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مصور مستوى التحصيل لقراءة  ACMالثالث و  ACMال ُمعدّ ل وAAMM
نظرة عامة
أصدرت والٌة مٌنٌسوتا  K-12معٌارً ا أكادٌمًٌا – مهارات اللؽة اإلنجلٌزي فً  .2010بالنسبة لتنقٌح هذه المعاٌٌر ،استكملت مٌنٌسوتا معاٌٌر
مهارات اللؽة اإلنجلٌزٌة األساسٌة المشتركة ،والتً اعتمدت مجملها .تم تحدٌد التقٌٌمات العملٌة األولى المعتمدة على مجموعة قراءة المعاٌٌر المنقحة
فً
ربٌع .2013
تمثل المعاٌٌر األكادٌمٌة  2010لمٌنٌسوتا  – K-12آلداب اللؽة اإلنجلٌزٌة أكثر التوقعات عظمة فً القراءة الشاملة لما تم توقعه فً المعاٌٌر
األكادٌمٌة لـٌ . 2013تم تفعٌل هذه التوقعات فً مواصفات االختبار وتقٌٌماته من خبلل زٌادة التعقٌد والدقة فً فقرات القراءة وبنود االختبار.
الهدؾ من المعاٌٌر والتقٌٌمات المنقحة هو ضمان أن الطالب سٌوضح الكلٌة واستعداده الوظٌفً.

تقييمات قراءة مينيسوتا
موصفات مستوى التحصٌل فً هذه الوثٌقة مكتوب لثبلثة تقٌٌمات قراءة حٌث ُتدار على أنها جزء من نظام تقٌٌم مٌنٌسوتا .تم تثبٌت مواصفات
االختبار و sDLAلتقٌٌمات قراءة مٌنٌسوتا فً مجموعة قراءة للمعاٌٌر األكادٌمٌة لمٌنٌسوتا  –K-12مهارات اللؽة اإلنجلٌزٌة .تصؾ sDLA
لثبلثة اختبارات توقعات األداء التً تختلؾ اختبل ًفا كبٌرً ا وف ًقا لتعداد السكان الذٌن ٌفعلون االختبار ،وما ٌتم تقٌٌمه فً االختبار وطرٌقة التقٌٌم.

التقٌٌمات الشاملة لمٌنٌسوتا  -السلسلة الثالثة ()ACs
ٌتم إدارة قراءة  ACsللطبلب فً تعداد السكان العام .لجمٌع الطبلب ،لكن نسبة صؽٌرة من الطبلب بتعداد درجات من  8-3وٌ 10أخذون قراءة
 .ACsؼالبٌة الطبلب الذٌن ٌتلقون خدمات تعلٌمٌة خاصة ٌأخذون هذا االختبار باعتباره تقٌٌم قراءة ألؼراض المساءلة.

التقٌٌمات الشاملة لمٌنٌسوتا-مُعدّلة (-ACsمُعدّل)
ٌعد قراءة  ACsالمُعدّل تقٌٌم بدٌل معتمد على معاٌٌر التحصٌل المُعدّلة .قد ٌحدد فرٌق برنامج التعلٌم المنفرد ( )PEIهذا التقٌٌم للطبلب الذٌن لدٌهم
إعاقات تحول دون إتقان إثبات مهارتهم فً ٌ .ACsعتمد -ACsالمُعدّل على مواصفات االختبار نفسها باعتباره  ،ACsلكن مع التقلٌل من
صعوبة االختبار وطوله .الوالٌات المتحدة سحبت وزارة التعلٌم دعمها لهذا التقٌٌم ،وإدارتها فً مٌنٌسوتا ستكون فً ربٌع .2014

اختبار مٌنٌسوتا للمهارات األكادٌمٌة ()AAsM
ٌعد قراءة  AAsMتقٌٌم بدٌل معتمد على معاٌٌر التحصٌل البدٌلة .قد ٌختار فرٌق برنامج التعلٌم المنفرد ( )PEIهذا التقٌٌم للطبلب الذٌن ٌعانون من
إعاقات إدراكٌة كبٌرة .تستند مواصفات اختبار قراءة  AAsMعلى عدد محدود من المعاٌٌر ذات مستوٌات متعددة قررتها  ACsو ACsالمُعدّلة.
تم خفض هذه المعاٌٌر المحددة بالتفصٌل وبأقصى أحد وبدقة.

معايير التحصيل
عقب عقد التقٌٌم الجدٌد للمرة األولىٌ ،جب على إدارة مٌنٌسوتا التعلٌمٌة أن تجمع خبراء المحتوى التعلٌمً وف ًقا للمنطقة ،وأصحاب المصلحة ،لتحدٌد
مستوٌات األداء التً ٌتم إببلغ الطبلب ،واآلباء ،والمدارس بها ،من خبلل عملٌة وضع المعاٌٌر .تشكٌل لجان وضع المعاٌٌر لخفض الدرجات التً تحدد
أربعة مستوٌات من التحصٌل فً التقٌٌمات على مستوى والٌة مٌنٌسوتا .مستوٌات التحصٌل للتقٌٌمات العامة والمُعدّلة والبدٌلة الموضحة فً جدول .1
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جدول  :1تسميات مستوى التحصيل
ACM
ال ٌفً بالمعاٌٌر
ٌفً بالمعاٌٌر جزئًٌا
ٌفً بالمعاٌٌر
ٌتجاوز المعاٌٌر

-ACMال ُمع ّدلة
ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌفً جزئًٌا بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة
ٌتجاوز بمعاٌٌر التحصٌل المعدلة

AAMM
ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفً جزئًٌا بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل البدٌلة
ٌفوق معاٌٌر التحصٌل البدٌلة

الطبلب الذٌن "ٌفون" و"ٌفوقون" المستوٌات فً  ACsأو -ACsالمُعدّلة أو ٌ AAsMتم النظر فً إتقانهم فٌما ٌتعلق بالمعرفة والمهارات
والعملٌات ( )sMIAالموصوفة فً المعاٌٌر األكادٌمٌة.
واصفات مستوى التحصٌل ( )sDLAلتقٌٌمات مٌنٌسوتا فً القراءة توفر وصؾ أداء الطالب على مستوى الدرجة لكل مستوٌات التحصٌل .تقوم
المعاٌٌر األكادٌمٌة لمحتوى القراءة لمٌنٌسوتا والخاص بمادة آداب اللؽة اإلنجلٌزٌة ،بشرح الخطوط العرٌضة لؤلهداؾ التً ٌعمل علٌها الطبلب
والمعلمون أثناء فترة العام الدراسً .تقٌس تقٌٌمات مٌنٌسوتا مدى تحقٌق الطبلب لهذه األهداؾ وٌشرح  sDLAأداء الطبلب على حسب مستوى
الدرجة فً كل مستوى تحصٌل مستند على نتائج التقٌٌم .الطبلب الماهرون فً تقٌٌمات مٌنٌسوتا ٌكونوا على مسار تحقٌق النجاح الجامعً ،وهذا
التوقع الكبٌر ٌنعكس على  sDLAلؤلداء فً مستوٌات التحصٌل فً عملٌة "اإلٌفاء" و"ٌفوق"ٌ .عد الطبلب ممن هم قراء ماهرون من خبلل هذا
المعٌار فً طرٌق مؽادرة المدرسة الثانوٌة حٌث تم إعدادهم إعدا ًدا جٌ ًدا لدورة مستوٌات المهام الدراسٌة المطلوبة دون معالجة التعلٌم ما بعد التعلٌم
ً
ُبلحظا فً  sDLAلتقٌٌمات قراءة مٌنٌسوتا ،فاالستعداد للمرحلة ما بعد الثانوٌة للتعلٌم أو التدرٌب أو العمل ٌمثل
الثانوي أو التدرٌب .كما قد ٌكون م
توقعات مختلفة تمامًا للطبلب الذٌن ٌأخذون تقٌٌمات بدٌلة من تلك الطبلب الذٌن ٌأخذون التقٌٌم المنظم للسكان بشكل عام.
هناك مُعدل من أداء الطبلب ممثل داخل كل مستوى تحصٌل قامت بوصفه  .sDLAكما كتبوا الواصفات لكل درجة وفً كل مستوى تحصٌل،
ٌتصور أعضاء فرٌق تطوٌر  sDLأن أي طالب ٌخفق فً األداء فً وسط المجموعة .للحصول على  sMIAالذي ٌفرق بٌن أداء الطبلب فً
مستوى واحد عن اآلخر ،كان من الضروري كذلك األخذ فً االعتبار البداٌات العلٌا والسفلى للمجموعة داخل مستوى التحصٌل لكً تمٌز بشكل كاؾ
المستوى من المستوٌات المجاورة.
ثان من ( )sDLAلٌتم
أثناء عملٌة وضع المعاٌٌر ،قام خبراء المحتوى التعلٌمً حسب المنطقة ،والذي كان أؼلبهم من المعلمٌن ،بإنشاء نوع ٍ
استخدامها ألؼراض وضع نسب الدرجات .العمل من  sDLAفً هذه الوثٌقة ،وصفت األماكن القٌاسٌة أداء الطالب الذي "ٌلبً فقط بالكاد" المعاٌٌر
لئلدراج فً مستوى التحصٌل .هذه "تلبً فقط بالكاد" أو نقاط االنطبلق sDLA ،ونقاط خفض النتائج ،التً تمثل الحد األدنى من األداء المطلوب
لتلبٌة مستوى التحصٌل للتوقعات.
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مجموعة ،مجموعة فرعية ،نطاقات المهارة ومعاييرها
كما هو موضح أعبله ،اختبار تقٌٌمات قراءة مٌنٌسوتا لمجموعة قراءة معاٌٌر األكادٌمٌة لمٌنٌسوتا –K-12مهارات اللؽة اإلنجلٌزٌة .تم تكوٌن
مجموعة قراءة من مجموعتٌن فرعٌتٌن :النص األدبً والمعلوماتً .تم اإلشارة إلى مجموعات النص األدبٌة أو المعلوماتٌة أو كلتٌهما فً كل
 10معاٌٌر .سبعة من  10معاٌٌر ٌتم تقٌٌمها فً  ACsو-ACsالمُعدلة .أربعة من  10معاٌٌر ٌتم تقٌٌمها فً  .AAsMمعاٌٌر القراءة الثبلثة
المستبعدة من تقٌٌمات مٌنٌسوتا على مستوى الوالٌة ال تتناسب مع بعضها البعض لتوحٌد قٌاساتها ،حٌث إن صٌػ االختبارات تتم على نطاق واسع
وٌتم تقٌٌمها من قبل المدرسٌن فً الفصول الدراسٌة.
ٌتم تجمٌع  10معاٌٌر فً مجموعة القراءة عن طرٌق نطاقات المهارةٌ .وضح الجدول  2طرٌقة المجموعات الفرعٌة ونطاقات المهارة والمعاٌٌر
الممثلة فً .sDLA
جدول  .2نطاقات المهارة والمعايير والمجموعات الفرعية مدرجة في تقييمات القراءة
نطاقات المهارة والمعايير*

المجموعات الفرعية المقيمة

تقييمات

األفكار الرئيسية والتفاصيل
مجموعة فرعٌة 1
مجموعة فرعٌة 2
مجموعة فرعٌة 3

النص األدبً والمعلوماتً.
النص األدبً والمعلوماتً.
النص األدبً والمعلوماتً.

 ACsو-ACsالمُعدّل ،وAAsM
 ACsو-ACsالمُعدّل ،وAAsM
 ACsو-ACsالمُعدّل ،وAAsM

الحرفة والهيكل
مجموعة فرعٌة 4
مجموعة فرعٌة 5
مجموعة فرعٌة 6

النص األدبً والمعلوماتً.
النص األدبً والمعلوماتً.
النص األدبً والمعلوماتً.

 ACsو-ACsالمُعدّل ،وAAsM
 ACsو-ACsالمُعدّل
 ACsو-ACsالمُعدّل

إدماج المعرفة واألفكار
مجموعة فرعٌة 7
مجموعة فرعٌة 8
مجموعة فرعٌة 9

—
نص معلوماتً فقط
—

—
 ACsو-ACsالمُعدّل
—

معدّل القراءة ومستوى تعقيد النص
مجموعة فرعٌة 10

—

—

*معاٌٌر  7و 9و 10تتضمن مهمات واسعة أو مشارٌع ٌتم تقٌٌمها من خبلل المدرس طوال الوقت .لم ٌُدرجوا فً تقٌٌمات قراءة مٌنٌسوتا ولم ٌتم
معالجتها فً .sDLA

تنمية واصفات مستوى التحصيل
ٌحتوي فرٌق تنمٌة  sDLهٌئة إدارة التعلٌم ( )MDEبمٌنٌسوتا كذلك معلمً مٌنٌسوتا .بعد كتابة هذا الفرٌق مسودة  ،sDLAتم تقدٌم المسودات
الخاصة بصؾ واحد إلى مراجع  ORRuuHوهً منظمة مستقلة .قامت  ORRIuHبعمل كبٌر فً تقٌٌم التحصٌل وواصفات مستوى األداء،
باإلضافة إلى مواءمة عناصر االختبار مع معاٌٌر المحتوى .بعد ذلك ،تم تجهٌز مسودة  sDLAوتقٌٌم  HumRROللعرض على مراجع اللجنة
االستشارٌة بمنٌسوتا .ثم تم تجهٌز المسودة الثانٌة لـ sDLAبدمج التوصٌات حسب الحاجة إلٌها .اُستخدمت المسودة الثانٌة أثناء عملٌة إعداد المعٌار.
أوصت لجنة إعداد المعاٌٌر بعدم إجراء أي تؽٌٌرات جوهرٌة فً  ،sDLAوبالتالً تم اعتبار أن  sDLAمسودة نهائٌة فً حالة موافقة مفوض التعلٌم
على توصٌات خفض درجات لجنة إعداد المعاٌٌر.
ٌحتوي موظؾ  ALEفً فرٌق تطوٌر  sDLعلى أخصائٌٌن تقٌٌم قراءة  ،ACsوأخصائً تقٌٌم بدٌل للقراءة وأخصائً المعاٌٌر األكادٌمٌة
للقراءة .ساعد مدٌر تقٌٌم  ALEومشرؾ تقٌٌمات بدٌل على تٌسٌر االجتماعات .انضم موظؾ  ALEمن خبلل مدرس فنون اللؽة اإلنجلٌزٌة
بالمدرسة الثانوٌة ومنسق محو األمٌة لصفوؾ المرحلة االبتدائٌة.
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قبل بدء عملهم ،راجع فرٌق تطوٌر  sDLمسودة  sDLAالصادرة من قبل اتحاد التقٌٌم المتوازن األكثر ذكاء .أعرب الفرٌق عن تقدٌره للتوازن
األكثر ذكاء فً العمل لما تم من تمٌٌز أداء البداٌة فً كل مستوى تالً أعلى باإلضافة إلى توفٌر وصؾ معدل األداء .كذلك الحظ فرٌق تطوٌر sDL
اهتمام اتحاد واصفات السٌاسة للزمبلء والمستعدٌن للمهنة فً كل من مستوٌاتها األربعة للتحصٌل.
ألن هذه  sDLAأساسٌة لعملٌة إعداد المعاٌٌر الخاصة بتقٌٌمات القراءة واعتمد فرٌق  sDLعلى المعاٌٌر األكادٌمٌة للقراءة ومواصفات اختبار
 ACsو- ACsالمُعدل و AAsMإلنشاء األوصاؾ .كانت العدٌد من األسئلة حرجة للعملٌة:


كٌؾ ٌكون نطاق النص فً مرحلة التعقٌد داخل مستوى المرحلة وخبلل مستوٌات المرحلة؟



ما الدرجة التً ٌقوم الطبلب فٌها بإتقان كل المعاٌٌر فً كل مستوى من مستوٌات التحصٌل؟



فً أي من  sMIAمن الممكن وصؾ التدرج فً األداء خبلل المستوٌات األربعة وفً أي منها ؼٌر ممكن ذلك؟



كٌؾ ،وف ًقا لمواصفات االختبار ،للطبلب أن ٌكون لدٌهم القدرة على توضٌح إتقانهم لـsMIA؟

وعن طرٌق وضع هذه األسئلة فً االعتبار ،فإن مطوري  DsLأشخاص محددون ٌقومون بإنشاء واصفات ٌمكن بها تدعم الدلٌل فً تصمٌم االختبار
وأداء الطبلب فً كل من التقٌٌمات على مستوى األداء وفً الفصول الدراسٌة .فهم طرٌقة ٌمكن بها للعناصر استخبلص فقرات قراءة شاملة وفهم
تحلٌبلت نصٌة حٌوٌة لعملٌة إنشاء  .sDLAالمتؽٌرات التً ٌمكن بها إدارة بنود االختبار تشمل درجة التحدٌد أو الملخص الذي ٌجب على الطبلب
فٌه التنقل بسرعة بٌن الملفات وكمٌة المعلومات المتوفرة فٌه مباشر ًة أو من خبلل اختٌار الكلمات التً ٌختارها بعناٌة واالنحٌاز لمعاٌٌر التعقٌد
المعرفً .كذلك من الضروري فهم كٌؾ ٌحدد مستوى اتخاذ قرارات  sMIAالمدى التً ٌمكن من خبلله وصؾ اتصال مستوٌات األداء .كما ٌمكن
تمٌٌز أربعة مستوٌات لؤلداء بكثٌر من ( ،)sMIAولكن ال ٌمكن لك فً بعض الحاالت األخرى .على سبٌل المثال ،بالنسبة لبعض  ،sMIAنتوقع
من الطبلب تحدٌد مدى إتقانهم فً "تلبٌة" معاٌٌر المستوى ولن ٌتم تنفٌذ  sMIمن خبلل "تجاوز" الواصفات .مثال آخر ،قد ال تصلح  sMIلتمٌٌز
الوصؾ فً مستوٌات األداء .فً هذه الحال ،قد تظهر  sMIفقد فً "تلبٌة" معٌار المستوى ،وٌكون لدى الطالب القدرة على القٌام بذلك أو ال.
متوال .على الرؼم من وجود واصفات
االفتراض األساسً فً تطوٌر قراءة  sDLAهو أن ٌزٌد النص من مدى تعقٌده وتطوٌره فً كل مرحلة بشكل
ِ
مثالٌة أو قرٌبة من المثالٌة عبر المراحل ،إال أنه ٌجب أن ٌكون مفهومًا أن نصوص الطبلب ُتستخدم لتوضٌح هذه المهارات التً تزداد صعوبة.
صاغ فرٌق تطوٌر  sDLمن  ACs sDLAعلى مدى الدورة الدراسٌة التً تستمر لست جلسات عمل .أثناء تلك الجلسات ،أشار الفرٌق مرارً ا إلى
المعاٌٌر األكادٌمٌة ومواصفات االختبار ،كما ُذكر أعبله .اعتمد الفرٌق كذلك على لؽة عمق نطاق معرفة  bbWWلوصؾ التعقٌد اإلدراكً وأداة
 Dbixebلتثبٌت مناقشات التعقٌد النصً وتطوٌره .تم تمثٌل عدة وجهات نظر فً جلسات العمل والمناقشات الحٌة .بدأ فرٌق  sDLفً العمل عل كل
مستوى من مستوٌات المرحلة بالوصؾ األولً على "تلبٌة معاٌٌر" أداء الطبلب العاملٌن على النص األدبً والمعلوماتًٌ .فصل "تلبٌة معاٌٌر"
المستوى األداء المتقن من األداء المتقن إتقا ًنا جزئًٌا أو ؼٌر متقن تمامًا .بسبب استهداؾ تقٌٌمات القراءة لعمل تمٌٌز بٌن المتقن ثم األقل اتقا ًنا ،فهناك
المزٌد من األدلة على أداء الطبلب لبلستفادة من مستوى التحصٌل .من المهم تطوٌر وصؾ دقٌق "لتلبٌة معاٌٌر" المستوى حٌث إنه أمر حاسم
ألؼراض المساءلة .بعد وصؾ "اإلٌفاء بالمعاٌٌر" ،حوّ ل فرٌق  ALDاهتمامه إلى "تجاوز المعاٌٌر" ،ثم عملها بطرٌقة أدنى من النطاق "لئلٌفاء
بالمعاٌٌر جزئًٌا" "وعدم اإلٌفاء بها".
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تم استعراض مسودة  ALDsالتً نتجت من هذه الجلسات فً وقت الحق وتم تنقٌحها بأخصائًٌ تقٌٌمات قراءة  ALEلضمان اهتمامات الفرٌق
والتعلٌق المنعكس بدقة فً الواصفات .كذلك راجعوا االرتباط بالواصفات عبر مستوٌات التحصٌل داخل المرحلة باإلضافة إلى االرتباط بكل مستوٌات
التحصٌل األربعة من خبلل المراحل .بعبارة أخرى ،هل وصؾ ما ٌعرفه الطبلب وٌمكن أن ٌقوموا به ٌزٌد بشكل مناسب من "عدم إٌفاء المعاٌٌر"
"لتجاوز المعاٌٌر" داخل المرحلة؟ وهل وصؾ معرفة الطبلب وما ٌمكن القٌام به فً أي مستوى مثل "اإلٌفاء بالمعاٌٌر" ٌزٌد بشكل مناسب خبلل
المراحل؟
بعد اكتمال مسودة  ،MCD ALDsاستخدام موظؾ التقٌٌم البدٌل فً  ALEالـ  sDLAباعتباره نقطة بداٌة لـ -ACLالمعدل و.AAsM sDLA
تمت مواءمة -ACsالمعدل بالمعاٌٌر األكادٌمٌة ذاتها باعتبارها ACs؛ ٌتم تقٌٌم اللوائح الخاصة بـ-ACLالمعدل تطلب من معاٌٌر مستوى المرحلة
لكن ٌسمح للوالٌات بزٌادة قبول الطبلب ذوي اإلعاقات ووضع معاٌٌر تحصٌل معدلةٌ .تم التعامل مع القبول فً -ACsالمعدل من خبلل تخفٌض
فقرات التعقٌد وعددها حٌث ٌجب على الطبلب القراءة ومن خبلل طرح القلٌل من أسئلة االختبار بشكل عام .باإلضافة إلى ذلك ،العناصر الموجودة
باعتبارها جزءًا ال ٌتجزأ من الفقرة ،حٌث إن العناصر بها ثبلث إجابات اختٌارٌة بدالً من أربع وتم تطبٌق أدلة تبسٌط اللؽة بدقة .معٌار التحصٌل
المعدل للطبلب ذوي اإلعاقة ٌسمح للطبلب أن ٌكونوا متقنٌن أثناء تحدٌد عدد قلٌل من  sMIAبمستوٌات أقل للتعقٌد اإلدراكً.
اعتمدت  MTAS ALDsعلى المعاٌٌر من  1إلى  ،4التً تم خفضها بشكل كبٌر بالتفصٌل وبأقصى حد ودقةٌ .شٌر  ALEإلى تلك المعاٌٌر
باعتبارها "معاٌٌر موسعة" ألن النطاق البسٌط لؤلداء المتوقع من هذه المعاٌٌر تم تمدٌده إلى معاٌٌر أقل لتضمن مهارات أساسٌة ج ًدا من التعقٌد
اإلدراكً .كتب موظؾ التقٌٌم البدٌل لـ  ALEآخر  ،MTAS ALDsواعتمدت بشكل كبٌر على مواصفات اختبار  AAsMحٌث تم وصؾ
المعاٌٌر الواسعة (لم تنشر مٌنٌسوتا معاٌٌر أكادٌمٌة بدٌلة).

إنهاء MDLA
تم عرض  sDLAعلى لجان وضع المعاٌٌر فً ٌونٌو  2013باعتباره وثٌقة سٌاسات .كانت نٌة الوالٌة أن الطبلب الذٌن ٌحققون مستوى اإلتقان
ٌمكن أن ٌحددوا المعرفة والمهارات والعملٌات المذكورة فً  ،sDLAوؼرض وضع المعٌار الذي لم ٌكن مراجعة الوثٌقة و تنقٌحها لكن تطبٌقه فً
تحدٌد خفض الدرجات .مطلوب من لجان وضع المعاٌٌر إنشاء نقاط انطبلق أو "اإلٌفاء بالكاد" بالواصفات من  sDLAوتطبٌقهم على األداء الذٌن
رأوه محد ًدا فً مواد وضع المعٌار .أبلؽت لجان وضع المعاٌٌر عدم وجود إي مشاكل فً وصؾ األداء فً كل مستوى من مستوٌات  .sDLAتم
االنتهاء من  sDLAعندما وفر مفوض التعلٌم درجات أقل تم التوصٌة علٌها من خبلل لجان وضع المعاٌٌر.
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دليل فهم قراءة واصفات مستوى تحصيل  MCAالمعدل.
واصفات مستوى التحصيل ( )ALDsالمُدرجة فً كل مستوى من مستوٌات التحصٌل األربعة المذكورة أدناه تصؾ المعرفة والمهارات المُقٌّمة فً
التقٌٌم الشامل لمٌنٌسوتا فً (-MCDالمعدل) فً القراءة.
المصطلحات المساعدة على فهم هياكل واصفات مستوى التحصيل ( )ALDsوما تمثله
ٌ :ALDصؾ أداء الطبلب فً كل مستوى من مستوٌات التحصٌل المرتبطة بمهارة القراءة خصوصًاٌ .مكن تصنٌؾ  sDLفً واحدة من مستوٌات
التحصٌل األربعة :ال ٌفً بمعاٌٌر التحصٌل المُعدّلةٌ ،فً جزئًٌا بمعاٌٌر التحصٌل المُعدّلةٌ ،فً بمعاٌٌر التحصٌل المُعدّلةٌ ،تجاوز معاٌٌر التحصٌل
المُعدّلة .راجع الوصؾ المُدرج فً كل مستوى تحصٌل.
مجموعة :هو مجال المحتوى الخاضع للتقٌٌم .عنوان المجموعة الخاصة باختبار مٌنٌسوتا للمعاٌٌر األكادٌمٌة لـ ACLالمعدل الخاص بـالقراءة.
مجموعة فرعية :تم تنظٌم معاٌٌر القراءة بموجب فئتٌن فرعٌتٌن ُتسمّى مجموعات فرعٌة .المجموعتان الفرعٌتان المقٌمتان على أساس قراءة
-MCAالمُعدّلة هما النص األدبً والمعلوماتًٌُ .ؤخذ وصؾ أنواع النصوص الموجودة داخل المجموعات الفرعٌة من الدرجات الثبلث
لـ  10 ،8–ACL 3ودرجات -MCAالمُعدلة من  5إلى  8و  10الخاص بمسودة مواصفات االختبار :قراءة (معاٌٌر  ،)2010صفحات 4-3
و ،15التً ٌمكن العثور علٌها فً موقع إدارة مٌنٌسوتا للتعلٌم .مراجعة  MCA-IIIدرجات  10 ،8–3و -ACsالمعدّل درجات  10 ،8–5الخاصة
بمواصفات المسودة :قراءة (معاٌٌر .)2012
 .1أدبً :فقرات بمصطلحات منحازة لمجموعة فرعٌة أدبٌة قد تشمل ،على سبٌل المثال ال الحصر ،أنواع النصوص التالٌة :قصص وشعر.
 .2نصوص معلوماتٌة :فقرات بمصطلحات منحازة لمجموعة فرعٌة معلوماتٌة قد تشمل ،على سبٌل المثال ال الحصر ،أنواع النصوص التالٌة:
نصوص أدبٌة ؼٌر خٌالٌة وتارٌخٌة وعلمٌة.
قياسي :معاٌٌر توفر وصؾ عام للمعرفة والمهارات لقراءة ما ٌجب على الطبلب لئلٌفاء بشروط الوالٌة .سبعة من  10معاٌٌر قراءة ٌتم تقٌٌمهم فً
-ACsالمُعدلة.
نطاق المهارة :هو تصنٌؾ عام للمعاٌٌر المتعلقة بالقراءة كما وردت فً المعاٌٌر األكادٌمٌة  K-12لمٌنٌسوتا فً آداب اللؽة اإلنجلٌزٌة (،)2010
التً ٌمكن إٌجادها فً موقع إدارة مٌنٌسوتا للتعلٌم .عرض المعاٌٌر األكادٌمٌة  K-12لمٌنٌسوتا فً آداب اللؽة اإلنجلٌزٌة (.)2010
ٌتم تقٌٌم ثبلثة من أربعة نطاقات المهارة فً -ACLالمُعدّل:
 .1األفكار والتفاصٌل األساسٌة (معاٌٌر  1و 2و :3مثل ،دلٌل نصً واستنتاج مُؽالطات وفكرة رئٌسٌة وموضوع رئٌسً و النص وأوصاؾ
األفراد واألحداث واألفكار)
 .2الحرفة والبنٌة (معاٌٌر  4و 5و )6مثل ،المفردات واللؽة التصوٌرٌة وتنسٌق النصوص وؼرض المؤلؾ وأسالٌب المؤلؾ ونمطه)
 .3إدماج المعرفة واألفكار (معٌار  ،8المجموعة الفرعٌة للنص اإلعبلمً فقط :مثل ،مصداقٌة المؤلؾ وأسالٌب عرض الدلٌل)
ٌمكن تطبٌق  sDLAمدرج فً كل مستوى من المستوٌات األربعة للتحصٌل على واحد أو أكثر من المعاٌٌر فً كل نطاق مهارة .إذا كنت سمات
المهارة ال تتؽٌر من مستوى تحصٌل آلخر ،فبل ٌتم تكرار المهارة فً مستوٌات التحصٌل األعلى .تصؾ  ،sDLAالتً تشمل ما تكرر خبلل
المراحل ،المهارات المطبقة على الكثٌر من تعقٌدات النص الدقٌقة فً كل مرحلة متتالٌة.
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المرحلة  – 5واصفات مستوى التحصيل ال ُمعدّ ل

ال يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة المصرح بها بشكل واضح فً فقرة القراءة
ّ
تذكر تفاصٌل فقرة القراءة
تحدٌد مشاعر الشخصٌات فً فً فقرة القراءة
استخبلص التوقعات البسٌطة المعتمدة جزئًٌا على معلومات فً فقرة القراءة
تحدٌد آراء مصرح بها بوضوح فً النص
تحدٌد التسلسل األساسً لؤلحداث فً فقرة القراءة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

تخصٌص قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تخصٌص مصطلحات فنٌة مفهومة فً نصوص نطاق المحتوى
تخصٌص الكلمات االنتقالٌة الواضحة (مثل ،ولكن ،قرٌبًا ،عاد ًة)
تحدٌد ؼرض المؤلؾ عند التعبٌر عنه بوضوح فً فقرة القراءة

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
تحدٌد دلٌل واضح فً النص (على سبٌل المثال ،الروابط المنطقٌة بٌن الجمل)

يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
ذكر الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة أو المبحث المركزي من جزء من فقرة القراءة أو من الفقرة بأكملها
تخصٌص التفاصٌل الرئٌسٌة فً فقرة القراءة
التعرؾ على العناصر األساسٌة للتوصٌؾ فً فقرة القراءة (مثل ،العواطؾ والحوافز)
استخبلص التوقعات البسٌطة باالعتماد على معلومات صرٌحة فً فقرة القراءة
تحدٌد اآلراء أو الحقٌقة المصرح بها بوضوح فً النص
تسلسل األحداث األولٌة فً فقرة القراءة
استخدام دلٌل نصً صرٌح الستخبلص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد التأثٌر عند إعطاء السبب
استخبلص مقارنات البسٌطة باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
التعرؾ على مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الشخصٌة ،الزمان والمكان ،الحبكة)
تحدٌد العناصر األدبٌة للزمان والمكان والمبحث

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة مفهومة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام البادئات والبلحقات لتحدٌد معنى المفردات على مستوى المراحل
تحدٌد الكلمات االنتقالٌة الواضحة (مثل ،و ،لكن ،قرٌبًا ،عاد ًة)
التعرؾ على السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
ذكر ؼرض المؤلؾ عند التعبٌر عنه بوضوح فً النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الحالة العامة)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة

يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزي ،والحبكة والمبحث من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
تحدٌد دوافع الشخصٌات ومشاعرهم
استخبلص التعمٌمات والتوقعات البسٌطة باالعتماد على معلومات صرٌحة فً فقرة القراءة
استخبلص استدالالت مُدعمة لكثٌر من األدلة فً فقرة القراءة
تمٌٌز الحقٌقة عن الرأي فً النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة والخطوات فً العملٌة
استخدام دلٌل نصً الستخبلص استنتاجات منطقٌة
تحدٌد سبب العبلقات ونتٌجتها المذكوران بوضوح فً فقرة القراءة
استخبلص مقارنات بسٌطة باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الشخصٌة ،الزمان والمكان ،الحبكة)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام البادئات والبلحقات الشائعة لتحدٌد معنى المفردات على مستوى المراحل
استخدام الكلمات االنتقالٌة الواضحة (مثل ،و ،لكن ،قرٌبًا ،ثم) للتعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة
ربط الدالالت بالمعنى
تحدٌد السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
تحدٌد ؼرض المؤلؾ داخل النص
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) للنص
تحدٌد الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل الحالة العام)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

الحكم على مصداقٌة المؤلؾ باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
 تخصٌص حجة واضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 التعرؾ على الدلٌل الذي ٌدعم الحجة
 التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يتجاوز بمعايير التحصيل المعدلة
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،ودعم التفاصٌل والحبكة والمبحث من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
فهم دوافع الشخصٌات ومشاعرهم
استخدم التعمٌمات الستخبلص توقعات متعلقة بفقرة القراءة
استخبلص استدالالت عن فقرة القراءة
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تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة
استخبلص استنتاجات بسٌطة باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
استخدام دلٌل النص لفهم سبب/نتٌجة العبلقات
استخبلص مقارنات بسٌطة باالعتماد على معلومات ضمنٌة معروضة فً فقرة القراءة
تحدٌد المصطلحات األدبٌة (مثل ،اللهجة ،الحالة العامة)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

تحدٌد ؼرض المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام المورفولوجً (بنٌة الكلمة) لتحدٌد معنى الكلمات أو العبارات
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة
تخصٌص دالالت داخل المحتوٌات المألوفة
تحلٌل السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
ذكر ؼرض المؤلؾ الرئٌسً داخل النص (النصوص)
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) واألسلوب (تقنٌة المؤلؾ ومنهجه فً توصٌل المعنى ،مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة) داخل النص
تحدٌد معنى الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل الحالة العامة ،اللهجة)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

الحكم على مصداقٌة المؤلؾ باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
 تخصٌص وفهم الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 التعرؾ على كفاءة الدلٌل
 فهم طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
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المرحلة  – 6واصفات مستوى التحصيل ال ُمعدّ ل

ال يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة المصرح بها بشكل واضح فً فقرة القراءة
ّ
تذكر التفاصٌل األساسٌة من فقرة القراءة
تحدٌد مشاعر الشخصٌات فً فقرة القراءة
استخبلص التوقعات البسٌطة باالعتماد على معلومات صرٌحة فً فقرة القراءة
تحدٌد الحقائق المصرح بها بوضوح فً النص
تحدٌد التسلسل األساسً لؤلحداث فً فقرة القراءة
استخبلص استنتاجات مدعمة جزئًٌا بالمعلومات فً فقرة القراءة
التعرؾ على التأثٌر عند إعطاء السبب

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق أساسٌة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات االنتقالٌة الواضحة (مثل ،مجد ًدا ،أٌضًا ،لذلك ،بالطبع) فً النص
تحدٌد ؼرض المؤلؾ عند التعبٌر عنه بوضوح فً فقرة القراءة

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة
فهم أن الدلٌل ٌمكن أن ٌتم استخدامه لدعم الحجة

يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودتين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
ذكر الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة من جزء من فقرة القراءة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد طرٌقة اتصال بعض التفاصٌل المدعمة لبلستنتاجات من النص
التعرؾ على الوصؾ األساسً (مثل ،العواطؾ والدوافع)
تباٌن الشخصٌات فً مقطع القراءة
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص توقعات بسٌطة
 تحدٌد عبلقات السبب/النتٌجة البسٌطة
 تحدٌد الحقٌقة
 استخبلص مقارنات بسٌطة
تسلسل األحداث األساسٌة بالترتٌب الزمنً
التعرؾ على مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،البطل ،الؽرٌم إلخ)
تحدٌد العناصر األدبٌة للزمان والمكان والمبحث

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق صرٌحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام البادئات والبلحقات لتحدٌد معنى المفردات على مستوى المراحل
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تحدٌد الكلمات القٌاسٌة (مثل ،مجد ًدا ،أٌضًا ،لذلك ،بالطبع) للتعرؾ على عملٌات االنتقال فً النص
التعرؾ على السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
ذكر ؼرض المؤلؾ عند التعبٌر عنه بوضوح فً النص
تحدٌد الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،المجاز ،التشبٌه)
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) للنص

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة
 تخصٌص حجة واضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تحدٌد مصداقٌة الدلٌل (مثل ،مقاببلت مع الخبراء ،بحث حالً) تدعم الحجة
 التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والمبحث والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
تحدٌد أسالٌب الوصؾ (مثل ،الدوافع ،المشاعر)
تباٌن األفكار أو الشخصٌات
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص تعمٌمات وتوقعات بسٌطة
 تحدٌد سبب العبلقات البسٌطة ونتٌجتها
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
 استخبلص االستدالالت
 استخبلص مقارنات
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة أو الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،البطل ،الؽرٌم ،إلخ)
التعرؾ على استخدام العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام بنٌة الكلمة لبناء معنى الكلمة أو العبارة
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة للتعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة
ربط الدالالت بالمعنى
تحدٌد السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
تحدٌد ؼرض المؤلؾ داخل النص
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) واألسلوب (تقنٌة المؤلؾ ومنهجه فً توصٌل المعنى ،مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة) داخل النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،المجاز والتشبٌه)
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دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
الحكم على مصداقٌة المؤلؾ باالعتماد على معلومات معروضة فً فقرة القراءة
 تخصٌص حجة واضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 التعرؾ على كفاءة الدلٌل
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي

يتجاوز بمعايير التحصيل المعدلة
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والتفاصٌل المدعمة والحبكة والمبحث والموضوع الرئٌسً من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة والمتصلة التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
فهم استخدام الوصؾ (مثل ،الدوافع ،المشاعر)
مقارنة وتباٌن األفكار والشخصٌات
استخدام دلٌل النص المصرح به بوضوح أو الضمنً لآلتً:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص التعمٌمات والتنبؤات
 فهم سبب العبلقات ونتٌجتها
 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي
 استخبلص االستدالالت
 االقتباس بدقة من النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
استخبلص مقارنات بسٌطة باالعتماد على معلومات ضمنٌة معروضة فً فقرة القراءة
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الثبات ،العرض ،إلخ)
تحدٌد استخدام العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

تقٌٌم استخدام المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام بنٌة الكلمة والمعانً المتعددة إلنشاء معنى الكلمات أو العبارات
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم األنواع المتعددة من االنتقال
تخصٌص دالالت داخل المحتوٌات المألوفة
تحدٌد أقسام الكبلم البسٌطة
تحلٌل سمات النص وتنسٌقه ووظٌفته
ذكر ؼرض المؤلؾ الرئٌسً داخل النص (النصوص)
التعرؾ على التفاعل بٌن الحالة العامة واألسلوب
فهم أؼراض الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،المجاز والتشبٌه)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)
الحكم على مصداقٌة المؤلؾ باالعتماد على المعلومات فً فقرة القراءة
 تخصٌص وفهم الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تقٌٌم النسبٌة وكفاءة الدلٌل
 فهم طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
 التعرؾ على المؽالطات المنطقٌة (مثل ،الصورة العقلٌة)
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المرحلة  – 7واصفات مستوى التحصيل ال ُمعدّ ل

ال يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة المصرح بها بشكل واضح فً فقرة القراءة
ّ
تذكر التفاصٌل األساسٌة من فقرة القراءة
تحدٌد مشاعر الشخصٌات فً فقرة القراءة
استخبلص التوقعات البسٌطة باالعتماد على معلومات صرٌحة فً فقرة القراءة
تحدٌد اآلراء والحقٌقة المصرح بها بوضوح فً النص
تحدٌد التسلسل األساسً لؤلحداث فً فقرة القراءة
تحدٌد السبب والنتٌجة
التعرؾ على مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الحبكة ،التعارض ،والثبات)
تحدٌد الزمان والمكان فً مقطع القراءة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق أساسٌة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات/العبارات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،بجانب ،بدالً من ،بعد ذلك) فً النص
ربط الدالالت بالمعنى
ذكر الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة
فهم أن مصداقٌة المؤلؾ قد تكون موضع تساؤل

يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودتين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة من جزء من فقرة القراءة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة المتعلقة باالستنتاجات من النص
التعرؾ على الوصؾ األساسً (مثل ،العواطؾ والدوافع)
مقارنة وتباٌن الشخصٌات فً مقطع القراءة
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص توقعات بسٌطة
 تحدٌد عبلقات السبب/النتٌجة البسٌطة
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
تسلسل الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الحبكة ،التعارض ،والثبات)
تحدٌد العناصر األدبٌة األساسٌة (مثل ،الفكرة األساسٌة ،التفاصٌل الداعمة ،الحبكة)
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الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6
استخدام قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدم بنٌة الكلمة لبناء المعانً
تحدٌد الكلمات/العبارات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،بجانب ،بدالً من ،بعد ذلك)
التعرؾ على السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً الذي تؤثر على المعنى
تخصٌص دالالت داخل المحتوٌات المألوفة
التعرؾ على الصور الببلؼٌة
ذكر ؼرض المؤلؾ داخل النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) للنص

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ فً فقرة القراءة
 تخصٌص حجة واضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تحدٌد مصداقٌة الدلٌل (مثل ،مقاببلت مع الخبراء ،بحث حالً) تدعم الحجة فً النص
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت ،واألبحاث)

يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والمبحث والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
استخدام التفاصٌل األساسٌة التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
تحدٌد أسالٌب الوصؾ (مثل ،الدوافع ،المشاعر)
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها استنا ًدا إلى النص
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص تعمٌمات وتوقعات بسٌطة
 تحدٌد سبب العبلقات ونتٌجتها
 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي
 استخبلص االستدالالت
 االقتباس بدقة من النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة أو الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الحبكة ،التعارض ،والثبات ،إلخ)
التعرؾ على استخدام الروابط بٌن العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

معان مقصودة أو معانً كلمات متقنة
التعرؾ على الطرٌقة التً ٌؤدي بها السٌاق إلى
ٍ
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام دلٌل صرٌح لفهم معانً الكلمات
استخدام بنٌة الكلمة لبناء معنى الكلمة أو العبارة
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة للتعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة
تحدٌد دالالت داخل المحتوٌات المألوفة
تحدٌد السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً
فهم ؼرض المؤلؾ داخل النص
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تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) واألسلوب (تقنٌة المؤلؾ ومنهجه فً توصٌل المعنى ،مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة) داخل النص
تحدٌد الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص
 تخصٌص وفهم الحجة الواضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تحدٌد كفاءة الدلٌل
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
 التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت مع الخبراء ،واألبحاث الحالٌة)

يتجاوز بمعايير التحصيل المعدلة
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والموضوع الرئٌسً والمبحث والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من
الفقرة بأكملها
استخدام التفاصٌل المتعلقة واألساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
فهم استخدام الوصؾ (مثل ،الدوافع ،المشاعر)
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها فً األنواع المتعددة للنص
استخدام دلٌل النص المصرح به بوضوح أو الضمنً
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص التعمٌمات والتنبؤات
 فهم سبب العبلقات ونتٌجتها
 استخبلص االستدالالت
 االقتباس بدقة من النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة (مثل ،الؽرٌم ،البطل ،إلخ)
تحدٌد استخدام العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)
تقٌٌم الروابط بٌن العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

فهم المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على كٌؾ ٌؤدي المحتوي وبنٌة الكلمة إلى معانً كلمات مقصودة
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم األنواع المتعددة من االنتقال
تحدٌد أقسام الكبلم البسٌطة والروابط
تحلٌل السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته وتأثٌرهم على المعنى
تفسٌر ؼرض المؤلؾ داخل النص
التعرؾ على التفاعل بٌن الحالة العامة واألسلوب
فهم الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص
 تخصٌص وفهم الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تقٌٌم النسبٌة وكفاءة الدلٌل
 فهم طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
 تحدٌد المؽالطات المنطقٌة (مثل ،الصورة العقلٌة)
 فهم طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت مع الخبراء ،واألبحاث الحالٌة)
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المرحلة  – 8واصفات مستوى التحصيل ال ُمعدّ ل

ال يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية ببدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة المذكورة بوضوح والتفاصٌل المدعمة فً النص األساسً أو كبلهما
ّ
تذكر التفاصٌل األساسٌة من فقرة القراءة
تحدٌد مشاعر أو دوافع الشخصٌات فً فقرة القراءة
استخبلص التوقعات البسٌطة باالعتماد على معلومات صرٌحة فً فقرة القراءة
تحدٌد اآلراء والحقٌقة المصرح بها بوضوح فً النص
تحدٌد التسلسل األساسً لؤلحداث فً فقرة القراءة
تحدٌد السبب والنتٌجة
استخبلص مقارنات استنا ًدا إلى معلومات صرٌحة فً النص
تحدٌد الزمان والمكان فً مقطع القراءة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام قرائن سٌاق أساسٌة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على الكلمات/العبارات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،بجانب ،بدالً من ،على سبٌل المثال) فً النص
ربط الدالالت بالمعنى
ذكر الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة
تحدٌد حجة واضحة فً النص (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة)

يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة من جزء من فقرة القراءة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد طرٌقة ارتباط التفاصٌل األساسٌة باالستنتاجات من النص
التعرؾ على الوصؾ األساسً (مثل ،المظهر والدوافع)
تباٌن الشخصٌات فً مقطع القراءة
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص توقعات
 تحدٌد سبب العبلقات/نتٌجتها
 تحدٌد الحقٌقة والرأي
تسلسل الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الحبكة ،التعارض ،والثبات)
تحدٌد العناصر األدبٌة األساسٌة (مثل ،الفكرة األساسٌة ،التفاصٌل الداعمة ،الحبكة ،الزمان والمكن ،المبحث)
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الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6
استخدام قرائن سٌاق واضحة فً النص لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدم بنٌة الكلمة لبناء المعانً
تحدٌد الكلمات/العبارات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،بجانب ،بدالً من ،على سبٌل المثال)
التعرؾ على السمات والتنسٌق ووظٌفة النص األساسً الذي تؤثر على المعنى
تحدٌد المعانً الضمنٌة لبعض الكلمات والعبارات
التعرؾ على الصور الببلؼٌة
ذكر ؼرض المؤلؾ داخل النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) للنص

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ فً فقرة القراءة
 تخصٌص حجة واضحة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تحدٌد مصداقٌة الدلٌل (مثل ،مقاببلت مع الخبراء ،بحث حالً) تدعم الحجة فً النص
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت ،واألبحاث)

يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والمبحث والموضوع الرئٌسً والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من
الفقرة بأكملها
استخدام التفاصٌل األساسٌة التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
التفرقة بٌن أسالٌب الوصؾ (مثل ،المظهر ،الدوافع)
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها استنا ًدا إلى النص
استخدام دلٌل صرٌح من النص لـ:
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص التعمٌمات والتنبؤات
 تحدٌد سبب العبلقات ونتٌجتها
 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي
 استخبلص االستدالالت
 االقتباس بدقة من النص
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة أو الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،البطل ،الؽرٌم ،إلخ)
التعرؾ على استخدام الروابط بٌن العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام دلٌل لفهم معانً الكلمات
معان مقصودة أو معانً كلمات متقنة
إلى
تؤدي
أن
التعرؾ على كٌؾ للسٌاق والبنٌة
ٍ
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام دلٌل صرٌح لفهم معانً الكلمات
استخدام بنٌة الكلمة لبناء معنى الكلمة أو العبارة
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم األنواع المتعددة من االنتقال
تحدٌد أقسام الكبلم البسٌطة والدالالت
تحدٌد المعانً الضمنٌة للكلمات والعبارات
تحلٌل السمات والتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص األساسً وتأثٌرهم على المعنى
فهم ؼرض المؤلؾ داخل النص
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تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) واألسلوب (تقنٌة المؤلؾ ومنهجه فً توصٌل المعنى ،مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة) داخل النص
تحدٌد الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص
 تخصٌص وفهم الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تحدٌد نسبٌة وكفاءة الدلٌل
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
 التعرؾ على كٌفٌة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،مقاببلت مع الخبراء ،والبحوث الجارٌة)

يتجاوز بمعايير التحصيل المعدلة
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزي ،والحبكة والموضوع الرئٌسً والمبحث والزمان والمكان والتعارض والتفاصٌل
المدعمة من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
استخدام التفاصٌل المتعلقة واألساسٌة من النص لدعم االستنتاجات
تقدٌر أسالٌب الوصؾ (مثل ،المظهر والدوافع) وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها فً األنواع المتعددة للنص
استخدام دلٌل النص المصرح به بوضوح أو الضمنً
 استخبلص استنتاجات منطقٌة
 استخبلص تعمٌمات وتنبؤات ذات صلة
 فهم سبب العبلقات ونتٌجتها
 استخبلص االستدالالت
 االقتباس بدقة من النص
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
فهم المصطلحات األدبٌة (مثل ،الؽرٌم ،البطل ،إلخ)
تحدٌد استخدام العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)
تقٌٌم الروابط بٌن العناصر األدبٌة (الفكرة الرئٌسٌة ،أو التفاصٌل المدعمة أو الحبكة أو الزمان والمكان أو المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام المنطق واألدلة لفهم معانً الكلمات
فهم استخدام المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على كٌؾ ٌؤدي المحتوي وبنٌة الكلمة إلى معانً كلمات مقصودة
استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم العملٌات االنتقالٌة األكثر تعقٌ ًدا
تحدٌد أقسام الكبلم وتمٌٌز دالالته
تحلٌل السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته وتأثٌرهم على المعنى
تفسٌر ؼرض المؤلؾ داخل النص
التعرؾ على التفاعل بٌن الحالة العامة واألسلوب
فهم الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى نص
 تخصٌص وفهم الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة) داخل النص
 تقٌٌم النسبٌة وكفاءة الدلٌل
 تقٌٌم طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
 تحدٌد المؽالطات المنطقٌة (مثل ،الصورة العقلٌة)
 فهم طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت مع الخبراء ،واألبحاث الحالٌة)
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المرحلة  – 11واصفات مستوى التحصيل ال ُمعدّ ل

ال يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدون اتساق ومع الحد األدنى
من الدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة والموضوع الرئٌسً للنص المذكور بوضوح
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة وذات الصلة من فقرة القراءة
تحدٌد مشاعر أو دوافع الشخصٌات فً النص
مقارنة الشخصٌات أو األفكار استنا ًدا إلى المعلومات الصرٌحة فً النص
تحدٌد دلٌل صرٌح من النص لدعم اآلتً:
 استنتاجات عامة
 تعمٌمات وتنبؤات
 استدالالت
 سبب العبلقات الواضحة/نتٌجتها
 التطابقات بٌن الحقٌقة والرأي
تسلسل الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد الزمان والمكان فً مقطع القراءة

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام السٌاق والبنٌة األساسٌٌن للكلمات لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحدٌد الكلمات/العبارات االنتقالٌة القٌاسٌة (مثل ،أخٌرً ا ،ال ٌزال ،على الرؼم من ذلك ،بالطبع) فً النص
ربط الدالالت بالمعنى
ذكر الؽرض العام للمؤلؾ داخل النص
التعرؾ على السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته وتأثٌرهم على المعنى

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام أساسٌة عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل المعروض بوضوح فً فقرة القراءة
 تحدٌد حجة واضحة فً النص (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة)
 التعرؾ على طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت ،واألبحاث)

يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل ذلك يظهرون المهارات التالية بتوافق ودقة محدودين.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة والتفاصٌل المدعمة والمبحث من جزء من فقرة القراءة أو من الفقرة بأكملها
تحدٌد التفاصٌل األساسٌة التً تدعم االستنتاجات من النص
التعرؾ على أسالٌب الوصؾ (مثل ،المظهر ،السلوك والدافع)
مقارنة أو تباٌن الشخصٌات األساسٌة أو األفكار البسٌطة أو األحداث فً فقرة القراءة
استخدام دلٌل صرٌح من النص لدعم اآلتً:
 االستنتاجات األساسٌة واالستدالالت البسٌطة
 تعمٌمات وتنبؤات
 تحدٌد عبلقات السبب/النتٌجة البسٌطة
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 التطابقات بٌن الحقٌقة والرأي
 التعرؾ على الرموز البسٌطة
تسلسل أحداث الحبكة األساسٌة أو الخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
تحدٌد مصطلحات أدبٌة أساسٌة (مثل ،الحبكة ،التعارض ،والثبات)
التعرؾ على الروابط بٌن العناصر األدبٌة داخل النص (الفكرة الرئٌسٌة ،التفاصٌل المدعمة ،الحبكة ،التعارض ،الموضوع ،الزمان والمكان،
الموضوع الرئٌسً ،المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

التعرؾ على كٌؾ تؤدي عبلقات الكلمة والمحتوى والبنٌة إلى المعنى
استخدام دلٌل لفهم معانً الكلمات
تحدٌد مصطلحات فنٌة أساسٌة فً نصوص نطاق المحتوى
التعرؾ على عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة للتعرؾ على الكلمات االنتقالٌة القٌاسٌة
تحدٌد السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته وتأثٌرهم على المعنى
التعرؾ على تأثٌر اختٌارات الكلمة فً المعنى
تحدٌد المعانً الضمنٌة لبعض الكلمات والعبارات
التعرؾ على أقسام الكبلم
ذكر الؽرض الرئٌسً للمؤلؾ داخل النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)
تحدٌد الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) للنص
تحدٌد الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة المؤلؾ استنا ًدا إلى الدلٌل الموجود فً فقرة القراءة
 التعرؾ على الحجة المقنعة (مثل" ،رسم الصور "،العاطفة)
 تحدٌد طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت ،واألبحاث)

يفي بمعايير التحصيل المعدلة
عند التعامل مع النصوص األدبية والمعلوماتية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بانتظام ودقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والمبحث والموضوع الرئٌسً والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من
الفقرة بأكملها
استخدام التفاصٌل األساسٌة/ذات الصلة التً تدعم االستنتاجات المستخلصة من فقرة القراءة
فهم أسالٌب الوصؾ (مثل ،المظهر ،الدوافع)
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها استنا ًدا إلى النص
استخدام دلٌل النص المصرح به بوضوح أو الضمنً لتوفٌر دعم كاؾ إلى:
 االستنتاجات واالستدالالت
 تعمٌمات وتنبؤات
 عبلقات السبب/النتٌجة
 التطابقات الرمزٌة
 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
فهم المصطلحات األدبٌة (مثل ،الذروة ،الثبات) والعناصر (مثل ،اإلنذار ،المجاز)
تحدٌد الروابط بٌن العناصر األدبٌة داخل النص أو التفسٌرات المتعددة للنص (مثل ،الحبكة ،التناقض ،الوصؾ ،الزمان ،والمكان ،الفكرة
الرئٌسٌة)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام المنطق واألدلة لفهم معانً الكلمات
معان مقصودة أو معانً كلمات متقنة
إلى
تؤدي
التً
والبنٌة
التعرؾ على عبلقات الكلمة والسٌاق
ٍ
تصنٌؾ المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
استخدام بنٌة الكلمة والمعانً المتعددة للكلمة أو العبارة لبناء معنى الكلمة
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استخدام عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم األنواع المتعددة من االنتقال
فهم أقسام الكبلم
تحدٌد المعانً الضمنٌة للكلمات والعبارات
تحلٌل السمات والتنسٌق ووظٌفة بنٌة النص األساسً وتأثٌرهم على المعنى
تفسٌر ؼرض المؤلؾ الرئٌسً داخل النص (النصوص)
فهم استخدام الحالة العامة (الحالة العاطفٌة) واألسلوب (تقنٌة المؤلؾ ومنهجه فً توصٌل المعنى ،مثل ،اختٌار الكلمة وبنٌة الجملة) داخل النص
التعرؾ على استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام عن مصداقٌة النصوص والمؤلؾ استنا ًدا إلى:
 أسالٌب الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة)
 النسبٌة وكفاءة الدلٌل
 تحلٌل طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
تحدٌد الحجة المقنعة (مثل" ،رسم الصور "،العاطفة)
فهم طرٌقة تقدٌم المعلومات ذات المصداقٌة فً النص (على سبٌل المثال ،المقاببلت ،واألبحاث)

يتجاوز بمعايير التحصيل المعدلة
عند التفاعل مع النصوص األدبية واإلعالمية ،فإن الطالب في مستوى التحصيل يظهرون المهارات التالية بدرجات عالية من التوافق
والدقة.
األفكار والتفاصيل األساسية (معايير  1و 2و)3
تلخٌص أو إعادة صٌاؼة الفكرة الرئٌسٌة/الرسالة المركزٌة ،والحبكة والموضوع والموضوع الرئٌسً والمبحث والزمان والمكان والتعارض
والتفاصٌل المدعمة من قسم من فقرة أو من الفقرة بأكملها
ٌعٌد صٌاؼة النص
تقدٌر التفاصٌل المتعلقة واألساسٌة التً تدعم االستنتاجات من ذلك النص
تقدٌر أسالٌب الوصؾ (مثل ،المظهر ،السلوك ،التحفٌز) وتأثٌرها على العناصر األدبٌة األخرى
مقارنة األفكار أو الشخصٌات أو تباٌنها فً األنواع المتعددة للنص
استخدام دلٌل النص المصرح به بوضوح أو الضمنً لتوفٌر:
 االستنتاجات واالستدالالت
 تعمٌمات وتنبؤات
 تحلٌل الحقٌقة والرأي
 توضٌح سبب العبلقات/نتٌجتها
 تحلٌبلت رمزٌة
تسلسل أحداث الحبكة واألحداث الحقٌقٌة والخطوات فً العملٌة بالترتٌب الزمنً
فهم المصطلحات األدبٌة (مثل ،الؽرٌم ،البطل ،إلخ)
تفسٌر معنى المصطلحات األدبٌة (مثل ،الذروة ،الثبات) والعناصر (مثل( ،اإلنذار ،المجاز)
تحلٌل العبلقات بٌن العناصر األدبٌة داخل النص (الفكرة الرئٌسٌة ،التفاصٌل المدعمة ،الحبكة ،التعارض ،الموضوع ،الزمان والمكان ،الموضوع
الرئٌسً ،المبحث)

الحرفة والبنية (معايير  4و 5و)6

استخدام دلٌل لفهم اختٌارات المؤلؾ
تقٌٌم تطبٌق المصطلحات الفنٌة فً نصوص نطاق المحتوى
تحلٌل بنٌة الكلمة والمعانً المتعددة للكلمة أو العبارة لبناء معنى الكلمة
تحلٌل عبلقات الكلمة والكلمات والعبارات األساسٌة لفهم األنواع المتعددة من االنتقال
تفسٌر أقسام الكبلم
التمٌٌز بٌن المعانً الضمنٌة واالستعارٌة للكلمات والعبارات
تقٌٌم السمات وتنسٌق بنٌة النص المعقد وداللته وتأثٌرهم على المعنى
تحلٌل الؽرض األساسً للمؤلؾ داخل النص
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تحلٌل التفاعل بٌن الحالة العامة واألسلوب
تحلٌل استخدام الصور الببلؼٌة األدبٌة (مثل ،الوعً ،المجاز ،اإلنذار)

دمج المعرفة واألفكار (معيار  ،8المجموعة الفرعية للنص المعلوماتي فقط)

إصدار أحكام معقدة عن مصداقٌة النصوص والمؤلؾ استنا ًدا إلى نص مُعقّد:
 أسالٌب الحجة (مثل ،التفاصٌل ،األمثلة)
 النسبٌة وكفاءة الدلٌل
 تقدٌر طرٌقة تقدٌم المؤلؾ للحقٌقة/الرأي
تقدٌر فعالٌة الحجة المقنعة

فهم طرٌقة وسبب عرض الدلٌل الموثوق فٌه والحجج داخل النص
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