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 علوم تجربي س وبندي دربارم

 5961ـ 69سال تحصيلي  ـ اول متوسطهدوره 

نمره عملي است.  3نمره كتبي و 03علوم تجربي براساس   هاينمره نهايي آزمون هاي پاياني )نوبت اول و دوم  ( كتاب

 در نظر گرفتن مواردزيردرآزمون عملي ضروري  است.

 طراحي آزمايش بر اساس مفاهيم كتاب درسي 

 اجراي آزمايش 

 تفسير نتايج آزمايش 

 ساخت ابزار، مدل يا وسايل مرتبط با مفاهيم درسي 

 مشاهده دقيق پديده ها 

 كاربرد ابزار 

 گيري اندازه 

 رعايت نكات ايمني و توجه به هشدارها 

ق اهداف اي تحقهاي اجرايي آن را برشود دفتر آموزش متوسطه اول، زمينه، پيشنهاد ميموارد فوقكردن در باره اجرايي

آموزش علوم در اين پايه فراهم آورد.از اين اقدام ها مي توان به فعال شدن آزمايشگاه به مفهوم واقعي در مدارس شهري و 

 روستايي و ايجاد كالس هاي مناسب براي آموزش فعال علوم اشاره كرد . 

تواند قبل يا يك روزبعد از آزمون كتبي زمون آن ميپاياني است و آ هنمره عملي، بخشي از نمر 3توجه داشته باشيد كه       

 .مستمر نيست هنمربرگزار شود و نمره آزمون عملي ، 

ا خارج آموزان در كالس ييابي است كه معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي  دانشيابي مستمر، ارزشارزش

نگام آموز در هيابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانششارزاين  دهد.از كالس و در طول سال تحصيلي انجام مي

ت دوم يابي براي هر نوبت )نوبت اول سال و نوباين ارزش هشود. نمرهاي كتبي و شفاهي انجام ميانجام هر فعاليت يا براساس پرسش

 نمره است.  81سال( 

  

    www.e-pakniyat.ir
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 نمره( 51بخش آزمون كتبي ) ـ نهمبندي درس علوم تجربي پايه بارم

 5961ـ 69سال تحصيلي  ـ اول متوسطهدوره 

 شهريور خرداد -نوبت دوم  دي ماه -نوبت اول نام فصل شماره فصل

 0 3/1 8 زندگي در هاآن نقش و مواد

 0 3/1 83/8 يكديگر با هااتم رفتار

 0 3/1 83/8 زندگي بهتر محيطي دنبال به

 0 3/1 83/8 ؟ چيست حركت

 0 3/1 83/8 نيرو

 0 3/1 8 ايورقه ساخت زمين

 0 3/1 8 زمين  گذشته از آثاري

 0 83/0  آن آثار و فشار

 0 3/0  هااشينم

 0 3/0  فضا به نگاهي

 0 3/0  جانداران گوناگوني

 0 83/0  گياهان دنياي

 0 3/0  مهرهبي جانوران

 0 3/0  دارمهره جانوران

 0 3/0  زيستن باهم

 03 03 03 جمع

 تغيير كند.در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق 

 در امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير كند.
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