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  پيشگفتار
 

 ،تربيه در صنوف ابتدايی را فراهم ميسازدخداوند را سپاسگزارم که توانستيم اين سند پاليسی که زمينه بهبود تعليم و 
به اصول صنفی که اساس بهبود تعليم در تهيه نمائيم. با توجه به پيشرفت ها در سطوح مختلف تعليمی، الزم است تا 

صنوف بعدی الی تحصيالت عالی را تشکيل ميدهد توجه گردد. خوانش در اصول صنفی از اهميت زياد در سيستم 
خوانده و از آن مفهوم بگيرند. بصورت درست  چون شاگردان را قادر می سازد تا متن را ،ت تعليمی برخوردار اس

را بصورت بهتر  در صنوف باالتر ساير مضامين ، شاگردان را قادر ميسازد تاانکشاف مهارت های اساسی خوانش
  درک و بياموزند.

  
متخصصين بين المللی  تدوين گرديده است. کارمندان وزارت معارف و حمايت اين پاليسی با تالش های خستگی ناپذير 

 در اصول صنفی اين اولين سند در افغانستان می باشد که به اساس معيار های پذيرفته شده بين المللی در مورد خوانش
می باشد.  روی خوانش در اصول صنفی متمرکز به طور اخصو در تطابق با اهداف استراتيژيک وزارت معارف 

مديران  مکاتب جهت تطبيق يک سيستم که حامی معلمين و بدين ملحوظ، اين پاليسی جهت رهنمايی وزارت معارف، 
  قابل مالحضه خواهد بخشيد. آموزش شاگردان را بهبود باشد ،کيفيت خوب تعليمی در اصول صنفی بوده 

  
ميتواند وزارت معارف را در راستای  داشت که اين سند مهم بايد اظهار اين سندبا ابراز خرسندی و اميدواری از تهيه 

مديران مکاتب و منسوبين مربوطه هدايت  ،به معلمين بدينوسيله .نمايدکمک برداشتن گام های محکم بسوی بهبود کيفيت 
  داده ميشود تا در تحقق اين سند پاليسی از بذل هرگونه سيع و تالش دريغ نورزند.

  
 ابراز قدردانی، سپاس و امتنان در تدوين اين سند پاليسی سهيم بوده اند  دست اندرکارانيکه در فرجام جا دارد تا از همه 

قادر خواهند ساخت تا از تعليم و تربيه معياری و با کيفيت  دختران و پسران افغان را  اين سند بحيث پاليسی ملی. نماييم
 ی عالی را به کشور خويش فراهم نمايند.برخوردار گرديده زمينه خدمت گزار
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 سپاسگزاری
پاليسی هذا با حمايت ارزنده و تالش های گروپ کاری پاليسی خوانش در اصول صنفی وزارت معارف طرح و تدوين گرديده 

کارمندان رياست های مختلف   اين هااست. گروپ کاری خوانش در اصول صنفی توسط معين تعليمات عمومی توظيف گرديده که 
ت اعضا را در ضميمه الف مشاهده کنيد). گروپ کاری از همکاری تخنيکی . (لسمی باشندوزارت معارف بشمول معلمين مکاتب 

که از طرف برنامه انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا تمويل ميگردد، قدر دانی و  اطفال افغان ميخوانند همتخصصين برنام
  ابراز سپاس مينمايد.  

  
تمام مراجع ذيدخل از نهادهای مختلف تا والدين، اعضای اجتماعی، همچنان گروه کاری تخنيکی از همکاری ها و نظريات سازنده 

مديران مکاتب و معلمين محترم در غنامندی هر چه بيشتر اين سند پاليسی در جريان پروسه تدوين ابراز امتنان و قدردانی می 
  نمايد. 
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 لست مخففات و مختصرات
 

ANDS  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

ANPDF  ملی صلح و انکشاف افغانستانچارچوب  

DP  همکاران انکشافی 

EGR  خوانش در اصول صنفی 

EJSR  مرور مشترک سکتور تعليم و تربيه 

GE  تعليمات عمومی 

GIRoA  دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

MDG  اهداف انکشافی هزاره 

MOE  وزارت معارف 

NESP  پالن استراتيژيک ملی معارف 

SDG   پايداراهداف انکشافی  

UN  ملل متحد 

USAID  اداره انکشافی بين المللی امريکا 
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 پس منظر .1
 

اش قرار داده  کاری  اولويت های مهم صدربدينسو تعليم و تربيه را در  1381جمهوری اسالمی افغانستان از سال 
، استراتيژی انکشاف ملی (MDG)وزارت معارف با در نظرداشت اهداف انکشافی هزاره سازمان ملل متحد  ،است

،  به منظور دسترسی به تعليم و تربيه با کيفيت پالن (NPP)و برنامه های ملی دارای اولويت  (ANDS)افغانستان 
با  3(NESP)را تدوين  تطبيق نمود، اکنون وزارت معارف پالن استراتيژيک سوم 1-2 (NESP)های استراتيژيک 

 (ANPDF)و چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  (SDG)در نظر داشت شاخص های اهداف انکشافی پايدار 
  و در معرض تطبيق قرار دارد. تهيه و ترتيب نموده

 
است  که اين  گرديدهپاليسی سند يک نيازمندی برای    ات سبب به ميان آنتالش های وزارت معارف برای اصالح

از انکشاف پاليسی ملی خوانش  یدر اصول  صنفی منحيث بخش آموزشرا که هدف آن  بهبود  یتواند اقداماتميپاليسی  
با  انش در اصول صنفی را  تا پاليسی ملی خو توظيف نمودکاری را  پحمايت نمايد. وزارت معارف يک گرو ،باشد

  در نظر داشت اهداف و مقاصد عمومی تعليم و تربيه در افغانستان تهيه و تدوين نمائيد.
  

که هدف آن عرضه خدمات تعليمی  را مورد نظر و پالن هايی  اميماين پاليسی تصميتواند بر مبنای حکومت افغانستان 
تطبيق اين پاليسی ميتواند درکنار ساير مزايای مثبت زمينه  تعادل جندر، کاهش  نمائيد، و تدوين تهيهبا کيفيت باشد  

 . عالوتاً اين پاليسی مسير درست را مساعد سازد موارد ترک مکتب توسط شاگردان و کاهش غير حاضری شاگردان
و ارتقای ، تحرک و حمايت اجتماعی، نظارت متداوم انکشاف مسلکی معلمينو کتب معياری، تاليف نصاب  برای را 

  . را مساعد ميسازد ظرفيت کارمندان ذيربط
   

  روند خوانش در اصول صنفی در افغانستان  .2
يکی از عرصه های مهم که اساس يک جامعه با سواد را تشکيل ميدهد، تعليم و تربيه با کيفيت در صنوف ابتدايی  می  

اقتصاد دانان بانک جهانی دريافته اند که برنامه های هدفمند در صنوف ابتدائی با هزينه کمتر ميتواند نتايج بسيار  .باشد
ر ساير سطوح تعليمی در قبال داشته باشد ولی مشروط بر اينکه کيفيت تعليم خوب و پايدار را نسبت به سرمايه گذاری د

به مالحضه گزارش های انتشار يافته از وضعيت تعليمی در کشور و تربيه خوب بوده و تأثيرات مثبت آن حفظ گردد. 
  .ردقرار دا نازلمعلوم ميگردد که کيفيت تعليم و تربيه در دوره ابتدائيه  در سطح کشور در سطح 

  
؛ بيشتر از نصف معلمين دارای معلمين از حمايت متداوم ارتقای ظرفيت ها به شکل داخل خدمت برخوردار نبوده 

شرايط الزم برای تدريس نمی باشند؛ تعداد زيادی از معلمين خالف رشته شانرا تدريس ميکنند، تعداد زياد شاگردان 
درسی ندارند، در بيشتر مکاتب ساعات درسی کوتاه بوده و اداره کننده گان مکاتب  بدسترسی به مجموعه کامل کت

  کنند. مديريت نميتوانند روند تعليمی را بخوبی 
 

  تاريخچه 
) در وضعيت 1339اواخر دوره حکومت شاهی ( دهه  سيستم تعليمی افغانستان در  طوريکه همه ميدانند،

يک نصاب مؤثر که حاوی کتب درسی رنگه بود تدريس ميگرديد.  خوبی قرار داشت. دوره ابتداييه به اساس
رو به بهبود و انکشاف بود.  ،سيستم تعليمی و باالخص صنوف ابتداييه از کيفيت خوبی برخوردار بوده، در کل

دوره جمهوريت  با آغازعمده ترين چالش در اين دوره عدم دسترسی متوازن به تعليم و تربيه و مکاتب بود. 
ه قطبخصوص تعليمات ابتدايی مراحل تازه انکشاف را از ن ، سيستم تعليمی 1357 – 1352در کشور در سال 

 نظر دسترسی و کيفيت تعليمی پيمود. 
  

در جريان اين دوره، نصاب به اساس معيار های پذيرفته شده اصالح گرديده و کتب درسی جديد چاپ و توزيع 
به و تربيه طور چشمگير افزايش يافت اما، دسترسی متوازن به تعليم و تربيه همچنان  . دسترسی به تعليمشد

و به تداوم جمهوری افغانستان جمهوری دموکراتيک افغانستان  به ميان آمدن حيث يک چالش باقی ماند. پس از
نصاب و کتب  ) يگانه پيشرفت  در عرصه تعليمی بهبود دسترسی به تعليم و تربيه بود، ولی1367 – 1357(

 ايدولوژيک و جانبدارانه تهيه گرديده و هويت ملی خود را از دست داده بود.  معيارهایدرسی به اساس 
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)، سيستم تعليمی افغانستان پائين 1380 – 1371( طالبانامارت اسالمی و  دولت اسالمی افغانستاندر دوران  
در کشور تجربه نمود. پس از ايجاد فصل جديد  خود را به دليل جنگ های داخلی و بی ثباتیکيفی ترين سطح 

 افغانستان با حمايه جامعه جهانی ، اولين سيستم تعليمی بر مبنای معيار های ملی و بين المللی )1380( سياسی
در سراسر کشور در تطابق با قانون اساسی افغانستان که برمبنای آن تعليم و تربيه ملی  ايجاد و نصاب واحد  را

ت اد. در اين دوره، پيشرفت هايی جهت بهبود عرضه خدمورشهروند می باشد روی کار آ حق اساسی هر
کيفيت بصورت قابل مالحظه بهبود يافته و باتعليمی در افغانستان صورت گرفته و دسترسی به تعليم و تربيه 

 اساس يک سيستم تعليمی ملی و متوازن نهاده شد. 
 

 دستآوردها 
ن با حمايت همکاران انکشافی خويش در عرصه باز سازی سيستم معارف دولت جمهوری اسالمی افغانستا

افغانستان به دست آورد های قابل مالحظه نايل گرديده است. در تعداد شاگردان  اصول صنفی  تقريباً نه برابر 
افزايش رونما گرديده است. پيشرفت قابل مالحظه در باز سازی مکاتب و افزايش کلی در شموليت اطفال در 

 9.2که تقريبا هيچ شاگرد اناثيه در آن وجود نداشت به  1380مليون شاگرد در سال  0.9مکاتب تقريباً از 
 فيصد آنرا دختران تشکيل ميدهد. 39) دست يافته است که از آن جمله 2015( 1394مليون شاگردان در سال 

ياده روی از خانه به مکتب کاهش ستايی مکاتب جديد اعمار گرديده تا در  فاصله پومناطق رو قريه جات در 
باب  8000بيشتر از برای مکتب افزايش نموده است.  16400مکتب به  3400رونما گردد. تعداد مکاتب از 

گرديده است.به منظور سهم گيری جامعه در عرصه تعليمی و تربيه اطفال شان تاسيس اعمار تعميرات مکتب 
 شورای های مکتب نقش مؤثر ايفا نموده است.

  
سطح آموزش بلند بردن  :از است برای بهبود کيفيت تعليمی در صنوف ابتدايی عبارتوزارت معارف راهکار 

، به ميان آوردن نصاب مسلکی معلمين، بهبود محيط آموزشی رتقای ظرفيتاز طريق ا و يادگری شاگردان
 ,EQUIP, GPEمی باشد. برنامه هايی چون و حمايت از معارف  و تحرک اجتماعی  تعليمی معياری

STAGES, BEACON, PACE-A  و امثال آن توانسته است  يک بهبود قابل مالحظه را در اين عرصه
. وجود دارددر اصول صنفی آموزش ريفورم وسيع و چند بعدی برای بهبود  نياز بهاما  به ارمغان بياورد. 

اييه در همکاری با اداره در صنوف ابتدآموزش جهت بهبود  در يک روش مبتنی برخوانش را وزارت معارف
انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا ايجاد نموده است. يک ارزيابی به منظور تعيين سطح آموزش شاگردان 

اين امر است که وضعيت خوانش در زبانهای دری و پشتو در صنوف  که نشاندهنده يافته  اصول صنفی انجام
وزارت توقع ميرود ريفورم های . 1لحاظ کيفی مواجه است.دوم و چهارم به مشکالت و چالش های جدی از 

به شاخص های پالن سوم استراتيژيک ملی معارف و اهداف ما را در رسيدن  در تعليمات ابتداييه  معارف 
  نمايد.مساعدت قابل مالحظه  برای کيفيت تعليمیملل متحد انکشافی پايدار 

 

 چالش ها 
سکتور معارف نياز به پيشرفت و بهبودی  تعليم و تربيه در افغانستان، هنوز همبا وجود پيشرفت ها جهت بهبود 

ميزان شموليت در صنوف ابتداييه  پايين بوده که اين امر سبب ميگردد تا تعداد زيادی از اطفال از مکتب دارد. 
ل صنفی ميگردند. محروم باقی بمانند. اينها در کنار ساير عوامل مانع دستآورد های آموزشی شاگردان در اصو

يکی از چالش های ديگر؛ ايجاد يک سيستم مؤثر جمع آوری اطالعات، گزارشدهی و تحليل بويژه برای رسيدگی 
  به اجراآت متفاوت در سراسر کشور می باشد. 

  
درصد تعميرات مکاتب فاقد ديوار احاطه  70. درصد مکاتب دارای تعميرات قابل استفاده نمی باشند 50حدود 

دارای تشناب های درصد مکاتب به  60درصد مکاتب به آب آشاميدنی صحی دسترسی نداشته؛  30؛ وی بوده
درصد مکاتب به انرژی برق دسترسی ندارند. عالوه بر آن، اکثريت مکاتب در شهر  88مناسب نمی باشند و 

                                                            
صنفی در مکاتب عامه افغانستان: نتايج تعليمات عمومی در بخش خوانش در اصول صنفی در افغانستان سال ارزيابی خوانش در اصول  1

2016  
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اره خوانده اند را دوبدرصدی شاگردانيکه مکتب ابتدائيه  1392در سال های بزرگ بسيار مزدحم می باشند. 
با شاگرد را تشکيل ميدهد بود.  220,000درصد دختران) که حدود  3.7درصد پسران و  4.1درصد ( 3.9

درصد  6.3درصد در صنف اول به  1.5از درصدی تکرار کننده گان نيز راه يابی شاگردان به صنوف بلند تر 
درصد دارا بود.  7.4به ر کننده گان را در صنف ششم افزايش يافت. اما صنف چهارم بلند ترين درصدی تکرا

با مضامين ساينسی ن صنف چهارم مرحله گذار از اصول صنفی و مواجه شددليل عمده آن اين بوده ميتواند که 
شاگرد  6تنها بوده و امتحانات وسيله اساسی برای درجه بندی شاگردان می باشد.  (افزايش در تعداد مضامين)

 63که صنف اول را آغاز نموده اند توانسته اند به صنف ششم برسند و از جمله آنها تنها شاگرد  10از جمله 
درصد آنان به سطح متوسطه راه يافته اند. حمايت و  91درصد آنان در امتحانات کامياب شده  که منجمله 

در ت داخلی آموزش داخل خدمت معلمين از جمله تدابيری ميباشد که وزارت معارف برای رسيدگی به مؤثري
  2مکاتب روی دست گرفته است. 

 

 فرصت ها  
از طريق تطبيق پالن سوم استراتيژيک ملی اکثريت چالش ها  به دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميخواهد

دسترسی به مکتب ، قابل  ميگردند جهت بهبود درتمويل انکشافی همکاران و برنامه هاييکه از طريق معارف 
و تعداد  رسيدگی کردهدسترس بودن کتاب های درسی، شرايط و محيط آموزشی، ظرفيت و استعداد معلمين 

اولويت حکومت عبارت از اعمار  را کاهش دهد. به مکتب دسترسی ندارند در شهر ها و روستا ها اطفاليکه
آماده سازی فارغان برای انجام امورات مثمر می و  مکاتب بيشتر و بهتر ساختن کيفيت برنامه های مربوطه ،

استراتيژی وزارت معارف طوريکه در پالن سوم استراتيژيک ملی معارف بازتاب يافته است اينست تا باشد. 
) 1سه عنصر کليدی به منظور تقويت عرضه خدمات تعليمی بهبود يابند. اين سه عنصر کليدی عبارتند از 

از طريق اين سه عنصر کليدی  ) مديريت مؤثر و شفاف.3) دسترسی عادالنه، 2کيفيت و ربط برنامه ها، 
سطح پائين حاضری  موجود در مکاتب ابتداييه را بهبود   در نظر دارد تااسالمی افغانستان جمهوری حکومت 

 بخشيده و ثبت نام در مکاتب متوسطه را افزايش دهد، مخصوصا برای کودکان بی بضاعت و محروم در ساحات
درصد پسران در آنجا به مکتب ميروند. اين امر فعاليت های  43درصد دختران و  21دور دست که تنها 

عملياتی وزارت معارف را تسريع نموده، مؤثريت و هماهنگی کمک تمويل کننده گان را بيشتر ساخته و مديريت 
  برنامه ها را تقويت می بخشد.

 
کاری حکومت جديد قرار داده است. اين عرصه را در اولويت های ه به تعليم و تربيه ظنيازمندی قابل مالح

و تجهيزات کافی برای آن اعمار مکاتب بيشتر را تکميل   طور عاجلحکومت بايد برای پيگيری اين اولويت، 
فارغان و  تعليمی را بهبود بخشد مرتبط بودن و قابل دسترس بودن  برنامه ها و خدمات ، ، کيفيتفراهم سازد

رئيس جمهور اشرف غنی جاللتمأب ،  2016. در ماه جنوری، سال آماده سازدی انجام امورات مثمر را برا
يک پيام قوی را ابالغ داشت که از طرف همکاران انکشافی مورد استقبال و پذيرش قرار گرفت که در آن به 

های مردم از اجراات سيستم  نياز تغييرات بنيادی در روش تعليم و تربيه مورد نياز اشاره گرديده است. برداشت
حکومت دارد. ازاينرو، رئيس جمهور و رهبری دولت احيای مجدد به نفس معارف تاثير مستقيم روی اعتماد 

اعتماد باالی عرضه خدمات تعليمی افغانستان  با استفاده از روش های جديد سهمگيری، شفافيت و تمرکز روی 
. مؤثريت سکتور و نقش آن در رشد اقتصادی يک نياز مبرم بوده که بايد در آن را يک نياز می دانندنتايج 

  بهبود رونما گردد.   
 

خوانش در اصول صنفی عمل نموده و نهايتاً در قسمت بهبود  بهبوددر قسمت  اساساين پاليسی به مثابه يک 
ف شاهد بهبود کيفيت معارف سکتور تعليمی بصورت عموم همکاری ميکند. با تطبيق اين پاليسی سکتور معار

 سطح کشور خواهد بود.ر د
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 4  پاليسی ملی خوانش در اصول صنفی

  پاليسی خوانش در اصول صنفی  .3
پاليسی خوانش در اصول صنفی رهنمود های الزم برای حکومت جمهوری اسالمی افغانستان  از طريق وزارت معارف 

اين پالسی جهت بهبود فراهم کرده است. را غرض حمايت از تصميم های پاليسی، انکشاف برنامه ها و تخصيص منابع 
تدريس و آموزش خوانش و نگارش در اصول صنفی به عنوان يک مهارت اساسی مورد نياز جهت بهبود شاگردان در 
جريان ساليان مکتب عمل ميکند.تطبيق اين پاليسی ميتواند درکنار ساير مزايای مثبت، در زمينه حفظ شاگردان در 

توسط شاگردان و کاهش غير حاضری شاگردان کمک کند. عالوتاً اين  مکتب،  تعادل جندر، کاهش موارد ترک مکتب
) ايجاد يک مسير درست برای انکشاف 1پاليسی سه بخش حياتی را در قسمت موفقيت روش های آموزشی بيان ميکند.:

 ،جه)افزايش بودي2مسلکی معلمين و ارتقای ظرفيت کارمندان مرتبط به نصاب خوانش در اصول صنفی و مواد آموزشی،
) 3صنوف درسی در برنامه خوانش در اصول صنفی و  روش های حاکم درمنابع برای بهبود  و مصرف تخصيص

 موفقيت برنامه خوانش در اصول صنفی در مکتب و خانه. رشد و دخيل سازی همه جانبه اجتماع برای
  

  هدف و توجيح پاليسی  
پاليسی ملی  خوانش در اصول صنفی افغانستان به هدف تقويت پالن سوم استراتيژيک ملی معارف و ساير 

تهيه گرديده است. پاليسی خوانش در اصول صنفی يک راه کار  مقرراتپاليسی های کليدی سکتور معارف و 
ين يصنفی در افغانستان تع را برای حمايت از تصاميم برای بلند بردن آگاهی و تطبيق برنامه خوانش در اصول

کرده است. برنامه خوانش در اصول صنفی نيز به نوبه خود اساس يک جامعه با سواد را تشکيل ميدهد که 
  ميتواند فرصت های اجتماعی و اقتصادی را برای مردم ميسر سازد. 

 
 

 وسعت پاليسی  
مهوری اسالمی افغانستان پاليسی ملی خوانش در اصول صنفی در چارچوب مکلفيت های وزارت معارف ج

جهت فراهم آوری خدمات با کيفيت تعليمی چنانچه در قانون معارف تسجيل و از طريق پالن سوم استراتيژيک 
ملی معارف تطبيق گرديده است قرار دارد. پاليسی خوانش در اصول صنفی به چندين شيوه تطبيق خواهد شد 

اين پاليسی برای رياست ها وزارت معارف در سطح  ل آمد.تا بتوان به اهداف تعيين شده در شرح پاليسی ناي
ملی، واليتی و ولسوالی ها که مسئووليت پالنگذاری و تطبيق  استراتيژی خوانش را دارا می باشند و مديران 

که وظيفه ارائه يک برنامه عملی و مرتبط خوانش را دارند  عامه، خصوصی و تعليمات محلی و معلمين مکاتب
اين پاليسی به شاگردان نيز از طريق حصول اطمينان از فراهم شدن منابع آموزشی و کمک  طرح گرديده است.

به آنان در راستای موفقيت در بخش خوانش و نگارش و بدين ترتيب بلند بردن احتمال باقی ماندن آنها را در 
الخره، اين پاليسی مشارکت والدين و اجتماعات اطراف مکتب  را نيز برای قدر دانی از اب ميکند.مکتب کمک 

اهميت و ارزش خوانش، ترويج خوانش در ميان اطفال و ترغيب آنان برای خواندن و سهم گيری بيشتر در 
 گردد. با کيفيت تعليمی به شاگردان  حفظ عرضه شده امور مکتب را نيز در بر دارد تا خدمات

 

 شرح پاليسی   
پالن سوم استراتيژيک ملی معارف يک چارچوب استراتيژيک سالم را برای عرضه خدمات باکيفيت تعليمی 
در افغانستان مشخص می سازد. توضيحات پاليسی موجود در اين سند منحيث يک اولويت، توجه ويژه به 

تصميم گيرنده،  مراجع ين پاليسی بها عرصه خوانش در اصول صنفی به شمول نگارش مبذول داشته است.
در رابطه   تصاميم قابل اجرافراهم می سازد تا کاری را مناسب های زمينه  پالنگذار و تطبيق کننده  حکومت 

زبان تدريس، انکشاف مسلکی معلمين، مديريت تدريسی،  مواد ممد درسی،،تعليمی به مسايل مربوط به نصاب
اين عناصر باهم يکجا شده  .اتخاذ نمايند تحرک اجتماعیو  ارزيابی شاگردان، تضمين کيفيت، محيط آموزشی

که برای ارائه يک آورده اند را به وجود (تدريس، زمان، زبان، امتحان و متن) تاثير گزار  پنج يک مجموعه 
  .ر اصول صنفی ضروری ميباشدبرنامه خوانش د

  

اطمينان برای بهبود آموزش به وجود مياورد که عبارت اند از: بهبود تدريس،  را عرصه اساسیعناصر فوق 
حصول اطمينان از اينکه  ،خوانش در زبانی را که آنها ميدانند دارند آموزشاز اينکه اطفال فرصت کافی برای 
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 5  پاليسی ملی خوانش در اصول صنفی

دارند و ارزيابی پيشرفت  شاگردان جهت اطمينان از اينکه شاگردان شاگردان به مواد آموزشی خوانش دسترسی 
ی در قسمت ليرفته شده بين الملذشرح پاليسی براساس اصول پ به اهداف تعيين شده آموزشی دست يافته اند.

بوده، که اين اصول بر مبنای صدا شناسی  شاگردان را قادر ميسازد تا بخوانند و  صنفی اين خوانش در اصول
، حروفنمايند. بصورت مشخص به شاگردان تدريس ميگردد تا بيشتر باالی آگاهی صدا شناسی، منابع  درک

  و روان خوانی تمرکز نمايند. دقيق اصول الفبا، درک مفهوم

  
  

 
  

 شرح پاليسی ذيل به وجود آمده است: )Tبراساس قاعده پنج عنصر (پنج 
 

 متن (نصاب و مواد درسی)  . 3.3.1
در مورد اصول  دانش و مهارت های شانرا بايد و تدوين کننده گان مواد آموزشی  طرح . 3.3.1.1

 روش های برتردر مطابقت با نصاب ملی و  صنوف ابتدائيه انکشاف دادهخوانش در 
 آموزشی خوانش در اصول صنفی را طرح و ترتيب کنند.  مواد تدريسی و ؛جهانی

ميباشد، از طريق يک که بازتاب دهنده قابليت های خوانش در اصول صنفی  درسیمواد  .3.3.1.2
 و در گرديدهتهيه  به کميت و کيفيت مناسب بايد سيستم مؤثردر شروع سال تعليمی

  .دسترس قرار گيرد
در  های خوانش  معيار اب تمطابقبايد در  معارف و مواد درسی نصاب ملی  چارچوب  . 3.3.1.3

 .اصول عيار گردد
نصاب خوانش در اصول صنفی بايد بازتاب دهنده ارزش های ملی و اسالمی بوده،  . 3.3.1.4

  ترمينالوژی ملی را رعايت و آموزش های عاطفی و اجتماعی را حمايت کند.
  مواد درسی و آموزشی تهيه گردد. بايد برای اطفال دارای معلوليت و چالش های آموزشی . 3.3.1.5
و استفاده از تکنالوژی  درسی از طريق تهيه مواد ممد بايد خوانش در اصول صنفی . 3.3.1.6

 در صنوف ابتدائيه تقويت گردد.  تعليمی

متن

 تدريس

زمان آزمون

 زبان
اجزای اساسی 

خوانش در اصول 
 صنفی 
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 6  پاليسی ملی خوانش در اصول صنفی

 

 مسلکی معلمين و حمايت تدريسی)ارتقای ظرفيت تدريس ( . 3.3.2
معيار های استخدام معلمين بايد در اصول صنفی طرح و تدوين گردد و حين استخدام   .3.3.2.1

 معلمين رعايت شود .
اصول صنفی در چارچوب دارالمعلين ها و  برای معلمين رشته جداگانه تحصيلی   .أ

 .پوهنتون ها تاسيس گردد
اصول صنفی براساس پاليسی  های  رد واجد شرايطجواز تدريس برای معلمين     .ب

 .توزيع گردد  است تربيه معلمري
برای ارتقای ظرفيت مسلکی، معلمين اصول صنفی  بايد  در روش های مبتنی بر صدا  . 3.3.2.2

 شناسی آموزش داده شوند 
توسط گروپ های مسلکی آموزشی که سيستم مربی گری و   بايد خوانش در اصول صنفی . 3.3.2.3

 نمايندشاگردان تقويت فراهم گردد تا عملکرد های معلمين و   ،رهنمايی را حمايت ميکنند
مکاتب ايجاد گرديده و عملکرد معلمين و شاگردان  سطحدر بايد  خوانش  ديپارتمنت های . 3.3.2.4

 را تقويت نمايد. 
 شاگرد عيار گردد. 30معلم برای  1تناسب به  بايد صنوف خوانش در اصول صنفی . 3.3.2.5
به در اصول صنفی به منظور ارتقای کيفيت و مؤثريت آموزش استخدام معلمين اناث  . 3.3.2.6

 حيث يک اصل مهم بايد رعايت گردد.
به منظور بهبود محيط آموزشی مکاتب ابدائيه بايد دارای صنوف و تسهيالت ويژه (تشناب  . 3.3.2.7

برای اطفال با نيازمندی های خاص  جداگانه امکاناتو  )ها، ميزو چوکی، وسايل آموزشی
 باشد

 لم شود. عتربيه مهای برنامه  بايد جز  (SEL)اجتماعی  و آموزش های عاطفی . 3.3.2.8
برای اعضای نظارت وسرمعلمين بايد فراهم گردد تا  یتامين ارتقای ظرفيت های مسلک . 3.3.2.9

بتوانند برای معلمين روش های مربی گری و رهنمايی را در عرصه خوانش در اصول 
 صنفی فراهم نمايد

را سپری نمايند تا اطمينان حاصل  ها معلمين خوانش در اصول صنفی بايد آزمون قابليت . 3.3.2.10
سی را برآورده می معيار های تدري بوده و خوانشالزم مهارت های دارای گردد که 

 .سازند
استفاده از تکنالوژی تعليمی برای بهبود و تقويت تدريس خوانش در اصول صنفی  . 3.3.2.11

 ميگردد. 
 

 امتحان (ارزيابی شاگردان، نظارت و ارزيابی) . 3.3.3
از طريق ارزيابی های معياری به اساس حد اقل معيارات و بايد عملکرد های شاگردان  . 3.3.3.1

 گردد.ارزيابی و تثبيت زبان تدريس قبول شده  استاندارد های
به منظوربهبود و انکشاف خوانش در اصول صنفی ميتود ارزيابی متداوم را بايد معلمين  . 3.3.3.2

 اقدامات اصالحیآوردن  ها به والدين آنها را در جهت به ميان فيدبک  د و با ارايه بکار گيرن
 حمايت کنند.

به  بايد نتايج به دست آمده از مشاهدات صنفی و ارزيابی های خوانش در اصول صنفی . 3.3.3.3
و اصالح عملکرد های  ی آموزشیتهيه و ترتيب برنامه ها ،و غنامندی نصاب منظور بهبود

 در روند تدريسی استفاده گردد معلمين و شاگردان
امتحان به صنف بعدی  سپری نمودن  بدونبايد براساس ارزيابی و  شاگردان صنف اول . 3.3.3.4

 ی در صنف باال تر روی دست گرفته شود.اقدامات اصالحی بعد و نمايند ارتقا

  
       ) ساعات درسی و تحرک اجتماعیزمان ( .3.3.4

 ساعت درسی در هفته برای مضمون خوانش اختصاص داده شود   6 حداقل يدبا . 3.3.4.1
قويت بايد به منظور ت) افتخاریاجتماع محلی (مساجد، والدين، بزرگان قريه و معلمين  . 3.3.4.2

 شود .دخيل ساخته  اوقات غير تدريسی خوانش در
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بايد از  به منظور تقويت کيفيت خوانش در اصول صنفی فعاليت های تحرک اجتماعی . 3.3.4.3
مدنی،نهاد ها و فعاالن تب، مساجد، رسانه ها، جامعه اوالدين، شورای مديريت مک طريق

 حمايت و تطبيق شود. تعليم و تربيه
عوامل غيرحاضری  از حاضری معلمين و شاگردان بايد نظارت متداوم به عمل آئيد و . 3.3.4.4

 های متداوم آنها شناسايی و در رفع آن اقدام گردد
 بايد به حيث عنصر مهم  ارتقای  کيفيت در تعليم و تربيه  خوانش در اصول صنفیاهميت  . 3.3.4.5

 .همگانی شوداجتماعی  و ساير فعاليت ها رسانه هااز طريق 
 

   زبان  . 3.3.5
 زبانهای پشتو و دری بحيث زبانهای رسمی و تدريسی در دوره ابتدائيه ميباشد. . 3.3.5.1
برای بهبود تدريس خوانش و نگارش به زبان های يافته های مطالعات نقشه برداری زبان  . 3.3.5.2

 استفاده ميگردد. دری و پشتو و ساير زبان رسمی شناخته شده 
 

 الزامات هزينه ایتحليل  .4
جمهوری اسالمی افغانستان متعهد است  تا کيفيت تعليم و تربيه را در صنوف ابتدايه بهبود بخشد، که اين  حکومت

برای شاگردان گردد. جهت نيل به اين مقاصد در مطابقت به اهداف استراتيژيک  آموزشود ببهبودی ميتواند سبب به
معارف ضرورت است تا منابع مالی، سازمانی، انسانی و ظرفيت های مورد نياز برای تطبيق پاليسی  پالن سوم ملی

طرح گرديده که در آن  یبرای رسيدن به اين هدف يک استراتيژی تطبيق  ملی خوانش در اصول صنفی مشخص گردد.
مصارف مربوط به ارتقای ظرفيت معلمين و مهارت های مورد نياز برای تدريس خوانش در اصول صنفی، انکشاف 
مناسب مواد درسی و آموزشی، چاپ و توزيع مؤثرمواد آموزشی، نظارت و ارزيابی از اجراآت آموزشی مد نظر گرفته 

  شود.
 

افغانستان  اسالمی جمهوری حکومتاستراتيژی تطبيقی خوانش در اصول صنفی يک پالن برای تسهيل نمودن تعهدات 
در قسمت تطبيق مطمئن برنامه خوانش در اصول صنفی در سطح ملی ميباشد. برای نيل به اهداف ذکر شده اين پاليسی 

  ل موارد ذيل ميباشد:يک پالن تطبيقی در مطابقت به شرح پالسی طرح ميگردد. که شام
   

 تحليل مصارف پيامد و تطبيق مقاصد استراتيژيک. .1
 پالن تطبيقی فهرست نمودن نکات کليدی و فعاليت ها، و  .2
 مصارف عمومی تطبيق غرض تداوم برنامه خوانش در اصول صنفی در سرتاسر کشور .3

به گونه مؤثر و مفيد برای تمام وزارت معارف در قسمت فراهم نمودن  آموزش خوانش در اصول صنفی  اين پاليسی 
  ميکند. رهنمايیبه سطح کشور  انو دختر انپسر
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 اصول صنفی
 

 موقف نام رياستشماره
آمر بخش پاليسیرؤف عبدالحقپاليسی و پالن گزاری استراتيژيک1

رئيسشيرعلی ظريفیانکشاف نصاب2

رئيسعبدالحق رحمتیتربيه معلم3

 هماهنگ کننده  تحرک اجتماعی ملیعبدالکريم افضلیتحرک اجتماعی4

رئيسنجيب هللا کامراننظارت علمی5

آمرنجيبه نورستانیجندرواحد 6

کارشناسعبدهللا دانشجورياست سواد آموزی7

سرمعلم مکتب ليلماليسه اناث چهلستون8

معلم مکتبپروين همگام ليسه حاجی عبدالقدير9

مشاور ارشدمحمد سرور عزيزیمعينيت مالی و اداری10

رئيستورپيکی مومندتعليمات ابتدايی11

متخصص پاليسی در برنامه اطفال افغان ميخوانندDrake R. Warrickافغان ميخواننداطفال 12

 کارشناس ارشد پاليسی و پروگرام محمد اکبر راهداطفال افغان ميخوانند13

 




