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 پايه دهم ايي درس تفکر و سواد رسانهليتحص  شرفتيپ يابيارزششيوه 
 1399ـ 1400سال تحصيلي دوره دوم متوسطه ـ 

 :شوديم ادهاستف ابزار نوع شش از ايتفكر و سواد رسانه يليتحص شرفتيپ يابيارزش جهت اطّالعات يآورگرد در

ــ1 ــــ  ليكمتآموزان براي تعدادي از دانش جلسه هر در معلّم توسط که ليست(بازبينه )چك اي مشاهدات ثبت هبرگ ــ

 .بار در هر نوبت تحصيلي( 2آموز حداقل )براي هر دانش شوديم

 .دشويم ليتكمنوبت تحصيلي  هر در اوليا توسط که ليست(بازبينه )چك اي مشاهدات ثبت هبرگ ــ2

 .کنديم فايا يليتحص سال يانتها تا ابتدا از را آموزدانش کار هپوش نقش که آموزدانش کتابهاي فعّاليت برگه -3

 آموزهاي خودارزيابي هر نوبت تحصيلي، موجود در کتاب دانشبرگه -4

ــامل تكاليف فعّاليت آموزان )پروژههاي( توليدي دانشها )پروژهبرگه ارزيابي طرح -5 هاي توليدي در نوبت اول شـ

حصيلي ل تدر خانه و در نوبت دوم شامل تكاليف فعّاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژه کلي در طول نيمسا

 است.(

 بار در هر نوبت تحصيلي(. بار در طول سال؛ يك 2آزمون عملكردي ) -1

اي جديد ارائه آموزان محتواي توليدات رسانهدر آزمون عملكردي در روز مشـخصي در زمان امتحانات، دانش 

رده و زمون تحليل کشـده براي کل کالس )فيلم، تصـوير، متن، شعر و ...( را براساس سؤاالت مطرح شده در برگه آ  

اير دروس هاي امتحاني سهاي پاسخ مانند برگهنويسند. برگهصـورت کتبي در برگه امتحاني مي هاي خود را بهپاسـخ 

 شود.در مدرسه نگهداري مي

 

نمره  20نمره به ارزشيابي مستمر و  20اي است. نمره 20گذاري اساس نمره بر برنامه نيا يگذارنمره :يگذارنمره

 يابد. توزيع نمره به شرح زير است.تخصيص مي ارزشيابي تراکميبه 

 ارزشيابي مستمر-1
 10  نمره مشاهده رفتار 

o 8 اي در فرايند يادگيري در مدرسه آموز در تحليل توليدات رسانهنمره مشاهده رفتار دانش

 توسط معلّم.

o 2 خانه توســط اوليا )اوليا اي در مندي و تحليل توليدات رســانهنمره مشــاهده رفتار در بهره

ــتنـد بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل مي  نمره برگه  کنند و به تكميلدهنـده نيسـ

نمره  10که اوليا چنين توانايي نداشته باشند تمام شود. درصورتيارزيابي آنها نمره داده مي

 يابد.(به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مي
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 10  اي توليد پيام رسانه در خانه و طرحنمره ارزيابي فعّاليت 

o 8  نمره به طور کامل به تكاليف کالســـي و فعّاليت در  8نمره توســـط معلّم )در نوبت اول

نمره به طرح کلي توليد پيام اختصاص  4نمره به تكاليف کالسي و  4خانه، و در نوبت دوم 

 يابد.(مي

o 2 ــط گروه داوري هايي که با همكاري اوليا  و مربيانمره به فعّاليت ن در خانه انجام و توسـ

 شود. اوليا و مربيان ارزيابي مي

 دهد.نمره مستمر را تشكيل مي 20مجموع اين نمرات 

 

 ارزشيابي پاياني-2

 20 نمره آزمون عملکردي پايان نيمسال تحصيلي 
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 ايبندي پيشنهادي آزمون عملکردي نوبت اول و دوم درس تفکر و سواد رسانهبارم
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ها هاي آشكار و پنهان آناي را تحليل و پياممحتواي توليدات رسانه 1

 کند.را درك مي
1 ،2  ،

3 ،4 ،5 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،1 ،7 ،8 ،

9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،

15 ،11 ،17 ،19 

5 4 

 2 4 11، 5، 4 5و  2 ..دهمياي تشخيص ها را در توليدات رسانهها و کليشهبازنمايي  2

 2 5 9، 8، 7 2 .دهدمياي تشخيص ها و فنون اقناع را در توليدات رسانهروش  3

 2 9 3 .دهدمي يصرا تشخ يامفرستنده پ  4
3 

 4 11و  10 3 .اي را داردتوانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانه  5

 1  13  4 شناسد.ميها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را گيويژ 1

 2  14 4 شناسد.ها و مصاديق آنها را ميحقوق خود در برابر رسانه 7

دهد اي را تشخيص ميهاي سـبك زندگي در توليدات رسانه مؤلفه 8

 کند. ها و هنجارهاي جامعه مقايسه ميو آنها را با ارزش
5 15 ،11 ،17 ،18  4 

ــرف بهينه از   9 ــانهبراي مديريت مص ــول و قواعدي براي رس ها، اص

 ..کنميخود وضع 
1 20 ،21  1 

ــانـه هـا اخالقيبي 10 ــانههاي در توليدات و جريانرا اي ي رسـ اي رسـ

 .دهدمي يصتشخ
1 22  1 

 20 20 جمع نمرات
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 نمونه سؤاالت آزمون عملکردي
 آموز به آن توسـط دانش اي فيلم، تصـوير، بازي ويدئويي جديد توسـط معلم و تحليل   نمايش قطعه

 صورت کتبي در برگه آزمون

 بيآموز به صورت کتارائه اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آنها توسط دانش 

  ــط دانش ــتان و ... در برگه آزمون و تحليل آنها توسـ ــي از متن يك مقاله، داسـ آموز به ارائه بخشـ

 صورت کتبي

  هاي موجودبرگه آزمون و تحليل و استخراج نكات کليدي و ديدگاهارايه يك مطالعه موردي در 

 آموزدر آن توسط دانش

   ــه نكات کليدي و ديدگاه هاي موجود در آنها ارائـه چنـد مطالعه موردي در برگه آزمون و مقايسـ

 آموزتوسط دانش

 ... و 

 
 

  


