كتب القراءة المو ّجهة :تقييم القراءة
ُ
		البالون األَ ْح َمر
عنوان الكتاب:

اسم الطالب.......................................… :

مستوى الكتاب		:املستوى 6

الصف		:
ّ

….......................................

تاريخ التقييم.......................................…		 :

اسم املعلّم:

		….......................................

الجزء أ
ال ّول :تقييم قدرات القراءة الجهريّـة
اطلب من الطالب أن يقرأ بصوت مسموع .اكتب عدد الكلامت الّتي أخطأ الطالب يف نطقها .إن ص ّحح
الطالب خطأه بنفسه ،فال تحتسب ذلك كخطأ .اجمع عدد الكلامت الّتي أخطأ الطالب يف نطقها ،ث ّم د ّون
عدد األخطاء يف صورة نسبة مئويّة( .رجاء مراجعة التوجيهات ص  ٢٣للتذكري مبا يجب اعتباره خطأ).
رقم
الصفحة

2
4
6
8
10
12

عدد الكلمات ا ّل ت ي� أخطأ
الطالب ف ي� نطقها

كلمات/ج َمل للقراءة
ُ

البالو ُن األَ ْح َم ُر فَ ْو َق َرأْيس.
البالو ُن األَ ْح َم ُر فَ ْو َق بَيْتي.
البالو ُن األَ ْح َم ُر فَ ْو َق ال َّن ْهر.
البالو ُن األَ ْح َم ُر فَ ْو َق ال َج َبل.

البالو ُن األَ ْح َم ُر فَ ْو َق البَ ْحر.
السال َمة!
البالو ُن األَ ْح َم ُر … َم َع َّ

مجموع أ
الخطاء
مجموع الكلمات

٢٤

عدد الكلمات ال ت يّ� أخطأ
الطالب ف ي� نطقها

(صفر)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

النسبة المئويّـة لد ّقة القراءة

٪١ ٠ ٠

٪٩٦

٪٩ ٢

٪٨ ٨

٪٨٣

٪٧٩

٪٧ ٥

٪٧١

٪٦ ٧

٪٦ ٣

٪٥ ٨

النسبة المئويّـة لد ّقة القراءة:
٪
مالحظات املعلّم............................................................................................................ :
....................................................................................................................................
(راجع ظهر الصفحة لتقييم النسبة)
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معايري تحديد املستوى

ملؤشات معايري “الدقّة” الّتي تتل ّخص عىل النحو التايل:
يت ّم تحديد مستوى القراءة املناسب ّ
لكل طالب وفقًا ّ
النص مبفرده ،وهو ُمه ّيأ لالنتقال إىل قراءة كتب مندرجة
– ّ
مؤش “د ّقة” ترتاوح نسبتها بني  ٪١٠٠و : ٪٩٦الطالب قادر عىل قراءة ّ
كل مستوى يتمثّل يف لون مختلف مي ّيزه من غريه.
يف املستوى األعىل يف سلسلة القراءة املو ّجهة ،مع اإلشارة ،يف هذا اإلطار ،إىل أ ّن ّ
النص متل ّقيًا بعض املساعدة واإلرشاد ،وهذا املستوى
– ّ
مؤش “د ّقة” ترتاوح نسبتها بني  ٪٩٥و : ٪٩٠الطالب قادر عىل قراءة ّ
هو األمثل لحصص القراءة املو ّجهة.
النص املقروء ،ويُستحسن تزويده بكتاب آخر مندرج
مؤش “د ّقة” ّ
– ّ
تقل نسبتها عن  : ٪٩٠الطالب قد يواجه صعوبة يف فهم ّ
يف مستوى أدىن يف سلسلة القراءة املو ّجهة.

ن
الثا� :اختبار الفهم واالستيعاب والتحليل
الجزء ي

للنص مستن ًدا إىل املصطلحات التوصيفيّة (انظر أدناه).
اطلب من الطالب أن يجيب عن األسئلة ،ث ّم قيِّم فهمه ّ
أ
والجابات
السئلة إ

مالحظات

 –١هل عندك لعبة لونها أحمر؟ ما هي؟
جواب الطالب............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
 –٢هل البالون ثقيل أم خفيف؟ كيف عرفنا ذلك؟
جواب الطالب............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
 –٣كيف ستنتهي رحلة البالون يف رأيك؟
جواب الطالب............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................

مصطلحات توصيف ّية ملستويات التقييم
املقبول :يُظهر الطالب قدرة محدودة عىل الربط بني املقروء وخرباته الشخص ّية ،وخلف ّيته املعرف ّية ،واستنتاجاته املبدئ ّية ،وتوقّعاته

الطلب املندرجة قراءتهم يف هذا املستوى غري مه ّيئني لالنتقال إىل قراءة كتب مندرجة يف مستوى أعىل يف سلسلة القراءة املو ّجهة،
البسيطةّ .
للنص املقروء هو فهم محدود ،ما
ذلك أ ّن قراءتهم الجهريّة املستندة إىل وعيهم الصويتّ قد تكون ج ّيدة وصحيحة يف حني أ ّن فهمهم ّ
يستدعي م ّدهم بالدعم املناسب لتطابق قراءتهم معايري املستوى املندرجة وفقه.
الج ّيد :يُظهر الطالب قدرة واضحة عىل الربط بني املقروء وخرباته الشخص ّية ،وخلف ّيته املعرف ّية ،واستنتاجاته املنطق ّية ،وتوقّعاته املقنعة.
الطلب املندرجة قراءتهم يف هذا املستوى هم عىل األرجح قادرون عىل القراءة بسالسة وانسياب ّية ،وسيكونون مه ّيئني لالنتقال إىل قراءة
ّ
مؤشات “الدقّة”.
كتب مندرجة يف مستوى أعىل ،يف سلسلة القراءة املو ّجهة ،وذلك يف حال حقّقوا نسبة عالية يف ّ

املمتاز :يُظهر الطالب قدرة عىل استنباط روابط متع ّددة بني املقروء وخرباته الشخص ّية ،وخلف ّيته املعرف ّية ،واستنتاجاته العميقة،
الطلب املندرجة قراءتهم يف هذا املستوى من فهم املقروء هم مه ّيئون لالنتقال إىل قراءة كتب مندرجة
وتوقّعاته املتم ّيزة واملغايرةّ .
مؤشات “الدقّة”.
يف مستوى تا ٍل أعىل ،يف سلسلة القراءة املو ّجهة ،غري أ ّن ذلك ال يت ّم لهم إذا ما كانوا يحقّقون نسبة متدنّية يف ّ
مؤشات “الدقّة” ،يف املستوى عينه
هؤالء ّ
الطلب الّذين يحقّقون مستوى ممتازًا يف فهم املقروء يف مقابل تحقيقهم مستوى متدنّيًا يف ّ
من مستويات سلسلة القراءة املو ّجهة ،يُستحسن تزويدهم بكتاب آخر مندرج يف املستوى نفسه الّذي يقرأونه ،عىل أن تت ّم إعادة تقييمهم
بعد ذلك فو ًرا ،ليتمكّن املعلّم من التدخّل واتّخاذ اإلجراءات الالزمة.
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