
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  

 

  
  

  
  

 
  

 



 

 272/ 3سال سوم رشته علوم انساني كد   2بندي تاريخ ايران و جهانبارم

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

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

 
1 5/1  

1 2 5/1 

3 5/1 

4 5/1  
 

5/1 
5 5/1 

6 5/1 
7 5/1 

8 5/1  
 
2 

9 5/1 

11 5/1 

11 5/1 
12 2  

5/1 13 5/1 
14  1 

15 5/1 
16 5/1 

17 1 

18 1 
19 1 

21 1 
21 1 

22 1 
23 1 

24 1 

25 1 
26 1 

 نمره 22 نمره 22 جمع
  ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و ها، علتهاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينههدفدر طراحي آزمون همواره

 تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع 

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

 و تصاوير هاها، نمودارها، نقشهلاطالعات مندرج در جدو .2

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



 

2/213ها به استثنا علوم انساني و علوم و معارف اسالمي، كد تاريخ معاصر ايران سال سوم كليه رشتهبندي بارم

  2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 
 شهريور و بزرگساالن پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول درس  هشمار

 
1 2 ___  

5/1 2 5/1 ___ 
3 5/1 ___  

5/1 4 5/1 ___ 
5 5/1 ___  

5/1 6 5/1 ___ 
7 5/1 ___  

5/1 8 5/1 ___ 
9 5/1 ___  

5/1 11 5/1 ___ 
11 5/1 ___ 5/1 
12 5/1  

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

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

 نمره 22 نمره 22 نمره 22 جمع
 

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

 حوادث و تحوالت تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

 

 هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:از مطالب و موضوع 

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

 و تصاوير هاودارها، نقشهها، نماطالعات مندرج در جدول 

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



 

 

 2/322دانشگاهي رشته علوم انساني ، كد شناسي پيشتاريخبندي بارم

  2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 
 نوبت اولپاياني  درس هشمار

 

پاياني نوبت دوم،  شهريور، 

 ماهبزرگساالن و دي

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

4 3  

1 5 3 

6 5/2  

1 7 5/2 

8  5/2 

9 2 

11 2 

11 2 

12 2 

13 5/2 

14 2 

 نمره 21 نمره 21 جمع

 
 ها، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي علتها، هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينهدر طراحي آزمون همواره هدف

 موضوع، مورد توجه و تأكيد باشد.

 :از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود 

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

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

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



 

 

 3/213علوم و معارف اسالمي، كد  ه، سال سوم رشت2تاريخ اسالم  بنديبارم

     2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 
 

 نوبت اول شمار، درس

 

 نوبت پاياني

 (و بزرگساالن )خرداد و شهريور

  5/2 1درس 

 3 2درس  5/1

 5/1 3 3درس 

 5/2 4درس 

  3 5درس 
 3 6درس  2

 3 7درس 

 3 نمره 21 8درس 

 3 9درس 

 3 11درس 

 3 11درس 

 3 12درس 

 نمره 22                                                                     
 

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

 موضوع، مورد توجه و تأكيد باشد.

 

 از مطالب و مباحث زير هيچ پرسشي طرح نشود:

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

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

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

 



 

 

 4/272( سال سوم نظري رشته ادبيات و علوم انساني كد 2جغرافيا ) بنديبارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 
 

 دروس فصول
پاياني نوبت 

 اول

پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه

 75/2 5/4 درس دوم -درس اول  فصل اول

 75/1 3 درس چهارم -درس سوم  فصل دوم

 75/2 5/4 درس ششم -پنجم  درس فصل سوم

 25/2 4 درس هشتم -درس هفتم  فصل چهارم

 25/2 4 درس دهم -درس نهم  فصل پنجم

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

 75/2 - درس پانزدهم -درس چهاردهم  فصل هفتم

 2 - درس شانزدهم فصل هشتم

 22 22 جمع

 

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

 اصالح ، تابك ابتداي در «گرامي معلم»عنوان تحت متن ترتيب بدين. گردد نمي منظور پاياني و مستمر هاي ارزشيابي

 .گردد مي
 

 

 

  



 

 

  267/  2دانشگاهي رشته علوم انساني كد جغرافيا پيشبندي بارم 

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 

 
پاياني نوبت دوم ، شهريور 

 ،بزرگساالن و دي ماه
 درس اولپاياني نوبت 

 اول 5/3 1

 دوم 5/2 1

 سوم 4 1

 چهارم 5 1

 پنجم 5 1

 ششم - 5/1

 هفتم - 3

 هشتم - 3

 نهم - 3

 دهم - 5/2

 يازدهم - 2

 جمع نمره  22 نمره  22

 

 

 

 

  



 

 

  2/292شناسي سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني كد بندي روانبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

نوبت پاياني  عنوان فصل

 اول

نوبت پاياني 

 دوم

 ماهو دي شهريور

 4 2 8 كليات : فصل اول 

 6 3 12 فصل دوم : رشد 

 5 8  فصل سوم: فرايندهاي شناختي 

 5 7  سالمت رواني و اختالل روانيفصل چهارم:  

 21 21 21 جمع 

 

 

  



 

  

 3/212علوم تجربي كد ( سال سوم رشته 3رياضيات )بندي بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 نوبت اولپاياني  فصل ها
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 بزرگساالن و دي ماه

 4 8 اول

 5 12 دوم 

 6  سوم

 5  چهارم

 22 22 جمع

 

 

 

 9/212هاي علوم انساني وعلوم معارف اسالمي كدرياضي سال سوم رشتهبندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 نوبت دوم، شهريور، پاياني نوبت اول پاياني هافصل

 بزرگساالن و دي ماه

 5/7 5/13 اول

 5/6 (67دوم )تا پايان مسائل صفحه
5/7 

  تا آخرفصل( 67صفحه )از  دوم

 5  سوم

 22 22 جمع

 

 

 

 



 

 

 

 2/212رياضي و فيزيك كدجبر و احتمال سال سوم رشته بندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

نوبت دوم،  پاياني نوبت اول پاياني هافصل   

 شهريور،بزرگساالن و دي ماه

 4 11 اول

 4 11 دوم 

 4  سوم

 8  چهارم

 22 22 جمع

 
 
 
 

 2/212رياضي و فيزيك كدحسابان سال سوم رشته بندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 
 

 هافصل

 

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

 4 11 اول 

 4 11 دوم 

 3  سوم

 4  چهارم

 5  پنجم

 22 22 جمع

 

 



 

 

 
 4/212رياضي و فيزيك كد( سال سوم رشته 2هندسه )بندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 
 

 نوبت دوم، شهريور، پاياني نوبت اول پاياني هافصل

 بزرگساالن و دي ماه

 5 12 اول

 دوم 

 ، رابطه طولي در دايره( 74)تا صفحه
8 3 

 دوم 

 ، رابطه طولي در دايره تا آخر فصل( 74)ازصفحه
 2 

 5  سوم

 5  چهارم

 22 22 جمع

 

  



 

 

 و  3/234علوم تجربي كد سال سوم رشتهـ سازي آمار و مدلبندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

پاياني نوبت  فصل

 اول

پاياني نوبت 

 دوم

 شهريور

 

 2  2 اول

 2 1 5 دوم

 2  2 سوم

 3 2 4 چهارم

 3 2 7 پنجم

 4 5/4  ششم

 4 5/4  هفتم

 اين فصل اختياري مي باشد .  هشتم

  نمره 6پروژه كتبي   

 22 22 22 جمع
  

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

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

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

 

  



 

 2/262دانشگاهي )رشته علوم انساني( كدرياضي پيشبندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

 

 نوبت اولپاياني 

 

 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه

 نمره
 

 2 : استدالل رياضي1فصل  6 : استدالل رياضي1فصل 

 3 هاي اعداد: دنباله2فصل  11 هاي اعداد: دنباله2فصل 

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

 لگاريتمي

 2 روابط لگاريتمياثبات  -5-3تا ابتداي بخش -: لگاريتم 3فصل  4

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

 لگاريتمي تا پايان فصل

2 

 6 سازي رياضي: مدل4فصل   

 5 : احتمال مقدماتي5فصل   

 22 جمع 22 جمع

 
 

 
 2/269رياضيات گسسته پيش دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كدبندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ
 

 نوبت اولپاياني 

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 

 2 ها و كاربردهاي آنقسمت اول: گراف 11 ها و كاربردهاي آنقسمت اول: گراف

 2 (6)تا اول فصل  اعداد هقسمت دوم: نظري 11 (6)تا اول فصل  اعداد هقسمت دوم: نظري

 3 نهشتي()هم 6فصل   

 6 اتتركيبقسمت سوم: مباحثي ديگر در   

 7 قسمت چهارم: احتمال  

 22 جمع 22 جمع



 

 
 

 2/262دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد( دوره پيش2و  2بندي درس رياضي عمومي )بارم
 2361ـ 69سال تحصيلي 
 
 

 نوبت اولپاياني 

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،

 ماهبزرگساالن و دي 
 نمره

 

 5/1 : احتمال1فصل  5/5 : احتمال1فصل 

 3 : توابع و معادالت2فصل  9 : توابع و معادالت2فصل 

 5/2 : مشتق و توابع3فصل  5/5 : مشتق و توابع3فصل 

 3 : كاربردهاي مشتق4فصل  

 6 هاي درجه دوم: هندسه مختصاتي و منحني5فصل   

 4 : انتگرال6فصل   

 22 جمع 22 جمع
 



 

  
 2/264دانشگاهي )رشته علوم تجربي( كد هندسه تحليلي و جبر خطي پيشبندي بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ
 

 نمره نوبت اولپاياني 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 2 : بردارها1فصل  7 : بردارها1فصل 

 5/2 معادالت خط و صفحه :2فصل  6 : معادالت خط و صفحه2فصل 
تا ابتداي بخش -: مقاطع مخروطي3فصل 

 انتقال محورهاي مختصات
 : مقاطع مخروطي3فصل  7

 تا ابتداي بخش انتقال محورهاي مختصات
5/2 

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

 سوم

4 

 6 دترمينان: ماتريس و 4فصل   
 3 : دستگاه معادالت خطي5فصل   

 21 جمع 21 جمع
 

  



 

 
 2/261دانشگاهي )رشته علوم رياضي( كد بندي حساب ديفرانسيل و انتگرال پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول هابخش فصل

 بزرگساالن و دي ماه

 صفر
 1 5تاآخر بخش 1 بخش

3 
 1 8تا آخر بخش  6بخش 

 اول
 2 4تا آخر بخش  1بخش 
 5/3 9تا آخر بخش  5بخش 

 دوم

 2 4تا آخر بخش  1بخش 

3 
 4 9تا آخر بخش  5بخش 

 3 14تا آخر بخش  11بخش 
 5/1 18تا آخر بخش  15بخش 

 سوم

 1 2 3تا آخر بخش  1بخش 
 5/1  5تا آخر بخش  4بخش 

 5/1  7تا آخر بخش  6بخش 

 2  11تا آخر بخش  8بخش 

 5/2  15تا آخر بخش  12بخش 

 2  16بخش 

 چهارم
 5/1  2تا آخر بخش  1بخش 

 2  5تا آخر بخش  3بخش 

 22 22 جمع
 

 

 
  



 

 
 عمومي و تخصصي كتاب هاي زبان فارسي( 3)هاي زبان فارسي كتاببندي بارم 

 2361ـ 69تحصيلي سال ـ  دوره دوم متوسطه 

 
 نام كتاب

 
 درس هاي نوبت اول

 
 درس هاي نوبت دوم

 
 12تا    1 عمومي( 3)زبان فارسي 

 

 24تا    13

 
 14تا    1 علوم انساني( 3)زبان فارسي 

 

 27تا    15

 

 

 ارزشيابي مستمر 

 نمره( 11ـ امالي تقريري   )

 نمره(  2ـ فعاليت هاي كالسي ) 

 نمره(  2ـ پرسش هاي كالسي  ) 

 نمره (  4ـ آزمون كتبي  )

 نمره ( 2ـ تهيه  دفتر   ) 

 

  



 

 

 و  3/264( سال سوم به استثنا رشته علوم انساني كد 3كتاب هاي زبان فارسي )بندي بارم 

 4/246رشته علوم انساني و علوم معارف اسالمي كد

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 موضوع

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم،  شهريور،  پاياني

 بزرگساالن و دي ماه

 5 5 نگارش و انشا

 8 8 دستور

 4 4 شناسيزبان

 3 3 امال و بياموزيم

 22 22 جمع

 
 

 

 ( عمومي و تخصصي3هاي ادبيات فارسي )كتاببندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 دوم درس هاي نوبت درس هاي نوبت اول نام كتاب

 

 22تا    12 11تا    1 ( عمومي3ادبيات فارسي )

 27تا    14 13تا    1 ( علوم انساني3ادبيات فارسي )

 

 3هاي كالسي )نمره( ـ پرسش 2نمره (ـ فعاليت هاي كالسي ) 6ـ خوانش صحيح و فهم متون )ارزشيابي مستمر :

 نمره(1دفتر) هتهينمره(    ـ  5نمره(    ـ آزمون كتبي ) 3نمره( ـ حفظ شعر) 

 
 
 



 

 
 

 و2/246رشته علوم انساني كد  استثناي( سال سوم به3هاي ادبيات فارسي)بندي كتاببارم

 2/246رشته علوم انساني كد 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 

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

نيمه اول  دي ماه
 كتاب

نيمه دوم 
 كتاب

 6 4 2 6 بيان معني شعر و نثر
 2 5/1 5/1 2 معني لغت

 4 3 1 4 درك مطلب
 3 5/2 5/1 3 دانش هاي ادبي

 3 2 1 3 خود آزمايي
 2 2  2 حفظ شعر

 22 22 22 جمع
 

 نكات مهم
و  5/1، سه مورد 75/1نمره ، دومورد  1نمره دريازده مورد انتخاب شود )دومورد  6ـ براي معني شعر ونثر1 

 نمره(  25/1چهارمورد
 ـ از پرسش معني واژه ها بيرون از جمله ، پرهيز شود .2
 ـ مقصود از درك مطلب، آوردن متني از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .3
نمره(  5/1نمره( ، بياموزيم وآرايه هاي ادبي ) 5/1قصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات ودرآمد درس ها )ـ م4

 است.
 ـ در  طرح  سؤال  سعي شود عالوه بر استفاده از خود آزمايي هاي  كتاب  از  نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود.5

 

  



 

 2/222انساني كد هاي ادبي سال سوم رشته علوم بندي آرايهبارم

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 
 

 شماره دروس

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم،  شهريور، بزرگساالن و دي ماه پاياني

 
2 1/2 

2 

2 2 

3 1/2 

4 2 

1 1/2 

9 2 

7 1/2 

2 2 
2 

6 1/2 

22 1/2  

2 

 

22 2 

22 2 

23 2  

2 24 2 

 2 ـ 21

 1/2 ـ 29

 1/2 ـ 27

 2 ـ 22

 2 ـ 26

 1/2 ـ 22

 1/2 ـ 22

 1/2 ـ 22

 1/2 ـ 23

 2 ـ 24

 2 ـ 21

 22 22 جمع
 

 نمره( 3نمره(ـشركت در فعاليت هاي كالسي ) 5نمره( ـ پرسش هاي شفاهي ) 6تمرين هاي كتاب ) ارزشيابي مستمر:

 نمره( 1دفتركار ) هنمره(ـ تهي 5) آزمون كتبي:



 

 2/279( سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني كد 2تاريخ ادبيات ايران وجهان) بنديبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 
 شماره  درس

 

 نوبت اول پاياني

 

 نوبت دوم پاياني

 

 شهريور

 
1 5/1 5/1 1 

2 5/1 25/ 5/1 

3 5/1 5/1 75/1 

4 2 5/1 1 

5 5/1 25/1 5/1 

6 5/1 5/1 5/1 

7 5/1 25/1 1 

8 1 25/1 1 

9 1 25/1 1 

11 1 25/1 5/1 

11 1 5/1 75/1 

12  5/1 1 

13  5/1 1 

14  2 5/1 

15  5/1 1 

16  2 1 

17  1 5/1 

18  5/1 5/1 

19 5/1 25/1 5/1 

21 5/1 25/1 75/1 

21 2 5/1 1 

22  5/1 1 

23  1 5/1 

24  5/1 25/1 

 21 21 21 جمع
 

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

 
 



 

  
 2/223ها(،كد كتاب ) عمومي كليه رشته دانشگاهيبندي زبان وادبيات فارسي پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 

 پاياني نوبت اول  عناوين
 ياني نوبت دوم، شهريور، پا

 بزرگساالن و دي ماه 

 دوم كتاب هنيم اول كتاب هنيم

 4 2 6 معني و مفهوم شعر و نثر

 1 5/1 1 معني واژه در جمله

 5/2 5/1 4 درك مطالب

 2 1 3 خودآزمايي

 5/1  2 تاريخ ادبيات و درآمدها

 2  2 ها و نكات بالغيآرايه

 2  2 شعر حفظي

 15 5 جمع

 22 22 نمره نهايي
 

 
 تا پايان كتاب 15به نوبت اول و از درس  14از ابتداي كتاب زبان و ادبيات فارسي عمومي تا پايان درس 

 به نوبت دوم اختصاص دارد.
 

 

 

 

 

  

 



 

 

  4/223د كتاب ك بندي ادبيات فارسي )تخصصي رشته ادبيات فارسي و علوم و معارف اسالمي(بارم

 شناسي و نقد ادبيسبكشامل :قافيه، عروض، 

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 
 

 پاياني نوبت  اول مواد آزمون 

 پاياني نوبت دوم،
 شهريور، بزرگساالن و دي ماه 

 نيمه دوم كتاب  نيمه اول كتاب

  /ه5 5/2 قافيه

  2 5/7 عروض

 4 1 3 معني و مفهوم شعر و نثر

 3 1 2 درك مطلب

 5/1  5/1 خودآزمايي

 5/1  1 معني واژه

هاي ادبي)تاريخ دانش

شناسي، ادبيات، سبك

 هاي ادبي(آرايه

5/2 5/1 2 

 1   شعر حفظي

 3   نقد ادبي

 15 5  جمع

 22 22 نمره  نهايي
 
 تا پايان كتاب 14به نوبت اول و از درس  13از ابتداي كتاب ادبيات فارسي تا پايان درس 

 به نوبت دوم اختصاص دارد. 
 
 

  



 

 آلماني( پايه سوم  ه،فرانس ،هاي خارجي )انگليسيبندي درس زبانبارم
 نمره( 42نمره و نوبت دوم:  32)نوبت اول: 

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور،  نمره پاياني نوبت اول
 ماهبزرگساالن و دي

 نمره
 

 25/3 درس اول  16 درس اول 
 25/3 درس دوم 17 درس دوم
 5/3 درس سوم 17 درس سوم

 11 درس چهارم  
 11 درس پنجم  
 11 درس ششم  

 

 

 نمره شامل :  22 )فعاليت هاي كالسي( الف ـ ارزشيابي مستمر 
 نمره 5ـ انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سؤاالت:       
 نمره 5ـآزمون هاي مستمر كالسي:      
 نمره          11ـفعاليت هاي كالسي شفاهي:      

                                                             

 ب ـ ارزشيابي پاياني )نوبت اول، دوم، شهريور و يا پاياني دي ماه( شامل :
 نمره( 22ارزشيابي شفاهي پاياني )

 
           :خواندن 

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

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

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

          بوط به  آموزان  در  اجراي  مكالمات  مرهاي زباني )در  اين  قسمت  مهارت  دانش نقشLanguage  Function   مورد

 . ارزشيابي قرار مي گيرد(

 



 

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

 نمره 2نمره ، آلماني:  1/2و فرانسه: 

 

          قسمت  تلفظ  صحيح ) ارزشيابي در اين  بخش  صرفا به Pronunciation    كتاب محدودمي شود.  الزم  به  توضيح

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

 
 

  .توجه: ارزشيابي شفاهي صرفاً ويژه نوبت اول مي باشد 

 
 

 نمره          42ارزشيابي كتبي پاياني ) نوبت اول،دوم،شهريور يا پاياني دي ماه(   –ج 

                      

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

 
  :نمره 11 واژگان 

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

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

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

 نمره 3ـ سؤاالت چهارگزينه اي                       1             
 نمره 2ـ مرتب كردن جمالت به هم ريخته         2             
 نمره 2ـ كامل كردن جمالت ناقص                  3             
 نمره 2ـ پاسخ به سؤال باتوجه به تصوير            4             

 
                (  4نقش هاي زباني )نمره 

 Languageمكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند. سؤاالت اين بخش به قسمت                 

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

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

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



 

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

 
 

        نمره  22:  درك مطلب 

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

ـ در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سؤاالت مربوط به     
(Completion,Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions )نمره  5دهند:  پاسخ مي            

 نمره   Cloze :  3ـ متن 
دركتاب درسي نيامده است لذا الزم است دبيران محترم اين پايه، دركالس و در  Cloze)از آنجا كه نمونه هاي                

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

 

 

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

نمره(، جمع نمره بر اساس فرمول زير محاسبه  42نمره( و امتحان كتبي )  22امتحان شفاهي ) 

 شود:مي
 

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

𝟓
= 𝟐𝟎 

 

  



 

 

 دانشگاهيبندي زبان انگليسي پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 
 

 اولنوبت  پاياني

 
 نمره

 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، بزرگساالن و دي ماه

 
 نمره

 

 25/1 درس اول 5 درس اول

 25/1 درس دوم 5 درس دوم

 25/1 درس سوم 5 درس سوم

 25/1 درس چهارم 5 درس چهارم

 75/3 درس پنجم  

 75/3 درس ششم  

 75/3 درس هفتم  

 75/3 درس هشتم  

 21 جمع 21 جمع
 

 

  



 

 

 دانشگاهيبندي زبان آلماني پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 
 

 نمره اولنوبت  پاياني
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 25/1 درس اول 5 اولدرس 

 25/1 درس دوم 5 درس دوم

 25/1 درس سوم 5 درس سوم

 25/1 درس چهارم 5 درس چهارم

 75/3 درس پنجم  

 75/3 درس ششم  

 75/3 درس هفتم  

 75/3 درس هشتم  

 21 جمع 21 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاهيبندي زبان فرانسه پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 

 نمره اولنوبت پاياني 
 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 5/1 درس اول 5/2 درس اول

 5/1 درس دوم 5/2 درس دوم

 5/1 درس سوم 5/2 درس سوم

 5/1 درس چهارم 5/2 درس چهارم

 75/1 درس پنجم 5/2 درس پنجم

 75/1 درس ششم 5/2 درس ششم

 75/1 هفتم درس 5/2 درس هفتم

 75/1 درس هشتم 5/2 درس هشتم

 2 درس نهم  

 2 درس دهم  

 2 درس يازدهم  

 25/2 درس دوازدهم  

 25/2 درس سيزدهم  

 25/2 درس چهاردهم  

 25/2 درس پانزدهم  

 21 جمع 21 جمع
 
 

 



 

 2/292شناسي سال سوم رشته علوم تجربي كد زمين بنديبارم

 2361ـ 69تحصيلي سال دوره دوم متوسطه ـ 

 
 

 نوبت اولپاياني  شماره فصل
پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن ودي ماه

1 2 75/1 

2 2 75/1 

3 4 1 

4 5 5/1 

5 7 5/3 

6  3 

7  5/3 

8  5/2 

9  5/3 

 21 21 جمع

 

  



 

 

 2/262دانشگاهي رشته تجربي كديشپ زمين علوم بنديبارم  

 2361ـ 69تحصيلي سال دوره دوم متوسطه ـ 

 
 

 نمره اولنوبت پاياني 
 شهريور،دوم، نوبت پاياني 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

 25/1  1فصل  5 1فصل 

 25/1  2فصل  5 2فصل 

 1  3فصل  4 3فصل 

 %75 4فصل  3 4فصل 

 %75 5فصل  3 5فصل 

 5/2 6فصل   

 5/3 7فصل   

 5/2 8فصل   

 4 9فصل   

 5/2 11فصل   

 22 جمع 22 جمع
 

 

 

  



 

 
 

 2/292( سال سوم رشته علوم تجربي كد2زيست شناسي وآزمايشگاه ) بنديبارم 
 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 
 

 پاياني نوبت اول فصل
 پاياني نوبت دوم، شهريور،  

 بزرگساالن و دي ماه

1 5/3 5/1 

2 4 5/1 

3 5/3 5/1 

4 3 5/1 

5 5/2 5/1 

6  
 چرخه سلول 129صفحهتا 

5/1 
2 

7  1 

8  2 

9  2 

11  5/1 

11  2 

 2 2 فعاليت ها

 22 22 جمع
 

 

 

 

 

 

 



 

  2/262دانشگاهي رشته علوم تجربي كد شناسي پيشبندي زيستبارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي 

 

 فصل

 

 پاياني نوبت اول

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه

1 5/4 5/1 

2 5/3 1 

3 3 5/1 

4 5/3 5/1 

5 5/5 5/1 

6  5/2 

7  5/2 

8  3 

9  5/2 

11  5/2 

11  2 

 22 22 جمع
 

 اي طرح سؤال، كتاب سال تحصيلي قبل است .كه در دي ماه برگزار مي شود مبن  همه كتاب(ـ براي امتحانات پاياني )1

هاي اكتسابي دانش آموزان، مهارت هاي فكر كردن ، مقايسه كردن، تفسيركردن ، دانستنيهاي پاياني، عالوه بر ارزشيابي ـ در ارزش يابي2

هايي از آن ها در كتاب درسي دانش آموز مشخص شده است،  ارزشيابي انجام شود. نمره اي طراحي آزمايش وپيش بيني علمي و ... كه نمونه

بندي كمتر باشد. بديهي  است  اگر در آزمون، سؤاالتي  شده درجدول بارمصكه به اين مهارت ها اختصاص داده مي شود, نبايدازنمره مشخ

 كامالً  شبيه  سؤاالت  كتاب  درسي داده شود، چنين سؤاالتي ارزش چنداني ندارند.

 نمره به شكل ) ترسيم ، نام گذاري يا هردو ( اختصاص داده شود.  2تا    5/1ـ در ارزشيابي هاي پاياني 3

 نمره اختالف ، نسبت به جداول فوق درنظر گرفت. 5/1يي را كه بيشترازيك نمره دارند مي توان حداكثر با ـ بارم فصل ها4

 مشخص شده اند در آزمون ها مجاز نيست. "بيشتر بدانيد"ـ دادن سؤال از بخش هايي از كتاب كه با عنوان 5

در نظر گرفته   (1شناسي وآزمايشگاه )زيستشيابي درس هاي گياهي و جانوري درارزـ به تناسب حجم و اهميت مطلب، توازن بخش6

 شود.

 ب( ارزشيابي مستمر )نوبت اول و دوم(:



 

اند، هجچون در ارزشيابي از اين دروس زيست شناسي عالوه بر دانستني هاي حيطه شناختي )مفاهيم ، اسامي...( مهارت هاي ذهني و عملي نيزدر خورتو

كردن، مشاهده كردن ، جمع آوري اطالعات )تحقيق كردن ، آزمايشهاي بحثهاي حيطه شناختي، مهارتوه بر دانستنييابي مستمر، عالالزم است در ارزش

ت هاي ركنيد( ، براساس معيارها ي مشخص و در قالب فهرست وارسي ارزشيابي شوند. نمونه هايي ازاين فهرست ها ونيزمعيارهاي سنجش و ارزشيابي مها

ـ پژوهشي ك اي تهيه هاي بعدي ارائه شده است.الزم است براي هردانش آموز فهرست جداگانهفهرست ها به كار مي روند، درصفحه هه براي تهيآزمايشگاهي 

 .پيشنهادي دارند و دبيران محترم مي توانند مواردي را حذف يا اضافه كنند  هها جنبشود. اين فهرست

 

 « بحث كردن » اي از فهرست وارسي مربوط به ارزشيابي از مهارت ـ نمونه2

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

 پرسش هاي مناسب مطرح مي كند. _

 درنتيجه گيري عجله نمي كند. _

 نظرانتقادي مطرح مي كند. _

                

 
 « آزمايش كردن»اي از فهرست وارسي مربوط به ارزشيابي از مهارت نمونهـ 2

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

 بادقت اندازه گيري مي كندـ 

 بار اندازه گيري انجام  مي دهد ـ بيش از يك

 ـ دركار برد وسايل به نكات ايمني توجه دارد 

 به ترتيب اجرا مي كندـ مراحل كار را 

 ـ بادقت عمل مي كند

                

 
 « مشاهده كردن» ـ نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به ارزشيابي از مهارت 3

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر نوع رفتار

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

 مي كند.

 اشياواجسام درارتباط با موضوع توجه دارد. ـ به جزئيات

 ـ ازابزارمناسب براي مشاهده استفاده مي كند

                

 
 "جمع آوري اطالعات وتحقيق"ـ نمونه اي از فهرست وارسي مربوط به ارزشيابي از مهارت4

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

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

ـ اطالعاتي راكه به دست آورده است به نحو مناسب 

 جمع بندي مي كند

                

 



 

 پژوهشيـ هاي آزمايشگاهي مهارتمعيارهاي سنجش و ارزشيابي 

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

ارزشيابي كنيم ،  نه تنها بايد  مهارت هاي پژوهشي آن ها را مورد جست و جو “علم ورزي ” دانش آموزان مان را  در 

البته بايد   .،  نيز اهميت  دهيمو قضاوت قرار دهيم، بلكه بايد به اطالعاتي كه آنان از اين راه  به دست  مي آورند 

علم ورزي  و  پژوهشگري  داشته باشد  ،  مي تواند  اطالعات    هتوجه كرد كه  اگر دانش آموزي  مهارت  كافي در زمين

 ارزشمند تري  به  دست آورد.

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

 گزارش( هبرقراري ارتباط )ارائ _ 4تفسير نتايج                _ 3اجراي آزمايش              _ 2آزمايش          طراحي _1

 

ويژگي هاي هر يك از اين مراحل به شرح زيراست: 

 ـ  طراحي آزمايش2

 هدف ها

 :انتظار مي رود دانش آموز

 .قابل آزمون را تشخيص دهد هسؤال يا فرضي ـ

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

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

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

 معيار ها:

 .منجر به حل مساله مي شود، پيشنهاد كندراه هاي منا سبي را براي انجام پژوهشي كه  ـ

 .طرحي ارائه دهد كه در آن، همه يا بيشتر عوامل مربوط در نظر گرفته و به طور مناسب كنترل شود ـ

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

 شي كه انتخاب كرده است، ارائه دهد و روش مناسب براي تجزيه وتحليل داده ها بيان كندتوضيح مستدلي براي رو ـ

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

 .هاي احتمالي را پيش بيني كند

 

 



 

 ـ  اجراي آزمايش2

 هدف ها

 :آموزانانتظار مي رود دانش 

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

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

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

 معيارها

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

 .اندازه گيري ها را با واحدهاي مناسب انجام دهد

زم ال ـ  از ابزارها و مواد براي دست ورزي و كنترل متغيرها استفاده كند و اندازه گيري و مشاهدات را به قدري كه

 .است تكرار كند

 .ـ از ابزارها و مواد براي اندازه گيري دقيق كمي استفاده كند

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

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

 

 يجـ  تفسير نتا3

 هاهدف

 :انتظار مي رود دانش آموز

ازاطالعاتي كه به دست آورده براي نتيجه گيري، تجزيه وتحليل وتفسيرمناسب اطالعات استفاده كندوتنوع، خطاها ـ

 .يا محدوديت ها را به حساب آورد

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

 .بهبود آن ارائه دهد

 معيارها

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

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

 تفسير كند .



 

ا ها براي نشان دادن ارتباط ميان عوامل باست، تجزيه و تحليل و تفسير كند و از آن داده هايي را كه به دست آورده _

 .استفاده از شواهد كمي ، به طور مشروح نتيجه گيري كند

آوردهاي پژوهش را تجزيه و تحليل كند و نتايج به دست آمده را به طور انتقادي در رابطه با دانش و اصول ـ دست

 كرده است، ارزيابي كنداز قبل پيش بيني مي آوردهايي كهعلمي و دست

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

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

 .از قبل پيش بيني مي كرده، به طور انتقادي ارزيابي كندآوردهايي كه دست

 

 گزارش( هـ  برقراري ارتباط )ارائ4

 ها هدف

 :اتتظار مي رود دانش آموز

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

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

 معيارها

داده هايي را كه به دست آورده است به روشني ارائه دهد و نتايج خود . طرح كلي پژوهش خود را توصيف كند  _

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

 .احل كار پژوهشي خود را به طور مناسب توصيف كندبا كمك نمودارها و محاسبات مربوط،ترتيب رويدادها و مر  _

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

 .و با ذكر خطاها، بي قاعدگي و محدوديت ها آن را ارزيابي كند

 
  



 

 
  2/217ياضي و فيزيك كد( سال سوم رشته علوم تجربي و ر3بندي شيمي )بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 
 

 پاياني نوبت دوم شهريور، پاياني نوبت اول بخش

 بزرگساالن ودي ماه

 5/6 12 اول

 5/6 8 *دوم 

 7  سوم

 22 22 جمع

 

 گيرد.صورت مي  59فحه ص تا،  2بخش  ارزشيابي ،در نوبت اول *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2/226هاي علوم تجربي و علوم رياضي كد دانشگاهي رشتهشيمي دوره پيشبندي بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 

 شهريور خرداد نوبت اول بخش

 5 3 11 1بخش 

 5 3 11 2بخش 

 5 7   3بخش 

 5 7  4بخش 

 

 

 

 
  



 

 2/214كدعلوم تجربي و رياضي و فيزيك ( سال سوم رشته هاي 3) عربيبندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 عناوين رديف

 

 نمره

 2«باشد. عربيبه زبان  صورت سؤال:»و دوم  ـ ارزشيابي پاياني نوبت اول2

نمره23،كلمه، مترادف و متضاد و درك مطلب نوبت اول و دومالف:ترجمه عبارت  

 5 2تمرينات و ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها 1

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

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

 (نمره 5/1) سؤال با كلمات پرسشي طرح)

 (نمره 5/1)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 5/1 كارگاه ترجمهدربخش تصحيح اغالط  4

 كاربرد واژگان شامل: 5

 3فارسي و يك كلمه فارسي به عربي ـ ترجمه سه كلمه عربي به

 . دو مورد مترادف و متضاد ـ

5/1 

 5/1 تعريب 6

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

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

 

 5/1 انواع آنشناخت فعل معتل و  1

 5/1 فعل معتل و كاربرد آنشناخت صيغه هاي مختلف  2

 2 فيه مفعول و مفعول مطلق 3

 5/1 االعراب و التحليل الصرفي 4

 5/1 التشكيل 5

 

                                                      

 

99



 

 
 

 عناوين رديف

 

 نمره

 :  شهريور و ـ ارزشيابي پاياني نوبت دوم  2

 نمره(  23جمله،كلمه؛كاربرد واژگان؛مترادف و متضاد و درك مطلب) ترجمه: الف

 « باشد. عربي صورت سؤال»

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

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

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

 (نمره 5/1) سؤال با كلمات پرسشي طرح)

 (نمره 5/1)معني مفرد و جمع ـ 

2 

 5/1 كارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 : كاربرد واژگان شامل 5

 5ترجمه سه كلمه از عربي به فارسي و يك كلمه فارسي به عربيـ

 دو مورد مترادف و متضادـ 

5/1 

 5/1 تعريب 6

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

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

 1 شناخت فعل معتل وكاربرد صيغه هاي مختلف آن  1

 1 مفعول مطلق و مفعول فيه  2

 1 حال  3

 75/1 تمييز  4

 75/1 يمستثن 5

 1 ،حرف عطف يمناد 6

 1 االعراب و التحليل الصرفي  7

 5/1 التشكيل 8

 

                                                      
 که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . يناتيفقط  آن گروه از تمر -01

.شود كشيده خط آن زير و شود داده جمله داخل لمهك -00



 

  2/214فيزيك كد علوم تجربي و رياضي وهاي ( سال سوم رشته3عربي)تقريبي بندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 ماهبزرگساالن و دي

 نمره

 2 درس اول  7 درس اول 

 2 درس دوم  6 درس دوم 

 2 درس سوم  7 درس سوم 

 5/2 درس چهارم   

 5/3 درس پنجم  

 4 درس ششم  

 4 درس هفتم  

  22 جمع   22 جمع 

 

 

  



 

 

 2/214كد علوم انساني ادبيات وسال سوم رشته  (3عربي )بندي بارم  

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 
 

 عناوين رديف

 

 نمره

 نمره( 23ها و درك و فهم متون )الف: ترجمه عبارت

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

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

 2 االت چند گزينه اي در زمينه ترجمهؤس 2

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

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

2 

 1 كارگاه ترجمه درتصحيح اغالط  4

 :كاربرد واژگان  ـ5 5

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

 7متضاد ومترادف 

5/1 

 5/1 تعريب 6

 1 تكميل ترجمه ناقص 7

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

 1 سال گذشتهـ يادآوري مباحث  1

 75/1 شناخت فعل معتل و انواع آن 2

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

 1 مفعول مطلق و مفعول له 4

 1 توابع 5

 5/1 االعراب و التحليل الصرفي 6

 5/1 التشكيل 7

 

                                                      



 

 

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

 
 عناوين رديف

 

 نمره

 5/1 سال گذشته يادآوري مباحث 1

 5/1 ساخت صيغه هاي مختلف از فعل معتلشناخت و  2

 5/1 مفعول مطلق و مفعول له 3

 5/1 توابع 4

 5/1 حال 5

 5/1 تمييز 6

 5/1 يمناد 7

 5/1 استثناء 8

 5/1 ذم تعجب و مدح و 9

 1 بالغت 11

 1 االعراب و التحليل الصرفي 11

 5/1 التشكيل 12

 

 

 

  



 

 
 2/214كد علوم انساني ادبيات وسال سوم رشته  (3عربي) تقريبي بنديبارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ دوره دوم متوسطه 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 ماهبزرگساالن و دي

 نمره

 2 درس اول  1/2 درس اول 

 2 درس دوم  1/2 درس دوم 

 2 درس سوم  1/2 درس سوم 

 2 درس چهارم  1/2 درس چهارم 

 2 درس پنجم  1/2 درس پنجم 

 2 درس ششم  1/2 درس ششم

 2 درس هفتم  1/2 درس هفتم  

 2 درس هشتم  1/2 درس هشتم  

 1/2 درس نهم     

 1/2 درس دهم     

 1/2 يازدهمدرس   

 1/2 درس دوازدهم  

 1/2 درس سيزدهم  

 1/2 درس چهاردهم  

 1/2 درس پانزدهم  

 1/2 درس شانزدهم  

  22 جمع  22 جمع 

 
 

  



 

 

 2/329ي كد دانشگاهپيشي ادبيات و علوم انسان تهرش يعرببندي تقريبي بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 بزرگساالنو دي ماه

 نمره

 هاي عربي به فارسي از متن درسترجمه جمله

 نمره از تمرينات باشد( 1) و تمرينات  

هاي عربي به فارسي از متن درس ترجمه جمله 1

 نمره از تمرينات باشد( 1) وتمرينات 

1 

 عربي به فارسي  كلمهمعني 

 داده شود.(  ها در جمله)كلمه

 عربي به فارسي كلمهمعني  1/2

 شود.(  ها درجمله داده)كلمه

1/2 

 2 سؤاالت چند گزينه اي در زمينه ترجمه 2 سؤاالت چند گزينه اي در زمينه ترجمه

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

 21/2 للتعريب  21/2 للتعريب 

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه 

 مشخص شده

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي  71/2

 مشخص شده كلمه

71/2 

 1/2 متضاد، مترادف، مفرد و جمع  1/2 متضاد، مترادف، مفرد و جمع 

 2  فارسي عبارات عربي هتصحيح غلط در ترجم 2 فارسي عبارات عربي  هتصحيح غلط در ترجم

 2 هللمحادث 2 هللمحادث

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

 مذكر و مؤنث( 

 21/2 اقسام كلمه 71/2

 1/2 جامد و مشتق 71/2 جامد و مشتق)تشخيص و ساخت( 

 21/2 معرفه و نكره 71/2 )ضميرفصل، مرجع،ضمير(معارفانواعتشخيص

 

 

 

 

 

 



 

 

، شهريور، دوم نوبت پاياني  نمره اولنوبت پاياني 

 بزرگساالن و دي ماه

 نمره

هاي مقصور، تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم

 اآلخر منقوص، ممدود و صحيح

 1/2 اعراب فعل مضارع 2

 71/2 نواسخ  71/2 مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب 

 71/2 مفاعيل 1/2 لالعراب و التحليل الصرفي 

  21/2 حال  2 صحح األخطاء 

 21/2 تمييز  1/2 التشكيل  

 21/2 استثناء   

 21/2 منادا   

 21/2 مضاعف   

 21/2 مهموز   

 2 لالعراب والتحليل الصرفي   

 2 صحّح األخطاء   

 1/2 التشكيل  

   22جمع  22 جمع

 

 
  



 

 

 2/329ي كد پيش دانشگاهي ادبيات و علوم انسان هرشت يعرببندي تقريبي بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 
 

اولنوبت پاياني   

  

ر، ، شهريودوم نوبت پاياني  نمره

 بزرگساالن و دي ماه

 نمره

  1 درس اول  4 درس اول 

  1 درس دوم  4 درس دوم 

 1 درس سوم  4 درس سوم 

  1 درس چهارم  4 درس چهارم 

  1 درس پنجم  4 درس پنجم 

 3 درس ششم   

  3 درس هفتم    

  3 درس هشتم     

 3 درس نهم     

 3 درس دهم     

 22 جمع 22 جمع
 

 

 

 

 
  



 

 

 2/222هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كد( سال سوم رشته2شناسي )بندي درس جامعهبارم  

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 

 
 

 فصل ها
 

 دروس
 

 نوبت اول پاياني
 

 نوبت دوم، شهريور،  پاياني
 بزرگساالن و دي ماه

 اول

 1 5/2 اول
 1 5/2 دوم

 1 3 سوم

 1 3 چهارم

 دوم

 5/1 3 پنجم
 5/1 3 ششم

 5/1 3 هفتم
 5/1  هشتم
 5/1  نهم
 2  دهم

 2  يازدهم

 سوم

 5/1  دوازدهم

 5/1  سيزدهم

 5/1  چهاردهم

 22 22 جمع
 

 تا باشد .  18وحداكثر  14، حداقل  ـ تعداد سؤاالت  1
 نمره منظور شود. 2وحداكثر  5/1ـ براي هرسؤال ، حداقل 2
 ـ فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودكه درارزشيابي بايد مورد توجه قرارگيرد.3

  



 

  

 2/322دانشگاهي رشته علوم انساني كد بندي علوم اجتماعي پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ دوره دوم متوسطه 

 

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

 بزرگساالن و دي ماه

 

 اول

  2 اول

 5/2 دوم 5/2

 5/2 سوم

 5/2 چهارم

 

 دوم

  3 پنجم

 3 ششم 5/2

 2 هفتم

 5/2 هشتم

 5/2  نهم سوم

 2  دهم

 3  يازدهم

 

 چهارم

 2  دوازدهم

 5/2  سيزدهم

 3  چهاردهم

 22 22 جمع

 
 باشد. 18و حداكثر  14تعداد سؤاالت، حداقل    -2

 نمره در نظرگرفته شود. 2و حداكثر  5/1براي هر سؤال حداقل    -2

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

 ها در ارزشيابي مورد توجه قرار گيرد. فعاليت   -4



 

 
 علوم و معارف اسالمي سال سوم رشته هاي علوم انساني و 277و منطق 2/277بندي فلسفه كدبارم

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 

 

 عنوان دروس

 

 پاياني نوبت اول

 

 پاياني نوبت دوم، شهريور، 

 بزرگساالن  و دي ماه

 فلسفه

 5/1 2 (1)فلسفه چيست 

 1 5/1 (2فلسفه چيست )

 1 5/1 (3فلسفه چيست )

 1 2 آغاز فلسفه

 5/1 2 شهيد راه حكمت

 2  گوهر هاي اصيل و جاودانه

 2  علت هاي چهارگانه

 منطق

 75/1 انسان و تفكر
1 

 5/1 چگونه تعريف مي كنيم

 1 2 ميان دو مفهوم هرابط

 75/1 5/1 اقسام ذاتي و عرضي

 75/1 2 اقسام تعريف

 1 جايگاه قضيه در استدالل

 اقسام قضاياي حملي  1

 وشرطي
25/2 

 5/1  احكام قضاياي حملي

 5/1  استدالل)تركيب قانونمند قضايا(

 2  اقسام قياس

 5/1  ارزش قياس

 1  محتواي استدالل ) ماده (

 1  مغالطه

 22 22 جمع
 

  



 

 

 2/327هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي (كد دانشگاهي )رشتهپيشبندي فلسفه دوره بارم

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 
 

 نمره پاياني نوبت اول
 پاياني نوبت دوم،شهريور، 

 بزرگساالن و دي ماه
 نمره

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

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

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

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

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

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

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

 4 فصل هشتم: حكمت اشراق  

 5/1 هاي فكري عالم اسالمفصل نهم: جريان  

 2 فصل دهم: صدرالمتألهين  

 4 فصل يازدهم: مباني حكمت متعاليه  

 2 فصل دوازدهم: حكماي معاصر  

 1 فصل سيزدهم: حيات فرهنگي  

 22 جمع 22 جمع

 

 
  



 

 

 3/219( و آزمايشگاه سال سوم رشته علوم تجربي كد 3بندي فيزيك )بارم

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ دوره دوم متوسطه 
 

 پاياني نوبت دوم، شهريور، لاو پاياني نوبت صفحات فصل

 بزرگساالن و دي ماه

 اول

 3 2ـ1از ابتدا تا بخش

5/5 
 3 6ـ1تا بخش 2ـ1از بخش

 3 9ـ1تابخش  6ـ1از بخش

 4 و انتهاي فصل 9ـ 1از بخش 

 دوم
  7 7ـ2از ابتدا تا بخش 

  تا انتهاي فصل 7ـ2از  5/4

 سوم

   5ـ3از ابتدا تا بخش 

25/5 

 
  7ـ3تا بخش  5ـ 3از بخش 

  تا انتهاي فصل 7ـ3از بخش 

 75/4  ـ چهارم

 22 22 جمع
 

  درصد نمره به ارزيابي از 25هاي پاياني)نوبت اول، نوبت دوم و شهريور و جبراني( حدود در آزمون

 ها، طراحي آزمايش و... اختصاص يابد.هاي مورد نظر در آزمايشها، تفسير اطالعات، مهارتآزمايش

   نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 5/1نمرات  هر فصل مي تواند حداكثر 

 

 
 



 

 
 

  4/219( و آزمايشگاه سال سوم رشته رياضي فيزيك كد 3بندي فيزيك )رماب

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه
 

پاياني نوبت دوم، شهريور،  پاياني نوبت اول صفحات فصل

 بزرگساالن و دي ماه 

 5/4 7ـ1از ابتدا تا بخش اول
5/4 

 5/3 تا انتهاي فصل 7ـ1از بخش 

 دوم

 5/2 2ـ2بخش  از ابتدا تا

5/5 
 5/2 6ـ2تا بخش 2ـ2ازبخش 

 3 9ـ2تا بخش  6ـ2ازبخش 

 4 تا انتهاي فصل 9ـ 2ازبخش

 75/3   سوم

 25/3   چهارم

 3   پنجم

 22 22 جمع
 
 درصد نمره به ارزيابي از 25هاي پاياني)نوبت اول، نوبت دوم و شهريور و جبراني( حدود در آزمون

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

  نمره نسبت به بارم فوق تغيير يابد. 5/1نمرات  هر فصل مي تواند حداكثر 

 

  



 

 

  2/222دانشگاهي رشته تجربي كد بندي فيزيك پيشبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

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

 25/1 5 اول

 5/1 6 دوم

 1 5/3 سوم

 25/1 5/5 چهارم

 4  پنجم

 3  ششم

 5/4  هفتم

 5/3  هشتم

 22 22 جمع

 

 

  2/263دانشگاهي رشته رياضي كد بندي فيزيك پيشبارم

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

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

 25/1 5/5 اول

 5/1 5/5 دوم

 1 5/3 سوم

 25/1 5/5 چهارم

 4  پنجم

 5/2  ششم

 25/4  هفتم

 25/4  هشتم

 22 22 جمع



 

 

 212سوم دبيرستان كد  ( سال3ندي قرآن و تعليمات ديني )ببارم

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

 

 شامل :  يابي مستمرارزش -الف

 نمره 4قرائت صحيح آيات شريفه:  -1

 نمره 3توانايي معنا كردن عبارات و آيات قرآني كه در كتاب ترجمه نشده است:  -2

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

 نمره 3مشاركت در گفت و گوها و كارگروهي:  -4

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

 نمره 2داشتن دفتر كار خوب و منظم:   -6

 

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

 مستمر اضافه مي كند.

 

 يابي پاياني:ارزش -ب

 

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

گذاري به همان صورتي است كه در نمره هآيد. شيوكتاب درسي امتحان قرائت به عمل مي هآيات شريف

 گيرد.هاي اول و دوم انجام مييابي مستمر پايهارزش

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امتحان كتبي از محتواي دروس: -2
  

 نوبت اولپاياني  دروس
 ، پاياني نوبت دوم، شهريور

 ماهبزرگساالن و دي
1 

5 
 
 
4 

 
 

2 
3 
4 

5 
5 
6 

6 
 
3 

 
7 
8 
9   

3 11  
11   

4 12  
13  2 
14   

4 21  
29  

 29 جمع
 
22 

 

 يابي پاياني نوبت دوم و شهريور دانش آموزان كار و دانشارزش : 2تذكر 

ر ت نهايي نبوده و داخلي برگزابا توجه به اين كه ارزشيابي پاياني نوبت دوم دانش آموزان كار و دانش به صور 

 آن ها به صورت ذيل خواهد بود:بندي بارم شود، از اين رو مي
 نمره( 4امتحان قرائت قرآن كريم )  الف ـ

م كه كريازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآنآموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه از هر دانش

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

 مستمر انجام مي گيرد.

 



 

 يابي كتبيارزشب ـ 

اول تا  دروس

 پنجم

ششم تا 

 هشتم

نهم و 

 دهم

يازدهم و 

 دوازدهم

تا چهاردهم  سيزدهم

 شانزدهم

 جمع

 16 3 2 3 3 2 3 نمره

 

آموزان اهل سنت حذف است و به جاي آن از دروس پنجم تا يازدهم كتاب ضميمه امتحان دروس پنجم تا يازدهم براي دانش :2تذكر 

 شود.گرفته مي

يابي)صفحات دوم و سوم( توجه نمايند ارزش هدبيران محترم و طراحان سؤال به نكات مندرج در ابتداي كتاب درسي دربار : 3تذكر 

 هاي كتبي لحاظ نشود:يابيو موارد زير در ارزش

 شامل ها:فعاليت -2  

 ، 212، 191، 112،176، 31، 15در صفحات  بررسي 

  39 هدر صفح وجوجست

   192 هدر صفح راه حل

  213 هدر صفح شناسايي عوامل

  139، 88، 44، 42 تطبيق در صفحات

  178، 161، 113در صفحات  خودارزيابي

 121 هدر صفح مقايسه

  138 هدر صفح انديشه

  189 هدر صفح بنديطبقه

، 92، 91تا  91، 78، 66تا  65، 57تا  56، 46تا  44، 41، 35تا  34، 33، 29تا  28، 16تا  15، 7تا  6در صفحات  ها :براي مطالعه -2     

 212تا  217، 215، 195تا  192، 182تا  181، 174، 163تا  162،  151، 141، 129تا  126، 121تا  121، 112تا  111، 99

 195، 183، 165، 141، 131، 115، 116، 93 ،72، 57، 47، 35: در صفحات  پيشنهادها -3     

 216، 166، 151، 131، 117، 71، 18در صفحات  ها :گام -4     

 169تا  168، 154، 7تا  6: در صفحات  هايادآوري -1     

 كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است. هاييترجمه -9    

 هاپاورقي -7     

 وايات الزم نيست بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد.حفظ كردن عين آيات و ر :4تذكر 

آموزان توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانش هآموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي درباربراي مثال، نبايد از دانش     

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

ز كلمات چنين نبايد اها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابياين آيه هآنها در كتاب آمده است نبايد ترجم هآياتي كه ترجم : 1تذكر 

 درس عربي است سؤال شود. هكنندو لغاتي كه تداعي



 

 
 (دينيهاي تعليمات ديني ) ويژه اقليتبندي بارم 

 دانشگاهيمشترك سوم و پيش
 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

 
 

 
 اقليت هاي كليمي ، زردشتي وآشوري -الف 

  :( و شهريِور دوم، نمره ) نوبت اول  21  و پاياني هر كدام ارزشيابي مستمر 

 ( نمره11)كتاب مشترك تعليمات اديان واخالق              – 1       

 ( نمره11)كتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذكور     -2      

نمره  ارزشيابي پاياني به  21نمره ارزشيابي مستمر و 21به علت نداشتن كتاب اختصاصي،  تمام  :اقليت ارمني  -ب

 كتاب مشترك تعليمات اديان واخالق اختصاص دارد. 

  



 

 

 2/221ها كدكليه رشته دانشگاهيبندي قرآن و تعليمات ديني پيشبارم
 
 2361ـ  69سال تحصيلي 

 
 نمره( 22مستمر ) يابيالف( ارزش

 
 قرائت

 آيات كتاب
 درك

 معناي آيات
 پاسخ به

 هاها و فعاليتسؤال
 مشاركت و

 همكاري در درس
 جمع

4 3 11 3 21 
 

تذكر: انجام پيشنهاد ها، نگارش مقاالت، تحقيق و ارايه ابتكارهاي علمي، ادبي و هنري تا دو نمره به معدل نمرات 
 مستمر اضافه ميكند.

 
 

 يابي پاياني :ارزشب( 
 

 پاياني نوبت اول دروس
 پاياني نوبت دوم، شهريور ، 

 ماهبزرگساالن و دي
1  

5 
 
 
 
 
5 

 

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

7 9  
11  5/3 

 - 8 روخواني

 22 22 جمع
 
 



 

 
 تذكرات :     

نمره به روخواني قرآن اختصاص يافته و دوازده نمره به الف( همانطور كه مشاهده شد در امتحان پاياني اول هشت 
امتحان كتبي: نكته اي كه در اين قسمت بايد به آن توجه داشت اين است كه اين هشت نمره در حقيقت جايگزين 
همان آزمون قرآني شده است كه در سال هاي گذشته از دانش آموزان ورودي پيش دانشگاهي گرفته مي شد. دبيران 

 اي ثبت اين هشت نمره بايد به موارد زير توجه فرمايند:محترم بر

براي اين كه اين آزمون)روخواني قرآن در امتحان پاياني اول( لطمه اي به تدريس كتاب نزند بايستي در  -1
آخرين جلسه كالس) بعد از پايان درس ششم ( از تمامي دانش آموزان كالس آزمون روخواني گرفته شود 

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

از آنجا كه آيات كتاب كم و محدود بوده  دبيران بايستي عالوه برآيات كتاب از آيات و سوره هاي  -2
 مختلف قرآن كريم نيز در اين آزمون سوال نمايند.

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

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

 هاي مستمر و پاياني نبايد سؤال طرح شود :يابيارزش يك ازاز موارد زير در هيچ ب(
در  پيشنهاد  -  62ريزي در صفحه برنامه - 96، 72، 61، 59، 28،51در صفحات  بررسي -ها شامل : فعاليت -1     

انديشي در هم -73، 69، 36، 34در صفحات  خودارزيابي -47ها در صفحه نمونهذكر  - 77،88، 41، 29، 21 هصفح
 .24در صفحه  آيات ، پيام33مقايسه در صفحه  - 98و 93حات صف

 138تا111,112تا 99,98تا 97, 95, 76تا 75, 63, 54تا53, 21تا19, 12تا  11براي مطالعه: در صفحات  -2
 هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.ترجمه -3 

 هاپاورقي -4      
 نامهكتاب -5      
عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. براي مثال، نبايد  حفظ كردن ج(    

آموزان توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانش هآموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي درباراز دانش
 .آيد، بنويسنددست ميها و نكاتي را كه از آيه يا حديث بهپيام
چنين ها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابياين آيه هآنها در كتاب آمده است نبايد ترجم هآياتي كه ترجم د(    

 درس عربي است سؤال شود. هكنندنبايد از كلمات و لغاتي كه تداعي
 
 



 

 

 پايه سوم رشته علوم و معارف اسالمي (3عربي) بنديبارم 

 2361ـ 69تحصيلي سال ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 )نوبت اول(
 2تا  2كتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني دروس 

 6تا  2دروس   «الهدايه في النحو» وكتاب 

 

 نوبت اول مبحث

 

 5/3 (3ترجمه عبارات عربي )

 5/1 (3تعريب عبارات عربي )

 5/2 ترجمه و شرح عبارات هدايه

 3 هردو كتابسواالت از نوع اعرب ما اشير اليه بخط از 

 5/1 اعراب و تحليل صرفي از هردو كتاب

 5/1 تعريف اصطالحات از هردو كتاب

 5/1 از هردو كتاب« اكمل الفراغ»سواالت از نوع  

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

 5/1 هدايه 2نائب فاعل درس 

 2 هدايه 5-3مبتدا و خبر و نواسخ دروس 

 22 جمع

 

 :تذكر
 باشد.الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ موسسه هالل مالك امتحان  ميكتاب 

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

 

 

 



 

 ( پايه سوم  رشته علوم و معارف اسالمي3عربي)بندي بارم 

 2361ـ 69سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 

 دوم و شهريور( )نوبت

 عربي سال سوم رشته علوم انساني، كل كتاب

 ، كل كتاب «النحوالهدايه في» وكتاب 

 

 مبحث

 

 نوبت دوم و شهريور 

 2 (3ترجمه عبارات عربي )

 1 (3تعريب عبارات عربي )

 2 ترجمه و شرح عبارات الهدايه

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

 1 اعراب و تحليل صرفي از هردو كتاب

 5/1 تعريف اصطالحات از هردو كتاب

 1 از هردو كتاب« اكمل الفراغ»سواالت از نوع  

 2 (3از عربي ) 6-3مبحث اعالل درسهاي 

 5/1 مجرورات از كتاب الهدايه

 3 توابع از هردو كتاب 

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

 22 جمع
 

 تذكرات:

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

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

 

 د.واي تنظيم شود كه از مباحث نوبت اول حد اكثر پنج نمره سوال طراحي شاالت بايد به گونهسؤ

 

 



 

 دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالميبندي ادبيات عرب پيشبارم 
 العربيه و عربي علوم انسانيهاي  مباديبودجه بندي تدريس كتاب

 2361ـ 69دوره دوم متوسطه  ـ سال تحصيلي 
 نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم

 تلخيص مبادي العربيه 1 - 22درس  23 -41درس   

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

 رشته علوم انساني 

 
 تذكرات

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

 شهريور نوبت دوم نوبت اول مبحث درس
 

 مبادي
  1-22درس

 عربي درس 
 7 - 1 

 1 1 2 تعريف اصطالحات

 5/2 ترجمه و تعريب از كتاب عربي سال چهارم

 2 ترجمه از متن كتاب مبادي العربيه

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

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

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

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

 4 مبادي15   - 22دروس   

 مبادي
 23-41درس

 عربي
  8- 12درس

 1 1  تعريف اصطالحات

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

 5/2 5/2  ترجمه از متن كتاب مبادي العربيه

 5/1 5/1  مبادي 33تا  31عربي سال چهارمو دروس  9حال و تمييز درس 

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

 1 1  مبادي 29و28مفعول فيه و مفعول له دروس 

 1 1  عربي سال چهارم 11مضاعف و مهموز درس 

 عربي سال چهارم 12و  11افعال مدح و ذم و استثناء درس 
 مبادي 35و  34و دروس 

 5/1 5/1 

 2 2  مبادي 41-38توابع دروس 

 1 1  37و  36مجرورات دروس 

 22 22 22 جمع



 

 ( پايه سوم رشته علوم و معارف اسالمي3اخالق) بنديبارم  

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 اهلل طاهرياالسالم والمسلمين حبيبي تأليف حجتهايي از اخالق اسالمكتاب : درس

 (2 - 62بخش مقدمه ) صفحه  

 

پاياني نوبت دوم و  پاياني نوبت اول عنوان درس شماره درس

 شهريور
 نمره   1 نمره   2 مفهوم اخالق 1

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

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

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

 نمره 5/1 نمره   3 معيار اخالق 6

 نمره  5/1 نمره   3 ظرافت اخالق 7

 نمره   2 نمره  5/4 انگيزه هاي اخالقي 8

 نمره  5/1  انسان در بينش الهيكمال  9

 نمره  5/4  كمال انسان در بينش هاي گوناگون 11

 نمره   5/3  رياضت 11

 نمره   1  تصويري از سير و سلوك ولوازم آن 12

 نمره   22 نمره   22 جمع

 
 :توضيحات

 .سواالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 قرار گيرد. ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي 

 

 



 

 

 دانشگاهي رشته علوم و معارف اسالمي       دوره پيش اخالق بنديبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي 

 

 اهلل طاهرياالسالم والمسلمين حبيبهايي از اخالق اسالمي تاليف حجتكتاب : درس

 ( 66 - 264بخش اول :   بررسي سيرو سلوك )صفحه 

 

پاياني نوبت دوم و  اولپاياني نوبت  عنوان درس شماره درس

 شهريور

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

 نمره   3 حركت مبدأ 14

 نمره    4 موضوع حركت 15

 نمره   5 بستر حركت 16

 نمره  5/4 144مركب حركت تاصفحه  17

محبت خداو محبت دنيا تا آخر  17

 درس

 نمره   4 

 نمره 5/3  زاد و توشه حركت  18

 نمره  5/3  مرشد و راهنماي حركت 19

 نمره  5/1  مقصد حركت 21

 نمره   2.5  نتيجه حركت  21

 نمره  22 نمره 22 جمع

 
 :توضيحات

 .سواالت كلي و از مفاهيم اصلي درس طراحي گردد 

 .ترجمه آيات و روايات مورد ارزشيابي قرار گيرد 

 

 



 

 

 رشته علوم و معارف اسالمي( پايه سوم 2د )اصول عقاي بنديبارم 

 3كتاب : دين وزندگي 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 

 

 نوبت  دوم و شهريور نوبت اول درس رديف

 نمره 5 اول تا سوم 1
 نمره  4

 نمره 5 چهارم و پنجم 2

 نمره 3 نمره 6 ششم تا هشتم 3

 نمره 3  نهم و دهم 4

 نمره 4  يازدهم و دوازدهم 5

 نمره 2  سيزدهم 6

 نمره 4  چهاردهم  تا شانزدهم 7

 نمره 22 نمره 29 جمع
 

 : تذكرات

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

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

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

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

 

  



 

 بندي اصول عقايد رشته علوم و معارف اسالميبارم

 (  2226)كد   3بيني اسالمي دانشگاهي و كتا ب جهانكتاب دين و زندگي پيش

 2361ـ 69سال تحصيلي 

 
 شهريور نوبت دوم نوبت اول درس كتاب

 

دين و 

 زندگي

 3 5 3تا  1

 

3 

 4 5و  4درس 

 2 2/  5 6درس 

 2 2/  5 7درس 

 4 9و  8درس  

 2 11درس 

بيني جهان

الهي )عدل 

 الهي(

 

 فصل اول

 

ها و عدل بشري و عدل الهي روش

 هامشرب
 5  /3 5  /3 

 2 2  عدل چيست؟

 1/ 5 1/ 5  تا پايان فصل( 17مطالب)از صساير 

 فصل دوم

 

 حذف حذف  اسالمي هفلسف

 ها، ها و مسلكراه

تا 24ها و پاسخ به آن )از ص تبعيض

 (36ص

 3 3 

 (45تاص36ها)ازصرازتفاوت

 تاپايان فصل(45ها)ازصسنت
 4 4 

 1 1  (72تا65نظام كل)ازص فصل چهارم

 21 21 22 جمع

 



 

  اصول عقايد پيش دانشگاهي درستذكرات 

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

 هاي مستمر و پاياني نبايد سؤال طرح شود :يابييك از ارزشاز كتاب دين و زندگي از موارد زير در هيچ –ب 

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

هم     – 71، 66،  34،  32خود ارزيابي در صفحات  – 45ذكر نمونه در صفحه  – 74،  38،  27،  18در صفحه 

انديشه و تحقيق در صفحه      - 22تفكر در آيات در صفحه  – 31مقايسه در صفحه  – 95، 91انديشي در صفحات 

85 

 138،  117،  111تا  96،  95،  94،  92،  73،  72،  61، 12تا  11راي مطالعه : در صفحات ب -2

 هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.ترجمه -3

 هاپاورقي -5

 كتاب نامه  -6

تدريس  (45تاص36ها)ازص( پس از رازتفاوت72تا65شود مبحث نظام كل)ازصبيني، پيشنهاد ميج ( در كتاب جهان

 گردد.

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

آموزان توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانش هآموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي درباردانش

 آيد، بنويسند.دست مييث بهها و نكاتي را كه از آيه يا حدپيام

چنين ها مورد سؤال قرار گيرد. همها در ارزشيابياين آيه هآنها در كتاب آمده است نبايد ترجم هو ( آياتي كه ترجم

 درس عربي است سؤال شود. هكنندنبايد از كلمات و لغاتي كه تداعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ومعارف اسالميدانشگاهي رشته علوم پيش فقه واصول بندي بارم 

 كتاب : آشنايي با فقه ) مليحه حاجيان ( و آشنايي با اصول فقه )سعيد سيدحسيني(

 2361ـ 69سال تحصيلي  دوره دوم متوسطه ـ

 نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم

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

 آشنايي با فقه هشتمدرس اول تا  درس نهم تا چهاردهم
 

 

 اصول درس فقه و بندي بارم 
 شهريور

 

 كتاب درس  نوبت اول نوبت دوم

آشنايي با  اول  ودوم 3 1 1

 سوم وچهارم  2 5/1 5/1 اصول فقه

 پنجم وششم  3

 هفتم 2

 هشتم ونهم  2 2

 دهم ويازدهم  5/1 5/1

 دوازدهم وسيزدهم  2 2

 پانزدهمچهاردهم و   2 2

 آشنايي با فقه اول  و دوم 5/2 5/2 5/2

 سوم و چهارم  5/2

 پنجم وششم  5/2

 هفتم و هشتم 5/2

 نهم و دهم  5/2 5/2

 يازدهم و دوازدهم  5/2 5/2

 سيزدهم و چهاردهم  5/2 5/2

 جمع 21 21 21



 

 
 علوم و معارف اسالمي ( سال سوم رشته2ير و علوم قرآني )درس تفس

 ( ـ تأليف استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا2كتاب آشنايي با قرآن جلد )

 

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه 
 

 فصل درس نوبت اول نوبت دوم و شهريور

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

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

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

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

 ) تا آخر فصل (  45 -48صفحه   2

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

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

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

 (77تاص65)ص
 ) تا اخر كتاب (  72 – 77صفحه   3

 جمع  22 22

 

 توجه:

 عنوان منبع تدريس لحاظ شود و مورد ارزشيابي قرار گيرد.هاي كتاب بهپاورقي

  



 

 پايه سوم رشته علوم و معارف اسالمي فن سخنوريبندي بارم 

دوره كارداني تربيت معلم كتاب سخنوري و فن بيان ـ  

 2361ـ 69سال تحصيلي ـ  دوره دوم متوسطه

 

 شهريور دومنوبت  اولنوبت  مبحث رديف

 نمره 1 نمره 1 نمره 4 سخنوري و سخنور 1

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

 نمره 2 نمره 2  سخن از لحاظ كيفيت و مفهوم 3

 نمره 9 نمره 8  علوم الزم براي سخنوري 4

  نمره 5 نمره 5 ارائه سخنراني به صورت عملي 5

 نمره 22 نمره 22 نمره 22 جمع
 

 

 

 ارزشيابي  مستمر 

ي هاو ارائه سخنرانيآموزان هاي دانشهاي كتبي و شفاهي و انجام فعاليتتوانند با پرسشدبيران محترم مي

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

 

 تذكر

صورت عملي در كالس انجام داده آموز بههايي كه دانشبه سخنراني نمره 5، حتماً بايد پاياني نوبت اول و دومدر 

 است اختصاص يابد.

 

 
  



 

 علوم ومعارف اسالمي دانشگاهي رشتهپيشدوره بندي منطق صوريبارم

 2361ـ 69سال تحصيلي 

 تأليف آقاي غرويان ـ كتاب آموزش منطق

 عنوان دروس نوبت  اول نوبت  دوم شهريور

 به منطق راز نياز حذف حذف حذف

 موضوع علم منطق //

 ي منطق، آلي بودن منطق، تعريف منطقفايده //

 مدوّن منطق //

 بحث الفاظ درمنطق //

 تقسيمات تلفظ //

 كلي وجزئي -مفهوم ومصداق 5/1 2 2

 هاي چهارگانه بين دو مفهوم كلينسبت 5/1

 كليات خمس 5/1

 اقسام كليات خمس 5/1

 تعريف واقسام آن 5/1 3 3

 قواعدتعريف 5/1

 واقسام آنقضيه 1

 قضيه حمليه واقسام آن 5/1

 موجهات حذف

 واقسام آنشرطيهقضيه 5/1

 بين قضاياهاي چندگانهنسبت 2

 عكس 5/1

 استدالل واقسام آن 1

 قياس اقتراني 5/2

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

 قياس استثنايي  5/2 5/2

 استقراءوتمثيل  1 1

 صناعات خمس  1 1

 مقدمات صناعات  2 2

 برهان  2 2

 صناعت جدل  حذف حذف

 صناعت مغالطه  2 2

 هاي معنويمغالطه  2 2

 صناعت خطابه وصناعت شعر  حذف حذف

 جمع  22 22




