
 راهنمايي تحصيلي ي ارزشيابي پيشنهادي درس امال و نگارش دوره ي شيوه نامه

  در جلسه اي كه با حضور سرگروه هاي درس زبان و ادبيات فارسي استان هاي كشور در محلّ     

  همايش پايگاه كيفيت بخشي اين درس، در استان بوشهر برگزار گرديد، شيوه نامه ي پيشنهادي 

  بندي درس نگارش و انشا و نيز درس امالي فارسي، به شرح زير مورد توافق سر ارزشيابي و بارم

  گروه هاي استاني كشور قرار گرفت. 

  بارم بندي درس انشا و نگارش

  نمره )  10ال هاي نگارشي (ؤالف)بارم بخش س

  نمره 2                                   ال از كادرهاي رنگي نگارش بخش پاياني نوشتنؤطرح س  -1

  نمره1                                                                                    معني و مفهوم متون نظم يا نثر   -2

  نمره 7                             سؤال هاي نگارشي بخش نوشتن شامل موارد پيشنهادي ذيل:   -3

  جمله ي مربوطهجمله سازي با تركيب هاي و واژه هاي زيبا و نشانه گذاري _

  كامل كردن عبارت هاي ناتمام در چند جمله يا سطر_

  نوشتن يك بند از دريافت يك تصوير_

  كاربرد مناسب نشانه هاي نگارشي در يك عبارت_

  تبديل يك جمله ي زباني به ادبي و بالعكس_

  آوردن صفات مناسب براي واژه ها_

  نوشتن معادل كلمات مصوب فرهنگستان_

  و ...



       طفا در نوشتن جمله هاي ناتمام يا تصوير نويسي حتما تعداد جمالت و ارتباط معنايي تذكر: ل
  با هم همراه با نشانه گذاري ذكر شود. و بارم بر اساس موارد خواسته شده تنظيم گردد.  آن ها

ارزشيابي   ي ه به شيوه نامهانشا نويسي با توجنوشتن موضوع انشا با رعايت معيارهاي  ب)
  نمره 10ادبيات فارسي   درس

  بارم امالي فارسي                                                            

  نمره ) 10ال هاي اماليي (ؤالف) بخش س

  يافتن غلط هاي موجود در متن و نوشتن شكل صحيح آن-

   نمره2                                                                                  /. نمره) 5( ارزش هر واژه تصحيح شده  

  نمره 2                                           ال از كادرهاي رنگي اماليي بخش پاياني نوشتنؤطرح س_

  نمره  1                                      جمله سازي (ساختن جمله ها با كلماتي كه بار اماليي دارند.)_

  نمره 1                                                  معني دار از حروف به هم ريختهساختن واژه هاي _

  نمره  1                                             انتخاب شكل صحيح امالي واژه با توجه به معناي جمله_

  نمره1                                       انتخاب شكل صحيح امالي واژه ها با توجه به معناي كلمه_

  نمره1                                                           تكميل شكل ناقص واژه هايي كه بار اماليي دارند. _

  نمره1               ال با توجه به روابط واژگاني(مترادف، هم آوا، هم خانواده، متضاد و ...)ؤطرح س_

  20:  2 = 10     ب) متن امالي تقريري

  .متن امال از آسان به مشكل طرح گردد -

واژه ي جديد كتاب را در بر 12تا  10سطر باشد كه حداقل  12 تا 9 بند و بين 5 تا3متن امال از  -
  د.بگير


