
 دهمزدواو بودجه بندي شيمي  بارم بندي

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

 

 توصيه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون 

  درصد از نمره كل آزمون را  03تا  03سهم محاسبات كمي و عددي در هر آزمون بين

 شامل مي شود.

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

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

 .پيوست جدول تناوبي در آزمون ضروري است 

 ات اطالع پيشنهاد موكد مي شود پرسش هاي مرتبط با زندگي و صنعت طراحي كنيد و

بر اساس داده هاي صورت ارائه و  و داده هايي درباره مفاهيم درسي موجود در كتاب

 طرح كنيد.پرسش هاي مفهومي و با سطوح باالي ارزشيابي مسئله 

آزمون )پايانينوبت  نوبت اول فصل

خرداد،  -نهاييهاي 

 شهريور، دي( 

)مولكول ها در خدمت اول

 تندرستي(

11,3  

5,3 

)آسايش و رفاه در سايه دوم 

 الكتروشيمي(

8,3 3 

سوم)شيمي جلوه اي از هنر، 

 زيبايي و ماندگاري(

- 4 

سوي آينده چهارم)شيمي راهي به 

 روشن تر(

- 4,3 

 03 03 مجموع



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

  جدول تناوبي مجاز است. 05رسم آرايش الكتروني تا عنصر شماره 

  آلي جزو اهداف كتاب درسي است و فقط نام تركيب هاي  تركيب هاي آلينامگذاري

 موجود در كتاب مي تواند مورد ارزشيابي قرار گيرد.

، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد . جدول زير فهرستي از و نهاييدر ارزيابي هاي مستمر 

 اين انتظارات و سهم آنها را نشان مي دهد.

 

 

 رديف انتظارات عملكردي مستمر پاياني

 1 طراحي آزمايش 4-0 0

 0 اجراي آزمايش ، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 4-0 -

 نمودار خواني وتجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و  4-0 0

..... 

0 

تجزيه و تحليل، ارائه انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات )طراحي، اجرا، ثبت داده ها،  0-0 -

 گزارش(

4 

مشاركت و تعامل در فرايند آموزش)انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي، مشاركت در  5-4 -

 بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي(

3 

 5 پاسخ به پرسش هاي مفهومي )كاربرد ، استدالل و قضاوت( 0-1 8

 7 محاسباتيتوانايي حل پرسش هاي  0-0 5

 8 حل مسائل در شرايط جديد)كاربرد و استدالل( - 0


