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بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه
براي دانشآموزان حضوري داخل كشور
سال تحصيلي 89ـ 7981

ارزشيابي از آموختهها و فعّاليتهاي دانشآموزان در درس تفكر و سبك زندگي ،در چهار بخش انجام ميشود:
 )0مشــاهدات معلّم از ميزان مشــاركت دانشآموزان در گفتوگوها در گروههاي كوچك و بحثهاي كالســي3 ،
نمره.
 )8بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگههاي خود ارزيابي ها و فعّاليت هاي نوشتني و يا
كار در منزل 3 ،نمره.
 )1بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام ميدهند 3 ،نمره.
 )4آزمون كتبي از مفاهيم (كادرهاي سبز) دروس آداب و مهارتهاي زندگي 3 ،نمره.
شـايان ذكر اسـت هدف ،شـيوه ،ابزار و زمان ارزشـيابي به تفصيل در كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك
زندگي پاية هفتم كد  20/1و كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك پاية هشتم كد  26/1ارائه شده است.
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ادامه بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه
براي دانشآموزان مدارس آموزش از راه دور داخل كشوركه امكان حضور فيزيكي در  6جلسه در مدرسه را دارند.

سال تحصيلي 89ـ 7981

 3 نمره مشـــاهـده عملكرد دانشآموز و انجام تكاليف كتاب در جلســـات حضـــوري (براســـاس انتظارات
عملكردي مندرج در كتاب راهنماي معلم)
 3 نمره بررســـي كار عملي پژوهشـــي دانشآموزان كه يك نمونه از آن را در طول نوبت تحصـــيلي انجام
ميدهند.
 01 نمره آزمون كتبي شامل:
 3 oنمره آزمون از مفاهيم كادرهاي تعيين شده درسهاي آداب و مهارتهاي زندگي
 3 oنمره آزمون عملكردي از دروس تفكر و پژوهش و آداب و مهارتهاي زندگي

تعريف آزمون كتبي عملكردي :به آزموني گفته ميشـود كه به صورت مداد -كاغذي مهارتهاي ذهني
دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسـب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قيد شده در كتاب
راهنماي معلم كد  20/1و ، )26/1گسـترهاي از انواع سـؤاالت را شـامل خواهد شد كه توسط مؤسسه آموزش از راه
دور با نظارت گروه برنامهريزي درســـي ذيربط در دفتر تاليف كتب درســـي دوره ابتدايي و متوســـطه نظري انجام
خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير ميباشد.
 .0در پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانشآموزان داده شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام
روش (مشـاهده ،نظرســنجي ،يا هر دو روش) به دسـت ميآيد .ســؤاالت آزمون نبايد عين ســؤاالت جداول
صــفحات 81 ،03و  011كتاب درســي باشــد .در پاية هشــتم تعدادي ســؤال در جدولي به دانشآموزان داده
شـود كه مشـخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و
سه روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 06كتاب درسي باشد.
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 .8داســتاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ
گويند.
 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال
و آيندة فرد.
 .1ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط
جزئيات ،ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 .4ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 .3و ...
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ادامه بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه براي دانشآموزان مدارس
آموزش از راه دور ايراني خارج از كشور (الكترونيكي) كه امكان حضور فيزيكي در مدرسه را ندارند.
سال تحصيلي 89ـ 7981

 01 نمره از بخش تفكر و پژوهش شامل:
 3 oنمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش
 3 oنمره بررسي كار عملي پژوهشي دانشآموزان كه يك نمونه از آن را در طول نوبت تحصيلي
انجام ميدهند.

 01 نمره از بخش آداب و مهارتهاي زندگي شامل:
 3 oنمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي
 3 oنمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي

تعريف آزمون كتبي عملكردي :به آزموني گفته ميشـود كه به صورت مداد -كاغذي مهارتهاي ذهني
دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسـب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قيد شده در كتاب
راهنماي معلم كد  20/1و ، )26/1گسـتره اي از انواع سـؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش /مؤسسه
آموزش از راه دور با نظارت گروه برنامهريزي درســي ذيربط در دفتر تاليف كتب درســي دوره ابتدايي و متوســطه
نظري انجام خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير ميباشد.
 .0در پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانشآموزان داده شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام
روش (مشـاهده ،نظرســنجي ،يا هر دو روش) به دسـت ميآيد .ســؤاالت آزمون نبايد عين ســؤاالت جداول
صــفحات 81 ،03و  011كتاب درســي باشــد .در پاية هشــتم تعدادي ســؤال در جدولي به دانشآموزان داده
شـود كه مشـخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و
سه روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 06كتاب درسي باشد.
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 .8داســتاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ
گويند.
 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال
و آيندة فرد.
 .1ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط
جزئيات ،ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 .4ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 .3و ...
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ادامه بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه
براي داوطلبان آزاد (متفرقه) خارج از كشور
سال تحصيلي 89ـ 7981

 01 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش

 3 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي

 3 نمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي :به آزموني گفته ميشـود كه به صورت مداد -كاغذي مهارتهاي ذهني
دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسـب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قيد شده در كتاب
راهنماي معلم كد  20/1و ، )26/1گسـتره اي از انواع سؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط مركز سنجش با نظارت
گروه برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تاليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير ميباشد.
 .0در پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانشآموزان داده شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام
روش (مشـاهده ،نظرســنجي ،يا هر دو روش) به دسـت ميآيد .ســؤاالت آزمون نبايد عين ســؤاالت جداول
صــفحات 81 ،03و  011كتاب درســي باشــد .در پاية هشــتم تعدادي ســؤال در جدولي به دانشآموزان داده
شـود كه مشـخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و
سه روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 06كتاب درسي باشد.
 .8داســتاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ
گويند.
 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال
و آيندة فرد.
 .1ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط
جزئيات ،ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 .4ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 .3و ...
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ادامه بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه
براي دانشآموزان حضوري بزرگسال و الزمالتعليم مدارس خارج از كشور
سال تحصيلي 89ـ 7981

 )0مشــاهدات معلّم از ميزان مشــاركت دانشآموزان در گفتوگوها در گروههاي كوچك و بحثهاي كالســي3 ،
نمره.
 )8بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگههاي خود ارزيابي ها و فعّاليت هاي نوشتني و يا
كار در منزل 3 ،نمره.
 )1بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام ميدهند 3 ،نمره.
 )4آزمون كتبي از مفاهيم (كادرهاي سبز) دروس آداب و مهارتهاي زندگي 3 ،نمره.
شايان ذكر است هدف ،شيوه ،ابزار و زمان ارزشيابي به تفصيل در كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك زندگي
پاية هفتم كد  20/1و كتاب راهنماي تدريس تفكر و سبك پاية هشتم كد  26/1ارائه شده است.

52

www.e-pakniyat.ir

ادامه بارمبندي درس تفكر و سبك زندگي پايه اول و دوم متوسطه اول( هفتم و هشتم) دانشآموزاني كه
متقاضي استفاده از ماده ( 09جهش تحصيلي) آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي

 01 نمره آزمون كتبي عملكردي از دروس تفكر و پژوهش شامل:
 3 oنمره از دروس تفكر فلسفي
 3 oنمره از درسهاي پروژه پژوهشي
 01 نمره از بخش آداب و مهارتهاي زندگي شامل:
 3 oنمره آزمون كتبي عملكردي از دروس آداب و مهارتهاي زندگي
 3 oنمره آزمون كتبي از مفاهيم كادرهاي سبز دروس آداب و مهارتهاي زندگي
تعريف آزمون كتبي عملكردي :به آزموني گفته ميشـود كه به صورت مداد -كاغذي مهارتهاي ذهني
دانشآموز را با استفاده از موارد مشابه محتواي كتاب درسي (نه عين آن) سنجش و ارزيابي ميكند.
طرح سـؤاالت آزمون كتبي عملكردي متناسـب با محتواي برنامه و انتظارات عملكردي آن (قيد شده در كتاب
راهنماي معلم كد  20/1و ، )26/1گسـترهاي از انواع سـؤاالت را شامل خواهد شد كه توسط دفتر آموزش دوره اول
متوسطه با همكاري گروه برنامهريزي درسي ذيربط در دفتر تاليف كتب درسي دوره ابتدايي و متوسطه نظري انجام
خواهد شد.
نمونهاي از سؤاالت آزمون كتبي عملكردي به شرح زير ميباشد.
 .1در پاية هفتم تعدادي سـؤال در جدولي به دانشآموزان داده شـود كه مشخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام
روش (مشـاهده ،نظرســنجي ،يا هر دو روش) به دسـت ميآيد .ســؤاالت آزمون نبايد عين ســؤاالت جداول
صــفحات 81 ،03و  011كتاب درســي باشــد .در پاية هشــتم تعدادي ســؤال در جدولي به دانشآموزان داده
شـود كه مشـخص كنند پاسخ هر سؤال با كدام روش (مشاهده ،نظرسنجي ،مراجعه به منابع مكتوب يا دو و
سه روش) به دست ميآيد .سؤاالت آزمون نبايد عين سؤاالت جدول صفحات 06كتاب درسي باشد.
 .4نوشتن يك سؤال پژوهشي
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 .3نوشــتن بخشها يا كل يك طرح پژوهش براي يك ســؤال پژوهشــي از پيش تعيين شــده (هدف پژوهش،
سؤالهاي پژوهش ،شيوه گردآوري اطالعات ،تعيين ابزار گردآوري اطالعات)
 .4طراحي يك ابزار پژوهشـي براي مشـاهده يا نظرسنجي براي يك سؤال پژوهشي از پيش تعيين شده در پاية
هفتم
 .6منبع نويسي آخر گزارش از روي صفحه شناسنامه حداقل دو كتاب
 .2داســتاني كوتاه به دانشآموزان داده ميشــود كه پس از مطالعة آن به ســه گروه ســؤال به شــرح زير پاســخ
گويند.
 موضوع يا پيام مستقيم داستان
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيتها ،پديدهها ،افراد و غيره
 تحليل شباهتها ،تفاوتها ،رابطههاي بين موقعيت موجود در داستان با زندگي واقعي گذشته ،حال
و آيندة فرد.
 .3ارئة متن كوتاهي از يك خبر روز و درخواسـت تحليل خبر توسط دانشآموز (تحليل جزئيات خبر ،روابط
جزئيات ،ارائه نظر شخصي دربارة خبر و ذكر داليل و استدالل خود بر آن نظر)
 .01ارائه موقعيتهايي كه دانشآموز در خصوص آن تصميمگيري و يا قضاوت كند.
 .00و ...
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