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و علوم انساني، پايه دهم1بندي درس تاريخ بارم و جهان باستان، رشته ادبيات ؛ ايران

ـ سال تحصيلي  1395ـ96دوره دوم متوسطه

: توجه
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٢

و علوم انساني، پايه دهم1درس تاريخ و جهان باستان، رشته ادبيات ؛ ايران

 بندي كيفي بارم

نمرهنوع پرسشرديف

:؛ ماننده خاطر آوردنب1

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

هاي طراحي سؤال.2. هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس يا نوع باشد در سؤال.1: توجه

در چنانچه تمايل به طرح چنين پرسششود، تكميل كردني يا جاي خالي توصيه نمي و يا اصطالحات مهمِ حذف شده را هايي داريد، واژگان

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

3حداكثر

3حداكثر؛تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي2

و طبق3 5حداكثر؛هاي تاريخيهاي پديدهبندي اجزا يا ويژگيهتوصيف، فهرست

و تحليل زمينه4 و پيامدهاي پديدهتلخيص، تشريح 8حداقل؛هاي تاريخيها، علل، داليل، آثار، نتايج

و سقوط تمدن نقشو عملكرد شخصيت(هاي تاريخيمقايسه پديده5 و حكومت ها؛ شرايط ظهور و ها و تحوالت مهم ؛....)ها؛ رويدادها

مي: توجه و فصل تواند مربوط به درس محتواهاي مقايسه شده و نه صرفاً يك درس يا فصل ها  هاي مختلف باشد

2حداقل

و مدارك تاريخي6 و نقشه(كاربست شواهد و استنباط داللت) بناها، كتيبه، اسناد، متون ها، نمودارها، آثار آنو استخراج  ها؛ هاي

و مدارك تاريخي را در پرسش در طراحي چنين سؤال: توجه و ذيل آن پرسش هايي، يك يا چند مورد از شواهد هايي را طرح نامه ارائه

.نماييد

و مدارك تاريخي مي درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه كامالً مرتبط با محتواي تواند از خارجِ كتاب الزم به توضيح است كه شواهد

و مدارك كتاب  و در سطح شواهد  آموزش داده شده

.درسي باشد

3حداقل

و قضاوت7 ؛اظهارنظر

مي: توجه و قضاوت و بناهاي باستاني موجود تواند در باره شخصيت اظهارنظر و تأثيرگذار تاريخي، آثار در هاي بزرگ، رويدادهاي مهم

و موزه سايت و يا موضوع ها كه مورد بازديد دانش هاي تاريخي و پژوهشي كرده آموزان قرار گرفته و جو اند، هايي كه راجع به آن جست

.انجام شود

و لذا ارزش ها، دستيابي دانش الزم به يادآوري است كه هدف از اين گونه پرسش و تخصيص نمره آموزان به پاسخي يكسان نيست گذاري

و ساماندهي مطلب انجام شود هاي چنين سؤال به پاسخ .هايي بر اساس تناسب جواب با پرسشو نحوه استدالل

2حداكثر

: توجه

و مدارك، فقط به نحوي كه در رديف ها، نمودارها، جدول از متن يك توضيح، نقشه و شواهد جدول فوق بيان شد، سنجش به6ها

ه و مطلقاً به شكل ديگري .يچ پرسشي طرح نشودعمل آيد


