
تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12
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32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

21

32

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

های یادگیری زبان بکارگیری سبک

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کالمي کودک پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211312: کد کتاب:کد درس

توسعه واژگان کودک - 1پودمان /نام فصل

:کدتوسعه واژگان کودک:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت زبان

تنیدگی زبان هم در

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های شنيداری کودک توسعه مهارت - 2پودمان /نام فصل

:کدهای شنيداری کودک توسعه مهارت: 2 واحد یادگيری

گوئی توسعه شناخت مراحل سخن

مراحل کاری

توسعه شناخت مراحل شنیدن

دادن فعال پرورش گوش

های شنیداری پرورش توانمندی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

های بياني کودک توسعه مهارت -  3پودمان /نام فصل

:کدهای بياني کودک توسعه مهارت: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

گوئی کردن کودک برای سخن آماده

های گفتاری در زندگی روزانه کودک کاربرد توانائی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

توسعه شناخت دو زبانگی



تربيت کودک: رشته تحصيلي

092210:کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های کالمي کودک پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211312: کد کتاب:کد درس

توسعه واژگان کودک - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

32

42

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

توسعه توانایی خواندن  در کاربرد فعالیت روزانه 

کردن کودک برای خواندن آماده - 4پودمان /نام فصل

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

مراحل کاری

توسعه شناخت نوشتن

دهی فضا  برای نوشتن سازمان

برای نوشتن (عضالت بزرگ و کوچک )هماهنگی چشم و  دست

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

پرورش شناخت دیداری نمادها، حروف و کلمات

پرورش تجسم فضایی در نوشتن

نمره شایستگی واحد یادگیری

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیری

کردن کودک برای نوشتن آماده -  5پودمان /نام فصل

:کدکردن کودک برای نوشتن آماده:  5واحد یادگيری

:کدکردن کودک برای خواندن آماده: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

توسعه شناخت خواندن

خوانی پرورش کتاب


