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نوبت اّول و دوم سال تحصیلی بازبینه های ارزیابی
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با توّجه به دروسی که خواندید و فّعالیت هایی که تاکنون انجام دادید، جدول زیر را تکمیل کنید:
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)1(
كم 
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محتوایپیامهایرسانهایراتاحدودیدرکمیكنم.)متن،زیرمتنوفرامتنراتشخیصمیدهم.(1
فرستندهٔپیامراتاحدودیتشخیصمیدهم.)درکاینکهچهكسیاینپیامراتولیدكردهاست.(2
تواناییتحلیلوارزیابیاهدافتولیداترسانهایراتاحدودیدارم.3
برنامههایتلویزیونیرانسبتبهقبلدقیقترمشاهدهوتحلیلمیكنم.4
تالشمیكنمباپیامهایرسانهاینّقادانهروبهروشوم.5
بازنماییهاوكلیشههارادرتولیداترسانهایتاحدودیتشخیصمیدهم.6
روشهاوفنوناقناعرادرتولیداترسانهایتحلیلمیكنموتاحدودیتشخیصمیدهم.7
سعیمیكنمروشهاوفنوناقناعرادرزندگیروزمرهوتولیداترسانهایخودبهكاربرم.8
بامصرفتولیداترسانهایداخلیبهتوسعهوبهبوداینمحصوالتكمکمیكنم.9
انواعمتونرسانهایراتشخیصمیدهم.10
براساسچگونگیگزینش،چینشواختصاصزمانبهاخبارتاحدودیجهتگیریرسانههای11

خبریراتشخیصمیدهم.
نشریاتیمانندمجالتوروزنامههاراتاحدودیآگاهانهترمطالعهمیكنم.12
درانجامدادنتكالیففّعالیتدرخانهپشتكاردارم.13
درتحلیلمحتوایرسانههاونقدآرایدیگرانانصافرارعایتمیكنم.14
اززبانصحیحودقیقبرایارائهافكار،نظریاتوتصمیمهایخوداستفادهمیكنم.15
آدابگفتوگوهایجمعیرارعایتمیكنم.16
بادیگرانهمفكریوبرایرسیدنبهتوافقتالشمیكنم.17
آراونظریاتخودودیگرانراارزیابیمیکنموبهچالشمیکشم.18
ازتجربٔهخودمعناومفهوماستخراجمیكنم.19
تواناییخودارزیابیرادارم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون 

خودارزیابیِ نوبت اّول تحصیلی
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با توّجه به تغییرات کمی و کیفی مصرف رسانه ای فرزند خود، جدول زیر را تکمیل کنید:
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و…1 روزنامهها كتابها، ویدئویی، بازیهای تلویزیونی، برنامههای محتوای دربارٔه
دقیقترازگذشتهاظهارنظرمیكند.

بازیهای2 تلویزیونی، برنامههای بررسی برای كه فنونی و روشها از برخی دربارٔه
ویدئویی،كتابها،روزنامههاو…درمدرسهیادگرفتهاستدرخانهصحبتمیكند.

برخیازروشهاوفنونیكهدردرستفّكروسوادرسانهاییادگرفتهاست،هنگام3
تماشایفیلم،بازیویدئوییو…تشخیصمیدهدودربارٔهآنصحبتمیكند.

بههمراهمابرخیبرنامههایتلویزیونیراتماشاوتحلیلمیكند.4

تكالیففّعالیتدرخانهراباپشتكارانجاممیدهد.5

فراوانی )تعداد( هر ستون 

توصیف عملكرد

                                                                                                                                        امضا

بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا 

نوبت اّول تحصیلی



176

با توّجه به دروسی که خواندید و فّعالیت هایی که تاکنون انجام دادید، جدول زیر را تکمیل کنید:
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رد
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)4(          عملكرد                                   
یاد 

ر ز
سیا

ب
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محتوایپیامهایرسانهایراتاحدودیدرکمیكنم.)متن،زیرمتنوفرامتنراتشخیصمیدهم.(1
فرستندهٔپیامراتاحدودیتشخیصمیدهم.)درکاینکهچهكسیاینپیامراتولیدكردهاست.(2
تواناییتحلیلوارزیابیاهدافتولیداترسانهایرادارم.3
سعیمیکنمپیامهایرسانهایراآگاهانهگزینشکنم.4
باپیامهایرسانهای،رویارویینّقادانهدارم.5
بازنماییهاوكلیشههارادرتولیداترسانهایتشخیصمیدهم.6
روشهاوفنوناقناعرادرتولیداترسانهایتحلیلمیكنموتشخیصمیدهم.7
روشهاوفنوناقناعرادرزندگیروزمرهوتولیداترسانهایخودبهكارمیبرم.8
برایمدیریتمصرفبهینهازرسانههااصولوقواعدیبرایخودموضعکردهام.9
برایمدیریتمصرفبهینهازرسانههاتالشمیکنم.10
بیاخالقیرسانهایراتشخیصمیدهم.11
برایرعایتمعیارهایاخالقرسانهایتالشمیکنم.12
درانجامدادنتكالیففّعالیتدرخانهپشتكاردارم.13
درتحلیلمحتوایرسانههاونقدآرایدیگرانانصافرارعایتمیكنم.14
اززبانصحیحودقیقبرایارائٔهافكار،نظریاتوتصمیمهایخوداستفادهمیكنم.15
آدابگفتوگوهایجمعیرارعایتمیكنم.16
بادیگرانهمفكریوبرایرسیدنبهتوافقتالشمیكنم.17
آراونظریاتخودودیگرانراارزیابیمیکنموبهچالشمیکشم.18
ازتجربٔهخودمعناومفهوماستخراجمیكنم.19
تواناییخودارزیابیرادارم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون 

خودارزیابیِ نوبت دوم تحصیلی
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با توّجه به تغییرات کمی و کیفی مصرف رسانه ای فرزند خود، جدول زیر را تکمیل کنید:
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و…1 روزنامهها كتابها، ویدئویی، بازیهای تلویزیونی، برنامههای محتوای دربارٔه
دقیقترازگذشتهاظهارنظرمیكند.

بازیهای2 تلویزیونی، برنامههای بررسی برای كه فنونی و روشها از برخی دربارٔه
ویدئویی،كتابها،روزنامههاو…درمدرسهیادگرفتهاستدرخانهصحبتمیكند.

برخیازروشهاوفنونیكهدردرستفّكروسوادرسانهاییادگرفتهاست،هنگام3
تماشایفیلم،بازیویدئوییو…تشخیصمیدهدودربارٔهآنصحبتمیكند.

بابرنامهوزمانبندیمشخصازرایانه،تلویزیون،تلفنهمراهو...استفادهمیکند.4

تكالیففّعالیتدرخانهراباپشتكارانجاممیدهد.5

فراوانی )تعداد( هر ستون 

توصیف عملكرد

                                                                                                                                        امضا

بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا 

نوبت دوم تحصیلی
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