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 كلية التربية االنسانيةجامعة ذي قار /  مقدمة                 

                        

 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

 

وبه نستعين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد واله الطيبين 

 الطاهرين

 وبعد: 
( فأأي  اللغأأة االنكليزيأأة تعلأأمكتأأاب ا اهميأأة التواصأأل فأأي عمليأأة فأأيني وبعأأد ا العأأي علأأى 

جهأد االسأتانا ي الأذي الطريقة التواصلية مع االشارة الأى منأاه) ا فأرل العأراق ( ار  ال

عتمأدها فأي تأيليف هأذا اقام به المؤلف حيث قأام بترجمأة الكايأر مأن المصأادر والمراجأع و

حليأل ات االساسأية للطريقأة التواصألية وتاستعراضأه الصأ الكتاب حيث تيكد هذا من خأال  

 هاكتاب اللغة االنكليزية الجديد ا فرل العراق ( من ناحية وحداته  والمهارات التي يدرس

وانواع التعليم والتقويم فيه والص ات العامة لهذا النوع من المناه) حيث اشار الى اهدافأه 

ليميأة ااالحمأات عالعامة والخاصة والمأواد الدراسأية واجرتاتأه ق فقأد اشأار الأى  اهدافأه الت

الياتهاالتحضأأير عوف العمأأل التواصأألية ودراسأأة الم أأردات ( االساسأأية وور والمهأأارات 

والتمأأارين وحأأل الم أأكالت والنحأأو المصأأغر( واالن أأطة المخصصأأة للعمأأل فأأي والتقأأديم 

المجموعات الصأ ية اااللعأاب واالنأاني واالدوار المسأرحية والم أروع اللغأوي والمقابلأة 

 ق(ال خصية والعصف الذهني  والمعلومة الم قودة

ي مأنه) افأرل كما اشار الى فوا د العمأل بالمجأاميع  الصأ ية فأي تعلأم اللغأة االنكليزيأة قأ

وكأذل  فصأل  العراق( في العمل الت اعلي واالعتناق اللغوي والسأيطرة الذاتيأة عنأد المعلأمق

 والرسمي و والتقييم البديل الذي ي مل النمط ال ردياع التقييما التكويني والتحريري انو

تمر اللغأأوي الحأأي ومحأأافب الطلبأأة اليوميأأة والم أأاهدة المسأأتمرة مجلأأة اللغويأأة والمأأؤوال

الم روع اللغوي الحأي ( وقأد حلأل ايضأا كتأاب افأرل العأراق للصأف الاالأث المتوسأط( و

 وقد قام بمقارنتة مع كتاب الرابع االعداديقوتحدث عن ص اته االساسية 

 الأذي يؤرشأف الطريقأةاقترح بناتا على كل ذل  ان تطبع وزارة التربية هذا الجهد العلمأي 

العراق(حيأث يحتأاز زمالتنأا التدريسأيون الأى  التواصلية والكتأاب المنهجأي الجديأدافرل

الكاير من هذه الجهود والكاير من الدورات التدريبية لكي يتمكنوا من تأدريس هأذا المأنه) 

الذي لم يعتادوا عليه حيث رزخ العراق تحت  ريقة بنيويأة لسأنين  أوا  عجأا  وهللا مأن 

 ورات القصدق

 

 :االستاذ الدكتور                                                         

 محمد جاسم بطي منصور السعيدي                                                         

 استاذ اللغة والتربية واالدب                                                         

 كلية التربية االنسانيةاللغة االنكليزية / قسم                                                          

 جامعة ذي قار                                                         

 2112/ نيسان /8                                                  



6 

 

 6 

 
 
      ــــــــــــةقدمــالم                 
كايأأرا مأأن الطأأرق البنيويأأة التأأي تتمحأأور ب خصأأية المأأدر   لقأأد عانأأت العمليأأة التربويأأة 

  أأأرق المأأأدر  عأأأن وابتعأأأاد  ( Systematicismالسأأألطوية  وتتمركأأأز فأأأي النمطيأأأة  ا

اجابة االسئلة الوزارية فقط وكي يأة النجأاح فأي  كي ية على الطلبة ام بتدريبالتدريس والقي

رة يأمخرجات خط افرزت ذه االفة االمتحان الوزاري واهما  الجوانب المعرفية للمناه) وه

نسأى كار منأه الأى تأراكم معرفأي وتحو  الى تراكم رقمي اللطالب  ان الكم المعرفيبوابتها 

 االعداديةق من الطالب  المعار  التي درسها بعد نجاحه

كاهأل ولأي االمأر باسأعاره الالهبأةق  تانهكأ التأيالتدريس الخصوصي  يه اما االفة الاانية 

بمادة  في االمتحانات النها ية بوابة لل  ل المتكرر لد  الطلبةوال تزا  كانت  االفتان هاتان

وقد استمرت  هأذه الحالأة كايأرا واخأذت مأن الطلبأة واالحبا  لد  اوليات االمور  االنكليزية

مااد  اللةاة اكنيليزياة مان الماواد الحيوياة راي مدارسانا وايقان اا  ي اي   كايرا مع العلأم ان
ومعارف جديد  لالن ياح علا  العاالم بعاد اليطاور  تم ارا لبينا  ألييســاببوابا واسعة لطا

ال ائاال بيينولوجيااا اكيصاااكت واليااي اصاابحت  اايط اللةااة  وساايطا  ل ااا  رااي العااالم ب ساارط 
لبساااطي ا وانيرااار ا ال ائاال ليون ااا لةااة اكنيرناات ولةااة العلاام والي ااا م رااي جمياا  بقااا  

ساسية ليل نارد يطاور وباحام معرراة ليان ما  يلا  يلا  اليروية ر ي الحاجة األول  واأل
ضلت ري العراق عقبة يبير  وجدار عالي من الصعوبة اجيياازط اماام طلبيناا  ريانات ايبار 
اسباب الضيا  لليثير من م ررسب ري ا مان رساب  و يار  اليثيرمقاعاد الدراساة والسابت 

سابب جاو ر    ناا ن يدريسا ا رضاال عان ا الرئيسي ري صعوبي ا ييمن ري ردائة طرق
يضاف ال  ما يقدم و و اعيماد ا علا  طريقاة قديماة وبالياة اني ات مان العاالم راي ن اياة 
السيينات ولم يسيخدم ا أ  قطار ب سايثناا العاراق القطار الوحياد الاي  كيازال ييبنا  يلا  

  Audio-lingual methodالطريقااة الباليااة والمسااما  بطريقااة اليياارار واليصااويت 
 . عل  البنيوية النحويةوالمعيمد  

يار الياي يانات احاد اك اداف راي ثاور  اليةيالسياسي الاي  حادم راي العاراق بعد اليةيير و
اخييار من ج راقي وجدير بااكحيرام بناي علا  الطريقاة  رعال يارة ويم حصلت ري المنا ج

 Communicativeاليواصاالية اليااي ياادرب يقريبااا رااي جمياا  انحاااا العااالم والمسااما  

Approach)ان ييخأذ حيأزا مأن ال أرا   يأهعل تحأتم و( وررح يال ميخصاب بايل  اليةييار

قامت بتغيرات كايرة في  الموقرةمن موقعه وبما ان وزارة لتربية  على االقل الو ن لخدمة

 المناه) وقد القت الكاير مأن العوا أب بسأبب الوضأع السياسأي الم أحون والوضأع االمنأي

وطارق يادريب  ن سا  اماام نظرياة جدياد   رب الماد وجاد رقاد اخار  ومان ج اة الصأعب
نظريااة معطيااات  ورااق   يدريباالاام ي ل  ااا ماان قباال لاايا يوجااب علينااا اليرييااز علاا    حديثااة

اختصاصأأنا  فجنأأدنامأأن منطلأأب الموا نأأة الصأأالحة واالنتمأأات التربأأوي االصأأيل  اليواصاال

خر  التأي ال تنأت) الطلبة افضل من  ال كو   والنقد واالمور اال المدرسين و لخدمة ابنا نا

شيئا م يدا فكل موا ن في هذا البلد مسؤو  عن ما ملكت يمينه في بيته وفأي عملأه وهكأذا 

والرؤيأا الواضأحة لالمأور  الحسأنة تبنى المجتمعا ت الراقية بالعمل والماابرة والنية النقيأة
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لقأأوة لأأذل  قمنأأا بأأاالنطالق مأأن حاجأأة زميلنأأا  المأأدر  العزيأأز لنضأأع بأأين يديأأه مأأا يعطيأأه ا

   لن ي  قا  العلمية لتقديم المساعدة للطالب العزيز لبنات هذا

اللغأأة  تعلأأمموسأأوم ااهميأأة التواصأأل فأأي عمليأأة ال المؤلأأف ان تقأأديم هأأذا الكتأأابلأأذا يأأر  

مة للعملية التربوية لنأدرة الدراسأة المقدمأة فأي واقأع  وزارتنأا المأوقرة لأذا ( خداالنكليزية

ريحات لناا وللعمال معناا واقمناا الادورات برايل مجااني جميا  اكطاراف الخيار   أسين ضنا
    ق الصحي  سار  لمساعد  المدرب ووضع  ري الملمناري الخير  للنرر وك نزال نيارا

لأم يكأن واصأال  ناكايرا ولكن شأكر ن كر هللا عليه  لنا ت ري ا لذا يعتبر عملنا  التربوي هذا

نجنأد و  مأل نعان  ان سأنا ناذل  عاهأدب أكل حقيقأي وجأدي لأ نخدم  لبتنان لم ااو موصوال 

وهللا جأاه  رضاتا هلل وليس  لبا لما  او واللعلم  زكاة  كل  قدراتنا لخدمة الطالب والمدر 

 الموفب للخير والنجاحق

 

                          

 

                                             

 المؤلف
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 ال هرست                                  
 الص حة الموضوع                                   

  ال صل االو                                             

 11       تعريف الطريقة التواصلية

 11       ميزات الطريقة التواصلية

 11       مباديت المنه) التواصلي

 11       لتواصليتطبيب المنه) ا

 11       دور المعلم

 11       دور المتعلم

 11       الدقة مقابل الطالقة

 11       الك اتة اللغوية مقابل الك اتة التواصلية

 18       ال وارق بين الطريقة التواصلية والطريقة التكيبية

  ال صل الااني                                 

 21       لعامة لمنه) فرل العراقالميزات ا

 21       للعمل الانا ي المخصصة االن طة والتقنيات

 21       لعمل المجموعة الص ية المخصصة االن طة والتقنيات

  ال صل الاالث                                 

 21       فوا د العمل بالمجاميع الص ية

 28       في استخدام اللغةالمجموعة تقوي العمل الت اعلي 

 28       العمل بالمجموعة الص ية ي رض جوا مؤثرا من االعتناق اللغوي

 28       العمل بالمجموعة الص ية يرقي المسؤولية والسيطرة الذاتية للمتعلم

 22       العمل بالمجموعة الص ية هو خطوة بيتجاه االستقاللية واالن رادية بالعمل

      22       الص ية قنية المناسبة للعمل بالمجموعةاختيار الت

       22       للعمل الانا ي المخصصة االن طة

       01       الواجبات والتقنيات المخصصة للعمل بالمجموعة

 01       االلعاب

 01       االناني

 01       المحكاة ولعب االدوار

 01       الت ابيه

 02       المسرحية

 02       الم روع اللغوي

 02       المقابلة

 00       العصف الذهني

 00       هوة المعلومة الم قودة

 00       المعلومات الم قودة المتقابلة

 01       حل الم اكل

 01       اتخاذ القرارات
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 01       تباد  اآلرات

 01       تخطيط العمل في المجموعة الص ية

  ال صل الرابع                                          

 01       ان طة فرل العراق وكي ية تدريسها

 01       اهدا  الدر  التعليمية

 08       الم ردات والمعاني الجديدة

 02       التراكيب النحوية

 02       االستراتيجيات

 02       الوظا ف اللغوية

 11       المقتبسات

 11       ورشة عمل الكتابة

 11       ورشة عمل التكلم

 11       ملحب المواضيع االدبية

 12       الزوايا الاقافية

  ال صل الخامس                                           

 11       تدريس المستو  االبتدا ي في مادة اللغة االنكليزية

 11       يةعمليات الطالب االدراك

 11       دور المعلم

 11       حديث المعلم

 11       االصالة

 11       الدقة والطالقة

 11       ابداعات الطالب

 11       التقنيات

 11       اهدا  االصغات والتكلم

 11       التراكيب النحوية

  ال صل الساد                                   

    18       الصف وخطة الدر  وال وارق بين منه) الاالث المتوسط والرابع االعدادي ادارة

 18       البيئة المادية للص و 

 18       الصوت والنظر واالرتياح

 18       ترتيب الجلو 

 12       استخدام لوحة الكتابة

 12       مدخالت المعلم ال خصية

 11       دور المعلم

 11         التدريسانما

 11       ل ظرو  متنوعةالتدريس في ظ

 11       تدريس ص و  كبيرة

 11       تدريس مستويات الك اتة المتعددة في الصف
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 12       االنضبا 

 12       خلب البيئة الص ية االيجابية

 12       تحقيب الو ام

 10       خطة الدر 

 10       اسباب كتابة الخطة

 10        رق كتابة خطة الدر 

 11       عناصر خطة الدر 

 11       الهد 

 11       اهدا  الدر  التعليمية

 11       معدات الدر 

 11       االجراتات

 11       التقييم

  11       ال وارق بين منه) الصف الاالث المتوسط والرابع االعدادي

 11       مركزية الطالب في التعلم

 11       التداخل بين المهارات االربعة

 11       التواصل بين افراد المجموعة

 18       فعالية التحدث الراجعة

 18       ال عالية االدبية

 12       المخطط الكامل لعملية التقييم و التقويم وجمع المعلومات

  ال صل السابع                                  

 10       عن مستو  الطلبة في ال صل الدراسيوجمع المعلومات  التقييم 

 11       اشكا  التقييم

 11       التقييم التكويني

 11       التقييم التحريري ال امل

 11       التقييم المبني على اسا  االدات

 11       فوا د التقييم المبني على اسا  االدات

 11       التقييم المبني على اسا  االدات مساويت مقاييس

 11       تخطيط التدابير القا مة على االدات

 18       التقييم الموضوعي واالستقرا ي

 18       االختبارات المدرسية والوزارية

 18       اسس المقارنة

 12       التقييم الرسمي

 12       التقييم نير الرسمي

 12       التقييم البديل

 11       انما  التقييم البديل نير الرسمية

   11       النمط ال ردي ونمط الجليس

 12       حواريات المجلة اللغوية

 10       المؤتمر اللغوي
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 10       محافب الطالب

 11       الم اهدة المستمرة واليومية للطالب

 11       الم روع اللغوي

 11       تعاونيوضع االختبار ال

  ال صل الاامن                                      

 11       التقويم ال امل وتغذية االثر االختباري الراجعة

 11       درجة الصالحية والن اذ

 11       انواع درجة الصالحية والن اذ

 11       صالحية المحتو 

 11       الصالحية المبنية على المعيار

 11       صالحية التركيب

 11       صالحية النظام

 11       االعتمادية والموثوفية

 11       انواع الموثوقية

 11       موثوقية اعادة االختبار

 11       موثوقية االشكا  البديلة

 11       موثوقية شب الدرجة

 11       موثوقية المصحح

 18       اجعةتغذية االثر االختباري الر

 12       تيثير تغذية االثر االختباري الراجعة

 12       نوع االختبار

 81       اجرات االختبار

 81       محتو  االختبار

  ال صل التاسع                                    

 82       ( و ريقة التدريسفرل العراق منه) اللغة االنكليزية الجديدا التقييم في

 82       التقييم اليومي المستمر والتقييم التكويني والبديل واالختبارات

 82       التراكيب النحوية

 82       القراتة

 80       االصغات

 80       الكالم

 80       الم اهدة اليومية المستمرة

 81       الم اهدة المنظمة

 81       استمارة الم اهدة اليومية للتكلم

 88       الكتابة

 82       استمارة الم اهدة اليومية للكتابة

 22       التقييم الذاتي

 20       ربط التقييم الذاتي بتقييم المدر 

 20       االختبارات التحريرية ال املة
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 21       تقييم مهارات الكتابة

 111       (لعراقفرل امنه) اللغة االنكليزية االطريقة العامة لتدريس 

 111       قا مة المصادر
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 فهرست االشكا                         
 الص حة موضو  ال كل                       ال كل

  2  دور المتعلم والمعلم في عملية التعلم 1

 0   تداخل عملية التعلم بعملية التقييم 2

 22   رات الجديدة الاالثابعاد الم  0

 08   االبعاد الاالثية للم ردات 1

 11   جدو  يوضح انت ار النصول والزوايا الاقافية 1

 11   عناصر خطة الدر  1
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    ال صل االو                                
                                     

  Communicative Approach  ةالتواصلي الطريقةعريف ت  

 
 ة وهأيالوظي ي ة لتدريس اللغة االنكليزية  اوالطريقةالتواصليبالطريقة تسمى هذه الطريقة

كحركة فأي بدايأة السأتينات كأرد فعأل علأى النظريأة البنيويأة  تنسخة بريطانية المن ي وبدأ

-Audioغويأأات  و الصأأوتياتالمجسأأدة فأأي الل( behaviorism theoryاوالسأألوكية

lingual methodعة من المبادئ حأو   أرق التأدريس مجمو ية هيالتواصل ق والطريقة

حوي أيضأا توصأيات حأو  أصأو  التأدريس والمنأاه) والتأي ينصأب التركيأز فيهأا علأى وت

دراسأتها او التحأدث  االصم لقواعد اللغأة و التواصل في المعنى وليس التركيب واالستخدام

  قفقط عنها

عتمأد كليأا علأى علأى التطأور الأوظي ي فأي اللغأة ة في االصل و النوايا  تالتواصلي الطريقةف

المهام إلنجازهأا بان سأهم وذلأ  عأن  المتعلمينوليس التطور التركيبي ويتم من خالله منح 

 ةالوظي يأ طريقأةق ,فال او التحدث عنها وعن مكوناتها ريب استخدام اللغة وليس دراستها 

علأأأى  ةالتواصأأألي طريقأأأةحتمأأأل التق و ةالتركيبيأأأ طريقأأأةكون بالتأأأالي بأأأديال للتجوهريأأأا سأأأ

مأتعلم تصأحيح  االخطأات للالن عمليأة التسامح و قلأة فأي المحاسأبة علأى االخطأات اللغويأة 

نيأأر محبأأب خصوصأأا اثنأأات االدات اللغأأوي لأأذل   يحأأل التواصأأل بأأديال عنأأه  مأن قبأأل المعلأأم

الدقأة فأي اسأتخدام التراكيأب النحويأة   منعليها اكار خصوصا في الطالقة اللغوية والتركيز

 اكار اهمية من التراكيب اللغوية ق لذل  يكون استخدام اللغة الحي والطليب 

يسأأتند هأأذا المأأنه) فأأي المقأأام اتو  علأأى التطأأوير  الأأوظي ي الحأأي للغأأة   ولأأيس التطأأوير 

يقأوم  لمعلأم لكأون المأتعلمالصف ا لدراسي اكار مركزيأة للمأتعلم منأه لالهيكلي لذل  اصبح 

او المسأاعدا او  ييخأذ دور الم أاهد بينمأا  المعلأم المهأام اللغويأة مأع زمال أه بينجاز جميأع

الذي يهأتم بتقيأيم االدات او المسهل والمبسط لالمور الناصح او الصديب او المصدر اللغوي

 ان دور المعلأملذل  نر   عند الحاجة( feedbackااللغوي لطالبه بيعطات التغذية الراجعة

 ق  ازداد اهمية وخطورة من ذي قبل

      

 Features of Communicative Approach ةالتواصلي الطريقةمميزات  

 

 ( التركيز على المعنىق 1 

 الهد  المن ودق  التواصلية هي( الك اتة 2

 ق ( مركزية المتعلم0

 ق المن ود الهد  اتساسي ( الطالقة هي1

     رصة الكافية للت اعل مع اآلخرين   سوات في الممارسة  اللغوية مع ال المتعلم( اعطات 1 

 مجموعته او الت اعل مع المايل او الجليس من  الب  ص هق        

 حو  الوظا ف التواصلية في   إذا ما استخدمت   تتمحور  ( (Dialogues( الحوارات1

 خال  االدات اللغويق  المتعلميناذهان والدوافع الذاتية او الحاجات التي تكمن في اللغة      
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 (  ان المح زات الجوهرية تق ز الى االهتمام بما تم انجازه عن  ريب التواصل اللغوي ق 1

والواجبات وانجازها ب كل حقيقي  ( المنه) التواصلي يتصف بكونه مبني على المهام8

 حيق 

 

 e approachthe principles of communicativ التواصليمباديت المنه)  

 

لية ان اتن طة التي تنطوي على التواصل الحقيقي تعتبر تعزيز لعم ( مبدأ التواصل :1

 التعلمق 

ان اتن طة التي تستخدم اللغة للقيام بمهام ذات مغز  هي بحد ذاتها  ( مبدأ المهام : 2

 ة التعلمق تعزيز لعملي

على استيعاب عملية   تعينه كايرا  علماللغة ذات المعنى بالنسبة للمت ان ( مبدأ المعنوية : 0

 التعلمق    

 The Application of Communicative Approach التواصليتطبيب المنه)  

 

  الدخو  للصف بعض التحضيرات قبل 

 

  المواد

 text-based materials( المواد المبنية على النص 1ا

اللغوية  من أجل در  نموذجي على موضوع جوهري   وتحليل المهام كل وي تيح

يعتبر وضعا عمليا من الممارسة للوصف ومح زا للعرض الذي التطوير الموضوعي 

 واستيعاب االسئلة واعادة صيانة التمارين اللغويةق 

 

هي مجموعة متنوعة من  task-based material( المواد المبنية على المهام2ا

بنية على المهام  اعدت لدعم الم التواصلاتلعاب   و  اتدوار والمحاكاة   وأن طة 

 اللغة  ق سفي تدري التواصليةتدريس  ص و  الطريقة  

  

 : authentic materials( المادة الحقيقية والحية0ا

اد الحية والحقيقية التي واستخدام  الم التواصلية الى دعى العديد من أنصار الطريقة وقد

الدراسية ق وهذه الحالة  ت مل تعكس ان طة الحياة اليومية للنا  وتنقلها لل صو  

 العالمات   والمجالت   واإلعالنات   والصحف وااللعاب مالالوسا ل المر ية الحية 

ية المحيطة بالوسط مصادر الرسوم البيانية والمر واالناني واشر ة ال يديو   أو 

 والتي يمكن أن تبنى اتن طة التواصلية عليهاق الطبيعي للمتعلم

  

 eacher`s RoleT المعلمدور   

 
بين المتعلمين من اداة مهمة لتسهيل عملية التواصل  التواصليفي المنه)  المعلميعد 

يقوم بإعطات التوجيهات  فهو والمهام المختل ة من جهة أخر   جهة وبين المتعلمين

 طرة في ال صل  عالوة على ذل  السلطة المسي بدال من كونه لضرورة والم ورة عند ا
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ق مع ذل    فهذا ال يعني   مجموعة التعلم التعليميةك  بدور مستقل ضمن هو عضو م ار

فقط  ق بل بالعكس فإن  سلبي كالمراقبالمعلم بالمرة في الن ا  التعليمي ان  يصبح  دور 

من  يتم التركيز على تطوير إمكانات المتعلمينال يزا  مهما ب كل اكبر تن التزامه ب دوره

  فإنه ال كون نير توجيهي ب كل عامقد ي بالرنم من أن دورهلخارجي ق خال  التوجيه ا

ومساعدتهم  أبراز الص ات المميزة للمتعلمينيتم من خاللها  يزا   ذو مسؤولية  كبيرة

 على تطوير تل  الص اتق

ى سبيل الماا     ق عله اكار أهمية قبل   ولكن ذي  أقل هيمنة من دور المعلم أصبحلذل   

يرتبط   بدوره كناشط  ستقل ضمن مجموعة التعلم التعليميةم ارك مك فين  دور المعلم

 :   ثانوية من اتدوارالتالية له تواصلي ق وهذه اتدوار  تتضمن مجموعة

 منظم للموارد وكمورد   أوال : 

 دليل ومدير لألن طةق وثانيا: 

لمعرفة هو كباحث و متعلم   مع  المساهمة الكبيرة له في مجا  ا :وهناك دور ثالث 

االشكا  التالية في  في  بيعة التعلم لذل  ييخذ المعلمقدرات   والتجربة ال علية للالمال مة   

 : الصف

مسهل ومبسط للصعوبات  -1مساعد ومعين -1مصدر معلومات -0موجه  -2صديب  -1

 ق  معلم -2مدير ومدبر لجميع االن طة  -8ناصح وموجه  -1

 لساببق اوسع واخطر عن ا عمله لذل   اصبح

أن احد   المكونات الهامة الختصال  ريقة التواصل هو القدرة على تحديد ال كل اللغوي 

لأذل  ق في ال صل الدراسأي ب أكل فعلأيالممار  والذي يكون مناسبا للوضع اللغوي الحي 

المتصأألة  بالوضأأع  جأأزتا ال يتجأأزأ مأأن الاقافأأة  تأأم أعأأادة تصأأنيف اللغأأة اعتباريأأا كونهأأا

اتلمأام  الكبيأر والكايأر  تظهأرالتي هناك الكاير من اتدلة  وق مكونات اللغويةاالجتماعي وال

بالضأأرورة سأأيطرة كاملأأة علأأى اللغأأة  لكأأن لأأم يحسأأب ذلأأ بالقواعأأد اللغويأأة والم أأردات 

االنكليزيأأة بأأل هنأأاك مجموعأأة مأأن التقاليأأد االجتماعيأأة االخأأر  التأأي تحكأأم شأأكل اللغأأة 

   التواصليةقوالسلوك داخل المجموعة 

 

 Student`s Role  دور المتعلم

 

هو الهد     التواصليفي المنه)   لكون االداتقدرا كبيرا من التدريب  يحتاز المتعلمين

خطوة الى الورات  المعلم ييخذ وهنا في اتداتق  ينبغي أن يتمركز دور  المتعلم لهذا السبب

في  ووتقييمه   لمتعلمل اليومي المستو  المعرفي  اهدة والمالحظة  حو  تطورويبدأ بالم

 كحكم أو مراقب ق المعلم بعض اتحيان يتصر  

يكأأون عأأن الهأأدوت   مأأع ذلأأ   ال صأأل الدراسأأي  خأأال  الن أأا  التواصأألي أبعأأد مأأا يظهأأر

ي علأوا أن أطة أكاأر مأن الكأالم   وكايأرا مأا كأان م أهد ال صأل الدراسأي ن أطا    فالمتعلمين

والتنقأأل داخأأل هم يتركأأوا مقاعأأد متعلمأأين احيانأأاة التواصأأل    بأأالرنم مأأن ان الخأأال  عمليأأ

لأذل    بسبب زيادة المسؤولية فأي الم أاركة   إلكما  مهامهم مع زمالؤهمال صل الدراسي 

اد تعلمهأا ب أكل عأام اكتسبوا الاقة في استخدام اللغة االجنبية  المأرقد أنهم  يجد المتعلمون

 ق  معلممن يدير عملية تعلمهم وليس الأصبحوا هم أن سهم  و

 

 Accuracy vs  Fluencyالدقة مقابل الطالقة  
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في تعلم أي لغةق    تكون ضرورة ملحةليس هناك من ينكر حقيقة ان كال من الدقة والطالقة 

 في عملية نجد اتسلوب النحوي و الدقة هو أكارانت ارا و أهمية من الطالقة ومع ذل   

مع ذل  المجتمع القديمة المعروفة  البنيوية قاللغة اإلنجليزية التي تهيمن عليها الطرتعلم 

التحدث بها بطالقة ق ومع ذل     وقراتة االنجليزية ب كل جيد  الحديث بحاجة لمن  يتقن

٪   وهذا  ال يت ان حدث فهو  111فالدقة ال تعني ان اللغة ستكون خالية من االخطات 

بة الم ددة    ستتحقب درجة المستحيل بعينهق ولكن خال  فترات ممارسة اللغة فين الرقا

ولكن من المتوقع أن يقع التالعب في نظام اللغة   ,عالية من الدقة بالنسبة للمبتد ين

 بع وية وبمرونة ممكنةق 

بطبيعة الحا     فالطالقة في تعلم اللغة يذهب أبعد من ذل ق فبعد وقت قصير من اتقان  

ن مكا ة عن الطالقةق بعد ذل     سيتم تماريب ب   تشكا  اللغة    يجب أن تزويدهمالطال

وأقل استخدام اللغة على نحو أكار حرية  لتمكين المتعلمين من تدريجيا سحب السيطرة

 قدرجة من الخو 

التيكيد  على ان  الخطي في   التسامح مع اتخطات   وعلى المعلمفي هذه المرحلة   ينبغي 

ارسة اللغةق  اما تيجة  بيعية لممنع االحوا  ليس بال يت الم ين اكار من كونه جمي

مارسة للطالقة بحيث في  نهاية كل م بالنسبة للمعلمين فعليهم تقييم ادات المتعلمين

 ادراك نقا  الضعف ليصبحوا أكار وعيا من أخطا همق  يتمكنوا من

خالصة االمر فين الدقة  آن واحد تقريباق والدقة والطالقة في  تمار  وبهذه الطريقة

ض تان متالزمتان ال يستبعد بعضها عن البعض يمارسهما المتعلم في وقت واحد والطالقة 

 فقط  ق  التواصليةمع الميل اتكار لض ة الطال قة  في تطبيب الطريقة 

 

  linguistic competence vsالتواصليةالك اتة اللغوية مقابل الك اتة   

communicative competence                                                               
        

 

حين اتساسية  المرحلة  قة بين الك اتة اللغوية و التواصلية مهم جدا خصوصا فيالعالان 

الك أاتة امأا تصأحح التالعأب بنظأام اللغأةق  بحيأث انهأا ع وية ومرنأة تكون الك اتة اللغوية

لياقأة مأن جانأب المأتعلم السأتخدام تنطوي على مبادئ مناسبة مأن االسأتعداد وال التواصلية

 عامل مع حاالت معينة في ا للغةق االستراتيجيات ذات الصلة في الت

 مأن وجأود  لأن هناحيأث لأم يكألك أاتة التواصأليةق   تعتبر  أسأا  لا لك اتة اللغوية   إذن 

ناتجأة الك اتة التواصلية لم تكأن تلقا يأا فق مع ذل  بدون الك اتة اللغوية تواصليةالك اتة  لل

 عن الك اتة اللغويةق  

ان أشكا  الن ا ات الص ية مال لعب االدوار والمحاكاة والت اعل مع واقع الحياة يجب ان 

 مع ممارسة الك اتة لتطوير الك اتة التواصلية  تغل بيكبر قدر ممكن من جهة المتعلمينيس

 اللغوية في وقت
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 ركيبية او البنيويةال رق بين الطريقة التواصلية والطريقة الت    

  

         CLT  الطريقة التواصلية  

 

            ALMالطريقة التركيبية او البنيوية 

  

 اليرييب اللةو  ايثر ا مية من المعن  المعن   و ال دف األسم  1

الحوارات ، إيا ما اسيخدمت ، سوف ييمحور  2
حول الوظائف اليواصلية المسيخدمة من قبل 

وليب  نال  حاجة  لح ظ ا بل  ي   الطلبة رعال
 يايي  يح ظ بريل

بح ظ الحوارات كن ا اساب الطريقة الطالب  يطالب
 اللةوية المسيخدمة       

 ان يح ظ اللةة من خالل السياق   بالضرور   ليست    مراعا  السياق  و ال دف األساسي    3

عن طريق اليرييب اللةات  و اليعلم يعلم    اليواصل.    عن طريق يعلم اللةات  و يعلم  4
 واليصويت والييرار  

اليواصل ال عال دائما  و ال دف بالنسبة للميعلم  5
 .    والمدرب

ح ظ اللةة عن ظ ر قلب  عن طريق الييرار  و   
 ال دف

يمارين الييرار يسيخدم لليح يظ لين بريل  6
 جزئي   

يمارين اليح يظ  ي ال دف اكساسي ويسيخدم   
 بيثارة

السع  نحوالنطق بريل ي  م  الطلب ويحياج   7
 رعال

السعي نحو يقليد ناطق اللةة اكصلي دون اكنيباط   
 ال  يايية ال  م من قبل الطالب  

أ  ادا  يعليمية يساعد الطالب عل  اليعلم  8
مقبولة م  اكخي بنظر اكعيبار الينو  العمر  

 والرغبة...الخ   

 النحوية واليرييبيةيجنب الرروحات   

السعي نحو اليواصل ريا اساسي ومرحب ب   9
 مني البداية    

اليواصل يايي دائما بريل مي خر بعد اكني اا من   
 يمارين الييرار المن ية

قبول اكسيخدام الحييم للةة األم)العربية( حيثما  11
 يان يل  ممينا.   

 ايايمن  اسيخدام اللةة اكم)العربية( منعا ب  

يمين اسيخدام اليرجمة حيثما يحياج الطالب    11
 أو يسي يد من ا     

 اليرجمة ممنوعة خصوصا ري المراحل اكولية  

 القراا  والييابة مؤجلة لحين ييقن الطالب اليالم   القراا  والييابة يبدأ من اليوم اكول      12

ة يعلم نظام اللةة اكنيليزية ييم من خالل عملي   13
 الج اد اليواصلي     

يعلم نظام اللةة اكنيليزية ييم من خالل يدريب   
 اريال وصيغ اللةة اليرييبية

 الي اا  اللةوية  ي ال دف المنرود         الي اا  اكيصالية  ي ال دف المنرود 14

اكخيالف اللةو   و م  وم مريز  ري المواد  15
 واألساليب   

 لين ا ك يؤيد الينو  باللةة  يطرح  

ييم يحديد  اليسلسل المعرري يحت أ  اعيبار او  16
محيو  وظي ي او معن   عل  ررط ان يحو  

 الرغبة  والميعة 

اليسلسل بالوحدات اليدريسية المقرر  ييم عن   
طريق مباد ا مسيو  الصعوبة واليعقيد بالعناصر 

 اللةوية
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من مساعد  المدرسين للطالب ب   ريل   

 األريال  دف اساسي يح ز م للعمل م  اللةة

 
المدرب ي رض  سيطري  عل  الطالب ويمنع م من 

 ييعارض م  النظرية. القيام ب   ريا 

خلقت اللةة من قبل ال رد ري يثير من األحيان  18
 من خالل اليجربة والخط . 

"اللةة  ي" العاد " ليل  يجب من  الخط  ري   
 جمي  اكحوال

طالقة وبلةة مقبولة  و ال دف األساسي و ي ال 19
المجردط من المعن   الحيم وليست الدقة 

 السياقي  .   

الدقة  من حيم صحة الجمل وخلو ا من اكخطاا   
  و ال دف األساسي.

ييوق  من الطالب  الي اعل م  اآلخرين ، من  21
اوالعمل الجماعي أو  خالل اكخيالط الرخصي

 ي اليالم والييابةالعمل م   المثيل ر

ميوق  من الطالب الي اعل م  انظمة اليراييب   
اللةوية الميجسد  ري ميانييية الطرق اليدريسية او 

 المواد المبرمجة  سل ا

المدرب ك يعرف بالضبط نو  اللةة اليي  21
سيسيخدم ا الطالب ري اكداا اللةو  الجماعي 

 ري الصف     

لةة والم ام اليي يقوم المعلم  و الي  يحدد نو  ال  
 ب ا الطالب ري ال صل الدراسي ويحت سيطري 

ينب  دار  جو ر   من الرغبة الرخصية  22
للطالب والحاجة الملحة اليي يؤد  ب  لليواصل 

 لليعبير عن يل  الحاجة او الرغبة     

ينب  الدار  اكساسي كسيخدام اللةة من الرغبة ري   
 اسيخدام اليراييب اللةوية
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 الااني ال صل                            

     (الميزات العامة لمنه) اللغة االنكليزيةافرل العراق

                                                                               

      IRAQ  OPPORTUNITIES                       

 

بقيأأة المنأأاه) عأأن  المنهجأأيافرل العأأراق( كتأأاب: أن االمتيأأاز الأأذي يختلأأف فيأأه اوال

لكأون المنأاه)  تعليميأةتحولأت الأى عمليأة  فيأه   التدريسأيةالسابقة الملغاة من ان العمليأة 

دون االلت أأأات الأأأى   فقأأأط  دراسأأأة اللغأأأة االنكليزيأأأةالسأأأابقة بطرقهأأأا القديمأأأة تركأأأز علأأأى 

ة فيتحأتم استخدامها  عند حيز التطبيب اما المأنه) الجديأد المعتمأد علأى الطريقأة التواصألي

 مأع اقرانأه فأي حيأز الصأف الضأيب باسأتخدام اللغأة االنكليزيأة فيه قسأرا  تواصأل  المأتغلم

 قوهذه فرصة ثمينة تتاح له تحت توجيه وعناية المعلم  استخدام حي

والجدير بالذكر والتنويه ان الطرق والمناه) القديمأة الملغأاة  تغأرق الطالأب بدراسأة اللغأة 

على العناصر التركيبية للغأة فقأط  واسأتخدام التكأرار  ب كل ك يف وعقيم مع التيكيد الجا 

بالقأأات محاضأأرته دون  ثأأم قيأأام المعلأأمالجمأأاعي لمقأأا ع وعبأأارات وجمأأل نيأأر مترابطأأة 

بينمأا فيها وتتركز تل  المحاضرة على دراسة معطيأات اللغأة االنكليزيأة  م اركة المتعلمين

جهأة المناقضأة فيضأمحل التقليأد تدار دفة ال عأل ب أكل عكسأي الأى الفي المنه) التواصلي 

ويكأأون ابطأأا  هأأذا االسأأتخدام المتعلمأأين ان سأأهم االعمأأى وتسأأتخدم اللغأأة اسأأتخدام حأأي 

فييخأأذ خطأأوة الأأى الأأورات ويقأأوم بعمليأأة التوجيأأه  والتوضأأيح  كمجتمأأع واقعأأي امأأا المعلأأم

 وتنت ي عملية التدريس من الم هد اللغويق

 

ل مأأن التكنيأأ  يسأأتند اليأأة وتنبأأع منأأه جميأأع موقأأف تعليمأأي ونأأوع خأأا : لكأأل معلأأم ثانيأأا

شأأخص يتسأأيد الصأأف ويهأأيمن علأأى ابداعاتأأه وافعالأأه المهنيأأة وتغييأأر ذلأأ  الموقأأف  مأأن 

نحأو خلأب  ص موجه فقط يساهم في توجيه المتعلمتدريس جميع المعطيات اللغوية الى شخ

وكتابأأة ايأأل كالمأأا الم مى  بالمجموعأأة او العمأأل مأأع المأأتعلممجتمأأع صأأغير فأأي الصأأف يسأأ

تماما عن ذي قبل ويظهأر ب أكل جلأي فأي االدوار التاليأة اموجأه  امختل  فاصبح دورالمعلم

وجميأع هأذه الواجبأات تخأرز عأن اال أار  (وصديب وناصح ومصدر معلومات ومسأاعدقققق

فأأأأي الصأأأأف ق بالتأأأأالي تغيأأأأرت عمليأأأأة  دي القأأأأديم المنصأأأأب علأأأأى سأأأألطة المعلأأأأمالتقليأأأأ

بدرجأة  ير موق هيتغ وتحتم على المعلم  instructionيه الى عملية توج Teachingالتدريس

لأيس بأأاالمر البسأأيط بأل يحتأأاز الأى اسأأبقية فأي اتعأأداد مأأن   كاملأة قو تغيأأر موقأف المعلأأم

عمليأأة  يجأأب ان يسأأبب هأأذا التغييأأروجانأأب الأأوزارة المعنيأأة عأأن  ريأأب التأأدريب المكاأأفق 

الخأال بعمليأة التغيأر عأن  ريأب تطبيب المنه) بعام على االقلقمع ا أالق كأم المعلومأات 

 ارسا  المصادر واالصدارات والمجالت الخاصة بطريقة التواصلق

 

 Topic-basedمنه) وحداته مبنية على اسا  التنوع بالمواضيع فرل العراق -ثالاا

units  يضم   ي ا من الوحدات معززة بالصور الملونة تحوي مواضيع مختل ة منها  و

كل وحدة مواضيع تحوي  ( واخر   علمية او اجتماعية  و cultural) topicsثقافية 

المكونة للوحدات الر يسية  ب كل مباشر بالمواضيع االساسية  مت رعة  ومتنوعة تصب
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 وتيخذ تل  االشكا  التالية: 

 الموضوعات المتعلقة بعالم الطالب الحقيقي ومحيطه االجتماعي   • 

 مواضبع منهجية بحتة• 

 قارن للطالب ثقافته العربية باقافات ال عوب االخر ق مواضيع ثقافية ت• 

 

: يمتاز فرل العراق بميزة اخر  مهمة وهأي ان الطريقأة التواصألية تعتبأر عمأوده رابعا

  Objective)ال قأأري ونخاعأأه ال أأوكي الواصأأل بينأأه وبأأين تن يأأذ الهأأد  التعليمأأي العأأاما

قبأل الأدخو  لل صأل الدراسأي ليكأون  المعلأم والهد  التعليمي العام هو القرار الأذي يتخأذه

ات التغذيأة الراجعأة عليه الطالب بعد عملية التعلم وقبيل عملية المناق ة و التقييم بعأد اعطأ

ية وعليأه ال يجأوز ان ق ولكون الهد  التعليمي يعتبر محور الطريقة التواصألمن قبل المعلم

 يمتلأأ  جميأأع المتعلمأأين بمعنأأى انالأأى فقأأرة اخأأر  اذ لأأم يتحقأأب هأأذا الهأأد   ينتقأأل المعلأأم

الهأأأأد  وعليأأأأه ال  السأأأأيادة الكاملأأأأة علأأأأى معطيأأأأات المأأأأادة اللغويأأأأة المرصأأأأودة لهأأأأذا

اختبأارا معينأأا اال بالمأادة التأأي يسأيطرون عليهأا ب أأكل كامأل وفعلأأي  يجوزاختبأارالمتعلمين

 الن الهد  المطلوب هنا هو هد  معرفي وليس رقميق 

وتتظمن اال ارات ,( Clear Objectivesا لمعالمواضحة ا تكون تعليميةالهدا  تا وهذه

 : التالية

 

الوقت الكافي لتحضير ن سه  المتعلم ( وهذه ال عالية تعطيWarm-upاإلحماتا • 

لخوض المهام اللغوية االساسية ليكون مستعدا  لتعاون مع زمال ه في الصف والمعلمبا

تنوعة معززة بالصور لطرد المعدة له في تل  الوحدةقوتحوي هذه ال عالية على مهام م

تعطاته الحربة الكافية للتصر  في الوضع  و  والملل ورفع الكل ة لد  المتعلمالخ

( واالتصالي الطبيعي  داخل نرفة الصف ليكون لديه جو situation or functionاللغويا

 قو ليكون مستعدا للخوض بالمواد اللغوية الالحقة كافي للعصف الذهني ايضا

 

ويحتوي  :   the lessons  االساسية المخصصة لكل وحدة من وحدات المنه)  الدرو•  

 كل منهما على ال عاليات التالية 

                  before you startالتحضير عملية  -أ           

     main input.المدخالت اوالمادة االساسية  -ب           

 Main performanceاالدات الر يسي  -ز           

ززة بالصور التي تتيح ى ت كيالت متنوعة من ال عاليات معوهذه الدرو  تحوي عل 

والطالب الجليس له قوهذا احرية التواصل في اللغة باالستعانة بيفراد مجموعته  للمتعلم

ا وهنا   التنوع يطرد الملل من الطالب خال  الدر  ويعطيه الحرية بالتحرك والتحدثق

  (Listening and readingلى مهارات الظل او مهارات االستالم وهي سيكون التركيز ع

 االصغات والقراتة (

 

:  Communication Workshopالمهام االنتاجية( ا ادات  ورشة العمل االنتاجية,• 

    before you stert التحضير عملية   -العناصر التالية: أهذه ال قرة على وتحوي 

    performanceاالدات الر يسي -ب                                         

 ق                        reflectionٌ   والمراجعة التقييم اواالنعكا  -ز                                         
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قبأذل   Writingوالكتابأة   Speakingا وهنأا  سأيكون التركيأز علأى مهأارات االنتأاز الأتكلم

 والوجأأأأه (spoken phase)لأأأأة واحأأأأدة بأأأأوجهين الوجأأأأه المحكأأأأيتكأأأأون ال عاليأأأأة عم

مطالبأا بتحضأير مادرسأه سأل ا  مأتعلمبذل  يكون ال ((written phase )الصورياالمكتوب 

لوحأدة ثأم يعمأل مأع زمال أه فأي المجموعأة او الطالأب الجلأيس لأه في اجميع ال عاليات في 

الورشأة مخصصأة امأا اذا كانأت لكتابة مسودة االن ات اذا كانت الورشأة مخصصأه للكتابأة 

علأى تكأوين العبأارات والجمأل  (rehearsing)مع زمال أة علأى التمأرن للتكلم فيقوم المتعلم

اعطأأات  دام اللغأأة االنكليزيأأة وعلأأى المعلأأمالتأأي تسأأاعده علأأى التواصأأل مأأع زمال أأه باسأأتخ

الراجعأة  مأع اعطأاته التغذيأة منهأا ب أكل كأا  لكأافي لتلأ  ال عاليأة لأيمكن المأتعلمالوقأت ا

علأى مأا فعأل وال يحاسأبة علأى ال أيت  ست السألبية بمعنأى ان يمتأدح المأتعلمااليجابية ولي

لتصأحيح االخطأات فأي  الذي اخطي فيه وهنا ال يحب للمعلم مقا عأة المأتعلمالذي لم ي عله او 

اداته اللغأأوي وأنمأأا ينتظأأر ال رصأأة السأأانحة ليعقأأد مأأؤتمر صأأ ي ينأأاق  فيأأه  البأأه عأأن 

وارا هأأأم باالخطأأأات ومأأأد  اهميتهأأأا ومأأأن منهأأأا خطأأأره او العكأأأسق لأأأيس  وجهأأأة نظأأأرهم

انمأأا تحتأأاز وقأأت بالضأأرورة االسأأتعجا  فأأي هأأذه ال عاليأأة وانجازهأأا فأأي در  او درسأأين 

   ها واستيعابها ب كل  بيعي وحيقكافي يساعدهم فيه على التصر  الطبيعي في

  

ثيأة االبعأاد وهأي التأي تيخأذ يمتاز المنه) التواصليافرل العراق( بم أردات ثال -خامسا

     زمام المبادرة في عملية التعلم:

 ابعاد الم ردات الجديدة الاالث( 0اشكل رقم                                  

 

وتقسأيمها الأى مجموعتينامأأا  التعامأل مأع الم أأرداتالأى  :  يوجأه فيأه المأأتعلمالبعأد االو  

ال يعرفها( ثم ينسخ تل  الم ردات الأى دفتأر المعأاني الخأال بأه مأع االنغمأا   يعرفها وما

بمناق ة معاني الم ردات التي ال يعر  معناها  مع اقرانه الطلبة بعد ذلأ  يسأتخرز معناهأا 

 من القامو  المرفبق

 

Dimension 

3 
Use them 

Dimension  

2 

Study 
them 

Dimension 
      1 
Deal with 

   them 

 

Vocabul

-ary 
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عن  ريأب التمأارين اللغويأة المرصأودة لتلأ  ال عاليأة  دراسة الم ردات: وهو البعد الااني 

( the lessons( ثأأم الأأدرو  المخصصأأة للوحأأدةاwarm-up:ابتأأداتا مأأن فعاليأأة االحمأأاتا

( و خأال  ذلأ  communication workshopوصوال الأى فعاليأة ورشأة العمأل التواصأليةا

يقأوم الطلبأة بالتواصأل وممارسأة تلأ  التمأارين المحتويأة علأى الم أردات والمناق أة فيهأأا 

تى تتم  السيطرة عليها ب كل كامل استعدادا للبعأد التأالي ل ترة زمنية تتجاوز االسبوعين ح

علمنا ان تل  ال ترة الزمنيأة تأدار بت اعأل مهأارات الأتعلم االربعأة مأع الميأل بأالتركيز علأى 

( من قبل المدر  والطلبأة االصغات والقراتة  listening and readingمهارتي االستالم ا

 معا:

 

في ورشة عمل الكالم او الكتابة وهذه الورشأة تخضأع  تاستعما  الم ردا: هو البعد الاالث

تقريباقهنا اليجوز للمدر  االنتقا  الى  االسبوعلعملية التمرحل وتيخذ فترة زمنية تتجاوز 

وحدة جديدة مالم يتيكد من االستيعاب الكامل للطلبة لتل  الم ردات واسأتخدامها فأي عمليأة 

ه المرحلأة انتأاجي أي يراقأب المأدر  مهأارات الكالم والكتابأة ق وهنأا يكأون العمأل فأي هأذ

( بدقأة ويتيكأد تمامأا مأن ان الطالأب قأد writing  الكأالم والكتابأة  speaking andاالنتاز ا

تلأ   ب أكل كامأل لمكونأات اكمل الهأد  التعليمأي المن أود وانأه قأادر علأى الأتكلم والكتابأة

 الوحدةق

 

أي  approach to grammarحوية التراكيب الن معضلة اقتراب المنه) من – سادسا 

مد  التعامل مع التراكيب النحوية في المنه) وهذه الص ه دقيقة الظهور وترتبط ارتبا ا 

فكلما تنز  م ردات جديدة يظهر تركيب نحوي ب كل ذكي يعد الستخدام  ,وثيقا بالم ردات

عدم   المدر يتوجب علىتل  الكلمات ويبدأ هذا الظهور بالتطور الحذر والمدرو  ف

والتعامل معها  بين سهمالوقت الكافي الكت افها  ليمنح  لبتهب رح تل  التراكيب  االسهاب

ب كل  بيعي بالتعاون والتواصل مع افراد المجموعة وافراد الصف  بقا للمبدأ 

( لذل  سيكون عمل  To suffer to learnالمعرو االتعلم يبرز من خال  المعاناة 

ان يكون تدريسي وهنا يظهر ال رق بين الطريقة االتصالية المدر   توجيهي اكار من 

 ال عاليات التالية: ويتم ذل  من خال  والطرق القديمة االخر  ب كل جلي ق

 (before you startالتحضيرا  -أ               

 قيام المدر  ب رح القاعدة النحوية ب كل  (presentation  )التقديم -ب              

 مقتضب                   

 ويعتمد المدر   Practice(tasks)اعطات التمارين والمهام النحوية  -ز              

 معا على االست ادة من ال عاليات التالية: والعمل بها ب كل جماعيق  والطالب                  

     الصعبة ويعني ذل  مالحظات عن النقا problem solvingحل الم كالت  -د              

 بيعطات التغذية الراجعة عن  المعلم هنا  ب ارك ق في القواعد  النحوية                   

 ويذهب بطالبه الى :  تل  التمارين                   

 grammar     ملخص النحو المعد  ل رح القواعد  اللغوية و النحوية    -هـ               

summary                      والملخص الصغير mini grammar  للسيطرة على القواعد 

 واالمالة الالزمة عنهاق         واعطات المالحظات                 
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اقتأأأأراب المأأأأنه) إلأأأأى المهأأأأارات االربعأأأأة يأأأأتم مأأأأن خأأأأال  االسأأأأتراتيجيات :  - :سأأأأابعا

approach to skills     

 listeningاالستماع -أ            
    speakingالتحدث                  
       readingلقراتةا                 

  writingوالكتابة                

 

بين المهارات االربعة والتواصل بين (   integrationا ما دام هد  المنه) هو التداخل

خل لذل  على واحد وب كل ع وي وتعويد الطالب على هذا التدا بوقتافراد المجموعة 

المدر  ان يدرك ذل  ليكون حذرا عند قيامه بتغذية الطالب ب كل واعي ودقيب أي يقوي 

مهارة االصغات لت تد مهارة التكلم ويقوي مهارة القراتة لت تد مهارة الكتابة ويجب ان 

يعر  الزمان والمكان المعينين للتدخل بتغذية الطالب لغويا ومعرفيا والذي يجدر التنويه 

ه ان بعض الزمالت من المدرسين يعتقد بين المهام التي اعدت لالصغات هي تركيز على عن

فيعمد على اهمالها وعدم تسميعها للطالب (Pronunciation)   مادة النطب والتل ب 

بحجة انقطاع التيار الكهربا ي وما الى ذل  من حج) لذل  اذكر زميلي المدر  بين 

لمهارات االربعة وعندما اهملت في المناه) السابقة التي االصغات اهم مهارة للتعلم من ا

درسناها ودرسناها انعكس ذل  االهما  في مستوياتنا االن فنحن متكلمين جيدين لكن لدينا 

ضعف محسو  بعملية اال صغات والسمع للغة االجنبية وهذا النقص يحس به جميع 

 Good speakers but)                   الزمالت من مدرسي اللغة االنكليزية فيقا  عنا

weak listeners )                                                                    بق 

Communication staging  عملية التمرحل االتصالي أي اتاحة ال رصة والوقت

تغذية ن سه واالنتقا  من مكان الخر ل للطالب للتصر  بحرية اثنات عملية التواصل الكافي

من قبل افراد المجموعة او افراد الصف وهذه ال عالية يبنى عليها العمل االنتاجي ب كل 

 ق متمرحل ومتسلسل

وهذه الص ة  ( interacton between the four skillsا تداخل المهارات االربعة زق        

خال  المنه) على  تطور المهارات االربعة ايتها وتالزم الطالب من بداية الوحدة الى نه

 :  Skill Developmentاسا  ال عاليات واالن طة يتم بما يلي

 تحوي مواضيع كايره لالثارة  وtextsقنصول للقراتة والكتابة -أ       

    (motivationاالمعرفية         

   strategies استراتيجيات تخص ت وية المهارات االربعة–ب       

 لتمكين الطالب من استيعاب اللغة عند سماعها  literature spotsمحطات ادبية –ز      

 شابهقوما  معلمقراتتها دون االستعانة بالمؤثرات الخارجية كال او         

  speaking workshopورشة عمل للكتابة واخر  للتحدث  writing workshop-د      

    بين افراد المجموعه في  للتعامل (  discourse languageهـ قفكر ووظا ف حيةا      

 الصفق          

وهنا يستخدم الطالب اللغة العادية ذات المغز  اليومي والمحكي بين النا  ب كل حي 

( فت كل اللغة لديه وظا ف وفكر ت بع حاجاته discourse  languageومحسو  ا

اما عن   أي بخلب مجتمع صغير في الصف للتواصل واستخدام اللغةالمطلوبة ب كل آنيق
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(  وتستخدم   Group work( او العمل بالمجموعاتا peer workامع المايل  ريب العمل 

 اللغة االنكليزية هنا عن  ريب التقنيات التالية:

 

 

 

 

 :اكنرطة واليقنيات المخصصة للعمل الثنائي يق  ري مايلي

 
 ممارسة الحوارات -1
 يمارين اكسئلة يات اكجوبة القصير  -2
 اكحالل يات المعن انجاز يمارين  -3
 يمارين العصف الي ني السريعة يات الدقيقة الواحد  او اقل -4
 رحب اليمارين اكنرائية الواحد لآلخر  -5
 اليحضير م  المثيل لالسيعداد للعمل بمجموعة ايبر -6
العمل علا  أ  نرااط لةاو  مقيضاب ريا  اعاداد للعمال بالمجاامي  اليبيار  ييريياب  -7

 اكثام الص ي مثال...الخ.
   

 اكنرطة واليقنيات المخصصة للعمل ري ا ري المجموعات الص ية: 
     
 ( Games and Songs اكلعاب واكغاني )-1     
 (  simulations( و اليرابي  ) role-play)المحايا   -2
 ( Dramaالمسرحية)الدراما  -3    
 (   Project)المررو  اللةو   -4    
 (  Interviewالمقابلة )   -5    
 ( Brainstormingالعصف الي ني)  -6    

 ( Information gap و  المعلومة الم قود  ) -7    
 (Jigsawالمعلومات الم قود  الميقابلة) -8    
 (( Problem-solving حل المرايل  -9    
 ((Decision makingيقنية ايخاي القرارات   -11  
 (Opinion exchange)    يبادل اآلراا  -11  
    

اللغأة المطروحأة بتكويناتهأا  مأن اللغأة وهمأا نأوعينيتناو   يمتاز هذا المنه) بينه : ثامنا

اللغوية وعناصرها المعروفة مأن التراكيأب والتهجأية والأتل بقققالخ ق ونأوع اخأر هأو اللغأة 

العادية و الحية والتي تمار  بين النا  ب كل  بيعي وتعبأر عأن حاجأات المأتكلم اليوميأة 

وفكأأر تبأأين وظي أأة او حاجأأة لغويأأة معينأأة قأأد تكأأون محكيأأة ام مكتوبأأةامال  ب أأكل وظأأا ف

 التحيأأأأأأة والت ضأأأأأأيل واالعتأأأأأأذار والطلأأأأأأب المأأأأأأؤدبقققالخ( وهأأأأأأذا مأأأأأأا يسأأأأأأمى بلغأأأأأأة

( وهأذا يظهأر ب أكل جلأي فأي المأنه) فأي  discourse analysis languageاالتواصل

 ( ق function file and strategiesفقرة ا
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ق و هنالأ  لمسأات   (Culture)الاقافأة واالدب  المأنه)  ب سأحة لزوايأا يمتأاز- :  تاسعا

 cultureثقافيأأة وادبيأأة تظهأأر فأأي الوحأأدات بأأين حأأين واخأأر مأأن خأأال  الزاويأأة الاقافيأأة

corner))  و وزاويأأة االقتبأأاquote…unquote)  التأأي يوجأأد فيهأأا اقأأوا  مأأيثورة)

المأأدر  وهنالأأ  مقارنأأة للاقافأأة وحكأأم ونصأأا ح معأأدة للنقأأا  بأأين المجأأاميع الطالبيأأة و

فاالعما  االدبيأة   literature spotsالعربية والاقافة االنكليزية كذل  هنال  اعما  ادبية 

والزوايأأا الاقافيأأة اعأأدت لتسأأاعد الطالأأب علأأى قأأراتة اللغأأة وفهمهأأا دون التأأدخل الخأأارجي 

 language comprehension,listening andوهأذا مأا يسأمى باالسأتيعاب اللغأويا

reading  هأأذا الجانأأب بتطبيأأبو يأأدر  ( schemata theory)  نظريأأة المعلومأأة

 المسبقةق

       

 :    Learner`s Developmentمالحظة تطور الطالب او المتعلم المعرفي –عاشرا 

  ( من  (Activity Book يظهر في الكتاب الساند المسمى بكتاب الن ا وهذا                

 ال عاليات التالية: خال                 

 م رداتا ارصد ما تدرسه  من تراكيب نحوية وcheck your grammar 

and vocabulary) 

 ارصد تقدم  اcheck your progress )                                              

  

 اهدا  الوحدة اunit objectives  وهذه ال عالية تخص ا لمدر  والطالب )

لتي يتقرر فيها قدرة المدر  على التمكن من المادة وجعل الطالب ي رض معا وا

سيطرتة عليها ب كل كامل ليتمكن من اجتياز عملية التقييم واالختبارات ب كل 

ايجابي وان حدث العكس فهذا يعني ان المدر  نير متمكن من ادات تل  

ها مع الطالب االهدا  بالصورة الصحيحة وعلية ان يعيد المادة التي اخ ب في

مرة اخر  لذال  تبرز قدرة الطريقة التواصلية على التعاي  مع الطالب أي ال 

يخ ب في التعلم اذا اد  المدر  هذه ال عالية ب كلها الصحيح لذل  يمتاز هذا 

مع زمال ه من ال يهزم الطالب فيه ما دام متواصال  اي (VIABLE)  المنه) بينه

ان يتيكد من سيطرة  البة على العناصر لذل  على المدر   خال  المنه)

اللغوية التي يرنب اختبارهم فيها قبل اجرات عملية االختبار فين لم ي عل فال 

لذل  نجد المدرسين المتمسكين باالعرا  واالساليب  قيمة لالختبار أصالق

القديمة لالختبار يجدوا ان ذل  ضربا من الجنون ان بؤخذ راي الطالب باالعتبار 

  ق (objective)العامة  اهدا  المنه) لتحقيبا االختبار قبل الخوض فيهبمادة 

  القامو  المصغرmini-dictionary   ق 

  فهرست التراكيب النحويةgrammar index  ق  

  مالحظات التراكيب النحوية المختصرةmini- grammar ق  

  زاوية الم رداتword-corner المهمة  وهذه الزاوية ت مل الكلمات

 بينها في االستعما ق  مت ابهة والمقارنةوال

  القامو  المصورpicture dictionary  ايوجد في نهاية الكتاب الساند وهو

مجموعة من الصور تساعد على معرفة معاني الكلمات ويمكن ان تعطى للطالب 

 ب كل مهام   للمناق ةق
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  م كرة الوحدةunit diary   من  وقت  وهذه عبارة عن فعالية يقوم بها المدر

تخر وخصوصا قبل اجرات كل اختبار   لمعرفة كمية المعلومات التي استطاع 

كذل  يقوم بها الطالب الطالب معرفتها وكان متهيئا لالختبار فيها ب كل ناجحق

 لمعرفة تقدمه المعرفي من وقت الخرق
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 الثالم ال صل                      
  ِ                Advantages of Group work 

      روائد العمل بالمجامي  الص ية ري يعلم اللةة               
 اكنيليزية ري العراق)ررب العراق(                    

                  IRAQ  OPPORTUNITIES   
  

لقد اثبتت جميع النظريات والطرق القديمة والبالية ف لها الذريع في تعلأيم اللغأة االنكليزيأة 

ال  ل يكمن في االستخدام  ويل اتمد لتل  الطرق والذي كل نأا هذا في العراق والسبب في 

ث ولأأدت الكايأأر مأأن الخسأأا ر بانعكاسأأاتها السأألبية علأأى المسأأتويات المعرفيأأة لطلبتنأأا حيأأ

ورا ها جملة من الكوارث التربوية والتي افرزت سلبيات كايرة كظاهرة عزو  الطلبة عن 

 يالمقاعد الدراسة بسبب  الرسوب المتكرر بتل  المادةق وبعأد التغييأر الكبيأر الأذي حأدث فأ

((  وهأذه الطريقأة (Communicative Approachالعراق  بقت الطريقة التواصلية ا

يع المأوازين واترات وخلقأت موق أا جديأدة للمأدر  والمتلقأي علأى حأد بحد ذاتها قلبت جم

سأأوات وحتمأأت فأأرض التغييأأر الجأأذري والتحأأرر الكامأأل مأأن جميأأع المواقأأف والمعطيأأات 

التربوية القديمة التي تخص تدريس هذه المادة وألقيت جميأع المعطيأات والتبعأات القديمأة 

التأي سأتقود الأى نأوع جديأد مأن السألوك  في سلة المهمالت واللجوت الى المسأال  الجديأدة

التعليمي الصأ ي والأذي يمأنح الطالأب سأبال جديأدة للتسأيد ونيأل زمأام المبأادرة والمسأاحة 

 عأأن االخطأأات اللغويأأة التأأي  ال صأأو  الدراسأأية مأأع التغاضأأي الواسأأعة فأأي التصأأر  داخأأل

لطأة والتواصأل بأين ,الن الطريقة التواصلية تتبنى و ب دة مبدأ المخاحدياه او كتابته تتخلل

افراد ال صل الدراسي فأي هأذه الحالأة يجأب العنايأة بخلأب مجتمعأات صأغيرة داخأل الصأف 

السأأتخدام اللغأأة وهأأذا المجتمأأع الصأأغير يؤسأأس لالسأأتخدام الجمعأأي والانأأا ي والاالثأأي أي 

 وافراد مجموعتةق , الجالس بجانبهيتوجب على الطالب ان يست يد من الطالب المايل

نطلب برزت اهميأة المجموعأة لكونهأا الوحأدة المااليأة التأي يأتم فيهأا اسأتخدام من هذا الم 

حي للغة و ب كل حأر عأن  ريأب االخأتال   وبالتأالي ظهأرت أسأس جديأدة لأم يطلأع عليهأا 

المأأدر  العراقأأي ب أأكل كامأأل و لأأم يدرسأأها فأأي الكليأأة او فأأي المراحأأل الدراسأأية الأأاالث 

ت أأدد مأأن قبأأل المدرسأأين القأأدمات لنقأأد ورفأأض عنأأدما كأأان  البأأا لأأذل  جوبهنأأا بموقأأف م

المعطيات الجديدة لهذ المنه) قلذا يتحتم علينا االحتياز الى تغييأر الموقأف التعليمأي القأديم 

للمدر  العراقي ب كل كامل وجذري وهذا ليس بال يت السهل او اليسير تن التعامأل مأع 

ز اسأس علميأة رصأينة وموقأف العقو  التربويأة الناضأجة المحملأة بأالعلم والمعرفأة تحتأا

جدي مأن قبأل وزارة التربيأة لالهتمأام بهأذه القضأية الخطأرة ق وبالتأالي فأين هأذه الطريقأة 

تحتأأاز الأأى المأأدر  المؤهأأل بعناصأأر الطريقأأة التواصأألية عأأن  ريأأب التأأدريب المكاأأف 

مأل والمعزز بالدرو  التدريبية لتطبيع المدر  على تقبل التقنيات التواصلية الجديأدة والع

بطريقة المجاميع داخل ال صل الدراسأي ل وا أدها العظيمأة فأي عمليأة الأتعلم ق فالمجموعأة  

هي مصطلح عام يغطي جميع تقنبات االختال   والتواصأل بأين افرادهأا  ويعنأي باالسأت ادة 

الانا ية والاالثية والجمعية كعناصر اساسية مسأاهمة فأي عمليأة الأتعلم مأن حيأث االصأغات 

 حدث والكتابة ق والقراتة والت

 وللمجموعة فوا د كايرة  تساعد على التعلم التواصلي:
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 generatesالمجموعأأأأة تقأأأأوي العمأأأأل الت أأأأاعلي فأأأأي اسأأأأتخدام اللغأأأأة   -1

 language interactive 

 

لتحأدث حكأرا علأى المأدر  وحأده دون افيهأا يكأون التأي القديمأة و ال صو  الدراسية في 

لأأى شأأرح وتوضأأيح القواعأأد ع محاضأأرة المعلأأمم أأاركة الطالأأب سأأو  باالسأأتماع تنصأأب 

فسأحة  بعملية التكرار الجمأاعي  لتلأ  القواعأد النحويأة مأع اعطأاتيقوم  النحوية وبعد ذل 

 قا ب قليلة جدا لمناق ة بعض افراد ال صلدقل صغيرة

ا ويسأأاهم يسأأاعد علأأى حأأل جميأأع الم أأاكل الصأأ ية الكبيأأرة جأأدفامأأا العمأأل بالمجموعأأة  

قي التحأدث,تن المجموعأة تتعلأب بمخرجأات مطلقأة تظهأر  للمتعلمين بيعطات فرل كبيرة

مأأن خأأال  الت اعأأل الجمعأأي والتنويأأع الكمأأي والنأأوعي السأأتخدامات اللغأأة الحأأرة والحيأأة 

والطبيعية وتساعد ايضا على مبدأ المبادرة من قبل الطلبة عند جلو  الطلبأة وجهأا لوجأه 

الطريب الحر للطلبأة بالت أاوض حأو  معأاني والتحاور عن  ريب االخذ  و االعطات قوت تح 

الكلمأأات و االسأأتمرار بالمحادثأأة والتبأأاد  المتبنأأى مأأن قبأأل الطلبأأة ان سأأهم وتحأأت اشأأرا  

 المدر  ك رد م اركق

 

 offers anاللغأأويالعمأأل بالمجموعأأة ي أأرض جأأوا مأأؤثرا مأأن االعتنأأاق  -2

effective climate embracing 

 

ي مين المجاامي  الصاةير  مان الطلباة راي المياان  ريوعة ال ائد  الثانية لعمل المجمييمن 
ري  يل ررد من ارراد ا ميرورا لالخرين بريل يبيار راي الحالاة الياي يادر  ك ييون الي  

 ري ا الطالب النقد او الررض بريل طوعي.
مرا دات يثيار  جادا لل صاول الدراساية لقاد ايضا  لناا الساحر المنبثاق مان العمال  خاللو

ييحول بسرعة عجيبة الا  مراار     الصةير  حيم كحظنا ان الطالب الييومبيل  المجامي
لبق وجد  ري المجموعة ل يا السبب سيسيمر المجموعة باليقدم حي  يني ي ال  مجيما  
صةير ميماس  من الميعلمين ييعاون اررادط الواحاد ما  اكخار ظمان مساارا يني اي ب ادف 

 مرسوم بريل مسبق.
ماان  اليح ااز للماايعلم  المطاارد يااة للمجااامي  الصااةير  و ااي اليزاياادو نالاا  رائااد  ايثاار ا م

بميابعياا  مساايواط المعررااي والعلمااي بحريااة وبموضااوعية عاليااة و بمسااع  جاااد لبلااو  
 النجاح.

 

 العمل بالمجموعة الص ية يرقي المسؤولية والسيطر  اليايية عند المايعلم-3
Promotes learner responsibility and autonomy 

 
بيا حياا  رااي الصاا وف الصااةير  يات الخمسااة عراار  او العراارون طالبااا  راا ن جمياا  نساا

للةااة  .)ايياار ان رصاال ري اايخيباايا زاويااة معيناة انراطة ال صال غالبااا ماا يعطااي الطالاب 
 مان يطلاب   مان خالل اا  واليي اليقنية ا منال رنسية ري اليلية اسيخدم ري  المدرب نوع

جملاة معيناة راي القطعاة المخصصاة للقاراا  اليومياة مان الطلبة الواحد يلو اكخر يرجمة 
المن ج المقرر, رقمت انا بين يي لعبة عل  المدرب وقمت ري يل مار  اخياار جملاة واحاد  
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 معينة اقوم بيرجمي ا ودراسي ا جيدا رعندما ي يي دور  ايون جا زا لالجابة بيلا  الجملاة
 آخار المعاني ري  القطعاة وك أل  راياي المعطيات اللةوية ولم اعير اية ا مية لبقية رقط

قيل ري الصف من يعليقات للمدرب او للطلبة(. السبب الاي  يقاود الا  مثال  ايط الحااكت 
 ارلة ليب ل ا ميان ري عمل المجموعة مطلقا.رمدرب ليقنية  و اسيخدام ال السلبية

و رااي جاا وان يااانمي ياادا ,حياا   الماادرب يااوني نااا  قضااية اخاار  م مااة جاادا: و ااي ان 
من ان الطلبة يجب ان ييوناوا راي حالاة مان وغير نرط  ةضعي يقنيات  ي ل صل دراسي 

ال اادوا والراحااة اليامااة رااي العماال الصاا ي ألن العماال عاان طريااق المجموعااات يضاايف 
مسؤولية للعمال اللةاو  ويقادم اراراد المجموعاة و المرااريين ري اا الواحاد لآلخار برايل 

ا ررد من اراراد المجموعاة الصاةير  عان زماالاط من الصعوبة بميان ان يخيبي وميساو.
 وك يرار  ري العمل.

 

 العمل ري المجموعة  و خطو  ب يجاط اكسيقاللية واكن رادية بالعمل -4

a step towards individualizing instruction 

 
الااا  القااادرات الياااي يجعااال منااا  رريااادا ومسااايقال  ل الدرسااايصااا راااي ال مااايعلميحيااااج يااال 
اك  يراي طلبياا  ماا  اا علااميااة المخبا   و اليااي يالحظ اا المعظاام ال اروق ال ردبن سا .وأن م

رااي ال صاال الدراسااي ماا  اكخيالرااات الجو ريااة بااين   سلساالة ماان المساايويات الي ااوا 
 القدرات للطلبة ري اكصةاا والييلم والييابة. 

علا  قادراي م  علا  ينويا  ميعلماينر  راي ال صال الدراساي يسااعد الان المجموعة الصةي
اليميياز باين اكخيالراات ال ردياة للطلباة  علم من خالل اويسيطي  الم أنجاز ا داف من صلة

 .من حيم العمر او الموروم الثقاري او النمط اكدرايي
يقااوم ياايل   .اساااب أخييااار دقياق وحااير جاادا كراراد المجموعااةعلا   يلاا  ويجاب ان ياايم 

ل مجموعاة ويال رارد ماان اليااي يالئام يا بيعياين الواجباات المخيل اة المعلام وبم نياة عالياة
 ييون الواجبات مخيل ة ب خيالف المجموعات وارراد ا.ل اكرراد 

 

 اخييار اليقنية المناسبة للعمل بالمجموعة الص ية:
Selecting appropriate group technique    

 
 ن :العمل الثنائي ايثر مالئمة من عمل المجموعة لين يي الواجبات اللةوية ليويعد 
 

ر نالا   . لةاو من راروط الواجاب الضاعلي  مسايطر - بسيط لةويا  جاـ -قصير ب - أ
صااب للعماال الجماااعي حسااب رؤيااة يخ واخاار واجبااات يخصااب للعماال الثنااائي  

 .  معلمال
 

 اكنرطة المخصصة للعمل الثنائي يق  ري مايلي:
 ممارسة الحوارات -1
 يمارين اكسئلة يات اكجوبة القصير  -2
 الل يات المعن انجاز يمارين اكح -3
 يمارين العصف الي ني السريعة يات الدقيقة الواحد  او اقل -4
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 رحب اليمارين اكنرائية الواحد لآلخر  -5
 اليحضير م  المثيل لالسيعداد للعمل بمجموعة ايبر -6
العماال علاا  أ  نراااط لةااو  مقيضااب رياا  اعااداد للعماال بالمجااامي  اليبياار   -7

 ييرييب اكثام الص ي مثال...الخ.
مل الثنائي سيراةل الطالاب راي عملياة اليواصال ل يار  قصاير  مان الازمن ما  الحاد ايا الع

ان ك يقلال را ن الادور الحياو  للعمال الثناائي حيام  برارطاكدن  من القضايا اللوجسيية 
 ان  ينسجم م  اليثير من الواجبات الجماعية المييور  ادناط.

 المناسب.  و اخييار الواجبان الخطو  اكول  ليرقية العمل ري المجموعة الناجحة 
 
 

 : بما يلي للعمل ري المجموعة يلخبالنمويجية واليقنيات الواجبات  

 

 (Gamesاكلعاب )-1
 

نراط  و يقنية م مة ري الوحد  الدراسية يسجل بطريقة بحيام يياون   اللعبة بالطب يعيبر
ايااة واجااب محااور اكنرااطة الياليااة ل ااا : مااثال عمليااة يخمااين أ  نراااط لةااو   ااو بحااد ي

ولعبة اكسئلة العررين عن ريا يخمان مان قبال رارد مان اراراد المجموعاة ويقاوم ,لةو 
البقيااة ب سااينياج  عاان طريااق يلاا  اكساائلة و اايا عماال جماااعي صااةير . مثااال اخر:احااد 
اكعضاااا يقاارر ان ييااون مراا ورا  وبقيااة ارااراد المجموعااة يحاااولون اييرااار  باساايخدام 

بنعم او ك من يل عضو.....او اخ اا مساحة السبور  وجعال اسئلة قصير  يحيمل اكجابة 
الطلبة يبحثون عن اا بيسامية اكميناة ب سايخدام اللةاة اكنيليزية...و يايا...و نال  اليثيار 

 يعليمي.المن اللعب اليي ييناسب م  عمر و مرحلة و  مسيو  الطالب 
 

 SONGSاكغاني  -2
 

جادا ان  ، رمان الم اماللةاة اكجنبياة معملياة يعلاراي  اك مالوسيلة  و وحدط المعن   مادام
من أيثر المصادر الةنية  راكغاني  ي واحد .   لةوية ري السياق المناسبندخل يل نقطة 

 و ااي اليااي يخاارج  اليااي يمياان اساايخدام ا بساا ولة رااي صاا وف اللةااةحر ووالساا ةثقاراابال
ثمينة ليطاوير  ي موارد . روالب جة من قمقم الرويين ال  حيز الحرية النراطات الص يةب

يساايخدم    ر ااي وساايلة مااؤثر واليحاادم والقااراا  والييابااة.  صااةاارااي اك لبااةقاادرات الط
ق ، اإليقاا  ، والم اردات ، والنطا الجمالي نوا   اللةويةمينوعة من العناصر  انماطليعليم 

عااااد   يراااعرون راااي الالااايين  باااةللطل  ااااد ا  ورر مناااا يااا و ، والنعاااوت ، والظاااروف
 العادية. بيئة ال صول الدراسية يعندما ييحدثون اكنجليزية ريرباليو

الوسيلة اليي ييم  و يرؤ  جديد  ري الثقارة ال دف.   عالو  عل  يل  ر ي يمن  الطلبة
من خالل ا يقديم الموضوعات الثقارية عل  نحو رعال. نظرا ألن ا يورر النصوب 

المميزات العروضية والموسيقية  :عل  وخالل يل  اكغاني يبرز األصلية ، ر ي مح ز . 
من خالل   واليرديد واليةيرات الموسيقية ري الصوتاإليقا  ، واليجويد سبيل المثال :

والموسيقية ري يل مر  للةة اليي ييم يقطيع ا إل  سلسلة من النقاط ال ييلية ا اسيخدام
 .عند قراا  اكغنية 
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األغاني ري ال صول الدراسية. من خالل  من اسيخدامالم يد   نا  العديد من المزايا 
م لورة للمرا قين ، ويمين للمعلم  ييونغاني الرعبية المعاصر  ، واليي اسيخدام األ

باقية  مازالت  بعض اكغانيمواج ة يحديات احيياجات المرا قين ري ال صول الدراسية. 
قوية وارة ررعية قد يريل ثق ومح ز  ري أريال يثير   ر ي غايةك ينس  ري الياير  و

من خالل اسيخدام األغاني الرعبية اليقليدية يمين  وبالياليم  الطقوب الخاصة ب م. 
بريل صحي   اكغاني اليراثية ارياخيان  دف. العد  المعررة الميعلمين لثقارة يوسي  قا

جميلة الاأللحان  عن طريقيح يز للمزدوج  جوم يريل ، واألغاني الرعبية اليقليدية 
 ايجنم ييب معظم األغاني ، وخاصة األغاني الرعبية ، ر .مثير  لال يمام الصب قالو

بانيظام ، م  القارية ، ول ا سلسلة من الميزات األخر   موسيقية البيت الرعر  المييرر
وس لة الح ظ ل يا السبب ر ي يعيبر من  لميابعةا سلسة وانسيابيةمما يجعل ا  يةالخطاب

 .مة اليي يسيخدم لحل معظم المرايل اللةوية الصعبةالوسائل اليعليمية الم 
 األغاني ييون بعناية ، واعيمدت بريل صحي  ، يجب أن  انييجة ليل  ، إيا يم اخييار 

. قد ييون يل من األغاني المسيخدمة للةو مي  مراحل اليعلم االمعلمين ري ج ماد  م يد 
بريل اكسيما   عل  ا قد يرج . رإن لةو و مرحلة الممارسة من الدرب الري العرض أ

ل صول ري حيز اإبدا  واسيخدام الخيال ري أجواا مريحة وإل ام ب وميثف و واس 
 الدراسية.

 
 (Role play)لعب اكدوار ) المحايا  (  -3
 
 ييمحور باألريال اليالية:  

 اعطاا دور لعضو او عد  اعضاا  من ارراد المجموعة -ا
 عن طريق  ييم مرارية اكرراد كنجازط. ي ريعيين  دف او غرض لةو  و معر - ب

راا ن احااد م ي خااي دور رب العماال  والطالااب اكخاار ي خااي دور  ثنائيااةايا ياناات الممارسااة 
المساايخدم والواجااب اللةااو  ان رب العماال يقااوم بمقابلااة المسيخدم.)يساايخدم طبعااا اللةااة 

 ال دف  نا (
وار أ  يوزيا  اكدوار علا  :  مضااع ة اكدايا يانت الممارسة عان طرياق المجموعاةاما 

طلبة ايثر من المجموعة والبقية سيسليون المرا د  والنقاش حول اليرايياب النحوياة او 
اكوضا  اللةوية المسيخدمة. ييل  ممين ان ييون المحايا  موضو  سياساي او ديناي او 

 اجيماعي و يقوم طلبة المجموعة باخي ادوار ومناقرة  القضية بريل يمثيلي.
 

 اليرا( بيsimulation  ) 
 

يدور يل  اليقنياة راي يريياب معقاد وراي مجموعاة ايبار ييياون مان ساية مرااريين حيا   
يصل العدد ال  عررين مراريا. و يط المجموعة يعمل ري وض  خيالي يوحد  اجيماعياة 
واحد  قريبة من الواق  .اما الواجاب اللةاو  الملقا  علا  عايق اا  او حال بعاض القضاايا 

و  الم لوف من لعبة اليرابي   يريرال  أن جمي  المراريين ري المجموعاة المحدد . والن
 اام عبااار  عاان أنقاااض لساا ينة غارقااة علاا  جزياار  قاحلااة:ريل مرااار  قااد يلااف بوظي ااة 
)يطبيااب او نجااار او عاماال قمامااة..الخ( وربمااا بعااض ماان م يقااوم بممياازات بالمساااومة 

لياي يسايمر علا  البقااا علا  الطعاام م )عاجز او  ارب ساابق......الخ( و المجموعاة   ا
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الميبقي يقرر مان سايعيش ومان سايموت..و يا يحادم برايل يمثيلاي مميا  ويماارب رياة 
 اللةة اكنيليزية!؟؟

 

 ( Dramaالمسرحية)الدراما -4
 

 ليون ا قصاة مسابقة اليا ليف او اليخطايط  لعب اكدواريثيرا عن اليرابي  والدراما  يخيلف
الصاةير  يحضار ليمثيال دراماا لحادثاة م ماة, مييوباة مان قبال  بعض اكحيان المجامي  و

يايب مر ور والقيام باليدرب عل  يمثيل مرا د ا مان قبال المجموعاة  و ايا برايل عاام 
سيرير ال  القصاة ال يا ياة اماا عارض العمال الادرامي الطويال ساييون لا  يااثير ايجاابي 

مان اليقنياات يياون لا  يااثير علا   عل  عملية اليعلم راي اللةاة اكنيليزياة ليان  ايا الياو 
اسي ال  الزمن المخصب للعملية اليعليمية وك يياد ان يصل لمسيو  اكسايخدام يمان ج 

 مدرسي.
 

  ( Projectالمررو  اللةو ) -5
 

بالنسبة للميعلمين ري جميا  اكعماار وليان ربماا برايل خااب الميعلماين الصاةار والايين 
نا ج اللةوية المطبقاة رعاال و ايا الناو  مان المرااري  اكسي اد  اليبير  من الم نيسطيعو

ي راي الصاف ,علاا  ئام ياد  راي الواقا . راايا ياان المادرب قاد يبنا  مرارو  لموضاو  بي
مان القياام باراياا مخيل اة . ماثال المجموعاة ) أ(   ساييمين يل مجموعةسبيل المثال ران 

ور نراارات حقيقااة يصاان  جريااد  جداريااة لبقيااة طااالب المدرسااة امااا المجموعااة )ب( يطاا
ضا  رساائل اكخباار لبقياة يوالمجموعة)جـ( يعمل عرض ثالثي اكبعاد اما المجموعة )د( 

طلبة المدرسة والمجموعة يطور قصة ريا ياة  و يايا... وبالنسابة للمايعلم يبقا  منةمساا 
اكسايالم واكنيااج والمعنا . بمعنا  اخار ان المرارو  يعناي يقسايم  تبالمررو  باللةة يا

الواحد ال  واجبات لةوية صةير  ويقوم ري اا يال رارد اوعاد  اراراد مان المجموعاة العمل 
 وجم  يل  الواجبات ييون موضعا واحدا مييامال.

 

  ( Interviewالمقابلة )  -6
 

نراط معروف يخصاب للعمال الثناائي ومناساب ايضاا لعمال المجاامي  ويبادو  يعد المقابلة
يات البراعاااة اللةوياااة.اما راااي المسااايويات المقاااابالت م ياااد  علااا  جميااا  اصاااعد  ومسااايو

الواطئة, ييون المقاابالت راي مسايويات يرييبياة راي الجاانبين المعلوماايي والجاناب الاي  
ييعلااق بصااعوبة ونااو  اليراييااب النحويااة.ان ال اادف المنيظاار ماان يلاا  المقااابالت رااي  اايط 

لم اردات الياي المسيويات ييون محادود   علا  اسايخدام الميطلباات والوظاائف اللةوياة وا
الواحااد  بمسااائلة يقااوم الطلبااة يعباارعن المعلومااات الرخصااية  وانياااج اكساائلة ......الااخ.

لآلخاار اكساائلة الياليااة)ما اساام ؟؟ اياان يسااين؟؟ مااا اساام الدولااة او المدينااة اليااي ينيمااي 
الي ااا؟؟( وييعلمااوا اعطاااا اجوبااة مناساابة ليلاا  اكساائلة . امااا رااي المساايويات العاليااة جاادا 

المقاااابالت علااا  حقاااائق لةوياااة ومعررياااة ايثااار يعقيااادا مااان اكحيمااااكت واكرياااار   يحاااو 
واكحاسيب. ييل  يحدم  يا النراط عموما ما  الطالاب الواحاد والمادرب لقيااب مقادر  

 الطالب عل  الييلم ري اكخيبارات الر وية.
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 ( Brainstormingالعصف الي ني) -7
 

ليااة اليعجيال ال ياار  كساايخدام اكراا والم ااا يم يمان ري ااا عميو او اساايراييجية يعليميااة 
 الميعلقة بموضو  معيين اعد مسبقا يمبحم لعملية اليعلم.

 يا النو  من اليقنيات يو الةرض الحامل للمبادر  يات المسايو  الاي ني المسااعد علا   
عمليااة الي يياار  والااي  يضاا  الماايعلم رااي وضاا  خااالق وابااداعي  مياادرق دون الحاجااة 

ية لليرييز عل  المرايل او القرارات او القييم .العصاف الاي ني غالباا ماا يضا  اكضطرار
اكسيخدام الممياز والميقدم كعداد الميعلمين  لقراا  نب و المناقرة حول مسا لة معقاد  
او ييابااة موضااو   معيين.العصااف الااي ني يضاا  الماايعلم رااي نااار سااريعة جاادا خاليااة ماان 

كرياار او الحقاائق او اكحاسايب الميعلقاة بموضاو  معاين سالسل اكريباط بالم اا يم او ا
 او سياق.

 

 ( Information gap و  المعلومة الم قود  ) -8
 

معين ري المجموعة لدي  معلومة معينة  كيعرر ا بقية اكرراد  اويعني  يط اليقنية ان طالب
 يوصل ا باسيخدام اللةة اكنيليزية. ان ري ن ب المجموعة ويجب

نيات اكربعة السابقة برايل عاام  ييخصاب لصا وف الباالةين حاول العاالم اري اعاا ان اليق
وانخ اضا للبراعة اليعليمية .ان يقنية  و  المعلومة الم قود  يحو  عل  يناو  يبيار مان 
اليقنيات وباليالي ييحقق ري ا ال دف اليعليماي العاام للوحاد  اليعليمياة يايل  يسااعد يثيارا 

المطلوباة للمرااريين مان اراراد المجموعاة .ويميااز  ايا اليينيا   صال المعلومااتأي  عل 
 بميزيين م ميين  ما:

يصب  يا اليينيا  راي بودقاة المعلوماات للعملياة اليعليمياة والمعررياة ايثار  - أ
 من عناصر اليراييب النحوية,

ان ضرور  اليواصال باين الميعلماين يساع  باالميعلمين نحاو الوصاول الا    - ب
ود و المرسااوم مسابقا لاايل  ييرياب المعلومااات اليااي ال ادف اليعليمااي المنرا

 يبحم عن ا الميعلمين من اكبسط  بايجاط اكصعب والمعقد من المعلومات .
 

 (Jigsawالمعلومات الم قود  الميقابلة)-9
 

ويعني  يط اليقنية ان يل ررد مان اراراد المجموعاة يعارف معلوماات ,زمالئا  اكخارون ك 
 لة واجباي م اللةوية.يعررون ا ويحياجون ا لييم

و يا  و نو  خاب من اليقنيات يل ررد ري  يعط  معلومات معينة وال دف مان يلا   او 
ان يصب جمي  يل  المعلومات ري  ادف يعليماي واحاد ييحقاق راي الن اياة. مثاال :يصاور 
أربعة أرراد  لمجموعة واحد  ويل واحاد يعطا  رايل يطبيقاي خياالي,وعل  يال رايل مان 

عط  معلومات مخيل ة.بينما يس ل الطلبة الواحاد لالخار اسائلة دون ان يار  يل  اكريال ي
يل من م ريل  اليطبيقي ري الن اية سييملون جمي  المعلومات عل   ايا الرايل اليطبيقاي 
. مثال اخر: يزود الطلبة بخرائط ري المجموعات الصةير  ,ويل واحد من م يسيلم سلسلة 

ق  المصارف؟ ايان يقا  المينازط؟ ....الاخ..( ال ادف  ناا اين ي من المعلومات المخيل ة مثل
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موج  لمسيو  للمبيدئين ليل  ييوجب عل  المدرب ان يضا  يال رايا راي ميانا  برايل 
 صحي .

اما ايا يان ال دف موج  ال  المسيو  الميوسط للميعلمين كعطاا يوجي ات علا  يي ياة  
وصيل ا لالخرين ما  ضارور  الحصول عل  المعلومات من  ميان  واحد عل  الخارطة وي

 يبادل الي صيالت او الرروحات بنظام ييمل اليوجي ات.
 

 (( Problem-solving حل المرايل  -11

 
ان يقنيا ت حل المرايل ري المجموعة  يريز عل  اميانياة قياام المجموعاة بحال للمراايل 

علومااات الم قااود  النايجااة ماان العمليااة اليعليميااة. وك ييحماال يلاا  اليقنيااة مياازات يقنيااة الم
الميقابلااة والمراايلة موضااو  البحاام يجااب ان ييااون بساايطة براايل نساابي )مثاال اعطاااا 
يوجي ات او خارائط( ومعقاد   برايل معيادل )مثال  مخطاط الرحلاة راي القطاار او الطاائر  
وجداول الباصات...الخ(او جدا معقد  )مثل حل لقصة جريماة قيال مب ماة  او اليعامال ما  

واكخالقياة ...الااخ ( ومار  اخار  را ن يقنيااة حال المرايلة يرياز علاا   الياوارم السياساية
انيباااط الطالااب  علاا  اليحااديات يات المعناا  اكدرايااي ولاايب علاا  اليراييااب النحويااة  او 

 اكريال السياقية.
 

 ((Decision makingيقنية ايخاي القرارات  - 11 

 
صب عل  صناعة الطالاب  ي نو  خاب من حل المرايل واليي ييون  در ا اكساسي من

للقرارات . والبعض من يل  اليقنياات يلما  الا  اليقنياة الساابقة حال المرايلة علا  سابيل 
المثال )اعطاا يوجي ات لعضو من اعضاا المجموعة والطلاب منا  حال مرايلة غامضاة( 
 وك يقوم ب خي قرار ري يل  المريلة. ونو  اخر ييظمن اخاي لقارار راي حال المرايلة ماثال

احد ارراد المجموعة  اوراق لميقدمين عل  وظي ة ويطلب من  اخييار أ  من يلا  )يعطي 
الميقاادمين يصاال  ليلاا  الوظي ااة(او اعطاااا للمجموعااة مراايلة بيئيااة  ياااليلوم  وييااون 
ال دف من يلا   او  ايخااي القارارات ويراف اكساباب المؤدياة ليلاوم ال اواا و ناا يقارر 

 يي يقلل من يسمم ال واا ري الجو.الطلبة ري المجموعة نو  القرارات ال
   

     Opinion exchange)(يبادل اآلراا  -21

   
 و اعيقاد او رعور ك يبن  عل   معلوماات يجريبياة او ييخاي اكخارون ريا  قارار بقضاية 

النقاش ويبادل اكراا كيثر من رارد مان اراراد المجموعاة. عن طريق معينة بريل معقول 
الطالب اليعامل مع  عند قدرات المسايو  اكبيادائي,لين راي  اكراا  ي ريا يصعب عل 

المسيويات الميوسطة  يا النو  من اليقنية ييون مؤثرا عندما ينطاو  علا  يباادل اكراا 
باااين الطلباااة . اليثيااار مااان اليقنياااات الياااي ييااارت ان اااا يااايظمن  يحاااديات مااان المعيقااادات 

يااان اخاار  ك ,خصوصااا عناادما واكحاساايب راابعض اكحيااان ييااون اكريااار مناساابة و اح
 ييعلق  ال دف اليعليمي بالحقائق.

ان معظم القضايا الدينية والسياسية واكخالقية ري العاد  ما ييون مناسبة جدا ل يا النو  
من اليقنية ري غارف ال صاول يحياز للمناقراات والياي يياون ريا  الطلباة ايثار انةماساا و 
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اييياة للعمال الخاارجي باسايخدام اللةاة اكجنبياة نراطا واليالي يم د الطرياق برايل ايثار ي
 ن س ا .والي  اليثير من يل  القضايا:

  حقوق المرأ 

 اخييار زوج او زوجة مناسبة 

 الممنوعات الثقارية 

 المررحين السياسيين ومواق  م 

 مرايل اكج اض 

 )قيل الرحمة)قيل من يريو من مرض عضال 

 المرايل البيئية العالمية 

 الحرب والسالم 
د ان ننوط عن يحايير واحاد يجاب ان يلي ات اليا  المادرب و او انا  سايلعب دورا م ماا نو

وحساسا عندما يطلب من الطلبة النقاش بمعيقداي م واليزاماي م ال يرية والروحية وحيا  
الط ولاة او مان خاالل الممارساات  منايمعيقاداي م راساخة  ييون الرخصية.  بعض الطلبة

بما يقول  اكخارون  باك انة الطالب يرعريا من الس ولة ان الدينية بين العوامل اكخر .ا
من اقران  ري الصف.ري يل  الحالة عل  المادرب ان ي عال ماا راي وساع  ليؤياد  للجميا  
باااان جميااا  اكراا الياااي ينااااقش راااي الصاااف يياااون محيرماااة برااارط ان ك ييعاااارض مااا  

خاارين .ان ياناات اكريااار المعيقاادات واليقاليااد وك يقصااد ب ااا اك انااة وجاارح احاساايب اك
 يصب ري مبدا اكحيرام الميبادل حينئي يقييم يممارسات لةوية يواصلية وثقارية.

 

 يخطيط العمل ري المجموعات الص ية       
Planning Group work            

 
يعيقااد بااض المدرسااون ان الساابب رااي يوقااف العماال رااي المجموعااات ييماان رااي اليقااديم 

لواجااب الصاا ي  وي ياارض الاابعض ماان م ان اكغااراض واليوجي ااات والقياااد  الناقصااة ل
واضااحة رلاايب علااي م  اادر نساابة يبياار  ماان الوقاات براايل غياار ماانظم لليوضااي  واعاااد  

الواجااب الخاااب بالمجموعااة وثاام يوضاا  الخطااة  كخييااار يي ااي  اليوجي ااات. ماار  واحااد 
 كداري  و يما يلي :

 يقديم النراط او اليقنية  -1
 الصةير  ري العمل اسيخدم المجامي  -2
وضاا  معطيااات العماال الجماااعي ماان قباال الماادرب ن ساا  لييااون مثاااك او مااوديال  -3

 ومصدرا يحيي  ب  الطلبة ري يل اكحوال .
 اعطاا يوجي ات ورروحات واضحة -4
 يقسم الصف ال  مجامي  م  مراعات مايلي: -5

 واك يمامات    الرخصيةومسيو  البراعة والعمر والجنب ون
 ...الخ الرخصية..    
 عل  المدرب مراقبة اليوضيحات اليي يعطي ا -6
 عل  المدرب اطالق الواجب اللةو  للمجموعة بريل حر   -7
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ميابعة المسيو  المعرري اليومي ويسجيلة بريل دائم من خالل اسيخدام اسايمار   -8
خاصة بالمرا د  اليومية ومقارنة يل  اكسايمارات مان حاين كخار لمعرراة درجاة 

 لطلبة ري يل مجموعة من المجامي  المحدد  من قبل المدرب.اليطور المعرري ل
عل  المدرب يةير ارراد المجامي  من حين كخر م  اعطاا اسم ليل مجموعة من  -9

 خالل  يسيطي  الطالب يحديد انيمااط المعرري.
    عل  المدرب مراعات يوزي  الطلبة ري المجامي  حسب المسيو   – 11
   حيوما بمعطيات المسيويات الثالم المسيو  البسيط اكسييعابي والي ني م     
 والميوسط والممياز.     
 العمل عل  اسيخدام وسائل اكيضاح المياحة من صور وخرائط وياريات -11
 حقيقية وجرائد واج ز  عرض يالحاسوب  وييليف الطلبة عل   ومجالت     
 .ائل الياريونية والورقية  يصني  الوسائل البسيطة اليي ك ييلف ريئا ..الوس     
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 الراب  ال صل                                          
 ( ا فرل العراق طة أن                                        

                                 IRAQ OPPORTUNITIES 

     

   كي ية تدريسها  و                                        
 ( المنه) المطروح في البحث ,منه) الصف الاالث المتوسطا                    

 

 : الدر اهدا   LESSON OBJECTIVESق1

 

ومن المستحسن  كتابة اتهدا  على ورقة كبيرة وتعليقها امام الطالب من بداية تدريس  

 الوحدة وحتى نهايتهاق 

ساعدتهم على فهمها  باستخدام اللغة مقراتة اتهدا  مع    و  ةأ لب من الطلب• 

 العربيةق 

اجعل الطالب ي كروا في كل هد  من تل  االهدا  وتحديد اي واحد من تل  اتهدا  •  

 ليعتبر اتهم حسب رأيهمق 

لة من تل  االهدا  يجدوا  فيه صعوبة أو سهو هد ت جيع الطالب للحديث عن كل •  

 ق ذل وتحديد سبب 

في كتاب الن ا   مع مساعدتهم ( unit diaryاطالب  دا ما إلى يوميات الوحدة بارجع • 

على التعر  على تطورهم المعرفي  خال  الوحدة والتعر  على ما تمت السيطرة علية 

 ليكون مؤهال للتقييم واالختبارق 
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   2-VOCABULARY 

 

   االم ردات والمعاني الجديدة   

 

 لم ردات(الاالثية لبعاد اال 1 رقم اال كل                                     

 

 

 

 
 

ت جيع الطالب على تخمين معنى الكلمات من السياق قبل البحث عن معانيها في • 

 القامو  ق 

وما ال يعرفون مع البحث وجه الطالب على كتابة  الكلمات الجديدة بقا متين ما يعرفون • 

 بالقامو  عن معاني الكلمات التي ال يعرفونهاق  ق 

حاو   تسهيل المعنى  على  الب  باالشارة اوااليمات لكن احذر من اخبارهم بمعاني •  

 الكلمات بن س  ق  

حاو  جعل الطالب يستمعوا الى الكلمات من المسجل ثم ا لب منهم نقلها الى دفتر • 

 ل بهم   المعاني الخا

        ت جيع الطالب على استخدام هذه الكلمات في التحدث والكتابة في ور  العمل• 

COMMUNICATION WORKSHOPS القادمةق 

Dimension 

3 

Use them 

Dimension  

2 

Study them 

  Dimension  

          1 

Deal with 

     them 

 
Vocabulary 
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0- GRAMMAR  التراكيب النحوية 

 

حوارات سياقية حية قصيرة تساعد الطالب على أرسات دعا م  ايضايقدم في هذا المنه)  

 ق   د المجموعةالتواصل مع أفرا

مراجعة المواضيع ذات الصلة النحوية والمعدة لهذا الغرض وهي  حث المتعلمين على• 

وص حات المالحظات النحوية المصغره     Grammar Summaryالملخص النحوي 

Mini –Grammar  وذل  لمراجعة التراكيب النحوية قبل ال روع بالعمل بالمهام

القواعد النحوية ثم اعط وقتا كافيا للطالب اللغوية قاستخدم اللغة العربية في توضيح 

 للعمل على ذل ق    

ت جيع الطالب على كتابة اتمالة الخاصة بهم حو  التراكيب النحوية المعنية في دفاتر • 

 مالحظاتهم ق  

-miniت جيع الطالب على استخدام ص حات المالحظات النحوية المصغرة • 

grammarتن ذل   يعطيهم  امالة كايرة اضافية ق   عند القيام بواجباتهم المدرسية 

-Problem. ا لب من الطالب أن ييخذوا بنظر االعتبار النقا  النحوية الصعبة • 

solving   

  

 والتحدث -0والقراتة  -2االستماع  -1ااالستراتيجيات  STRATEGIESق1

 : والكتابة(  -1 

 

لبة وممارسة المهارات االربعة وتستخدم في هذا المنه) لبنات عملية التواصل بين الط

 ب كل متداخلق 

من الوقت لقراتة االستراتيجيات و مساعدتهم  بمعنى الكلمات  اأعط  الب  متسع• 

 الجديدةق 

التركيز على نماذز من االستراتيجياتق إعطات مزيد من اتمالة اذا اقتضت الضرورة • 

لكتابة والقراتة واالصغات يجيات الذل  مع الرجوع الى الوحدات السابقة  واستخدام استرات

 ثةق   والمحاد

 ا لب من الطالب تحديد مد  فا دة االستراتيجيات لهم بعد  قيامهم بالمهامق • 

مساعدة الطالب التعر  على قيمة استخدام هذه االستراتيجيات في مختلف حاالت • 

 التعلمق 

  

  قالوظا ف اللغوية   FUNCTIONSق1

 

المتعلمين ال رصة للتعبير عن أن سهم باستخدام لغة حقيقية ة الوظا ف اللغويتعطي  

وأصيلة في كل الحاالت يوميا من خال  استخدام الم اهيم وال كر والحواراتق أي تغيير 

( وهذا notionsفكراللغة هنا من لغة فصحى رسمية الى لغة عادية تستخدم بين النا ا

 Discoursceما يسمي 
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لمحاولة االنتهات منها قبل االستماع إلى اتشر ة التي تركز  أعط  الب  مزيد من الوقت• 

 ق  Function fileالمعد لهذا الغرض  على الحوار في ملف الوظي ة

  الب  لالستماع وممارسة الحوارق  اعد• 

 ا لب من  الب  كتابة العبارات الر يسية و المهمة  في دفاتر الم رداتق • 

المتصلة بالموضوع الحالي  function filesلسابقة ارجع بطالب  لمل ات الوظي ة ا• 

االن طة  الخاصة بها  باستخدامعندما يكون الطالب على استعداد الدات مهمة التحدث 

Speaking workshop    ق 

  

 :  قققققق المقتبسات QUOTE……..UNQUOTEق1

 

لهادفة عبارة عن اقتباسات لنصول  معروفة  خصصت الثارة المناق ات الهاد ة وا   

 وتالقح اتفكار بين افراد المجاميع بيستخدام اللغة االنكليزيةق 

 طالب ق ل قدر االمكان لتوضيح  ريقة العمل فيهااستخدام اللغة العربية • 

 أعط  الب  مزيد من الوقت للعمل على معناها باستخدام  القامو ق • 

 ات او بابراز وسا ل االيضاحق ساعد  الب  على معرفة المعاني الصعبة باالشارة او االيم• 

ا لب من  الب  الموافقة او عدمها مع ما جات بذل  الن ا  من معنى عام وا لب منهم • 

 ابدات  االرات ال خصيةق 

  

  :الكتابةورشة عمل  WRITING WORKSHOPق1

 

 لكتابة أنواع مختل ة من النصولق تم منح الطالب التوجيه المتمرحل ي      

 الب ق ع  اقرأ النص م• 

 قاموا  بهذه المهمة في لغتهم الخاصةاالعربية( من قبل ام الق  اسي   الب  فيما اذا قد• 

التي درسوها سابقا لمساعدتهم في مهمتهم في طالب  للقامو  وللكلمات ارجع ب• 

 الكتابةق 

ت جيع الطالب على مراجعة مهمتهم  للبحث عن اتخطات  التي سببها اإلهما   وتكون • 

ه المراجعة مع افراد المجموعة اآلخرين  وذل  تن التصحيح الجماعي مع الزمالت هذ

 يزيد من الوعي في الم اكل اللغوية الم تركةق 

ا لب من بعض الطالب قراتة مسودات ان اتاتهم المكتوبة   وهذا سو  يساعد الطالب • 

لمهام الكتابية من على معرفة أهمية التواصل مع الكتابة  ب كل جماعي وليس القيام با

اجل ارضات المدر  فقطقساعد على ح ب الكتابات الجيدة في ملف الطالب الخال 

Portfolio تصحيحه الثارة ح يظة الطالب باستخدام التغذية الراجعة  واعمد على على

 المستمرة الضافة او حذ  مايراه بن سه صحيحا او خطي ق

 

 :  ورشة عمل التكلم SPEAKING WORKSHOPق 8

 

 وهذه فرصة للطالب إلعداد أن سهم للتكلم بحوارات مقتضبة أو حوارات  ويلة    

أعط  الب  الكاير من الوقت لتوضيح  أفكارهم و  ت جيعهم على تجنب اتشيات التي • 

 تكون بالغة التعقيد لمستواهم في اللغة اإلنجليزيةق 
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   والكلمات الر يسية و السابقة   function filesارجع بطالب  إلى مل ات الوظا ف• 

 ق االشيات التي قرروا قولهااستراتيجيات التحدثق دون  السماح لهم بكتابة 

ت جيع الطالب على تكرارقو  العبارات والتعابير بصوت عا  أو تحت أسنانهم   وإذا ما • 

 مماثلوجدوا  كلمة أو تعبير يصعب عليهم نطقه بسهولة يجب علي  تعويضه بتعبير اخر

 طقه وبن س المعنىق  يسهل ن

 ال تصحح اخطات الطالب في التكلم خال  مرحلة أدات ورشة عمل التحدثق • 

 كافيت جهود الطالب بالم اركة في  أن طة  التحدث وذل  بالمديح او بمنح الدرجاتق• 

 

 : المواضيع االدبية ملحب LITERATURE SPOTSق2

  

حطات ادبية الغرض منها تقوية ال هم يحتوي منه) اللغة االنكليزية فرل العراق على م 

في اللغة من خال  القراتة واالستماع دون االستعانة بمساعدة خارجية وهذا مايسمى 

كما هو مبين في    (Reading or listening Comprehensionباالستيعاب ا

  الجدو  أدناه :

 

 

 جدو  يوضح انت ار النصول والزوايا الاقافية والمواضيع االدبية  1رقم شكل 

 

 

Area الماد Text Typeنو  اكخيبار النصوبTask Type  Unit page 

Texts 1-e-mail                      
2-website  
3.questionaire           
4.newspapers and 
    magazines articles  
5.a menu 
6.personal letters  
and postcards           
7.instructions  
8.factfiles 

 

1.checking prediction 
 

2.answering open answer 
questions 

 
3.true/false questions 

 
4.multiple choice 

 
5.matching headings or topics 
with paragraphs 

 
6.sequencing pictures or texts 

 
7.focucing on reference words 

 
8.Reading strategies: dealing 
with new word, using 
dictionary 
And pronouns. 

Unit- 
1---7 

 
 

30,34, 
36,46,
52,62 

Two Culture 
Corners 

1-Around   
2-Britain Quiz 
Shopping  in the UK 

 

 
  4  
and  
  6 

  
 

40  
and  
56 

Literature  
Spots 

 
 
 
 

1.The Prince and  
         the Pauper 
2.The Fruit of     
         Labour 
3.The War of the  
         Worlds        

 

 66 
 

68 
 

70 
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 كي ية تدريس هذه النصول االدبية

 الخل ية االدبية: الجزت االو 

 نبذة عن  كاتب الرواية•  

 ال خصيات   الوقت والمكان الحداث الرواية• 

   والخل ية اتخالقية للمجتمع  حياة المؤلف•

أو ن ا  العصف الذهني  warm-upاالدبية بماابة ن ا  االحمات وتعتبر الخل ية • 

 قreading comprehensionللطالب لبدت مرحلة ال هم 

  : الجزت الااني :الرواية 
 كي ية تدريس هذه القطعة من اللغة : 

ا لب من  الب   قراتة الرواية أو الخل ية مع   مع التحقب من معنى الكلمات في • 

الب   باعطات فكرة عامة عن جوهر واحداث الرواية و ذل   توفيرا القامو ق ساعد  

 الوقتق 

القصة عند االستماع الحداث الرواية من جها ز التسجيل لمساعدتهم على تذكر أحداث •  

 العمل على التمارينق 

  الب  قراتة الرواية مرة اخر  ليكونوا جاهزين للقيام بالمهامق  نا لب م• 

 صل للتيكد من اإلجابات وإعطات المالحظات و التغذية الراجعة على قم بجولة حو  ال• 

 أدات الطالب `ق 

من الطالب وذل   عن  هامراجعة النقا  الر يسية التي  لبت حاو  في المحاضرة التالية• 

لخصا   ريب توجيه االسئلة لهم مع كتابة اجوبة الطالب على السبورة ب كل فقرة  تكون م

مكن ايضا يكتابة ذل  الملخص قي دفاترهم المعدة لهذا الغرضق لىللرواية مع حاهم ع

     قلتمايل الزاوية االدبية (  role-playا لعب االدواراستخدام تقنية 
    

 Culture Corners  الزوايا الاقافية -11

 

 نموذز من كتاب الصف الاالث المتوسط في  11ل  1اقافية رقم تدريس  الزاوية الل 

 نستخدم مايلي :

 

احضار خار ة جدارية كبيرة  للمملكة المتحدة  تلقات نظرة عليها من قبل الطالب او • 

 استخدام الخريطة الصغيرة الموجودة في كتبهم لن س الغرضق 

 اتماكن في المملكة المتحدة امال لندن    ساعد المتعلمين على التعر  على• 

 سكو( مان ستر ولي ربو  وأكس ورد وكمبريدز وأدنبرة ونال  

دع الطالب يعملون بمجموعات  ثنا ية أو ثالثية لقراتة اتسئلة واالشارة الى االماكن • 

 على الخريطة كمحاولة لالجابة على االسئلة ق 

 االستماع  لجهاز التسجيل للتحقب من إجاباتهمق ب لهمالسماح• 

 

 نستخدم مايلي:   11في ل  2تدريس الزاوية الاقافية رقم ل
   

يعرفون أي شيت عن التسوق في المملكة المتحدة والمحالت  لمتعلمين ان كانوا اسي  ا• 
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 ووقت فتحها أو إنالقها   وأسمات بعض المحالت التجاريةق 

 ا لب من الطالب العمل ب كل زوجي  لقراتة النص باستخدام القامو   للتحقب • 

 معانى الكلمات الجديدةق 

خاصة بيوجه الت ابه واالختال  للتسوق في ا لب من الطالب تقديم المالحظات ال• 

 العراق مقارن بالتسوق في المملكة المتحدةق   

 كتابة المواضيع التالية على السبورة : • 

االسواق ال عبية التي توجد في الهوات الطلب   البضا ع المعروضة في السيارات    

المحلة   محالت هارودز  واسواق السوبر ماركت و اأوقات االفتتاح لتل  االسواق( اسواق

 الخيرية و مزارع البيع المباشر لل واكه والخضرق 

 ا لب من الطالب إنالق كتبهمق • 

رتب الطالب على شكل ازواز ثم اختر احد  المواضيع اعاله واسيلهم عن ما يمكنهم • 

التذكر حو  هذا الموضوع عند التسوق واوجه االختالفات أو الت ابه  في التسوق في 

 راق و المملكة المتحدةقالع
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 الخامب ال صل                      
     

 تدريس المستو  االبتدا ي في مادة اللغة االنكليزية 

 

Teaching English Beginning Levels(Primary levels) 
 

تدا ي مأن  انأه أعظأم لمستو  االبلتعليم تدريس االتربية وا وخبرات اعتبر الكاير من علمات

أنواع  التحدي في تقديم اللغة االنكليزية ما دام الطالب في هذا المسأتو  ال يملأ  شأيئا مأن 

اللغة االجنبيأة المأراد تعليمهأا  المعلومات المسبقة عن لغة الهد  والمراد الخوض فيها أي

ليمية مع اعتبأار وادواته التعليمية هو المحور االسا  في العملية التع لذل   سيكون المعلم

الدراسي قسأينت) تل  المرحلة بماابة الجوهراالساسي لسلطة المدر  وسيادتة في ال صل 

مطرد للمستو  التعليمي للطالب وسيظهر بوضوح بعد فتأرة مأن الأزمن عن ذل  حتما نمو 

 تصل االسبوعينق

لومأات عأن ال أيت القليأل مأن المع لمستو , ان الطلبة   يملكونو من المبكر جدا في هذا ا

حأذر جأدا و ال واللغة االجنبية  لذل  ستسير العمليأة التعليميأة فأي البدايأة وب أكل تأدريجي 

تقدم اللغة ب كل مباشر حتى تستقر على كمية ال بي  بهأا مأن  التحأدي اللغأوي والمسأاعد 

اتوحد للمدر  في تل  المرحلة هي  لغة الطالأب االماالعربيأة( ق وعلأى المأدر  ان يضأع  

اباته السعة الذهنية والمقدرة المعرفية والذاتية لطالبأه السأتقبا  الم أردات الجديأدة في حس

والتراكيأأأب النحويأأأة والم أأأاهيم االخأأأر  المحأأأددةق ويجأأأب ايضأأأا ان ييخأأأذ بنظأأأر االعتبأأأار 

كمأأدر  بأأين عأأرض االدوات التعليميأأة   علأأى الطأأالب سأأتكون ب أأكل مبسأأط  وبالتأأدري) 

الب  في حيرة و التبا  لالمور عليهم ويتأذكر دا مأا انهأم وبيجزات صغيرة ال تجعل من الط

  لبة مبتد ينقق!

تكني  خال به لتكوين  ريقة و وامل تصاحبها نصا ح ستساعد المعلموهنال  عدة ع

ل لتدريس المبتد ين وخال  ذل  سيتبنى موقف نظري على كل عامل من تل  العوام

 ص ي مناسبا لمنهجه: وسيتمكن من تصميم موق ا

 

   Cognitive learning processes: مليات الطالب االد راكيةع -1

          

وخال  فترة زمنية قصيرة تقدر  بيسابيع من التعليم اللغوي ,سير  المدر  نتأا ) ايجابيأة 

على مستويات الطلبة التعليميأة و بأاحترام كبيأر لتلأ  اللغأة الجديأدة التأي قأدمت لهأم بأنمط 

ر  من أغال  بأالكاير مأن االعأادات والتكأرارات للم أردات مسيطر عليه لأذل  سأيكون المأد

الجديأأدة والعبأأارات وبعأأض الجمأأل قعلأأى المأأدر  ان ال يكأأون محبطأأا فأأي تلأأ  المرحلأأة, 

خصوصا اذا صر  وقتا كايرا قابله تغير نزر على مستويات المتعلمين في هذا الأنمط وفأي 

 تل  المرحلةق

مأأأدر  مداهنأأأة الطلبأأأة واخأأأذهم خأأأارز و فأأأي االيأأأام االولأأأى لل صأأأل الدراسأأأي,على ال

مركزالعملية التعليمية قليال وجعلهم يستخدموا اللغة العملية والتواصلية والحية لغأرض ذو 
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في الصف علأى شأر  ان  ييخذ المدر  معلومات من  الب معيينمعنى  على سبيل الماا :

ا الطلبأة حأدياااما ال يعرفه بقية الطلبة, وهذه المعلومات تتطلب كلمات و عبارات قأد تعلمهأ

اسم   ؟ اين تسكن ؟ققالخقق( مع التركيز على الغرض الذي مأن اجلأه وضأعت اللغأة ولأيس 

مكونأأات اللغأأة مأأع ذلأأ  فالعناصأأر اللغويأأة ال تأأزا  تحأأت السأأيطرة  مأأع  تحريأأ  فأأي الأأنمط 

الخأأارجي يتخلأأل ذلأأ  انغمأأا  الطلبأأة فأأي الواجأأب المخصأأص لهأأم للبحأأث عأأن معلومأأات 

 حقيقيةق

 

      role Teacher`sر المعلم دو -2

     

سأأيكون اعتمأأاد الطلبأأة المبتأأد ون فأأي هأأذه المرحلأأة علأأى المأأدر  ب أأكل كامأأل لكونأأه   

لأأذل  سأأتميل العمليأأة الأأى مركزيأأة المأأدر  وسأأيادته فأأي االنمأأوذز الوحيأأد لهأأم فأأي اللغأأة 

صأأل الصأف اكاأأر منأأه الأأى الطالأأب  أي يكأأون المأأدر  هأأو السأألطة الوحيأأدة  فأأي نرفأأة ال 

ن علأى الى الحد الذي يصبح الطلبة  قادريالدراسي لبعض الوقت المخصص لحصة الدر  

اخأأذ المبأأادرة عأأن  ريأأب تزايأأد مسأأتو  أسأأئلتهم وتعليقأأاتهم ب أأكل تأأدريجي حتأأى تنتقأأل 

العملية التعليمية لمسأؤولية الطلبأة بأذل  سأتكون الكأرة فأي ملعأب المأدر  النأه فأي واقأع 

كأأون الصأأف بعيأأدا عأأن مركزيأأة الطالأأب فأأي العمأألقفتكون الحأأا  لأأيس مأأن الم أأروض ان ي

العملية تواصلية مأع الطالأب والطالأب المايأل والعمأل فأي المجموعأة وهأذه  مأن التكنيكأات 

المأؤثرة لتركيأز الطالأب التواصألي علأى الأتعلم السأريع بعيأدا عأن مركزيأة المأدر   وهأذا 

 ن مبتد ي المستو ق بدوره سيقود الطلبة الى ا ار تواصلي ذهني بين المتعلمي

وب أأكل اكاأأر وضأأوحا للعمليأأة :وسأأيعقب ذلأأ  درجأأة مأأن مأأن السأأيطرة علأأى زمأأن الحصأأة 

الدراسية في ال صل سيميل ذل  بقوة باتجاه المدر  في المستويات المبتد ةق وفي السياق 

سأيكون التوجيأه فأي اللغأة اتجنبيأة بأين تكأون  –اللغوي والتي فيهأا تقأع العمليأة التعليميأة 

ع دقا ب الحصة الدراسية ملكا لسيطرة المدر  وليس هنال  اثر لسيطرة الطالب علأى جمي

دقا ب الحصة الدراسية ق اما المدر  هنأا مأا عليأه مأن مسأؤولية سأو  التخطأيط لمنأا ب 

الحصة الدراسية وتوزيع المادة اللغوية والواجبات واالن طة على دقا ب الحصة الدراسأية 

 ان يسأأتهلوا الحصأأة باالسأأئلة  والتعليقأأات الخاصأأة بهأأم حتأأى قامأأا الطلبأأة فمأأا علأأيهم اال

يستطيعوا نقأل العمليأة مأن سأيطرة المأدر  الأى ملعأبهم الأذي ال يكأون فيأه المأدر  سأيد 

 الموقف الى حالة الطالب الذي يكون فيه سيدا للموقف في الصف و بالتدري)ق

 

  eacher`s talkT علمحديث الم -0

  

ق  فأأان كأأل اذن او عأأين  فأأي شأأيت حاسأأم وال جأأدا  فيأأه ان مسأأاهمة المأأدر  فأأي الصأأف 

تكون مركزة بيتجأاه المأدر ق لأذل  يجأب ان تكأون لغأة المأدر  االنكليزيأة دقيقأة  الصف 

وواضحة وبطيئة لتسهل عملية االستيعاب من قبأل الطلبأة, لكأن علأى المأدر  ان ال تكأون 

لأيس مأن  ان يتذكر جيدا بينأه وعلى المدر   لغتة بطيئة جد لدرجة  انها  ست قد  بيعتها ,

الم روض ان يتكلم بصوت عا  للطلبة للمبتئين اكار من الطلبة ذوي المستو  المتقدم فأي 

الحالة التأي يكأون فيهأا نطأب المأدر  واضأحاقوعليه ايضأا ان يسأتخدم م أردات وتراكيأب 

 وبسيطة تتجاوز قليال مستواهم المعرفي ق
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  uthenticityAاالصالة  -1
 

تأأأي يتوجأأب علأأأى المأأدر  تقأأأديمها لطلبتأأأه هأأي لغأأأة حيأأة وأصأأأيلة و بيعيأأأة ان اللغأأة ال

واتصأأالية حتأأى وان كأأان الطالأأب ذو مسأأتو  ابتأأدا ي قعلأأى سأأبيل الماأأا : تقأأديم التحيأأات 

’ق والتعار ق وعلى المدر  ان يتيكد من ان االل اظ تكون قصيرة ومبسطة,عبارات بسأيطة

  المرحلأأة تتخللهأأا عمليأأة التكأأرار لهأأذه ويجأأب ان تظهأأر اللغأأة بمظهأأر  بيعأأي حأأي الن تلأأ

العبأأاراتق وعلأأى المأأدر  ان يكأأون صأأبورا وال ييأأي  الن  لبتأأه سأأو  يتمكنأأوا مأأن تلأأ  

 ال رصة السانحة الستخدامهم للغتهم الجديدةق

 

 Fluency and accuracy الدقة والطالقة-1

 

دات محأدودة الطالقة ستكون الهأد  المن أود فأي هأذه المرحلأة عأن  ريأب اسأتخدام م أر 

قفأأين تأأدفب اللغأأة مهأأم جأأدا هنأأا لبنأأات  قطأأع قصأأيرة مأأن البدايأأة قامأأا الدقأأة سأأتكون مركأأز 

التراكيب النحوية العامة والصوتية او التعابير و عناصر الحديث الطبيعي واالستخدام العام 

 للغة الحية الذي تعلم الطالب ممارستهق

مأن المهأم بمكأان فأي هأذه المرحلأة ان  وفي الحالة التأي تأدر  فيهأا مهأارات الأتكلم ,فانأه

يكون المدر  حذرا وحساسا لحاجات الطلبة واستخدامه والتمرن عليها بحريأة بعيأدا عأن 

الخو  مأن تصأحيح االخطأات والعيأوب اللغويأة ومأن جهأة اخأر  اذا احتأاز المأدر  الأى 

نطلقأا مأن تصحيح الخطات النحوية والسياقية او النطقية حتى ال يقع الطالب في المحظور م

مبدأ : بين الخبر ال يحوي أنبات  جيد ة , وان التصحيح دا ما ال يقود الى الكما قانطالقا من 

هأأذا المبأأدأ علأأى المأأدر  ان ال يصأأحح االخطأأات خأأال  االدات  اللغأأوي لجميأأع المسأأتويات 

االبتدا يأة والمتقدمأةق وأذا تحأتم   التصأأحيح مأن قبأل المأدر  فيجأأب ان يكأون عأن  ريأأب 

ز من الميلو   أي من الصف االتصالي نحو الصف الكامل عن  ريب عقأد المأؤتمر الخرو

لتصحيح االخطأات والأذي يخأدم كايأرا فأي هأذه الحالأة ممكأن للمأدر  القيأام بهأا مأن وقأت 

 الخر وليس دا ماق

 

 tudent creativityS ابداعات الطالب -1
 

اوضأاع  بيعيأة همهأا وانتاجهأا بلطالأب قأادرا علأى فان الهد  النها ي لتعليم اللغة ليكون ا

ولكأأن فأأي المسأأتويات االبتدا يأأة يكأأون الطلبأأة  للغأأة حيأأة تتطلأأب ابأأداعات اسأأتالم وانتأأاز

مبدعون فقط خال  الحدود ذات الذخيرة اللغوية العاليأة السأيطرة قاذا االبأداع سأياتي اخيأرا 

 عندما ييخذ الطلبة جرعات لغوية بكميات اكار وتحت السيطرةق

 

 Techniquesات التقني -1

 

يجأأأب ان تسأأأتخدم التقنيأأأات القصأأأيرة والمبسأأأطة قأأأي هأأأذه المرحلأأأةقفين بعأأأض التقنيأأأات 

المكيكانيكيأأة ماأأل التكأأرار الجمأأاعي تكأأون مناسأأبة وبعأأض التمأأارين الم أأابهة علأأى سأأبيل 

الماا   ان بعض اسئلة المدر  الجيدة تسيطر على هأذا المسأتو  يتبعهأا بعأد وقأت قصأير 

تعليقات الطلبة الجيدة لتلأ  الن أا ات الانا يأة والجماعيأة تكأون ذات فا أدة زيادة باسئلة و 
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ممتازة كتقنيات ما دامت قد تركبت وحأددت بموضأوعية مدروسأةقان التنويأع فأي التقنيأات 

 سيكون مهما ايضا الحتوا ه على سعة لغوية  محددةق

 

 listening and speaking goalsاهدا  اتصغات والتكلم -8

 
تكون وظا ف اال صغات والتكلم حية وحقيقية وذات معنى للمستويات االبتدا يأة اذا يجب ان 

كانأأأت مأأأن خأأأال  تمأأأارين وواجبأأأات تواصأأأليةق وهأأأي مقتصأأأرة علأأأى التراكيأأأب النحويأأأة 

والم ردات و و  العبارات المحكية اكار من الوظا ف التواصليةق وانأه شأيت مبهأر انجأاز 

 ير معقدة وبسيطةقالكاير من االوضاع  اللغوية بلغة ن

 

 (Grammarالتراكيب النحويةا -2

 

ي فين التراكيب وتركيبتواصلي اوااكان المنه) او الكتاب المقرر هو منه) وظي ي  سوات

و بما ان المستو  االبتدا ي النموذجي يتعامل مع  الضما ر  النحوية ت كل صعوبة

مات  والجمل البسيطة ال خصية وادوات التعريف النكرة والمعرفة والجمع والم رد لالس

لغة في ا ارات نحوية مبسطة ومعقدة وبما ان تل  االمور يتم شرحها  في الصف با

وخصوصا عند المستو  االبتدا ي ال يكون حساسا من  العربية  اذا المنه) التواصلي

استخدام اللغة العربية من قبل المدر  من وقت الى اخر ل رح بعض القواعد النحوية 

ال هم الكامل وتوفير الوقت لكن االكاار من اللغة العربية سيكون انعكاسه وذل  لتحقيب 

 سلبيا في ال صلق
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 الساد  ال صل                       
  ادار  الصف وخطة الدرب ومن ج المرحلة  

 اكعدادية                           
 TCLASS MANAGEMEN             

                الصفإدار     

 
 و مزيج من ال ن والعلم. والسؤال  و ييف دريب يميننا أن ني ق جميعا عل  أن الي 

ال ن والعلم  يخلطوا بينري رصول اللةة اإلنجليزية يلةة أجنبية يمين أن  للمدرسينيمين 
 لص وفسيخدمة ري االم عل  نحو رعال ري المبادئ والمنا ج واليقنيات وخطط يدريس م

رمل اليثير من العوامل اليي ييراوح بين يي ية يرييب يإدار  الصف ان . الدراسية
 .   ريال ويرييبا وانماط اليدريب المسيخدمة ري الص وف 

 

 classroom cal environment of thePhysi:  البيئة المادية لةررة الصف

      
ما    ،  اكنيليزياة ق مساؤولية مدرساي اللةاةق  خارج نطاي أن  يا الجانب  من الواض  

واإلدارياين   علا  واضاعي الخطاطمن الي ثير  ري اية  يئة يدريسية نومين المدرسيييل  
ب سااايخدام  والمنساااقين العلمياااين راااي الميااادان اليرباااو )ري الماااديريات العاماااة لليربياااة(

بنظاار  ساايؤخي حيمااا اليعليميااة ماان ج ااود اساايثنائية واراا ومقيرحااات واليااي  مماادخالي
واليدريسااية اليااي يحياج ااا المعلاام او الماادرب رااي  اليعليميااة حيياجااات اكين يااي ل اكعيبااار

 . يصااااااااميم وارااااااايال ومحيوياااااااات الصااااااا وف الدراساااااااية او راااااااي بناياااااااة المدرساااااااة

 
 sound ,sight,and comfort:  ريياحواك و النظر الصوت

 
عندما يدخلون ب  يرعرون ما ي ثر الطالب من خالل ما يرا دون  ويسمعون  ، وي

 ضمان ما يلي : لاسيخدام أ  قو   لدي م  المدرسونيسيطي   و  ال صول الدراسية.
 . بالمظ ر وجمالية الريلال صل  نظارة وأناقة •
 . ويرييب اليراسي والرحالت بالريل المناسبالسبورات.  نظارة• 
 من الضوضاا الخارجية قدر اإلميان.  ال صول خلو  •
 . ييون مسمو  بريل مقبولداخل غررة الصف  الصوت• 
 

 seating arrangement:  الجلوب يرييب

  سوف  ، ولين  ميئوسا من رية ان الميان سييون  رعريوضعا   المعلم واج يقد        
 اليعلم يدريبعملية اليمين من إجراا بعض اليةييرات الط ي ة اليي من ر ن ا يعزيز ي

 . اكنيليزية اللةةلماد  
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ازالي ا ويحريي ا ميحرية  يمين يراسي يحيو  عل  رحالت او  إيا يان الصف  
أو  U حرف او  دائر  النصف  نمط ري أنماط معينة مثل يرييب ا  ييي  ل بس ول  مما 

ويوزيع م عل   وسيقرر المدرب بعد يل  طريقة جلوب الطلبةدوائر ميحد  المريز. 
 الي اعل اللةو . لدرب والمجامي  طبقا لما يقيضي  اجرااات ا

  

 Using Chalkboard:الطبارير لوحة اسيخدام 
 

م ما يطورت وسائل اليعليم  المدربحل اا وارضل أيبر  لوحة الطبارير يبق      
  يعد ابسط  وسيلةو . ااكسي اد  من  وكسيخدام ا  جا ز دائما  ي و. اليينولوجية

 ي يعطي و بريل اسر  السمعية وصرية مدخالت البال اسييعاب عل يساعد الميعلمين 
واليوضيحات  الرسوم البيانية واليلماتب المواد الدراسيةيوضي  ل لمعلم ال رصة الياريةا

 .اكخر  بريل سلب ومري  ومرضي للطررين
  

 Teacher`s personal input الرخصية مدخالت المعلم

  Voice and body language الصوت ولةة الجسم :      

                
. الصف مريز  ري إدار دور   وبالي ييد  ط المعلميان الدور الرئيسي ري الصف سي خ 

 اأ  ييون صوي    مسموع اإلسقاط الصويي ان اول م مة للمدرب ري الصف  ي
صياح الي  سيطرش وبريل واض  من جمي  طالب الصف وك ييون ارب  بالزعيق او ال

وليون . ايان الطلبة وك بالمنخ ض الي  ك يسمع  جمي  الطلبة من مخيلف اميني م
الصف يحيو  عل  مسيويات مخيل ة و نال  طالب بمسيويات مخيل ة بحاجة ال  
 يدرقمسيويات مينوعة من اكسيالم لنو   الصوت ويجب عل  المدرب الح اظ عل  

اسيالم  وسماع  بريل مري  كن يمين للطالب  ن مجر  لةو  وصويي طبيعي معيي
صوت المدرب ليب  و مصدر اكنياج الوحيد ري الصف بل  نال  طرق اخر  ايثر 

 ومن ا:   ري ال صول الدراسيةا مية ورسائل غير ر وية لد  المدرب يمين اسيخدام ا 
 . وقو  الرخصيةالثقة  يحملعل  المدرب ان يير  لجسم  موق ا • 
 . عن طريق اكبيسام الي اؤل  والدفا وج  المدرب عيبيأن  ينبةي• 
 م إيمااات الوج  واليد ليعزيز معاني اليلمات والجمل. ااسيخد يجب عل  المدرب •
ري  لبةم  جمي  الط والدائم العين اكيصال المييرر عل  المدرب ان يجعل من النظر و• 

 الصف. 
لريل الي  ييعب نظر الطالب بالمالحقة ليب با ولين الصفالينقل ري عل  المدرب • 

بحيم يبم الس م واليعب لدي م وليب اليسمر ري ميان واحد ما يجلب الملل واليثاؤب 
 . انعياسا لليعب والس م. يجب اسيخدام اليحر  األنيق المدروب ري الصف من ميان كخر

,محيرما  المحيط للثقارة والوض  اكجيماعيمناسب ويجب ان ييون لباب المدرب  • 
كن المدرب يمثل القدو  والمثال الي  يحيي  ب   رال يجوز ان ييون ريل  او لباسة 
خارج عن العاد  و اليوق العام مما يثير اليقزز واكرمئزاز واكنيقاد. ليل  ييون  يط 
الحالة خطر  جدا خصوصا ري مدارب البنات وعلي ا ررض الز  الموحد لليخلب من 

  ت ري الملبب.المزاجيات والمةاك
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 Teacher`s role:  المعلمدور 

        
 ,مديرال، العارف ،  القائد،   : السلطة  موقع   ر و أدوارا عد  ري المدرب يلعب  
 ,مصدر الثقة ، الصديق,  مصدر المعلومات  الدليل ، مسيرار ، الدار  ، األ

 ل ا ايثر ا مية  راألدواان بعض  يط    المدبر,الناص  ان  سيد الموقف ري الصف
 ييون أيثر بروزا من غير ا ، وك سيما ري أعين الطالب. و

  : يل  اكدوار ن من نال  دوران م ما                 
 . ب االطالب  الي الطرق العديد  اليي ينظرجمي  يقبل ان ي عل  المعلم او المدرب( 1

ال  ررخا ري انب الطالب ر نمن ج ل  سلبية الحالة دقيقة جدا ر يا يانت النظر  و يط
راج  يصرراي  كن  يعيبر القدو  اليي يي ثر ب ا وان ي علي  ان يرمم يل  الرر  رخصيية
 الطالب.

جمي  الطالب عل  حد م   واإلنصاف المدرب ان يسيخدم العدالة  المعلم او عل ( 2
 .  يرطيو ما يحب  ويحدد بوضوح ما، وقو  رخصيي ،   عرف حدود قدرايوأن يسواا. 

 
 Teaching Style أنماط اليدريب :

 
ين أن يخيلف اخيالرا يبيرا واليي يم   نمط رخصيي  مدربليل  يدريبال ييظمن طريقة 

 إل  آخر.  رخبمن 
يمين ان يض  المدرب او المعلم ري النمط المناسب   اليالي قي الجدول أساليب اليدريب 

 .  لرخصيي 
 

 جامد     --------------------مثير              
  اجيماعي -------------------- خجول            
  مرح---------------------رسمي            
 ميحرر-------------------  ميح ظ            
 عاط ي -------------------عقالني             
  جيل ---------------ثابت المزاج            

 جد ---------دعابةروح ال  يميل            
 مقيد -------------------ميسام             

        
يطورط ونموط  بريل مري  م  ادوارط ويقنياي  الرخصية يلما زاد المدرب يوارقما لي 

رخصيي  الم نية بين  اليوارق اليام حي  يدر  النضوج الم ني و والرخصي المعرري
 . الصفري  ويقنباي  اليدريسية

ادوارط م  بقية  ويوارق  الم ني يطورالو نموال من اطراد علي  الي يديجب  م  يل 
الرخصية كييساب الخبر  الم نية اليارية واليي يؤ ل  من الرعور باليمين واليصرف 
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  اسلوبوالضعف ري نقاط القو   اييراف بيل  يسيطي  المري  والحقيقي ري الصف 
 .علي ا من حين ال  اخر واجراا اليعديالت الرخصي لم نيا
 
  

 Teaching under diverse: اليدريب ري ظل ظروف مينوعة

circumstances 
 

ليل  .بريل ميياملليعليم واليعلم ل  نا  و أن  ك يوجد سياق ولجدير بالقما  و         
وطرق  والظروف الصعبة، والناب  المدرب العوائق اليثير  يالمؤسسات الناقصةيواج  

 . ل مع ا ليعاما
 

 Teaching large classes يبير  : ص وف يدريب

 
جةرارية يقرر احيانا سياسية او اجيماعية او اقيصادية او ري ظل ظروف مخيل ة     
حجم الصف  ينبةي أن ييونر من الناحية المثاليةاما . ام صةير   يبير  الص وف حجم 

 لألسف لين و . أو نحو يل  طالبااثني عرر ك يزيد عل  الطبيعي ري الطريقة اليواصلية
حي  يصل ال   بريل ملحوظ من يل  ي أيبرري العراق اللةة  ص وف معظم ان الرديد

يييير المسؤولين ري وزار   ليل  ييوجب علينا. يمعدلري الصف الواحد  خمسين ميعلم
يجاد حل كوالميابعة البحم   اليربية العراقية لالنيباط ل يط الظا ر  السلبية والعمل عل

 اليي سيساعدط حيما  ري ادار  قيراحات اليالية وعل  المدرب  الينب  ال  الم .  ن ائي ل ا
 : اليبير  يل  الص وف

 أسمائ م.  ويل  باسيخدام قوائم حاول أن يجعل يل طالب يرعر ب  ميي  من خالل اليعلم• 
  قص  حد ممين. بلعمل النرط ل يعيين الطالب • 
بنظام المجموعات والنظام الثالثي او الزوجي او نظام العمل م  ل للعمل اكسيخدام األمث• 

   الجليب.
 . اكسييعاب المسمو   انرطةمن  كيثارأ  • 
م  اسيخدام اسيمارات ،   او الجليب او المثيل نظيرال نظام العمل بالييابة م  اسيخدام• 

 . للمرا د  اليومية المسيمر  اليقييم
 . ينو  من اليحد  المعرري الصعبة  الم اموعة واسعة من الطالب مجم ااأعط• 
، واحد وقت ري  درعة واحد  و الطالبالمييوب لجمي   العمل اوراق جم عدم • 
 .ومنيظمة بطريقة من جية  ا عيوزيو
 

 Teaching multiple : صفميعدد  ري ن ب الاليدريب مسيويات الي اا  

levels in the same class proficiency 
 

غالبا ما ييون  نا  مجموعة واسعة من مسيويات الي اا  بين الطالب ري ن ب       
يمين اليعامل م   يط الحالة  .  رييفاليبير  الص وف، وخصوصا ري  الصف الواحد

    ,الي  بعض اكقيراحات:
    سيئة أو واكخر   جيد   يمجامي  يصنيف الطالب المدرسين ومن الخط  الرائ  بين • 
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لمس لة األداا  يجب عل  المدرب ان ييون ايثر حساسية  .غبية جامي  ييية واخر م
 مقابل القدر . 

واليرييز عل  الطلبة ،  ةاألربع اليعلم م ارات ي ااات وون بالخيل يمعظم الطالب  ان  • 
عل   المعررةأيبر قدر ممين من  ييون لد  المدربيي لالسياق. ري  يا ري يل م ار 
ف اليقنيات يييي   منيل طالب ري الصف الخاب بحيم يميننة وقدرات م ارات معي
 الحيياجات ال ردية. ل  الخاصة ب

ري مجال يقنيات العرض ال ردية اليي يخيلف ورقا لالحيياجات  اكخر  الخيارات• 
ال صول )إررادات وي سيرات ، بواليحديات. ومن الواض  أن الحديم الخاب 

إل  منيصف مسيويات الي اا  الصف قياب ايجاط ل سيخدميومحاضرات ، الخ( يجب أن 
 يقان اإللحل قضايا ميعدد   العمل الجماعي سييي  ال رب للمدرب م ام ان.

 
 Disciplineاكنضباط : 

 
جمي  الطالب ، ر. ا مية اكنضباط من البحوم والنصائ  العملية حول ييابة مجلدات يمت

انوا ميعلمين نرطاا او اييياا م  يل  رلدي م سو  اي ، اتلةايا و دوار الم ما يانت 
عل   اليي يمين المدرب عل  يطبيق ابعض المؤررات و نالدي. و نا  مرايل انضباطية
 : حاكت محدد 

 .  ويبيعدعن الوض  الميرنجيجب ان ييعلم المدرب ان ييون مريحا •
 . و مساوا  عدالةبعن طريق اليعامل م  يل من م   يسب احيرام طالب عل  المدرب •
 يوقعاي  بر ن سلو  طلبي  ري الصف من حيم    المدرب ان يحدد يوضوحعل •
 يحدم والحضور واكليزامات(. ال)

 اليوقعات.  ري يل ق وحازما لين  دارئ ري اليعامل م  ال ر عل  المدرب ان ييون
مصدر المريلة بدك من  عن عل  المدرب ان يبحم,  اكنضباطيةمرايل الري حل • 
   عالج ال

 
 Creating a positive classroomخلق البيئة الص ية اإليجابية :

tenvironmen  
 

بعض  ليعطي  سيندمج  يطور ا األنماط اليي المدرب و ؤدي يالدور الي   ان     
 .  ري الصف الدراسي ويحقق الوئام   ومح ز ومنرط األدوات الالزمة لخلق منا  إيجابي

 

  lish RapportEstab: يحقيق الوئام

 
 .  م  طالب   وبنااطبي سيسالمدرب قوم الي  ييصال اكعالقة أو ال  و الوئام      
 :    ي سيب  يط العالقة عن طريقيمين
 . المدرب بمصلحة يل طالب ري الصف يريل جد    اظ ار ا يمام•
 يل رخب. لإعطاا اليةيية الراجعة بر ن اليقدم المحرز  • 
 . ري يل مر  ومراعر م أريار الطالبا علن يعرض المدرب• 
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 .  يقولونما الطالب و ب  يقييم واحيرام ما ي ير• 
 مع م ، وليب علي م.  المدرب يضح  يجب ان•
 العمل مع م ي ريق ، وليب ضد م. • 

 

                  
     خطة الدرب                     

               (GOMPE)LESSON  PLAN      
                                       

عبااار  عاان مجموعااة ماان المبااادئ اليوجي يااة ليقياايم واساايخدام الييااب   ااي:خطااة الاادرب
مسااااعدات لل اليعزياااز مااان  اااي ناااو راااي ال صاااول الدراساااية ويلااا   المقااارر  المدرساااية

لادرب قاد لاليعلم. أن ريار  وجاود خطاة  يقو  عمليةاليينولوجية المخيل ة اليي يمين أن 
درب او رصال دراساي او ةطاي عااد  ريار  ي ري معظم الحااكت و.للمدرسينييون م لورة 
 اليايخطاة الادرب الما لوف لرايل الدقيقاة. سانقدم  51-45واحد  ، وعااد   سنة دراسية

. وماا  يلاا  ، سااوف دقيقااة 45أ   ياملااةحصااة درب واحااد  رااي رياار   ايمياان اساايخدام 
 األنرطة ، مثل اليمارين والم ام. خطة الدرب لوصف أقصر لنسيخدم  يا الريل 

        
 The Need to Write a Plan اسباب ييابة الخطة 

م  بط ال دف العام من الدرب رل ييوين محورعل   للمدرب يساعددرب الخطة  : أوك

مايا ييعلم الطالب ري الواق  والقيام أ   :  المنرود  يحقيق أ داف الدربل ويل اليقييم  
درب وقبل اني ااط أ  ان ا داف الدرب  ي القرار الي  ييخيط المدرب ن ب ال ب ا ري

ف بلوحة او نا يجب عل  المدرب ييابة اك د .لييون الطالب علي  بعد اني اا الدرب 
يبير  وبخط واض  م  مناقري ا م  الطلبة واخبار م عن يل  دف وطريقة ين ييط 

ة من الملل والس م وييل  بة وخاليلييون الطلبة عل  بينة من مسار الدرب بصور  محب
الطلبة ليقييم يطور م اكني ري اكداا  ادااالمدرب المعيار الي  يياب  ري    نا يعد

( معد  ل يا الةرض ويسيخدم ري ا  Rubric or Checklistويسيخدم  نا اسيمار )
 Positiveالطالب)درجات او حروف يعبر عن الدرجات او يعيلقات يخب اداا 

kFeedbac ) 
 

، ألن ا يحدد مقدار ادار  الدرب ب رضل السبل عل  المدرب خطة الدرب يساعد : ثانيا 

وطريقة يدريس  واليصرف ري  م  الدرب  ميونات ليل ميون منالمبيول الوقت 
اسيخدام المعدات والوسائل المناسبة ري يقديم  يضاف ال  يل  يصرف الطالب اثناا 

وس م ري المجامي  بريل مجموعات وريل ثالثي او عملية القيام بالم ام وطريقة جل
 . ثنائي  
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  طرق ييابة الخطة 

 
اليي يسيخدم ري  العناصر الميونة ل ا و وسنقدم نا  طرق عديد  لييابة خطة الدرب. 

واليي يطبق الطريقة اليواصلية اكنيليزية باللةة  ةالعالم الناطق دولمعظم 
(Communicative Approach ) : العياصر الميونة لخطة الدرب  ي : ال دف  الخاب 
)lGoa)  وال دف اليعليمي s)Objective)، معدات اليدريب(lMateria)  واإلجرااات
)Procedure)واليقييم ، )  ِEvaluation) .اخيصارا ويرمز ل يط العناصر GOMPE  م 

 .  الحرف اكول ليل عنصر من ا
 

          The Elements of the Plan عناصر خطة الدرب          

          
 يبين عناصر الخطة اليومية 6ريل رقم 

                          

  

 

 Goalال دف :                                         

  ايا يان لديريحقيق  ري ن اية الدرب.  يريد المدرب ما عل من الدرب  ال دف  ينب
ويخصب األحدام ال امة من السير  اليايية ،  يحدد، مثاللقراا  السير  اليايية  درب

   و يص . ل يط السير  و دف الدرب الجيد ييم بنااط من خالل خط الزمن  ياخط الزمن 
 دف الريبط  يأيضا عنوانا جيدا للدرب ، وليا رإننا يمين أن ن يرض أن  ييونأن 
 الدرب.    نوان بع

            

 Objective:  الدرب اليعليمية  دافا                   
 

عبار    يو .(  Goal  ) أيثر يحديدا من ال دف  العامة اليعليمبة أ داف الدرب        
والي  اخيط  الخطوات اليي ييعين عل  الطالب ايخاي ا من أجل يحقيق  يا ال دف عن

ملية اليعليمية وخالل ا وحي  اني ائ ا  وقبيل المدرب يقرار مسبق لالليزام ب  قبل بدأ الع

 

 عناصر الخطة

 اليومية 

Daily Plan 

 

 الهد  الخال

Goal  

 

 الهد  التعليمي

Objectives 

 

 معدات التدريس

  Materials 

         

 اجراتات التدريس 

Procedure 

 

 التقييم

Evaluation 
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 علي  ري الن اية أ  سييونوا بالضبط ما ينبةي أن ييون الطالب ونيير. عملية اليقييم
لال داف   مييوب  نال  خط من الوقت يونيقادرين عل  القيام ب  بعد الدرب. وعاد  ما 

 وحيما سييونون قادرين علي . بلةة الطالبي سوف
 لدرب  : ل يقومون ببناا خطوط الوقتالطالب لمثال ، إيا يان عل  سبيل ا

 عل  قراا  السير  وانيقاا األحدام ال امة.  ينيون الطالب قادريسوف  – 1
     عل  يرييب األحدام ال امة من السير  اليايية ري  ينيون الطالب قادريسوف  – 2

 اليرييب الي  حدم )حسب اليرييب الزمني(.       
 يل  األحدام. لعل  الييابة باسيخدام جدول زمني  ينيون الطالب قادريف سو – 3
رعال من م ام ويمارين لةوية ونراطات  الطالبقاموا ب ا األ داف  ي األرياا اليي  و 

ري   اليي قام الطلبة ري ااألنرطة الىالمدرسين وانما . ر ي ك يرير إل  أنرطة اخر 
 .الدرب طبقا للطريقة اليواصلية

 
  

 Material: معدات اليدريب                   

 
 ييون  الدرب ريعل  أن يجب ان ييورر المعدات اليدريسية واليي سيساعد المدرب 

 المواد اكريراضية  ان ييون الحالةيمين ري و. من الناحية الينظيمية حال أرضل
  --قائمة عل  النحو اليالي :  مييوبة ري الالزمة للدرب والمعدات

  
 أوراق وأقالم للطالب. •         
 .وطبارير ملون سبور  للمعلم•         

 (ج از عرضOHP .او كب يوب م  ج از يسجيل للصوت....الخ ) 

 وسائل ايضاح مناسبة 

 )مرئيات )ارالم رديو ان يوررت 

 اج ز  صوت 
 

 Procedureاإلجرااات :                     

 
 إجرااات  قبل وأثناا وبعد الدرب. ري المدربنرطة إل  أ  يا العنصر اكجرائي ريري

العملي  وقوع ا ييم قي  ري اليرييب الي  المدربخطة الدرب ، ييم سرد يل انرطة 
 خطوات يل خطو  منلاإلجرااات أيضا يحديد مقدار الوقت  رييمين . خالل الدرب

يضا وينبةي أن ييضمن  يا الجزا أايخاي ا.  عل  المدرب ينبةياليي الدرب 
 صف مجموعات ، أزواج ،يللنراط ) اليرييلي لمجامي  الطالبمعلومات عن الييوين 

 ةول زمنياويحديد الخطوات اليي يسبق أ  نراط. ليا ، لدينا جد ( .....الخياملة 
 :  ما يليخطة الدرب يبدو مثل و لدرب ،ل
 دقيقة(  1)من قبل زمنيالجدول المدرب الطالب إيا يانوا قد سمعوا عن اليس ل  – 1
زمني للطالب ويض  مثاك عل  جدول زمني عل  الجدول اليررح وض   – 2
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 دقائق(  4. )السبور 
    أن   مللقيام بالنراط الزمني ويطلب من الطالب يعليمات  مدرباليعطي  – 3

 دقائق(  3إل  قراا  السير  اليايية  ري ييب م. ) وانيقلي
 قيقة(. د 1للطالب ) بصوت عال المدربقرأ ي – 4
السير  اليايية  ري  امةالحدام األ وييابة قراا  بصمتالالطالب  من مدربال يطلب – 5

 دقائق(.  5القراا  )ري قط  
ريل اليي ي باسيخدام األحدام ال امةالزمني  مدرب الطالب لبناا الخط اليس ل  – 6

 دقائق(.  5السير  اليايية ري القراا . )
 دقيقة(  2. )السبور المحدد ل ا عل   الزمني بة الخطمدرب الطالب لييااليس ل  – 7
 دقائق(  4. ) الخط الزمني م  الطالب مدربالناقش ي – 8
ونسينيج من يل  ان  يا العنصر يبين حرية المدرب ري الصف بريل منظم و   

مدروب وميسلسل .ليل  ك يسيطي  المدرب ان يقود العملية اليعليمية بريل عروائي 
 لنا ا مية خطة الدرب أ  بدون ا يني ي الدرب يماما. و نا ييبين 

 
 

 Evaluationاليقييم :                       

 
عل   ولين ك يقيصر واليقييم البديليمين أن يرمل اليقييم اكخيبارات واكميحانات       

ب عل  سبيل المثال يعليقات المدريقييم  رسمي أو غير رسمي ، ال رقد ييون.  يل  رقط
و نا يجب عل  المدرب ان يسيخدم م اراي  الم نية  .  عل  اكداا الر و  للطالب

 Daily continuous Observation ب دار  المرا د  المسيمر  بنوعي ا اليومية
( و يط اليي ييون بديال رعليا  Systematic Observationو المرا د  المنظمة)  

  لالخيبارات الر وية و نا يجب علي  اعداد اسيمارات خاصة كدار   يط ال عالية م
يسجيل درجات الطلبة لبيان نراطاي م اليومية م  يعبئة يل  الدرجات ري درير درجاي  

 .الرخصي
 
 

 بين من ج الميوسطة  وارقال               
       والصف الراب   الميوسطالصف الثالم           

 األعداد                         
 

ك يخيلف من ج الصاف الرابا  اكعاداد  عان مان ج الميوساطة يثيارا وانماا  نالا  بعاض 
اكخيالرااات الجو ريااة رااي عاارض الماااد  لليباااين العماار  بااين طالااب الميوسااطة   وطالااب 

 : يواصلية عل   اسب م مة و ييريز لطريقة ل اكعدادية  ويما نالحظ ريما يلي:
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 (centred-Studentمريزية الطالب ري اليعلم) -1

 
اليرييااز علاا  اساايخدام اللةااة ال علااي والحقيقااي ولاايب دراسااي ا او اليحاادم عن ااا ينصااب  

بااين الطالااب و  communication)براارط ان ياايم عمليااة الاايعلم عاان طريااق اليواصاال)
( او اراااراد المجموعاااة الياااي ينيماااي الي اااا peer studentالطالاااب المثيااال او الجلااايب)

( و ايا اليواصال يحادم classmates( او طلباة الصاف)group membersالطالاب)
ري غررة الصف بريل حر و يحت ارراف المدرب المبارر والي  بادورط يقاوم بيساجيل  

( (Assessment rubric or checklistاول ب ول ري اسيمار  الميابعاة اليومياة)
رب بميابعة اليطور المعرري للطالب ويصنيف يطاورط اللةاو  والمعرراي طبقاا ويقوم المد

ضاعيف  weakميوسط المسيو  او middleاو  superiorللمسيويات الثالم)ميقدم 
وخااالل يلاا  بساايطي  ان يبنااي مجااامي  الطلبااة رااي الصااف علاا  اساااب  اايا المعيااار و اايا 

راي المسايو  الثاانو  ايثار منا  را  المعيار يجب ان ييون ايثر رعالية واسيخدام ويرييز 
المسيو  الميوسط ويل  كعطاا ال رصاة اليارياة مان الوقات للطالاب والمادرب علا  حاد 
سواا من قبل المن ج ن س  لليصرف الطبيعي ري اداا الم ام اللةوية بعد يل  كنجد سبب 
  لريو  المدرب من ضيق الوقت كن المن ج للصف الراب  اخيزل راي اربعاة وحادات ما

زياااد  راارب اليواصاال بااين الطلبااة يراايل  اااد ا وراا اف ييااي  للماادرب الحريااة الياريااة 
لميابعة ال عالياات اليواصالية لاد  طلبيا  ليطاوير المسايويات المعررياة ل ام ويلا  بميابعاة 

او العمال الثالثااي واسايخدام اليينياا   pair work) طريقاة المجاامي  والعماال الثناائي )
لاا  ال عاليااات اليواصاالية رعلاا  الماادرب يعااويض ماراياا  رااي المناسااب لياال رعاليااة ماان ي

المرحلة الميوسطة من يطبيقات يواصلية بسبب ضيق الوقت الاي  ياان يرايو منا  لي خاي 
 مساحة يارية للعمل ليطبيق الطريقة اليواصلية ومعطياي ا بالريل اكمثل.

 

 Interraction between the four)الم ااارات اكربعااة باايناليااداخل -2

skills    (listening and reading  ) 
بم اااااارات  يرااااايل مبارااااار   ااااايا اكيساااااعا يصاااااب , سيلماااااا ايساااااعت دائااااار  الااااايعلم 

( و يط الحالة ظ رت بريل جلي ري من ج الصف speaking and writingاكنياج)
الرابا  اكعااداد  حيام قاال عادد الوحاادات وايساعت دائاار  الم اارات باادك مان درسااين لياال 

بعااة دروب وزادت نساابة اليمااارين لماااديي اكصااةاا والقااراا  والم ااام وحااد  اصاابحت ار
اليي ي يم باكسييعاب المسمو  والمقروا و يط حالة صحية راي المان ج ويلا  لالساي اد  
من اليباين العمر  م  اليوارق المعرري وال ير  بين طالاب اكعدادياة والميوساطة ريلماا 

ند يقدم  بالعمر, ازدادت الماواد  صاعوبة ويعقيادا ازداد  الجانب اكسييعابي لد  الطالب ع
ليل  نر  زياد  ري المررق اكدباي بنسابة الضاعقين عان الميوساطة و ايط الحالاة سايمن  
الطالب الحرية اليارية باليعرف عل  جم  الجوانب اللةوياة و اكدبياة راي اللةاة اكنيليزياة 

 يحدثا وييابة.
 

 (s of communicationProcesاليواصل بين ارراد المجموعة)-3

 
او الصااااف باساااايخدام اللةااااة براااايل حااااي اليواصاااال بااااين ارااااراد المجموعااااة الواحااااد  

(دون اكنيباط الا  اليرايياب النحوياة وانماا يياون المعنا   او ال ادف  authenticوحر)
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المنراود لليعبيار عان الحاجاات اكساسااية واليعبيار عن اا ب سايخدام اللةاة اكنيليزية.و اايط 
لم واكسيقاللية للطالب يمنح  الثقة الياملة بااليعبير عان ن سا  وحاجايا  دون الحرية باليع

الي يياار او الخااوف ماان اكخطاااا النحويااة وباليااالي نسااينج ب ناا  لاايب  نالاا  ماان ا ميااة 
للماان ج اواليياااب المقاارر ايثاار ماان الحاجااة اكنيااة اليااي ييوخا ااا الطالااب ماان اليعبياار عاان 

يعبياار عن ااا براايل حاار لاايل  ناار  ان الماادرب الااييي اوضااا  الاايعلم المطلوبااة لديااة وال
والمي  م للمعطيات اليواصلية يخرج من دائر  الرويين الم لورة ال  دائار  اكخيياار الحاي 
للمواضاي  الميعلقاة بالحياا  المحيطاة بالطالاب مان ج اة وبييااب المان ج مان ج اة اخار  

ياة الطالاب علا  الاييلم لخلق يوارق ميوازن وميجاانب يساير برايل مياواز  ليطاور اميان
والييابة بريل ميساو  وب يط الطريقة يعمال المادرب علا  را  اكصا اد واطاالق الطالاب 
نحو حرية كخييار  ري مجااكت اليحادم واليياباة. ان مراقباة المادرب اليومياة المسايمر  
كسااايخدام الم اااارات اكربعاااة برااايل دقياااق رااايا م ااام يعياااب قااادر  المااادرب الخبيااار 

 دوات المرا د  اليومية ليطوير الطالب لةويا .واسيخدام  أل
 

 ( talkbackرعالية اليحدم الراجعة) -4

 
يحياو  ماان ج الرابا  اكعااداد  علا  رعاليااة اليحاادم الراجعاة ويلاا  ال عالياة يظ اار براايل 
رئيسي اثناا اكداا اكنياجي ري وررة الاييلم واليياباة عنادما يطلاب المادرب مان الطلباة 

م الصف عن ال عاليات اليي قاموا ب ا سواا ايانت رعاليات مييوباة او  باليحدم بحرية اما
محيية ويحيم النقاش بين الطلباة يحات اراراف المادرب لايا يياون  ايط ال عالياة مان ا ام 
ال عاليات اكنياجية اليي ييي  للطالب يطاوير مسايواط اللةاو  واليواصالي ويعطيا  الحرياة 

اللةاة اكنيليزياة لليعبيار عان حاجايا  اليومياة و ايط والرجاعة والثقة اليامة ري اسايخدام 
 ال عالية ييون ري اكعدادية ايثر من  ري الميوسطة .

 

 (Literature spotsال عالية كدبية) -5
 
لقااد ازدادت المااواد اكدبيااة رااي يياااب الصااف الراباا  وايسااعت مساااحي ا الاا  الضااع ين  

عاب يا مساااحة اوساا  لالساايمقارنيااة باالمرحلااة الميوسااطة والساابب رااي يلاا   ااو اعطااا
المقااروا والمساامو  ويلاا  ليميااين الطلبااة ماان المناقرااة الحاار  و اليعبياار عاان الجوانااب 

( ورعالياة Reading Texts اكدبية و يا بدورط يضاف الا  مااد  القطا  المعاد  للقاراا )
( و ااايط Culture Corners( ورعالياااة الزواياااا الثقارياااة)quote….unquoteاكقيبااااب)
ت جميعا  ي اير  طويلة للمناقرة واكسييعاب اللةو  ونسينيج من يل  ان من ج ال عاليا

الصف الراب  اكعداد  عازم علا  انيااج مخرجاات ميقدماة مان الميعلماين والايين سايياح 
 ل م ال رصة اليارية لليعلم بريل حر وطبيعي.

ماؤ ال ناا مدرساا علينا ان نعي ب ن  يا المد العلمي المدروب للطريقة اليواصلية يحياج م
جا زا وميدربا يدريبا ميقدما ولدي  ر ما ياامال لمعطياات الطريقاة اليواصالية لين ياي يلا  و

لعملياة اليربوياة مان اكجرااات اليي من ر ن ا اعطاا ميعلماا ياامال وسايخرج بالنييجاة با
اليي اخايت مناا اليثيروان يات طلباة العاراق و واثقلات يا ال systematism  قمقم النمطية

اولياااا اكمااور بظااا ر  الياادريب الخصوصااي وسااييون خروجنااا علاا  اكقاال بماااد  اللةااة 
 اكنيليزية و يا  دف انساني سنحارب من اجل .



62 

 

 62 

 نعرض بايجاز ريل يياب الصف الراب  ويما يلي: 
 يحيو  علي ثالثة ييب و ي: -1
 (student`s bookيياب الطالب )-ا

 (activity bookيياب النراط )-ب
 (teacher`s guideالمدرب)دليل -ج
 اقراب يحو  رعالية اكصةاا لماد  المن ج CDS -د
 
 يحتوي المنه) علي وحدة مراجعة واربعة وحدات اخر  اساسية-2

 تحتوي كل وحدة من وحدات الكتاب على ال عاليات االتية: -0

 (warm-upفعالية االحماتا -ا

 (four lessonsاربعة درو    ا -ب

 (communication workshopلم والكتابة اورشة عمل للتك -ز

 حب ادبي متكون من :يحتوي الكتاب على مل -1

 مقدمة عن االدب وال عر -ا

 الكاتب والمسرحي وال اعر االنكليزي وليم شكسبير -ب

 ال اعر العراقي بدر شاكر السياب-ز

 ال اعر العراقي محمد مهدي الجواهري-د

 ال اعر االنكليزي وليم بلي -هـ 

 واضيع علمية: م -و

 ال ن المعماري في المستقبل-1

 الهوات المحيط بنا-2

 الكساندر كراهام وتاريخ التل ون-0

 الحواسيب-1

باالصافة الى تمارين واختبارات وحلو  لتل  التمارين كما شاهدنا في كتب المتوسطةق 

 واالجراتات االخر  الموجودة في كتب المتوسطة السابقة لهذا الكتاب
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 الباب الااني         
 المدر  فيالمعلم اودور      

 التقييم والتقويم وجمع المعلومات   

 الطالب المعرفي        تطور عن   

                الم اهدة اليوميةبيتباع     

 المستمرة                   
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الااني الباب             
         ال صل السابع

                 ال صل الاامن              

ال صل التاسع             
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 المخطط الكامل لعملية التقييم وجمع المعلومات عن تطور الطالب المعرفي

                                ASSESSMENT)ا                                
 جمع المعلوماتعملية التقييم والتقويم و اتعت ري  1شكل رقم             

 

 

  ASSESSMENT            

 Evaluation 

    

Collecting   information 

Testing 

Oral 

Aural 

Written 

Objective 

Subjective 

Types of Written exams 

Proficiency Test 

 Diagnostic Test 

 Placement Test 

 Achievement Test 

 Aptitude Test 

Washback 
 

 

 

 

Alternative Assessment 

 Self/peer  Assessment 

  Dialogue Journal 

 Conferences 

 Portfolios 

 Observations 

 Authentic 

project 
 Cooperative Test          
       Construction 

 

 

       Alternative       

       Assessment 

     Types 

Informal 

 Formal 

 Performance- based 

 Internal and external 

 Summative 

 Formative 

 Norm  or Criterion 
           referenced 
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               ال صل السابع                            
ASSESSMENT, ALTERNATIVE ASSESSMEN                  

        اسيالدر عن مستو  الطلبة في ال صلمعلومات وجمع ال التقييم

    

 

ASSESSMENT  وجمع المعلومات التقييم 
     يوضح انواع التقييم 8شكل رقم   

      

   
       

                                                                                                                 
  والطالب في  المدرسونضطلع بها يمصطلح ي ير إلى جميع اتن طة التي التقييم هو

 لتعديل  وتغذية راجعة اقتراحاتكتقييم أن سهم   والتي توفر المعلومات الستخدامها 

فيه من غلون و م اركون  هي هم الطلبة االساسي الذيالتي  ولتعلم ا التدريس وعمليتي 

التي  مجموعة متنوعة من الطرق بينهالتقييم  ويعر ق داخل ال صل الدراسي  ب كل فعلي

الذي يكون  أو اإلنجاز الطالب اللغوية   امكانية عنلجمع المعلومات  يستخدمها المدر 

ومغطيا  لتجاربل ال شام امصطلح كذل  يعد التقييمقهو اهتمام الطالب المعرفي في الصف

 اليومية المستمرة للمدر  للطلبة اثنات قيامهمالمراقبة ن  ريب ع للعملية التعليمية

 ق غوية كافة لال عار يالم  باالعما  او المهام او

 لماذا تقييم الطالب؟ 

تحديد  همبحيث يمكن خال بالمدرسينهناك سببان ر يسيان لتقييم الطالبق اتو  هو       

 التقييم او

 جمع المعلومات

 

ASSESSMENT 

 

 بديلالتقييم ال -1

    Alternative         

    Assessment 

 العام التقويم-2

 

     Evaluation 

 تغذية االثر االختباري-3

 الراجعة

    Washback 



67 

 

 67 

وال هم  يالمعرف للجانب اسياالس المن ذ عليه كونهطالب ال يكون المستو  الذي

 والمناسبة  توضع االهدا  في بعض الموضوعات والمقررات والمواقفووالمهارات  

الطالب بعد انجاز عملية التعلم وال هم وتلقي  ليكون عليه المحددة لهذا الموضوع

ولو   ويجري تقديم هذه اتهدا  للطالب في بداية الدراسة لهذا الموضوعق  المهارات

   ا من العناصراالساسيةواحد ستصبح مجموعة مناسبة من مهام التقييمالطالب  اعطينا

ظهار مستو  اتسمح للطالب  التي  المهني والمتمر  وذو الخبرةلمدر  افي رأي 

 فيهستخدم ت والذيهذا النوع من التقييم   و في تحقيب أهدا  هذا الموضوعق مأدا ه

 Summativeال امل التحريرييسمى بالتقييم  للطالبدرجات او  عالمات 

Assessment  اعطات الطالب معلومات  اذا كان التقييم يتبنى ق والسبب الااني هو

عن التقدم المحرز نحو تحقيب تنمية المعار  والمهارات والت اهم  وتغذية راجعة

لتقييم باهذا النوع من التقييم يسمى   خال  الحركة اليومية في الصف حينئذ والمواقف

  .Formative or informal Assessment ينيالتكو

 

 :   اشكا  التقييم 
 يوضح اشكا  التقييم 2شكل رقم 

 

 التقييم الغير -8

 رسمي

  Informal 

Assessment 

 

 

 التقييم الرسمي-7

Informal 

Assessment 

 

1- 

 اسس المقارنة

   Bases of 

comparision 1-يمات يتقال

 الوزارية

Internal and 

  External 

 Assessment 

 

 

التقييم -4

 الموضوعي

   Objective 

  Assessment 

 

 التقييم المبني-3

 على االدات

Performance

-based 

  Assessment 

 

 التقييم       -2     

 التحريري     

Summative 

Assessment 

 

            

 التقييم التكويني-1

     Formal 

 Assessment 

اشكا  جمع  

 المعلومات

Types  

ofAssessment 
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 :  Formative Assessmentق التقييم التكويني1

 

اللغوي  الم روع ال صل الدراسي او عموم المنه) اوالتقييم التكويني عادة في  يستخدم

التربوي للعملية التعليمية  او االداتالمتن  عن  ريب مي في الصف أي االنجاز اليو

عناصر و قاليومية  التعلم عملية    ويستخدم لمساعدة المتراكمة المستمرة و اليومية

افراد المجموعة او  الب ( أو peerأو النظيرالمايل ا المدر  هيالتكويني   التقييم

على عمل والتغذية الراجعة المالحظات  تقديمب المدر  فيقوم اام   الصف ب كل عام

 لتصنيفاعطات الدرجة ل ليس بالضرورة أن تستخدم تنراض وهذه المعلوماتالطالب   

 ق الرقمي

 

   Assessment   ٌSummative   ق التقييم التحريري ال امل2

 

نصف  او لغوي م روع شهر او فصل دراسي او اسبوع او في نهاية دورة أو يكون ذل 

 ريب عن  نوع من االختبارات لتصنيف الطالبلعام الدراسي ويستخدم هذا الونهاية ا

 قوظي ةمعهد او رسه او كليه او دالدرجة والمجموع او المعد  للقبو  في م

 

 based –Performance   التقيم المبني على اسا  االداتق0

Assessment    : 

 :  التعريف
على ه زيترك من حيث  قييم التحريري ال املوهذا النوع من التقييم ي به بحد ذاته الت 

التعليم المرتكزة إلى المعايير  اسس صالحإل المتيصل والمتجذراالنحياز  مع اإلنجاز

ق على الرنم من أنها من الناحية الماالية عناصر التعليم المتحركة   والنتا ) المستندة إلى 

 Multiple االجوبة المتعددة  عن  ريقة االختبار التقليدية ذاتتختلف اختالفا كبيرا 

Choice Test    التقييم المستندة إلى المعايير  باسس كانت مقترنة ب كل شا عهي و

اشكاال حرة لألسئلة االصلية المصححة  اجاباتها من قبل مصححين على التي تستخدم 

اسا  معياري يقابله انخ اض من جهة وارت اع من جهة اخر   وربما يزيد احيانا عن 

المصطلح الذي يصف رسميا هذا  اييس االدات اكار مما يحدث على منحنى التقييم   ومق

   Performance-based        اتدات اسا  النوع من االختبار هو تقييم يقوم على

Assessment                  من  على هذا النحو   وهو مصطلح عام ي مل كل  و ق

والتقييم الحي الحقيقي           Alternative Assessmentالتقييم البديل 

Authentic Assessmentيمكن تميزه عن  التقييم مصطلح بديل النوع من هذا و ق

 التمييز وهذا بقلم الرصال والورقة المعمو  به حاليا ق  والذي يتمال  التقييم التقليدي 

غز  في السياق اآلن ضمن تقييم اتدات  الذي ي ير إلى حقيقة أن بعض التقييمات ذات م

حين ان البعض اآلخر لها معنى وقيمة في سياق العالم الحقيقي   وبالتالي  في اتكاديمي

   ق AUTHENTIC  يمات الحية او الحقيقيةيبالتقفهي تسمى 

هو عملية استخدام اتن طة الطالبية   بدال من االختبارات   المبني على االداتتقييم ان ال

لتي ا  وتقييم المهارات والمعار ق ويمكن استعراض المهام  أو الدراسات االستقصا ية

  االختبارات    والم اريع  تحدث في نرفة الصف من ان طة سمعية وسرد المحاضرات
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وجماعيا ذل  الجل تقييم المنه) ب كل    فرديا تقييم الطالب بذل    في حين يقصداللغوية

ق ونالبا ما  ت من  لبة الصف(م الصف ب كل جماعي وتؤخذ عينايعاما احيانا  يقي

تستخدم هذه اتن طة بالتعاون مع اختبارات لتوفير صورة كاملة لمهارات الطالب 

ال توفر فرصة كافية للطالب  ي يروا الى انها منتقدي االختباراتف مع ذل وقدراتهمق

ام به قصار  جهدهم من كتابة يرنبون القيللت كير من خال  ما يقومون به أو ما 

من جهة وذل  يؤدي بدوره لدعوة الطالب على اظهار Portfolios   دات االن ا ية المسو

للتقييم المبني على االداتمن جهة افضل مجهوداته في العمل الص ي قواالن طة االخر  

  ق  خر 

مراقبة  للمدرسين فرصةتقييم اتدات هو سلسلة متصلة من اتشكا  التي تتيح  و      

واالدا ي ب كل مستمر في الصف وخارجة وحتى في الدرو   المعرفيسلوك الطالب 

محددة ال المهام والواجبات:  جز ين اساسين همااتدات المبني على تقييم لل قان االضافية

      ق   الخال به واضحة لتقييم أدات الطالب أو المنت)البوضوح وقا مة معايير 

 والعروض ال  هية   وم اكل م توحةت مل المقاالت  لمهام المستخدمة في تقييم اتداتا

العالم الحقيقي ونيرها من  من المحاكاة    والتدريب العملي على الم اكل   النهايات

ق تماما بالم اكل اللغوية المعقدة وال هم لعناصر اللغة تهتم المهام الحقيقيةق  هذه المهام 

تحتوي  مة على اتدات   بعض التقييمات القا المتيصل واالنجازمال اختبارات التحصيل 

 االصليةة تختلف اختالفا كبيرا من االختبارات تنه) وفلس الم  ولكن  على معايير

هدا  تنجاز المن إ ينت) برهاناالم هوم اتساسي هو أن الطالب يجب أن  انالتقليديةق

مجموعة من اتدلة إلثبات ب الستخدامها الحقا   يمكن في ظله لذيا  الدراسي ه)  المن

 ق في تعليم  البه المدر نجاز   وربما أيضا جهود اإل

 يتحملونواقع الحياة   مع  الب ب مختص يتميز أحيانا تقييم اتدات القا م على تقييم

يؤد  للطلبة من قبل الجهة الرسمية االختبار  مع ال رق من انالمسؤولية للتقييم الذاتيق

باعتباره شكال من أشكا   ن سه   في حين يتم تقييم اتدات من قبل الطالب المعنية

 لس ة اتسمى لتقييم اتدات على أسا  أنه ينبغي ال انالذاتي والتقييم الذاتيق االنعكا 

لتحسين   المعلومات التي يمكن أن توفر  ايجاد وسيلة للحصو  على المدرسينعلى 

ت التعلم في خبرا تجمع بين  و ي همه الطالب او ما ال ي همه لمابالضبط  وت يراإلنجاز   

 التدريسق وتقييم الالتعليم   و بين 

ملف : اتدات   و هي اتدات المبني على تقييم الهناك ثالثة أنواع من     وب كل عام

  ولكن  ال وارق بين هذه االنواع الاالث  والم اريعق ويمكن تحديد المسودات االن ا ية

تصنيف من صل بين ال ئات المختل ةق ببما فيه الك اية للسماح  ودقيقة االختالفات متميزة

كونها منتجات حقيقيه كال ديو   يمكن الجمع بينها المواد والمنتجات ال علية اما

أمالة من المهام المدرسية التي يمكن أن تدرز في تقييم  وهنال ق افبوالمح والحاسوب 

 اتدات على أسا  ما يلي : 

  أو القيام ب يت ما    الخلب واالنتازب يتم تحديد مهمة واضحة المعالم ويطلب من الطال

لمعار  والمهاراتق لالعالم الحقيقي  تطبيقات ونالبا في اتماكن التي تنطوي على

هذا النوع من التقييم يتطلب من  وستجابة الموسعةقالتجلى الك اتة من خال  توفير اتو

رات تجربة علميةق التدريب العملي على المهام   مال كتابة مقا  أو إج و الطالب تدات

التي تنطوي  للطرق القديمةهذه التقييمات أصبحت شا عة على نحو متزايد كبدا ل جيدة و

اصبح  التقييم نوهذا النوع مق االعمى والنسيان على االختبارات المبنية على الح ب 
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 ق Authentic Assessmentمعروفا باسم التقييم الحقيقي ا الحي  

منت)   مال  عندات الأ يس رق قد والعملاتدات في المنتجات و صيغ بينتمايز  ال ويزداد

 االم  كاتدات     يكون  أو معرض   أو قد   االن اتحافظة مسودات او اللوحة   

وهذا النوع من االدات المبني على االختبار قراتةق    أو   موسيقية وومهارات رياضية 

 :  ر التاليةوالمعمو  به في المدار  النموذجية ي مل االمو

 Open-ended problem الم اكل ذات النهايات الم توحة• 

 labsمختبرات ال• 

 Hand-on-projectsالتدريب العملي على الم اريع • 

 Portfoliosمل ات الطالب • 

  Experiments قالتجارب

 Essay writingمقا  الكتابة • 

 Group projectsم اريع المجموعة • 

   

based-Advantages of Performance   اتداتلمبني على اتقييم ال فوا د
Assessment 

 

وأعضات هيئة  للطالب العمل اليومي يبنى ب كل عام على اتدات المبني على تقييم ال• 

   واالمتحانات   والم اريع(  ق  التحضيراتامن التدريس

ارات الطالب تحديد مهمن مكن أعضات هيئة التدريس ي اتداتالمبني على تقييم ال •

لتعر  على المزيد حو  كي ية تحسين المهارات ل يمكنهم للطالببالنسبة وقدراته و

 الخاصة بهمق 

تدريسهم   رق تحديد كي ية ربط المدرسين على ساعدي اتداتالمبني على تقييم ال •

 قالمختاره  التعلم بنوات)

  

es of The Disadvantag  اتداتالمبني على تقييم المساوئ مقاييس 

PBA   
 

التدابير القا مة على اتدات والعمل المكافق يجب وضع كمية كبيرة من الوقت والرعاية • 

 من أجل التخطيط واستخدام تقييم اتداتق 

وهذا ق تحصات الطالب السكانيمقاييس اتدات  ليس من الواضح أن يمكن تعميم • 

 ق اذدرجة الن  مقاييس يؤثر على صحةس   التخ يض بالتعميم

اتن طة التي تكون من صلة عن الروتين اليومي لتدريس إدارة وعمليات  ان تقييم•   

 االقتحام من قبل الطالب وأعضات هيئة التدريسق 

 

 Planning PBA     تخطيط التدابير القا مة على االدات

 

 :وينبغي النظر في التدابير التالية عند التخطيط لتقييم اتدات على أسا  

 ؟ الواجب اختبارهاهي المهارات ق ما 1
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 ؟ ما هي المهام التي ستعين المهارات ب كل صحيحق 2

 ؟ لمنتجات الطالب  ق ما هي معايير لتقييم 0

 دات أو المنتجات؟ اتلتقييم  المعتمدهعملية الق ما هي 1

 ؟ هق من هو اتنسب إلجرات هذا التقييم   وكيف يمكن أن يكون تدريب1

 النتا )؟ق كيف سيتم تقييم 1

  

Objective and Subjective  التقييم الموضوعي والتقييم االستقرا ي ق1
Assessment 

 
االختبار او التقييم اما يكون تكوينياموضوعي( او تقيم مكتوب وشامل هدفه الدرجة  ا  

( ونعني بالتقيم الموضوعي هو احتوا ه على االرقمية التي تصنف المتعلمااستقرا ي

تقييم الهد  هو شكل من أشكا  ل ح  بين مجموعة من االجوبة الخا ئةجواب واحد صحي

اما التقييم االستقرا ي يتمييز بوجود اكار من  واحدة صحيحة االستجواب الذي لديه اجابة

لمتعلم للسؤا  اجواب واحد صحيح أي يحتوي على احتمالية االجابة وتنوعها حسب فهم 

أكار من إجابة  قد يكون له ذيكا  االستجواب الي هو شكل من أشالتقييم الذاتالموجه و 

واحدة صحيحة اأو أكار من  ريقة واحدة للتعبير عن الجواب الصحيح(ق وهناك أنواع 

التقليدية مال اسئلة الصح/  االسئلةقق موضوعية  وت مل أنواع  مختل ة من اتسئلة

سئلة ات اماقسئلة ربط اجزات الجمل المن صلهاومتعددة و االختيارات ال والخطي

اصبحت االسئلة الموضوعية اكار  ت مل تمديد االستجابة لألسئلة والمقاالت االستقرا ية

من هذا ال كل  و بريد التقييم( كاالنترنت ا وذل  الستخدامه على شبكة للتقييم  شيوعا 

 لحوسبةق لتماما   هو مناسب االسئلة

 

ternal Internal and Ex االختبارات المدرسية والوزاريةق1 

Assessment 

 

ونتيجة لذل  يحصل ق االختبارات المدرسية من قبل المدرسين في المدرسةيتم تعيين     

يتم  اما التقيم الوزاري ب ين التقييمق  ودرجات وتغذية راجعة  اتعلى عالم    الطالب

ا في هذ   او هيئة او لجنة مختصة مكل ة من قبل الوزارة المعنيةمن قبل مجلس   هتعيين

النوع من التقييم يتم حصو  الطالب على الدرجة او المعد  او المجموع الذي يؤهله 

اداته فكرة عن كي ية  للطالب ادنى  ق لذل    ليسااللتحاق بكلية او مدرسة عليا او وظي ة 

  ق  اخ ب منها بمعنى ال يعر  الطالب أي جانب من االسئلة اجاد واي جانب ب كل فعلي

 

 Bases of Comparison ق أسس المقارنة1

     

يدات الطالب اآلخرين   أو  ب   أومعمو  بهثابت    بمعيارويمكن مقارنة نتا ) االختبار  

 يكون االختبار احد اال ا را ت التالية:  بيدات مسبب

    Norm- referenced Testsاختبارات مبنية على المعد  او الوسط الرياضيق  

رات تؤخذ درجة كل  الب وت سر بالمقارنة مع  معد  او في هذا النوع من االختبا  :
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ق والهد  من ذل  هو وضع الطالب  نحرا  معيارياو وسط حسابي او نسبة مئوية او

في المكان  الصحيح على السلم الرياضي المدرز ب كل ترتيبي يبين مستو  الطالب 

كبيره من الطلبة المعرفي قلقد خصص هذا النوع من االختبارات اصال  تختبار اعداد 

بنتا ) توزع على الممتحنين ب كل سريع لكون  تصحيح ذل  االختبار ينجز الكترونيا 

بواسطة االت اعدت لهذا الغرض وذل  الن االولوية تعطي في هذا النوع من االختبارات 

 لجاهزية االنجاز التقويمي ق اما النوع الااني :

 وهذا  :  Tests  Criterion-referencedعلى المعيا ر االختبارات المبنية

النوع من االختبارات صممت العطات الممتحنين تغذية راجعة على منه) او در   

كمعيار ثم تعطى االختبارات لعدد صغير من الممتحنين في الصف وهذه  مخصص

بالمنه) المخصص لهذا الغرض ق وهذا النوع  راالختبارات تكون مرتبطة ب كل مباش

يرين من قبل المدر  وواضعي االختبار باالعتماد على التغذية يحتاز وقت وجهد كب

الراجعة  التي يستلمها الطلبةقوهذا النوع من االختبارات هو الذي يسري االن في القطر 

 العراقي

              ق 

 Formal Assessment رسمي: الق التقييم 1

 

  ية او االسبوعية او ال هريةورقة االمتحان العادية اليوموثيقة مكتوبة    هو عبارة عن 

في هذا النوع من االختبار تعطى درجة رقمية كتقييم لالجابات الصحيحة او الخا ئة   و

 مستو  الطالب المعرفيقتقييم رسمي على ك

 

 Informal Assessmentنير الرسمي :  ق التقييم8

 

ب كل  ييم مستمرفهو تقق  درجة الطالب النها يةال يسهم في  هذا النوع من االختبارات 

 اليومية    مل المراقبة وقوا م الجرد وقوا م وجداو  التصنيفي  وعادة ما    يومي

Checklists Rubrics ]Daily     مل ات الطالب ب  وتقييمات اتداتPortfolios   

اسلوب   وSelf Assessmentوالتقييم الذاتي  Peer workمع المايلوالم اركة 

 Discussionمناق ة ال
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I -  التقييم البديل Alternative Assessment   
 يوضح اشكا  التقييم البديل 11شكل رقم         

    

 

 

التقييم الذي ونوع  أسلوب يمالمصطلح وهذا  قييم البديل تالبويعر  على نطاق واسع   

نوعا من  يتطلب وق او االختبارات ال  وية ديةم التقليلالختبارات الورقة والق بديال يكون

تحريري موقت و  المهارات والمعار  التي ال يمكن تقييمها باستخدام اختبار يظهر التقييم

( او نموذز اختبار الصح Multiple choice متعدد االجاباتاكيختبارات ال مكتوب

بديل يظهر الت كير النقدي ( وأنما هذا النوع من التقييم أي التقييم الTrue-falseوالخطيا

للطالب وتقييم المهارات عن  ريب توجيه االسئلة للطالب لتكملة مهام م توحة النهاية و 

التي نالبا ما تاخذ وقتا اكار من حصة واحدة لتكملة هذا النوع من االسئلة  بينما المعرفة 

ه لم يكن الغرض ييمه, وقياسالمبنية على الحقا ب ال تزا  وستضل مكونا للتعلم ممكن تق

 تسعى للك ف عنال   الصح و الخطي للتقييمق توقيت اختيار متعدد االجابات أو  الجذري

 ةم توحالكما  المهام امهارات التقييم يطلب من الطالب لك ف  لطلبة ول الت كير النقدي

ق في حين هإلكمال  واحدة  حصة دراسية التي نالبا ما يستغرق أكار من فترةالنهايات و

 تي يتم تقييمها   والقيا  ليس هورفة الواقع القا م ال يزا  عنصرا من عناصر التعلم المع

 التقييمق  فيوحيد الغرض ال

در  في لتي تاالمناه) برتبط ارتبا ا وثيقا الم المدر  تقييم البديل هو التقييم ان  

 موضوع ن سهق الللطالب وعلى في العادة  تقييم اليتم تخصيص  شكل  والصفق

تقييم التي تختلف تماما عن الطرق الاهتمام متزايد في استخدام إجراتات  يظهرحاليا       

  والمقابالت   ال ردية للطالب أشكا  التقييم   مال المحافب  من كار موثوقيةتأ والتقليدية 

 والتقرير ال خصي للطالب والعمل مع المايل او الجليس والم اريع اللغويةوالمجالت   

 اتجنبيةق أصبحت أكار شيوعا في ص و  اللغة  والتي

يكون الطالب من غال والتي  بمركزية الطالب هذه اتشكا  البديلة لالختبار  تتمحور    

ق وعالوة على الطلبة للغة    بحيث يمكن السيطرة على تعلم  هافعال خال  عملية التعلم في

المدرسين يمكن أن تساعد  و بديلة تسمى  بالتقييمات التقييم الهذه اتنواع من فذل    

ق ومهامهم اللغويةالتعليمية  مللحصو  على ما يك ي من المعلومات لتطوير خططه كايرا
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 ير إلى االختالفات الواضحة التي توجد بين اتشكا  التقليدية يالجدو  أدناه يمكن أن 

 قييمقوالبديلة للت
 يات السابقة والتقنيات البديلة الحدياةيوضح ال رق بين التقن 11شكل رقم                 

    

 

 

 

 

 

  

 

مراجعة بعض الدراسات التي أجريت على دراسة هذه هذه الورقة هو والهد  من 

باحاين  لاتوصلوا إليها  التي اتشكا  الجديدة للتقييم   والتعبير عن النتا ) والمعتقدات

و  اللغة ختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في ص تحو  جدو  هذا النوع من ا

 ق اإلنجليزية كلغة ثانية 
    

وفقا لطبيعة المهارات والمعار  التي يجري تقييمهاق أشكاال متعددة  البديلتقييم ال ييخذ

معرض مال ال معيين ظهار التعلم عن  ريب خلب منت) ايطلب من الطالب عادة احيانا 

عرض   مال إجرات تجربة أو  معينة من المهارات مهارةلغويا ش ويا أو  أو أدات  عرضا

 ق تجريبي

حقيقي التقييم العلى اتدات   و وهي: التقييم المبني التقييم البديلثالثة أشكا  من   هنال  

ز  ارك فيها أكار من نموذي محافب الطالب ال رديةق في أي حالة معينة   قد  وتقييم 

       واحدق
لم يعكس  التقييم المناه) المتداخلة فقط لكنه ايضا اصبح واضحا للجميع بات تقييم اللغة 

م الوسا ل المتعددة على مر الزمنقويتظمن التقيم البديل  رقا مال ايست يد من استخد

لمجالت اوالمؤتمرات اللغوية و الحوارات واليومية و محافب الطالب ال ردية الم اهدة 

 لغويةوالتي دخلت في تقييم الطالب الرقميقال

في  تحدثالتغيرات التي  لبلو   التقييم البديل التحرك نحو بسمةكاير من النا  الاتسم 

 افقريا عمودلتكون  وظا ف الطلبة لتصنع تعدالمدار   كانت الماضي مكان العملق في

 اختبارات انع القا مقعلى المهارات اتساسية والمعرفة والواق   هازيترك مع لالقتصاد

 في االقتصاد القديم  قيا  المعرفة والواقع القا م المستخدم أ قتصر علىالورقة والقلم 

البالد انتقلت من التصنيع إلى اقتصاد قا م على المعلومات   وتوقع  ان كماق على نحو كا 

تمتعون العما  الذين ي صاديين أن مكان العمل الجديد سوفيتطلب الكاير منبعض االقت

أعلى مستو  مهارات  العما  إلى استخدام حتاز يسو   وبمهارات الت كير التحليليق

 يساعد البديل  الت كير في حل الم اكل المعقدة إلدارة المعلومات والحوسبةق التقييم

المدار  في إعداد الطالب للمهام المعقدة التي ستكون مطلوبة منهم عندما يصبحون 

  ت الت كير بدال من التلقينقيز على مهارابالغين من خال  الترك

ي كل هذه اتنواع من ف  ممعرفة ال رق بين الدراسة والتقيي علينا احيانا تصعب   

جزت من الغرض من ذل  هو جعل ك ولتقييم البديلقلهذه هي السمة المميزة وق التقييمات 

Old forms New forms 

1. Focus on language 1. Focus on communication 

2. Teacher-centered 2. Learner-centered 

3. Isolated skills 3. Integrated skills 

4. Emphasis on product 4. Emphasis on process 

5. One answer, one-way correctness 5. Open-ended, multiple solutions 

6. Tests that test 6. Tests that teach 
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تقان مهارة أو موضوع التيكد من إفق ومع ذل    في التجربة   وضوحاو معنى اكار تقييمال

 الهد  الر يسي من التقييمق  هو ما زا 

 

 انما  التقييم البديلة انير الرسمية(

  

 Self and peer Assessmentالجليس او المايل : نمب نمط ال ردي وال -1
       

 تعديلق ويمكن أن يطلب الدارسون على م بين سمتقييم أدا هب ان الطلبة يقومون ويعني

بنجاح  االستجابةعلى  ينقادر وا أدات مهام وظي ية محددة أو لبيان ما إذا كان على مقدرته

تقييمق يمكن التقييم الذاتي الدقيب من قبل الطالب في الخاصة بالأو إجراتات  مواد العطات

 متعددةقق ال اتلتقييمب المتعلقة الصف يكون واحدا من الوسا ل

تعتبر تقييم الذات  لغةال وعلم تعليم التدريسوجهة النظر التقليدية لعلم أصو    ان     

لتعلم   وبعد كل شيت   كيف يمكن من عملية التعليم وا مؤكدا اانعكاس هو والمايل

ان يتمكنوا    ةمبكرال   وخصوصا العمليات االكتساب لمتعلمين الذين ال يزالون في عمليةل

فاحصة على اكتساب أي  نظرةببهم ولكن  دقيب ؟ تقييم اتدات الخال تقييم تقديم من

تقييم الذاتي او الالمايلقان مهارة يك ف عن أهمية  التقييم الذاتي واالست ادة من تقييم 

  في الصف من خال  الطرق التالية   يمكن تن يذها  ال خصي وتقييم المايل

 االنتاز ال  وي-1 

 االستيعاب المسموع-2 

 الكتابة -0

 ق القراتة-1

 

 Dialogue Journal اللغويةحواريات المجلة  -2  

      

   للكتابة بحرية دون قلب و الت كير باالخطات النحوية المجالت هي مجرد فرل للمتعلمين 

القراتات   والمواقف والم اعر  واستجاباتويمكن أن تتراوح بين سجالت تعلم اللغة 

يدة من فرصة فر والطالب بحيث يتيح مجلة هي حوار بين المدر و   القالمتعلمحو  

التغذية الراجعة للطلبةق وهذا لنوع من نواع من االلتقديم مختلف  للمدر  نوعها 

مكتوب بين المدر  والطلبة حيث يوفر فرصا ن طة اللغوية هو عبارة عن حوار اال

للطلبة للحصو  على المعلومات من خال  مختلف االنواع من التغذية الراجعة حو  

 تنها توفر معلومات م يدة الهمية بال وا د التالية:تجاربهم التعليمية وتتجلى هذ ا

 ومتخصصة على سبيل الماا :

  عن:  ق تنها توفر معلومات م يدة1  

 أق مهارات الكتابة 

 بق استراتيجيات الكتابة 

 داخل وخارز المدرسة  زق خبرات الطالب 

 دق عملية التعلم 

 تعليم   ال عمليةمدرسيهم وق المواقف وال عور عن أن سهم وـه

  اهتماماتهم وتوقعاتهم واهدافهمق و



76 

 

 76 

 بين الطالب والمدرسينق  الوظي ية للتواصل ق أنها تزيد من فرل 2

 حقيقي وقراتة شخصيةق  لتواصلق أنها تعطي ال رصة للطالب الستخدام اللغة 0

  واستغال  مهارات الكتابة بتعليم اللغة عبر االقتدات بد للت ر للمدرسينق أنها تسمح 1

 ق استجابات الطلبة واهتمامهم بن ا  المجلة اللغوية

 أنها تعزز تنمية بعض مهارات الكتابةق  ق 1

 ق  التعلم  تعزيز م اركة الطالب في ملكية ق 1

 :  اللغوية لمجالتلن ا  االمبادئ التوجيهية التالية  واقتراح

 مع لهم يدهاأن تعقراتتها بعناية قبل حاو   جمع مجالت الطالب 'على أسا  منتظم واق 1

ان الح اظ على ال اصل الزمني بين القراتات قدر اإلمكان   وإال   قد ير  الطالب 

 لكتابةق لمجرد ممارسة  هي وة الواردة في دفاترهم نير مهم  مالحظات

ق التي واجهوها فضال عن الصعوبات والم اق مع الطالب على الكتابة عن نجاحهشج ق 2

كتابة عن الن ا ات الص ية واتحداث التي وجدوها م يدة عهم على الشج وبالمال   

  أو  ونير م يدة    او   رتيبة مربكة االشيات التي وجدوهاالمرح   وكذل  عن وفعالة   و

 ق لهم محبطة

لتطوير الاقة في عملية تقاسم  الكافي الوقتبق التحلي بالصبر والسماح للطالب 0

 انطباعاتهم ال خصيةق 

لكسب ثقة الطالب وأ حكمية  والغير والتغذية الراجعة السلبيةم التعليقات ق تجنب استخدا1

 ق بينهم والمدر  الصراحةشاعة 

 

 : المؤتمر اللغوي  Conferencesق0

  

 الروتين  في من ضروباصبح  استخدام المؤتمر اللغوي االمال ضربا سنوات    لعدة 

منه) جزتا أساسيا من ال م صارخصوصا في ن ا ات ومهام الكتابة  ثال صو  الدراسية 

  مسودات ورشة الكتابة حو  م روع للمدر  عند التحدث  بالنسبةلتعليم الكتابة  العملي 

له ميزة بين المدر  والطالب مكتوبق وهذا الت اعل العمل ال التطور في  نحستو  وتيسير

صو  على بالحلطالب يحدد ا حتياجات ا والطالب بحيث المدر السماح  والت اعل بين 

ت تكوينية وليستقييمات  بطبيعتها  تغذية راجعة  ومباشرةق المؤتمرات اللغوية تكون

عموما   قكجزت من التقييم  اللغوية ق يمكن استخدام المؤتمراتتحريرية تن د الدرجة فقط 

 المدرسة مهام حو   المدرسين والطلبةمناق ة بين المحادثة أو الشكل فينها تيخذ 

  أو حتى  جمعي  واللغوية الطلبة ب كل فرادي ا ت مل المؤتمرات ان ق يمكناللغوية

الغير منجز   أو عن العمل  المنجز الصف بيكملهق ويمكن أن تكون المحادثات حو   العمل

 ق لحد االن

تحت سيطرتهم دا ما بين المؤتمر هو  الطلبة  ان ي عرفي جميع اتوقات   يجب 

التعليب بالسماح لهم  و لطلبة مراجعة المهام للمدر و في البداية نطلب من اولصالحهمق 

ق من وجهة نظرك  ذل كال يبدو   حتى ولو كان ى كل ما هو مهم من وجهة نظرهم عل

 :   ان توجه االسئلة التالية للطلبةلتيسير المناق ة   يمكن 

 هذا العمل؟  ترنب حو  ق ماذا 1

 ؟ العمل أحسنت تعتقد برأي  ان  ق هل2

 ؟ ن ر تحسنا من اتعما  السابقة؟ هل تستطيع أن تريني تحسق كيف تظه0
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 اين تكمن كانق هل لدي  أي صعوبات مع هذه القطعة من العمل؟ هل تستطيع أن تريني 1

 ؟ اللتغلب عليه الصعوبة؟ ماذا فعلت

لمعرفة معنى الكلمات التي ال يمكن قراتتها؟ أو  هاتستخدم التياالستراتيجيات ما هي ق 1

 ؟ تكتبهايد أن ترت عندما كنت ال تعر  الكلمة التي كنت ماذا فعل

كنت ترنب في  اهل هناك اشيات وهذا العمل ؟ حو  هاق هل هناك أشيات كنت ال تحب1

 ؟ هاتحسين

مع كل  الب على أسا  منتظم على مدار العام الدراسي أو  ة ب مؤتمرات الخاصالتنظيم 

د تعوق التقدم وخطة الدرو  أو التعليمات من أجل رصد التقدم المحرز والصعوبات التي ق

الجاريةق نحن ال نوصي باستخدام المؤتمرات لتصنيف  الطلبةالتي تستجيب الحتياجات 

  قالتعلم أو اإلنجاز  مخرجاتعلى  يركز  ب كل عام التصنيفتن تنراض 

 

 :  Portfoliosقمحافب الطالب اليومية 1

  

في اآلن   ان طة التقييم البديل شيوعا وأنت ارا ارمن أك اواحد يعد هذا الن ا  اللغوي  

والتي هادفة ال مهام الطلبة مجموعة من عبارة عن وهيالتواصلية  تطبيب الطريقة  

اإلنجازات التي تحققت في مجاالت معينةق كم و   الجهد المبذو  في مهامهم اللغوية وضحت

عمل او    بعض التقارير وا   او قصيدة شعرية   توبة وكمالمحافب مقالة هذه تتضمن 

معين  او عمل ش وي او حوارات أشر ة ال يديو أو تسجيالت الصوت لطالب  او فني  

ان هذه المجموعة من االن طة تحدد مجهودات  مجلة لغوية  او أي شيت اخر مماثل ق

الطلبة اللغوية وأنجازاتهم في المنا ب اللغوية وستعطي تسجيال مستمرا ومتواصال لتطور 

 المحافب  وهذهق  طالب اللغوي الذي يتقاسمه مع زمالت مجموعته او ص ه او جليسهال

ون س ال يت يحدث مع  ب كل روتيني ستعرض وت حص من قبل المدر  والطلبة 

التعلم  مستمرة للطلبة في عمليةمكنهم أيضا تقديم معلومات تثم   المؤتمرات اللغوية

 الطلبة م اركةل اتعزيزان يكون ذا بدوره يمكن واالستراتيجيات التي تطبب في التعلمق وه

ييم نقا  القوة ع الطالب على تقالمحافب ت جق لعملية التعلم بن سه  في التعلم وملكية 

المتمحور  المح ظة  ان تقييم  الخاصة للتعلمق والضعف الخاصة بهم   وتحديد االهدا 

يض من العديد من أساليب نقويقف علىطرفي    هو تقييم تعاوني  وشامل حو  الطالب  

  والمهام بييدي المدرسينق المسؤولية  وتضعالتقييم التي تعامل الطالب ككا نات التقييم 

يمكن ان تكون هذه المحافب عبارة عن فايالت او صناديب كارتونية او حافظات بالستيكية  

   يستخدمها المدر  لح ب مهام واعما  الطلبة وهذا ي ي بالغرض تماماق

من مهامهم  موجزة تصف لماذا يتم تضمين كل قطعة  كتابة مالحظات لب من الطالب ق ا1

ماهو  عندما فعلوا ذل    وا تعلمو ذاما يحلو لهم حو  هذا الموضوع ؛ ما في محافظهم 

     ؟نوع التحسن المحرز من ذل 

ة مح ظة المؤتمرات   ا لب من الطالب أن تصف نقا  القوة والضعف الحالياما في ق 2

 التقدمق  تقديم اتدلة على هذاثم ا لب منهم  من تقدمحققوا  ما  وت ير إلى

البنات عند تقديم الردود على قطع ق ويتعين على المدر  ان يكون مهتما   داعما الى 0

  ظة وتيمالت الطالب على عملهمق مح
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 :  واليومية للطالب ةالم اهدة المستمر Observationق1
 

في ال صو    عملية التعلم اليومية هي جزت ال يتجزأ من لمستمرةالم اهدة اليومية ا

أو أثنات  ةم الرسميتعلعملية ال خال  للطلبة  المدر  المستمر مراقبة  ان قالدراسية

باالضافة الى ذل  يستطيع المدر  ترتيب  ثنا ي او جماعي قيامهم بالمهام اللغوية ب كل

 ق عملية العمل مع المايلناية على أسا  بع الطلبةمراقبةل يرتب عندمامؤتمر لغوي 

 ريد يالقرارات التي السبب من ورات مراقبة الطلبة المستمر ونوع ومن المهم أن تعر  

المدر  أن تكون أسا  لم اهدته اليومية المستمرة ليبني عليها نوع التغذية الراجعة 

للم اهدة اليومية  القيام بها عند التخطيط  ق وهناك عدد من القرارات يجبوالتعليقات

 :  المستمرة

التي يريدها ان  وما نوع القرارات يرنب المدر  بالمراقبة اليومية المستمرةق لماذا 1

 ؟ تكون كنتيجة لتل  الم اهدة 

تل   ريد المدر  ي هلو مناسبة التخاذ القرارات  تكونالتي   يةق ما هي جوانب التعليم2

 مراقبة؟ ال

أو  الطلبةمجموعات صغيرة من  و الطلبة ب   فرادي ا بمراقبة يرنب المدر ق هل 0

 الصف بيكمله؟ 

  متكرر؟ لهل يرنب المدر  بالمراقبة اليومية المستمرة بمناسبة واحدة فقط او ب ك ق 1

 معطيات الم اهدة اليومية المستمرة؟ ق كيف سيتم تسجيل 1

 :  صل الدراسي م اهدات المدر  اليومية المستمرة في ال ثالث  رق لتسجيل هنال  

 ( rating scales  or  rubrics    ريقة التسجيل بمعيار لقيا  االداتا ق 1

 ( checklists ريقة استمارة المعلومات االنتقا يةاق 2

 ( logs or recordsا ق ريقة السجالت0

 امعلم + المعلم( 

  ال صو  الدراسية  وهناك دليل للم اهدة االرشادية اليومية المستمرة في

هو اال الع على مختلف  للم اهدة اليومية المستمرة نرفة الصف الهد  من تخصيص• 

لتواصل اللغوي واالجتماعي بين المتعلمينقان الت اعالت التي او الت اعالت ال خصية

تحدث بين المتعلمين تساعد على عملية التعلم بحرية وباعصاب هاد ه وال يحتاز المتعلم 

النه سيستخدم اللغة استخدام حي ل رح حاجاته عن  ريب ان يح ب  شيئا عن ظهر قلب 

 مكن ان ت اهد النماذز المستخدم للم اهدة في برنام) فرل العراق:م الكالمق 

    

 Authentic Projectالم روع اللغوي الحي  -1
 

ان هذا النمط من التقييم  يقيس مقدرة الطلبة على للقيام بمهام لغوية حقيقية في الحياة 

وقتا اكار من بقية االنواع عند التخطيط  له وة ومن  بيعة هذا النوع ان ييخذ جهدا اليومي

ويحتاز ان يكون عمل الطلبة فية ب كل ن ط وجماعي او تعاوني ويقيس هذا النوع من 

التقييم : االبداع  ومهارة التخطيط وامكانية  الطالب بمهارة التداخل في استخدام 

 ة العمل مع االخرين قالمعلومات المختل ة وامكاني

 



79 

 

 79 

 ( Cooperative test constructionوضع االختبار التعاونيا -1

 

في المنظور القديم يعد هذا النوع من التقييم ضربا من الجنون ان تقترح على الطلبة ان 

يضعوا االختبار الذي سو  تقيمهم فيه لكن هذا النوع يعد من افضل انواع االختبارات 

البديل  وان اجراتاته  تر  بين الطالب سو  ينغمس ب كل مباشر  االنتاجية للتقييم

االنواع التقليدية ب مقارنةايجابية  ذو اثاربمعطيات هذا النوع من التقييم ويكون اداته 

 لالختبارق
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 من ال صل الاا                        
 ةعغذية االثر االختباري الراجيم ال امل وتوالتق                 

                         EVALUATION AND WASHBACK 
 

   II-ال امليم والتق :EVALUATION 

 

ق فقط تعلمه الطالب ب كل فردي ما ال يخصصو ب كل عامإلى برنام) اللغة التقويم ي ير 

وهذا النوع قلوقتن س افي  من قبل المتعلمبن المحرز المعرفي لتقدم ل هو تقييم وتقويم

وانب التعليم جميع ج خذا بنظر االعتباراال المعرفي مع تقييم يتجاوز تحصيل الطالبال من

 الم روزة والحاصلةالتربوية عن  ريب النتا )  قراراتالبها تتم الكي ية التي  ووالتعلم 

يجب ان يتم ق  Alternative Assessmentمن جميع اشكا  التقييم التكويني اليومي  

 لتقويم ال امل للمتعلم على اسا  :ا

  

 : Validityدرجة الصالحية والن اذ ق 1 
 

وتعني درجة الصالحية و الن اذ ان يكون االختبار موثوقا وصالحا عندما يقيس ماتقرر 

 قياسه مسبقاق

 
  Types of Validity       :   الن اذ و الصالحيةدرجة  أنواع

 

  :Content Validity صالحية المحتو  - أ

 

 ق للمنه) تدقيب جميع بنود االختبار للتيكد من أنها تتوافب مع اتهدا  التعليمية 

 

 :  related Validity-Criterionالمعيار  المبنية على صالحيةال -ب

  

ت يوازي أدا  ين أدات المتعلم على اختبار جديدمد  االرتبا  الوثيب بلتحديد  هي

ذل    ق إذا كان ن أدوات التقييم او معيار اخرالممتحنين بالمقارنة مع واحدة اخر  م

أداة التقييم ب كل متزامن فسيكون ذل  اعادة   تحرر  المعياريصلح ان يكون متداخال مع

وستكون الصالحية متزامنةق فيذا كان هذا التزامن قد اخذ مكانا في زمن  االرتبا  لذل  

  predictive validityمسببالمستقبل حينئذ سي ير الى ما يسمى بصالحية االخبار ال

 

  Construct Validity صالحية التركيب -ز

 

أداة التقييم  تسمح بالتداخل على  تكون فيها الدرجات الموضوعةالتي  العالمة ير إلى ت

انعكا  حقيقي لنظرية السمة ي ه أداة التقييم تما إذا كانحو  الحالة المحددة وت حص 

 ق ام ال التي يجري قياسها
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 : System Validity  صالحية النظام -د

 

 الناتجة من تقديم االختبارفي نظام تربوي وتعليميق هي عبارة عن التيثيرات و
Washback بالواجبات واليمارين اليعليمية  يقييمادوات ال: ييف يؤثر  اكخيبار  األثر   
  والمعيقدات.

 

 :  Reliabilityاالعتمادية او الموثوقية   -2

 

ي يكون فيها واضع االختبار واثقا تماما حين يضع االسئلة  بينه سيعطي هي الدرجة لت

ن س النتا ) لتعينات وتخصيصات متكررةق يجب ان ي رز االختبار اللغوي نتا ) 

 منسجمة و مترابطة ويعطي معلومات منسجمة ومترابطة ايضاق

 

 Types of reliabilityانواع الموثوقية 

 

 :  retest Reliability-stTeموثوقية اعادة االختبار -ا

 

هوالحالة التي تتماثل فيها الدرجة الممنوحة  الختبار معين لن س الطالب في مناسبات 

 وحاالت مختل ةق   

 : forms Reliability-Alternativeموثوقية االشكا  البديلة   -ب 

 

تكون  التماثل في  الدرجات للطالب ن سه في مناسبات مختل ة :الحالة التي يكونوهي 

 على أشكا  مختل ة ولكن مع مقارنة اشكا  االختبارق 

 

 :  شب الدرجة الى نص ينموثوقية  -ز

 

وهي حالة من حاالت اشكا  الموثوقية البديلة والتي فيها  يتم اختبار ن س الطالب في 

ثم  تتم   احتساب  نصف نقا  االختبار لكل فرد مع فيه مناسبة واحدة  وفي اختبار واحد

 التماثل بين شطري الدرجةق  مقارنة

 

 :  موثوقية المصحح -د

 

وهي الحالة التي يكون فيها التماثل في الدرجة للمصححيين مختل ا لن س الطالب و لن س 

لن س االختبارلكن في مناسبات مختل ة ق  و االختبار او ن س المصححيين لن س الطالب

را ي و الغير موضوعي وذل  ة بالنسبة للتصححيح االستقموثوقية الدرجة ستكون قضي

 والمزازق   والت اوض على قرار نير موضوعي وقابل للتيويل الاعتماده

المخمن :على سبيل  Rater unreliabilityعدم موثوقية  يضا  الى ما ت دم مصطلح
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 بينهمامعينة من المدرسين  بالمراقبة واالصغات   لطالبين خال  محادثة  انالماا  قيام اثن

 ق(  و يسجل كل منهم  قراره ن س المحادثة لتقييم منهم بعملية الت تم يقوم كل

 
      

   III  -   WASHBACK  يةيية اكثر اكخيبار  الراجعة : 

 
عندما يجر  للطلبة اخيباارا معيناا  خالل عملية اليعلم، ال ائد  ليي يقدم ا اكخيبار للطلبة 

م معلومااات اليةييااة الراجعااة علاا  لمعررااة ي ااااي م بعااد اساايال يعيااب يلاا   قاادر  يبياار 
راكخيباارات الرايلية يعيبار ري غضون رير  قصير  معقولة  .  اكخيبار من قبل المدرب 

وسائل يعلم من خالل ا يسيطي  الطلباة الحصاول يراخيب لمياامن الضاعف والقاو  لادي م 
اعااد  . قبلراجاباي م الخاطئة يصب  نواري لرؤيا ايثر راعلية وأندرا  لعمل ايثر ري المساي

اكوراق المصححة للطلبة م  اليعليقات علي ا واليةيية الراجعة عل  اكخيباار راي الحصاة 
طريقة واحاد   نال  ثار   والدوار  اليايية للطلبة.       اليالية يعطي اثر يبير وا مية  لال

ساخي مان يعليقاات محادد  برا ن  ياورير عادد  ي ا يةيياةاكثر اكخيباار  الراجعاةليعزياز 
مدرسينا وخصوصاا القادماا مان م قاد يثير من ال نجد اكخيبار. اكداا الخاب بالطلبة ري 

يمساايوا بعاااد  اعاااد  اوراق الطلبااة بعااد يصااحيح ا موسااومة بدرجااة رقميااة او بحاارف 
يعوض عن الدرجة معيبرين ان العملية قد اني ت عند  ايا الحاد ليان راي الواقا  راان يلا  

واب راي اكجاباات راي حقيقاة اكمار لام يعطاي أ  معلوماة الدرجة الياي بينات الخطا  والصا
للطالب ليسي يد من ا ويعطي  حارز او ميعة راي عملياة الايعلم. بال باالعيب ريلا  الادرجات 
المجرد  من اليعليقات الم يد  للطالب يقلل مان اكداا اكدراياي واليرييباي راي المعلوماات 

صايغ األداا علا  ؤرارات نسابية للحيام ري أحسن األحاوال أن اا يعطاي م ال  الحد اكدن .
ري غرف الدرب والي  ييبن  حالة الينارب  واليعاون  واليعلم  ليل  المقارنة عل  سبيل 

يجب ان ياخاي بنظار اكعيباار انا  ي اب  رعندما يعيد المدرب اوراق اكخيبار بعد اليصحي 
اجعاة م ياد  حيا  وأن ابعد من اعطاا الدرجة الرقمية رقط وانما   نال  يعليقات ويةيية ر

يان اكخيبار قصيرا ك ييجاوز المقط  الواحد من مقطوعة عل  اكقل  نالا  اسايجابة مان 
الماادرب بيعليقااات بماااا يساام  باا  الوقااات رمااثال يعطاااي عبااار  ماادي  علااا  نقاااط القاااو  
ييلمة)جيااد ,ممياااز...الخ( وعبااار  نقااد علاا  نقاااط الضااعف ثاام يلميحااات اساايراييجية عاان  

ن عناصاار األداا الخااااب بالطالااب راااي اكخيبااار القاااادم بمعناا  يجاااب علااا  يي يااة يحساااي
المدرب ان يجعل من اداا اكخيباار خبار  يات دوارا  جو رياة مان خالل اا يراعر الطالاب 

        بحاسة اكنجاز واليحد  .                                    
 ييون لد  الطلبة من ي من خالل  عني أيضا أني ريةيية اكثر اكخيبار  الراجعةوأخيرا  

يناقرون المدرب عل  يةييي  الراجعة واكخيبار او اليقييم الي  اعطاط ل م وانا مي يد 
يماما ان المدرب يعرف بعضا من المدرسين اليين ك يجرأ عل  المناقرة مع م حول 

ن ج اليواصلي وخصوصا ري مالدرجة و يا الجو اكسيبداد  ليب ل  ميان ري ال
لص وف اليعاونية اليي يعيمد اليح ز.ولجعل عملية اليعلم يسيمر رالطلبة بحاجة ملحة ا

ل رب ليقوموا بيةيية يةيية المدرب الراجعة ويعليقاي  والبحم عن اليوضيحات ليل 
 مريلة معقد  لخلق ا داف جديد  كن س م كيام او اسابي  قادمة.  
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   الراجعة اكخيبار يةيية اكثر ي ثير 
 
 الراجعة مع امالة معروفة في المجا  االكاديمي:رير  يةيية اكثر اكخيبار   

المناه)  حيانا ما تؤثر في تحديد ا ,ختبارالمحتو    والتركيز وتقديم اال كل وفال   

ات بدورها تميل للتيثير هذه الميزووالطريقة التي يتم تدريسهاق ونتيجة لذل       الدراسية 

 الطيراناجازة مهنة ق في اختبار التدريب  تكون ناتجة عنعلى مجموعة المهارات التي 

حتى    المسبب والالحب تدريباللنتا ) االختبار   و ملحةحاجة  نجدعالية المخا ر    

والمهنية الحقيقية اكار من  نطبب على الظرو  الت غيليةتأكار مباشرة  يكون ذل 

في اتوسا  اتكاديميةق بغية االمتاا  لمتطلبات منظمة الطيران المدني   ظرو  النظريةال

و مصدر القلب الر يسي فيما يتعلب بكل من االختبار والتدريب  هوإتقان اللغة  فين الدولي

 أنها تعال) على نحو فعا  : 

 ا وتعري ها في مقيا  التقييم جميع المهارات الست التي تم تحديده �

محتو  اللغة المناسبة ومحددة للغاية   أي استخدام لغة واضحة في المهات ة  �

 الالسلكيةق 

  تركز هذه الورقة على اآلثار  ن اذه وصحتهختبار يؤثر أيضا على االفي حين أن تصميم 

تصميم والمحتو  على شكل ومحتو  اللغة الاإليجابية والسلبية المحتملة الختبار 

الطريقة  تغطية موجزة عن  تتظمنوتخلص الورقة تدريب الطيرانق كور  وليزية االنك

 :  ع االختبارالتي يتم فيها جميع انوا

 االختبار ؛  نوع  �

 الختبار والتقييم   واتهم من ذل    فيها االطريقة التي يتم  �

محتو  لغة االختبار يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يتم بها تصميم التدريب    �

  ينت) عنهامهارات اللغوية والتي تستهد  في نهاية المطا    ونوعية التدريب الذي وال

  

    ر نوع االختبا

     

وهناك أنواع مختل ة من اختبار اللغة : االختبار نير المباشرة بمساعدة الحاسوب   حيث 

يدية التقل الطرق والتقييم من قبل كمبيوتر باستخدام اعطات الختباريتم تقديم كل من 

 وتكنولوجيا التعر  على الصوتق 

بينما ال يت الصحيح والمناسب لمعيار هذا النوع من نظام االختبار الخالي من التدخل 

الب ري اليعطي موثوقية او نطاق الزم الختبار الك اتة او ترخيص االختبار قان االختبار 

ن الكالم عن  ريب شبه المباشر المبني على الحاسوب  والذي تظهر فيه عينات مبسطة م

 مواد عوملت حاسوبيا ثم صن ت بعد ذل  بتقييم ب ريق

تقنيات المقابلة  المحاولة الثبات الذات فيلك اتة التي تستخدم لالمقابالت ال  وية  

الحاسوبية والمقابالت الحية ختبار الهجين باستخدام مزي) من المقابالت اال التقليدية   و

من بعض أنواع االختبارات أن تكون قادرة على تقييم  ق وهناك مخاو  باشكا  متنوعة

صحيح معينة من المهارات الست في جدو  تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي   ال 

أن نتسات  ما إذا  الطبيعيسيما الت اعالت والطالقة الطبيعيةق على سبيل الماا    كان من 

تكرار الت اعل في  قد ت  ل   حاسوبيكانت العينات كلمة مطولة في استجابة إلن ات 

الوقت  يقضواالمدار  الذين   لبة الطبيعيق وهذا يذكرنا إلى حد ما  في حاالت فحص
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ان الخو  الحقيقي ييتي  قم اكل توجيه االسئلةتجنب ل بالتدرب على الخطابات السابقة

ريب جذب نوع ضيب جدا من التدي  فإنه قد   من هذاالنوع من االختبار قد يك ف ويتسرب

ق قد يكون جيدا أنه ليس هناك  بيعيإلنتاز خطاب  لالختبارمنه  أكار ب كل     وموجهة 

على التحقيب وإجرات مقابلة في مال هذه الطريقة لتوليد  و القادرين سو  محاور المهرة

 تباد  في نطاق العلى الت اعل وإدارة    الممتحنموثوق لقدرة اللتقييم ا فيها توفر يحالة 

 من السيناريوهات االختبارية ق ود حدنير م

 

  اجرات االختبار

        
 االختبار التي ت مل ما يلي :  الجراتوبالمال   هناك متغيرات مختل ة 

 : شخص آلخر  من أو الحاسوبية

  مكتوبة أو ش هية اختبارات وجها لوجه ؛  المقابلةأو المؤتمر المبني على ال ديوالهاتف / 

خدام الطيران استوهذا ما ي سر  ا ب اصلي للغة او نا ب اجنبين المحاور ق سو  كان

 اكثر اكخيبار  الراجعة لتغذية في اللغةق ويمكن المؤهلين والمتخصصين و لمهنيين ل

من خاللها  اعتمادا على الطريقة التي تدار بها والمقدمة سو  اكانت ايجابية ام سلبية 

ها وادارتها بينما تل  االنواع النافذة من ادات تيثير معتمد على كي يية تقديم ن لهايكوفس

وم الك اتة اللغوية داخل مصداقية نتا ) وم هفتؤثر على  االختبار ن سة او بمجموعه

  على سبيل  شيت مسلم به البنود المذكورة أعاله باعتبارها  باحد  االخذلمجرد  المنظمة

ماد نير السليم على تسليم : االعت اعطات االختبار سو  كان نصيا او ش هياالماا  

 وعكس اتولويات يفقط ل يكون فاشال  قد ال  وهذا النوع من التصر  النصول

 في عملية ت جيعالتقييم النطاق   ولكنها تؤثر أيضا على تعلم العادات سلبا بعدم المعيارل

) هذا عالت منظمة الطيران المدني الدوليفوثا ب تواصلية الكتساب اللغةق  اتباع نه) أكار 

متطلبات لقدر اإلمكان  ذل تكررباإلشارة إلى أن 'اختبار اللغة لصناعة الطيران وينبغي 

'هناك نية واضحة الستخدام بقولهالعمل ذات الصلة التواصليةق' كما أشار بيرسون   

قناع المدرسين والمتعلمين إل كادواتاالختبارات   بما في ذل  االمتحانات الرسمية   و

والتعلم لتدريس اتن طة التي من المرجح أن  يةمام جاد للمهارات التواصلعلى إيالت اهت

 في تطوير هذه المهاراتق  تكون م يدة

 

  اتختبار محتو 
       

 تغذية اثر راجعة ذات تيثير مباشر ويجابي ختبار لهتمضمون ا وأخيرا   يمكن أن يكون 

دفة بدقة في اختبارات الك اتة على مناه) التدريبق وسيكون منهجي   والتغطية المسته

تميل إلى محرك البرام) التدريبية  التي وظا فالتراكيب وال  ذات الصلة    والسياق للهيكل

لغة الطيرانق ومن الضروري معالجة هذه المجاالت في  لمعالجة مجاالت الخبرة المطلوبة 

ظمة الطيران المدني منمن الك اتة الت غيلية المتوقعة ل المعجمية التي تحتاز لضمان نوع

ق وبالتالي   هناك العديد من المجاالت التي يمكن وينبغي أن تدرز  1الدولي في المستو  

في تصميم االختبار والتدريبق وت مل هذه اإلجراتات الت غيلية   وأن طة المطارات   

  وحركة الحيوانات والطيور   ومبادئ الطيران   والسلوك الب ري   والمسا ل اتمنية 

والبضا ع   والطوبونرافيا   وأسباب الحادث والظرو  البيئية والصحية   واالتصاالت   
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و ريقة حاالت الطوارئ   والتصور   والم اكل   والقواعد   والحركة   وبعد المسافة 

والوقت والس ر والطقس   وعلى سبيل الماا  ال الحصرق وينبغي أن تدرز في جميع هذه 

لى حد سوات والعناصر اختبار الك اتةق في اللغة االنجليزية للطيران   المناه) التدريبية ع

الوظا ف الت غيلية مال إعطات اتوامر وتقديم  لبات تميل إلى تحديد المتطلبات النحويةق 

وظا ف أخر  لغة التن يذية وبالمال   بحكم  بيعتها   أن تقطع شو ا  ويال نحو توضيح 

منظمة الطيران  نام)في جدو  لبر واردلتدريب : هذه شكل اختبار اللغة المطلوبة وا

صف اإلجراتات الجارية والنوايا   يمؤكدا المدني الدولي   وب مل توضيح   مقتبسا 

على وجه  و   المعلومات اتخيرة وأكار من ذل  الماضي البعيد ق و والمتعلقة في اتحداث 

يب ال م   ولكن من اتهمية بمكان التحديد أو بطريقة متكاملة من خال  المطالبات عن  ر

أن يتحقب هذا ال ر  في سياق لغة معينة دون استهدا  الطيران التي يجري وضعها من 

    2801قبل منظمة الطيران المدني الدوليق كما ورد في الوثيقة 
   

- 
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                      تاسعال صل ال                             

 (فرل العراق اللغة االنكليزية الجديدافي منه)  التقييم       
                   IRAQ OPPORTUNITIES 

 التدريسو ريقة                           
 االمناه) موضوع البحث جميع المراحل ونموذز منها منه) الصف الاالث المتوسط(  
 
 

ويني والتقييم البديل التقييم اليومي المستمر والتقييم التك -أوال

  واالختبارات

    Informal continuous,formative Alternative and 

Testing 

 
االن طة  التي وهو  عبارة عن مراقبة  يومية الدات  الطالب الواجبات  والمهام و        

 ب كل مستمر وي مل المنا ب اللغوية التالية:   تقع في الص و 

 

1- GRAMMAR  :النحوية التراكيب 

 

التحقب من قواعد اللغة والم ردات الخاصة بالطالب ورصد تطوره والتحقب من تقدمه 

اليومي في العناصر اللغوية من خال  التمارين الكايرة التي يزخر بها المنه)افرل 

 العراق(ق

 

 القراتة : READINGق2

 

 ونستطيع ان نتلمس مهام القراتة في الجدو  التالي : 

 ال ص حات القراتة واالستيعابيم 12شكل رقم  

 
The lesson The Exercises Page 

Lesson  2  2 ,3 14,15 

Lesson  4  2,3 20 

Lesson  6  3,4 30 

Lesson  8  2,3 36 

Lesson  10  4,5 46 

Lesson  12  3,4 52,53 

Lesson  14  2,3 62 
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 االصغات :  LISTENINGق0
 

 كل واضح في الجدو  التالي:ب  وهذه مهام االصغات تظهر

 يوضح منا ب االصغات في منه) الصف الاالث المتوسط 10شكل رقم       

                     
The lesson The Exercises Page 

Lesson  2  5 15 

Lesson  4  5 21 

Lesson  6 8,9 31 

Lesson  8 6,7 37 

Lesson  10 8,9 47 

Lesson  12 7 53 

Lesson  14 6,7 63 

 
 

 

 الكالم : SPEAKINGق1

 

 من قبل المدرب لطالبة ( Daily Observationان ا مية المرا د  اليومية)         
 رائد  يبير  جدا ويل  كن بةيي ا الوقوف عل  اليطور اكني لمسيو  الطالب  يات        
 اليي يقيب ب ا  اثناا اداا الم ام اللةوية ري الصف و ي البوصلة المعرري         
 للطالب بين ارراد مجموعية وارراد ص   والزميل المثيل  المدرب يمية اليواصل        
 من دليل   72ودرجةاكداا الللةو  . رعل   المدرب دراسة الص حة        
 المدرب)للصف الثالم الميوسط( جيدا وميابعة             
 ( observation rubricومية)اكسيمار  الخاصة بالمرا د  الي        

 

 :ثالثة انوا  يقسم المرا د  ال          

 

   continuous daily observation المسيمر المرا د  اليومية  -1

 
و ي ال عالية اليي يسيخدم ا المدرب بعد يوضي  طريقة العمل بالم ام اللةوية واعطاا 

ييون المدرب من ميا و مي يئا  الطالب الوقت الياري للعمل م  ارراد مجموعية او جليسة
للمرا د  واعطاا اليةيية الراجعة ليميين الطالب من اكسيمرار بالعمل يالم ام اللةوية 
بثقة يامة وييريز المرا د   نا عل  الجوانب اللةوية الموجود  ري حيز العمل رعال  

 Oralللطلبة وييريز يل  المرا د  عل  الممارسة الر وية لليراييب النحوية)
Grammar Practice )  من ج ة وميابعة النراطات اليواصلية المحيية

 (من ج ة اخر    Communicative Speaking Activitiesوالمييوبة)
 عل   يط ال عالية ري ن اية الدرب. درجاتويعط  للطالب 
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 :)Systematic Observation) المرا د  المنظمة -2
 
 Alternativeا باليقييم البديل)و يا النو  من المرا د  يسم  اصطالح 

Assessment كن  يعد بديال لالخيبارات الر وية اليي من المسيحيل ادائ ا ري )
طالبا ري غررة  51الصف العراقي ويل  كزدحام  بعدد يبير من الطلبة يصل احيانا ال  

م روض الصف الواحد  ليل  عد  يا النو  من اليقييم بديال لالخيبار الر و  الي  من ال
 IRAQ )من يل وحديين من وحدات الم ج  ييم اكجراا ري  بعد اكني اا

OPPORTUNITIES)(عل  اكقل لقياب م ار  الييلم لد  الطالبspeaking 
skill  ومالحظة درجة اليطور اللةو  لدي  و يقوم المدرب ب عالية المرا د  المنظمة)

( rubric or checklistعيار)ب خييار طالبين او ثالثة ري يل مر   باسيخدام م
واعطاا نييجة  يط المرا د  للطلبة ري ن اية الدرب بريل درجات او حروف او 

يعليقات ل يا الةرض ويحيو   يا المعيار عل  وحدات القياب اليي باسيخدام ا يقرر 
 المدرب معررة مسيو  الطالب ومعررة ال عالية اللةوية اليي يبيةي المدرب ميابعي ا

 يل المثال ييون وحدات المعيار يما يلي:وعل  سب
 

 اللةو  من طالب كخر ((messageدرجة اليوصيل-ا
 
لد  الطالب وسرعي  بالييلم وي اعل  م  ارراد  (fluency)درجة الطالقة-ب

  المجموعة وجليس 
 
اليرييبية والنحوية ري اسيخدام اللةة واسيخدام  (accuracy )الدقة درجة-ج

 مقبول الجمل بريل يرييبي 
 
م  بقية الطالب  من قبل الطالب بالمرارية اليواصلية(  effort )الج د المقدم-د

          مد  اكسيجابة لدية ومد  ي ثير اقران  من الطلبة علي 
انظر باسيطاعة المدرب يةيير وحدات المعيار حسب الحاجة اليي يقرر ا المدرب.

  :النمويج ادناط و يا يسيخدم م  النراط الر و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 89 

 يوض  اسيمار   يقييم اكداا المعرري الر و  14ريل رقم 
 Rubric  1 Daily Observation Form for Speaking 
Date…………….Unit………..Class………..Section………Kind of Work………….Number of 
Groups  ………………. Pairs……………Grade…………….Number of the class……….Teacher  
name and  his signature …………………….                                  Headmaster name and 
signature….............................unit………………….tasks……………………school…………….. 
  

 

 كيف يستخم المدر  هذه االستمارة : الرجات قراتة المالحظة ادناه قبل اسخدام االستمارة
مالحظة: بعد ررح المدرب للواجب الي  يقوم ب  الطالب بالعمل م  مجموعية يعطي  الوقت الياري للعمل بيل  سييون المدرب حرا رعلي  

لمساعد  الطالب عل  اداا الم ام اللةوية عن طريق اعطااط المالحظات واليةيية الراجعة م  اليقييم وييون اليقييم اليجول ري الصف 
 ب سيخدام اكسيمار  اعالط ويما يلي:

يقييم الصف يوحد  ياملة يسيخدم المدرب الج ة اليسر  من اكسيمار  بجوليين ري يل جولة يؤرر نقطيين من نقاط المعيار -1 
 ربعة.اك
طالب من يل  رعبة يوميا ويييب  5ال  4وليقيم الطلبة بريل من رد يسيخدم المدرب الج ة اليمن  من اكسيمار  ويل  ب خييار -2 

الخطة اليومية بريل  -1الحقل الوسط ييب ري  -3مين اكسيمار  ويجر  يقييم م عل  جوليين. ياسماؤ م ري الميان المخصب عل  
ادوات  -6وسائل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -5الوقت والياريخ -  4ا داف الماد  اليدريسية  -3لبة الةياب اسماا الط -2مخيصر 

يمأل المعلومات الموجود  ري رأب اكسيمار  ويررح للمدير بعد اني اا الدرب ويييب اسم المدير علي ا ويوقيع  -6اليدريب المسيعملة
ينقل الدرجات من ا ال  سجل المدرب يوميا ويعرض  عل  ولي  -7عند زياري  المدرسة وخيم المدرسة ويعرض للمررف اكخيصاب

 اكمر عند اكعيراض عل  درجات ولدط او ابني  .

STUDENT `S 

SPEAKING 
PERFORMANCE 
 

CRITERIA 

Daily 

Assessment 
Class 

Performance or 

FEEDBACK 
Circle  A,B,C or 

D 

 

Comments and Daily 
Plan 
Write your notes and your 
daily plan briefly in this field 
including the Teaching  
Material  you are going to use 
in your classroom ;visual aids, 
pictures cards and wall 
charts…..etc. 

 

          Systematic Assessment 

Student`s Name(  

selected 

 Students ) 

Student`s Performance 

 

Write A,B,C,D  in the 

space 

 

1.Message 
How  well  students  
complete and 
manage to 

communicate basic 

messages.   

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

  1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

  1……..2…….3…….4…… 

 

2.Fluency 
The speed and the 
number of 
breakdowns in 

communication. 

 

 

 
A 

 

 
B 

                                       

 
C 

 

 
D 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

 

3.Accuracy 
Basic mistakes of 
grammar ,lexis and 
pronunciation which 
students should 
know at  this level. 

 

 

 
A 

 

 

 
B 

 

 

 
C 

 

 

 
D 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

4.Effort 
Participation in 
oral activities 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 1……..2…….3…….4…… 

 1……..2…….3…….4…… 

Total      1……..2…….3…….4…… 
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 مرا د  مدرب لمدرب اخر ومرا د  المررف للمدرب -3

اليواصلية ريل مدرب يحياج مرا د  زميال ل  و يط ال عالية م مة جدا ري واق  الطريقة 
والمناقرة مع  حول معطيات الطريقة اليواصلية للوقوف عل  المسيجدات اليي ي م 
يطور الطالب اليومي ييل  ابيعاد المدرب عن حساسية الينارب بين مدرب واخر 

المعايب واعيبار المرا د  يرصد كخطاا الجانب اكخر لين العملية يجن  ال  اكنطبا  
رمرا د  زميل كخر يعني اكي اق عل  ماص  وما خط  واعيبار رعالية المرا د  ريصال 

لوض  الحلول  المناسبة من خال ل المناقرة والبحم عن البديل الي  ييون مرضيا 
 للطررين.

او  رؤسائ مزمالئ م او من  الراجعةاليةيية  يرحبوا بعمليةمعظم المدرسين ليا ر ن 
 يط الحالة  اليدريب ، لين اكداا ري ادار  الصف او عملية  يحسين حول مررري م

   ويل  لصعوبة الحصول عل  اليةيية الراجعة.    الحدومنادر
او ريل جداول يصنيف احيانا ارياك مخيل ة  قد ييون ب خي يمالحظات المررف 
الي ا  ينظر او يراريب يخب الماد  اللةوية وطرق اليدريب و  معايير او معلومات

ويبدو أن بعض وأثار  ح يظة المدرب للميابعة واليطوير. النار ي جيج دا   يعل  ان ا 
  ييل  يجب القيام ب    امساعد اليةيية الراجعة عامالري أن ييون  ونرغبيالمدرسين 
 ي موض    ا ويجب القيام ب ت اليقييمات اليي يحيو  عل  وص اييون بالنسبة ل م 

اليعاون.  ايجاطوي ضلون من المدرسين النمايج بعض أن  مثال ، عل  سبيل ال  يرحيب
و م ري اداا  ا يمام رديد ري رؤية اآلخرين  ملدي  العديد من المدرسينروم  يل  ، 

مراقبة اآلخرين من أجل وان  يا النو  من المدرسين يحب  . ال علية  عملية اليدريب
 اليدريسية لعمليةاراقبة مر ي الحصول عل  وج ة نظر مخيل ة ري اليدريب. 

اداا للمساعد  ري يقييم  لخبرات اكخرين من المدرسين واكسي اد  من ا اسييراف 
 . المدرب بالمقارنة

 (feedback ) الراجعة ولم يين المرا د  مجدية وم يد  مالم يقرن باليةيية
من  المعرريبنيائج  ادااط  اخبار الميعلمباخيصار يمين القول إن اليةيية الراجعة  ي 

بيخير  من المعلومات الميرايمة واليي يسا م بريل او باخر ري يحسين خالل يزويدط 
واليمين من  بريل يامل  األداا اسييعابلمساعدي  ري و بريل مسيمر ،  ادائ  اللةو 

واحيانا اليةيية الراجعة يود  ال  يعديل الجوانب المائلة من يل  اكيجاط الصحي  ، ب و
اليةيية الراجعة  بحاجة إل  يعديل . و يا يرير إل  اريباط م  وم تا يانإي  اكداا

باعيبار ا إحد  الوسائل اليي  ) Assessment)بالم  وم الرامل لعملية اليقويم
ييون يسيخدم من أجل ضمان يحقيق أقص  ما يمين يحقيق  من الةايات واأل داف اليي 

باليةيية الراجعة يمين  لطالب  المدربد إن يزوي ومحط نظر االعملية اليعليمية  بةية
اليعلم ، واندماج  ري المواقف  وي ثير عملية أن يس م إس اما يبيرا ري زياد  راعلية

الي  ي عن  باليةيية الراجعة يس م ري ي يئة جو رالمدرب . ل يا  المعرريةوالخبرات 
، يما المدربم وبين مي يسودط األمن والثقة واكحيرام بين الطالب أن س م ، وبين ييعل

يساعد عل  يرسيخ الممارسات الديمقراطية ، واحيرام اليات لدي م ، ويطور المراعر 
 . يعد م  وم اليةيية الراجعة من الم ا يم وخبراي م اإليجابية نحو قدراي م اليعلمية 
 وطرائق اليدريب ليون  يعد من أ م المحاور اللةو واألسب الم مة ري مجال اليعلم 
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 (Objectives)األ داف  يحقق   ومن خالل  اسية لنجاح أية عملية يعليميةاألس
 نال  نوعان :  اليةيية الراجعة اإليجابية اليربوية والسلويية خالل عملية اليعلم 

 اساسيان من اليةيية الراجعة:

 Positive Feedback اليةيية الراجعة اكيجابية – 2

ومات اليي ييلقا ا الميعلم حول إجابي  الصحيحة ،  ي المعل اليةيية الراجعة اإليجابية 
بمعن  اخر ان المدرب و ي يزيد من عملية اسيرجاع  لخبري  ري المواقف األخر  

او اليرييز ري اجاباي  عل  النقاط اليي اجاد ري ا ري اجابي  وعدم  الطالبيحاول مناقرة 
 . ال ري اجابي محاسبي  عل  اكمور اليي اخط  ري ا او اليي لم ييير ا رع

  Negative Feedback اليةيية الراجعة السلبية -3

 الميعلم لمعلومات حول اسيجابي  الخاطئة ، مما يؤد  إل  يحصيل دراسي أرضليلقي يعني 
ت ويحسين اكداا ري ا لييون مي يئا ليقييم اخر اب عاد  النظر بيل  المعلوم ي ومطالي

ل ا روائد يبير  ويثير  الراجعة  أن اليةيية  لقياب درجة اليقدم لدي  . ومما ك ر  ري
 للميعلم من ا: 

 
مصادر مخيل ة سواا  منليي يمين أن يحصل علي ا الميعلم المعلومات ا يريل يم أن ا-1

وال دف من ا  لةو األداا ال يانت داخلية أو خارجية أو يلي ما معاً قبل أو أثناا أو بعد
و ي احد  الرروط األساسية  اكسيجابات اكمثل، وصوكً إل  اللةويةيعديل اكسيجابات 

 .ومسيواط لعمليات اليعلم و ي نظام ييطور م  يطور مراحل اليعلم

 
اليي يوض    ي المعلومات اليي يعطي للميعلم عن اإلنجاز ري محاولة ليعلم الم ار -2 

 .خالل أو بعد اكسيجابة أو يلي مااللةة دقة 

 
م ا واكسي اد  من ا عن طريق المعلومات الوارد  للميعلم ويقوي يعني معررة النيائج-3 

 اللةو .نييجة سلوي  

  
من خالل يعلم   المعرري واللةو  إن المعلومات اليي يزود ب ا الميعلم  عن أدائ    

المعلومات يمين أن ييخي  ، و يط اللةو الم ار  يعد من أيثر الميةيرات أ مية ري اليعلم 
المخيبر  ، إي ان ا يخبر  من الظروف اليعليمية أو ظروف البحم أريال عد  سواا يانت

إن  األداا أو بعدط أوري يلي ما، يما خاللاو أدائ   أثناا و ي عن درجة ي اا الميعلم
خالل العملية اليعليمية وان اإلخ اق ري  المعلومات حول األداا أو ي ااي  يبدو جو رية

اليعلم ياملة، رضال" عن إن أسلوب أو  يةيامين مثل  يط المعلومات سوف يمن  عمل
اليعلم أيضا"، ران اسيخدام أيثر من  طريقة يوصيل  يط المعلومات  ي م مة لعملية

 .المعلومات يؤثر عل  األداا وري عملية اليعلم طريقة أو يةير الزمن الي  يقدم ري   يط
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اليةيية الراجعة  ي يل يعري ات لم  وم اليةيية الراجعة نجد إن  من ومن خالل يل ما يقدم
الصحي   الميعلم ليوضي  األداا  ال  المدرب   والعملية اليي يقدم ا  المعلومات النظرية

بمثابة عملية  أو الم ار  لةرض اليحسن ري  يا األداا، وبما أن اليةيية الراجعة  ي للةة
القدر  عل   اإلخ اق أو عدم ميابعة ميدانية ييون غرض ا يحسين أداا  الميعلم إيا ران
العملية اليعليمية، ويل  كن  إعطاا المعلومات الصحيحة عند يعلم الم ارات يعني ضعف

 .ا و غياب اليةيية الراجعة أو قلي  أ م أسباب ضع  ا

  :WRITINGثانيا : الكتابة     
عندما يقوم الطالب بكتابة شيت ما ,سيكون بحاجة ماسة لتغذية راجعة من المدر           

يحسن اداته  و ي عر ايضا بين جهده لم يذهب هباتا لذل  على المدر  ان يقوم بتقييم  لكي

 ادات ورشةعمل الكتابة للمواضيع الموجودة في الجدو  التالي:

 مواضيع الكتابة في منه) الصف الاالث المتوسطيبين  11شكل رقم 

Unit Topic of writing page 

Unit 1 postcard 16 

Unit 2 Menu 22 

Unit3 Description of a person 32 

Unit 4 Star profile 38 

Unit5 Leaflet 48 

Unit 6 e-mail 54 

Unit 7 Instructions 64 

 

 الب فاكار فانه من الصعوبة ان نقييم  01في الص و  الكبيرة والتي تحتوي كمعد  على 

ثةاسابيع كما م ترض لذل  الطالب أي نختبرهم ش ويا ب كل من رد في كل اسبوعين او ثال

عند ال روع بتقييم كتابة الطالب واعطا هم التغذية الراجعة على هذا التقييم نحتاز 

 استخدام اال ارات التالية:  

 

 : مناق ة المدر  clear assessment criteria معيار التقييم الواضح• 

ييم الذاتي  وتقييم المايل المعيارمع الطالب  لجعلهم أكار وعيا لما سيكتبوا ويجعل من التق

 اكار فعالية وعملية من خال  ما يلي : 

 

وتعني مد  اتصا  االن ات المكتوب بالواجب المكلف به ,:  messageق التوصيل 1

  الطالبق

  

:  هو وضوح شكل االن ات وتنظيم كتابته ونظافة الجمل  organizationق التنظيم 2

 واناقتها  ووضوح التطور في فكرته ق

   

و هو استخدام أدوات  الربط ب كل صحيح واستخدام ادوات التنقيط  , : linkingق الربط 0

  المناسبةقوترابط فقرات الموضوع ببعضق
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االستخدام الصحيح للم ردات والتراكيب النحوية   وعدد من  :  accuracyق الدقة 1

امراجعة استمارة الطالب بال علق اتخطات في الهيكل النحوي والم ردات التي درسوها

ا من المكن ان تغير عناصر المعيار حسب حاجة المرفبق( (( Rubric2 2التقييم رقم 

 الطالب ونوع االدات وراي المدر (
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   يوضح استمارة تقييم ور  الكتابة االنتاجية 11شكل رقم 
        Rubric  .2 .  Daily and Systematic Observation  Form  For Writing     

Performance  Date…………….Unit………..Class………..Section………Kind of Work………….Number of 

Groups………. Pairs……………Grade…………….school………………….. Number of class…… 
 teacher`s name and signature……………………………….Headmaster`s name and signature……………. 

 

 

 ه االستمارة : الرجاء قراءة المالحظة ادناه قبل اسخدام االستمارة:كيف يستخم المدرس هذ
مالحظة: بعد ررح المدرب للواجب الي  يقوم ب  الطالب بالعمل م  مجموعية يعطي  الوقت الياري للعمل بيل  سييون المدرب حرا رعلي   

لمالحظات واليةيية الراجعة م  اليقييم وييون اليقييم اليجول ري الصف لمساعد  الطالب عل  اداا الم ام اللةوية عن طريق اعطااط ا
 ب سيخدام اكسيمار  اعالط ويما يلي:

 يقييم الصف يوحد  ياملة يسيخدم المدرب الج ة اليسر  من اكسيمار  بجوليين ري يل جولة يؤرر   -1 
 نقطيين من نقاط المعيار اكربعة.    
يل رعبة يوميا ويييب  طالب من 5ال  4ويل  ب خييار  ب الج ة اليمن  من اكسيمار وليقييم الطلبة بريل من رد يسيخدم المدر-2 

الخطة اليومية بريل  -1الحقل الوسط ييب ري  -3اسماؤ م ري الميان المخصب عل  يمين اكسيمار  ويجر  يقييم م عل  جوليين. 
ادوات  -6وسائل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -5لياريخ الوقت وا--4اد  اليدريسية ا داف الم -3اسماا الطلبة الةياب  -2مخيصر 

 يمأل المعلومات    -6اليدريب المسيعملة
الموجود  ري رأب اكسيمار  ويررح للمدير بعد اني اا الدرب ويييب اسم المدير علي ا ويوقيع  وخيم  المدرسة ويعرض للمررف     

ال  سجل المدرب يوميا   ويعرض  عل  ولي اكمر عند اكعيراض عل  درجات ينقل الدرجات من ا  -7اكخيصاب عند زياري  المدرسة
 ولدط او ابني  .

STUDENT `S 
Writing 
PERFORMANCE 

 

CRITERIA 

Daily 
Assessment 
Class 
Performance 

or 

FEEDBACK 
Circle  A,B,C or D 

 

Comments and Daily 
Plan 
Write your notes and your daily 
plan briefly in this field 
including the 
Teaching  Material  you are 
going to use in your classroom 
;visual aids, pictures cards and 
wall charts…..etc. 

 
  Systematic Assessment 

Student`s 

Name   
selected 

 Students  

Student`s Performance 
 

Write A,B,C,D  in the space 

1.Message 

Relevance of the 

 composition to the 
task in terms of 

contents.   
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

   

1……..2……..3…….4….. 

  

1……..2……..3…….4…  

 1……..2……..3…….4…

…. 

2.Organizatio      
Clear organization and 

layout of composition 
,as well as clear 

developments of the  

ideas. 
 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 
D 

 1……..2……..3…….4… 

 1……..2……..3…….4…

…. 

 1……..2……..3…….4…

…. 

 1……..2……..3…….4. 

3.Linking 

The use of linking words 
and expressions ,and the 
use  of appropriate 
punctuatio 

 
A 

 
B 
 

 
C 

 
D 

 1……..2……..3…….4…

…. 

 1……..2……..3…….4…. 

4. Accuracy 

Correct use of grammatical 
structures and lexis in the 
number of simple mistakes 
with structures and 
vocabulary the students 
have already studied.   

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 1……..2……..3…….4…

…. 

 1……..2……..3…….4…. 

 1……..2……..3…….4… 

Total      1……..2……..3…….4…

…. 
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-Use of pairاالطالب +الطالب الجليس(استخدام أن طة كتابة  الطالبين• 

writing activities     : 

 

من الم يد ترتيب  عمل الطالب ب كل أزوازا وحسب جلوسهم في المقاعد(عند القيام 

ورشة الكتابة   ال سيما في المستويات المختلطة ا المكانية اللغوية ليجني بين طة 

 المدر  ال وا د التالية :

 

 ق  تباد  اتفكار معا وكتابتها ب كل منظم 1

 0ق ترتيب الكتابة ب كل  فقراتق 2

ستنت) من ذل     ثم التالقح بين كتابة الطالبين الكتابة ب كل فردي في ال قرات   ق0

 جمع مستو  ومقدرة  البين متعاونين قبل  تسليمها للمدر  لل حص والتقييمقمسودة ت

  

 :   writing as classwork activityالكتابة كن ا  ص ي• 

 

هنا تكون الكتابة لالن ات داخل نرفة الصف وال يعطى هذا العمل كواجب بيتي  ق وهذا  

ي الصف واعطات تغذيته يعني أنه سيكون لد  المدر   ال رصة  الكافية للتجوا  ف

الراجعة للطالب  على أدا هم  ويحدث ذل  بعد كتابتهم خطط االن ات وانتاز مسودات 

 الكتابةق 

  

 editing تصحيح المدر  السريع نظام كتابة االن ات داخل نرفة الصف مع• 

in class with correction codes  : 

 

المدر  السريع ق بدال من تصحيح  الم يدة تكمن  باستخدام نظام تصحيح االموراحد  

االن ات والتعب فيه  يمكن للمدر  تيشير اتخطات للطالب للعمل عليها بين سهمق إذا 

أعطي   الوقت وبدأ الطالب بالكتابة في الصف   سوا اعاد المدر  االن ات للطالب بعد 

دم الطالب  النظر فيه او  عندما يتجو  المدر  في الصف للنظر بين اتات الطالب سيستخ

 في كلتا الحالتينق  المدر  الراجعة ومالحظاته عن االخطات و يكتبوا مسودة االن ات تغذية

 

 : Use students` writing استخدام كتابات الطالب• 

 

عندما ينتهي الطالب من كتابة ان اتاتهم ب كل فردي او جماعي     فمن اتهمية بمكان 

مرحلة في الن ا  المكتوب تهد  الى ان يقوم احد  االست ادة من  ما كتبواق  فين اخر

 الطالب بقراتة االن ات و مناق ة من قبل الطالبق 

 : do assessment in the class القيام بالتقييم في نرفة الصف• 
 

 ريقة واحد م يدة للجمع بين التقييم الذاتي   وتقييم المايل وتقييم المدر  هو بيعطات  

لصف وخصوصا اذا كان العمل عن  ريب االزواز من الطالباالعمل للتقييم  في ا الوقت

ق وضع ان اتات الطالب على الجدران في جميع أنحات الصف مع -الانا ي(لكتابة االن ات  
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وضع معيار مسبب مت ب عليه بي عطات االن ات درجة من قبل الطالب تكتب في نهاية 

الطالب بعد ذل  يختار المدر   المسودة مع توقيعهم يضع المدر  درجة بجانب درجة

ان اتات معينة ويقارن بين الدرجات المعطاة من قبل الطالب ودرجتهقوهذه فرصة ل رح 

 السبب الذي عليه ان اتا معينا يستحب درجة  جيدة او خالفهق 

  

 : Portfolios االمحافب ال ردية(مل ات ح ب ان اتات الطالب•   

 

مالهم   على مدار السنة اعلى سبيل الماا    ثالثة ت جيع الطالب على اختيار افضل اع

أفضل قطع  ان ا ية في كل فصل دراسي( ويمكن وضع هذه القطع في ملف لكل  الب 

االمحافب ال ردية( وفي نهاية العام الدراسي يقوم المدر  باعطات تل  االن اتات درجات 

العام الدراسي    فضال عن  توضح التطور والتقدم المعرفي للطالب في كتابة االن ات خال 

الجهود التي بذلوها على تل  االن اتات  وهذه المحافب يمكن ان تكون  سجالت م يدة جدا 

لتسجيل اتدات ال ردي والتقدم في الكتابة  ويمكن أن تكون نسخا يمر عليها المدر   قبل 

حب الطالب الجديد ليحدد مستو  الطالب ومد  تقدمهم وربما تصا بداية العام الدراسي

 الى ص و  او مراحل دراسية اخر  قعند انتقاله 

 

 ASSESSMENT-SELF  ثالاا : التقييم الذاتي

على  Iraq Opportunitiesيحتوي المنه) الجديد في اللغة االنكليزية فرل العراق 

 :موضوعات منظمة عن التقييم الذاتي كما مبين في الجدو  التالي
 يم الذاتي في منهج الصف الثالث المتوسطيبين مناطق التقي 71شكل رقم  
  

Area Unit 1—7 Aim Book Page 

Learning to learn Lesson F At the beginning of the year ,there is a 
questionnaire which encourages students to 

think about what they have learnt in the 

Revision Unit and what they can do in 
English. 

Students` 
Book 

 
 10 

Check your 
Grammar and 
vocabulary 

Unit 1-7 At the end every two units ,there is a self-

test section which enables students to 
check their learning of target structures 

from the two units .Give students time to do 

these and check their own answers ,writing 
down their results in the Unit Diary. 

Activity 
Book 

16,3
0,46,
56, 

Check your progress Unit 1-7 This self-test section looks at all of the 

structures that students have studied so far 
in the course. 

Activity 
Book 

17,3
1,47,
57, 

Unit Diary Unit 1-7 This section encourages students to reflect 
on their learning in the previous two units 

,and refers students back to the unit 

Objectives from the start of the units. 

Activity  
Book 

17,3
1, 
47,5
7 
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assessment with teacher -linking self ربط التقييم الذاتي بتقييم المدرسين

assessment 

 

 الدراسي   في المجاالت التالية لل صل  درجةا لب من الطالب إعطات أن سهم       

  11             القراتة         11 وتحدث              11كتابة       

  11التراكيب النحوية          11الم ردات            11االستماع  

 

ومجموعاتهم من االن اتات , unit diaryيمكن للطالب استخدام يوميات الوحدة

ليقدروا درجة لكل عنصر لغوي مر بهم خال  العام    portfoliosفي محافظهم المح وظة

تقييمات الطالب مماثلة لتقييم  ثم يقوم المدر  بمقارنتها مع تقييمهق إذا كانت الدراسي

لدرجة  اما إذا كانت ` تقييمات الطالب أقل من تقييم المدر  المدر  يوافب ويؤيد تل  ا

يضع المدر  درجته الخاصة مع التعليبق اما إذا كانت تقييمات الطالب   مرت عة   حينئذ 

على المدر  ان ينتظر حتى يتحدث معهم عن ذل  ب كل فردي ثم يكتب الدرجة النها ية 

فيذا اعطوا حجة مقبولة على المدر  مع تعليقه عليها بعد سؤا  كل منهم عن السبب 

قبو  الدرجة و ينظر في رفعها ق إذا اتضح ان الطالب لم ييخذوا العملية  على محمل الجد 

وضخموا الدرجة ب كل متعمد  لغرض المساومة    يمكن للمدر  خ ض الدرجةق كما في 

 الجدو  التالي:

 المدر  والطالبيبين جدو  توزيع الدرجة  التقديرية من قبل  18شكل رقم 

 

Area  My mark   Teacher`s mark   Comment 
 Speaking    

 Listening    

 Reading    

 Writing    

 Grammar    

 Vocabulary    
 

  formal summative or: رابعا. اكخيبارات اليحريرية الراملة 

written tests   

او ( quizكتوبة وتيخذ شكل االختبار اليومياو تكون عبارة عن وثا ب م               

مكتوبة او مطبوعة  وهو   بورقةاسبوعي او شهري او منتصف العام الدراسي او نهايتة 

تقييم رسمي تكون له درجة عددية   تقرر أسا  أدات الطالب وفي كتاب اللغة االنكليزية 

ساعد الطالب على الجديد فرل العراق هنال  حيز كبير لهذا النوع من الختبارات ت

 اعدادهم لالمتحانات العامة الوزارية   التي يتعين عليهم ادا هاق االختبارات في فرل
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 العراق  تحوي المميزات التالية : 

 جميع االختبارات ترتبط ارتبا ا وثيقا  بالمواضيع الموجوده في وحدات فرل العراقق • 

لم قواعد اللغة والم رداتق وتقدم م اتيح اختبارات استخدام اللغة اإلنجليزية تقيس تع• 

`ق اختبارات القراتة والكتابة  Student`s Bookاإلجابة في نهاية الكتاب المدرسي

ق المهام بالمواد الموجودة في وحدات المنه) تحتوي على مواد مايرة لالهتمام وذات صلة

ى االستراتيجيات مماثلة لتل  التي يبحث عنها الطالب  في الكتاب المقرر   وتركز عل

التواصلية التي حصلوا عليهاق كما هناك م اتيح اإلجابة في نهاية الكتاب المدرسي `ق هذه 

 االختبارات واضحة تماما في الجداو  التالية : 

 

 

 التحريرية في منه) الصف الاالث المتوسط يوضح انواع الختبارات 12شكل رقم 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 

Test Page General Description                  Test Type Assessment 

Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 4 

Test 5 

Test 6 

Test 7 

After  each 
two units   

25,26, 

41,42, 

57,58, 

65 

Use of English 
exercises test 
grammar and 

vocabulary 
presented in the 
relevant units of 

the Students` Book 

 Completion 
 selection 
 matching 
 transformation 
 correction 
 grouping 

 

 All answers 
are given in 

the Tests 
Answer Key on 
page 91 of the 

Teacher`s 
Book 
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يوضح انواع اخرى من االختبارات التحريرية في منهج الصف الثالث  02شكل رقم 
 المتوسط

                    
 

Test Page Use of English  Reading Writing 

 
Test  
A 

 
Test  
B 

 
Test  
C 

 
Test  
D 

 
 

 
18,19, 

 
20,21, 

 
32,33, 

 
34,35, 

 
48,49, 

 
50,51, 

 
58,59, 

 
.60,61 

 

 
:General  Description  

The use of English  

Sections in Tests A,B,C,D 
focus on grammar and 

vocabulary. 
 

: Task Type 

completion,  
selection, 

Matching , 
transformation, 

Correction,  
and grouping 

 
: All answers are Assessment

given in Tests Answers Key 

on page 91-92   
in Teacher`s  Book 

 

 
: General Description

These tests contain 

reading comprehension 
Tests  which test reading 

strategies in Students ` 
Book Tests A an B two 

related texts ,test C 

there is on text. 
 

: Task type 
-True/False, 

-multiple Choice,    -      
-answering questions, 

-Sentence  completion, -

-matching information. 
 

 Assessment: 
Answers are given in 

Tests Answer key on 

page 91,92  
in Teacher`s Book 

: There is General Description 
a writing task in each test .All 

the tasks relate closely to the 

topics in the Studens` Book 
units. The writing tests offer 

students the opportunity to 
demonstrate their ability to 

use their written language 

skills effectively. 
Writing  Task Type: 

description to :- the 
restaurant, 

      - a famous person, 
      - an e-mail, a letter. 

The criteria for  Assessment: 
assessment include: 
range of vocabulary and 

structure used 
organization ,linking 

coverage of points and 

presentation of ideas 
relevance to topic 

,handwriting, spelling. 
5 points are devoted to each 

point s above.  See criteria on 
page 75 Teachers` Book. 

 

 
  
ة في منهج الصف الثالث اخر من االختبارات التحريري يوضح نوع 07شكل رقم  

 المتوسط
 

Test Page General Description Task Type Assessment 

Test 1  
Unit 1- 
4 

 
Test 2 
Unit 5-7 

 

36,37, 
 
 

62,63 

 

These tests correspond to 

units 1-7 in the 
Students`Book and cover 

four and three units  
respectively. You may 

want students to 
complete these tests at 

the end of the year, when 

all units have been 
covered .Tests 1 & 2 are 

marked out of 50.All 
answers are given in the 

Tests Answer Key on page 

92 . 

 

1.completion 

2.circle the right 
answer 

3.transformation 
4.rearranging 

5.matching 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

All the answers in Tests Answer 

Key In the Teachers` Book . 
Page: 92 
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اخر من االختبارات التحريرية في منهج الصف الثالث  يوضح نوع 00شكل رقم 
 المتوسط

  

Test Page General Description Task Type  Assessment 

Test 1 
 

Unit 1—
4 

 
Test 2 

 
Unit 5- 
7 

 
 

  
76 

 
 
 

77 

There are two progress tests 

in this Teachers` Book .They 
are related to the grammar 

and vocabulary in the relevant 
units of the Students` Book. 

These tests should be 

administered under usual 
formal test conditions. Each 

test consists of series of 
grammar a vocabulary 

exercises which are dealt 

within the corresponding 
lessons in the students ` Book 

.These tests do not exceed the 
range of grammatical 

structures and vocabulary 

items introduced in a given 
unit or lesson. 

These test are out of 50. 

 
1.Completion 
2.Correction 

3.matcing 

4.transformat
ion 

5.circling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
All Answers of these tests are 

given in Tests Answer Key on 
page92 Of Teachrs` Book 

 

 

 :                             ASSESSING WRITING تقييم مهارات الكتابة 

 

المعيار  -1عايير تقييم او تصحيح مادة االن ات وهي هنال  نوعان من م•       

وهذا النوع يقوم بتسجيل االدات ب كل شامل بدون مكونات  holistic rubricال امل

وهذا النوع من المعايير يسجل   Analytic rubricالمعيار التحليلي -2اولية من صلة  

الدرجات ليعطي درجة مكونات اولية من صلة ومن ثم يضيف او يربط تل  المكونات او

 نها ية كاملةق 

 وفيما يلي مزايا وعيوب كل منها : 

 

 يوضح مقارنة بين معايير ال حص لمادة االن ات 20شكل رقم                           

 المعيار

Scoring  

Rubric  

      Strengths   نقا  القوة  Limitations  التح ظات او نقا  الضعف 

Holistic 

 ال امل

*Scoring is faster than with analytic 

rubrics  

*View the performance as a whole  

اسرع في عملية التصحيح وذل  بيخذ نظرة شاملة 

 على االدات

* No focus on details  

*Scorer bias or errors can be masked  

ال يحدث تركيز على مكونات االن ات المصحح يمكن  

 طات ممكن ان تهمل او تغطى من قبلهان يتحيز واالخ

Analytic 

 التحليلي

*Identifies strengths and weaknesses of 

each participant  

*Some key elements may be given  

higher weight in scoring يبين نقا  الضعف 

 والقوة للطالب مع الاقل في عملية التصحيح 

*Scoring is slower  

*Difficult to identify well defined 

elements   

عملية التصحيح بطيئة من الصعوبة تعيين العناصر  

 المحدد جيدا
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اكنراا رحبيبين يحديد الدرجة المقابلة لالخطاا ري عملية  اعالط  24ريل رقم   
 
 
 
 
 
 

 
Mark 
Pts 

 
Vocabulary and 
Structure 

 
Organization linking 
And register 

 
Presentation 
Coverage of points 

 

 
Relevance handwriting 
And spelling 

 

 
  

 5 

 
Wide range  of 
structure and 
vocabulary 
demonstrating 
control of language 

 
Clear organization 
With a variety of 
linking devices 

 
Presentation and 
register wholly 
appropriate to 
purpose and 
audience 

 

 
Full coverage of 
points required 

 
  

 4 

 
Good range of 
structure and 
vocabulary 
generally accurate 

 
Effective 
organization 
suitable linking 
devices 

 
Presentation and 
register 
appropriate to 
purpose and 
audience  

 
 

 
coverage of points 
required with 
sufficient detail 

  
 

 3 

 
Adequate range of 
structure and 
vocabulary ,some 
errors 

 
Adequate 
organization simple 
linking devices 

 
Presentation and 
register on the 
whole appropriate 
to purpose and 
audience 

 

 
Coverage of main 
points required 

 
 

 2 

 
Range of structure 
and vocabulary 
rather limited ,   
errors may obscure 
communication 

 
Inconsistent 
organization ,few 
linking devices   

 
Unsuccessful 
attempts at 
appropriate 
presentation and 
register 

 
Some omissions 
and/or irrelevant 
material 

 
 
 

 
 

 1 

 
Narrow range of 
structure and 
vocabulary little or 
no language 
control 

 

 
Lack of 
organization and 
linking devices 

 
Little or no 
awareness of 
appropriate 
presentation and 
register 

 
Numerous omission 
and/or considerably 
irrelevant material 
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 فيما يلي :  21 و 20 رقم االشكا توضيح 

)  رااي مان ج اللةااة اكنيليزيااة الجديااد سااؤال اكنراااا ويي يااة رحابيقيايم م ااارات الييابااة 
 ( Iraq Opportunitiesررب العراق 

 : هنال  نوعان من المعايير ل حص مادة االن ات وهي 

 :holistic rubricالمعيار ال امل -1

 مكونات اولية من صلة   وهذا النوع يقوم بتسجيل االدات ب كل شامل بدون      

  : Analytic rubricالمعيار التحليلي -2

وهذا النوع من المعايير يسجل مكونات اولية من صلة ومن ثم يضيف او يربط تل       

 المكونات اوالدرجات ليعطي درجة نها ية كاملةق 

 وفيما يلي نقا  القوة والضعف لكل منهما : 

  

 ل امل و التحليلي تبدو واضحة فيما يلي:نقا  الضعف والقوة في المعيارين  ا
 

: يكون المعيار ال امل سريعا في عملية ال حص اكار من المعيار نقا  القوة -1

التحليلي ويبدو ان المعيار التحليلي يبين نقا  الضعف والقوة في مستو  الطالب 

 المعرفي بدقة اكار من المعيار ال املق

تركيز على مكونات االن ات من قبل  : في المعيار ال امل اليحدث نقا  الضعف -2

ال احص ويمكن له ان يتحيز و يهمل او يغطي او يتغاضى عن بعض االخطاتق اما 

 في المعيار التحليلي فتكون عملية ال حص بطيئة جدا ومتعبة لل احص ن سهق

 

( نبأأدأ  بتحديأأأد عأأدد مأأأن  (holistic rubricال أأامل للحصأأو  علأأى نمأأأاذز التقيأأيم•  

ودة فأي  ادات الطأالب   تتأراوح مأا بأين درجأة ادات منخ ضأة إلأى درجأة ادات مستويات الج

عاليأأة  ق ثأأم تقأأوم بتعريأأف نطأأاق المعيأأار مأأن خأأال  وصأأف الخصأأا ص التأأي تحأأدد كأأل مأأن 

درجأأة جأأودة اتدات و ريقأأة سأأرد ال كأأرةق ويجأأوز تعيأأين أرقأأام أو عالمأأات نوعيأأة  لكأأل 

ن أات حسأب المعيأار ال أامل  بقأا و كمأا يتم فحص سأؤا  االمستو  من مستويات اتداتق 

 يلي:

  

( اذا توفر في االن ات درجات على سبيل الماا  1تعطي درجة كاملةا  -1

 :الص ات التالية

   سلسلة واسعة من الم ردات والتراكيب النحوية التي  الم ردات والتراكيب :

 ت ير الى سيطرة لغوية كاملةق

 وضوع على تنظيم واضح مع تنوع احتوات الم  :التنظيم  و الربط والتسجيل

 ملحوظ  في أدوات الربطق

 عرض و تسجيل شامل وصحيح العرض وتغطية النقا  االساسية للموضوع :

 للهد  ومكونات الموضوع وشخوصهق

  وجود تغطية كاملة  اتصا  الموضوع بال كرة المطروحة و الخط و االمالت :

ية ونياب اخطات ادوات لنقا  الموضوع االساسية مع نياب االخطات االمال 

 التنقيط  مع جودة وجمالية في الخطق
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 ( اذا توفر في االن ات مايلي:على سبيل الماا  1درجات من  1تعطى ا -2

 
   توفر سلسلة جيدة من الم ردات والتراكيب ت ير الى  الم ردات والتراكيب :

 سيطرة لغويةق

  بط تتخلل : وجود تنظيم مؤثر مع ادوات رالتنظيم  و الربط والتسجيل

 الموضوعق

  توفر عرض مع تسجيل صحيح العرض وتغطية النقا  االساسية للموضوع :

 للهد  ومكونات الموضوع وشخوصهق

  توفر تغطية فقط لنقا  اتصا  الموضوع بال كرة المطروحة و الخط و االمالت :

الموضوع  يرافقها ت صيل كا  مع وجود اخطات امال ية قليلة جدا ووضوح 

 في الخط ق

 

 اذا توفر في االن ات مايلي: درجات على سبيل الماا ( 0ا تعطى  -0

 

   توفر سلسلة مناسبة من الم ردات و التراكيب مع :  الم ردات والتراكيب

 قبعض االخطات

   تنظيم مال م مع ادوات ربط بسيطة و قليلةقالتنظيم  و الربط والتسجيل: 

  سجيل صحيح و عام : عرض مع تالعرض وتغطية النقا  االساسية للموضوع

 للهد  وشخول الموضوعق

  تغطية النقا  اتصا  الموضوع بال كرة المطروحة و الخط و االمالت :

 المطلوبة للموضوع فقط مع بعض االخطات االمال ية وقلة في وضوح الخطق

 

 اذا توفر في االن ات ما يلي: درجة على سبيل الماا ( 2ا تعطى  -1

 
   التراكيب والم ردات مع اخطات ونموض  : سلسلة منالم ردات والتراكيب

 في التواصلق

 تنظيم نير متجانس يرافقه ادوات ربط قليلة او  التنظيم  و الربط والتسجيل:

 نا بة تماماق

 محاوالت فاشلة في العرض  العرض وتغطية النقا  االساسية للموضوع:

 الصحيح والتسجيلق

 هنال  بعض الحذوفات  :اتصا  الموضوع بال كرة المطروحة و الخط و االمالت

يرافقها افكار نير متصلة بالموضوع مع وجود اخطات امال ية واخطات في 

 التنقيط  ورداتة في الخطقق

 

 اذا توفر في االن ات ما يلي: درجة على سبيل الماا ( 1ا تعطى -1
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 سلسلة ضيقة من الم ردات والتراكيب مع انعدام : الم ردات والتراكيب

 للسيطرة اللغويةق

 نقص في التنظيم وادوات الربط او نيابها تماما : يم  و الربط والتسجيلالتنظ

 من النص االن ا يق

 نياب الوعي في العرض : العرض وتغطية النقا  االساسية للموضوع

 والتسجيل يصورة تامةق
 حذوفات كايرة مع اتصا  الموضوع بال كرة المطروحة و الخط و االمالت :

وعدم وضوح الخط مع كارة في  االساسيةنياب التصا  الموضوع بال كرة 

 قاالخطات االمال ية واخطات التنقيط

نبدأ بتحديد العناصر الر يسية أو  (Analytic rubric)بالنسبة للمعيار التحليلي  

المكونات تدات معين بإن ات قا مةق ثم نقوم بتصميم مقيا  التقييم الستخدامه  في تقييم 

 كونق أدات الطالب على كل عنصر او م

   Constructing Rating Scaleبنات مقيا  التصنيف

مقيا  التصنيف يتكون من سلسلة من الخطوات أو النقا  التي تستخدم لوصف • 

الخطوات في المعيار هو المهمق فكلما زادت  الخطوات  مستويات مختل ة من اتداتق وعدد 

خطوات تقريبا  1صل احيانا إلى   زادت الموثوقية في المعيار  ق وهذه الزيادة الملحوظة ت

خطوة تقريباق  لذل  فين العناصر المحتوية  21  اما زيادة الموثوقية فستنحسر  لتصل إلى 

على عدد اكبر من الخطوات نادرا ما تستخدم  لكون الزيادة في الموثوقية  الناتجة من 

د الموثوقية اضافة الخطوات ستكون بالتالي   ي ة ق انه لمن السهولة بمكان ان تزدا

  بيضافة المزيد من العناصر  ق 

 ( يستخدم  التالي في فحص االن ات:Analytic Rubricفي  المعيار التحليليا 

نحدد االخطات اوال ثم نعلمها باالشارات اوالعالمات التالية بعد ذل  نحسب عدد االخطات مع 

لي تعطى الدرجة تعيين الدرجات المحسومة لكل خطي مع جمع درجات الحسومات وبالتا

 النها ية الباقية بعد الحسم  :

 وكما يلي:

 t like cheese .                       dosen`He( مالSيؤشر الخطي االمال ي بـ ا -1

        

  cleaned her  up sheShe got( مال  pيؤشر الخطا في ادوات التنقيط بـ ا -2

teeth.  

 the book.                We looked( مال   8يؤشر خطي الكلمة الم قودة بـ ا  -0

          

 this books.I`ve read         مال   G)يؤشر الخطي النحوي او التركيبي بـ ا  -1

         

 My dad is a good( مالق  Wتؤشر الكلمة المستخدمة في مكان خطي بـ ا   -1

cooker  

the room.  inered Thy ent(  مال    ا (تؤشر الكلمة الزا دة في الجملة بـ ا   -1
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 tennis.      a lotI like( مال  Oيؤشر الخطي بترتيب الكلمات في الجملة يـ ا   -1

                                

المعايير المذكورة اعاله تستخدم مع السلسلة الجديدة لمنه) اللغة االنكليزية افرل  

 العراق(ق

( وهما منه) الصف الخامس NECI) القديمااما الكتب المتبقية من سلسلة المنه 

Book 7 الصف الساد  االعدادي (ومنهBook 8  يجب ان نستخدم في فحص )

من توصيات معهد تطوير تدريس االن ات الخال بهما المعيار التحليلي القديم والذي هو 

( في العراقق المعهد الذي كان ي ر  على تدريس المناه)  IDELTIاللغة االنكليزيةا

 ( و يتم العمل في هذا المعيار كما يلي: (NECIلقديمة سلسلة ا

يتم فحص االن ات بطريقة تحليلية وذل  بمحاسبة كل جملة من جمل االن ات على الخطي 

 االو  فيها  في المنا ب التالية:

 Spelling mistakeالخطي االمال ي    -1

 Grammatical mistakeالخطي النحوي  -2

 Punctuation mistakeلتنقيط الخطي بيدوات ا -0

وتهمل بقية االخطات في الجملة الواحدة كتقييم ل كرة موضوع االن ات وهذه الطريقة  

كانت ناجحة الى حد كبير مع العلم انها تحتاز جهد ودقة من ال احص يضا  الى ذل  

 البطيت الكبير في تطبيقهاق

لسلسلة الجديدة لمنه) اللغة اما الطريقة الجديدة للتقييم ال امل والمستخدمة في ا

االنكليزية افرل العراق( فتحتوي على عناصر كايرة ومعقدة تاخذ جهد  ووقت كبيران 

   .  من ال احصين
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 الطريقة العامة ليدريب من ج اللعة اكنيليزية ررب العراق 

              
      ليدريب  ررب العراق يوض  الطريقة العامة 25ريل رقم            

 ق          حرية المدرب ودورط ري ال صل الدراسي              

  

 

يوضأأأح المأأأدر   ريقأأأة العمأأأل للطالأأأب باسأأأتخدام وسأأأا ل اتيضأأأاح المح أأأزة كالصأأأور 

للعمأأل  والكارتأأات والخأأرا ط والوسأأا ل المتاحأأة  ثأأم يعطأأي الوقأأت الكأأافي لمجأأاميع الطلبأأة 

على الواجب اللغوي المخصص بعأد ذلأ  يقأوم بيعطأات التغذيأة الراجعأة بجولأة سأريعة ثأم 

( ويضأع معيأار معيأين  rubricيقوم بتقييم الطلبة عن  ريب استمارة الم اهدة اليوميأة ا

يتابع فيه التطور المعرفي واللغوي للطالب ودرجة مساهمته في عملية التواصل مع المايأل 

 unitعة بعد ذل  يقوم بمناق ة الواجب ليتيكد من ان الهد  العام قد تحقباوافراد المجمو

objectives ق ( فعال 
 

 

      GIVE          

      TIME 
يعطي المدر  هنا الوقت 

الكافي للطلبة للعمل بمجاميع 

صغيرة وكبيرة للتواصل 

 باستخدام اللغة

 

ASSESS 
يقوم المدر  يجمع 

مغلومات عن تطور  لبته 

المعرفي باستخدام استمارة 

 خاصة معدة لهذا الغرض

 INSTRUCT      
ي رح المدر   ريقة العمل  

 بالتمارين والمهام اللغوية

يستخدم جميع وسا ل و

االيضاح المتاحة من 

مصورات وخرا ط و اجهزة 

 عرض واجهزة صوتية

     GIVE 

FEEDBACK 
يقوم المدر  بالتجو  في 

الصف لم اركة الطلبة 

بالعمل واعطات التغذية 

 الراجعة والت جيع
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 The Application of Communicativeتطبيب المنه) اتتصالي 

Approach 

 

 الدخو  للصف بعض التحضيرات قبل  

 

 المواد  

  

 text-based materials( المواد المبنية على النص 1ا

نموذجي يحوي على موضوع جوهري   وتحليل المهام اللغوية  من أجل كل در  

التطوير الموضوعي يعتبر وضعا عمليا من الممارسة للوصف ومح زا للعرض واستيعاب 

 االسئلة واعادة صيانة التمارين اللغويةق

  

هي مجموعة متنوعة من  task-based material( المواد المبنية على المهام2ا

اتدوار والمحاكاة   وأن طة االتصا  المبنية على المهام  اعدت لدعم تدريس   اتلعاب   و 

 اللغة  ق  سص و  الطريقة  االتصالية في تدري

 

 : authentic materials( المادة الحقيقية والحية0ا

اد الحية والحقيقية التي ووقد دعى العديد من أنصار تدريس اللغة االتصالية استخدام  الم

طة الحياة اليومية للنا  وتنقلها لل صو  الدراسية ق وهذه الحالة  ت مل تعكس ان 

العالمات   والمجالت   واإلعالنات   والصحف وااللعاب مال    الوسا ل المر ية الحية 

واالناني واشر ة ال يديو   أو   مصادر الرسوم البيانية والمر ية المحيطة بالوسط 

 نى اتن طة التواصلية عليهاق الطبيعي للطالب والتي يمكن أن تب

 

   (دور المدر  في تدريس مادة المنه) الجديدا فرل العراق   

 

في نرفة الصف مهم جدا وخطير بعد التغيير الكبير الذي حصل في  المدر دور   اصبح

الى الطريقة     Audi-lingualالعراق   والتحو  الم اجئ  من الطريقة الصوتية

  يستحب وق ة  ويلة وجادة ل هم وتقدير Communicative Approachالتواصلية 

العواقب و لنكون جاهزين لما يجري في الميدان التربوي االنق فا لمدر   في الوقت 

الحاضر   يجب أن يكون على بينة من حقيقة ان المنه) القديم المعتمد على الطريقة 

(هو الذي ي عل (teacher-centred  كان مركزه المدر   NECIالصوتية والمسمى   

كل شيت في الصف    اما المنه) الجديد المعتمد على الطريقة التواصلية 

Communicative Teaching  والتي تركز على المسار الجديد   والتي يكون الطالب

لذل  تعقد االمر على  فالمسيلة قلبت رأسا على عقب (student-centred)   محورها

يدا   تن معظم الواجبات والمهام اللغوية تعطى للطالب المدر  فعليه  أن يعر  دوره ج

اكار منه الى المدر  الذي يكون دوره م اهد ومساعد ومرقب على ادات الطالب وكل ذل  

 يحدث لحث الطالب على كي ية التداخل مع زمال ه باستخدام النكليزية على المدر  ان 
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 قييخذ النقا  التالية بعين العتبار

 

 :  ل صلقبل الدخو  ل

 

يخطط على المدر  أن يعد ن سه جيدا قبل الذهاب إلى نرفة الصف   فإنه يجب أن • 

 ن سه جيدا   ويعد المواد التي سو  يعرضها والمعينات البصرية المتصلة بالمادةق 

يهيي االجهزة الصوتية لالستخدام ال وري   ويتيكد من أن المقطوعة الصحيحة جاهزة • 

 ال وري حتى ال يقضي وقتا للبحث عنهاق  لالستماع واالستخدام

كتابة الخطة على استمارة التقييم المعدة  لهذا الغرض مع االهدا  التعليمية والوقت • 

 المبذو  على كل هد ق 

كتابة اتهدا  التعليمية على ورقة كبيرة لتن يذها وتعليقها امام الطالب في وسط الصف • 

استخدام وسا ل االيضاح المتعلقة بالمادة من صور من بداية الوحدة حتى انتهاتهاق ثم 

( واستخدام العرض ال ديوي ان توفر realiaوكارتات ومخططات وخرا ط ولعب ا  ا ا

  جهاز العرض وان لم يتوفر باالمكان استخدام الالبتوب ال خصي للمدر ق
 

 في ال صل الدراسي

 
الستخدام االطباشير الملون    ينبغي ان تكون السبورة  نظي ة ومواد التدريس جاهزة ل• 

 بطاقات   وخرا ط الحا ط   جهاز عرض ال  افيات   والمسجالت   والكارتاتققق الخ( 

المدر  اآلن دوره ا مدرب   مساعد    ميسر   مدير  و صديب ومصدر معلومات • 

 لطالبه و مدر ق 

استخدام جميع على المدر  توضيح كي ية القيام بالمهام اللغوية من قبل الطالب ب• 

الوسا ل المتاحة التي ذكرت ان ا ويعطي لهم الوقت الكافي للتداخل والتواصل تحت اشرافه 

 ثم يعطي التغذية الراجعة حسب الطلب ويقييم ادات الطالب باستخدام استمارة التقييمق  

 ت جيع الطالب على العمل في المهام من خال  العمل الجماعي أو الزوجي او الاالثي او• 

 العمل مع المايل  وقيا م المدر  باعطات التغذية الراجعة والتقييمق        

وينبغي له م اهدة  البه عن كاب و تسجيل مالحظته عنهم  وعن`اتدات بعناية • 

باستخدام عالمات ودرجات تبين مراحل تطويرهم لتمييز مستوياتهم وهذا يتم عن  ريب 

 ق Assessment Rubric or Cheecklist استمارة التقييم 

 

بعد ررح المدرب للواجب الي  يقوم ب  الطالب بالعمل  تستخم المدر  هذه االستمارة 
م  مجموعية يعطي  الوقت الياري للعمل بيل  سييون المدرب حرا رعلي  اليجول ري 

الصف لمساعد  الطالب عل  اداا الم ام اللةوية عن طريق اعطااط المالحظات واليةيية 
 Assessment Rubric  اليقييم وييون اليقييم ب سيخدام اكسيمار  اعالط الراجعة م 

or Cheecklist :ويما يلي 
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 يقييم الصف يوحد  ياملة يسيخدم المدرب الج ة اليسر  من اكسيمار  ل
 messege)بجوليين ري يل جولة يؤرر نقطيين من نقاط المعيار اكربعة

,fluency, accuracy  and effort). 
 

 قيم الطلبة بريل من رد يسيخدم المدرب الج ة اليمن  من اكسيمار  ويل  ولي
 ب خييار 

طالب من يل  رعبة يوميا ويييب اسماؤ م ري الميان المخصب عل   5ال  4       
باسيخدام ن ب المعيار المييور اعالط.مما  مين اكسيمار  ويجر  يقييم م عل  جولييني

ب يسيطي  ان يةيير  يا المعيار طبقا لحاجي  المعررية يجدر اكرار  الي   و ان المدر
 واللةوية.

   مايلي:الحقل الوسط ييب ري 
  الخطة اليومية بريل مخيصر  -1
  اسماا الطلبة الةياب  -2
  ا داف الماد  اليدريسية  -3

  وسائل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -4    
  ادوات اليدريب المسيعملة -5     
 

 يررح ثم  ويثبت ري ا الياريخ لومات الموجود  ري رأب اكسيمار مأل المعي
بعد اني اا الدرب ويييب اسم المدير علي ا ويوقيع  وخيم  المدرسةلمدير

 المدرسة ويعرض للمررف اكخيصاب عند زياري  المدرسة

  يوميا ويعرض  عل  ولي اكمر الرخصي الدرجات من ا ال  سجل المدرب  يرحل
 ل  درجات ولدط او ابني  .عند اكعيراض ع

 
                ( 64ص حة  7و 61ص حة 5مالحظة:يرج  مراجعة اكسيمارايالخاصة ري اكريال) 
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 تنويـــــــــــــــــه                         
 

اود التنويه الى ان منه) اللغة االنكليزية ب كل عام لم يؤلف قي العراق بل اسأتورد جأاهزا 

مأأن احأأد دور الن أأر فأأي لبنأأان ولأأم يكأأن تحأأد ال ضأأل فيأأه اال اللجنأأة التأأي اختارتأأه لكونهأأا 

كون المنه) مناسبا للطالأب العراقأي وسأيحل جميأع االشأكاالت والكأوارث احسنت االختيار 

التي سأببتها المنأاه) البنويأة السأابقة للطلبأة وصأار علينأا لزامأا فهمأه جيأدا واالبحأار فأي 

 را ب تدريسأه ولكأون العأراق يمأر فأي ظأرو  صأعبة اثأرت كايأرا علأى تأدريب المأدر  

دته ووضأع امامأه  السأبل التأي تسأهل عليأه ليكون مستعدا لتدريسه لذل  جات دورنا مسأاع

فأأي   الكتأأابهأأذا الواجأأب الجديأأد والأأذي قأأد فأأوجيت قيأأه, لأأذل  ن أأرنا جميأأع مواضأأيع هأأذا 

ب أكل مقأاالت كمسأاهمة مأن نقابأة المعلمأين فأي  جريدة صوت المعلم في محافظأة ذي قأار

ال ا أدة سأاهمت المحافظة لتطوير ادات مدر  اللغة االنكليزية فأي المحافظأة ولتعمأيم مبأدأ 

 ايضا: الكتابالمواقع التالية م كوره بن ر مواضيع هذا 

 موقع شبكة اخبار الناصرية -1

 موقع صوت الناصرية االخباري -2

 موقع مركز النور الاقافي  -0

 منتد  المدر  العراقي -1

 منتديات عراق التمييز  -1

 موقع سومريون -1

 منتديات رجة بنات -1

 موقع بوابة ذي قار -8

 منتديات كولدن ترند -2

 منتديات فرل العراق-11

 موقع موسوعة العراق -11

 لمنتد  الاقافيا -12

 

شكري لهذه المواقع والمنتديات على ن رها هذه المقاالت انطالقا من مبدأ ال ا أدة والسأعي   

 لتطوير المدر  العراقي ق

جعلنأأي مأأا تقأأدم ان اتجأأرأ و ا لأأب المسأأاعدة مأأن جأأانبكم لطبأأع هأأذا العمأأل  ليكأأون كراسأأا 

لمأأدر  اللغأأة االنكليزيأأة العراقأأي وتوزيعأأه ب أأكل مجأأاني وسأأيكون لكأأم شأأاكرا مأأع مسأأاعدا 

 التقديرق

 

 اختصاصي اللغة االنكليزية 

 عبد الرزاق عوده الغالبي

 تربية ذي قار
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 اهمية التواصل                  
 اللغة االنكليزية  تعلمعملية  في                                  

للمعلومااة الم نيااة والعلميااة اليااي يساااعدط رااي  ة ماادرب اللةااة اكنيليزيااةانطالقااا ماان حاجاا
ال صل الدراسي علا  اداا م نيا  اليدريساية برايل صاحيي  قمناا بيا ليف  ايا الج اد سادا 

  لكتذب هذا  لايل  يعيبار  باللةة العربياة للنقب الحاصل بالمصادر حول الطريقة اليواصلية
فذذس ساسذذا  كتذذ   لاالذذ   حذذ ل تيقيذذك تاذذي  ليلي ذذ  كايزيذذ   ليديذذددليذذل لرذذدلل  لاالذذ     

 )فلص  لعل ك(.    كايزي   ليديدة
تاذذي  ليلي ذذ  رذذل  لسذذقل  لفهذذ    لرقسذذي  هذذا   لكتذذب  ااذذل  لرعا رذذبة  لكبراذذ  يحتذذ   

...  يتضذذره هذذا   لكتذذب   يضذذب اذذدد يقي هذذب فذذس  ل ذذف ا  لعل  يذذ   ليذذلك  لره يذذ  لت
 لردلل اال فهذ  رعييذبة رذ هل  لاالذ     كايزيذ   كقيلره  للس     ليد  ل  لتس تسباد

  ليديد  تدليسه قيسل  سه ل .
كذذالي يعتقذذل هذذا   لكتذذب  ر ذذدل  ااريذذب  ره يذذب يسذذتييل  لرذذدلل رذذه  ذذ ل  لر ذذبدل  

وماا اسايجد مان    لرعا ربة  لتس الضة فيذه رذه  لرتبقعذ    لقحذ  اذه  فبيذب  لت   ذل
معرري للمدرب مما ينعيب ايجابا عل  الطالب معلومات ونظريات يربوية يثر  الجانب ال

 العراقي وعل  المسيو  العلمي العام ري يل  الماد  الحيوية.
ارجو ان ايون قد ورقت ري  يا العمل ارضااا هلل ورردا للصال  العام واليوريق مان عناد  

 هللا.
 

                       
 المؤلف                    
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