به نام خذا
شیوه ناهه آهوزش طراحی سواالت عولکردی وکاربردی (هطالعات اجتواعی پایه نهن)بارویکرد
کار تیوی وهشارکتی سال تحصیلی 79-79
هقذهه
ارزضیبثی از پیطرفت تحػیلی زاًص آهَزاى را هترػػبى ایي اهر ،فرایٌس جوغ آٍری اعالػبت از آهَذتِ ّبی
آًبى ٍ لضبٍت زر هَرز حسٍز آى آهَذتِ ّب تؼریف هی کٌٌس .ثِ ػجبرت زیگر ،هؼلن زر فرایٌس ارزضیبثی ،اعالػبتی
جوغ آٍری هی کٌس تب ثب تفسیر آًْب تؼییي کٌس کِ زاًص آهَز چِ زاًطی فراگرفتِ ٍ چِ تَاًبیی ّبیی کست کرزُ
است .ارزضیبثی یک فرایٌس است ٍ ًِ فرآٍرزُ ٍ هی زاًین ّر فرایٌسی زهبًجر است ٍلی اهتحبى ّبی هرسَم ٍ سٌتی
چٌیي ًیستٌس .چَى زر رٍش سٌتی ارزضیبثی ،هؼوَال? زر هَرز آًچِ زاًص آهَز از ثبة هحتَا فراگرفتِ ،هَفك است،
ٍلی آهَزش هْبرت ّب هَرز ارزیبثی لرار ًوی گیرز.اهرٍزُ زر ثسیبری کطَرّب ،ارزضیبثی ّبی هرسَم ٍ سٌتی
کتجی هٌسَخ ضسُ ٍ جبی ذَز را ثِ ارزضیبثی ّبی ثسیبر هؼتجر زیگری زازُ است کِ از آى هیبى هی تَاى ثِ ارزضیبثی
ػولکرزی اضبرُ کرز.ارزضیبثی ػولکرزی تکبلیفی است کِ از زاًص آهَزاى هی ذَاّس تب هسبئلی را کِ زر ذبرج از
هحسٍزُ کالسی ثب اّویت ّستٌس،حل کٌس.
ضرورت
ثب تَجِ ثِ رٍیکرز کلی ثرًبهِ زرسی هلی هجٌی ثر فغرت گرایی تَحیسی ٍترثیت افرازی هَهي ٍهسئَل ٍ تَاًوٌس
ٍآگبُ زر زًسگی فرزی ٍاجتوبػی پبیجٌس ثِ اذالق ٍارزش ّبی زیٌی ٍػاللِ هٌسثِ ایراى ٍَّیت فرٌّگی توسًی
ٍزر ًْبیت پیًَس ثبزًسگی ٍالؼی،الزم است هؼلوبى ػسیس ػالٍُ ثر تغجیك الگَ ّبی تسریس ثب اّساف ایي زرس ،ثب
ضیَُ ّبی جسیس ارزضیبثی ،ذػَغبً عراحی سَال ػولکرزی کبرثرزی آضٌب ضًَس .فرایٌس یبز زّی ٍیبزگیری هجتٌی
ثر پرسطگری ًمبزاًِ ٍاستساللی ٍاستفبزُ از رٍش ّبی کبٍضگری ثِ ضیَُ هطبرکتی از رٍش ّبی هَرز تبکیس ایي
زرس است..هؼلوبًسر زهبى ارزضیبثی ػالٍُ ثر ایي هَارز ،السام ة عراحی آزهَى ّبی کبرثرزی ػولکرزی زارًس تب
ّوراُ ثب سٌجص فؼبلیت ّبی کالسی زر آزهَى ّبی پبیبًی عراحی سَاالت راثِ سٌت ٍسَی ػولکرزی ٍکبرثرزی
ّسایت ًوبیٌس.

اهذاف
ارتمبء هْبرت هؼلوبى زر زهیٌِ عراحی سَاالت ػولکرزی ٍکبرثسی پبیِ ًْن.ارائِ ثبز ذَزّبی هٌبست ٍاغالحی ثِ زاًص آهَزاى.ترثیت افراز هسئَل ٍآگبُ ثِ اهَر زًسگی فرزی ٍاجتوبػی.ایجبز ارتجبط هَثر هبثیي هؼلوبى ٍ زاًص آهَزاى زر فرایٌس اجرای ارزضیبثی ػولکرزی.ایجبز فرغت ّبی هٌبست ثرای یبزگیری ػویك.
ایجبز فرغت هطبرکت گرٍّی زر عراحی سَاالت.
کویته اجرایی
هؼبٍى آهَزش هتَسغِرئیس گرٍُ تکٌَلَشی ٍگرٍُ ّبی آهَزضیرئیس گرٍُ آهَزش هتَسغِ زٍرُ اٍلسرگرٍُ ّبی زرسی هرثَعِوظایف کویته اجرایی
پیگیری زر ذػَظ ارسبل ضیَُ ًبهِ ٍزستَالؼول هرثَط ثِ آى ثِ هٌبعكثرگساری کبرگبُ ٍ زٍرُ آهَزضی ضوي ذسهت آهَزضی-تَجیْی ثرای زثیراى ایي رضتِ.ایجبز ثستر هٌبست جْت حوبیت ٍتطَیك ّوکبراى ثرای ضرکت زر فراذَاى.-پیگیری ًٍظبرت ثراجرای عرح ٍارائِ کبرّبی ثرتراستبى ٍگسارش ثِ زثیرذبًِ کطَری هغبلؼبت اجتوبػی

.

برناهه زهاى بنذی واجرا

جسٍل ضوبرُ:یک

شرح فعالیت

زهاى اجرا

اعالم برًاهِ عولیاتی از طریق سایت دبیر خاًِ،تْیِ شیَُ ًاهِ اجرایی ٍارسال آى ٍاطالع
رساًی از طریق سایت ٍ برگساری کارگاُ تَجیْی برای سرگرٍُ ّای استاى ّا در ّوایش
کشَری

تا پایاى آباى 96

اطالع رساًی ٍ برگساری کارگاُ در سطح استاى ّا ٍهٌاطق تابعِ

آشر هبُ 96

جوع آٍری ،داٍری ٍارسال اثر برتربِ ّوراُ کلیِ آثار دبیراى تَسط سرگرٍُ ّای استاى ّا
بِ دبیر خاًِ

اسفٌس هبُ 96

زاٍری آثبر رسیسُ از استبى ّب زر زثیر ذبًِ

ارزیجْطت هبُ97

تطَیك کبرّبی هٌترت

خردادهاُ97

تْیِ ثبًک هرجغ سَاالت ػولکرزی

تیرهاُ 97

نحوه اجرا
ایي ثرًبهِ زر سِ هرحلِ هٌغمِ ای ،استبًی ٍکطَری از هیبى کبرّبی ثرتر ٍثر گسیسُ ٍثر اسبس سْویِ ثٌسی ّر استبى
ثرگسار ذَاّس ضس.سرگرٍُ ّب هحترم پس از ثر گساری کبرگبُ ّبی تَجیحی زر سغح استبى ٍهٌبعك ثب تَجِ ثِ
هَارز زیر اثر ثرتر استبى را ثِ ّوراُ سبیر آثبر زر سغح استبًی ثِ زثیر ذبًِ ارسبل ًوبیٌس.
عراحی سَاالت ازیکی از زرس ّبی هغبلؼبت اجتوبػی پبیِ ًْن ثراسبس جسٍل ضوبرُ(ٍ)2سْویِ ّر استبىغَرت گیرز.
عراحی سَاالت هی ثبیست هطبرکتی ٍگرٍّی(گرٍُ ّبی زٍ ًفرُ) اًجبم ضَز.سَاالت ثب لبلت فرم ضوبرُ( )1عراحی ٍاز ّر ًَع آزهَى ػولکرزی یک ًوًَِ ٍزر هجوَع از ّر زرس ً4وًَِسَال عرح ضَز.
هطرػبت افراز اثر ثرتر هبًٌس فرم ضوبرُ()3تکویل ٍارسبل گرزز.هٌظَر از زهبى الزم ًٍورُ زر فرم ضوبرُ()1زهبى ًٍورُ پیطٌْبزی عراح هحترم ثرای ّر سَال هی ثبضس.-زر جسٍل ضوبرُ( )3اًَاع آزهًَْبی ػولکرزی ثِ ّوراُ هثبل جْت راٌّوبیی ّوکبراى لرار زازُ ضسُ است.

اساهی استاى ها به تفکیک دروس پایه نهن جهت طراحی سواالت عولکردی کاربردی
جذٍل شوارُ:دٍ
ردیف

استان

موضوع

ردیف

استان

موضوع

7

البرز

درس اٍل

77

اصفْاى

درس ّفذّن

2

اردبیل

درس دٍم

78

هازًذراى

درس ّجذّن

3

آرربایجاى شرقی

درس سَم

79

گیالى

درس ًَزدّن

4

آرربایجاى غربی

درس جْارم

22

گلستاى

درس بیستن

5

ایالم

درس پٌجن

27

ّرهسگاى

درس بیست ٍیکن

6

بَشْر

درس ششن

22

یسد

درس بیست ٍدٍم

7

تْراى

درس ّفتن

23

کرهاى

درس بیست ٍسَم

8

سیستاى ٍبلَچستاى

درس ّشتن

24

کرهاًشاُ

درس بیست ٍچْارم

9

لرستاى

درس ًْن

25

فارس

درس دّن

72

هرکسی

درس دّن

26

چْارهحال بختیاری

درس پاًس دّن

77

قن

درس یازدّن

27

خراساى رضَی

درس چْاردّن

72

قسٍیي

درس دٍازدّن

28

خراساى شوالی

درس پٌجن

73

کردستاى

درس سیسدّن

29

خراساى جٌَبی

درس اٍل

74

خَزستاى

درس چْارد ّن

32

زًجاى

درس دٍازدّن

75

کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ

درس پاًسدّن

37

سوٌاى

درس سیسدّن

76

ّوذاى

درس شاًسدّن

32

شْرستاى ّای
تْراى

درس بیست دٍم

)
صذور تقذیر ناهه
ٍرتجِ ّبی ثرتر (اٍل تبسَم)استبى تَسظ هسیرکل آهَزش ٍپرٍرش ّر استبى تمسیر ثؼول آیس.
-رتجِ ّبی ثرتر کطَری تَسظ هسیر کل زفتر آهَزش هتَسغِ زٍرُ اٍل تطَیك ذَاٌّس ضس.

هخاطباى
ّوِ ی زثیراى ػلَم اجتوبػی هتَسغِ زٍرُ اٍل ٍزثیراى غیر ترػػی کِ حسالل 6سبػت ثِ غَرت هَظف ثِ
تسریس اى زرس اضتغبل زارًس
انواع آزهوى های عولکردی به هوراه هثال
جسٍل ضوبرُ:سِ
اًَاع آزهَى ّبی

تَضیح ّر سَال

هثبل

ػولکرزی
ػولکرزی –کتجی

آزهَى ّبی کتجی فمظ ثرای سٌجیسى زاًص افرازاست اهبهی تَاًین ثرای سٌجص

رسن ًمطًَِ-ضتي زاستبى کَتبًُ-مطِ آة ٍَّایی-رسن یک

ػولکرز ًیساز اًَاع آزهَى ّبیؼٌی کتجی ػولکرزی استفبزُ کٌین فرق اغلی آزهَى

ًوَزار ستًَی-سبذتي تؼسازی ًوًَِ سَال

ّبی کتجی ٍػولکرزی کتجی زرایي است کِ زرآزهَى ّبی ػولکرزی کتجی

زرایي هثبل ّب هحػَل یبزگیری کِ ثِ غَرت کتجی ارائِ هی

ػوَهبثِ کبرثست زاًص ٍهْبرت زرضرایظ ضجیِ سبزی ضسُ یبهَلؼیت ّبی عجیؼی

ضَز ّن ًتیجِ زاًص فرز است ّن ًتیجِ هْبرت اٍ

.تبکیسهی ضَززرغَرتی کِ آزهَى ّبی کتجی فمظ ثرزاًص تبکیسهی ضَز

ػولکرزی ضٌبسبیی

آى چِ ثِ آزهَى ضٌبسبیی ضْرت زارزاًَاع ٍکبرثرزّبی هرتلفی زارززرثؼضی

هثالًاز زاًص آهَزاى هی تَاى ذَاست تب ًوًَِ ّبی جبًَراى

هَالغ هی تَاى ازیبزگیرًسُ ذَاست تبیک اثساریبزستگبُ یبلغؼِ یبهبزُ

هرتلف ّر زیست ثَم را ضٌبسبیی کٌٌس-هطرع ًوَزى رٍزّب

ٍ...راضٌبسبیی کٌسیبکبرآى راتَغیف ًوبیسزرهَالغ زیگرهی تَاى یبزگیرًسُ

ٍزریبچِ ّب ثر رٍی یک ًمطِ

راثبهطکلی هَاجِ سبذت هبًٌساتػبل زریک زستگبُ ثرلی ٍازاٍذَاست تبػیت
کبرراضٌبسبیی ًوَزُ ٍآًرا رفغ ًوبیس

ػولکرزی ضجیِ سبزی

زر ایي آزهَى از فرا گیر ذَاستِ هی ضَز تب زر یک هَلؼیت ضجی سبزی ضسُ یب
ذیبلی ّ،وبى اػوبلی را اًجبم زٌّس کِ زر هَلؼیت ٍالؼی اًجبم هی زٌّس.

هبًٌس کوک ثِ هػسٍهبى سیل ٍزلسلِ ٍحَازث راًٌسگی –یب
زآهَزش راًٌسگی لجل از توریي ثب اتَ هجیل ٍالؼی ،اٍرا زر
اتَهجیل ضجیِ سبزی ضسُ آزهَى هی کٌٌس..ٍ.

ػولکرزی ًوًَِ کبر

رٍش ًوًَِ کبر ًسزیکتریي رٍش سٌجص ثِ ػولکرز ٍالؼی است.فراگیر زر هحیظ

سبذتي هبکتًَ-ضتي ًبهِ ٍعریمِ پست کرزى آىًَ-ضتي

عجیؼی سٌجص هی ضَز.زر ایي رٍش از یبز گیرًسُ ذَاستِ هی ضَز تب اػوبلی را

زػَت ًبهِ یی زیجب ثرای پسر ٍهبزر جْت زػَت ثِ جطٌی-

اًجبم زّس کِ هؼرف ػولکرز ٍالؼی هَرز سٌجص ّستٌس

زاًص آهَزی ثب استفبزُ از رٍش ذبغی کِ زر کالس یب رٍش
ّبی آهَزش یبز گرفتِ است،زرسی را ثِ گرٍّی زاًص اهَز
آهَزش ثسّس.

.

آزهوى عولکردی درس هطالعات اجتواعی پایه نهن دوره اول هتوسطه
فرم ضوبرُ:یک
رزی
ف

سَال

هَضَع
زرس

ّسف کلی

اّساف رفتبری

ًورُ

زهبى

ًَع آزهَى ػولکرزی
کتجی

ضٌبسبیی

ضجیِ سبزی

الزم
ًوًَِ
کبر

1

2

3

4

فرم ارزیابی سواالت عولکردی کاربردی
فرم ضوبرُ:زٍ
ًبم ًٍبم ذبًَازگی

کس پسٌلی

استبى/هٌغمِ

پبیِ

ضوبرُ توبس

----------

-----------

-------------

--------

----------

شاخص ها وهالک های هورد انتظار

رزیف

اهتیبز کست ضسُ
5

1

زرعراحی سَاالت تب چِ هیساى ثِ اًَاع آزهَى ّبی ػولکرزی تَجِ ضسُ است

2

هیساى ذاللیت ًٍَآٍری زر عراحی سَاالت ػولکرزی ٍکبرثرزی چمسر است

3

سَاالت عراحی ضسُ تب چِ هیساى از استبًسارزّبی آزهَى ّبی ػولکرزی ثرذَرزار است

4

تب چِ حس سؤاالت ضبزاثی ،عراٍت ًٍطبط زرزاًص آهَزاى ٌّگبم پبسد گَیی ایجبزهی کٌس.

5

تب چِ هیساى زهیٌِ ترغیت ٍتطَیك زاًص آهَزاى ثِ فؼبلیت را فراّن ًوَزُ است

6

آیبآزهَى ػولکرزی ًطبى هی زّسکِ تبچِ اًسازُ فراگیر زرکبرثرزآهَذتِ ّب تَاًبست

7

آزهَى ّبی ػولکرزی تب چِ حسی آهَذتِ ّبی فراگیر رازرحیغِ ّبی هرتلف زرػول ثِ کبرهی گیرز

8

ثیبى رٍضي هحتَی زرلبلت ػولکرزتب چِ هیساى ثرای زاًص آهَزاى لبثل فْن است.

9

سَاالت تب چِ حس زاًص آهَزاى را زر ػولکرزّبی چَى جستجَ کرزى ،تحمیك ٍترکیت اعالػبت فؼبل هی ًوبیس.

10

تب چِ حس ثِ اّساف ٍاًتظبرات اغل یبزگیری زر ارزضیبثی تَجِ ضسُ است.

11

سَاالت تب چِ هیساى از هتٌی رٍاى ،گَیب ٍثسٍى اثْبم ثرذَرزار است.

12

زر ًَضتي سَاالت ًکبت ًگبرضی ٍاًطبئی تب چِ هیساى رػبیت ضسُ است.

13

زهبى ًٍورُ اذتػبظ زازُ ضسُ ثِ ّر سَال تب چِ حس هتٌبست هی ثبضس.

14

سَاالت تب چِ هیساى از لبثلیت ارزیبثی اعالػبت فراگیراى ثرذَرزار است.

15

سغح هطبرکت ٍکبر گرٍّی زر عراحی سَاالت تب چِ حس است.
جوغ اهتیبز

ثِ ػسز:

ثِ حرٍف:

ًبم ًٍبم ذبًَازگی ارزیبة اٍل.................................سوت..........................اهضبء
ًبم ًٍبم ذبًَازگی ارزیبة زٍم................................سوت............................اهضبء

4

3

1 2

فرم هشخصات اثر برتر طراحی سواالت عولکردی
فرم ضوبرُ:سِ
ًبم ًٍبم ذبًَازگی

کس پرسٌلی

استبى /هٌغمِ

ضوبرُ توبس

زثیرذبًِ کطَری کیفیت ثرطی ثِ فرایٌس زرس هغبلؼبت اجتوبػی

رتجِ

