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 پايه دوازدهم    انسانيهاي علوم رشته  3بندي درس  دين و زندگي بارم
 0311ـ  0011سال تحصيلي 

 ارزشيابي كتاب در دو بخش انجام مي شود : 

 شامل :  يابي مستمرارزش -الف
 نمره 4.قرائت صحيح آيات شريفه: 1

 نمره 8انجام فعاليت هاي داخل درس)مانند ترجمه كردن آيات،تدبر در قرآن، فعاليت كالسي و...( و پرسش از متن:.2

 نمره 5كالسي:  .حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي3

 نمره 3.پاسخ به سوال هاي بخش انديشه و تحقيق: 4

انجام پيشنهادها، مقاالت تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه  مي 
 كند

 ب. ارزشيابي پاياني:
در . نمره( مي باشد.16تبي) نمره( و آزمون ك 4آيات) ارزش يابي پاياني نوبت اول،شامل ارزشيابي از قرائت -

 آيد.آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس ،امتحان قرائت به عمل ميبخش قرائت از هر دانش
دهد امل را به خود اختصاص ميكنمره  20مي باشد و و كتبي  ارزش يابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي -

 مي باشد.( فاقد آزمون قرائت)ارزشيابي نوبت دوم  
 آزمون كتبيبارم 

 شهريورو / دي پاياني نوبت دوم پاياني نوبت اول درس هشمار
  5/2 درس اول

7  

  5/2 درس دوم
  2 درس سوم

  2 درس چهارم
  5/2 درس پنجم
  5/2 درس ششم
  2 درس هفتم
  درس هشتم

5  
  درس نهم
  2  درس دهم

  درس يازدهم
  درس دوازدهم  6

  درس سيزدهم
   4 قرائت
 00 00 جمع
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 توجه:

رت شفاهي صو. آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشيابي مستمر و پاياني به1

ها از اين هاي ورودي دانشگاهگونه سؤالي در امتحانات كتبي و آزمونشود و نبايد هيچآموزان پرسيده مياز دانش

 شود.آيات طراحي 

. ترجمة آياتي كه در مقابل صفحة قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتواي آموزشي نيست و 2

آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. از اين قسمت صرفاً جهت آشنايي دانش

ها، نبايد هاي ورودي دانشگاهرش و آزمونهاي كتبي در نظام آموزشي آموزش و پروها، اعم از آزموندر آزمون

 سؤالي طرح شود. 

راي توسعة فقط ب« دانش تكميلي»و « هاپاورقي»، «پيشنهاد»، «بيشتر بدانيم»هاي . قسمت3

ز اين ها نبايد اهاي ورودي دانشگاهاطالعات و كسب نمرة تشويقي است و در امتحانات مستمر و پاياني و آزمون

 ود.ها سؤال طرح شقسمت

جزء متن آموزشي است كه در فرايند  «ذكر يك نمونه»و « پاسخ به يك پرسش»هاي . بخش4

 گردد.آموزش بايستي ارائه شود و از آن سؤال طرح مي

آن دسته از آيات كه ترجمه آنها بر عهده مفاهيم آيات و ترجمه توان از نمره مي 3.در آزمون كتبي، تا 5

 طراحي نمود. دانش آموز گذاشته شده است،سوال

كردن عين آيات و روايات ضروري نيست، بلكه برداشت و استنباط از آنها اهميت دارد. از مفاهيم . حفظ6

 آيات بايد به گونه اي سوال طراحي شود كه مرتبط با موضوعات درس باشد.

 

 

  


