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 أهداف الفحص

  ؛العربّيةّوالكتابة يف اللغة مهارات القراءة من ّّو  متّكن تالميذ الصّف األرصد 
  ؛ّّو الصّف األأداء التلميذ نسبة لألداء املتوّقع من تالميذ تقييم  
  خطط عمل مالئمة هلم مثّ متابعة تقّدمهم ّوبااء نياملتصّعبالتالميذ حتديد . 
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 منظور التقييم المرافق للفحص 
التلميذ يف جماالت معّياة، مثّ استخدام هذه املعلومات من أجل اختاذ  أداءاتيُعترب التقييم الرتبوّي جزءا ال يتجزأ من عملّييت التعليم ّوالتعّلم، ّويتضّمن مجع معلومات عن 

 .ّوالتكوينّ  اإلمجالّ : هااك ماظوران مركزيّان للتقييم. تربويّة -قرارات ّوتوصيات تعليمّية

 .تدّ  على حتصيالت التالميذبإصدار أحكام وعالمات ّويُعىن  ،العملّية التعليمّية هنايةيف اإلمجاّل التقييم ُُيرى  

 .التالميذ تدّ  على نقاط القّوة ّوالضعف لديهم أداءاتعن ة ومفص ل ةف عيني  اوصبإعطاء أّويُعىن  ،التعليمّيةالعملّية  خال ُيجرى فالتقييم التكويّن، أّما 

 :  إذا توفّرت به الشرّوط التالية ،يكون ناجعاالتقييم التكويّن أّن على ( Dwyer, 2008; Suskie, 2009; Wiliam, 2011)املختلفة األحباث تدّ   

 التلميذ يف تعّلمه يواجههاإجراء حتليل لاتائج التقييم تشمل تشخيص دقيق للصعوبات اليت . 
 تدريسّية عملّية تُعىن مبعاجلة الصعوبات اليت ظهرت يف أداء التلميذخطوات شمل يّوضع برنامج عمل  . 
 ّّوجتايده كشريك فّعا  من أجل حتسني تعّلمه ،رفع دافعّية التلميذ حنو التعّلم، تطوير قدرته على التقييم الذات . 
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 محتويات حقيبة الفحص

 
 
 
 
 
 

  المهم ات الصف ي ةكر اسة 
 

   كر اسة التوثيق الفردي ةات المهم  كر اسة 
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 كر اسة المرشد للمعل مة
 

 التصّور الفكريّ  -
 ّوصف املهّمات  -
 توجيهات إلجراء الفحص -
 تقييم األداء ّومعايري األداء  -
   يف التدريس االنعكاس العمليّ  -
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 لاألو  المهارات التي تُفحص في الصف  
 الوعي الصوتّ •
 معرفة أصوات احلرّوف•
 قراءة مقاطع•
 قراءة كلمات •
 قراءة نصّ •
 كتابة كلمات•
 فهم املقرّوء •
 فهم املسموع•
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 لماذا؟ -لاألو   ومعرفة الحروف في الصف   فحص الوعي الصوتي  

 سريّورة تبدأ يف الطفولة املبكرةالقراءة ّوالكتابة هي اكتساب 

 (.ّوحّّت قبل ذلكيف الرّوضة، )   

تطّور هذه السريّورة يعتمد بدايًة على مهارَتني أساسّيَتني: 

 .الوعي الصوّت ّومعرفة أصوات احلرّوف   

 ّوالكتابةالقراءة الكتساب يف بداية الصّف األّّو  يشّكل قاعدة أساسّية التمّكن من هاتني املهارتني. 

 معرفة الحروفّو الوعي الصوتي  يف لذلك تُفحص قدرة التلميذ. 
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 ات القراءةمهم  

 ّلىعالتلميذ قدرة . مقطع يفالذي يظهر بداية يف جتميع صوتني أّو أكثر  تطّور اكتساب القراءة ّوالكتابة يعتمد على الرتكيب الصوت  
 .قراءة المقاطعلذلك، تُفحص قدرة التلميذ على  .الحقا كلماتقراءة  على إىل قدرته تشري قراءة املقاطع 

طع مثّ كلماتامقمث جتميعها إىل  ،فونيماتإىل  اجلرافيماتتحويل بقراءة الكلمة التلميذ من متّكن التركيبي ة األلفبائي ة  اإلستراتيجي ة  .
 .كلمات غير مألوفةقراءة  القدرة على تُفحص لذلك،  .يصادفها غري مألوفة كلمة  أيّ قراءة من ه ّكاّوهذا مي

كلمات كثرية من قراءة   هّكاّوهذا مي. دّون التحويل ّوالتجميع ،قراءة الكلمة كوحدة كاملة منمتّكن التلميذ  األورتوغرافي ة اإلستراتيجي ة
 .  قراءة كلمات مألوفةالقدرة على لذلك، تُفحص . كامال أّورتوغرافّيامبىًن ماها إذ يكون قد طّور لكّل  ؛التكرار

 ّويصّعب عملّية الرتكيب الصوّت ّوهذا يبطئ  ،، ّوكلمات غري شّفافةمورفيماتعّدة تظهر يف الاّص كلمات معربة ّويرتّكب بعضها من
 .  أيًضا، إضافة إىل الكلمات املافصلةقراءة نص  تُفحص القدرة على ، لذلك. القراءة
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 العالقة بين الطالقة في القراءة والفهم

 ّمن القراءة هو فهم الرسالة اليت حتملها الكلمات إىل القارئ اهلدف األساسي. 
 
 الاجاعة الكالمّية"نظريّة( "The Verbal Efficiency Theory): 
 .Fluency))طالقة  –ة ّوالسرعة ق بالدقّ جناعة القراءة تتعلّ  -    
 .  قراءهتاالذي يتطّلب لالكلمات ّوالوقت  بعددّوتتأثّر حتدث يف الذاكرة الفّعالة، القراءة عملّية ذهاّية  -    

 .  ذات معىنة لغويّ كوحدة   هاتُربط ببعضالذاكرة الفّعالة، حّت يف املقرّوءة تباعا الكلمات حُتفظ  -     
 .  يف فهم ما يقرأيستثمرها ذهاّية السريعة يوّفر للقارئ طاقات القراءة التمّكن من  -    
 .الفهمال يصل إىل ببعضها فقبل ربطها  ،تفقدها الذاكرة اتكلميف قراءة  طاقته يبذ  البطيء القارئ  -    

 

 ّה"ראמ .  دق ة القراءةإضافة إىل سرعة القراءة فحص  هلذا، من املهم 
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 المقروء وفهم المسموعالعالقة بين فهم 

 

 

 .ة ذات معىنأي ربط الكلمات مع بعضها يف ّوحدة لغويّ  ،فهم املقرّوء ّوفهم املسموع يُعايان بالفهم•
 
 :فهم املقرّوء ّوفهم املسموع هلما قاسم مشرتك يف الكثري من املهارات األساسّية املطلوبة لتطّورمها، مثل•

 ؛الكلماتإىل معاين التعّرف  -     
 ؛معلوماتالعالقات بني األفكار ّواستاتاج فهم  -     
 ؛معرفة نوع الاصّ  -     
 ...  معلومات عن املوضوع املطرّوح -     

 
 بياهما؟  أين يكمن الفرق األساسيّ •
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 سموعالمفهم 

فهم عالقات بني 
 استاتاجاألفكار ّو 

 ةعامّ معلومات 
 فهم السياق ّومعرفة مسبقة

 عليابات مركّ 

 النبرة
 ...لغة الجسد 

 :الكلمةمستوى في معالجة 
 ةفونولوجي  مهارات صوتية 

 مهارات معجمي ة 
 صرفي ة مهارات 

 

الذاكرة 
 الفع الة

معالجة 
 ةنحوي  

 مركبات دنيا

 مرك بات فهم المسموع

 الاصمعرفة نوع 

Perfetti, landi & Oakhill (2006)   

 مراقبة عملّية الفهم 
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 المقروءفهم 

فهم عالقات بني 
 استاتاجاألفكار ّو 

 ةعامّ معلومات 
 فهم السياق ّومعرفة مسبقة

 مركبات عليا

 الكلماتقراءة 
 بدق ة 
 وسرعة

 :الكلمةمستوى في معالجة 
 ةة فونولوجي  صوتي  مهارات 

 مهارات معجمي ة 
 صرفي ة مهارات 

 

الذاكرة 
 الفع الة

معالجة 
 ةنحوي  

 مركبات دنيا

 مرك بات فهم المقروء

 معرفة نوع الاصّ 

Perfetti, landi & Oakhill (2006)   

 مراقبة عملّية الفهم 
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 ةالمسموع في اللغة العربي  المقروء وفهم فهم 

 "  الاظرة البسيطة للقراءة" The Simple View Of Readingنظريّة 

 فهم املقرّوء             قراءة الكلمات          فهم املسموع : ة اللغاتيف غالبيّ 

 فهم املسموع يف اللغة املعياريّة        الكلمات      املقرّوء               قراءة فهم : ةيف اللغة العربيّ 

  ؛يقرأ، متّكن من فهم ما (دّقة ّوسرعة)متّكن القارئ من قراءة الكلمات بطالقة إًذا، كّلما 

، متّكن من فهمها بشكلها (فهم املسموع)من فهم اللغة املعياريّة بشكلها املسموع ّوكّلما متّكن هذا القارئ 
 (.  فهم املقرّوء)املكتوب 
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 العالقة بين القراءة والكتابة 

 كتابة قراءة
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 كتابة كلمات 

  ؛الكتابة رمسّياعملّية اكتساب بداية : الصّف األّّو 

  كلمات؛  بأشكاهلا ليكتبمعرفته ألصوات احلرّوف ّوعالقتها باستعما  التلميذ يبدأ 

  ؛فونيميّ  -جرافيميّ ّواحدة أساسها حتويل لعملة ن اّوجهّوالكتابة القراءة 

 متبادلة بني القراءة ّوالكتابة، إذ تسهم ممارسة القراءة يف تعلُّم الكتابة، ّويف الوقت نفسه تسهم  ةهااك عالق

 .ممارسة الكتابة يف تطّور القراءة لدى التلميذ يف الصّف األّّو 
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 مراحل إجراء الفحص
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  فونيمات/ مقاطع : صوتّيةّوحدات إىل  هحتليل ،املبىن الصوّت للكلمةإدراك هو الوعي الصوتي . 
الوعي الصوتي مسار تطو ر  : 
 ؛(، مقارنة عدد املقاطع يف الكلماتكلماتتقطيع  )  املقطعلوحدة  الوعي للمبىن الصوتّ  -   
 ؛(دعو  -دعي: CVأّو  الكلمة، مقارنة  CVمتييز )الوعي للمبىن الصوّت الداخلّي للمقطع  -   
   .(فونيماتاألخرية، التحليل إىل / األّوىل الفونيمةمتييز ) الفونيمةلوحدة مبىن الصوّت للالوعي  -   
ة لفحص الوعي الصوتي  المستعملة في األبحاث والتربية اللغوي  مهام  ال  : 

 ؛(فونيماتمقاطع أّو )صوتّية ّوحدات متييز  -           
 ؛كلمةّوحدات صوتّية لتكوين  دمج   -             
   ؛آخرهاأّّو  الكلمة أّو  -صوتّيةّوحدات عز   -             

 ؛ماهاالكلمة إىل الوحدات الصوتّية اليت تتكّون حتليل  -             
 .(فونيماتمقاطع أّو )ّوحدات صوتّية حذف  -          
 
 

   

 تعريف -الوعي الصوتي  
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 ة الوعي الصوتي  وصف مهم  

  ماطوقةكلمات ن  حذف ّوحدات صوتّية ممهّمة اختريت  ،يف هذا الفحصالصوّت الوعي لفحص  . 
  كلمة 12املهّمة يف  . 
 التافيذ : 
 .يستمع التلميذ يف كّل مرّة إىل كلمة ّويرّددها -    
 . احلذفصوتّية ُمعّياة، ّويلفظ ما تبّقى ماها بعد ّوحدة الكلمة  منماه أن حيذف طَلب يُ  -    
خصائص املهّمة  : 
 .(دبر ) C فونيمةأّو ( راسَأج/ دارج  ) CV/CVCمقطع : الوحدة احملذّوفةتاويع يف حجم  -   
 (.لصمُ )آخر الكلمة أّو ( ارامَ )الكلمة أّّو  : احملذّوفةالصوتّية الوحدة موقع يف تاويع  -   
 ה"ראמ . يف الفحص هو من آخر الكلمة فقط الفونيمةحذف  -   
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 الصوتي  تقييم األداء في الوعي 

 ؛ةالدقّ مقياس هي حبسب  ة الوعي الصوتّ األداء ملهمّ  يريعام-
 
  ،السليمغري األداء ّو السليم  األداءبني  التمييز ، األخرى اتة ّويف املهمّ يف هذه املهمّ  ،مةللمعلّ  املعايريتتيح -

 ؛«كبريةعلى صعوبة   سليم يد ّ ري أداء غ»ّو « ري سليمغ أداء»بني  لتمييز تتيح اكما 
 
  ؛لدى التلميذن على صعوبات يداّل  «السليمغري  األداء» مستوَييكال  أنّ إىل االنتباه  من املهمّ -

 
حّسن التلميذ قد  د من أنّ التأكّ للتغّلب عليها، مث  الصعوبات ّوبااء برنامج تعليميّ  معالتعامل  املهمّ من -

   .  السليم للمهارةات ّوّوصل إىل مستوى األداء الصعوبأداءه ّوجتاّوز هذه 
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 الصوتي  الوعي ة أنماط األداء المتوق عة في مهم  

 :كما يلي  لمهّمةأداء التالميذ لمن املتوّقع أن يكون 
 .  الفونيمةمن حذف أسهل املقطع حذف  -
 .  الكلمةآخر احلذف من أسهل الكلمة أّّو  من احلذف -
 

 :أمناط األداء املتوّقعة
   ؛الفونيمةعادما تكون الوحدة احملذّوفة هي  رةأخطاء متكرّ  -   
   ؛ّوفونيمةعادما تكون الوحدة احملذّوفة هي مقطع من آخر الكلمة  رةأخطاء متكرّ  -   
 .  فونيمةّو عادما تكون الوحدة احملذّوفة هي مقطع من أّّو  الكلمة ّوآخرها  رةأخطاء متكرّ  -   
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 في أعقاب تقييم األداء في الوعي الصوتي   العملي  االنعكاس 
 (الكلمةآخر من ) الفونيمةبنود حذف متكر رة في أخطاء 

 
  بحث واستنتاج 
 . مقارنة باملقطع الفونيمةن من املبىن الصوّت يف مستوى التلميذ غري متمكّ 

 
  ة العملخط  
  C       ّوَ   CVإىل  CVCحتليل كلمات -
 ؛(كلمات أحاديّة املقطع ذات صوائت طويلة) فونيماتحتليل كلمات إىل  -
 ؛(املقاطع دةمتعدّ كلمات قصرية،  كلمات أحاديّة املقطع ذات صوائت ) فونيماتكلمات إىل حتليل   -
رَفقة  الفونيمةاستعما  مهّمات التدريب يف مستوى  -

ُ
 .عز ، حتليل ّوحذف: املرشديف امل
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 الفونيمةنماذج لمهام  تدريب في مستوى 

 :  فونيمةعزل مهم ة ( 1
 يسمعهامن الكلمة اليت األّّو  أّو األخري الصوت يلفظ من التلميذ أن اطليب 

 CVC مبىن األخرية يف كلمات ذات  بالفونيمةابدئي  -

    .املقاطعّوكلمات متعّددة  CVCC:أخرىمباٍن ، ّوانتقلي إىل CVCابدئي بكلمات ذات مقطع -
 :  فونيماتكلمات إلى مهم ة تحليل  ( 2
 . فونيماتكلمة يسمعها إىل من التلميذ أن حيّلل  اطليب  

 :  األخيرة من الكلمة الفونيمةمهم ة حذف ( 3
"  َحْرف"، " ْ "بدّون " َحْبل"ُقْل : األخرية ماها، مثل الفونيمةأن حيذف بعد من التلميذ أن يقو  الكلمة اطليب  

 ".فْ "بدّون 
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 في أعقاب تقييم األداء في الوعي الصوتي   العملي  االنعكاس 
 الكلمةآخر من  وفونيمةبنود حذف مقاطع متكر رة في أخطاء 

  بحث واستنتاج
الصوّت يف مستوى كما أنّه ال يدرك املبىن . بعدلكّاه غري متمّكن ماه  ،املقطعالصوّت يف مستوى يدرك التلميذ املبىن 

 .  الفونيمة
 

  ة العمل خط  
 ؛...تابك  ،  حةصف، جابسا: مقطعّية متلفة، مثل ذات مبانٍ على حذف مقاطع أخرية من كلمات تدريب التلميذ  -
رَفقة استعما  مهّمات التدريب يف مستوى -

ُ
 ؛ّوحذفعز ، حتليل : يف املرشداملقطع امل

 .الفونيمةّواالستعانة مبهّمات التدريب يف مستوى  الفونيمةاالنتقا  إىل خطة العمل يف مستوى -
 ה"ראמ

 רשות ארצית
 למדידה
 והערכה
 בחינוך



 
 في أعقاب تقييم األداء في الوعي الصوتي   االنعكاس العملي  

 
  وفونيمةالكلمة وآخرها مقطع أو ل : أخطاء عديدة في جميع أنواع الحذف
 

 

   واستنتاجبحث 
 .أّو أّن  مفهوم احلذف غري ّواضح له ،إّما أّن التلميذ ضعيف يف الوعي الصوتّ 

 
   ة العمل  خط  
 ؛د من ّوضوح مفهوم احلذف لدى التلميذالتأكّ  -
   ؛...كتقطيع كلمات، متييز مقاطع   مستوى املقطعتركيز العمل يف  -
رَفقة املقطع مستوى مهّمات التدريب يف استعما   -

ُ
 ؛ّوحذفعز ، حتليل : يف املرشدامل

 ה"ראמ .الفونيمةّواالستعانة مبهّمات التدريب يف مستوى  ،الفونيمةمستوى ة العمل يف االنتقا  إىل خطّ -

 רשות ארצית
 למדידה
 והערכה
 בחינוך



 معرفة صوت الحرف
 

فونيماتمتّثل  جرافيمات: ماظومة الكتابة . 
الكلمةهي أصغر ّوحدة صوتّية يف  الفونيمة  . 
(َ  –َُ – ََ -ا، ّو، ي، )صائتة  فونيمات 6َّو ( احلرّوف)صامتة  فونيمة 28: العربّية املعياريّة.   
 أين تكمن الصعوبات يف معرفة صوت احلرف؟ 
   ؛.(..ك، د، ب: مثل)انفجاريّة أصوات  -   
 ؛(...ط  ض، ص،: مثل)صوات مفّخمة أ -   
   ؛.(..، قذ، ث: مثل)  ديچلوسّيةأصوات  -   
 ؛.(..ب ت ث: مثل)أشكا  احلرّوف يف التشابه  -   
   ؛.(..ج-ث، ش -ف: مثل)التشابه يف أصوات احلرّوف  -   
 .(...ع عـ  عـعـ  ـ: مثل)الواحد  احلرفأشكا  تعدُّد  -   
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   «معرفة صوت الحرف»ة وصف مهم  
 :  يف هذا الفحص قدرة التالميذ على ربط احلرف بصوته يف مهّمتَـنْي تُرَصد    

 
 بشكله املعرّوض قدرة التلميذ على ربط احلرف بصوته من خال  لفظ صوت احلرف تفحص  :املهّمة أ

 .ّواهلاءهلمزة اّو األلف احلرّوف، ما عدا مجيع تُعرض . األساسيّ 
 
 شكاله حد أأب املعرّوضقدرة التلميذ على ربط احلرف بصوته من خال  لفظ صوت احلرف تفحص  :املهّمة ب

 .(يف أّّو  الكلمة، يف ّوسطها ّويف آخرها)املختلفة 
:  مثل) ملحوظحرًفا، يتمّيز كلُّ حرف فيها بأّن أشكاله ختتلف عن بعضها بشكل  14هذه املهّمة على حتتوي  

 "(.  الكاف"ّوحرف " الغني"حرف 
 ה"ראמ 

 רשות ארצית
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 והערכה
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 «معرفة صوت الحرف»ة معايير األداء لمهم  
 ؛ةالدقّ مقياس هي حبسب  األداء يريعام-
 ؛صحيححتديد عدد احلرّوف اليت لفظ التلميذ أصواهتا بشكل يف  مقياس الدّقةيتمّثل  -
 . "ب"يف املهّمة  14َّو  0، ّوبني "أ"يف املهّمة  26َّو  0مقياس الدّقة ترتاّوح بني درجات  -

 ה"ראמ
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 «الحرفصوت معرفة »األخطاء المحتملة في 
 صوت حرف آخر يشبهه يف الشكللفظ  . 

 ".شني"عادما يُطَلب ماه لفظ صوت احلرف " سْ "يلفظ التلميذ : مثا 
 
 صوت حرف آخر يشبهه يف اللفظلفظ  . 

 ".صاد"عادما يطلب ماه لفظ صوت احلرف " سْ "يلفظ التلميذ : مثا 
 
 قصريأّو طويل صوت احلرف مع صائت لفظ 

 ".تْ "من بدال " تَ "أّو " تا"يلفظ التلميذ : مثا 

 
 ה"ראמ
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 «الحرفصوت معرفة » فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 شكال أو لفظاصوت حرف آخر مشابه لفظ 

 لفظ صوت حرف آخر مشابه في الشكل         
 خ –ج : موقعهاث،  -ت : شكلي احلرفَـنْي كعدد الاقاطالفرق بني توجيه التلميذ لتمييز        

 
 في اللفظحرف آخر مشابه لفظ صوت       

 :الصوتـَنْي الفرق بني التلميذ لتمييز  مةه املعلّ توجّ    
                   ؛لفظهماماه بوضوح ّوتطلب الصوتـَنْي تلفظ  -   
   ؛املتشاهبةباألصوات تعرض صور تبدأ  -   
 ، (ثائر -طني، فائر –تني )ّواحد من الكلمات ختتلف يف صوت تعرض أزّواجا  -   
 .  كان يسمع نفس الكلمة أّو الحتديد إن  ماه ّوتطلب        

 ה"ראמ
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 الحرفمعرفة صوت  فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 

               أداء ضعيف بشكل خاص  

 :االستعانة باألسئلة التالية             
 اهلجائّي؟ يفهم التلميذ املبدأ هل  -       
 ؟ (دّون ربطها بالشكل)هل ميّيز التلميذ مساعيًّا بني أصوات احلرّوف  -       
 ؟ (ربطها بالشكلدّون )صحيٍح يلفظ التلميذ أصوات احلرّوف بشكٍل هل  -       
 يف نوع معنّي من األصوات؟ اخلطأ؟ ّوهل يربز التكرار يتكّرر نوع هل  -       

 حرف؟ لكّل املختلفة يعرف التلميذ مجيع األشكا  هل  -     
           

 .  العمل مع التلميذ على ضوء اإلجابات عن األسئلة           
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 الحرفمعرفة صوت  فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 

 صوت الحرف مع صائتلفظ 
 

 
 

  الفرق بني أدائه متييز لفت انتباه التلميذ إىل(CV)  صوت املطلوب الّو(C). 
   الصامت من ّوحدةمساعدة التلميذ على عزCV    

 .  تطلب من التلميذ لفظه مثّ  ،تلفظ املعلمة الصامت مع متديده -    
 ، (فو  -فيل) الصائتتبدأ بافس الصامت ّوختتلف يف لمات ل التلميذ كحيلّ  -    

 .  املختلف الصائتعلى الرتكيز  مث تساعده املعلمة يف      
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 مقاطع، كلمات ونص  : وصف مهم ات القراءة
 مقطعا  15:   قراءة مقاطع

 ؛ (ُرمز  ، )  CVCمقاطع / (ينَّو، ) CV مقاطع -               
 ؛(أُ، َتع )قصري / ( ، مادكو)طويل يف املقطع  لصائتا -               
 (.َصخ)ّومفّخمة ( ثو ) لوسّيةصوامت دُيلغالبّية الصوامت، تشمل متثيل  -               

 
 ( مقاطع 3 -مقطع)غري مألوفة  20+ مألوفة  20: قراءة كلمات

 .املعياريّةالصوامت ّوالصوائت يف اللغة ّوتشمل مجيع صوّت كامل الكلمات ذات متثيل  -               
 ،(ثعلب، مذياع، برتقا ) لوسّيةُيكلمات تشمل أصوات د،  (، سخاءأسد)آخرها /أّّوهلايف كلمات مع مهزة  -               
 (.رْعد، كْهف: مثل) CVCCذات مبىن مقطعّي خاّص باللغة املعياريّة كلمات  -               

 
 (.كلمة  54)قصصي بسيط  ّوقصري « سامي ّواحللوى»نص :  قراءة نص

معىن بدّون كلمة جديدة أّو  عاه كلمة خطأ تاتج   -اخلطأ الكبري  :بني نوعني من اخلطأز ييمت. 
 .التعّرف على الكلمة ّوفهم معااهايف يؤثّر طأ ال خ -اخلطأ الصغري                              
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 مقاطع، كلمات ونص  : تقييم األداء في القراءة
 

  (كلمات ّونصّ مقاطع،  )القراءة ات مهمّ جلميع األداء معايري 
 ةمقياس الدقّ -
 السرعةمقياس -
 
  السرعةمن دّقة القراءة يف هذه املرحلة أهّم. 

 .ضمان الدّقة فقط بعداالعتبار بعني تُؤخذ السرعة   
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 أمثلة ألخطاء محتملة في قراءة المقاطع

 

 ؛(ينمن يب بداًل ) خلطأ يف الصوت الصامت نتيجًة  ،خطأ يف القراءة -    

 ؛(رّوم بداًل من ُرم)القصري  ّوالصائتالطويل  الصائتاللتباس بني نتيجًة  ،القراءةيف خطأ  -   

 ؛(ينمن ب  بداًل ) ّوالصائتخلطأ يف الصوتـَنْي الصامت نتيجًة  ،القراءةيف خطأ  - 

 .لفظ املقطع كوحدة ّواحدة كاملةدّون  ،الفونيماتمتقطّعة مع ّوقفات بني قراءة  -   
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 قراءة مقاطع فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 

   األداء متدنـًّيا أّو مجع أنواعا من األخطاء، تفحص املعّلمة سبب الصعوبة بواسطة األسئلةكان إذا: 
 

 ؟ الفونيميّ يف املستويات املختلفة، ّوخاّصة يف املستوى « ّوعي صوتّ »لدى التلميذ هل  -    
 مُيّيز التلميذ احلرّوف ّواحلركات يف كّل مقطع؟ هل  -    
 حُيّو  التلميذ كّل احلرّوف ّواحلركات الظاهرة يف املقطع، إىل أصواهتا؟ هل  -    
 يرّكب التلميذ أصوات املقطع الواحد ّوفق ترتيب احلرّوف ّواحلركات؟ هل  -    
 ياطق التلميذ املقطع كوحدة صوتّية كاملة؟ هل  -    
 املقاطع؟ هااك منط معنّي من أخطاء التلميذ يف قراءة هل  -    

 .قصرية ّوغريها/ لفظا، صوائت طويلة/ شكالمتشاهبة حرّوف )       
 
  تضع املعّلمة خطّة تدّخلها( اإلجابات)بعد مجع املعطيات. 
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 أمثلة ألخطاء محتملة في قراءة الكلمات

 ؛(ثعلبمن خرير، تعلب بداًل من حرير بداًل )أّو أكثر يف لفظ صامت تغيري  -

 ؛(َمل ك بداًل من مالك، َكه ف بداًل من َكْهف: الصائتتبديل / إضافة/ حذف)أّو أكثر تغيري يف لفظ صائت  -

ل بداًل من َحَجل، م اَضر بداًل من َمْاظر)تغيري يف لفظ صامت ّوصائت أّو أكثر  -  ؛(ع ج 

 ؛(يربوعمن بداًل  يربّوعنبات، من باات بداًل )احلرّوف تبديل مواقع  -

 .(ُغراب من بداًل  راب...ُغـ) كاملة  الكلمة لفظ دّون متقطعة قراءة -
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 قراءة كلمات فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 أخطاء في الصوامت أو الصوائت

 صامتفي لفظ خطأ: 

 ...دُيلوسيّ بديل / لفظا/  شكالشبيه حرف : فحص الصوت البديل           

 :  بياهما، مثالاملعّلمة انتباه التلميذ لتمييز الفرق بني الصوتـَنْي، حبسب نوع االلتباس تلفت            

 .  بداًل من ضباب، ترّكز املعّلمة على لفظ الصوت خاّصة ّوأنّه غري موجود يف لغة التلميذ ظباب           

 

صائتفي لفظ  خطأ: 
         (الكسرة /الفتحة) شكالقصري مشابه صائت ، قصري/ طويلصائت : البديلالصوت فحص            

 .  بياهماحبسب نوع االلتباس ، الصائتنياملعّلمة انتباه التلميذ لتمييز الفرق بني تلفت            
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 قراءة كلمات فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 

 كلماتة  في عد  ...  أخطاء في الصوامت والصوائت في الكلمة

   .صحيح التلميذ غري متمّكن من ربط احلرّوف ّواحلركات بأصواهتا ّوجتميعها بشكل     

 

 .  قراءة املقاطعمث  ،املعّلمة على إكساب أصوات احلرّوف ّواحلركات من جديدتعمل      
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 قراءة كلمات فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
 تبديل الحروف أو قراءة متقط عة

 

      الحروفقراءة الكلمة نتيجة لتبديل مواقع في خطأ: 
 ؛ّوفق تسلسل احلرّوف لرتكيب الصوتّ يف اخطأ           

 على قراءة كلمات تُبعد بني حرّوفها ّوتوّجه التلميذ لالنتقا  ملعّلمة التلميذ تدّرب ا          
 .صبعه من حرف إىل حرف بالرتتيبإب          

 
  بدون لفظ الكلمة كوحدة واحدة عةمتقط  قراءة 

 
 تطوير القدرة على الرتكيب الصوّت، رغم أنّه قد طّور قدرة من مل يتمّكن بعد التلميذ         

 .                 ّواحلركاتمعرفة أصوات احلرّوف جّيدة على         
 طوهلا، ّوالبدء كلمات متدّرجة يف قراءة  : الصوتّ على الرتكيب تدّرب املعّلمة التلميذ         
 ...ّورقة مقّسمة، مكعبات، خرز: مع أدّوات حمسوسة  CVCاملقطعأحاديّة بكلمات         
 .  قراءة الصدى            
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 أنماط القراءة ومجاالت التدخ ل األساسي ة

 

  

 األساسيّ  التدّخل جما             القراءة أمناط     
 بطيئة لكّاها دقيقة قراءة

  
 ّواإلسرتاتيجّية الصوتّ  الرتكيب تطويرل ّونصوص لكلمات متكّررة قراءة على التدّرب-

   .الكلمات قراءة يف األّورتوغرافّية
 تُزا  مثّ  حمّدد لوقت التلميذ أمام كلمة  كلّ   تُعرض بأن كلمات،  قراءة على التدّرب-

   .أمامه من
 دقيقة غري لكّاها سريعة قراءة

  
 ّوإبطاؤها التلميذ لدى القراءة ّوترية ضبط-
 بعامل االهتمام مثّ  الدّقة تتحّقق أن إىل القراءة يف التأينّ  على ّوتدريبه التلميذ توجيه-

 .السرعة
   أصواهتا إىل ّواحلركات احلرّوف حتويل على التلميذ تدريب-   ّوبطيئة دقيقة غري قراءة

 "األصوات معرفة"    
 الصوتّ  الوعي على التلميذ تدريب-
 الصوتّ  الرتكيب على التلميذ تدريب-
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 أنواع األخطاء المحتملة في قراءة النص  
 

 
 .  معىنبدّون ، تاتج عاها كلمة جديدة ذات معىن أّو قراءة الكلمةيف خطأ : الخطأ الكبير

 صاع،  -َّوَضعَ : ّواحدة، مثل مورفيمةقراءة كلمات مكّونة من الكبري يف اخلطأ يقع  -
 .سامر -َشه َد، سامي -شاَهَد    
 .فّكر -طريقها، فقّرر -طريقه: ، مثلمورفيمةمن من أكثر قراءة كلمات مكّونة يقع أيضا يف  -
  

 .  جديدةال تاتج عاه كلمة الكلمة خطأ يف قراءة  :الصغيرالخطأ 
  :  اخلطأ الصغري حيصل يف إحدى احلاالت التالية 

 ؛دّكانٍ "من دّكاٌن بداًل / دّكانْ : جتاهلها، مثليف قراءة عالمة اإلعراب أّو اخلطأ  -   
 ؛احللوىسامي اشرتى من بداًل  أحللوىاشرتى سامي : مثلالتعريف، " أ ّ "اخلطأ يف  قراءة  -   
 .  َلع باابدً  من ْلع باا : بتأثري اللغة احملكّية، مثل فقطيف لفظ صوت صائت ّواحد تغيري  -   
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 قراءة نص   فيفي أعقاب تقييم األداء  العملي  االنعكاس 
  

 .البيت  ّواحللوى، إىل : قراءة الكلمات غري الشّفافة، مثلخطأ يف : نوع اخلطأ -
يطّور لكّل ماها مبىن حّّت بشكل متكّرر ّوبسياقات متلفة أمام التلميذ ُمشاهبة تعرض املعّلمة كلمات : تدّخل  

 .إليهايستعمله يف التعّرف الدقيق  أّورتوغرافيًّا
 
 . صديقهّوقا ، : مثلمرّكبة صرفّيا، يف قراءة كلمات خطأ متكّرر : نوع اخلطأ -
 ـهُ + صديق= صديقهُ : مثلمرّكباهتا الصرفّية، الكلمة املرّكبة إىل حتليل : تدّخل  
 
 . بسيطةقراءة كلمات خطأ كبري يف : نوع اخلطأ -

 .الكلمات يف املرشدمهّمة قراءة يف العملّي العودة إىل االنعكاس : تدّخل    
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 قراءة نص فياالنعكاس العملي في أعقاب تقييم األداء 
 

 األداء غير السليم

 
   فُيمكن للمعّلمة تدريب التلميذ على قراءة "سامي ّواحللوى"كان أداء التلميذ غري سليم يف قراءة نّص إذا ،

 .املرشداملرفق يف " الغزا  ّوالزرافة"، كاّص أقصر ّوأبسطنّص 
 
  على قراءة نّص، ّوالبدء تدرُييًّا بقراءة كلمات تأجيل التدريب دّ  أداء التلميذ على صعوبة كبرية، فُيفّضل إذا

 .مافصلة مثّ مجل قصرية ّوبسيطة، ّوبعدها مجل طويلة ّومرّكبة
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 ( إمالء)كتابة كلمات في اللغة العربي ة 
 مقارنًة بالقراءة اإلمالءشفافّيًة يف أقّل العربّية األّورتوغرافيا. 
األسباب  : 
 ؛أّو شكال/ّولفظا املتقاربة  احلرّوف -    
 ؛لوسّيةاألصوات الدُي -    
 ؛بعد احلرّوف الشمسّية« التعريف  ّ أ»كلمات تشمل  -    
 ؛التاوين حباالته الثالث -    
 ؛احلرّوف اليت تلفظ ّوال تكتب، ّواحلرّوف اليت تكتب ّوال تلفظ -    
 ؛اهلمزة يف مواقعها املختلفة ّوكذلك التاء -    
اليت تتطّلب اإلسرتاتيجّية الشّفافة كتابة الكلمات  علىقدرة عالية التلميذ يطّور  ،يف مرحلة االكتساب األّوىل

 .  األلفبائّية
الالزمة لكتابة كلمات غري شّفافة األّورتوغرافّية ةاإلسرتاتيجيّ تتطّور  ،مع املمارسة. 
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 ( إمالء)وصف مهم ة كتابة كلمات 

 
  كلمة  15اختريت هلذا الفحص . 
 يُطلب من التلميذ أن ُيصغي لكّل كلمة متليها املعّلمة مثّ يكتبها . 
 خصائص كلمات اإلمالء: 
   ؛كلمات مألوفة -   
   ؛كلمات شّفافة -   
   ؛تشتمل على مجيع الصوامت ّوالصوائت يف اللغة العربّية -   
 (. مقاطع 3)ّوكلمات طويلة ( مقطع ّومقطَعنْي )كلمات قصرية  -   
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 ( إمالء)تقييم األداء في كتابة كلمات 

  األداءتقييم 
 .أداء التلميذ يف كتابة الكلمات بواسطة مقياس الدّقة فقطيُفحص 

 
 
 
 
  مثلاألخطاء اإلمالئّيةبعض عن فقط يف الفحص املعّلمة تتغاضى ،  : 
   ؛(صـ، ط، س)سّن إضافة / حذف -
 أخرى؛بتبديل حركة قصرية  -
 .عدم تشكيلها أّوخطأ تشكيل الكلمة  -
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 في أعقاب تقييم األداء في كتابة كلمات االنعكاس العملي  

 طريقة التدخ ل المالئمة                 الخطأنوع             
    احلرّوف بباقي ربطه ّوطرائق احلرف أشكا  متييز على التدريب (ي د)الكلمة موقعه يف الئم يحرف ال كتابة 

   شكال املتشاهبة رّوفاحل بني تمييزال على تدريبال (مخيل)شكال مشابه حرف استبدا  
 /مفّخم-مرّقق) لفظابني األصوات املتشاهبة تمييز التدريب على ال  ( نذيف)لفظا مشابه استبدا  حرف 

 (اللفظيف أصوات متقاربة / ل حمكيّ يبد-لوسيدُي
 تسلسلها ّوفق كتابتها  مثّ  ،ّوفونيمات قاطعمل الكلمة حتليل على تدريبال  ( بلهوان) احلرّوفتبديل مواقع 

 كتابّياّومتثيلها   ،طويلة ّوقصرية صوائتالتمييز بني تدريب على ال   ( لذذ، مساك) حذف حرف/زيادةصوائت يظهر باستبدا  

 تدريب التلميذ على حتليل الكلمة إىل مجيع األصوات اليت يسمعها،  ( ثعب) الكلمة األصلّيةحرف من  حذف
 ה"ראמ جتميعها ّوكتابتها ّوفق تسلسلها يف الكلمة مثّ 
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 وصف مهمات فهم المقروء

  أُعّدت له نصوص ذات لذلك. إىل الكلمة املكتوبةللتعّرف الرتكيب الصوّت الصّف األّّو  تركيزه إىل يوّجه تلميذ ،
   ؛بسيطةّوحتوي مفردات مألوفة ّوتراكيب حنويّة  ،مضامني من عامله

  ؛(مستوى الاص 1+ مستوى اجلملة  3) مهامّ  4اختريت   

  ؛للبدائل نفس املواصفات الصرفّية. مجل ياقص كّل ماها كلمة خيتارها التلميذ من املخزن 4: كلوز( 1

   ؛معرّوضةرمسات  4من املالئمة لتلميذ الرمسة خيتار ا. مجل 4: رسمات لجملمالءمة ( 2
   ؛سؤا  حوهلا عنكتابّيا يب  ّوُي ،مجلة كلّ يقرأ التلميذ   :ملتَ ْينلجعن سؤالين إجابة ( 3

حتديد : متلفةقدرات فهم األسئلة يف تُفحص  .(قصصّي قصري)« ماهر ّوالسمكات»لنص  أسئلة  4عن إجابة ( 4
 .املكان ّوحتديد الزمان ّومتييز عالقات صرحية
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 تقييم األداء في فهم المقروء
 تقييم األداء 

   .درجة 14 -0املهام كّل يف  واسطة اجملموع الكّلّي لإلجابات الصحيحة ب، يف فهم املقرّوء التلميذأداء يُفحص 
 
معايير األداء 
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 في أعقاب تقييم األداء  االنعكاس العملي  

 المقروء في مستوى الجملةفهم 
 .  ّواملساءمثّ صارت تسقيها يف الصباح  ،بيتهاحديقة يف نوا  األزهار زرعت : مثا   

 يف الصيف: مّت تسقي نوا  األزهار؟ إجابة       
 ؛فحص اإلجابة يف دليل اإلجابات -              
 :باألسئلة التاليةاالستعانة  -            

 ؟ (الدّقة ّوالسرعة)التلميذ متمّكن من قراءة اجلملة من حيث طالقة القراءة هل  -              
 املساء؟ مثّ، حديقة، : الكلماتمعاين هل يعرف  -              
 تعن أّن نوا  صارت تسقي األزهار؟" صارت تسقيها"العبارة أّن يعرف هل  -              
               

 اإلحاالت*تطوير الثرّوة اللغويّة *تدريب التلميذ على طالقة القراءة *تدّخل ّوفق اإلجابات              
 .اجلملتَـنْي على ترمجة اجلملة املكتوبة إىل لغته احملكّية ّوإجراء مقارنة بني تدريبه *               

 كّل ّوحدة يف  املعلومة قراءة مجل ّوتفكيكها إىل ّوحدات معىن، مثّ حتديد تدريبه على  *              
 . السؤا  املااسب هلاّومالءمة          
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 في أعقاب تقييم األداء  االنعكاس العملي  

 ومالءمة رسمة الكلوزالمقروء في فهم 
 

 .  مثّ قّشرها ّوأكلها___  قطف حسام : مثا  
 توتة  زيتونة  برتقالة  ّوردة : املخزن

 
 ماها؟ بقراءة قسم أم اكتفى حّّت هنايتها، هل قرأ التلميذ اجلملة         

 
 ؛بأكملهاعلى قراءة اجلملة حتّث املعّلمة التلميذ  -          

 املعرّوضة( الرسومات أّو الكلمات)مجيع اإلجابات على فحص املعّلمة التلميذ حتّث  -          
   ؛االختيارقبل أمامه             

 الطو  ّودرجة الصعوبة، على قراءة مجل ختتلف عن بعضها من حيث تدرّبه  -          
 . مجلةلكّل مزن كلمات أّو صور للمعّلمة إرفاق ّوميكن             
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 النص  المقروء في مستوى فهم 

 سؤالنموذج لبطاقة تحليل  
 ؟ذهب ماهر إىل البحرملاذا : السؤال 
 خطوات الحل : 
 ؛السببتسأ  عن " ملاذا"يعرف التلميذ أّن أداة االستفهام أن  -
 ؛تسأ  عن السبباليت " ملاذا"ّوأداة االستفهام  ،السبباليت تبنّي " لكي"يربط التلميذ بني كلمة أن  -
 -1 :السطَرْينيف املذكورة بصراحة ، ّويستخرج اإلجابة "لكي"يعرف التلميذ أّن السبب يظهر بعد كلمة الربط أن  -
 ".يصطاد السمكماهر مع ّوالده إىل البحر لكي ذهب " 2
موضوعات التدريس  : 
 ؛ّودالالهتا، "ملاذا"االستفهام أداة  -
 ה"ראמ .لكي، كي: السببّية، مثلالرّوابط  -
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 ات فهم المسموعوصف مهم  

4  مستوى اجلملة ّومستوى الاصّ : مستويـَنْي مهاّم متلفة يف . 
 الجملةمستوى : 
 ؛مسموعةجلملة مالَءمة رمسة  -   
   .مجل مسموعةعن أسئلة حو  اإلجابة  -   
  مستوى النص: 

   ؛"ساهر ّوالقطّة"ّو" القفصالبلبل يف : "قصصّياننّصان  -   
 . مثّ ُييب شفهيًّا عن أسئلة على حدة، ةقصّ  يستمع التلميذ إىل كلّ      
  ّوصف شعور حتديد املكانفهم املعىن الصريح، متييز عالقات سببّية، : قدرات متلفةيف املهاّم تُفحص ،

 .ّومتييز العالقة بني دّوافع ّورغبات الشخصّية من جهة ّوسلوكها من جهة أخرى ،الشخصّية
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 تقييم األداء في فهم المسموع

 تقييم األداء 
 واسطة اجملموع الكّلّي لإلجابات الصحيحة اليت ب، املسموعالتلميذ ملهّمة فهم أداء يُفحص

   .درجة 12 -0 املهامّ عليها يف كّل حيصل 
 معايير األداء 
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 في أعقاب تقييم األداء في فهم المسموع االنعكاس العملي  

 ؛بشكل أساسيّ ( املفردات)اللغوّي تطوير لغة التالميذ ّوقاموسهم  -
   ؛احملكّيةبلغتهم ّوتفسريها على فهم مجل مسموعة متدّرجة الصعوبة، تدريبهم  -
  ؛للتالميذّوالاوادر قراءة القصص  -
 ؛األدّوارّولعب تعليمات تافيذ : كاأللعاب االجتماعّية، مثلاستعما  األلعاب املختلفة   -
   ؛حوهلاتدريب التالميذ على االستماع إىل مجل ّونصوص قصرية ّواإلجابة عن أسئلة  -
   ؛إقااعيّ نّص تفعيلّي، نّص إخبارّي ّونّص : التالميذ على نصوص مسموعة متلفة من حيث املبىن، مثلكشف  -
  ؛ببعضهاّوتوضيح طرق ارتباطها فقرات الاّص املسموع إىل تقسيم  -
   ؛ّوسلوكهاالتالميذ على متييز الشخصّيات يف الاّص املسموع ّومتابعة أعماهلا، ّوكذلك الربط بني دّوافعها تدريب  -
   ؛املركزيّةالتالميذ على متييز عااصر الاّص القصصّي كالزمان ّواملكان ّوالفكرة تدريب  -
لتوضيح ّوجداّو  رسوم ّوصور ّوعرضها بواسطة  ،أحداثخال  تقسيم الاّص املسموع إىل من  ،بني األحداثالعالقات السببّية إبراز  -

 .ارتباط هذه األحداث ببعضها
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