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آموز عزيز و اولياي گراميدانش  

يكي از لوازم موفّقيت در امر تعليم و تربيت و رسيدن به اهداف واالي آموزشي و پرورشي، 

هاي ديني و هاي معقول و مناسب، مبتني بر دانش روز  با توجه به آموزهانتخاب شيوه

  باشد.اخالقي مي

نامه و روش كار مدرسه در اي است از آييناي كه پيش روي شماست، خالصهمجموعه

زمينه امور آموزشي كه آگاهي و توجه شما نسبت به آن، موجب همكاري و هماهنگي بهتر 

  با مدرسه در جهت پيشبرد اهداف آموزشي خواهد بود.و مؤثّرتر 

اميد است تا ضمن مطالعه و توجه دقيق به نكات مطرح شده، رعايت و اجراي آن ها را 

  در طول سال تحصيلي، مد نظر قرار دهيد.

 و من ا... التّوفيق
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    برنامه آموزشيبرنامه آموزشيبرنامه آموزشيبرنامه آموزشي
  ) به قرار زير مي باشد :هاي مختلف (ساعت در هر هفتهبرنامه آموزشي مدرسه براي پايه �

  

دروس 

  پايه
  قرآن

پيامهاي 

  آسمان
  رياضي  هندسه  حساب  انشا  امال  فارسي  عربي

علوم 

  تجربي

  4  5  -  -  1  1  3  -  1,5  2  ششم

  4  -  2  3  1  1  2  2  1,5  2  هفتم

  4  -  2  3  1  1  2  2  1,5  2  هشتم

  
  

دروس 

  پايه

آداب و 

  پژوهش
  احكام

تفكر و 

سبك 

  زندگي

كار و 

  فناوري
  رايانه  مشاوره  هنر  ورزش

زبان 

  كانون

مطالعات 

  اجتماعي

  2  4  2  1  3  4  -  0  0,5  1  ششم

  2  4  2  1  1  3  2  1  0,5  -  هفتم

  2  4  2  1  1  3  2  1  0,5  -  هشتم

  
 

در پايه ششم درس آداب و مهارتهاي زندگي به همراه درس تفكر و پژوهش به صورت تركيبي  �

  ارائه مي شود .

  برنامه آموزشي مدرسه در طول هفته به شرح زير مي باشد :  �

  ساعت درسي 6روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه   •

  ساعت درسي 7روزهاي يكشنبه و سه شنبه   •

 ساعت درسي 5روزهاي پنجشنبه  •

درس احكام در پايه ششم در طول سال تحصيلي و در پايه هاي هفتم و هشتم در يك نيمسال  �

 ارائه خواهد شد .
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، معاونت  هايي به علّت تعطيالت غير مترقبه ، كسالت معلم و... تشكيل نشوداگر كالس �

 به اطّالع آموزشي با هماهنگي با معلم، در جهت جبران آن برنامه ريزي نموده و تصميمات 

  دانش آموز خواهد رسيد .

        برنامه آموزش رايانهبرنامه آموزش رايانهبرنامه آموزش رايانهبرنامه آموزش رايانه
 باشد:هاي مختلف مطابق جدول زير ميبرنامه آموزش رايانه در پايه �

  

  درس  دوره زماني پايه

  Minecraft  نيمسال اول و دوم  ششم

  IT_Win7 اينترنت / Power Point 2013  نيمسال اول و دوم  هفتم

 هشتم
  Word  نيمسال اول

  زبان برنامه نويسي پايتون نيمسال دوم

  

نمره از نمره پايان ترم  2 را امتحان خواهند داد و ICDLمهارت  ،آموزان در پايه هشتمدانش �

مالك  .مطابق جدول زير خواهد بودنحوه محاسبه نمره  است.ه به اين امر اختصاص داده شد

بوده و دانش آموزاني كه نمره قبولي را در نوبت اول  75قبولي در اين آزمون كسب نمره 

 بدست نمي آورند مي توانند در آزمون مجدد شركت نمايند .

 

  نمره كارنامه  )x( ICDLنمره   نمره كارنامه )ICDL )xنمره 

x≤ ≤90 100 2    x≤ <60 70  0,75  

x≤ <85 90  1,75    x≤ <50 60  0,5  

x≤ <80 85  1,5    x≤ <40 50  0,25  

x≤ <75 80  1,25    x < 40  0  

x≤ <70 75  1        
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        انگليسيانگليسيانگليسيانگليسيبرنامه آموزش زبان برنامه آموزش زبان برنامه آموزش زبان برنامه آموزش زبان 
آموزش زبان انگليسي درمقطع دبيرستان (دوره اول) با هماهنگي مؤسسه فرهنگي روزبه و  �

 پذيرد.كانون زبان ايران انجام مي

 شود:آموزان به شرح زير، برگزار ميبرنامه آموزش زبان مطابق جدول موقعيت نسبي دانش �

  بهار  زمستان  پاييز  پايه / ترم

 Run1  Run2 Run3  ششم

 Run4 Race1 Race2  هفتم 

 Race3 EL1 EL2  هشتم 

 
و براي   Run٣ نام براي سال تحصيلي بعدي دركالس هفتم، گذراندن ترم شرط ثبت �

  باشد.مي ٢ Raceهاي هشتم گذراندن ترم كالس

آموزي بين پايه يا بين مقطع در مدرسه ثبت نام نمايد، در صورت عقب در صورتي كه دانش �

گيري در اين مورد با شوراي شد. تشخيص شرايط ويژه و تصميم بودن به او ارفاق خواهد

  آموزشي مدرسه است.

باشند و مالك قبولي در يك هاي زبان كانون ميآموزان ملزم به شركت در كالسكليه دانش �

 باشد.مي 75ترم، كسب حداقل ميانگين نمره 

هاي مختلف به در پايهآموزان هاي ترم تابستاني زبان كانون  براي دانششركت در كالس  �

 ترتيب زير مي باشد:

ترم از موقعيت نسبي خود جلوتر باشند به صورت  4در كليه پايه ها دانش آموزاني كه   -

 اختياري و ساير دانش آموزان به صورت اجباري شركت مي نمايند .

 همه دانش آموزان مدرسه موظفند كالسهاي كانون زبان را در مدرسه بگذرانند . در موارد -

 خاص موضوع با هماهنگي آموزش مقطع و آموزش موسسه بررسي مي شود .
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تلقي  (Final fail)شود ، مردود  60آموز ، كمتر از اگر در امتحان پايان ترم ، نمره دانش �

  خواهد شد .

باشد، پس از يك ترم وقفه، تعيين  75آموزي كمتر از اگر ميانگين نمره سه ترم متوالي دانش �

آموز براي سال آيد و شوراي مدرسه مختار است كه از اين دانشبه عمل مي سطح مجدد از او

  نام به عمل نياورد.تحصيلي بعد، ثبت

 هاي نوجوان و بزرگسال به شرح زير است:محاسبه نمره ميانگين براي ترم �

 Class Activity Final  سطح  ترم

 Start – race 3  نوجوان
%80  %20  

  بزرگسال

EL-PRE1,2-INTER1,2-
H1,2-AD1,2 

PRE3-INTER3-H3-AD3 %60  %40  

  

  همچنين فعاليت كالسي  مطابق جدول زير مي باشد :

Evaluation  Class Activity  سطح 

%60  Listening / Speaking / Writing / 
Reading نوجوان 

%20  Quiz 1,2 

%70  Listening / Speaking / Writing / 
Reading    بزرگسال 

%10  Workbook 

  

 آموز به صورت زير است:فرمول محاسبه نمره زبان در كارنامه دانش �

  n/ ميانگين)} =  10× (+ {ضريب ترم  10
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�آموز در يك ترم مردود شود، نمره اگر دانش • −  شود.براي وي منظور مي  1

 شود.آموز تعريف ميضريب ترم با توجه به موقعيت نسبي دانش •

، به ازاي 1آموز با جدول موقعيت نسبي، ضريب ترم برابر  دانشتطابق ترمي  در صورت •

به ضريب  05/0از ضريب كسر و به ازاي هر ترم جلو بودن  05/0هر ترم عقب بودن 

 شود. (حداكثر سه ترم)افزوده مي

نمره به  1 ،آموزاني كه چهار ترم  يا بيشتر از موقعيت نسبي خود جلوتر باشندبه دانش •

 شود.نمره نهايي اضافه مي

 در كارنامه درج مي شود. 20به باال باشند نمره   H١آموزاني كه از سطح براي  دانش •

  گردد. براي او منظور مي  60شود، نمره    final failآموزي در صورتي كه دانش •

  سال بدين صورت خواهد بود:ي پايان نيمها براي محاسبه نمرهي تقسيم بندي ترمنحوه �

  سال اول تحصيلي.ي نيمالف) درج ميانگين نمرات ترم تابستان و پائيز به عنوان نمره

  سال دوم تحصيلي.ي نيمب) درج ميانگين نمرات ترم زمستان و بهار به عنوان نمره

 
مدرسه كالسي تحت عنوان زبان آموزش و پرورش فقط براي دانش آموزاني كه در آزمون  �

معافيت زبان موفق نمي شوند برگزار مي كند . معافيت از كالس زبان آموزش و پرورش، بر 

شود. آموز در ترم پاييز سال تحصيلي جاري، مشخّص مياساس موقعيت نسبي دانش

 ١ Raceآموزان پايه هشتم از سطح به باال، دانش  Run٢آموزان پايه هفتم، از سطح دانش

آموزاني كه از اين باشند. دانشبه باال، معاف مي El١آموزان پايه نهم از سطح به باال و دانش

بايست در آزمون معافي كه در هفته اول يا دوم مهرماه باشند، ميتر موقعيت نسبي عقب

شوند. ، ايشان نيز معاف مي17سب نمره باالتر از شود شركت نموده و در صورت كبرگزار مي

هاي زباني كه خارج از برنامه رسمي تشكيل بايست در كالسشوند، ميكساني كه معاف نمي

هاي نيمسال اول و دوم زبان آموزان در آزمونشود شركت نمايند. همچنين كليه دانشمي

 نمايند.انگليسي شركت مي
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        برنامه هنر و كار و فناوريبرنامه هنر و كار و فناوريبرنامه هنر و كار و فناوريبرنامه هنر و كار و فناوري
 فعاليتهاي اين بخش با توجه به پايه و دوره آموزشي مطابق جدول زير انجام مي شود : �

 
  كار و فناوري  هنر  پايه / ترم

  لوسترسازي ، كاشيكاري  پاستل گچي ، نقاشي متري  ششم

 ، بافت سبدآشپزي ، كار با چوب ، دوخت و دوز  طراحي  هفتم

  الكترونيك آشپزي ، كار با فلز ، كيت  نقاشي ، تذهيب  هشتم

  

        برنامه قرآنبرنامه قرآنبرنامه قرآنبرنامه قرآن
خواني بوده كه در  هاي مختلف، در سه بخش حفظ، مفاهيم و روانهاي قرآني در پايهفعاليت �

هاي اين بخش، در شود. مشروح فعاليتچارچوب برنامه مسابقات قرآن مدرسه اجرا مي

 دفترچه مربوط درج گرديده است.

    برنامه ورزشبرنامه ورزشبرنامه ورزشبرنامه ورزش
اهتمام جدي به آموزش  ،فرهنگي روزبه هورزش، مؤسس با توجه به اهميت آمادگي جسماني و �

با توجه  ،آموزانبراي دانش ،آموزان دارد. در هر سال تحصيليمناسب و فعاليت جسماني دانش

در نظر گرفته شده  ،هاي تدوين شدهآموزشي با طرح درس هدو رشت ،به سن و شرايط بدني

نه اي براي محتواي برنامه درنظر گرفته با توجه به گسترده بودن مطالب دفترچه جداگا است.

  شده و در جدول زير برنامه آموزشي مدرسه مشخص شده است:

  

  2رشته آموزشي   1رشته آموزشي   پايه 

 هندبال  واليبال  ششم

 هندبال فوتبال  هفتم

 بسكتبال واليبال  هشتم
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        آموزان در كالسآموزان در كالسآموزان در كالسآموزان در كالسجاي دانشجاي دانشجاي دانشجاي دانش
سال اول، هاي نيمسال، پس از آزموننيم هاي ميانهاي ابتداي سال، پس از آزموندر زمان �

  شود.آموزان تعيين و به آنان اعالم ميفروردين جاي جديد دانش 15اول اسفند و 

تغيير  آموزان را خارج از برنامهتوانند جاي برخي از دانشمعلّمين راهنما در صورت نياز مي �

  دهند.

م راهنما در ابتداي سال تعيين اي توسط معلآموزان در كالس چندرسانهمحل نشستن دانش �

  رسد.و به اطالع آنان مي

  هاي درسي در جاي تعيين شده خود بنشينند.ها و زنگكالس آموزان موظّفند در تماميدانش �

    وسايل آموزشيوسايل آموزشيوسايل آموزشيوسايل آموزشي
ده از وسايل سازي و فراهم نمودن وسايل دانش آموزاني كه درخواست استفاجهت آماده �

 زودتر به بخش آموزش اطالع دهند .روز  3مي بايست آموزشي را دارند 

دانش آموز موظف است در آزمايشگاه علوم و كارگاه كار و فناوري با روپوشي كه مورد تاييد  �

 مدرسه است حضور يابد .

        دفتر يادداشتدفتر يادداشتدفتر يادداشتدفتر يادداشت    
ريزي و  استفاده هاي ضروري و مورد نياز هر فرد ، داشتن توانايي برنامهاز جمله مهارت

آموز دفتري براي . براي دستيابي به اين هدف ، الزم است دانشدرست از اوقات فراغت است

هاي كاري روزانه خود و توجه به زمان انجام هر يك از آنها داشته باشد. يادداشت نمودن برنامه

آموزان از مدرسه هاي روزانه دانشاين دفتر يادداشت ، ضمن انتقال اطالعات مربوط به فعاليت

آموز و مدرسه ايجاد اي تعاملي مستمر و روزانه بين اولياي دانشبه خانه، بستري مناسب بر

  آموز و تقويت نقاط مثبت آنها تأثير بسزايي دارد.پذيري دانشنموده ؛ كه اين، خود در نظم

 شود.آموزان ارائه ميدفتر يادداشت توسط مدرسه در شكلي يكسان تهيه شده و به دانش �

موزان در منزل بر عهده اوليا مي باشد؛ بنابراين الزم است آنظارت دقيق بر انجام تكاليف دانش �

 آموز را امضا نمايند. هر روز دفتر يادداشت دانش



 39صفحه       اولياء و دانش آموزاننامه آموزشي ويژه يينآ

  

 آموزان بايد مدت زمان انجام تكاليف و مطالعه را در دفترچه، يادداشت كنند.دانش �

طّالع دفاتر يادداشت توسط معلّمين راهنما بازرسي و امضا شده و موارد اشكال يا نقص به ا �

 اوليا خواهد رسيد.

 تميز و مرتّب بودن دفتر يادداشت (همانند ساير دفاتر و كتب) الزم و ضروري است. �

 همراه نداشتن دفتر يادداشت به عنوان نقص تكليف منظورخواهد شد. �

آموزي موفق به انجام كامل تكاليف نشود، الزم است كه اولياي او اگر به علّت مشكلي، دانش �

 شت، علّت آن را درج نمايند.در دفتر ياددا

 
        آموزانآموزانآموزانآموزانتكاليف دانشتكاليف دانشتكاليف دانشتكاليف دانش

هاي يادگيري هاي آموزشي ارائه شده در كالس و يا به فعاليتيادگيري تنها به برنامه

دار است و شود. يادگيري، فعاليتي مستمر و دنبالهآموزان در حين تدريس، محدود نميدانش

از اين رو الزم است كه دركنار امر تدريس، معلّمان تمهيدات الزم براي تداوم و تثبيت يادگيري 

بيني نمايند. بديهي است پايداري يادگيري نياز به تكرار و تمرين در آموزان را پيشدانش

فواصل زماني مختلف پس از پايان تدريس دارد. از اين رو نقش تكليف به عنوان ابزار تمريني 

و تكميلي يادگيري، چشمگير و حائز اهميت است. اگر انجام تكليف، توأم با دقت نظر و توجه 

  تفكر باشد، آثار مورد نظر از ارائه تكليف، حاصل خواهد شد.  و همراه با

نماينده درسي هر كالس، تكاليف مربوط به هر درس را از دبير مربوط پرسيده و عالوه بر ثبت  �

صورت روزانه، تكاليف در دفتر مخصوص تكاليف و ارائه گزارش آن به معلّم راهنما، به

 نمايد.آموزان را يادآوري ميدانش

دقيقه پاياني آخرين زنگ كالسي هر روز، تكاليف آن روز كه به تأييد معلّم راهنما رسيده  5در  �

 شوند.است، روي تابلو كالس نوشته مي
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معلّم راهنما بر اساس سهم هر درس از مجموع ساعات هفتگي و نيز حجم كل تكاليف و  �

العه هر درس را مشخّص مطالعه در طول هفته، با مشورت معلّم درس، ميزان انجام تكليف و مط

 نمايد (جدول صفحه بعد).مي

  باشد:هاي نقص تكليف ميموارد زير جزء مالك �

  ننوشتن تكليف (ميزان درصد ننوشتن بستگي به نوع تكليف و تشخيص دبير دارد.) •

نياوردن دفتر و كتاب (در صورتي كه دبير، كار جدي با دفتر و كتاب داشته باشد و به   •

  شود.) داده آموز اطّالعدانش

  نياوردن روپوش و لباس ورزشي  •

آموزان غايب مي بايست در ساعات اداري مدرسه با معلّم راهنما تماس گرفته و اولياي دانش �

 آموز را جويا شوند.تكاليف دانش

در روزهايي كه تعطيالت پيش بيني نشده انجام مي شود تكاليف از طريق سايت مدرسه به  �

 اطالع مي رسد .

ساعت  2زمان روزانه صرف شده براي انجام مطالعه و تكليف در پايه ششم در حدود متوسط  �

ساعت بوده كه معلمين راهنما، بر مقدار تكليف  5/2هاي هفتم و هشتم در حدود و در پايه

 نمايند.روزانه مبتني بر اين مدت زمان، نظارت مي
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  * در جدول زمان برحسب دقيقه است.

  

  هشتم  هفتم  ششم

  جمع هفته  نام درس  جمع هفته  نام درس  جمع هفته  نام درس 

  30  قرآن  30  قرآن  120  بخوانيم و بنويسيم

  30  پيامهاي آسمان و احكام  30  پيامهاي آسمان و احكام  150  رياضي

 60  عربي  60  عربي  25  امال

  40  مطالعات اجتماعي  40  مطالعات اجتماعي   75  علوم

  20  كار و فناوري  20  فناوريكار و   30  تفكّر و پژوهش

  180  حساب   180  حساب   30  و احكامهاي آسمان هديه

  80  هندسه  80  هندسه  40  مطالعات اجتماعي

  100  علوم   100  علوم   50  رايانه

  60  فارسي   60  فارسي   150  زبان انگليسي

  20  امال  20  امال  40  هنر

  40  انشا  40  انشا  70  قرآن 

  50  رايانه  50  رايانه  -  -

  40  نقاشي/ تذهيب  40 طراحي/نجوم - -

  20  تفكرو سبك زندگي  20  تفكرو سبك زندگي - -

  160  زبان انگليسي  160 زبان انگليسي -  -

  930  جمع در هفته  930  جمع در هفته  780  جمع در هفته

 
آموزان همانند روزهاي عادي مدرسه ، از جزوه تمرين و با نظر دبير تكاليف عيد نوروز دانش �

 شود.مشخّص شده و بررسي آن نيز، توسط دبير، بعد از ايام تعطيالت عيد نوروز انجام مي
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هاي مختلف مدت زمان تقريبي انجام تكليف عيد نوروز براساس ساعت مطابق جدول در پايه �

  ر مي باشد :زي

  

  

  

  

  

  

  

هاي ششم ، هفتم و هشتم از دروس فوق در هفته سوم فروردين آزمون تكاليف عيد در پايه �

 شد.ماه برگزار خواهد 

  شود.نمرات اين آزمون به عنوان يك نمره آزمونك كالسي محاسبه مي �

آزمون كالسي درس زبان انگليسي صرفا براي دانش آموزاني است كه در اين كالسها شركت  �

  كنند . مي

        
        بندي نمراتبندي نمراتبندي نمراتبندي نمراتبودجهبودجهبودجهبودجه

زير هاي به گروهها ، درسنيمسالو پاياننيمسال بيننمرات محاسبه  براي در پايه ششم �

  شوند:مي و محاسبهتقسيم 

 امال -فارسي -علومـ  ) رياضي1گروه 

  هديه هاي آسمان ، احكام ، مطالعات اجتماعي ، تفكر و پژوهش  )  2گروه 

  ، ورزش ، قرآن ، هنر     )  رايانه3گروه 

  

  

   

  

  

  مجموع  عربي  فارسي  علوم  رياضي  پايه

  11  -  3  3  5  ششم

  15  3  4  3  5  هفتم

  20  4  5  4  7  هشتم
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  دفتر  1گروه 
هاي آزمون

  كالسي

فعاليت 

  امتيازي

آزمون 

  كتبي

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  رياضي

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  علوم

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  فارسي

  مورد ارزيابي) 6تا4( دورهميانگين نمرات كالسي در طول   ميان نيمسال و نيمسال  امالء

  

  

  2گروه 
آزمون 

  كالسي
  تكليف

تحقيق و 

  پروژه

فعاليت 

  امتيازي

آزمون 

  پايان ترم

نمره 

  نهايي

  20  -  1  -  2  3×6  مطالعات اجتماعي

  20  7  1  7  2  4  تفكر و پژوهش

  21  -  -  -  -  3×7  هديه هاي آسمان

  نمره  در هر نيم سال از درس هديه هاي آسمان 7  احكام

  

  

   
نمرهموردنمرهموردنمرهموردنمرهموردنمرهموردمقطعنام درس

0-1امتيازي10آزمون عملي4آزمون كالسي-تكليف6فعاليت كالسينيم سالرايانه

نيم سالورزش
آمادگي  

جسماني
8

ورزش 

تخصصي  
0-1امتيازي3شناي آموزشي2فعاليت كالسي10

هنر
مستمر 

(هرجلسه )

نظم و همراه 

داشتن وسايل
0-1امتيازي--10ارزيابي محصول5فعاليت كالسي5

0-1امتيازي10روانخواني7مفاهيم5حفظ نيمسالقرآن 

زمايشگاه   آ
ميان نيم سال و 

نيمسال
3نظم

نحوه انجام 

آزمايش
0-1 امتيازي5ارزيابي عملي6گزارش كار6

گروه 3
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به ها ، درسنيمسالو پاياننيمسال بيننمرات محاسبه  براي پايه هاي هفتم و هشتمدر  �

  شوند:مي و محاسبهزير تقسيم هاي گروه

  عربي  -علوم  -فارسي  -هندسه  -: حساب 1الف) گروه 

  امال -انشا  -نجوم  - هاي آسمانپيام -انگليسي زبان -: مطالعات اجتماعي 2ب) گروه 

  آزمايشگاه-هنر –كار و فناوري  -رايانه   -ورزش  –: قرآن 3ج) گروه 

  

  دفتر  1گروه 
هاي آزمون

  كالسي

فعاليت 

  امتيازي
  آزمون كتبي

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  حساب

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  هندسه

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  فارسي

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  علوم

  15  1  3  2  ميان نيمسال و نيمسال  عربي
  

  2گروه 
آزمون پايان 

  نيمسال

فعاليت 

  كالسي

آزمون 

  كالسي

تحقيق و 

  پروژه

فعاليت 

  امتيازي

نمره 

  نهايي

  20  1  -  3  -  17  زبان انگليسي
  20  1  2  2×9  -  -  مطالعات اجتماعي

  20  1  2  2×9  -  -  هاي آسمانپيام
  20  1  10  -  10  -  نجوم
  براساس ميانگين نمرات كالسي  انشا

  مورد ارزيابي) 6تا  4ميانگين نمرات كالسي در طول نيم سال (  امال

  يكي از نمرات آزمونهاي كالسي درس پيامهاي آسمان فقط در يك نيمسال  احكام

  -  -  15  -  -  5  تفكر و سبك زندگي

  

  

  

  

  

  

نمرهموردنمرهموردنمرهموردنمرهموردنمرهموردمقطعنام درس

0-1امتيازي--11روانخواني7مفاهيم4حفظ نيم سالقرآن 

0-1امتيازي12عملي-3ICDLتكليف5آزمون كالسي نيم سالرايانه هفتم

0-1امتيازي10عملي3ICDL2تكليف5آزمون كالسي نيم سالرايانه هشتم

0-1امتيازي3شناي آموزشي2فعاليت كالسي10ورزش تخصصي8آمادگي جسمانينيم سالورزش

هنر و كاروفناوي
مستمر 

(هرجلسه)

نظم و همراه 

داشتن وسايل
0-1امتيازي--10ارزيابي محصول5فعاليت كارگاهي5

زمايشگاه   آ
ميان نيم سال و 

نيمسال
3نظم

نحوه انجام 

آزمايش
0-1 امتيازي5ارزيابي عملي6گزارش كار6

گروه    3
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  توجه :
عملكرد مناسبي  آزمايشگاه علوم تجربيهاي مستمر در درس آموزاني كه در فعاليتدانش  

داشته باشند از ارزيابي عملي معاف شده و ميانگين نمرات گزارش كار و نحوه انجام آزمايش 

گردد . ساير دانش آموزان در آزمون عملي اين درس شركت ها در اين قسمت ثبت ميبراي آن

نمره داش آموز بيشتر نخواهد  مي نمايند . الزم به ذكر است كه نمره آزمون عملي از ميانگين

  شد .

        هاي ميان نيمسال و نيمسالهاي ميان نيمسال و نيمسالهاي ميان نيمسال و نيمسالهاي ميان نيمسال و نيمسالآزمونآزمونآزمونآزمون
آموزان و هاي ارزيابي يادگيريهاي دانشبرگزاري آزمون در مقاطع زماني مختلف از جمله راه

ها با توجه به مقطع آموزان به اهداف برنامه درسي است. آزمونتعيين ميزان دستيابي دانش

هاي مختلف و متنوعي طرح و برگزار رفت برنامه درسي، به شكلزماني برگزاري آنها و پيش

  خواهند شد.

 در امتحانات پايان نيمسال، از همه دروس امتحان به عمل خواهد آمد. �

آيد، عبارتند از: رياضي دروسي كه در ميان نيمسال اول و دوم از آنها امتحان به عمل مي �

شيمي) و عربي (در پايه هاي -هشتم فيزيك(ششم) ، حساب ، هندسه، فارسي ، علوم(در پايه 

 هفتم و هشتم ).

ها، دقّت كافي را در جهت رسا و مفهوم بودن سؤاالت به معلمين در طراحي سؤاالت آزمون �

آموزان در جلسه امتحان لزومي نخواهد كار خواهند برد . بنابراين پاسخگويي به سؤاالت دانش

 داشت.

ي آسمان (ديني) در نيمسال اول آزمون نداشته و نمره هاي مطالعات اجتماعي و پيام هادرس �

 شود.هاي ششم، هفتم و هشتم محاسبه ميهاي كالسي در پايهآن بر اساس آزمون

 شود.گردد، به صورت كالسي انجام ميآزمون درس احكام در همان نيمسالي كه ارائه مي �

موجه بودن غيبت) نمره اي آموزان غايب (در صورت در امتحانات ميان نيمسال براي دانش �

 محاسبه نشده و نمره امتحان نيمسال براي ميان نيمسال درنظر گرفته مي شود .
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آموز (موجه يا غير موجه) در امتحانات پايان نيمسال، مطابق با قوانين در صورت غيبت دانش �

 آموزش و پرورش و نظر شوراي مدرسه برخورد خواهد شد.

روز مهلت دارند تا با مراجعه به آموزش و  3كارنامه حداكثر آموزان پس از دريافت دانش �

 تكميل فرم مربوطه نسبت به درخواست تجديد نظر در نمرات آزمون اقدام نمايند.

 
        ضعف درسيضعف درسيضعف درسيضعف درسي

آموزي در پايان نيم سال اول يا نمرات ساليانه نمره در پايه هاي هفتم و هشتم چنانچه دانش �

شود. در پايه ششم در صورتيكه دانش محسوب ميكسب نمايد ضعف درسي  15كمتر از 

در هر يك از آزمونهاي نيمسال اول يا نمرات ساليانه كسب نمايد  16آموزي نمره كمتر از 

 ضعف درسي تلقي مي شود .

 باشد. نحوه محاسبه ضعف درسي در نمرات ساليانه مطابق فرمول زير مي �

 
����) + �	
 ����� ���� �	� ����� �× �(  

�  

 دروس به دو گروه تقسيم مي شوند: �

  زبان كانون -عربي  -فارسي  -علوم  -هندسه  -گروه الف: حساب  �

  گروه ب : ساير دروس �

چنانچه آزمون پايان سال يكي از دروس گروه الف به صورت هماهنگ برگزار گردد، جهت  �

آموز به جاي نمره دانشسال دوم توليد نمره، تعيين نمره قرمز و ضعف درسي، نمره ميان نيم

 گيرد.برگه پايان سال قرار مي

هاي نيمسال اول، در بيش از دو درس گروه الف، نمره قرمز دريافت آموزي در آزموناگر دانش �

 نمايد، ادامه تحصيل وي در نيمسال دوم، با تعهد درسي امكان پذير است.

<15 
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ست در آزمون نمره قرمز شركت باشد، مي باي 15آموزي كمتر از چنانچه نمرات ساليانه دانش �

  باشد. نموده و ثبت نام وي، منوط به كسب نمره مناسب در اين آزمون مي

  تبصره:

كسب نمايد، با نظر معلّم راهنما و  15آموزي در يك درس نمره كمتر از اگر دانش .1

 معاونت آموزشي قابل اغماض خواهد بود.

كه يكي از آنها درس گروه الف آموزي در دو درس نمره قرمز كسب نمايد اگر دانش .2

باشد، با نظر معلّم راهنما و معاونت  5/17باشد، درصورتي كه معدل وي بيشتر از 

 آموزشي قابل اغماض خواهد بود .

در آزمون  الف، نمره قرمز كسب نمايد، مي بايستآموزي در دو درس گروه اگر دانش .3

 نمره قرمز شركت نمايد .

وه الف نمره قرمز كسب نمايد، موضوع در شوراي آموزي در سه درس گراگر دانش .4

نام وي در اين مرحله مدرسه طرح شده و در مورد آزمون نمره قرمز و يا عدم ثبت

 گيري خواهد شد.تصميم

آموز بيش از چهار مورد باشد، از وي براي سال اگر تعداد نمرات قرمز گروه الف دانش .5

 نام به عمل نخواهد آمد.آينده تحصيلي ثبت

در صورتي كه در ساير دروس ضعف درسي داشته   4و 3آموزان مشمول تبصره هاي انشد �

 گيري مي نمايد.باشند، شوراي مدرسه نسبت به اخذ آزمون ضعف درسي آن دروس تصميم

آموز، معلّم راهنما باشد و با توجه به وضعيت دانشمي 17تا  15محدوده نمره مناسب،   �

 نمايد.ين ميمحدوده نمره مناسب وي را تعي

باشد و تنظيم زمان دقيق و برنامه هاي مجدد، در هفته آخر تيرماه ميزمان برگزاري آزمون �

 ها و سطح سؤاالت، با نظر معاونت آموزشي است. آزمون
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، ادامه تحصيل وي، منوط به تصميم باشد 5/16آموزي كمتر از چنانچه معدل سال دانش �

  شوراي مقطع خواهد بود. 

ان كانون، براي تشخيص ضعف درسي در نيمسال اول به ترتيب زير عمل خواهد در درس زب �

 شد:

وسيله به  ود در پايان نيمسال عقب باشد ،آموزي يك ترم از موقعيت نسبي خاگر دانش -

 شود.معلّم راهنما به وي اخطار كتبي داده مي

باشد، يك نمره آموزي دو ترم از موقعيت نسبي خود در پايان نيمسال عقب اگر دانش -

 شود.قرمز براي وي منظور مي

آموز در پايان ترم زبان كانون در پايان سال، موقعيت نسبي و سطح دانشمالك ضعف درسي  �

  اشد كه به صورت زير عمل خواهد شد :ببهار مي

هايي كه دانش آموز به مقطع مالك محاسبه موقعيت نسبي در ضعف درسي براي پايه -

 باشد.يابد ، در شروع ترم بهار ميباالتر ارتقاء مي 

نام تعهد باشند، هنگام ثبتتر از موقعيت نسبي خود ميآموزاني كه يك ترم عقباز دانش -

در صورت قبولي در ترم  شود؛مبني بر گذرانيدن با موفقيت ترم تابستاني گرفته مي

  گردد.تابستان تعهد دانش آموز در سيستم ثبت نمي

در انتهاي نام آنان باشند، ثبتتر ميم از موقعيت نسبي خود عقبآموزاني كه دو تردانش -

  .باشدموكول به گذرانيدن با موفقيت ترم تابستاني خود ميتابستان 

تر باشد، از وي براي سال تحصيلي آموزي سه ترم از موقعيت نسبي خود عقباگر دانش -

 نام به عمل نخواهد آمد.آينده ثبت

آموز در ورود به مدرسه و نحوه عملكرد او در نظر گرفته اوليه دانشدر تمامي موارد فوق سطح  �

ترم هر سال تحصيلي را با موفقيت گذرانده  4ترم از  3آموز شود. در صورتي كه دانشمي

 باشد، نيازي به اقدامات بعدي وجود ندارد.
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        كارنامهكارنامهكارنامهكارنامه

  . ارائه مي شودكارنامه تحصيلي در مقاطع ميان نيمسال و پايان نيمسال  �

 را دريافت كنند. توانند كارنامهآموز (و يا سرپرست او) ميفقط اولياي دانش �

آموز بدون اطالع قبلي، براي دريافت روز پس از زمان توزيع كارنامه، ولي دانش 2چنانچه تا  �

 گيري خواهد كرد.كارنامه مراجعه ننمايد، معلّم راهنماي پايه، علت عدم مراجعه را پي

 آن و زبان انگليسي نيز در پايان هر نيم سال ارائه خواهند شد.هاي قركارنامه �

ضرايب دروس در كارنامه تحصيلي دانش آموزان براساس پايه به ترتيب زير مي باشد : در  �

، در پايه هاي هفتم و  2و ضريب دروس رياضي و فارسي  1پايه ششم ضريب همه دروس 

 مي باشد . 2 و ضريب دروس حساب و علوم 1هشتم ضريب همه دروس 

در كارنامه مدرسه درس رياضي در پايه هاي هفتم و هشتم به صورت دروس مجزاي حساب  �

 و هندسه ارائه مي شود .

 –نمره درس علوم تجربي در پايه هشتم در هر نيمسال به صورت تركيب نمرات فيزيك  �

 ارائه مي گردد . و زمين شناسي شيمي با زيست
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