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 وتقدير شكر
 والدعم اإلسهام أوجه كافة – والتقدير الشكر عبارات بخالص - ُيبرز أن التقرير هذا بتأليف المعني العمل طاقم يود
 والتعليم التربية ووزارة مصر/ الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من لكل التابعة التعليم فرق جانب من توفيرها تم التي
 القراءة لمهارات الثاني القومي التقييم ضمن االسترشادي الجماعي التقييم مكون تطبيق إطار في سواء حد على

 إلى والتقدير الشكر بكلمات نتقدم مصر،في  الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مستوى وعلى. اإلبتدائي الثالث بالصف
 من تقديمه تم الذي الدعم بشأنكبير إخصائي التعليم   الصرفي وهالة مدير برنامج التعليم تفرانشي ليزا من كل

 بحيث الثالث بالصف القراءة لمهارات الثانيالقومي  التقييم لهذا الفعالة والقيادة االستراتيجي التصميم إطار في جانبهما
 ُيمثل والذي كيربي، ميتش إلى التقدير بكلمات نتوجه كما إليه، الُمشار الجماعي التقييم مكون على التقييم يشتمل
 لدعم البيانات توفير برنامج إطار في تقديمها إلى عمد التي التوجيهات إزاء واشنطن،/ الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
 لقراءةا دعم وحدة مدير بصفتها حسانين، قاسم هناء اضطلعت ومجددًا، . األوسط والشرق أسيا في التعليم قطاع

 على الدعم وتعبئة التنفيذ عملية إنجاح في محوري بدور والتعليم، التربية لوزارة والتابعة األولى الدراسية بالصفوف
 الثالث بالصف القراءة لمهارات لثانيالقومي ا التقييم إطار في المستويات كافة على والتعليم التربية وزارة مستوى

 .إليه الُمشار الجماعي يمالتقي تطبيق ذلك في بما االبتدائي،

 ميدينا جانب من فنية بمساعدات االستعانة مع للبحوث، الدولي تراينجل معهد بواسطة الجماعي التقييم أداة تصميم تم
ودكتور سمير شفيق  دوبيك مارجريت ودكتور نو د -ملكاهي إيمي ودكتور ستيرن جوناثان دكتور مع بالتعاون كوردا
 من كل واضطلع. التقرير هذا بكتابة المعني التأليف طاقم قيادة مسؤولية ستيرن ناثانجو  دكتور تولي وقد . حبيب
 واللذين للبحوث، تراينجل معهد إطار في اسماعيل أحمد أستاذو  إخصائي تعليم بشمال إفريقيا حبيب شفيق سمير دكتور
 ،للبنات التعليمي األداء تحسين مشروع إطار في المشروع مدير ونائب المشروع مدير وظيفتي شغل لهما سبق

 النسخة وتجريب وٕاعداد الجماعي، التقييم تخطيط بمهام يتعلق فيما والتعليم التربية وزارة مع المباشر التواصل بمسؤولية
 المتميزة الخبرات توفير يضمن بما والتعليم التربية وزارة في والخبراء المتخصصين دعم وحشد التقييم، أداة من العربية

 البشرية الكوادر هذه تزويد إلى باإلضافة األولى، الدراسية بالصفوف القراءة مهارات تقييم مجال في التدريبية والدورات
 بصفته التوسكي، جيه روبرت دكتور اختص وقد. الجماعي التقييم تطبيق من لتمكينها تدريبية بدورة الحق وقت في

 تقديم مع الميداني التطبيق إدارة بمسؤولية الثالث، بالصف ةالقراء لمهارات الثانيمي و الق للتقييم الميداني المدير
 .التقرير هذا كتابة إطار في المساعدة

 العامة القيادة بمسؤولية كوردا ميدينا اضطلعت ، (RTI International) للبحوث الدولي ترايجنل معهد مستوى وعلى
 الجوانب بإدارة منهما كل اضطلع حيث هاربين، يفيدود زربونيا، روكسان جانب من بدعم االستزادة مع التقييم، لمهمة
 المساهمات إزاء األطراف هذه جميع إلى والتقدير الشكر عبارات بخالص ونتوجه. بالتقييم المرتبطة والتعاقدية المالية
 انيالث القومي التقييم إطار في إطالقه تم الذي االسترشادي الجماعي التقييم مكون إنجاح بغرض تقديمها تم التي

    .العربية مصر جمهورية في الثالث بالصف القراءة لمهارات
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 الملخص التنفيذي

 وصف العينة
 التقييم هذا في لالشتراكإبتدائية حكومية  مدارس 6 إجمالي من وطالبة طالب 2٠٠ من تتألف عينة اختيار تم

 توظيف طريق عن الُكبرى، القاهرة منطقة في جميعها تقع والتي المشاركة، المدارس اختيار تم وقد. االسترشادي
 التي الشاغرة القاعات أو الدراسية الحجرات توافر مدى على بناء والتعليم التربية وزارة جانب من عشوائية غير أساليب
 يتم التي العينة تقتصر بحيث ،بشكل مقصود  والتالميذ المدارس اختيار تم وقد. داخلها التقييم عملية إجراء يتسنى

 .متقدمة إلى متوسطة قرائية بمهارات تتمتع التي من التالميذ الفئة تلك على اختيارها

الصف  تلميذ/ة 35 إلى 30 بين يتراوح عدد اختيار تم تحديدها، تم التي الستة المدارس من مدرسة كل مستوى وعلى
 تحديد تم ،تلميذ/ة 200 على اشتملت التي العينة مجمل بين ومن  .التجريبيماعي الج التقييم في لالشتراكالثالث 
 إضافي عدد إخضاع تم وقد. التحليالت هذه في بها لالستعانة مفقودة قيم أية من تخلو مالحظة ١٩٥ إجمالي ورصد

 بعض إدخال عن الناجم األثر تقييم بغرض اختيارها، تم سابعة مدرسة إطار في لالختبار تلميذ 12مكون من 
 .  التقييم عملية في الطفيفة التعديالت

 التقييممدخل 
 التقييم أداة) موثوقية( ثبات معامل فحص) ١( : يلي لما وفقاً  شقين، على االسترشادي التطبيق هذا من الغرض ينطوي

 بديل باعتباره الجماعي التقييم توظيف إمكانية تحديد) ٢(و األولى؛ بالصفوف القراءة مؤشر قياس حيث من الجماعي
  .فردي بشكل تطبيقه يتم الذي األولى بالصفوف القراءة هاراتم تقييم عن به االستعاضة يمكن جزئي

) معياري( اصطالحي مقياس توظيف على الدراسة هذ تحرص الغرض، هذا من األول الشق مع التجاوب إلى وسعياً 
 لتبادليةا العالقات إلى استناداً  الداخلي االتساق قياس ويتم . )internal consistency( يالداخل االتساق معامل لتحديد

 الحالة، هذه وفي.  العام المؤشر ذات قياس على العناصر هذه قدرة تحديد يكفل بما االختبار، عناصر مختلف بين
  .القراءة على القدرة في الضمني المؤشر هذا يتمثل

 التقييم بين القائمة التبادلية العالقات فحص الضروري منف البحثية، الدراسة من الغرض من الثاني بالشق يتعلق وفيما
 التزامني الصدق معامل من التحقق طريق عن األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي والتقييم الجماعي

)concurrent validity( . محدد اختبار ارتباط مدى على ُيدلل مؤشر باعتباره التزامني الصدق معامل تعريف ويتم 
 من التحقق تم وأن سبق الذي المقياس هذا يتمثل الحالة، هذه وفي. وفعاليته صحته من التحقق تم وأن سبق بمقياس
 االختبار يتمثل بينما األولى، بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم في بها يتمتع التي والصحة الصدق مستوى
  تشكيلها تم التي بالعينةالتالميذ  جميعألن  التحليل هذا إجراء تسنى وقد. االسترشادي الجماعي التقييم في الجديد

 . سواء حد على األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي والتقييم الجماعي التقييم من كلُطبق عليها 

  النتائج
 أن بالذكر الجدير ومن  .سواء حد على الفردي والتقييم الجماعي التقييم من كل في كان أداء التالميذ جيًدا عام، بشكل
 بانتقاء العينة إطار في استهدافها تم التي المدارس جميع مطالبة بالفعل جرى ألنه اً نظر  توقعها، سبق قد النتائج هذه
 التقييم هذا في االشتراك بغرض الثالث الصف مستوى على القراءة مهارات بارتفاع تتميز التي من التالميذ الفئة تلك
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 التقييم في الواردة الفرعية بالمهام ةبالعالق إحرازها تم الذي الدرجات متوسط تجاوز ذلك، من وبالرغم. التجريبي
 لمهارات الفردي التقييم في المقابلة الفرعية بالمهام بالعالقة إحرازها تم الذي الدرجات متوسط ملحوظ بشكل الجماعي

 المهام عبر الُمحرزة الدرجات في رصده تم الذي التباين مستوى تقلص تقدم، ما على وعالوة. األولى بالصفوف القراءة
أن  الُمحرزة الدرجات ارتفاع على بناء استنباطها يمكن التي الدالئل وتفيد. الجماعي التقييم في المتضمنة رعيةالف

 أو االختبار تطبيق عملية قصور أو(االختبار المستخدم في التقييم الجماعي كان على درجة عالية من السهولة 
 .التزامني الصدق معامل تقييم عذرت إلى أدى قد التباين انعدام بأن علماً  ،)معاً  األمرين

 معامل االتساق الداخلي
 حد على الجماعي والتقييم األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم من كلل الداخلي االتساق معامل تم حساب

 علماً  األولى، الصفوفب القراءة لمهارات الفردي بالتقييم بالعالقة ارتفاعاً  الثبات معامل شهد متوقع، هو لما ووفقاً . سواء
 االتساق نتائج أسفرت النقيض، وعلى). ٠،٨٣ بواقع( الفردي بالتقييم بالعالقة الصدق معامل من التحقق سبق قد بأنه

 وهو -Cronbach’s alpha( كرونباخ ألفا مقياس على بناء ٠،٥٦ درجة تحقيق عن الجماعي بالتقييم بالعالقة الداخلي
 االتساق لمعامل االصطالحي األدنى الحد عن تنخفض الدرجة هذه بأن علماً  ،)ختباراال ثبات لقياس مؤشر بمثابة

)conventional internal consistency threshold( انخفاض من الُمستقاة الدالئل وتفيد. ٠،٧٠ بدرجة ُيقدر الذي 
 يتميز نحو على القراءة لىع التالميذ قدرة قياس عن االسترشادي الجماعي التقييم بعجز الداخلي االتساق معامل
 .والموثوقية بالثبات

 التزامني الصدق معامل
 التبادلية العالقات تحديد طريق عن للفحص االسترشادي بالتقييم بالعالقة التزامني الصدق معامل خضع

(correlations) نتائج،ال إليه تشير لما ووفقاً  )والجماعي الفردي( التقييمين عبر القائمة الفرعية المهام بين 
 عند المقارنة المباشرة بين المهام الفرعية  فإنه هناك فقط نصف عالقات االرتباط دالة إحصائًيا عبر التقييمين.وحتي

 في الحروف أصواتالتعرف على  مقارنةب الجماعي التقييم في الحروف أصوات التعرف على: المثال سبيل على(
 ،القراءة الشفهية في الطالقة مهمة أي،( كانت ذات داللة إحصائيةوجد أن نصف عالقات االرتباط الفردي)،  التقييم

 ةالفرعي المهمة باعتبارها الفهم متاهة على الوضع اقتصر سبق، عما وفضالً  .)الفهم ومتاهة القرائي، الفهم مهمةو 
 التقييم في واردةال الفرعية المهام جميعالتي حصلت على معامل ارتباط دال  و الجماعي التقييم في ةالوارد ةالوحيد

  الفردي.

 همةم( 0.43 بواقع –هناك معامالن لالرتباط ُوجدا متوسطين أو معتدلين ،قوة معامل االرتباط بمدى يتعلق وفيما
 -الجماعي بالتقييم الفهم متاهة همةم( 0.50 وبواقع) الفردي بالتقييم مسموعال فهم همةم –الجماعي بالتقييم الفهم متاهة
 أو للغاية ضعيفة باعتبارها األخرى معامالت االرتباط جميع تصنيف تم بينما –) الفردي بالتقييم الفهم متاهة مهمة

 بعيد، حد إلى الفردي والتقييم الجماعي التقييم بين التزامني الصدق معامل انخفاض على الوضع هذا ويدلل  .منعدمة
 إجراء يتم لم ما الفردي، التقييم عن بديل هباعتبار  الجماعي االختبار توظيف عن االمتناع ضرورة يؤيد ما وهو

 .جوهرية مراجعات
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 النتائج موجز
 التي الجماعي التقييم أداة بقصور الفرعية المهام كافة عبر الُمحرزة الدرجات ارتفاع من استمدادها تم التي الدالئل تُفيد

 تطوير وٕاعادة تعديلها بغرض مراجعات إجراء يقتضي الذي األمر وهو مصر، في للدراسة االستطالعية خضعت
 معامل انخفاض على بناء أكبر بصورة النتائج هذه تأكيد ويتم . المستقبلي التطبيق ألغراض يصلح بحيث االختبار
 ومن. الفردي والتقييم الجماعي التقييم بين التزامني الصدق معامل تدني مع جنب إلى جنباً  لالختبار، الداخلي االتساق
 التمييز إمكانية تعذر في يتسبب الفرعية المقاييس ضمن إحرازها يتم التي الدرجات بين التباين نعداما أن بالذكر الجدير

. منخفضة درجات ُتحرز التي الطالبية الفئات وتلك مرتفعة درجات ُتحرز التي الطالبية الفئات بين مالئم نحو على
 ربما أو( كبديل الجماعي التقييم من االسترشادية لنسخةا توظيف بإمكانية تُفيد قد دالئل تتوفر ال المطاف، نهاية وفي

 .األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم محل يحل) تكميلي كمكون

 وتوصيات دالالت
  ثالثة تحديد إلى االسترشادي، التقييم هذا عن ترتبت التي بالنتائج مصحوبة رصدها، تم التي الميدانية المالحظات أدت

 أمام السانحة الفرصة) ١( :يلي لما وفقاً  االسترشادي، الجماعي التقييم هذا وتطبيق بتصميم ترتبط سيةرئي تحديات
) ٣(و الدراسي؛ بالفصل الزمالء من األجوبة لنسخ التالميذ أمام السانحة الفرصة) ٢(و األجوبة؛ لتخمينالتالميذ 
  القرائي. األداء تقدير في للمغاالة التالميذ أمام حةالسان والفرصةالصامتة  القراءة في الطالقة مستوى قياس صعوبة

 عن االستعاضة )١: (يلي لما وفقاً  التوصيات، من مجموعة استخالص يمكن التحديات، لهذه التصدي إلى وسعياً 
 مع لالختيار المطروحة األجوبةبدائل   عدد زيادة أو(  االستجابة مفتوحة انشائية بأسئلة متعدد من االختيار أسئلة

 اإلقرار مع( للنص المقروء الذي يدرج في التقييم الجماعي مالئمة األكثر تحديد الطول )٢(و ؛)المشتتات أهمية مراعاة
 طريق عن المستقبلية التقييم أدوات تجريب) ٣(و ؛)الراهن الوقت في الشفهية القراءة في الطالقة مستوى قياس بتعذر

للصف  ووفًقاً  الفرعية لمهمةل وفقاً  الجماعية التقييمات جدوى مدى تقييم )٤(وتالميذ؛ ال من عشوائية بعينات االستعانة
 أغراض في الستخدامها وذلك الجماعية التقييمات من المرجوة األهداف تحديد في الوضوح ُمراعاة) ٥(و ؛الدراسي
  .مستقبلية

 مستوى على الضرورية المراجعات هذه إجراء خالل ومن الرئيسية، التحديات هذه على التغلبفإنه عند  ،الختام وفي
 لمهارات الجماعي التقييم من المتوقعةوالمزايا  الفوائد تحقيقاالعتقاد بأنه يمكن  يمكن الجماعي، التقييم وتطبيق تصميم
 . المستقبلية التطبيقات إطار في األولى بالصفوف القراءة
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 المنهجية

. القراءة لمهارات استرشاديجماعي  تقييم على مصر في الثالث فبالص القراءة لمهارات الثانيالقومي  التقييم اشتمل
 نتائج مقارنة طريق عن الميداني للتجريب الجماعي التقييم أداة إخضاع في االسترشادي التقييم هذا من الغرض وتمثل

 وُيعد. اعتيادي سيمدر  سياق داخل وذلك األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم نتائج مقابلالتقييم الجماعي 
 مهارات قياس أجل من العربية باللغة ُيدار جماعي تقييم لبروتوكول المسبوق وغير األول التطبيق بمثابة اإلجراء هذا

  .األولى بالصفوف القراءة

 فردية أداةاستخدام  طريق عن الثالث بالصف تالميذ ٢٠٠ تقييم الستهداف التخطيط تم االسترشادي، التقييم إطار وفي
 من لكل متطابقة أرقام إسناد تم وقد. جماعي تقييم أداة مع جنب إلى جنباً  األولى بالصفوف القراءة مهارات لتقييم

 كل مستوى على وذلك الجماعي بالتقييم المرتبطة الفردية االستجابة وورقة القراءة لمهارات الفردي التقييم استمارة
 الفرعية المهام من مقياس بكل بالعالقة حده علىتلميذ/ة  كل أداء بين نةالمقار  إمكانية يكفل بما فردي، بشكلتلميذ/ة 
 في الواردة الفرعيةالمهام  محتويات اختالف من وبالرغم. سواء حد على الجماعي والتقييم الفردي التقييم في الواردة
 قابلية يدعم نحو على تصميمها تم قد أنه غير الجماعي، بالتقييم الواردة الفرعية المهام محتويات عن الفردي التقييم

 الذي المنهجي التحيز أشكال من شكل أي تالفي وراء وسعياً . بها تتميز التي الصعوبة مستوى حيث من بينها، المقارنة
 في المشاركة قبل الفردي التقييم باستكمال التالميذ العينة نصف التزمت ،التالميذ اختبار عمليتي ترتيب عن ينشأ قد

 التقييم أعقاب في الفردي التقييم في بالمشاركة التالميذ العينة من األخر النصف التزم بينما اعي؛الجم التقييم
 .الجماعي

) ٧( السبعة المدارس من مدرسة كل في واحد تقييم بواقع –) ٧( السبع الجماعية التقييمات تطبيق عملية خضعت وقد 
 ممن المقيمين من االستفسار تم وقد. محدد زمني جدول ىعل بناء وثيقة ومتابعة دقيق لرصد – اختيارها تم التي

 جنباً  الجماعي، التقييم منهجية بتوظيف المرتبطة للخبرات النوعية الجوانب وتقييم قياس بغرض العملية هذه في شاركوا
 بشكل دارسالم إحدى في تطبيقه جرى الذي الجماعي التقييم تصوير وتم. القراءة لمهارات الفردي التقييم مع جنب إلى

 أصل من – تقييمات 6 تطبيق وتم. العملية هذه يرصد مرئي سجل توفير بغرض فيديو كاميرا باستخدام احترافي
 ُمدرج داخل السابع التقييم إجراء تم بينما اختيارها؛ تم التي بالمدارس دراسية حجرات داخل – الجماعية السبع التقييمات

 كل داخل دراسية حجرات 4 إلى 3 بين يتراوح عدد في القراء لمهارات ديالفر  التقييم تطبيق وجرى . كبير دراسي
   .دراسية  حجرة لكل مقيم 2 إلى يرقى عدد تخصيص مع المشاركة، المدارس من مدرسة

 ُمخطط، هو لما وفقاً  تقييم، لكل الثالث بالصف تلميذ/ة ٣٥ بواقع الجماعية، التقييمات من تقييم كل تطبيق إطار وفي
 توجيه وتم. المتتالية المهام من فرعي مهمة كل إجراء قبل للتالميذ شفهية إرشادات بتقديم الجماعي التقييم ائدق التزم

 األجوبة على) عالمة وضع( التأشير في الدقة مراعاة كيفية عن فضالً  ،ةفرعي مهمة كل إجراء كيفية بشأن للتالميذ
 الواردة متعدد من االختيار أسئلة إلى باإلضافة طرحها، يتم التي هيةالشف باألسئلة بالعالقة التالميذ إليها يتوصل التي
 توجيه وتم. الجماعي التقييم قائد على التحدث إمكانية اقتصرت المرحلة، هذه وعند . الفردية االستجابة أوراق في

 جواز وعدم وري،جه بصوت اإلجابة جواز عدم: الجماعي التقييم عملية طوال الصمت التزام  ضرورة بشأنالتالميذ 
 المتصلة الفرعية بالمهام يتعلق وفيما. تعليقات إلقاء جواز وعدم األسئلة، طرح جواز وعدم جهوري، بصوت القراءة

 القراءة مكون عن الصامتة القراءة بمقياس الجماعي التقييم استعاض الفهم، ومتاهة الشفهية القراءة في بالطالقة
 ةفرعي مهمة لكل المخصص الوقت احتساب تم الجماعي، التقييم تطبيق وأثناء. الفردي التقييم في الوارد الجهورية
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 في والمساعدة والمالحظة المراقبة أغراض في المقيمين من المتبقي من بالعدد االستعانة وتم. ُمساعد ُمقيم بواسطة
 . لتالميذا ومتابعة اإلرشادات تقديم

 الطالبية والعينة المدارس عينة تشكيل

 في التالميذ عينة ذات مع الجماعي والتقييم األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم من كل تطبيق إلى سعياً 
 7 على – الثالث الصفتلميذ/ة ب ٢٠٠ من تتألف والتي – لها الُمخطط التالميذ عينة توزيع تم واحد، دراسي يوم إطار

 التقييم في تلميذ/ة ٣٥ إلى ٣٠ بين يتراوح عدد شارك ،)٦( الستة المدارس من مدرسة كل مستوى وعلى . مدارس
 تعزيز يكفل بما التقييمات هذه في المشاركين المقيمين عدد خفض إلى وسعياً . سواء حد على الجماعي والتقييم الفردي
 مينمقي ٦ منهما كل يضم بفريقين، االستعانة تم التطبيق، مستوى على وأيضاً  النتائج مستوى على المقارنة قابلية

 السابعة المدرسة داخل لالختبارتلميذ/ة  12 خضع وقد. يوم كل) ٢( مدرستين داخل التقييمات استكمال بغرض
  التقييم. عملية في الطفيفة التعديالت بعض إدخال عن الناجم األثر تقييم بغرض النهائية

 منهجيات توظيف طريق عن تالميذلا عينة أو المدارس عينة من أي اختيار يتم لم االسترشادي، التطبيق إطار وفي
 والتعليم، التربية وزارة قبل من الكبرى، القاهرة منطقة في جميعها تقع والتي المشاركة، المدارس اختيار وتم. عشوائية

 المدارس اختيار وتم. التقييم إجراء إطارها في يمكن تعليمية مدرجات أو شاغرة دراسية حجرات توافر على بناء
 بقدرات تتمتع التي تالميذال فئات على حصري بشكل اختيارها يتم التي العينة تقتصر بحيث هادف، حون على والتالميذ

 ُتجيد ال التي التالميذمن  فئةال تقييم عن تترتب قد التي النتائج مقارنة أن بالذكر الجدير ومن. قوية إلى متوسطة قرائية
 من تحقيقه الُمراد الغرض تمثل ولقد. محددة بمهارات بالعالقة تائجالن مقارنة إمكانية يدعم ولن نفعاً  ُيجدي لن القراءة

 ولم. القراءة لمهاراتالتالميذ  اتقان مدى تقييم في وليس الجماعي، التقييم بروتوكول تجريب في االسترشادي التقييم هذا
 ضمن الجماعي، التقييم في شاركت يالت والتعليم، التربية لوزارة التابعة االبتدائي التعليم مدارس 7الـ من أي إدراج يتم

 االبتدائي التعليم مدارس من مدرسة ٢٠٠ استهدفت التي) stratified random sample( الطبقية العشوائية العينة
 بالصف القراءة لمهارات الثانيالقومي  التقييم في االشتراك أجل من اختيارها تم والتي والتعليم، التربية لوزارة التابعة
 .ُمباشر بشكل االسترشادي الجماعي التقييم هذا تطبيق سبق والذي ،إلبتدائيا الثالث

 الجماعي التقييم أداة
 االستعانة طريق عن مصر في االسترشادي التقييم في تطبيقها جرى التي الجماعي التقييم أداة تصميم عملية إثراء تم

 من كل في تتم التي االسترشادية التجارب إلى افةباإلض )RTI( للبحوث تراينجل معهد قبل من ُأجريت التي باألبحاث
 في لالختبار خضعت وأن سبق التي المهارات تلك من العظمى الغالبية تقييم بغرض األداة تصميم وتم. وزامبيا غانا
 وكلمات ،مألوفة وكلمات األحرف، قوائم وتطويع تكييف وتم. األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم إطار

 تصلح بحيث األولى، بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم من استمدادها تم التي القرائية لقصصوا نى،يس لها معل
 في الواردة الفرعية مهامال تسلسل غرار على الجماعي التقييم أداة تصميم وتم. الجماعي التقييم أداة إطار في لالستخدام

 تقييمال في القراءة لمهارات الفردي التقييم أداة استخدام وسبق. عينه صعوبةال بمستوى االلتزام مع الفردي، التقييم
 الُمدرجة الفرعية مهامال حول عامة نبذة التالي القسم ويستعرض.  ٢٠١٣ لعام الثالث بالصف القراءة لمهارات ياألساس

 واألداة األولى بالصفوف القراءة اتلمهار  الفردي التقييم أداة إدراج وتم. بينهما مقارنة عقد مع التقييمين، هذين في
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 في الجماعي بالتقييم الُمرتبطة) العربية باللغة األدوات كافة إعداد تم بأنه علماً ( تالميذال أجوبة ونموذج للمقيم اإلرشادية
 .أ الملحق

 أداة التقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف األولى وأداة التقييم الجماعيمقارنة :  ١الجدول 
 المهام الفرعية التقييم الجماعي مهام التقييم الفردي  اممه
 صوتتحديد  تالميذال يطلب من

 .حرفال
 

بوضع دائرة حول  تالميذقراءة الكلمة، ويلتزم الب المقيم يقوم
الحرف األول بالكلمة التي يتم قراءتها أو وضع دائرة حول 

الحرف المتضمن في الكلمة بصرف النظر عن موقع الحرف في 
 لكلمة.ا

التعرف على 
 أصوات الحروف

 قراءة الكلمات تالميذال يطلب من
 بصوت جهوري.  المألوفة

المقيم الصوت الذي يمكن العثور عليه في كلمة محددة تم  نطقي
بوضع دائرة  تالميذويلتزم ال. تالميذإدراجها في أوراق استجابة ال

 حول الكلمة التي تتضمن الصوت المنطوق. 
 راءة كلماتق

 ألوفةم
 ليسكلمات قراءة  تالميذال يطلب من

  .جهوريمعنى بصوت  لها
يحرص المقيم على نطق الصوت الذي يمكن العثور عليه في كلمة 

. تالميذإدراجها في أوراق استجابة ال محددة ليست ذات معنى تم
معنى والتي  لها ليسبوضع دائرة حول الكلمات  تالميذويلتزم ال

 تتضمن الصوت المنطوق. 

 ات ليسراءة كلمق
 معنى لها

 صوتقراءة قصة ب تالميذال يطلب من
واإلجابة عن أسئلة الفهم  جهوري

ذات الصلة بالقصة. وقد تم تحديد 
إطار زمني لهذه المهمة. وتم 

 . للتالميذ )۱تخصيص دقيقة واحدة (

راءة قصة محددة بشكل صامت، كما يلتزم كل ق تالميذال يطلب من
حول األجوبة الصحيحة باالستعانة بالخيارات بوضع دائرة  تلميذ/ة

المتعددة المتضمنة في األسئلة التي يطرحها المقيم. وتم تحديد 
 تالميذلل) ۱إطار زمني لهذه المهمة. وتم تخصيص دقيقة واحدة (

 لقراءة القصة. 

 قراءة والفهم

صوت قصة ب قراءة تالميذال يطلب من
مع تحديد االختيار الصحيح  جهوري

ُيعبر عن الكلمات الناقصة في الذي 
 الجمل التي يتم قراءتها. 

قصة بشكل صامت مع تحديد االختيار  قراءة تالميذال يطلب من
الصحيح الذي ُيعبر عن الكلمات الناقصة في الجمل التي يتم 

 قراءتها. 
 تاهة الفهمم

تتم قراءة فقرة محددة على مسامع 
األطفال، مع مطالبتهم/ مطالبتهن 

ة عن أسئلة الفهم ذات الصلة باإلجاب
 بالقصة المعنية. 

، مع مطالبة تالميذراءة فقرة محددة على مسامع اليلتزم المقيم بق
بعدئذ بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة بالعالقة بكل تلميذ/ة كل 

 سؤال من أسئلة الفهم المطروحة بناء على خيارات متعددة يتم
  .تالميذتوفيرها في أوراق استجابة ال

 هم المسموعف

 

 البيانات وٕادخال البيانات، وجمع التدريب،
 مستوى على وأيضاً  االختبار نتائج مستوى على الجماعي، والتقييم الفردي التقييم بين المقارنة قابلية تعظيم أجل من

0F).قييماتت 7 بواقع( الجماعية التقييمات جميع تطبيق أجل من فحسب) ٢( اثنين بقائدين االكتفاء تم التطبيق،

 ويتمتع 1
 لمهارات الفردي بالتقييم الصلة ذات الجوانب بمختلف النطاق واسع وٕالمام شاملة بدراية القائدين هذين من قائد كل

 بالصفوف القراءة مهارات لتقييم السابقة التطبيقات على بناء به، المرتبطة الفرعية هاموالم األولى بالصفوف القراءة
 وعن. لفردي التقييم تطبيق إطار في التقييم فريق لتأهيل توفيرها جرى التي التدريبية وراتالد إلى باإلضافة األولى،
 قائد لكل تسنى سويًا، الجماعي التقييم في الواردة الفرعية هامالم وتطبيق األدوار تمثيل باستراتيجيات االستعانة طريق

 اقائد خضع تقدم، ما على وعالوة. االسترشادي ماعيالج للتقييم االستعداد الجماعي بالتقييم المعنيين القائدين من
 منهما كل تمكين يضمن بما األولى بالصفوف القراءة مهاراة لتقييم الميداني المدير جانب من لمالحظة الجماعي التقييم
  .العينة في الُمشاركة المدارس داخل الجماعية التقييمات تطبيق من نسبي بشكل

                                                           
تراينجل للبحوث، ودكتور فتح الباب رشاد والذي ينتمي إلى وزارة التربية والتعليم  فيق حبيب, والذي يعمل في معهد تمت االستعانة بكل من دكتور سمير ش   1

ويتمتع كل منهما بخبرات مهنية واسعة النطاق في إطار تطبيق التقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف األولى، كما يحظي كل   بغرض قيادة التقييم الجماعي.
 بدراية متعمقة حول كيفية تدريس اللغة العربية، باإلضافة إلى أساليب تنمية مهارات القراءة بالصفوف األولى. منهما
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 من فريق كل في مقيمين 6 إلى 5 بواقع –األولى بالصفوف القراءة مهارات بتقييم والمعني الخبرة ذي التقييم فريق قام
 في مباشرة الجماعية التقييمات إجراء وتم. القراءة مهارات لتقييم الفردي التقييم بتطبيق – تشكيلهما تم اللذين الفريقين
 في عضو كل أدار ولقد. مدرسة 200 داخل الثالث بالصف القراءة لمهارات الثانيالقومي  التقييم استكمال أعقاب
 يقل ال عدد الجماعي، التقييم في شارك والذي األولى، بالصفوف القراءة مهارات بتقييم والمعني المؤهل التقييم فريق
 . االسترشادي التقييم تطبيق قبل وذلك القراءة، مهاراتالقومي الثاني ل تقييمال أداة تطبيق أثناء فردي تقييم 50 عن

 سبوعأ مدتها فترة خالل لالختبار) التلميذ/ة ٢٠٠ بواقع( التالميذ وجميع) مدارس ٧ بإجمالي( المدارس جميع وخضعت
  .واحد

 االستجابة وورقة تلميذ/ة كل تخص التي التقييم استمارة من لكل متطابقة أرقام إسناد تم ،تلميذ/ة بكل يتعلق وفيما
 حده على التلميذ/ة كل يحرزها التي النتائج بين المقارنة تيسير أجل من ،يذ/ةالتلم لذلك الجماعي بالتقييم المرتبطة
 ذات البيانات جميع تفريغ وتم . سواء حد على الجماعي والتقييم الفردي التقييم في الواردة الفرعية المهام بكافة بالعالقة
 إطار في استجابة ورقة 200 إلى ضافةباإل فردي تقييم استمارة 200 من الُمستخلصة الفرعية المهام بمختلف الصلة
 الفرعي التقييم بيانات لرصد منفصلة عمل أوراق تخصيص مع) Excel data set( إكسل جداول في الجماعي التقييم
 لفحص البيانات إدخال عملية وخضعت). التلميذ/ة ٢٠٠ بواقع(للتالميذ  االلكترونية السجالت على الجماعي والتقييم
 قبل من اإلحصائي والتحليل البيانات تحليل عمليات إجراء وتم. البيانات سالمة وضمان الدقة اعاةمر  يضمن بما دقيق

  ).RTI International( للبحوث الدولي تراينجل معهد في يعمل والذي ستيرن جوناثان دكتور

 النتائج
 قد النتائج هذه أن بالذكر الجدير منو . سواء حد على الجماعي والتقييم الفردي التقييم أداء التالميذ أجاد عام، بشكل
 قرائية مهاراتلديهم  الثالثالصف من تالميذ  باختيار العينة في شاركت التي المدارس جميع لمطالبة نظراً  توقعها سبق
 التقييم هذا من الغرض مثليت إليه، اإلشارة سبق لما ووفقاً   .االسترشادي التقييم في للمشاركة المستوى رفيعة

 القراءة مهارات لتنمية الفردي التقييم وبين بينها المقارنة قابلية وتقييم الجماعي التقييم منهجية فحص في ياالسترشاد
 الُمحرزة الدرجات متوسط ملحوظ بشكل الجماعي التقييم في الُمحرزة الدرجات متوسط تجاوز وقد. األولى بالصفوف
 باألسباب مصحوبة المقارنة، النتائج استعراض ويتم .القراءة لمهارات الفردي التقييم في المقابلة الفرعية بالمهام بالعالقة

 إطار في الُمحرزة الدرجات ارتفاع وُيدلل. والتالي الحالي القسمين ضمن الحاد، التناقض هذا مثل حدوث تُفسر التي
 التقييم هذا تطوير ةإعاد  بضرورة يقضي الذي األمر وهو الجماعي، االختبار ويسر سهولة فرط على الجماعي التقييم

  .المستقبلي التطبيق ألغراض يصلح بحيث تعديالت وٕادخال الجماعي

 المتوسط، وفي). فرعية مهام 6 بواقع( الفرعية مهامال جميع عبر الجماعية التقييمات نتائج ٢ الجدول ويستعرض
 فرعية مهام 6 أصل نم 4 ضمن وردت التي البنود من٪ ٩٥ يتجاوز ما على صحيحة أجوبة إلىالتالميذ  توصل

 عن يقل ال ما تمكن" الوسيط" بعنوان الوارد العمود ويوضح ). الثاني العمود في ُمبين هو لما وفقاً ( لالختبار خضعت
 متاهة مهمة باستثناء الفرعية هامالم كافة في الواردة البنود منبند  كل على صحيح بشكل اإلجابة من التالميذ نصف
 التقييم نتائج تنطوي ولم). الشفهية القراءة في الطالقة مكون في كلمة ٥٥ بواقع القرائي مقطعال مجمل قراءة أو( الفهم
 على صحيح بشكل اإلجابة من فردي بشكل التالميذ/التلميذات تمكن أخرى، وبعبارة . صفر درجة على ُمطلق بشكل

 من وبالرغم األمر، نهاية وفي. التقييم يف الواردة الفرعية مهامال من مهمة كل في أدنى بحد واحد بند عن يقل ال ما
 انعدام جراء االختبار هذا صحة من التحقق يتعذر التشجيع، على يبعث ما وهو التقييم، إطار في األداء مستوى ارتفاع
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 يةأساس مواد باعتبارها االختبار في المتضمنة المواد سهولة بفرط إما الوضع هذا وُيفيد . الُمحرزة الدرجات بين التباين
 .االختبار وتطبيق تصميم بقصور أو الثالث بالصف التالميذ مستوى متوسط مع تتناسب ال للغاية

 :  استعراض وصفي للتقييم الجماعي٢الجدول 

قيمة المئين 
الخامس 
والسبعين 

 وسيطال (الربيع الثالث)

قيمة المئين 
الخامس 

والعشرين 
 (الربيع األول)

الحد 
 الحد األدنى األقصى

 المتوسط
 الفرعية هامالم لحسابيا

 التعرف على ٦۹٪،۹۹ ۹۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪
 حروفأصوات ال

قراءة كلمات  ۳۳٪،۹٥ ۷۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪
 لها معنى ليس 

٥٥ 
 )۱۰۰(٪ 

٥٥ 
)۱۰۰(٪ 

٤۹ 
)۸۹,۰۹(٪ 

٥٥ 
)۱۰۰(٪ 

۲٥ 
)٤٥,٤٥(٪ 

٥۱ 
)۹۲،۸۰٪( 

الطالقة في 
 فهية القراءة الش

 الفهم القرائي ۹۷،۷۸٪ ۳۳,۳۳٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪

 عوسممفهم ال ٪۳٤،۹٦ ٪٥۷,۱٤ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪

 متاهة الفهم ۷۲،۰۱٪ ٪۷,۱٤ ۱۰۰,۰۰٪ 50.00% ٥۷%,۷۸ ٪۹۲,۸٦

 ١٩٥ من تتألف التي الطالبية ةالعين ذات جانب من إحرازها تم التي النتائج ٣ الجدول يستعرض للمقارنة، وكأساس
 رصدها تم التي النتائج مع صريح تناقض وفي. الفردي التقييم في الواردة الست الفرعية المهام بذات بالعالقة تلميذ/ة

 عن الفردي التقييم في الواردة الفرعية المهام بجميع بالعالقة الُمحرزة الدرجات متوسط انخفض الجماعي، التقييم في
٪) ٧٢ بواقع الفهم، متاهة( الجماعي بالتقييم بالعالقة احتسابه تم الذي األدنى المتوسط تجاوز األمر، واقع وفي ٪. ٨٠

  أبرز رصد وتم. الفردي التقييم في وردت فرعية مهام 6 أصل من بأربعة بالعالقة احتسابه تم الذي الدرجات متوسط

 فردياستعراض وصفي للتقييم ال  :3الجدول 

قيمة المئين 
لخامس ا

والسبعين 
 وسيطال (الربيع الثالث)

قيمة المئين 
الخامس 

والعشرين 
 (الربيع األول)

الحد 
 الحد األدنى األقصى

 المتوسط
 الفرعية هامالم الحسابي

 التعرف على ٦۲,۰۳٪ ۰۰٪,٥ ۱۰۰,۰۰٪ 52.50% 62.50% 72.50%
 حروفأصوات ال

 قراءة كلمات ٪۷٥,۳٤ ۰,۰۰٪ ۰۰٪,۷٦ ۰۰٪,۲٦ ۰۰٪,۳٤ ۰۰٪,٤٤
 لها معنى ليس 

56 
)96.55(% 

٥۰ 
 )۸٦,۲۱(٪ 

۳۸ 
 )٦٥,٥۲(٪ 

٥۸ 
 )۱۰۰(٪ 

۸ 
)۱۳,۷۹(٪ 

٤٥,۸ 
)۷۸,۹۷(٪ 

الطالقة في 
 القراءة الشفهية 

 الفهم القرائي ٦۷,۰۱٪ ۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ٥۰,۰۰٪ ٦٦,٦۷٪ ۸۳,۳۳٪

 عوسممفهم ال ٦۱,۱۰٪ ۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ٪٤۲,۸٦ ٤۳٪,۷۱ ۷۱٪,۸٥

۹۲,۸٦٪ 78.57%  متاهة الفهم ۷۳,۱۱٪ ۰,۰۰٪ ۱۰۰,۰۰٪ ٪٥۷,۱٤ 
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 يبلغ درجات متوسط احتساب تم حيث معنى، ليس لها كلمات بقراءة المرتبط ةالفرعي المهمة في الحاد التفاوت أشكال
 .الفردي بالتقييم٪ ٣٥ مقابل الجماعي بالتقييم٪ ٩٥

 في الفردي والتقييم الجماعي التقييم نبي القائمة التباينات من للتحقق توظيفها يمكن التي األخرى الطرق إحدى وتتمثل
 بالعالقة الدرجات توزيع 1 الشكل يستعرض ذلك، على وبناء 1F2.حده على فرعي همةم لكل بالنسبة التوزيعات احتساب

 وبناء .سواء حد على الجماعي والتقييم الفردي التقييم من كل في معنى لها ليس كلمات بقراءة ةالمرتبط ةالفرعي همةبالم
 على يزيد ما أحرز طبيعي، بشكل الفردي بالتقييم بالعالقة احتسابها تم التي الدرجات توزيع من وبالرغم ،1 شكلال على
 الجماعي التقييم في تقريباً  تالميذال جميع أحرز كما الجماعي، االختبار إطار في الكلية الدرجة تالميذال من٪ ٧٥

 ذات الستهداف ونظراً . الفردي التقييم في تفوقاً  األكثر لتالميذا قبل من إحرازها تم التي الدرجات عن تتفوق درجات
 الصدد هذا في تتوفر التي الدالئل تفيد ،)الجماعي والتقييم الفردي التقييم( سواء حد على التقييمين إطار في تالميذال

 .االختبارين بين فيما التكافوء بانعدام

  معنى لها ليس كلمات قراءة همةبم بالعالقة الدرجات توزيع –الجماعي التقييم مقابل الفردي التقييم : 1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (internal consistency)  – الداخلي االتساق معامل

 الثبات معامل أو الداخلي االتساق معامل هي االختبار أنماط من نمط أي بها يتصف التي الهامة السمات أبرز إحدى تتمثل
)reliability .( تحديد بغرض االختبار بنود مختلف بين القائمة التبادلية العالقات إلى استناداً  الداخلي االتساق معامل قياس ويتم 

 على القدرة في الضمني المؤشر يتمثل الحالة، هذه وفي ). general construct( العام المؤشر ذات قياس على البنود تلك قدرة
 الفردي، المستوى على تطبيقها يتم والتي األولى بالصفوف القراءة تقييم أداة صحة من التحقق بالفعل سبق قد ألنه ونظراً . القراءة

                                                           
2  

قييم الفردي مقابل التقييم الجماعيالت  
 مقارنة نتائج مهمة كلمات ليس لها معنى

 التقييم الفردي

  

 

 الجماعي

حة
حي

ص
 ال

ات
كلم

 ال
سبة

 ن

 نسبة الكلمات الصحيحة
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 االتساق معامل في ٠،٨٣ درجة تحقيق إلى ٤ الجدول ُيشير الفرضية، لهذه وتأييداً . الداخلي االتساق معامل يرتفع أن المتوقع من
 معامل ارتفاع على بناء استنباطها تم التي الدالئل وتُفيد  ).بالجدول األخيرة الخانة في ُمبين هو لما وفقاً ( لالختبار الكلي الداخلي

 يوضح تقدم، عما وفضالً  . القراءة على القدرة قياس حيث من االختبار ومصداقية بثبات) Cronbach’s alpha( كرونباخ ألفا
 في الواردة المتغيرات وبقية جهة من متغير كل نبي القائمة التبادلية العالقة" البنود بقية مع البند ارتباط" بعنوان الوارد العمود

 وال. باالعتدال البنود وبقية البند بينمعامل  تميزوي. االختبار من البند ذلك استبعاد حالة في وذلك أخرى، جهة من االختبار
 .فيها تتأصل إشكاليات من المهام الفرعية هذه من أي يعاني

 ة للتقييم الفردي معامل االتساق الداخلي بالنسب  :٤الجدول 

  ارتباط البند مع بقية البنود الثبات (الموثوقية)

 حروفأصوات الالتعرف على  ٥٦,۰ ۰,۸۱
 معنى لها قراءة كلمات ليس ٦۰,۰ ۰,۸۱
 الطالقة في القراءة الشفهية ٦۸,۰ ۰,۷۹
 الفهم القرائي ۰,۷۱ ۰,۷۸
 مسموعفهم ال ٤۹,۰ ۰,۸۳
 متاهة الفهم ٦۹,۰ ۰,۷۸
 قياسالم  ۰,۸۳

 إلى الكلي االختبار مقياس وُيشير. الجماعي للتقييم بالنسبة الداخلي االتساق نتائج ٥ الجدول يستعرض النقيض، وعلى
 الداخلي االتساق لمعامل االصطالحي األدنى الحد عن ينخفض ما وهو كورنباخ، ألفا مقياس على ٠،٥٦ درجة تحقيق
 بشكل بالضعف البنود وبقية بند كل بين التبادلية العالقات تتصف تقدم، ما على وعالوة . ٠،٧٠ بإجمالي ُيقدر والذي
 حروفال أصواتمهمة التعرف على  طويوتن). مقبول باعتباره بالكاد ُيصنف الذي الفهم متاهة مهمة باستثناء( ُمتسق
 ٠،١٤ الجماعي التقييم في الواردة الفرعية المهام بقية مع همةالم هذا ارتباط معامل يبلغ حيث محددة، إشكالية على

 التقييم بقصور تباعاً  ُيفيد ما وهو الداخلي، االتساق معامل انخفاض إلى األمر نهاية في 5 الجدول وُيشير . فحسب
 نتيجة بمثابة األمر هذا وُيعد. بالثبات يتميز نحو علىالتالميذ  بين القراءة على القدرة قياس عن يعجز الذي الجماعي
 .يهاإل التوصل تم أساسية

 جماعيق الداخلي بالنسبة للتقييم المعامل االتسا  :5الجدول 

  ارتباط البند مع بقية البنود الثبات (الموثوقية)

 حروفأصوات الالتعرف على  ۰,۱٤ ٥۸،۰
 معنى لها قراءة كلمات ليس ۰,۳٥ ٥۱،۰
 الطالقة في القراءة الشفهية ٤۷,۰ ٤۳،۰
 الفهم القرائي ۰,۳٤ ٥۲،۰
 مسموعهم الف ۰,۳۳ ٥۲،۰
 متاهة الفهم ٥۳,۰ ٤۸،۰
 المقياس  ٥٦،۰
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 )concurrent validity( -معامل الصدق التزامني

 أفضل يتمثل الجماعي، التقييم تجاه تخوفات تطرح السابقين القسمين في استعراضها تم التي النتائج أن من بالرغم
 في الفردي للتقييم مالئم بديل باعتباره الجماعي باراالخت توظيف إمكانية لتحديد إليه االحتكام يصلح ُمباشر مقياس
 بمقياس محدد اختبار ارتباطمعامل  لتحديد مقياس باعتباره التزامني الصدق معامل تعريف ويتم التزامني الصدق معامل
 بينما الفردي، التقييم في صحته من التحقق سبق الذي المقياس يتمثل الحالة، هذه وفي  .صحته من التحقق سبق
عن طريق حساب معامل االرتباط  التزامني الصدق معامل قياس ويتم. الجماعي التقييم في الجديد االختبار يتمثل

 هامالم مستوى علىمعامل االرتباط  6 الجدول يوضح االختبارين، ضمن الواردة الفرعية هامالم مستوى على الثنائي
، كما تتراوح الغالبية معامالت االرتباط دالة إحصائًيا كلفإن  عية،الفر  هامالم وعبر. الفردي التقييم في الواردة الفرعية

على  مسموعالفهم ال همة). وينطوي م٠,٦٩إلى  ٠,٤١العظمى منها بين المستوى الُمعتدل إلى المستوى القوي (
 ). وتتسق هذه النتائج مع تحليالت االتساق الداخلي التي سبق التعرض لها.٠,٤٦ – ٠,٣١( معامل لإلرتباطأضعف 

 الفرعية ضمن التقييم الفردي هامعالقات التبادلية الثنائية بين المال  :6الجدول 

 
 التعرف على

 حروفأصوات ال

قراءة كلمات 
 لها ليس
 معنى

الطالقة في 
القراءة 
 لفهممتاهة ا مسموعفهم ال الفهم القرائي الشفهية

      1 حروفأصوات ال التعرف على 

     1 *۰,٦۹ معنى لهاقراءة كلمات ليس 

    1 *۰,٥۰ *۰,٤٦ الطالقة في القراءة الشفهية

   1 *۰,٦۹ *۰,٤۲ *۰,٤۱ الفهم القرائي

  1 *۰,٤٦ *۰,۳۱ *۰,۳۳ *۰,۳۱ عوسممفهم ال

 1 *0.48 *0.61 *0.59 *0.45 *0.41 متاهة الفهم

 تبادلية عالقة وجود من وبالرغم  .7 الجدول في الصلة ذات النتائج استعراض يتم الجماعي، بالتقييم يتعلق وفيما
  من العظمى الغالبية تتصف ،)الشفهية القراءة في الطالقة همةوم الفهم متاهة همةم( ٠،٤٥ بواقع متوسطة، واحدة

 جماعيالتقييم ال الفرعية ضمن هامالثنائية بين الم العالقات التبادلية  :7الجدول 

 
 التعرف على

 حروفأصوات ال

قراءة كلمات 
 لها ليس
 معنى

الطالقة في 
القراءة 
 متاهة الفهم مسموعفهم ال الفهم القرائي الشفهية

      1 حروفأصوات ال التعرف على 

     1 *۰،۲٤ معنى لهاقراءة كلمات ليس 

    1 *۰,۱۹ ۰،۰۷ الطالقة في القراءة الشفهية

   1 *۰,۲۷ *۰,۲٦ *۰،۲۱ قرائيالفهم ال

  1 *۰,۱٥ *۰,۲۳ *۰,۱٤ ۰،۰۳ عوسممفهم ال

 1 *۰,۳۱ *۰,۲٤ *۰,٤٥ *۰,۳۱ ۰،۰٤ متاهة الفهم
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 تبادلياً  ارتباطاً  فقط الحروف أصواتالتعرف على  همةم تبطتر  ،تقدم ما على وعالوة. بالضعف معامالت االرتباط
 الفهم همةوم معنى لها ليس كلمات قراءة مهمة التحديد وجه على( رىاألخ الفرعية هامالم من فقط باثنين ملحوظاً 
 للتصميم وفقاً ( الحروف أصواتالتعرف على  همةم انتماء بعدم القائل االفتراض تأييد إلى تباعاً  يؤدي ما وهو ،)القرائي
 .الحال بضرورة التقييم هذا إلى) الحالي

معامالت االرتباط ب الصلة ذات النتائج 8 الجدول يستعرض زامني،الت الصدق لمعامل الُمباشر بالقياس يتعلق وفيما
 في الواردة الفرعية هامالم من محدد همةم رأسي عمود كل ويمثل. التقييمين عبر الفرعية المهام بين التبادلية العالقات

 إلحدى ووفقاً . الفردي التقييم في الواردة الفرعية هامالم من ةمحدد همةم أفقي صف كل يمثل بينما الجماعي، التقييم
 فقط التقييمين عبر القائمة معامالت االرتباط نصف تصنيف يتم الجدول، هذا في طرحها يتم التي البارزة النتائج

). الفهم ومتاهة القرائي، والفهم الشفهية، القراءة في الطالقة هامم: المثال سبيل على( إحصائية داللة ذات باعتبارها
 والذي الجماعي بالتقييم ةالوارد ةالوحيد ةالفرعي همةالم اباعتباره الفهم متاهة همةم تصنيف تمي تقدم، ما على وعالوة
 عالقتين تصنيف يتم ،معامالت االرتباطشدة ب يتعلق وفيما. الفردي بالتقييم الفرعيةهام الم جميع مع كبيراً  ارتباطاً  يرتبط

 بالتقييم الفهم متاهة( ٠،٤٣ – الُمعتدل المستوى ندع بأكمله الجدول في الموضحة معامالت االرتباط من فحسب
 بالتقييم الفهم متاهة – الجماعي بالتقييم الفهم متاهة( ٠،٥٠ إلى باإلضافة الفردي بالتقييم مسموعال فهم –الجماعي

  . منعدمة أو ضعيفة باعتبارها األخرى معامالت االرتباط جميع تصنيف ويتم). الفردي

 ق التزامني بين التقييم الفردي والتقييم الجماعيمعامل الصد  :8الجدول 

 التقييم الجماعي  

  

على  التعرف
أصوات 

 لحروفا

قراءة 
كلمات ليس 

 معنى لها

الطالقة في 
القراءة 
 متاهة الفهم مسموعفهم ال الفهم القرائي الشفهية

التقييم 
 الفردي

التعرف على أصوات 
 *۰,۳۱ ۰,۱۰ ۰,۰۱ *۰.۱٤   -۰,۰۲ -۰,۰۸ الحروف

 لهاقراءة كلمات ليس 
 *۰,۳۸ *۰,۱٥   ۰,۰۷ ۰,۱۳ ۰,۰٥ -۰,۰۱ معنى

الطالقة في القراءة 
 *۰,۳٦ ۰,۱٤ ۰,۰۹ *۰,۳۲   ۰,۱٤ ۰,۰٦ الشفهية

 *۰,۳۳ *۰,۲۰   *۰,۲٦   *۰,۲۸   *۰,۱٥   ۰,۰۸ الفهم القرائي

 *۰,٤۳ ۰,۰۸ *۰,۲٦   *۰,۳۰  ۰,۰٦ ۰,۰۹ مسموعفهم ال

 *۰,٥۰ ۰,۱۲ *۰,۲٥   *۰,۳۰   *۰,۲٤   ۰,۰٤ متاهة الفهم
  

وفي نهاية األمر، ُيشير هذا الجدول إلى انخفاض معامل الصدق التزامني إلى حد بعيد بين التقييم الجماعي والتقييم 
م إجراء مراجعات وتعديالت تالفردي. وينبغي االمتناع عن توظيف االختبار الجماعي كبديل عن التقييم الفردي، ما لم ي

 .يةجوهر 
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 التعرف على أصوات الحروف
 الطالقة في القراءة الشفهية

 كلمات ليس لها معنع
 الفهم القرائي

هة الفهممتا  فهم المسموع 

 تقييم البنود الفردية

يتعرض هذا القسم لفحص البنود الفردية الواردة في التقييم الفردي والتقييم الجماعي بغرض تحديد ماهية التغييرات 
المطلوب إجرائها والتي ربما ُتسهم في تعزيز معامل الصدق في التقييم الجماعي. وانطالقًا من التقييم الفردي، 

الفرعية  هاممن الم همةلكل م ) box and whisker plotsالصندوق ذي العارضتين* (مخطط  2الشكل يستعرض 
 همةمن نسبة الدرجات الصحيحة التي تم إحرازها بالعالقة بم 75الـإلى المئين  25الـالست. ويمثل كل صندوق المئين 

عبارة عن متوسط  ) ((interquartile range IQR(وهو ما ُيطلق أيضًا عليه مصطلح نصف المدى الربيعي  ةفرعي
وُتعبر  ). medianالفرق بين الربيعيين الثالث واألول). وُيعبر الخط القائم في منتصف كل صندوق عن الوسيط (

في نصف  ١،٥)، والتي يتم احتسابها باعتبارها تتجاوز نقطة outliersالنقاط عن القيم الشاذة أو المشاهدات الشاردة (
) (وهو ما ُيعبر عنه في الخط العلوي IQR*1.5مئين الخامس والسبعين (الربيع الثالث) (المدى الربيعي بما يفوق ال

في نصف المدى الربيعي بما يقل عن المئين  ١،٥على العارضة) أو التي يتم احتسابها باعتبارها تنخفض عن نقطة 
ة). ويبين هذا الشكل قدرة جميع ) (وهو ما ُيعبر عنه في الخط الُسفلي على العارضIQR*1.5(الربيع األول) ( 25الـ

، دون توفر دالئل قد التالميذالفرعية الواردة بالتقييم الفردي على توفير معلومات حول قطاع واسع من قدرات  هامالم
وبالرغم من إمكانية إدخال تحسينات،  ). ceiling or floor effectsتُفيد بحدوث تأثيرات الحد األقصى أو الحد األدنى (

 دالئل الُمستقاة من هذا الشكل البياني بفعالية تصميم أداة التقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف األولى.تُفيد ال

 الفرعية بالتقييم الفردي هام: تعيين النقاط اإلحصائية على "مخطط الصندوق ذي العارضتين" بالعالقة بالم2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

الفرعية  هامتعيين النقاط اإلحصائية على الصندوق ذي العارضتين بالعالقة بالم 3الشكل ومن جهة أخرى، يستعرض 
الواردة في التقييم الجماعي. وعلى النقيض من النقاط اإلحصائية التي ُتعبر عن التقييم الفردي، والتي أفادت باتساع 

حة
حي

ص
 ال

ود
لبن

ة ا
سب

 ن
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اعي إلى محدودية نطاق الدرجات الُمحرزة. نطاق الدرجات الُمحرزة، ُتشير النقاط اإلحصائية التي ُتعبر عن التقييم الجم
فرعية  هامم 6 من أصل 4) فحسب، نظرًا لتعرض٢وفي واقع األمر، يتضح في إطار الشكل الُمشار إليه صندوقين (

) على كل من معامل ثبات االختبار lack of variabilityالصحيحة فيها. ويؤثر انعدام التباين ( بنودالرتفاع معدالت ال
 متاهة الفهمل الصدق التزامني بين التقييم الجماعي والتقييم الفردي. وفي نهاية األمر، وعلى ما يبدو، تتمتع وعلى معام

 ذينلاوالتالميذ درجات مرتفعة  وا ُتحرز  ذينلاالتالميذ بالقدرة على التمييز بشكل مالئم بين  – ةفرعي همةباعتبارها م –
(متاهة الفهم) إلى حد  ةالفرعي همةالم هالتي يتم إحرازها في هذ الدرجات بالرغم من ارتفاع –درجات منخفضة  وا ُتحرز 

 الفرعية الواردة في التقييم الفردي.  هامرنة بالغالبية العظمى من المبعيد، مقا

 جماعيالفرعية بالتقييم ال هام: تعيين النقاط اإلحصائية على "مخطط الصندوق ذي العارضتين" بالعالقة بالم3الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفهم  همةوم الطالقة في القراءة الشفهية همةيستعرض الشكالن الواردان في نهاية هذا القسم العالقة التفاعلية بين م
الرئيسية  هامضمن الم همينونظرًا لتصنيف هذين الم القرائي في إطار التقييم الفردي والتقييم الجماعي على حد سواء. 

حديد مدى إتقان مهارات القراءة، من الضروري التحقق من فعالية أداء كل منهما في تقييم التي يتم االحتكام إليها لت
الطالقة في القراءة  همةوبناء على التصميم القائم، ينبغي أن ترتبط الدرجات التي يتم إحرازها في م مهارات القراءة. 

القرائي. وُيعزى السبب وراء هذا األمر إلى طرح الفهم  همةلدرجات التي يتم إحرازها في مالشفهية ارتباطًا وثيقًا با
من قراءته في إطار القطعة  التلميذ/ةاألسئلة التي تقيس الفهم القرائي بما يتناسب مع مقدار النص الذي يتمكن 

عدم  حالة) فحسب من األسئلة التي ُتخاطب الفهم القرائي في ١المحددة. على سبيل المثال، يتم االكتفاء بسؤال واحد (
على طرح السؤال  سوى من قراءة الجملة األولى الواردة في القطعة (أي، بمعنى أخر، يقتصر األمر التالميذ تمكن

من قراءتها). على سبيل المثال، التلميذ/ة الوحيد الذي يتسنى اإلجابة عليه بناء على تلك الجملة الوحيدة التي تمكن 
الطالقة في القراءة الشفهية (من منطلق اقتصار  همةت الُمحرزة على م، تنخفض الدرجامن التالميذ الفئةوبالنسبة لتلك 

 التعرف على أصوات الحروف كلمات ليس لهل معنى
 الطالقة في القراءة الشفهية
 فهم المسموع

 الفهم القرائي
 متاهة الفهم
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 طالقة القراءة الشفهية
%95فواصل الثقة   

هية
شف

 ال
ءة

قرا
 ال

قة
طال

 – 
حة

حي
ص

 ال
ت

لما
الك

بة 
نس

 

القراءة على الجملة األولى فحسب)، بل وأيضًا في حالة اإلجابة  بشكل صحيح عن السؤال الذي ُيخاطب الفهم القرائي، 
ل واحد فحسب من أصل ٪ (نظرًا لإلجابة عن سؤا١٧حيث ال يمكن أن تتجاوز الدرجة الُكلية التي يتم احتسابها نسبة 

الطالقة في  مهمةالعالقة اإليجابية الوثيقة بين الدرجات التي ُتحرز في  4الشكل ستة أسئلة). ومن هذا المطلق، يبين 
).  ٠,٦٩ مقدارهمعامل ارتباط أخرى الفهم القرائي من جهة  همةجهة والدرجات التي ُتحرز في مالقراءة الشفهية من 

الطالقة في القراءة  همةالتي ُتحرز درجات منخفضة في م من التالميذالفئة الُمعتاد أداء تلك وبمعنى أخرى، يتراجع في 
الطالقة  همةالتي ُتحقق درجات مرتفعة في م –من التالميذالفئة الفهم القرائي، بينما يتقدم أداء تلك  همةفي م –الشفهية 

إلى أنه من المتوقع تحقيق مثل هذه النتائج، بناء على  الفهم القرائي. وتجدر اإلشارة همةفي م –في القراءة الشفهية
 طبيعة تصميم االختبار.

  التقييم الفردي –الفهم القرائي  همةالطالقة في القراءة الشفهية وم همةم : 4الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لم تكن األولى دي لمهارات القراءة بالصفوف وبالرغم من ذلك، تجدر اإلشارة إلى المنهجية التي تم استخدامها في إدارة التقييم الفر 
المنهجية التي تم توظيفها في تطبيق التقييم الجماعي.  وفي إطار التقييم الجماعي، تم توجيه كافة أسئلة الفهم القرائي لجميع  نفس

 من استكماله في القطعة المخصصة للقراءة.  تالميذال، بصرف النظر عن مقدار النص الذي تمكن تالميذال

التي  ذيالتالم من فئةالتخمين، من المتوقع في المتوسط أن ينخفض أداء لل تالميذالوبالرغم من أن هذا الوضع ُيتيح الفرصة أمام 
الطالقة في القراءة الشفهية إلى حد بعيد مقارنة بأداء نظرائهم/ نظرائهن ممن يتسنى لهم/ لهن  همةُتحرز درجات ُمتدنية على م

إلى انعدام العالقة بشكل ُمطلق  5الشكل الطالقة في القراءة الشفهية.  وبالرغم من ذلك، ُيشير همةعلى مإحراز درجات مرتفعة 
وبالرغم من أن السبب وراء هذا  ). ٠,٢٧الفهم القرائي (العالقة التبادلية =  همةالطالقة في القراءة الشفهية وم همةتقريبًا بين م

الطالقة في القراءة الشفهية بشكل نسبي في إطار التقييم  همةالتي تم إحرازها على م الوضع ُيعزى جزئيًا إلى ارتفاع الدرجات
عليها قراءة القطعة باستثناء مقدار وجيز منها، قد  التي تعذرذ يالتالممن  فئةالفي ذلك ، بما تالميذالجماعي، غير أن جميع ال

إجمالي عدد الكلمات المقروءة  – طالقة القراءة الشفهية  
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قراءة من  تالميذ 7تمكنالمثال، ائي بشكل صحيح. على سبيل تمكنوا من اإلجابة عن ُمعظم، إن لم يكن جميع أسئلة الفهم القر 
، بينما  .كل االسئلة الست إجابة صحيحةتالميذ منهم من إجابة  5في حين تمكن ، القطعة المحددة ن كلماتمأقل أو كلمة  ٣٠

. ومجددًا، ال تُفسر هذه من أصل األسئلة الست التي تم طرحها –أسئلة  5األخران من اإلجابة بشكل صحيح عن  التلميذانتمكن 
نخفاض الدرجات الفهم القرائي، بالرغم من ا همةعلى م تالميذالنتائج بشكل مباشر أسباب ارتفاع الدرجات الُمحرزة من جانب ال

، وهو الطالقة في القراءة الشفهية، وٕانما توفر هذه النتائج مزيد من الدالئل التي تُفيد بقصور التقييم الجماعي همةالُمحرزة على م
 الفهم القرائي من أجل التطبيقات المستقبلية.  همةوم الطالقة في القراءة الشفهية همةما يستدعي مراجعة كل من م

 جماعيالتقييم ال –الفهم القرائي  همةالطالقة في القراءة الشفهية وم همةم : 5الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجز النتائج

 الفرعية بالتقييم الجماعي بقصور األداة التي تم تجريبها بشكل هامالدرجات الُمحرزة عبر جميع الم تُفيد الدالئل الُمستقاة من ارتفاع
، وهو األمر الذي يستوجب مراجعتها وتعديلها وٕاعادة تطوير االختبار من أجل التطبيقات المستقبلية.  ومن استرشادي في مصر

على انخفاض معامل االتساق الداخلي لالختبار، جنبًا إلى جنب مع تدني بناء  الجدير بالذكر أنه يتم تأييد صحة هذه النتائج 
ومن جهة أخرى، تسبب انعدام التباين في الدرجات الُمحرزة ضمن  مستوى الصدق التزامني بين التقييم الجماعي والتقييم الفردي. 

 تالميذالمن ي تحقق درجات مرتفعة مقارنة بتلك الفئة الت تالميذالمن الفرعية في تعذر التمييز على النحو المالئم بين الفئة  هاملما
وفي نهاية األمر، ليست ثمة دالئل ُتفيد بإمكانية استخدام النسخة الحالية للتقييم الجماعي كبديل  التي تحقق درجات منخفضة. 

 (أو ربما كمكون تكميلي) عن التقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف األولى.
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 ومقترحات لبحوث أخرى  الحدود والتوصيات
 التحديات األساسية التي واجهت التقييم الجماعي

على درجة كبيرة  التقييمالفرعية الواردة في  هامالمأن  في التقييم الجماعي التالميذ أحرزهاارتفاع النتائج التي يشير ُربما 
الفرعية  هامنود التي تم توظيفها في الم، واألسئلة والبءة. وبالرغم من ذلك، تم استمداد قطعة القراجًدا من السهولة

تقييم أداة ، ومتاهة الفهم بشكل مباشر من المسموعالمرتبطة بكل من الطالقة في القراءة الشفهية، والفهم القرائي، وفهم 
دراسة األساس وفي إطار  .٢٠١٣لعام االبتدائي التي استحدمت في دراسة األساس  مهارات القراءة بالصف الثالث

القطعة  من قراءة تالميذ الصف الثالث االبتدائي تي شملالت تقييمعينة المن ٪ فقط ١٣تمكنت  ،ار إليهالُمشا
 ؛ كما تمكنكلمة صحيحة في الدقيقة ٥٠: المرجعيةالطالقة في القراءة الشفهية عند مستوى العالمة  مهمةالمخصصة ل

الفهم القرائي؛ كما  مهمةل األسئلة الست لأصأسئلة من  5من اإلجابة بشكل صحيح على  من التالميذ٪ ٩ أقل من
 فهم تقيس التيفقط من اإلجابة بشكل صحيح على ستة أسئلة من إجمالي األسئلة السبع  من التالميذ٪ ١٨ تمكن

فإن محتوى المهام الفرعية نفسها ال تفسر النتائج العالية التي حصل عليها التالميذ في ومن هذا المنطلق،  . لمسموعا
 .الجماعي التقييم

بأنهم كانوا قراء أفضل  ، في المتوسط،التجريبي تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين اشتركوا في التقييم الجماعي تميز
. 2013في دراسة األساس الصف الثالث  تالميذمن  قوميتم اختيارها على المستوى المن العينة العشوائية التي 

في إطار التقييم الفردي والتقييم الجماعي على حد سواء، وهو  لالختبار يذالتالممجموعتا خضعت وبالرغم من ذلك، 
بالعالقة مع التقييم (في التقييم الجماعي  التالميذتفسير ارتفاع الدرجات التي تم إحرازها من قبل  معهاألمر الذي يتعذر 

 .الفردي)

) تحديات رئيسية تم التعرض لها في ٣الثة (ث الدرجات العالية التي حصل عليها التالميذعكس ت، وفي المقام األول
) ٢(و األجوبة؛  تخمينل التالميذ) الفرصة السانحة أمام ١( تطبيق أداة التقييم الجماعي االسترشادي، كما يلي: 

للمغاالة  التالميذ) الفرصة السانحة أمام ٣(و لنسخ األجوبة من زمالء/ زميالت الدراسة؛ التالميذالفرصة السانحة أمام 
 و المبالغة في تقدير األداء القرائي. أ

ومن الجدير بالذكر أن هذه الممارسات الثالثة قد شاع حدوثها في هذا التطبيق االسترشادي، وفقًا لما هو موضح فيما 
 أدناه:

أصوات على  التعرفب الخاصةالفرعية  هامفي إطار هذا التقييم االسترشادي، اعتمدت الم  تخمين اإلجابة: •
، على أسئلة االختيار من متعدد. وبالنسبة مسموعفهم المعنى، والفهم القرائي، و  لها اءة كلمات ليسر الحروف، وق

وفيما يتعلق بعدد  بثالثة خيارات لالنتقاء منها.  التالميذللغالبية العظمى من األسئلة التي وردت في التقييم، تم تزويد 
ت الخيارات عن بعضها البعض إلى حد بعيد، بحيث سهل على من األسئلة (المفردات) التي وردت في التقييم، تمايز 

تخمين اإلجابة الصحيحة بناء على المعارف العامة المتضمنة في القصة، وبدون االضطرار إلى اإلصغاء  التالميذ
وهم بصدد اختيار أجوبة عن  التالميذبانتباه للسؤال المطروح. وفي واقع األمر، أمكن رصد عدد ال بأس به من 

أو بعد استكمال القصة المخصصة للفهم  مسموعفهم السئلة المتضمنة بعد االستماع إلى القطعة الُمخصصة لاأل
 . االستماع إلى األسئلة التي يتم طرحها من قبل قائد التقييم الجماعي فاكولكن  –القرائي 
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من المدارس  حيث تم تم تنفيذ التقييم الجماعي تحت مواصفات ضبط جودة عالية في العديد  : نسخ األجوبة •
تعليمات واضحة للتالميذ من أجل تنيفذ مهام التقييم ،  قدم منفذ التقييمجيًدا.  تمت إدارتهااختبار التالميذ في بيئات 

االختبار بالشكل الذي يتيح أكبر درجة من الخصوصية للتالميذ. الدراسة التي استخدمت في إجراء حجرة  وُنظمت
من المدارس التي ُأجرى التقييم فيها بعض محاوالت من جانب بعض فقط احدة ومع ذلك ُرصدت  في مدرسة و 

التالميذ لنقل اإلجابات من زمالئهم. وقد ٌيعزى هذا األمر إلى تصميم و مساحة حجرة الدراسة التي ُطبق فيها التقييم 
يث المسافة محدودة ن يجلسان مًعا على مقعد واحد حيًذا جالسين في صفين  . كل تلميذيتلم 35حيث كان بها 

إضافًيا تمكن فيه بعض التالميذ  قد يكون قد اتاح وقًتابينهما. وكذلك ، فإن إيقاع طرح األسئلة على التالميذ 
بالتجول بعيونهم نحو أوراق اإلجابة الخاصة بزمالئهم.وأخيًرا، فإنه من المحتمل أن يكون  تصميم ورقة إجابة التلميذ 

تعدد لكل مهمة فرعية في صفحة واحدة من المحتمل قد ساعد في إتاحة الفرصة أمام وترتيب بدائل االختيار من م
وُيعد هذا األمر بمثابة درس ُمستفاد من  التالميذ للقيام بمحاوالت لنقل اإلجابات من زمالئهم في هذه المدرسة.

 . بلبشكل مباشر في تصميم التقييم الجماعي في المستقهذا ، و سيفيد  التقييم االسترشادي

بوضع  التالميذبقراءة قطعة محددة، تمت مطالبة  ةالمرتبط ةالفرعي همةفيما يتعلق بالم  المغاالة في تقدير األداء:  •
عالمة على الكلمة األخيرة التي يتم االنتهاء من قراءتها في ختام الوقت المخصص لهذا الغرض. وعمدت الغالبية 

بمطالعة القطعة القرائية بالبصر  التالميذالنهائية في القطعة. وقد التزم  إلى التأشير على الكلمة التالميذالعظمى من 
مع ضرورة االلتفات إلى تسارع إيقاع القراءة بالبصر عن إيقاع القراءة الشفهية إلى  –عن طريق القراءة الصامتة 

حالة ممارسة القراءة  من قبل المراقب في التالميذحد بعيد. ولألسف، يتعذر التحقق من األداء القرائي الفعلي 
ومن هذا المنطلق، فإن االكتفاء باالعتماد على الكلمة النهائية التي يتم التأشير عليها أو وضع دائرة  بالبصر. 

يتسبب على األرجح في المغاالة في تقدير مستوى الطالقة في القراءة الشفهية أو مستوى  التالميذحولها من قبل 
 للتقييم الجماعي. التي خضعتميذ عينة التالالقرائي بين الفهم 

 التي القصور أوجه من بعض ذلك في بما الجماعي، التقييم أسلوب شاب الذي الحاد القصور أوجه من بعض وتشتمل
 :يلي ما على إليها، اإلشارة سبق

 النص قدارم عن النظر بغض ،التالميذ جميع على القرائي الفهم ُتخاطب التي األسئلة كافة طرح تم  :القرائي الفهم
 تم التي األسئلة تحديد عن الجماعي التقييم ويعجز . واحدة دقيقة خالل القطعة في قراءته من التالميذ تمكن الذي

  القراء. طعةق من الجزء لذلك التالميذ قراءة عدم بسبب خاطئ بشكل عنها اإلجابة

 التقييم قائد ويعجز. الشفهية القراءة في ةالطالق قياس الجماعي التقييم على يتعذر  :الشفهية القراءة في الطالقة
 وفي. واحدة دقيقة خالل الصامتة القراءة طريق عن قراءتها التالميذ من يتمكن التي الكلمات عدد تحديد عن الجماعي

من  الطالقة مستوى تقييم في أساسي عنصر بمثابة ُيعد ما وهو القراءة، في الدقة مستوى تقييم يستحيل ذاته، الوقت
لدى  نطقالو  القراءة في الطالقة مستوى اختبار الجماعي التقييم على يتعذر المنطلق، هذا ومن. تةالصام القراءة خالل

 التالميذ.

 على الدرجات احتساب األمر ويتطلب. الكترونية أساليب باستخدام الجماعي التقييم عمليات تطبيق يتعذر الختام، وفي
 .تحليلها بغرض البيانات جداول في اً يدوي وٕادخالها التالميذ استجابة أوراق

 فوائد ومزايا التقييم الجماعي
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تصميم وتطبيق التقييم الجماعي، ثمة فوائد ومزايا تترتب عن تطبيق التقييم  واجهت التحديات التيعلى الرغم من 
لة بالتقييم الجماعي الجماعي مقارنة بالتقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف األولى. وتشتمل تلك الفوائد ذات الص

  ما يلي: على

  أحد أشكال القصور التي تشوب التقييم الجماعي  يعتبراالعتداد في واقع األمر،   :خطأ المقيماحتماالت تخفيض
القراءة الشفهية يؤدي طالقة  همةفائدة يتميز بها في ذات الوقت. ومن الجدير بالذكر أن افتقار التقييم الجماعي لم

االت الخطأ من جانب المقيمين، فيما يتعلق بكيفية احتساب كلمات بعينها باعتبارها صحيحة أو إلى انعدام احتم
وعالوة على ما سبق، يؤدي التقييم الجماعي إلى  .)التشكيل(الضبط خاطئة، على أساس قراءتها مقترنة بعالمات 

. وينبغي مراعاة للتالميذ مهام الفرعيةعند تقديم تعليمات تنفيذ ال المقيمينبين  الخطأو  التباينحد كبير إلى خفض 
درجات ) عند احتساب inter-rater reliabilityعدد من القضايا الهامة، بما في ذلك معامل الثبات بين المقيمين (

 تقديم تعليمات اتساق، باإلضافة إلى مراعاة معنى لها قراءة كلمات ليس همةالطالقة في القراءة الشفهية وم همةم
التقييم الفردي لتقييم  تطبيقفي المختصين عدد من المقيمين غير ب عند االستعانةالفرعية، والسيما  هاممختلف الم

 مهارات القراءة بالصفوف األولى. 

  مزيد من مشاعر الثقة، مع  التالميذبطبيعة الحال، تنتاب   :للتالميذتخفيف الضوابط والقيود على األداء القرائي
ومن الجدير بالذكر أن  التقييم الجماعي نظرًا لعدم االلتزام بالقراءة الجهورية.  انخفاض حدة التوتر، في إطار

لدى ممارسة القراءة الصامتة، دون االنشغال بمراعاة صحة نطق الكلمات، تؤدي إلى اإلسراع من إيقاع القراءة 
) إعادة ١( تحقيق ما يلي:ميذ فهؤالء التال ،وفي ذات الوقت  قرائي متوسط ومتقدم. بمستوىاللذين يتمتعون التالميذ 

) إعادة التحقق من االختيارات التي سبق ٢(وللتحقق من دقة استيعاب ما تم قراءته،  بنص القراءةأقسام سابقة قراءة 
 الميذالتقام  االسترشادي،دها في إطار التقييم ووفقًا للمالحظات التي تم رص. متاهة الفهم همةتحديدها في م

 التالميذيتسنى إطار عمليات التقييم الفردي، إليهما فيما أعاله. وعلى النقيض من ذلك، وفي  اإلجرائين الُمشارب
جمل سبق قراءتها أو  معاودة مطالعة ذالتالميعلى ممارسة القراءة بشكل خطي ُأحادي االتجاه فحسب. ويتعذر 

كن قطع القراءة طويلة فإن التالميذ وٕاذا لم ت .الفهم متاهةفي مهمة سبق تحديدها إعادة التحقق من الخيارات التي 
 الفهم القرائي.  همةدرجات ُمرتفعة إلى حد بعيد في م يمكنهم الحصول علىاعي التقييم الجم المشاركين في

 :فضًال عن  –فقط اواحدً  مؤهًال  ايتطلب التقييم الجماعي ُمقيمً   تقليل عدد المقيمين وتخفيض الدورات التدريبية
ية المطلوبة إلتقان قيادة التقييم الجماعي. ويستغرق تدريب القائمين على تطبيق التقييم محدودية المهارات الفن

فترة تتراوح بين يوم   –األولىالتقييم الفردي لمهارات القراءة بالصفوف ممن لديهم سابق خبرة في تطبيق  –الجماعي
 واحد إلى يومين فحسب.

  الحجماقتصاديات Economies of scale):(  ٢٥إلى  ٢٠مع عدد يتجاوز  التقييم الفرديملية تطبيق تنطوي ع 
تطبيق أداة التقييم وبافتراض  على صعوبات وٕاجراءات استثنائية.  واحدة و لمدة يوم واحدمدرسة في تلميذ/ة 
) مقيمين من ٣فرعية، يقتضي الوضع االستعانة بثالثة (هام م ٦إلى  ٥مع االلتزام بحجم قياسي يتراوح بين  ،الفردي

) ١في المقابل، يتطلب التقييم الجماعي االستعانة بمقيم واحد (و   .بشكل فردي التالميذل اختبار هذا العدد من أج
مجموعات تتألف كل منها  ٥من أجل تقييم عدد يرقى إلى  – تلميذ/ة ١٣٠إلى  ١٢٠فحسب لتقييم عدد يتراوح بين 

دقيقة  ٤٥إلى  ٣٥لتقييم الجماعي فترة تتراوح بين ويستغرق استكمال ا في المدرسة الواحدة.  – تلميذ/ة ٢٥من 
فحسب، منذ بداية وحتى نهاية التقييم. وباإلضافة إلى ذلك، يتسنى للشخص القائم على التقييم الجماعي اختبار عدد 
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في كل مدرسة ضمن أي مدرستين تقعان على مقربة من بعضهما البعض، بواقع  تلميذ/ة ٦٠إلى  ٤٠يتراوح بين 
وبالرغم من كل مدرسة.  تلميذ/ة 25إلى  ٢٠وال يتطلب التقييم القومي اختبار  ماعيين في كل مدرسة. تقييمين ج

من ذلك، وفي حالة حرص المديريات التعليمية، أو اإلدارات التعليمية، أو المدارس على تقييم األداء القرائي بين 
مقارنة بين األداء القرائي بين المدارس الصف الثالث على مستوى كل مدرسة على حده، ربما بغرض ال تالميذ

من كل مدرسة معنية.  تلميذ/ة ٤٠وبعضها البعض، ينبغي عندئذ تشكيل عينة عشوائية تتألف بحد أدنى من 
 إجراء تقييم جماعي.  التالميذوبطبيعة الحال، يتطلب هذا العدد من 

ب مع الحلول الُممكن إيجادها للتغلب على التحديات وبناء على الفوائد التي يتميز بها التقييم الجماعي، جنبًا إلى جن
األساسية القائمة، يجدر بنا إجراء مزيد من البحوث والتطبيقات االسترشادية حول المنهجيات التي يتم توظيفها في 

 .التقييمات الجماعية

 التوصيات
 تكرار على الحرص مع في،الكا الوقت تخصيص الثباتبالصدق و  تتميز التي التقييم أدوات تصميم عملية تتطلب

 الجماعي التقييم ألداة األول التجريبي التطبيق بمثابة االسترشادي التطبيق هذا وُيعد. التجريبي التطبيق عمليات
 أن بالذكر الجدير ومن  .العربية مصر جمهورية في العربية باللغة تنفيذها تم والتي بها المقترنة العمل ومنهجية
 نحو على الجماعي للتقييم التالية التطبيقات إثراء في ُتسهم سوف األول الجماعي التقييم اهذ من الُمستقاة الدروس

 مزاياو  فوائد وتستوجب .٢٠١٤ عام إجراءه تم الذي التجريبي التقييم هذا من الغرض ُيمثل ما وهو باالعتبار، جدير
 إخضاعها ضرورة مع التعديالت، من مزيد إدخال ضرورة تسوغ كما البحوث، من مزيد إجراء الجماعي التقييم منهجية

 ذلك، من وبالرغم. الفردي التقييم أداة عن الجماعي التقييم بأداة كامل بشكل االستعاضة يجوز وال . التجريب من لمزيد
 التوقيت، وفعالية التكلفة، بانخفاض تتميز صحيحة، تكميلية منهجية باعتبارها الجماعي التقييم بأداة االستعانة يجوز

 إتقان مستوى وتقييم متابعة عملية إثراء أجل من باالعتبار وجديرة هامة معطيات استمداد في منها االستفادة يمكن ماك
 .ءةالقرا مهاراتالتالميذ ل

  :يلي لما وفقاً  الفنية التوصيات من العديد استخالص يمكن االسترشادي، التطبيق على وبناء

 التالميذ إلزام إن: متعدد من االختيار أسئلة عن) االنشائية األجوبة( المفتوحة االستجابات بأسئلة االستعاضة .1
 من األجوبة انتقاء عن عوضاً  المطروحة، األسئلة من سؤال بكل بالعالقة منهن/ منهم بكل الخاصة األجوبة بكتابة

 إمكانية من دالح إلى باإلضافة األجوبة تخمين احتماالت خفض في كبير حد إلى ُيسهم سوف متعددة، خيارات بين
 األجوبة تسجيل في الُمستغرق الوقت زيادة إلى اإلجراء هذا يؤدي سوف ذلك، من وبالرغم  .االستجابات نسخ

 تقدم، ما على وعالوة. األجوبة تلك بشأن قرارات اتخاذ كيفية على التأثير إلى باإلضافة بشأنها، الدرجات واحتساب
 القراءة، مهارات تقييم أغراض في االختبار توظيف استمرار يضمن ابم المطلوبة األجوبة في النظر إمعان ينبغي
 . الكتابة مهارات وليس

 وتم.  للتجريب المنهجية هذه إخضاع تم ،تلميذ/ة 12 استهدف الذي الجماعي للتقييم النهائية الجولة إطار وفي .2
 لتسجيلالتالميذ  أمام المجال تُفسح فارغة بأسطر متعدد من االختيار أسئلة على تعتمد التي األجوبة ورقة استبدال
 من الُمستمدة النتائج 6 الشكل ويستعرض. القرائي والفهم المسموع فهم تيهمبم بالعالقة بهن/ بهم الخاصة األجوبة
 الجماعي التقييم في إحرازها تم التي المتوسطة النتائج مةئمال إليه الُمشار الشكل ويوضح. الُمعدل التجريب
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 األصلي الجماعي بالتقييم مقارنة والفهم، القراءة بمهام بالعالقة النتائج تلك انتشار نطاق مةئمال إلى باإلضافة
 بها يتيمز التي والخصائص السمات بعيد حد إلى الُمعدل التقييم هذا ُيضاهي كما ،)3 الشكل على اإلطالع ُيرجى(

 القرائي الفهم بمهمة بالعالقة األجوبة صحة متوسط يبلغ وبينما ). 2 الشكل على اإلطالع ُيرجى( الفردي التقييم
٪ ٨٥و٪ ٦٨ األداء متوسط يبلغ األصلي، الجماعي التقييم في التوالي على٪ ٩٦و٪ ٩٨ المسموع فهم ومهمة

 كامل بشكل ُتجيب ال النتائج هذه أن من وبالرغم. التوالي على المسموع همومهمة ف القرائي الفهم همةبم بالعالقة
 غير األصلي، الجماعي التقييم في عام بشكل التالميذ أداء ارتفاع ُتعلل التي األسباب بشأن حالمطرو  السؤال على
 مع وثيق بشكل االتساق من مزيد تحقيق إلى يؤدي بما االختبار ُمراجعة كيفية إلى ُتشير واعدة دالئل توفر أنها

 .الفردي التقييم في الُمحرزة الدرجات

 تلميذ/ة 12بـ ديل تصميم التقييم الجماعي بالعالقة : النتائج الناجمة عن تع6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكثر المشتتات من مزيد إدراج مع االختيارية، األجوبة من مزيد بتوفير االكتفاء يمكن ربما تقدم، ما على وعالوة
 عليها يتعذر التي باتالمستجي/ المستجيبين فئة جانب من انتقائها يتسنى التي الخيارات المثال، سبيل على( مالئمة

 التالميذ بين البصرية الفواصل أو الحواجز بعض توفير فإن أخرًا، وليس وأخيراً ). كاملة بصورة القرائية القطعة استيعاب
 لم ذلك، من وبالرغم  .االزدحام تعاني التي الدراسية الحجرات داخل النسخ احتماالت تخفيض في  ُيسهم أن يمكن

  .إطالقها إلى عمدنا التي االسترشادية العملية إطار في ختبارلال المنهجيات هذه تخضع

: الصامتة القراءة على تعتمد التي بالتقييمات بالعالقة القرائية قصصلل المالئم الطول تحديد بغرض بحوث إجراء •
 تتميز القرائي، ثرالتع من تعاني التيذ يالتالم أداء مستوى هاأداؤ  يتجاوز التي التالميذ من العظمى للغالبية بالنسبة

 تتألف الراهن، الوقت وفي . ةالجهوري القراءة إيقاع يفوق سريع بإيقاع الصامتة القراءة ممارسة على بالقدرة الفئة هذه
 ٦٠إلى ٥٧ بين يتراوح عدد من الشفهية القراءة ألغراض تخصيصها يتم والتي الُمعتدل الحجم ذات القرائية القطعة

 كلمات ليس اها معنى التعرف على أصوات الحروف
 الفهم القرائي الطالقة في القراءة الشفهية
 متاهة الفهم فهم المسموع
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 من العدد هذا يتناسب ال ذلك، من وبالرغم. مصر في الثالث بالصف القراءة إتقان ياتمستو  لجميع بالنسبة كلمة،
 بالصف تالميذالمن  فئةال لتلك بالنسبة القرائي المقطع ذلك قصر لفرط نظراً  الصامتة، القراءة إيقاع مع الكلمات
 بحوث إجراء األمر ويتطلب.  واحدة دقيقة خالل وذلك متقدمة، إلى متوسطة قرائية بمهارات تتمتع التي الثالث

 بعالمات مقترنة – الحديثة القياسية العربية باللغة بالعالقة القرائية للفقرات المالئم الطول تحديد بغرض تطبيقية
 ١٥٠ إلى ١٠٠ بين القرائية القطعة تتراوح وربما. الصامتة القراءة ألغراض ُتخصص والتي – )التشكيل( الضبط

  األولى. الدراسية للصفوف وفقاً  أيضاً  لنص المقرؤا طول يتفاوت وقد. كلمة

 التقييم أدوات من القادمة الجوالت تطبيق ينبغي  :التالميذ من عشوائية عينات على الجماعية التقييمات تطبيق •
. المستويات في القراءة جميع استبيان أمام الفرصة ُيتيح بماالتالميذ/التلميذات  من عشوائية عينات على الجماعي

 لمهارات الفردي التقييم أدوات عبر الجماعي للتقييم تخضع التي العينة ذات اختباريمكن  ،الجدوى ُيحقق نحو علىو 
  إحرازها يتم التي الدرجات تباين ومستوى نطاق حيث من المقارنة إمكانية تعزيز يكفل بما األولى، بالصفوف القراءة

 الجماعي التقييم بأدوات االستعانة ينبغي ذاته، الوقت وفي. المختلفة التقييم أدوات عبر المتناظرة الفرعية هاملما في
 استهدافها يتم التيمن التالميذ  للفئة بالنسبة الُمثلى المادية والترتيبات القصوى األعداد تحديد بغرض االسترشادي

 التربية لوزارة التابعة ةالدراسي الحجرات من نمطية دراسية حجرة داخل تطبيقه يتم الذي الجماعي التقييم إطار في
  .األجوبة نسخ فرص من اإلقالل يضمن بما والتعليم

 منهجية تتسمقد   :الدراسية والصفوف الفرعية للمهام وفقاً  الجماعية التقييمات جدوى مدى في والتدقيق البحث •
 األخر بالبعض قارنةم الفرعية المهام ببعض بالعالقة والجدوى والدقة، الصحة، طابع من بمزيد الجماعي التقييم
 يتعلق فيما الفردي التقييم عن متميز بديل باعتباره الجماعي بالتقييم االستعاضة يجوز المثال، سبيل وعلى  .منها

 الجماعي التقييم يتصف وربما  .القراءة في الطالقة بمستوى يتعلق فيا ليس ولكن ،تالميذال بين الفهم مستوى بتقييم
 يفوقه وما الثالث الصف تالميذ بين القراءة على القدرة الختبار توظيفه يصح بحيث لعمليا والطابع الدقة من بمزيد
 التالميذ تواجه وربما. والثاني األول الدراسيين الصفين تالميذ الختبار توظيفه بإمكانية مقارنة دراسية، صفوف من
 بشكل الفرعية بالمهام المرتبطة لتعليماتا تتبع على القدرة حيث من الصعوبة من مزيد المبكرة العمرية المراحل في

 القراءة لمهارات الفردي التقييم بأدوات مقارنة الجماعي، التقييم على القائمين جانب من تقديمها يتم والتي صحيح
 التالية التطبيقات إخضاع وينبغي. المقيم مع وجه إلى وجهاً  فردي بشكل إدارتها يتم التي األولى بالصفوف
 بناء وأيضاً  الفرعية، للمهام وفقاً  ودقتها، جدواها  تقييم بغرض للفحص منهجي نحو على الجماعي ييمالتق لمنهجيات

  .الدراسي الصف مستوى على

   :الغرض/ الهدفالمنهجية بعالقتها مع  جدوى اختبار ثم –الجماعي التقييم استخدام وأغراض أهداف تحديد •
 الدقيق، والتقييم التطبيقي البحث من ممتدة سنوات على األولى بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم أدوات تعتمد

 وفي. جدواها ومدى بها، المرتبطة واألهداف األدوات، لتلك المالئم التطبيق أشكال حول المهني والتوجيه واإلرشاد
 . العناصر هذه لمثل ىاألول بالصفوف القراءة مهارات بقياس المعنية الجماعي التقييم أدوات تفتقر الراهن، الوقت
 المقرر من هل  الجماعية؟ التقييمات تطبيق من تحقيقه الُمراد الُمحدد/ الغرض  الهدف هو ما الصدد، هذا وفي

 أدوات وباعتبارها األولى، بالصفوف القراءة لمهارات الفردي التقييم أدوات عن الجماعي التقييم بأدوات االستعاضة
 التربية لوزارة بالنسبة قوميال للتقييم منهجية وبوصفها التعليمية، المنظومة توىمس على القراءة مهارات لتشخيص
 القراءة لمهارات تالميذال اتقان مدى ومقارنة تقييم تيسير بغرض الجماعي التقييم توظيف المقرر من هل والتعليم؟

 عن الجماعي التقييم تطبيق المقرر من هل  التعليمية؟ المديريات بين أو التعليمية، اإلدارات بين أو المدارس، بين
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 التدريبات من األدنى بالحد تزويدها بعد المحلي المستوى على واإلشراف التوجيه فرق أو التدريس هيئات طريق
 خبراء قبل من الجماعي التقييم تطبيق المقرر من هل بها؟ الخاصة التعليمية اإلدارات أو المدارس داخل

 تحديد ينبغي  ؟بالعينة الُمشاركة المدارس إطار في والتعليم التربية وزارة مستوى على التقييم مجال في ومتخصصين
 للتقييم المستقبلية االسترشادية التطبيقات إطار في الجماعي التقييم بأدوات المرتبطة االستخدام وأغراض أهداف

 مع جنب إلى جنباً  التقييم، فأهدا مع التجريبي بالتقييم المرتبطة والظروف األوضاع اتساق يكفل بما ،الجماعي
  .الموضوعة باألهداف مقارنة التقييم جدوى مدى تقييم إمكانية

 الجماعي التقييم إطار في والثبات الصدق معاملي بشأن واالستقصاء البحث من الُمستقاة الدالئل محدودية من وبالرغم
 إدخال إلى باإلضافة لها، التعرض يتم التي الرئيسية التحديات لبعض التصدي طريق عن هأن غير مصر، في التجريبي

 لالعتقاد يدفعنا ما األسباب من هناك الجماعي، التقييم تطبيق وٕاجراءات التقييم أداة من كل على الضرورية التعديالت
 ستوىالم على إدارتها يتم التي األولى الدراسية بالصفوف القراءة مهارات تقييم بأداة المرتبطة الفوائد تحقيق بإمكانية

 .المستقبلية التطبيقات إطار في الجماعي
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التقييم الفردي والتقييم الجماعي
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  2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القوميمن التقييم  –الفردي  تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 23 

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 24 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 25 

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 26 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 27 

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا قوميال تقييمال ةأدا



 28 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 2014 –لمهارات القراءة في الصف الثالث  لثانيا القومي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 29 

 أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبيالجماعي  تقييمال ةأدا



 30 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

  أداء قائد التقييم الجماعي – التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 31 

  أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبياعي الجم تقييمال ةأدا



 32 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

  أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 33 

  أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 34 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

  أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 35 

  اء قائد التقييم الجماعيأد –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 36 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

  أداء قائد التقييم الجماعي –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 37 

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا 



 38 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 39 

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا

 



 40 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةاأد



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 41 

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا

 



 42 تقرير التقييم الجماعي التجريبي –التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا



 تقرير التقييم الجماعي التجريبي  -التقييم القومي الثاني لمهارات القراءة للصف الثالث االبتدائي بمصر 43 

 تالميذال أجوبة نموذج  –التجريبي الجماعي تقييمال ةأدا

 


