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ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
در دورة دوم متوسطه

ارزش يابي پيشــرفت تحصيلي فرايند جامعي است كه از 
طريق افراد ذي مدخل در فرايند ياددهي ـ يادگيري، مانند 
مربي، برنامه ريز يا ارزش يابان و متربيان، با بهره گيري از انواع 
شيوه هاي ارزشيابي (مانند ارزش يابي  تشخيصي، ارزش يابي 
تكوينــي و ارزش يابــي مجموعي، با اســتفاده از ابزارهاي 
گوناگون (مانند: انواع آزمون هاي كتبي، شــفاهي، عملي، 
خود ارزش يابي، ســياهه مشاهده رفتار و ارزش يابي توسط 
همتايان) صورت مي گيرد. با توجه به نتايج اين ارزشيابي ها 

در مورد پيشرفت تحصيلي و ميزان تحقق اهداف برنامه هاي 
درســي و تربيتي در متربيان و تغييرات ناشــي از فرايند 
ياددهي ـ يادگيري براســاس الگوي هدف گذاري درســي 
و تربيتي مي توان محتواي تأليف شــده را بر مبناي برنامه 

درسي ملي مورد قضاوت قرار داد.
با توجه به توليد و انتشــار راهنماي برنامه هاي درســي 
جديد و منطبق با اســناد باالدســتي كه تأليف كتاب هاي 
جديد التأليــف را ايجاب نمود، ضروري اســت تغييري در 
شــيوه هاي ارزش يابي پيشرفت تحصيلي به عمل آيد تا به 
تحقق اهداف برنامه ها از جمله رشد حرفه اي معلم و مربي، 
اصالح و بهبود فرايند ياددهي- يادگيري، درك يادگيرنده 
از نقــاط قوت و ضعف خود و يا ارائه تصويري از توانايي ها و 
ضعف يادگيرندگان و اصالح برنامه درســي كمك كند. به 
منظور توصيف كّمي و كيفي نتايج يادگيري از كتاب هاي 
جديد التأليف دورة دوم متوســطه بايــد از انواع روش هاي 
شفاهي، كتبي، مشاهده اي، فرايندي، عملكردي و ابزارهاي 
گوناگون مانند انواع آزمون هاي عيني، انشايي و عملكردي 
مقياس هاي درجه بندي و... با توجه به مجموعة فعاليت هاي 
داخل و خارج از كالس درس استفاده شود. مضافًا اينكه در 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بايد با ارائه بازخوردهاي الزم به 
يادگيرنده به او كمك شــود تا ضمن شناسايي نقاط ضعف 
و قوت متربي براي كيفيت بخشي به زندگي و اعتالي خود 
در زمينه عناصــري چون تفكر، ايمان، اخالق، علم و عمل 

اقدام كند.
در اين نوشــته ضمن پرداختن بــه معرفي برخي از انواع 
روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، به تغييرات به وجود 
آمــده در تدويــن بارم بندي كتاب هاي درســي دورة دوم 

متوسطه نيز اشاره شده است.

1. انواع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
ليسـت(  )چـك  بازبينـة  يـا  مشـاهده  برگـة   .1-1

عملكـردي
برگة مشاهدة عملكرد برگه اي است با آن معلم آموخته هاي 
يك يا گروهي از دانش آموزان را از طريق آزمون هاي كتبي 

كورش اميري نيا علم وهنر ياددهي-يادگيري
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يا شــفاهِي قابل اندازه گيري مورد قضــاوت قرار مي دهد. 
عناصر اين برگه شامل خرده انتظارات يادگيري، امتياز فرد 

يا گروه و يادداشت معلم است.

چگونه از برگة مشــاهده يا بازبينة عملكردي اســتفاده 
مي كنيم؟

اگر برگة مشــاهدة نشان داد كه عملكرد دانش آموز رشد 
داشته است، آخرين قضاوت كه طبيعتًا بهترين آن هاست، 
مالك قضاوت قرار مي گيرد و در صورتي كه مشاهدات معلم 
نشــان داد كه روند مشخصي در پيشرفت دانش آموز ديده 
نمي شود، قضاوت براســاس ميانگين ارزشيابي هاي كيفي 

انجام مي شود.

  انواع برگه هاي مشاهده رفتار عملكردي (نمونه اول) و 
توضيحاتی در مورد اجزاي آن

جدول ۱
يادداشت معلم: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
انتظارات يادگيری: در اين ســتون معلم با توجه به خرده 
اهدافي كه اندازه گيري آن ها نيازمند مشاهدة رفتار فراگير 

است اهداف مورد نظر را يادداشت مي كند.
يادداشت معلم: در اين قسمت معلم مي تواند موارد خاصي 
از مشاهدات خود را دربارة دانش آموزان، كه در ستون انتظار 

آورده شده است، بيان كند. يادداشت ها ممكن است كه به 
نكات قوت و ضعف دانش آموزان مرتبط باشد.

برگ مشــاهدة رفتار قابل انعطاف است و مي توان آن را 
به صــورت ديگري بيان كرد؛ براي مثــال انتظارات معلم از 

دانش آموزان كالس خود.
• نمونه دوم برگه مشاهدة رفتار

جدول ۲

يادداشت معلم: جمشيد در مهارت های نوشتاری 
ضعيف است. رضا در حال تالش است.

 نمونة سوم برگه مشاهدة رفتار

 نمونة چهارم برگة مشاهده رفتار
جدول ۳

2-1. طرح هاي )پروژه( دانش آموزي
طرح  يا پروژة دانش آموزي به فعاليت هايي گفته مي شود 
كه براســاس هدف هاي برنامه درسي طراحي مي شود و تا 
حدودي پيچيده تر از تكاليف معمولي است و دانش آموزان 
مي تواننــد آن را به صورت انفرادي و يا گروهي انجام دهند. 
موضوع فعاليت  مي تواند توســط معلم يا دانش آموز و يا با 
همفکری هر دو انتخاب شــود. محل انجام فعاليت ممكن 
است كه كالس، خارج از كالس يا تركيبي از اين دو باشد.

انتظارات يادگيري با توجه با عناصر 
و عرصه هاي تربيت

گروه چهارمگروه سومگروه دومگروه اول

٭٭: نيازمند تالش٭: در حال تالش: در حد انتظار: باالتر از حد انتظار

اهداف رفتاري مورد انتظار در ارتباط با عناصر 
و عرصه هاي تربيتي

جعفرمهديرضاحسينمحسنعلي

٭٭٭توانايي در نوشتن مطلب دربارة يك موضوع

٭توانايي خواندن صحيح يك درس

جدول۱

جدول۲

جدول۳
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چرا از طرح  )پروژه( استفاده مي كنيم؟
استفاده از طرح  (پروژه) موجب شناسايي پديده ها، نهادها، 
عملكردهــاي آن ها، آداب و رســوم و تعامل با محيط هاي 
مختلف مي شود و براي دانش آموزان فرصتي فراهم مي كند تا 
مهارت هاي تحقيق، ارتباط با افراد و نهادها و توانايي برخورد 
با مسايل زندگي را كسب كنند. براي اينكه اين فعاليت ها به 
نتايج با ارزشي برسد، بايد اوًال دانش آموزان در مسير صحيح 
هدايت شــوند تا از طريق شناخت مسئله، طراحي تحقيق 
براي حل آن، تقسيم كار، گردآوري اطالعات و تنظيم گزارش 
با مهارت هاي علمي در حل مسائل آشنا شوند، و فرايند كار 
به درستي انجام گيرد، ثانيًا بازخورد ارزشيابي به دانش آموزان 

سازنده و در جهت پيشرفت و رشد او باشد.

منافع اســتفاده از روش طرح ها (پــروژه) براي 
دانش آموز/ دانش آموزان

1  پرورش مهارت هاي تحقيق، حل مســئله و همكاري 
گروهي؛

2  افزايــش اعتمادبه نفــس در دانش آمــوزان، به ويژه 
در افــرادي كه در روال آموزش ســنتي و انجام تكاليف و 

امتحانات كتبي مشكل دارند؛
3 افزايش توانايي گزارش نويســي، شــناخت عاليق و 

استعدادهاي خود؛
4 دست يافتن دانش آموزان به يادگيري در حد تسلط.

منافع استفاده از طرح ها (پروژه) براي معلم
1  شناخت استعدادها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان؛

2 شناسايي نقاط قوت و ضعف افراد؛
3  فرايند يادگيري با انگيزة بيشتر و روحيه بهتري پيش 

مي رود.

طرح ها و پروژه هاي دانش آموزي را چگونه ارزشيابي كنيم:
قضاوت درخصوص طرح هــا و پروژه  هاي دانش آموزي با 

توجه به معيارهاي زير صورت مي گيرد:
1  درك درست از اهداف طرح يا پروژه؛

2 طراحي فعاليت ها و مراحل كار؛
3  شيوه انجام كار؛

4 اصالت كار؛
5  ميزان همكاري گروهي؛

6 نحوة ارائه گزارش.

3-1. آزمون عملكردي چيست؟
آزمون عملكردي، آزموني اســت كه آموخته هاي فراگير 
را در حيطه هــاي مختلف در عمل به كار مي گيرد تا فراگير 
نشان دهد چه انداز ه در كاربرد آموخته هايش تواناست. اين 
آزمون بر فرايندهاي يادگيري در سطوح مختلف تحصيلي 
تأكيد دارد. فلســفة اســتفاده از اين آزمون آن اســت كه 
گفته مي شود اگر پرورش توانايي كاربرد آموخته ها توسط 

مشاهدة معلم از رفتار دانش آموزاندرجة موفقيت

روحية همكاري علي باال است.عالي

محسن تالش مي كند تا با گروه بيشتري همكاري كند.خوب

جعفر به وظايف محوله توجه دارد.ضعيف

نام دانش آموز: .............................. موضوع درس: .......................... كالس: ...................... تاريخ: .................

انتظارات: عالي (۴) ـ خوب (۳) ـ در حال تالش (۲) ـ نيازمند تالش (۱)

۱. تفكر 

۲. ايمان، باور و عاليق

۳. علم

۴. عمل

۵. اخالق

نام و نام خانوادگي:                                 مدت: ۲۰ دقيقه

روي ميز شما اين وسايل وجود دارد: 

خميرهاي رنگي مختلف، خط كش 

با استفاده از خميرهاي رنگي يك گسل بسازيد.

مراحل انجام كار را در اينجا بنويسيد.

نظر معلم پس از انجام كار:
۱. كار به صورت درست انجام شده است.

۲. اندازه ها دقت الزم را دارد.
۳. درست نمايش داده شده است.

۴. ساخت پديده در پنج دقيقه انجام شده است.
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دانش آموزان يكي از اهداف برنامه هاي درســي است، پس 
دانش آموزان بايد در اين حيطه هم ارزشيابي شوند.

انجام فعاليت آزمايشــگاهي، ســاخت يك وسيله، تهيه 
يك نقشة ساده، توليد يك روزنامه ديواري، مطالعة فرايند 
رشــد يك گياه، مراجعه به محيط هاي خارج از مدرسه در 
جمع آوري اطالعات، ايراد يك سخنراني دربارة حل مسائل 
ترافيكي، برگــزاري يك تئاتر دانش آمــوزی، همه و همة 
نمونه هايي از تكاليف عملكردي هستند. آزمون عملكردي 
ممكن است كوتاه مدت يا بلندمدت باشد و معموًال بخشي 
از ارزشيابي تكويني اســت. اثبات انجام يك كار و يا انجام 
يك فعاليت آزمايشــگاهي ممكن است بخشي از ارزشيابي 

پاياني باشد.

چرا بايد از آزمون عملكردي استفاده كنيم؟
در فلسفه آموزش سازنده و رشد دهنده، مهم ترين مسئله، 
مشــاركت دادن دانش آموزان در تشــكيل و تعيين هدف 
فعاليت هايي اســت كه در فرايند يادگيري او به كار گرفته 
مي شود. هنگامي كه فعاليت هاي عملي و آزمون عملكردي 
جــاي خود را در برنامه ســنجش دانش آموزان باز كند، به 
دانش آموز اين پيام مهــم را مي دهد كه آموخته ها زماني 
ارزش دارد كه از محدودة ذهن خارج شده و در عمل به كار 
گرفته شــود. اين نوع سنجش باعث مي شــود دانش آموز 
يادگيري را در متن دنياي واقعي تجربه كند و نســبت به 
آنچه مي آموزد، احساس نياز كند و رغبت بيشتري از خود 

نشان دهد.

نوبت دومنوبت اولدرسفصلدروس و بارم اهداف و عملكردرديف

۱
محتواي توليدات رسانه اي را تحليل و پيام هاي آشكار و 

پنهان آن ها را درك مي كند.
۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱

 ،۱۱ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲

۲
بازنمايي ها و كليشه  ها را در توليدات رسانه اي تشخيص 

مي دهد.
۲۶ ،۵ ،۴

۳
روش ها و فنون اقناع را در توليدات رسانه اي تشخيص 

مي دهد.
۲۸ ،۷

۳۹فرستندة پيام را تشخيص مي دهد.۴

۵
توانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رســانه اي را 

دارد.
۱۰ و ۳۱۱

۶
ويژگي ها و نشــانگرهاي مخاطب فعــال و منفعل را 

مي شناسد.
۴۱۳

۷
حقوق خــود در برابر رســانه ها و مصاديــق آن ها را 

مي شناسد.
۴۱۴

۸
مؤلفه هاي ســبك زندگــي در توليدات رســانه اي را 
تشــخيص مي دهد و آن ها را با ارزش ها و هنجارهاي 

جامعه مقايسه مي كند.
۵۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵

۹
براي مديريت مصرف بهينه از رسانه ها، اصول و قواعدي 

براي خود وضع مي كند.
۶۲۲ ،۲۱

۱۰
بي اخالقي هاي رســانه اي را در توليدات و جريان هاي 

۶۲۳رسانه اي تشخيص مي دهد.

۰۰جمع نمرات
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مزاياي استفاده از آزمون عملكردي چيست؟
 فرصت هايي را براي كاربرد دامنة وسيعي از مهارت ها از 

جمله مهارت هاي تحقيق فراهم مي كند؛
 فرصت هايي را براي طرح پرسش هاي بازـ  پاسخ فراهم 

مي كند؛
 امكان رشــد تفكر نقاد و توان نقدپذيري دانش آموز را 

افزايش مي دهد؛
 فرصت هايي براي ارائه كارهاي خالق توسط دانش آموزان 

فراهم مي كند؛
 بين آموخته هاي دانش آمــوز در كالس و آنچه كه در 

دنياي واقعي به كارش مي آيد، ارتباط برقرار مي شود.

انواع آزمون ها عملكردي كدامند؟
اين آزمون ها چهار دسته به شرح زيراند:

 آزمون عملكردي كتبي۱ 
 آزمون شناسايي۲

 آزمون عملكردي در شرايط شبيه سازي شده۳
 آزمون نمونه كار۴

آزمون عملكردى كتبي
اين آزمون عمدتًا بر كاربــرد آموخته ها در موقعيت هاي 
عملي يا شبيه سازي شده تأكيد دارد. براي مثال نوشتن يك 
داستان كوتاه، ترسيم يك نمودار ستوني، طراحي سيم كشي 

يــك اتاق كــه در آن با يك كليد بتــوان هواكش و چراغ 
روشنايي و با كليد ديگر ماشين رختشويي را روشن كرد.

آزمون شناسايي
زماني كه از دانش آموزي خواسته مي شود وسايل و مراحل 
انجام يك آزمايش شيمي را مشخص كند، تلفظ درست يك 
كلمه را در زبان انگليسي يا عربي تشخيص دهد، و يا مراحل 
ساخت يك وسيله را نام ببرد، در واقع او در معرض آزمون 

شناسايي قرار می گيرد.

آزمون عملكردي در شرايط شبيه سازي شده
در اين آزمون از فراگير خواسته مي شود تا در يك موقعيت 
شبيه سازي شده يا خيالي، همان اعمالي را انجام دهد كه 
در موقعيت هاي واقعي ضروري اند. مثًال شيوه هاي كاري كه 
براي كمك به يك مصدوم انجام داده مي شود و انجام تنفس 

مصنوعي بر روي يك مصدوم از جمله اين آزمون هاست.

آزمون نمونه كار
در اين روش ســنجش در محيط طبيعي و واقعي صورت 
مي گيرد. بــراي مثال آزمون دقت دانش آموز در كار با مواد 
شيميايي، كابرد ابزار، ساخت يك وسيله واقعي، ترجمه يك 

متن انگليسي، از جمله اين آزمون هاست.

آزمون هاي عملكردي چگونه طراحي مي شوند
در طراحــي آزمون هاي عملكردي معموًال بايد به ســه 

قسمت اصلي توجه شود. اين سه قسمت عبارتند از:
 تكليف عملي 
 برگة ارزشيابي

 سيستم نمره گذاري
تكليف عملي: بدنة اصلي آزمون عملكردي فعاليتي است 
كه معلم طراحي مي كند تا دانش آموز در آن درگير شــود 
يا ممكن اســت دانش آموز را با مشكلي مواجه سازد و از او 

بخواهد كه راه حلي ارائه كند.
براي مثال؛

ـ متــن اماليي زير اشــكاالتي دارد، آن ها را پيدا كنيد و 
سپس متن را تصحيح كنيد. 

ـ متــن اين نامه غلط هاي دســتوري دارد آن را تصحيح 
كنيد. 
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ـ اين متن فارسي را به التين ترجمه كنيد.
ـ حجم اين پارچ آب را هر طور مي دانيد محاسبه كنيد.

برگه ارزشيابي: دانش آموز، ايده، راه حل، شيوه كار، نقشه 
كار، و.... را روي برگه ارزشيابي منعكس مي كند.

سيســتم نمره گذاري: معلم با توجه به هدف هاي آزمون 
عملكردي كه از قبل مشــخص اســت، معيار ارزشيابي را 

مشخص مي كند.

آزمون هاي عملكردي را چگونه ارزيابي 
كنيم؟

نخســت الزم است معيارهاي ارزشــيابي تهيه شود. اين 
معيارها بســته به اينكه كوتاه مدت يا بلندمدت باشند فرق 
مي كنــد. مالك هاي ارزيابي بهتر اســت حاصل همفكري 
معلــم و دانش آموز باشــد، زيرا اگر دانش آمــوز در تعيين 
استانداردها مشاركت داده شود، در مورد اطالعاتي كه از كار 
او جمع آوري مي شــود، احساس مالكيت مي كند و آن ها را 
بهتر مي پذيرد. از سوي ديگر نبايد همه دانش آموزان با يك 
رشته مالك هاي از پيش تعيين شده سنجيده شوند و الزم 
است كه در هر شرايط تفاوت هاي فردي در نظر گرفته شود.
نمره نهايي هر دانش آموز بايد ميانگين دو نمره باشد، يكي 
نمرة تالش وي در مقايسه با گذشتة خودش، و ديگري نمرة 
نتيجه كار او كه بر مبناي استانداردهاي از پيش تعيين شده 

به وي تعلق مي گيرد.
در صورتي كه معيار ارزشيابي از نوع كيفي باشد به جاي 

نمره مي توان از انواع عبارات توصيفي استفاده كرد:
 عالي ـ خوب ـ متوسط ـ ضعيف

 بيش از حد انتظارـ  در حد انتظارـ  كمتر از حد انتظار
 كاملـ  قابل قبولـ  ناتمام

  كامًال مرتبطـ  تا حدي مرتبطـ  نامربوط 
  عالي ـ خوب ـ در حال تالش ـ نيازمند تالش

فعاليت هاي عملكــردي كوتاه مــدت مي تواند به صورت 
ايســتگاهي طراحي شــود؛ يعني معلــم فعاليت هايي را 
طراحي  كند و دستورالعمل انجام آن ها را به همراه وسايل 
الزم در روي ميزهــاي مختلف بگــذارد تا دانش آموزان در 
يك روز معين، كه معموًال زمان آزمون هاي پاياني اســت، 
اين فعاليت ها را انجام  دهند. هدف اين شــيوه، ارزشــيابي 
از مهارت هايي اســت كه ارائه آن ها زمان بر نيســت، مثًال 
بستن يك مدار، رسم يك نمودار، طبقه بندي مواد مختلف 
براساس يك مدل معين، تعيين مساحت يك شكل نامنظم، 

ساخت يك دماسنج و...

 نمونه آزمون سنجش عملكرد درس جغرافيا

4-1. ارزش يابي فرايندي
ارزش يابي فرايندي مجموعه اي از پروژه ها و تكاليف داده 
شده به دانش آموزان با ارزش يابي توانايي حل مسئله، تفكر 

انتقادي، قدرت تبيين و... در آن ها است. 
در ارزش يابي فرايندي، تحليل عملكرد يادگيرنده كمك 
خواهد كرد تا يادگيرنده و معلم مشكالت آموزش و يادگيري 

را شناسايي نموده و براي رفع آن ها اقدام كند.
اين نوع ارزش يابي به شــيوه هاي گفتاري، نوشــتاري و 
عملكردي و يا استفاده از انواع ابزارهاي يادگيري و سنجش 
مانند بحث و گفت وگو، ارائه پاســخ دادن به پرســش هاي 
كتبي، اجــراي طرح هاي (پروژه هاي) پژوهشــي و... مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
ارزش يابِي فرايندي بــه ارزش يابي از جانب معلم محدود 
نمي شــود، بلكــه يادگيرنده در كنــار ارزش يابي معلم، به 
خــود ارزش يابي فردي، گروهي و كالســي مي پردازد و از 
ايــن طريق نقاط قوت و ضعف خويش، گروه و كالســي را 
كه در آن عضويت دارد روشــن مي ســازد. نتايج اين نوع 
ارزش يابي، ميزان تحقق هدف ها را در هر مرحله از آموزش و 
يادگيري نشان مي دهد و بازخورد آن زمينة اصالحات الزم 

جدول بارم بندي كيفي جغرافيا پايه دهم

حيطه
افعالي كه معموًال در طراحي سؤال 

به كار مي روند
نمره

جمع آوري و به خاطر آوردن

پرسش هاي نام بردن، شمردن، جور 
كردن، وصل كردن، به خاطر آوردن، 
اصطالحات،  تعريف  كردن،  بازگويي 
انتخاب كردن از ميــان چندگزينه، 

بيان كردن، شرح دادن و...

حداكثر ۹

پردازش

پرســش هاي مقايســه كردن، بيان 
دليــل و علت، طبقه بنــدي كردن، 
بازشناســي كردن، محاسبه كردن، 

تجزيه و تحليل كردن و...

حداقل ۷

كاربرد و سطوح باالتر

به كار بردن مفاهيم در موقعيت هاي 
جديد، پيش بينــي كردن، اظهارنظر 
كردن، پيشنهاد دادن، قضاوت كردن 

و...

حداقل ۴

۲۰جمع
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در برنامه ريزي درســي، مواد آموزشي، رسانه ها، روش هاي 
تدريس و فرايند ارزش يابي را فراهم مي سازد. 

2. مقدمات تغيير در شيوه هاي ارزش يابي 
برخي از كتاب هاي درسي دورة دوم متوسطه

بــه دنبال تغيير برنامه ها و رويكردها در تأليف كتاب هاي 
درسي و به تبع آن تغيير در روش هاي ياددهي ـ يادگيري 
طبيعي است جهت دســت يابي به اهداف پيش بيني شده، 
تغييري در تدوين بارم بندي كتاب ها و شيوه هاي ارزش يابي 
نيز صورت پذيــرد كه به اجمال به برخي از آن ها اشــاره 

مي شود.
1 جايگزيني ارزش يابي فرايندي به جاي آزمون  سنتي. 
آزمون  سنتي به دليل ساختار خود به خواست و نياز افرادي 
غير از آزمون شونده پاسخ مي دهد و اغلب به رتبه بندي كردن 
دانش آموزان مي انجامد. در اين نوع آزمون  دانش آموز منفعل 
اســت و آن چه را كه به او القا شــده است بازپس مي دهد. 
در اين آزمون از او مي خواهند به ســؤال هايي جواب دهد يا 
مسايلي را حل كند كه هرگز دوباره با آن ها روبه رو نخواهد 
شــد. از طرف ديگر  ارزش يابي سنتي آزمون محور است و با 
خود مشكالتي مانند پديده تقلب، اضطراب، تأكيد بر بخشي 
از مطالب، عدم ارايه بازخورد واقعي به دانش آموز، بي توجهي 
به خالقيت و حس پرسش گري دانش آموزان را همراه دارد. 
جهت حل مشكل، ارزش يابي فرايندي جايگزين و پيشنهاد 
شده اســت. در اين صورت هدف ارزش يابي بهبود و اصالح 
آموزش است و تعيين مي كند كه چه چيزي، به چه كسي، 
در چه زماني، به چه منظــوري و چگونه بايد آموزش داده 
شود تا رفتارهاي منطبق با اهداف و مطلوب فرا گرفته شود.  

بارم بندي و شيوه ارزشيابى درس تفكر و 
سواد رسانه اي ـ پايه دهم

بارم بندي درس تفكر و سواد رسانه اي دوره دوم متوسطه 
ـ سال تحصيلي ۹۶ ـ ۱۳۹۵

نمره گذاری اين درس براساس نظام نمره گذاري ۲۰ نمره اي 
است. ۲۰ نمره به ارزشيابي مستمر و ۲۰ نمره به ارزشيابي 

تراكمي تخصيص مي يابد. توزيع نمره به شرح زير است.
 ۱۰ نمره مشاهدة رفتار

 ۸ نمره مشــاهده رفتار دانش آموز در تحليل توليدات 
رسانه اي در فرايند يادگيري در مدرسه که توسط معّلم داده 

می شود.

 ۲ نمره مشــاهده رفتار فرزند در بهره مندي و تحليل 
توليدات رســانه اي در خانه توســط اوليا (اوليا نمره دهنده 
نيستند بلكه برگه ارزيابي مختص اوليا را تكميل مي كنند، 
به تكميل برگه ارزيابي توســط اوليا نمره داده مي شــود. 
درصورتی کــه اوليا فاقد چنين توانايي باشــند ۱۰ نمره به 

مشاهده رفتار توسط معّلم اختصاص مي يابد.)
۱۰ نمره ارزيابي تکاليــف و طرح ها (پروژه) توليد پيام 

رسانه اي
 ۸ نمره توسط معّلم 

 ۲ نمــره به فّعاليت هايي كه با همكاري اوليا  و مربيان 
انجام و توسط گروه داوري اوليا و مربيان ارزيابي مي شود.
مجموع اين نمرات ۲۰ نمره مستمر را تشکيل می دهد. 

توجه: برگه هاي پيشــنهادي و انتظارات عملكردي مورد 
توجه در ارزشــيابي مســتمر در كتاب راهنماي معلم اين 

درس ارائه شده است.
۲۰ نمره آزمون عملكردي پايان نوبت اول تحصيلي

در آزمون عملكردي در روز مشــخصي در زمان امتحانات، 
دانش آموزان محتوای توليدات رسانه اي جديد ارائه شده براي كل 
كالس (فيلم، تصوير، متن، شعر و...) را براساس سؤاالت مطرح 
شده در برگه آزمون تحليل كرده و پاسخ هاي خود را به صورت 
كتبي در برگه امتحاني مي نويســند. برگه هاي پاســخ مانند 

برگه هاي امتحاني ساير دروس در مدرسه نگهداري مي شود. 

بارم بندي پيشنهادي آزمون عملكردي نوبت 
اول و دوم سال تحصيلي

نمونة سؤاالت آزمون عملكردي
 نمايــش قطعه اي فيلم، تصوير، بــازي ويدئويي جديد 
توسط معلم و تحليل آن توسط دانش آموز به صورت كتبي 

در برگة آزمون
 ارائة اخبار روز از چند منبع توســط معلم و مقايسه و 

تحليل آ ن ها توسط دانش آموز به صورت كتبي
 ارائة بخشــي از متن يك مقاله، داســتان و... در برگة 

آزمون و تحليل آن ها توسط دانش آموز به صورت كتبي
 ارائــة يک مطالعة موردی در برگــة آزمون و تحليل و 
استخراج نکات کليدی و ديدگاه های موجود در آن توسط 

دانش آموز
 ارائة چند مطالعة موردی در برگة آزمون و مقايسة نکات 

کليدی و ديدگاه های موجود در آن ها توسط دانش آموز
 و...
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بارم بندي درس هنر
دورة دوم متوسطهـ  سال تحصيلي ۱۳۹۵-۹۶

نكات قابل توجه
الف. ارزشيابي اين كتاب به صورت فرايندمحور است.

ب. دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدريس مي شود.
ج. رعايت تقدم و تأخر تدريس پودمان ها با توجه به پيوستگي مطالب برعهده معلم خواهد بود.

عناوين پودمان هاي كتاب
مشاهده تحقق اهداف

(ارزشيابي مستمر نوبت اول و دوم)
نمره

پودمان (۱) 
مفهوم زيبايي و هنر

۴شركت در بحث و گفت وگوهاي كالسي و فعاليت در گروه۱

۴ارائه ايده هاي خالقانه

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين نشده از سوي معلم۲

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۲)
خالقيت هنري

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين شده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه

۴رعايت عناصر زيبايي شناسي در خلق اثر هنري

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۳)
تحليل آثار هنري

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين نشده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه و فعاليت هاي داوطلبانه در حفظ ميراث فرهنگي

۴تحليل آثار هنري۳

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع

پودمان (۴)
هنر، ميراث فرهنگي و سبك زندگي

۴شركت در بحث و گفت وگوهاي كالسي

۱۰انجام فعاليت هاي تعيين شده از سوي معلم۲

۴ارائه ايده هاي خالقانه و فعاليت هاي داوطلبانه

۲نظم و انضباط كارگاهي (كالسي)

۲۰جمع
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درس تاريخ؛ ايران و جهان باستان، رشته ادبيات و علوم انساني، پايه دهم
بارم بندي كيفي

نمرهنوع پرسشرديف

۱

به خاطر آوردن؛ مانند:
پرسش هاي كوتاه پاسخ؛ جور كردني؛ چندگزينه اي؛ صحيح و غلط؛ تكميل كردني (جاخالي)

توجه: ۱. در سؤال هاي جور كردني، تمامي واژگان يا اصطالحات مربوط به ستون پاسخ از يك جنس يا نوع باشد. 
۲. طراحي ســؤال هاي تكميل كردني يا جالي خالي توصيه نمي شود، چنانچه تمايل به طرح چنين پرسش هايي 
داردي، واژگان و يا اصطالحات مهم حذف شده را در پرسش نامه درج نماييد و از دانش آموزان بخواهيد كه واژه يا 

اصطالح مناسب را در جاي خالي درج نمايند.

حداكثر ۳

حداكثر ۳تعريف اصطالحات يا مفاهيم تاريخي؛۲

حداكثر ۵توصيف، فهرست و طبقه بندي اجزا يا ويژگي هاي پديده هاي تاريخي؛۳

حداقل ۸تلخيص، تشريح و تحليل زمينه ها، علل، داليل، آثار، نتايج و پيامدهاي پديده هاي تاريخي؛ ۴

۵
مقايسة پديده هاي تاريخي (نقش و عملكرد شخصيت ها؛ شرايط ظهور و سقوط تمدن ها و حكومت ها؛ رويدادها 

و تحوالت مهم و...)؛
توجه: محتواهاي مقايسه شده مي تواند مربوط به درس ها و فصل هاي مختلف باشد و نه صرفًا يك درس يا فصل

حداقل ۲

۶

كاربست شواهد و مدارك تاريخي (نقشه ها، نمودارها، آثار و بناها، كتيبه، اسناد، متون) و استخراج و استنباط 
داللت هاي آن ها؛

توجه: در طراحي چنين سؤال هايي، يك يا چند مورد از شواهد و مدارك تاريخي را در پرسش نامه ارائه و ذيل آن 
پرسش هايي را طرح نماييد.

الزم به توضيح اســت كه شواهد و مدارك تاريخي مي تواند از خارِج كتاب درسي نيز طرح شود، مشروط به آنكه 
كامًال مرتبط با محتواي آموزش داده شده و در سطح شواهد و مدارك كتاب درسي باشد.

حداقل ۳

۷

اظهارنظر و قضاوت؛ 
توجه: اظهارنظر و قضاوت مي تواند دربارة شخصيت هاي بزرگ، رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تاريخي، آثار و بناهاي 
باستاني موجود در سايت هاي تاريخي و موزه ها كه مورد بازديد دانش آموزان قرار گرفته و يا موضوع هايي كه راجع 

به آن جست وجو و پژوهشي كرده اند، انجام شود.
الزم به يادآوري اســت كه هدف از اين گونه پرســش ها، دســتيابي دانش آموزان به پاسخي يكسان نيست و لذا 
ارزش گذاري و تخصيص نمره به پاسخ هاي چنين سؤال هايي براساس تناسب جواب با پرسش و نحوه استدالل و 

ساماندهي مطلب انجام شود.

حداكثر ۲

پايانيمستمرانتظارات عملكردي زيست پايه دهمرديف

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۴-۲اجراي آزمايش، ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش۲

۴-۴۲-۲تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... ۳

۳-۲انجام تحقيق و جمع آوري اطالعات (طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و تحليل، ارائه گزارش)۴

۵
مشــاركت و تعامل در فرايند آموزش (انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشــگاهي، مشاركت در بحث هاي 

گروهي، كنجكاوي علمي و طرح پرسش هاي مفهومي)
۴-۶

۷-۳۴-۱پاسخ به پرسش هاي مفهومي (كاربرد، استدالل و قضاوت)۶

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۳-۱حل مسائل در شرايط جديد (كاربرد و استدالل)۸
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رديف
انتظارات عملكردي 

فيزيك پايه دهم
پايانيمستمر

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۲
اجــراي آزمايــش، ثبــت داده هــا، 

نتيجه گيري و ارائه گزارش
۲-۴

۳
تجزيه و تحليل داده ها، رسم نمودار، 
نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... 

۲-۴۲-۴

۴
انجام تحقيــق و جمع آوري اطالعات 
(طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و 

تحليل، ارائه گزارش)
۲-۳

۵

فراينــد  در  تعامــل  و  مشــاركت 
آموزش (انجــام فعاليت هاي عملي و 
بحث هاي  در  آزمايشگاهي، مشاركت 
گروهــي، كنجكاوي علمــي و طرح 

پرسش هاي مفهومي)

۴-۶

۶
پاسخ به پرسش هاي مفهومي (كاربرد، 

استدالل و قضاوت)
۱-۳۴-۷

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۸
حل مسائل در شرايط جديد (كاربرد 

و استدالل)
۱-۳

پايانيمستمرانتظارات عملكردي شيميرديف

۳-۴۱-۲طراحي آزمايش۱

۲
اجراي آزمايش، ثبت داده ها، نتيجه گيري 

و ارائه گزارش
۲-۴

۳
تجزيــه و تحليل داده ها، رســم نمودار، 

نتيجه گيري از داده ها، پيش بيني و... 
۲-۴۲-۴

۴
انجام تحقيــق و جمــع آوري اطالعات 
(طراحــي، اجرا، ثبت داده هــا، تجزيه و 

تحليل، ارائه گزارش)
۲-۳

۵

مشــاركت و تعامــل در فرايند آموزش 
(انجام فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي، 
مشاركت در بحث هاي گروهي، كنجكاوي 

علمي و طرح پرسش هاي مفهومي)

۴-۶

۶
پاسخ به پرســش هاي مفهومي (كاربرد، 

استدالل و قضاوت)
۱-۳۴-۷

۸-۳۶-۲توانايي حل پرسش هاي محاسباتي۷

۸
حل مسائل در شــرايط جديد (كاربرد و 

استدالل)
-۱-۳

2 نوع بارم بندي و شــيوة ارزش يابي به گونه اي طراحي 
شده اســت كه تأثير تغيير رويكرد برنامه ها و رويكردهاي 
جديد را به خوبي نشان داده و قابل لمس مي باشد. به عنوان 
مثال هنگامي كه بارم بندي كيفي صورت مي گيرد، توصيف 
كيفيت آن با توجه به ســطوح عملكردي و نوع ســؤاالت 
(ســؤاالت تركيبي، عملكردي، پژوهشي، فرايندي و...) كه 
مســتلزم كاربست در موقعيت هاي جديدن، به خوبي نشان 
داده مي شــود. به عبارت ديگر بارم بندي براساس انتظارات 

عملكردي صورت مي گيرد. 

3 تغيير ســوم، طراحي ســؤاالت و بارم بندي بر مبناي 
انتظارات عملكردي است. از جمله آن مي توان به مصاديق 

زير اشاره كرد.

4  تغيير چهارمي كه در بارم بندي دروس صورت گرفته 
بازة نمرات است. بدين صورت نمرات از حالت قطعي به يك 
بازه اي كه كف آن صفر و سقف آن از ۱/۵ نمره كمتر نباشد، 
تنظيم و پيشــنهاد شده است. در اين حالت ديگر برخي از 
دروس محكوم به ارزش نمره گذاري در حد ۰/۵ نمي باشند 
و به تبع آن بازة انتخاب ســؤاالت نيز طبق فصول مشخص 
خواهد شــد. (به بارم بندي دروس شيمي ۱، زيست ۱ و... 

مراجعه كنيد).

پي نوشت ها
1. Paper and pencil performance test
2. Identification test
3. Simulated performance test
4. Work sample
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