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ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان در نیم سال اول در درس کار و فناوری

ارزشیابی از فعالیت پایانی
بدیهی است در ارزشیابی فعالیت پایانی دانش آموزان، مقایسه ای بین فعالیت های دانش آموزان 
نباید صورت گیرد. روش ارزشیابی پروژه ها به گونه ای است که هرکدام با معیارهای از پیش تعیین شده 

ارزیابی می شوند.
هر معیار، تعیین کننده یک ویژگی مهم است که دانش آموز در زمان انجام فعالیت و دبیر نیز در 

زمان ارزشیابی باید در نظر داشته باشند.

معیارهای ارزشیابی از فعالیت پایانی
الف( موضوع انتخاب شده توسط دانش آموز، تا چه حد مناسب است؟ 

0 نمره کاماًل بی ارتباط و نامناسب است.  
0/5 نمره تقریبًا مرتبط و مناسب است.   

1 نمره کاماًل مناسب است.    

ب( مطالب تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 

0 نمره                              کاماًل بی ارتباط و نامناسب است.  
0/5 نمره                              تقریبًا مرتبط و مناسب است.   

1 نمره                              کاماًل مناسب است.    
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پ( مطالب، تا چه حد توسط دانش آموز تهیه شده است؟ 

مطلبی تهیه نشده است.             0 نمره
مطلب نسبتًا خوبی تهیه شده است.        0/5 نمره
مطلب کاماًل مناسبی تهیه شده است.          1 نمره

ت( درج مطلب از شبکه رشد:

                             مطلبی درج نشده است.                                     0 نمره
                             مطلب مرتبط با موضوع درج شده است.             1 نمره

ث( تغییرات در مطالبی که از شبکه رشد جمع آوری شده، تا چه حد انجام گرفته است؟ 
)تولید اطالعات به جای کپی برداری(

                            اصاًل صورت نگرفته است.                                 0 نمره
                            تاحدودی انجام شده است.                               0/5 نمره
                             به شکل قابل قبول صورت گرفته است.             1   نمره

ج( تنظیمات متن: 
  نوع قلم: 

                             مناسب نیست.                              0 نمره 
                             مناسب است.                                                  0/5 نمره    

اندازه قلم:   
                             مناسب نیست.                             0 نمره 

                             مناسب است.                                                0/5 نمره    
رنگ قلم:   

                             مناسب نیست.                                                   0 نمره 
                             مناسب است.                                                0/5 نمره    
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سبک قلم:   
مناسب نیست.                                 0 نمره 

مناسب است.                                                0/5 نمره    

ترازبندی متن:
  

مناسب نیست.             0 نمره 
نسبتًا مناسب است.                                         0/5 نمره    
مناسب است.                                                    1 نمره    

چ( تصاوير تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 

کاماًل بی ارتباط و نامناسب است.           0 نمره
تقریبًا مرتبط و مناسب است.                         0/5 نمره
کاماًل مناسب است.                                 1 نمره

ح( درج تصوير:

0 نمره تصویر ندارد.     
1 نمره حداقل یک تصویر دارد.     
2 نمره حداقل دو تصویر )یکی در برنامه نقاشی رایانه و یکی از شبکه رشد( دارد.            

خ( تنظیمات )اندازه و محل( تصوير:

مناسب نیست.                                 0 نمره 
اندازه و محل یک تصویر مناسب است.           0/5 نمره
اندازه و محل دو تصویر مناسب است.            1 نمره

 
د( آيا کادر دور صفحه، نشانه گذاری و شماره گذاری انجام شده است؟ 

انجام نشده است.                                 0 نمره
به شکل نسبتًا مناسبی انجام شده است.        0/5 نمره 
به شکل مناسبی انجام شده است.           1 نمره
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ذ( آيا موارد زير ارائه شده است؟ 

0 نمره  هیچ یک از موارد )عنوان، مقدمه و منابع ( را ندارد. 
1 نمره  یکی از موارد )عنوان، مقدمه و منابع ( را دارد. 
عنوان و مقدمه دارد.                       2 نمره
3 نمره عنوان و مقدمه دارد و منابع و مآخذ ذکر شده است. 

ر( رعايت اصول:
به هر یک از موارد بر اساس جدول زیر امتیاز داده می شود: 

امتیازمعیار

1رعایت اصول اخالقی و قانونی در تدوین محتوا

1استفاده مناسب از امکانات نرم افزار

1تحویل فعالیت پایانی در زمان تعیین شده

1همکاری فعال با سایر اعضای گروه

منره فعاليت پايانی از مجموع امتيازات معيارهای فوق به دست می آيد و عددی بني 
0 تا 20 است. اين منره تقسيم بر 2 شده و به عنوان منره فعاليت پايانی در ارزشيابی 

پايانی نوبت اول منظور می شود.

درصورتی که دروس اختياری 14، 15 و 16 آموزش داده شده است، منره اين 
قسمت با توجه به معيارهای زير، به منره قسمت اول فعاليت پايانی اضافه 
می شود و منره فعاليت پايانی عددی بني 0 تا 30 است. اين منره تقسيم بر3 
منظور  اول  نوبت  پايانی  ارزشيابی  در  پايانی  فعاليت  منره  به عنوان  و  شده 

می شود.

ز( تهیه اساليدهای نمايشی
تعداد اساليدها:

خیلی کم یا خیلی زیاد است.                                   0 نمره
تعداد اسالیدها مناسب )بین 5 تا 10( است.                1 نمره
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متن اساليدها:

از متن به طور نامناسب استفاده شده است.                   0 نمره
متن اسالیدها نسبتًا مناسب است.                                 1 نمره
فقط از جمالت کوتاه و مهم استفاده شده است.            2 نمره

تصاوير اساليدها:

از تصاویر استفاده نشده است.                                     0 نمره
از تصاویر به طور مناسبی استفاده شده است.                 1 نمره

ژ( تنظیمات متن: 
نوع قلم:

مناسب نیست.                                          0 نمره 
مناسب است.                                       0/5 نمره   

اندازه قلم:
   

مناسب نیست.                                          0 نمره 
مناسب است.                                       0/5 نمره    

رنگ قلم:   
مناسب نیست.                                                             0 نمره 

مناسب است.                                       0/5 نمره    

سبک قلم:   
مناسب نیست.                                           0 نمره 

مناسب است.                                                          0/5 نمره    

س( استفاده از جلوه های ويژه:
برای اساليدها:

           از جلوه های ویژه برای اسالیدها استفاده نشده است.                             0 نمره
           از جلوه های ویژه به طور مناسبی برای اسالیدها استفاده شده است.         1 نمره 
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برای اجزای اساليدها:

از جلوه های ویژه برای اجزای اسالیدها استفاده نشده است.                                        0 نمره
از جلوه های ویژه به طور نسبتًا مناسبی برای اجزای اسالیدها استفاده شده است.          1 نمره 
از جلوه های ویژه به طور کاماًل مناسبی برای اجزای اسالیدها استفاده شده است.          2 نمره 

ش( استفاده از طرح های آماده:

 از طرح های آماده برای اسالیدها استفاده نشده است.                         0 نمره
 از طرح های آماده به طور مناسبی برای اسالیدها استفاده شده است.                         1 نمره 

ارزشیابی از کار عملی
ارزشیابی کار عملی براساس چک لیست نحوه انجام فعالیت های کارگاهی و رعایت قوانین حضور 
در کارگاه توسط دبیر محترم انجام شده و به عنوان 10 نمره در ارزشیابی پایانی نوبت اول منظور می شود.

 موضوعات فعالیت پایانی
فرهنگ کار و تولید معجزات پیامبر 

خالقیت و حل مسئله ویروس های رایانه ای 
حفظ محیط زیست بازیافت مواد 

انرژی های پاک  فردوسی 
فناوری اطالعات و ارتباطات نوروز 

آزاد

فعالیت پایانی
تهیه یک روزنامه دیواری یا بروشور یا مجله شامل: عنوان، مقدمه، متن اصلی، حداقل 
2 تصویر )حتمًا یکی از تصاویر، نقاشی در محیط برنامه نقاشی رایانه باشد(، کادر دور صفحه، 

شماره گذاری و نشانه گذاری )درصورت نیاز(، ذکر منابع

تنظیمات متن شامل: انتخاب مناسب نوع، اندازه و سبک قلم، ترازبندی مناسب
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نمونه 1 

ارزشیابی چند نمونه فعالیت پایانی
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1 نمره الف( موضوع انتخاب شده توسط دانش آموز، تا چه حد مناسب است؟ 
1 نمره ب( مطالب تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
1 نمره پ( مطالب، تا چه حد توسط دانش آموز تهیه شده است؟ 
ت( درج مطلب از شبکه رشد:  0 نمره

ث( تغییرات در مطالبی که از شبکه رشد جمع آوری شده، تا چه حد انجام
0 نمره گرفته است؟ )تولید اطالعات به جای کپی برداری( 

ج( تنظیمات متن: 
نوع قلم:  0/5 نمره
0/5 نمره اندازه قلم: 
0/5 نمره رنگ قلم: 
0/5 نمره سبک قلم: 
1 نمره ترازبندی متن: 
1 نمره چ( تصاویر تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟  
1 نمره ح( درج تصویر: 
0/5 نمره خ( تنظیمات )اندازه و محل( تصویر: 
0/5 نمره د( آیا کادر دور صفحه، نشانه گذاری و شماره گذاری انجام شده است؟ 
1 نمره ذ( آیا موارد عنوان، مقدمه، منابع ارائه شده است؟  

ر( رعایت اصول:
1 نمره رعایت اصول اخالقی و قانونی در تدوین محتوا 
1 نمره استفاده مناسب از امکانات نرم افزار 
1 نمره تحویل فعالیت پایانی در زمان تعیین شده 
1 نمره همکاری فعال با سایر اعضای گروه 

14  از  20   جمع نمرات 
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1 نمره           الف( موضوع انتخاب شده توسط دانش آموز، تا چه حد مناسب است؟ 
1 نمره ب( مطالب تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
1 نمره پ( مطالب، تا چه حد توسط دانش آموز تهیه شده است؟ 
1 نمره ت( درج مطلب از شبکه رشد: 

ث( تغییرات در مطالبی که از شبکه رشد جمع آوری شده، تا چه حد انجام 
گرفته است؟ )تولید اطالعات به جای کپی برداری(  0/5  نمره

ج( تنظیمات متن: 
0/5 نمره نوع قلم: 
0/5 نمره اندازه قلم: 
0/5 نمره رنگ قلم: 
0/5 نمره سبک قلم: 
1 نمره ترازبندی متن: 
1 نمره چ( تصاویر تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟  
1 نمره ح( درج تصویر: 
0/5 نمره خ( تنظیمات )اندازه و محل( تصویر: 
1 نمره د( آیا کادر دور صفحه، نشانه گذاری و شماره گذاری انجام شده است؟  
ذ( آیا موارد عنوان، مقدمه، منابع ارائه شده است؟  1 نمره

ر( رعایت اصول:
0 نمره رعایت اصول اخالقی و قانونی در تدوین محتوا 
1 نمره استفاده مناسب از امکانات نرم افزار 
1 نمره تحویل فعالیت پایانی در زمان تعیین شده 
1 نمره همکاری فعال با سایر اعضای گروه 

15  از  20   جمع نمرات 
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1 نمره             الف( موضوع انتخاب شده توسط دانش آموز، تا چه حد مناسب است؟ 
1 نمره ب( مطالب تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
1 نمره پ( مطالب، تا چه حد توسط دانش آموز تهیه شده است؟ 

1 نمره  ت( درج مطلب از شبکه رشد: 
ث( تغییرات در مطالبی که از شبکه رشد جمع آوری شده، تا چه حد انجام 

0/5 نمره گرفته است؟ )تولید اطالعات به جای کپی برداری( 
ج( تنظیمات متن: 

0/25 نمره نوع قلم: 
0/25 نمره اندازه قلم: 
0/5 نمره رنگ قلم: 
0/5 نمره سبک قلم: 
1 نمره ترازبندی متن: 
1 نمره چ( تصاویر تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
2 نمره ح( درج تصویر: 
1 نمره خ( تنظیمات )اندازه و محل( تصویر: 
0/5 نمره د( آیا کادر دور صفحه، نشانه گذاری و شماره گذاری انجام شده است؟ 
2 نمره ذ( آیا موارد عنوان، مقدمه، منابع ارائه شده است؟ 

ر( رعایت اصول:
0 نمره رعایت اصول اخالقی و قانونی در تدوین محتوا 
1 نمره استفاده مناسب از امکانات نرم افزار 
1 نمره تحویل فعالیت پایانی در زمان تعیین شده 
1 نمره همکاری فعال با سایر اعضای گروه 

16/5  از  20   جمع نمرات 
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1 نمره           الف( موضوع انتخاب شده توسط دانش آموز، تا چه حد مناسب است؟ 
0/5 نمره ب( مطالب تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
1 نمره پ( مطالب، تا چه حد توسط دانش آموز تهیه شده است؟ 

1 نمره  ت( درج مطلب از شبکه رشد: 
ث( تغییرات در مطالبی که از شبکه رشد جمع آوری شده، تا چه حد انجام

0 نمره  گرفته است؟ )تولید اطالعات به جای کپی برداری( 
ج( تنظیمات متن: 

0/25 نمره  نوع قلم: 
0/25 نمره  اندازه قلم: 
0/5 نمره رنگ قلم: 
0/5 نمره سبک قلم: 
0/5 نمره ترازبندی متن: 
1 نمره چ( تصاویر تهیه شده، تا چه حد مرتبط با موضوع است؟ 
2 نمره ح( درج تصویر: 
0/5 نمره خ( تنظیمات )اندازه و محل( تصویر: 

د( آیا کادر دور صفحه، نشانه گذاری و شماره گذاری انجام شده است؟    0/5 نمره
1 نمره ذ( آیا موارد عنوان، مقدمه، منابع ارائه شده است؟ 

ر( رعایت اصول:
0 نمره رعایت اصول اخالقی و قانونی در تدوین محتوا 
0/5 نمره استفاده مناسب از امکانات نرم افزار 
1 نمره تحویل فعالیت پایانی در زمان تعیین شده 
1 نمره همکاری فعال با سایر اعضای گروه 

13  از  20 جمع نمرات 


