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 اھداف دوره آموزشی 

برای مھاجران یک دوره آموزش زبان تخصصی است کھ ھدف دوره آموزشی زبان سویٴدی بزرگساالن 
آن ارایٴھ معلومات مقدماتی زبان سویٴدی بھ مھاجران بزرگسال است. دانش آموزی کھ زبان مادری اش 
سویٴدی نیست در طی این دوره آموزشی یک زبان دوم قابل استفاده را توسعھ خواھد داد. دوره آموزشی 

وادامھ تحصیالت در زندگی روزمره و بازار کار  وارتباط ومشارکت فعاالنھتماس  باید ابزار زبانی برای
را بھ دانش آموز ارایٴھ دھد. ھدف دیگر این دوره آموزشی آنست کھ بھ مھاجران بزرگسال فاقد سواد 

 تفاده وسادبیات قابل امقدماتی خواندن و نوشتن ھستند اینگونھ مھارتھا را نیز بیاموزد. دانش آموزی کھ 
نوشتن دیگری غیر از التین دارد در چارچوب این دوره آموزشی خواندن و نوشتن را  سیستمیا اینکھ 

 موزش خواھد دید.آ

این این تعلیمات برای کسانی است کھ تجربیات ، شرایط زندگی، دانش و اھداف تحصیلی مختلفی دارند. 
بھ عالقھ دانش آموز، تجربیات،  وشود  وفرم دادهبرنامھ ریزی ھمرا ه با دانش آموز تعلیمات بایستی 

 .شود تطبیق دادهدانش ھای ھمھ جانبھ و اھداف طوالنی مدت 

تکمیل با کار روزانھ و فعالیتھای دیگر د ناکھ بتو این تعلیمات نقطھ شروعش نیاز دانش آموز خواھد بود
و یا تعلیمات دیگر. این تعلیمات  ، تایید کردن، کارآموزیزندگی کاری و جامعھ شناسی شود. بطور مثال 

تا آنجایی کھ امکان دارد در مورد زمان ، جا ، مکان ، متن و فرم  بخاطر ھمین بایستی فرم داده شود و
 .قابل تغییر باشد کار

 تعلیمات و ویژگیھای اھداف 

از طریق تعلیمات در تحصیالت بزرگساالن دولتی در زبان سویدی برای خارجیھا موقعیت بھ دانش آموز 
 کھ توسعھ پیدا کند.شد داده خواھد 

 توانایی خواندن و نوشتن در زبان سویدی -
 توانایی گفتار، مکالمھ، خواندن ، شنیدن و فھمیدن زبان سویدی در موقعیتھای مختلف. -
 توانایی تطبیق دادن زبان بھ گیرنده ھای مختلف در موقعیتھای مختلف.  -
 یک تلفظ خوب  -
 بینش و آگاھی در یادگیری زبان -
 یادگیری و استراتژی ارتباطات برای ادامھ توسعھ یادگیری زبان. -
 توانایی استفاده از فن دیجیتال و ابزارھای مربوطھ برای یادگیری و ارتباطات، و  -
 ارتباطات با اطالعات از منابع مختلف.توانایی  -

 

 

کھ دانش آموز یک توانایی زبان این است تعلیمات بزرگساالن دولتی زبان سویدی برای مھاجران ویژگی 
یان و تحریر با توجھ برای ارتباطات توسعھ دھد. بھ این معنی کھ توانایی برقراری ارتباط، و ھمچنین ب

برای انتخاب ھای مناسب زبانی بایستی دانش و مھارت ھای مختلف یاد بگیرد آموز دانش  بھ نیاز خود



آن توانایی زبان ارتباطی شامل مھارتھای مختلف است کھ با ھم  در موقعیت ارتباطی کھ نیاز باشد.
دارد کھ ھم  زبانی این فرق را ارتباطبنابراین یک توانایی  ھمکاری می کنند و مکمل یکدیگر ھستند.

 استفاده شود. سیستم نایاز ھ یک سیستم زبانی و دانش دارد و ھمھ چگونھ دسترسی ب

د کھ توسعھ دھ خود را  ت بھ دانش آموز این امکان را می دھد کھ دانش و مھارتھای مختلفاین تعلیما
موقعیت ارتباط مورد نیاز داشتھ باشد. دانش در مورد سیستم زبان بھ نسبت  بتواند انتخاب زبان مناسب

شامل این در مورد استفاده زبان و ساختار گرامر، در صورتی کھ دانش ھا  ت، عبارات ، تلفظالغشامل 
ف را نسبت بھ گیرنده و ھد خاب زبان کاربردی و تطبیق دادنو انتت کھ چگونھ جملھ بندی یک متن اس

بھترین و  برایو رسانھ ھای مختلف  انید استراتژی ھا. یک قسمت مھم ھم این است کھ بتوانجام دھیم 
 را استفاده کنید.موثرترین روش برای رساندن پیام 

حتی تصویر و صدا  ختلف روبرو می شود کھ در آن ، لغت ،ا متن ھای مب در این تعلیمات دانش آموز
تدریس بھ دانش آموز کمک خواھد کرد تا آگاھی .بدون ابزار دیجیتالی با ھم ھمکاری و ھم بازی می کنند

دانش آموز ھمچنین فرصتی برای  یادگیری زبان و بینش در یادگیری خود را بسازد. از نحوه استفاده از
توسعھ مھارت ھای بین فرھنگی خود را با بازتاب در تجارب فرھنگی خود و مقایسھ آن با پدیده ھا در 

 زندگی روزمره، اجتماعی، تحصیلی و زندگی کار در سوئد خواھد داشت.

می کند تا مھارت ھای خود را برای استفاده از فناوری ھای آموزش نیز بھ دانش آموزان کمک 
 دیجیتالی، ابزار و رسانھ ھای مناسب برای اطالعات، ارتباطات و یادگیری بھبود بخشد.

 
 از طریق تدریس در خواندن و نوشتن پایھ، دانش آموز باید فرصت داده شود

 
 چگونھ یک زبان ساختھ شده است.ام است و و فھم کھ چگونھ تحریر میانجی پی توسعھ دادن درک -
 توانایی خود کھ چگونھ یک زبان در موقعیت ھای مختلف استفاده می شود.توسعھ دادن  -
 بھ کار بردن قوانین عادی برای زبان تحریر. -
 استفاده کردن از خواندن و نوشتن برای یادگیری ، درک و فھم و بیان کردن خود. -
 یاد بگیریم.آگاه شدن کھ چگونھ بتوانیم یک زبان را  -
ندن و نوشتن برای اھداف مختلف ، و استفاده کردن اساده برای خو توسعھ دادن بھ چند استراتژی -

 از فن دیجیتال و ابزار کمک مربوط برای یادگیری خواندن و نوشتن.

 ساختار این تعلیمات

،  ۱، استتشکیل شده  مطالعھاین تعلیمات بزرگساالن دولتی سویدی برای مھاجران از سھ راه مختلف 
است، دوره D,C,B,A شامل دوره ھای ، ۱. دوره مطالعھ D,C,B,A بعالوه چھار دوره مختلف، ۳و  ۲

است. این دوره ھای مطالعھ مختلف  D,Cشامل دوره  ۳و دوره مطالعھ  D,C,B، شامل دوره  ۲مطالعھ 
نشان می دھد وره ھای مطالعھ برای اشخاص با سابقھ ھای مختلف ، شرایط و اھداف مختلف است. این د

ود را از طریق یک دوره شروع و میزان پیشرفت مناسب است . یک دانش آموز تحصیالت خکھ کدام 
بھترین است. کھ برای آن دانش آموز و شرایط مشخص خود مطالعھ و آن دوره راه مطالعھ آغاز می کند 
 است.یکسان برای تمام دوره ھای مطالعھ پیش تقاضای دانش برای 

، در مرحلھ اول برای کسانی است کھ سابقھ خیلی کوتاه تحصیلی دارند و دوره مطالعھ  ۱دوره مطالعھ 
 عادت مطالعھ دارند.کھ ، برای آنھایی  ۳



کدامین یک دانش آموز بایستی مناسب است و  برای یک دانش آموز قضاوت این کھ کدامین راه مطالعھ
شروع کند از طریق بررسی و نقشھ برداری از دانش و مھارت و شرایط یک دانش را دوره مطالعھ 

 .مھم استبرای توانایی برآوردن الزامات آموز انجام می شود، و چھ چیزھای دیگری 

د . بستگی بھ عادت مطالعھ یک دانش آموز نی مختلف می گیری مطالعھ شکل ھادوره ھا در سھ دوره ھا
 دارد، سابقھ تحصیالت و دانش زبان سویدی ھنگام آغاز دوره تحصیلی . 

بعد از ھر دروه را یک دانش آموز می تواند تعلیمات بزرگساالن دولتی در زبان سویدی برای مھاجران 
در  Dمی شود کھ تا دوره مطالعھ امکان داده تمام دانش آموزان این  بھ مربوطھ بھ پایان برساند. ولی

دانش  نیازکھ نیاز است کھ یک دانش آموز بتواند بھ  ید. ، با آن تطبیقدوره مطالعھ خود ادامھ تحصیل دھن
 خود برسد. 

 پایھ یادگیری خواندن و نوشتن. 

تحصیالت تعلیمات در مورد خواندن و نوشتن برای کسانی است کھ از قبل تحصیالتی ندارند و یا اینکھ 
کوتاھی دارند کھ کاربرد عملی ادبی ندارد. از طریق تعلیمات بزرگساالن دولتی در زبان سویدی برای 

مھارتھای پایھ و اولیھ خواندن کھ داده می شود اساسی  بھ دانش آموز امکانات ۱ مھاجران در راه مطالعھ
 یادگیریبھ این معنی است کھ دانش خود را عمیق و اتومات توسعھ دھد. و نوشتن را بدست بیاورد، کھ 

 ادبیات عملی و پایھ و اساس قابل توجھ زمان طوالنی می خواھد.

 

برای دانش مورد نیاز باشد  ۳و  ۲در دوره مطالعھ تعلیمات پایھ و اساس خواندن و نوشتن می تواند حتی  
موز تسلط بھ الف بای التین ندارد. در این مورد روش تعلیمات آموزانی کھ با سواد ھستند اگر آن دانش آ

 فرق خواھد کرد.

وصل نمی شود ، بلکھ  D, Aبھ یکی از دوره ھای تعلیمات در مورد پایھ و اساس خواندن و نوشتن 
دانش آموز است کھ  یوشپس بنابراین این یک  رترکیب می شود با این دوره قسمتی بخصوص دارد کھ 

مھاجران ادامھ پیدا کند، بھ این  ایتعلیمات بزرگساالن دولتی در زبان سویدی بر زمانمی تواند در طول 
 کھ ملکھ ذھن شود. می بردخاطر کھ این مھارتھا وقت 

تعلیمات پایھ و اساس در یادگیری خواندن و نوشتن می تواند بھ زبان مادری خود دانش آموز و یا زبان 
 سلط دارد صورت گیرد. دیگری کھ دانش آموز ت

 قضاوت:

برد زبان سویدی بھ یک روش قابل فھم در نقطھ شروع برای قضاوت بایستی توانایی دانش آموز در کار
قضاوت بایستی بعالوه ادامھ تحصیالت باشد.  کاری و زندگی –جامعھ  –ھدفھای مختلف در روزمره 

الزامات دانش بر اساس  باشد. Eو  D,C,B,Aدانش برای نمرات  نیازشامل معلومات دانش آموز طبق 
ی، تولید ھدرک و فھم شنوایی، درک و فھم خواندن، برخورد شفا پنج حوزه دانش تشکیل شده است.

ی و مھارت تحریری. بخش ھای مختلف معلومات نبایستی بھ تنھایی از یکدیگر قضاوت شوند بلکھ ھشفا
و در نظر بگیرد کھ دانش آموز در واقع بکند از توانایی زبان دانش آموز علم بایستی یک قضاوت کلی م

نسبت داده بھ متن و پیچیدگی آن زبان یستی از نظر زبانی از چھ عھده ای بر می آید. آن دقت زبانی با
 شود.



پایان رسیده ) یک نمره بایستی بھ ھر دوره  ۲۰۱۰:  ۸۰۰قانون مدرسھ ( ۳۵و پاراگراف  ۲۰طبق فصل 
 داده شود. در مورد آن قسمت از تعلیمات پایھ و اساس یادگیری خواندن و نوشتن نمره داده نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 دانش  نیاز

 درک و فھم شنوایی

 Aدوره 

 .بیان ساده در موقعیت ھای مشخص روزانھ واضح بفھمددانش آموز با کمک و حمایت بتواند 

  

 Aنمره 

دانش آموز 
عبارات و جمالت 

در  ھماھنگ را
رویدادھای 

روزمره بھ طور 
ازخوانی خالصھ ب

د و ھمچنین می کن
اطالعات واضح 

 عالقھمورد  کھ
 است.دانشجو 

 
با  دانش آموز

درک درستی از 
دستورالعمل ھای 

 با رفتارساده 
مناسب بر اساس 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 Cنمره 

 دانش آموز
عبارات و جمالت 

ساده را در 
رویدادھای 

روزمره بھ طور 
خالصھ و ھمچنین 

واضح اطالعات 
کھ برای دانش 

مورد عالقھ  موزآ
است، درک می 

 د.کن
 

درک  دانش آموز
خود را از 

ای دستورالعمل ھ
ساده و مشترک 

 Dنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

کلمات  دانش آموز
مشترک و 

عبارات ساده را 
در رویدادھای 

روزمره بھ طور 
خالصھ و ھمچنین 

واضح اطالعات 
مورد عالقھ کھ 

دانشجو است را 
 د.درک می کن

 
درک  دانش آموز
خود را از 

عمل ھای دستورال
ساده و شفاھی با 

عمل کردن بر 



آنھا، نشان می 
 د.دھ

 

 

با شفاھی 
کارکردن براساس 

آنھا بھ صورت 
نشان کاربردی 

 د.می دھ
 

 

 

اساس آنھا بھ 
طور قابل 

مالحظھ ای 
کارآمد نشان می 

 .دھد
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bدوره 

 د.ھای شایع در زندگی روزمره درک کندر موقعیت  را ند بھ وضوح، اعداد سادهدانش آموز می توا

 

 Aنمره 

درک  دانش آموز
خود را از 
رویدادھا, 
مکالمات, 

اطالعات و اخبار 
 تطبیق داده شده

در مورد 
موضوعات آشنا 

د, با نشان می دھ
خالصھ ای ساده 

از محتوای اصلی 
 و اظھار نظر در

مورد جزئیات 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره 

با  دانش آموز
درک خالصھ ای 
ساده از محتوای 

اصلی و 
اظھارنظر در 
مورد جزئیات 

ضروری, درک 
خود را از 
رویدادھا, 
مکالمات, 

اطالعات و اخبار 
تطبیق داده شده 

در مورد 

 Dنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Eنمره 

درک  دانش آموز
خود را از داستان 

ھای کوتاه، 
گفتگوھا، 

اطالعات و اخبار 
تطبیق داده شده 

در مورد 
موضوعات آشنا 
با ایجاد خالصھ 

ھای ساده محتوای 
اصلی نشان می 

 د.دھ
 



اساسی و 
 .مشخصات خاص

 
با  دانش آموز

درک صحیح پیام 
ھا و دستورالعمل 

ھای کوتاه و 
واضح شفاھی در 
زندگی روزمره، 

ن بر با کارکرد
روی آنھا بھ 

خوبی عمل می 
 د.کن

 

 

موضوعات آشنا 
 د.نشان می دھ

 
درک  دانش آموز

خود را از پیام ھا 
و دستورالعمل 

ھای کوتاه و 
فاھی واضح و ش
در زندگی 

نشان می روزمره 
ی د و بھ شیوه ادھ

کاربردی بر 
اساس آنھا عمل 

 ند.می ک
 

 

درک  دانش آموز
خود را از پیام ھا 

عمل و دستورال
ھای مختصر و 

شفاھی در زندگی 
روزمره نشان می 

دھد کھ بر آن 
اساس آنھا عمل 

 ند.می ک
 

 

 Cدوره 

زندگی روزمره, اجتماعی,  مشترک درند بھ وضوح, سخن ساده ای را در شرایط دانش آمو می توا
 د.ندگی حرفھ ای درک کنتحصیلی ز

 
 Aنمره 

درک  دانش آموز
خود را از 
رویدادھای 

تجسس, شرح, 
گفتگو, اطالعات 

در و اخبار کوتاه 
مورد موضوعات 

آشنا نشان می 
د, با خالصھ دھ

ای ساده از 
محتوای اصلی و 

اظھار نظر در 
مورد جزئیات و 

برخی از 
 .خاصمشخصات 

 
درک  دانش آموز

خود را از پیام ھا 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره  

درک  دانش آموز
خود را از 
رویدادھای 

تجربی, شرح ھا, 
گفتگوھا, 

اطالعات و اخبار 
کوتاه در مورد 

موضوعات آشنا 
را با خالصھ ای 
ساده از محتوای 
اصلی و اظھار 

در مورد نظر 
جزئیات ضروری 

 د.نشان می دھ
 

دانش آموز نشان 
می دھد کھ درک 
خود را از پیام 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

درک  دانش آموز
خود را از 

رویدادھای تجدید 
نظر، شرح، 

گفتگو، اطالعات 
و اخبار کوتاه در 
مورد موضوعات 

آشنا با ایجاد 
خالصھ ساده 

محتوای اصلی 
 نشان می دھد.

 
درک  دانش آموز

خود را از پیام ھا 
و دستورالعمل 

ای ساده و ھ
واضح شفاھی با 

عمل کردن بر 



و دستورالعمل 
ای ساده و ھ

واضح شفاھی 
د و بھ نشان می دھ
سب شیوه ای منا

بر اساس آنھا 
 د.عمل می کن

 

 

 

ھای ساده و روشن 
کالمی و 
دستورالعمل در 
راه عملکردی بھ 

 ند.کآنھا عمل می 

اساس آنھا بھ 
طور قابل 

مالحظھ ای 
دی نشان عملکر
 .می دھد

 

 

 

 

 Dدوره 

دگی ند در شرایط غیر رسمی و رسمی در زندگی روزمره، اجتماعی، تحصیلی و زندانش آموز می توا
 د.کارانھ سخنرانی واضح بیان کن

 
 Aنمره 

درک  دانش آموز
خود را از داستان 
ھا، توصیف ھا، 
گفتگوھا، بحث 
ھا، اطالعات و 
اخبار مربوط بھ 
موضوعات آشنا 
را با خالصھ ای 

از محتوای اصلی 
و اظھار نظر در 

مورد جزئیات 
ضروری و 

خاص  مشخصات
 نشان می دھد.

 
درک  دانش آموز
خود را از 

ای دستورالعمل ھ
دقیق و روشن 

شفاھی با عمل بھ 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره  

با  دانش آموز
درک خالصھ ای 
از محتوای اصلی 
و تفسیر جزئیات 

ضروری، داستان 
خود را، داستان 

ھا، گفتگوھا، 
بحث ھا، 

اطالعات و اخبار 
بھ افراد بوط مر

آشنا را نشان می 
 د.دھ

 
درک  دانش آموز
خود را از 

ای دستورالعمل ھ
دقیق و روشن 
شفاھی با عمل 

کردن بھ صورت 
کارکردی بر 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

با  دانش آموز
درک خالصھ ای 

از محتوای 
اصلی، درک خود 
را از داستان ھا، 

توصیف ھا، 
گفتگوھا، بحث 
ھا، اطالعات و 

ط بھ اخبار مربو
موضوعات آشنا 

 د.را نشان می دھ
 

درک  دانش آموز
خود را از 

ای دستورالعمل ھ
دقیق و روشن 
شفاھی با عمل 

کردن بھ شیوه ای 
بطور اساسی بر 



مناسب شیوه ای 
بر اساس آنھا 
 .نشان می دھد

 

 

اساس آنھا نشان 
 د.می دھ

 

 

اساس آنھا نشان 
 د.می دھ

 

 

 

 

 

 

 دانش  نیاز

 درک و فھم خواندن 

 Aدوره 

 دانش آموز می تواند اطالعات ساده, شرایط روزمره را بازیابی, خواندن و درک آن را بیاموزد.
 

 

 Aنمره 

 میتوانددانش آموز 
 و درک و فھم

اطالعات  بازیابی
 را بھ صورت

ات عادی و لغ
عالمت ھا بعالوه 

و جمالت  عبارتھا
ساده را داشتھ 

 باشد.

دانش آموز متن 
ھای ساده و کوتاه 
در مورد یک 
موضوع خیلی 

میخواند و  را آشنا
 می فھمد .

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره 

دانش آموز میتواند 
 و درک و فھم

اطالعات  بازیابی
را بھ صورت 
لغات عادی و 
عالمت ھا بعالوه 
عبارتھای ساده 

 داشتھ باشد.

دانش آموز متن 
تطبیق و ھای ساده 

شده را در مورد 
یک موضوع 
خیلی آشنا میخواند 

 و می فھمد .

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

آموز میتواند دانش 
 و درک و فھم

اطالعات  بازیابی
را بھ صورت 
لغات عادی و 
عالمت ھا بعالوه 
عبارتھای خیلی 

 ساده داشتھ باشد.

دانش آموز متن 
ھای خیلی ساده و 
تطبیق شده را در 
مورد یک 
موضوع خیلی 
آشنا میخواند و می 

 فھمد .



 

  

 Bدوره 

 موقعیتھای آشنای زندگی روزانھ را دارد.دانش آموز توانایی خواندن، نوشتن و استفاده متن ساده در 

 Aنمره 

دانش آموز از 
عھده خواندن 
داستان ھای تطبیق 
داده شده و متن 
ھای توضیح داده 
شده در مورد 
موضوعات خیلی 
آشنا بر می آید و 
درک و فھم خود 
را از طریق نتیجھ 

از  گیریھای ساده
و نظر متن اصلی 

دادن در مورد 
جزییات مھم و 
بعضی از 
مشخصات نشان 

 می دھد.

دانش آموز درک 
و فھم خود در 

شخصی ،  پیامھای
اطالعات مشخص 
و توضیحات ساده  
و واضح از طریق 

خیلی  یک کاربرد
عملی نسبت  خوب

بھ آنھا نشان می 
 دھد.

بھ  دانش آموز
شیوه ای موثر و 

موثر از 
ستراتژی ھای ا

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره 

دانش آموز از 
عھده خواندن 
داستان ھای تطبیق 
داده شده و متن 
ھای توضیح داده 
شده در مورد 
موضوعات خیلی 
آشنا بر می آید و 

خود درک و فھم 
را از طریق نتیجھ 
گیریھای ساده از 
متن اصلی و نظر 
دادن در مورد 
جزییات مھم نشان 

 می دھد.

دانش آموز درک 
و فھم خود در 

شخصی ،  پیامھای
اطالعات مشخص 
و توضیحات ساده  
و واضح از طریق 
یک کاربرد عملی 
نسبت بھ آنھا نشان 

 می دھد.

بھ  دانش آموز
شیوه ای مناسب 

از استراتژی ھای 
تخاب خواندن ان

 .ندمی ک
 

 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز از 
عھده خواندن 
داستان ھای تطبیق 
داده شده و متن 
ھای توضیح داده 
شده در مورد 
موضوعات خیلی 
آشنا بر می آید و 
درک و فھم خود 
را از طریق نتیجھ 
گیریھای ساده از 

نشان متن اصلی 
 می دھد.

دانش آموز درک 
و فھم خود در 

شخصی ،  پیامھای
اطالعات مشخص 
و توضیحات ساده  
و واضح از طریق 
یک کاربرد اصلی 
عملی نسبت بھ 
 آنھا نشان می دھد.

ک ی دانش آموز
راھکار خواندن 
د را انتخاب می کن

یک روش بھ  و از
طور کلی استفاده 

 ند.می ک

 



خواندن انتخاب 
 د.می کن

 

.   
 

 Cدوره 

استفاده  درک وند در زندگی روزمره, اجتماعی, تحصیلی زندگی کاری, بھ خواندن, دانش آموز می توا
 ند.از متون ساده و متداول استفاده ک

 
 Aنمره 

 آموز دانش
روایت کوتاه و 

ی را متون توصیف
بر روی 

موضوعات آشنا 
و از  بخواند

طریق خالصھ ای 
ساده از محتوای 
اصلی و اظھار 
نظر در مورد 

جزئیات اساسی و 
خاص,  مشخصات

 نشان میدھد.
 

دانش آموز 
اطالعات خاصی 

را در متون، 
جداول و 

نمودارھای ساده 
گرا، و استدالل 

 خوب آگاھانھ
درباره اطالعات 
 بھ دست می آورد.
 

 

درک  دانش آموز
خود را از 

 دستورالعمل ھا و

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 Cنمره 

روایت دانش آموز 
کوتاه و متون 
توصیفی را بر 

موضوعات روی 
آشنا خواندند و از 
طریق خالصھ ای 
ساده از محتوای 
اصلی و اظھار 
نظر در مورد 
جزئیات اساسی 

 نشان میدھد.

 

دانش آموز 
اطالعات خاصی 

را در متون، 
جداول و 

نمودارھای ساده 
گرا، و استدالل 
آگاھانھ درباره 

اطالعات بھ دست 
 می آورد.

 

 

درک  دانش آموز
خود را از 

دستورالعمل ھا و 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز 
روایت کوتاه و 

متون توصیفی را 
بر روی 

موضوعات آشنا 
بخواند و از 

طریق خالصھ ای 
ساده از محتوای 

اصلی نشان 
 میدھد.

 
دانش آموز 

اطالعات خاصی 
را در متون، 

جداول و 
نمودارھای ساده 

گرا و برای 
استدالل ساده در 
مورد اطالعات 
 بازیابی می کند.

 
 

 
دانش آموز درک 

خود را از 
 دستورالعمل ھا و
مقررات کوتاه و 
واضح نشان می 

د و در عمل بھ دھ



مقررات کوتاه و 
واضح با عمل بھ 
نحو صحیح خوب 

و کار بر اساس 
آنھا نشان می 

 .دھد
 

بھ  دانش آموز
طور موثر و 

کارآمد بر اساس 
ھدف خواندن 

انتخاب و استفاده 
ای از راھبردھ

مختلف خواندن را 
 د.انتخاب می کن

 

 

مقررات کوتاه و 
واضح نشان می 
دھند، با عمل بھ 
نحو صحیح کار 

 بر اساس آنھا.
 

بر  دانش آموز
اساس اھداف 

خواندن، روش 
ھای مختلف 

واندن را انتخاب خ
 د.و استفاده می کن

 

 

طور قابل 
مالحظھ ای بر 
اساس آنھا عمل 

 می کند.
 

 
دانش آموز از 

شیوه ھای مختلف 
خواندن متفاوت با 

ھدف خواندن 
 استفاده می کند.

 

 

 

 Dدوره 

ندگی کاری, بھ خواندن, درک و یلی و زاجتماعی, تحصند در زندگی روزمره, می توا دانش آموز
 د.از متون ساده با پیچیدگی دچار شواستفاده 

 
 Aنمره 

دانش آموز 
 یروایت متن ھا

توصیفی و بحث 
در مورد و گفتگو 

 موضوعات آشنا
درک و  می خواند

خود را با  و فھم
ساخت خالصھ و 
اظھار نظر در 
مورد جزئیات 
ضروری و برخی 

مشخصات آنھا از 
دھد. نشان می  

 
دانش آموز 

اطالعات خاصی 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

متن  دانش آموز
روایت، توصیفی 

ی را در و استدالل
موضوعات مورد 

د و آشنا می خوان
با درک خالصھ 
ای از محتوای 
اصلی و تفسیر 

یات جزئ
ضروری، درک 
خود را نشان می 

 .دھد
 

دانش آموز 
اطالعات خاصی 
را در متون واقع 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

متن  دانش آموز
روایت، توصیفی 

را در  و استداللی
مورد موضوعات 

و  آشنا می خواند
با خالصھ ای از 
محتوای اصلی، 

درک خود را 
 .می دھدنشان 

 
دانش آموز 

اطالعات خاصی 
را در متون 

واقعی گرا و 
برای استدالل 
ساده درباره 



را در متون 
واقعی گرا و 

برای استدالل 
آگاھانھ درباره 

اطالعات بھ دست 
 می آورد.

 
درک  دانش آموز
خود را از 
ل ھا و دستورالعم

مقررات واضح 
د و با نشان می دھ

بر  کارکردن
اساس آنھا بھ 

خوبی عمل می 
 د.کن

 
بھ  دانش آموز

طور موثر و 
کارآمد بر اساس 

ھدف خواندن 
انتخاب و استفاده 

ھای از راھبرد
مختلف خواندن را 

 ند.انتخاب می ک
 

 
 

 

گرایانھ و استدالل 
پیشرفتھ در مورد 
اطالعات بازیابی 

 می کند.
 

درک  دانش آموز
خود را از 

عمل ھا و دستورال
مقررات واضح 

 د و بامی دھ نشان
کارکردن بر 

اساس آنھا عمل 
 د.می کن

 
بر  دانش آموز

اساس اھداف 
خواندن، روش 

ھای مختلف 
خواندن را انتخاب 

 ند.و استفاده می ک
 

 

اطالعات بازیابی 
 می کند.

 
درک  دانش آموز
خود را از 

عمل ھا و دستورال
مقررات واضح 

د و با نشان می دھ
عمل بھ طور قابل 

مالحظھ ای بر 
اساس آنھا عمل 

 ند.می ک
 

از  دانش آموز
شیوه ھای مختلف 

اوت با خواندن متف
ھدف خواندن 
 د.استفاده می کن

 
 

 

 

 

 دانش  نیاز

 تعامل شفاھی

  Aدوره 

شرایط روزمره ارتباط برقرار ر ند ارتباط اجتماعی را برقرار کرده و با حمایت ددانش آموز می توا
 د.کن

 
 Eنمره  Dنمره  Cنمره  Bنمره  Aنمره 



در  دانش آموز
مکالمات بسیار 

ساده و روزمره با 
استفاده از کلمات، 
عبارات و جمالت 

و ھمچنین 
سواالت ساده و 
پاسخگویی بر 

اساس نیازھای 
 خاص شرکت می

 ند.ک
 

برای دانش آموز 
درک و درک بھ 
شیوه ای موثر و 
موثر انتخاب و 

استفاده از 
حرکات، سواالت 

سایر استراتژی و 
ھا را انجام می 

 د.دھ
 

 
 

 
 

 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

در  دانش آموز
مکالمات بسیار 

ساده و روزمره با 
استفاده از کلمات 

و عبارات رایج و 
ھمچنین سواالت 
ی ساده و پاسخگوی

بر اساس نیازھای 
خاص شرکت می 

 ند.ک
 

از  دانش آموز
حرکات، سواالت 
و سایر استراتژی 
ھا برای درک و 
درک استفاده می 

 د.کن
 

 
 

 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

دانش آموز در 
مکالمات بسیار 

ساده و روزمره با 
استفاده از کلمات 
و تبریکات ساده, 

حسن نیت و 
عبارات واھی و 
ھمچنین سواالت 

ساده و پاسخگویی 
بر اساس نیازھای 
خاص شرکت می 

 کند.
 

برای  دانش آموز
درک و درک, 
الت روش ھا, سوا

 استراتژیسایر  و
ھا را برای کلی 

 د.کار می بر
 
 

 
 

 

  Bدوره 

 دانش آموز می تواند در زندگی روزمره با پشتیبانی در شرایط عادی ارتباط برقرار کند.
 

 Aنمره 

در  دانش آموز
گفتگوھای ساده 
درباره اشخاص 

آشنا با ارائھ و 
پاسخ بھ 

اظھارات, نظرات 
و آرزوھا, و 

ھمچنین پرسش و 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

در  دانش آموز
گفتگوھای ساده 
درباره اشخاص 

آشنا با ارائھ و 
پاسخ بھ 

اظھارات, نظرات 
و آرزوھا, و 

ھمچنین پرسش و 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز در 
گفتگوھای ساده 

درباره 
موضوعات مورد 

عالقھ با ارائھ و 
پاسخ بھ 

اظھارات, نظرات 
و آرزوھا, و 



وری پاسخ بھ ط
کھ گفتگو را 

خوب می کند, 
 ند.شرکت می ک

 
بھ  دانش آموز

طور مؤثر و 
جامع در راه 

و کارآمد  موثر
انتخاب و استفاده 

 ند.می ک
 

 
 

 
 

 
 

 

پاسخ بھ سواالت 
بھ نحوی کھ 

گفتگو نسبتا خوبی 
دارد, شرکت می 

 ند.ک
 

بھ  دانش آموز
طور مناسب برای 

درک و درک 
خود از صحیح 

استراتژی ھا 
 ند.استفاده می ک

 
 

 

 

ھمچنین پرسش و 
پاسخ بھ سواالت 

بھ نحوی کھ 
بخشی از گفتگو 
را حفظ می کند, 

 کند.شرکت می 
 
دانش آموز برای 
بھ دست آوردن و 

از  درک بھتر
روش ھای کارآمد 
انتخاب می کند و 

از آنھا استفاده می 
 د.کن

 
 

 
 

 
 

 

 Cدوره 

دانش آموز می تواند, با برخی از سازگاری با ھدف و شریک تماس, با یک زبان ساده در شرایط 
 ند.ه ارتباط برقرار کیک زبان ساد , بایمشترک در زندگی روزمره, اجتماعی, تحصیل و زندگی کار

 
 

 Aنمره 

 در دانش آموز
گفتگوھای  و بحث

ساده در مورد 
موضوعات آشنا 
با ارائھ و ارائھ 

نظرات و افکار و 
اطالعات بھ شیوه 
ای مانند مکالمات 

 را و گفتگوھا
 و پیش می رود

 دمیک عمیق
 د.مشارکت می کن

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

در  دانش آموز
و گفتگوھای  بحث

ساده در مورد 
موضوعات آشنا 
با ارائھ و ارائھ 

نظرات و افکار و 
اطالعات بھ شیوه 

مانند مکالمات  ای
را بھ  و گفتگوھا

آنھا جلو کشاندن 
 ند.مشارکت می ک

. 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

در  دانش آموز
گفتگوھای ساده و 

بحث در مورد 
موضوعات آشنا 

با ارائھ و 
درخواست 

نظرات, افکار و 
اطالعات بھ 

نحوی کھ بھ طور 
جزئی برای 

و  گفتگو و بحث
گفتگو پیش می 



 
از  دانش آموز

استراتژی ھایی 
کھ ند استفاده می ک
یک  تعامل را در

روش موثر و 
کارآمد آسان می 

 ند.ک
 

 
 

 
 

 
 

 

 
از  دانش آموز

استراتژی ھایی 
استفاده می کنند 

 سانآکھ تعامل را 
 ند.می ک

 
 

 
 

 

 

رود, شرکت می 
 د.کن

 
دانش آموز در 

گفتگوھای ساده و 
بحث در مورد 

موضوعات آشنا 
با ارائھ و 

درخواست 
نظرات, افکار و 

بھ  اطالعات
نحوی کھ بھ طور 

جزئی برای 
گفتگو و بحث و 
گفتگو پیش می 

رود, شرکت می 
 کند.

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Dدوره 

دانش آموز با برخی از تنظیم بھ سفارش و ھمچنان در موقعیت ھای غیر رسمی و رسمی تر در زندگی 
 .اجتماعی، زندگی دانشگاھی و حرفھ ای می توانند ارتباط برقرارکند.
 

 Aنمره 

 در آموزدانش 
گفتگو در  بحث و

مورد موضوعات 
آشنا با ابراز و 

پاسخ بھ استدالل 
ھای پیشرفتھ, و 
ھمچنین ارائھ و 

درخواست افکار 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 Cنمره 

در  دانش آموز
گفتگو و بحث در 
مورد موضوعات 

آشنا با ابراز و 
روبرو شدن با 
عقاید با دالیل 

ھمچنین  موجھ 
ارائھ و درخواست 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز تا 
حدودی در گفتگو 
و بحث در مورد 
موضوعات آشنا 

با ابراز و روبرو 
شدن با عقاید با 

دالیل موجھ  
ھمچنین ارائھ و 



و اطالعات بھ 
شیوه ای مانند 

مکالمات و گفتگو 
پیش رو و عمیق 
و یا گسترش آنھا 

 ند.مشارکت می ک
 

دانش آموز از 
استراتژی ھایی 

د کھ استفاده می کن
 مشکالت و

تعامالت موثر  را 
 ند.حل می ک

 
 

 
 

 

 

 
افکار و اطالعات 
بھ شیوه ای مانند 
گفتگوھا و بحث 

ھا شرکت می 
 ند.ک

 
 دانش آموز

انتخاب و استفاده 
از استراتژی 

ھایی را کھ 
مشکالت موثر در 
تعامل را حل می 

 ند.ک
 
 

 
 

 
 

 

درخواست افکار 
و اطالعات بھ 
شیوه ای مانند 

گفتگوھا و بحث 
ھا شرکت می 

 کند.
 

راه  دانش آموز
ھایی را انتخاب 

ند کھ بھ نحو می ک
قابل مالحظھ ای 

ارند و کارآیی د
مشکالت در 

را حل می  تعامل
 ند.ک

 
 

 
 
 

 
 

 

 دانش  نیاز

 شفا ھی   تولید

 Aدوره 

 دانش آموز می تواند با برخی از موقعیت ھای مربوط بھ شخص خود، با یک زبان ارتباط برقرار کند.
 

 Aنمره 

دانش آموز 
داستان عبارات و 
جمالت ھماھنگ 

در مورد روابط و 
تجربیات شخصی 

 را می گوید.
 

از  دانش آموز
 حرکات و

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

دانش آموز بھ 
کلمات و جمالت 

رایج درباره 
روابط و تجربیات 

 می گوید.شخصی 
 

آموز بھ  دانش
منظور ایجاد 

ند خودشان می توا

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز با 
کلمات و عبارات 

ساده درباره 
روابط و تجربیات 

سخن می شخصی 
 گوید.

 
برای  دانش آموز

بھ دست آوردن 



استراتژی ھای 
دیگر استفاده می 

را بھ  ند تا خودک
طور موثر و 

 د.کارآمد درک کن
 

 
 

 
 

 

ت و از حرکا
استراتژی ھای 
 ند.دیگر استفاده ک

 
 

 
 

 
 

 
 

 

خودشان، بھ طور 
کلی کارآیی را 

انتخاب کرده و از 
 حرکات و

استراتژی ھای 
دیگر استفاده می 

 ند.ک
 
 

 
 
 

 
 

 

 Bدوره 

دانش آموز می تواند با یک زبان ساده و با استفاده از حرکات در شرایط معمول در زندگی روزمره 
 ارتباط برقرار کند.

 

 

 

 Aنمره 

دانش آموز در 
یک فرم بھ خوبی 

توسعھ یافتھ در 
مورد تجارب 

شخصی و افراد 
آشنا، مکان ھا و 

رویدادھا می 
 گوید.

 
د خو دانش آموز

را بھ روشنی و 
منسجم بیان می 

 ند.ک
 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

دانش آموز در 
فرم توسعھ یافتھ 

در مورد تجارب 
شخصی و افراد 
آشنا، مکان ھا و 
رویدادھا سخن 

 می گوید.
 

ا نسبتدانش آموز 
واضح و منسجم 
خود را بیان می 

 ند.ک
 

روش  دانش آموز
ھای گوناگون 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز در 
مورد امور 
شخصی و 

اشخاص، مکان 
ھا و حوادث آشنا 
بھ صورت ساده 

 می گوید.
 
 

خود  دانش آموز
و تا  مفھوم را

 یکنواخت حدودی
بیان  و ھماھنگ

 ند.می ک
 



دانش آموز روش 
ھای گوناگونی را 

برای درک 
درست انتخاب و 

 ند.استفاده می ک
 

 
 

 
 

 

ک را در برای
انتخاب و استفاده 

 د.می کن
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

بھ  دانش آموز
شیوه ای بطور 

قابل مالحظھ ای 
ی از تعداد

استراتژی ھایی 
را کھ می تواند 

خود را درک کند، 
انتخاب و استفاده 

 ند.می ک
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Cدوره 

مشترک دانش آموز می تواند, با برخی از سازگاری با ھدف و گیرندگان, با یک زبان ساده در شرایط 
 در روزمره, اجتماعی, تحصیل و زندگی کاری ارتباط برقرار کند.

 

 

 

 

 Aنمره 

در دانش آموز 
تجارب فردی و 

تجربیات شخصی 
اص درباره اشخ

آشنا توضیح داده 
ند و توصیف می ک
و توصیھ ھا و 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 Cنمره 

 
در دانش آموز 

فردی و تجارب 
شخصی در مورد 

اد آشنا توضیح افر
داده و توصیف 

ند و مشاوره می ک

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز در 
مورد شرایط و 

تجربیات شخصی 
درباره افراد آشنا 

و مشاوره و 
دستورالعمل ھای 



ورالعمل ھای دست
ساده را ارائھ می 

 د.دھ
 

د خو دانش آموز
را بھ خوبی بیان 

و تنوع  ندمی ک
زبانی خوب را 

 د.نشان می دھ
 

برای  دانش آموز
بھبود ارتباطات 
بھ طور موثر و 

از کارآمد 
استراتژی ھای 

انتخاب و  مختلف
 .استفاده می کند

 
 
 

 
 

 

 

 
و دستورالعمل 

ھای ساده را ارائھ 
 می دھد.

 
دانش آموز نسبتا 

واضح و یکپارچھ 
خود را بیان می 

ند و ھمچنین ک
ع زبانی نسبتا تنو

خوب را نشان می 
 د.دھ

 
دانش آموز برای 
بھبود ارتباطات 
بھ طور موثر و 

 کارآمد از
استراتژی ھای 

مختلف انتخاب و 
 استفاده می کند.

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ساده توضیح می 
 دھد.

 
آموزان خود  دانش

را بھ طور جامع 
و بھ نوعی با ھم 
بیان می کنند و 

برخی از تفاوت 
ھای زبان را 

 نشان می دھند.
 

روش  دانش آموز
ھای مختلفی را 

 برای بھبود
ارتباطات انتخاب 

 د.و بھ کار می بر
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Dدوره 

غیر رسمی و رسمی در با برخی از سازگاری با ھدف و گیرندگان، دانش آموز می تواند در شرایط 
 زندگی روزمره، اجتماعی، تحصیلی و زندگی کاری ارتباط برقرار کند.

 

 

 Cنمره  Bنمره  Aنمره 

 

 Eنمره  Dنمره 



دانش آموز در 
مورد رویدادھای 
فعلی، تجربیات و 
نظرات و ھمچنین 

ارائھ مشاوره و 
دستورالعمل در 

یک فرم بھ خوبی 
توسعھ داده و 

 توصیف می کند.
 

خود  دانش آموز
را با جریان خوب 

ھم ارتباط با و 
و  ندبرقرار می ک

تنوع زبانی خوب 
 د.را نشان می دھ

 
دانش آموز برای 
بھبود ارتباطات 
بھ طور موثر و 

کارآمد از 
استراتژی ھای 

مختلف انتخاب و 
 استفاده می کند.

 
 
 

 
 

 

 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

از دانش آموز 
رویدادھای فعلی، 

تجارب، 
تصورات و 

نظرات و ھمچنین 
ارائھ مشاوره و 
دستورالعمل در 
جریان کنونی و 
 توصیف می کند.

 
خود  دانش آموز

را نسبت بھ 
ن و انسجام جریا

نسبتا خوبی بیان 
ع ند و تنومی ک

زبانی را نسبتا 
خوب نشان می 

 د.دھ
 
دانش آموز برای 
بھبود ارتباطات 

طور موثر و بھ 
کارآمد از 

استراتژی ھای 
مختلف انتخاب و 

 استفاده می کند.
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

دانش آموز بھ 
طور خالصھ 

رویدادھای فعلی، 
تجربیات و 

نظرات و ھمچنین 
مشاوره و 

را دستورالعمل 
 شرح می دھد.

 
دانش آموز خود 

را با جریان 
خاصی بیان می 

ند و تا حدی ک
ھماھنگ ھست و 

رخی از تنوع ب
زبانی را نشان 

 د.می دھ
 

روش  دانش آموز
ھای مختلفی را 

 برای بھبود
ارتباطات انتخاب 

 د.و بھ کار می بر
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 دانش  نیاز



 مھارت ھای تحریری 
 

 Aدوره 

 Aنمره 

با دانش آموز 
عبارات، عالمت 

ھا و عبارات 
شخصی اطالعات 

را در برخی 
موارد معمول می 

 نویسد.
 

آموز با  دانش
توجھ بھ نیازھای 

شخصی، 
اطالعاتی را بھ 

خوبی بھ کار می 
 گیرد.

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

 
آموز با دانش 

کلمات، نمادھا و 
عبارات ساده 

اطالعات شخصی 
را در برخی 
موقعیت ھای 

 معمول می نویسد.
 

دانش آموز با 
توجھ بھ نیازھای 

شخصی، 
اطالعات مھمی 

را بھ صورت 
کاربردی می 

 نویسد.
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز با 
اطالعات ساده و 
نمادھا اطالعات 
شخصی را در 
برخی موقعیت 

ھای معمول می 
 نویسد. 

 
دانش آموز با 

توجھ بھ نیازھای 
شخصی، بھ شیوه 

ای بطور قابل 
مالحظھ ای از 

اطالعات مھمی 
 می نویسد.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Bدوره 

متون ساده را برای برقراری ارتباط در موقعیت ھای معمول در زندگی دانش آموز می تواند برخی از 
 روزمره بنویسد.



 
 Aنمره 

ساده و  دانش آموز
روشن پیام ھای 

کوتاه، سالم 
ون و مترسانی ھا 

درباره خود و 
تجربیات می 

 د.نویس
 

دانش آموز یک 
زمینھ خوب را 

 ایجاد می کند.
 

بھ  دانش آموز
شیوه ای ھدفمند و 

موثر برخی 
راھبردھای 

نوشتن را انتخاب 
و استفاده می 

 کنند.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

 
پیام  زدانش آمو

ھای ساده و نسبتا 
واضح کوتاه, 

و  رسانی ھا سالم
متون مربوط بھ 

تجربیات خود 
را می  خود
 د.نویس

 
دانش آموز یک 

زمینھ کاری ایجاد 
 می کند.

 
از  دانش آموز

روش موثر برای 
تراتژی ھای اس

نوشتاری استفاده 
 ند.می ک

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

پیام  دانش آموز
ھای ساده و قابل 
فھم، پیام کوتاه و 
سالمتی و متون 

بوط بھ خود و مر
تجربیات را می 

 د.نویس
 
دانش آموز عمدتا 
زمینھ ھای کاری 
 را ایجاد می کند.

 
بھ دانش آموز 

روش کارآمدانھ 
برخی از 

 استراتژی ھای
نوشتن را انتخاب 

 ند.و استفاده می ک
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Cدوره 



ند متون ساده, با برخی از سازگاری با ھدف و گیرندگان, برای برقراری ارتباط در دانش آموز می توا
 .بنویسدشرایط مشترک در ھر روز, اجتماعی, تحصیل و زندگی کاری, 

 
 Aنمره 

متن  دانش آموز
متداول و روشن 
درباره تجارب، 

احساسات و افکار 
و ھمچنین جھت 
ی گیری ھای واقع

مورد در 
موضوعات آشنا 

 د.را بنویس
 

دانش آموز یک 
ساختار کارآمد را 

در متون خود 
ایجاد می کند و 
تنوع خوبی در 
واژگان و جملھ 
سازی ایجاد می 

 کند.
 

بھ  دانش آموز
طور موثر و 

کارآمد انتخاب و 
استفاده از 

استراتژی ھای 
ختلف را برای م

نوشتن انتخاب می 
 دکن

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

 
متون  دانش آموز

منسجم و نسبتا 
روشن درباره 

تجربیات، 
احساسات و افکار 

و ھمچنین متون 
در  واقعیت

موضوعات مورد 
 د.عالقھ را بنویس

 
دانش آموز 

ساختار کار خود 
را در متون خود 

و  ایجاد می کند
انواع مختلفی از 
واژگان و جملھ 
سازی را نشان 

 می دھد.
 

بھ  دانش آموز
ای مناسب شیوه 

برای نوشتن 
ند و انتخاب می ک

ستراتژی ھای از ا
مختلف استفاده 

 د.می کن
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

متون  دانش آموز
متداول و قابل فھم 

در مورد 
تجربیات، 

برداشت ھا و 
نظرات و ھمچنین 

عیت گرا متون واق
در موضوعات 

 د.آشنا می نویس
 

اساسا  دانش آموز
ساختار عملیاتی 
در متون خود را 

ایجاد می کند و از 
برخی از تغییرات 

در ساختار 
واژگان و جملھ را 

 نشان می دھد.
 

از  دانش آموز
روش ھای 

مختلفی برای 
یوه نوشتن در ش

ای بطور اساسی 
 د.استفاده می کن

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Dدوره 

د متون ساده, با برخی از انطباق با ھدف و گیرندگان, برای برقراری ارتباط در دانش آموز می توان
 .بنویسدشرایط غیر رسمی و رسمی در ھر روز, اجتماعی, تحصیل و زندگی کاری, 

 
 Aنمره 

دانش آموز با 
روشی خوب 

توصیفی، روایی 
و متون استداللی 

را در مورد 
موضوعات آشنا 

 می نویسد.
 

دانش آموز 
ساختار کارکردی 

را در متون 
ند خودایجاد می ک

و تنوع خوبی در 
واژگان و معنای 
ساختن نشان می 

 د.دھ
 

با  دانش آموز
اطمینان خوبی از 
ساختارھای ساده 

و پیشرفتھ تر 
در متون  مریگرا

تفاده می خود اس
 د.کن
 

بھ  دانش آموز
طور موثر و 

 Bنمره 

بھ این  Bنمره 
 نیازمعنی است کھ 
و  Cدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
A .قابل قبول است 

 

 

 Cنمره 

 
با دانش آموز 

رویکرد ھای 
توصیفی، روایی 
و متنی در مورد 
موضوعات آشنا 

بھ طور نسبتا 
 خوبی می نویسد.

 
 دانش آموز
رکردی ساختار کا

را در متون خود 
ند و ایجاد می ک

تنوع نسبتا خوبی 
ر واژگان و د

جملھ سازی ایجاد 
 ند.می ک

 
در  دانش آموز

ن خود از متو
ساختارھای 
 ند.استفاده می ک

 
دانش آموز و 
یادداشت ھای 
خود را برای 

نوشتن خود بھ 

 Dنمره 

بھ این  Dنمره 
نیاز معنی است کھ 
و  Eدانش برای 

برای قسمت بیشتر 
C .قابل قبول است 

 Eنمره 

دانش آموز با 
متون توصیفی، 

توصیفی، روایی 
و استداللی در 

موضوعات آشنا 
 می نویسد.

 
اساسا دانش آموز 

ساختار عملیاتی 
در متون خود را 

ایجاد می کند و از 
برخی از تغییرات 

در ساختار 
واژگان و جملھ را 

 .نشان می دھد
 

از  دانش آموز
ساختارھای ساده 

و پیشرفتھ تر 
در متون  گرامر

خود استفاده می 
 ند.ک

 
بھ  دانش آموز

طور کلی کارآیی 
را برای  خود



کارآمد انتخاب و 
استفاده از 

استراتژی ھای 
ختلف را برای م

نوشتن انتخاب می 
 د.کن

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

صورت نوشتاری 
 آماده می کند.

 
بھ  دانش آموز

ی مناسب شیوه ا
برای نوشتن 
د و انتخاب می کن

استراتژی ھای از 
مختلف استفاده 

 ند.می ک
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

نوشتن خود 
 ند.یادداشت می ک

 
از  دانش آموز
روش ھای 

مختلفی برای 
شیوه نوشتن در 

ای بطور اساسی 
 ند.استفاده می ک
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