
 صحبتی بیشتری در مورد کارنامه ها

 

 توقعات تعدیل شده

کارنامه  ESL/ELLبه برخی از دانش آموزان 

هائی با نمراتی بر مبنای توقعات "تعدیل" شده 

داده می شود. این امر یعنی اینکه دانش آموزان 

 س دریی خود شرکت دارند ویی به آناا در کال

تکاییف و کمک های مخصوص داده می شود. 

برای مثال، برای انجام تکاییف به آناا وقت 

بیشتری داده می شود یا از نمرات دریی آناا 

بخاطر مورادی مانند غلط دیکته ای یا اشتباه 

 دیتور زبان، کم نخواهد شد. 

 ( F( یا مردودیت )Iنمرات ناتمام )

انش آموزانی که در دریی رد می شوند در د

 Iکارنامه اول و / یا دوم یاییانه خود نمره 

خواهند گرفت. این دانش آموزان به طرحی 

احتیاج دارند که به آناا کمک کند تا از عاده آن 

مواقع این طرح ها شامل  ثرکادر س بر بیایند. 

ی به دانش آموزان برای بیشتردادن زمان 

د. اگر دانش باشند  ده آناا میتکاییف عقب افتا

آموز تکلیف خود را طی مدت داده شده انجام 

داده  Fندهد، به آناا در کارنامه آخرشان نمره 

 می شود. 

 ( SGنمرات قبولی اعتباری )

( هنگامی )فقط برای نمرات ناائی SG نمره

به انجام  کامالا داده می شود که توقعات دریی 

نرییده اند ویی دانش آموز را در آن در س یا 

برنامه قبول اعالن می کنند. برای مثال اگر 

دانش آموزی شدیداا بیمار بوده و نمی تواند 

تکاییف دریی خود را انجام دهد یا امتحان 

 داده خواهد شد. SGدهد، به وی نمره 

 کارنامه ها
 

نمرات کارنامه چگونه 

ارزیابی می شوند و 

 معنی آنها چیست؟
 

 

 ESL/ELLبسیاری از دانش آموزان 

کارنامه دریافت نمی کنند. این امر به این 

 دلیل اتفاق می افتد که:

 در کال س یوم یا کمتر باشند. -

یطح زبان انگلییی آنان بییار ضعیف  -
 باشد.

قادر به نشان دادن درک مطلب به  -
 انگلییی در یطح کال س خود 

 نمی باشند.

 

  
 

“Letter Grades”  
 

 [Persian] 

                                        

                                                

                VSB SWIS                      

       VSB MCLW   ESL                       

.                 

 

    
ا  ای ای  ب نامه با ک  های مالی دول  کانادا و دول  

 ب ی    ک    ا م    ش ه اس 

 



 

ویعه اجتماعی، روحی، عقالنی، هنری و جیمی بامراه میئوییت اجتماعیآموزش بی یی: بابود ت  

 

 کارنامه ها و معادل آنها

A (86  100تا )عایی درصد 

B (73  85تا )بییار خوب درصد 

C+ (67  72تا  )متویط باالدرصد 

C  (60  66تا )متویط درصد 

C- (50  59تا )موفقیت حداقل درصد 

I (0  49تا )(2و  1ای ناتمام )ترم ه درصد 

F (0  49تا  )مردود )نمره ناائی(درصد 

*، ستاره هشت پر یا )در مورد شما صدق 

دانش آموزان هنوز در کال س های  نمی کند(

ریمی دریی نییتند. این امر عموماا در 

در پایه  ESL/ELLمورد دانش آموزان 

 پائین صدق می کند. 

 از طرف وزارت آموزش بی یی

 

 3تا  1در کودکستان و کالس های 

 کارنامه داده نمی شود

 12تا  4به کالس های 
 شود میکارنامه داده 

 

 نمرات کارنامه چگونه برآورد 

 می شوند؟

آموزگاران مدار س روش های متفاوتی 

را برای ارزیابی تکاییف کالیی مورد 

 ایتفاده قرار می دهند.

در بیشتر موارد این امر با تصمیم 

آموزگار که روی چه اهدافی باید در 

 ول کال س تمرکز نمود، آغاز می گردد.ط

 

اطالعات الزم در مورد 

 کارنامه ها

 

 

 

 

 

روش های متفاوتی برای ارزیابی 

 دانش آموزان

 زیر نظر قرار دادن *

 حضور در کالس *

 ت الیف روزانه *

 آزمون ها *

 نمونه های کاری دانش آموزان *

 پروژه های درسی *

 گزارش های شفاهی و کتبی *

 انشا *

 ت الیف خانه *

 کارهای گروهی *


