
  »  1399خردادپایه دوازدهم دربرگزاري امتحانات نهایی نحوه در خصوص  یهاطالع«   

آموزش در سال تحصیلی  تغییر در فرآیندشرایط خاص ناشی از شیوع بیماري کرونا و با توجه به            
  : آن  جریان که در 1398- 99

طبق بررسی هاي انجام گرفته از اول مهرماه تا پایـان بهمـن مـاه اسـتمرار      ،فرآیند آموزش حضوري -1
 .درصد محتواي کتب درسی به صورت حضوري تدریس شده است 80داشته و 

درصد باقیمانده محتواي کتب درسی به صورت غیر  20از اول اسفند ماه تا پایان سال تحصیلی جاري،  -2
لویزیونی، ابتکارات دبیران محترم در بستر پیام رسان ها و نیز ق شبکه هاي رادیویی و تیحضوري و از طر

  . شبکه شاد تدریس می شود

  : دو بخش در نظر گرفته شده استنیز طراحی سؤاالت امتحانات نهایی پایه دوازدهم در 

درصد محتواي کتب درسی که به صورت حضوري تـدریس   80نمره از  16سئواالت الزامی؛  براي کسب  -1
  .و دانش آموزان ملزم به پاسخگویی به تمام سئواالت آن هستندشده است 

درصد محتـواي   20نمره  که در دو نوع طراحی می شوند، نوع اول از  4سئواالت انتخابی؛  براي کسب  -2 
درصدي که به صـورت حضـوري    80کتب درسی که به صورت غیر حضوري تدریس و نوع دوم از محتواي 

دانش آموزان اختیار دارند سئواالتی را که براي پاسخگویی آنها آمـادگی   تدریس شده است در این بخش
   . بیشتري دارند انتخاب و پاسخ دهند

آموزش هـاي غیـر    و همکارانی که دانش آموزان تالشبه  ارزشگذاري   در این شیوه ضمن بدیهی است  
دلیل نتوانسته اند از آموزش هاي  که به هر افراديبه همه دانش آموزان، بویژه  ،حضوري را دنبال کرده اند

به سئواالتی که از بخش تدریس حضوري طرح شـده،  کامل پاسخگویی نیز با غیر حضوري استفاده کنند 
داده می شود تا بدلیل عدم دسترسی به آموزش هاي غیر حضـوري حقـی از آنهـا     20فرصت کسب نمره 

درصد، براي  20و  80در قالب دو بخش به جهت تعیین دقیق محتواي کتب درسی  همچنین .تضییع نشود
تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، عناوین دروس و محدوده مورد نظر براي هر عنـوان کتـاب تعیـین    

  .شده است که توجه دانش آموزان عزیر به آن جلب می شود پیوست مشخصودرجدول 

تعـداد  وزه هاي امتحانی، و رعایت پروتکل هاي بهداشتی در حبراي حفظ سالمت دانش آموزان همچنین 
  ؛ تقسیم شده اند به دو گروه  دانش آموز 968هزارو  637

  . فیزیک -دانش آموزان رشته هاي علوم تجربی و ریاضی ، گروه اول



سوم متوسطه و پیش  ،معارف اسالمی علوم و  ،علوم انسانیادبیات و دانش آموزان رشته هاي  ، گروه دوم
  .دانشگاهی نظام قبلی 

و حـوزه  فاصله در نظر گرفته شـده  متر  2تا  1.8 بین صندلی ها  اجتماعی گذاري رعایت فاصلهبراي  که 
جلـب  تدابیري اتخاذ شده که بـا  همچنین . شده است یا به تعداد کافی پیش بینی و مه نیز هاي امتحانی

رصـد و آنهـا   مراقبین سالمت و کارشناسان شبکه هاي بهداشت و درمان، سالمت دانش آموزان همکاري 
صندلی ،  سالن، هر جلسه امتحان تا امتحان بعدي فاصلهملزم به استفاده از ماسک و دستکش شوند و در 

  .ضد عفونی شوندو ملزومات حوزه ها ها 

 


