


غة استنتاج ممارسات فضلى من خالل مشاهدة ومناقشة أفالم مصورة من صفوف الل•

.العربية 

.  كتابة االتفاق على ممارسات فضلى   لتطوير مهارات االستماع والتحدث ، القراءة وال•

.اقتراح ممارسات فضلى من تجاربكم ومشاركتها •

نتائج التعلم المتوقعة   



فرصة أكبر للنجاح في العلوم ممن هم أقل  %300لديهم ( مع بداية الصف الثامن )الطالب الذين يجيدون القراءة •

.  مقدرة في القراءة

:  امتحان البرلز مثاال•

.  بالمئة  على استرجاع المعلومات20%•

. على شرح األفكار30%•

.  تأويل  أفكار وتوليفها30%•

.  على تقييم اللغة  المستخدمة، وتحليل المعاني وعناصر النص 20%•

.نتائجها كانت دون المعدل العالمي(  المغرب، قطر، والكويت)دول عربية 3دولة  منها  46شاركت فيه 2006سنة •

.دول عربية نتائجها دون المعدل العالمي5شاركت فيه 2011بيرلز •

االمارات السعودية قطر  عمان  الكويت المغرب  مصر نتائجها دون المستوى رغم دول 7شاركت فيه 2016بيرلز •

.  التطور الذي حققته دبي  

ين أجرت   دراسة حول منظومة تعليم اللغة العربية بينت الدراسة أن نسبة  التالميذ الذ2011دراسة البنك الدولي •

.  ال يملكونها%76أي %24يملكون كفايات القراءة األساسية في الصف الرابع االبتدائي ال يزيد عن 

حقائق 



الثالث من تريانغل لألبحاث تقويما لمهارات القراءة األساسية في المستويين الثاني وأجرى معهد

:التعليم االبتدائي في عدة مدارس في الوطن العربي، حيث أظهرت النتائج

من تالميذ المستوى الثالث عاجزون عن القراءة %17من تالميذ المستوى الثاني و  33%•

.باللغة العربية

أسئلة تتعلق بالفهم من أصل 5هم الذين كانوا قادرين على إعطاء إجابة صحيحة عن   2.5%•

(.  تلميذا مشاركاً في الدراسة775من أصل ) أسئلة  6

!!   لم يستطيعوا اإلجابة عن أسئلة الفهم 97.5%•

2016نتائج تقويم مهارات القراءة :واقع القراءة حاليا





.معيار الوعي الصوتي وتمييز الكلمات1.

.معيار اكتساب المفردات2.

.معيار مفهوم النص واستراتيجيات القراءة والفهم والمراقبة الذاتية3.

.قناعية والتقنية والمعرفيةمعيار قراءة النصوص اإل-4.

.معيار قراءة النصوص األدبية5.

.معيار  العملية الكتابية-6.

.في العملية الكتابية" مقام مقال" لكل"7.

.معيار السالمة اللغوية في الكتابة-8.

.معيار البحث العلمي-9.

.معيار التواصل والتعبير الشفهي واالستماع-10.

المعايير



مؤشرات األداء للصّف األول

معيار البحث العلمي-9

يختار موضوعا للبحث فيه من الئحة تقترحها المدّرسة أو -أ

.موضوعا من اهتماماته

يستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة-ب

.في الصف والحاسوب

يجمع المعلومات من خالل اجراء المقابالت والتجارب -ج

.والمالحظات واالستبيانات

.يلّخص المعلومات التي وجدها-د

.يدرك أهمية ذكر المصدر الذي استقى منه معلوماته-ه

يعرض المعلومات التي وجدها اّما شفهيا أو كتابيا أو -و

تصويريا



الفنون األدبية 



التصنيف الجديد 

الكتاب المعلوماتي 1.

الكتاب اإلرشادي 2.

................المقالة األدبية واإلجتماعية  والرسائل : عروض 3.

.............المسرح، الرواية ، القصة المصورة :الحوار  4.

................المقالة العلمية  التاريخية :التفسير  5.

ب كتابة تعليق عن مقالة ،عن فيلم ،عن كتا: ردود واستجابات 6.

........

....إعادة سرد والتلخيص  ، القصة ،الحكاية  الشعبية ،الحكواتي7.

واقعية ،خيالية ،األسطورة،  الشعبية، أدب :القصص : السرد 8.

.......وكل صنف تندرج تحته عدة أشكال ... الرحالت 



لكتاب المعلوماتيا

اتفن  يصف ويصنف معلومات حقيقية في موضوع معين كالحيوان

......التلوث ‘،الفضاء 

:خصائصه 

...النمر حيوان : لغة تلخيصية تعريفية •

للنمر جلد مخطط :لغة وصفية •

...هو أكبر أو أصغر  حجما من :لغة مقارنة •

.يحتوي على صور توضيحية •

.يحتوي على حقائق علمية وأرقام •

.برمائي ثدييات ، فقريات  :  مفردات ومصطلحات علمية•



.تقديم نصوص تناسب مستوى الطالب •

.استمتاع الطالب باألدب األصيل •

،ومناقشات ، تهيئ الطالب للمشاركة في حوارات•

.ومهمات لغوية عالية

.  تطرح قضايا  تهم الطالب •

.تشجع  الطلبة على القراءة والكتابة•

.ستوى تحقيق نتائج أفضل في تقييمات تحديد الم•

. تفاعل األهل مع المنهاج •

. التنسيق مع المواد األخرى •

.فتح مجال لإل بداع والخيال في الكتابة •

بناء لشخصية الطالب وقدرته على تمثيل وجهات•

.النظر 

.  الطالب يختار ما يقرأ ويستمتع به •

ة  الفُنون األدبيوالمصادر ميزات تعدد









سجالت القراءة؟/ القرائية 

ثبات معرفةتقيم الهي وسيلة ▪

مسار الطالب في تعلم القراءة 

وبالتالي توجيهه

تم تطويرها من قبل الدكتورة ▪

Mary Clay لسهولة وسرعة

لقراءة تقييم سلوكيات الطالب في  ا

.الفردية

لتطور أداء الطالب من خاللسجل ▪

تحليل معطيات تتمثل في 

.في القراءةوأخطاء ممارسات  





تحديد الفكرة العامة 1.

ذكر حقائق وجزئيات2.

ترتيب االحداث 3.

تحديد األسباب والنتائج 4.

.ف المقارنة والمقابلة تحديد أوجه الشبه واالختال5.

ي القصة 6.
 
.التنبؤ بما سيحدث ف

ي السياق 7.
 
.تحديد معن  الكلمة ف

.  تخيل نهاية للقصة 8.

التميي   بي   الحقيقة والرأي 9.

.تحديد ومعرفة هدف الكاتب من الكتابة 10.

ي 11. ها م.معرفة التعبي  المزاج  ن األساليب والتشبيه وغي 
.البالغية 

.التميي   بي   الحقيقة والخيال 12.

اتيجية تساعد عىل الفهم  القراءة الموجهة 12اسير



•.

األخطاءأنواع 

من كلمة أخرىتعويض كلمة ب: االستعاضة ▪

.المعجم اللغوي نفسه 

ائي  زيادة كلمة لم ترد في النص القر: اإلضافة▪

افة وهي نوعان اضافة تخل بالمعنى تعد خطأ واض

.ال تخل بالمعنى  ال تعد خطأ 

حذف بعدم قراءة كلمة واردة في النص: الحذف▪

.طلب المساعدة من المعلم▪

(.التهجئة)محاوالت عديدة ▪

.اإلعادة▪

التصحيح الذاتي▪

(الحركات ) غير الصحيح  التشكيل ▪





الكتابة 

ورشات كتابية حسب الفن •

.األدبي 

.يؤلف الطالب كتبه الخاصة •

.يعرضها على جمهور •

و يناقش الكتاب في كتابتهم•

يتلقى تغذية راجعة منهم عن

.كتاباته 

وعي عالي بجماليات اللغة •

للغويةوكيفية توظيف األساليب ا

.كتابة حرة  نشاطات مجلتي  •





:  لتاليةتحديد  مستوى الطالب في مهارات اللغة عن طريق التقييمات ا

.تحديد المستوى القرائي •

خمس مستويات . الكلمات البصرية •

.  المتسلسلة استماع وتحدث ،قراءة وكتابة •

....التقييمات المستمرة •

.المشاريع والمهمات الكتابية •

....محكات المهمات الكتابية والمشاريع •

.ملف انجاز الطالب  لمتابعة التطور •

.االختبارات  تحديد المستوى  •

.التقييمات الوطنية •

التقييم 





الممارسات المتفق عليها 

:االستماع  و التحدث 

نصوص  االستماع ، قراءة قصة يوميا ،األغاني 

يب واألناشيد ،العروض ،المسرح ،االلقاء ،لقاءات التدر

....الشخصي وتحديد األهداف 

القراءة

كة الكلمات البصرية ،القراءة الموجهة ،القراءة المشتر

...،القرائية ،الفنون األدبية ،دراسة كاتب 

لم ورشات الكتابة ،الفنون ،احتفاالت التع:الكتابة 

......،نشاطات مجلتي 



استمارة تقييم المؤتمر



THANK YOU!!

شكًرا لكم 


