
 نام ونام خانوادگی:                     اول ابتدایی  ارزشیابی مهارت های زبانی فردیلیست چک 

 ردیف
 

 معیار و مالک ارزشیابی
مشاهده 

 اول

مشاهده 

 دوم

مشاهده 

 سوم

مشاهده 

 چهارم

         صداها را به خوبی می شنود و از هم تشخیص می دهد.     1

         به خوبی گوش داده و آن ها را درست تلفظ می کند. به کلمه ها    2

         به سخنان دیگران خوب گوش می کند.    3

         پیش از نوشتن خوب گوش می کند و سپس می نویسد.    4

     از دستورات داده شده پس از دریافت پیام پیروی می کند.    5

         هنگام گوش دادن به مطالب و صحبت دیگران پیداست.تغییرات حالت چهره در     6

         در مورد تصاویر نگاره ها صحبت می کند.     1

         داستان تصاویر ببین وبگو را بیان می کند.    2

         برای صحبت کردن نوبت را رعایت می کند.    3

 مختلف تمرین به دوستانت بگو در جمع صحبت می کند.در رابطه با موضوعات     4
    

         از جمالت و کلمات متنوع برای صحبت کردن استفاده می کند.    5

         شمرده و با اعتماد به نفس صحبت می کند.    6

         مداد را درست به دست می گیرد.    1

         را می داند و رعایت می کند.جهت و طریقه ی نوشتن حروف    2

     در وقت نوشتن کلمه، شکل درست حروف را به کار می برد.   3

     حروف، کلمه و جمله ها را در اندازه ی مناسب می نویسد.   4

         فاصله مناسب بین کلمه ها در جمله و حروف یک کلمه را رعایت می کند.   5

     کلمه را تلفظ کرده و بخش و صداها ی کلمه را به زبان آورده و می نویسد.هنگام نوشتن    6

     در هنگام نوشتن غیر از تلفظ کلمه صحبت دیگری نمی کند.   7

     جمالت به هم ریخته را مرتب می کند.   8

     هنگام نوشتن اضطراب ندارد و مرتب سوال نمی کند.   9

     ودفتر خود را رعایت می کند. نظافت ونظم کتاب   10

     خوش خط، زیبا و تمیز می نویسد.   11

     با کلمات داده شده جمله ی کامل می نویسد.   12

     در پایان جمله نقطه یا عالئم نگارشی الزم را استفاده می کند.   13

     به امال اهمیت می دهد و با عالقه امال می نویسد.   14

     تکالیف منزل را کامل انجام می دهد.   15

     نشانه های جدید را می شناسد و تلفظ می کند.    1

     صحیح بخش می کند.   2

     ترکیب ها را می شناسد و می خواند.   3

     کلمات جدید را می خواند.   4
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     قادر به صحیح خواندن متن داده شده می باشد.   5

     روان می خواند.   6

  

 مقیاس درجه بندی 

( نیاز به نظارت 3( کارش را با کمی نظارت وصحیح انجام می دهد.)4بدون نیاز به نظارت وکامال صحیح کارش را انجام می دهد.)  

نهایت صحیح انجام نمی  ( در کارش نیاز به نظارت فراوان دارد ودر2فراوان دارد اما در نهایت کارش را صحیح انجام می دهد.)

    (1دهد)

 


