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مقدمه
مدل آموزش خوانش و نوشتن پروژۀ "اطفال افغان ميخوانند" روی ارزیابی تکوینی تاکید میکند .ارزیابی تکوینی دارای دو نوع می
باشد .1( :ارزیابی مداوم و  .2ارزیابی تکوینی دوره یی) .ارزیابی مداوم توسط معلمان بصورت روزمره در جریان هر درس انجام میگردند تا
دریابند که شاگردان درس را درست آموختند .عالوه بر آن ،درسهای روز پنجم و ششم هفته ،به طور خاص طرح و دیزاین شده اند تا
معلمان بتوانند یک ارزیابی اضافی را نیز از شاگردان خویش داشته باشند؛ همچنان به خاطر یادداشت اطالعات ،ارزیابیهای دوامدار ممد
واقع میگردد .فورمۀ نظارت برای ثبت و یادداشت پیشرفت شاگردان در زمینۀ مهارتهای خواندن ،نوشتن ،شنیدن و صحبت کردن تهیه و
ترتیب شده است.
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سخن گفتن

استفاده از فورمة نظارت از پیشرفت شاگردان
در روز پنجم و ششم هر هفته ،حد اقل  5شاگرد را برای ارزیابی انتخاب کنید .فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان به این منظور
دیزاین شده است که نامهای شاگردان در گروههای پنج نفری در آن ذکر میشود و روند ارزیابی را برای شما به خاطر شناسایی
شاگردان ،ساده تر میسازد 5 .شاگرد را برای خوانش 5 ،شاگرد را برای نوشتن و به همین ترتیب شاگردان دیگر را در گروههای
جداگانه در جریان روز انتخاب و تنظیم نمایید .بهتر خواهد بود که تمام شاگردان تان حد اقل سه مرتبه برای هر قابلیت در
جریان سال ارزیابی شوند؛ ولی نکتۀ مهم ایناست که شما شاگردانی را کمک بیشتر میکنید که دیر آموز یا ضعیف اند و همیشه
اجراات شان را پیگیری کنید.
فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان از یک سیستم امتیاز دهی سه سطحی استفاده میکند .این سه سطح و عالیمی که از هر
سطح در فورمه نمایندهگی میکنند قرار زیر میباشند:
سطح  :3اجراات شاگرد فراتر از این قابلیت ميباشد .عالمه:
سطح  :2اجراات شاگرد در حد این قابلیت ميباشد .عالمه:
سطح  :1اجراات شاگرد تا کنون در حد این قابلیت نميباشد .عالمه:
زمانیکه برای اولین بار یک شاگرد مورد ارزیابی قرار میگیرد احتمال دارد به حد کافی قابلیت مورد نظر را دارا نباشد؛ بنابرآن
عالمۀ( ) را دریافت خواهد کرد .زمانیکه اجراات شاگرد بهبود مییابد و میتواند این قابلیت را بهخوبی انجام دهد شما میتوانید
عالمۀ( ) را نیز به عالمۀ قبلی اضافه کنید ( ) این عالمه بیانگر آناست که شاگرد حاال قابلیت مورد نظر را دارا میباشد.
زمانیکه شما متوجه میشوید که شاگرد فراتر از سطح قابلیت مورد نظر اجراات دارد ،شما میتوانید عالمۀ نهایی را ( ) به
عالمههای قبلی اضافه کنید که میشود ( ).
بعضی از شاگردان یا دانش آموزان در اولین باری که شما آنها را ارزیابی میکنید از خود این قابلیت را نشان میدهند .این امر
مشکلی ندارد .شما میتوانید به آنها از عالمۀ ( ) استفاده کنید .بعضی از شاگردان فوق العاده الیق اند حتا میتوانند در اولین
ارزیابی ،امتیاز بلندترین سطح قابلیت را نیز دریافت کنند؛ ولی هدف کلی این است که اکثریت شاگردان شما باید حد اقل امتیاز
سطح دوم ( ) را تا ختم سال تعلیمی برای تمام قابلیتها در فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان دریافت کنند.
این مشکل خواهد بود تا در جریان درس به گونۀ مستقیم نتیجۀ ارزیابی را درج فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان کنیم .در
عوض ،شما میتوانید این اطالعات را درج یک ورق کاغذ نموده یا تمام یادداشتهای تان را در زمان تفریح یا وقفۀ صنف یا
حتا بعد از رخصتی انجام دهید .موضوع مهم و حتمی ایناست که شما باید از فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان در هر هفته
استفاده کنید.
ارزیابی تکوینی دورهیی ،ارزیابی است که در هفتههای تکرار توسط معلمان انجام میشوند .نتایج ارزیابی تکوینی دورهیی در
فورمه ارزیابی شاگردان درج شده و با مسؤلین مکتب شریک میشود.
وقتیکه معلمان در جریان ارزیابی خود ،شاگردان را مشاهده میکنند که در بعضی از بخشها و یا قابلیتهای درس ضعیف
استند ،باید فعالیتها و اقدامات اصالحی را به خاطر همکاری با چنین شاگردان روی دست گیرند .بعضی از فعالیتهای اصالحی
در بخش مقدمۀ این کتاب ،گنجانیده شده است.
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نکات عمومی
در صنوف ابتداییه ،همیشه یک عده اطفالی وجود دارند که در قسمت آموزش ابعاد مختلف خوانش با یک سلسله مشکالت
مواجه می باشند .این اطفال بهنام "خواننده گان در معرض خطر" یاد میشوند؛ یعنی درصورتیکه با این اطفال کمک اضافی
صورت نگیرد ،آنها قادر به کسب مهارتهای اساسی برای آموختن خوانش نخواهند شد و خوانش درست و خوب را نخواهند
آموخت .همیشه اینگونه اطفال به کمک اضافی نیازمند اند .برخی از مشخصههای "خواننده گان در معرض خطر" قرار ذیل
میباشد:
 مهارت آگاهی صدا شناسی را به خوبی کسب نمیکنند (مثال :شنیدن کلمهها ،هجاها و صداها).
 به گونۀ معمول از تدریس عادی در صنف مستفید نمیشوند.
 بدون کمک ،قادر نیستند تا تمرینها را در کتاب مشق و تمرین خود کار کنند.
 آنها با واژههای مربوط به مکتب به اندازۀ کافی آشنایی ندارند و همیشه نمیدانند که معلم در مورد چه صحبت
میکند.
 به فعالیتهای مربوط به خواندن و نوشتن دلگرمی و عالقهمندی ندارند.
 توجه کمتری به درسها دارند.
 بیشتر سؤال میکنند که چگونه باید یک فعالیت یا تمرین را انجام دهند و سپس به زودی آن روش را فراموش کرده و
گیچ میشوند.
فورمۀ نظارت از پی شرفت شاگردان برای شما در مورد یک تعداد مشخصی از شاگردان معلومات میدهد؛ ولی الزم است تا شما در صنف
متوجه شاگردانی که با مشکالت روبهرو اند نیز باشید .برخی از نکات عمومی برای کمک به این شاگردان قرار ذیل اند:
.1

.2

.3

.4

تدریس مجدد :با شاگردانیکه در یک بخشی از درس مشکل دارند همان بخش درس را تکرار کنید .کوشش کنید
تا هدایتها و رهنماییهای شما به گونۀ کامل واضح باشد .بخشهای کوچک درس را تکرار نموده و مطمین شوید
که شاگردان تمام رهنمودها را به خوبی دنبال میکنند.
اظهارات قبل از تدریس :بعضی از شاگردانیکه در درسها مشکل دارند نیز از این بخش بهرهمند خواهند شد.
یعنی معلم شاگردان را کمک میکند تا برای درس بعدی یا حرف بعدی آمادهگی بگیرند .این امر ،کار را برای
شاگردان در درسهای بعدی برای تعقیب درسها به صورت کامل کمک میکند.
همکاری شاگردان با همدیگر :شاگردیکه درس را خوب یاد گرفته باشد ،با شاگردیکه در یکی از بخشهای
درس مشکل داشته باشد کار میکند .شاگردان میتوانند با همدیگر درسها را تمرین و خوانش کلمهها یا خوانش متن
را تکرار کنند؛ همچنان آنها میتوانند نوشتن حرفها و کلمهها را با هم تمرین کنند.
ترکیب نمودن خواندن و نوشتن – هرگاه خواندن و نوشتن یکجا با هم انجام شوند؛ مثال (حرف را بخوانید و
سپس آنرا بنویسید) شاگردان را کمک میکند تا بهتر بخوانند .رشد مهارتهای نوشتاری در قسمت رشد مهارتهای
خوانش کمک میکند.
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 .5رهنمود های اضافي :معلم میتواند یک سلسله رهنمودهای اضافی را برای شاگردان در جریان وقفۀ تفریحی یا
بعد از درسهای عادی فراهم کند.
 .6تمرینهای تکراری کوتاه :برای آموزش خوانش ،الزم است تا تمرینات اضافی به صورت مکرر انجام شوند؛ اما
این تمرینها نباید بیشتر از چند دقیقۀ محدود را در بر گیرند .تمرینهای کوتاه و تکراری مؤثرتر از تمرینهای طویل
میباشند.
 .7شاگردان را تشویق کرده و از روش های مثبت تدریسي استفاده کنید :زمانیکه شاگردان مشکل دارند
و مجبور اند یک درس یا بخشی از یک درس را تکرار کنند ،الزم است تا شما به حیث یک معلم آنها را تشویق کرده
و نسبت به آنها مثبت نگر باشید .برای آنها نظریات سازندۀ تان را شریک ساخته و بگویید که برخی موارد را به
خوبی انجام داده اند و در انجام برخی موارد دیگر نیز به زودی بهتر خواهید شد.

چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت شنیدن صداها و هجاها
زمانیکه اطفال در قسمت شنیدن صداها و هجاها مشکل دارند ،میتوانید فعالیتهای ذیل را انجام دهید .این فعالیتها از
فعالیتهای ساده تر شروع و به فعالیتهای دشوار تر میانجامند.
 کلمه متفاوت :شاگردان باید به سه یا چهار کلمه گوش داده که یکی از این کلمهها دارای صدای متفاوت در شروع،
وسط یا آخر میباشد.
 تجزیۀ جمله به کلمهها :شاگردان به یک جمله گوش داده و تعداد کلمههای آنرا با کف زدن میشمارند.










تجزیۀ کلمه به هجاها :شاگردان به یک کلمه گوش داده و سپس تعداد هجا های آنرا با کف زدن جدا ساخته و
میخوانند .طورمثال :در کلمۀ "مادر" شاگردان دو مرتبه کف می زنند (ما – در)؛ در کلمۀ "کتابچه" سه مرتبه کف
میزنند (کـ  -ـتابـ  -ـچه).
مقایسه صداها :شاگردان باید صداهای مشابه در کلمه را تفکیک کنند .شاگردان به سه یا چهار کلمه گوش داده
که دو کلمۀ آن با صدای مشابه آغاز میشود .پس از گوش داده به کلمههای شاگردان باید بگویند که کدام دو کلمه
دارای صدای مشابه بود؛ طور مثال :مکتب ،چوکی ،میز ،کتاب .شاگردان باید بگویند که کلمههای مکتب و میز با
صدای همسان شروع میشوند.
ترکیب :شاگردان یک کلمۀ تجزیه شده را ترکیب میکنند؛ طور مثال :معلم میگوید" :چو – کی" .شاگردان باید
بگویند "چوکی".
تجزیه :معلم یک کلمه را برای شاگردان میخواند؛ سپس شاگردان با کف زدن هجا های کلمه را جدا می سازند؛
طور مثال :معلم کلمۀ "برادر" را میخواند و شاگردان باید بگویند "بـ  -ـرا  -در"
دست کاری کردن کلمههای یا بازی با کلمات :معلم یک کلمه را برای شاگردان میخواند و از آنها می
خواهد تا صرف یک بخشی از آن کلمه را بخوانند؛ طورمثال :معلم کلمۀ "شمشیر" را میخواند و از شاگران میخواهد
تا آنرا بدون هجای اول آن "شمـ" بخوانند .شاگردان باید بگویند "شیر".
دست کاری کردن یا بازی با صداها :شاگردان در این بخش یک صدا را اضافه ،حذف و یا تغییر مکان میدهند
تا یک کلمۀ جدید با معنی یا بدون معنی بسازند .طور مثال شاگردان باید یک کلمه را بدون صدای اول ،وسط یا آخر
آن بخوانند؛ مثال :کلمۀ "شمار" را بدون صدای اول آن "شـ" بخوانند که میشود "مار" یا کلمۀ "سؤال" بدون
صدای وسط آن "و" بخوانند که میشود "سال".
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چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت خواندن و نوشتن حرفها و کلمهها
زمانیکه اطفال در قسمت خواندن و نوشتن حرفهای جدید مشکل میداشته باشند شما میتوانید فعالیتهای ذیل را انجام
دهید:
 تدریس دوباره حرف (یا حرفها) :درس را برای شاگردانیکه در قسمت آموزش مشکل دارند ،هر روز برای 5
دقیقه تکرار کنید .حرف همان روز را یکبار دیگر برای آنها تدریس کنید.
 تکرار حرفها :حرفهای قبالً تدریس شده را همواره تمرین کنید.









نظر اصالحي مستقیم :به شاگردانیکه در قسمت خوانش ضعیف اند طور مستقیم نظر اصالحی ارائه کنید .هرگاه
یک شاگرد کلمهیی را اشتباه میخواند و یا اینکه در قسمت خواندن آن مشکل دارد ،معلم باید کلمه را طور درست
خوانده و شاگرد آن را تکرار کند.
شناسایي حرف :دو ،سه یا چهار حرف را در کتاب مشق و تمرین شاگردان یا روی تخته بنویسید .و حرفیکه
شاگرد در خواندن آن مشکل دارد نیز شامل این حرفها باشد .بگذارید شاگرد خودش این حرف را شناسایی کند (با
انگشت به آن اشاره کند).
نشان دادن حرفها در کلمه :کلمهیی را روی تخته بنویسید و از شاگردان بخواهید تا حرفی را که تمرین
میکنند با انگشت شان نشان دهند.
استفاده از فلش کارتها :یک تعداد فلش کارتهای را که روی آن حرفها و یا هجاها نوشته شده باشد ،تهیه
کرده و هر کدامش را به شاگردان نشان دهید و شاگردان باید صدای آن حرف را بخوانند .هر حرف یا هجایی را که
به درستی شناسایی نمودند کنار گذاشته میشود.
نوشتن و خواندن حرف :به شاگردان بگویید تا صدای حرف را خوانده و همزمان آنرا روی هوا بنویسند.

 تدریس دوباره کلمهها :با آن عده شاگردانیکه در قسمت خواندن کلمهها مشکل دارند ،تمرین ترکیب و هجای
کلمهها را دوباره تکرار کنید .در صورت لزوم ،یک تعداد کلمههای دیگر را نیز روی تخته نوشته و ترکیب و هجای
آنها را با شاگردان تمرین کنید.
 نوشتن و خواندن کلمه :به شاگردان بگویید تا کلمۀ مورد نظر را خوانده و بنویسند؛ همچنان بگویید تا
هجاها/حرفهای این کلمه را در زمان نوشتن بخوانند.
 خواندن لست کلمهها :معلم لست کلمههای هفته را مینویسد .این کلمهها را میتوان از بخش تمرین ترکیب و
هجا یا از داستان های هفته انتخاب کرد .شاگردان کلمههای لست شده را میخوانند.
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چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت خواندن جملهها و داستانها
اطفال ممکن در قسمت خواندن جملهها یا داستانها بهطور درست و روان مشکل داشته باشند .آنها از سطح خواندن کلمه به کلمه به
سطح خواندن عبارت به عبارت ارتقا نموده و باآلخره به سطح خواندن جمله به جمله میرسند .خواندن با لحن مناسب در زمان خوانش
جملهها و داستانها بسیار مهم میباشد .شاگردانیکه در قسمت خوانش داستانها مشکل دارند میتوانند از باز خوانی متنها و کلمههای
لست شده بهره ببرند .این امر آنها را کمک میکند تا کلمهها را به سرعت ،درک و شناسایی کنند.










نظر اصالحي با اندکي درنگ :زمانیکه شاگرد کلمهیی را در یک جمله نادرست میخواند ،اصالح کردن با اندکی
درنگ بسیار مفید میباشد .زمانیکه شاگرد اشتباه میکند ،معلم باید درنگ نموده و منتظر باشد تا دیده شود که
شاگرد خودش اشتباه خود را اصالح میکند یا خیر .هرگاه شاگرد خودش اشتباه خود را اصالح نکرد ،بر معلم الزم
است تا با شاگرد کمک نموده و او را وادار به فکر کردن در این مورد کند؛ طور مثال :زمانیکه یک شاگرد در هنگام
خواندن یک جمله اشتباه میکند ،معلم باید بپرسد :آیا جمله همینطور درست به نظر میرسد؟ سپس شاگرد جمله را
دیده و خودش را اصالح میکند .زمانیکه شاگرد جمله را درست میخواند ،معلم باید او را تشویق کند؛ مانند "عالی
است ،ادامه بده!".
خواندن با همدیگر  /همزمان :معلم و شاگردان داستان را همزمان میخوانند .معلم آنرا با صدای بلند و لحن
درست و مناسب خوانده و شاگردان نیز او را همراهی میکنند.
خوانش مکرر :در ابتدا معلم یک پاراگراف داستان را با آواز بلند و با لحن مناسب میخواند؛ سپس معلم و شاگردان
آنرا یکجا با هم میخوانند .بعداً شاگردان یکجا با هم این پاراگراف را با آواز بلند میخوانند و در آخر شاگردان طور
جداگانه این پاراگراف را با آواز بلند میخوانند؛ سپس معلم یک بار دیگر خودش آنرا میخواند.
مرور داستان های قبلي :بعضی اوقات خواندن داستانها از درسهای قبلی برای اطفال مفید واقع میشود؛ چون
این کار با توجه به اینکه این داستانها برای شان ساده می باشند به آنها اعتماد به نفس میدهد .معلم میتواند
شاگردان را در قسمت پیدا کردن داستانی که به خوبی میتوانند آنرا بخوانند کمک کند و سپس شاگردان میتوانند
داستان بعدی را بخوانند تا بدین ترتیب زمینه تمرین بیشتر برای شاگردان فراهم شود .این کار را میتوان برای چند
روز یا چند هفته دوام داد تا اینکه شاگردان در یک سطحی که از آنها توقع میرود خوانده بتوانند.
خواندن به شکل رادیویي :شاگردان بخشی از داستان را که به آنها وظیفه داده شده است تمرین میکنند (چند
جمله یا پاراگراف)؛ سپس آنها این بخش داستان را به یک گروه بزرگتر شاگردان میخوانند .شاگردان دیگر نیز
همزمان با آنها میخوانند.

چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت نوشتن حرفها و کلمهها
زمانیکه اطفال در قسمت نوشتن حرفها و کلمهها مشکل داشته باشند میتوانید مراحل ذیل را انجام دهید:
 .1فعالیت های آماده گي :شاگردان باید مهارتهای خود را در قسمت کنترول حرکتهای شان رشد دهند تا بتوانند
کلمهها را بهصورت درست بنویسند که این میتواند شامل موارد ذیل شود:
 .1بهکارگیری تمرینهای بدنی؛ مانند نوشتن کلمهها درهوا.
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 .2شاگردان تمرین ساختن دایره را با ترسیم نمودن توپها ،بالونها ،چهرههای جالب ،سکهها و سایر اشیای که در اطراف
خود وجود دارد انجام میدهند.
 .3تقویت عضالت دست و انگشت با بازی کردن با اشیای خورد از قبیل :مهرهها ،سرپوش بوتل ،سنگچل و غیره.
شاگردان میتوانند با این اشیا اشکال را به وجود آورند.
 .4شاگردان نقطهها را با هم وصل میسازند .معلم جهت تمرین خطهای نقطه دار ،شکلها را در کتابچه شاگردان ترسیم
میکند و شاگردان آن را با هم وصل میسازند ،با بیشتر نمودن فاصلهها میان نقطهها تمرین بهصورت تدریجی برای
شاگردان پیچیده تر میشود.
 .5فعالیتهای روی تخته بهخاطر کاپی کردن ،تمرینهای نقطه به نقطه و یا تکمیلکردن اشکال نا مکمل از قبیل:
دایرهها ،مربعها و غیره.
 .6شاگردان تمرین حرفها و اعداد را با انگشت شان در باالی ریگ تمرین میکنند.
 .7تمرین تعقیب نمودن با انگشت.
 .2تمرین آگاهي فونولوژیکي :اطمینان حاصل نمایید که شاگردان میتوانند صدا را بهخوبی بشنوند .در صورتی که
نیاز باشد بعضی تمرین های آگاهی فونولوژیکی را انجام دهید تا شاگردان را کمک نماید که بتوانند آواز را بهتر بشنوند .
 .3شاگردان چپ دست :شاگردان چپدست در رابطه به چگونهگی گرفتن قلم ،قرار دادن کتابچه یا کاغذ در مقابل
خود و نوشتن حرفها به رهنمایی بیشتر نیاز دارند .طرز نشستن شاگردان چپ دست به گونه معمول متفاوت تر از طرز
نشستن شاگردان راستدست میباشد .این شاگردان در زمان نوشتن بیشتر کاغذهای خود را بهصورت افقی قرار میدهند،
برخالف شاگردان راست دست که کاغذهای خود را به صورت عمودی قرار میدهند.
 .4نوشتن کلمهها
 .1معلم کلمهها را مینویسد و میخواند؛ در حالیکه شاگردان به معلم دقت کرده و گوش میدهند.
 .2شاگردان کلمهها را با انگشت خود تعقیب نموده و همزمان آن را میخوانند و مینویسند ،شاگردان میتوانند کلمهها را
به آهسته گی بگویند؛ ولی باید آنرا با لحن واضح ادا کنند.
 .3از شاگردان بخواهید که تا کلمهها را از حافظه شان بنویسند .در صورتی که شاگردان نتوانند درست بنویسند ،مرحلۀ دوم
را تکرار کنید.
 .4در مراحل بعدی نوشتن در ختم صنف اول و دوم ،همیشه الزم نیست تا شاگردان کلمهها را با انگشت تعقیب نمایند.
شاگردان کلمهها را در صورتی میآموزند که معلم کلمه را نوشته و بخواند و بعد خود آنها کلمه را بنویسند و به تنهایی
بخوانند.
 .5لست نمودن کلمههای مشکل :شاگردان کلمههای مشکل را در آخر کتاب تمرین خود بنویسند .شاگردان این
کلمهها را در خانه در کاغذهای جداگانه تمرین مینمایند ،بعد از اینکه شاگردان پنج بار کلمه را از حافظه خود نوشتند،
میتوانند به کلمۀ بعدی کتاب تمرین خود مراجعه کنند.
 .6حساب نمودن هجاها  /صداها :از شاگردان بخواهید تا هجاها و صداها را قبل از اینکه بنویسند حساب نمایند.
به عنوان مثال شاگردان باید کلمۀ (شاگرد) را بنویسند .کلمۀ شاگرد دارای دو هجا میباشد (شا – گرد) به همین
خاطر ما دو هجا را مینویسیم .شاگردان دو هجا را در پایین مینویسند.
8

چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت نوشتن مبتکرانه
در صورتیکه شاگردان در قسمت نوشتن مبتکرانه مشکل داشته باشند ،معلم میتواند مراحل ذیل را روی دست بگیرد:
 .1مدل قرار گرفتن :معلم تمام مراحل تمرین نوشتن مبتکرانه را نشان داده و در ابتدا خودش انجام میدهد و هر
مرحله را به صورت واضح و جالب ارائه میکند.
 .2آغاز نوشتن مبتکرانه :بعضی از شاگردان ممکن در قسمت انجام دادن فعالیت نوشتن مبتکرانه مشکل داشته
باشند .بهخاطر کمک نمودن به این شاگردان معلم میتواند موضوع را با ارائه سؤالهای از شاگردان به بحث بگیرد :از
داستان این هفته کدام بخش آن برای آنها جالب بود؟ آیا آنها کاری مشابه به کار شخصیت داستان انجام داده اند؟
در صورتیکه این برای شاگردان مشکل باشد از شاگردان مواردی را در رابطه به تجارب آنها بپرسید؟ آنها چه چیزی
را برای خوردن خوش دارند؟ بازی دلخواه آنها کدام است؟ بعد آنها میتوانند یک تصویر از خواستهها و مواردی را
که خوش دارند ترسیم نمایند و در مورد تصویر ،حرف یا کلمهیی را نوشته یا خط خط کنند .در صورتیکه برای
شاگردان باز هم مشکل باشد که در مورد موضوع خود تصویری ترسیم نمایند معلم با پرسیدن سؤالهای شاگردان را
کمک کند که چگونه ترسیم را شروع نمایند؛ سپس معلم شاگردان را به خاطر جواب درست تشویق کند.
 .3رهنمود ها را یکي یکي به شاگردان تکرار کنید :برای بعضی از شاگردان نوشتن مبتکرانه ممکن مشکل
باشد ،به دلیل اینکه مراحل مختلفی وجود دارد که باید انجام شود .معلم میتواند شاگردان را کمک کند تا هر رهنمود
را به صورت جداگانه تشریح نموده و به شاگردان فرصت دهد تا در یک زمان یک مرحله را انجام دهند.
 .4نوشتن مشارکتي :معلم هر مرحلۀ نوشتن را با شاگردان یکجا تمرین مینماید.
 .5نوشتن جملهها :در صورتیکه شاگردان در صنف دوم در بخش نوشتن جملهها مشکل داشته باشند معلم میتواند
غرض کمک به آنها کارهای ذیل را انجام دهد:
 .aکلمههای جمله را بهصورت نا منظم به شاگردان داده و از آنها بخواهد که با استفاده از همین کلمهها ،جمله ترتیب دهند.
 .bشاگردان بخشهای از جملهها را تکمیل نموده و به صورت تدریجی تعداد کلمههای ارائه شده را کاهش دهند به عنوان مثال،
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فردا بعد از ظهر خالد باید برود به...
فردا بعد از ظهر ،خالد....،
فردا بعد از ظهر....،
به شاگردان اسم و فعل را بدهید و از آنها بخواهید که با آنها جمله بسازند به عنوان مثال:
دختر ،افتاد – دختر در هنگام ریسمان بازی ،افتاد.
سگ ،غوغو کرد -سگ تمام شب ،غوغو کرد.
شریک سازی و پرسیدن سؤالهای :معلم با شاگردان یک تجربه را شریک نموده؛ سپس در این زمینه
سؤالهایی را از آنها میپرسد .طور مثال :معلم به شاگردان میگوید «دیروز عمه ام به عیادتم آمد .من عمه ام را
خیلی دوست دارم ».بعد از شاگردان میپرسد آیا شما عمه دارید؟ آیا عمۀ تان را دوست دارید ،چه وقت عمۀ تان به
دیدن تان میآید؟ چرا عمه تان را دوست دارید/چرا عمه تان را دوست ندارید؟ کدام یک از اعضای خانوادهتان را
بیشتر دوست دارید؟ بعد از شاگردان بخواهید در مورد شخصی که دوست دارند ،یک تصویر ترسیم نمایند و بگویند که
چرا خوش دارند آنها را مالقات نمایند .نظر به صنف شاگردان میتوانند در مورد این تصویر خط خط نموده ،کلمه یا
جمله بنویسند.
9

چند نکته برای کمک به اطفال در قسمت سخن گفتن و شنیدن
شنیدن و سخن گفتن برای رشد و تقویت مهارت های خواندن و نوشتن خوب ،بسیار مهم میباشد  .در صورتیکه شاگردان در
این زمینه مشکل داشته باشند قدمهای ذیل را باید انجام داد.
 .1ذخیرۀ لغات :داشتن ذخیرۀ لغات قوی بهخاطر بیان و درک موضوع مهم میباشد.
 .iشریک سازی تجارب :از شاگردان بخواهید تا تجربههای خود را شریک ساخته و در این مورد با آنها بحث
نموده و در رابطه به تجربه آنها سؤالهایی را از آنها بپرسید.
 .iiلست کلمهها :شاگردان در آخر کتاب مشق و تمرین خود کلمههای جدید را لست می نمایند .آنها هر یک از این
کلمهها را در یک جمله تمرین میکنند و یا یکی از شاگردان لغت جدید را به شاگرد دیگر میگوید شاگرد دیگر برای
همان کلمه جمله میسازد.
 .iiiخواندن با آواز بلند برای شاگردان :معلم داستان ها را به شاگردان میخواند؛ همچنان معلم میتواند به
شاگردان بعضی از داستانها را قصه کند .دو کلمه را در داستان مشخص ساخته و از شاگردان بخواهید تا آن دو کلمه را
تمرین نمایند.
 .ivکلمههای جدید :از شاگردان بخواهید که کلمههای جدید را با گوش دادن و مشاهده کردن از داخل صنف و یا
خارج از صنف دریابند.
 .vمعنای کلمهها :برای شاگردان جمله و یا داستان های کوتاه را داده و از آنها بخواهید که این جملهها و یا داستان
کوتاه را بخوانند ،بعد از شاگردان در مورد معنای برخی از کلمهها سؤال کنید.
 .viکلمههای مخصوص صنف درسي :کلمههای مخصوص صنف درسی را که عبارتند از :حرفها ،کلمهها ،جملهها،
شماره صفحه و غیره است با شاگردان مرور نمایید.
 .viiتغییر دادن کلمهها :به شاگردان بعضی کلمهها را داده و از آنها بخواهید که حالت جمع و حالت مالکیت آنرا
برای تان بیان کنند به عنوان مثال میز – میزها ،خانه – خانهها ،تخته – تختهها و یا کتاب – کتابمن ،کتابما ،قلم-
قلممن ،قلمما وغیره.
 .2مهارت های فزایندۀ زبان
 .iبعضی اوقات از شاگردان توقع داشته باشید که از جملههای نا مکمل استفاده کنند؛ زیرا کاربرد جملههای نامکمل
هنگام سخن گفتن امر عادی و معمولی است.
 .iiباالی پیام که شاگردان میخواهند ارائه نمایند تمرکز نمایید .زمانیکه پیام آنها را درک کردید برای شاگردان فیدبک
مثبت ارائه نموده و بعد اشتباه نحوی آنرا اصالح نمایید.
 .iiiاز نقش بازی کردن و معماها غرض تقویت بهکارگیری زبان نزد شاگردان در عرصههای مختلف استفاده نمایید و
ظرفیتهای آنها را در قسمت درک اهمیت مهارتهای غیر کالمی؛ مانند تماس چشم ،حاالت چهره و حرکات بلند
ببرید.
 .ivمهارت های کالمی شاگردان را با تشویق و ترغیب قصه گفتن بلند ببرید.
 .vاز شاگردان بخواهید که به تصویر نگاه کرده و آن را تشریح نمایند.
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 .viبه شاگردان دو و یا سه کلمه را داده و از آنها بخواهید که با آنها جمله بسازند.
 .viiتشریح اشیا :یک شی را به شاگردان نشان داده و از آنها بخواهید که آنرا تشریح نمایند؛ به عنوان مثال :به
شاگردان یک پنسل را نشان دهید ،معلم میتواند در مورد نام شی ،رنگ آن ،نقش آن ،اندازه و از مواد که آن ساخته شده
است ،سواالتی را از شاگردن بپرسد.
 .1شنیدن
 .aبه شاگردان یک داستان کوتاه و یا یک تجربه را قصه نموده و از آنها بخواهید که آنرا دوباره قصه نمایند.
 .bشاگردان به هدایاتی که از سوی معلم داده میشود عمل میکنند ( یک بازی را از آن ایجاد نمایید) پنسلتان را
بردارید ،در جای خود دور بزنید ،با دستهایتان کف بزنید .زمانیکه حافظۀ شاگردان بیشتر رشد یابد ،میتوان این
رهنمود ها را طوالنی تر ساخت.
 .cرشد و تقویت حافظۀ شاگردان از طریق:
 .iخواستن از شاگردان برای تکرار جملههایی که دارای  6-4کلمه باشند.
 .iiخواستن از شاگردان برای تکرار جملههای  6-4کلمهیی که قبالً بیان شده بود ،به عنوان مثال :از شاگردان بپرسید که
کدام حیوان را میشناسند ،شاگرد اول پاسخ میدهد :گاو .شاگرد دومی نام حیوانی را که شاگرد اولی گفته تکرار نموده و
نام حیوان مورد عالقۀ خود را به آن اضافه میکند ،به عنوان مثال گاو و پشک .شاگرد سومی دو حیوانی را که قبالً دو
همصنفی وی گفته است نام گرفته و نام یک حیوان دیگر را به آن اضافه میکند به عنوان مثال :گاو ،پشک ،خرگوش
و غیره.
 .3گوش دادن به کلمههای مشخص :یک داستان را به شاگردان بخوانید و از آنها بخواهید هر زمان که کلمۀ
مشخص را شنیدند کف بزنند؛ طور مثال :به آنها داستانی را میخوانید که در آن کلمۀ "برنج" آمده باشد .از شاگردان
بخواهید هر باری که آنها این کلمه را شنیدند کف بزنند.
چند نکته برای رشد استعدادهای اطفال در مورد هنر خوش نویسي به خط نسخ:
 شاگردان با دقت و مهارت ،طرز خطاطی ،شکل نقطه ،حرفها و ترکیبات حرفها و ویژهگیهای الفبای خط نسخرا روی خط کرسی به گونۀ عملی اجرا مینمایند.

11

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ اول

خواندن
انام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

فهاراب
حر 

ودهوکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنم

بههجاهاتجزیهمیکند.

کلمههارا


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

دوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

مینشین
طورمنظم 

رادرسترعایتمیکند.

حرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن

نوشتن

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

ینویسد.
تانهایابتکاریوپرمعنام 
مههاداس 
بااستفادهازتصویرهاوکل 

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


اندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخو


3

شنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکه

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
موردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

یدهد.
شخصیعکسالعملنشانم 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجارب

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ دوم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


مهمیسازد.

هجاهاراترکیبنمودهوکل

رابههجاهاتجزیهمیکند.

مهها
کل 

ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

رادرسترعایتمیکند.

حرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن

نوشتن

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 

بااستفادهازتصویرهاو 
کلمه

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


ندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخوا


3

ممیکشد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترس 

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
ردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرمو

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
هتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنب

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ سوم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


وکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنموده

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

رادرسترعایتمیکند.

فهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن
نوشتنحر 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


اندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخو


3

شنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکه

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
علوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاوم

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
سالعملنشان 
پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعک 

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ چهارم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


یسازد.
هجاهاراترکیبنمودهوکلمهم 

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

عایتمیکند.

فهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرستر
نوشتنحر 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


رشفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطو


3

یاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتن

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

شمیآید.

میکندکهسپسچهپی
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
صیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجاربشخ

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ پنجم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


کلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنمودهو

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.

متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

ترعایتمیکند.

فهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرس
نوشتنحر 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


طورشفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکه


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
بشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجار

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ ششم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


دهوکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنمو

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

رادرسترعایتمیکند.

حرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن

نوشتن

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


رشفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطو


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
جاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهت

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ هفتم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


ودهوکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنم

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.


طورمنظممی

رادرسترعایتمیکند.

حرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن

نوشتن

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

میکند.
نیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبهدرستیشناسایی 

تسلسلدرسترویدادهایداستا


3

میکشد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسم 

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
ادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

شهایداستانوپیوندد
باپاسخدادنبهپرس 



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ هشتم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


رکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجاهارات

جزیهمیکند.

کلمههارابههجاهات


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

یکند.
طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهم 


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

ینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامالم 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شناساییمیکند.

یداستانیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبهدرستی

ادها
تسلسلدرستروید 

3

سترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکهشنیدها

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
یشبینی 
بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرموردداستانپ 

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
پیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانو

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ نهم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


اراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجاه

اهاتجزیهمیکند.

کلمههارابههج


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

میکند.
طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفاده 


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

درستیشناساییمیکند.

هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبه

تسلسلدرستروی 
داد

3

نیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکهش

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

میسازد.
دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخودشریک 

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
ستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرمورددا

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
تانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداس

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ دهم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

بههجاهاتجزیهمیکند.

کلمههارا


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

تفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواس


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

21

مینویسد.
مههارابادقتوصحتبیشترامال 
کل 

6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

ودبهدرستیشناساییمیکند.

هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمیش


سترویداد
تسلسلدر

3

ممیکشد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترس 

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

میسازد.
دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخودشریک 

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
وردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرم

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

شهای
باپاسخدادنبهپرس 



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ یازدهم

خواندن
میکند.
حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناسایی 


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

لمهها
ک 

ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

رفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگ


یکند.
نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرسترعایتم 


7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


اندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخو


3

ترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاس

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

یآید.
میکندکهسپسچهپیشم 
وماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعل

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ دوازدهم

خواندن
شناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمه


یسازد.
هجاهاراترکیبنمودهوکلمهم 

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.

متنرار 
وان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

دردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرست


ترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرس


7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

ومیکند.
داستانراازذهنخودبازگ 

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


شفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطور


3

شنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکه

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ سیزدهم

خواندن
ندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآ


وکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنموده

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

وشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزمانن


رادرسترعایتمیکند.

فهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن
نوشتنحر 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

خودبازگومیکند.

داستانراازذهن

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


راکهطورشفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانی


3

تانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداس

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ چهاردهم

خواندن
موقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداو


کیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجاهاراتر

همیکند.
کلمههارابههجاهاتجزی 


یخواند.
متنراروانترم 


مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

درزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرا


میکند.
نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرسترعایت 


7

8

9

10

11

12

13

14

15

25

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

راازذهنخودبازگومیکند.

داستان

4

ساییمیکند.

داستانیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبهدرستیشنا

تسلسلدرسترویدادهای


3

یاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتن

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

پیشمیآید.

میکندکهسپسچه
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ پانزدهم

خواندن
ام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابان


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

اهاتجزیهمیکند.

کلمههارابههج


ترمیخواند.

متنرارو 
ان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

همیکند.
طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفاد 


رعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرست


7

8

9

10

11

12

13

14

15

26

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

درستیشناساییمیکند.

هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبه

تسلسلدرستر 
ویداد

3

وردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درم

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

پیشمیآید.

میکندکهسپسچه
ستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرمورددا

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ شانزدهم

خواندن
رابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفها


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


نراروان
مت

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

واستفادهمیکند.

ینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفته
طورمنظمم 

رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

میکند.
یشودبهدرستیشناسایی 
سلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخواندهم 

تسل

3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
رموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتد

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ هفدهم

خواندن
اییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناس


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

تجزیهمیکند.

کلمههارابههجاها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

ستگرفتهواستفادهمیکند.

رمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدرد

طو

رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شناساییمیکند.

خواندهمیشودبهدرستی

تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهی


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
پیشبینی 
بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرموردداستان 

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ هجدهم

خواندن
مهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکل


یسازد.
هجاهاراترکیبنمودهوکلمهم 

میکند.
کلمههارابههجاهاتجزیه 


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

ستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندر


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

زگومیکند.

داستانراازذهنخودبا

4

هدرستیشناساییمیکند.

شفاهیخواندهمیشودب

تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطور


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
داستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرمورد

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ نزدهم

خواندن
آندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیت


وکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنموده

تجزیهمیکند.

کلمههارابههجاها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

نوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزمان


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
انهایابتکاریوپرمعنا 
وکلمههاداست 

بااستفادهازتصویرها

5

نخودبازگومیکند.

داستانراازذه

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.

تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهیخوانده 
می


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
درموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلومات

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیستم

خواندن
موقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداو


بنمودهوکلمهمیسازد.

هجاهاراترکی

هجاهاتجزیهمیکند.

کلمههارابه


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

درزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرا


رادرسترعایتمیکند.

وشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن

ن

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 

بااستفادهازتصویرهاو 
کلمه

5

راازذهنخودبازگومیکند.

داستان

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


خواندهمی
تسلسلدرسترویدادهایداستانیراکهطورشفاهی


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
انپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدرموردداست

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و یکم

خواندن
انام،صداوموقعیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهاراب


کلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنمودهو

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

دهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواستفا


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


کهطورشفاهیخواندهمی
رویدادهایداستانیرا

تسلسلدرست

3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
موردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاومعلوماتدر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
صیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجاربشخ

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و دوم

خواندن
میکند.
حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناسایی 


کیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجاهاراتر

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

رفتهواستفادهمیکند.

منظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگ

طور

رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

داستانراازذهنخودبازگومیکند.


4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


داستانیراکهطورشفاهیخواندهمی
تسلسلدرسترویدادهای


3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
معلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویرهاو

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
بهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآن

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و سوم

خواندن
لمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرک


وکلمهمیسازد.

هجاهاراترکیبنموده

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

فادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواست


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15
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مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

ازگومیکند.

داستانراازذهنخودب

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمی

ترویداد
تسلسلدرس

3

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.


2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

میسازد.
دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخودشریک 

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
یونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپ

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و چهارم

خواندن
اییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناس


ترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجاهارا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

ستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدرد


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 

بااستفادهازتصویرهاوکلمه

5

اازذهنخودبازگومیکند.

داستانر

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمی

تسلسلدرسترویداد

3

سممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستر

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهای

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و پنجم

خواندن
درکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآن


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

تفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردستگرفتهواس


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

36

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

خودبازگومیکند.

داستانراازذهن

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمی

تسلسلدرسترویداد

3

دهاسترسممیکشد.

درموردمتنیاداستانیکهشنی

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
شخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادنآنبهتجارب

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و ششم

خواندن
میکند.
حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرکلمهشناسایی 


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

گرفتهواستفادهمیکند.

منظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتندرستدردست

طور

یکند.
نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرسترعایتم 


7

8

9

10

11

12

13

14

15

37

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

نراازذهنخودبازگومیکند.

داستا

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمی

تسلسلدرسترویداد

3

ستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درموردمتنیادا

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

یآید.
میکندکهسپسچهپیشم 
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
آنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستانوپیونددادن

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و هفتم

خواندن
لمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموقعیتآندرک


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

رابههجاهاتجزیهمیکند.

کلمهها


ترمیخواند.

متنرارو 
ان

ینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبام 

رستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرزماننوشتند


رعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآنرادرست


7

8

9

10

11

12

13

14

15

38

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 


وکلمه
بااستفادهازتصویرها

5

ازگومیکند.

داستانراازذهنخودب

4

شودبهدرستیشناساییمیکند.


هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمی

تسلسلدرسترویداد

3

وردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسممیکشد.

درم

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

میکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینی 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
وپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

پرسشهایداستان

باپاسخدادنبه



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

فورمۀ نظارت از پیشرفت شاگردان ،هفتۀ بیست و هشتم

خواندن
عیتآندرکلمهشناساییمیکند.

حرفهارابانام،صداوموق


هاراترکیبنمودهوکلمهمیسازد.

هجا

میکند.
کلمههارابههجاهاتجزیه 


ترمیخواند.


متنراروان

مینویسد.
حسن خط:نقطههاوحرفهارابهشکلانفرادیوترکیبینظربهویژهگیهایخطنسخزیبا 

ماننوشتندرستدردستگرفتهواستفادهمیکند.

طورمنظممینشیندوپنسلرادرز


رادرسترعایتمیکند.

نوشتنحرفهاراازنقطهدرستآغازنموده،سمتحرکتوساختارآن


7

8

9

10

11

12

13

14

15

39

مینویسد.
کلمههارابادقتوصحتبیشترامال 


6

مینویسد.
هاداستانهایابتکاریوپرمعنا 

بااستفادهازتصویرهاوکلمه

5

زذهنخودبازگومیکند.

داستانراا

4

یکند.
هایداستانیراکهطورشفاهیخواندهمیشودبهدرستیشناساییم 


تسلسلدرسترویداد

3

میکشد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاسترسم 

2

مینویسد.
درموردمتنیاداستانیکهشنیدهاستچندکلمهیاجمله 

1

شریکمیسازد.

دانشقبلیخودرابامحتوایداستانپیونددادهوباهمصنفانخود

ولد
اسم

نوشتن

چهپیشمیآید.

یکندکهسپس
هاومعلوماتدرموردداستانپیشبینیم 

بااستفادهازتصویر

شماره

شهرت

سخن گفتن
شنیدن

میدهد.
داستانوپیونددادنآنبهتجاربشخصیعکسالعملنشان 

شهای
باپاسخدادنبهپرس 



تاریخ .......... /ماه .......... /سال............... /

