مسابقه سوادخوانداری
(پرلز)
سخنی با والدین گرامی
خواندن همواره يكي از مسائل مورد توجه محققان بوده و از نيازهاي اساسي در يادگيري همه
علوم است كه ميتوان از طريق آن به ذخاير بي انتهاي تجربه بشري دست يافت.
خوب است بدانيم فرايند خواندن مشتمل بر بازشناسي ديداري واژه ،شناسايي و استخراج
معنا در سطح عبارت يا جمله و درك متن است.
مهارت در خواندن يكي از مهمترين نيازهاي يادگيري دانش آموزان در زندگي امروز است.
توانايي درك مطلب ،تفسير از متون درسي و غيردرسي ،دانش آموزان را با افكار و اطالعات
جديدي آشنا مي سازد تا راه بهتر انديشيدن و بهتر زيستن را بياموزند.
با آموختن سوادخوانداري دانش آموزان مي توانند به توانايي معناي متون متفاوت دست يابند .

دختران عالقمند به خواندن می توانند برای تقویت سوادخوانداری (پرلز) کارهای زیر
را انجام دهند :
ب ) قصه گفتن

الف ) كتاب خواندن

ت ) بازي كردن با اسباب بازي هاي الفبايي
ج ) بازي با كلمات

ث ) انجام فعاليتهاي مربوط به خواندن با استفاده از رايانه

چ ) نوشتن حروف يا كلمات

خ ) خواندن تابلوهاي خيابان

پ ) خواندن شعر و سرود

ح ) خواندن تابلوها و برچسبها با صداي بلند

د ) مطلب را با صداي بلند براي همه بخوانند.

ذ ) مطلب را با صداي آهسته براي خودشان بخوانند.

ر) فرصت دهند تا كتابهايي را به انتخاب خودشان بخوانند.
ز ) لغتهاي تازه را به طور منظم بياموزند.
س ) براي درك و فهم لغات تازه در متني كه خوانده مي شود از بزرگترها كمك بگيريد
ش ) در مورد متني كه خواندهاند،مطالبي به صورت انشايي بنويسند.
ط) در مورد متني كه خواندهاند به پرسشهاي شفاهي پاسخ دهند يا آنرا به طور شفاهي خالصه كنيد.
ظ ) در مورد آنچه خواندهاند با اعضاي خانواده صحبت كنيد.
ي ) در مورد آنچه خوانده اند نقاشي بكشند يا يك كار هنري ديگر انجام دهند.

سواد خوانداری در ابعاد مختلف ی سنجیده و تعریف می شود:
 اهداف خواندن  :اين بعد با انجام آزمونهاي نوشتاري سنجيده ميشود.
 فرايند درك مطلب  :اين بعد با انجام آزمون هاي نوشتاري درك مطلب خواندن سنجيده ميشود.
 رفتار خواندن و نگرش به خواندن  :اين بعد با پرسشهاي زمينه يابي دانش آموزان ارزيابي ميشود.

دختران گلم در این مسابقه شما باید طبق خواست سئوال به  4مدل زیر پاسخ دهید .
 تمرکز بر اطالعات و بازیابی آنها
پاسخ سواالت به راحتی در متن پاسخ داده شده است

 دستیابی به استنباط های روشن
با توجه به متن داستان نتیجه گیری ساده می کنند

 تفسیر و تکمیل ایده ها و اطالعات:
با توجه به متن داستان استدالل خود را در جواب می نویسند

 بررسی و ارزیابی محتوا  ،زبان و عناصر مربوط به متن
با توجه به متن داستان قضاوت خود را در جواب می نویسند

نحوه اجرا
 براي دختران عزيزم متون متفاوت داستاني درنظرگرفته شده است و سواالتي با پاسخ
هايي كه در قسمت قبل مطرح شد پرسيده ميشود
پس الزم است هر كتابي كه مطالعه ميكنيد تمريني روي پاسخ به سواالت داشته باشيد.
 پاسخ هاي شما توسط داوران دبستان بررسي ميشود و نتيجه هر مرحله اعالم مي گردد.

زمان بندی و اجرا

مرحله مقدماتي

 99/11/20اجرا درسامانه با حضور داوطلبان ( رقابت در كالس )

مرحله نيمه نهايي  99/12/20در سامانه با حضور برندگان مرحله مقدماتي ( رقابت بين پايه )

مرحله نهايي

 1400/1/16در اسكاي روم ( وبينار ) با حضور كل دانش اموزان ( رقابت

بين برندگان در مرحله نيمه نهايي )

