DARI

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ

اھﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

»دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼنﺳﺎﻻن « ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ،ﭘﺮوﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎﻧﺎﺳﺖ .ھﺪف اﯾﻦ
ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎدی ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﮐﻼن ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻟﺴﺎن ﻣﺎدرﯾﺸﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ذرﯾﻌﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﮏ
ﻟﺴﺎن دوم ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺑﺰارھﺎی ﻟﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ« را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﮫ آﻧﻌﺪه از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮭﺎرت ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺳﻮاد ھﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﻮاد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ای ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ازاﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﭼﮭﺎر
ﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ دوره ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،داﻧﺶ و
اھﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ »دوره« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﻼن ﮔﺬاری و دﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،داﻧﺶ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
دوره ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺿﺮورت ھﺎی ﻓﺮدی ،ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﯾﺎ »ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺷﮭﺮی« ،اﻋﺘﺒﺎر
دھﯽ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ،و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ً اﯾﻦ »دوره« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﯿﻮه ھﺎی
ﮐﺎری اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن

ذرﯾﻌﮫ »دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺳﺎﻻن« ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ،ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ
را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻞ در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻞ در ﺣﺮف زدن ،ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﮔﻮش دادن و درک زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻞ در ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻆ ﺧﻮب ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻞ دراﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻞ در وﻓﻖ دادن زﺑﺎن ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ و ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮد .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﮔﺎھﯽ ﻣﺤﺼﻞ درﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ،و

 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺘﻞ و اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ھﻤﭽﻨﯿﻦﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺼﺎﺣﺖ زﺑﺎن در ﻧﺰد ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ
داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ھﻢ از طﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎری و ھﻢ از طﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺧﻮد .ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ و
ﻣﮭﺎرت ھﺎی از ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻧﯽ را درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺼﯿﺢ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﻟﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .داﻧﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻟﻐﺎت ،ﻋﺒﺎرات ،ﺗﻠﻔﻆ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﮔﺮاﻣﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺘﻦ
و اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﻟﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺎن ﮐﻼم و ھﺪف ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ذرﯾﻌﮫ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺶ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دوره ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻦ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﻟﻐﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،و ﺻﺪاھﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی دﯾﺠﯿﺘﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪون آن
ھﺎ ﺑﺮ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﮫ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در ﺳﻮﯾﺪن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
اﯾﻦ دوره ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ﺧﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺘﻞ ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ذرﯾﻌﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
-

درک ﺧﻮد از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻦ ھﺎی ﻣﮑﺘﻮب و ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﻟﺴﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺴﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ،
راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را در ﻟﺴﺎن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،

 از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ،درک و ﺑﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد،-

ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺳﺎده ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ

از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺘﻞ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ

»دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺳﺎﻻن« ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﯽ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  2 ،1و 3
»و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮭﺎر دوره درﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  C ،B ،Aو  Dاﺳﺖ .ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ  1ﺷﺎﻣﻞ دوره ھﺎی  C ،B ،Aو  ،Dﭘﺮوﮔﺮام  2ﺷﺎﻣﻞ
دوره ھﺎی  C ،Bو  ،Dو ﭘﺮوﮔﺮام  Cﺷﺎﻣﻞ دوره ھﺎی  Cو  Dﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد
دارای ﺑﺴﺘﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ و اھﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام دوره ورودی و ﻣﯿﺰان اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﺮوﮔﺮام
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوره ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﭘﺮوﮔﺮام را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ دوره
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ«.
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام دوره ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ،ﺷﺮاﯾﻂ ،و
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﺮورﯾﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دوره ھﺎی اﯾﻦ ﺳﮫ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و داﻧﺶ او از ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ در اﺑﺘﺪای دوره ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن ھﺎ دﯾﺰاﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺳﺎﻻن« ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان را ﭘﺲ از ھﺮ دوره ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،دوره  Dﭘﺮوﮔﺮام
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی »ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ«
»ذرﯾﻌﮫ دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺳﺎﻻن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،1
ﻣﺘﻌﻠﻢ« اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارد ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
از اﯾﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺷﺪن »ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﻧﺪ ،طﯽ ﮐﺮدن دوره ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ  2و  3ﻧﯿﺰ ﺿﺮور ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از دوره ھﺎی  A-Dارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ
دوره ھﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی »ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻟﺴﺎن ﻣﺎدری ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﯾﺎ ھﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﮫ آن ﺗﺴﻠﻂ دارد« اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

DARI

ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻘﻄﮫ اﺧﺘﻼف ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ درک و ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ
در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی ،ﮐﺎری و »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮ« اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه داﻧﺶ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﺮات  D ،C ،B ،Aو  Eﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺶ ھﺎی ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﻨﺞ »ﺑﺨﺶ داﻧﺶ« ﮐﺘﮕﻮری ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ :درک ﻣﻄﻠﺐ
از طﺮﯾﻖ ﮔﻮش دادن ،درک ﻣﻄﻠﺐ از طﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ طﻮر ﺷﻔﺎھﯽ ،ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻄﻠﺐ ،و ﻣﮭﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ» .ﺑﺨﺶ
ھﺎی داﻧﺶ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻟﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺼﻞ  20ﭘﺎراﮔﺮاف  35ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ) (2010:800ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از دوره ھﺎی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺒﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺑﺨﺶ
ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻤﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ درک ﻣﻄﻠﺐ از طﺮﯾﻖ ﮔﻮش دادن
ﮐﻮرس A
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎده و روزﻣﺮه را ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎدی و
ﻋﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده را در روﯾﺪاد
ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه روزﻣﺮه وھﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت روﺷﻦ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد
را درک ﮐﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎده و
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ از طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻧﻤﺮه  Dﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
 Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاﺳﺖ

ﻧﻤﺮه B

ﻣﺤﺼﻞ ﺟﻤﻼت ﻋﺎدی و ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻋﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده را
ﻧﻤﺮه  Cو ﺗﺎ
در روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ
اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
ﺷﺪه روزﻣﺮه وھﻢ
 Aاﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و
روﺷﻦ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ
ﺧﻮد را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎھﯽ
ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻧﻤﺮه A
ﻣﺤﺼﻞ ﺟﻤﻼت وﻋﺒﺎرات ﺑﮫ
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده را در
روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه
روزﻣﺮه وھﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺷﻦ و ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎده و
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﮐﻮرس B

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺿﺢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺎده و روزﻣﺮه را ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از روﯾﺪاد
ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه ﺳﺎده ،ﺻﺤﺒﺖ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺧﺒﺎر ﺳﺎده وﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺸﮭﻮر از طﺮﯾﻖ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن
ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از ﭘﯿﺎم ھﺎی
ﮐﻮﺗﺎه و روﺷﻦ ﺷﻔﺎھﯽ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ در روزﻣﺮه از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻧﻤﺮه  Dﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم در ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه Eو از روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ
ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻧﻤﺮه ﺷﺪه ﺳﺎده ،ﺻﺤﺒﺖ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺧﺒﺎر ﺳﺎده
 Cاﺳﺖ
وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﮭﻮر از
طﺮﯾﻖ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن
ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
وﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ
آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از ﭘﯿﺎم ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و
روﺷﻦ ﺷﻔﺎھﯽ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ در
روزﻣﺮه از طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده ،ﺻﺤﺒﺖ،
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺧﺒﺎر ﺳﺎده
ﻧﻤﺮه
وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﮭﻮر از طﺮﯾﻖ
 Aاﺳﺖ
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﺑﮫ.
طﻮر ﺳﺎده وﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ و ﺗﻔﺎوت ھﺎی
ﺟﺰﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
ﭘﯿﺎم ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و روﺷﻦ
ﺷﻔﺎھﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
در روزﻣﺮه از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

DARI

ﮐﻮرس C

ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن واﺿﺢ و ﺳﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺷﮭﺮی ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری را درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از روﯾﺪاد
ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه ﺳﺎده ،ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت،
ﺻﺤﺒﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه
در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﮫ
طﻮر ﺳﺎده ,ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.

ﻧﻤﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از ﭘﯿﺎم ھﺎی
واﺿﺢ و ﺳﺎده ﺷﻔﺎھﯽ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ در روزﻣﺮه از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ
ﺷﺪه ﺳﺎده ،ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت،
ﺻﺤﺒﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
،اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن
مﺣﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﮫ طﻮر
ﺳﺎده و توﺿﯿﺢ دادن
در ﻣﻮرد
ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ آن ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از ﭘﯿﺎم ھﺎی واﺿﺢ
ﺳﺎده ﺷﻔﺎھﯽ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ در
روزﻣﺮه از طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
نﺳﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از روﯾﺪاد ھﺎی ﺑﺎزﮔﻮ
ﺷﺪه ﺳﺎده ،ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت،
ﺻﺤﺒﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
،اﺧﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﮫ طﻮر
ﺳﺎده
و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن در ﻣﻮرد
ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ و ﺗﻔﺎوت
ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ آن ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از ﭘﯿﺎم ھﺎی واﺿﺢ
ﺳﺎده ﺷﻔﺎھﯽ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ در
روزﻣﺮه از طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ .

ﮐﻮرس D

ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن واﺿﺢ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺷﮭﺮی ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری را ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
داﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت،
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
»اﺧﺒﺎر« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
آﺷﻨﺎ ذرﯾﻌﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای
اﺻﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻔﺼﻞ و
واﺿﺢ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ
از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻗﺼﮫ ھﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت،
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ،ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
»اﺧﺒﺎر« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ذرﯾﻌﮫ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای
اﺻﻠﯽ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺿﺮوری
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد
را از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻔﺼﻞ
و واﺿﺢ ،ﺑﮫ
ﺻﻮرت
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪاز
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

داﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت،
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ،ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
»اﺧﺒﺎر« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ذرﯾﻌﮫ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای
اﺻﻠﯽ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺿﺮوری و ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﮑﺎت ﺧﺎص و ظﺮﯾﻒ
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی
ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﻔﺼﻞ و
واﺿﺢ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﯿﺎرارزﯾﺎﺑﯽ
درک ﻣﻄﻠﺐ از طﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﻮرس A

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎده ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ را ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ» ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ« و ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﮫ
ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻐﺎت راﯾﺞ و
ﻧﻤﺎدھﺎ »و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرات
ﺳﺎده« را ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
»ﺑﺨﻮاﻧﺪ« و ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮن ﮐﻮﺗﺎه و
ﺳﺎده درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻔﮭﻤﺪ.

ﻧﻤﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺳﻔﺎرﺷﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
آﺷﻨﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻔﮭﻤﺪ.
 Aاﺳﺖ

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮن
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه ﺳﺎده
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻔﮭﻤﺪ.

ﮐﻮرسB

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی »آﺷﻨﺎی« زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ از ﻣﺘﻮن ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،آن ھﺎ را ﺑﻔﮭﻤﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ
و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
آﺷﻨﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻧﻤﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه
ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده ،وﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ آن ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻋﻤﺪه ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده
،وﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ
و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ آن
،ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از ﭘﯿﺎم ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻗﻌﯽ ،و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،واﺿﺢ ،و
ﺳﺎده از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﻮاﻧﺪن
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ
اﻧﺘﺨﺎب و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻗﻌﯽ ،و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه،
واﺿﺢ ،و ﺳﺎده از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻗﻌﯽ ،و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه،
واﺿﺢ ،و ﺳﺎده از
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮاﻧﺘﺨﺎب و
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

DARI

ﮐﻮرس C

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری از ﻣﺘﻮن ﺳﺎده و راﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،آن ھﺎ را ﺑﻔﮭﻤﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
آﺷﻨﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه آن ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده،
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ را در
ﻣﺘﻦ ھﺎ ،ﺟﺪول ھﺎ ،و ﮔﺮاف ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ودر ﻣﻮرد
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺳﺎده ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ،وﻣﻘﺮرات واﺿﺢ
طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﻮاﻧﺪن
را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ھﺪف
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎب و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ
را ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد
از ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه آن
وﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ
ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه
آن وﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﮭﻢ ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده ،و ﺑﺎ
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ آن،
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺸﺨﺺ را در ﻣﺘﻦ ھﺎ،
ﺟﺪول ھﺎ ،و ﮔﺮاف ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ودر
ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺸﺨﺺ را در ﻣﺘﻦ ھﺎ،
ﺟﺪول ھﺎ ،و ﮔﺮاف ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ودر
ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ،و
ﻣﻘﺮرات واﺿﺢ طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را
از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ،و
ﻣﻘﺮرات واﺿﺢ طﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ھﺪف ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ھﺪف ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﻮﺛﺮاﻧﺘﺨﺎب و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﮐﻮرس D

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﺪف و طﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎده در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و
درک ﺧﻮد از ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه آن
ﺑﮫ طﻮرﺳﺎده ،ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ را در
ﻣﺘﻦ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ودر
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺪﻻﻻت
ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد را از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ،و ﻣﻘﺮرات
واﺿﺢ ازطﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﻮاﻧﺪن
را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ھﺪف
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎب و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

 .ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد از
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه آن ﺑﮫ
طﻮرﺳﺎده و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮭﻢ ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺸﺨﺺ را در ﻣﺘﻦ ھﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ودر
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد
را از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎ ،و ﻣﻘﺮرات
واﺿﺢ ازطﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ھﺪف ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب
و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه  Cو ﺗﺎ
اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﺧﻮد
از ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﻤﺪه آن ﺑﮫ
طﻮرﺳﺎده و ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﮭﻢ ،و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت
ھﺎی ﺟﺰﺋﯽ آن ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺸﺨﺺ را در ﻣﺘﻦ
ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آورده ودر ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺪﻻﻻت
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ درک ﺧﻮد
را از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎ ،و ﻣﻘﺮرات
واﺿﺢ ازطﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﻮاﻧﺪن
را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ھﺪف ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب و از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ

ﮐﻮرس A

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮارﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺒﺎط را در ﺣﺎﻻت واﻗﻌﯽ و روزﻣﺮه ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﮭﺪارد.

ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده روزﻣﺮه از طﺮﯾﻖ
ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﺳﻼم
ﻋﻠﯿﮑﯽ ،ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ و وداع و
ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت
ﺳﺎده درﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺿﺮورﯾﺎت
واﻗﻌﯽ.

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده روزﻣﺮه از
طﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت
وﻋﺒﺎرات
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﺮﺳﯿﺪن و
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت
ﺳﺎده درﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺿﺮورﯾﺎت واﻗﻌﯽ.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده روزﻣﺮه
از طﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن
ﮐﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات
و ﺟﻤﻼت و ﭘﺮﺳﯿﺪن و
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت
ﺳﺎده درﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺿﺮورﯾﺎت واﻗﻌﯽ.

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت ،ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ طﻮر
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم و
ﺗﻔﮭﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت،
ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی دﯾﮕﺮ
را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
.

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت ،ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
.

ﮐﻮرس B

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺒﺎط را در ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﮭﺪارد .
ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﺳﺎده در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ از
طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات و ﺧﻮاھﺸﺎت
ﺧﻮد و واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ طﻮری
ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﮕﮭﻤﯿﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات و
ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮد و واﮐﻨﺶ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ طﻮری
ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ را ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﮕﮭﻤﯿﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ
از طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات
و ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮد و
واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ
ﺻﺤﺒﺖ را ﺧﻮب در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮕﮭﻤﯿﺪارد
،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ
و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﻮرس C
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﺪف و طﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد  ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ ﺗﺮ
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده و ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز
و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮات اﻓﮑﺎر ،و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد.

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﮭﻮﻟﺖ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده و ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
اﺑﺮاز و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻈﺮات اﻓﮑﺎر ،و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ طﻮری
ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮭﻮﻟﺖ در ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده و ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ از
طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز و
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮات
اﻓﮑﺎر ،و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮده وآﻧﺮا ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده تر
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮭﻮﻟﺖ در
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
.

ﮐﻮرس (B1/B1+) D

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪک ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﮫ ھﺪف و ھﻤﺼﺤﺒﺖ ،در ﺣﺎﻻت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری
ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﮭﺪارد.

ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﺳﺎده و
ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ
از طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز و ﻧﻈﺮات و ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎده
و ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﺮازو درﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﮑﺎر وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺗﺎ
اﻧﺪازه ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد.

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺳﺎده و ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ از طﺮﯾﻖ
اﺑﺮاز و ﻧﻈﺮات و ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﺮاز و
درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﮑﺎر
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ
ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮد.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ در ﺻﺤﺒﺖ
ھﺎی ﺳﺎده و ﺑﺤﺚ ھﺎ در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺂت آﺷﻨﺎ
از طﺮﯾﻖ اﺑﺮاز و
ﻧﻈﺮات و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ھﻢ ﭼﻨﺎن
اﺑﺮاز و درﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﮑﺎر وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ و
ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده
وآﻧﺮا ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﯾﺎ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮف زدن
ﮐﻮرس A
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺎده درﺑﻌﺾ از ﺣﺎﻻت ﮐﮫ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮهB

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و
ﻋﺒﺎرات ﺳﺎده در ﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ،و
ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در
ﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﺠﺎرب ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﮭﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﺟﻤﻼت در
ﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﺠﺎرب ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت واﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت
واﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی دﯾﮕﺮ
را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﺣﺮﮐﺎت
واﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی دﯾﮕﺮ
را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
.

ﮐﻮرس B
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺎت درﺣﺎﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎ ﯾﺪ.
ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده در ﺑﺎره
ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ و اﺷﺨﺎص ،
ﻣﮑﺎن ھﺎ ،و روﯾﺪاد ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﮭﻮر ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
و
در ﺑﺎره ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻔﮭﻮم در
اﺷﺨﺎص ،ﻣﮑﺎن ھﺎ ،و
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
ﻣﺸﮭﻮر،
روﯾﺪاد ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ
ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺢ و
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز
ﻣﯿﺪارد .

ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ و ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارد .
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺑﺴﯿﺎرﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ در ﺑﺎره
ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ و
اﺷﺨﺎص ،ﻣﮑﺎن ھﺎ ،و
روﯾﺪاد ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﮭﻮر ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت واﺿﺢ
وﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارد .
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﻮرس C
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪک ﻣﺨﺎطﺐ ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده در ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﮕﮭﺪارد .
ﻧﻤﺮه E

ﻧﻤﺮه D

ﻧﻤﺮه C

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎده درﺑﺎره
ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ،و ﻧﻈﺮات اش در
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﺸﻮره ھﺎی ﺳﺎده و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ درﺑﺎره ﺗﺠﺎرب
ﺷﺨﺼﯽ،و ﻧﻈﺮات اش
در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده و ﻣﺸﻮره ھﺎی ﺳﺎده
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﺴﯿﺎرﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ درﺑﺎره
ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ،و
ﻧﻈﺮات اش در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و
ﻣﺸﻮره ھﺎی ﺳﺎده و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ و ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﮭﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده ھﻤﭽﻨﺎن
ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺪک ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز
ﻣﯿﺪھﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺢ و
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز
ﻧﻤﻮده ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺎرآمد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﮐﻮرس D

ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت
واﺿﺢ وﺑﺴﯿﺎرﺑﮭﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮب
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز
ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﺪف و ﻣﺨﺎطﺐ ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و رﺳﻤﯽ ﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ،
ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮهC
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎده درﺑﺎره
روﯾﺪاد ھﺎی ﺟﺎری ،ﺗﺠﺎرب
،اﺣﺴﺎس و ﻧﻈﺮات اش ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﺸﻮره
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﻧﺪک روان و اﻧﺪک
ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺪک ﺗﻨﻮع
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ درﺑﺎره روﯾﺪاد
ﻣﻔﮭﻮم در
ھﺎی ﺟﺎری ،ﺗﺠﺎرب،
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
اﺣﺴﺎس و ﻧﻈﺮات اش
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
داده و ﻣﺸﻮره دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  Aاﺳﺖ
ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب روان وﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده ھﻤﭽﻨﺎن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺗﻨﻮع
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﺴﯿﺎرﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ درﺑﺎره
روﯾﺪاد ھﺎی ﺟﺎری،
ﺗﺠﺎرب ،اﺣﺴﺎس و
ﻧﻈﺮات اش ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و
ﻣﺸﻮره دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮب
روان و ﺧﻮب ﺑﮭﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮب
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز
ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ،اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﮐﻮرسA
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ« را ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از»ﻟﻐﺎت ﺳﺎده و
ﻧﻤﺎد« در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
راﯾﺞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت »ﮐﺎﻣﻼ
ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻢ را ﺑﺮ
ﺑﻨﯿﺎد ﺿﺮورت ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
»ﻟﻐﺎت ﺳﺎده ،ﻧﻤﺎد و
ﻋﺒﺎرات ﺳﺎده« در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
راﯾﺞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه B

ﻧﻤﺮه A

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ را
ﺑﺎ »ﻟﻐﺎت ﺳﺎده ،ﻧﻤﺎد
و ﻋﺒﺎرت« در ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی راﯾﺞ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت
»ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻢ
را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺿﺮورت ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻮرس B

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎده ای ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ »ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ«.
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده و
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ  ،ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ،و ﻣﺘﻦ ھﺎی
در ﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺧﻮد و روﯾﺪاد
ھﺎی را ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را ﺧﻠﻖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت
»ﮐﺎرآﻣﺪ« ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﮭﻢ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﺿﺮورت ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه A

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﺤﺼﻞ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺳﺎده
ﻣﻔﮭﻮم در
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺢ ،
ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ،و ﻣﺘﻦ ھﺎی در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
ﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺧﻮد و روﯾﺪاد Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
ھﺎی را ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه
ﺳﺎده وواﺿﺢ ،
ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ،و ﻣﺘﻦ ھﺎی
در ﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺧﻮد و
روﯾﺪاد ھﺎی را ﮐﮫ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را
ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را
ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﻮﺛﺮﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﻮرس C

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی راﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری ﻣﺘﻮن ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﺪف و ﻣﺨﺎطﺐ در آن ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و قاﺑﻞ
ﻓﮭﻢ در ﺑﺎره ﺗﺠﺎرب ،اﺣﺴﺎﺳﺎت،
و ﻧﻈﺮات و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯿﺎت و ﻣﺘﻦ ھﺎی
دﯾﮕﺮ رﺳﻤﯽ در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآمد
ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺪک ﺗﻨﻮع در
ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻼت
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .

نﻣﺮه  Dبه ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Eو ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه
 Cاس ت

ﺷﻤﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻧﺴﺒﺘﺎ واﺿﺢ
در ﺑﺎره ﺗﺠﺎرب
،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،و ﻧﻈﺮات و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯿﺎت و ﻣﺘﻦ
ھﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﻤﯽ در
ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و واﺿﺢ در
ﺑﺎره ﺗﺠﺎرب
،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،و ﻧﻈﺮات
و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی واﻗﻌﯿﺎت و
ﻣﺘﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﻤﯽ
در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮرﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎ
در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺗﻨﻮع در
ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ در
ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮب ﺗﻨﻮع در
ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﻮثرﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﻣﺤﺼﻞ

ﮐﻮرس D

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﮫ ھﺪف

ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﺷﮭﺮی» ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ« و ﮐﺎری ﻣﺘﻮن
ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و آن ھﺎ را ﺑﺎ ھﺪف و ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دھﺪ.
ﻧﻤﺮه A
ﻧﻤﺮه B
ﻧﻤﺮه C
ﻧﻤﺮه D
ﻧﻤﺮه E
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺪک روان
ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ،
و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻧﺪک ﺗﻨﻮع در
ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻼت
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ اﻧﺪک اطﻤﯿﻨﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﺳﺎده وھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺮی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را در ﻣﺘﻦ
ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎی را از ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ طﻮرﻋﻤﺪﺗﺎ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

دﻧﻤﺮه  Dﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه E
او ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎد
ﻧﻤﺮه  Cاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر روان ﻣﺘﻦ
ھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ،
و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ
در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب
ﺗﻨﻮع در ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ .

ﻧﻤﺮه  Bﺑﮫ
ﻣﻔﮭﻮم در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﺮه
Cو ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎد ﻧﻤﺮه
 Aاﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ھﺎی ﺳﺎده وھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺮی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را در
ﻣﺘﻦ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر
ﻣﯿﺒﺮد.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب ﮐﺎرآمد ﯾﺎدداﺷﺖ
ھﺎی را از ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﺴﯿﺎر روان ﻣﺘﻦ ھﺎی
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ،و
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ در
ﻣﺘﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮب ﺗﻨﻮع در
ذﺧﯿﺮه ﻟﻐﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی
ﺳﺎده وھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮی
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را در ﻣﺘﻦ
ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد.
ﻣﺤﺼﻞ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮب
ﮐﺎرآﻣﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎی
را از ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ
طﻮرﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

