 ESSAا س ت ند موف ق شاگ ردان همه م ک س ی کو ن یو در :
...هول در ا س ت یک  ..گ روپ جان ب از سواال ت
استانذرد تحصیلی را معاینو ً تحقیق کردن.
مقذموُ :وَ ارزّ دارین کَ شاگرداى تحصیالت خْد را تَ هْفقیت توام کردٍ ّ کار هْرد ػالقَ خْد را اغاز ًوایٌذ .تیایذ دریي تارٍ
تثصرٍ کٌین  .هقصذ ها پیذا کردى راُای ترای هْفقیت در زًگی ایي شاگرداى اضت.
 .. 1اضتؼذادُا ّ ،شیٍْ داًش شاگرداى را در ًظر گرفتَ  ،تَ ایي ضْال جْاب تذُیذ .ایا ّقتی کَ شاگرد در ضالِای
 2022/2022از هکتة فازؽ هیشًْذ  ،چَ چیسی در اى ضالِا شاگرداى را در زًذی هْفق هیگرداًذ؟
الف ...کذاهی ایي ٌُرُا ّ ایطتؼذادت فؼال ترایشاى تذرش هیگردد؟
ب  ....اگر کذام ًاهْافقی در تذریص اهرّزٍ ّ ضالِای کَ ایشاى اهادٍ کار هیگردًذ ّجْد دارد  ،توا شرح دُیذ.
 PARCCامتيانات سٌیو
مقذمو :ای اهتِاى ُر ضال تَ شاگرداى دادٍ هیشْد ــ تیایذ درایي تارٍ کوی فکر کردٍ ّ ضْاالتی را پیش کٌین.
 ... 1شوا چٌذ هرتثَ در یکطال هیخْاُیذ کَ شاگرداى اهتِاى ضْیَ تگیرًذ ّ اًکشاف ایشاى دیذٍ شْد؟
 .. 2تَ ًظر شوا کذام ضیطتن اهتِاًی دیگری ّجْد دارد کَ شاگرداى خْتتر اًکشاف در داًش ّ اهْخت خْد را توا ّ
شوا ًشاى تذٌُذ؟
 .. 3تَ فکر شوا اهِاًات ضْیَ تایذ شاگرداى را هتْجَ ضازد کَ ایا ترای کالج ّ کارُای تخٌیکی ّ غیرٍ اهادٍ ایتٌذ ّیا ًَ؟
ُّن ایا (ُای ضکْل) ایي اهتِاًات را هشاُذٍ کردٍ ّ ایٌذٍ شاگرداى را تؼیي ّ تخویي هیکٌٌذ؟
حساب دىی تمامی اشخاص در ایالت ما :
مقذمو :دریي قوت در تارٍ حطاب دُی هکتثِا ّ هؼلویي را هْرد تؼث هی کسازین.
ادامو تبصره :دریي قطوت تایذ ضْال شْد  ّ،حطاب دُی ُوَ اشخاص هْرد ضْال قرار گیرد.
حساب دىی معلم :
ّ .. 1قتی کَ هؼلن را در حطاب داری هیگسارین  ،چَ ضْاالتی یایذ پیش کٌین؟
.. 2

دّ هْضْع را از تواهی هضاهیي هِن اًتخاب کٌیذ تا در پرضشِای خْد تگٌجا ًیذ.

 .. 3هتْجغ تاشیذکَ چَ قطن هْضْع هِن را اراٍ ًوایذ تا هثل اًتقاد تَ ًظر ًرضذ.
حساب دىی مکتة:
تثطرٍ  :تیاد داشتَ تاشیذ کَ شاگرداى در ضالِای  2022/2022فارؽ هی شًْذ پص در تارٍ ایشاى در اى ضالِا تثصرٍ کٌیذ.
 .. 1چَ چیسی فکر هیکٌیذ ترای هکتة خیلی هِن اضت کَ فؼال اًجام تذُذ؟ ّ تَ کذام شکلی اًجام دُی صْرت تگیرد؟
 . ..#تلی ّ یا ًی جْاب تذُیذـ ----.ایا هکة فِال هْضْع ُای هِن را هقذم هیشوارد؟ ---------
 ...%اگر جْاب شوا تلی اضت پص تگْیذ اى چَ هْضْػی هِن اضت کَ هکتة هقذم هیذاًذ؟
 ... %اگر جْاب شوا ًی اضت  ،اى کذام هْضْع اضت هکتة تایذ هقذم تذاًذ؟
 ... 2خْاُش ّ ارزّی شوا چَ اضت  ،چَ هضوًْی کَ فؼال تکار ًَ اًذاخَ اًذ ّ شوا خْاُاًش اضتیذ؟
 ... 3دّ هْضغ هِن کَ قذاهت داشتَ تا شٌذ ،چَ اضت؟
 ... 4پیشٌِاد تِتر شذى ترای هکاتثی کَ هشکالت دارًذ  ،چَ اضت؟
استانذرد تحصیلی را حساب گیری کنیذ:
تلی ّیا ًی جْاب تذُیذ( ،اخطیاری اضت)  .ایا فکر هیکٌیذ هْضْػاتی کَ هکتة پیش هی ترد ،ترای شاگرد شوا ترای پیشرفت
ّزًذگی هِن اضت ؟ ---------
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