
        
      

   
          

   

  

            

  

       
      

    
  

       
           

   

          
       

      
      
    

 

  

     

     

    

 

       
        

         
   

     
      

    
      

 

 

  

FARSI 
 اھ ادهوناخ یارب نھاخ رد i-Ready Diagnostic تیریمد تسیل

i-Ready ات تسا ھتساوخ امش دنزرف زا ھسردم Diagnostic تیمھا زئاح ت.سا توافتم یبایزرا کی نیا د.نک لیمکت ھناخ رد ار 
 نانیمطا ات دش دھاوخ دنم هرھب امش قیوشت و ینابیتشپ زا امش دنزرف .دینکن کمک تالاؤس ھب خساپ ای ندیفھم رد دوخ دنزرف ھب ھک تسا

 دیراوم تسلی اجاین رد .درناد ریگیدای ھب زانی ناچنمھ و تسا انھآ تاوملمعهدننک سکعنمًاقیقد هدش تفایرد تاعالطا ھک دوش لصاح
 .دشاب دیفم دناوت یم ھک دینک یم ھظحالم ار

دویشاشنآ

 .دیکن اشنآنادتزنرف بھ کمکهحونو Diagnostic اب ار دوخ ات دینک اشامت ار ودئویینا �

 دکنی یھدانمزاس

 .دھد ماجنرا ا Diagnostic اتدینکداجیادوخزومآشندا یرابمراآیاضفکی �
:دیراپسب رطاخب را ریز دراوم د.ھد ماجنرا ا Diagnostic ات دینک نییعت دوخ زومآ شندا یراب بسانم نامز کی �

 رگا د.ینک نییعت ار نامز کی دوخ باختنا ھب ھک دوش ھتساوخ امش زا ای و دنک نییعت ار نامز تسا نکمم امش دنزرف لمعم • 
 :دینک یم نییعت ار نامز کی دوخ باختنا اب

 یمسقت رت هاتوک تاعفد ھب ار یبایزرا نیا یمنک یم ھیصوت ام ت.سا نامز تیدودحم نودب Diagnostic یبایارز •
.ترگبزر ناوزمآشنادیابر ھقیقد 30 و )K–1(رکتچوکنازومآشاند ایربھققید 20 ات 15 د:ینک

 .دیھد امجنا ار یبایزرا نیا زور نیزاغآ تاعاس ،ناکما تروص رد ،یمنک یم ھیصوت ام • 

 � .دیراد رایتخا رد ناتزومآ شناد ملعم زا را متسیس ھب دورو حیحص تاعالطا دیوش نئمطم
ھمارنب زا .دینک ناحتما دنک می هدافتسن اآ زا Diagnostic ماجنا یراب امش کدوک ھک ار )ییاھ( هاگتسد � 

system check درییگب هرواشم امھنارینا یقرط زا . دننک یم راک یتسردب اھ رتویپماک دیوش نئمطم ات دینک هدافتسا ام 
 د.ننک یم راک یتسردب ادص تمسیس و نوفدھ دیوش نئمطم د.یراد زاین کمک ھب دورو یارب ھکیتروص رد

 د.نک هدافتسن اآ زا Diagnostic یبایزرل اوط رد ناتکدوک ات دینک ھیھت ذغاک و ملق �

.دیھد هزیگناواھب و دینک هدامآ ار دوخ کدوک

:دیھد حیضوت ناتکدوک یراب �

.دیرگ راک ھب ار دوخ یعس اممت ھک دیھد هزیگنا وا ھب و دنک تکرش Diagnostic یبایزرا رد دیاب ارچ • 

دنک یم راک ھنوچگ Diagnostic یبایارز • 

دینک کمک وا ھب ھا لاوس ھب ییوگخساپ رد دیناوت یمن امش ھکنیا و • 

دینک تیامح دوخ دنزرف زا

 ھحفص رد یدیلک تارابع زا .دینک قیوشت و تراظن ار وا تسا Diagnostic یبایزرل ایمکت لوغشم ناتدنزرف ھکیلاح رد �
 .دنیکهدافستایابزیرالوطردنادتنزرفیانشتیبپ ایربدیانوتیمدعب

 طحس اب قابطم نیالنآ سورد ھک دوش ثعاب تسا نکمم نیا اریز ، دینکن کمک ھا لواس ھب نددا خساپ رد دوخ دنزرف ھب �
 .دنک تفایرد تسردان تاعالطا لمعم دوش ثعاب تسا نکمم ای دونشن نعییت امش کدوک تاوملمع

دکنی داییتاریابیزرالمیکت
 امن و درک دھاوخ تفایرد کیربت مایپ کی امش دنزرف .تسه ادرک لیمکت لماک لوط ھب را یبایزرن اات کدوک دیوش نئمطم �

 الماک i-Ready باسح زا ،یبایزرا لیمکت زا سپ ناتزومآ شناد دیوش نئمطم د.ش دھاوخ رادیدپ شیامن ھحفص یور سرود
 .دیریگب سامت دوخ زومآ شناد لمعم اب کمک تفایرد یارب ،لکشم ھنوگ رھ ندمآ شیپ تروص رد د.وش جراخ

LS-Tests-iReady Diagnostic Checklist for Families 

https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support
https://cdn.i-ready.com/systemcheck/
https://i-readycentral.com/download/?res=29827&view_pdf=1


           
     

     
   

       
 

       
     

    
       

 
     

 
   

   
             
         
                 

 
 

  
                     

       
 

  
    

                   
        

 
  

 
   

  
  

   
    

  
 

  
  

    
   

   
 

     
       
      
    

  
  

 
     

   
 
 

Diagnostic نازوآم شناد ھب کمک ایرب یککم تارابع :نھاخ رد 
Diagnostic" • هدامآ ، دیوش هاگآ دوخ یاھ ھتسناد نازیم زا ات دنک یم کمک امش ھب 

حطس " (بسانم" یاھ سرد دنک یم کمک امش ھب و دیریگب دای ار ییاھزیچ ھچ دیا
 " د.یریگب دای ار )دخو تاملوعم

 لاوس کی فرص یدایز تقو اما ، دینکن ھلجع و دیرب راکب ار دوخ شالت اممت• "
."دکنین

. ، دیشاب ھتشاد دای ھب •  Diagnostic لاسو ھک ینعم نیا ھب تسا یقطبیت ھمارنب کی 
 ار ییاھ لاوس زا یخرب امش د.نک یم رییغت یلبق تالاوس ھب امش خساپ ساسا رب اھ
"د.ینکب ار دوخ یعس د!رادن یلاکشا د.یناد یمن ار اھنآ خساپ ھک دینیب یم
 رھ یارب اھ لح هار نداد ناشن یارب دوخ سیون کچ ھگرب زا":تاضیاری ایرب • 

"د.ینک هدافتسا تالاوس زا کی
 :ندانوخ ایرب • "دیناوخب تقد اب ار اھ ھعطق زا کی رھ"

 یبایزرا زل ابق

ا هدب ھمداھیالع تراک .یر د زکرمت ییلخ تو میگوب منتوا یم •" !"ا
 ."هدنام یقاب تقو ھقیقد ]ددع[ ،ھیلاع تراک•"

ا ".ین وخ یم تقد اب  ار اھ ھعطق/یھد یم ناشن ار اھ لح هار نیرفآ •"

 یبایزرا مانجا لوط رد
 )قھیقد ات 8رھ( 10

یعس مامت و نکن ھلجع دشاب تدای .  یوش یم در اھ لاوس زا ھلجع اب یلیخ مدش ھجوتم نم• "
 ."ریگب راکب ار دوخ شالت و

 راک ھلجع اب زومآ شناد کی ھک یماگنھ
 دنک می

اکش.یا هدرک ریگ لاوس نیا یور دیآ یم رظن ھب • " دردان یا ا ال اجو رگ .یندا یمنر ب
 ."ورب یدعب لاوس ھب و نزب سدح

 ھب یلیخ زومآ شناد کی ھک یماگنھ
 دور یم شیپ یدنک

 ریاسیب ایھلاوس ینعم نیا د!یآ یم هدیچیپ یلیخ لاوس کی رظن ھب لاوس نیا ی!.او •
یخساپ نک یعس و.شن ه]ریغ ، تحاران ،ینابصع ،دیما ان . [یا هداد خساپ تسرد ار
ار "بسانم" حطس دناوتب تست نیا ات ینک باختنا تسا تسرد ینک یم رکف ھک ار
 ."دکن ادپی وت ایرب

 زا یتقو ای ینک اممت نالا ار لاوس نیا یھاوخ یم ایآ م!ینک تحارتسا کم کی رازب• "
 "؟یتشگبر تحاترسا

 ھب عورش زومآ شندا ھک یماگنھ
 و تحراان ، تینابصع ، یدیماان ساسحا

.دنک یم هیرغ

 تسرد باوج مناوت یمن نم ،یتسھ نداد ناحتما لوغشم ھسردم رد ھک یتقو لثم• "
یم ردقچ نم ھکنیا ھن ، یناد یم ردقچ وت مینیبب یمھاوخ یم ام .نمک ادیپ تیارب ار
راکب ار ریز تاداھنشیپ "ی!ا هدرک ریگ لاوس کی خساپ رد رگا درادن یلاکشا نم.اد
 :یدبرب

 :تاضیاری ایرب – "ی.ھد ماجنا ذغاک یور ار لئاسم لح نک یعس"
 :ندانوخ ایرب – "ی.ناوخب هرابود ار ھعطق و یدرگرب نک یعس"

"ی.نک هدافتسا یدرب راکب ھباشم لاوس  در ھک ییژتارتسا زا نک یعس "–
لکشم و رت هدیچیپ تالاوس .یناد یمن ار باوج رگا درادن یلاکشا"–

سدح .یھد یم خساپ یتسرد ھب یدایز تالاوس ھبینعی نیا ،دنوش یمرت
 "و!رب یدعب لاوس ھب و نزب

 کمک تسواخرد زومآ شندا ھک یماگنھ
 دنک می

 ،یداد ناشن ار اھ لح هار ،یدرک راک تقد ابن [یرفآ م.نک یم راختفا وت ھبًاعقاو نم •
.ه.]ریغ و یدرک شالت تخس و هدیچیپ یاھ لاوس ھب خساپ رد

 یبایزرز اد اعب


