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افت و رشد تحصیلی را در طول سال کنترل کنیم ؟ چگونه  

کما اینکه در آموزش همم   اینکه بدانیم کجا بودیم و حاال کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رفت. خود در فلسفه زندگی بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

و بمه تعمآ آن در   ضرورت دارد هر دانش آموزی یک ابزار خود کنترلی داشته باشد تا تصویری از فرایند افت و رشد خود را در آن مشاهده نمایمد. در همر سیسمتم    

باز خوردگیری و اصالح در اجزای فرایند از اهمیمت  سیستم آموزشی که خود یک فرایند ترکیعی و مدت دار است و از تعامل اجزای مختلف شکل می گیرد. ضرورت 

ی از این ابزار ها ارقام برخوردار است. دانش آموز به عنوان یک جزء از مجموعه کل آموزشی باید توانایی ارزش یابی و ارزش گذاری و اصالح خود را داشته باشد. یک

ار های عددی و ستونی مقایسه شوند.اطالعات معنی داری را در اختیار دانش آمموز قمرار ممی    کمی هستند که در آزمون ها پدیدار می شوند : و به طوریکه در نمود

های ماهانه را در آن ثعمت و   دهند. شما دانش آموز عزیر، ولی محترم؛ با نصب جدول کنترلی )) این منم (( در کمد اتاق یا هر فضای قابل مشاهده می توانید فراوانی

 ده کنید.                                          هبصورت بسیار ساده، بخشی از خود و آنچه در طول ماه و در نهایت در یکسال تحصیلی عمل کرده اید را در آن مشا

 )در فرهنگ اسالمی محاسبه از پیش و از جانب خود نیز توصیه و ارزش گذاری شده است.(

 نمونه جدول کنترلی این منم در صفحه ی بعد ...



 

 «سال ـدر آزمونهای ام (  .………………………………….……………………………:  این منم فـرآیند اُفـت و رشـد )
 

 نوبت دوم
 بهمن اسفند فروردين ارديبهشت

 نوبت اول
 مهر آبان آذر

 رديف نام درس
زمونآ ماهانه آزمون ماهانه آزمون بنيه آزمون ماهانه آزمون  سطح ماهانه ماهانه آزمون ماهانه 

 1 قرآن                 

 2 پیام هاي آسمانی                 

 3 فارسی                 

 4 امال                 

 5 انشا                 

 6 عربی                 

 7 زبان انگلیسی                 

تجربیعلوم                    8 

 9 رياضی                 

 11 مطالعات اجتماعی                 

 11 هنر                 

 12 كاروفناوري                 

 13 تفكر                 

 14 ورزش                 

 15 انضباط                 

 


