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

ـ از هر دانشآموز در هر نوبت حداقل  1بار وهر بار حداقل  2تا 7سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل ميآيد(.
پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده ،بالمانع است.).به ازاي هر غلط روخواني  2/02از چهار نمره كسر ميشود.
ـ در صورتي كه دانشآموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميكند به ازاي هر حرف  2/02وحداكثر يك نمره از
قرائت اوكسر ميشود.
ـ درصورتي كه دانشآموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از2/2نمره تا3نمره از نمرة قرائت اوكسرميشود.
ـ چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از  2/2تا  3نمره به نمرة
قرائت او افزوده ميشود.
درک معناي آيات قرآن كريم (  1نمره ) :
ازهردانشآموزدرهرنوبت حداقل 1بار ازمعناي آيات پرسش ميشود ،هر بار حدود  1سطر از اين گونه آيات را معنا ميكند
و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص ميشود.
 انجام فعاليتهاي داخل درس ( 9نمره) :
ـ فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كالس كه در داخل هر درس با عناويني مانند  :تفكر  ،جمع آوري
اطالعات ،تفكيگ  ،انديشه درآيات و پيام آيات مشخص شده اند.اين فعاليت ها در هنگام تدريس دبير بايد انجام شود تا
مشاركت دانش آموزان در حين تدريس بيش تر شود.
ـ سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .

پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق ( 9نمره)
ـ سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق  ،باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي
ـ سؤال هايي كه دبير در جلسة بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.
( توجه  :دراين بخش به دفتر كار دانش آموز  ،نمره اي تعلق نمي گيرد).
 مشاركت در فعاليت هاي كالسي و كار گروهي ( 1نمره )
 داشتن دفتر كار منظم و كامل (  0نمره)
نكات مهم
دانشآموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي ،هنري و تحقيقي
ديگري را انجام مي دهند
 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره  ) 02در هر نوبت تحت عنوان «خالقيتهاي علمي و هنري» اضافه
ميگردد.
ب :ازرشيابي پاياني
 امتحان قرائت قرآن كريم( 9نمره):
ازهردانش آموزدرهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآنكريم كه 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.
 امتحان كتبي از محتواي دروس (  32نمره)
موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود :
ـپيشنهاد ها در صفحات  00تا 327 ، 323 ، 394 ، 317 ، 334 ، 332 ، 327 ، 48 ، 82 ، 70 ، 29 ، 22 ، 90 ،11 ، 01
383 ، 374 ،
ـ بيشتر بدانيم ها در صفحات 33 ، 32 :تا  80 ، 31تا  43 ، 81تا  307 ، 42 ، 40تا 378 ، 397 ، 304
ـگام ها در صفحات 382 ، 328 ، 398 ، 312 ، 338 ، 322 ، 82 ، 93 ، 39
ـ مطالب صفحات  322تا  320و اشعار صفحات 392 ، 20 ، 22 ، 14
ـپاورقي هاي كتاب
ـ ترجمه هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.
 حفظ كردن عين آيات وروايات ضروري نيست  ،بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد .براي مثال  ،نبايد ازدانش
آموزان خواسته شود كه آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلكه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونكاتي
را كه از آيه يا حديث به دست مي آيد  ،بنويسند.
ج) آياتي كه ترجمة آن ها دركتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها در ارزشيابي مورد سؤال قرار گيرد يا سؤال به گونه
اي طراحي شود كه الزمة آن حفظ كردن ترجمة اي ن قبيل آيات باشد .هم چنين نبايد از كلمات ولغاتي كه تداعي كنندة
درس عربي است سؤال شود.

براي طراحي آزمون سال تحصيلي جاري ،كتابچاپ سال  3141مبناي طراحي سؤال است.
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الف ) ارزشيابي مستمر
همانند ارزشيابي مستمردرس ديني و قرآن پايه اول مي باشد.
ب ) ازرشيابي پاياني
 امتحان قرائت قرآن كريم (  9نمره)
از هر دانشآموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از
قرآن كريم كه 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.
امتحان كتبي از محتواي دروس (  32نمره) :
نكات مهم
مباحث صفحات  328 ،327و  324تا اول بحث ماليات و نيز صفحات  381تا 387برايدانش آموزان
اهل سنت حذف مي باشد و اين مباحث بايستي از ضميمه آن ها خوانده شود و مورد امتحان قرار گيرد.

موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :
ـ فعاليت ها  :شامل نمونه يابي درصفحة 33ـ خودكاوي درصفحات  42 ، 84و  338ـ مقايسه در
صفحة 43ـ ذكرنمونه ها در صفحات  337 ، 322و 304ـ تطبيق در صفحات  334و 323ـ همفكري در
صفحة  308ـ تفكر در آيات درصفحة 312ـ بررسي در صفحات  327 ، 313و382
ـ پيشنهاد ها در صفحات  08 ، 39تا 324 ، 391 ، 311 ، 301 ، 324 ، 81 ، 72 ، 27 ، 24 ، 93 ، 13
 387 ،و 384
ـ يادآوري ها در صفحات  0تا  323 ، 1و 333
ـ مباحث علمي در صفحات  8تا  33و  34تا  03و شعر صفحة 32
ـ پاورقي هاي كتاب
ـ ترجمه هايي كه درمقابل آيات دركتاب نوشته شده است.
ـ گام ها در صفحات  371 ، 328 ، 390 ، 301 ، 328 ، 47 ، 97 ، 07و 388
ـ بيشتربدانيم هادرصفحات 02 ، 01تا  27 ، 07تا  41 ، 28تا 302 ،44، 42تا 393 ، 300تا ، 390
321تا373 ، 327تا 382، 370تا382
ـ مطالب نوشته شده در كادر آبي :صفحات  14و 92
 حفظ كردن عين آيات وروايات ضروري نيست  ،بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد .براي
مثال  ،نبايد ازدانشآموزان خواسته شود كه آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلكه بايدآيه ياحديث مطرح
شود ودانشآموزان پيام ها ونكاتي را كه از آيه يا حديث به دست مي آيد  ،بنويسند.
دـ آياتي كه ترجمة آن ها دركتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار
گيرد يا سؤال به گونه اي طراحي شود كه الزمة آن حفظ كردن ترجمة اين قبيل آيات باشد .هم چنين
نبايد از كلمات ولغاتي كه تداعي كنندة درس عربي است سؤال شود.
براي طراحي آزمون سال تحصيلي جاري ،كتاب چاپ سال  3141مبناي طراحي سؤال است.

بارمبندي كتاب قرآن و تعليمات ديني ( )1پايه سوم دبيرستان كد 023
سال تحصيلي 49ـ 3141
شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم ،شهريور و بزرگسال

3
0

2
9

1
9
2

2

2
7

2

1

8
4

ـ

32

ـ

33

ـ

30

ـ

9

31

ـ

0

39

ـ

32

ـ

32

ـ

جمع

32

1

9

02

الف ـ ارزشيابي مستمر
قرائت صحيح آيات شريفه 9 :نمره
توانايي معنا كردن عبارات و آيات قرآني كه در كتاب ترجمه نشده است 1 :نمره
انجام دادن فعاليت هاي داخل درس و پرسش از متن  2 :نمره
مشاركت در گفت و گوها و كارگروهي 1 :نمره
پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق 1 :نمره
 داشتن دفتر كار خوب و منظم 0 :نمره

نكته مهم:
انجام پيشنهادها ،نگارش مقاالت تحقيقي و ارايه ابتكارهاي علمي ،ادبي و هنري تا دو نمره به معدل
نمره مستمر اضافه مي كند.
ب ـ ارزشيابي پاياني
امتحان قرائت قرآن ( 9نمره)  :در امتحان پاياني نوبت اول ،از هر دانشآموز حدود دو و نيم صفحه
از آيات شريفة كتاب درسي امتحان قرائت به عمل ميآيد .شيوة نمرهگذاري به همان صورتي است
كه در ارزشيابي مستمر پايههاي اول و دوم انجام ميگيرد.
امتحان كتبي از محتواي دروس
نكات مهم
ارزشيابي پاياني نوبت دوم و شهريور دانش آموزان كار و دانش
با توجه به اين كه ارزشيابي پاياني نوبت دوم دانش آموزان كار و دانش به صورت نهايي نبوده و داخلي
برگزار مي شود ،از اين رو بارم بندي آن ها به صورت ذيل خواهد بود:
3ـ امتحان قرائت قرآن كريم (  9نمره)

از هر دانشآموز درهر امتحان پاياني حدود دو و نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از
قرآن كريم كه 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.
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دروس پنجم تا يازدهم براي دانشآموزان اهل سنت حذف است و به جاي آن از دروس پنجم تا
يازدهم كتاب ضميمه ( چاپ 43يا )40امتحان گرفته ميشود.

 دبيران محترم و طراحان سؤال به نكات مندرج در ابتداي كتاب درسي دربارة ارزشيابي(صفحات دوم
و سوم) توجه نمايند و موارد زير در ارزشيابيهاي كتبي لحاظ نشود:
ـ فعاليتها:

 بررسي در صفحات ،020 ،342 ،320،372 ،12 ،32
جستوجو در صفحة 14
راه حل در صفحة 340

شناسايي عوامل در صفحة 021

تطبيق در صفحات 314 ،88 ،99 ،90

خودارزيابي در صفحات 378 ،323 ،331
مقايسه در صفحة 302

انديشه در صفحة 318

طبقهبندي در صفحة 384
ـ براي مطالعهها:در صفحات  2تا  32 ،7تا  08 ،32تا  19 ،11 ،04تا  99 ،93 ،12تا  22 ،92تا  22 ،27تا ،78 ،22

 42تا  323 ،44 ،40 ،43تا  302 ،320تا  302 ،303تا  320 ، 322 ،392 ،304تا  383 ،379 ،321تا  340 ،380تا ،342
 027 ،022تا 030
ـ پيشنهادها  :در صفحات 342 ،381 ،322 ،393 ،313 ،332 ،322 ،41 ،70 ،27 ،97 ،12
ـ گامها  :در صفحات 022 ،322 ،323 ،312 ،327 ،73 ،38
ـ يادآوريها  :در صفحات  2تا  328 ،329 ،7تا 324

ـ ترجمههايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.
ـ پاورقيها
حفظ كردن عين آيات و روايات الزم نيست بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد.
براي مثال ،نبايد از دانشآموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا
حديث مطرح شود و دانشآموزان پيامها و نكاتي را كه از آيه يا حديث بهدست ميآيد ،بنويسند.
آياتي كه ترجمة آنها در كتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيهها در ارزشيابيها مورد سؤال قرار گيرد.
همچنين نبايد از كلمات و لغاتي كه تداعيكنندة درس عربي است سؤال شود.
براي طراحي آزمون سال تحصيلي جاري ،كتاب چاپ سال  3141مبناي طراحي سؤال است.
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معدل نمرات مستمر اضافه ميكند.
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تكات مهم
همانطور كه مشاهده شد در امتحان پاياني اول هشت نمره به روخواني قرآن اختصاص يافته و دوازده نمره به 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 محترم براي ثبت
اين هشت نمره بايد به موارد زير توجه فرمايند:

براي اين كه اين آزمون(روخواني قرآن در امتحان پاياني اول) لطمه اي به تدريس كتاب نزند بايستي در آخرين
جلسه كالس( بعد از پايان درس ششم ) از تمامي دانش آموزان كالس آزمون روخواني گرفته شود و نمره اي
بين صفر تا هشت برايشان گذاشته شود.از اين رو نياز نيست كه بيش از يك جلسه به اين بحث اختصاص داده
شود.

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

از آنجايي كه در ارزشيابي مستمر چهار نمره به روخواني آيات كتاب درسي اختصاص يافته است و 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.
از موارد زير در هيچيك از ارزشيابيهاي مستمر و پاياني نبايد سؤال طرح شود :

فعاليتها :بررسي در صفحات  - 42 ،70 ،23 ،24، 08،23برنامهريزي در صفحه  - 20پيشنهاددر صفحة ،04 ،02

، 77،88 ،92ذكر نمونهها در صفحه  -97خودارزيابيدر صفحات  -71 ،24 ،12 ،19همانديشي در صفحات 41و - 48
مقايسه در صفحه  ،11پيام آيات در صفحه .09

براي مطالعه :در صفحات  32تا 34 ,30تا21 ,02تا 72 ,21, 29تا47, 42 ,72تا 44،48
تا332،320تا318

ترجمههايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.
پاورقيها
كتابنامه

 حفظ كردن عين آيات و روايات ضروري نيست ،بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد .براي مثال ،نبايد از
دانش آموزان خواسته شود كه آيه يا حديثي دربارة توبه بنويسند بلكه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانشآموزان پيامها و
نكاتي را كه از آيه يا حديث بهدست ميآيد ،بنويسند.
د) آياتي كه ترجمة آنها در كتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيهها در ارزشيابيها مورد سؤال قرار گيرد .همچنين نبايد
از كلمات و لغاتي كه تداعيكنندة درس عربي است سؤال شود.

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

