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شيوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درس تفكر و سواد رسانهاي
سال تحصيلي  99ـ 1398

در گردآوري اطّالعات جهت ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تفكر و سواد رسانهاي از شش نوع ابزار استفاده ميشود:
1ــــــ ـ برگه ثبت مشاهدات يا بازبينه (چكليست) که توسط معلّم در هر جلسه براي تعدادي از دانشآموزان تكميل
ميشود (براي هر دانشآموز حداقل  2بار در هر نوبت تحصيلي).
2ــ برگه ثبت مشاهدات يا بازبينه (چكليست) که توسط اوليا در هر نوبت تحصيلي تكميل ميشود.
 -3برگههاي فعّاليت کتاب دانشآموز که نقش پوشه کار دانشآموز را از ابتدا تا انتهاي سال تحصيلي ايفا ميکند.
 -4برگههاي خودارزيابي هر نوبت تحصيلي ،موجود در کتاب دانشآموز
 -4برگه ارزيابي طرحها (پروژههاي) توليدي دانشآموزان (پروژههاي توليدي در نوبت اول شـــامل تكاليف فعّاليت
در خانه و در نوبت دوم شامل تكاليف فعّاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژه کلي در طول نيمسال تحصيلي
است).
 -1آزمون عملكردي ( 2بار در طول سال؛ يكبار در هر نوبت تحصيلي).
در آزمون عملكردي در روز مشـخصي در زمان امتحانات ،دانشآموزان محتواي توليدات رسانهاي جديد ارائه
شـده براي کل کالس (فيلم ،تصـوير ،متن ،شعر و  )...را براساس سؤاالت مطرح شده در برگه آزمون تحليل کرده و
پاسـخهاي خود را بهصـورت کتبي در برگه امتحاني مينويسند .برگههاي پاسخ مانند برگههاي امتحاني ساير دروس
در مدرسه نگهداري ميشود.
نمرهگذاري :نمرهگذاري اين برنامه بر اساس نمرهگذاري  24نمرهاي است 24 .نمره به ارزشيابي مستمر و  24نمره
به ارزشيابي تراکمي تخصيص مييابد .توزيع نمره به شرح زير است.
-1ارزشيابي مستمر
 12 نمره مشاهده رفتار

 5 oنمره مشاهده رفتار دانشآموز در تحليل توليدات رسانهاي در فرايند يادگيري در مدرسه
توسط معلّم.
 2 oنمره مشــاهده رفتار در بهرهمندي و تحليل توليدات رســانهاي در خانه توســط اوليا (اوليا
نمره دهنـده نيســـتنـد بلكه برگه ارزيابي مختص خود را تكميل ميکنند و به تكميل برگه
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ارزيابي آنها نمره داده ميشود .درصورتيکه اوليا چنين توانايي نداشته باشند تمام  14نمره
به مشاهده رفتار توسط معلّم اختصاص مييابد).
 12 نمره ارزيابي فعّاليت در خانه و طرح توليد پيام رسانهاي

 5 oنمره توســـط معلّم (در نوبت اول  5نمره به طور کامل به تكاليف کالســـي و فعّاليت در
خانه ،و در نوبت دوم  4نمره به تكاليف کالسي و  4نمره به طرح کلي توليد پيام اختصاص
مييابد).
 2 oنمره به فعّاليتهايي که با همكاري اوليا و مربيان در خانه انجام و توســـط گروه داوري
اوليا و مربيان ارزيابي ميشود.
مجموع اين نمرات  24نمره مستمر را تشكيل ميدهد.
-2ارزشيابي پاياني
 22 نمره آزمون عملكردي پايان نيمسال تحصيلي
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بارم بندي پيشنهادي آزمون عملكردي نوبت اول و دوم درس تفكر و سواد رسانهاي
رديف

فصل

را درك ميکند.

4 ،4 ،3

درس

محتواي توليدات رسانهاي را تحليل و پيامهاي آشكار و پنهان آنها

، 2 ،1

نوبت اول

اهداف و عملكرد

نوبت دوم

1

دروس و بارم

،5 ،4 ،1 ،4 ،4 ،3 ،2 ،1
،13 ،12 ،11 ،14 ،3

4

4

13 ،14 ،11 ،14

2

بازنماييها و کليشهها را در توليدات رسانهاي تشخيص ميده..

2و4

11 ،4 ،4

4

2

3

روشها و فنون اقناع را در توليدات رسانهاي تشخيص ميدهد.

2

3 ،5 ،4

4

2

4

فرستنده پيام را تشخيص ميدهد.

3

3

2

4

توانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانهاي را دارد.

3

 14و 11

4

1

ويژگيها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را ميشناسد.

4

13

1

4

حقوق خود در برابر رسانهها و مصاديق آنها را ميشناسد.

4

14

2

5

مؤلفههاي سـبك زندگي در توليدات رسانهاي را تشخيص ميدهد

4

15 ،14 ،11 ،14

4

1

21 ،24

1

1

22

1

3

و آنها را با ارزشها و هنجارهاي جامعه مقايسه ميکند.
3

براي مديريت مصــرف بهينه از رســانهها ،اصــول و قواعدي براي

خود وضع ميکن..
14

بياخالقيهـاي رســـانـهاي را در توليدات و جريانهاي رســـانهاي
تشخيص ميدهد.

22

جمع نمرات
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نمونه سؤاالت آزمون عملكردي

 نمايش قطعهاي فيلم ،تصـوير ،بازي ويدئويي جديد توسـط معلم و تحليل آن توسـط دانشآموز به
صورت کتبي در برگه آزمون
 ارائه اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقايسه و تحليل آنها توسط دانشآموز به صورت کتبي
 ارائه بخشـــي از متن يك مقاله ،داســـتان و  ...در برگه آزمون و تحليل آنها توســـط دانشآموز به
صورت کتبي
 ارايه يك مطالعه موردي در برگه آزمون و تحليل و استخراج نكات کليدي و ديدگاههاي موجود
در آن توسط دانشآموز
 ارائـه چنـد مطالعه موردي در برگه آزمون و مقايســـه نكات کليدي و ديدگاههاي موجود در آنها
توسط دانشآموز
 و ...
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