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 المدرسة /ةحضرة مدير

 التربية الخاصة /ةحضرة مركز

 اللغة العربية في التربية الخاصة /ةحضرة معلم

 رحمة هللا وبركاته!السالم عليكم و

  والسادسة في التربية الخاصة ةللصفوف الرابعة، الخامسالمبحث: مهمة في مجال فحص القراءة 

ربية في ماتيا ام الفحم نضع بين ايديكم فيما يلي مهمة تنفيذية بهدف تماشيا مع خطة العمل التنفيذية في مجال اللغة الع

 .والسادسة ةفي الصفوف الرابعة، الخامسفحص القراءة 

 المهمة:تشمل 

 قراءة كلمات منفردة. .1

 نص للصف الرابع. .2

 نص للصف الخامس. .3

 نص للصف السادس. .4

 جدول إلجمال النتائج. .5

 20.10.2017 أقصاهمات المرفقة حتى موعد يتم اجراء المهمة بشكل فرداني ووفقا للتعلي

ونتائج بشأن  نطلب من حضرتكم التعامل مع المهمة كنموذج تقييمي يمكن من خالله الوقوف على مؤشرا

مستوى القراءة لدى التالميذ بغية بناء خطط تدخل سريعة تالئم السيرورة التعليمية وتعمل على تطوير القدرات 

 المعطيات.القرائية وفقا للتخطيط المتالئم مع 

 سار وتلقي ارشاد يرجى التواصل مع مرشد التربية الخاصة للمدرسة.لالستف

 

 مع فائق االحترام

 
 د.داوود عثامنة بوران حندقلو  عيدنزار 

 مركز التقييم اللغة العربية مركزةمرشدة  مدير ماتيا ام الفحم

 ماتيا ام الفحم ماتيا ام الفحم 
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 تعليمات: القسم األول: قراءة كلمات منفردة 

 
 اقرأ الكلمات عموديا كم وردت بدقة وبالسرعة المناسبة لك. للتلميذ:

 

أثناء قراءة التلميذ اذا كانت القراءة غير صحيحة سجل نوع  الخطأ وعدد االخطاء، وسرعة  للفاحص:

 القراءة)زمن القراءة بالثواني( في الجدول المرفق.

 
 نوع الخطأ: 

 تشكيل*  

 * تبديل حروف

 * حذف حروف

 دة حروفزيا* 
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 قراءة كلمات منفردةالقسم األول : 
 

 ُسجودُ  َعلَْيكَ  إِْشتََرتْ 

 

 إِْنسان 

 

 َرِحمَ  َسحيق  

 فُتِحَ 

 

 هاَجمَ 

 

 بَْيتَك

 ِخزانَتُها

 

 يَْستَْنِجدُ  ِللُمحاَكَمةِ 

 َعجوز  

 

 َكبُرَ  يوقِظْ 

 ِرماحُ 

 

 َسنَوات   يَْفتَحُ 

 كاِذبا  

 

 تَنَبََهتْ  تَقَدَّمَ 

 تَْستَطيعُ 

 

 نُباحُ  َوَجدوهُ 
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 قراءة نصوص  –القسم الثاني 

 يشمل هذا القسم ثالثة نصوص وفقا لدرجات الصفوف حسب الترتيب التالي:

 

 كلمة. 66الدجاجة تعلم أوالدها "ويشمل النص "اسم  –نص للصف الرابع  .1

 كلمة. 93النص  "الشبل الغبي" ويشمل  اسم-الخامسنص للصف  .2

 . كلمة 105النص  "الديك الحذر" ويشمل اسم  - نص للصف السادس .3

 :تعليمات الفحص

 ،عليك قراءته بدقة وبصوت عاِل وواضح، ابدأ بالقراءة عندما يطلب منك ذلك.أمامك نص للقراءة  :للتلميذ 

عند االنتهاء من  وعددها،)كما قرأها التلميذ( فوق الكلمات األصليّة  األخطاءسّجل  القراءة،: خالل فترة للفاحص

 قراءة يجب تسجيل الوقت بالثواني في الجدول المرفق واالنتباه لمراعاة عالمات الترقيم.ال
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 رابع -كلمة 66نص 

 الدَّجاَجةُ تُعَِلُّم أَْوالدَها

َجَمعَِت  الدّجاَجةُ  أَْوالدَها  َحْولَها، َوَسأَلَتُْهْم : " ماذا  

 تَْفعَلوَن إذا جاَء اْلَكْلُب؟"

وٌج ِمْنُهمْ  :" نَصيُح َونَصيُح، َونَُصفُِّق بِأَْجنَِحتِنا ،  قاَل فَرُّ

 َونَْجري بُِسْرَعٍة إلى اْلبَْيِت."

قالَِت الدّجاَجةُ: " هذا َحَسٌن! َوماذا تَْفعَلوَن إذا َرأَْيتُم اْلَحبَّ  

 أَماَمُكْم؟"

وج َغْيُرهُ: " نَْجري َونَْلقُُط اْلَحبَّ ِمَن اأْلَْرِض."  قاَل فَرُّ

 جاجةُ : "َوهذا َحَسٌن ! َوماذا تَْفعَلوَن إذا َعِطْشتُْم؟"قالَِت الدَّ 
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وٌج ثالٌث:" نَْبَحُث َعِن اْلماِء، فَإذا َوَجدَهُ واِحدٌ ِمنَّا  قاَل فَرُّ

 َجرى َوأَْخبََرنا، فَنَْذَهُب َمعَهُ َونَْشَرُب."

 )المشّوق في القراءة العربية(
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 كلمة 93 - خامسنص للصف ال

ْبُل اْلغَ ا  بِيلّشِ

تَرَك  أََحدُ األَْشباِل  ُصْحبَةَ  أَبيِه  األََسِد، َواْنَضمَّ إلى  

عيفَِة . فَقَضى ُكلَّ  َوْقتِِه  في ُمعاَشَرةِ   اْلَحيَواناِت  الضَّ

اْلَحميِر ، َحتى  أَْصبََح  ِحماراً في ُكِل َشْيٍء  ما َعدا  

 أُذُنَْيِه.

َمِن  َحَملَ  جوعِ  َوبَْعدَ  ُمدَّةٍ  ِمَن  الزَّ تْهُ  اْلِكْبِرياُء  َعلى الرُّ

ا  إلى  أبيِه  ِليْفَخَر  أَماَمهُ  بِِصفاِتِه. َولَمَّ

 جاَء إِلَْيِه لَْم  يْظَهْر ِمْنهُ  إاّل  اْلعاداُت  الَّتي  تَعَلََّمها 
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لَهُ  أبوهُ ساِخراً:"   ِمَن اْلَحميِر. فَكاَن  يَْنَهُق  ِمثْلَها. فَقالَ 

ْوَت  اْلقَبيَح  داَللَةٌ  َعلى اْلَجماَعِة  الَّتي   إِنَّ هذا  الصَّ

 َصِحْبتَها".

. فَقَْد  ُكْنُت بَْيَن  ْبُل: "َخفِّْف  ِمَن  التَّحاُمِل  َعلَيَّ فَقاَل الّشِ

 َجماَعٍة  أُْعِجبَْت  بي  أََشدَّ  اإلْعجاِب."

أْبَطَل  ِكْبِرياَءَك، أَلَْسَت  تَْعلَْم أَنَّ فَأَجاَب  اَبوهُ :" ما  

 اأْلُسودَ  تَْحتَِقُر  بِِه  اْلَحميُر؟"

 )الُمّشوق في القراءة العربية(



 
 وزارة المعارف                                                                                                          החינוך משרד          

        مركز الدعم البلدي المنطقي                                                                                        אזורי יישובי תמיכה מרכז   
 ماتيا ام الفحم                                                                                                             פחם.א.א א"מתי        

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 328138رمز املؤسسة                                                                                                   328138 מוסד סמל 

 30010ميكود   1022.  ب.ص 04-6317853: فاكس/פקס  04-6110407: ت/טל  30010מיקוד  1022 ת.ד

Email: matia328138@gmail.com 

 
 كلمات 105 -نص للصف السادس

رُ  يُك الحذِّ  الد ِّ

رآُه خرج ديٌك ُيَفت َِّش َعن َطعاٍم َلُه ، واْبَتَعَد َعن اْلَقَريةِّ ، فَ     

َد َفْوَق شَ  لْيهِّ . خافَ َثْعلٌب َفجاَء إ يُك َوَصعِّ  رٍة . جَ الد ِّ

يَك ،  الُم َعَلْيَك يا صاحبِّيِّ الدَّ ْنزِّل َوَسم ِّعني إقاَل الثَّْعَلُب : السَّ

 ميَل .ْوَتَك اْلجَ َص 

اٌع.    ُبَك، ألنََّك َثعَلٌب َخدَّ يُك: أنا ال ُأصاحِّ  قال الد ِّ

 َحَيَواَناتِّ ؟ الْ  ماعِّ تِّ قال الثَّْعَلُب : ألْم َتْسَمْع باجْ  

المِّ، َوأْن َيُكونوا أْصدقاَء، َفأْصَبَح   َلَقدِّ اتََّفُقوا َعلى اْلَمَحب ةِّ َوالسَّ

ْئُب   ُيصادِّ  ُب اْلَفْأَر، والثَّْعَلُب الذ ِّ ُق الَخروَف، َوالهِّرُّ ُيالعِّ



 
 وزارة المعارف                                                                                                          החינוך משרד          

        مركز الدعم البلدي المنطقي                                                                                        אזורי יישובי תמיכה מרכז   
 ماتيا ام الفحم                                                                                                             פחם.א.א א"מתי        

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 328138رمز املؤسسة                                                                                                   328138 מוסד סמל 

 30010ميكود   1022.  ب.ص 04-6317853: فاكس/פקס  04-6110407: ت/טל  30010מיקוד  1022 ת.ד

Email: matia328138@gmail.com 

يَك.  ُث الد ِّ  ُيحادِّ

يُك: اْلَحْمُد هللِّ، َلَقْد َزاَل اْلَخْوُف، َها هِّ  َي اْلكِّالُب ُمْقبَِّلٌة قاَل الد ِّ

 َهيَّا َسل ِّْم َعَلْيَها. 

ْنَدما َرأى اْلكِّالَب، َوَأَخَذ َيْجرِّي هارِّبًا   .خاَف الثَّْعلُب عِّ

يُك: لِّماذا َتْهُرُب من اْلكِّالبِّ واالت ِّ  َيْضَمُن َلَك  فاقِّ صاَح الد ِّ

الَمَة ؟   السَّ

َعْت بَِّهذا أجاَب الثَّْعَلُب اْلماكُِّر: أْخَشى أال  َتُكوَن الْ  كِّالُب َقْد َسمِّ

 .فاقِّ االت ِّ 

 )االمتاع واالبداع في اللغة العربية (  
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 تقييم الدقة والطالقة في القراءة

 قراءة كلمات منفرده عالمات الترقيم القراءة  دقة السرعة    

 دقة سرعة حسب عالمات الترقيمالقراءة  نوع الخطأ عدد األخطاء عدد الكلمات في الدقيقه اسم النص التاريخ الطالب اسم

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 الخطأ: تشكيل نوع* 

 حروف تبديل* 

 حذف حروف* 

 زيادة حروف*  

 


