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آموزش  برنامھ درسی برای
 زبان سوئدی برای مھاجرین

 اھداف تحصیلی
بھ جھت تعلیم لسان سویدنی بھ مھاجران، پروگرامی مسلکی برای تعلیم لساناست. ھدف این » ساالن دوره ھای تعلیمی شاروالی برای کالن«

پروگرام انتقال دانش بنیادی لسان سویدنی بھ مھاجران کالن 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 

 را فراھم می کند.» مطالعات بیشتر«النھ در زندگی روزانھ، زندگی شھری، محیط کاری و ھمچنین مشارکت فعا
 

یکی از اھداف این برنامھ آموزشی ارائھ امکانات خواندن و نوشتن بھ آنعده از مھاجرینی بزرگسال کھ فاقد مھارت ھای اولیھ سواد ھستند، 
ا با زبان ای مینویسد کھ از سیستم الفبای متفاوت ازالفبای التین استفاده میکند، در چھار میباشد. برای یک محصلی کھ سواد عملی ندارد و ی

این دوره تعلیمی باید بر افرادی کھ تجربیات، موقعیت زندگی، دانش و چوب این برنامھ تحصیلی تدریس خواندن و نوشتن صورت میگیرد. 
ید با ھمکاری متعلم پالن گذاری و دیزاین شود و با منافع، تجربیات، دانش ھای با» دوره«اھداف تحصیلی متفاوتی دارند تمرکز کند. این 
 مختلف و اھداف بلند مدت متعلم سازگار باشد.

 
، اعتبار »جھت گیری ھای شھری«دوره تعلیمی باید بر بنیاد ضرورت ھای فردی، با اشتغال و فعالیت ھای دیگر مثل زندگی کاری و یا 

باید تا جای ممکن از نظر زمانی، مکانی، محتوا و شیوه ھای » دوره«گر دوره ھای تعلیمی ترکیب شود. بناً این دھی، کارآموزی، و یا دی
 کاری انعطاف پذیر باشد.

  

 داف برنامھ تحصلی و ویژگی ھای آناھ
این فرصت را دارند تا موارد زیر بھ جھت تعلیم لسان سویدنی بھ مھاجران، متعلمین » دوره ھای تعلیمی شاروالی برای کالن ساالن«ذریعھ 

 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.  
 تن یک تلفظ خوب شود.باید باعث رشد توانایی محصل در یادگرف  
 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  
 ی دیجیتل و ابزارھای ارتباطی و تعلیمی مرتبط و ھمچنینتوانایی استفاده از تکنالوژ -  
 توانایی 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 
ارتباط ھم از طریق گفتاری و ھم از طریق نوشتاری با در نظر داشت نیازمندی ھای خود. محصل باید دانش و داشتن توانایی برقرار کردن 

مھارت ھای از نوع مختلف را بدست آورد تا بتواند گزینھ ھای مناسب زبانی را دررابطھ با موقیعت ھای موجود برقراری ارتباط ،انتخاب 
این دوره باید فرصت افزایش  متنوع می باشد کھ با ھم عمل نموده و ھمدیگر را تکمیل می کند.کند.توانایی فصیح زبانی شامل مھارت ھای 

دانش و مھارت ھای مختلف را برای متعلمین فراھم کند تا برای برقراری ارتباط در موقعیت ارتباطی فعلی انتخاب ھای لسانی مرتبط را 
تلفظ و ساختارھای گرامری می شود اما دانش استفاده لسانی بھ چگونگی ایجاد متن  انجام دھند. دانش سیستم لسانی بھ شمول لغات، عبارات،

و انتخاب ھای لسانی کاربردی و اعمال تغییرات لسانی با توجھ بھ مشارکان کالم و ھدف ارتباطی مربوط است. توانایی استفاده از 
 ه نیز یکی از توانش ھای مھم محسوب می شود.استراتژی ھا و ابزارھای مختلف برای انتقال پیام ذریعھ موثرترین شیو

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 
تعلیم لسان و ھمچنین چگونگی ھا بر ھم تاثیر می گذارند. ھمچنین این دوره تحصیلی بھ متعلم کمک می کند تا آگاھی خود از چگونگی 



 

 

با پدیده ھای زندگی ھا تعلیم خود را افزایش دھد. ھمچنین متعلم این فرصت را دارد تا با بررسی تجربیات فرھنگی خود و مقایسھ آن 
 روزانھ، زندگی شھری، تحصیل، و زندگی کاری در سویدن مھارت ھای بین فرھنگی خود را افزایش دھد.

متعلم کمک می کند تا مھارت خود در استفاده از تکنالوژی دیجیتل، رسانھ ھا و ابزارھای مرتبط و  برای کسب ین دوره ھمچنین بھ ا
 معلومات، برقراری ارتباط و یادگیری را تقویت کند.

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

 پیام متن ھای مکتوب و  ساختار ھای لسانی افزایش دھد،درک خود از چگونگی انتقال  -
 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، -

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

 از تکنالوژی دیجیتل و مھارت ھای سوادآموزی مرتبط استفاده کند.

 ساختار این برنامھ آموزشی
 3و  2، 1بھ منظور تعلی لسان سویدنی بھ مھاجران شامل سھ پروگرام تعلیمی مختلف » دوره ھای تعلیمی شاروالی برای کالن ساالن«
شامل  2، پروگرام Dو  A ،B ،Cشامل دوره ھای  1. پروگرام تعلیمی است Dو  A ،B ،Cو ھمچنین چھار دوره درسی مختلف «

می باشد. ھدف پروگرام ھای تعلیمی متفاوت مد نظر قرار دادن افراد   Dو  Cشامل دوره ھای  C، و پروگرام Dو  B ،Cدوره ھای  
دارای بستر، شرایط و اھداف متفاوت است. این پروگرام دوره ورودی و میزان انکشاف مناسب را مشخص می کند. متعلم پروگرام 

ایط شخصی او مناسب تر است می گذراند. شرایط علمی یک دوره تعلیمی خود را شروع می کند و دوره تعلیمی پروگرام را کھ برای شر
 »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
 ق با ضروریات صورت می گیرد.موارد مرتبط با توانایی او در تطاب

 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.

بھ جھت تعلیم لسان سویدنی بھ مھاجران را پس از ھر دوره تکمیل کند. با » دوره ھای تعلیمی شاروالی برای کالن ساالن«متعلم می تواند 
پروگرام  Dاین حال تمام متعلمین این فرصت را دارند تا با اعمال تغییرات مورد ضرورت برای تطبیق متعلم با ضروریات علمی، دوره 

 بگذرانند. تعلیمی خود را

 »مقدماتی«مھارت ھای سوادآموزی 
 

، 1ذریعھ دوره ھای تعلیمی شاروالی برای کالن ساالن بھ منظور تعلیم لسان سویدنی بھ مھاجران و بھ خصوص در پروگرام تعلیمی «
دانش و استفاده اتوماتیک  این فرصت را دارد تا مھارت ھای سوادآموزی مقدماتی را تعلیم ببیند. این مھارت ھا شامل تقویت سطح» متعلم

 .می تواند زمان بر باشد» بھ صورت کاربردی«از این دانش است. اصوال با سواد شدن 

ممکن است برای متعلمینی کھ سواد خواندن و نوشتن دارند اما بھ الفبای التین تسلط ندارند، طی کردن دوره تعلیم یادگیری مھارت ھای 
نیز ضرور باشد. در این حالت پروسھ تعلیم متفاوت بھ نظر می رسد تعلیم مربوط بھ   3و  2می سوادآموزی مقدماتی در پروگرام تعلی

ارتباط ندارد اما بخش جداگانھ ای را تشکیل می دھد کھ با این  A-Dیادگیری مھارت ھای سوادآموزی مقدماتی با ھیچ یک از دوره ھای 
 دوره ھا ترکیب شده است.

 انجام شود» متعلم بھ آن تسلط دارد«می تواند بھ لسان مادری متعلم و یا ھر لسانی کھ » قدماتیم«سوادآموزی تدریس مھارت ھای 
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 ارزیابی

نقطھ اختالف ارزیابی ھا مربوط بھ توانایی متعلم در استفاده از لسان سویدنی بھ صورت قابل درک و برای دست یابی بھ اھداف مختلف 
ارزیابی باید در برگیرنده دانش محصل بر اساس معیارھای در نظر گرفتھ  است.» بیش ترمطالعات «در زندگی روزانھ، شھری، کاری و 

درک مطلب  کتگوری بندی شده است:» بخش دانش«دانش ھای مورد ضرورت بر بنیاد پنج باشد.  Eو  A ،B ،C ،Dشده برای نمرات 
بخش « شفاھی ،تھیھ شفاھی مطلب، و مھارت نوشتن.از طریق گوش دادن، درک مطلب از طریق خواندن، تاثیرگذاری متقابل بھ طور 

نباید بھ طور مستقل مورد بررسی قرار گیرند بلکھ معلم باید ارزیابی کلی از توانایی لسانی متعلم داشتھ باشد و آن را بنیاد » ھای دانش
 توانایی لسان شناختی متعلم قرار دھد.

بھ ھر یک از دوره ھای سپری شده باید نمبری اختصاص داده شود. بھ بخش  (2010:800)قانون معارف  35پاراگراف  20بر بنیاد فصل 
 داده نمی شود.مقدماتی، نمبر اختصاص سوادآموزی ھای تعلیمی مرتبط با مھارت ھای 

  



 

 

 
 معیار ارزیابی درک مطلب از طریق گوش دادن

 Aکورس  
 محصل با اندکی کمک میتواند صحبت ساده و روزمره را بفھمد.

 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره  Aنمره 
محصل جمالت وعبارات بھ 
ھم پیوستھ کوتاه ساده را در 

رویداد ھای بازگو شده 
روزمره وھم معلومات 

مناسب و روشن و مورد 
عالقھ خود را درک می کند 

. 

محصل درک خود را از 
دستورات شفاھی ساده و 

خوب معمولی بھ شکل 
از طریق عمل بھ  کارآمد

 آن نشان می دھد.

بھ مفھوم  Bنمره 
در برگیرنده 

و تا C نمره 
 اندازه زیاد نمره 

A است 

 محصل جمالت عادی و 
عبارات کوتاه ساده را 
در رویداد ھای بازگو 

شده روزمره وھم 
معلومات مناسب و 

روشن و مورد عالقھ 
 خود را درک می کند .

محصل درک خود را 
از دستورات شفاھی 

نسبتا ساده و معمولی 
از طریق عمل  کارآمد

 بھ آن نشان می دھد.

بھ مفھوم  Dنمره 
در برگیرنده نمره 

E  و تا اندازه زیاد
 نمره 

C  است 

محصل میتواند کلمات عادی و 
عبارات کوتاه ساده را در رویداد 

ھای بازگو شده روزمره وھم 
مورد عالقھ خود معلومات روشن و 

 را درک کند .

محصل درک خود را از 
دستورات شفاھی ساده و 

از طریق  عمدتا کارآمدمعمولی 
 عمل بھ آن نشان می دھد.

 
 

B کورس 
 محصل میتواند بھ صورت واضح، صحبت ساده و روزمره را بفھمد.

 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره  Aنمره 
محصل درک خود را از 

شده  رویداد ھای بازگو
کوتاه ساده ،صحبت، 
معلومات، اخبار ساده 

ومطالب مشھور از طریق 
خالصھ 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 
 رآمد نشان می دھد.کا

بھ مفھوم  Bنمره 
در برگیرنده نمره  

C و تا اندازه زیاد
 نمره 

A است 

محصل درک خود را 
از رویداد ھای بازگو 

شده ساده ،صحبت، 
معلومات، اخبار ساده 

ومطالب مشھور از 
طریق خالصھ نمودن 

عمده محتویات 
وتوضیح جزئیات مھم 

 آنھا نشان میدھد.

محصل درک خود را 
پیام ھای کوتاه و از 

روشن شفاھی و 
دستورالعمل ھا در 
روزمره از طریق 

عمل بھ آنھا بھ یک 
شکل نسبتا کارآمد 

 نشان می دھد.

بھ مفھوم در D نمره 
و Eبرگیرنده نمره  

 تا اندازه زیاد نمره 
C است  

محصل درک خود را از رویداد 
ھای بازگو شده ساده ،صحبت، 
معلومات، اخبار ساده ومطالب 

مشھور از طریق خالصھ 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.
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C کورس  

 زندگی روزمره، شھری، تحصیلی و کاری را درک کنند. متعلمین می توانند سخنان واضح و ساده بھ کار رفتھ در موقعیت ھای رایج
 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره  Aنمره 

محصل درک خود را 
از رویداد ھای بازگو 
شده ساده ،تشریحات، 

صحبت، معلومات 
،اخبار کوتاه در مورد 
مطالب آشنا از طریق 

خالصھ نمودن 
بھ طور  محتویات عمده

 ساده 
و توضیح دادن در مورد 

مھم و تفاوت  نکات
آن نشان  ھای جزئی

 میدھد .
  

محصل درک خود را 
از پیام ھای واضح 

ساده شفاھی و 
دستورالعمل ھا در 
روزمره از طریق 

 عمل بھ آنھا بھ شکل
نشان می  خوب کارآمد

 دھد .

بھ مفھوم  Bنمره  
 در برگیرنده نمره 

C و تا اندازه زیاد
 نمره 

A است 

محصل درک خود را 
بازگو  از رویداد ھای

شده ساده ،تشریحات، 
صحبت، معلومات 

،اخبار کوتاه در مورد 
مطالب آشنا از طریق 

خالصھ نمودن 
بھ طور  حتویات عمدهم

وضیح دادن ساده و ت
 در مورد 

آن نشان  نکات مھم
 میدھد .

  
محصل درک خود را 

از پیام ھای واضح 
ساده شفاھی و 

دستورالعمل ھا در 
روزمره از طریق 

بھ شکل عمل بھ آنھا 
 سبتا خوب کارآمدن

 نشان می دھد .

ه مفھوم بD نمره 
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل درک خود را از رویداد  
ھای بازگو شده ساده ،تشریحات، 
صحبت، معلومات ،اخبار کوتاه 
در مورد مطالب آشنا از طریق 

بھ محتویات عمده خالصھ نمودن 
 میدھد.طور ساده ,نشان 

  
محصل درک خود را از پیام ھای 

واضح و ساده شفاھی و 
دستورالعمل ھا در روزمره از 

طریق عمل بھ آنھا بھ شکل 
 نشان می دھد . عمدتا کارآمد

  
D کورس 

 بفھمند.متعلمین می توانند سخنان واضح بھ کار رفتھ در موقعیت ھای رسمی و غیر رسمی زندگی روزمره، شھری، تحصیلی و کاری را 
 Eنمره  Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

داستان ھا، توصیفات، 
مکالمات، بحث و 

گفتگو، معلومات و 
مربوط بھ » اخبار«

موضوعات آشنا ذریعھ 
محتوای خالصھ کردن 

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 

از  عمدتا کارآمد
طریق عمل بھ آن بیان 

 کند.

بھ مفھوم  Bنمره  
 در برگیرنده نمره 

C و تا اندازه زیاد
 نمره 

A است 

قصھ ھا، توصیفات، 
مکالمات، بحث و 

گفتگو، معلومات و 
مربوط بھ » اخبار«

موضوعات آشنا ذریعھ 
محتوای خالصھ کردن 

اصلی و اظھار نظر 
درباره جزئیات 

 ضروری

محصل درک خود 
را از دستورالعمل 

ھای شفاھی مفصل 
و واضح، بھ 

 صورت 
از نسبتا خوب کارآمد
طریق عمل بھ آن 

 بیان کند.

ه مفھوم بD نمره 
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

داستان ھا، توصیفات، مکالمات، 
بحث و گفتگو، معلومات و 

مربوط بھ موضوعات » اخبار«
محتوای آشنا ذریعھ خالصھ کردن 

 اصلی

محصل درک خود را از 
دستورالعمل ھای شفاھی مفصل و 

خوب کارآمد واضح، بھ صورت  
 آن بیان کند.از طریق عمل بھ 

  
  



 

 

 
 معیارارزیابی

 درک مطلب از طریق خواندن

A کورس 
 و بفھمد.» بخواند«متعلم می تواند معلومات ساده بھ کار رفتھ در موقعیت ھای واقعی زندگی روزانھ را بازگویی کند، 

 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  
متون متعلم می تواند 

 سفارشی شده ساده
درباره موضوعات آشنا 

 را بخواند و بفھمد.

بھ مفھوم  Bنمره  
 در برگیرنده نمره 

C و تا اندازه زیاد
 نمره 

A است 

متون متعلم می تواند 
بسیار ساده و سفارشی 

درباره موضوعات  شده
 آشنا را بخواند و بفھمد.

ه مفھوم بD نمره 
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

متعلم می تواند معلومات ارائھ 
لغات رایج و شده در قالب 

و ھمچنین عبارات «نمادھا 
را بازگویی کند،  »ساده

 و بفھمد.» بخواند«
متون کوتاه و متعلم می تواند 

درباره موضوعات آشنا  ساده
 را بخواند و بفھمد.

 
Bکورس 

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

 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره   Aنمره  
محصل متن ھای 

متناسب حکایتی و 
تشریحی در باره 

موضوعات آشنا را 
خوانده و درک خود از 

 مطلب را توسط 
محتویات  خالصھ کردن

بھ طورساده  عمده
وتوضیح جزئیات مھم ،

آن  و تفاوت ھای جزئی
 ،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 
خوب بھ صورت 

 ، بیان میکند.کارآمد

محصل چند استراتیژی 
 خواندن را بھ صورت
و  عملی و موثرانتخاب
 از آن استفاده میکند .

بھ مفھوم  Bنمره  
 در برگیرنده نمره 

C و تا اندازه زیاد
 نمره 

A است 

محصل متن ھای 
متناسب حکایتی و 
تشریحی در باره 

موضوعات آشنا را 
خوانده و درک خود از 

مطلب را توسط خالصھ 
 محتویات عمدهکردن 

توضیح بھ طورساده، و
آن، بیان  جزئیات مھم

 میکند .

محصل درک خود را 
از پیام ھای شخصی، 

معلومات واقعی، و 
دستورالعمل ھای کوتاه، 

واضح، و ساده از 
طریق عمل کردن بھ آن 

نسبتا خوب بھ صورت 
 بیان میکند. کارآمد

محصل چند استراتیژی 
خواندن را بھ صورت 

انتخاب و از آن  عملی
 استفاده میکند .

ه مفھوم بD نمره 
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل متن ھای متناسب حکایتی 
و تشریحی در باره موضوعات 
آشنا را خوانده و درک خود از 
مطلب را توسط خالصھ کردن 

بھ طورساده، بیان  محتویات عمده
 میکند .

محصل درک خود را از پیام ھای 
شخصی، معلومات واقعی، و 

دستورالعمل ھای کوتاه، واضح، و 
ساده از طریق عمل کردن بھ آن 

بیان  عمدتا کارآمدبھ صورت 
 میکند.

محصل چند استراتیژی خواندن 
 عمدتا کارآمدرا بھ صورت 

 انتخاب و از آن استفاده میکند.

 
  



DARI 

 

 
C کورس 

 و کاری از متون ساده و رایج استفاده کند، آن ھا را بفھمد و بخواند.» تحصیلی«زندگی روزانھ، شھری، متعلم می تواند در 
 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره  Aنمره 

محصل متن ھای 
حکایتی و تشریحی در 

باره موضوعات آشنا را 
خوانده و درک خود از 

مطلب را توسط خالصھ 
محتویات عمده کردن 

 آن وتوضیح جزئیات
مھم بھ طورساده، و با 

آن،  تفاوت ھای جزئی
 بیان میکند.

محصل معلومات 
مشخص را در متن ھا، 
جدول ھا، و گراف ھای 
واقعی بدست آورده ودر 

پیچیده  مورد استدالالت
 خود را بیان میکند. تر

محصل درک خود را 
از دستورالعمل ھا، و 

مقررات واضح طریق 
عمل کرد بھ آنھا بھ 

 خوب کارآمدشکل 
 نشان می دھد .

محصل چند استراتیژی 
خواندن را با درنظر 

داشت ھدف خواندن بھ 
عملی و صورت 

انتخاب و از آن موثر
 استفاده میکند  .

بھ مفھوم  B نمره 
 در برگیرنده نمره

C  و تا اندازه زیاد
 نمره 

 Aاست 

محصل متن ھای 
حکایتی و تشریحی در 
باره موضوعات آشنا 

را خوانده و درک خود 
از مطلب را توسط 

 خالصھ کردن
محتویات عمده آن 

 وتوضیح جزئیات مھم
بھ طورساده ،بیان 

 میکند.

محصل معلومات 
مشخص را در متن ھا، 
جدول ھا، و گراف ھای 
واقعی بدست آورده ودر 

پیچیده  مورد استدالالت
 خود را بیان میکند.

محصل درک خود را 
از دستورالعمل ھا، و 

مقررات واضح طریق 
کرد بھ آنھا بھ عمل 
نسبتا خوب  شکل

 نشان می دھد . کارآمد

محصل چند استراتیژی 
خواندن را با درنظر 

داشت ھدف خواندن بھ 
انتخاب  عملیصورت 

 و از آن استفاده میکند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل متن ھای حکایتی و 
تشریحی در باره موضوعات 

آشنا را خوانده و درک خود از 
مطلب را توسط خالصھ کردن 

آن بھ طورساده،  محتویات عمده
 بیان میکند.

محصل معلومات مشخص را در 
متن ھا، جدول ھا، و گراف ھای 

واقعی بدست آورده ودر مورد 
خود را بیان  سادهاستدالالت 

 میکند.

ک خود را از محصل در
دستورالعمل ھا، ومقررات واضح 

طریق عمل کرد بھ آنھا بھ شکل 
 نشان می دھد . عمدتا کارآمد

محصل چند استراتیژی خواندن 
را با درنظر داشت ھدف 

 خواندن بھ صورت 
انتخاب و از آن  عمدتا کارآمد

 استفاده میکند .



 

 

D کورس 
با انجام بعضی تغییرات برای تطابق با ھدف و طرف گفتگوی خود، متعلم می تواند با لسانی ساده در موقعیت ھای رایج زندگی 

 و کاری ارتباط برقرار کند.» تحصیلی«روزانھ، شھری، 
 Eنمره  Dنمره  C نمره  Bه نمر Aنمره 

محصل متن ھای 
حکایتی و تشریحی 
و استداللی در باره 
موضوعات آشنا را 
خوانده و درک خود 
 از مطلب را توسط 

خالصھ کردن 
محتویات عمده آن بھ 

طورساده و با 
توضیح جزئیات 
مھم، و با تفاوت 

، بیان ھای جزئی آن
 میکند.

محصل معلومات 
مشخص را در متن 

واقعی بدست ھای 
آورده ودر مورد این 
 معلومات استدالالت

خود را  پیچیده تر
 بیان میکند.

محصل درک خود 
را از دستورالعمل 

ھا، و مقررات 
واضح ازطریق 
عمل کرد بھ آنھا 

خوب بھ شکل 
نشان می  کارآمد
 دھد .

محصل چند 
استراتیژی خواندن 
را با درنظر داشت 

ھدف خواندن بھ 
عملی و صورت 

انتخاب و از  موثر
 آن استفاده میکند .

بھ مفھوم در  Bنمره 
و تا C برگیرنده نمره 

 اندازه زیاد نمره 
A است 

. محصل متن ھای 
حکایتی و تشریحی و 

استداللی در باره 
موضوعات آشنا را 

خوانده و درک خود از 
 مطلب را توسط 

خالصھ کردن 
بھ  محتویات عمده آن

و با توضیح طورساده 
بیان  ،جزئیات مھم

 میکند.

محصل معلومات 
مشخص را در متن ھای 
واقعی بدست آورده ودر 

مورد این معلومات 
خود  پیچیدهاستدالالت 

 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 
با درنظر  خواندن را

داشت ھدف خواندن بھ 
انتخاب  عملیصورت 

 و از آن استفاده میکند .

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل متن ھای حکایتی و 
تشریحی و استداللی در باره 
موضوعات آشنا را خوانده و 

درک خود از مطلب را توسط 
آن  محتویات عمدهخالصھ کردن 

 بھ طورساده، بیان میکند.

محصل معلومات مشخص را در 
متن ھای واقعی بدست آورده ودر 

مورد این معلومات استدالالت 
 بیان میکند. سادهخود را بھ طور 

محصل درک خود را از 
دستورالعمل ھا، و مقررات 

واضح ازطریق عمل کرد بھ 
نشان  عمدتا کارآمد آنھا بھ شکل

 می دھد .

راتیژی خواندن محصل چند است
را با درنظر داشت ھدف 

 خواندن بھ صورت 
انتخاب و از آن  عمدتا کارآمد

 استفاده میکند .

 
  



  

 

 معیار ارزیابی
 اثیر گذاری متقابل بھ صورت شفاھیت

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

  نمره D E نمره  Cنمره  Bنمره   Aنمره 
 محصل در صحبت ھای 

بسیار ساده روزمره 
از طریق بکاربردن 

 کلمات وعبارات 
و پرسیدن و و جمالت 

پاسخ گفتن بھ سواالت 
ساده درموجودیت 
 ضروریات واقعی.

محصل حرکات، 
پرسش ھا و 

استراتیژی ھای دیگر 
 را بھ 
بھ  عملی و موثر طور

منظور افھام و تفھیم 
انتخاب و استفاده میکند 

. 

بھ  Bنمره 
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است  

 محصل در صحبت ھای 
بسیار ساده روزمره از 

کلمات طریق بکاربردن 
 وعبارات 

و پرسیدن و  معمولی
پاسخ گفتن بھ سواالت 

ساده درموجودیت 
 ضروریات واقعی.

محصل حرکات، پرسش 
ھا و استراتیژی ھای 

 عملیدیگر را بھ طور 
بھ منظور افھام و تفھیم 
انتخاب و استفاده میکند 

. 

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

 محصل در صحبت ھای 
بسیار ساده روزمره از طریق 

کلمات وعبارات سالم بکاربردن 
و  و وداععلیکی، متعارفی 

پرسیدن و پاسخ گفتن بھ سواالت 
ساده درموجودیت ضروریات 

 واقعی.

محصل حرکات، پرسش ھا و 
استراتیژی ھای دیگر را بھ طور 

بھ منظور افھام و  عمدتا کارآمد
 تفھیم انتخاب و استفاده میکند .

B کورس 
 .محصل میتواند با کمک ارتباط را در حاالت معمولی روزمره برقرار نگھدارد 

 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  
محصل در صحبت ھای 

ساده در باره 
موضوعآت کامال آشنا 

از طریق ابراز نظرات 
و خواھشات خود و 

واکنش بھ نظرات 
مطرح شده و پرسش و 

پاسخ بھ طوری کھ 
در  خوبصحبت را 

جریان نگھمیدارد 
 ،شرکت میکند .

محصل استراتیژی 
عملی ھای را بھ طور 

بھ منظور  و موثر
افھام و تفھیم انتخاب و 

 استفاده میکند.

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

محصل در صحبت ھای 
ساده در باره موضوعآت 

کامال آشنا از طریق 
ابراز نظرات و 

خواھشات خود و واکنش 
بھ نظرات مطرح شده و 

پرسش و پاسخ بھ طوری 
نسبتا کھ صحبت را 

در جریان  خوب
نگھمیدارد، شرکت میکند 

. 

محصل استراتیژی ھای 
بھ  عملیرا بھ طور 

منظور افھام و تفھیم 
 ده میکند.انتخاب و استفا

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل در صحبت ھای ساده در 
باره موضوعآت کامال آشنا از 

طریق ابراز نظرات و خواھشات 
خود و واکنش بھ نظرات مطرح 
شده و پرسش و پاسخ بھ طوری 

صحبت را در جریان  اندکی کھ
 نگھمیدارد، شرکت میکند .

محصل استراتیژی ھای را بھ 
طور عمدتا کارآمد بھ منظور 

افھام و تفھیم انتخاب و استفاده 
 میکند.

 
  



 

 

C کورس 
با انجام بعضی تغییرات برای تطابق با ھدف و طرف گفتگوی خود ، متعلم می تواند در موقعیت ھای غیر رسمی و رسمی تر 

 کند. و کاری ارتباط برقرار» تحصیلی«زندگی روزانھ، شھری، 
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

 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 
 بھ صحبت و بحث را 

پیش برده وآنرا عمیق 
ر تر و یا گسترده ت

 میکند.

محصل استراتیژی 
 ھای را بھ 

بھ  عملی و موثر طور
منظور سھولت در 

تاثیر گذاری متقابل، 
انتخاب و استفاده میکند 

. 

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

 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
 میبرد. پیش

محصل استراتیژی ھای 
بھ عملی را بھ طور 

منظور سھولت در تاثیر 
گذاری متقابل ،انتخاب و 

 استفاده میکند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

 محصل در صحبت ھای 
ساده و بحث ھا در باره 

موضوعآت آشنا از طریق ابراز 
و درخواست نظرات افکار ،و 

 تا اندازهمعلومات بھ طوری کھ 
 میبرد. پیش صحبت و بحث را بھ

محصل استراتیژی ھای را بھ 
بھ منظور  عمدتا کارآمدطور 

سھولت در تاثیر گذاری متقابل، 
 انتخاب و استفاده میکند .

(B1/B1+) D کورس 
محصل میتواند، با اندک سازگاری بھ ھدف و ھمصحبت، در حاالت غیر رسمی و بیشتر رسمی در زندگی روزمره، اجتماعی و کاری  

  ارتباط را برقرار نگھدارد.
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

محصل در صحبت 
ھای ساده و بحث ھا در 

باره موضوعآت آشنا 
از طریق ابراز و 

پاسخ گفتن بھ نظرات و 
نظرات با استدالل 

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 طورعملی 
و موثر بھ منظورحل 

مشکالت در تاثیر 
گذاری متقابل، انتخاب 

 . دو استفاده میکن

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

 محصل در صحبت ھای 
ساده و بحث ھا در باره 

موضوعآت آشنا از طریق 
ابراز و نظرات و پاسخ 

گفتن بھ نظرات با استدالل 
پیچیده و ھم چنان ابراز و 

درخواست افکار 
ومعلومات بھ طوری کھ 

صحبت و بحث را بھ پیش 
 ببرد.

محصل استراتیژی 
ھای را بھ طورعملی 

بھ منظورحل مشکالت 
در تاثیر گذاری 

متقابل، انتخاب و 
 استفاده میکند .

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل در صحبت ھای ساده و 
بحث ھا در باره موضوعآت آشنا 
از طریق ابراز و نظرات و پاسخ 

 سادهگفتن بھ نظرات با استدالل 
و ھم چنان ابرازو درخواست 
تا  افکار ومعلومات بھ طوری کھ

صحبت و بحث را بھ پیش  اندازه
 ببرد.

محصل استراتیژی ھای را بھ 
بھ منظورحل  عمدتا کارآمدطور

مشکالت در تاثیر گذاری 
 متقابل، انتخاب و استفاده میکند.

  
  



  

 

 
 حرف زدن معیار ارزیابی

 Aکورس 
 محصل با کمک میتواند با یک زبان ساده دربعض از حاالت کھ در باره خود شخص می باشد، ارتباط برقرار نماید .

A نمره   نمرهB   نمرهC   نمرهD   نمرهE 
بھم  عباراتمحصل با 

در  پیوستھ و جمالت
باره شرایط شخصی و 
 تجارب حکایت میکند.

محصل حرکات 
واستراتیژی ھای دیگر 

طورعملی و را بھ 
بھ منظور افھام  موثر

انتخاب و استفاده میکند 
. 

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

کلمات، و محصل با 
در  عبارات معمولی

باره شرایط شخصی و 
 تجارب حکایت میکند.

محصل حرکات 
واستراتیژی ھای دیگر 

بھ  طورعملیرا بھ 
منظور افھام انتخاب و 

 استفاده میکند .

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

 کلمات معمولی و  محصل با
در باره شرایط  عبارات ساده

شخصی و تجارب حکایت 
 میکند.

محصل حرکات واستراتیژی ھای 
بھ  طورعمدتا کارآمددیگر را بھ 

منظور افھام انتخاب و استفاده 
 میکند.

B کورس 
محصل با کمک میتواند با یک زبان ساده و بھ کمک حرکات درحاالت معمولی در زندگی روزمره ارتباط 

 برقرار نما ید.
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

محصل بھ شکل 
در باره  بسیارپیشرفتھ

تجارب شخصی و 
اشخاص، مکان ھا، و 

رویداد ھای کامال 
 مشھور، حکایت میکند .

محصل نظرات 
 بھ خود را 

صورت واضح 
 وبسیار بھم پیوستھ

 ابراز میدارد .

محصل استراتیژی 
طورعملی  ھای را بھ

بھ منظور  و موثر
افھام انتخاب و استفاده 

 میکند.

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

 پیشرفتھمحصل بھ شکل 
در باره تجارب شخصی و 

اشخاص ،مکان ھا، و 
رویداد ھای کامال مشھور، 

 حکایت میکند .

محصل نظرات خود 
 را بھ 

صورت نسبتا واضح و 
ابراز  پیوستھنسبتا بھم 

 میدارد .

محصل استراتیژی ھای 
بھ طور عملی را بھ 

منظور افھام انتخاب و 
 استفاده میکند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

در باره  سادهمحصل بھ شکل 
 تجارب شخصی و اشخاص ،

مکان ھا، و رویداد ھای کامال 
 مشھور، حکایت میکند .

محصل نظرات خود را بھ 
تا اندازه  صورت قابل فھم و

 ابراز میدارد .بھم پیوستھ 

محصل استراتیژی ھای را بھ 
بھ منظور  عمدتا کارآمدطور 

 افھام انتخاب و استفاده میکند.

 
  



 

 

 

C کورس 
میتواند، با اندک مخاطب، بھ زبان ساده در حاالت معمولی در زندگی روزمره، اجتماعی و کاری ارتباط را برقرار  

 نگھدارد .
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

 محصل بھ صورت 
درباره  بسیارپیشرفتھ

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
 واضح وبسیاربھم 

ابراز نموده  پیوستھ
ھمچنان نمونھ خوب 

تنوع زبانی بروز 
 میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
طورعملی مختلف را بھ 

بھ منظور بھبود  رو موث
برقراری ارتباط انتخاب 

 و استفاده میکند  .

بھ  B نمره 
مفھوم در 

 برگیرنده نمره
C  و تا اندازه

 زیاد نمره 
 Aاست 

صورت محصل بھ 
درباره تجارب  پیشرفتھ

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 

نسبتا واضح و صورت 
ابراز  نسبتا بھم پیوستھ

نموده ھمچنان نمونھ 
نسبتا خوب تنوع زبانی 

 بروز میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
 عملیمختلف را بھ طور 

بھ منظور بھبود 
برقراری ارتباط انتخاب 

 و استفاده میکند .

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

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 .

 محصل نظرات خود را بھ 
صورت قابل فھم و تا اندازه بھم 

ابراز نموده ھمچنان  پیوستھ
بروز  نمونھ اندک تنوع زبانی

 میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
عمدتا  مختلف را بھ طور

د بھ منظور بھبود کارآم
برقراری ارتباط انتخاب و 

 استفاده میکند.

D کورس 
با انجام بعضی تغییرات برای تطابق با ھدف و مخاطب، متعلم می تواند در موقعیت ھای غیر رسمی و رسمی تر زندگی روزانھ، 

 ارتباط برقرار کند.و کاری » تحصیلی«شھری، 
 Eنمره   Dنمره   Cنمره  Bنمره   Aنمره  

 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 

نمونھ خوب ھمچنان 
تنوع زبانی بروز 

 میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
مختلف را بھ 

طورعملی و موثر بھ 
منظور بھبود برقراری 

ارتباط، انتخاب و 
 استفاده میکند  .

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

محصل بھ صورت 
پیشرفتھ درباره رویداد 
ھای جاری ،تجارب، 
احساس و نظرات اش 

حکایت کرده و توضیح 
داده و مشوره دستورالعمل 

 میدھد .

محصل نظرات خود 
نسبتا  را بھ صورت

خوب روان ونسبتا 
  خوب بھم پیوستھ

ابراز نموده ھمچنان 
تنوع  نسبتا خوبنمونھ 

 زبانی بروز میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
 طورعملیمختلف را بھ 

بھ منظور بھبود 
برقراری ارتباط انتخاب 

 و استفاده میکند .

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

درباره  بھ صورت سادهمحصل 
رویداد ھای جاری، تجارب 

،احساس و نظرات اش حکایت 
کرده و توضیح داده و مشوره 

 دستورالعمل میدھد .

 محصل نظرات خود را بھ 
اندک روان و اندک  صورت

ابراز نموده  بھم پیوستھ
تنوع  اندک ھمچنان نمونھ

 زبانی بروز میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
عمدتا مختلف را بھ طور

بھ منظور بھبود  کارآمد
برقراری ارتباط انتخاب و 

 استفاده میکند .



  

 

 مھارت نوشتن معیار ارزیابی
 Aکورس

 را بفھمد.» متون نوشتاری بعضی از موقعیت ھای زندگی روزانھ«تواند متعلم می 
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

متعلم می تواند 
معلومات شخصی را 

لغات ساده، نماد «با 
در بعضی  »و عبارت

از موقعیت ھای رایج 
 بیان کند.

متعلم بھ صورت 
معلومات  »کارآمد«

مھم را بر بنیاد 
ضرورت ھای 

 شخصی کاپی می کند.

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

متعلم می تواند معلومات 
شخصی را با استفاده از 

لغات ساده، نماد و «
در  »عبارات ساده

بعضی از موقعیت ھای 
 رایج بیان کند.

متعلم بھ صورت 
معلومات مھم  »کاربردی«

را بر بنیاد ضرورت ھای 
 شخصی کاپی می کند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

متعلم می تواند معلومات شخصی 
لغات ساده و «را با استفاده از

در بعضی از موقعیت ھای  »نماد
 رایج بیان کند.

کامال «متعلم بھ صورت 
معلومات مھم را بر  »کاربردی

بنیاد ضرورت ھای شخصی 
 کاپی می کند.

B کورس 
 .»بنویسد«متعلم می تواند متون ساده ای برای برقراری ارتباط در موقعیت ھای رایج زندگی روزانھ 

 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  
محصل پیام ھای کوتاه 

، واضح ساده و
تبریکات، و متن ھای 

خود و در باره شخص 
رویداد ھای را کھ 

 تجربھ کرده مینویسد.

 خوب محصل بھ صورت 
مفھومی را  کارآمد،

 خلق میکند .

محصل استراتیژی 
ھای مختلف را بھ 

طورعملی و 
نوشتن  موثربرای

انتخاب و استفاده 
 میکند.

بھ  Bنمره 
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

محصل پیام ھای ساده 
،  نسبتا واضحکوتاه 

تبریکات، و متن ھای در 
باره شخص خود و رویداد 

ھای را کھ تجربھ کرده 
 مینویسد.

 صورت نسبتا محصل بھ 
، مفھومی را کارآمد

 خلق میکند .

محصل استراتیژی ھای 
 عملیمختلف را بھ طور

برای نوشتن انتخاب و 
 استفاده میکند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

محصل پیام ھای کوتاه ساده و 
، تبریکات، و متن ھای  قابل فھم

در باره شخص خود و رویداد 
 ھای را کھ تجربھ کرده مینویسد.

عمدتا محصل بھ صورت 
مفھومی را خلق  کارآمد
 میکند .

محصل استراتیژی ھای مختلف 
برای  کارآمد عمدتارا بھ طور

 نوشتن انتخاب و استفاده میکند .

 
  



 

 

 
C کورس 

و کاری متون ساده بنویسد و بھ » تحصیلی«متعلم می تواند برای برقراری ارتباط در موقعیت ھای رایج زندگی روزانھ، شھری، 
 منظور تطابق با ھدف و مخاطب در آن ھا تغییراتی ایجاد کند.

 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  
محصل متن ھای 

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

خوب محصل بھ طور  
ساختارھا در کارآمد 

متن خود ایجاد کرده و 
نمونھ خوب تنوع در 
ذخیره لغات و ساختن 

 میدھد .جمالت نشان 

محصل استراتیژی 
ھای مختلف را بھ 

عملی و طور
ربرای نوشتن موث

انتخاب و استفاده 
 میکند .

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 برگیرنده نمره 
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A است 

شمحصل متن ھای 
 نسبتا واضح پیوستھ و

در باره تجارب 
،احساسات، و نظرات و 
ھمچنان متن ھای بر 

متن مبنای واقعیات و 
ھای دیگر رسمی در 
باره مطالب آشنا 
 مینویسد.

محصل بھ طورنسبتا  
خوب کارآمد ساختار ھا 
در متن خود ایجاد کرده و 

تنوع در  نسبتا خوب نمونھ
ذخیره لغات و ساختن 
 جمالت نشان میدھد .

محصل استراتیژی ھای 
 عملیمختلف را بھ طور

برای نوشتن انتخاب و 
 استفاده میکند.

ه مفھوم بD مره ن
 در برگیرنده نمره 

Eتا اندازه زیاد  و
 نمره 

C ت سا 

ابل محصل متن ھای پیوستھ و ق
در باره تجارب ،احساسات،  فھم

و نظرات و ھمچنان متن ھای 
بر مبنای واقعیات و متن ھای 
دیگر رسمی در باره مطالب 
 آشنا مینویسد.

د عمدتا کارآممحصل بھ طور 
ساختار ھا در متن خود ایجاد 

ده و نمونھ اندک تنوع در کر
ذخیره لغات و ساختن جمالت 
 نشان میدھد .

محصل استراتیژی ھای مختلف 
برای  طورعمدتا کارآمدرا بھ 

 نوشتن انتخاب و استفاده میکند .



 

 

 سازگاری بھ ھدف محصل
D کورس 

 
و کاری متون » تحصیلی«متعلم می تواند برای برقراری ارتباط در موقعیت ھای رسمی و غیر رسمی زندگی روزانھ، شھری، 

 ساده بنویسد و آن ھا را با ھدف و مخاطب مطابقت دھد.
 Eنمره   Dنمره   Cنمره   Bنمره   Aنمره  

محصل بھ صورت 
متن ھای  بسیار روان

تشریحی، حکایتی، و 
استداللی در مورد 

 مطالب آشنا مینویسد .

بسیار  محصل بھ طور
ساختارھا در  کارآمد

متن خود ایجاد کرده و 
در  خوب تنوعنمونھ 

ذخیره لغات و ساختن 
 جمالت نشان میدھد .

اطمینان محصل با 
ساختار ھای  بسیار

ساده وھم پیشرفتھ تری 
دستور زبان را در متن 

 ھای خود بکار میبرد.

خوب محصل بھ طور 
یادداشت ھای  کارآمد

را از برای نوشتن 
 خود ترتیب میدھد.

محصل استراتیژی 
ھای مختلف را بھ 
 طورعملی و موثر

برای نوشتن انتخاب 
 و استفاده میکند.

بھ  Bنمره  
مفھوم در 

 ه برگیرنده نمر
C و تا اندازه

 زیاد نمره 
A  است 

محصل بھ صورت 
متن  بسیار روان نسبتا

ھای تشریحی ،حکایتی، 
و استداللی در مورد 
 مطالب آشنا مینویسد .

نسبتا محصل بھ طور 
ساختارھا  بسیار کارآمد

در متن خود ایجاد کرده 
 نسبتا خوبو نمونھ 

تنوع در ذخیره لغات و 
ساختن جمالت نشان 

 میدھد .

نسبتا محصل با 
بسیار ساختار  اطمینان

ھای ساده وھم پیشرفتھ 
تری دستور زبان را در 

متن ھای خود بکار 
 میبرد.

نسبتا  محصل بھ طور
د یادداشت خوب کارآم

ھای را از برای 
نوشتن خود ترتیب 

 میدھد.

محصل استراتیژی 
ھای مختلف را بھ 

برای  عملیطور
نوشتن انتخاب و 

 استفاده میکند.

بھ مفھوم  Dدنمره 
 Eدر برگیرنده نمره 

او تا اندازه زیاد 
 است Cنمره 

روان  اندک محصل بھ صورت
متن ھای تشریحی، حکایتی ، 
و استداللی در مورد مطالب 

 آشنا مینویسد .

عمدتا کارآمد محصل بھ طور 
ساختارھا در متن خود ایجاد 

در  اندک تنوعکرده و نمونھ 
ذخیره لغات و ساختن جمالت 

 دھد .نشان می

 اندک اطمینانمحصل با 
پیشرفتھ ساختار ھای ساده وھم 

دستور زبان را در متن  تری
 ھای خود بکار میبرد.

 عمدتا کارآمدمحصل بھ طور 
یادداشت ھای را از برای 
 نوشتن خود ترتیب میدھد.

محصل استراتیژی ھای 
عمدتا مختلف را بھ طور

برای نوشتن انتخاب و  کارآمد
 استفاده میکند.
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