    -شالالالود كه به صالالالورت مداد    به آزموني گفته مي   تعريف آزمون كتبي عملكردي:

 كند.اي كتاب درسي )نه عین آن( سنجش و ارزيابي مياستفاده از موارد مشابه محتو

طرح سؤاالت آزمون كتبي عملکردي متناسب با محتواي برنامه و انتظارات عملکردي آن )قیدشده در كتاب راهنماي معلم كد 

ريزي گروه برنامه اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط دفتر آموزش دوره اول متوسطه با همکاري(، گستره3/87و  3/81

 ربط در دفتر تألیف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.درسي ذي

 اي از سؤاالت آزمون كتبي عملکردي به شرح زير است.نمونه

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش )مشاهده، آدر پايه هفتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش .3

كتاب  100و  20، 19آيد. سالالؤاالت آزمون نبايد عین سالالؤاالت جداول صالالفحات نظرسالالنجي، يا هر دو روش( به دسالالت مي

موزان داده شود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام      آدرسي باشد. در پايه هشتم تعدادي سؤال در جدولي به دانش     

آيد. سؤاالت آزمون نبايد عین سؤاالت   روش( به دست مي  روش )مشاهده، نظرسنجي، مراجعه به منابع مکتوب يا دو و سه   

 كتاب درسي باشد. 17جدول صفحات 

 نوشتن يک سؤال پژوهشي .4

هاي پژوهش، شده )هدف پژوهش، سؤال  ها يا كل يک طرح پژوهش براي يک سؤال پژوهشي از پیش تعیین  نوشتن بخش  .5

 شیوه گردآوري اطالعات، تعیین ابزار گردآوري اطالعات(

 شده در پايه هفتميک ابزار پژوهشي براي مشاهده يا نظرسنجي براي يک سؤال پژوهشي از پیش تعیینطراحي  .6

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

 شود كه پس از مطالعه آن به سه گروه سؤال به شرح زير پاسخ گويند.آموزان داده ميداستاني كوتاه به دانش  .8

 یام مستقیم داستانموضوع يا پ 

 ها، افراد و غیرهها، پديدههاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شباهت 

 موجود در داسالالتان با زندگي واقعي گذشالالته، حال و آينده  هاي بین موقعیتها، رابطهها، تفاوتتحلیل شالالباهت

 فرد.

آموز )تحلیل جزئیات خبر، روابط جزئیات، ارائه ارائه متن كوتاهي از يک خبر روز و درخواسالالت تحلیل خبر توسالالط دانش  .9

 نظر شخصي درباره خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر(

 گیري و يا قضاوت كند.آموز در خصوص آن تصمیمهايي كه دانشارائه موقعیت .10

 و ... .11
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 1400-1401 هفتم، هشتم و نهمبندي زبان انگليسي بارم

 امتحان نوبت اول و دوم 

         ن مستمرآزمو

 

 مختلف كتاب درسي و كتاب كار يهابخشنمره( شامل  20ارزشیابي مستمر)-

         آزمون پاياني

 زير: يهابخشنمره( شامل  20ارزشیابي پاياني )در مجموع  -

 نمره( به صورت شفاهي شامل: 5) (Speaking)الف( صحبت كردن 

 Interview               
 Monologue           
 Role play   

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

 تحويل شود.  

 تسؤاالگردد و دانش آموزان به صورت مکتوب به نمره( در اين بخش از آزمون، فايل صوتي پخش مي 5)  (Listening)ب( گوش كردن 

دهند. اين بخش از آزمون يک تا دو هفته پیش از آغاز امتحانات كتبي نوبت اول و دوم توسط دبیر از فايل صوتي پاسخ مي شدهيطراح

گردد. الصاق برگه اين امتحان به برگه امتحان كتبي  نوبت اول و دوم الزامي است. همچنین دبیران محترم به صورت كالسي برگزار مي

 فشرده امتحان گوش دادن را به مدير واحد آموزشي تحويل نمايند.گرامي بايد لوح 

امتحان پايان سال و در ابتداي آزمون درس زبان، به  همان روزدر امتحان نهايي پايه نهم )نوبت دوم(، در  (listening)آزمون بخش  -

 برگزار خواهد شد. متمركز استانيصورت 

 نمره( 10) (Writing and Reading Comprehension)ج( درك مطلب از طريق خواندن و نوشتن 

تقسیم بر  تيدرنهانوشتاري و خوانداري، اين قسمت از آزمون از بیست نمره طراحي و  يهامهارتبخش  سؤاالتبراي تسهیل در طراحي  -

 گردد.دو مي

 د بود.پاياني تقسیم بر دو خواه يابيارزشمستمر و  يابيارزش، مجموع در هر دو نوبتنمره آزمون 

 نمره نهايي:

(آزمون پاياني) 𝟐𝟎 + (آزمون مستمر) 𝟐𝟎

𝟐
 

 :توجه

 .ردیگيمارزشیابي پاياني نوبت اول از نیمه اول كتاب صورت  -

 گردد.از نیمه دوم كتاب طراحي مي دوسومنمره از دروس نیمه اول كتاب و  سومکيدر نیم سال دوم،  -

نمره از بند ب  10گردد. )نمره طراحي و در نهايت تقسیم بر دو مي  30ون نهايي( از نوبت دوم پايه نهم) آزم برگه امتحان كتبي  -

 نمره از بند ج  آزمون پاياني جدول باال( 20و 

  امتحان شهريور:  
 .شوديمو آزمون پاياني نیز همانند امتحان خرداد برگزار  گردديمهمان نمره آزمون مستمر كالسي محسوب  ،نمره مستمر
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 1400-1401دي هنر هفتم بنبارم

 طراحي و نقاشي:

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -
 متنوع، متعدد و جديد )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 6

راي ايده و اج

 بیان هنري
 ؛يشناسييبايزتوانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر -

 توانايي بیان افکار و احساسات؛-

 با امکانات  و وسايل در دسترس. هادهيااجراي -

 نمره 7

درک 

 هنري 

 طبیعت و خالق آن؛  يهاييبايزدرك  - يشناسييبايز

 در آثار هنري . هاييبايزدرك  -

 نمره 3

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگي -

 آثار هنري ايران؛  يشناختييبايزشناخت عناصر و قواعد -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.-

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 عكاسي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

 هنري خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 توانايي مشاهده طبیعت، و آثار هنري؛ -

هاي عکاسي در نور خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان تفاوت -

و نور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير نهايي  طبیعي

 قرار دارند(:  تياولوخواهند بود در 

 نمره 3

اجراي ايده و 

 بیان هنري
 4تنوع در انتخاب كادر براي عکاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و افقي(:  -

 نمره

 نمره 5عکس: در  دیتأكي مشخص بودن موضوع عکاسي با ايجاد نقطه-

تشخیص نور مناسب براي عکاسي و توانايي برطرف نمودن موانع هنگام عکاسي  -

 نمره 5در نور كم: 

 نمره14

هاي هاي مناسب براي ارائه در كالس از میان انبوه عکسانتخاب عکس- يشناسييبايز درک هنري 

س عک انتخابآموزان بايد قادر به )دانش شدهارائهبا توجه به تمرين  شدهگرفته

 هاي خود باشند(: تر از میان عکسمناسب

 نمره 1

 هايهاي خود و مشاركت در بحثآموز در بیان صحیح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري

 گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس: 

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 خوشنويسي:

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و پرورش 

 ايده

 توانايي مشاهده آثار هنري ؛-

 متنوع، متعدد و جديد در تركیب)خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره  1

اجراي ايده و بیان 

 هنري

 نمره (  3درست : ) دهیكشچیدمان حروف و كلمات  و انتخاب  نحوه: تركیب-

 نمره(  2:اجراي صحیح شکل نستعلیق حروف و كلمات: ) نستعلیق سينوي صحیح-

هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه  ازیموردن اندازهبه:  برداري مركب-

 نمره(  2هنگام نگارش مركب كم يا زياد نیايد. )

: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در نگارش قلم قدرت-

 مره(ن 2احساس نشود. ) 

 نمره( 1: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )نويسي پاكیزه-

موز در طول سال  براي 'پشتکار و جديت دانش آ میزان تالش و پیشرفت:  -

 .نمره( 3اهمیت بااليي برخوردار است. ) ازفراگیري خوشنويسي كه 

 نمره 13

درك 

 هنري 

 نمره 2 ر خوشنويسي و انواع خط .در آثار مختلف هن هاييبايزدرك  - يشناسييبايز

تاريخ و میراث 

 فرهنگي

 نمره( 2خوشنويسي:  ) شدهيمعرف يهاگونهشناخت و درك  -

 

 نمره 2

 نمره 2 درون يک اثر خوشنويسي يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -  نقد هنري

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 طراحي سنتي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانهنشا اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 ؛ هاآنالهام از  توانايي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و -

و مانند چرخش ، بزرگ متنوع، متعدد و جديد  )خالقیت(  يهادهيا ارائهتوانايي  -

 نمره( 2: )هاآن يزیآمرنگكردن و... نقش هندسي  و  كوچک

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره  4(  هاگرههندسي ) ساده و  يهانقشطراحي مناسب ) صحیح ( 

 نمره (  3هندسي در كادر  )  يهانقشتکرار 

و توجه به  يشناسرنگ يهاآموزشبا گواش و طبق  يزیآمرنگمناسب ) يزیآمرنگ

و تمیزي  باشد صحیح رنگ زدن يكاريكاشسنتي ايران در معماري و  يهارنگ

 نمره ( 4در همه موارد رعايت شود (. ) يزیآمرنگ

 (2تمیزي و اجراي كار ) 

 نمره 13

درک 

 هنري 

 نمره 1 )طراحي هندسي( در آثار هنري . يشناسييبايزدرك قواعد هندسي و اصول  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 ف ايرانهنري مختل –هندسي در میراث فرهنگي  يهاطرحشناخت  -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -
 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 :يبافميگل 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده
 ؛ هاآنالهام از  توانايي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و-

 )خالقیت(.  هانقشمتنوع، متعدد و جديد در طراحي  يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره( 4)   چله يکسان باشد ( يهانخچله پیچي مناسب ) فاصله بین 

و چله ها با يک كشش باشد و شل  يالالبهپود از  يهانخبافت صحیح و مناسب ) 

 نمره(4ايجاد نشود ()  و سوراخحفره  و نگارها و نقشنشود تا در زمینه  سفت

 اجراشدهو مناسب  شدهانتخاباجراي صحیح نقش در بافته ) نقشي كه جهت بافت 

 مره(ن 3دچار سره نشود  نباشد ( ) میباشد گل

 نمره (  1شانه ( براي كوبیدن  )–استفاده  مناسب از دفتین )دفه  

 نمره 12

درک 

 هنري 

 نمره 2 در آثار هنري مختلف يشناسييبايزدرك قواعد و اصول  يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛؛  –آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگي -

 گي ايران و حفظ و نگهداري از آن.احترام به تاريخ و میراث فرهن -
 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 سفالگري: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 هپرورش ايد

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -
 متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره( 2آماده سازي گل مناسب :)رطوبت و چسبندگي مناسب ،ورز دادن ( )--

باشد و تعادل داشته باشد و موقع ايستادن صاف  كامالًايستايي حجم گلي )ته حجم  

 نمره ( . 2تکان نخورد()

 نمره(. 4ضخامت يکنواخت ديواره  حجم  و اتصال مناسب )

 نمره( 2خشک كردن مناسب ظرف   پس از خشک شدن ترك ترك نباشد  ) 

 نمره(. 2مناسب  ) يزیآمرنگ 

 نمره 12

درک 

 هنري 

 نمره 2 سفال در آثار هنري .  يشناسييبايزدرك قواعد  - يشناسييبايز

تاريخ و میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگي -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 آوايي:  يهنرها

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 هنري ؛–طبیعت، آثار  فرهنگي  حوزهتوانايي مشاهده در سه -

 متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري
 1ساختن يک ملودي   -

 2ساختن يک ملودي با بافت چند صدايي  -

 

 نمره 3

درک 

 هنري 

 ريتم : يشناسييبايز

 نمره(؛ 1تشخیص صداي ضرب دار )ريتمیک ( از غیر ريتمیک ) -

 نمره( 1در يک اصوات موسیقايي ) تکرارشوندهتشخیص الگوهاي  -

 ملودي:

 نمره(؛ 1از غیر موسیقايي ) تشخیص اصوات موسیقايي -

 نمره(؛ 1تشخیص اصوات باال و پايین ) -

 نمره(؛ 1) هاملوديمیان  هايسکوتتشخیص  -

 رنگ صوتي :

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

 فرم :

 نمره(؛ 1تشخیص تکرارها در طول شنیدن اثر ) -

 بافت :

 نمره(؛ 2از چند صدايي ) صداييتکتشخیص بافت  -

 2)  شودميخیص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنیده تش -

 نمره(.

 نمره 11

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 رهنم 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 



 59 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 هنري –فرهنگي پیرامون، تاريخ و میراث فرهنگي  – ياجتماعتوانايي مشاهده محیط -

 نمره(؛ 2)  هاآنالهام از  ايران و آثار هنري و

 نمره( 3متنوع، متعدد و جديد براي آفرينش موقعیت   )خالقیت(. ) يهادهيا ارائهيي توانا-

 نمره 5

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره (   2نويسي ) وگوگفت 

 نمره ( 2) يپردازتیشخص 

 نمره (  2ماجرا نويسي ) 

 صحنه نويسي و خوانش هر اثر )نمايشنامه خواني( كه به شرح ذيل است : 

 نمره (  2درك شخصیت ) الف ( 

 نمره (  2ب  ( بیان مناسب ) 

 نمره (  2ج  ( احساس مناسب  ) 

 نمره (  1د  ( خوانش درست عبارات و كلمات  )

 نمره 11

درک 

 هنري 

 نمره 2 صحنه  يشناسييبايزدرك عناصر  - يشناسييبايز

 عاطفي اثر –توصیف احساسي - نقد هنري

 نه تحلیل  عناصر زيباشناسي صح-

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 توجه:

به عنوان نمره نهايي در كارنامه  كنندميهاي هنري كسالالالب موزان از مجموعه جداول ارزشالالالیابي فعالیتآاي كه دانشمیانگین نمره

 .ثبت خواهد شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 1400-1401بندي هنر هشتم بازم

 :يرسازيتصوطراحي و 

عناوين 

 كارنامه

بارم  قتحق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -
 متنوع، متعدد و جديد )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 6

اجراي ايده و بیان 

 هنري
 ؛يشناسييبايزتوانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر -

 توانايي بیان افکار و احساسات؛-

 با امکانات  و وسايل در دسترس. هادهيااجراي  -

 نمره 7

درک 

 هنري 

 طبیعت و خالق آن؛  يهاييبايزدرك  - يشناسييبايز

 در آثار هنري . هاييبايزدرك  -

 نمره 3

تاريخ و میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگي -

 در آثار هنري ايران؛  يشناختييبايزعناصر و قواعد شناخت -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 عكاسي: 

عناوين 

 مهكارنا

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 توانايي مشاهده  طبیعت، آثار هنري ؛-
هاي عکاسي در نور طبیعي و خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان تفاوت-

در  دنور مصنوعي )انتخاب موضوعاتي كه نمايانگر بافت در تصوير نهايي خواهند بو

 قرار دارند(:  تياولو

 نمره 3

اجراي ايده و 

 بیان هنري
 نمره 4تنوع در انتخاب كادر براي عکاسي )استفاده از هر دو كادر عمودي و افقي(:  -

 نمره 5مشخص بودن موضوع عکاسي با استفاده از زاويه ديد  در عکس: -

اسي موانع هنگام عکتوانايي تشخیص نور مناسب براي عکاسي و توانايي برطرف نمودن 

 نمره 5در نور كم: 

 نمره 14

درک 

 هنري 

ا ب شدهگرفتههاي هاي مناسب براي ارائه در كالس از میان انبوه عکسانتخاب عکس  يشناسييبايز

تر از میان عکس مناسب انتخابآموزان بايد قادر به )دانش شدهارائهتوجه به تمرين 

 هاي خود باشند(: عکس

 نمره 1

هاي هاي خود و مشاركت در بحثآموز در بیان صحیح نظرات و ايدهتوانايي دانش - هنرينقد 

 گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس
 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 خوشنويسي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 شاهده آثار هنري ؛توانايي م-

 متنوع، متعدد و جديد در تركیب)خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

1 

 نمره

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره (  3درست : ) دهیكشچیدمان حروف و كلمات  و انتخاب  نحوه: تركیب-

 نمره(  2:اجراي صحیح شکل نستعلیق حروف و كلمات: ) نستعلیق نويسي صحیح-

هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه  ازیموردن اندازهبه:  اريبرد مركب-

 نمره(  2هنگام نگارش مركب كم يا زياد نیايد. )

: جسارت در اجراي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در نگارش قلم قدرت-

 نمره( 2احساس نشود. ) 

 نمره( 1: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )نويسي پاكیزه-

موز در طول سال  براي 'پشتکار و جديت دانش آ میزان تالش و پیشرفت:  - -

 .نمره( 3اهمیت بااليي برخوردار است. ) ازفراگیري خوشنويسي كه 

 نمره 13

درك 

 هنري 

 نمره 2 در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط . هاييبايزدرك  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 نمره 2 نمره( 2خوشنويسي:  ) شدهيمعرف يهاگونهك شناخت و در -

 نمره 2 درون يک اثر خوشنويسي يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -  نقد هنري

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 طراحي سنتي نقوش: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 ؛ هاآنالهام از  توانايي مشاهده در طبیعت و آثار هنري و -

و مانند چرخش ، بزرگ متنوع، متعدد و جديد  )خالقیت(  يهادهيا ارائهتوانايي  -

 نمره( 2: )هاآن يزیآمرنگكردن و... نقش هندسي  و  كوچک

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره  4(  هاگرهاده و هندسي ) س يهانقشطراحي مناسب ) صحیح ( 

 نمره (  3هندسي در كادر  )  يهانقشتکرار 

و توجه به  يشناسرنگ يهاآموزشبا گواش و طبق  يزیآمرنگمناسب ) يزیآمرنگ

باشد صحیح رنگ زدن و تمیزي  يكاريكاشسنتي ايران در معماري و  يهارنگ

 نمره ( 4در همه موارد رعايت شود (. ) يزیآمرنگ

 (2اجراي كار ) تمیزي و 

 نمره 13

درک 

 هنري 

 نمره 1 )طراحي هندسي( در آثار هنري . يشناسييبايزدرك قواعد هندسي و اصول  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري مختلف ايران –هندسي در میراث فرهنگي  يهاطرحشناخت  -

 از آن.احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري  -
 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 بافت سنتي پارچه:

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده
 ؛ هاآنالهام از  در طبیعت و آثار هنري وتوانايي مشاهده -

 )خالقیت(.  هانقشمتنوع، متعدد و جديد در طراحي  يهادهيا ارائهتوانايي -
 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره( 2)   چله يکسان باشد ( يهانخچله كشي مناسب ) فاصله بین 

و يک كشش باشد و شل  چله ها با يالالبهپود از  يهانخبافت صحیح و مناسب ) 

 نمره(4ايجاد نشود ()  و سوراخحفره  و نگارها و نقشنشود تا در زمینه  سفت

 اجراشدهو مناسب  شدهانتخاباجراي صحیح نقش در بافته ) نقشي كه جهت بافت 

 نمره( 5باشد( )

 نمره (  1استفاده  مناسب از ابزار و وسايل  ) 

 نمره 12

درک 

 هنري 

 نمره 2 در آثار هنري مختلف يشناسييبايزقواعد و اصول درك  يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛؛  –آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگي -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -
 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 چاپ دستي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -
 و جديد؛  )خالقیت(.متنوع، متعدد  يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 (1مناسب) نمره اثرگذارال تهیه شيء 1

 نمره( 1ال انتخاب نوع گره، بستن خوب گره ) 2

 نمره( 1شابلون ) يبندرنگال تهیه الگوي مناسب، طريقه درست بريدن  3

شدن  چاپ صحیح و مناسب:  نقش اندازي صحیح ,  ايجاد صحیح رنگ بعد از باز-4

 نمره( 4بر هم ) هاشابلونگره, منطبق بودن 

 5باشد) اجراشدهمناسب  شدهانتخاب.اجراي صحیح نقش: نقشي كه جهت چاپ 5

 نمره(

 نمره 12

درک 

 هنري 

 نمره 2 سفال در آثار هنري .  يشناسييبايزدرك قواعد  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران؛ –ي آگاهي از  تاريخ و میراث فرهنگ-

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -
 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 آوايي:  يهنرها

عناوين 

 كارنامه

بارم  قتحق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 هنري ؛–طبیعت، آثار  فرهنگي  حوزهتوانايي مشاهده در سه -

 متنوع، متعدد و جديد؛  )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -
 نمره 2

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 1ساختن يک ملودي   -

 2ساختن يک ملودي با بافت چند صدايي  -
 مرهن 3

درک 

 هنري 

 ريتم : يشناسييبايز

 نمره(؛ 1تشخیص صداي ضرب دار )ريتمیک ( از غیر ريتمیک ) -

 نمره(1در يک اصوات موسیقايي ) تکرارشوندهتشخیص الگوهاي  -

 ملودي:

 نمره(؛ 1تشخیص اصوات موسیقايي از غیر موسیقايي ) -

 نمره(؛ 1تشخیص اصوات باال و پايین ) -

 نمره(؛ 1) هاملوديمیان  هايسکوتتشخیص  -

 نمره(؛ 1تشخیص نوع كمان يا نمودار ملودي ) -

 رنگ صوتي :

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

 فرم :

 نمره(؛ 1تشخیص تکرارها در طول شنیدن اثر ) -

 بافت :

 نمره(؛ 1از چند صدايي ) صداييتکتشخیص بافت  -

 2)  شوديمتشخیص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنیده  -

 نمره(.

 نمره 11

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي  -

 درك تفاوت بعضي از انواع آواها در میراث فرهنگي و هنري ايران -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزصیف  قواعد و عناصر  تو-
 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 

 كارنامه

بارم  تحقق يهانشانه اهداف كلي

 بندي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 هنري –فرهنگي پیرامون، تاريخ و میراث فرهنگي  – ياجتماعتوانايي مشاهده محیط -

 نمره(؛ 2)  هاآنالهام از  ايران و آثار هنري و

 نمره( 3متنوع، متعدد و جديد براي آفرينش موقعیت   )خالقیت(. ) يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 5

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره (  2نمايشي  ) يهايباز. اجراي 1

 ( :يپردازتیشخصمتفاوت با استفاده از فنون بازيگري )  يهانقش. اجراي 2

 نمره (  2درك شخصیت ) 

 يهانقشاستفاده صحیح از بدن و انجام صحیح حركات براي ايفاي 

 نمره( 2متفاوت ) 

 نمره (  2)  مناسببیان 

 نمره (  2احساس مناسب  ) 

 نمره (  1خوانش درست عبارات و كلمات  )

 

 نمره 11

درک 

 هنري 

 درك مفهوم بازي و بازيگري - يشناسييبايز

 صحنه .  يشناسييبايزدرك عناصر 
 نمره 2

 عاطفي اثر –توصیف احساسي - نقد هنري

 تحلیل  عناصر زيباشناسي صحنه -
 نمره 2

 نمره 20 جمع

 توجه:

به عنوان نمره نهايي در كارنامه  كنندميهاي هنري كسالالالب موزان از مجموعه جداول ارزشالالالیابي فعالیتآاي كه دانشمیانگین نمره

 .شد ثبت خواهد
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 1400-1401نهم  بندي هنربارم

 طراحي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -

 ت(.متنوع، متعدد و جديد )خالقی يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 6

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 ؛يشناسييبايزتوانايي استفاده از قواعد بصري و عناصر -

 توانايي بیان افکار و احساسات؛-

 وسايل در دسترس. با امکانات و هادهيااجراي  -

 نمره 7

درك 

 هنري 

 طبیعت و خالق آن؛  يهاييبايزدرك  - يشناسييبايز

 شامل:  نري در آثار ه هاييبايزدرك  -

 در محیط اطراف؛  بنديتركیب 

 در تصاوير؛ بنديتركیب 

  تناسب , نظم,ريتم, تضاد, و... شناسيزيباييتوجه به اصول : 

 نمره 3

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هنري ايران و جهان؛ –آگاهي از  انواع مختلف  طراحي در تاريخ و میراث فرهنگي -

 آثار هنري ايران؛  يشناختييبايزشناخت عناصر و قواعد -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن. -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 يهابحثخود در مورد آثار طراحي و مشاركت در  يهادهياتوانايي  بیان نظرات و  -

 ي)محتوايي(گروه

 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 گرافيك: 

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي عناوين كارنامه

ايده يابي و پرورش  آفرينش هنري

 ايده

 مشاهده آثار گرافیکي 

 نو)خالقیت( در طراحي و اجرا  يهادهيا ارائه 

 ديداري در امر تبلیغات يهارسانهشناخت كاربرد صحیح  

 رهنم 6

اجراي ايده و بیان 

 هنري

 آثار گرافیک يشناسييبايزاستفاده از  عناصر بصري و  قواعد 

 توانايي بیان ايده و انتقال پیام توسط آثار گرافیکي

 دسترسقابلبا امکانات و وسايل  هادهيااجراي 

 نمره 6

 درك زيبايي در آثار گرافیکي شامل:  يشناسييبايز درك هنري

 اسب: رنگ و طرح؛ من بنديتركیب 

 هماهنگي عناصر تصويري و نوشتاري؛ 

  ريتم, تضاد, شناسيزيبايياصول : 

  تناسب مواد با نحوه اجرا و محیط 

 نمره 3

میراث  تاريخ و

 فرهنگي

, ابنیه و بناهاي سنتي, محلي و ملي و هامايهتوجه به نقش  -

 كاربرد آن در خلق آثار گرافیکي 

 راث فرهنگي ايران احترام گذاشتن به تاريخ و می -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

خود در مورد آثار  يهادهيادر بیان نظرات و  آموزدانشتوانايي  -

 گروهي)محتوايي( يهابحثگرافیکي و مشاركت در 

 نمره 3

 20 جمع
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 عكاسي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري ؛ حوزهتوانايي مشاهده در دو -

 خالقیت در انتخاب موضوعات مناسب جهت بیان هنري -

 نمره 4

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 يهاروشده خود با استفاده از توانايي تركیب چندين عکس مختلف را براي بیان اي -

 نمره 4مختلف: 

 نمره 4: توانايي بیان ايده و نظر و داستان خود با كمترين تعداد عکس -

 

 نمره 9

درك 

 هنري 

شود كه باعث گردش ها )به چیدماني اطالق ميدرك چیدمان موفق در ارائه عکس - يشناسييبايز

 نگاه بیننده در كل اثر گردد(. 

كه ارائه اثر نهايي به شکلي منسجم,  ياگونهبهها تخاب عنوان براي عکستوانايي ان -

 ممکن گردد. 

 مختلف عکاسي  يهاشيگرابا  ييآشنا-

 نمره 5

هاي هاي خود و مشاركت در بحثآموز در بیان صحیح نظرات و ايدهتوانايي دانش - نقد هنري

 گروهي، هنگام نمايش تصاوير در كالس

 نمره 2

 مرهن 20 جمع
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 خوشنويسي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 توانايي مشاهده آثار هنري ؛-

 متنوع، متعدد و جديد در تركیب)خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

1 

 نمره

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 نمره (  3درست : ) دهیكشمان حروف و كلمات  و انتخاب چید نحوه: تركیب-

 نمره(  2:اجراي صحیح شکل نستعلیق حروف و كلمات: ) نستعلیق نويسي صحیح-

هر حرف يا كلمه مركب برداشتن طوري كه  ازیموردن اندازهبه:  برداري مركب-

 نمره(  2هنگام نگارش مركب كم يا زياد نیايد. )

راي حروف و كلمات طوري كه لرزش دست در نگارش : جسارت در اجقلم قدرت-

 نمره( 2احساس نشود. ) 

 نمره( 1: تمییز نوشتن مطلب و پاكیزه بودن صفحه. )نويسي پاكیزه-

موز در طول سال  براي 'پشتکار و جديت دانش آ میزان تالش و پیشرفت:  - -

 .نمره( 3اهمیت بااليي برخوردار است. ) ازفراگیري خوشنويسي كه 

 نمره 13

درك 

 هنري 

 نمره 2 در آثار مختلف هنر خوشنويسي و انواع خط . هاييبايزدرك  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 نمره( 2خوشنويسي:  ) شدهيمعرف يهاگونهشناخت و درك  -

 

 نمره 2

   نقد هنري

 درون يک اثر خوشنويسي يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -
 نمره 2

 نمره 20 معج
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 طراحي سنتي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 و كوچکمانند چرخش ، بزرگ متنوع، متعدد و جديد  )خالقیت(  يهادهيا ارائهتوانايي -

 : هاآن يزیآمرنگكردن و... نقش هندسي  و 

 نمره 2

راي ايده و اج

 بیان هنري

 نمره 5(  هاگرههندسي ) ساده و  يهانقشطراحي مناسب ) صحیح ( 

 4هندسي در كادر  يهانقشتکرار 

و توجه به  يشناسرنگ يهاآموزشبا گواش و طبق  يزیآمرنگمناسب ) يزیآمرنگ

باشد صحیح رنگ زدن و تمیزي  يكاريكاشسنتي ايران در معماري و  يهارنگ

 6در همه موارد رعايت شود (.(  يزیآمرنگ

 3تمیزي و اجراي كار 

 نمره13

درك 

 هنري 

 نمره 1 )طراحي نقوش هندسي( در آثار هنري . يشناسييبايزدرك قواعد هندسي و اصول  - يشناسييبايز

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 هندسي مختلف در میراث فرهنگي و هنري ايران يهاطرحشناخت -

 يخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن.احترام به تار -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 زير الكي : 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

هنري 

 خالق

ه يابي و ايد

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه -

 .)خالقیت(زير الكي  يهانقشطراحي متنوع، متعدد و جديد براي  يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 3

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 استفاده صحیح از ابزار و وسايل و مواد -
 تمییزي و استحکام اثر  -
 نقش واصالت طرح  -
 توانايي بیان افکار و احساسات و ايده؛ -

 نمره 10

درك 

 هنري 

مختلف زير الكي همچون  انواعدر آثار هنري و  شناسيزيباييدرك اصول  - - يشناسييبايز

 تمییزي و استحکام اثر 
 چگونگي اجرا و... ,و نقشاصالت طرح 

 نمره 3

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 الكي در میراث فرهنگي و هنري ايرانشناخت انواع زير  -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

 : يدوزسوزن

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه ياهداف كل

آفرينش 

 هنري خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري و مصنوعات كاربردي؛ حوزهتوانايي مشاهده در سه  -

انواع  يهانقشطراحي متنوع، متعدد و جديد براي  يهادهيا ارائهتوانايي -

 )خالقیت(. يدوزسوزن

 نمره 3

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 وسايل مناسب ابزار واخت شن-

 دوخت  صحیح و مناسب -

و مناسب  شدهانتخاباجراي صحیح نقش در دوخت ) نقشي كه جهت دوخت  -

 باشد( اجراشده

 تمییزي -

 نمره 10

همچون  يدوزسوزندر آثار هنري و انواع مختلف  يشناسييبايزدرك اصول  - يشناسييبايز درك هنري 

 ونگي اجرا و... چگ,و نقشتمییزي اصالت طرح 

 

 نمره 3

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 در میراث فرهنگي و هنري ايران يدوزسوزنشناخت انواع  -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 آوايي: يهنرها

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

 هنري خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 طبیعت، آثار هنري ؛ حوزهتوانايي مشاهده در دو  -

 متنوع، متعدد و جديد )خالقیت(. يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 2

و اجراي ايده  

 بیان هنري

 ساخت يک ملودي-

 ساخت يک ملودي با بافت چند صدايي -

 

 نمره 3

 نمره(؛ 1تشخیص صداي ضرب دار )ريتمیک ( از غیر ريتمیک ) - يشناسييبايز درك هنري 

 نمره(1در اصوات آوايي ) تکرارشوندهتشخیص الگوهاي  -

 نمره(؛ 1اصوات آوايي از غیر آوايي ) تشخیص -

 نمره(؛ 1يین )تشخیص اصوات باال و پا -

 نمره(؛ 1) هاملوديمیان  هايسکوتتشخیص  -

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

 نمره(؛ 1تشخیص تکرارها در طول شنیدن اثر ) -

 نمره(؛ 2از چند صدايي ) صداييتکتشخیص بافت  -

 نمره(. 2) شودميتشخیص تعداد صداهايي كه در بافت چند صدايي شنیده  -

 نمره 11

تاريخ و  

میراث 

 فرهنگي

 شناخت بعضي از انواع آواهاي محلي و بومي  -

 درك تفاوت بعضي از انواع آواها در میراث فرهنگي و هنري ايران -

  احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري 

 درون يک اثر هنري يشناسييبايزتوصیف  قواعد و عناصر  -

 نمره 2

 نمره 20 جمع
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 هنرهاي نمايشي: 

عناوين 

 كارنامه

 بارم بندي تحقق يهانشانه اهداف كلي

آفرينش 

 هنري خالق

ايده يابي و 

 پرورش ايده

 اجتماعي و آثار هنري ؛ –توانايي مشاهده محیط فرهنگي  -

 )خالقیت(.آفرينش موقعیت براي  متنوع، متعدد و جديد يهادهيا ارائهتوانايي -

 نمره 4

اجراي ايده و 

 بیان هنري

 انتخاب و تهیه يک متن نمايشي مناسب-

  يپردازتیشخص -

 انتخاب صحیح بازيگر -

 و چیدمان صحیح صحنه ييآراصحنه -

 حركات مناسب -

 درك شخصیت -

 بیان مناسب

 احساس مناسب

 خوانش درست كلمات و عبارات -

 نمره 10

 صحنه يشناسييبايزدرك عناصر  - يشناسييبايز هنري درك 

 

 نمره 2

تاريخ و 

میراث 

 فرهنگي

 شناخت انواع نمايش در میراث فرهنگي و هنري  -

 احترام به تاريخ و میراث فرهنگي ايران و حفظ و نگهداري از آن -

 نمره 2

 عاطفي  –توصیف احساسي - نقد هنري

 صحنه يشناسييبايزعناصر توصیف -

 نمره 2

 نمره 20 جمع

 توجه:

به عنوان نمره نهايي در كارنامه  كنندميهاي هنري كسالالالب موزان از مجموعه جداول ارزشالالالیابي فعالیتآاي كه دانشمیانگین نمره

 .ثبت خواهد شد
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 1400-1401بارم بندي آمادگي دفاعي نهم 

 شهريور نوبت دوم نوبت اول شماره و نام درس

 عملي تئوري عملي وريتئ عملي تئوري

  1  5/0  2 امنيت: اوّل درس

  5/1  5/0  2 و تهاجمدفاع : دوم درس

  1  5/0  2 اسالمي انقالب: سوم درس

  5/1  5/0  2 عشق مدرسۀ بسيج،: چهارم درس

 آشنايي با حماسه دفاع: پنجم درس

 مقدس

2  5/0  2  

  2  5/0  2 قهرمان زنان و مبارز مردان: ششم درس

  1  1   هادلسردار  -سرباز اسالم: هفتم درس

رزم  يهاوهيش و جمع نظام: هشتم درس

 انفرادي

  3  4  

  2  2   نرم با جنگ و مقابلهشناخت : نهم درس

  2  5/1   غيرعامل پدافند :دهم درس

 برابر در آمادگي و ايمني: يازدهم درس

 لرزهنيزم

  5/1  2  

  20 8 12 8 12 جمع

20 20 20 

 :تذكرات

 :گردديم تعیین ذيل موارد به توجه با آموزان دانش عملي نمره ـالف 

 مشاركت فعال دانش آموزان در فرايند آموزش 

 شدهيطراح يهاتیفعالو  هاپرسشدانش آموزان نسبت به  تالش فردي و گروهي 

 كنديممشخص و كتاب درسي پژوهش در مواردي كه دبیر  تحقیق و 

 زلزله و افزارشناسي، جنگ جمع، نظامعملي دروس مختلف مانند  يهامهارت يریادگي... 

 هاپرسشاز اين  دانش آموزان در كالس درس بوده و مشاركت جديدر متن كتاب براي  شدهيطراح يهاپرسشو  هاتیفعال ـــ ب

 .در آزمون كتبي استفاده نشود

در   ...(و  انارگرال ايث )شهدا  ، شهر، منطقه و روستااع مقدس هر استانرود دبیران محترم از افتخارات بومي دوران دفمي انتظار ـ  ج

 .ديندانش آموزان استفاده نما يهاپژوهش تحقیق و
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  1400-1401 هفتم، هشتم و نهم بارم بندي كار و فناوري

شرايط عادي در مدارس       بنديبودجهبارم بندي و  - ساس  ضر بر ا ست. همکاران عزيز   شده طراحيحا سه تعداد  توانندميا  هايجل

اختصالالاص به هر پودمان را به صالالالحديد خود كم يا زياد نمايند. فیلم آموزشالالي تمامي پودمان ها در سالالايت بارگذاري شالالده اسالالت  

 ساير دروس ايجاد نشود.  هايآموزشنمايید كه خللي در  ريزيبرنامه ايگونهبه

صي هر پودمان و پروژه طبق     ندارد، با توجه به اين آزمون پاياني كتبياين درس  -2 صا نمره و در هر  20از  هاجدولمورد نمره اخت

نمره براي سنجش   16نمره،  20. در شرايط كنوني، از  شود مينوبت بر اساس تعداد پودمان هاي تدريس شده توسط دبیر محاسبه      

ارزشالالیابي پودمان و پروژه مندرج در  در راسالالتاي جدول موارد مهم فعالیت پودمان ها و پروژه فردي بر اسالالاس ابزارهاي سالالنجش  

سي  هايكتابصفحات آغازي   ست مانند   شده گرفتهدر نظر  در ست از   گیريبهرها صحیح  هافناوريدر ، نوآوري و خالقیت، مديريت 

ست     سترس، اجراي در سازي، انجام تحقیق، حل       فرآيندهايمنابع در د ستند ، هاجدولساخت و تولید، قابلیت ارائه در بازارچه، م

ساس      سنجشي كه بر ا شد به   شده تنظیمعملکردي  هايآزمونآزمايش و هر نوع  نمره  20نمره از  4. همچنین  جزء آزمون كتبيبا

در محیط كالس در راسالالتاي جدول ارزشالالیابي كتاب درسالالي اختصالالاص داده     آموزدانشاخالقي  گذاريارزشبه رفتار، همکاري و 

شخیص دب    شود مي سمت به ت سنجش اين ق شاهده و   شامل: روند  تواندميیر . ابزار  شي  هايفیلموي از  منديبهرهپیگیري، م ، آموز

سي تعاملي با  وگوهايگفتشركت در   شتن تفکر انتقادي، همکاري و     همچنینپیرامون درس ،و معلم   هاهمکال سش گري و دا پر

، رعايت نکات ايمني و شالالالدهتعیینبیر در زمان و گزارش دهي به د هافعالیتانجام براي بهبود يادگیري،  هاهمکالسالالاليرفتار وي با 

 ارگونومي كار  هنگام انجام فعالیت. 

ست         -3 ست در صحیح ابزارها، كارب صول )تحويل فعالیت يا پروژه( در كنار كاربرد  ، انتقال مفاهیم كاربردي هاآموختهدر تولید مح

 بودن ، قابلیت معرفي و ارائه آن در بازارچه مورد تأكید است.

از يک فعالیت عملي در   توانیدميسوق دهید. در برخي موارد  هاآنعملي را به سمت كاربردي كردن و خالقانه بودن  هايالیتفع -4

يک پودمان براي پودمان ديگر بهره ببريد مانند  استفاده از مدار الکترونیکي )پودمان الکترونیک( در ساخت ماكت )پودمان معماري   

 چراغ خواب به جاي ماكتي كه فقط جنبه نمايشي دارد. و سازه( پايه هشتم به شکل

شرايط تدريس به     -5 شمنديم در  سیب از همکاران ارجمند خواه شي از   هايآ سب با   هايفعالیتنا كارگاهي واقف و ارگونومي متنا

ه بندي به اين موضالالوع معیاري از نمر آموزدانشعملي را مديريت نمايند و براي جدي گرفتن توسالالط  هايفعالیتنکات ايمني انجام 

 تعلق گیرد.

براي جلوگیري از آسالالیب و تشالالنج در بین دانش آموزان، پیشالالنهاد كار و فعالیت عملي بر اسالالاس شالالرايط موجود تنظیم شالالود،   -6

اسالالت را مديريت فرمايید  آموزدانشدر دسالالترس  آنچههمچنین معرفي ابزار و وسالالايل كار را بر اسالالاس كمترين امکانات طراحي و 

 استفاده از مواد بازيافتي براي دانش آموزان كم برخوردار. مانند:

ستین كار   -7 شکیل كانال،   توانندميهمکاران ارجمند از همان روزهاي نخ دانش آموزان را در  هايفعالیت، وبالگ و... سايت وببا ت

سال بازارچه داير نما        ضیحات طرح ذخیره و در پايان هر نیم  سنامه تو شنا شه كار خود با  ير سا  هايفعالیتيند تا دانش آموزان از پو

 خود بازديد نمايند. ايمدرسهيا هم  هاكالسيهم

هفتم، هشالالتم و نهم، جدول پیشالالنهادي با عنوان بوم نماي مسالالتندسالالازي فعالیت و  بنديبودجهقبل از ارائه جدول بارم بندي و  -8

 براي نظم بخشیدن ثبت مستندات توسط    توانیدميشنهادي دارد و  است. اين بوم نما فقط جنبه پی  شده ارائه آموزدانشپروژه توسط  

 قرار دهید. آموزدانشاين فرم را در اختیار  آموزدانش
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 بوم نماي مستندسازي فعاليت پودمان )پروژه فردي(  

 :                          تحصيلي سالبيرستان:                                   دبير:                 :                                  كالس:                         دآموزدانشنام و نام خانوادگي 

 پودمان: عنوان فعاليت) پروژه(:

  

و مواد اولیه ، استفاده بهینه از مواد و  هاهزينه جوييصرفه چگونگينحوه مديريت منابع شما) 

 و..(: هاآنمناسب پیدا كردن براي ابزار موجود و يا نحوه جايگزين 

 

 

 

نکات ايمني و ارگونومي الزم 

براي انجام فعالیت)پروژه( كه 

 شما رعايت كرديد:

شرح مختصر نحوه انجام 

 فعالیت )پروژه( شما:

 تصوير حین فرآيند انجام كار فعالیت )پروژه( شما: 

 

 

 

 

تصوير نهايي فعالیت )پروژه( 

 شما:

 

 
 

 
 

 
 

 هوالعليم

 ( درس كار و فناوريكارگاهي وثبت فعاليت عملي گروهي )بخش رايانه كار نماي 

 .............................................:گروه

نام و نام خانوادگي 

........................................:)سرگروه(آموزدانش

 
  

 ..............................................،..........………………:گروه اعضاي

 پايه: 

 فعالیت شماره:

 تاريخ:

 نام پودمان:

 عنوان فعالیت:

 مکان برگزاري:

 :موردنیازابزار و وسايل 

 

 شرح مختصر روش اجرا:

 

 :هانوآوريو  هاخالقیت

 رعايت نکات ايمني، بهداشت و ارگونومي حین فعالیت:

 

 :محیطيزيستحفاظتي  هايايده

 

 فعالیت)تهیه كلیپ، ارائه در نمايشگاه، ...(: گذارياشتراكروش مستندسازي و 

 امضاي دبیر:

 

 محل درج تصوير نهايي فعالیت
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 متناسب با شرايط حضوري  1400-1401هفتم  فناوري وبرنامه كاري كار 

ماه
 

ن 
نام پودما

 

ن
س پودما

سه تدري
جل

 

 وبرنامه 

كار  موضوع

 پودمان

 هايصفحه

 تدريس

فعاليت  

مربوط به 

پودمان يا 

 پروژه

 

ي 
اد

نه
ش

پي
ره 

نم
 

 روش تدريس پيشنهادي 

)انتخاب بر اساس شرايط 

 غيرحضوريحضوري يا 

 تدريس(

 

پيشنهاد نحوه كار در وضعيت 

 حضوري 

اهداف تعالي   به يابيدست جهت

 تدريس پودمان

مهرماه
 

ي
ي و فناور

ن نوآور
پودما

ي 
ي و فناور

ن نوآور
پودما

 
اول

 

یان قوانین   -  وب

تاب    چارچوب  ك

 و نحوه ارزيابي 

اخالالتالالراع و   -

 -نالالالوآوري  

  هالالالالايروش

 نوآور مخترع و    

شالالالالالدن)ايالالده  

گالالرفالالتالالن از   

  -آفالالالريالالالنالالالش

بررسالالي كاركرد  

وسالالايل پیرامون  

بررسالالالي  -خود 

زنالالالالالدگالالالالالي   

 مخترعین(

4-2 
حالالل جالالداول 

 4تا  3صفحه 
4 

شیوه انگیزشي متناسب       تعاملي به 

 اكتشافي-با  دنیاي واقعي

سئله محوري  - سخ     -م پرسش و پا

تنظیم محتواي الکترونیکي )                 -

نت     -، فیلم آموزشالالالي و...(پاورپوي

 نامه درس

بالاله  آموزدانش معطوف نمودن ذهن       -

عات و   پیرامون خود  هاي نوآورياخترا

 در كالس و بیرون از محیط كالس

تقلید و الگوگیري از طبیعت اطرافش  -

يده و      يده پردازي و ترسالالالیم ا جهت ا

طرح سالالالر كالس درسالالالي با نظارت و 

 راهنمايي دبیر

ساده    - سیله  پیرامون   باز كردن چند و

يل موجود در لوازم       ند وسالالالا مان خود 

حث و گفتگو       يا موارد ذهني، ب تحرير 

   هاكالسيهمآن با  كاركردپیرامون 

مهرماه
 

دوم
 

پرورش  هايراه-

خالالالقالالیالالت )    

باط اجباري،     ارت

کري،     ف بالالارش 

 حل معما و ...(

طالالراحالالي و   -

 ساخت 

 

8-4 

جدول   -5حل 

1- 

كار كالسالالي و 

بارش فکري و  

پرسش صفحه   

كار كالسي    -6

 -7و 6صفحه 

كار كالسالالالي    

   8صفحه 

4 

 نامهزندگيجسالالتجوگري)در بخش 

 -دانشمندان(

نمايشي   هايبازيمسئله محوري و  

 )بخش پرورش خالقیت(

یکي )                   ن کترو ل محتواي ا نظیم  ت

نت، فیلم آموزشالالالي و...(     -پاورپوي

 خالقیت نامه درس

در محیط   كردن جسالالتجوفرصالالت   -

 مدرسالالاله) در صالالالورت وجود امکانات    

نه   يا مدرسالالاله(،  در  غیر    ايرا  ايندر 

كه   آموزانيدانش، هر كدام از  صالالالورت

يک دانشمند ايراني را معرفي   توانندمي

و روش كار وي را بیان كنند سالالال س      

مديگر زير نظر     عات   را براي ه اطال

 .دبیر به اشتراك گذاشته شود

پرورش  هالالايروشاجراي خالقالالانالاله -

 س مهارتي در كال هايبازيخالقیت با 
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مهرماه
 

سوم
 

 تالالالدريالالالس -

فالالالنالالالاوري و  

 سیستم

مرحلالاله      جراي  ا

اول سالالالالاخالالت 

 پروژه خالقیت و

در  انديشالالاليهم

 يک روز جذاب

يده پردازي و   )ا

سالالاخت وسالالیله  

 ابتکاري(

13-8 

 

كالالالالالالالالالالالالار 

  هاي كالسالالالي

الي   9صالالفحه 

كالالالالار  -11

كالالالسالالالالي و  

پرسش صفحه   

كالالالالار  -12

  هاي كالسالالالي

 13صفحه 

 

8 

پرسالالالش و   -يالالادگیري معکوس      

تدريس تقويت  شالالیوه هاي-پاسالالخ

،  تقويت انديشه  انديشي هممهارت 

ورزي مانند  طوفان فکري، افزايش    

هارت  ناختي تنظیم     هاي م فراشالالال

نت،     پاورپوي محتواي الکترونیکي ) 

 فیلم آموزشي و...(

 روز دنیا هايفناوريبررسي -

 خصالالوص بهتمي سالالارتقاء تفکر سالالی -

 و كارآفريني وكاركسبتولید درزمینه 

ستفاده   - محیطي در  هايستم سی  ازا

 تدريس

بتکالالاري دانش     هالالايطرح بالالازبیني     ا

 آموزان در روز آزاد

 دبیر در تأيیدو اجرا كردن طرح پس از 

 توسط دبیر شدهتعیینمدت 

ن 
ي پودما

ارزياب

اول
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

پودمان نوآوري و ين فايل  به تشالالالخیص دبیر در    ا  3بند  

 فناوري

16 

 نمره 

 

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

مهرماه
 

ت
ت و ارتباطا

العا
ي اط

ن كاربرد فناور
پودما

 

اول
 

فنالالاوري  تعريف   

 -و اطالعات

بالالالانالالالکالالالداري  

کي          ی ن ترو ک ل  -ا

سالالالیر تحول و    

م    کا ناوري   ت ل ف

اطالالالالعالالالات و 

 -ارتالالبالالاطالالات  

ناوري     تأثیرات ف

اطالالالالعالالالات و 

 -ارتباطات

نالالالقالالالاشالالالالالي   

 الکترونیکي

19-15 

 

 كار كالسي و  

کري     ف بالالارش 

حه     -16صالالالف

كار كالسالالي و 

پرسش صفحه   

كالالالالار  -18

كالسي صفحه    

19- 

ترسالالالیم هرم      

 غذايي

9 

 پرسش و پاسخ -ياد گبري معکوس

 -نمايشي -ايفاي نقش 

 -ترسیمي -آموزش مهارتي

یم محتواي الکترونیکي )فیلم          تنظ   

 آموزشي و...(

در شالالالرايط عادي بازديد از يک مركز       

 امور بانکي نزديک مدرسه

: بررسالالالي كاربرد اطالعات و ارتباطات     

 در فضاي كاري و آموزشي مدرسه خود

 آموزش عملي كاربرد برنامه

و ترسیم  خالقانه هرم   Paint ايرايانه

 غذايي
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ن ماه
آبا

 

دوم
 

کات ارگونو   مين

نه        يا با را  وكار 

فن     ل مراه    ت -ه

نوشالالالتن متن       

 تصالالوير در  روي

Word  و

آمالالالالالالالالالوزش 

لیالالت    ب   هالالايقالالا

ديگر اين برنامه   

 جسالالالتجو در -

شالالالبکه    گاهوب

 ملي مدارس

21-20 

  كالسالالالي كار 

و  20صالالالفحه 

و كارهاي    -21

غیر كالسالالالي    

 21صفحه 

7 

کوس          ع م بري  گ موزش   -يالالاد  آ

  -مهارتي

تنظیم محتواي الکترونیکي )فیلم             

 و...(آموزشي 

 

 Wordافزارنرم هايقابلیتآموزش 

 

 

ن 
ي پودما

ارزياب

دوم
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات  هايآزمونبر اسالالاس   آموزدانش

ند   به تشالالالخیص دبیر در       3ب يل  فا كاربرد    اين  مان  پود

 فناوري  اطالعات و ارتباطات

16 

 نمره 

 

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  يهاارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

ن ماه
آبا

 

  
جو و 

ست
ج

جمع
ي

آور
 

ت
العا

اط
 

 
اول

 

شناخت موضوع   

و 

يت   حدود  هاي م

تخالالاب و    -آن ن ا

تعیین منالالابع و 

  آوريجالالالمالالالع

بارۀ    اطالعات در

ضوع  تعیین   -مو

  آوريجمعمنابع 

 -اطالالالالالعالالالالات

 هاشبکه بررسي  

به      یاز  و داليل ن

 هانآ

28-24 

پرسالالش و كار 

كالالالالسالالالالالي   

كار  -23صفحه

  هاي كالسالالالي

الي   26صفحه  

28 

8 

-اكتشالالافي  -تعاملي -بارش فکري

 -يادگیري معکوس وجوپرس

کي                      ی ن ترو ک ل تواي ا ح م یم  ظ ن ت

 ، فیلم آموزشي و ...(نگارپرده)

جسالالالتجو معمولي اينترنالالت بالالدون            

و جستجو استاندارد پس از    زمینهپیش

که اين   نت و  آموزش دبیر  در شالالالب تر

 مقايسه اين دو روش 

دوم
 

مالالالوتالالالورهالالالاي  

و   وجوجسالالالالت

مالالرورگالالرهالالا و  

  هالالايويالالژگالالي

نکالالات   -هالالاآن

ايالالالالمالالالالنالالالالي   

جو جسالالالالت   -و

   ها عالمت كاربرد  

در  ها كلیدواژه و 

 جستجوها

  هاكالسالاليكار  34-28

بررسالالالالي    و  

حه    -29صالالالف

  هاكالسالاليكار 

و جالالالالدول  

حه   -31صالالالف

كالالالالالالالالالالالالار 

  هاي كالسالالالي

الي   32صالالفحه

34 

8 
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ن 
ي پودما

ارزياب

سوم
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

شخیص دبیر در پودمان     3بند  ستجو و  اين فايل به ت ج

 اطالعات آوريجمع

 نمره 16
  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 ايلاين ف 3در بند 

ن ماه
آبا

 

ي
ستندساز

م
 

اول
 

تالالالالعالالالالريالالالالف 

سازي و     ستند م

مالالالالالزايالالالالالاي   

سازي    ستند و  م

تالالالالهالالالالیالالالاله    

گزارش)شناخت   

ضوع، انتخاب   مو

 ومالالالنالالالابالالالع  

  آوريجالالالمالالالع

طالعالالات(  بالالا  -ا

 افزار نرم كمالالک  

حوه     پرداز واژه ن

ذخیره اطالعات  

يل     و ايجالاد فالا

 متني

39-38 

بارش فکري و  

پرسش صفحه   

بالالالارش  -38

فکري صالالفحه 

 در 

39 

8 

 -ادگیري معکوسي -بارش فکري  

اي  تنظیم محتو -تعاملي  -اكتشافي

 الکترونیکي )فیلم آموزشي و ...(

 افزارنرمدر  مسالالالتندسالالالازي  آموزش  

Word 
 

آذرماه
 

دوم
 

ادامالالالالالالالالالالالاله 

سازي و     ستند م

تالالالالهالالالالیالالالاله    

يجالالاد     گزارش)ا

صالالالفحه جلد و   

نظیم           ت عنوان، 

( با كمک   ها متن

 افالالالالزارنالالالالرم

 پردازواژه

41-40 

كالالالالالالالالالالالالار 

  هاي كالسالالالي

حه    -40صالالالف

سالالي و كار كال

كالسالالالي   غیر  

 41صفحه

 

8 

ي 
ارزياب

ن چهارم 
پودما

 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 ازيمستندسدمان  اين فايل به تشخیص دبیر در پو  3بند 

 

 

 

 

16 

 نمره

  شده مطرحپیشنهادي  اس آموز بر اس دانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 
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آذرماه
 

ب 
س

ك
وكار

 

اول
 

تالالالعالالالريالالالف   -

 كالالالارآفالالالريالالالن 

ني و       ي فر ،كالالارآ

 - هالالاويالالژگالالي

معرفي برخي از 

   -وكارها  كسالالالب

حوه درآمالالد و    ن

 -انالالالدازپالالالس

مکالالان         في  عر م

مبالالادلالاله كالالاال)    

خريالالد    -بالالازار(

كاال     -صالالالحیح 

خريالالد اينترنتي  

و نکالالات ايمني      

 آن

47-44 

 كار وپرسالالش 

غیر كالسالالالي    

حه    -44صالالالف

صفحه    سي  برر

كالالالالار  -45

  هاي كالسالالالي

و  46صالالفحه  

47 

  كالالالالالالار -

  هاي كالسالالالي

حه    -48صالالالف

و  كالسالالي كار

  انالالديشالالاليهم

حه    -49صالالالف

كار كالسالالي و 

 كالسالالالي  غیر  

 50صفحه 

4 

  -حل مسالالالئله   -يادگیري معکوس 

 -تعامل با دنیاي واقعي

کي                      ی ن ترو ک ل تواي ا ح م یم  ظ ن ت

 نگارپرده)

 ، فیلم آموزشي و ...(

يک   يد از      رآفرينكا دعوت از  بازد يا 

 كارگاه كارآفريني

ه ب كارآفريناسالالالتفاده از گزارش اولیاء   

 بروشورتهیه  - آموزدانشكمک 

دوم
 

فالالروش كالالاال و 

مات      خد ئه   -ارا

بالالازاريالالابالالي و   

  -تالالبالاللالالیالالغالالات 

فرصالالالت كار در 

راه  -مالالالالنالالالالزل

انالالالالالالالالالالدازي 

  -وكالالاركسالالالالب

 انواع بیمه

56-50 

كار كالسالالي و 

 كالسالالالي  غیر  

و  51صالالالفحه 

54- 

كار كالسالالالي    

 56فحه ص

 

12 

 -ايفاي نقش  -پرسالالالش و پاسالالالخ  

شافي  سئله و   -اكت   هايروشحل م

 فراشناختي

 

تهیه گزارش از مراكز خريد و برندهاي      

ندازي راهمعتبر شالالالهر  كار كسالالالب ا   و

 يا خانگي  ايمدرسه

مشاوره  با   -آموزشي   بروشورهاي تهیه 

  انالالدازيراه  جالالهالالتافالالراد مالالوفالالق  

 خانگي  وكارهايكسب

ن 
ي پودما

ارزياب

پ
جم

ن
 

سي  هاينمرهجمع  و مهارتي فردي يا گروهي   فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 اروككسبپودمان  اين فايل به تشخیص دبیر در   3بند 

 

16 

 نمره

  شده مطرحپیشنهادي  آموز بر اساس  دانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

آذرماه
 

ش
نق

ه
ي

ش
ك

 

اول 
 

مفهوم نقشالالاله و 

 -كالالاربالالرد آن 

ابالالالالزارهالالالالاي  

  -كشالالالينقشالالاله

تالالالرسالالالالالیالالالم  

ساده   هايشکل 

 با دست

66-58 

كار كالسالالالي    

حه    -58صالالالف

پرسالالش و كار 

كالسي صفحه    

كار    -61و  59

و  هايكالسالالي

ين      مر  هالالايت

حه   و  62صالالالف

64 

8 

 -تدريس نمايشي و ترسیمي

کي                      ی ن ترو ک ل تواي ا ح م یم  ظ ن ت

گار پرده)  -، فیلم آموزشالالالي و ...(ن

 آموزشي نامه رسد

ستي      سیم د تمرين عملي و مهارتي تر

 هانقشه

 



 85 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

ي
د

ماه
 

شه
نق

ي
ش

ك
 

 
دوم

انالالواع خالالط در  

نقشالاله و كاربرد  

و چگونگي   هاآن

سیم  سیم  -تر  تر

 سه نما

ندازه  - و  گیريا

 مقیاس

 

72-67 

كار كالسالالالي    

حه      -66صالالالف

كار كالسالالالي    

حه     -68صالالالف

كار كالسالالالي    

حه      71صالالالف

 70و

8 

سوم
 

ي 
پوارزياب

ن 
دما

شم
ش

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع   فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 شيكنقشهاين فايل به تشخیص دبیر در پودمان     3بند 

16 

 نمره

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

ارزيا
ت اول

ي نوب
ب

 

 نمره پاياني و مستمر هر دو يکسان داده  منظور شود

 

رياضي  محاسبهروش 

 S÷Xمیانگین نمره پاياني:  

=M 
= Sجمع نمرات پودمان ها 

=X تعداد پودمان ها 

= M نمايش میانگین نمرات 

 

 وزان در نیم سال اولفرصت بازديد بازارچه فعالیت مهارتي دانش آم -ماهديبازه زماني امتحانات نوبت اول در 

 

ن
بهم

ماه
ب 

كار با چو
 

اول
 

چوب    برد   -كالالار

 -انالالواع چالالوب 

مشالالالخصالالالالات   

 -برخي از چوب

كار   معرفي ابزار 

بزار  -بالالا چوب   ا

 مونتاژ و اتصال

پالالروژه كالالار بالالا 

چوب خالالانگي)    

 جلسه اول(

88-75 

كار 

 هايكالسي

 -77صفحه 

پرسش صفحه 

80 

8 
 اكتشافي -پرسش و پاسخ

 يادگیري معکوس-
 ملي كار با چوب فعالیت ع

دوم
پالالروژه كالالار بالالا  

چوب خالالانگي)    

 جلسه دوم(

88-80 - 8 

شي   صورت  بهآموزش مهارتي  نماي

 و

چون                کي  ی ن ترو ک ل تواي ا ح م يالالا 

 نمايش فیلم آموزش مهارت

 فعالیت عملي كار با چوب 

ي 
ارزياب

 

 
ن هفتم

پودما
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونسالالاس  بر ا  آموزدانش

 پودمان كار با چوب اين فايل  به تشخیص دبیر در  3بند 

 

16 

 نمره

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 



 86 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

ن
بهم

ماه
 

ک
اشترا

ي
گذار

 
ت

العا
اط

 

اول
 

  گذارياشالالتراك

اطالالالعالالات بالالا  

تفالالاده از    اسالالالال

 ارافالالالالزنالالالالرم

power 
point (1) 

طراحي صفحات 

بالالراي تالالهالالیالال   

اسالالالاليالالدهالالاي   

تهی   -نمايشالالي

اسالالالاليالالدهالالاي   

 -نمايشي

درج تصالالالوير و 

مالالحالالتالالوا در   

 -اساليد

93-91 

كار كالسالالالي    

و  91صالالالفحه 

93 

 

6 

 نگارپردهآموزش 

power point  (1)قسمت  
دوم

 

گذاراشالتراك  

با     ي عات  اطال

تفالالاده از    اسالالالال

 افالالالالزارنالالالالرم

power 
point (2)  

مه ددرج    هاي ك

جلوۀ    -تعالالاملي   

ساليد     شي ا نماي

توا     ح م درج  -و 

ینالاله   پس  م در  ز

 اساليد

 كالالالالالالالالالالالالار 96-94

  هاي كالسالالالي

 94صفحه 

  95و

10 

 نگارپردهآموزش 

power point (2)قسمت  

ي 
ارزياب

شتم 
ن ه

پودما
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

ص  عملکردي به تشالالخی هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 اطالعات گذارياشتراكپودمان دبیر در 

 

16 

 نمره

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

اسفندماه
 

ن
ي گياها

ش و نگهدار
پرور

 

اول
 

هدف از پرورش  

بررسالالي  --گیاه

کان كشالالالالت    ام

گالالیالالاه دريالالک  

آمالالاده   -منطقالاله

تر كردن     بسالالالال

  -كاشت - كشت 

 داشتبر-داشت

111-98 

بررسالالي  و كار 

 كالسالالالي غیر   

99-

  انالالديشالالاليهم

-102صالالفحه 

 -104بررسي 

6 

روش  -يالالادگالالیالالري مالالعالالکالالوس    

يي      قرا ت هي      -اسالالالال گرو -بحالالث 

نمايش -جسالالتجوگري و پژوهشالالي

 فیلم، پاورپوينت و...

 بازديد از مركز پرورش گیاهان

 كشت و كار در مدرسه يا منزل 
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دوم
كشالالالت گیاه يا    

سبزي فصلي به   

 انتخاب

116-112 
 -112پرسش 

 114بررسي 
10 

معکوس       -پژوهشالالالي  -يالالادگیري 

 نمايش فیلم، پاورپوينت و...
 كشت و كار در مدرسه يا منزل 

ن نهم
ي پودما

ارزياب
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

پرورش و  پودمان اين فايل به تشالالالخیص دبیر در      3بند  

 نگهداري حیوانات

 

16 

 نمره

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

اسفندماه
 

اول 
 

دوخالالالالالت و 

يي بالالا    آشالالالالنالالا

 ابزارهاي دوخت

نالالالمالالالونالالاله    -

  هالالايدوخالالت

دسالالالتي و انواع 

نالالالکالالالات  -آن

 ايمني 

116-123 
كار كالسالالالي    

  121صالالالفحه  

 123الي

 6 
 -تدريس مهارتي-ي معکوسيادگیر

 آموزشي هايفیلمنمايش 

نواع          هالالايدوخالالتتمرين و آموزش ا

 در كالس كاربردي

 تعطیالت نوروزي

ن
هفته سوم و چهارم فروردي

 

ک
پوشا

 

دوم
 

اتالالو كالالردن و  

مني   نکالالات   ي  -ا

دوخت با ماشین  

کات     خت و ن دو

 -ايمني آن

 رودوخالالالالت 

شتي   يا موارد بال

 مشابه

123-130 

كار كالسالالالي    

كالالالالالالار -124

و  126كالسي  

كالالالالالالار -127

 128كالسي 

8 
  -تدريس تعاملي -يادگیري معکوس 

 آموزشي هايفیلمنمايش  -مهارتي

خت   نه و     كاربردي آموزش دو قا خال

 انجام آن در مدرسه

د چن بالشالالالتي رو، چندكارهمانند كیف 

سک مدلي،  ابتکاري با امکانات   هايعرو

 موجود

سوم
 

  -شناسايي الیاف

 دارينالالالگالالاله 

-پالالالوشالالالالالاك 

شو و     ست  لکه ش

 -بالالري لالالبالالاس 

خاب     یت انت اهم

 -رنالالگ لالالبالالاس

پوشالالالالاك اقوام 

 ايراني

 پروژه دوخت

126-121 

كالالار  غالالیالالر   

  هاي كالسالالالي

133- 

كار كالسالالالي    

 134صفحه 

2 
-يالالادگیري معکوس     -اكتشالالالالافي  

مايش محتواي الکترونیکي)فیلم،    ن

 پاورپوينت و ...(

 بازديد از مركز تولیدي

آزمايش شالالناسالالايي الیاف در مدرسالاله،  

 و.. لکه شويي لباس
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ن 
ي پودما

ارزياب

دهم
 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 پودمان پوشاكاين فايل به تشخیص دبیر در   3بند 

 

16 

 نمره

  شده مطرحپیشنهادي  آموز بر اساس  دانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 ن فايلاي 3در بند 

ت
ش

ارديبه
ماه

 

ک
خورا

 

اول
 

اهمیت صالالالنايع 

شتا  -خوراك  -نا

شالالناسالالايي مواد 

  -خالالالالوراكالالالالي

شالالناسالالايي مواد 

سالم     -سالم و نا

 و گازاجاقكار با 

گرم كردن مواد 

کات     غذايي و ن

  -ايالالالمالالالنالالالي  

 آراييسفره

142-128 

كار كالسالالالي    

 -138صالالفحه 

كار كالسالالالي    

 و 139صفحه 

كار غیر   -140

كالالالالسالالالالالي   

و   141صفحه 

142 

4 

روش تدريس چند    -ل مسالالالئله ح 

کوس         -حسالالالالي ع م یري  گ  -يالالاد

نمايش -تخصالالالصالالالي گروه و تیمي

لم،                      ی ف کي)  ی ن ترو ک ل تواي ا ح م

 پاورپوينت و...(

بازديد از مراكز تهیه خوراك و صالالنايع 

 غذايي

جام   مايش ان هارت    -كالسالالالي هاي آز م

 آراييسفرهتزيین و 

دوم
 

تهیالاله لبنیالالات        

 -خالالالانالالالگالالالي  

کروب     ی يي م  زدا

 -مالواد غالالذايالي  

داشالالتي  نکات به

تالالهالالیالاله مالالواد  

 خوراكي

پخت يک وعده    

کات     غذايي و ن

-ايالالمالالنالالي آن 

 مهمان نوازي

147-142 

كالالار غالالیالالر    

كالالالالسالالالالالي   

 -143صفحه

  انالالديشالالاليهم

 147صفحه 

6 

تهیه لبنیات يا پخت يک وعده غذايي         

  هايپروتکلسالالفره سالالالمت با رعايت  

هداشالالالتي   مان      -ب ید آموزش عملي چ

سفره جهت مهمانداري      سايل و لوازم  و

مان و  يت      وازينمه عا کل با ر  هاي پروت

 بهداشتي

سوم
 

نگهالالداري مواد    

خالالوراكالالي در  

يالالخالالچالالال و   

 -سالالالالردخالالانالاله

خشالالالک كردن  

تدارك  -سالالبزي

 -مالالیالالان وعالالده

 -دارنده نگه مواد 

  بنالالدي بسالالالتالاله

در  -حالالبالالوبالالات

صالالالورت تمايل   

تالالهالالیالاله نالالان   

 ايپنجره

147-155 

كالالار غالالیالالر    

سي   -148كال

كار كالسالالالي    

صفحه    149 و 

150 

  انديشالالاليهم -

بررسالالي  -152

 155ه صفح

6 
تهیه يک شالالالیريني سالالالاده محلي در    

 بهداشتي هايپروتکلمدرسه با رعايت 



 89 1400-1401 بارم بندي دوره اول متوسطه

 

ي 
ارزياب

ن يازدهم 
پودما

 

سي و مهارتي فردي يا گروهي    هاينمرهجمع  فعالیت كال

عملکردي و توضالالیحات   هايآزمونبر اسالالاس    آموزدانش

 پودمان  خوراكاين فايل به تشخیص دبیر در   3بند 

 

16 

 نمره

  شده مطرحبر اساس پیشنهادي    آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند 

ت 
ي نوب

ارزياب

دوم
 

 شود منظورنمره پاياني و مستمر هر دو يکسان 

 S÷X =Mرياضي میانگین نمره پاياني:   محاسبهروش 

= Sجمع نمرات پودمان ها 

 =X تعداد پودمان ها                     

= M  میانگین نمراتنمايش                       

 فرصت بازديد بازارچه فعالیت مهارتي دانش آموزان در نیم سال دوم- خردادماهبازه زماني امتحانات نوبت دوم در  
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 متناسب با شرايط حضوري 1400-1401 هشتم فناوري وبرنامه كاري كار 

ماه
 

ن 
نام پودما

 

سه
جل

 
ن

س پودما
تدري

 
 موضوع وبرنامه 

 كار پودمان

 هايصفحه

 تدريس

فعاليت  

مربوط به 

پودمان يا 

 پروژه

 

ي 
اد

نه
ش

پي
ره 

نم
 

روش تدريس 

 پيشنهادي 

)انتخاب بر اساس 

شرايط حضوري يا 

 غيرحضوري

 تدريس(

پيشنهاد نحوه كار در وضعيت 

 حضوري 

اهداف تعالي   به يابيدست جهت

 تدريس پودمان

مهرماه
 

 

ك
ار با فلز

 

اول
 

 وبیان قوانین 

-كاري  چارچوب

دانش  بنديگروه

بیان   -آموزان

نکات  –هارنگ

ايمني پايه در 

هنگام كار با 

-ابزارهاي دستي

جابجايي و 

 ارگونومي كار

- 
تحقیق كنید 

 5صفحه 
2 

 پرسش -بارش فکري

 و پاسخ

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

ي جابجايي برخي انجام تمرين عمل

وسايل و نصب نکات ايمني و قوانین 

كار در كارگاه به شکل ابتکاري و به 

تهیه پوستر  با  -دور از جمالت امري

 پاورپوينت مانند افزارهانرمكمک 

مهرماه
 

  

دوم
 

اهمیت مواد فلزي 

و معرفي برخي از 

و نیم  هاآن

 هايساخته

ابزار  -فوالدي

و  كشيخط

و نکات  كاريبرش

سوهان -يمني آنهاا

كاري و نکات 

ايمني كار با 

معرفي -سوهان

و  كاريسوراخابزار 

  كاريخم

3-14 

كار كالسي 

 12، 6صفحه 

 -13و 
6 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 جلسه اول ساخت مصنوع فلزي

سوم
 

ابزار نحوه اتصال و 

ژكاري مونتا

 فلزي هايساخته

 

14-20 

كار كالسي 

 -16صفحه 

پرسش صفحه 

17 

8 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي ارائه كار  با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 جلسه  دوم ساخت مصنوع فلزي

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن اول
پودما

 

بر   زآمودانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

اين فايل به تشخیص   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 پودمان  كار با فلزدبیر در 

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 
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مهرماه
 

ك
الكتروني

 

اول
 

آشنايي با مصارف 

اهیم مف-الکتريسیته

اساسي در 

 سیتهالکتري

)پتانسیل، جريان و 

مقاومت 

ي آشناي-الکتريکي(

 با ديود

24-27 

 كارانجام 

  كالسي

توسط دبیر 

و 27صفحه 

بارش فکري 

 27صفحه 

4 

 -حل مسئله

 يادگیري  -استقرايي

 -معکوس

و  آموزش مهارتي

 نمايشي ارائه كار  با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 

و وسايل و قطعات  استفاده از ابزار 

 موجود در الکترونیکيالکتريکي و 

توسط مدرسه يا  شدهتهیهمدرسه و 

 اولیاء

ن
آبا

 
ماه

 

دوم
 

مدار الکتريکي و 

 اجزاي آن

قانون اهم  و نحوه 

 گیرياندازه

كاركرد  -هاكمیت

ترانزيستور و مدار 

 مجتمع

28-31 

انجام كار 

كالسي صفحه 

توسط  29

كار  -دبیر

كالسي صفحه 

30- 

4 

 -حل مسئله

 يادگیري  -استقرايي

 -معکوس

و  آموزش مهارتي

 نمايشي ارائه كار  با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي 

عملي مالتي متر و   كاركردآموزش 

 تست ترانزيستور

ن
آبا

 
ماه

 

سوم
و نکات  كاريلحیم 

 كاريلحیمايمني 

 الکترونیک  پروژه

31-38  8 

-يادگیري معکوس

 مهارتي آموزش

و نمايشي ارائه كار  

 محتواي با

الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 بستن پروژه  مدار الکترونیکي

ي 
ي نهاي

ارزياب

ن دوم
پودما

بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع  

اين فايل به تشخیص   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 پودمان الکترونیکدبیر در 

 

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ن ماه
آبا

ي  
شهروند الكترونيك

1-
 

صال به 
ات

ي
ت الكترونيك

س
شبكه و پ

 

اول
 

اهمیت اينترنت و  

داشتن پست 

ل اتصا -الکترونیک

 -به شبکه

 هايدهندهسرويس

معرفي  -نترنتاي

و تفاوت  هامودم

 هاآن

39-42 

بارش فکري  

و پژوهش 

 -41صفحه 

 -3-3جدول 

6 

 -يادگیري معکوس 

 -پرسش و پاسخ

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 

اطالعات در  گذارياشتراكجستجو و 

 صورت وجود امکانات 
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دوم
 

ساخت پست 

الکترونیکي در 

رشد و نکات 

تي  ساخت امنی

 -پست الکترونیکي

تفاوت آدرس بندي 

مزايا و -وبگاهها

معايب رمزهاي 

اخالق و  -عبور

 -امنیت اينترنتي

ارسال گروهي 

 رايانامه

42-48 

بارش فکري 

و  42صفحه 

 كار-43

و  هايكالسي

غیر كالسي 

صفحه 

 -47الي44

پژوهش 

 -46صفحه 

10                      

 -پرسش و پاسخ

 -طوفان فکري

تواي الکترونیکي مح

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

ساخت پست الکترونیکي ايراني 

 چاپارو ...(-)رشد

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن سوم
پودما

 

بر اساس    آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمون

 اتصال به شبکه و پست الکترونیکي -1هروند الکترونیکي ش

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

آذرماه
 

صنايع
ي

دست
ت(

)باف
 

اول
 

اهمیت بافت و 

 -اقتصاد تأمین

مرحله اول پروژه 

 بافت)پود گذاري(

52-56 

كار كالسي و 

سي غیر كال

و  53صفحه 

56 

7 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 مرحله اول پروژه بافت سر كالس 

آذرماه
 

دوم
 

مرحله  دوم پروژه 

 -بافت)تار گذاري (

بافت شیرازه و بند 

 و تزئین

57-65 

بارش فکري 

 -60صفحه 

 كالسي كار

 -64صفحه 

غیر كار 

 -65كالسي 

9 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 مرحله  دوم پروژه بافت

سوم
 

ي 
ي نهاي

ارزياب

ن چهارم
پودما

 

بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

اين فايل به تشخیص   3یحات بند عملکردي و توض هايآزموناساس  

 )بافت( دستيصنايع دبیر در پودمان 

 

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

آذرماه
 

ي )
شهروند الكترونيك

2)
 

اول
 

آشنايي با ابزارهاي 

 -ايچندرسانه

ويرايش تصوير و 

رايج  هايقالب

 -ره تصويرذخی

67-69 

بارش فکري 

 -68صفحه 

 هاكالسيكار 

 پژوهشو 

 -69صفحه 

4 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 :تحت ويندوز افزارهاينرم

 افزارنرمVideo Scribe   /

 Photoshop افزارنرم

 افزارنرمIllustrator  

 افزارنرمCorelVideoStudio 
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ي
د

ماه
 

دوم
 

 -ساخت فیلم كوتاه

نکاتي در مورد 

يا حق  رايتك ي

 تکثیر

70-72 

كار 

 هايكالسي

-70صفحه 

كارهاي 

كالسي و غیر 

كالسي صفحه 

 72و 71

4 

-يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

 )فیلم آموزشي و ...(

 افزارنرم Adobe_Animate  

 افزارنرم Cool Edit Pro  

 افزارنرم Camtasia 

 :تحت اندرويد )موبايل(  افزارهاينرم
 Kinemster    / 

Background eraser 
 Pixaloop / 

Pinterest / Vid 

compact 
 Xrecorder   / 

Dolby on / Apower 

miror 
 Inshot / Picsart / 

SnapSeed 

/Matnnegar 
 Alight Motion   

 

 

ي
د

ماه
 

سوم
 

به  هافايلتبديل 

 نصب وقالب ديگر 

آلبوم  تهیه و

ويرايش  -تصاوير

 صدا

73-75 

 

 

كار كالسي 

 73صفحه 

كار كالسي 

 75صفحه 

2 

-يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

 )فیلم آموزشي و ...(

ن
بهم

ماه
 

چهارم
 

 -تهیه آلبوم تصاوير

 

73-74 

 

ري بارش فک

-74صفحه 

كار كالسي و 

غیر كالسي 

74- 

2 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

 )فیلم آموزشي و ...(

جم
پن

 

 -پويانمايي

 پشتیبان گیري
75-77 

كار كالسي 

-76صفحه 

كار كالسي و 

غیر كالسي 

77 

4 

آموزش مهارتي 

 انگیزشي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

ي کمحتواي الکترونی

 )فیلم آموزشي و ...(

ي 
ي نهاي

ارزياب

جم
ن پن

پودما
 

بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

اين فايل  و  به   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 2شهروند الکترونیکي ( تشخیص دبیر در پودمان

 

16 

 نمره

بر اساس  آموزشداناخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

 محاسبه نمره مستمر و پاياني بر اساس فرمول مندرج در جدول پايه هشتم

 فرصت بازديد نمايشگاه فعالیت مهارتي دانش آموزان در نیم سال اول -ماهديبازه زماني امتحانات نوبت اول در 
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ن
بهم

ماه
 

ي از  ح
ش و نگهدار

پروژه پرور
ت
یوانا

 

اول
 

اهمیت پرورش و 

 -نگهداري حیوانات

مشاغل مرتبط با 

 دارينگهپرورش و 

-حیوانات اهلي

استانداردها و 

ابزار و  -قوانین

 موردنیازوسايل 

براي پرورش 

 حیوانات اهلي

82-86 

كار كالسي 

و  82صفحه 

بارش -83

فکري صفحه 

كار  -84

كالسي و غیر 

كالسي صفحه 

كار  -85

 86كالسي 

4 

 پرسش -کريبارش ف

 و پاسخ

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 بازديد از مراكز پرورش حیوانات

 و پوستر بروشورتهیه 

 

دوم
پروژه پرورش و  

 نگهداري حیوانات
86-93 

پژوهش 

و  89صفحه

كار غیر -90

كالسي صفحه 

91- 

4 

 -يادگیري معکوس

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 زشي و ...(آمو

پرورش بلدرچین يا ساير حیوانات 

 پرورشي در فضاي مناسب

اسفندماه
  

سوم
 

تعريف 

 -پروريآبزي

 هايهدف

 -پروريآبزي

 دارينگهپرورش و 

ماهیان آكواريومي 

 ) )انتخابي

93-98 
كار غیر 

كالسي صفحه 

95 

8 

-پرسش و پاسخ

 -استقرايي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 ...( آموزشي و

 پرورش آبزي  در فضاي مناسب

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

شم
ش

بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع  

اين فايل به تشخیص   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 پرورش و نگهداري از حیوانات دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشفردي اخالقي و  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

اسفندماه
 

ي
ي و مال

امور ادار
 

اول
 

 -تعريف سازمان

نمونه نمودارهاي 

بخشي از  -سازماني

 -كارهاي اداري

كلي  هايسیاست

 -نظام اداري كشور

100-106 

كار كالسي و 

غیر كالسي و 

 هايبارش

فکري 

-101صفحه

كار كالسي 

و  103صفحه 

 104صفحه 

3 

 -يادگیري معکوس

 -جستجو گري

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

ترسیم نمودارهاي  سازماني در  

 Wordمانند   افزارهاينرم
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دوم
 

 

اصول نگارش يک 

 -نامه اداري

 -حسابداري

رويدادهاي مالي 

با  وكاركسب

 حسابماشین

. 

106-112 

كار 

 هايكالسي

 -107صفحه 

كار كالسي 

110- 

5 

 

 -سخنراني

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

آموزش كالسي نگارش نامه دستي و  

 افزارنرمشیوه استاندارد تايپ آن در 

Word - حسابماشینكار با 

 مهندسي

 تعطیالت نوروزي -اسفندماه)جبراني پودمان ها( ماندهباقيهفته 

هفته سوم و چهارم فر
ن

وردي
 

ي
ي و مال

امور ادار
سوم 

 

كاربرد برخي از 

 افزارهانرمابزارها و 

 -در زمین  مالي

 اكسل افزارنرم

112-116 

كار 

 -112كالسي

-114و  113

كار كالسي و 

غیر كالسي 

كارهاي  -115

 116كالسي 

8 

 آموزش مهارتي

و نمايشي  ارائه كار 

 با

محتواي الکترونیکي 

 )فیلم آموزشي و ...(

 

  اكسل افزارنرماز  هاييبلیتقاآموزش 

چهارم
 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

هفتم
بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع  

اين فايل  به تشخیص   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 امور اداري و مالي  دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشقي و فردي اخال هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ت
ش

ارديبه
ماه

ي و سازه 
معمار

 

اول
 

)عالئم  خوانينقشه

 هاينقشهكاربردي 

نماهاي  -معماري(

معماري، پالن و 

 برش عمودي

122-124 - 4 

تعامل  -جستجوگري

 -با  محیط واقعي

محتواي  -مهارتي

الکترونیکي 

یلم ، فنگارپرده)

 آموزشي و ...(

ترسیم  -واقعي هاينقشهاستفاده از 

 پالن مدرسه يا خانه خود

دوم
 

ماكت و اندازه 

 -ماكت

 بنديتقسیم

 -هاماكت

مصالح ساختماني 

ابزار و  -ماكت

تجهیزات ماكت 

نکات  -سازي

ايمني و بهداشتي 

 در ساخت ماكت

125-127 

حل جدول  

يک صفحه  

كار  -125

كالسي صفحه 

127 

4 

 -ستجوگريج

 -يادگیري معکوس

 پرسش و پاسخ

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

بازديد از  -

هنرستان)معماري و سازه( 

دعوت از كارشناس رشته 

 عمران

نمايش ماكت و ابزار ماكت  -

 هانمونهسازي نمايش 
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سوم
 

 ساخت ماكت

)جلسه اول: 

طراحي و ايده 

ترسیم  -پردازي

 ه بندينقشه و انداز

 صحیح(
127-141 

پرسش صفحه 

كار غیر  -130

كالسي صفحه 

كار -131

كالسي صفحه 

كار  -138

كالسي و غیر 

كالسي صفحه 

140 

8 

 -ترسیمي مهارتي

 -اكتشافي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم نگارپرده)

 آموزشي و ...(

 اجراي پروژه ماكت سازي

 

چهارم
ساخت ماكت  

 جلسه دوم

 (مونتاژ)ساخت و 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

شتم
ه

بر   آموزدانشفعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع  

اين فايل  و  به   3عملکردي و توضیحات بند  هايآزموناساس  

 امور اداري و مالي  تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهرحمطپیشنهادي 

 محاسبه نمره مستمر و پاياني بر اساس فرمول مندرج در جدول پايه هشتم

 فرصت بازديد نمايشگاه فعالیت مهارتي دانش آموزان در نیم سال دوم -خردادماهبازه زماني امتحانات نوبت دوم در 
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 متناسب با شرايط حضوري  1400-1401نهم  فناوري وبرنامه كاري كار 

ماه
 

ن
نام پودما

 

ن
س پودما

سه تدري
جل

 

 كار موضوع وبرنامه 

 پودمان

 هايصفحه

 تدريس

فعاليت  

مربوط به 

پودمان يا 

 پروژه

 

ي
اد

نه
ش

پي
ره 

نم
 

روش تدريس 

 پيشنهادي

)انتخاب بر اساس 

شرايط حضوري يا 

 تدريس( غيرحضوري

پيشنهاد نحوه كار در 

 وضعيت حضوري

  به يابيدستجهت 

اهداف تعالي تدريس 

 پودمان

مهرماه
 

ي
الگوريتم)اجبار

-
ي(

جويز
ت

 

اول
 

 چارچوب وبیان قوانین 

گروه -كاري كتاب

  -ش آموزانبندي دان

و تعريف حل مسئله 

 -مهارت حل مسئله 

 هايروشالگوريتم و 

 نوشتن الگوريتم

4-7 

تحقیق كنید 

 -6صفحه 

كار كالسي 

 7صفحه 

4 

 -تعاملي-استقرايي

 -شينماي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

حل مسئله و  كسب 

توانايي در حل مسئله در 

نوشتن الگوريتم   -كالس

 نويسفارسيشبه دستوري 

 و رياضي نويس

مهرماه
 

دوم
ترسیم الگوريتم  

روندنما دستي و 

 افزارينرم

9-8 - 6 

-يادگیري معکوس

آموزش مهارتي و 

ر با نمايشي  ارائه كا

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ترسیم روند نماي دستي  

با استفاده از  افزارينرمو 

  Edraw ايرايانه افزارنرم

 در مدرسه 

سوم
ترسیم الگوريتم  

 حلقوي
12-9 

كارهاي 

كالسي صفحه 

و صفحه  11

12 

6 

-يادگیري معکوس 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي  ارائه كار با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ترسیم روند نماي دستي و 

 حلقوي  افزارينرم

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن اول
پودما

 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 الگوريتم  اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

مهرماه
 

ي(
جويز

ترسيم با رايانه)ت
 

اول
 

كاربرد ترسیم با رايانه 

 -در برخي مشاغل

مزاياي استفاده از 

فناوري ترسیم با 

محیط   -رايانه

ترسیم با  افزارهاينرم

 ونگي ترسیمچگ -رايانه

كار با -ساده هايشکل

 ترسیم با رايانه افزارنرم

13-17 

كار كالسي و 

تحقیق كنید 

 -14صفحه 

كار كالسي 

 -15صفحه 

 17كار كالسي 

4 

-يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي-اكتشافي

 و نمايشي  ارائه كار با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 

يس كد بر افزارنرمكار با 

(Brics Cad)  در كالس

 درس

 )جلسه اول(
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ن ماه
آبا

 

ي
ترسيم با رايانه)اجبار

-
ي(

جويز
ت

 

اول
 

چگونگي ترسیم 

زيبا با  هايطرح

 ويرايش ابزارهاي

Modify) )- 

دَوَران،  ابزارهايكاربرد 

 -برش، امتداد و مقیاس

كمک  ابزارهايكاربرد 

 (Snap) رسم

18-20 

كار كالسي 

 -18صفحه 

كار كالسي 

 -19صفحه 

كار كالسي  و 

غیر كالسي 

 20صفحه 

4 

-يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي-اكتشافي

 و نمايشي  ارائه كار با

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

بريس كد  افزارنرمكار با 

(Brics Cad)  

 )جلسه دوم(

ن ماه
آبا

 

دوم
 

نحوۀ اندازه گذاري 

 -هاترسیمو  هانقشه

 -ماكت مسجد ترسیم

 وترسیم دانه برفي 

 كاريكاشي

21-22 

كار كالسي 

 -21صفحه 

غیر  كارهاي

كالسي صفحه 

22 

4 
بريس كد  افزارنرمكار با 

(Brics Cad)  جلسه(

 سوم(

سوم
 

ترسیم  -ترسیم قالب

ترسیم و  -پرچم ايران

 سازوكارطراحي 

 افزارنرمحركتي با 

22-24 

كار غیر 

كالسي صفحه 

كار -23و 22

السي ك

-تجويزي

انتخاب يک 

كار نیمه 

تجويزي صفحه 

24 

4 
بريس كد  افزارنرمكار با 

(Brics Cad)  جلسه(

 چهارم(

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن دوم
پودما

 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 ترسیم با رايانه  ودماناين فايل به تشخیص دبیر در پ

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ن ماه
آبا

 

سازوكار
 

ي
ي)اجبار

حركت
-

ي(
جويز

ت
 

اول
 

 سازوكارتعريف 

 سازوكارانواع -حركتي

انواع ساز كار  -حركتي

نکات  -ايدندهچرخ

 ايمني
26-29 

كار كالسي 

-27حه صف

كارهاي 

كالسي و كار 

غیر كالسي و 

پرسش صفحه 

كار  -28

كالسي و كار 

غیر كالسي 

 29صفحه 

2 

  -استقرايي -حل مسئله

 -يادگیري معکوس

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

از  هايينمونهنمايش 

 حركتي سازوكار

 

آذرماه
 

دوم
 

جرثقیل ابن  كاركرد

 با آشنايي-سینا

 سازوكار افزارنرم

 حركتي

30-35 
كار كالسي 

و  30صفحه 

31 

4 
 -يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي

 افزارنرمآموزش 
Interactive physics 
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Interactive 

physics 
محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

آذرماه
 

سوم
 سازوكارپروژه ساخت  

 (1حركتي )
35-37 

پرسش صفحه 

 35و  34
4 

 -يادگیري معکوس

 -حل مسئله-اكتشافي

 آموزش مهارتي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ساخت -بازبیني طرح

حركتي در كالس  سازوكار

 كارگاهيا 

 )جلسه اول( 

چهارم
 

 سازوكارپروژه ساخت 

 (2حركتي)
- - 6 

نهايي  مونتاژساخت و 

حركتي در كالس  سازوكار

 كارگاهيا 

 )جلسه دوم( 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن سوم
پودما

 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 حركتي سازوكار  اين فايل به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرح پیشنهادي

آذرماه
 

ي 
باز

رايانه
ي

ا
ي(

خاب
ي يا انت

جويز
) نيمه ت

اول 
 

رايانه  هايبازيتعريف 

مزايا و معايب -اي

 -ايرايانه هايبازي

 -نکات ايمني كار

آشنايي با محیط 

 ساخت بازي  افزارنرم

42-46 

كار كالسي 

 -43صفحه 

پرسش 

كار  -44صفحه

كالسي صفحه 

45 

4 

 -حل مسئله-اكتشافي

 -يادگیري معکوس

 آموزش مهارتي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 اييانهراآموزش بازي 

Scratch ي در كالس
د

ماه
 

دوم
 جلسهساخت بازي ) 

ايجاد شکلک و  -دوم(

 -تغییر حالت)لباس(

46-47 

كار 

 هايكالسي

 47و  46

6 

ي
د

ماه
 

سوم
 

 جلسهساخت بازي 

و  راكت وتوپ سوم )

 امتیاز بندي(

 

48-52 

  هاكالسيكار 

و تحقیق كنید 

كار  -49

 هايكالسي

 50صفحه 

6 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

چهارم 

ي(
خاب

انت
فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع  

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 ايرايانهبازي   پودمان اين فايل به تشخیص دبیر در

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

 محاسبه نمره مستمر و پاياني بر اساس فرمول مندرج در جدول پايه نهم

 دانش آموزان در نیم سال اول فرصت بازديد نمايشگاه فعالیت مهارتي -ماهديبازه زماني امتحانات نوبت اول در 
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ت
ش

ي تا ارديبه
ي د

بازه زمان
ي( 

خاب
ي يا انت

جويز
ق ) نيمه ت

بر
 

اول
 

اهمیت انرژي 

الکتريسیته و مشاغل 

نکات -مرتبط با آن

 -ايمني در كاربرد برق

 مقررات - گرفتگيبرق

ملي ساختمان و 

 آن گاهوبمعرفي 

54-56 

پرسش صفحه 

54- 

كار كالسي 

 -55صفحه 

كار غیر 

السي صفحه ك

56 

2 

-جستجوگري-استقرايي

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 -بازديد اداره برق منطقه

دعوت از مهندسین گرايش 

 برق

تهیه مستندسازي و  -

در كالس  گذارياشتراك

 درس
دوم

 

عالئم اختصاري  -نقشه

برخي وسايل 

الکتريکي، ابزار كار با 

 مدار يكشسیم  -برق

تک پل يا   كلید

  كلید مدار كشيسیم

 دو  پل

57-61 

كار كالسي 

 -58صفحه 

پرسش صفحه 

كار غیر  -60

كالسي صفحه 

61 

6 

آموزش  -جستجوگري 

 مهارتي و نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 هاينقشه:  نمايش 

دعوت از  -الکتريکي

 مهندسین گرايش برق

 يكشبرقاختار بررسي س -

مدرسه يا بستن مدار تک 

  پل

سوم
 

مصرف  سازيبهینه

معرفي  -برق

 -مرتبط هايگاهوب

 -مدار كلید تبديل

اتصاالت، سیم و  «

مقررات ملي » كلید 

 ساختمان

62-66 

كار غیر 

كالسي و 

 -62پرسش 

تحقیق كنید 

و  63صفحه 

65 

8 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي گارنپرده)

 و ...(

بستن مدار كلید تبديل در 

 مدرسه 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

جم
ن پن

پودما
 

ي(
خاب

)انت
 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 برق  اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ت
ش

ي تا ارديبه
ي د

بازه زمان
 

ت
سا

تأسي
 

ي(
خاب

ي يا انت
جويز

ي) نيمه ت
مكانيك

 

 

اول
 

 تأسیساتتعريف 

 -مکانیکي و اهمیت آن

ابزار و تجهیزات و 

 تاسیسات-نکات ايمني

بهداشتي ) تعمیر  

 چکه شیر آب معمولي(

68-72 

كار غیر 

كالسي صفحه 

68- 

كار كالسي و 

پرسش صفحه 

 71و  70

4 

آموزش  -سخنراني

 مهارتي و نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 هاينقشهنمايش   

دعوت از  -ساده تأسیساتي

مهندسین گرايش 

  تأسیسات

دوم
 

تعمیر چکه  شیر آب 

برطرف نمودن  -اهرمي

آبراه  گرفتگي لول  

يا  شوييظرفكاس  

 تانکفالش بنديآب

72-75 

كار كالسي  و 

تحقیق كنید 

 -72صفحه 

 73كار كالسي 

پرسش  -74و 

 75صفحه 

6 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

 هايسیستمبررسي 

 مدرسه  تأسیساتي

سوم
تأسیسات تهويه  

 سرويس كولر -مطبوع

و نکات ايمني  يا 

76-80 
كار كالسي  

 -76صفحه 
6 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

 هايسیستمبررسي -

 مدرسه گازرساني

 صیندعوت  از متخص-
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 -گرمايشي  تأسیسات

 و گازرساني تأسیسات

 نکات ايمني آن

تحقیق كنید 

 -77صفحه 

كار غیر 

كالسي صفحه 

79 

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

شم 
ش

ي(
خاب

)انت
 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 مکانیکي تأسیسات  اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحهادي پیشن

ت
ش

ي تا ارديبه
ي د

بازه زمان
ي( 

خاب
ي يا انت

جويز
ن) نيمه ت

عمرا
 

اول
 

حوزۀ  هايزمینه

 -آجر چیني-عمران

پیوند -انواع اجزاي آجر

 -در ديوارهاي آجري

انواع ديوار از نظر 

 -انواع پیوند -ضخامت

 ابزار و مواد آجرچیني

82-86 
پرسش صفحه 

75 
2 

آموزش  -درس پژوهي 

 مهارتي و نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

نمايش  -

 هاينقشه

 -آجربندي

دعوت از يک 

 معمار

ارائه گزارش در  -

 اين زمینه

سوم
 

ترسیم روندنما و نقشه 

ساخت ديوار نیم 

آجري با نوع پیوند 

راسته نما، كله نما، كله 

 آجرچیني -و راسته

 گچ -))بدون مالت

ابزار گچ كاري  -كاري 

 و نکات ايمني

87-90 
 87كار كالسي 

 89تا 
6 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

انجام عملي آجربندي با 

 هايپروتکلرعايت 

 تعمیر-بهداشتي در مدرسه

 هايقسمتو رنگ 

 مدرسه يا منزل ديدهآسیب

چهارم
 

 94-91 گچپروژه كار با 
 91كار كالسي 

يا كار غیر 

 93كالسي 

8 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ساخت يک وسیله 

كاربردي مانند گلدان 

سفالي يا تزيیني گچي، 

 سطل زباله گچي و...

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن هفتم
پودما

 

ي(
خاب

)انت
 

ارتي فردي يا گروهي فعالیت كالسي و مه هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 عمران  اين فايل به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 
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ي 
بازه زمان

ي
د

ماه
 

تا 
ت

ش
ارديبه

ماه
 

ج
خودرو) نيمه ت

ي(
خاب

ي يا انت
ويز

 

اول
 

خودرو  و نقش خودرو 

-در زندگي امروزي

 هايقسمتمعرفي 

دفترچ  -مختلف خودرو

راهنماي استفاده و 

-از خودرو دارينگه

بازديدهاي دور ه اي 

خودرو)بررسي سطح 

 كنندۀخنکمايع 

بررسي سطح -موتور

 مايع ترمز و روغن(

96-100 

كار كالسي و 

تحقیق كنید 

 98صفحه 

 99و

8 

 -اكتشافي -تقرايياس

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

دعوت از يک   -

مهندس 

 مکانیک خودرو

بازديد از  -

 هايهنرستان

 رشته مکانیک

فعالیت عملي  -

 بازديد خودرو

 

دوم
 

دور ه اي  بازديدهاي

خودرو)بررسي سطح 

سطح  -مايع باتري

مايع مخزن شیشه 

تعويض فیوز  -شوي

فشار باد  -خودرو

تعويض چرخ  -تايرها

بستن  -خودرو پنچر

 زنجیر چرخ

101-108 

كار 

 هايكالسي

 هايصفحه

 106الي  101

8 

 -يادگیري معکوس

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

فعالیت عملي بازديد 

 خودرو

 هايپروتکلبا رعايت 

 بهداشتي

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن 
پودما

شتم
ه

ي( 
خاب

)انت
 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 خودرو  اين فايل  و  به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ي 
بازه زمان

ي
د

ماه
 

تا 
ت

ش
ارديبه

ماه
 

ک 
ل كود

ش رشد و تكام
پاي

ي يا 
جويز

ي() نيمه ت
خاب

انت
 

اول
 

بیان اهمیت شناخت 

رشد و تکامل طبیعي 

 -تعريف رشد-كودك

 -عوامل مؤثر بر رشد

 -پايش رشد كودك

و ابزارهاي  هاروش

پايش )ارزيابي( رشد 

كودك  شامل 

قد  گیرياندازه)

)ايستاده و خوابیده( و  

 هايمحیط گیرياندازه

 بدن

110-114 
كار كالسي 

 110صفحه  

 114الي 

4 

پرسش و  -سخنراني

 -پاسخ

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

دعوت از يک كارشناسان  -

 بهداشت كودك

 بازديد از مراكز بهداشتي-

 گیريدازهانانجام عملي -

قد و محیط بدن  با ابزار 

پايش رشد كودك در 

كالس درس با آدمک يا 

 عروسک
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دوم
 

 هايشاخصو  هانمايه

ارزيابي وضعیت 

رشد)وزن و قد نسبت 

به سن و محاسبه نمايه 

و نمودارهاي مربوط 

بدن بر اساس  هايتوده

چگونگي  -سن(

مراقبت از رشد كودك 

با تفسیر منحني رشد 

د تکامل رون -كودك

بر  مؤثركودك و عوامل 

 هايشاخصآن و 

 تکامل كودك

114-120 

كار 

 هايكالسي

 -115صفحه 

كار 

 هايكالسي

 -117صفحه 

كار كالسي و 

غیر كالسي 

كار  -118

 119كالسي 

12 

پرسش و  -سخنراني

 -پاسخ

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ک كارشناسان دعوت از ي

 بهداشت كودك

 بازديد از مراكز بهداشتي

 

  گیرياندازهانجام عملي 

وضعیت رشد   هايشاخص

و توده بدن هر فرد  به 

 صورت مجزا

 

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن نهم
پودما

 

ي(
خاب

)انت
 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3ات بند عملکردي و توضیح هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 پايش و رشد كودك  اين فايل به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ي تا 
ي د

بازه زمان
ت

ش
ارديبه

ماه
 

صنايع
ي

دست
ي(

جويز
) نيمه ت

 

اول
 

 و دستيصنايعاهمیت 

 -طرح و نقوش آن

ساخت جلسه اول 

ا ب آشناييپالك فلزي )

ابزار معمولي كار و 

انتخاب و  -جايگزين

نحوه  -انتقال طرح

برجسته كاري و ايجاد 

 بافت(

122-126 

 غیركار  

صفحه  كالسي

كار  -122

كالسي صفحه 

كار غیر  -123

 126كالسي 

8 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(
عملي برجسته آموزش 

كاري  كار فلزي) جلسه 

 اول( در كالس درس 

دوم
 

جلسه دوم ساخت 

 پالك فلزي

)پتینه پالك مسي و 

 -نکات ايمني آن

127-130 
پرسش و 

تحقیق كنید 

 129صفحه 

8 

آموزش مهارتي و 

 نمايشي

محتواي الکترونیکي 

، فیلم آموزشي نگارپرده)

 و ...(

ي 
ارزياب

ي 
نهاي

ن دهم
پودما

 

خا
)انت

ي(
ب

 

فعالیت كالسي و مهارتي فردي يا گروهي  هاينمرهجمع 

  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 دستيصنايع  اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان

16 

 نمره

بر اساس  آموزدانشاخالقي و فردي  هايارزشارزيابي 

 اين فايل 3در بند  شدهمطرحپیشنهادي 

ن اخت
زما

ي
يار

ي 
صيل

ح
ت ت

هداي
- 
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مقدمه  -يادآوري

هدايت تحصیلي و 

 هايكلیدواژهتعريف 

ابعاد  -مرتبط با آن

هدايت تحصیلي و 

  ايحرفه

134-139 

كار 

 هايكالسي

و  138صفحه 

139 
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با  -يادگیري معکوس

درس پژوهي ) شیوه  
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 -مشاوره هدايت تحصیلي

 دعوت از مشاور مدرسه 
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گام دوم   -شناخت خود

 نیازهايشناخت 
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-مشاوره هدايت تحصیلي
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  3عملکردي و توضیحات بند  هايآزمونبر اساس    آموزدانش

 ه ايحرف-هدايت تحصیلي   اين فايل  به تشخیص دبیر در پودمان
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 محاسبه نمره مستمر و پاياني بر اساس فرمول مندرج در جدول پايه نهم

 استنمره نوبت دوم بر اساس نمره سه پودمان از هفت پودمان نیمه تجويزي )انتخابي(+ پودمان تجويزي هدايت تحصیلي 

 صت بازديد بازارچه فعالیت مهارتي دانش آموزان در نیم سال دومفر -ماهديبازه زماني امتحانات نوبت دوم در 

 


