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 0311ـ  0011سال تحصيلي  بندي درس سالمت و بهداشت پايه دوازدهم ـبارم

 است: پاياني ارزشيابي و مستمر ارزشيابي دو نوع  بر مشتمل درس اين در اموزان دانش ارزشيابي

 

 (نمره 00مستمر ) ارزشيابي( الف
 ارزيابي بخش سه در بهداشت، و سالمت درس در آموزاندانش هايفعّاليت و هاآموخته مستمر، ارزشيابي در

 شود:مي

 شامل:نمره(  10 گروهي وكالسي) هاي فعاليت در آموزان دانش مشاركت ميزان از معلّم مشاهدات -1

  ابراز عالقه نسبت به انجام فعاليت و مشاركت فعال در ان از طريق ارايه نظرات خود 

 اظهار نظر درباره نظرات ديگران با ارايه داليل 

 بهره گيري از اطالعات و تجربيات خود در ارتباط با فعاليت 

  همكاري متقابل و برقراي ارتباط سازنده با اعضاء گروه )رعايت نظم و ترتيب، احترام و برخورد دوستانه

 و منطقي( 

 نمره( شامل:   5درسي)  كتاب در آموزان دانش كار نتايج بررسي -2

 هاارزيابي خود هاي برگه تكميل ،  

 ، پركردن جداول 

 ،پاسخ به سئواالت 

 محاسبه و اندازه گيري 

 نمره( شامل: 5) شود انجام مي تحصيلي سال طول در دانش آموزان كه پژوهشي ارك بررسي -3

  تعيين هدف پژوهش 

 طراحي و اجراي صحيح مراحل انجام كار با مراجعه به معلم و دريافت بازخورد هاي الزم 

 تهيه خالصه گزارش پژوهش و نتايج آن 

  مرتبط با آنآمادگي  الزم براي ارايه شفاهي گزارش و پاسخ به سئواالت 

 نمره( 00پاياني) ارزشيابي(  ب
 آيد.عمل ميبه آموزان دانش از  تحصيلي نوبت هر پايان  در كتبي است كه  آزمون اساس نتايج  بر
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 جدول بارم بندي آزمون نوبت اول و دوم درس سالمت و بهداشت

 

شماره 

 فصل

شماره  عنوان فصل

 درس

شماره  عنوان درس

 صفحه

بارم نوبت 

 اول

 بارم نوبت دوم

 

 1 5/1 11-3 سالمت چيست؟ 1 سالمت 1

 1 18-12 سبك زندگي 2

تغذيه سالم و بهداشت مواد  2

 غذايي

 3/5 3 32-19 برنامه غذايي سالم 3

 2 39-33 كنترل وزن و تناسب اندام 4

بهداشت و ايمني مواد  5

 غذايي

40-48 5/1 

 3/5 4 66 -49 غير واگيربيماري هاي  6 پيشگيري از بيماري ها 3

 3 78-67 بيماري هاي واگير 7

 2 5/2 100-79 بهداشت فردي 8 بهداشت در دوران نوجواني 4

 5/1 110-101 بهداشت ازدواج و باروري 9

 2 - 128-111 بهداشت روان 10

پيشگيري از رفتار هاي  5

 پرخطر

 2 - 137 -129 مصرف دخانيات و الكل 11

اعتياد به مواد مخدر و  12

 عوارض آن

138-156 - 2          

محيط كار و زندگي  6

 سالم

پيشگيري از اختالالت  13

 عضالني -اسكلتي

 ) كمر درد(

155-169 - 2 

 2 - 182-170 پيشگيري از حوادث خانگي 14

 جمع نمرات

 

00 00 
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 شهريور و دي ماهنحوه نمره گزاري درس سالمت و بهداشت در آزمون ادامه 

 

ــاس  آموزان الزمنمره دانش ــهريور و دي ماه براسـ بندي نمره آزمون پاياني با بارم 20التعليم روزانه در آزمون شـ

 خرداد ماه انجام خواهد شد.

 

 و آموزش از راه دور  در درس سالمت و بهداشت ارزشيابي داوطلبان آزاد

 

نمره آزمون پاياني  20نمره ارزشيابي مستمر و  20دور شامل  آموزان بزرگسـال و آموزش از راه ارزشـيابي دانش 

 خواهد بود. 

 آموزان مدارس آموزش از راه دور ايراني خارج از كشـــور داوطلبان آزاد شـــامل بزرگســـاالن و دانش

آنها براساس   نمره ارزشيابي مستمر  20)الكترونيكي( كه امكان حضـور فيزيكي در مدرسـه را ندارند،   

هاي كتاب  اعم از فردي و گروهي كه قاعدتاً فرد به تنهايي به آنها پاسخ خواهد پاسـخ گويي به فعاليت 

نمره  20و   منظور خواهد شــد داد  و انجام  تحقيق و پژوهش در موضــوعات مشــخص شــده در كتاب 

 شود.ميبندي پيشنهادي  خرداد ماه انجام آزمون پاياني براساس آزموني با بارم

 آموزان آموزش از راه دور داخل كشور كه امكان حضور فيزيكي در  چند جلسه در مدرسه نمره دانش

به  گويينمره ارزشـيابي مستمر براساس مشاهده رفتار در جلسات حضوري و پاسخ   20را دارند، شـامل  

نيز  براساس آزموني با  نمره آزمون پاياني 20هاي كتاب  و انجام تحقيق و پژوهش  خواهد بود و فعاليت

 بندي پيشنهادي خرداد ماه انجام خواهد شد.بارم

  


