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 التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر ج  

 وتقدير شكر
يتقدم المؤلفون بالشكر والعرفان وجزيل اإلحترام للمساهمات والدعم الذي قدمه العاملون بمجال التعليم في الوكالة 

لتقييم القومي الثاني لمهارات القراءة في األمريكية للتنمية الدولية بمصر ووزارة التربية والتعليم المصرية في عملية تنفيذ ا
لصف الثالث الذي ا لقراءة فيابالخاص  خط األساس الصفوف األولى بالنسبة للصف الثالث. يكرر هذ التقييم تقييم

في الوكالة األمريكية للتنمية  نتقدم بالشكر  على المستوى الوطني ويقارن النتائج. 2013أبريل  –ُأجري في مارس 
إلى السيدة ليزا فرانشيتي والسيدة هالة الصيرفي على مجهوداتهما في التصميم االستراتيجي وقيادة هذا مصر الدولية ب

ميتش كيربي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بواشنطن لتوجيهاته بموجب عقد "بيانات السيد التقييم القومي الثاني، و 
ننسى السيدة هناء قاسم حسنين، مديرة وحدة القراءة في الصفوف األولى  البرامج التعليمية آلسيا والشرق األوسط"، وال

(القرائية) بوزارة التربية والتعليم، حيث لعبت دورًا فعاال في إنجاح تنفيذ البرنامج وحشد دعم الوزارة على مختلف 
 . لصف الثالثاالتقييم القومي الثاني لمهارات القراءة في هذا المستويات لصالح 

ري هذا التقييم خالل فترة من اإلضطرابات التي شهدتها مصر وفي إطار زمني محدود للغاية. يدين اإلنجاز لقد ُأج
أحمد إسماعيل من المعهد الثالثي لألبحاث، اللذان السيد الناجح لهذا التقييم بالكثير إلى الدكتور سمير شفيق حبيب و 
للبنات ونائب المدير، على التوالي، وأجريا اتصاالت شغال من قبل منصبي مدير مشروع تحسين األداء التعليمي 

من موظفي وزارة التربية والتعليم ممن تم  80مباشرة مع وزارة التربية والتعليم بشأن تخطيط تقييم وتعبئة ما يزيد عن 
كما كان فريق من فرق تقييم القراءة في الصفوف األولى المكونة من مقيم واحد ومشرف واحد.  40تدريبهم ونشرهم في 

الدكتور روبيرت جيه التوسكي، العضو المنتدب لمؤسسة إنفونيكس والمدير السابق للتقييم والمتابعة واالتصال وٕاعداد 
التقارير في مشروع تحسين األداء التعليمي للفتيات، هو المدير الميداني لمشروع تقييم القراءة في الصفوف األولى وأحد 

نهلة أبو الصفا وأيمن بدر ونانسي عبد  –ذا التقرير. قدم مستشارو مؤسسة إنفونيكس المشاركين األساسيين في إعداد ه
وٕادارة الفرق األربعين في كل منطقة من  التطبيق الميداني ينمنسق -الفاضل وطوني محمد وريهام إبراهيم إسكندر

ثالثي لألبحاث، قامت مادينا كوردا المناطق الخمسة ووجهوا االتصال مع مديريات وزارة التربية والتعليم. في المعهد ال
بالعمل باقتدار كمديرة لمختلف المهام بدعم من روكسان زيربونيا وديفيد هاربين اللذان توليا مهمة اإلدارة المالية 

أكمل الدكتور كريس كوميسيكي والدكتورة سوزان إدواردز ضمان جودة مجموعات البيانات وجميع التحليالت  والتعاقدية.
التنمية مجموعة بوالمدير الفني  نائب رئيسلمخرجات اإلحصائية. كما ساهم كل من الدكتور لويس كراوتش، الكمية وا
نحن  المعهد الثالثي لألبحاث، ومادينا كوردا في تقديم مدخالت قيمة واستعراض األقران لمشروع التقرير. في الدولية 

في  لتقييم القومي الثاني لمهارات القراءة في الصف الثالثنتقدم بخالص الشكر لهم جميعًا على مساهماتهم في إنجاح ا
 ونحن نتقدم لهم بالشكر الجزيل على مشاركاتهم في إنجاح هذا التقييم.  مصر.

قيادة العرض التقديمي سمير شفيق حبيب والدكتور   تولى كل من الدكتور لويس كراوتش والدكتور روبيرت التوسكي
في القاهرة، مصر.  2014سبتمبر  17إلى  15يم نتائج التقييم، المنعقد خالل الفترة من واستعراض وزارة التربية والتعل

    العربية في هذا التقرير. ض التقديمية باللغتتم إدراج العر 



 د  لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 الملخص التنفيذي

لتابعة لوزارة يقدم هذا التقرير أهم نتائج التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث في المدارس االبتدائية ا
برنامج تنفيذ بعد ثالث سنوات من تالميذ ٕانجازات الالمبكر و تقييم التقدم هذا ال كما يتناول  التربية والتعليم في مصر.

 عام الدراسيخالل الصف األول ال تنفيذه مع تالميذي بدأ الذبرنامج، أضاف هذا الوقد  ،مستوى القوميعلى الئية القرا
 فيالصف الثالث ثم إلى  2012/2013العام الدراسي في  الثانيلصف لءة قراال تعليملطرق متطورة ، 2011/2012
من  ىاألولفي اللغة العربية لدى المجموعة قراءة ال إتقانن مدى تحسيقيس هذا التقييم إلى جانب ذلك، . 2013/2014
. األول والثاني والثالث اءة في الصفسنوات متتالية من تحسين تعليم القر ب والتعليم الذين مرواوزارة التربية تالميذ 

ة القرائيبرنامج المحققة من خالل القراءة نتائج و المبدئي لتقدم نتائج مالئمة زمنيًا ومقاييس تجريبية لالتقييم استنتج هذا 
 .2013الثالث في للصف 

النصف الثاني من أبريل  لصف الثالث فيلالقراءة القومي الثاني في الصفوف األولى بالنسبة مهارات تم تنفيذ تقييم 
مدرسة ابتدائية تابعة لوزارة التربية والتعليم تم اختيارها بصورة عشوائية من  40 :مدرسة 200ل عينة تمث على 2014

محافظة من محافظات مصر السبعة والعشرين. كما تم اختيار تالميذ  25خمسة مناطق فرعية في الجمهورية من 
ورة عشوائية من قوائم االلتحاق بالصف الثالث قبل القيام بزيارة كل مدرسة، وقد تم بص 1923العينة الذين بلغ عددهم 

اختبار خمسة أوالد وخمس بنات في كل مدرسة. تعكس هذه النتائج الوضع على المستوى القومي إلى جانب وضع كل 
 من المناطق الخمسة. 

لث في اللغة الرسمية الخاصة بالتدريس للمرحلة كرر التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة بالنسبة للصف الثا
: بنفس مستوى صعوبة المحتوى 2013في تقييم االبتدائية، اللغة العربية الفصحي الحديثة، المهام الفرعية المنفذة 

قبل القراءة والخاصة بالتعرف على أصوات الحروف وقراءة المقاطع التي تم تعلمها في الصف األول   مهارات ما
الفهم و  فهم المسموعو االفهم القرائي فرعية خاصة بالفهم: م وثالثة مها الطالقة في القراءة الشفهيةلى إباإلضافة  والثاني

في ويعتبر الفهم من مهارات القراءة ذات األولوية في عملية التدريس  ،من خالل  المتاهة (االختيار من بين االقواس)
 .اإلبتدائي الثالثالصف 

قييم إلى تحقيق تقدم جيد على صعيد المهارات التي تم التركيز عليها في الماضي، وتشير أيًضا إلى  تشير نتائج هذا الت
تحقيق تقدم بدرجة أقل في المهارات التي تمثل أهمية كبيرة ولكنها تلقت انتباًها أقل منذ تطبيق وزارة التربية والتعليم 

لتقدم المتجانس/المختلط في هذه المرحلة المبكرة من البرنامج  ومن المتوقع أن يظهر هذا ا المبكر لبرنامج القرائية. 
وحيث تحظى بعض المهارات على التركيز في التدريس أكثر من  الذي يتم التوسع فيه سنويًا على المستوى القومي

 ما يلي:الثالث للصف التقييم القومي الثاني  النتائج الرئيسية لهذا تتضمنو  غيرها بمرور الوقت. 

      ما قبل القراءة (الصف األول) والتعرف على أصوات الحروف األساسية لمرحلة مهارات المتاز في تحسن م .1
بوضوح  2014في أبريل  الذين تم اختبارهملقد استفاد تالميذ الصف الثالث   .)في الملخص التنفيذي 1 (جدول

ول في العام الدراسي تعليم القراءة المطور من حيث التعرف على أصوات الحروف منذ الصف األ من
، وهبطت نسب . كما تحسن متوسط درجاتهم في التعرف على أصوات الحروف بشكل ملحوظ2011/2012

بشكل كبير،  عالمة المرجعيةنتائج طبقا للالحاصلين على صفر بشكل حاد وارتفعت نسبة التالميذ الذين حققوا 



 التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر ه  

 . هاأو أعلى من ةالمقترح عالمة المرجعيةلطبقًا ل وفوأصبح أكثر من ثلث تالميذ الصف الثالث يقرؤن أصوات الحر 
شذ ئكهزضى عالوًة على ذلك، كان أكبر معدل لتحسن مهارات ما قبل القراءة ل ، وهي المنطقة التي سجلت أقل غى 

، وتعتبر هذه النتيجة من النتائج الهامة حيث تثبت 2013درجات في مهارة القراءة في التقييم األساسي لعام 
      .  القراءة في الصفوف األولى في جميع ربوع مصرإتقان حويلية في تبرنامج القرائية في تحقيق نتائج إمكانات 

 2013 الصف الثالثتقييم القراءة في الفرعية المتعلقة ب المهامكافة ملخص نتائج   في لملخص التنفيذي: 1جدول 
 2014و

 ةالفرعي المهمة

النسبة المئوية للتالميذ 

على  الذين حصلوا
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

عالمة ال
 المرجعية
 ةالمقترح
(النتيجة 

 ارية)يالمع

النسبة المئوية للتالميذ 
مستوى العالمة الذين حققوا 
 أعلى منها أوالمرجعية 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 الحروف تاصو أالتعرف على 
 صوات الصحيحة في الدقيقة)األ(عدد 

18.3
% 

11.4% 18.9 27.7 35 20.0% 35.3% 

 الكلمات ليس لها معنىقراءة 
 )في الدقيقة صحيحةال تمالكلا(عدد 

27.4
% 

25.9% 5.9 7.5 20 3.9% 7.8% 

 القراءة الشفهية طالقة
 )في الدقيقة صحيحةال الكلمات(عدد 

21.6
% 

27.3% 21.9 20.7 50 12.2% 11.1% 

 بحد أقصى) 6( الفهم القرائي 
35.4
% 

43.3% 1.6 1.3 5 8.7% 4.6% 

 بحد أقصى) 7(  المسموعفهم 
13.3
% 

0Fال يوجد 2.4 3.2 28.6%

 ال يوجد ال يوجد 1

35.4 بحد أقصى) 14(   متاهة الفهم
% 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3.5 3.6 36.9%

لمرحلة ما قبل القراءة (الصف الثاني)  العليافي المهارات  -من أساس ضعيف للغاية  –تقدم مبدئي جيد  .2
ارتفع متوسط الدرجات وتضاعفت نسبة تالميذ الصف الثالث  .)مقاطعالالكلمات ليس لها معنى (لخاصة بقراءة ا

، ومع لكنها ال تزال منخفضة جداً  - العالمة المرجعيةعن (الكلمات المصطنعة) ليس لها معنى في قراءة الكلمات 
 الحاصلين على صفر.تالميذ نسبة الذلك لم تتغير 

مهارة  - في أهم مهارات هذه المرحلة الصف الثالث فيتعليم القراءة بالسنة األولى حسن في لم يظهر أي ت .3
في القراءة، بل  العالمة المرجعيةا لم يتغير متوسط درجات ونسب التالميذ الذين حققو  . القراءة الشفهيةطالقة 

مكونة من المدرس والمشرف على الحزمة األساسية للصف الثالث الارتفعت نسبة التالميذ الحاصلين على صفر. 

                                                           
 .و التعليم  من قبل وضع عالمات مرجعية للمهمتين الفرعيتين المتعلقتين بفهم المسموع  ومتاهة الفهملم تضع وزارة التربية  1 



 و  لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

ستحق وتالتدريب ومناهج القراءة والمواد التعليمية واتساق كل منها مع الكتب الدراسية ليست قوية بما فيه الكفاية 
 مزيد من التطوير.

أداء الصف الثالث في  اختلف: ف أيضًا، في المهام الفرعية الثالثة الخاصة بالفهمي، لكن الضعالمختلطاألداء  .4
ولكن أسباب ذلك   ،المسموعنتائج متدنية في فهم إلى هام الفرعية الثالثة الخاصة بالفهم ما بين عدم التحسن الم

الفترة  مع ذلك يمكن تفسير هذه النتيجة المبدئية بالعام الدراسي القصير والمبالغة في تخصيص  غير مؤكدة.
هذا االقتراح مستنتج من ( قراءة للصف األول والثانيالزمنية التعليمية للصف الثالث في مراجعة مهارات ما قبل ال

 .مهارات الفهمكما يجب باالهتمام عدم التدريس في الفصول و وضعف  )نتائج المالحظات الصفية

تباين كبير  هناك .الدعم المستهدف المطلوب لتعزيز نتائج القراءة في المدارس الريفية بمصر الوسطى والعليا .5
لكن،   وف األولى لدى تالميذ ومدارس وزارة التربية والتعليم في جميع أنحاء مصر.في أداء القراءة في الصف

لتراوح مستوى أداء نظرًا لها جنوب مصر وتقديم الدعم اإلقليمي قرى ُيوصى باالهتمام بالمدارس االبتدائية في 
 القراءةلم يتعلموا مدارس هذه التالميذ أعداد كبيرة من  القراءة بها ما بين المتدني إلى األقل من المتوسط، كما أن

 -للغاية  منخفضأساس من  -ممتاز اً تحسنلكن، تحقيق تالميذ الصف الثالث بمدارس مصر الوسطى والعليا . بعد
في السنوات الثالث األولى من حروف أصوات الالخاصة بالتعرف على قراءة القبل ما مهارة  درجاتفي متوسط 
  . للغاية جعاً يعد أمرًا مش ،ئيةبرنامج القرا

لقد . الظروف المحيطة سياقفي ئية لسنوات الثالث األولى من برنامج القرالهذه النتائج المختلطة ضروري تقييم من ال
 ةالتعليمي تقليل الفترة الزمنيةو  ةالسياسي اتاالضطرابثيرًا بسبب ك تعطل عام دراسيفي نهاية الفصلي جري هذا التقييم أٌ 
 التي عانت منهاوالصعوبات االقتصادية والمالية  ي المدارس وانعدام األمن وعدم اليقينالحضور فنسبة نخفاض وإ 

يستفد تالميذ ، لم أول تالميذ ُطبق عليهم برنامج القرائية لكونهمفي مصر. حكومية المدارس التتعامل مع  التياألسر 
 تلت تنفيذ برنامج السنة األولى في كل صفالصف الثالث موضوع عينة هذا التقييم الثاني من تحسينات البرنامج التي 

إجراء التقييم تالميذ، وقد عكس أداء الأضعف التقدم و  قد أعاق السياقهذا  ومما ال شك فيه أن. من الصفوف المتتالية
رز حتى لتقدم المحل تجريبيبإجراء قياس الدولية زارة التربية والتعليم والوكالة األمريكية للتنمية التزام و في هذا السياق 

 .ئيةالخطوات المقبلة في تطوير برنامج القرااإلعالن عن اآلن و 

. 2014من سبتمبر  17إلى  15من  في الفترة 27عقدت ورشة عمل لمنسقي وحدات القرائية من المحافظات الــ 
كيفية  ومناقشة  2014كانت ورشة العمل تهدف إلى عرض نتائج تقييم مهارات القراءة في الصف الثالث االبتدائي 

االستفادة منها. والتوصيات التالية تم التوصل إليها من خالل المناقشات التي دارات أثناء ورشة العمل وهي أيًضا 
ين الذين لديهم المعرفة يومجموعة من المعن (RTI) تعكس وجهات النظر المهنية لموظفي معهد تراينجل لألبحاث

 GILO)(ى الذين عملوا في مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات بمصر و تقييم مهارات القراءة في السنوات األول
 لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج القرائية. الفني رة في تقديم الدعمبولديهم الخ

  التوصيات ما يلي:هذه تتضمن 

 سين المشرفينوالمدر الموجهين و الثالث لمدرسي الصف  توفير مستوى متوسط من التدريب على برنامج القرائية •
ينبغي أن يكون التدريب عمليًا ويركز في المقام األول على   .ئيةالقراتنفيذ ووحدات التدريب المدرسية التي تدعم 



 التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر ز  

مهارات الفهم، وأن يعيد توازن الوقت وأن يركز وُيدرب على مهارات ما قبل القراءة على طالقة و القراءة بمهارات 
     للصف الثالث.  

للصف الثالث مع مواد القراءة وتدريب المدرس وتقييم القراءة بشكل مستمر في كتب الدراسية تعزيز توافق ال •
  الفصول. تسعى الوزارة بالفعل نحو تعزيز هذا التوافق، لكن ربما يتطلب األمر مزيد من الدعم.  

 .في تعليم القراءة في الصفوف األولىالمدرس داخل المدرسة  وتوجيه مضاعفة جودة تدريب •

 .لكل صف العالمات المرجعيةمن خالل تطبيق أكبر توجه نحو الهدف  ميم وتنفيذتع •

 لبرنامج القرائية.تعزيز التخطيط والتنسيق الشامل  •

 أ، في الصفوف األول والثاني والثالث، عندما يقر لما يمكن أن يستطيع الطفل أن يفعله التسويق االجتماعيتنفيذ  •
 بشكل جيد. 

. تقسيم القراء إلى مجموعات حسب القدرة على القراءة، وليس حسب على وجه التحديد عالج األطفال المتأخرين •
 .الصف وتقديم دعمًا خاصًا. توجد نماذج غير مكلفة وناجحة
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 خلفية •

 دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم للقراءة في الصفوف األولى في مصر

دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحسين نتائج ل استكماال ي لمهارات القراءة للصف الثالثالتقييم القومي الثان يعتبر
تقييم  أولو  2008في  والذي بدأ مع مشروع تحسين األداء التعليمي للبنات في الصفوف األولى في مصرالقراءة 

بمثابة قياس الثاني القومي  هذا التقييمويعتبر   .2009القراءة باللغة العربية في الصفوف األولى الذي ُأجري في فبراير 
 خط الوسط للتقدم المبدئي.

بعد نجاح البرنامج التجريبي للقراءة في الصفوف األولى الذي تم إعداده من خالل مشروع تحسين األداء التعليمي 
طلبت وزارة التربية  ) في أربعة من محافظات مصر الوسطى،2012 - 2010األول والثاني وتنفيذه ( نيللبنات للصف
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتوسيع نطاق البرنامج من حيث التأثير القومي، وقد دخل برنامج القرائية  والتعليم دعم

عامه الثالث حاليًا فيما يزيد عن ستة عشر ألف مدرسة ابتدائية في جميع ربوع مصر، وقام مشروع تحسين األداء 
 بدعم وزارة التربية والتعليم في تخطيط وتدريب المدربين والمتابعة 2013نهايته في ديسمبر التعليمي للبنات حتى 

 وتطوير وٕاصدار ونشر مصادر التعليم الخاصة بالتلميذ والمدرس على مستوى الدولة.

 ساسخط األتقييم ة دراس، قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية دعمها لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ 2013في ربيع 
لمهارات القراءة للصفوف األولى على مستوى الدولة في الصف الثالث بمدارس الوزارة، وقد ساهمت نتائج هذا التقييم 

2013.1Fالقومي األول في تطوير برنامج القرائية للصف الثالث في صيف 

 ساسلخط األمقياس الوكالة كما قدمت  2
موعة من تالميذ المدارس الحكومية ممن بدأوا عامهم األول من التعليم االبتدائي لمهارات القراءة في الصف الثالث لمج

في السنة التالية لبدء تنفيذ برنامج القرائية للصفين األول والثاني. بالتالي، لم يستفد تالميذ الصف الثالث في العام 
 من برنامج القرائية.  2012/2013الدراسي 

 خط األساس لعام  ، تقييم2014في أبريل  األول من التقييم ، الذي ُأجري بعد سنةيكرر هذا التقييم القومي الثاني
للصف الثالث. وكان تالميذ الصف الثالث لهذا العام هم أول المستفيدين من البرنامج القومي لوزارة التربية  2013

ثم ) و 2011/2012ف األول (والتعليم: حيث كانوا تالميذ الصف األول في السنة األولى من برنامج القرائية للص
) وتالميذ الصف الثالث في 2012/2013تالميذ الصف الثاني في السنة األولى من برنامج القرائية للصف الثاني (

). التقييم القومي الثاني للقراءة في الصفوف 2013/2014برنامج القرائية للصف الثالث (تطبيق السنة األولى من 
 في تحسن أداء القراءة نتيجة برنامج القرائية القومي.       التقدم المبدئيى قياس األولى هو تقييم فصلي يهدف إل

 سياق التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث
واإلطاحة  2013يونيو  30سببت االضطرابات االجتماعية والسياسية مرة أخرى قلقًا في مصر بعد الثورة الثانية في 

في أوائل أكتوبر عقب أسابيع من  2013/2014وحكم اإلخوان المسلمين. بدأ العام الدراسي بالرئيس محمد مرسي 
أعمال العنف المتفرقة وانعدام األمن الذي استمر خالل فصل الخريف. خالل عطلة نصف العام الدراسي في يناير 

                                                           
، AID-278-BC-00019، رقم العقد: 15، رقم المهمة 2بيانات تعليمية  التقييم األساسي للقراءة في الصفوف األولى بالنسبة للصف الثالث االبتدائي بمصر:  2

 .2013ثي لألبحاث، مايو من إعداد المعهد الثال



 2 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

تكرر  . 2014 مارس 8في الذي بدأ و  الثانيالدراسة في الفصل الدراسي ، أعلنت الحكومة عن تأجيل بدء 2014
، إلجراء االمتحانات النهائية 2014التعليم بالمدارس لفترة طويلة، ثم توقفت الدراسة مبكرًا، في نهاية أبريل  تعطيل

. بذلك تكون مدة الدراسة الفعلية خالل فصل الربيع 2014وٕاخالء المدارس قبل االنتخابات الرئاسية في أواخر مايو 
أقل من ستة أسابيع بعد توقف استمر ألكثر من ثمانية أسابيع، وكانت الفترة الزمنية  2013/2014في العام الدراسي 

 النهائية المبكرة أسبوعين من الدراسة فقط.  واالمتحاناتالفصل الدراسي  اختبارات نصفالتي فصلت 

وع عينة هذا التقييم الثاني من برنامج القرائية، لم يستفد تالميذ الصف الثالث موضُطبق عليهم باعتبارهم أول تالميذ 
الكتب  تعديلتحسينات البرنامج التي تلت تنفيذ برنامج السنة األولى في كل صف من الصفوف المتتالية، فلم يتم 

 سية لهذه المجموعة من التالميذ.مدر ال

صص للتدريس (أقل ووقت أقل مخالدراسي في سياق تعطل العام  2014لقد ُأجري هذا التقييم القومي الثاني في أبريل 
الحضور في المدارس وانعدام  وٕانخفاض نسبة )% من الوقت التدريسي المخصص في الفصل الدراسي الثاني40من 

األمن وعدم اليقين والصعوبات االقتصادية والمالية التي عانت منها األسر التي تتعامل مع المدارس الحكومية في 
ى نتائج التقييم، وقد عكس إجراء التقييم في هذا السياق التزام وزارة التربية مصر، وكان لهذا السياق تأثيرًا ملحوظًا عل

والتعليم والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بإجراء قياس تجريبي للتقدم المحرز حتى اآلن واإلعالن عن الخطوات المقبلة 
 في تطوير برنامج القرائية. 

قراءة للصف الثالث الغرض من التقييم القومي الثاني لمهارات ال
 وتصميمه

 الغرض من التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث واستخداماته

يتمثل الغرض األساسي من هذا التقييم في قياس التقدم المبدئي في تحسن أداء القراءة نتيجة للسنوات الثالثة األولى 
تحديث الخطوات المقبلة في التطوير المبكر لهذا الفصلي  من تنفيذ برنامج القرائية، ومن أهم أغراض هذا التقييم

  البرنامج وتعزيزه.

تمكنوا من تنفيذ تقييم ييعم هذا التقييم كذلك على تعزيز القدرات وتعميق قاعدة معارف موظفي وزارة التربية والتعليم ل
التعليم وقد تمت عملية التخطيط و التربية  مهارات القراءة. لقد كان جميع مقيمي وقيادات فرق التقييم من العاملين بوزارة

في هذه المجال. وقد  رائداً  والتي لعبت دوراً ابعة للوزارة والتدريب والتنفيذ والنشر بالتعاون الوثيق مع وحدة القرائية الت
ية التقييم وتوفير قامت وزارة التربية والتعليم ومديرياتها بدعم التنفيذ الميداني من خالل االتصال بالمدارس وتعريفها بعمل

   الملتحقين بالمدارس الختيار العينات. التالميذقوائم 

توفر النتائج المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومهام التخطيط التي تقوم بها حكومة جمهورية مصر العربية لتحسين 
والموارد التعليمية مقدم للمدرسين هو تحسين التدريب الالفعلي من ذلك والهدف  ،تدريس القراءة ونتائج تعلم التالميذي

قياس خط األساس لدى من  األساسيالقراءة بين تالميذ الصف الثالث. كما سيدعم هذا التقييم إتقان بهدف رفع مستوى 
 الثالث.األول والثاني و والتعليم ليشمل الصف  القرائية الذي تطبقه وزارة التربية برنامجمصر لنواتج التعلم المحسنة ل
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 التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالثمكونات 

   تألف التقييم القومي الثاني من أربعة مكونات للتقييم، وهي كاآلتي:

نصفهم من األوالد  –تلميذ من تالميذ الصف الثالث  2000ُأجري على  على المستوى القومية للعينة ممثتقييم  .1
مدرسة ابتدائية تابعة لوزارة التربية  200عينة بصورة عشوائية من من البنات، وتم اختيار هذه ال هم االخرونصف

ون لكانت العينة متناسبة مع السكان الذين يتعام محافظة من محافظات مصر السبعة والعشرين. 25والتعليم من 
  مع مدارس وزارة التربية والتعليم وتالميذ الصف الثالث في هذه المحافظات.

 40فصل من فصول الصف الثالث (من  40القراءة في مجموعة فرعية مكونة من  لتدريس المالحظات الصفية .2
بطريقة عشوائية من المئتي مدرسة المختارة للتقييم. تضمنت المالحظات الصفية المنظمة في  اختيارهممدرسة) تم 

ن رسة وأميالمد مديرمدرس الصف الثالث المالحظ و  –كل مدرسة مقابالت مسحية مع أهم العاملين في المدرسة 
والموارد حول معارفهم وخبرتهم التدريبية ومدى رضاهم والتحديات المتصورة  – المكتبة أو المشرف على المكتبة

 المتاحة لبرنامج القرائية الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم.

ن تالميذ الصف تلميذ م 200القراءة في الصفوف األولى على  لمهارات الجماعيتقييم التنفيذ تجريبي لمنهجية  .3
األولى في اللغة العربية منهجية مختارة  للمجموعةيم التجريبي من مدارس القاهرة الكبرى. اختبر التقي 7من  الثالث

مهارات القراءة الفردي  لتقييمللتقييم تهدف إلى قياس مهارات القراءة للصف الثالث بصورة جماعية كمنهجية بديلة 
      .     (EGRA) المعياري

، بما في ذلك األداة المطبقة في التقييم القومي (EGRA) لثالث أدوات تقييم منفصلة يم وٕاجراء اختبار قبليتصم .4
 بأدوات إضافية تم اختبارها إلجراء مزيد من التقييمات في المستقبل.الثاني بغرض تزويد وزارة التريبة والتعليم 

التقييم القومي  نتائج تقييم المكون األول:هذا التقريير عرض يو   2F3.لكل مكون من مكونات التقييم السابقة تقرير منفصل
 .لمهارات القراءة للصف الثالثالثاني 

 التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث مهام

وتتطلب خمسة  –مقيم لكل تلميذ  –يتم تطبيق أداة قياس مهارات القراءة للصفوف األولى على كل تلميذ على حده 
 يقة إلى عشرين دقيقة الستكمالها. عشر دق

عكست أداة التقييم المستخدمة في هذا التقييم القومي الثاني نفس األداة المستخدمة في التقييم األساسي للصف الثالث 
. تضمنت كلتا األداتين نفس المهام الفرعية الخمسة الموضحة أدناه، والتي تم إجرائها بنفس الترتيب. أثناء 2013في 

مستوى صعوبة المهام أداة لها نفس ، تم إيالء المزيد من االهتمام والتحليل لضمان تصميم 2014داة تقييم تصميم أ
بعد التقييم األساسي، تم تغيير معظم المحتوى، لكن  2013لتجنب تسريب أداة  المطبقة في التقييم األساسي. الفرعية

                                                           
-AID-EHC-E، عقد رقم: 27الدعم الفني واإلداري، مهمة رقم  2، بيانات تعليمية للقراءة للصف الثالث االبتدائي: المالحظات الصفية التقييم القومي الثاني  3

األولى بالنسبة للصف الثالث االبتدائي، التقييم  تقييم القراءة في الصفوف: 27. طلب المهمة 2014، المعهد الثالثي لألبحاث، أغسطس 00-04-00004
 .      2014، المعهد الثالثي لألبحاث، يونيو AID-EHC-E-00-04-00004، عقد رقم: 27الدعم الفني واإلداري، مهمة رقم  2، بيانات تعليمية الجماعي
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ب ومستوى صعوبة القراءة. بعد تصميم أداة التقييم القومي المهام الفرعية كانت متشابهة إلى حد كبير من حيث التركي
تلميذ من تالميذ  200على  2013الثاني، تم إجراء اختبار تدريبي عليها إلى جانب اختبار أداة التقييم األساسي 

لكحف "آيعرض للتحقق من تشابه األداتين و"تساويهما" من الناحية اإلحصائية. الصف الثالث  ية األداة العرب "ئك
المستخدمة في كال التقييمين باإلضافة إلى النتائج التحليلية لالختبار القبلي المقارن. لقد حرص هذا التقييم الثاني على 

عدم إرجاع سبب االختالفات في أداء القراءة في الصف الثالث عن التقييم األساسي إلى اختالف تصميم ضمان 
  متساوية ومتشابهة إلى حد كبير. 2014و  2013 إن أدوات تقييماألداتين أو مستوى صعوبتهما. 

 المهام (االختبارات) الفرعية التالية والتي تم تنفيذها بالترتيب التالي: 2014و  2013لقد تضمنت أداة تقييم 

القدرة التلقائية لدى التلميذ على التعرف على صوت كل حرف، وهي  فو ت الحر اصو أالتعرف على تُقيم عملية  .1
حرف على التالميذ مع التشكيل ويتم وضع  80ددة بوقت حيث يتم عرض جدول يتضمن مهمة فرعية مح

الحروف في ثمانية صفوف يتضمن كل صف منها عشرة حروف. تتضمن الحروف الثمانون مزيج من أشكال 
 الحروف المنفردة والتي تأتي في بداية أو وسط أو نهاية الكلمة. ُيطلب من التالميذ نطق صوت كل حرف بسرعة

 . درجات مقابل عدد الحروف التي يتم نطقها بصورة صحيحة في الدقيقةوبدقة خالل دقيقة ويتم اعطاؤهم 

مهارة األطفال الخاصة بتطبيق قواعد العالقة  )غير المألوفةالكلمات ( الكلمات ليس لها معنىقراءة تُقيم عملية  .2
مان تطبيق األطفال لما تعلموه بخصوص لض مألوفة. ال بين الحرف والصوت لفك رموز (تهجي) الكلمات غير

 50طلب من التالميذ قراءة جدول مكون من العالقة بين األصوات والرموز بدال من قراءة كلمات قاموا بحفظها، يُ 
ة (تم اختراعها أو ال معنى لها) مع التشكيل ويتم ترتيبها في عشرة صفوف يتضمن كل صف منها طنعكلمة مص

درجات عطائهم إفي الدقيقة ويتم بدقة  كلماتمن الممكن نطق أكبر عدد الميذ كذلك التطلب من ويُ  مس كلمات،خ
م األساسي يأداة التقي 2014عكست أداة تقييم  .التي يقوموا بنطقها بصورة صحيحة في الدقيقة كلماتمقابل عدد ال

في هذه المهمة  غير المألوفةمن حيث تحديد المستوى بدقة ومستوى صعوبة (عدد الحروف) كل كلمة  2013
   .2014تم تغيير معظم الكلمات غير المألوفة في أداة   الفرعية.

التلميذ في قراءة نص من النصوص التي تناسب المرحلة التي يقوم  القراءة الشفهية لنص بتقييم طالقةتُقيم  .3
مة الفرعية من بالدراسة فيها بصوت مرتفع وتقيس قدرته على فهم النص الذي قام بقراءته. وتتكون هذه المه

 قسمين:
:  تعتبر القدرة على قراءة النصوص بطالقة من المكونات الهامة في الفهم من القراءة الشفهيةالطالقة في    - أ

كلمة مع تشكيل كافة الكلمات  58خالل القراءة. في هذه المهمة الفرعية، يتم إعطاء التالميذ قصة مكونة من 
3Fة واحدة.ويطلب منهم قراءتها بصوت مرتفع في دقيق

وقبل البدء، يطلب من التالميذ االنتباه إلى القصة أثناء   4
الطالقة في القراءة تتضمن درجات  القراءة ألنه سيتم طرح أسئلة عليهم تتعلق بالقصة بعد االنتهاء من القراءة. 

لمة التي ك 58كانت القصة المكونة من . عدد الكلمات التي تمت قراءتها بصورة صحيحة في الدقيقةالشفهية 
وكررت الكثير  2013مشابهة إلى حد كبير إلى تلك المستخدمة في أداة تقييم  2014تم إعدادها ألداة تقييم 

 .من كلماتها

                                                           
 كلمة مع التشكيل.  57قصة مكونة من  2013 األساسخط تقييم تضمنت أداة   4
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: بعد انتهاء التالميذ من قراءة النص، أو بعد انتهاء الدقيقة، يتم استبعاد القصة، ويقوم الفهم من خالل القراءة   - ب
التالميذ تذكر حقائق أساسية أو استنتاج معلومات تستند إلى النص أو  المقيم بطرح ستة أسئلة تتطلب من

الجزء الذي قرأوه من النص، ويتم طرح األسئلة الستة على كل تلميذ يقوم بقراءة أكثر من السطر األول (ثمان 
4Fكلمات) من القصة

ى درجة يمكن علعبارة عن عدد اإلجابات الصحيحة وأالفهم القرائي كانت درجة . 5
على  ونيجيبحصل التالميذ الذين لم و  ة،الفرعيمهمة لهذه ال معيناً  لم يتم تحديد وقتاً  . 6صول عليها هي الح

طرح مرة واحدة دون السؤال يُ وكان  هذا السؤال، عنلم تتم اإلجابة" " عبارةعلى السؤال خالل عشرة ثوان 
 ل القراءة.ستة أسئلة فهم من خال 2013كما تضمنت أداة التقييم األساسي  تكرار.

في القدرة على فهم اللغة المنطوقة. من المهارات الهامة للفهم من خالل القراءة ألنه يظهر   فهم المسموعيعتبر  .4
(يقوم  كلمة بصورة واضحة وبسرعة معتدلة 70تتكون من تالميذ هذه المهمة الفرعية يقوم الممتحن بقراءة قصة لل

 االنصات بعناية ألنهمن التالميذ الممتحن طلب البدء في القراءة، يوقبل  ،ثانية) 0.5بنطق كل كلمة في حوالي 
، بنفس الترتيب تلميذلى الفقرة، يتم طرح سبعة أسئلة على كل إحول القصة. بعد االستماع  مسئلة عليهسيتم طرح أ

  هم المسموعفعطاء درجات يتم إ سلوب الذي تمت كتابتها به باللغة العربية الفصحى الحديثة. وبنفس اإل دائماً 
 ،لهذه المهمة الفرعية معيناً  لم يتم تحديد وقتاً  . درجاتسبع مقابل إجمالي اإلجابات الصحيحة وبحد أقصى 

هذا السؤال، وكان  عنوحصل التالميذ الذين لم يجيبون على السؤال خالل عشرة ثوان على عبارة "لم تتم اإلجابة" 
تسع وستون كلمة  2013رة االستماع في أداة التقييم األساسي تضمنت فقالسؤال ُيطرح مرة واحدة دون تكرار. 

 . وسبعة أسئلة تطرح على جميع التالميذ

مقياسًا ثانيًا للفهم من خالل القراءة. في المهمة الفرعية الخاصة  الفهم (االختيار من بين األقواس)متاهة يعتبر  .5
(تضمن جميع فئات الكلمات) مع التشكيل كلمة  141ن م مكوناً  نصاً تالميذ عطاء الالمتاهة، يتم إ بالفهم من خالل

بقوسين يتضمنان ثالثة كلمات واحدة يتم استبدال كلمة  ،تقريبا الفقرةفي كل سطر من لقراءتها بصوت مرتفع. 
طلب ويُ  أفعال الخ)، –صفات  –. تنتمي الكلمات الثالثة إلى نفس الفئة النحوية (أسماء واحدة من بينهمالختيار 

من حاالت االختيار لقصة أربعة عشر حالة تتضمن ااختيار الكلمة التي تناسب القصة بصورة أفضل. ميذ تالمن ال
ثالث دقائق لقراءة الفقرة واختيار نح التالميذ متعتبر هذه المهمة الفرعية مهمة محددة بوقت حيث يُ بين الكلمات. 

درجة على الكلمات الصحيحة التي تم اختيارها وأتمثل درجات الفهم من خالل المتاهة مجموع الكلمات المناسبة. 
من الكلمات  حصل التالميذ الذين يقومون بقراءة الخيارات الثالثة دون اختيار أياً . 14يمكن الحصول عليها هي 
مئة وأربعين  2013في أداة التقييم األساسي متاهة تضمنت فقرة ال .ختيارهذا االعن على عبارة "لم تتم اإلجابة" 

 . 14متعدد: النفس عدد أسئلة االختيار و ع التشكيل مكلمة 

ُتكتب جميع المكونات المكتوبة في تقييم مهارات القراءة للصفوف األولى باللغة العربية الفصحى الحديثة بما في ذلك 
ة بكل . طرح جميع المقيمين االسئلة الخاصفهم المسموعو االفهم القرائي القصص وجميع األسئلة التي ُتطرح في أنشطة 

كما هو مكتوب باللهجة الفصحى دون تغيير، لكن، شرح المقيمون التعليمات  فهم المسموعمهمة فرعية وقراءة نص 
                                                           

ما التالميذ الذين يعانون ًة ما ُيطرح على التالميذ أسئلة فهم من خالل القراءة يمكن اإلجابة عليها من خالل الرواية التي وردت في النص الذي قاموا بقراءته. أعاد 5
تطبيق االختبار بصورة متسقة من قبل كافة من ضعف أو بطء في القراءة، فال يتم طرح أسئلة عليهم تتعلق بالجزء الذي لم يقوموا بقراءته خالل الدقيقة. لضمان 

السطر األول على األقل من  المقيمين باستخدام النماذج الورقية، تم االتفاق على طرح كافة أسئلة الفهم من خالل القراءة على جميع التالميذ الذين نجحوا في قراءة
لذي لم يتمكنوا من قراءته من القصة. بعد إدخال بيانات كلمات القطعة التي تمت قرائتها النص. لم يجب غالبية التالميذ على األسئلة التي تعلقت بمضمون الجزء ا

 بدقة، تربط التحليالت الحاسوبية عدد األسئلة الصحيحة بعدد الكلمات التي تمت قرائتها بشكل صحيح خالل دقيقة.  
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. )EGRA(وهذه واحدة من ممارسات تطبيق أداة التقييم  الشفهية التي تم تقديمها إلى التالميذ باللهجة العامية المصرية
ة العربية الفصحى لكن يقوم المقيم بتقديمها بصورة شفهية بسيطة باللهجة كما ُكتبت هذه التعليمات على األداة باللغ

المحلية. وُيطلب من التالميذ تأكيد فهمهم الكامل للتعليمات قبل بدء كل مهمة من المهام الفرعية، وبمجرد بدء المهمة 
ثالث ثوان من توقف الطفل عند  ال يمكن إيقافها والتعليق الوحيد المسموح لكل مقيم باستخدامه هو كلمة "استمر" بعد

 .المهام الفرعية محددة المدةحرف أو كلمة معينة في أي من 

ميذ وقام التال اءعند تنفيذ عملية التقييم، اهتم المقيمون كثيرًا بإشعار التالميذ بالراحة وعدم التوتر. لم يتم تسجيل اسم
أوضح المقيمون أن  كماو"نشاط تجريبي" يقيس قدرة األداة. نه "لعبة" سيستمتع بها الطفل أالمقيم بتقديم االختبار على 

. تم إبالغ التالميذ على أساسه ولن يتم إعطاء تقديرات للتالميذ تقييم مهارات القراءة للصفوف األولى ليس اختباراً 
ملية تقييم، المشاركين بأنهم محظوظون الختيارهم في هذه التجربة التي تستهدف اختبار األداة. وقبل البدء في كل ع

رفض كان المقيم يشكر التلميذ الذي ي ،عمليةهذه العلى المشاركة في تلميذ عن موافقته أو عدم موافقته كل ُسئل 
. في نهاية التقييم وبغض النظر عن بسيطعدد لكن كان عدد من رفضوا المشاركة  ،لب منه المغادرةُيطالمشاركة و 

 كان"سهال". هبأن ،التقييمن مستوى عند سؤالهم ع تالميذغالبية الأجاب ، ة الجيدقراءأداء ال

لكن، كان التالميذ الذين اعتبروا هذا التقييم صعبًا بل وربما مخيفًا ممن ال يستطيعون القراءة أو يجدون صعوبة فيها. 
ي القراءة الطالقة فو  كلمات ليس لها معنىوال رفالمتعلقة بصوت الحتضمنت المهام الفرعية وبالنسبة لهؤالء التالميذ، 

باالجابة بصورة صحيحة تلميذ ذا لم يقم الإالمقيم وقف النشاط من لب تطقاعدة "التوقف المبكر" التي كانت تالشفهية 
 8أو أول سطر مكون من  كلمات ليس لها معنىأول خمسة أو  حروفأول عشرة أي في السطر األول ( بندعن أي 

تم تصميم هذه القاعدة لتجنب إحباط التالميذ الذين لم يفهموا  ة). لقراءة الشفهية بطالقل مخصصةكلمات من القصة ال
المهمة الفرعية أو لم تكن لديهم مهارات القراءة الكافية لإلجابة على األسئلة، وفي حالة وقف إحدى المهام الفرعية وفقًا 

خاصة لاالمهمة الفرعية لة وقف في حا، لقاعدة "التوقف المبكر"، كان المقيم ينتقل إلى المهمة الفرعية التالية. لكن
وضع عالمة واضحة تم يعلى التلميذ. االفهم القرائي سئلة أيتم طرح م ل ،قاعدةهذه الل وفقاً الطالقة في القراءة الشفهية ب

ة من ممارسات تطبيق أداة التقييم وهذه واحد ".التي يتم وقفها بموجب قاعدة "التوقف المبكرالفرعية المهام على جمع 
EGRA. 

قد تم تطبيق قاعدة "التوقف المبكر" بثالث طرق في اختبار الفهم من خالل المتاهة. أوال، لم يتم إجراء اختبار الفهم 
من خالل المتاهة لجميع التالميذ الذين "توقفوا مبكرًا" في المهام الفرعية الخاصة بأصوات الحروف والمقاطع والقراءة 

رسة الخاصة بهذه المهمة مافرعية مع التلميذ الذين لم يتمكنوا من قراءة سطور الموقف المهمة الالشفهية بطالقة. ثانيًا، 
فضل أما بين االقواس في قصة المتاهة دون اختيار مربعة اختيارات أأي تلميذ قام بقراءة أول الفرعة. ثالثًا، يتم وقف 

بالرغم من ذلك، لم يتم إيقاف المهمة الفرعية  لقاعدة "التوقف المبكر". كلمة من بين االقواس ( أي لم تتم االجابة) وفقاً 
 .أم خطئاً  ولى سواء كان االختيار صواباً األربعة األيارات تخاالمن كلمة أي باختيار تلميذ الخاصة بالمتاهة إذا قام ال

 تنفيذ التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث

 إعداد األداة
باإلضافة إلى أداة التقييم األساسي في  2014تقييم مهارات القراءة للصفوف األولى  مع نجاح االختبار التجريبي ألداة

نسخة من األداة الورقية. أحالت البداية السريعة والجدول الميداني الدقيق لهذا التقييم القومي  2000، تم طباعة 2013
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أدى . 2013)، كما حدث في تقييم iPadد (الثاني دون شراء وتطوير واختبار أداة جمع البيانات اإلليكترونية األيبا
والوقت  ثبيت واالختباربرامج والتالوتخصيص  لشراءالوقت الالزم لو ) جهاز 45المطلوبة (أجهزة األيباد كبير من العدد ال

تنفيذ هذا أداة جمع البيانات اإلليكترونية إلى اقتراح استخدام ى لعالالزم لتدريب المقيمين بصورة مرضية اإلضافي 
 .يةساعات التوقيتالو لتقييم القومي الثاني باألداة الورقية ا

 تدريب المقيمين 
شخصية من مختلف مديريات الوزارة من شتى أرجاء  45قامت وحدة القرائية التابعة لوزارة التربية والتعليم بترشيح 

ن عملوا في التقييم األساسي كمقيمين. تم تدريب نصف المرشحين من قبل وكانوا من المقيمين الذي همتدريبليتم مصر 
معتادين على برنامج و  عربية في المرحلة االبتدائيةاللغة الموجهي من ، وكان جميع المرشحين تقريبًا 2013في 

ف اهدله ثالثة أكان التدريب باللغة العربية و ُأجري أول أبريل، و أيام في أربعة لمدة جميع المشاركين القرائية. تم تدريب 
) ضمان تقدير درجات المهام 2تمكين المقيم من إشعار التالميذ بالراحة وٕاجراء التقييم بشكل سليم و( )1رئيسية وهي (

الفرعية بصورة صحيحة ووضع معايير موحدة وتكوين إتفاق جماعي بين كادر المقيمين (الثقة بين المقيمين) حول ما 
5Fلفصحىوباللغة العربية ا ليعتبر قراءة صحيحة أو غير صحيحة مع التشكي

مقيمين معتادة تمامًا جعل آذان ال )3و( 6
. والفقرات التي سوف تتم قرائتها من قبل التالميذ، وذلك إلمكانية وضع الدرجات بتلقائية كلمات ليس لها معنىعلى ال

   بصورة مرضية. ةحقق التدريب األهداف الثالثلقد 

 الميدانيطبيق الت
لفرق التقييم في  األربعين قائدو  ربعين مقيمتم تنظيم األ  إنهاء تدريب المقيمين.بدأ التطبيق الميداني في اليوم التالي من 

تم تكليف مقيم واحد بإجراء عشر لفريق المقيمين. واحد وقائد واحد  يتضمن كل فريق مقيممن المقيمين،  أربعين فريق
المناطق الخمسة تحت قيادة  فرق لكل منطقة من ثمانيةوتم تخصيص عمليات تقييم في كل مدرسة في ثالث ساعات، 

في مدرسة واحدة كل يوم.  –خمسة أوالد وخمس بنات  –قام كل فريق بتقييم عشرة تالميذ  ميداني.التطبيق المنسق 
تولى قائد فريق التقييم مسؤولية التأكد من هويات التالميذ الذين تم اختيارهم بصورة عشوائية مسبقة من كل مدرسة ثم 

في مكتبة المدرسة أو في أحد الفصول التي تم اخالؤها  اتاالختبار إجراء ًا إلى المقيم الذي يقوم بتسليمهم واحدًا واحد
 . قام قادة فرق التقييم بالتأكد من عدم وجود أى مصادر إزعاج أو مقاطعة للتالميذ والمقيمين.لهذا الغرض

 40ريل. قام األربعون فريق بإجراء التقييم في أب 23أبريل إلى  14تم إجراء جميع عمليات التقييم خالل الفترة ما بين 
مدرسة يوميًا: ثمان مدارس كل يومي في كل منطقة من المناطق الخمسة، وبالتالي، تم استكمال اختبار المئتي مدرسة 

 في ستة أيام. 

تالميذ من  10من والمكونة  العينة العشوائية المختارة مسبقاً كان من الضروري استكمال في عدد قليل من المدارس، 
، تم اختيارها أوالد وأربع بناتأربعة مجموعة بديلة مكونة من باإلضافة إلى  -خمس بنات و أوالد  خمسة( الصف الثالث

في الموقع من بين عشوائي الختيار من خالل االلكل مدرسة باستخدام جداول األرقام العشوائية)  االلتحاقمن قوائم 
يوم في المدارس العينة  ة منثالثإلى  ينمقيمالالغياب. عادت فرق ارتفاع نسبة بب بسالتالميذ الحاضرين يوم التقييم 

  تقييم.  إلجراء الالحاضرين في اليوم المقرر لنظرًا لقلة عدد التالميذ الثاني 

                                                           
المقطع النهائي عند قراءة إحدى الكلمات بصوت عال وبشكل صحيح قد أخطئوا إن  على سبيل المثال، هل يعتبر التالميذ الذين يقومون بإضافة التشكيل على  6

 لم يكن التشكيل موجود على بطاقة تحفيز التلميذ؟ 



 8 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 إدخال البيانات وضمان الجودة والتحليل
اد لتسهيل إدخال البيانات بدقة من النماذج الورقية تم إعداد برنامج إدخال البيانات اإللكترونية وتثبيتها على أجهزة اآليب

نموذج. في البداية تم وضع الدرجات في النماذج الورقية بشكل يدوي، ثم تم إدخال  2000المستكملة البالغ عددها 
اليد لكل جميع بنود المهام الفرعية على أجهزة اآليباد، ثم مقارنة ملخص البيانات والدرجات المدخلة بالدرجات المكتوبة ب

مهمة فرعية ونموذج ورقي لضمان الدقة. بعد ذلك، تم فحص مجموعة البيانات المستكملة للتأكد من اكتمالها وعدم 
وجود أخطاء. تم االنتهاء من جميع التحليالت الكمية والحسابات اإلحصائية والتحقق من صحتها من قبل اإلحصائيين 

  في المعهد الثالثي لألبحاث.

شك من خالل تالميذ العينة أو أعداد كبيرة من غيرهم من درجات عالية بشكل مثير للالحاصلة على ارس المدتم تحديد 
نتيجة . وذج اإلجابةلنموفقًا بدقة ها فحصالتي تم ومجموعات البيانات نماذجها إدخال البيانات و  التالميذ أثناء عملية

االختبار إلى المدرسة و في احتمالية تسريب رسة لالشتباه مد 200 المكونة من أربع مدارس من العينةذلك، تم استبعاد 
هذا التقييم من العينة النهائية بالتالي، تألفت . ةالقراءاستبدال تالميذ العينة العشوائية بتالميذ ذوي مهارات جيدة في / أو 

 .لثتلميذ من الصف الثا 1923التعليم و وزارة التربية و ة تابعة لمدارس 196قومي الثاني من ال

ي تقييمفي  –لمتوسط درجات كل مهمة من المهام الفرعية % 95بنسبة  لمقدرا الثقة فواصل "الملحق "بيتضمن 
إلى النطاق الذي يقع فيه متوسط الدرجات  الثقة فواصليشير . 2014و  2013مهارات القراءة في الصفوف األولى 

ذا تم التكرار باستخدام نفس معايير اختيار عينة %)، إ95تكرار لهذا التقييم (بنسبة ثقة  100من أصل  95بين 
 . المدارس والتالميذ

 للصف الثالث  ني لمهارات القراءةنتائج التقييم القومي الثا

  2014 و 2013: ملخص درجات ومستوى أداء التالميذ

مصر بين التقييم  يقارن هذا القسم ملخص إحصاءات جميع المهام الفرعية لتقييم مهارات القراءة للصفوف األولى في
 أدناه ملخص درجات كل مهمة من المهام الفرعية 1جدول ). يوضح 2014) والتقييم القومي الثاني (2013األساسي (

في مقارنة بين التقييمين من حيث: نسبة تالميذ العينة الحاصلين على صفر (من ال يستطيعون القراءة) ومتوسط 
6Fالمهام الفرعية في كل مهمة من رجات جميع تالميذ العينةد

 تالميذ العينة من الصف الثالث الذين حققوا ونسبة  7
   7F8.في القراءة أو أعلى منه(العالمة المرجعية) المعيار المصري 

أظهر أداء  . 2013ثالث في ألساسي لمهارات القراءة في الصف التحسن ملحوظ بعد إجراء التقييم ا 1جدول يوضح 
  تقدمًا ممتازًا. التعرف على أصوات الحروفالخاصة ب(مهارة الصف األول) القراءة مرحلة ما قبل  تالميذ في مهارات

لم يتغير ، وهي من مهارات الصف الثاني. لكن كلمات ليس لها معنىقراءة الكما كان هناك تقدم مبدئي جيد في 

                                                           
 تتضمن جميع الدرجات من حصلوا على صفر.    7
ل بعض المشاركين عن مدي قابلية مقارنة النتائج ، تسأ 2014سبتمبر  16و  15و التي عقدت يومي  2014أثناء ورشة العمل لعرض و مناقشة نتائج التقييم   8

ن رد فعل طبيعي ضد وذلك كنتيجة لوجود فروق محتملة في تطبيق بروتوكول اختيار التالميذ عينة الدراسة أو قضايا اخرى مشابهة. ورغم أن هذه النتائج قد تكو 
ية . و حالًيا نحن نقف مع هذه النتائج التي عرضت في ورشة العمل و الواردة في هذا اتخذت األمر بجد RTIالنتائج التي لم تكن طيبة على كل النواحي، إال. أن 

 التقرير. ومع ذلك، سنقوم بعمل المزيد من األبحاث و سنصدر أي توضيحات مالئمة يتطلبها البحث.
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أو كان أقل في  –والفهم ية الطالقة في القراءة الشفه – القراءة، التي هي من أهم مهارات الصف الثالثإتقان مستوى 
 هذه السنة الدراسية.

 2014و 2013: الثالث للصف القراءة مهارات تقييم درجات متوسط ملخص مقارنة : 1جدول 

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية للتالميذ 

الذين حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

عالمة ال
 المرجعية
 ةالمقترح
(النتيجة 

 ارية)يالمع

سبة المئوية للتالميذ الن
مستوى العالمة الذين حققوا 
 أعلى منها أوالمرجعية 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
  الحروف تاصو أالتعرف على 

 صوات الصحيحة في الدقيقة)األ(عدد 
18.3% 11.4% 18.9 27.7 35 20.0% 35.3% 

 الكلمات ليس لها معنىقراءة 
 )ةفي الدقيق صحيحةال الكلمات(عدد 

27.4% 25.9% 5.9 7.5 20 3.9% 7.8% 

 القراءة الشفهية طالقة
 )في الدقيقة صحيحةال الكلمات(عدد 

21.6% 27.3% 21.9 20.7 50 12.2% 11.1% 

58F 1.3 1.6 %43.3 %35.4 بحد أقصى) 6( الفهم القرائي 

9 8.7% 4.6% 

يوجد ال ال يوجد ال يوجد 2.4 3.2 %28.6 %13.3 بحد أقصى) 7(  المسموعفهم   

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 3.5 3.6 %36.9 %35.4 بحد أقصى) 14(   متاهة الفهم

لم   9F10.هذا العام الدراسي في مهاراتي القراءة الخاصة بالصف الثالث ين حصلوا على صفرذالتالميذ الارتفع عدد 
بصورة صحيحة في السطر األول من قرءاة كلمة واحدة  2014%) في تقييم 27.3يتمكن أكثر من ربع تالميذ العينة (

في تقييم  %)21.6(وهي نسبة مرتفعة عن تلك المحققة  –الطالقة في القراءة الشفهية بمن المهمة الفرعية الخاصة 
لكن بالنسبة للتحسن الملحوظ في أداء تالميذ في مهارة مرحلة ما قبل القراءة الخاصة بالتعرف على أصوات و   .2013

مقارنًة  2014لتالميذ الذين لم يتمكنوا من القراءة من بين تالميذ عينة الصف الثالث في الحروف، انخفضت نسبة ا
ى التعرف عل . التلميذ الذي ال يتمكن من القراءة هو من يحصل على صفر في جميع االختبارات التالية: 2013بتقييم 

يتمكن هؤالء التالميذ من قراءة كلمة واحدة  . لموالقراءة الشفهية بطالقة غير مألوفةالكلمات أصوات الحروف وقراءة ال
. هبطت نسبة التالميذ الذين الثالثة ختباراالبصورة صحيحة أو التعرف على صوت حرف واحد في السطر األول من 

% من عينة الصف الثالث في 10إلى  2013% من تالميذ عينة الصف الثالث في 14لم يتمكنوا من القراءة من 
 .   شر إيجابيويعتبر هذا مؤ ، 2014

                                                           
م  وضع عالمات مرجعية  للمهمة الفرعية للفهم القرائي كانت بالتعاون مع وزارة التربية و التعلي 2013تضمنت فعاليات ورشة العمل التي عقدت في شهر يونيو   9

 .لفهم% من األسئلة ُيجاب عنها إجابة صحيحة. وع ذلك لم تضع الوزارة عالمة مرجعية للمهمة الفرعية لفهم المسموع و المهمة الفرعية لمتاهة ا80
من إحدى المهام الفرعية محددة الوقت بصورة صحيحة، إتباعًا  في السطر األولأي كلمة من الضروري فهم درجة "الصفر" جيدًا. يتم وقف التلميذ الذي ال يقرأ   10

ول على كلمات سهلة لقاعدة التوقف المبكر" ويحصل على صفر. عند تصميم كل مهمة من المهام الفرعية، يتم إيالء المزيد من االنتباه لضمان احتواء السطر األ
دون وقفهم قبل اآلوان. في المهام الفرعية الخاصة بالفهم، يحصل التالميذ على صفر في حالة عدم اإلجابة بصورة صحيحة  حتى يتمكن جميع التالميذ من القراءة

 اس.      على األسئلة المطروحة أو في حالة وقفهم مبكرًا دوزن اإلجابة على أي سؤال من أسئلة الفهم من خالل القراءة أو االختيار من بين األقو 



 10 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا
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، ولم تتغير نسب تالميذ بشكل جيدهناك أي تحسن في عدد تالميذ الصف الثالث الذين تمكنوا من القراءة لكن لم يكن 
أو أعلى منها أو انخفضت في المهام الفرعية للصف الثالث (العالمة المرجعية) العينة الذين حققوا النتيجة المعيارية 

على العكس من ذلك، أتقن عدد كبير من تالميذ عينة  ). 1 الشكلوالفهم (لشفهية الطالقة في القراءة االخاصة ب
. كما تضاعفت نسبة %)35الصف الثالث مهارات مرحلة ما قبل القراءة الخاصة بالتعرف على أصوات الحروف (

%)، لكنها ال تزال 8% إلى 4(كلمات ليس لها معنى تالميذ العينة الذين كان أدائهم على مستوى المرحلة في قراءة ال
            نسبة منخفضة في األساس.  

في  يتفوق عليهاأو  العالمات المرجعية يحققهم ؤ أداكان الميذ الصف الثالث الذين نسبة ت : 1 كلش
 2014و  2013في  ف األولىفو المهام الفرعية لتقييم مهارات القراءة للص

 

 

 

 

 

 

 

 

10Fفي معظم مهارات القراءة. قراءتهاحاول التي الصحيحة  بنودنسبة ال التحسن الملحوظ في أيضاً  2جدول  يوضح

11  
الطالقة في القراءة طور تالميذ الصف الثالث من مستوى دقة القراءة في جميع المهام الفرعية باستثناء تلك الخاصة ب

 التي لم تتغير.الشفهية 

معظم تالميذ ، استخلص هذا التقرير أن "2013في  الذي ُأجري لصف الثالثاتلخيصًا لنتائج تقييم مهارات القراءة في 
الصف الثالث يحاولون بجهد للتعرف على األصوات المرتبطة بكل حرف للتمكن من قراءة الكلمات الغريبة والتعرف 

 . ”المنخفضة التي حصلوا عليها مستوى الدقة الضعيف وبطء سرعة القراءةتعكس الدرجات   على الكلمات المعروفة.
في مهارات التعرف على أصوات  تحسنًا ملحوظاً  2013 في جاءوا بعد فصلتالميذ الصف الثالث الذين  لكن، حقق
لكن، القراءة بطالقة  بوجه عام.   في القراءة أكثر دقةوكانوا  غير مألوفةالفي قراءة الكلمات  تقدم مبدئيالحروف و 

  .لم تتغير أو أصبحت أدنى من حيث النص أو مهارات الفهم

 
                                                           

التالميذ. يمكن توضيح طريقة هذا القياس من خالل طرح المثال التالي: في الفقرة المطلوب قرائتها، يقرأ  دقةالتي حاول قراءها الصحيحة  كلماتة التقيس نسب  8
الدقيقة، وتكون نسبة في  كلمة صحيحة 40 بطالقة الشفهية القراءةكلمة في دقيقة واحدة، فتكون نتيجة  60كلمة بصورة صحيحة من إجمالي  40التلميذ األول 

كلمة في دقيقة واحدة، فتكون نتيجة  50كلمة بصورة صحيحة من إجمالي  40%. أما التلميذ الثاني فيقرأ 67=  40/60حاول قراءها الصحيحة التي  كلماتال
 %.         80=  40/50حاول قراءها الصحيحة التي  كلماتلدقيقة، ولكن، تكون نسبة الكلمة صحيحة في ا 40 بطالقة الشفهية القراءة

2013 2014 
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ملخص درجات تقييم مهارات القراءة بالنسبة لعدد البنود التي تمت محاولة اإلجابة عليها:   :2 لجدو 
     2014 و 2013

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 تحليل المهام الفرعية

برنامج القرائية عل المستوى القومي في حتى يمكن فهم مستوى تقدم التالميذ على نحو أفضل منذ بداية 
يقارن هذا القسم نتائج تقييمي  النظر إلى كل مهارة من مهارات القرءاة على حدة.  ، من الضروري2011/2012
  للصف الثالث عن كل مهمة فرعية.   2014و  2013

 حروفالتعرف على أصوات ال
يعتبر التعرف على أصوات الحروف من المهارات األساسية للقراءة التي يتم تعلمها في الصف األول. يعتبر التعرف 

، من المهارات الالزمة لبدء القراءة ومؤشرًا قويًا على تطور القراءة في المبدأ األبجديعلى صوت الحروف، أو 
  بجدية العربية.األبجديات التي تعتمد على الحروف الساكنة مثل األ

تلقى في التعرف على أصوات الحروف.  2014و  2013تالميذ الصف الثالث بين صفوف أداء  3 جدوليقارن 
من تعليم القراءة المطور والممارسة الصفية في هذه المهارة األكثر أهمية ثالث سنوات  2014الصف الثالث في صف 

قومي بداية من السنة األولى من تنفيذ البرنامج على المستوى القومي في في برنامج القرائية ال القراءةقبل في مرحلة ما 
أي تعزيز في تعليم القراءة. هناك إذًا اختالف كبير: هناك  2013لم يتلقى الصف الثالث في صف   .2011/2012

من ات القراءة (أ) ارتفع متوسط درج :في المقاييس األربعة لتقييم مهارات القراءة في الصفوف األولى تحسن ملحوظ
في دقيقة واحدة من  التي حاول قراءها) زادت نسبة الحروف الصحيحة 2و ( ،صوت صحيح في الدقيقة 28إلى  19
 10أول أحد من نسبة التالميذ الذين لم يتمكنوا من قراءة انخفضت ) 3و(  ،% نظرًا للمزيد من الدقة67% إلى 57

) ارتفعت نسبة تالميذ العينة 4( و  %11% إلى 18ير من بشكل كب حروف بصورة صحيحة (الحاصلين على صفر)

 المهمة الفرعية

بنود الصحيحة النسبة لل
 التي حاول إقراءها

2013 2014 
  الحروف تاصو أالتعرف على 

 صوات الصحيحة في الدقيقة)األ(عدد 
57% 67% 

 س لها معنىالكلمات ليقراءة 
 )في الدقيقة صحيحةال الكلمات(عدد 

35% 44% 

 القراءة الشفهية طالقة
 )في الدقيقة صحيحةال الكلمات(عدد 

59% 57% 

 %40 %32 بحد أقصى) 6( الفهم القرائي 

 %34 %46 بحد أقصى) 7(  المسموعفهم 
 %38 %26 بحد أقصى) 14(   متاهة الفهم
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% إلى 20من  أو أعلى صوت صحيح في الدقيقة) 35( المحددة للصف الثالثالعالمة المرجعية الذين حصلوا على 
   . في أهم مهارة من مهارات مرحلة ما قبل القراءة ممتازاً يعتبر ذلك تقدمًا  %. 35

 2014 و  2013 –في التعرف على أصوات الحروف  الصف الثالثتالميذ  نتائجنة ر امق : 3 جدول

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث
(عدد األصوات 
الصحيحة في 

 الدقيقة)

 حروفسبة الن
التي  الصحيحة

 حاول قراءها

 الذين لتالميذا نسبة
 العالمة مستوى حققوا

 منها أعلى أو المرجعية
 صوت صحيح في الدقيقة) 35(

 %20 %57.3 19 %18 2013التقييم األساسي  –أصوات الحروف 

 %35 %67.3 28 %11 2014تقييم  –أصوات الحروف 
 

 )مألوفةالغير كلمات ليس لها معنى (الكلمات قراءة ال

تالميذ بتطبيق قواعد العالقة بين الحرف مهارات ال -كلمات ليس لها معنىقراءة ال -المهمة الفرعية الثانية تقييم 
غير مألوفة، وتعتبر هذه المهارة أيضًا من مهارات مرحلة ما قبل القراءة التي تلي ال) الكلمات قراءةوالصوت لفك رموز (

أظهر تالميذ عينة الصف الثالث   مهارة التعرف على أصوات الحروف ويتم تعلمها بصورة رئيسية في الصف الثاني.
   ).4جدول مثل أداء التالميذ العام الماضي في هذه المهمة الفرعية ( تقدم مبدئي جيد 2014يم في تقي

 2014 و  2013 – كلمات ليس لها معنىالثالث في قراءة المقارنة نتائج تالميذ الصف  : 4 جدول

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

 كلمات(عدد ال
الصحيحة في 

 الدقيقة)

 الكلماتنسبة 
التي  الصحيحة

 حاولوا قراءتها

 الذين لتالميذا نسبة
 العالمة مستوى حققوا

 منها أعلى أو المرجعية
 في الدقيقة) ةصحيح كلمة 20(

 %8 %34.6 5.9 %27 2013تقييم  – كلمات ليس لها معنى

 %4 %43.7 7.5 %26 2014تقييم  – كلمات ليس لها معنى
 
 5.9ارتفع متوسط درجة القراءة من ) 1ارتفعت درجات ثالثة من مقاييس التقييم األربعة لمهارة القراءة، وهي كالتالي: (و 

 حاولوا قراءتهاالتي  الصحيحة الكلمات) ارتفعت نسبة 2و( ، صحيحة في الدقيقة الواحدةكلمات ليس لها معنى  7.5إلى 
) تضاعفت نسبة تالميذ العينة الذين حصلوا 3و( ،% نتيجة لتحسن دقة القراءة44ى % إل35في الدقيقة الواحدة من 

% إلى 4في الدقيقة) أو أعلى من  ةصحيح كلمة غير مألوفة 20المحددة للصف الثالث ( العالمة المرجعيةعلى 
8  .% 
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اء التحسن في التعرف على لكنه أدى إلى إبط تحسنًا إيجابياً  كلمات ليس لها معنىقراءة ال يعتبر هذا التحسن في
ر. يعتبر تحسن أداء قراءة أصوات الحروف، ولم يكن هناك أي تغيير في نسبة التالميذ الذين حصلوا على صف

من أساس منخفض للغاية وتظل مهارات فك الرموز لدى معظم التالميذ ضعيفة.  تقدمًا مبدئياً  ألوفةالمغير كلمات ال
م الذي وزارة التربية والتعليم على الصف األول والثاني إلى مزيد من االهتمام والتعلي يحتاج برنامج القرائية الذي تطبقه

 غير مألوفة.اليستهدف فك رموز الكلمات 
 

 القراءة الشفهيةالطالقة في 

، ُيطلب من التالميذ قراءة قصة قصيرة خالل دقيقة واحدة. الطالقة في القراءة الشفهيةبفي المهارة الفرعية الخاصة 
لكفاءة القراءة، حيث تقيس مهارة وسرعة التالميذ في ترجمة الحروف إلى أصوات تبر القراءة بطالقة مؤشر أساسي تع

يمكن أن تؤدي أي نقاط و  وبالتالي فهم معنى النص،والتعرف على الكلمات المعروفة  غير مألوفةالوفك رموز الكلمات 
تحسب درجة هذه المهمة الفرعية على أساس   اءة بطالقة.إلى إبطاء أو تعطيل القر  ضعف في أي من هذه العمليات

   عدد كلمات القطعة التي يمكن للتالميذ قرائتها بصورة صحيحة في الدقيقة.   

 5 جدوليوضح  . 2014في الطالقة في القراءة الشفهية لم يحدث أي تغيير في أداء تالميذ الصف الثالث في مهارة 
في الواقع، زادت نسبة التالميذ الذين حصلوا على   لمهارة القراءة. قييم األربعةعدم وجود أي تحسن في مقاييس الت

 .وتعتبر هذه النسبة نسبة كبيرة لمن ال يستطيعون قراءة الكلمات المعروفة %، 27% إلى 22صفر من 

 2014 و  2013 – الشفهيةقراءة طالقة المقارنة نتائج تالميذ الصف الثالث في  : 5جدول 

) 2014/  2013تعتبر الطالقة في القراءة الشفهية من أهم مهارات القراءة للصف الثالث، وكان هذا العام الدراسي (
لث على تدريب مدته ثالثة أيام من برنامج أول عام من تحسين تعليم القراءة للصف الثالث. حصل مدرسو الصف الثا

لتطبيق برنامج الصف الثالث في فصل الخريف الدراسي.  2013القرائية الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 
كما حصل معظم المدرسين على تدريب ثاني  األول للعديد من مدرسي الصف الثالث. القرائي  تدريبالكان هذا هو 
. أدى تأخر بداية الدراسة في فصل الربيع الدراسي  2014تنفيذ برنامج ربيع  بهدفنصف العام  عطلةقصير خالل 

إلى تقليل الوقت المتاح لتعلم القراءة وتقليل فرص المدرسين في ممارسة مهارات واستراتيجيات التدريس الجديدة الخاصة 
 تدريساستمرار العديد من مدرسي الصف الثالث في كما أشارت المالحظات الصفية إلى  بالقراة الشفهية بطالقة. 

وممارسة مهارات مرحلة ما قبل القراءة للصف األول والثاني خالل األسابيع القليلة التي انتظمت فيها المدارس خالل 

 فرعيةالمهمة ال

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

 كلمات(عدد ال
الصحيحة في 

 الدقيقة)

 الكلماتنسبة 
التي  الصحيحة

 حاولوا قراءتها

 الذين لتالميذا نسبة
 العالمة مستوى حققوا

 منها أعلى أو المرجعية
 في الدقيقة) ةصحيح كلمة 50(

 %12 %59.3 22 %22 2013تقييم  – هيةطالقة القراءة الشف

 %11 %57.2 21 %27 2014تقييم  – طالقة القراءة الشفهية
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كما أشار التقرير إلى مزيد من  . مما حد من الوقت المتوفر لتعليم وممارسة مهارات القراءةفصل الربيع الدراسي 
 .التدريب والموارد التعليمية لمهارات القراءة للصف الثالث

  ئيالفهم القرا
كل الذين استطاعوا قراءة كلمة واحدة كلمة) خالل دقيقة واحدة، طرح على  58بعد أن قام التالميذ بقراءة فقرة قصيرة (

في القراءة الشفهية بطالقة، ستة أسئلة حول القصة. أما التالميذ الذين حصلوا على صفر  على االقل بصورة صحيحة
فلم يتم طرح أسئلة عليهم. قد كانت األسئلة حرفية وتتطلب من التالميذ تذكر معلومات مباشرة من القصة وكان بعضها 

درجات تخميني يتطلب منهم مزج معلومات من القصة بمعلومات سابقة لديهم لإلجابة بصورة صحيحة. تم تسجيل ال
. عكست المهمة الفرعية المحاولةالتي حصل عليها التالميذ على أساس عدد اإلجابات الصحيحة من أصل األسئلة 

 .2013نفس تقييم  2014لتقييم 

في مستوى أداء  خفيف إنخفاض 6جدول يوضح  . ئيالقراللفهم  2014أداء تالميذ الصف الثالث في تقييم  يحسنلم 
) انخفض متوسط عدد األسئلة التي تمت اإلجابة عليها 1( : 2014بعة لمهارة القراءة في ثالثة من التقييمات األر 

 العالمة المرجعية ) انخفضت نسبة التالميذ الذين حصلوا على 2و ( ، سؤال 1.3إلى  1.6بصورة صحيحة من 
أسئلة، من  6أصل  من 5% أي اإلجابة الصحيحة على 80، وهي ئيالقراالمحددة للصف الثالث أو أعلى في الفهم 

% إلى 38ل من ) ارتفعت نسبة تالميذ الصف الثالث الذين لم ينجحوا في اإلجابة على أي سؤا3و( ،%5% إلى 9
كان التحسن الوحيد في نسبة  %، وكانت هذه النسب هي األعلى في الحصول على صفر في أي مهمة فرعية.44

 %.40% إلى 32 حيث ارتفع من حاولوا قراءتهاالتي اإلجابات الصحيحة 

 2014 و  2013 –مقارنة نتائج تالميذ الصف الثالث في الفهم القرائي   :6جدول 

%) في 5(المة المرجعية العفي األداء، لكن نسبة تالميذ عينة الصف الثالث الذين حققوا  اكبيرً  اهبوطً  ذلك ال يعتبر
) في المهمة 5جدول  - %11في قراءة القطعة القصيرة (العالمة المرجعية المهمة الفرعية هي نصف نسبة تحقيق 

ليس هناك أي تحسن بخصوص هذه النتيجة مقارنًة بتقرير  . 2014في الطالقة في القراءة الشفهية الفرعية الخاصة ب
 :    2013الثالث في لصف اللقراءة في  التقييم األساسي

 –حتى أقوى القراء الذين يبهرون مدرسيهم بوضوح عند القراءة بسرعة وبنطق سليم  -"أكد التقييم أن العديد من التالميذ 
بطريقة "ميكانيكية" أو عن طريق "استدعاء الكلمات" مع فهم القليل أو دون فهم ما يقرئون. لم يتعلم التالميذ الطريقة  أونيقر 

 )17فيها." (ص. ريفكوالت نهاأو يقر التي لفهم القطعة الصحيحة 

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

 جابات(عدد اإل
 )صحيحةال

 اإلجاباتنسبة 
 التي  الصحيحة

 حاولوا قراءتها

 الذين لتالميذا نسبة
 العالمة مستوى حققوا

 منها أعلى أو المرجعية
  % من اإلجابات الصحيحة)80(

 %9 %31.6 1.6 %38 2013األساسي تقييم ال – الفهم القرائي

 %5 %40.3 1.3 %44 2014تقييم  – الفهم القرائي
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يجوز   في تعليم الصف الثالث.قرائية الرئيسية من المهارات الالفهم القرائي  ب القراءة الشفهية بطالقة، يعتبرإلى جان
لقراءة تفسير جانب كبير من هذا اإلنخفاض بالمالحظة السابقة عن المبالغة في االهتمام بمهارات مرحلة ما قبل ا

يتطلب األمر تعليم المدرسين   خالل سنة دراسية قصيرة جدًا. في فصول القراءة بالصف الثالث لصف األول والثانيل
   في برنامج القرائية المخصص للصف الثالث.  ئيالقراوموارد تعليمية وٕاعطاء األولوية للفهم 

  فهم المسموع
حيث  تهاءبقراالمقيم كلمة) يقوم  71تماع بإنصات لقصة قصيرة (في هذه المهمة الفرعية، ُيطلب من التالميذ االس

 ىسيتم طرح أسئلة عليهم تتعلق بالقصة بعد االنتهاء من قرائتها. كما ُيطلب من التالميذ االنتباه واالستعداد لإلجابة عل
صة للمتابعة أثناء األسئلة. تعتبر هذه المهمة الفرعية مهمة استماع خالصة: ال يحصل التالميذ على نسخة من الق

على جميع التالميذ بمن فيهم من ال  فهم المسموعيتم تطبيق اختبار القراءة أو الرجوع إليها عند اإلجابة على األسئلة. 
يستطيعون القراءة الذين لم يتمكنوا من قراءة حرف واحد صحيح في مهمة التعرف على أصوات الحروف وفك رموز 

   قة. يقرأ المقيم القطعة القصيرة باللغة العربية الفصحى الحديثة.  المقاطع والقراءة الشفهية بطال

المهارات، مثل االنتباه واإللمام بالمفردات  ضوبعاللغة تقوم عادًة بتقييم تحصيل  فهم المسموععلى الرغم من أن مهمة 
نها تقوم أيضًا بتقييم مهارتهم في واستراتيجيات الفهم وفهم اللغة الشفهية وٕاعطاء إجابات مناسبة للتلميذ المصري، إال أ

اللغة العربية الفصحي. تختلف اللغة العربية الفصحي الحديثة اختالفًا كبيرًا عن اللهجة المحلية التي يتحدث بها 
التالميذ في منازلهم. ومن الضروري مقارنة فهم التالميذ في هذين النشاطين ألن هذه المقارنة تسمح بتحديد ما إذا كان 

يرجع إلى محدودية مهارات القراءة أم إلى صعوبات عامة في فهم اللهجة العربية الفصحى فهم القرائي االضعف 
 المستخدمة في المدارس. 

الكفاءة التي أثبتتها عينة تالميذ الصف الثالث العام عن  )2014هذا العام ( فهم المسموعفي  أداء الصف الثالث تأخر
) انخفض 1( مستوى أداء مقاييس التقييم الخاصة بمهارات القراءة: إنخفاض في 7 جدولالماضي، حيث يوضح 

) ارتفعت 2أسئلة و ( 7من إجمالي  2.4إلى  3.2متوسط عدد األسئلة التي يتم اإلجابة عليها بصورة صحيحة من 
% إلى 13من  -الحاصلين على صفر  –نسبة تالميذ الصف الثالث الذين لم ينجحوا في اإلجابة على أي سؤال 

29.%11F

12          

 2014 و  2013 – فهم المسموعمقارنة نتائج تالميذ الصف الثالث في  : 7 جدول

 

 

 

 

                                                           
ققوا العالمة المرجعية وحيث إن وزارة التربية والتعليم لم تقبل بشكل رسمي أية عالمة مرجعية  لهذه المهمة الفرعية، فإنه لم يتم تضمين نسبة الطالب الذين ح  12

 أو تفوقوا عليها في فهم المسموع.

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

 جابات(عدد اإل
 )صحيحةال

 اإلجاباتنسبة 
 التي  الصحيحة

 حاولوا قراءتها

 %46.0 3.2 %13 2013األساسي يم تقيال – الفهم القرائي

 %34.4 2.4 %29 2014تقييم  – الفهم القرائي
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تؤكد هذه النتائج وجود تحدي لم يكن يؤخذ بعين االعتبار وهو تحدي يواجه التالميذ الذين يدرسون باللغة العربية 
يوفر لهم المتطلبات اللغوية الالزمة الفصحى الحديثة: وهو أن إتقان اللغة العامية التي يستخدمونها في منازلهم ال 

صعوبة كبيرة في  2014واجه تالميذ عينة الصف الثالث في للتعليم باللغة العربية الفصحى التي تدرس في المدارس. 
لذلك هو السنة الدراسية المتقطعة  سبب، ويمكن أن يكون 2013فهم اللغة العربية الفصحى مقارنًة بنظرائهم في 

اللغة العربية فيها يستمع أو يقرأ تالميذ الصفوف األولى المدارس هي األماكن األساسية التي . 2013/2014والقصيرة 
. يمكن أن يعزى ذلك أيضًا لتفضيل المدرس أثناء تعليم القراءة أن يراجع لتالميذ الصف الثالث مهارات مرحلة الفصحى

ا في الصفين األول والثاني مما يقلل من الوقت التي تعلموهما قبل القراءة الخاصة بالتعرف على أصوات الحروف 
هذا سبب أن المتوافر لالستماع للقصص وتدريبات الفهم باللغة العربية الفصح. ترجح نتائج المالحظات الصفية 

12Fثاني.

قد يكون التعليم المتواصل في مهارات مرحلة ما قبل القراءة في الصف الثالث نتيجة غير مقصودة لبرنامج   13
قد ال تكون هذه السنة األولى من تعليم القراءة الذي يركز على تعليم القراة المطور للصفين األول والثاني.  القرائية

للصف الثالث مجهزة بصورة كافية لدعم المدرسين لتغيير محور تركيزهم من تعليم القراءة إلى القراة الشفوية بطالقة 
 والفهم باللغة العربية الفصحى. 

كانت مع ذلك محيرة وليست قابلة للتفسير من خالل  2014خفضة بشكل ملحوظ لفهم المسموع في هذه النتائج المن
هذه العوامل قد تساعد في تفسىر انخفاض ضئيل في النتائج وسيكون التفسير  استعراض العوامل المذكورة سابًقا وحدها.

بحاث واختبار مدي قابلية المهمة الفرعية المزيد من األ 2014يتطلب االنخفاض الكبير للنتائج في  على نحو مرٍض. 
 للمقارنة.

 تاهة الفهمم

، تم تقييم قدرة التالميذ على االفهم القرائي باستخدام الخيارات فهم المسموعباإلضافة إلى قياس مدى االفهم القرائي و 
في اختبار الفهم من   ثة.المتعددة الموجودة في اختبار المتاهة، وكان هذا االختبار األصعب من بين االختبارات الثال

كلمة والقيام أثناء القراءة بتحديد كلمة تناسب القصة من  140خالل المتاهة، ُيطلب من التالميذ قراءة قصة مكونة من 
بين ثالثة كلمات توجد في كل قوس من األقواس األربعة عشر. حتى يتمكن التالميذ من اختيار أفضل كلمة من كل 

م فهم القصة أثناء القراءة. أمام كل تلميذ ثالث دقائق لإلنتهاء من القصة والخيارات مجموعة كلمات، يجب عليه
األربعة عشر. نظرًا ألن هذا الشكل غير مألوف للتالميذ، يقوم المقييم بشرح االختبار جيدًا للتالميذ وتطبيقه على فقرة 

بدء االختبار. كما ُيطلب من التالميذ التأكيد على قصيرة تتضمن ثالثة خيارات يقوم المقيم والتلميذ بتجربتها معًا قبل 
  فهمهم طريقة االختبار قبل البدء الفعلي.

ة واالختيار من ، تغير أداء التالميذ بعض الشيء في اختبار المتاهفهم المسموعو الفهم القرائي لى العكس من نتائج ع
تالميذ العينة الذين حصلوا على صفر  الصحيحة ونسبة ياراتخط عدد الكان متوس ). 8جدول ( 2013متعدد عن 

 .2013% من الدرجات المتوقعة من هذه العينة في تقييم 95ضمن نطاق الثقة بنسبة  2014في 
 

                                                           
 .2انظر الحاشية السفلية رقم   13
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 2014لماذا تغيرت قليًال نتائج اختبار الفهم في  لمتاهة تفسيرا جزئياالفرعية ل مهمةليفسر شكل االختيار من متعدد ل
وفي المهمتين الفرعيتين الفهم القرائي وفهم   فضة في الفهم القرائي وفهم المسموع.على عكس النتائج المنخ 2013عن 

في تنسيق االختيار من  لم يكن هناك أي إشارات تساعد التالميذ في اإلجابة بصورة صحيحة على األسئلة. المسموع، 
  و يختارون إحدى الكلماتمتعدد الذي يتضمن ثالثة خيارات فقط، سوف يصيب التالميذ الذين يخمنون ببساطة أ

 
 2014 و  2013 – متاهة الفهممقارنة نتائج تالميذ الصف الثالث في  : 8 جدول

 

 

 

 

 

ر كانوا أبطء كثيرًا وأكث 2014بشكل عشوائي بمتوسط ثلث المرات. باإلضافة إلى ذلك، عينة تالميذ الصف الثالث في 
إلى مستواهم األضعف في الطالقة  ربما يرجع سبب ذلك –حرصًا من تالميذ العام الماضي في هذه المهمة الفرعية 

 في المهمة الفرعية 6.2كان  2014 وفي المتوسط، عدد المحاوالت التي قام بها  التالميذ فيفي القراءة الشفهية. 
 2014من خالل القراءة البطيئة الواعية، حقق تالميذ الصف الثالث في .  و 2013محاولة في  9.8مقارنًة بـ  للمتاهة

الصحيحة حيث  خياراتالذي ساهم في تحسين نسبة الي البنود القليلة التي حاولوا قراءتها، األمر مزيد من النجاح ف
           %.38% إلى 26ارتفعت من 

 الفروق القائمة على النوع االجتماعي في إتقان القراءة
وف األولى للصف الثالث في إلتقان القراءة في الصف 2013تكرر نمط الفروق القائمة على النوع االجتماعي في تقييم  

من كال النوعيين االجتماعيين درجات أقل في هذه المهمة الفرعية، ) 2شكل ( 2014. حقق تالميذ عينة 2014تقييم 
  .2.2إلى  3.3حيث هبط متوسط اإلجابات الصحيحة من  2014لكن انخفض أداء الفتيات بصورة ملحوظة في 

 2014يذات الصف الثالث في إتقان القراءة لدى تالميذ وتلم  :2شكل 

 المهمة الفرعية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

يارات لخا(عدد 
 )صحيحةال

 ياراتالخنسبة 
 التي  الصحيحة

 حاولوا قراءتها

 %26 3.6 %35 2013األساسي تقييم ال –م متاهة الفه

 %38 3.5 %37 2014تقييم  – متاهة الفهم
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فإن كل التالميذ والتلميذات حصلوا على درجات أكثر انخفاًضا   أمر محير. ،المهمة الفرعية لفهم المسموع، مرة أخرى
إجابة صحيحة  2.2إجابة صحيحة إلى  3.3ل من متوسط ق. ولكن أـداء التلميذات كان أكثر انخفاًضا، أ2014في 
د أن نتائج فهم المسموع تحتاج إلى المزيد من البحث ، نؤكد من جديب النتائج الحاليةما نقف الى جانبين .2014في 

   .2014و  2013وأداء التالميذ في تقييمي ل النقدي لمحتوى المهام الفرعية والتحلي

 .2013 مقارنًة بعام 2014في   ال يستطيعون القراءة) إلى تحسن كامل في نسبة من 9لقد أشرنا من قبل (ص. 
على  التعرف –نخفضت نسبة تالميذ عينة الصف الثالث الذين حصلوا على صفر في المهارات الفرعية الثالثة وا

% في 10إلى  2013% في 14من الطالقة في القراءة الشفهية و  كلمات ليس لها معنىأصوات الحروف وقراءة ال
تعرف على أصوات الحروف التي تم تعلمها بال ي مهارة مرحلة ما قبل القراءة الخاصة. يفسر األداء المطور ف2014

 في الصف األول هذه النتيجة اإليجابية. 

% لجميع تلميذات 12انخفضت بصورة ملحوظة مقارنًة باألوالد من  ال تستطعن القراءةلكن نسبة التلميذات الالتي 
الد أقل إنخفاضًا كانت نسبة تحسن األداء بين األو  . 2014في  % فقط7إلى  2013الصف الثالث موضوع عينة 

         .2014% في 13إلى  2013% لم يستطيعون القراءة في 16حيث هبطت من 

 تأثير الفروق الجغرافية على األداء في القراءة 

 األداء في القراءة حسب المنطقة
مرة ). 3شكل ( 2014إلى حد كبير في نمط الفوارق اإلقليمية في أداء القراءة مثل نمط النوع االجتماعي، تكرر 

أخرى، النتيجة األساسية هي إنخفاض مستوى اإلتقان إلى حد كبير لدى تالميذ عينة مهارات القراءة للصف الثالث في 
 .   شمال وجنوب الصعيد

 2014و  2013 –لدى تالميذ الصف الثالث حسب المنطقة الطالقة في القراءة الشفهية : 3شكل 
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أقل أو لم يتغير في جميع المناطق. في جغرافية القراءة ة في القراءة الشفهية الطالقكان أداء تالميذ الصف الثالث في 
والعاصمة القاهرة مقابل  الدلتافي الصفوف األولى، تنقسم مصر إلى منطقتين: مستويات متشابهة من إتقان القراءة في 

 .شمال وجنوب الصعيدفي مهارات منخفضة في القراءة 

 الصعيد،في  التعرف على أصوات الحروففي  2014التحسن الملحوظ في نتائج  لكن، من المهم هنا اإلشارة إلى
 وصل متوسطلكن،   .الكبرى ). ال تزال كلتا المنطقتين متخلفتان عن الدلتا والقاهرة4شكل (في شمال الصعيد  وخاصةً 

 2014و  2013 –: إتقان أصوات الحروف بين تالميذ الصف الثالث حسب المنطقة 4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مدارس إلى مستوى  2014في في المهمة الفرعية الخاصة بالتعرف على أصوات الحروف  الصعيددرجات مدارس 
. في الواقع، تعتبر هذه النتيجة نتيجة إيجابية بشكل ملحوظ .2013عام ل ياألساسالتقييم في الكبرى القاهرة  و الدلتا

الدرجات في هذه المهمة ع المناطق: ارتفع متوسط كانت نسبة التحسن في مدارس مصر الوسطى أعلى من جمي
مقارنًة  11.9 ،2013٪ حيث بلغ متوسط األـصوات المنطوقة بصورة صحيحة في الدقيقة في تقييم 72الفرعية بنسبة 

ينبغي توضيح منخفضة. لكن  أساسأعلى نسبة تحسن من  هي ههذتعتبر . 2014حرف صحيح في  21,6بمتوسط 
إذا  المناطقالمبكرة في جميع  وفالصففي تحسن في القراءة مستوى عالي من اليمكن تحقيق  :ه النتيجةأهمية هذ

     تم تدريس هذه المهارات بالفعل.

 التباين في متوسط أداء القراءة في مختلف المدارس 

يتم . بية والتعليممهارات القراءة لتالميذ الصف الثالث في المدارس التابعة لوزارة التر هناك تباين واسع في متوسط 
والقاهرة مقارنًة بمدارس مصر الوسطى  الدلتاتحديد أوجه التباين في كل منطقة. لكن هذا التباين يعد أكبر في مدارس 

كما أن  الكفاءة في القراءة الطالقة الشفوية أقل مع أقل االختالف بين مدارس األوسط وصعيد مصر.. متوسط والدلتا
  بين مدارس مصر الوسطى والعليا.يعد أكثر إنخفاضًا وأقل اختالفًا القراءة الشفهية الطالقة في متوسط إتقان 
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. المحور السيني 2014توضيحًا للتباين في متوسط درجات الطالقة في القراءة الشفهية في عينة مدارس  5شكل يقدم 
 تالميذ) في  10ينة مكونة من (عدد الكلمات الصحيحة في الدقيقة) من كل مدرسة عينة (ع 2014درجات هو متوسط 

 2014 -الطالقة في القراءة الشفهية : االختالف بين مدارس العينة من حيث متوسط درجات 5شكل 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

مهارة القراءة الشفهية بطالقة. المحور الصادي هو عدد تالميذ كل مدرسة من مدارس العينة الذين حصلوا على صفر 
أداء القراءة في المدارس في جميع المناطق، لكن كانت مدارس اك تباين واضح في متوسط في هذه المهمة فرعية. هن

األداء ويوجد مصر الوسطى والعليا هي األعلى بين جميع المدارس في الحصول على مستوى أقل من المتوسط في 
 ات القراءة في الصف الثالث.فيها أكبر أعداد التالميذ الذين حصلوا على صفر في هذه المهارة األساسية من مهار 

 ملخص االستنتاجات
تعتبر التقييمات الفصلية ذات أهمية بالغة للبرامج الجديدة حيث توفر بيانات تجريبية وتعليقات مناسبة زمنيًا حول التقدم 

د من االهتمام وتحتاج إلى مزيالمبدئي والنتائج المبكرة. تعكس نتائج هذه التقييمات نقاط محددة تتعلق بتنفيذ البرنامج 
 وتحسين التصميم والمزيد من الدعم الفعال. ليس هناك غنى عن هذه التقييمات الفصلية. 

تشير نتائج هذا التقييم إلى تحقيق تقدم جيد على صعيد المهارات التي تم التركيز عليها في الماضي، وتشير أيًضا إلى  
رة ولكنها تلقت انتباًها على أية حال، أقل منذ تطبيق وزارة تحقيق تقدم بدرجة أقل في المهارات التي تمثل أهمية كبي

تنفيذ ومن المتوقع أن يظهر هذا التقدم المختلط في هذه المرحلة المبكرة من   التربية والتعليم المبكر لبرنامج القرائية.
 .البرنامج الذي يتم التوسع فيه سنويًا على المستوى القومي

لقد  . ة ما قبل القراءة (الصف األول) الخاصة بالتعرف على أصوات الحروفتحسن ممتاز في أهم مهارات مرحل .1
تعليم القراءة المطور من حيث  بوضوح من 2014في أبريل  الذين تم اختبارهم فياستفاد تالميذ الصف الثالث 

 مدارس شمال الصعيد
 مدارس جنوب الصعيد

 مدارس الدلتا والقاهرة الكبرى

متوسط عدد التالميذ بالمدرسة العينية الذين 
حاصلوا على صفر في طالقة القراءة الشفهية: 

 تلميذ 2.8

ة الشفهية: متوسط نتيجة المدرسة لطالقة القراء
 كلمة صحيحة في الدقيقة 20.4
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في . كما تحسن متوسط درجاتهم 2011/2012التعرف على أصوات الحروف منذ الصف األول في العام الدراسي 
التعرف على أصوات الحروف بشكل ملحوظ، وهبطت نسب الحاصلين على صفر بشكل حاد وارتفعت نسبة 

أصوات  نأو يقر الثالث التالميذ الذين حققوا النتيجة المعيارية بشكل كبير، وأصبح أكثر من ثلث تالميذ الصف 
دقة في التعرف على الحروف (حيث ، كما تحسن مستوى الاأو أعلى منه ةالمقترح العالمة المرجعيةعند الحروف 

كان أكبر معدل لتحسن األداء في مصر الوسطى، مما يثبت إمكانات برنامج   زادت نسبة اإلجابات الصحيحة).
   القرائية في تحقيق نتائج تحويلية في مهارات القراءة في الصفوف األولى في جميع ربوع مصر.     

في المهارات المتقدمة لمرحلة ما قبل القراءة (الصف الثاني)  -من أساس ضعيف للغاية  –تقدم مبدئي جيد  .2
ارتفع متوسط الدرجات وتضاعفت نسبة تالميذ  .)كلمات ليس لها معنى (الكلمات الغير مألوفةالخاصة بقراءة ال

ظ لكنها ال تزال منخفضة جدًا، كما أن هناك تحسن ملحو  -عالمة المرجعية الالصف الثالث في قراءة المقاطع عن 
 في مستوى دقة القراءة (نسبة اإلجابات الصحيحة)، ومع ذلك لم تتغير نسبة التالميذ الحاصلين على صفر.

في أهم مهارات هذه المرحلة، مهارة  لم يظهر أي تحسن في تعليم القراءة في السنة األولى من الصف الثالث .3
في القراءة أو نسبة عالمة المرجعية ين حققوا الم يتغير متوسط درجات ونسب التالميذ الذ .القراءة الشفهية بطالقة

اإلجابات الصحيحة، بل ارتفعت نسبة التالميذ الحاصلين على صفر. الحزمة األساسية المبدئية المكونة من 
المدرس والمشرف على التدريب ومناهج القراءة والمواد التعليمية واتساق كل منها مع الكتب الدراسية لصف الثالث 

على األمر األكثر أهمية، يحتاج برنامج القرائية المطبق  ا فيه الكفاية وتستحق مزيد من التطوير.ليست قوية بم
الصف الثالث إلى سنة دراسية ال تتوقف وتستمر طوال الوقت، في حين أن أول سنة من تطبيق البرنامج في 

 قد توقفت كثيرًا وكانت سنة دراسية قصيرة للغاية.    2014/  2013

أداء تالميذ الصف الثالث  اختلف: ف أيضًا، في المهام الفرعية الثالثة الخاصة بالفهمي، لكن الضعمختلطالاألداء  .4
، ولكن فهم المسموعفي المهام الفرعية الثالثة الخاصة بالفهم ما بين عدم التحسن إلى نتائج متدنية للغاية في 

 ية بالعام الدراسي القصير والمبالغة في تخصيصمع ذلك يمكن تفسير هذه النتيجة المبدئ أسباب ذلك غير مؤكدة.
(هذا االقتراح مستنتج  الفترة الزمنية التعليمية للصف الثالث في مراجعة مهارات ما قبل القراءة للصف األول والثاني

تتناول  وضعف التدريس في الفصول وعدم االهتمام كما يجب بمهارات الفهم.من نتائج المالحظات الصفية) 
 أدناه هذه النتيجة.التوصيات 

هناك تباين كبير   .جنوب وسمال الصعيدالدعم المستهدف المطلوب لتعزيز نتائج القراءة في المدارس الريفية ب .5
من في أداء القراءة في الصفوف األولى لدى تالميذ ومدارس وزارة التربية والتعليم في جميع أنحاء مصر. لكن، 

الدعم لها نظرًا لتراوح مستوى أداء القراءة مزيد من وتقديم  جنوب مصرفي  االهتمام بالمدارس االبتدائيةالضروري 
ين المتدني إلى األقل من المتوسط. تخفق أعداد كبيرة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في جنوب بها ما ب
ميقة وموسعة لتقييم األسباب في تعليم التالميذ الملتحقين بها. لذلك، تظهر الحاجة إلجراء أبحاث مجتمعية ع مصر

رئيسية والمحلية للمشكلة والحلول الفعلية ذات الصلة. تؤكد التجربة التاريخية التي مرت بها كوريا الجنوبية وفنلندا لا
أهمية تحسين أداء وسنغافورة وغيرها من الدول التي نجحت في تعزيز نتائج القراءة واألداء التعليمي للتالميذ، 

الصف الثالث بمدارس مصر لتحسن الممتاز الذي أثبته تالميذ نبغي أن نشعر باألمل نتيجة لي. أضعف القراء
وبالتالي ينبغي  ،ين فقطالوسطى والعليا في مهارة ما قبل القراءة الخاصة بالتعرف على أصوات الحروف في سنت

  .بذل المزيد من الجهود إلجراء تغير جذري في نتائج القراءة في جميع المناطق
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 لتوصياتا
لمدرسي الصف الثالث والمشرفين والمدرسين األوائل  توفير مستوى متوسط من التدريب على برنامج القرائية •

إن التدريب على برنامج القرائية للصف الثالث الذي حصل عليه ووحدات التدريب المدرسية التي تدعم القراءة. 
 -وليس مفاهيميًا  –عمليًا المتوسط كون التدريب ينبغي أن ي، لذلك لم يكن كافياً  2013/2014المدرسين في 

ويركز في المقام األول على مهارات القراءة بطالقة ومهارات الفهم، وأن يعيد توازن الوقت وأن يركز وُيدرب على 
الصف الثالث يهتمون كثيرًا بمراجعة مهارات فيما يبدو أن العديد من مدرسي مهارات ما قبل القراءة للصف الثالث. 

رحلة ما قبل القراءة التي تم تعلمها خالل الصفين األول والثاني، ربما ألن تدريس هذه المهارات سهال وممتعًا، م
 فيستمتع التالميذ بممارستها أو ربما ال يعرف المدرسون طرق ابتكارية وممتعة تدريس مهارة القراءة بطالقة والفهم. 

اد القراءة وتدريب المدرس وتقييم القراءة بشكل مستمر في للصف الثالث مع مو تعزيز توافق الكتب الدراسية  •
 الفصول. تسعى الوزارة بالفعل نحو تعزيز هذا التوافق، لكن ربما يتطلب األمر مزيد من الدعم. 

 .في تعليم القراءة في الصفوف األولىمضاعفة جودة تدريب المدرس داخل المدرسة  •

   .تطبيق معايير القراءة لكل صفمن خالل أكبر توجه نحو الهدف  تعميم وتنفيذ •

  برنامج القرائية الذي تطبقه وزارة اتربية والتعليم.تخطيط وتنسيق ل دعم عملية شلملة  •

ي والثالث، عندما يقرؤن ، في الصفوف األول والثانلما يجب أن يكون عليه التالميذ التسويق االجتماعيتنفيذ  •
ينبغي أن يعرف المدرسون والمدارس وأولياء األمور كيف  بشكل جيد، أي حسب الدرجات المعيارية لكل صف.

    تبدو القراءة الجيدة في كل صف.

وليس حسب  - مجموعات حسب القدرة على القراءة تقسيم القراء إلى. على وجه التحديد عالج األطفال المتأخرين •
  .الدولى مستوىعلى ال غير مكلفة وناجحةالناجحة و  نماذجبعض التوجد  . صوتقديم دعم خا - الصف

في اختبار نماذج المعالجة الفعالة وتدريب استهداف المدارس البعيدة ومدارس القرى في مصر الوسطى والعليا  •
المدرسين المطور. تحديد ومعالجة التحديات اإلقليمية ذات األولوية والقيود التي تعرقل تحسين إتقان القراءة 

في الصفوف األولى القراءة تقان يتم إوف الريفية. سالمناطق مدارس  وتحسين أداء التالميذ في الصفوف األولى في
 . خالل رفع األداء بشكل ملحوظ في المناطق الريفية في جنوب مصرمن في مصر بشكل عام 

: ومع ذلك، البد من االنتباة إلى أن المسابقات والحواقز وضع حوافز باستخدام المسابقات من أجل تحسين القراءة •
والمدارس التي حققت تحسًنا بدرجة أفضل من غيرهم وال تقدم إلى أفضل القراء من التالميذ. فإنه على  تقدم للقراء

قدر كبير من األهمية أن يتم مكافأة هؤالء الذين في أسفل النظام التعليمي أو على األقل يتم تكريمهم واليقتصر 
. اطبقأ لهذا ، فإن أـفضل تلميذ في كل مدرسة أو األمر فقط على اولئك الذين في قمة األداء على المستوى الوطنى

إدارة يمكن تكريمه عن طريق وجود حوافز تشجع على التنافس. وهذا األمر على قدر كبير من األهمية. إذا تمت 
مكافأة التالميذ األعلى في األداء  على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظة وفًقا ألي معيار ( و ليس وفًقا 
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 إحراز تحسن) فإن الطالب البعيدين عن قمة األداء لن يحصلوا على أية حوافز لكي يحسنوا من أدائهم. لمعيار
 التالميذفالمدارس الممتازة و  ينبغي أن تهدف الحوافز إلى إثارة دافعية القراء المتعثرين والقراء ذوي األداء المتوسط. 

إذا اقتصر  خاصة  فقطأفضل الطالب وأفضل المدارس المتميزون ال يحتاجون المكافاءات والحوافز.  فتكريم 
لكي  أداءالتكريم على المستوى الوطني ومستوى المحافظة لن يثير دافعية القراء األقل مهارة و المدارس األضعف 

وهذا أفضل من تكريم عدد  -دافعية ومكافأة مدارس كثيرة البد أن تسعى المسابقات والحوافز إلى إثارة  تتحسن.
وباإلضافة إلى ذلك، البد أن يتوجه النظر نحو تكريم أداء المدرس ككل وليس  ن المدارس في كل مديرية. قليل م

أخيًرا، قد تدفع الحوافز إلى الغش. علينا أن نولي اهتماًما كبيًرا نحو توحيد األدوات المستهدمة  أداء بعض التالميذ.
 ومنع تسربها ومنع التالعب من أجل الفوز.
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عادلة أداتي تقييم مهارات القراءة بالصفوف األولى لعام م :أ ملحق
 اإلبتدائي بالعالقة بالصف الثالث ۲۰۱٤وعام  ۲۰۱۳
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بالعالقة  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣معادلة أداتي تقييم مهارات القراءة بالصفوف األولى لعام 

 بالصف الثالث اإلبتدائي

التقييم الثاني و 2013كل من تقييم خط األساس لعام على نحو يكفل تعزيز قابلية مقارنة النتائج الُمستمدة من 
كبير لتعزيز قابلية  تم توجيه اهتمام، ٢٠١٤لعام  لمهارات القراءة بالصف الثالث االبتدائي على المستوى الوطني

راءة بتقييم مهارات الق المعنية هامالم الصعوبة  لكل مهمة فرعية منمقارنة تصميم أداتي التقييم ودعم تكافوء مستوى 
باإلضافة إلى إجراء تحليالت تضمن قابلية المقارنة. وينبثق االحتياج إلى مراعاة قابلية بالصفوف الدراسية األولى، 

المقارنة وتكافوء مستوى الصعوبة بين األداتين من ضرورة االحتياط ضد إمكانية حدوث تسرب أو االحتراز من إمكانية 
إلى تالميذ ولتلميذات أو األمرين معًا، وهو ما قد يؤدي بال ٢٠١٣ا عام تداول نسخ من األداة التي سبق استخدامه

، ولكن مع االلتزام بتكافؤ مستوى الصعوبة فيما بين أداتي االختباراستظهار المحتوى. ويتطلب هذا األمر تغيير بنود 
ومستوى صعوبة يث بنية التصميم المقارنة إلى حد بعيد، من ح تميزت المهام الفرعية بقابليةالتقييم. ومن هذا المنطلق، 

ويصف هذا الُملحق العملية التي تم اتباعها بغرض تحقيق التكافؤ والتعادل بين أداتي تقييم  القراءة على حد سواء. 
، جنبًا إلى جنب مع اإلبتدائي الصف الثالث بغرض استخدامهما على مستوى ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣مهارات القراءة لعام 
 ي تم تنفيذه على تلك األداتين، والتحليالت التي ُأجريت إلثبات قابلية المقارنة بينهما. االختبار القبلي الذ

على حد سواء في هذا الُملحق، وذلك في أعقاب  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣وتم إدراج أداتي تقييم مهارات القراءة لعام 
 بينهما.  الوصف السردي لعملية المعادلة والتحليالت التي ُأجريت بشأن قابلية المقارنة

 لتعزيز قابلية المقارنة ٢٠١٤تصميم أداة تقييم مهارات القراءة بالصفوف الدراسية األولى لعام 

الفرعية األساسية الواردة في أداة تقييم خط األساس لعام  هامفي واقع األمر، تم إجراء تحليل تفصيلي لمحتوى الم
. وتم ٢٠١٤ية في إطار أداة تقييم مهارات القراءة لعام الفرع هامشروع في إعادة تطبيق تلك الموذلك قبل ال ٢٠١٣

في قراءة  تلميذ/ةنص على أن إخفاق التي ت؛ والةفرعي مهمةتوجيه اهتمام خاص للسطر األول الُمدرج في مقدمة كل 
ء بصورة صحيحة في السطر األول يؤدي إلى تطبيق قاعدة "اإليقاف المبكر"، والتي تقضي بإنها على األقلبند واحد 

كما تؤدي إلى احتساب درجة "صفر".  وينبغي أن يشتمل السطر األول على بند يتميز بالسهولة إلى  المهمة الفرعية
حد بعيد، بغرض تيسير استجابة الطالب/ الطالبات بشكل صحيح على بند واحد على األقل بما يكفل االستمرار في 

ض "لإليقاف" جراء تعذر قراءة الكلمات األكثر صعوبة من قبل خالل الدقيقة الكاملة دون التعر  تطبيق المهمة الفرعية
 . تالميذ والتلميذاتال

يستعرض القسم التالي هذه التحليالت التي تم إجرائها باإلضافة إلى مالمح التصميم األساسية التي انعكست في كل 
 مقياس فرعي: 

على حد سواء،  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣ءة لعام فيما يتعلق بأداتي تقييم مهارات القرا: حروفأصوات ال التعرف على •
ُمقترنة بحركات الضبط والتشكيل (حروف العلة  حروفعلى مزيج عشوائي من ال ةالفرعي همةالم هانطوى هذ

القصيرة) مع تعدد أشكال األحرف بناء على اختالف موقعها في الكلمة؛ سواء في أول الكلمة، أو في منتصف 
لعام  ةالفرعي همةالم ت) حرف؛ بينما اشتمل٨٠على ثمانين ( ٢٠١٤تملت أداة عام الكلمة، أو في نهاية الكلمة. واش

وال يشكل اختالف التصميم فيما بين األداتين أهمية يمكن االعتداد بها. ويتم  ) حرف.١٠٠على مائة ( ٢٠١٣
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ا خالل دقيقة الصحيحة التي يتم قراءته حروفبناء على عدد أصوات التالميذ احتساب الدرجات التي ُيحرزها ال
) فحسب في الصف الدراسي ١واحد ( تلميذواحدة ، بصرف النظر عن عدد الكلمات التي يتم عرضها. وقد تسنى ل

حرفًا بشكل صحيح  ٨٠، قراءة ما يتجاوز ٢٠١٤في تقييم عام  تلميذ/ة ١٥، مقابل ٢٠١٣الثالث في تقييم عام 
 خالل دقيقة واحدة. 

على  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣تم تطبيقهما في عام  اللتان المهمتان الفرعيتانت اشتمل معنى:لها قراءة كلمات ليس  •
) والتي اقترنت بحركات تشكيل وضبط على جميع األحرف المألوفة غيرمعنى (كلمات  لهاكلمة ليس  ٥٠

. الُمتضمنة فيها، بما في ذلك الحرف األخير. وقد اختلفت الغالبية اُلعظمى من الكلمات التي وردت في األداتين
، من ٢٠١٣األداة التي سبق تطبيقها عام  ٢٠١٤تم تطبيقها عام  التي المهام الفرعية، عكست وبالرغم من ذلك

على سبيل المثال، في حالة أن تضمنت كلمة ما  في المهمة الفرعية. مكان الكلمات و الصعوبةمستوى حيث 
) أحرف، تم االلتزام عندئذ بإدراج ٥(خمسة  ٢٠١٣لعام  المهمة الفرعيةمصفوفة ُمدرجة في خانة محددة ضمن 

. وفيما يتعلق بالكلمة األولى التي ٢٠١٤أحرف في ذات الخانة المناظرة ضمن أداة تقييم عام  ٥كلمة تتكون من 
، تتألف من حرفين كلمة سهلةفي العامين على حد سواء، تمت مراعاة إدراج  التي ورد للمهمة الفرعيةوفقًا ُأدرجت 

لعظمى من وفي واقع األمر، يتسنى للغالبية ا  "."ارف الثاني في تلك الكلمة في حرف المد على أن يتمثل الح
، وذلك لمهمة الفرعيةلوفقًا الكلمة األولى لفترة طويلة مقارنة بأية كلمات ُأخرى ترد  قراءةبالعينة الُمستهدفة  تالميذال

يتم تقديمها من قبل الُمقيم. ومن الجدير بالذكر إن  التي المهمة الفرعيةبالمتعلقة  التعليماتأثناء االستماع إلى 
 تالميذيؤدي إلى تيسير استجابة ال المهمة الفرعيةمراعاة السهولة في الكلمة األولى التي يتم إدراجها في مطلع 

وهو ما يؤدي تباعًا إلى تالفي  ،لمهمة الفرعيةاألولى بابشكل صحيح على بند واحد على األقل في السطر 
 الُمبكر".  توقفلقاعدة "الالتعرض 

بتقييم الطالقة في القراءة الشفهية في إطار  المعنيتين المهمتان الفرعيتاناشتملت  الطالقة في القراءة الشفهية: •
كلمة على التوالي،  ٥٨ إلى ٥٧على قصتين قصيرتين تتألف كل منهما من  ٢٠١٤وتقييم عام  ٢٠١٣تقييم عام 

عالقة بجميع المقاطع الصوتية. وتطابقت القصتان القصيرتان تقريبًا من حيث مصحوبة بحركات الضبط، وذلك بال
الموضوع، والمحتوى، والمفردات األساسية التي وردت فيهما، ولكن مع مراعاة اختالف إحداهما عن األخرى بما 

تناولت القصتان قراءة القصة عن طريق اللجوء إلى االستظهار. و تالميذ / التلميذات يكفي للحيلولة دون إجادة ا
شخصية فتاة طالبة تروق لها القراءة وترتاد المكتبة مع أحد أفراد أسرتها (األخ/ الوالد) حيث يتسنى لها مشاهدة 

 غيرها من الصديقات واألصدقاء أثناء ممارسة القراءة. 

تها باللغة أسئلة تم قراء ٦على حد سواء  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣ لعام ضمت المهمتان الفرعيتان: الفهم القرائي •
 ةالطالقة في القراءة الشفهية الُمحدد همة، وذلك مباشرة في أعقاب تطبيق متالميذالعربية اُلفصحى على مسامع ال

القراءة الشفهية بشأن ضرورة االنتباه للقطعة  همةقبل الشروع في أداء م تالميذبتوقيت زمني. وتم توجيه جميع ال
واتصفت جميع األسئلة الواردة في  ر طرح أسئلة عليهم/ عليهن حول القصة. التي يتم قراءتها، نظرًا ألنه من المقر 

، كما تميزت بقابلية اإلجابة عنها بناء على المعلومات التي وردت في مباشرةبكونها أسئلة  المهمتين الفرعيتين
يبًا) مع الحرص أسئلة وردت في العامين الُمشار إليهما (مع تطابق القصتين تقر  6من أصل  3وتطابقت  القصة. 

وفي عام  ). ٤)، والسؤال الرابع (٢)، والسؤال الثاني (١على ذات الترتيب في طرح هذه األسئلة: السؤال األول (
، وعند توظيف نسخة الكترونية من أداة تقييم مهارات القراءة بالصفوف الدراسية األولى من أجل جمع ٢٠١٣

فقط على تلك األسئلة التي يتسنى اإلجابة عنها بناء على  تالميذال تي تم طرحها علىالبيانات، اقتصرت األسئلة ال
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، وعند توظيف ٢٠١٤وفي عام  خالل دقيقة واحدة.  تالميذكن استكمال قراءته من جانب الالنص الجزئي الذي أم
في  ٢٠١٤ . وفي أعقاب إدخال بيانات عامتالميذ، تم طرح جميع األسئلة على الأدوات ورقية لتقييم مهارات القراءة

قاعدة البيانات، تسنى عندئذ إقامة روابط بين األسئلة المطروحة والنص المقروء، مع اإلبقاء فقط على تلك األسئلة 
بشكل  تلميذ/ةعل استكمال قراءته من قبل كل التي تسنى اإلجابة عنها بناء على النص القصصي الذي أمكن بالف

 فردي. ي

خالل عام لتالميذ ن جرى قراءتهما باللغة العربية الُفصحى على مسامع اتطابقت القصتان اللتا  :وعسممفهم ال •
، في تالميذأسئلة على ال ٧كلمة على التوالي. وتم طرح  ٧١و ٧٠من حيث الطول، بواقع  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣

ئلة تم طرحها عل أس ٧من أصل  6، اتصفت ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣أعقاب االستماع إلى كل قصة. وخالل عام 
ءة جميع األسئلة على بكونها أسئلة ُمباشرة؛ بينما اتصف السؤال األخير بالطابع االستداللي. وتمت قرا تالميذال

فتاة صغيرة تعيش في قرية،  ، تناولت القصة شخصية ٢٠١٣باللغة العربية الُفصحى. وفي عام  تالميذمسامع ال
تناولت القصة طائر الطاووس والذي  ،٢٠١٤والتي توجهت مع والدتها لشراء حليب من محل البقالة. وفي عام 

 يتجاذب الحديث مع يمامة وديك بشأن سؤال مطروح حول كينونة ملك الطيور. 

، تم طرح قصتين ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣جرى تطبيقهما عام  اللتين إطار المهمتين الفرعيتينفي متاهة الفهم:   •
تتألف كل  –يارات مجموعة متعددة الخ ١٤بـكلمة) مصحوبة  ١٤١وكلمة  ١٤٠متطابقتين من حيث الطول (بواقع 

الختيار الكلمة األكثر مالئمة من كل مجموعة متعددة الخيارات  تالميذوتم توجيه الكلمات.  ٣مجموعة من 
لقراءة  تالميذدقائق أمام ال ٣على حد سواء، تم تخصيص  وفي إطار المهمتين الفرعيتينبالعالقة بتلك القصة. 

 حة من كل مجموعة متعددة الخيارات.النص واختيار الكلمة الصحي

  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣عملية معادلة أداتي تقييم مهارات القراءة لعام 

، تم تطبيق األداتين على ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣سعيًا إلى اختبار قابلية المقارنة بين أداتي تقييم مهارات القراءة لعام 
بمهارات قرائية لتالميذ ر مقارنة استرشادية. وتميز جميع افي إطااإلبتدائي بالصف الثالث  تلميذ/ة) ١٠٠إجمالي مائة (

من قبل المدارس بغرض المشاركة في االختبار  تالميذتتراوح بين المستوى المتوسط إلى المتقدم، كما تم اختيار عينة ال
لوزارة التربية  تابعتين) ٢من مدرستين ( تالميذعينة الالقبلي. ولم يتم توظيف أساليب االختيار العشوائي في تشكيل 

من االختبار القبلي االسترشادي في معادلة األداتين؛ وليس في تقييم مدى والتعليم بمحافظة االسكندرية. وتمثل الغرض 
 إتقان مهارات القراءة. 

لى وجه التحديد: قراءة ، وهي عتالميذاالختبارين على جميع ال كال) الواردة في ٤الفرعية األربع ( هاموتم تطبيق الم
 على التعرفتضمين مهمة معنى، والطالقة في القراءة الشفهية، والفهم القرائي، ومتاهة الفهم. ولم يتم  لها كلمات ليس

في المقارنة االسترشادية. وفي الجوهر، تتكافئ األحرف من حيث مستوى  مسموعفهم ال ومهمة حروفالأصوات 
هار عن طريق ُمراعاة اختالف ترتيب األحرف باتباع ُطرق الصعوبة بطبيعة الحال، مع الحيلولة دون إمكانية االستظ

ال ُيعد بمثابة  بأن فهم المسموع، علمًا إدراج المهمة الفرعية الخاصة بتقييم فهم المسموعالترتيب العشوائي. ولم يتم 
معنى)،  لها مات ليسة المقارنة (أي، قراءة كلن يتميزان بقابليتيفرعيال همتينلم تالميذوخضع جميع ال  13F14.مهارة "قرائية"

                                                           
) ضمن عينة المقارنة االسترشادية. وُتوصي النتائج الفعلية ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣(عام  مسموعالفرعية المعنية بفهم ال هامتضمين المفيما مضى، تم إغفال   14

 . الفرعية هامبضرورة معادلة هذه الم ٢٠١٤مهارات القراءة بالصفوف األولى لعام لالُمستمدة من تطبيق أداة تقييم 
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على غرار  تطبيق المهام الفرعية(أي، الطالقة في القراءة الشفهية). وتم  تاليتين مهمتين فرعيتينباإلضافة إلى تطبيق 
ذات الترتيب الذي تم اتباعه في التقييم الشامل لمهارات القراءة بالصفوف األولى. وسعيًا إلى تالفي حدوث أي شكل 

التي تم اختيارها في إحدى  تالميذعينة التطبيق المهام الفرعية، خضعت يتعلق بترتيب من أشكال التحيز فيما 
المقابل.  ٢٠١٤ لعام تطبيق المهمة الفرعية فاك  ٢٠١٣لعام  ) لتطبيق المهمة الفرعيةتلميذ/ة ٥٠المدرستين (بواقع 

): حيث تم تلميذ/ة ٥٠ة األخرى (بواقع التي تم اختيارها في المدرس تالميذوتم إتباع ترتيب معاكس بالنسبة لعينة ال
بشأن االلتزام بقراءة جميع البنود بدون التقيد بحدود  تالميذوتم توجيه جميع ال أوًال.  ٢٠١٤تطبيق المهمة الفرعية لعام 

 . تلميذ/ةلكل  كل مهمة فرعيةزمنية. وتم تسجيل الوقت الُمستغرق في استكمال 

شادية عن طريق استخدام استمارات ورقية، كما تم توخي العناية في إدخال البيانات تم تطبيق االختبارات القبلية االستر 
بما يكفل قابلية   (RTI)لمعهد تراينجل للبحوثوالتدقيق فيها، باإلضافة إلى تحليلها بواسطة خبير إحصائي تابع 

 :لكل مهمة فرعيةقارن، وفقًا المقارنة. ويستعرض القسم الوارد فيما أدناه النتائج التي أسفر عنها التحليل المُ 

النتائج التي ترتبت عن المقارنة االسترشادية، جنبًا إلى   :1-جدول أ يزةعذص  -معنى لها قراءة كلمات ليس .1
 تالميذدية، ارتفع أداء الجنب مع نتائج التقييم الشامل بالعالقة بهذه المهمة الفرعية. وفي إطار المقارنة االسترشا

(متوسط الدرجات، والنسبة المئوية لالستجابات الصحيحة (٪)،  ٢٠١٣للمهمة الفرعية لعام  ارتفاعًا طفيفًا وفقاً 
وفقًا للمهمة  تالميذ) مقارنة بأداء الوالنسبة المئوية لالستجابات الصحيحة من البنود التي خضعت للمحاولة (٪

وفي واقع  دالالت إحصائية. . وبالرغم من ذلك، ال تنطوي الفوارق التي تم رصدها على ٢٠١٤الفرعية لعام 
بشكل جدير باالعتبار (من  ٢٠١٤لعام  تالميذعينة الاألمر، وفي إطار التقييمات الشاملة الفعلية، ارتفع أداء 

 . المنظور اإلحصائي) بالعالقة بهذه المهمة الفرعية الُمحددة بفترة زمنية قوامها دقيقة واحدة

  ٢٠١٤ و  ٢٠١٣  –معنى  لها قراءة كلمات ليسل تينالفرعي تينمعادلة المهم  :١-جدول أ 

 المقارنة االسترشادية 

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط 
 الدرجات

الكلمات نسبة 
التي   لصحيحة

 حاولوا قراءتها

متوسط عدد 
التي  الكلمات

 خضعت للمحاولة

 نسبة الكلمات
لصحيحة إلى عدد ا

التي خضعت  الكلمات
 (٪)للمحاولة 

 ٪٦۳,۷ ٤۹,٤ ٪٦۲,۸ ۱۲,۲ ۱,۰ ٢٠١٣ - المهمة الفرعية
 ٪٥۹,٦ ٤۹,۹ ٪٥۹,٤ 10.2 ۱,۰  2014 - المهمة الفرعية

    التقييم الشامل

2013 27.4 ^ ٥,۹ ^ ۱۱,۹٪ ^ ۱۳,۲ ^ ۳٤,٦٪ ^ 
2014 ۲٥,۹ ۷,۹** ۱٥٪** ۱۳,٤ ٤۳,۷٪*** 

الواردة في المقارنة االسترشادية. المهمة الفرعية الستكمال  بحد زمني ل، لم يتم تقييد التالميذوخالفًا للتقييم الشام
المهمة الفرعية  ٪ من أجل استكمال١١المزيد من الوقت بمعدل  تالميذترشادية، استغرق الوفي إطار المقارنة االس

) ٥٠الخمسين ( كلماتمن أجل استكمال جميع ال تلميذ/ة ١٠٠. وبلغ متوسط الوقت الُمستغرق من قبل ٢٠١٤لعام 
 المهمة الفرعيةثانية ( ١٩٤رنة بإجمالي ) مقا٢٠١٣لعام  المهمة الفرعية(ثانية  ١٧٥إجمالي  للمهمة الفرعيةوفقًا 
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ب ). وفي أي حال، تجدر اإلشارة إلى ضرورة االعتداد٢٠١٤ لعام لعخك ئكقذئ؟ب كقك خفيق ، ومن ثم فإن عدم التقيد ا
 صل إليها بالنسبة لألغراض التحليلية. بحدود زمنية ال يؤثر على النتائج التي تم التو 

بالعالقة بالمهمتين الفرعيتين  تالميذألداء ال )percentile comparison( ة المئويةالمقارن ١-شكل أ يستعرض
في االختبار القبلي. وقد ارتفع أداء الشريحة الطالبية ذات المهارات القرائية الضعيفة والمتقدمة (المئين  الواردتين
ام لع بالمهمة الفرعيةمقارنة  ٢٠١٣لعام  للمهمة الفرعيةوفقًا لمئين األعلى) على حد سواء ارتفاعًا طفيفًا األدنى وا
معنى. وبالرغم من ذلك، اتصف هذا الفارق بالضآلة، علمًا بأنه ال  لها ، فيما يتعلق بقراءة كلمات ليس٢٠١٤

 ينطوي على داللة إحصائية. 

المعنية بقراءة كلمات  بالعالقة بالمهام الفرعيةالمقارنة االسترشادية مقارنة مئوية لنتائج  : ١-شكل أ
  ٢٠١٤و  ٢٠١٣ -معنى  لها ليس

 

 

التي تم اختيارها على  تالميذنة الفي إطار المقارنة االسترشادية، تشابه أداء عي  :الطالقة في القراءة الشفهية .2
ُيرجى اإلطالع  ( المهمتين الفرعيتين د بعيد في إطار) إلى حتلميذ/ة 100(بواقع  اإلبتدائي مستوى الصف الثالث

متوسط الدرجات  ٢٠١٣لعام للمهمة الفرعية احتسابها وفقًا ). وتجاوز متوسط الدرجات التي تم ٢-جدول أ على
وال ينطوي الفارق على دالالت  كلمة صحيحة فقط.  ١,٦بمقدار  ٢٠١٤ التي تم احتسابها وفقًا للمهمة الفرعية لعام

 (٪)صحيحة لا للكلماتى وجه التحديد النسبة عل – بين المهمتين الفرعيتينوفيما يتعلق بقابلية المقارنة  ئية. إحصا
تم  تتطابق النتائج تقريبًا. وُيعزى الفارق الذي - نسبة الكلمات الصحيحة إلى عدد الكلمات التي خضعت للمحاولة (٪)و

في عام  ٥٧,٩مقابل  ٢٠١٣في عام  ٥٦,٧اولة (بواقع التي خضعت للمح كلماترصده من حيث متوسط عدد ال
كلمة وفقًا  ٥٨مقابل  ٢٠١٣ كلمة وفقًا للمهمة الفرعية لعام ٥٧ع بواق ) إلى اختالف أطوال القصتين: ٢٠١٤

من حيث مستوى الصعوبة وقابلية المقارنة.  بالتكافؤ وتميزت المهمتان الفرعيتان. ٢٠١٤لعام  للمهمة الفرعية
لعام  استكمال المهمة الفرعية) من أجل %14المزيد من الوقت (بنسبة  تلميذ/ةذلك، استغرق المائة  وبالرغم من
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قًا ثانية (وف ٧٨ الستكمال المهمة الفرعيةوبلغ متوسط الوقت الُمستغرق  في إطار المقارنة االسترشادية.  ٢٠١٤
 ). ٢٠١٤لعام  ثانية (وفقًا للمهمة الفرعية ٨٩) و٢٠١٣لعام  ةالفرعي همةللم

 ٢٠١٤و   ٢٠١٣ –معادلة المهمتين الفرعيتين للطالقة في القراءة الشفهية   :٢-جدول أ

 المقارنة االسترشادية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط 
 الدرجات

الكلمات نسبة 
التي   لصحيحة

 حاولوا قراءتها

متوسط عدد 
الكلمات التي 

 خضعت للمحاولة

 نسبة الكلمات
الصحيحة إلى عدد 

الكلمات التي خضعت 
 للمحاولة (٪)

 %92.5 56.7 %92.1 47.5 0.0 ٢٠١٣ - المهمة الفرعية
 %92.3 57.9 %92.1 45.9 0.0  2014 - المهمة الفرعية

    التقييم الشامل

2013 21.6  21.9 37.0% 27.3 59.3% 
2014 27.3 20.7 34.7% 26.2 57.2% 

كلمة  ١,٢ارتفاعًا طفيفًا، بمعدل اقتصر على  ٢٠١٣لعام  تالميذعينة الملة، ارتفع أداء في إطار التقييمات الشا
(بواقع  ٢٠١٤لعام  تالميذعينة المقارنة بأداء   )cwpm 21.9 – تلميذمؤشر رخاء ال ٢١,٩صحيحة لكل دقيقة (

خضعت للمحاولة في التي  كلماتوبالمثل، ارتفع متوسط عدد ال ). cwpm 20.7 – تلميذمؤشر رخاء ال ٢٠,٧
ة، التي خضعت للمحاول كلماتالصحيحة إلى عدد ال كلماتالصحيحة، ونسبة ال كلماتقييمات الشاملة، ونسبة الالت

 . ٢٠١٣لعام  ةالفرعي همةارتفاعًا طفيفًا وفقًا للم

تالميذ عينة اللمستوى إتقان القراءة لدى   )percentile comparison(المقارنة المئوية  ٢-أ شكلض ويستعر 
في  ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣في القراءة الشفهية لعام  للطالقةالمهمتين  الفرعيتين في ) التي شاركت تلميذ/ة ١٠٠(

وثمة اتساق أو توافق وثيق بين هذين السطرين عبر الطائفة الكاملة لمهارات إتقان  إطار المقارنة االسترشادية. 
يفًا وفقًا رات القرائية الضعيفة والمتقدمة على حد سواء ارتفاعًا طفالقراءة. وارتفع أداء الشريحة الطالبية ذات المها

. وبالرغم من ذلك، لم يتم رصد أي فارق في نتائج المقارنة االسترشادية بالنسبة ٢٠١٣لعام  ةالفرعي همةللم
ين الثمانين ) إلى المئ٥٠للشريحة الطالبية ذات المهارات القرائية المتوسطة التي تتراوح بين المئين الخمسين (

)٨٠ .( 
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مقارنة مئوية لنتائج المقارنة االسترشادية بالعالقة بالمهام الفرعية المعنية بالطالقة في  : ٢-شكل أ
  ٢٠١٤و   ٢٠١٣ -القراءة الشفهية 

 

 

ع (بواق تالميذعينة ال)، ارتفع أداء ٣-جدول أفي إطار المقارنة االسترشادية (ُيرجى اإلطالع على   الفهم القرائي: .3
 ، بالعالقة بالفهم القرائي. ٢٠١٤لعام  ةالفرعي مهمةاعًا طفيفًا للغاية وفقًا لل) ارتفتلميذ/ة ١٠٠

   ٢٠١٤و  ٢٠١٣ -لفهم القرائي لن يتالفرعي نيهمتمعادلة الم : ٣-جدول أ

 المقارنة االسترشادية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط 
 الدرجات

اإلجابات نسبة 
التي   لصحيحةا

 حاولوا قراءتها

متوسط عدد 
التي  جاباتاإل

 خضعت للمحاولة

 جاباتنسبة اإل
الصحيحة إلى عدد 

التي  جاباتاإل
 خضعت للمحاولة 

 %73.9 6.0 %73.7 4.4 0.0 ٢٠١٣ - المهمة الفرعية
 %77.9 6.0 %77.7 4.7 0.0  2014 - المهمة الفرعية

    التقييم الشامل

2013 35.3^ 1.9^ 31.6^% 4.7^ 31.6^% 
2014 43.3* 1.3** 24.6**% 2.6*** 36.9*% 

 

ارتفع معدل األجوبة الصحيحة التي وردت من الشريحة الطالبية ذات األداء القرائي الذي يتراوح بين المستوى 
 مة الفرعيةللمهفي إطار أسئلة الفهم القرائي وفقًا  ٠,٣المتوسط إلى المستوى المتقدم، في المتوسط، فقط بمقدار 

جابات اإل . وبالمثل، ارتفعت الدرجات التي تم احتسابها بناء على٢٠١٣لعام  ةالفرعي همةمقارنة بالم ٢٠١٤لعام 



 32 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

جابات الصحيحة للبنود التي خضعت للمحاولة (٪) ارتفاعًا طفيفًا وفقًا للمهمة الفرعية لعام اإلالصحيحة (٪) ونسبة 
ارق على داللة إحصائية. وتتمتع المهمتان الفرعيتان بقابلية المقارنة من . وبالرغم من ذلك، ال تنطوي الفو ٢٠١٤

 حيث مستوى الصعوبة، باإلضافة إلى تكافؤ المهمتين الفرعيتين مع أحدهما األخر بشكل وثيق. 

اء عن أد ٢٠١٤لعام  تالميذعينة التراجع متوسط أداء  ،األولىلمهارات القراءة بالصفوف  التقييم الشاملإطار وفي 
وينطوي الفارق بين أداء العينتين على  المعني بالفهم القرائي.  بالعالقة بالمهمة الفرعية ٢٠١٣لعام  تالميذعينة ال

 دالالت إحصائية. 

المعنية بالفهم القرائي  : مقارنة مئوية لنتائج المقارنة االسترشادية بالعالقة بالمهام الفرعية٣-شكل أ
  ٢٠١٤و  ٢٠١٣ -

 
 

(بواقع  تالميذال ، ارتفع أداء عينة)٤-جدول أفي إطار المقارنة االسترشادية (ُيرجى اإلطالع على   :متاهة الفهم .4
وفي المتوسط، ازداد معدل   بالعالقة بمتاهة الفهم. ٢٠١٣لعام طفيفًا وفقًا للمهمة الفرعية ) ارتفاعًا تلميذ/ة ١٠٠

 متعدد وفقًا للمهمة الفرعية لعاممن  ةواحداختيار  ةمجموع، بمعدل تالميذالتي توصل إليها الالصحيحة  اراتيخال
 خيارات. وبالمثل، ارتفعت الدرجات الُمحتسبة بالعالقة بنسبة ال٢٠١٤ لعام مقارنة بـالمهمة الفرعية ٢٠١٣

 ٢٠١٣لعام  وفقًا للمهمة الفرعيةالصحيحة للبنود التي خضعت للمحاوالت ارتفاعًا طفيفًا  خياراتالصحيحة ونسبة ال
وبالرغم من ذلك، ال تنطوي الفوارق التي تم رصدها على دالالت إحصائية.  إطار المقارنة االسترشادية. في 

) في استكمال المهمتين الفرعيتين /ةتلميذ ١٠٠ويتميز متوسط الوقت الُمستغرق من قبل العينة الطالبية (بواقع 
ثانية بالنسبة للمهمة الفرعية  ١٧٨؛ مقابل ٢٠١٣ام ثانية بالنسبة للمهمة الفرعية لع ١٦٧بقابلية المقارنة: بواقع 

٪ بغرض استكمال ٧المزيد من الوقت، فقط بنسبة  تالميذعينة البالعالقة بمتاهة الفهم. واستغرقت  ٢٠١٤ لعام
 مجموعة اختيار من متعدد.  ١٤والمتعلق بمتاهة الفهم، والتي اشتملت على  ٢٠١٤لعام  المهمة الفرعية
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   ٢٠١٤و   ٢٠١٣ -متاهة الفهم ل تينالفرعي همتينلة الممعاد : ٤-جدول أ

 المقارنة االسترشادية

النسبة المئوية 
الذين للتالميذ 

حصلوا على 
 صفر

متوسط 
 الدرجات

 خياراتالنسبة 
التي   لصحيحةا

 حاولوا قراءتها

متوسط عدد 
التي  خياراتال

 خضعت للمحاولة

الخيارات نسبة 
الصحيحة إلى عدد 

التي  خياراتال
 خضعت للمحاولة 

 %82.6 14 %82.6 11.6 0.0 ٢٠١٣ - المهمة الفرعية
 %75.6 14 %75.6 10.6 2.0  2014 - المهمة الفرعية

    التقييم الشامل

2013 35.4^ 3.6^ 25.7^% 9.8^ 26.3^% 
2014 36.9 3.9 24.7% 6.2*** 37.6***% 

لعام  تالميذعينة ال، وبشكل عام، لم يتغير متوسط أداء ىاألوللمهارات القراءة بالصفوف  التقييم الشاملوفي إطار 
. وارتفع متوسط الدرجات ارتفاعًا طفيفًا ٢٠١٣لعام  تالميذالمتاهة الفهم، مقارنة بأداء عينة  همةبالعالقة بم ٢٠١٤

). وانطبق ٢٠١٣في عام  ةصحيح خيارات 3.6 مقابل ٢٠١٤في عام  ةصحيح خيارات ٣,٩إلى حد بعيد (بواقع 
 انخفضالتي خضعت للمحاولة. وبالرغم من ذلك،  خياراتالصحيحة لل خياراتالوضع أيضًا على نسبة ال هذا

. وتدنى إيقاع ٢٠١٤وجديرًا باالعتبار في عام  انخفاضًا ملحوظاً التي خضعت للمحاولة  خياراتمتوسط عدد ال
السابقة لعام  تالميذعينة الل ملحوظ مقارنة ببشك ٢٠١٤لعام  ةالفرعي همةبالعالقة بهذا الم تالميذعينة الالقراءة بين 

 الصحيحة انخفاضًا طفيفًا (ولكن على نحو غير جدير باالعتبار).  خياراتما انخفضت النسبة المئوية لل، ك٢٠١٣

مقارنة مئوية لنتائج المقارنة االسترشادية بالعالقة بالمهام الفرعية المعنية بمتاهة الفهم  : ٤-شكل أ 
 ٢٠١٤و   ٢٠١٣ -



 34 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا
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 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا



 36 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا
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 2013 –صف الثالث األساسي لمهارات القراءة في ال القومي تقييمال ةأدا



 38 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا
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 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا



 40 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2013 –األساسي لمهارات القراءة في الصف الثالث  القومي تقييمال ةأدا
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 2014 –ت القراءة في الصف الثالث لمهارا لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 42 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا
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 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 44 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا
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 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 46 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا
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 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 48 لثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصرالتقييم القومي ا

 

 % لمتوسط درجات المهام الفرعية95الثقة بنسبة  فواصل : بملحق 
 2014و  2013 – ثالثقراءة في الصف اللتقييم مهارات ال
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 2013، لصف الثالثا% للتقييم األساسي لمهارات القراءة في 95الثقة بنسبة فواصل   :1-بجدول 

 المهمة الفرعية
 لتقييم القراءة في الصفوف األولى 

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

نطاق الثقة 
 %95بنسبة 

 الطرف األدنى
 من النطاق

نطاق الثقة 
 %95بنسبة 

 الطرف األعلى
 النطاق من النطاق

 التعرف على أصوات الحروف 
 2.63 20.19 17.56 18.87 )صوات الحروف الصحيحة في الدقيقة(عدد األ

 ليس لها معنى الكلمات 
 0.95 6.42 5.47 5.94 )الصحيحة في الدقيقة كلماتعدد ال(

ثانية مع  60لمدة  -القراءة الشفهية الطالقة في 
 3.23 23.56 20.33 21.95  د الكلمات الصحيحة في الدقيقة)(عد التشكيل

 االفهم القرائي
 0.25 1.71 1.46 1.59 بحد أقصى) 6عدد اإلجابات الصحيحة (

 فهم المسموع
 0.30 3.37 3.07 3.22 بحد أقصى) 7عدد اإلجابات الصحيحة (

 متاهة الفهم
 0.67 3.94 3.27 3.60 بحد أقصى) 14عدد االختيارات الصحيحة (

 2014لصف الثالث، المهارات القراءة في  ثاني% للتقييم ال95بنسبة  الثقةفواصل   :2-بجدول 

 المهمة الفرعية
 لتقييم القراءة في الصفوف األولى 

متوسط نتائج 
 الصف الثالث

نطاق الثقة 
 %95بنسبة 

 الطرف األدنى
 من النطاق

نطاق الثقة 
 %95بنسبة 

 الطرف األعلى
 قالنطا من النطاق

 التعرف على أصوات الحروف 
 5.42 30.40 24.98 27.69 )صوات الحروف الصحيحة في الدقيقة(عدد األ

 الكلمات ليس لها معنى 
 2.09 8.56 6.47 7.52 )الصحيحة في الدقيقة كلماتعدد ال(

ثانية مع  60لمدة  -الطالقة في القراءة الشفهية 
 5.52 23.44 17.92 20.68  (عدد الكلمات الصحيحة في الدقيقة) التشكيل

 االفهم القرائي
 0.40 1.49 1.09 1.29 بحد أقصى) 6عدد اإلجابات الصحيحة (

 فهم المسموع
 0.58 2.70 2.12 2.41 بحد أقصى) 7عدد اإلجابات الصحيحة (

 متاهة الفهم
 1.02 3.97 2.95 3.46 بحد أقصى) 14عدد االختيارات الصحيحة (
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