كتب القراءة المو ّجهة :تقييم القراءة
عنوان الكتاب		 :البِنا ُء عالِـ ًيا

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

مستوى الكتاب		:املستوى 14

الصف		:
ّ

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

اسم املعلّم:

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

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

18

20

21

كلمات/ج َمل للقراءة
ُ

الس ِ
ُش ُ
السال َم ِة َ
َيس َص ْعبًا،
كيب َّ
قاالت يف امل َباين امل ُ ْن َخ ِفضَ ِة ل َ
فوق املَباين العالِ َية ت َ ْر ُ
وط َّ
نابيب ث َقيلَة.
ولك َّن األَم َر يَ ْختَلِ ُف يف امل َباين العالِ َية؛ ملاذا؟ • األَ ُ
نابيب كثرية • .هناك َو ْز ُن ال ُع ّمل ،و َو ْز ُن آالتِ ِه ْم و ُم ِع ّداتِ ِه ْم.
• تَ ْح ُ
تاج امل َباين العالِيَ ُة إىل أَ َ
فَ ِّك ْر كذلك يف قُ َّو ِة ال ِّرياحَ .حتْ ًمَ ،ستَتَ َع َّر ُض األَ ْر ِض ّياتُ  ،واللَّ ْوحاتُ  ،والوا ِقياتُ ،
ِالس ِ
ُطيح بِها.
ياح ب َّ
قاالت ،أو ت ُ
لِ َع ْص ِف ال ِّرياح .قَ ْد َتتَال َع ُب ال ِّر ُ
السقالَة،
لذلك ،يَتَ َحتَّ ُم عىل امل ُ َه ْن ِدس َني أن يَ ْحتَ ِسبوا ،ب ِِدقَّ ِةَ ،و ْز َن َّ
السقالَ َة لَ ْن تَ ْنهار.
س َع َة ال ِّريا ِح ،لِيَتَأَكَّ ُدوا من أ ّن َّ
وأن يَقيسوا ُ ْ
عىل البَ ّنائ َني أن يُ َفكِّروا ِ
والسالمةَ .م ًثل،
دائًا يف األَمانِ َّ
َ
الستائِ ُر الشَّ َب ِك َّي ُة الّتي تَ ْحمي املا َّر َة ِم ّم قَ ْد يَ ْس ُق ُط م َن امل َبنى.
هناك َّ
يف ِ
البو َدة ،ويف أث ْنا ِء بِنا ِء هذا املَبْنى الشَّ هريِ،
أحد أَيّ ِام ِشتا ِء لُ ْن ُدن ،القار ِِس ُ
بعض كُتَلِ الثَّلْ ِج الكبري ِة من أعىل امل َ ْبنى.
أَ ْس َقط َْت أَ ْو ُ
ناش ال َب ّنائ َني َ
َه َوتْ كُتَ ُل الثَّلْ ِج َ
الستائِ ِر الشَّ بَ ِكيَّ ِة َحيثُ ذابَ ْت ،وبِذلك ،لَ ْم تُ ْؤ ِذ أ َح ًدا م َن املا َّرة.
فوق َّ
الس ِ
قاالت خار َِج امل َباين،
السقاالت باإلضاف ِة إىل اس ِت ْخ ِ
دام َّ
أنْوا ٌع ُمخ َت ِل َف ٌة م َن َّ
فإ ّن لها ْاس ِت ْخ ٍ
الس ُ
دامات أُ ْخرى.
السقاالتُ
قاالت عىل ال ُجسور تُ َرك َُّب َّ
َّ
الصيانَ ِة أو الطِّالء.
عىل ال ُجسو ِر أثناء ( ١٥٠كلمة) أَ ْعام ِل ِّ

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

مجموع أ
الخطاء
مجموع الكلمات

١٥٠

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

(صفر)

٢–١

٣

5–4

٦

8–7

٩

11–10

١٢

14–13

١٥

النسبة المئويّـة لد ّقة القراءة

٪١ ٠ ٠

٪٩٩

٪٩ ٨

٪٩٧

٪٩٦

٪٩ ٥

٪٩ ٤

٪٩ ٣

٪٩ ٢

٪٩١

٪٩ ٠

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 تجد الوقوف عىل ارتفاع شاهق أم ًرا ً
سهل أم صع ًبا؟ ملاذا؟
جواب الطالب............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
 –٢ما هي الخطوات الّتي تسبق تركيب السقاالت يف املباين العالية؟
جواب الطالب............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
 –٣هل ميكن أن تُستخدم السقاالت ألغراض أخرى غري تشييد املباين العالية؟ ما هي؟
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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