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 ٤ًِس جُطٍذ٤س جالٗٓح٤ٗسؾحٓؼس ي١ هحٌ /  ٓوىٓس                 

                        

 ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ                            

 

ٝذٚ ٗٓطؼ٤ٖ جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ ٓكٔى ٝجُٚ جُط٤ر٤ٖ 

 جُطح٣ٍٖٛ

 ٝذؼى: 
( كى٢ جُط٣ٍوىس  جُِـىس جال٣ُ٤ٌِٗىس ضؼِىْ ػ٤ِٔىس) ج٤ٔٛىس جُطٞجٚىَ كى٢ كأ٢ٗ ٝذؼى ج٠الػ٢ ػِى٠ 

الْىطػ٘حت٢ جُى١ً هىحّ ذىٚ جُطٞجٚى٤ِس ٓىغ جالٖىحٌز جُى٠ ٓ٘ىحٛؽ ) كىٍ٘ جُؼىٍجم ( جٌٟ جُؿٜىى ج

ػطٔىىٛح كى٢ ضىأ٤ُق ٛىًج جٌُطىحخ ججُٔإُق ق٤ع هحّ ذطٍؾٔس جٌُػ٤ىٍ ٓىٖ جُٔٛىحوٌ ٝجٍُٔجؾىغ ٝ

ك٤ِىَ ًطىحخ حش جالْحْى٤س ُِط٣ٍوىس جُطٞجٚى٤ِس ٝضجْطؼٍجٞىٚ جُٛىلق٤ع ضأًىى ٛىًج ٓىٖ نىالٍ 

 جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس جُؿى٣ى ) كٍ٘ جُؼٍجم ( ٖٓ ٗحق٤س ٝقىجضٚ  ٝجُٜٔحٌجش جُط٢ ٣ىٌْٜح

ٗٞجع جُطؼ٤ِْ ٝجُطو٣ْٞ ك٤ٚ ٝجُٛلحش جُؼحٓس ًُٜج جُ٘ٞع ٖٓ جُٔ٘حٛؽ ق٤ع جٖحٌ ج٠ُ جٛىجكىٚ ٝج

٤ٔ٤ِىس )جالقٔىحت ؼجُؼحٓس ٝجُهحٚس ٝجُٔىٞجو جُىٌجْى٤س ٝجؾٍتجضىٚ . كوىى جٖىحٌ جُى٠  جٛىجكىٚ جُط

ح٤ُحضٚ)جُطكٟىى٤ٍ ؼٝك جُؼٔىىَ جُطٞجٚىى٤ِس ٝوٌجْىىس جُٔلىىٍوجش ( جالْحْىى٤س ٌٝٝٔٝجُٜٔىىحٌجش 

ح٣ٌٖ ٝقىىَ جُٔٗىىٌالش ٝجُ٘كىىٞ جُٔٛىىـٍ( ٝجالٗٗىىطس جُٔهٛٛىىس ُِؼٔىىَ كىى٢ ٝجُطوىىى٣ْ ٝجُطٔىى

جُٔؿٔٞػحش جُٛىل٤س )جالُؼىحخ ٝجالؿىح٢ٗ ٝجالوٝجٌ جُٔٓىٍق٤س ٝجُٔٗىٍٝع جُِـى١ٞ ٝجُٔوحذِىس 

 .(جُٗه٤ٛس ٝجُؼٛق ج٢ًُ٘ٛ  ٝجُٔؼِٞٓس جُٔلوٞوز

ؽ )كىٍ٘ ًٔح جٖحٌ ج٠ُ كٞجتى جُؼٔىَ ذحُٔؿىح٤ٓغ  جُٛىل٤س كى٢ ضؼِىْ جُِـىس جال٣ُ٤ٌِٗىس هى٢ ٓىٜ٘

ًٝىًُي كٛىَ  جُؼٍجم( ك٢ جُؼَٔ جُطلحػ٢ِ ٝجالػط٘حم جُِـ١ٞ ٝجُٓى٤طٍز جًُجض٤ىس ػ٘ىى جُٔؼِىْ.

 ٝج٢ٍُْٔ ٝ ٝجُطو٤٤ْ جُرى٣َ ج١ًُ ٣َٗٔ ج١ُٔ٘ جُلٍو١جع جُطو٤٤ْ) جُط٢٘٣ٌٞ ٝجُطك١ٍ٣ٍ جٗٞ

ضٍٔ جُِـىى١ٞ جُكىى٢ ٝٓكىىحكع جُطِرىىس ج٤ٓٞ٤ُىىس ٝجُٔٗىىحٛىز جُٔٓىىطٍٔز ٔؿِىىس جُِـ٣ٞىىس ٝجُٔىىإٝجُ

ٝع جُِـ١ٞ جُكى٢ ( ٝهىى قِىَ ج٣ٟىح ًطىحخ )كىٍ٘ جُؼىٍجم ُِٛىق جُػحُىع جُٔطْٞى١( ٝجٍُٔٗ

 ٝهى هحّ ذٔوحٌٗطس ٓغ ًطحخ جٍُجذغ جالػىجو١.ٝضكىظ ػٖ ٚلحضٚ جالْح٤ْس 

 جُى١ً ٣إٌٖىق جُط٣ٍوىسجهطٍـ ذ٘حتج ػ٠ِ ًَ يُي جٕ ضطرغ َٝجٌز جُطٍذ٤س ًٛج جُؿٜى جُؼِٔى٢ 

جم(ق٤ىع ٣كطىحؼ َٓالتٗىح جُطى٣ٌٓى٤ٕٞ جُى٠ جُطٞج٤ِٚس ٝجٌُطىحخ جُٜٔ٘ؿى٢ جُؿى٣ىى)كٍ٘ جُؼٍ

جٌُػ٤ٍ ٖٓ ًٛٙ جُؿٜٞو ٝجٌُػ٤ٍ ٖٓ جُىٌٝجش جُطى٣ٌر٤س ٢ٌُ ٣طٌٔ٘ٞج ٖٓ ضىى٣ٌّ ٛىًج جُٔىٜ٘ؽ 

ج١ًُ ُْ ٣ؼطحوٝج ػ٤ِٚ ق٤ع ٌَل جُؼٍجم ضكص ٣ٍ٠وس ذ٣ٞ٤٘ىس ُٓى٤ٖ٘ ٠ىٞجٍ ػؿىحف ٝهللا ٓىٖ 

 ٌٝجت جُوٛى.

 

 :جالْطحي جُىًطٌٞ                                                          

 ٓكٔى ؾحْْ ذط٢ ٌٓ٘ٛٞ جُٓؼ٤ى١                                                         

 جْطحي جُِـس ٝجُطٍذ٤س ٝجالوخ                                                         

 ٤ًِس جُطٍذ٤س جالٗٓح٤ٗسجُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس / ْ هٓ                                                         

 ؾحٓؼس ي١ هحٌ                                                         

 2012/ ٤ٗٓحٕ /8                                                  
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      ــــــــــــةقدمــالم                 
ج ٓىىٖ جُطىىٍم جُر٣ٞ٤٘ىىس جُطىى٢ ضطٔكىىٌٞ ذٗهٛىى٤س جُٔىىىٌِ ًػ٤ىىٍ ُوىىى ػحٗىىص جُؼ٤ِٔىىس جُطٍذ٣ٞىىس 

 ٠ىىىٍم جُٔىىىىٌِ ػىىىٖ ٝجذطؼىىىحو  ( Systematicismجُٓىىىِط٣ٞس  ٝضطًٍٔىىىُ كىىى٢ جُ٘ٔط٤ىىىس  )

جؾحذس جالْثِس جَُٞج٣ٌس كو١ ٤ًٝل٤ىس جُ٘ؿىحـ كى٢  ٤ًل٤س ػ٠ِ جُطِرس حّ ذطى٣ٌدجُطى٣ٌّ ٝجُو٤

ٍز ٤ىٓهٍؾحش نط جكٍَش كس جالٓطكحٕ جَُٞج١ٌ ٝجٛٔحٍ جُؿٞجٗد جُٔؼٍك٤س ُِٔ٘حٛؽ ًٝٛٙ جال

ٗٓى٠ ًػٍ ٓ٘ىٚ جُى٠ ضىٍجًْ ٓؼٍكى٢ ٝضكٍٞ ج٠ُ ضٍجًْ ٌه٢ٔ جُِطحُد  جٕ جٌُْ جُٔؼٍك٢ذٞجذطٜح 

 جالػىجو٣س. ٖٓ جُطحُد  جُٔؼحٌف جُط٢ وٌْٜح ذؼى ٗؿحقٚ

ًحٛىَ ُٝى٢ جالٓىٍ ذحْىؼحٌٙ جُالٛرىس.  صجٌٜٗى جُطى٢جُطى٣ٌّ جُه٢ٚٞٛ  ٢ٛ جٓح جالكس جُػح٤ٗس 

ذٔحوز  ك٢ جالٓطكحٗحش جُٜ٘حت٤س ذٞجذس ُِلَٗ جُٔطٌٌٍ ُىٟ جُطِرسٝال ضُجٍ ًحٗص  جالكطحٕ ٛحضحٕ

ٝهى جْطٍٔش  ٛىًٙ جُكحُىس ًػ٤ىٍج ٝجنىًش ٓىٖ جُطِرىس ٝجالقرح٠ ُىٟ ج٤ُٝحت جالٌٓٞ  جال٣ُ٤ٌِٗس

مااد  اللةاة اكنيليزياة مان الماواد الحيوياة راي مدارسانا وايقان اا  ي اي   ًػ٤ٍج ٓغ جُؼِىْ جٕ
ومعارف جديد  لالن ياح علا  العاالم بعاد اليطاور  تم ارا ألييســاب  بوابا واسعة لطلبيناا

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

ليل نارد يطاور وباحام معرراة ليان ما  يلا  يلا   اليروية ر ي الحاجة األول  واألساسية
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     ناايدريسا ا رضاال عان ان  الربيسي ري صعوبي ا ييمن ري ردابة 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 
 . لبنيوية النحويةوالمعيمد  عل  ا

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)) جٕ ٣أنىً ق٤ىُج ٓىٖ جُلىٍجؽ  ٤ىٚػِ ضكىطْ ووررح يال ميخصاب بايل  اليةييار

هحٓص ذطـ٤ٍجش ًػ٤ٍز ك٢  جُٔٞهٍزٖٓ ٓٞهؼٚ ٝذٔح جٕ َٝجٌز ُطٍذ٤س  ػ٠ِ جالهَ ج٠ُٖٞ ُهىٓس

 جُٔ٘حٛؽ ٝهى الهص جٌُػ٤ٍ ٓىٖ جُؼٞجتىن ذٓىرد جُٞٞىغ ج٤ُٓحْى٢ جُٔٗىكٕٞ ٝجُٞٞىغ جالٓ٘ى٢

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

جنطٛحٚىى٘ح  كؿ٘ىىىٗحٓىىٖ ٓ٘طِىىن جُٔٞج٠٘ىىس جُٛىىحُكس ٝجالٗطٔىىحت جُطٍذىى١ٞ جالٚىى٤َ  اليواصاال

ُطى٢ ال ض٘ىطؽ جُطِرس جكَٟ ٖٓ  جٌُٟٗٞ  ٝجُ٘وى ٝجالٌٓٞ جالنٍٟ ج جُٔى٤ٌْٖ ٝ ُهىٓس جذ٘حت٘ح

٤ٖثح ٓل٤ىج كٌَ ٓٞج٠ٖ ك٢ ًٛج جُرِى ٓٓإٍٝ ػٖ ٓح ٌِٓص ٤ٔ٣٘ٚ ك٢ ذ٤طٚ ٝكى٢ ػِٔىٚ ٌٝٛىًج 

ٝجٍُؤ٣ىح جُٞجٞىكس ُالٓىٌٞ  جُكٓى٘س ضر٠٘ جُٔؿطٔؼح ش جٍُجه٤س ذحُؼَٔ ٝجُٔػحذٍز ٝج٤ُ٘س جُ٘و٤ىس
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ُىىًُي هٔ٘ىىح ذىىحالٗطالم ٓىىٖ قحؾىىس ٤َِٓ٘ىىح  جُٔىىىٌِ جُؼ٣ُىىُ ُٟ٘ىىغ ذىى٤ٖ ٣ى٣ىىٚ ٓىىح ٣ؼط٤ىىٚ جُوىىٞز 

   ُ٘ٗأ  .ج  جُؼ٤ِٔس ُطوى٣ْ جُٔٓحػىز ُِطحُد جُؼ٣ُُ ُر٘حت ًٛج

جُِـىىس  ضؼِىىْ ػ٤ِٔىىسْٔٞىىّٞ )ج٤ٔٛىىس جُطٞجٚىىَ كىى٢ جُ جُرحقىىع جٕ ضوىىى٣ْ ٛىىًج جُركىىعُىىًج ٣ىىٍٟ 

ٓس ُِؼ٤ِٔس جُطٍذ٣ٞس ُ٘ىٌز جُىٌجْس جُٔوىٓىس كى٢ ٝجهىغ  َٝجٌض٘ىح جُٔىٞهٍز ُىًج ( نى جال٣ُ٤ٌِٗس

ريحات لناا ومعناا واقمناا الادورات برايل مجااني  جميا  اكطاراف الخيار  للعمال أسين ضنا
    . الصحي  سار  لمساعد  المدرب ووضع  ري الملمناري الخير  للنرر وك نزال نيارا

ُىْ ٣ٌىٖ ٝجٚىال  ٗحًػ٤ٍج ٌُٖٝ ٖىٌٍ ٌٍٗٗ هللا ػ٤ِٚ  ُ٘ح ض٣ٍٗلح ًُج ٣ؼطرٍ ػِٔ٘ح  جُطٍذ١ٞ ًٛج

ٗؿ٘ىى ٝ  ٔىَ ٗؼجٕ  جٗلٓى٘ح ٗححٛىىذٗىٌَ قو٤وى٢ ٝؾىى١ ُىًُي ػ ٗهىّ ٠ِرط٘حٕ ُْ ججٝ ٓٞٚٞال 

ٝهللا ؾىحٙ  ٌٞحتج هلل ٤ُّٝ ٠ِرح ُٔحٍ جٝ ٝجُِؼِْ  ًَحز  ًَ  هىٌجض٘ح ُهىٓس جُطحُد ٝجُٔىٌِ

 جُٔٞكن ُِه٤ٍ ٝجُ٘ؿحـ.

 

                          

 

                                             

 جُرحقع
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 جُلٍْٜص                                  
 جُٛلكس جُٔٞٞٞع                                   
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 14       ضؼ٣ٍق جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس

 14       ٤ُٓجش جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس
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 25       ُؼَٔ جُٔؿٔٞػس جُٛل٤س جُٔهٛٛس جالٗٗطس ٝجُطو٤٘حش

  جُلَٛ جُػحُع                                 

 27       كٞجتى جُؼَٔ ذحُٔؿح٤ٓغ جُٛل٤س

 28       طهىجّ جُِـسجُٔؿٔٞػس ضو١ٞ جُؼَٔ جُطلحػ٢ِ ك٢ جْ

 28       جُؼَٔ ذحُٔؿٔٞػس جُٛل٤س ٣لٍٜ ؾٞج ٓإغٍج ٖٓ جالػط٘حم جُِـ١ٞ

 28       جُؼَٔ ذحُٔؿٔٞػس جُٛل٤س ٣ٍه٢ جُٔٓإ٤ُٝس ٝج٤ُٓطٍز جًُجض٤س ُِٔطؼِْ

 29       جُؼَٔ ذحُٔؿٔٞػس جُٛل٤س ٛٞ نطٞز ذأضؿحٙ جالْطوال٤ُس ٝجالٗلٍجو٣س ذحُؼَٔ

      29       جُٛل٤س جُٔ٘حْرس ُِؼَٔ ذحُٔؿٔٞػسجنط٤حٌ جُطو٤٘س 

       29       ُِؼَٔ جُػ٘حت٢ جُٔهٛٛس جالٗٗطس

       30       جُٞجؾرحش ٝجُطو٤٘حش جُٔهٛٛس ُِؼَٔ ذحُٔؿٔٞػس

 30       جالُؼحخ

 30       جالؿح٢ٗ

 31       جُٔكٌحز ُٝؼد جالوٝجٌ

 31       جُطٗحذ٤ٚ

 32       جٍُٔٓق٤س

 32       جٍُٔٗٝع جُِـ١ٞ

 32       جُٔوحذِس

 33       جُؼٛق ج٢ًُ٘ٛ

 33       ٛٞز جُٔؼِٞٓس جُٔلوٞوز

 33       جُٔؼِٞٓحش جُٔلوٞوز جُٔطوحذِس

 34       قَ جُٔٗحًَ

 34       جضهحي جُوٍجٌجش
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 34       ضرحوٍ ج٥ٌجت

 35       ضهط١٤ جُؼَٔ ك٢ جُٔؿٔٞػس جُٛل٤س

  جُلَٛ جٍُجذغ                                          

 37       جٗٗطس كٍ٘ جُؼٍجم ٤ًٝل٤س ضى٣ٌٜٓح

 37       جٛىجف جُىٌِ جُطؼ٤ٔ٤ِس

 38       جُٔلٍوجش ٝجُٔؼح٢ٗ جُؿى٣ىز

 39       جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس

 39       جالْطٍجض٤ؿ٤حش

 39       جُٞظحتق جُِـ٣ٞس

 40       جُٔوطرٓحش

 40       ٌٖٝس ػَٔ جٌُطحذس

 40       ٌٖٝس ػَٔ جُطٌِْ

 41       ِٓكن جُٔٞج٤ٞغ جالوذ٤س

 42       جُُٝج٣ح جُػوحك٤س

  جُلَٛ جُهحّٓ                                           

 44       ضى٣ٌّ جُٔٓطٟٞ جالذطىجت٢ ك٢ ٓحوز جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس

 44       ػ٤ِٔحش جُطحُد جالوٌج٤ًس

 45       وٌٝ جُٔؼِْ

 45       قى٣ع جُٔؼِْ

 46       جالٚحُس

 46       جُىهس ٝجُطالهس

 46       جذىجػحش جُطحُد

 46       جُطو٤٘حش

 47       جٛىجف جالٚـحت ٝجُطٌِْ

 47       جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس

  جُلَٛ جُٓحوِ                                  

    48       ٝنطس جُىٌِ ٝجُلٞجٌم ذ٤ٖ ٜٓ٘ؽ جُػحُع جُٔط١ْٞ ٝجٍُجذغ جالػىجو١ جوجٌز جُٛق

 48       جُر٤ثس جُٔحو٣س ُِٛلٞف

 48       جُٛٞش ٝجُ٘ظٍ ٝجالٌض٤حـ

 48       ضٍض٤د جُؿِِٞ

 49       جْطهىجّ ُٞقس جٌُطحذس

 49       ٓىنالش جُٔؼِْ جُٗه٤ٛس

 50       وٌٝ جُٔؼِْ

 50       ى٣ٌّجٗٔح٠ جُط

 51       َ ظٍٝف ٓط٘ٞػسجُطى٣ٌّ ك٢ ظ

 51       ضى٣ٌّ ٚلٞف ًر٤ٍز

 51       ضى٣ٌّ ٓٓط٣ٞحش جٌُلحتز جُٔطؼىوز ك٢ جُٛق
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 52       جالٟٗرح٠

 52       نِن جُر٤ثس جُٛل٤س جال٣ؿحذ٤س

 52       ضكو٤ن جُٞتحّ

 53       نطس جُىٌِ

 53       جْرحخ ًطحذس جُهطس

 53       ٍم ًطحذس نطس جُى٠ٌِ

 54       ػ٘حٍٚ نطس جُىٌِ

 54       جُٜىف

 54       جٛىجف جُىٌِ جُطؼ٤ٔ٤ِس

 55       ٓؼىجش جُىٌِ

 55       جالؾٍجتجش

 56       جُطو٤٤ْ

  56       جُلٞجٌم ذ٤ٖ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ ٝجٍُجذغ جالػىجو١

 56       ٣ًٍُٓس جُطحُد ك٢ جُطؼِْ

 57       جُطىجنَ ذ٤ٖ جُٜٔحٌجش جالٌذؼس

 57       جُطٞجَٚ ذ٤ٖ جكٍجو جُٔؿٔٞػس

 58       كؼح٤ُس جُطكىظ جٍُجؾؼس

 58       جُلؼح٤ُس جالوذ٤س

 62       جُٔهط١ جٌُحَٓ ُؼ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝ جُطو٣ْٞ ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش

  جُلَٛ جُٓحذغ                                  

 63       ػٖ ٓٓطٟٞ جُطِرس ك٢ جُلَٛ جُىٌج٢ْٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش  ُطو٤٤ْج 

 64       جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ

 64       جُطو٤٤ْ جُط٢٘٣ٌٞ

 65       جُطو٤٤ْ جُطك١ٍ٣ٍ جُٗحَٓ

 65       جُطو٤٤ْ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جْحِ جالوجت

 67       كٞجتى جُطو٤٤ْ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جْحِ جالوجت

 67       ٤٤ْ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جْحِ جالوجتٓٓح١ٝت ٓوح٤٣ّ جُطو

 67       ضهط١٤ جُطىجذ٤ٍ جُوحتٔس ػ٠ِ جالوجت

 68       جُطو٤٤ْ جُٔٞٞٞػ٢ ٝجالْطوٍجت٢

 68       جالنطرحٌجش جُٔى٤ٌْس ٝجَُٞج٣ٌس

 68       جّْ جُٔوحٌٗس

 69       جُطو٤٤ْ ج٢ٍُْٔ

 69       جُطو٤٤ْ ؿ٤ٍ ج٢ٍُْٔ

 69       جُطو٤٤ْ جُرى٣َ

 71       جٗٔح٠ جُطو٤٤ْ جُرى٣َ ؿ٤ٍ ج٤ٍُْٔس

   71       ج١ُٔ٘ جُلٍو١ ١ٔٗٝ جُؿ٤ِّ

 72       قٞج٣ٌحش جُٔؿِس جُِـ٣ٞس

 73       جُٔإضٍٔ جُِـ١ٞ
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 73       ٓكحكع جُطالخ

 74       جُٔٗحٛىز جُٔٓطٍٔز ٝج٤ٓٞ٤ُس ُِطالخ

 75       جٍُٔٗٝع جُِـ١ٞ

 75       ٢ٝٞغ جالنطرحٌ جُطؼحٝٗ

  جُلَٛ جُػحٖٓ                                      

 76       جُطو٣ْٞ جُٗحَٓ ٝضـ٣ًس جالغٍ جالنطرح١ٌ جٍُجؾؼس

 76       وٌؾس جُٛالق٤س ٝجُ٘لحي

 76       جٗٞجع وٌؾس جُٛالق٤س ٝجُ٘لحي

 76       ٚالق٤س جُٔكطٟٞ

 76       جُٛالق٤س جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُٔؼ٤حٌ

 76       الق٤س جُط٤ًٍدٚ

 77       ٚالق٤س جُ٘ظحّ

 77       جالػطٔحو٣س ٝجُٔٞغٞك٤س

 77       جٗٞجع جُٔٞغٞه٤س

 77       ٓٞغٞه٤س جػحوز جالنطرحٌ

 77       ٓٞغٞه٤س جالٌٖحٍ جُرى٣ِس

 77       ٓٞغٞه٤س ٖن جُىٌؾس

 77       ٓٞغٞه٤س جُٔٛكف

 78       ضـ٣ًس جالغٍ جالنطرح١ٌ جٍُجؾؼس

 79       ضأغ٤ٍ ضـ٣ًس جالغٍ جالنطرح١ٌ جٍُجؾؼس

 79       ٗٞع جالنطرحٌ

 80       جؾٍجت جالنطرحٌ

 80       ٓكطٟٞ جالنطرحٌ

  جُلَٛ جُطحْغ                                    

 82       ( ٣ٍ٠ٝوس جُطى٣ٌّكٍ٘ جُؼٍجم ٜٓ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس جُؿى٣ى) جُطو٤٤ْ ك٢

 82       جُطو٤٤ْ ج٢ٓٞ٤ُ جُٔٓطٍٔ ٝجُطو٤٤ْ جُط٢٘٣ٌٞ ٝجُرى٣َ ٝجالنطرحٌجش

 82       جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس

 82       جُوٍجتز

 83       جالٚـحت

 83       جٌُالّ

 83       جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز

 84       جُٔٗحٛىز جُٔ٘ظٔس

 85       جْطٔحٌز جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس ُِطٌِْ

 88       جٌُطحذس

 89       جْطٔحٌز جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس ٌُِطحذس

 92       جُطو٤٤ْ جًُجض٢

 93       ٌذ١ جُطو٤٤ْ جًُجض٢ ذطو٤٤ْ جُٔىٌِ

 93       جالنطرحٌجش جُطك٣ٍ٣ٍس جُٗحِٓس
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 96       ضو٤٤ْ ٜٓحٌجش جٌُطحذس

 101       (كٍ٘ جُؼٍجمٜٓ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس )جُط٣ٍوس جُؼحٓس ُطى٣ٌّ 

 105       هحتٔس جُٔٛحوٌ
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 كٍْٜص جالٌٖحٍ                        
 جُٛلكس ٓٞٞٞؽ جٌَُٗ                       جٌَُٗ

  2  وٌٝ جُٔطؼِْ ٝجُٔؼِْ ك٢ ػ٤ِٔس جُطؼِْ 1

 3   ضىجنَ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ذؼ٤ِٔس جُطو٤٤ْ 2

 22   ُؿى٣ىز جُػالظجذؼحو جُٔلٍجش ج 3

 38   جالذؼحو جُػالغ٤س ُِٔلٍوجش 4

 41   ؾىٍٝ ٣ٞٞف جٗطٗحٌ جُ٘ٛٞ٘ ٝجُُٝج٣ح جُػوحك٤س 5

 54   ػ٘حٍٚ نطس جُىٌِ 6

 62    ضل٣ٍؼحش ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝجُطو٣ْٞ ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش 7

 63   جٗٞجع جُطو٤٤ْ 8

 64   جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ 9

 69   جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ جُرى٣َ 10

 70    جُلٍم ذ٤ٖ جُطو٤٤ٔحش جُوى٣ٔس ٝجُرى٣ِس 11

 82    ٚلكحش جُوٍجتز ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 12

 83   ٓ٘ح٠ن جالٚـحت ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 13

 85   جْطٔحٌز ضو٤٤ْ جالوجت جُٔؼٍك٢ ج٢ٓٞ٤ُ جُٗل١ٞ ُِٔطؼِٔرٖ 14

 88   ١ْٓٞج٤ٞغ جٌُطح٣س ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔطٞ 15

 90   جْطٔحٌز ضو٤٤ْ ٌٝٔ جٌُطحذس جالٗطحؾ٤س 16

 92   ٓ٘ح٠ن جُطو٤٤ْ جًُجض٢ 17

 93   ؾىٍٝ ض٣َٞغ جُىٌؾحش جُطوى٣ٍ٣س ذ٤ٖ جُٔىٌِ ٝجُٔطؼِْ 18

 94   جٗٞجع جالنطرحٌجش جُطك٣ٍ٣ٍس ُٜٔ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 19

  95   جُٔط١ْٞ جٗٞجع جنٍٟ جالنطرحٌجش جُطك٣ٍ٣ٍس ُٜٔ٘ؽ جُٛق جُػحُع 20

 95   ٗٞع جنٍ ٖٓ جالنطرحٌجش جُطك٣ٍ٣ٍس ُٜٔ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 21

 96   ٗٞع جنٍ ٖٓ جالنطرحٌجش جُطك٣ٍ٣ٍس ُٜٔ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 22

 96   ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ٓؼح٤٣ٍ جُلكٙ ُٔحوز جالٗٗحت 23

 97    ضكى٣ى جُىٌؾس جُٔوحذِس ُالنطحت ك٢ ككٙ ٓحوز جالٗٗحت 24

 101   ٓهط١ ُِط٣ٍوس جُؼحٓس ُطى٣ٌّ ٜٓ٘ؽ كٍ٘ جُؼٍجم 25
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 جالٍٝجُرحخ          
 

 ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝوٌٝ جُطحُد    

                  ٝ 

      ٗٗح٠ٚ ك٢ جُلَٛ                 

 جُىٌج٢ْ            
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 جالٍٝ جُرحخ        
 جالٍٝ  جُلَٛ            

 جُػح٢ٗ جُلَٛ            

 جُػحُع جُلَٛ           

 جٍُجذغ جُلَٛ           

 جُهحّٓ جُلَٛ           

 جُٓحوِ جُلَٛ            
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    جُلَٛ جالٍٝ                               
                                     

  Communicative Approach  سجُطٞج٤ِٚ جُط٣ٍوسضؼ٣ٍق   

 
 س ٝٛى٢جُٞظ٤ل٤ س ُطى٣ٌّ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس  جٝجُط٣ٍوسجُطٞج٤ِٚذحُط٣ٍوس ض٠ٔٓ ًٛٙ جُط٣ٍوس

ًكًٍس كى٢ ذىج٣ىس جُٓىط٤٘حش ًىٍو كؼىَ ػِى٠ جُ٘ظ٣ٍىس جُر٣ٞ٤٘ىس  شٗٓهس ذ٣ٍطح٤ٗس جُٔ٘ٗأ ٝذىأ

-Audioٝ جُٛىىٞض٤حش  جُٔؿٓىىىز كىى٢ جُِـ٣ٞىىحش( behaviorism theory)ٝجُٓىى٤ًِٞس

lingual methodػس ٖٓ جُٔرحوب قىٍٞ ٠ىٍم جُطىى٣ٌّ ٓؿٔٞ ٤س ٢ٛجُطٞجِٚ . ٝجُط٣ٍوس

ك١ٞ أ٣ٟىح ضٞٚى٤حش قىٍٞ أٚىٍٞ جُطىى٣ٌّ ٝجُٔ٘ىحٛؽ ٝجُطى٢ ٣٘ٛىد جُط٤ًٍىُ ك٤ٜىح ػِى٠ ٝض

وٌجْىطٜح جٝ جُطكىىظ  جالْٚ ُوٞجػى جُِـىس ٝ جُطٞجَٚ ك٢ جُٔؼ٠٘ ٤ُّٝ جُط٤ًٍد ٝجالْطهىجّ

  كو١. ػٜ٘ح

ؼطٔىى ٤ًِىح ػِى٠ ػِى٠ جُططىٌٞ جُىٞظ٤ل٢ كى٢ جُِـىس س ك٢ جالَٚ ٝ جُ٘ٞج٣ح  ضجُطٞج٤ِٚ ُط٣ٍوسحك

جُٜٔحّ إلٗؿحَٛىح ذحٗلٓىْٜ ٝيُىي ػىٖ  جُٔطؼ٤ُٖٝ٤ِّٔ جُططٌٞ جُط٤ًٍر٢ ٣ٝطْ ٖٓ نالُٚ ٓ٘ف 

 سجُٞظ٤ل٤ى ط٣ٍوىس. ,كحُ جٝ جُطكىظ ػٜ٘ح ٝػٖ ٌٓٞٗحضٜح٣ٍ٠ن جْطهىجّ جُِـس ٤ُّٝ وٌجْطٜح 

ػِىىى٠  سجُطٞجٚىىى٤ِ ط٣ٍوىىىسكطٔىىىَ جُض. ٝ سجُط٤ًٍر٤ىىى ط٣ٍوىىىسحُطىىىح٢ُ ذىىىى٣ال ٌُِٕٞ ذطؾ٣ٍٛٞىىىح ْىىى

ٔىطؼِْ ضٛىك٤ف  جالنطىحت ُِالٕ ػ٤ِٔىس جُطٓحٓف ٝ هِىس كى٢ جُٔكحْىرس ػِى٠ جالنطىحت جُِـ٣ٞىس 

ؿ٤ىىٍ ٓكرىىد نٛٞٚىىح جغ٘ىىحت جالوجت جُِـىى١ٞ ُىىًُي  ٣كىىَ جُطٞجٚىىَ ذىىى٣ال ػ٘ىىٚ  ٓىٖ هرىىَ جُٔؼِىىْ

جُىهىس كى٢ جْىطهىجّ جُطٍج٤ًىد جُ٘ك٣ٞىس   ٖٓح جًػٍنٛٞٚح ك٢ جُطالهس جُِـ٣ٞس ٝجُط٤ًٍُ ػ٤ِٜ

 جًػٍ ج٤ٔٛس ٖٓ جُطٍج٤ًد جُِـ٣ٞس . ًُُي ٣ٌٕٞ جْطهىجّ جُِـس جُك٢ ٝجُط٤ِن 

٣ٓىىط٘ى ٛىىًج جُٔىىٜ٘ؽ كىى٢ جُٔوىىحّ جتٍٝ ػِىى٠ جُططىى٣ٍٞ  جُىىٞظ٤ل٢ جُكىى٢ ُِـىىس   ُٝىى٤ّ جُططىى٣ٍٞ 

٣وىّٞ  ٌُىٕٞ جُٔىطؼِْ جُٛق ج ُىٌج٢ْ جًػٍ ٣ًٍُٓىس ُِٔىطؼِْ ٓ٘ىٚ ُِٔؼِىْج٢ٌِ٤ُٜ ًُُي جٚرف 

جٝ جُٔٓىحػىج جٝ  ٣أنىً وٌٝ جُٔٗىحٛى ذ٤٘ٔىح  جُٔؼِىْ جُٜٔىحّ جُِـ٣ٞىس ٓىغ َٓالتىٚ ذأٗؿحَ ؾ٤ٔىغ

ج١ًُ ٣ٜىطْ ذطو٤ى٤ْ جالوجت جٝ جَُٜٔٓ ٝجُٔر١ٓ ُالٌٓٞ جُ٘حٚف جٝ جُٛى٣ن جٝ جُٔٛىٌ جُِـ١ٞ

 ٌ جُٔؼِىًُُْي ٍٟٗ جٕ وٝ ػ٘ى جُكحؾس( feedback)جُِـ١ٞ ُطالذٚ ذأػطحت جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس

 .  جَوجو ج٤ٔٛس ٝنطٌٞز ٖٓ ي١ هرَ

      

 Features of Communicative Approach سجُطٞج٤ِٚ جُط٣ٍوس٤ُٔٓجش  

 

 ( جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘. 1 

 جُٜىف جُٔ٘ٗٞو.  جُطٞج٤ِٚس ٢ٛ( جٌُلحتز 2

 . ( ٣ًٍُٓس جُٔطؼ3ِْ

 . جُٔ٘ٗٞو جُٜىف جتْح٢ْ ( جُطالهس 4٢ٛ

    جٌُحك٤س ُِطلحػَ ٓغ ج٥ن٣ٍٖ   ْٞجت ك٢ جُٔٔحٌْس  جُِـ٣ٞس ٓغ جُلٍٚس  جُٔطؼِْ( جػطحت 5 

 ٓؿٔٞػطٚ جٝ جُطلحػَ ٓغ جُٔػ٤َ جٝ جُؿ٤ِّ ٖٓ ٠الخ  ٚلٚ.        

 قٍٞ جُٞظحتق جُطٞج٤ِٚس ك٢   ئيج ٓح جْطهىٓص   ضطٔكٌٞ  ( (Dialogues( جُكٞجٌجش6

 نالٍ جالوجت جُِـ١ٞ.  جُٔطؼ٤ِٖٔ ٝجُىٝجكغ جًُجض٤س جٝ جُكحؾحش جُط٢ ضٌٖٔ ك٢ جيٛحٕجُِـس      
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 (  جٕ جُٔكلُجش جُؿ٣ٍٛٞس ضولُ ج٠ُ جالٛطٔحّ ذٔح ضْ جٗؿحَٙ ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٞجَٚ جُِـ١ٞ . 7

ٝجُٞجؾرحش ٝجٗؿحَٛح ذٌَٗ قو٤و٢  ( جُٜٔ٘ؽ جُطٞج٢ِٚ ٣طٛق ذٌٞٗٚ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُٜٔح8ّ

 ق٢. 

 

 roachthe principles of communicative app جُطٞج٢ِٚٓرحو١ت جُٜٔ٘ؽ  

 

٤ِس جٕ جتٗٗطس جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ جُطٞجَٚ جُكو٤و٢ ضؼطرٍ ضؼ٣ُُ ُؼٔ ( ٓرىأ جُطٞجَٚ :1

 جُطؼِْ. 

جٕ جتٗٗطس جُط٢ ضٓطهىّ جُِـس ُِو٤حّ ذٜٔحّ يجش ٓـُٟ ٢ٛ ذكى يجضٜح  ( ٓرىأ جُٜٔحّ : 2

 س جُطؼِْ. ضؼ٣ُُ ُؼ٤ِٔ

ػ٠ِ جْط٤ؼحخ ػ٤ِٔس   ؼ٤٘ٚ ًػ٤ٍج ض جُِـس يجش جُٔؼ٠٘ ذحُ٘ٓرس ُِٔطؼِْ جٕ ( ٓرىأ جُٔؼ٣ٞ٘س : 3

 جُطؼِْ.    

 The Application of Communicative Approach جُطٞج٢ِٚضطر٤ن جُٜٔ٘ؽ  

 

  جُىنٍٞ ُِٛق ذؼٝ جُطك٤ٍٟجش هرَ 

 

  جُٔٞجو

 text-based materials( جُٔٞجو جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُ٘ٙ 1)

٣س  ٖٓ أؾَ وٌِ ٗٔٞيؾ٢ ػ٠ِ ٓٞٞٞع ؾ١ٍٛٞ   ٝضك٤َِ جُٜٔحّ جُِـًَٞ ١ٞ ط٣ك

٣ؼطرٍ ٝٞؼح ػ٤ِٔح ٖٓ جُٔٔحٌْس ُِٞٚق ٝٓكلُج ُِؼٍٜ ج١ًُ جُطط٣ٍٞ جُٔٞٞٞػ٢ 

 ٝجْط٤ؼحخ جالْثِس ٝجػحوز ٤ٚحؿس جُطٔح٣ٌٖ جُِـ٣ٞس. 

 

٢ٛ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ  task-based material( جُٔٞجو جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُٜٔح2ّ)

ػ٠ِ جُٜٔحّ  جػىش ُىػْ جُٔر٤٘س  جُطٞجَٚجتُؼحخ   ٝ  جتوٝجٌ ٝجُٔكحًحز   ٝأٗٗطس 

 جُِـس  . ّك٢ ضى٣ٌ جُطٞج٤ِٚسضى٣ٌّ  ٚلٞف جُط٣ٍوس  

  

 : authentic materials( جُٔحوز جُكو٤و٤س ٝجُك٤س3)

جو جُك٤س ٝجُكو٤و٤س جُط٢ ٞجْطهىجّ  جُٔ جُطٞج٤ِٚس ج٠ُ وػ٠ جُؼى٣ى ٖٓ أٗٛحٌ جُط٣ٍوس ٝهى

٤ْس . ًٝٛٙ جُكحُس  ضَٗٔ ضؼٌّ جٗٗطس جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس ُِ٘حِ ٝض٘وِٜح ُِلٍٛٞ جُىٌج

 جُؼالٓحش   ٝجُٔؿالش   ٝجإلػالٗحش   ٝجُٛكق ٝجالُؼحخ ٓػَجُْٞحتَ جٍُٔت٤س جُك٤س 

٤س جُٔك٤طس ذح١ُْٞ ٓٛحوٌ جٍُّْٞ جُر٤ح٤ٗس ٝجٍُٔتٝجالؿح٢ٗ ٝج٠ٍٖس جُل٤ى٣ٞ   أٝ 

 ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضر٠٘ جتٗٗطس جُطٞج٤ِٚس ػ٤ِٜح. جُطر٤ؼ٢ ُِٔطؼِْ

  

 r`s RoleTeache جُٔؼِْوٌٝ   

 
ذ٤ٖ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٖٓ جوجز ٜٓٔس ُط٤َٜٓ ػ٤ِٔس جُطٞجَٚ  جُطٞج٢ِٚك٢ جُٜٔ٘ؽ  جُٔؼ٣ِْؼى 

٣وّٞ ذاػطحت جُطٞؾ٤ٜحش  كٜٞ ٝجُٜٔحّ جُٔهطِلس ٖٓ ؾٜس أنٍٟ  ؾٜس ٝذ٤ٖ جُٔطؼ٤ِٖٔ

 طٍز ك٢ جُلَٛ  ػالٝز ػ٠ِ يُي جُِٓطس ج٤ُٓٔ ذىال ٖٓ ًٞٗٚ ٌٍُٟٝز ٝجٌُٔٗٞز ػ٘ى ج
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. ٓغ يُي   كًٜج ال ٣ؼ٢٘   ٓؿٔٞػس جُطؼِْ جُطؼ٤ٔ٤ِسٌٝ ٓٓطوَ ٖٞٔ ٛٞ ػٟٞ ٓٗحٌى  ذى

كو١  . ذَ ذحُؼٌّ كإ  ِْر٢ ًحٍُٔجهدجُٔؼِْ ذحٍُٔز ك٢ جُ٘ٗح٠ جُطؼ٢ٔ٤ِ جٕ  ٣ٛرف  وٌٝ 

ٖٓ  ٣طْ حُط٤ًٍُ ػ٠ِ ضط٣ٍٞ ئٌٓحٗحش جُٔطؼ٤ِٖٔال ٣ُجٍ ٜٓٔح ذٌَٗ جًرٍ تٕ جُطُجٓٚ ذ وٌٝٙ

  كاٗٚ ال ٌٕٞ ؿ٤ٍ ضٞؾ٢ٜ٤ ذٌَٗ ػحّهى ٣ ْ ٖٓ إٔ وٌُٝٙهحٌؾ٢ . ذحٍُؿنالٍ جُطٞؾ٤ٚ ج

ٝٓٓحػىضْٜ  أذٍجَ جُٛلحش ج٤ُُٔٔز ُِٔطؼ٣ٖ٤ِٔطْ ٖٓ نالُٜح  ٣ُجٍ  يٝ ٓٓإ٤ُٝس  ًر٤ٍز

 ػ٠ِ ضط٣ٍٞ ضِي جُٛلحش.

٠ ْر٤َ جُٔػحٍ    . ػِٚ جًػٍ أ٤ٔٛس هرَ   ٌُٝ٘ ي١  أهَ ٤ٛٔ٘س ٖٓ وٌٝ جُٔؼِْ أٚرفًُُي  

٣ٍضر١   ذىٌٝٙ ً٘ح١ٖ  ٓطوَ ٖٞٔ ٓؿٔٞػس جُطؼِْ جُطؼ٤ٔ٤ِسٓ ًٔٗحٌى كإٔ  وٌٝ جُٔؼِْ

 :   غح٣ٞٗس ٖٓ جتوٝجٌجُطح٤ُس ُٚ ضٞج٢ِٚ . ًٝٛٙ جتوٝجٌ  ضطٟٖٔ ٓؿٔٞػس

 ٓ٘ظْ ُِٔٞجٌو ًٌٝٔٞو   أٝال : 

 و٤َُ ٝٓى٣ٍ ُألٗٗطس. ٝغح٤ٗح: 

س ٛٞ ًرحقع ٝ ٓطؼِْ   ٓغ  جُٔٓحٛٔس جٌُر٤ٍز ُٚ ك٢ ٓؿحٍ جُٔؼٍك :ٝٛ٘حى وٌٝ غحُع 

جالٌٖحٍ جُطح٤ُس ك٢  ك٢ ٠ر٤ؼس جُطؼِْ ًُُي ٣أنً جُٔؼِْوىٌجش   ٝجُطؿٍذس جُلؼ٤ِس ُِجُٔالتٔس   

 : جُٛق

َٜٓٓ ٝٓر١ٓ ُِٛؼٞذحش  -6ٓٓحػى ٝٓؼ٤ٖ -4ٓٛىٌ ٓؼِٞٓحش -3ٓٞؾٚ  -2ٚى٣ن  -1

 .  ٓؼِْ -9ٓى٣ٍ ٝٓىذٍ ُؿ٤ٔغ جالٗٗطس  -8ٗحٚف ٝٓٞؾٚ  -7

 . جْٝغ ٝجنطٍ ػٖ جُٓحذن ػِٔٚ ًُُي  جٚرف

إٔ جقى   جٌُٔٞٗحش جُٜحٓس النطٛح٘ ٣ٍ٠وس جُطٞجَٚ ٛٞ جُوىٌز ػ٠ِ ضكى٣ى جٌَُٗ جُِـ١ٞ 

ُىًُي . ك٢ جُلَٛ جُىٌجْى٢ ذٗىٌَ كؼِى٢جُٔٔحٌِ ٝج١ًُ ٣ٌٕٞ ٓ٘حْرح ُِٞٞغ جُِـ١ٞ جُك٢ 

جُٔطٛىىِس  ذحُٞٞىىغ  ؾىىُتج ال ٣طؿىىُأ ٓىىٖ جُػوحكىىس  ضىىْ أػىىحوز ضٛىى٤٘ق جُِـىىس جػطرح٣ٌىىح ًٜٞٗىىح

جتُٔىحّ  جٌُر٤ىٍ ٝجٌُػ٤ىٍ  ضظٜىٍجُط٢ ٛ٘حى جٌُػ٤ٍ ٖٓ جتوُس  ٝ. ش جُِـ٣ٞسجالؾطٔحػ٢ ٝجٌُٔٞٗح

ذحُٟىىٌٍٝز ْىى٤طٍز ًحِٓىىس ػِىى٠ جُِـىىس  ٌُىىٖ ُىىْ ٣كٓىىد يُىىيذحُوٞجػىىى جُِـ٣ٞىىس ٝجُٔلىىٍوجش 

جال٣ُ٤ٌِٗىىس ذىىَ ٛ٘ىىحى ٓؿٔٞػىىس ٓىىٖ جُطوح٤ُىىى جالؾطٔحػ٤ىىس جالنىىٍٟ جُطىى٢ ضكٌىىْ ٖىىٌَ جُِـىىس 

   جُطٞج٤ِٚس.ٝجُِٓٞى وجنَ جُٔؿٔٞػس 

 

 Student`s Role  ٌ جُٔطؼِْوٝ

 

ٛٞ جُٜىف    جُطٞج٢ِٚك٢ جُٜٔ٘ؽ   ٌُٕٞ جالوجتهىٌج ًر٤ٍج ٖٓ جُطى٣ٌد  ٣كطحؼ جُٔطؼ٤ِٖٔ

نطٞز ج٠ُ جٌُٞجت  جُٔؼِْ ٣أنً ٝٛ٘ح ك٢ جتوجت.  ٣٘رـ٢ إٔ ٣طًٍُٔ وٌٝ  جُٔطؼِْ ًُٜج جُٓرد

ك٢  ٝٝضو٤٤ٔٚ   ؼِِْٔطُ ج٢ٓٞ٤ُ جُٔٓطٟٞ جُٔؼٍك٢ ٗحٛىز ٝجُٔالقظس  قٍٞ ضط٣ٌٝٞرىأ ذحُٔ

 ًكٌْ أٝ ٍٓجهد . جُٔؼِْ ذؼٝ جتق٤حٕ ٣طٍٛف 

٣ٌىىٕٞ ػىىٖ جُٜىىىٝت   ٓىىغ يُىىي  جُلٛىىَ جُىٌجْىى٢  نىىالٍ جُ٘ٗىىح٠ جُطٞجٚىى٢ِ أذؼىىى ٓىىح ٣ظٜىىٍ

٣لؼِىٞج أٗٗىطس أًػىٍ ٓىٖ جٌُىالّ   ًٝػ٤ىٍج ٓىح ًىحٕ ٓٗىٜى جُلٛىَ جُىٌجْى٢ ٗٗىطح    كحُٔطؼ٤ِٖٔ

ٝجُط٘وىىَ وجنىىَ ْٛ ٣طًٍىىٞج ٓوحػىىى ٤ٖ جق٤حٗىىحس جُطٞجٚىىَ    ذىىحٍُؿْ ٓىىٖ جٕ جُٔطؼِٔىىنىىالٍ ػ٤ِٔىى

ُىًُي   ذٓرد ٣َحوز جُٔٓإ٤ُٝس كى٢ جُٔٗىحًٌس   إلًٔحٍ ٜٓحْٜٓ ٓغ َٓالؤْٛجُلَٛ جُىٌج٢ْ 

جو ضؼِٜٔىح ذٗىٌَ ػىحّ جًطٓرٞج جُػوس ك٢ جْطهىجّ جُِـس جالؾ٘ر٤س  جُٔىٍهى أْٜٗ  ٣ؿى جُٔطؼِٕٔٞ

   .ٖٓ ٣ى٣ٍ ػ٤ِٔس ضؼِْٜٔ ٤ُّٝ جُٔؼِْأٚركٞج ْٛ أٗلْٜٓ  ٝ

 

 Accuracy vs  Fluencyجُىهس ٓوحذَ جُطالهس  
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ك٢ ضؼِْ أ١ ُـس.    ضٌٕٞ ٌٍٞٝز ِٓكس٤ُّ ٛ٘حى ٖٓ ٣ٌٍ٘ قو٤وس جٕ ًال ٖٓ جُىهس ٝجُطالهس 

 ك٢ ػ٤ِٔس ٗؿى جتِْٞخ جُ٘ك١ٞ ٝ جُىهس ٛٞ أًػٍجٗطٗحٌج ٝ أ٤ٔٛس ٖٓ جُطالهس ٝٓغ يُي  

ٓغ يُي جُٔؿطٔغ جُوى٣ٔس جُٔؼٍٝكس  ٣ٞ٤٘سجُر جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس جُط٢ ض٤ٜٖٔ ػ٤ِٜح جُطٍمضؼِْ 

جُطكىظ ذٜح ذطالهس . ٝٓغ يُي    ٝهٍجتز جالٗؿ٣ُ٤ِس ذٌَٗ ؾ٤ى  جُكى٣ع ذكحؾس ُٖٔ  ٣طوٖ

٪   ًٝٛج  ج٢ُٗت جٕ قىظ كٜٞ  100كحُىهس ال ضؼ٢٘ جٕ جُِـس ْطٌٕٞ نح٤ُس ٖٓ جالنطحت 

ٔٗىوز    ْططكون وٌؾس جُٔٓطك٤َ ذؼ٤٘ٚ. ٌُٖٝ نالٍ كطٍجش ٓٔحٌْس جُِـس كإٔ جٍُهحذس جُ

ٌُٖٝ ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣وغ جُطالػد ك٢ ٗظحّ جُِـس   ,ػح٤ُس ٖٓ جُىهس ذحُ٘ٓرس ُِٔرطىت٤ٖ

 ذؼل٣ٞس ٝذٍٔٝٗس ٌٓٔ٘س. 

ذطر٤ؼس جُكحٍ    كحُطالهس ك٢ ضؼِْ جُِـس ٣ًٛد أذؼى ٖٓ يُي. كرؼى ٝهص ه٤ٍٛ ٖٓ جضوحٕ  

لس ػٖ جُطالهس. ذؼى يُي    ٤ْطْ طٔح٣ٌٖ ٌٓػذ خ   تٌٖحٍ جُِـس    ٣ؿد إٔ ض٣ُٝىْٛجُطال

ٝأهَ جْطهىجّ جُِـس ػ٠ِ ٗكٞ أًػٍ ق٣ٍس  ُط٤ٌٖٔ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٖٓ ضى٣ٌؿ٤ح ْكد ج٤ُٓطٍز

 .وٌؾس ٖٓ جُهٞف

جُطأ٤ًى  ػ٠ِ جٕ  جُهطأ ك٢   جُطٓحٓف ٓغ جتنطحت   ٝػ٠ِ جُٔؼِْك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس   ٣٘رـ٢ 

حٌْس جُِـس.  جٓح ٠ر٤ؼ٤س ُٔٔٗط٤ؿس غ جالقٞجٍ ٤ُّ ذح٢ُٗت ج٤ُٖٗٔ جًػٍ ٖٓ ًٞٗٚ ؾ٤ٔ

ٔحٌْس ُِطالهس ذك٤ع ك٢  ٜٗح٣س ًَ ٓ ذحُ٘ٓرس ُِٔؼ٤ِٖٔ كؼ٤ِْٜ ضو٤٤ْ جوجت جُٔطؼ٤ِٖٔ

 جوٌجى ٗوح٠ جُٟؼق ٤ُٛركٞج أًػٍ ٝػ٤ح ٖٓ أنطحتْٜ.  ٣طٌٔ٘ٞج ٖٓ

نالٚس جالٍٓ كإٔ جُىهس  إٓ ٝجقى ضو٣ٍرح. ٝجُىهس ٝجُطالهس ك٢  ضٔحٌِ ٝذًٜٙ جُط٣ٍوس

ٓطالَٓطحٕ ال ٣ٓطرؼى ذؼٟٜح ػٖ جُرؼٝ ٣ٔحٌْٜٔح جُٔطؼِْ ك٢ ٝهص ٝجقى  ٝجُطالهس ٞلطحٕ

 كو١  .  جُطٞج٤ِٚسٓغ ج٤َُٔ جتًػٍ ُٟلس جُطال هس  ك٢ ضطر٤ن جُط٣ٍوس 

 

  linguistic competence vsجُطٞج٤ِٚسجٌُلحتز جُِـ٣ٞس ٓوحذَ جٌُلحتز   

communicative competence                                                               
        

 

ق٤ٖ جتْح٤ْس  جٍُٔقِس  هس ذ٤ٖ جٌُلحتز جُِـ٣ٞس ٝ جُطٞج٤ِٚس ْٜٓ ؾىج نٛٞٚح ك٢جُؼالجٕ 

جٌُلىحتز جٓىح ضٛىكف جُطالػىد ذ٘ظىحّ جُِـىس.  ذك٤ىع جٜٗىح ػل٣ٞس ٍٝٓٗىس ضٌٕٞ جٌُلحتز جُِـ٣ٞس

ٓىٖ ؾحٗىد جُٔىطؼِْ الْىطهىجّ  ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓرحوب ٓ٘حْرس ٓىٖ جالْىطؼىجو ٝج٤ُِحهىس جُطٞج٤ِٚس

 ؼحَٓ ٓغ قحالش ٓؼ٤٘س ك٢ ج ُِـس. جالْطٍجض٤ؿ٤حش يجش جُِٛس ك٢ جُط

 ٓىٖ ٝؾىٞو يُىٖ ٛ٘حق٤ىع ُىْ ٣ٌىٌِلىحتز جُطٞجٚى٤ِس.   ضؼطرٍ  أْىحِ ُج ٌُلحتز جُِـ٣ٞس   ئيٕ 

 حٌُلحتز جُطٞج٤ِٚس ُْ ضٌىٖ ضِوحت٤ىح ٗحضؿىسك. ٓغ يُي ذىٕٝ جٌُلحتز جُِـ٣ٞس طٞج٤ِٚسجٌُلحتز  ُِ

 ػٖ جٌُلحتز جُِـ٣ٞس.  

جٕ أٌٖحٍ جُ٘ٗح٠حش جُٛل٤س ٓػَ ُؼد جالوٝجٌ ٝجُٔكحًحز ٝجُطلحػَ ٓغ ٝجهغ جُك٤حز ٣ؿد جٕ 

 ٓغ ٓٔحٌْس جٌُلحتز ُطط٣ٍٞ جٌُلحتز جُطٞج٤ِٚس  طـَ ذأًرٍ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ ؾٜس جُٔطؼ٣ٖ٤ِٔٓ

 جُِـ٣ٞس ك٢ ٝهص
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 س جٝ جُر٣ٞ٤٘سجُلٍم ذ٤ٖ جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس ٝجُط٣ٍوس جُط٤ًٍر٤    

  

         CLT  جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس  

 

            ALMجُط٣ٍوس جُط٤ًٍر٤س جٝ جُر٣ٞ٤٘س 

  

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

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

ب  نال  حاجة  لح ظ ا بل  ي الطلبة رعال  ولي
 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 ت  و اليعلم يعلم اللةا   اليواصل.    عن طريق يعلم اللةات  و يعلم  4
 واليصويت والييرار  

اليواصل ال عال دابما  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
 جزبي   

يمارين اليح يظ  ي ال دف اكساسي ويسيخدم   
 ةبيثار

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   

 ية واليرييبيةيجنب الرروحات النحو  

السعي نحو اليواصل ريا اساسي ومرحب ب   9
 مني البداية    

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

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

 يمن  اسيخدام اللةة اكم)العربية( منعا بايا  

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

يعلم نظام اللةة اكنيليزية ييم من خالل عملية    13
  اد اليواصلي     الج

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   

 ا ك يؤيدالينو  باللةة  يطرح لين   

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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مساعد  المدرسين للطالب ب   ريل من   
 ريال  دف اساسي يح ز م للعمل م  اللةةاأل

 
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

وبلةة مقبولة  و ال دف األساسي و ي  الطالقة 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
 الم والييابةالعمل م   المثيل ري الي

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     

الم ام اليي يقوم المعلم  و الي  يحدد نو  اللةة و  
 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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 جُػح٢ٗ جُلَٛ                            

     (ج٤ُُٔجش جُؼحٓس ُٜٔ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس)كٍ٘ جُؼٍجم

                                                                               

      IRAQ  OPPORTUNITIES                       

 

ذو٤ىىس جُٔ٘ىىحٛؽ ػىىٖ  جُٜٔ٘ؿىى٢)كٍ٘ جُؼىىٍجم( ًطىىحخ: إٔ جالٓط٤ىىحَ جُىى١ً ٣هطِىىق ك٤ىىٚ جٝال

ٌُىٕٞ جُٔ٘ىحٛؽ  ضؼ٤ٔ٤ِىسضكُٞىص جُى٠ ػ٤ِٔىس  ك٤ىٚ   جُطى٣ٌٓى٤سجُٓحذوس جُِٔـحز ٖٓ جٕ جُؼ٤ِٔىس 

وٕٝ جالُطلىىىحش جُىىى٠   كوىىى١  وٌجْىىىس جُِـىىىس جال٣ُ٤ٌِٗىىىسجُٓىىىحذوس ذطٍهٜىىىح جُوى٣ٔىىىس ضًٍىىىُ ػِىىى٠ 

س ك٤طكىطْ جْطهىجٜٓح  ػ٘ى ق٤ُ جُططر٤ن جٓح جُٔىٜ٘ؽ جُؿى٣ىى جُٔؼطٔىى ػِى٠ جُط٣ٍوىس جُطٞجٚى٤ِ

 ٓىغ جهٍجٗىٚ كى٢ ق٤ىُ جُٛىق جُٟى٤ن ذحْىطهىجّ جُِـىس جال٣ُ٤ٌِٗىس ك٤ٚ هٓىٍج  ضٞجٚىَ  جُٔىطـِْ

 .ًٝٛٙ كٍٚس غ٤ٔ٘س ضطحـ ُٚ ضكص ضٞؾ٤ٚ ٝػ٘ح٣س جُٔؼِْ  جْطهىجّ ق٢

ٝجُؿى٣ٍ ذحًًٍُ ٝجُط٣ٞ٘ٚ جٕ جُطٍم ٝجُٔ٘حٛؽ جُوى٣ٔىس جُِٔـىحز  ضـىٍم جُطحُىد ذىٌجْىس جُِـىس 

ػ٠ِ جُؼ٘حٍٚ جُط٤ًٍر٤س ُِـىس كوى١  ٝجْىطهىجّ جُطٌىٍجٌ  ذٌَٗ ًل٤ق ٝػو٤ْ ٓغ جُطأ٤ًى جُؿحف

ذحُوىىحت ٓكحٞىىٍضٚ وٕٝ  غىىْ ه٤ىىحّ جُٔؼِىىْجُؿٔىىحػ٢ ُٔوىىح٠غ ٝػرىىحٌجش ٝؾٔىىَ ؿ٤ىىٍ ٓطٍجذطىىس 

ذ٤٘ٔىح ك٤ٜح ٝضطًٍُ ضِي جُٔكحٍٞز ػ٠ِ وٌجْس ٓؼط٤ىحش جُِـىس جال٣ُ٤ٌِٗىس  ٓٗحًٌس جُٔطؼ٤ِٖٔ

ؿٜىس جُٔ٘حهٟىس ك٤ٟىٔكَ جُطو٤ِىى ضىجٌ وكس جُلؼىَ ذٗىٌَ ػٌٓى٢ جُى٠ جُك٢ جُٜٔ٘ؽ جُطٞج٢ِٚ 

٣ٌٝىىٕٞ جذطىىحٍ ٛىىًج جالْىىطهىجّ جُٔطؼِٔىى٤ٖ جٗلٓىىْٜ جالػٔىى٠ ٝضٓىىطهىّ جُِـىىس جْىىطهىجّ قىى٢ 

ك٤أنىىً نطىىٞز جُىى٠ جُىىٌٞجت ٣ٝوىىّٞ ذؼ٤ِٔىىس جُطٞؾ٤ىىٚ  ٝجُطٞٞىى٤ف  ًٔؿطٔىىغ ٝجهؼىى٢ جٓىىح جُٔؼِىىْ

 ٝض٘طل٢ ػ٤ِٔس جُطى٣ٌّ ٖٓ جُٜٔٗى جُِـ١ٞ.

 

٘ ٓىىٖ جُط٤ٌ٘ىىي ٣ٓىىط٘ى ج٤ُىىس ٝض٘رىىغ ٓ٘ىىٚ ؾ٤ٔىىغ ٓٞهىىق ضؼ٤ِٔىى٢ ٝٗىىٞع نىىح : ٌُىىَ ٓؼِىىْ غح٤ٗىىح

ٖىىهٙ ٣طٓىى٤ى جُٛىىق ٣ٜٝىى٤ٖٔ ػِىى٠ جذىجػحضىىٚ ٝجكؼحُىىٚ ج٤ُٜ٘ٔىىس ٝضـ٤٤ىىٍ يُىىي جُٔٞهىىق  ٓىىٖ 

ٗكىٞ نِىن  ٙ ٓٞؾٚ كو١ ٣ٓحْٛ ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُٔطؼِْضى٣ٌّ ؾ٤ٔغ جُٔؼط٤حش جُِـ٣ٞس ج٠ُ ٖه

ًٝطحذىىس ػ٤ىىَ ًالٓىىح جُٔ ٠ٔ  ذحُٔؿٔٞػىىس جٝ جُؼٔىىَ ٓىىغ جُٔىىطؼِْٓؿطٔىىغ ٚىىـ٤ٍ كىى٢ جُٛىىق ٣ٓىى

ضٔحٓح ػٖ ي١ هرَ ٣ٝظٜىٍ ذٗىٌَ ؾِى٢ كى٢ جالوٝجٌ جُطح٤ُىس )ٓٞؾىٚ  حٓهطِل كحٚرف وٌٝجُٔؼِْ

ٝؾ٤ٔىغ ٛىًٙ جُٞجؾرىحش ضهىٍؼ ػىٖ جال٠ىحٌ  (ٝٚى٣ن ٝٗحٚف ٝٓٛىٌ ٓؼِٞٓحش ٝٓٓىحػى....

كىىىى٢ جُٛىىىىق . ذحُطىىىىح٢ُ ضـ٤ىىىىٍش ػ٤ِٔىىىىس  ى١ جُوىىىىى٣ْ جُٔ٘ٛىىىىد ػِىىىى٠ ْىىىىِطس جُٔؼِىىىىْجُطو٤ِىىىى

ذىٌؾىس  ٤ٍ ٓٞهل٤ٚضـ ٝضكطْ ػ٠ِ جُٔؼِْ  ٤instructionٚ ج٠ُ ػ٤ِٔس ضٞؾ Teachingجُطى٣ٌّ

ُى٤ّ ذىىحالٍٓ جُرٓىى١٤ ذىَ ٣كطىىحؼ جُى٠ جْىىرو٤س كى٢ جتػىىىجو ٓىىٖ   ًحِٓىس .ٝ ضـ٤ىىٍ ٓٞهىق جُٔؼِىىْ

ػ٤ِٔىىس  ٣ؿىىد جٕ ٣ٓىىرن ٛىىًج جُطـ٤٤ىىٍٝؾحٗىىد جُىىَٞجٌز جُٔؼ٤٘ىىس ػىىٖ ٣ٍ٠ىىن جُطىىى٣ٌد جٌُٔػىىق. 

جُهىح٘ ذؼ٤ِٔىس جُطـ٤ىٍ ػىٖ ٣ٍ٠ىن ضطر٤ن جُٜٔ٘ؽ ذؼحّ ػ٠ِ جالهَ.ٓغ ج٠ىالم ًىْ جُٔؼِٞٓىحش 

 جٌْحٍ جُٔٛحوٌ ٝجالٚىجٌجش ٝجُٔؿالش جُهحٚس ذط٣ٍوس جُطٞجَٚ.

 

 Topic-basedٜٓ٘ؽ ٝقىجضٚ ٓر٤٘س ػ٠ِ جْحِ جُط٘ٞع ذحُٔٞج٤ٞغ كٍ٘ جُؼٍجم -غحُػح

units  ٝ  ٣ْٟ  ٤٠لح ٖٓ جُٞقىجش ٓؼَُز ذحٌُٛٞ جُِٔٞٗس ضك١ٞ ٓٞج٤ٞغ ٓهطِلس ٜٓ٘ح

ًَ ٝقىز ٓٞج٤ٞغ ضك١ٞ  ( ٝجنٍٟ  ػ٤ِٔس جٝ جؾطٔحػ٤س  ٝ cultural) topicsغوحك٤س 

جٌُٔٞٗس ُِٞقىجش جٍُت٤ٓ٤س  ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذحُٔٞج٤ٞغ جالْح٤ْس  ٓطلٍػس  ٝٓط٘ٞػس ضٛد
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 ٝضأنً ضِي جالٌٖحٍ جُطح٤ُس: 

 جُٔٞٞٞػحش جُٔطؼِوس ذؼحُْ جُطحُد جُكو٤و٢ ٝٓك٤طٚ جالؾطٔحػ٢   • 

 ٓٞجٞرغ ٜٓ٘ؿ٤س ذكطس• 

 وحٌٕ ُِطحُد غوحكطٚ جُؼٍذ٤س ذػوحكحش جُٗؼٞخ جالنٍٟ. ٓٞج٤ٞغ غوحك٤س ض• 

 

: ٣ٔطحَ كٍ٘ جُؼٍجم ذ٤ُٔز جنٍٟ ٜٓٔس ٝٛى٢ جٕ جُط٣ٍوىس جُطٞجٚى٤ِس ضؼطرىٍ ػٔىٞوٙ ٌجذؼح

  Objective)جُلوىى١ٍ ٝٗهحػىىٚ جُٗىى٢ًٞ جُٞجٚىىَ ذ٤٘ىىٚ ٝذىى٤ٖ ض٘ل٤ىىً جُٜىىىف جُطؼ٤ِٔىى٢ جُؼىىحّ)

هرىَ جُىىنٍٞ ُِلٛىَ جُىٌجْى٢ ٤ٌُىٕٞ  جُٔؼِىْ ٝجُٜىف جُطؼ٢ٔ٤ِ جُؼحّ ٛٞ جُوٍجٌ جُى١ً ٣طهىًٙ

حت جُطـ٣ًىس جٍُجؾؼىس ػ٤ِٚ جُطحُد ذؼى ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝهر٤َ ػ٤ِٔس جُٔ٘حهٗس ٝ جُطو٤٤ْ ذؼىى جػطى

٤س ٝػ٤ِىٚ ال ٣ؿىَٞ جٕ . ٌُٕٝٞ جُٜىف جُطؼ٢ٔ٤ِ ٣ؼطرٍ ٓكٌٞ جُط٣ٍوس جُطٞجٚىِٖٓ هرَ جُٔؼِْ

 ٣ٔطِىىي ؾ٤ٔىىغ جُٔطؼِٔىى٤ٖ ذٔؼ٘ىى٠ جٕجُىى٠ كوىىٍز جنىىٍٟ جي ُىىْ ٣طكوىىن ٛىىًج جُٜىىىف  ٣٘طوىىَ جُٔؼِىىْ

جُٜىىىىىف ٝػ٤ِىىىىٚ ال  جُٓىىىى٤حوز جٌُحِٓىىىىس ػِىىىى٠ ٓؼط٤ىىىىحش جُٔىىىىحوز جُِـ٣ٞىىىىس جٍُٔٚىىىىٞوز ُٜىىىىًج

جنطرىحٌج ٓؼ٤٘ىىح جال ذحُٔىحوز جُطىى٢ ٣ٓى٤طٍٕٝ ػ٤ِٜىح ذٗىىٌَ ًحٓىَ ٝكؼِىى٢  ٣ؿَٞجنطرىحٌجُٔطؼ٤ِٖٔ

 الٕ جُٜىف جُٔطِٞخ ٛ٘ح ٛٞ ٛىف ٓؼٍك٢ ٤ُّٝ ٌه٢ٔ. 

ٝضطظٖٔ جال٠حٌجش ,( Clear Objectives) ُٔؼحُْٝجٞكس ج ضٌٕٞ طؼ٤ٔ٤ِسجُٛىجف تج ًٝٛٙ

 : جُطح٤ُس

 

جُٞهص جٌُحك٢ ُطك٤ٍٟ ٗلٓٚ  جُٔطؼِْ ( ًٝٛٙ جُلؼح٤ُس ضؼطWarm-up٢جإلقٔحت) • 

ُهٜٞ جُٜٔحّ جُِـ٣ٞس جالْح٤ْس ٤ٌُٕٞ ٓٓطؼىج  ُطؼحٕٝ ٓغ َٓالتٚ ك٢ جُٛق ٝجُٔؼِْذح

ط٘ٞػس ٓؼَُز ذحٌُٛٞ ُطٍو جُٔؼىز ُٚ ك٢ ضِي جُٞقىز.ٝضك١ٞ ًٛٙ جُلؼح٤ُس ػ٠ِ ٜٓحّ ٓ

تػطحتٙ جُكٍذس جٌُحك٤س ُِطٍٛف ك٢ جُٞٞغ  ٞف ٝجَُِٔ ٌٝكغ جٌُِلس ُىٟ جُٔطؼِْجُه

( ٝجالضٛح٢ُ جُطر٤ؼ٢  وجنَ ؿٍكس جُٛق ٤ٌُٕٞ ُى٣ٚ ؾٞ situation or functionجُِـ١ٞ)

 .ٝ ٤ٌُٕٞ ٓٓطؼىج ُِهٜٞ ذحُٔٞجو جُِـ٣ٞس جُالقوس ًحك٢ ُِؼٛق ج٢ًُ٘ٛ ج٣ٟح

 

٣ٝكط١ٞ  :   the lessonsِ جالْح٤ْس جُٔهٛٛس ٌَُ ٝقىز ٖٓ ٝقىجش جُٜٔ٘ؽ  جُىٌٝ•  

 ًَ ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ جُلؼح٤ُحش جُطح٤ُس 

                  before you startجُطك٤ٍٟ ػ٤ِٔس  -أ           

     main input.جُٔىنالش جٝجُٔحوز جالْح٤ْس  -خ           

 Main performanceجالوجت جٍُت٢ٓ٤  -ؼ           

َُز ذحٌُٛٞ جُط٢ ضط٤ف ٠ ض٤ٌٗالش ٓط٘ٞػس ٖٓ جُلؼح٤ُحش ٓؼًٝٛٙ جُىٌِٝ ضك١ٞ ػِ 

ٝجُطحُد جُؿ٤ِّ ُٚ .ًٝٛج جق٣ٍس جُطٞجَٚ ك٢ جُِـس ذحالْطؼحٗس ذأكٍجو ٓؿٔٞػطٚ  ُِٔطؼِْ

) ٝٛ٘ح   جُط٘ٞع ٣طٍو جَُِٔ ٖٓ جُطحُد نالٍ جُىٌِ ٣ٝؼط٤ٚ جُك٣ٍس ذحُطكٍى ٝجُطكىظ.

  (٠ِListening and reading ٜٓحٌجش جُظَ جٝ ٜٓحٌجش جالْطالّ ٢ٛٝ ٤ٌْٕٞ جُط٤ًٍُ ػ

 جالٚـحت ٝجُوٍجتز (

 

:  Communication Workshopجُٜٔحّ جالٗطحؾ٤س( ) جوجت  ٌٖٝس جُؼَٔ جالٗطحؾ٤س,• 

    before you stert جُطك٤ٍٟ ػ٤ِٔس   -جُؼ٘حٍٚ جُطح٤ُس: أًٛٙ جُلوٍز ػ٠ِ ٝضك١ٞ 

    performanceجالوجت جٍُت٢ٓ٤ -خ                                         

 .                        reflectionٌ   ٝجٍُٔجؾؼس جُطو٤٤ْ جٝجالٗؼٌح ِ-ؼ                                         
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.ذىًُي  Writingٝجٌُطحذىس   Speaking) ٝٛ٘ىح  ْى٤ٌٕٞ جُط٤ًٍىُ ػِى٠ ٜٓىحٌجش جالٗطىحؼ جُىطٌِْ

 ٝجُٞؾىىىىٚ (spoken phase)ِىىىىس ٝجقىىىىىز ذىىىىٞؾ٤ٜٖ جُٞؾىىىىٚ جُٔكٌىىىى٢ضٌىىىىٕٞ جُلؼح٤ُىىىىس ػٔ

ٓطحُرىح ذطكٟى٤ٍ ٓحوٌْىٚ ْىِلح  ٔىطؼِْذًُي ٣ٌٕٞ جُ ((written phase )ج١ٌُٞٛ)جٌُٔطٞخ 

ُٞقىىز غىْ ٣ؼٔىَ ٓىغ َٓالتىٚ كى٢ جُٔؿٔٞػىس جٝ جُطحُىد جُؿِى٤ّ ُىٚ ك٢ جؾ٤ٔغ جُلؼح٤ُحش ك٢ 

جٌُٖٞىس ٓهٛٛىس جٓىح جيج ًحٗىص ٌُطحذس ٓٓٞوز جالٗٗحت جيج ًحٗص جٌُٖٞىس ٓهٛٛىٚ ٌُِطحذىس 

ػِى٠ ضٌى٣ٖٞ جُؼرىحٌجش ٝجُؿٔىَ  (rehearsing)ٓغ َٓالتىس ػِى٠ جُطٔىٍٕ ُِطٌِْ ك٤وّٞ جُٔطؼِْ

جػطىىحت  ىجّ جُِـىىس جال٣ُ٤ٌِٗىىس ٝػِىى٠ جُٔؼِىىْجُطىى٢ ضٓىىحػىٙ ػِىى٠ جُطٞجٚىىَ ٓىىغ َٓالتىىٚ ذحْىىطه

جٍُجؾؼىس  ٓىغ جػطىحتٙ جُطـ٣ًىس ٜٓ٘ىح ذٗىٌَ ًىحف ٌُىحك٢ ُطِىي جُلؼح٤ُىس ُى٤ٌٖٔ جُٔىطؼِْجُٞهىص ج

ػِى٠ ٓىح كؼىَ ٝال ٣كحْىرس ػِى٠ جُٗى٢ت  ٓص جُٓىِر٤س ذٔؼ٘ى٠ جٕ ٣ٔطىىـ جُٔىطؼِْجال٣ؿحذ٤س ٤ُٝ

ُطٛىك٤ف جالنطىحت كى٢  ج١ًُ جنطأ ك٤ٚ ٝٛ٘ح ال ٣كن ُِٔؼِْ ٓوح٠ؼىس جُٔىطؼِْج١ًُ ُْ ٣لؼِٚ جٝ 

جوجتٙ جُِـىى١ٞ ٝأٗٔىىح ٣٘طظىىٍ جُلٍٚىىس جُٓىىحٗكس ٤ُؼوىىى ٓىىإضٍٔ ٚىىل٢ ٣٘ىىحهٕ ك٤ىىٚ ٠الذىىٚ ػىىٖ 

ٝجٌجتٜىىىْ ذحالنطىىىحت ٝٓىىىىٟ ج٤ٔٛطٜىىىح ٝٓىىىٖ ٜٓ٘ىىىح نطىىىٍٙ جٝ جُؼٌىىىّ. ُىىى٤ّ  ٝؾٜىىىس ٗظىىىٍْٛ

جٗٔىىح ضكطىىحؼ ٝهىىص ذحُٟىىٌٍٝز جالْىىطؼؿحٍ كىى٢ ٛىىًٙ جُلؼح٤ُىىس ٝجٗؿحَٛىىح كىى٢ وٌِ جٝ وٌْىى٤ٖ 

   ٜح ٝجْط٤ؼحذٜح ذٌَٗ ٠ر٤ؼ٢ ٝق٢.ًحك٢ ٣ٓحػىْٛ ك٤ٚ ػ٠ِ جُطٍٛف جُطر٤ؼ٢ ك٤

  

غ٤ىس جالذؼىحو ٝٛى٢ جُطى٢ ضأنىً ٣ٔطحَ جُٜٔ٘ؽ جُطٞج٢ِٚ)كٍ٘ جُؼٍجم( ذٔلىٍوجش غال -نحٓٓح

     َٓحّ جُٔرحوٌز ك٢ ػ٤ِٔس جُطؼِْ:

 جذؼحو جُٔلٍوجش جُؿى٣ىز جُػالظ( 3)ٌَٖ ٌهْ                                  

 

ٝضوٓى٤ٜٔح جُى٠ ٓؿٔٞػط٤ٖ)ٓىىح  جُطؼحٓىَ ٓىغ جُٔلىىٍوجشجُى٠  :  ٣ٞؾىٚ ك٤ىٚ جُٔىىطؼِْجُرؼىى جالٍٝ 

ال ٣ؼٍكٜح( غْ ٣٘ٓم ضِي جُٔلٍوجش جُى٠ وكطىٍ جُٔؼىح٢ٗ جُهىح٘ ذىٚ ٓىغ جالٗـٔىحِ  ٣ؼٍكٜح ٝٓح

ذٔ٘حهٗس ٓؼح٢ٗ جُٔلٍوجش جُط٢ ال ٣ؼٍف ٓؼ٘حٛح  ٓغ جهٍجٗٚ جُطِرس ذؼى يُىي ٣ٓىطهٍؼ ٓؼ٘حٛىح 

 ٖٓ جُوحِٓٞ جٍُٔكن.

 

Dimension 

3 
Use them 

Dimension  

2 

Study 
them 

Dimension 
      1 
Deal with 

   them 

 

Vocabul

-ary 
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ػٖ ٣ٍ٠ىن جُطٔىح٣ٌٖ جُِـ٣ٞىس جٍُٔٚىٞوز ُطِىي جُلؼح٤ُىس  وٌجْس جُٔلٍوجش: ٝٛٞ جُرؼى جُػح٢ٗ 

( the lessons( غىىْ جُىىىٌِٝ جُٔهٛٛىىس ُِٞقىىىز)warm-up:جذطىىىجتج ٓىىٖ كؼح٤ُىىس جالقٔىىحت)

( ٝ نىالٍ يُىي communication workshopٝٚٞال جُى٠ كؼح٤ُىس ٌٖٝىس جُؼٔىَ جُطٞجٚى٤ِس)

٣وىّٞ جُطِرىس ذحُطٞجٚىَ ٝٓٔحٌْىس ضِىي جُطٔىح٣ٌٖ جُٔكط٣ٞىس ػِى٠ جُٔلىٍوجش ٝجُٔ٘حهٗىس ك٤ٜىىح 

ط٠ ضطْ  ج٤ُٓطٍز ػ٤ِٜح ذٌَٗ ًحَٓ جْطؼىجوج ُِرؼىى جُطىح٢ُ ُلطٍز ٤َ٘ٓس ضطؿحَٝ جالْرٞػ٤ٖ ق

ػِٔ٘ح جٕ ضِي جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓىس ضىىجٌ ذطلحػىَ ٜٓىحٌجش جُىطؼِْ جالٌذؼىس ٓىغ ج٤ُٔىَ ذىحُط٤ًٍُ ػِى٠ 

( ٖٓ هرَ جُٔىٌِ ٝجُطِرىس جالٚـحت ٝجُوٍجتز  listening and readingٜٓحٌض٢ جالْطالّ )

 ٓؼح:

 

ك٢ ٌٖٝس ػَٔ جٌُالّ جٝ جٌُطحذس ًٝٛٙ جٌُٖٞىس ضهٟىغ  شجْطؼٔحٍ جُٔلٍوج: ٛٞ جُرؼى جُػحُع

ضو٣ٍرح.ٛ٘ح ال٣ؿَٞ ُِٔىٌِ جالٗطوحٍ ج٠ُ  جالْرٞعُؼ٤ِٔس جُطٍٔقَ ٝضأنً كطٍز ٤َ٘ٓس ضطؿحَٝ 

ٝقىز ؾى٣ىز ٓحُْ ٣طأًى ٖٓ جالْط٤ؼحخ جٌُحَٓ ُِطِرس ُطِي جُٔلٍوجش ٝجْىطهىجٜٓح كى٢ ػ٤ِٔىس 

ٙ جٍُٔقِىس جٗطىحؾ٢ أ١ ٣ٍجهىد جُٔىىٌِ ٜٓىحٌجش جٌُالّ ٝجٌُطحذىس . ٝٛ٘ىح ٣ٌىٕٞ جُؼٔىَ كى٢ ٛىً

( ذىهىس ٣ٝطأًىى ضٔحٓىح ٓىٖ جٕ جُطحُىد هىى writing  جٌُىالّ ٝجٌُطحذىس  speaking andجالٗطحؼ )

ضِىي  ذٗىٌَ ًحٓىَ ٌُٔٞٗىحش جًَٔ جُٜىىف جُطؼ٤ِٔى٢ جُٔ٘ٗىٞو ٝجٗىٚ هىحوٌ ػِى٠ جُىطٌِْ ٝجٌُطحذىس

 جُٞقىز.

 

أ١  approach to grammarك٣ٞس جُطٍج٤ًد جُ٘ ٓؼِٟس جهطٍجخ جُٜٔ٘ؽ ٖٓ – ْحوْح 

ٓىٟ جُطؼحَٓ ٓغ جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس ك٢ جُٜٔ٘ؽ ًٝٛٙ جُٛلٚ وه٤وس جُظٌٜٞ ٝضٍضر١ جٌضرح٠ح 

كٌِٔح ضٍُ٘ ٓلٍوجش ؾى٣ىز ٣ظٍٜ ض٤ًٍد ٗك١ٞ ذٌَٗ ي٢ً ٣ؼى الْطهىجّ  ,ٝغ٤وح ذحُٔلٍوجش

ػىّ ِ جُٔىٌ ٤طٞؾد ػ٠ِضِي جٌُِٔحش ٣ٝرىأ ًٛج جُظٌٜٞ ذحُططٌٞ جُكًٌ ٝجُٔىٌِٝ ك

ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح  ذأٗلْٜٓجُٞهص جٌُحك٢ الًطٗحكٜح  ٤ُٔ٘ف ٠ِرطٚذٍٗـ ضِي جُطٍج٤ًد  جالْٜحخ

ذٌَٗ ٠ر٤ؼ٢ ذحُطؼحٕٝ ٝجُطٞجَٚ ٓغ جكٍجو جُٔؿٔٞػس ٝجكٍجو جُٛق ٠روح ُِٔرىأ 

( ًُُي ٤ٌْٕٞ ػَٔ  To suffer to learnجُٔؼٍٝف)جُطؼِْ ٣رٍَ ٖٓ نالٍ جُٔؼحٗحز 

جٕ ٣ٌٕٞ ضى٢ٓ٣ٌ ٝٛ٘ح ٣ظٍٜ جُلٍم ذ٤ٖ جُط٣ٍوس جالضٛح٤ُس جُٔىٌِ  ضٞؾ٢ٜ٤ جًػٍ ٖٓ 

 جُلؼح٤ُحش جُطح٤ُس: ٣ٝطْ يُي ٖٓ نالٍ ٝجُطٍم جُوى٣ٔس جالنٍٟ ذٌَٗ ؾ٢ِ .

 (before you startجُطك٤ٍٟ)  -أ               

 ه٤حّ جُٔىٌِ ذٍٗـ جُوحػىز جُ٘ك٣ٞس ذٌَٗ  (presentation  )جُطوى٣ْ -خ              

 ٓوطٟد                   

 ٣ٝؼطٔى جُٔىٌِ  Practice(tasks)جػطحت جُطٔح٣ٌٖ ٝجُٜٔحّ جُ٘ك٣ٞس  -ؼ              

 ٓؼح ػ٠ِ جالْطلحوز ٖٓ جُلؼح٤ُحش جُطح٤ُس: ٝجُؼَٔ ذٜح ذٌَٗ ؾٔحػ٢.  ٝجُطحُد                  

 ٠   جُٛؼرس ٣ٝؼ٢٘ يُي ٓالقظحش ػٖ جُ٘وح problem solvingقَ جٌُٔٗالش  -و              

 ذأػطحت جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس ػٖ  جُٔؼِْ ٛ٘ح  ذٗحٌى . ك٢ جُوٞجػى  جُ٘ك٣ٞس                   

 ٣ًٝٛد ذطالذٚ ج٠ُ :  ضِي جُطٔح٣ٌٖ                   

 grammar     ِٓهٙ جُ٘كٞ جُٔؼى  ٍُٗـ جُوٞجػى  جُِـ٣ٞس ٝ جُ٘ك٣ٞس    -ٛـ               

summary                      ٍٝجُِٔهٙ جُٛـ٤ mini grammar  ٤ُِٓطٍز ػ٠ِ جُوٞجػى 

 ٝجالٓػِس جُالَٓس ػٜ٘ح.         ٝجػطحت جُٔالقظحش                 
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جهطىىىىٍجخ جُٔىىىىٜ٘ؽ ئُىىىى٠ جُٜٔىىىىحٌجش جالٌذؼىىىىس ٣ىىىىطْ ٓىىىىٖ نىىىىالٍ جالْىىىىطٍجض٤ؿ٤حش :  - :ْىىىىحذؼح

approach to skills     

 listeningجالْطٔحع -أ            
    speakingجُطكىظ                  
       readingُوٍجتزج                 

  writingٝجٌُطحذس                

 

ذ٤ٖ جُٜٔحٌجش جالٌذؼس ٝجُطٞجَٚ ذ٤ٖ (   integration) ٓح وجّ ٛىف جُٜٔ٘ؽ ٛٞ جُطىجنَ

نَ ًُُي ػ٠ِ ٝجقى ٝذٌَٗ ػل١ٞ ٝضؼ٣ٞى جُطحُد ػ٠ِ ًٛج جُطىج ذٞهصجكٍجو جُٔؿٔٞػس 

جُٔىٌِ جٕ ٣ىٌى يُي ٤ٌُٕٞ قًٌج ػ٘ى ه٤حٓٚ ذطـ٣ًس جُطحُد ذٌَٗ ٝجػ٢ ٝوه٤ن أ١ ٣و١ٞ 

ٜٓحٌز جالٚـحت ُطٗطى ٜٓحٌز جُطٌِْ ٣ٝو١ٞ ٜٓحٌز جُوٍجتز ُطٗطى ٜٓحٌز جٌُطحذس ٣ٝؿد جٕ 

٣ؼٍف جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ جُٔؼ٤٘٤ٖ ُِطىنَ ذطـ٣ًس جُطحُد ُـ٣ٞح ٝٓؼٍك٤ح ٝج١ًُ ٣ؿىٌ جُط٣ٞ٘ٚ 

ٚ جٕ ذؼٝ جُُٓالت ٖٓ جُٔى٤ٌْٖ ٣ؼطوى ذإٔ جُٜٔحّ جُط٢ جػىش ُالٚـحت ٢ٛ ض٤ًٍُ ػ٠ِ ػ٘

ك٤ؼٔى ػ٠ِ جٛٔحُٜح ٝػىّ ض٤ٔٓؼٜح ُِطالخ (Pronunciation)   ٓحوز جُ٘طن ٝجُطِلع 

ذكؿس جٗوطحع جُط٤حٌ جٌٍُٜذحت٢ ٝٓح ج٠ُ يُي ٖٓ قؿؽ ًُُي جيًٍ ٢ِ٤َٓ جُٔىٌِ ذإٔ 

ُٜٔحٌجش جالٌذؼس ٝػ٘ىٓح جِٛٔص ك٢ جُٔ٘حٛؽ جُٓحذوس جُط٢ جالٚـحت جْٛ ٜٓحٌز ُِطؼِْ ٖٓ ج

وٌْ٘حٛح ٝوٌْ٘حٛح جٗؼٌّ يُي جالٛٔحٍ ك٢ ٓٓط٣ٞحض٘ح جالٕ ك٘كٖ ٓط٤ٌِٖٔ ؾ٤ى٣ٖ ٌُٖ ُى٣٘ح 

ٞؼق ٓكِٓٞ ذؼ٤ِٔس جال ٚـحت ٝجُٓٔغ ُِـس جالؾ٘ر٤س ًٝٛج جُ٘وٙ ٣كّ ذٚ ؾ٤ٔغ 

 Good speakers but)                   جُُٓالت ٖٓ ٓى٢ٌْ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس ك٤وحٍ ػ٘ح

weak listeners )                                                                    .خ 

Communication staging  ػ٤ِٔس جُطٍٔقَ جالضٛح٢ُ أ١ جضحقس جُلٍٚس ٝجُٞهص

طـ٣ًس ٗلٓٚ ٝجالٗطوحٍ ٖٓ ٌٓحٕ النٍ ُ ُِطحُد ُِطٍٛف ذك٣ٍس جغ٘حت ػ٤ِٔس جُطٞجَٚ جٌُحك٢

ٖٓ هرَ جكٍجو جُٔؿٔٞػس جٝ جكٍجو جُٛق ًٝٛٙ جُلؼح٤ُس ٣ر٠٘ ػ٤ِٜح جُؼَٔ جالٗطحؾ٢ ذٌَٗ 

 . ٓطٍٔقَ ٝٓطَِٓٓ

ًٝٛٙ جُٛلس  ( interacton between the four skills) ضىجنَ جُٜٔحٌجش جالٌذؼس ؼ.        

نالٍ جُٜٔ٘ؽ ػ٠ِ  ضطٌٞ جُٜٔحٌجش جالٌذؼس ح٣طٜح ٝضالَّ جُطحُد ٖٓ ذىج٣س جُٞقىز ج٠ُ ٜٗ

 :  Skill Developmentجْحِ جُلؼح٤ُحش ٝجالٗٗطس ٣طْ ذٔح ٢ِ٣

 ضك١ٞ ٓٞج٤ٞغ ًػ٤ٍٙ ُالغحٌز  textsٝ.ٗٛٞ٘ ُِوٍجتز ٝجٌُطحذس -أ       

    (motivation)جُٔؼٍك٤س         

   strategies جْطٍجض٤ؿ٤حش ضهٙ ضل٣ٞس جُٜٔحٌجش جالٌذؼس–خ       

 ُط٤ٌٖٔ جُطحُد ٖٓ جْط٤ؼحخ جُِـس ػ٘ى ْٔحػٜح  literature spotsٓكطحش جوذ٤س –ؼ      

 ٖحذٚ.ٝٓح  ٔؼِْهٍجتضٜح وٕٝ جالْطؼحٗس ذحُٔإغٍجش جُهحٌؾ٤س ًحُ جٝ         

  speaking workshopٌٖٝس ػَٔ ٌُِطحذس ٝجنٍٟ ُِطكىظ  writing workshop-و      

    ذ٤ٖ جكٍجو جُٔؿٔٞػٚ ك٢  ُِطؼحَٓ (  discourse languageٛـ .كٌٍ ٝٝظحتق ق٤س)      

 جُٛق.          

ٝٛ٘ح ٣ٓطهىّ جُطحُد جُِـس جُؼحو٣س يجش جُٔـُٟ ج٢ٓٞ٤ُ ٝجُٔك٢ٌ ذ٤ٖ جُ٘حِ ذٌَٗ ق٢ 

( كطٌَٗ جُِـس ُى٣ٚ ٝظحتق ٝكٌٍ ضٗرغ قحؾحضٚ discourse  languageٝٓكِٓٞ )

جٓح ػٖ   أ١ ذهِن ٓؿطٔغ ٚـ٤ٍ ك٢ جُٛق ُِطٞجَٚ ٝجْطهىجّ جُِـسجُٔطِٞذس ذٌَٗ آ٢ٗ.
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(  ٝضٓطهىّ   Group work( جٝ جُؼَٔ ذحُٔؿٔٞػحش) peer work)ٓغ جُٔػ٤َ ٣ٍ٠ن جُؼَٔ 

 جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس ٛ٘ح ػٖ ٣ٍ٠ن جُطو٤٘حش جُطح٤ُس:

 

 

 

 

 :اكنرطة واليقنيات المخصصة للعمل الثنابي يق  ري مايلي

 
 ممارسة الحوارات -1
 يمارين اكسبلة يات اكجوبة القصير  -2
 اكحالل يات المعن انجاز يمارين  -3
 يمارين العصف الي ني السريعة يات الدقيقة الواحد  او اقل -4
 رحب اليمارين اكنرابية 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  
    

جُِـىس جُٔطٍٝقىس ذط٣ٌٞ٘حضٜىح  ٓىٖ جُِـىس ٝٛٔىح ٗىٞػ٣ٖ٤ط٘حٍٝ  ٣ٔطحَ ًٛج جُٜٔ٘ؽ ذأٗٚ : غحٓ٘ح

جُِـ٣ٞس ٝػ٘حٍٚٛح جُٔؼٍٝكس ٓىٖ جُطٍج٤ًىد ٝجُطٜؿىأز ٝجُىطِلع...جُم . ٝٗىٞع جنىٍ ٛىٞ جُِـىس 

جُؼحو٣س ٝ جُك٤س ٝجُط٢ ضٔحٌِ ذ٤ٖ جُ٘حِ ذٌَٗ ٠ر٤ؼ٢ ٝضؼرىٍ ػىٖ قحؾىحش جُٔىطٌِْ ج٤ٓٞ٤ُىس 

ٝكٌىىٍ ضرىى٤ٖ ٝظ٤لىىس جٝ قحؾىىس ُـ٣ٞىىس ٓؼ٤٘ىىس هىىى ضٌىىٕٞ ٓك٤ٌىىس جّ ٌٓطٞذىىس)ٓػَ  ذٗىىٌَ ٝظىىحتق

 جُطك٤ىىىىىىس ٝجُطلٟىىىىىى٤َ ٝجالػطىىىىىىًجٌ ٝجُطِىىىىىىد جُٔىىىىىىإوخ...جُم( ٝٛىىىىىىًج ٓىىىىىىح ٣ٓىىىىىى٠ٔ ذِـىىىىىىس

( ٝٛىًج ٣ظٜىٍ ذٗىٌَ ؾِى٢ كى٢ جُٔىٜ٘ؽ كى٢  discourse analysis language)جُطٞجَٚ

 ( . function file and strategiesكوٍز )
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. ٝ ٛ٘حُىي ُٔٓىحش   (Culture)جُػوحكىس ٝجالوخ  جُٔىٜ٘ؽ  ذلٓىكس ُُٝج٣ىح ٣ٔطىحَ- :  ضحْؼح

 cultureغوحك٤ىىس ٝجوذ٤ىىس ضظٜىىٍ كىى٢ جُٞقىىىجش ذىى٤ٖ قىى٤ٖ ٝجنىىٍ ٓىىٖ نىىالٍ جُُج٣ٝىىس جُػوحك٤ىىس

corner)) َِٝج٣ٝىىس جالهطرىىح ٝquote…unquote)  جُطىى٢ ٣ٞؾىىى ك٤ٜىىح جهىىٞجٍ ٓىىأغٌٞز)

جُٔىىىٌِ ٝٛ٘حُىىي ٓوحٌٗىىس ُِػوحكىىس ٝقٌىىْ ٝٗٛىىحتف ٓؼىىىز ُِ٘وىىحٔ ذىى٤ٖ جُٔؿىىح٤ٓغ جُطالذ٤ىىس ٝ

كحالػٔحٍ جالوذ٤ىس   literature spotsجُؼٍذ٤س ٝجُػوحكس جال٣ُ٤ٌِٗس ًًُي ٛ٘حُي جػٔحٍ جوذ٤س 

ٝجُُٝج٣ىىح جُػوحك٤ىىس جػىىىش ُطٓىىحػى جُطحُىىد ػِىى٠ هىىٍجتز جُِـىىس ٝكٜٜٔىىح وٕٝ جُطىىىنَ جُهىىحٌؾ٢ 

 language comprehension,listening andٝٛىًج ٓىح ٣ٓى٠ٔ ذحالْىط٤ؼحخ جُِـى١ٞ)

reading  ٌٛىىًج جُؿحٗىىد ذططر٤ىىنٝ ٣ىىى ِ( schemata theory)  ٗظ٣ٍىىس جُٔؼِٞٓىىس

 جُٔٓروس.

       

 :    Learner`s Developmentٓالقظس ضطٌٞ جُطحُد جٝ جُٔطؼِْ جُٔؼٍك٢ –ػحٍٖج 

  ( ٖٓ  (Activity Book ٣ظٍٜ ك٢ جٌُطحخ جُٓحٗى ج٠ُٔٓٔ ذٌطحخ جُ٘ٗح٠ًٝٛج                

 جُلؼح٤ُحش جُطح٤ُس: نالٍ                

 ٝ ٓلٍوجش) جٌٚى ٓح ضىٌْٚ  ٖٓ ضٍج٤ًد ٗك٣ٞسcheck your grammar 

and vocabulary) 

 ( جٌٚى ضوىٓيcheck your progress )                                              

  

 ( جٛىجف جُٞقىزunit objectives  جُلؼح٤ُس ضهٙ ج ُٔىٌِ ٝجُطحُد ًٙٛٝ )

ُط٢ ٣طوٌٍ ك٤ٜح هىٌز جُٔىٌِ ػ٠ِ جُطٌٖٔ ٖٓ جُٔحوز ٝؾؼَ جُطحُد ٣لٍٜ ٓؼح ٝج

٤ْطٍضس ػ٤ِٜح ذٌَٗ ًحَٓ ٤ُطٌٖٔ ٖٓ جؾط٤حَ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝجالنطرحٌجش ذٌَٗ 

ج٣ؿحذ٢ ٝجٕ قىظ جُؼٌّ كًٜج ٣ؼ٢٘ جٕ جُٔىٌِ ؿ٤ٍ ٓطٌٖٔ ٖٓ جوجت ضِي 

ٜح ٓغ جُطحُد جالٛىجف ذحٌُٛٞز جُٛك٤كس ٝػ٤ِس جٕ ٣ؼ٤ى جُٔحوز جُط٢ جنلن ك٤

ٍٓز جنٍٟ ًُجُي ضرٍَ هىٌز جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس ػ٠ِ جُطؼح٣ٕ ٓغ جُطحُد أ١ ال 

٣هلن ك٢ جُطؼِْ جيج جوٟ جُٔىٌِ ًٛٙ جُلؼح٤ُس ذٌِٜٗح جُٛك٤ف ًُُي ٣ٔطحَ ًٛج 

ٓغ َٓالتٚ ٖٓ ال ٣ُّٜ جُطحُد ك٤ٚ ٓح وجّ ٓطٞجٚال  ج١ (VIABLE)  جُٜٔ٘ؽ ذأٗٚ

جٕ ٣طأًى ٖٓ ٤ْطٍز ٠الذس ػ٠ِ جُؼ٘حٍٚ ًُُي ػ٠ِ جُٔىٌِ  نالٍ جُٜٔ٘ؽ

جُِـ٣ٞس جُط٢ ٣ٍؿد جنطرحٌْٛ ك٤ٜح هرَ جؾٍجت ػ٤ِٔس جالنطرحٌ كإٔ ُْ ٣لؼَ كال 

ًُُي ٗؿى جُٔى٤ٌْٖ جُٔط٤ٌٖٓٔ ذحالػٍجف ٝجالْح٤ُد  ه٤ٔس ُالنطرحٌ أٚال.

جُوى٣ٔس ُالنطرحٌ ٣ؿىٝج جٕ يُي ٍٞذح ٖٓ جُؿٕ٘ٞ جٕ ذإنً ٌج١ جُطحُد ذحالػطرحٌ 

  . (objective)جُؼحٓس  جٛىجف جُٜٔ٘ؽ ُطكو٤نح جالنطرحٌ هرَ جُهٜٞ ك٤ٜذٔحوز 

  ٍجُوحِٓٞ جُٔٛـmini-dictionary   . 

  كٍْٜص جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞسgrammar index  .  

  ٓالقظحش جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس جُٔهطٍٛزmini- grammar .  

  َج٣ٝس جُٔلٍوجشword-corner جُٜٔٔس  ًٝٛٙ جُُج٣ٝس ضَٗٔ جٌُِٔحش

 ذ٤ٜ٘ح ك٢ جالْطؼٔحٍ.  ٔطٗحذٜس ٝجُٔوحٌٗسٝجُ

  ٌُٞٛٔجُوحِٓٞ جpicture dictionary  ٞٛٝ ٣ٞؾى ك٢ ٜٗح٣س جٌُطحخ جُٓحٗى(

ٓؿٔٞػس ٖٓ جٌُٛٞ ضٓحػى ػ٠ِ ٓؼٍكس ٓؼح٢ٗ جٌُِٔحش ٣ٌٖٝٔ جٕ ضؼط٠ ُِطالخ 

 ذٌَٗ ٜٓحّ   ُِٔ٘حهٗس.
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  ٓلٌٍز جُٞقىزunit diary  ٌِٝهص  ًٝٛٙ ػرحٌز ػٖ كؼح٤ُس ٣وّٞ ذٜح جُٔى  ٖٓ

تنٍ ٝنٛٞٚح هرَ جؾٍجت ًَ جنطرحٌ   ُٔؼٍكس ٤ًٔس جُٔؼِٞٓحش جُط٢ جْططحع 

ًًُي ٣وّٞ ذٜح جُطحُد جُطحُد ٓؼٍكطٜح ًٝحٕ ٓط٤ٜثح ُالنطرحٌ ك٤ٜح ذٌَٗ ٗحؾف.

 ُٔؼٍكس ضوىٓٚ جُٔؼٍك٢ ٖٓ ٝهص النٍ.
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 الثالم جُلَٛ                      
  ِ                Advantages of Group work 

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

                  IRAQ  OPPORTUNITIES   
  

ُوى جغرطص ؾ٤ٔغ جُ٘ظ٣ٍحش ٝجُطٍم جُوى٣ٔس ٝجُرح٤ُس كِٜٗح ج٣ًٌُغ ك٢ ضؼِى٤ْ جُِـىس جال٣ُ٤ٌِٗىس 

جُلَٗ ٣ٌٖٔ ك٢ جالْطهىجّ ٣ٞ٠َ جتٓى ُطِي جُطٍم ٝج١ًُ ًِل٘ىح ًٛج ك٢ جُؼٍجم ٝجُٓرد ك٢ 

ع ُٝىىىش جٌُػ٤ىىٍ ٓىىٖ جُهٓىىحتٍ ذحٗؼٌحْىىحضٜح جُٓىىِر٤س ػِىى٠ جُٔٓىىط٣ٞحش جُٔؼٍك٤ىىس ُطِرط٘ىىح ق٤ىى

ٌٝجتٜح ؾِٔس ٖٓ جٌُٞجٌظ جُطٍذ٣ٞس ٝجُط٢ جكٍَش ِْر٤حش ًػ٤ٍز ًظحٍٛز ػُٝف جُطِرس ػٖ 

 ٢جُٔوحػى جُىٌجْس ذٓرد  جٍُْٞخ جُٔطٌٌٍ ذطِي جُٔحوز. ٝذؼىى جُطـ٤٤ىٍ جٌُر٤ىٍ جُى١ً قىىظ كى

((  ٝٛىًٙ جُط٣ٍوىس (Communicative Approachجُؼٍجم ٠روص جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس )

٤غ جُٔىٞج٣َٖ ٝجتٌجت ٝنِوىص ٓٞهلىح ؾى٣ىىز ُِٔىىٌِ ٝجُٔطِوى٢ ػِى٠ قىى ذكى يجضٜح هِرص ؾٔ

ْىىٞجت ٝقطٔىىص كىىٍٜ جُطـ٤٤ىىٍ جُؿىى١ًٌ ٝجُطكىىٌٍ جٌُحٓىىَ ٓىىٖ ؾ٤ٔىىغ جُٔٞجهىىق ٝجُٔؼط٤ىىحش 

جُطٍذ٣ٞس جُوى٣ٔس جُط٢ ضهٙ ضى٣ٌّ ًٛٙ جُٔحوز ٝأُو٤ص ؾ٤ٔىغ جُٔؼط٤ىحش ٝجُطرؼىحش جُوى٣ٔىس 

جُطى٢ ْىطوٞو جُى٠ ٗىٞع ؾى٣ىى ٓىٖ جُٓىِٞى  ك٢ ِْس جُٜٔٔالش ٝجُِؿٞت ج٠ُ جُٔٓىحُي جُؿى٣ىىز

جُطؼ٢ٔ٤ِ جُٛىل٢ ٝجُى١ً ٣ٔى٘ف جُطحُىد ْىرال ؾى٣ىىز ُِطٓى٤ى ٤ٗٝىَ َٓىحّ جُٔرىحوٌز ٝجُٔٓىحقس 

 ػىىٖ جالنطىىحت جُِـ٣ٞىىس جُطىى٢  جُلٛىىٍٞ جُىٌجْىى٤س ٓىىغ جُطـحٞىى٢ جُٞجْىىؼس كىى٢ جُطٛىىٍف وجنىىَ

ُطىس ٝجُطٞجٚىَ ذى٤ٖ ,الٕ جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس ضطر٠٘ ٝ ذٗىز ٓرىأ جُٔهحقى٣ػٚ جٝ ًطحذطٚ ضطهَِ

جكٍجو جُلَٛ جُىٌج٢ْ كى٢ ٛىًٙ جُكحُىس ٣ؿىد جُؼ٘ح٣ىس ذهِىن ٓؿطٔؼىحش ٚىـ٤ٍز وجنىَ جُٛىق 

الْىىطهىجّ جُِـىىس ٝٛىىًج جُٔؿطٔىىغ جُٛىىـ٤ٍ ٣إْىىّ ُالْىىطهىجّ جُؿٔؼىى٢ ٝجُػ٘ىىحت٢ ٝجُػالغىى٢ أ١ 

 ٝجكٍجو ٓؿٔٞػطس. , جُؿحُّ ذؿحٗر٣ٚطٞؾد ػ٠ِ جُطحُد جٕ ٣ٓطل٤ى ٖٓ جُطحُد جُٔػ٤َ

٘طِن ذٍَش ج٤ٔٛىس جُٔؿٔٞػىس ٌُٜٞٗىح جُٞقىىز جُٔػح٤ُىس جُطى٢ ٣ىطْ ك٤ٜىح جْىطهىجّ ٖٓ ًٛج جُٔ 

ق٢ ُِـس ٝ ذٌَٗ قىٍ ػىٖ ٣ٍ٠ىن جالنىطال٠  ٝذحُطىح٢ُ ظٜىٍش أْىّ ؾى٣ىىز ُىْ ٣طِىغ ػ٤ِٜىح 

جُٔىىىٌِ جُؼٍجهىى٢ ذٗىىٌَ ًحٓىىَ ٝ ُىىْ ٣ىٌْىىٜح كىى٢ ج٤ٌُِىىس جٝ كىى٢ جٍُٔجقىىَ جُىٌجْىى٤س جُىىػالظ 

طٗىىىو ٓىىٖ هرىىَ جُٔىٌْىى٤ٖ جُوىىىٓحت ُ٘وىىى ٌٝكىىٝ ػ٘ىىىٓح ًىىحٕ ٠حُرىىح ُىىًُي ؾٞذٜ٘ىىح ذٔٞهىىق ٓ

جُٔؼط٤حش جُؿى٣ىز ًُٜ جُٜٔ٘ؽ .ًُج ٣طكطْ ػ٤ِ٘ح جالقط٤حؼ ج٠ُ ضـ٤٤ىٍ جُٔٞهىق جُطؼ٤ِٔى٢ جُوىى٣ْ 

ُِٔىٌِ جُؼٍجه٢ ذٌَٗ ًحَٓ ٝؾ١ًٌ ًٝٛج ٤ُّ ذح٢ُٗت جَُٜٓ جٝ ج٤ٓ٤ٍُ تٕ جُطؼحٓىَ ٓىغ 

ؼ جْىّ ػ٤ِٔىس ٌٚى٤٘س ٝٓٞهىق جُؼوٍٞ جُطٍذ٣ٞىس جُ٘حٞىؿس جُٔكِٔىس ذىحُؼِْ ٝجُٔؼٍكىس ضكطىح

ؾى١ ٓىٖ هرىَ َٝجٌز جُطٍذ٤ىس ُالٛطٔىحّ ذٜىًٙ جُوٟى٤س جُهطىٍز . ٝذحُطىح٢ُ كىإٔ ٛىًٙ جُط٣ٍوىس 

ضكطىىحؼ جُىى٠ جُٔىىىٌِ جُٔإٛىىَ ذؼ٘حٚىىٍ جُط٣ٍوىىس جُطٞجٚىى٤ِس ػىىٖ ٣ٍ٠ىىن جُطىىى٣ٌد جٌُٔػىىق 

ٔىَ ٝجُٔؼَُ ذحُىٌِٝ جُطى٣ٌر٤س ُططر٤غ جُٔىٌِ ػ٠ِ ضورَ جُطو٤٘حش جُطٞج٤ِٚس جُؿى٣ىىز ٝجُؼ

ذط٣ٍوس جُٔؿح٤ٓغ وجنَ جُلَٛ جُىٌجْى٢ ُلٞجتىىٛح جُؼظ٤ٔىس كى٢ ػ٤ِٔىس جُىطؼِْ . كحُٔؿٔٞػىس  

٢ٛ ٓٛطِف ػحّ ٣ـط٢ ؾ٤ٔغ ضو٘رحش جالنطال٠  ٝجُطٞجٚىَ ذى٤ٖ جكٍجوٛىح  ٣ٝؼ٘ى٢ ذحالْىطلحوز 

جُػ٘حت٤س ٝجُػالغ٤س ٝجُؿٔؼ٤س ًؼ٘حٍٚ جْح٤ْس ٓٓىحٛٔس كى٢ ػ٤ِٔىس جُىطؼِْ ٓىٖ ق٤ىع جالٚىـحت 

 كىظ ٝجٌُطحذس . ٝجُوٍجتز ٝجُط

 ُِٝٔؿٔٞػس كٞجتى ًػ٤ٍز  ضٓحػى ػ٠ِ جُطؼِْ جُطٞج٢ِٚ:
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 generatesجُٔؿٔٞػىىىىس ضوىىىى١ٞ جُؼٔىىىىَ جُطلىىىىحػ٢ِ كىىىى٢ جْىىىىطهىجّ جُِـىىىىس   -1

 language interactive 

 

ُطكىىظ قٌىٍج ػِى٠ جُٔىىٌِ ٝقىىٙ وٕٝ جك٤ٜىح ٣ٌىٕٞ جُطى٢ جُوى٣ٔىس ٝ جُلٍٛٞ جُىٌج٤ْس ك٢ 

ِىى٠ ٖىىٍـ ٝضٞٞىى٤ف جُوٞجػىىى ػ ٓكحٞىىٍز جُٔؼِىىْٓٗىىحًٌس جُطحُىىد ْىىٟٞ ذحالْىىطٔحع ض٘ٛىىد 

كٓىكس  ذؼ٤ِٔس جُطٌٍجٌ جُؿٔىحػ٢  ُطِىي جُوٞجػىى جُ٘ك٣ٞىس ٓىغ جػطىحت٣وّٞ  جُ٘ك٣ٞس ٝذؼى يُي

 .حتن ه٤ِِس ؾىج ُٔ٘حهٗس ذؼٝ جكٍجو جُلَٛىهُ ٚـ٤ٍز

ج ٣ٝٓىىحْٛ ٤ٓىىحػى ػِىى٠ قىىَ ؾ٤ٔىىغ جُٔٗىىحًَ جُٛىىل٤س جٌُر٤ىىٍز ؾىىىكجٓىىح جُؼٔىىَ ذحُٔؿٔٞػىىس  

ه٢ جُطكىىظ,تٕ جُٔؿٔٞػىس ضطؼِىن ذٔهٍؾىحش ٓطِوىس ضظٜىٍ  ُِٔطؼ٤ِٖٔ ذأػطحت كٍ٘ ًر٤ٍز

ٓىىٖ نىىالٍ جُطلحػىىَ جُؿٔؼىى٢ ٝجُط٣ٞ٘ىىغ جٌُٔىى٢ ٝجُ٘ىىٞػ٢ الْىىطهىجٓحش جُِـىىس جُكىىٍز ٝجُك٤ىىس 

ٝجُطر٤ؼ٤س ٝضٓحػى ج٣ٟح ػ٠ِ ٓرىأ جُٔرحوٌز ٖٓ هرَ جُطِرس ػ٘ى ؾِِٞ جُطِرىس ٝؾٜىح ُٞؾىٚ 

جُط٣ٍن جُكٍ ُِطِرىس ذحُطلىحٜٝ قىٍٞ ٓؼىح٢ٗ ٝجُطكحٌٝ ػٖ ٣ٍ٠ن جالنً  ٝ جالػطحت .ٝضلطف 

جٌُِٔىىحش ٝ جالْىىطٍٔجٌ ذحُٔكحوغىىس ٝجُطرىىحوٍ جُٔطر٘ىى٠ ٓىىٖ هرىىَ جُطِرىىس جٗلٓىىْٜ ٝضكىىص جٖىىٍجف 

 جُٔىٌِ ًلٍو ٓٗحٌى.

 

 offers anجُِـىى١ٞجُؼٔىىَ ذحُٔؿٔٞػىىس ٣لىىٍٜ ؾىىٞج ٓىىإغٍج ٓىىٖ جالػط٘ىىحم  -2

effective climate embracing 

 

ي مين المجاامي  الصاةير  مان الطلباة راي المياان  ريوعة ال ابد  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  رابااد  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 يالبام 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 الثنابي ايثر مالبمة 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 الثنااابي  

 .  معلمال
 

 اكنرطة المخصصة للعمل الثنابي يق  ري مايلي:
 ممارسة الحوارات -1
 يمارين اكسبلة 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 اكنرابية 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 الثنابي سيراةل الطالاب راي عملياة اليواصال ل يار  قصاير  مان الازمن ما  الحاد ايا الع

ان ك يقلال را ن الادور الحياو  للعمال الثناابي 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 اكسبلة العررين عن ريا يخمان مان قبال رارد مان اراراد المجموعاة ويقاوم ,لةو 
البقيااة ب سااينياج  عاان طريااق يلاا  اكساابلة 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 اسبلة 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. بيبة 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 الصعبةالوسابل 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  ثنابيااةايا 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



35 

 

 35 

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  بام 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  رساابل 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 الثناابي ومناساب ايضاا لعمال المجاامي  ويبادو  يعد المقابلة
يات البراعاااة اللةوياااة.اما راااي المسااايويات المقاااابالت م ياااد  علااا  جميااا  اصاااعد  ومسااايو

الواطبة, 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 والوظاابف اللةوياة وا
الواحااد  بمسااابلة يقااوم الطلبااة يعباارعن المعلومااات الرخصااية  وانياااج اكساابلة ......الااخ.

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

المقاااابالت علااا  حقاااابق 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 الحقاابق 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    - خ
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 ,زمالبا  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 اسابلة 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 بخرابط 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  للمبيدبين 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 خارابط( ومعقاد   برايل معيادل )مثال  مخطاط الرحلاة راي القطاار او الطاابر  
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 بيبيااة  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  اكبيادابي,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 بالحقابق.

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 البيبية 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 حينبي 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 دابم 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 وسابل اكيضاح المياحة من صور وخرابط وياريات -11
 حقيقية وجرابد واج ز  عرض يالحاسوب  وييليف الطلبة عل   ومجالت     
 .ابل الياريونية والورقية  يصني  الوسابل البسيطة اليي ك ييلف ريبا ..الوس     
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 الراب  جُلَٛ                                          
 ( ) كٍ٘ جُؼٍجم طس أٗٗ                                       

                                 IRAQ OPPORTUNITIES 

     

   ٤ًل٤س ضى٣ٌٜٓح  ٝ                                        

 ( جُٜٔ٘ؽ جُٔطٍٝـ ك٢ جُركع ,ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ)                    

 

1.LESSON OBJECTIVES  جُىٌِجٛىجف : 

 

ٖٝٓ جُٔٓطكٖٓ  ًطحذس جتٛىجف ػ٠ِ ٌٝهس ًر٤ٍز ٝضؼ٤ِوٜح جٓحّ جُطالخ ٖٓ ذىج٣س ضى٣ٌّ  

 جُٞقىز ٝقط٠ ٜٗح٣طٜح. 

ٓحػىضْٜ ػ٠ِ كٜٜٔح  ذحْطهىجّ جُِـس ٓهٍجتز جتٛىجف ٓؼي   ٝ  سأ٠ِد ٖٓ جُطِر• 

 جُؼٍذ٤س. 

جؾؼَ جُطالخ ٣لٌٍٝج ك٢ ًَ ٛىف ٖٓ ضِي جالٛىجف ٝضكى٣ى ج١ ٝجقى ٖٓ ضِي جتٛىجف •  

 ٤ُؼطرٍ جتْٛ قٓد ٌأ٣ْٜ. 

ُس ٖٓ ضِي جالٛىجف ٣ؿىٝج  ك٤ٚ ٚؼٞذس أٝ ْٜٞ ٛىفضٗؿ٤غ جُطالخ ُِكى٣ع ػٖ ًَ •  

 . يُيٝضكى٣ى ْرد 

ك٢ ًطحخ جُ٘ٗح٠  ٓغ ٓٓحػىضْٜ ( unit diary)طالذي وجتٔح ئ٠ُ ٤ٓٞ٣حش جُٞقىز ذجٌؾغ • 

ػ٠ِ جُطؼٍف ػ٠ِ ضطٌْٞٛ جُٔؼٍك٢  نالٍ جُٞقىز ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ٓح ضٔص ج٤ُٓطٍز ػ٤ِس 

 ٤ٌُٕٞ ٓإٛال ُِطو٤٤ْ ٝجالنطرحٌ. 
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   2-VOCABULARY 

 

   )جُٔلٍوجش ٝجُٔؼح٢ٗ جُؿى٣ىز   

 

 ِٔلٍوجش(جُػالغ٤س ُذؼحو جال 4 ٌهْ )جٌَُٗ                                     

 

 

 

 
 

ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ ضه٤ٖٔ ٓؼ٠٘ جٌُِٔحش ٖٓ ج٤ُٓحم هرَ جُركع ػٖ ٓؼح٤ٜٗح ك٢ • 

 جُوحِٓٞ . 

ٝٓح ال ٣ؼٍكٕٞ ٓغ جُركع ٝؾٚ جُطالخ ػ٠ِ ًطحذس  جٌُِٔحش جُؿى٣ىز ذوحتٔط٤ٖ ٓح ٣ؼٍكٕٞ • 

 ذحُوحِٓٞ ػٖ ٓؼح٢ٗ جٌُِٔحش جُط٢ ال ٣ؼٍكٜٞٗح.  . 

قحٍٝ  ض٤َٜٓ جُٔؼ٠٘  ػ٠ِ ٠الذي ذحالٖحٌز جٝجال٣ٔحت ٌُٖ جقًٌ ٖٓ جنرحٌْٛ ذٔؼح٢ٗ •  

 جٌُِٔحش ذ٘لٓي .  

قحٍٝ ؾؼَ جُطالخ ٣ٓطٔؼٞج ج٠ُ جٌُِٔحش ٖٓ جُٔٓؿَ غْ ج٠ِد ْٜٓ٘ ٗوِٜح ج٠ُ وكطٍ • 

 ٘ ذْٜ   جُٔؼح٢ٗ جُهح

        ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ جْطهىجّ ًٛٙ جٌُِٔحش ك٢ جُطكىظ ٝجٌُطحذس ك٢ ٌٝٔ جُؼَٔ• 

COMMUNICATION WORKSHOPS .جُوحوٓس 

Dimension 

3 

Use them 

Dimension  

2 

Study them 

  Dimension  

          1 

Deal with 

     them 

 
Vocabulary 
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3- GRAMMAR  جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس 

 

قٞجٌجش ٤ْحه٤س ق٤س ه٤ٍٛز ضٓحػى جُطحُد ػ٠ِ أٌْحت وػحتْ  ج٣ٟح٣وىّ ك٢ ًٛج جُٜٔ٘ؽ  

 .   و جُٔؿٔٞػسجُطٞجَٚ ٓغ أكٍج

ٍٓجؾؼس جُٔٞج٤ٞغ يجش جُِٛس جُ٘ك٣ٞس ٝجُٔؼىز ًُٜج جُـٍٜ ٢ٛٝ  قع جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ• 

ٝٚلكحش جُٔالقظحش جُ٘ك٣ٞس جُٔٛـٍٙ     Grammar Summaryجُِٔهٙ جُ٘ك١ٞ 

Mini –Grammar  ّٝيُي ٍُٔجؾؼس جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس هرَ جٍُٗٝع ذحُؼَٔ ذحُٜٔح

جُوٞجػى جُ٘ك٣ٞس غْ جػ١ ٝهطح ًحك٤ح ُِطالخ جُِـ٣ٞس .جْطهىّ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ض٤ٞٞف 

 ُِؼَٔ ػ٠ِ يُي.    

ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ ًطحذس جتٓػِس جُهحٚس ذْٜ قٍٞ جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس جُٔؼ٤٘س ك٢ وكحضٍ • 

 ٓالقظحضْٜ .  

-miniضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ جْطهىجّ ٚلكحش جُٔالقظحش جُ٘ك٣ٞس جُٔٛـٍز • 

grammarتٕ يُي  ٣ؼط٤ْٜ  جٓػِس ًػ٤ٍز جٞحك٤س .   ػ٘ى جُو٤حّ ذٞجؾرحضْٜ جُٔى٤ٌْس 

-Problem. ج٠ِد ٖٓ جُطالخ إٔ ٣أنًٝج ذ٘ظٍ جالػطرحٌ جُ٘وح٠ جُ٘ك٣ٞس جُٛؼرس • 

solving   

  

4.STRATEGIES  ٝجُطكىظ -3ٝجُوٍجتز  -2جالْطٔحع  -1)جالْطٍجض٤ؿ٤حش 

 : ٝجٌُطحذس(  -4 

 

ِرس ٝٓٔحٌْس جُٜٔحٌجش جالٌذؼس ٝضٓطهىّ ك٢ ًٛج جُٜٔ٘ؽ ُر٘حت ػ٤ِٔس جُطٞجَٚ ذ٤ٖ جُط

 ذٌَٗ ٓطىجنَ. 

ٖٓ جُٞهص ُوٍجتز جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٝ ٓٓحػىضْٜ  ذٔؼ٠٘ جٌُِٔحش  حأػ١ ٠الذي ٓطٓؼ• 

 جُؿى٣ىز. 

جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٗٔحيؼ ٖٓ جالْطٍجض٤ؿ٤حش. ئػطحت ٣ُٓى ٖٓ جتٓػِس جيج جهطٟص جٌٍُٟٝز • 

ٌُطحذس ٝجُوٍجتز ٝجالٚـحت ٤ؿ٤حش جًُُي ٓغ جٍُؾٞع ج٠ُ جُٞقىجش جُٓحذوس  ٝجْطهىجّ جْطٍجض

 غس.   ٝجُٔكحو

 ج٠ِد ٖٓ جُطالخ ضكى٣ى ٓىٟ كحتىز جالْطٍجض٤ؿ٤حش ُْٜ ذؼى  ه٤حْٜٓ ذحُٜٔحّ. • 

ٓٓحػىز جُطالخ جُطؼٍف ػ٠ِ ه٤ٔس جْطهىجّ ًٛٙ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ك٢ ٓهطِق قحالش • 

 جُطؼِْ. 

  

5.FUNCTIONS   جُٞظحتق جُِـ٣ٞس.  

 

جُٔطؼ٤ِٖٔ جُلٍٚس ُِطؼر٤ٍ ػٖ أٗلْٜٓ ذحْطهىجّ ُـس قو٤و٤س س جُٞظحتق جُِـ٣ٞضؼط٢  

ٝأ٤ِٚس ك٢ ًَ جُكحالش ٤ٓٞ٣ح ٖٓ نالٍ جْطهىجّ جُٔلح٤ْٛ ٝجُلٌٍ ٝجُكٞجٌجش. أ١ ضـ٤٤ٍ 

( ًٝٛج notionsكٌٍجُِـس ٛ٘ح ٖٓ ُـس كٛك٠ ٤ٌْٔس ج٠ُ ُـس ػحو٣س ضٓطهىّ ذ٤ٖ جُ٘حِ)

 Discoursceٓح ٢ٔٓ٣ 
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ُٔكحُٝس جالٗطٜحت ٜٓ٘ح هرَ جالْطٔحع ئ٠ُ جت٠ٍٖس جُط٢ ضًٍُ  أػ١ ٠الذي ٣ُٓى ٖٓ جُٞهص• 

 .  Function fileجُٔؼى ًُٜج جُـٍٜ  ػ٠ِ جُكٞجٌ ك٢ ِٓق جُٞظ٤لس

 ٠الذي ُالْطٔحع ٝٓٔحٌْس جُكٞجٌ.  جػى• 

 ج٠ِد ٖٓ ٠الذي ًطحذس جُؼرحٌجش جٍُت٤ٓ٤س ٝ جُٜٔٔس  ك٢ وكحضٍ جُٔلٍوجش. • 

جُٔطِٛس ذحُٔٞٞٞع جُكح٢ُ  function filesُٓحذوس جٌؾغ ذطالذي ُِٔلحش جُٞظ٤لس ج• 

جالٗٗطس  جُهحٚس ذٜح  ذحْطهىجّػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُطالخ ػ٠ِ جْطؼىجو الوجت ٜٓٔس جُطكىظ 

Speaking workshop    . 

  

6.QUOTE……..UNQUOTE جُٔوطرٓحش ......  : 

 

ُٜحوكس ػرحٌز ػٖ جهطرحْحش ُ٘ٛٞ٘  ٓؼٍٝكس  نٛٛص الغحٌز جُٔ٘حهٗحش جُٜحوتس ٝج   

 ٝضالهف جتكٌحٌ ذ٤ٖ جكٍجو جُٔؿح٤ٓغ ذأْطهىجّ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس. 

 طالذي. ُ هىٌ جالٌٓحٕ ُط٤ٞٞف ٣ٍ٠وس جُؼَٔ ك٤ٜحجْطهىجّ جُِـس جُؼٍذ٤س • 

 أػ١ ٠الذي ٣ُٓى ٖٓ جُٞهص ُِؼَٔ ػ٠ِ ٓؼ٘حٛح ذحْطهىجّ  جُوحِٓٞ. • 

 حت جٝ ذحذٍجَ ْٝحتَ جال٣ٟحـ. ْحػى ٠الذي ػ٠ِ ٓؼٍكس جُٔؼح٢ٗ جُٛؼرس ذحالٖحٌز جٝ جال٣ٔ• 

ج٠ِد ٖٓ ٠الذي جُٔٞجكوس جٝ ػىٜٓح ٓغ ٓح ؾحت ذًُي جُ٘ٗح٠ ٖٓ ٓؼ٠٘ ػحّ ٝج٠ِد ْٜٓ٘ • 

 جذىجت  جالٌجت جُٗه٤ٛس. 

  

7.WRITING WORKSHOP  َٔجٌُطحذسٌٖٝس ػ:  

 

 ٌُطحذس أٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ جُ٘ٛٞ٘. طْ ٓ٘ف جُطالخ جُطٞؾ٤ٚ جُٔطٍٔقَ ٣      

 الذي. غ ٠جهٍأ جُ٘ٙ ٓ• 

 هحٓٞج  ذًٜٙ جُٜٔٔس ك٢ ُـطْٜ جُهحٚس)جُؼٍذ٤س( ٖٓ هرَ جّ ال.  جْأٍ ٠الذي ك٤ٔح جيج هى• 

جُط٢ وٌْٞٛح ْحذوح ُٔٓحػىضْٜ ك٢ ٜٓٔطْٜ ك٢ طالذي ُِوحِٓٞ ٌُِِٝٔحش جٌؾغ ذ• 

 جٌُطحذس. 

ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ ٍٓجؾؼس ٜٓٔطْٜ  ُِركع ػٖ جتنطحت  جُط٢ ْررٜح جإلٛٔحٍ  ٝضٌٕٞ • 

ٙ جٍُٔجؾؼس ٓغ جكٍجو جُٔؿٔٞػس ج٥ن٣ٍٖ  ٝيُي تٕ جُطٛك٤ف جُؿٔحػ٢ ٓغ جُُٓالت ًٛ

 ٣ُ٣ى ٖٓ جُٞػ٢ ك٢ جُٔٗحًَ جُِـ٣ٞس جُٔٗطًٍس. 

ج٠ِد ٖٓ ذؼٝ جُطالخ هٍجتز ٓٓٞوجش جٗٗحتجضْٜ جٌُٔطٞذس   ًٝٛج ْٞف ٣ٓحػى جُطالخ • 

ُٜٔحّ جٌُطحذ٤س ٖٓ ػ٠ِ ٓؼٍكس أ٤ٔٛس جُطٞجَٚ ٓغ جٌُطحذس  ذٌَٗ ؾٔحػ٢ ٤ُّٝ جُو٤حّ ذح

جؾَ جٌٞحت جُٔىٌِ كو١.ْحػى ػ٠ِ قلع جٌُطحذحش جُؿ٤ىز ك٢ ِٓق جُطحُد جُهح٘ 

Portfolio ضٛك٤كٚ الغحٌز قل٤ظس جُطحُد ذحْطهىجّ جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس  ٝجػٔى ػ٠ِ ػ٠ِ

 جُٔٓطٍٔز الٞحكس جٝ قًف ٓح٣ٍجٙ ذ٘لٓٚ ٚك٤كح جٝ نطأ .

 

8 .SPEAKING WORKSHOP ٌٌِْٖٝس ػَٔ جُط  : 

 

 ًٝٛٙ كٍٚس ُِطالخ إلػىجو أٗلْٜٓ ُِطٌِْ ذكٞجٌجش ٓوطٟرس أٝ قٞجٌجش ٣ٞ٠ِس    

أػ١ ٠الذي جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٞهص ُط٤ٞٞف  أكٌحٌْٛ ٝ  ضٗؿ٤ؼْٜ ػ٠ِ ضؿ٘د جت٤ٖحت جُط٢ • 

 ضٌٕٞ ذحُـس جُطؼو٤ى ُٔٓطٞجْٛ ك٢ جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس. 
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   ٝجٌُِٔحش جٍُت٤ٓ٤س ٝ جُٓحذوس   function filesجٌؾغ ذطالذي ئ٠ُ ِٓلحش جُٞظحتق• 

 . جال٤ٖحت جُط٢ هٌٍٝج هُٜٞحجْطٍجض٤ؿ٤حش جُطكىظ. وٕٝ  جُٓٔحـ ُْٜ ذٌطحذس 

ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ ضٌٍجٌهٍٞ جُؼرحٌجش ٝجُطؼحذ٤ٍ ذٛٞش ػحٍ أٝ ضكص أْ٘حْٜٗ   ٝئيج ٓح • 

 ٓٔحغَٝؾىٝج  ًِٔس أٝ ضؼر٤ٍ ٣ٛؼد ػ٤ِْٜ ٗطوٚ ذُٜٓٞس ٣ؿد ػ٤ِي ضؼ٣ٟٞٚ ذطؼر٤ٍ جنٍ

 طوٚ ٝذ٘لّ جُٔؼ٠٘.  ٣َٜٓ ٗ

 ال ضٛكف جنطحت جُطالخ ك٢ جُطٌِْ نالٍ ٍٓقِس أوجت ٌٖٝس ػَٔ جُطكىظ. • 

 ًحك٢ت ؾٜٞو جُطالخ ذحُٔٗحًٌس ك٢  أٗٗطس  جُطكىظ ٝيُي ذحُٔى٣ف جٝ ذٔ٘ف جُىٌؾحش.• 

 

9.LITERATURE SPOTS جُٔٞج٤ٞغ جالوذ٤س ِٓكن : 

  

كطحش جوذ٤س جُـٍٜ ٜٓ٘ح ضو٣ٞس جُلْٜ ٣كط١ٞ ٜٓ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس كٍ٘ جُؼٍجم ػ٠ِ ٓ 

ك٢ جُِـس ٖٓ نالٍ جُوٍجتز ٝجالْطٔحع وٕٝ جالْطؼحٗس ذٔٓحػىز نحٌؾ٤س ًٝٛج ٓح٠ٔٓ٣ 

ًٔح ٛٞ ٓر٤ٖ ك٢    (Reading or listening Comprehensionذحالْط٤ؼحخ )

  جُؿىٍٝ أوٗحٙ :

 

 

 ؾىٍٝ ٣ٞٞف جٗطٗحٌ جُ٘ٛٞ٘ ٝجُُٝج٣ح جُػوحك٤س ٝجُٔٞج٤ٞغ جالوذ٤س  5ٌهْ ٌَٖ 

 

 

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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 ٤ًل٤س ضى٣ٌّ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ جالوذ٤س

 جُهِل٤س جالوذ٤س: جُؿُت جالٍٝ

 ٗرًز ػٖ  ًحضد جٍُٝج٣س•  

 جُٗه٤ٛحش   جُٞهص ٝجٌُٔحٕ القىجظ جٍُٝج٣س• 

   ٝجُهِل٤س جتناله٤س ُِٔؿطٔغ  ق٤حز جُٔإُق•

أٝ ٗٗح٠ جُؼٛق ج٢ًُ٘ٛ  warm-upجالوذ٤س ذٔػحذس ٗٗح٠ جالقٔحت ٝضؼطرٍ جُهِل٤س • 

 .reading comprehensionُِطالخ ُرىت ٍٓقِس جُلْٜ 

  : جُؿُت جُػح٢ٗ :جٍُٝج٣س 
 ٤ًل٤س ضى٣ٌّ ًٛٙ جُوطؼس ٖٓ جُِـس : 

ج٠ِد ٖٓ ٠الذي  هٍجتز جٍُٝج٣س أٝ جُهِل٤س ٓؼي  ٓغ جُطكون ٖٓ ٓؼ٠٘ جٌُِٔحش ك٢ • 

الذي  ذحػطحت كٌٍز ػحٓس ػٖ ؾٍٞٛ ٝجقىجظ جٍُٝج٣س ٝ يُي  ضٞك٤ٍج جُوحِٓٞ. ْحػى ٠

 جُٞهص. 

جُوٛس ػ٘ى جالْطٔحع القىجظ جٍُٝج٣س ٖٓ ؾٜح َ جُطٓؿ٤َ ُٔٓحػىضْٜ ػ٠ِ ضًًٍ أقىجظ •  

 جُؼَٔ ػ٠ِ جُطٔح٣ٌٖ. 

 ٠الذي هٍجتز جٍُٝج٣س ٍٓز جنٍٟ ٤ٌُٞٗٞج ؾح٣ُٖٛ ُِو٤حّ ذحُٜٔحّ.  ٖج٠ِد ٓ• 

لَٛ ُِطأًى ٖٓ جإلؾحذحش ٝئػطحت جُٔالقظحش ٝ جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس ػ٠ِ هْ ذؿُٞس قٍٞ جُ• 

 أوجت جُطالخ `. 

ٖٓ جُطالخ ٝيُي  ػٖ  ٜحٍٓجؾؼس جُ٘وح٠ جٍُت٤ٓ٤س جُط٢ ٠ِرط قحٍٝ ك٢ جُٔكحٍٞز جُطح٤ُس• 

ِهٛح  ٣ٍ٠ن ضٞؾ٤ٚ جالْثِس ُْٜ ٓغ ًطحذس جؾٞذس جُطالخ ػ٠ِ جُٓرٌٞز ذٌَٗ كوٍز  ضٌٕٞ ٓ

ٌٖٔ ج٣ٟح ٣ًطحذس يُي جُِٔهٙ ه٢ وكحضٍْٛ جُٔؼىز ًُٜج جُـٍٜ. ٠ٍُِِٝج٣س ٓغ قػْٜ ػ

     .ُطٔػ٤َ جُُج٣ٝس جالوذ٤س (  role-play) ُؼد جالوٝجٌجْطهىجّ ضو٤٘س 
    

 Culture Corners  جُُٝج٣ح جُػوحك٤س -10

 

 ٗٔٞيؼ ٖٓ ًطحخ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ ك٢  40٘  1ػوحك٤س ٌهْ طى٣ٌّ  جُُج٣ٝس جُُ 

 ٗٓطهىّ ٓح٢ِ٣ :

 

جقٟحٌ نح٠ٌس ؾىج٣ٌس ًر٤ٍز  ٌُِِٔٔس جُٔطكىز  تُوحت ٗظٍز ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جُطالخ جٝ • 

 جْطهىجّ جُه٣ٍطس جُٛـ٤ٍز جُٔٞؾٞوز ك٢ ًطرْٜ ُ٘لّ جُـٍٜ. 

 جتٓحًٖ ك٢ جٌُِٔٔس جُٔطكىز )ٓػَ ُ٘ىٕ    ْحػى جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُطؼٍف ػ٠ِ• 

 ٌْٞ( ٓحٗٗٓطٍ ٤ُٝلٍذٍٞ ٝأًٓلٌٞو ًٝٔر٣ٍىؼ ٝأوٗرٍز ٝؿال  

وع جُطالخ ٣ؼِٕٔٞ ذٔؿٔٞػحش  غ٘حت٤س أٝ غالغ٤س ُوٍجتز جتْثِس ٝجالٖحٌز ج٠ُ جالٓحًٖ • 

 ػ٠ِ جُه٣ٍطس ًٔكحُٝس ُالؾحذس ػ٠ِ جالْثِس . 

 حالْطٔحع  ُؿٜحَ جُطٓؿ٤َ ُِطكون ٖٓ ئؾحذحضْٜ. ذ ِْٜجُٓٔحق• 

 

 ٗٓطهىّ ٓح٢ِ٣:   56ك٢ ٘  2طى٣ٌّ جُُج٣ٝس جُػوحك٤س ٌهْ ُ
   

٣ؼٍكٕٞ أ١ ٢ٖت ػٖ جُطٓٞم ك٢ جٌُِٔٔس جُٔطكىز ٝجُٔكالش  ُٔطؼ٤ِٖٔ جٕ ًحٗٞج جْأٍ ج• 
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 ٝٝهص كطكٜح أٝ ئؿالهٜح   ٝأْٔحت ذؼٝ جُٔكالش جُطؿح٣ٌس. 

 ج٠ِد ٖٓ جُطالخ جُؼَٔ ذٌَٗ َٝؾ٢  ُوٍجتز جُ٘ٙ ذحْطهىجّ جُوحِٓٞ  ُِطكون • 

 ٓؼح٠ٗ جٌُِٔحش جُؿى٣ىز. 

هحٚس ذأٝؾٚ جُطٗحذٚ ٝجالنطالف ُِطٓٞم ك٢ ج٠ِد ٖٓ جُطالخ ضوى٣ْ جُٔالقظحش جُ• 

 جُؼٍجم ٓوحٌٕ ذحُطٓٞم ك٢ جٌُِٔٔس جُٔطكىز.   

 ًطحذس جُٔٞج٤ٞغ جُطح٤ُس ػ٠ِ جُٓرٌٞز : • 

جالْٞجم جُٗؼر٤س جُط٢ ضٞؾى ك٢ جُٜٞجت جُطِن   جُرٟحتغ جُٔؼٍٝٞس ك٢ ج٤ُٓحٌجش    

جُٔكِس   ٓكالش ٛحٌٝوَ  ٝجْٞجم جُٓٞذٍ ٓحًٌص ٝ )أٝهحش جالكططحـ ُطِي جالْٞجم( جْٞجم

 جُه٣ٍ٤س ٝ ُٓجٌع جُر٤غ جُٔرحٍٖ ُِلٞجًٚ ٝجُهٍٟ. 

 ج٠ِد ٖٓ جُطالخ ئؿالم ًطرْٜ. • 

ٌضد جُطالخ ػ٠ِ ٌَٖ جَٝجؼ غْ جنطٍ جقى  جُٔٞج٤ٞغ جػالٙ ٝجْأُْٜ ػٖ ٓح ٣ٌْٜٔ٘ • 

جُطًًٍ قٍٞ ًٛج جُٔٞٞٞع ػ٘ى جُطٓٞم ٝجٝؾٚ جالنطالكحش أٝ جُطٗحذٚ  ك٢ جُطٓٞم ك٢ 

 ٍجم ٝ جٌُِٔٔس جُٔطكىز.جُؼ
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 الخامب جُلَٛ                      
     

 ضى٣ٌّ جُٔٓطٟٞ جالذطىجت٢ ك٢ ٓحوز جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس 

 

Teaching English Beginning Levels(Primary levels) 
 

طىجت٢ ٓىٖ  جٗىٚ أػظىْ ُٔٓطٟٞ جالذُطؼ٤ِْ ضى٣ٌّ ججُطٍذ٤س ٝج ٝنرٍجت جػطرٍ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ػِٔحت

أٗٞجع  جُطكى١ ك٢ ضوى٣ْ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس ٓح وجّ جُطحُد ك٢ ًٛج جُٔٓىطٟٞ ال ٣ِٔىي ٖى٤ثح ٓىٖ 

جُِـس جالؾ٘ر٤ىس جُٔىٍجو ضؼ٤ِٜٔىح  جُٔؼِٞٓحش جُٔٓروس ػٖ ُـس جُٜىف ٝجٍُٔجو جُهٜٞ ك٤ٜح أ١

٤ٔ٤ِس ٓغ جػطرىحٌ ٝجوٝجضٚ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٛٞ جُٔكٌٞ جالْحِ ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ ًُُي  ٤ٌْٕٞ جُٔؼِْ

جُىٌج٢ْ .ْى٤٘طؽ ضِي جٍُٔقِس ذٔػحذس جُؿٍٞٛجالْح٢ْ ُِٓطس جُٔىٌِ ٤ْٝحوضس ك٢ جُلَٛ 

ٓطٍو ُِٔٓطٟٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ ُِطحُد ٤ْٝظٍٜ ذٞٞٞـ ذؼى كطىٍز ٓىٖ جُىُٖٓ ػٖ يُي قطٔح ٗٔٞ 

 ضَٛ جالْرٞػ٤ٖ.

ِٞٓىحش ػىٖ جُٗى٢ت جُو٤ِىَ ٓىٖ جُٔؼ ُٔٓطٟٞ, جٕ جُطِرس   ٣ٌِٕٔٞٝ ٖٓ جُٔرٌٍ ؾىج ك٢ ًٛج ج

قىًٌ ؾىىج ٝ ال ٝجُِـس جالؾ٘ر٤س  ًُُي ْط٤ٍٓ جُؼ٤ِٔىس جُطؼ٤ٔ٤ِىس كى٢ جُرىج٣ىس ٝذٗىٌَ ضىى٣ٌؿ٢ 

ضوىّ جُِـس ذٌَٗ ٓرحٍٖ قط٠ ضٓطوٍ ػ٠ِ ٤ًٔس ال ذأِ ذٜىح ٓىٖ  جُطكىى١ جُِـى١ٞ ٝجُٔٓىحػى 

جتٝقى ُِٔىٌِ ك٢ ضِي جٍُٔقِس ٢ٛ  ُـس جُطحُىد جالّ)جُؼٍذ٤ىس( . ٝػِى٠ جُٔىىٌِ جٕ ٣ٟىغ  

حذحضٚ جُٓؼس ج٤ًُ٘ٛس ٝجُٔوىٌز جُٔؼٍك٤س ٝجًُجض٤س ُطالذىٚ الْىطورحٍ جُٔلىٍوجش جُؿى٣ىىز ك٢ قٓ

ٝجُطٍج٤ًىىىد جُ٘ك٣ٞىىىس ٝجُٔلىىىح٤ْٛ جالنىىىٍٟ جُٔكىىىىوز. ٣ٝؿىىىد ج٣ٟىىىح جٕ ٣أنىىىً ذ٘ظىىىٍ جالػطرىىىحٌ 

ًٔىىىٌِ ذىىإٔ ػىىٍٜ جالوٝجش جُطؼ٤ٔ٤ِىىس   ػِىى٠ جُطىىالخ ْىىطٌٕٞ ذٗىىٌَ ٓرٓىى١  ٝذحُطىىى٣ٌؽ 

الخ  ك٢ ق٤ٍز ٝ جُطرحِ ُالٌٓٞ ػ٤ِْٜ ٣ٝطىًًٍ وجتٔىح جٜٗىْ ٝذأؾُجت ٚـ٤ٍز ال ضؿؼَ ٖٓ جُط

 ٠ِرس ٓرطىت٤ٖ..!

ض٤ٌ٘ي نح٘ ذٚ ُط٣ٌٖٞ ٣ٍ٠وس ٝ ٞجَٓ ضٛحقرٜح ٗٛحتف ْطٓحػى جُٔؼِْٝٛ٘حُي ػىز ػ

َ ُطى٣ٌّ جُٔرطىت٤ٖ ٝنالٍ يُي ٤ْطر٠٘ ٓٞهق ٗظ١ٍ ػ٠ِ ًَ ػحَٓ ٖٓ ضِي جُؼٞجٓ

 ٚل٢ ٓ٘حْرح ُٜٔ٘ؿٚ: ٤ْٝطٌٖٔ ٖٓ ض٤ْٔٛ ٓٞهلح

 

   Cognitive learning processes: ٤ِٔحش جُطحُد جالو ٌج٤ًسػ -1

          

ٝنالٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ه٤ٍٛز ضوىٌ  ذأْحذ٤غ ٖٓ جُطؼ٤ِْ جُِـ١ٞ ,٤ٍْٟ جُٔىٌِ ٗطىحتؽ ج٣ؿحذ٤ىس 

ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش جُطِرس جُطؼ٤ٔ٤ِىس ٝ ذىحقطٍجّ ًر٤ىٍ ُطِىي جُِـىس جُؿى٣ىىز جُطى٢ هىىٓص ُٜىْ ذى١ٔ٘ 

ٌِ ٓ٘ٗىـال  ذىحٌُػ٤ٍ ٓىٖ جالػىحوجش ٝجُطٌىٍجٌجش ُِٔلىٍوجش ٤ٓٓطٍ ػ٤ِٚ ُىًُي ْى٤ٌٕٞ جُٔىى

جُؿى٣ىىىز ٝجُؼرىىحٌجش ٝذؼىىٝ جُؿٔىىَ .ػِىى٠ جُٔىىىٌِ جٕ ال ٣ٌىىٕٞ ٓكرطىىح كىى٢ ضِىىي جٍُٔقِىىس, 

نٛٞٚح جيج ٍٚف ٝهطح ًػ٤ٍج هحذِٚ ضـ٤ٍ ٌُٗ ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش جُٔطؼ٤ِٖٔ ك٢ ًٛج جُى١ٔ٘ ٝكى٢ 

 ضِي جٍُٔقِس.

ٔىىىىٌِ ٓىجٛ٘ىىىس جُطِرىىىس ٝجنىىىًْٛ نىىىحٌؼ ٝ كىىى٢ جال٣ىىىحّ جالُٝىىى٠ ُِلٛىىىَ جُىٌجْىىى٢,ػ٠ِ جُ

ًٍُٓجُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ه٤ِال ٝؾؼِْٜ ٣ٓطهىٓٞج جُِـس جُؼ٤ِٔس ٝجُطٞج٤ِٚس ٝجُك٤س ُـىٍٜ يٝ 
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ك٢ جُٛق ػِى٠ ٖى٠ٍ جٕ  ٣أنً جُٔىٌِ ٓؼِٞٓحش ٖٓ ٠حُد ٓؼ٤٤ٖٓؼ٠٘  ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ:

ح جُطِرىس قىى٣ػح)ٓح ال ٣ؼٍكٚ ذو٤س جُطِرس, ًٝٛٙ جُٔؼِٞٓحش ضططِد ًِٔحش ٝ ػرحٌجش هىى ضؼِٜٔى

جْٔي  ؟ ج٣ٖ ضٌٖٓ ؟..جُم..( ٓغ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُـٍٜ ج١ًُ ٓىٖ جؾِىٚ ٝٞىؼص جُِـىس ُٝى٤ّ 

ٌٓٞٗىىحش جُِـىىس ٓىىغ يُىىي كحُؼ٘حٚىىٍ جُِـ٣ٞىىس ال ضىىُجٍ ضكىىص جُٓىى٤طٍز  ٓىىغ  ضك٣ٍىىي كىى٢ جُىى١ٔ٘ 

جُهىىحٌؾ٢ ٣طهِىىَ يُىىي جٗـٔىىحِ جُطِرىىس كىى٢ جُٞجؾىىد جُٔهٛىىٙ ُٜىىْ ُِركىىع ػىىٖ ٓؼِٞٓىىحش 

 قو٤و٤س.

 

      role Teacher`sٌ جُٔؼِْ وٝ -2

     

ْىى٤ٌٕٞ جػطٔىىحو جُطِرىىس جُٔرطىىىتٕٞ كىى٢ ٛىىًٙ جٍُٔقِىىس ػِىى٠ جُٔىىىٌِ ذٗىىٌَ ًحٓىىَ ٌُٞٗىىٚ   

ُىىًُي ْىىط٤َٔ جُؼ٤ِٔىىس جُىى٠ ٣ًٍُٓىىس جُٔىىىٌِ ْٝىى٤حوضٚ كىى٢ جالٗٔىىٞيؼ جُٞق٤ىىى ُٜىىْ كىى٢ جُِـىىس 

ٛىىَ جُٛىق جًػىىٍ ٓ٘ىىٚ جُىى٠ جُطحُىىد  أ١ ٣ٌىىٕٞ جُٔىىىٌِ ٛىىٞ جُٓىىِطس جُٞق٤ىىىز  كىى٢ ؿٍكىىس جُل

ٖ ػِى٠ ج٠ُ جُكى ج١ًُ ٣ٛرف جُطِرس  هحو٣ٌجُىٌج٢ْ ُرؼٝ جُٞهص جُٔهٛٙ ُكٛس جُىٌِ 

جنىىً جُٔرىىحوٌز ػىىٖ ٣ٍ٠ىىن ضُج٣ىىى ٓٓىىطٟٞ أْىىثِطْٜ ٝضؼ٤ِوىىحضْٜ ذٗىىٌَ ضىىى٣ٌؿ٢ قطىى٠ ض٘طوىىَ 

جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ُٔٓىإ٤ُٝس جُطِرىس ذىًُي ْىطٌٕٞ جٌُىٍز كى٢ ِٓؼىد جُٔىىٌِ الٗىٚ كى٢ ٝجهىغ 

ٌىىٕٞ جُٛىىق ذؼ٤ىىىج ػىىٖ ٣ًٍُٓىىس جُطحُىىد كىى٢ جُؼٔىىَ.كطٌٕٞ جُكىىحٍ ُىى٤ّ ٓىىٖ جُٔلىىٍٜٝ جٕ ٣

جُؼ٤ِٔس ضٞج٤ِٚس ٓىغ جُطحُىد ٝجُطحُىد جُٔػ٤ىَ ٝجُؼٔىَ كى٢ جُٔؿٔٞػىس ٝٛىًٙ  ٓىٖ جُط٤ٌٌ٘ىحش 

جُٔىإغٍز ُط٤ًٍىُ جُطحُىد جُطٞجٚى٢ِ ػِى٠ جُىطؼِْ جُٓى٣ٍغ ذؼ٤ىىج ػىٖ ٣ًٍُٓىس جُٔىىٌِ  ٝٛىًج 

 ٖ ٓرطىت٢ جُٔٓطٟٞ. ذىٌٝٙ ٤ْوٞو جُطِرس ج٠ُ ج٠حٌ ضٞج٢ِٚ ي٢٘ٛ ذ٤ٖ جُٔطؼ٤ِٔ

ٝذٗىىٌَ جًػىىٍ ٝٞىىٞقح ُِؼ٤ِٔىىس :ْٝىى٤ؼود يُىىي وٌؾىىس ٓىىٖ ٓىىٖ جُٓىى٤طٍز ػِىى٠ َٓىىٖ جُكٛىىس 

جُىٌج٤ْس ك٢ جُلَٛ ٤ٔ٤َْ يُي ذوٞز ذحضؿحٙ جُٔىٌِ ك٢ جُٔٓط٣ٞحش جُٔرطىتس. ٝك٢ ج٤ُٓحم 

ْى٤ٌٕٞ جُطٞؾ٤ىٚ كى٢ جُِـىس جتؾ٘ر٤ىس ذىإٔ ضٌىٕٞ  –جُِـ١ٞ ٝجُط٢ ك٤ٜىح ضوىغ جُؼ٤ِٔىس جُطؼ٤ٔ٤ِىس 

غ وهحتن جُكٛس جُىٌج٤ْس ٌِٓح ٤ُٓطٍز جُٔىٌِ ٤ُّٝ ٛ٘حُي جغٍ ٤ُٓطٍز جُطحُد ػِى٠ ؾ٤ٔ

وهحتن جُكٛس جُىٌج٤ْس . جٓح جُٔىٌِ ٛ٘ىح ٓىح ػ٤ِىٚ ٓىٖ ٓٓىإ٤ُٝس ْىٟٞ جُطهطى١٤ ُٔ٘ىح٠ن 

جُكٛس جُىٌج٤ْس ٝض٣َٞغ جُٔحوز جُِـ٣ٞس ٝجُٞجؾرحش ٝجالٗٗطس ػ٠ِ وهحتن جُكٛس جُىٌجْى٤س 

 جٕ ٣ٓىىطِٜٞج جُكٛىىس ذحالْىىثِس  ٝجُطؼ٤ِوىىحش جُهحٚىىس ذٜىىْ قطىى٠ .جٓىىح جُطِرىىس كٔىىح ػِىى٤ْٜ جال

٣ٓطط٤ؼٞج ٗوىَ جُؼ٤ِٔىس ٓىٖ ْى٤طٍز جُٔىىٌِ جُى٠ ِٓؼىرْٜ جُى١ً ال ٣ٌىٕٞ ك٤ىٚ جُٔىىٌِ ْى٤ى 

 جُٔٞهق ج٠ُ قحُس جُطحُد ج١ًُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٤ْىج ُِٔٞهق ك٢ جُٛق ٝ ذحُطى٣ٌؽ.

 

  eacher`s talkT ؼِْقى٣ع جُٔ -3

  

.  كىىحٕ ًىىَ جيٕ جٝ ػىى٤ٖ  كىى٢ ٖىى٢ت قحْىىْ ٝال ؾىىىجٍ ك٤ىىٚ جٕ ٓٓىىحٛٔس جُٔىىىٌِ كىى٢ جُٛىىق 

ضٌٕٞ ًٍُٓز ذأضؿىحٙ جُٔىىٌِ. ُىًُي ٣ؿىد جٕ ضٌىٕٞ ُـىس جُٔىىٌِ جال٣ُ٤ٌِٗىس وه٤وىس  جُٛق 

ٝٝجٞكس ٝذط٤ثس ُطَٜٓ ػ٤ِٔس جالْط٤ؼحخ ٖٓ هرىَ جُطِرىس, ٌُىٖ ػِى٠ جُٔىىٌِ جٕ ال ضٌىٕٞ 

ُى٤ّ ٓىٖ  جٕ ٣طًًٍ ؾ٤ىج ذأٗىٚ ٝػ٠ِ جُٔىٌِ  ُـطس ذط٤ثس ؾى ُىٌؾس  جٜٗح  ْطلوى ٠ر٤ؼطٜح ,

جُٔلٍٜٝ جٕ ٣طٌِْ ذٛٞش ػحٍ ُِطِرس ُِٔرطث٤ٖ جًػٍ ٖٓ جُطِرس ي١ٝ جُٔٓطٟٞ جُٔطوىّ كى٢ 

جُكحُس جُطى٢ ٣ٌىٕٞ ك٤ٜىح ٗطىن جُٔىىٌِ ٝجٞىكح.ٝػ٤ِٚ ج٣ٟىح جٕ ٣ٓىطهىّ ٓلىٍوجش ٝضٍج٤ًىد 

 ٝذ٤ٓطس ضطؿحَٝ ه٤ِال ٓٓطٞجْٛ جُٔؼٍك٢ .
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  uthenticityAجالٚحُس  -4
 

طىىى٢ ٣طٞؾىىد ػِىىى٠ جُٔىىىٌِ ضوىىىى٣ٜٔح ُطِرطىىىٚ ٛىى٢ ُـىىىس ق٤ىىس ٝأٚىىى٤ِس ٠ٝر٤ؼ٤ىىىس جٕ جُِـىىس جُ

ٝجضٛىىح٤ُس قطىى٠ ٝجٕ ًىىحٕ جُطحُىىد يٝ ٓٓىىطٟٞ جذطىىىجت٢ .ػِىى٠ ْىىر٤َ جُٔػىىحٍ: ضوىىى٣ْ جُطك٤ىىحش 

’. ٝجُطؼحٌف. ٝػ٠ِ جُٔىٌِ جٕ ٣طأًى ٖٓ جٕ جالُلحظ ضٌٕٞ ه٤ٍٛز ٝٓرٓطس,ػرحٌجش ذٓى٤طس

ي جٍُٔقِىىس ضطهِِٜىىح ػ٤ِٔىىس جُطٌىىٍجٌ ُٜىىًٙ ٣ٝؿىىد جٕ ضظٜىىٍ جُِـىىس ذٔظٜىىٍ ٠ر٤ؼىى٢ قىى٢ الٕ ضِىى

جُؼرىىحٌجش. ٝػِىى٠ جُٔىىىٌِ جٕ ٣ٌىىٕٞ ٚىىرٌٞج ٝال ٤٣ىىأِ الٕ ٠ِرطىىٚ ْىىٞف ٣طٌٔ٘ىىٞج ٓىىٖ ضِىىي 

 جُلٍٚس جُٓحٗكس الْطهىجْٜٓ ُِـطْٜ جُؿى٣ىز.

 

 Fluency and accuracy جُىهس ٝجُطالهس-5

 

وجش ٓكىىٝوز جُطالهس ْطٌٕٞ جُٜىىف جُٔ٘ٗىٞو كى٢ ٛىًٙ جٍُٔقِىس ػىٖ ٣ٍ٠ىن جْىطهىجّ ٓلىٍ 

.كىىإٔ ضىىىكن جُِـىىس ٜٓىىْ ؾىىىج ٛ٘ىىح ُر٘ىىحت  هطىىغ هٛىى٤ٍز ٓىىٖ جُرىج٣ىىس .جٓىىح جُىهىىس ْىىطٌٕٞ ًٍٓىىُ 

جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس جُؼحٓس ٝجُٛٞض٤س جٝ جُطؼحذ٤ٍ ٝ ػ٘حٍٚ جُكى٣ع جُطر٤ؼ٢ ٝجالْطهىجّ جُؼحّ 

 ُِـس جُك٤س ج١ًُ ضؼِْ جُطحُد ٓٔحٌْطٚ.

ٓىٖ جُٜٔىْ ذٌٔىحٕ كى٢ ٛىًٙ جٍُٔقِىس جٕ  ٝك٢ جُكحُس جُطى٢ ضىىٌِ ك٤ٜىح ٜٓىحٌجش جُىطٌِْ ,كحٗىٚ

٣ٌٕٞ جُٔىٌِ قًٌج ٝقٓحْح ُكحؾحش جُطِرس ٝجْطهىجٓٚ ٝجُطٍٕٔ ػ٤ِٜح ذك٣ٍىس ذؼ٤ىىج ػىٖ 

جُهٞف ٓىٖ ضٛىك٤ف جالنطىحت ٝجُؼ٤ىٞخ جُِـ٣ٞىس ٝٓىٖ ؾٜىس جنىٍٟ جيج جقطىحؼ جُٔىىٌِ جُى٠ 

٘طِوىح ٓىٖ ضٛك٤ف النطحت جُ٘ك٣ٞس ٝج٤ُٓحه٤س جٝ جُ٘طو٤س قط٠ ال ٣وغ جُطحُد ك٢ جُٔكظٌٞ ٓ

ٓرىأ : ذإٔ جُهرٍ ال ٣ك١ٞ أٗرحت  ؾ٤ى ز , ٝجٕ جُطٛك٤ف وجتٔح ال ٣وٞو ج٠ُ جٌُٔحٍ.جٗطالهح ٖٓ 

ٛىىًج جُٔرىىىأ ػِىى٠ جُٔىىىٌِ جٕ ال ٣ٛىىكف جالنطىىحت نىىالٍ جالوجت  جُِـىى١ٞ ُؿ٤ٔىىغ جُٔٓىىط٣ٞحش 

جالذطىجت٤ىس ٝجُٔطوىٓىس. ٝأيج ضكىطْ   جُطٛىىك٤ف ٓىٖ هرىَ جُٔىىٌِ ك٤ؿىىد جٕ ٣ٌىٕٞ ػىٖ ٣ٍ٠ىىن 

ؼ ٖٓ جُٔأُٞف  أ١ ٖٓ جُٛق جالضٛح٢ُ ٗكٞ جُٛق جٌُحَٓ ػٖ ٣ٍ٠ن ػوىى جُٔىإضٍٔ جُهٍٝ

ُطٛك٤ف جالنطىحت ٝجُى١ً ٣هىىّ ًػ٤ىٍج كى٢ ٛىًٙ جُكحُىس ٌٓٔىٖ ُِٔىىٌِ جُو٤ىحّ ذٜىح ٓىٖ ٝهىص 

 النٍ ٤ُّٝ وجتٔح.

 

 tudent creativityS جذىجػحش جُطحُد -6
 

حٝٞىحع ٠ر٤ؼ٤ىس ٜٜٔىح ٝجٗطحؾٜىح ذُطحُىد هىحوٌج ػِى٠ كجٕ جُٜىف جُٜ٘حت٢ ُطؼ٤ِْ جُِـس ٤ٌُٕٞ ج

ٌُٝىىٖ كىى٢ جُٔٓىىط٣ٞحش جالذطىجت٤ىىس ٣ٌىىٕٞ جُطِرىىس  ُِـىىس ق٤ىىس ضططِىىد جذىىىجػحش جْىىطالّ ٝجٗطىىحؼ

ٓرىػٕٞ كو١ نالٍ جُكىٝو يجش جًُن٤ٍز جُِـ٣ٞس جُؼح٤ُىس جُٓى٤طٍز .جيج جالذىىجع ْى٤حض٢ جن٤ىٍج 

 ػ٘ىٓح ٣أنً جُطِرس ؾٍػحش ُـ٣ٞس ذ٤ٌٔحش جًػٍ ٝضكص ج٤ُٓطٍز.

 

 Techniquesحش جُطو٤٘ -7

 

٣ؿىىىد جٕ ضٓىىىطهىّ جُطو٤٘ىىىحش جُوٛىىى٤ٍز ٝجُٔرٓىىىطس هىىى٢ ٛىىىًٙ جٍُٔقِىىىس.كإٔ ذؼىىىٝ جُطو٤٘ىىىحش 

ج٤ٌٌُٔح٤ٌ٤ٗىىس ٓػىىَ جُطٌىىٍجٌ جُؿٔىىحػ٢ ضٌىىٕٞ ٓ٘حْىىرس ٝذؼىىٝ جُطٔىىح٣ٌٖ جُٔٗىىحذٜس ػِىى٠ ْىىر٤َ 

جُٔػحٍ  جٕ ذؼٝ جْثِس جُٔىٌِ جُؿ٤ىز ض٤ٓطٍ ػ٠ِ ٛىًج جُٔٓىطٟٞ ٣طرؼٜىح ذؼىى ٝهىص هٛى٤ٍ 

ضؼ٤ِوحش جُطِرس جُؿ٤ىز ُطِىي جُ٘ٗىح٠حش جُػ٘حت٤ىس ٝجُؿٔحػ٤ىس ضٌىٕٞ يجش كحتىىز ٣َحوز ذحْثِس ٝ 
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ٓٔطحَز ًطو٤٘حش ٓح وجٓص هى ضًٍرص ٝقىىوش ذٔٞٞىٞػ٤س ٓىٌْٝىس.جٕ جُط٣ٞ٘ىغ كى٢ جُطو٤٘ىحش 

 ٤ٌْٕٞ ٜٓٔح ج٣ٟح القطٞجتٚ ػ٠ِ ْؼس ُـ٣ٞس  ٓكىوز.

 

 listening and speaking goalsجٛىجف جتٚـحت ٝجُطٌِْ -8

 
ضٌٕٞ ٝظحتق جال ٚـحت ٝجُطٌِْ ق٤س ٝقو٤و٤س ٝيجش ٓؼ٠٘ ُِٔٓط٣ٞحش جالذطىجت٤ىس جيج ٣ؿد جٕ 

ًحٗىىىص ٓىىىٖ نىىىالٍ ضٔىىىح٣ٌٖ ٝٝجؾرىىىحش ضٞجٚىىى٤ِس. ٝٛىىى٢ ٓوطٛىىىٍز ػِىىى٠ جُطٍج٤ًىىىد جُ٘ك٣ٞىىىس 

ٝجُٔلٍوجش ٠ٍٝٞ جُؼرحٌجش جُٔك٤ٌس جًػٍ ٖٓ جُٞظحتق جُطٞج٤ِٚس. ٝجٗىٚ ٖى٢ت ٓرٜىٍ جٗؿىحَ 

 ٤ٍ ٓؼوىز ٝذ٤ٓطس.جٌُػ٤ٍ ٖٓ جالٝٞحع  جُِـ٣ٞس ذِـس ؿ

 

 (Grammarجُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس) -9

 

٢ كإٔ جُطٍج٤ًد ٝض٤ًٍرضٞج٢ِٚ جٝججًحٕ جُٜٔ٘ؽ جٝ جٌُطحخ جُٔوٌٍ ٛٞ ٜٓ٘ؽ ٝظ٤ل٢  ْٞجت

ٝ ذٔح جٕ جُٔٓطٟٞ جالذطىجت٢ جُ٘ٔٞيؾ٢ ٣طؼحَٓ ٓغ  جُٟٔحتٍ  جُ٘ك٣ٞس ضٌَٗ ٚؼٞذس

ٔحت  ٝجُؿَٔ جُر٤ٓطس جُٗه٤ٛس ٝجوٝجش جُطؼ٣ٍق جٌٍُ٘ز ٝجُٔؼٍكس ٝجُؿٔغ ٝجُٔلٍو ُالْ

ُـس ك٢ ج٠حٌجش ٗك٣ٞس ٓرٓطس ٝٓؼوىز ٝذٔح جٕ ضِي جالٌٓٞ ٣طْ ٍٖقٜح  ك٢ جُٛق ذح

ٝنٛٞٚح ػ٘ى جُٔٓطٟٞ جالذطىجت٢ ال ٣ٌٕٞ قٓحْح ٖٓ  جُؼٍذ٤س  جيج جُٜٔ٘ؽ جُطٞج٢ِٚ

جْطهىجّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ هرَ جُٔىٌِ ٖٓ ٝهص ج٠ُ جنٍ ٍُٗـ ذؼٝ جُوٞجػى جُ٘ك٣ٞس 

جُلْٜ جٌُحَٓ ٝضٞك٤ٍ جُٞهص ٌُٖ جالًػحٌ ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س ٤ٌْٕٞ جٗؼٌحْٚ ٝيُي ُطكو٤ن 

 ِْر٤ح ك٢ جُلَٛ.
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 جُٓحوِ جُلَٛ                       
  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:  البيبة المادية لةررة الصف

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

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

بنظاار  ساايؤخي حيمااا اليعليميااة ماان ج ااود اساايثنابية 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  ميبوسا 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  دابر  النصف  نمط ري أنماط معينة مثل يرييب ا  ييي  ل بس ول  مما 

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

  

 Using Chalkboard:الطبارير لوحة اسيخدام 
 

م ما يطورت وسابل اليعليم  المدربحل اا وارضل أيبر  لوحة الطبارير يبق      
  يعد ابسط  وسيلةو . ااكسي اد  من  وكسيخدام ا  جا ز دابما  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 الربيسي 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 ورسابل 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 والدابم 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 واكرمبزاز 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 ،  القابد،   : 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 العوابق 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 

 لؤلسف 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 ابي ل ا
 : اليبير  يل  الص وف

 أسماب م.  ويل  باسيخدام قوابم 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:
    سيبة أو واكخر   جيد   يمجامي  يصنيف الطالب المدرسين ومن الخط  الراب  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 والنصاب  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  دارا 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 البيبة الص ية اإليجابية :

tenvironmen  
 

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

 

  lish RapportEstab: يحقيق الوبام

 
 .  م  طالب   وبنااطبي سيسالمدرب قوم الي  ييصال اكعالقة أو ال  و الوبام      
 :    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 والوسابل المناسبة ري يقديم  يضاف ال  يل  يصرف الطالب اثناا 

وس م ري المجامي  بريل مجموعات وريل ثالثي او عملية القيام بالم ام وطريقة جل
 . ثنابي  
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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 اب ا  وقبيل المدرب يقرار مسبق لالليزام ب  قبل بدأ الع

 

 ػ٘حٍٚ جُهطس

 ج٤ٓٞ٤ُس 

Daily Plan 

 

 جُٜىف جُهح٘

Goal  

 

 جُٜىف جُطؼ٢ٔ٤ِ

Objectives 

 

 ٓؼىجش جُطى٣ٌّ

  Materials 

         

 جؾٍجتجش جُطى٣ٌّ 

Procedure 

 

 جُطو٤٤ْ

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
  --قابمة 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 ) 

 وسابل ايضاح مناسبة 

 )مربيات )ارالم رديو ان يوررت 

 اج ز  صوت 
 

 Procedureاإلجرااات :                     

 
 إجرااات  قبل وأثناا وبعد الدرب. ري المدربنرطة إل  أ  يا العنصر اكجرابي 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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 دقابق(  4. )السبور 
    أن   مللقيام بالنراط الزمني ويطلب من الطالب يعليمات  مدرباليعطي  – 3

 دقابق(  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

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

 دقابق(.  5السير  اليايية ري القراا . )
 دقيقة(  2. )السبور المحدد ل ا عل   الزمني بة الخطمدرب الطالب لييااليس ل  – 7
 دقابق(  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 عروابي 
 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  يعببة 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 الثناابي )
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 دابااااار  الااااايعلم 

( و يط الحالة ظ رت بريل جلي ري من ج الصف speaking and writingاكنياج)
الرابا  اكعااداد  حيام قاال عادد الوحاادات وايساعت داباار  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 دابر  الرويين الم لورة ال  دابار  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 
ربيسي 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 .
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 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
 
 ٣كط١ٞ جُٜٔ٘ؽ ػ٢ِ ٝقىز ٍٓجؾؼس ٝجٌذؼس ٝقىجش جنٍٟ جْح٤ْس-2

 ضكط١ٞ ًَ ٝقىز ٖٓ ٝقىجش جٌُطحخ ػ٠ِ جُلؼح٤ُحش جالض٤س: -3

 (warm-upكؼح٤ُس جالقٔحت) -ج

 (four lessonsجٌذؼس وٌِٝ   ) -خ

 (communication workshopِْ ٝجٌُطحذس )ٌٖٝس ػَٔ ُِطٌ -ؼ

 كن جوذ٢ ٓطٌٕٞ ٖٓ :٣كط١ٞ جٌُطحخ ػ٠ِ ِٓ -4

 ٓوىٓس ػٖ جالوخ ٝجُٗؼٍ -ج

 جٌُحضد ٝجٍُٔٓق٢ ٝجُٗحػٍ جال١ُ٤ٌِٗ ٤ُْٝ ٌٖٓر٤ٍ -خ

 جُٗحػٍ جُؼٍجه٢ ذىٌ ٖحًٍ ج٤ُٓحخ-ؼ

 جُٗحػٍ جُؼٍجه٢ ٓكٔى ٜٓى١ جُؿٞج١ٍٛ-و

 جُٗحػٍ جال١ُ٤ٌِٗ ٤ُْٝ ذ٤ِي-ٛـ 

 ٞج٤ٞغ ػ٤ِٔس: ٓ -ٝ

 جُلٖ جُٔؼٔح١ٌ ك٢ جُٔٓطورَ-1

 جُٜٞجت جُٔك١٤ ذ٘ح-2

 جٌُٓحٗىٌ ًٍجٛحّ ٝضح٣ٌم جُطِلٕٞ-3

 جُكٞج٤ْد-4

ذحالٚحكس ج٠ُ ضٔح٣ٌٖ ٝجنطرحٌجش ٝقٍِٞ ُطِي جُطٔح٣ٌٖ ًٔح ٖحٛىٗح ك٢ ًطد جُٔطْٞطس. 

 ٝجالؾٍجتجش جالنٍٟ جُٔٞؾٞوز ك٢ ًطد جُٔطْٞطس جُٓحذوس ًُٜج جٌُطحخ
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 جُرحخ جُػح٢ٗ         
 جُٔىٌِ ك٢جُٔؼِْ جٝوٌٝ      

 جُطو٤٤ْ ٝجُطو٣ْٞ ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش   

 جُطحُد جُٔؼٍك٢        ضطٌٞ ػٖ   

                جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُسذأضرحع     

 جُٔٓطٍٔز                   
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جُػح٢ٗ جُرحخ             
         جُلَٛ جُٓحذغ

                 جُلَٛ جُػحٖٓ              

جُلَٛ جُطحْغ             
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 جُٔهط١ جٌُحَٓ ُؼ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ػٖ ضطٌٞ جُطحُد جُٔؼٍك٢

                                ((ASSESSMENT                                
 ؾٔغ جُٔؼِٞٓحشػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝجُطو٣ْٞ ٝ حشؼضل٣ٍ  7ٌَٖ ٌهْ             

 

 

  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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               جُلَٛ جُٓحذغ                            
ASSESSMENT, ALTERNATIVE ASSESSMEN                  

        ج٢ْجُىٌ ػٖ ٓٓطٟٞ جُطِرس ك٢ جُلَٛٔؼِٞٓحش ٝؾٔغ جُ جُطو٤٤ْ

    

 

ASSESSMENT  ْٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش جُطو٤٤ 
     ٣ٞٞف جٗٞجع جُطو٤٤ْ 8ٌَٖ ٌهْ   

      

   
       

                                                                                                                 
  ٝجُطالخ ك٢  جُٔىٌْٕٟٞطِغ ذٜح ٣ٓٛطِف ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ جتٗٗطس جُط٢ جُطو٤٤ْ ٛٞ

 ُطؼى٣َ  ٝضـ٣ًس ٌجؾؼس حهطٍجقحشًضو٤٤ْ أٗلْٜٓ   ٝجُط٢ ضٞكٍ جُٔؼِٞٓحش الْطهىجٜٓح 

ك٤ٚ ٓ٘ٗـِٕٞ ٝ ٓٗحًٌٕٞ  ٢ٛ ْٛ جُطِرس جالْح٢ْ ج١ًُجُط٢  ُٝطؼِْ ج جُطى٣ٌّ ٝػ٤ِٔط٢ 

جُط٢  ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُطٍم ذأٗٚجُطو٤٤ْ  ٣ٝؼٍف. وجنَ جُلَٛ جُىٌج٢ْ  ذٌَٗ كؼ٢ِ

ج١ًُ ٣ٌٕٞ  أٝ جإلٗؿحَ جُطحُد جُِـ٣ٞس   جٌٓح٤ٗس ػُٖؿٔغ جُٔؼِٞٓحش  ٣ٓطهىٜٓح جُٔىٌِ

ٝٓـط٤ح  ِطؿحٌخُ ال ٖحٓ حٓٛطِك ًًُي ٣ؼى جُطو٤٤ْ.ٛٞ جٛطٔحّ جُطحُد جُٔؼٍك٢ ك٢ جُٛق

 ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ُِٔىٌِ ُِطِرس جغ٘حت ه٤حْٜٓجٍُٔجهرس ٖ ٣ٍ٠ن ػ ُِؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

 . ـ٣ٞس ًحكس ِجُ غحٌ ٣جُٔٗ ذحالػٔحٍ جٝ جُٜٔحّ جٝ

 ُٔحيج ضو٤٤ْ جُطالخ؟ 

ضكى٣ى  ْٜذك٤ع ٣ٌٔ٘ نح٘ ذحُٔى٤ٌْٖٛ٘حى ْررحٕ ٌت٤ٓ٤حٕ ُطو٤٤ْ جُطالخ. جتٍٝ ٛٞ       

 جُطو٤٤ْ جٝ

 ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش

 

ASSESSMENT 

 

 و٤٤ْ جُرى٣َجُط -1

    Alternative         

    Assessment 

 جُؼحّ جُطو٣ْٞ-2

 

     Evaluation 

 ضـ٣ًس جالغٍ جالنطرح١ٌ-3

 جٍُجؾؼس

    Washback 
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ٝجُلْٜ  ٢جُٔؼٍك ُِؿحٗد ح٢ْجالْ جُٔ٘لً ػ٤ِٚ ًٞٗٚطحُد جُ ٣ٌٕٞ جُٔٓطٟٞ ج١ًُ

 ٝجُٔ٘حْرس  ضٞٞغ جالٛىجف ك٢ ذؼٝ جُٔٞٞٞػحش ٝجُٔوٌٍجش ٝجُٔٞجهقٝٝجُٜٔحٌجش  

جُطحُد ذؼى جٗؿحَ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝجُلْٜ ٝضِو٢  ٤ٌُٕٞ ػ٤ِٚ جُٔكىوز ًُٜج جُٔٞٞٞع

ُٝٞ   ٣ٝؿ١ٍ ضوى٣ْ ًٛٙ جتٛىجف ُِطالخ ك٢ ذىج٣س جُىٌجْس ًُٜج جُٔٞٞٞع.  جُٜٔحٌجش

   ج ٖٓ جُؼ٘حٍٚجالْح٤ْسٝجقى ْطٛرف ٓؿٔٞػس ٓ٘حْرس ٖٓ ٜٓحّ جُطو٤٤ْجُطحُد  جػط٤٘ح

ظٜحٌ ٓٓطٟٞ جضٓٔف ُِطالخ  جُط٢  ج٢ُٜ٘ٔ ٝجُٔطٍِٔ ٝيٝ جُهرٍزُٔىٌِ جك٢ ٌأ١ 

 ك٤ٚٓطهىّ ض ٝج١ًًُٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ   ٝ ك٢ ضكو٤ن أٛىجف ًٛج جُٔٞٞٞع. ْأوجتٜ

 Summativeجُٗحَٓ جُطك٠ٔٓ٣١ٍ٣ٍ ذحُطو٤٤ْ  ُِطحُدوٌؾحش جٝ  ػالٓحش 

Assessment  ٞٛ جػطحت جُطالخ ٓؼِٞٓحش  جيج ًحٕ جُطو٤٤ْ ٣طر٠٘ . ٝجُٓرد جُػح٢ٗ

ػٖ جُطوىّ جُٔكٍَ ٗكٞ ضكو٤ن ض٤ٔ٘س جُٔؼحٌف ٝجُٜٔحٌجش ٝجُطلحْٛ  ٝضـ٣ًس ٌجؾؼس

ُطو٤٤ْ ذحًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٠ٔٓ٣   نالٍ جُكًٍس ج٤ٓٞ٤ُس ك٢ جُٛق ق٤٘ثً ٝجُٔٞجهق

  .Formative or informal Assessment ٢٘٣جُطٌٞ

 

 :   جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ 
 ٣ٞٞف جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ 9ٌَٖ ٌهْ 

 

 جُطو٤٤ْ جُـ٤ٍ -8

٢ٌْٔ 

  Informal 

Assessment 

 

 

 جُطو٤٤ْ ج٢ٍُْٔ-7

Informal 

Assessment 

 

6- 

 جّْ جُٔوحٌٗس

   Bases of 

comparision 5-٤ٔحش ٤جُطو

 جَُٞج٣ٌس

Internal and 

  External 

 Assessment 

 

 

جُطو٤٤ْ -4

 جُٔٞٞٞػ٢

   Objective 

  Assessment 

 

 جُطو٤٤ْ جُٔر٢٘-3

 ػ٠ِ جالوجت

Performance

-based 

  Assessment 

 

 جُطو٤٤ْ       -2     

 جُطك١ٍ٣ٍ     

Summative 

Assessment 

 

            

 ٢٘٣ٞجُطو٤٤ْ جُطٌ-1

     Formal 

 Assessment 

جٌٖحٍ ؾٔغ  

 جُٔؼِٞٓحش

Types  

ofAssessment 
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 :  Formative Assessment. جُطو٤٤ْ جُط1٢٘٣ٌٞ

 

جُِـ١ٞ  جٍُٔٗٝع جُلَٛ جُىٌج٢ْ جٝ ػّٔٞ جُٜٔ٘ؽ جٝجُطو٤٤ْ جُط٢٘٣ٌٞ ػحوز ك٢  ٣ٓطهىّ

جُطٍذ١ٞ ُِؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس  جٝ جالوجتجُٔطٖ  ػٖ ٣ٍ٠ن ٢ٓ ك٢ جُٛق أ١ جالٗؿحَ ج٤ُٞ

ػ٘حٍٚ ٝ .ج٤ٓٞ٤ُس  جُطؼِْ ػ٤ِٔس    ٣ٝٓطهىّ ُٔٓحػىز جُٔطٍجًٔس جُٔٓطٍٔز ٝ ج٤ٓٞ٤ُس

جكٍجو جُٔؿٔٞػس جٝ ٠الخ ( أٝ peerأٝ جُ٘ظ٤ٍجُٔػ٤َ ) جُٔىٌِ ٢ٛجُط٢٘٣ٌٞ   جُطو٤٤ْ

ػ٠ِ ػَٔ ٝجُطـ٣ًس جٍُجؾؼس جُٔالقظحش  طوى٣ْذ جُٔىٌِ ك٤وّٞ حجٓ   جُٛق ذٌَٗ ػحّ

 ِط٤٘ٛقجػطحت جُىٌؾس ُ ٤ُّ ذحٌٍُٟٝز إٔ ضٓطهىّ تؿٍجٜ ًٝٛٙ جُٔؼِٞٓحشجُطحُد   

 . جٍُه٢ٔ

 

   Assessment   ٌSummative   . جُطو٤٤ْ جُطك١ٍ٣ٍ جُٗح2َٓ

 

ٗٛق  جٝ ُـ١ٞ ٍٓٗٝع ٍٖٜ جٝ كَٛ وٌج٢ْ جٝ جْرٞع جٝ ك٢ ٜٗح٣س وٌٝز أٝ ٣ٌٕٞ يُي

٣ٍ٠ن ػٖ  ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش ُط٤٘ٛق جُطالخُؼحّ جُىٌج٢ْ ٣ٝٓطهىّ ًٛج جُٜٝٗح٣س ج

 .ٝظ٤لسٓؼٜى جٝ ٌْٚ جٝ ٤ًِٚ جٝ ىجُىٌؾس ٝجُٔؿٔٞع جٝ جُٔؼىٍ ُِورٍٞ ك٢ ٓ

 

 based –Performance   جُطو٤ْ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جْحِ جالوجت.3

Assessment    : 

 :  جُطؼ٣ٍق
ػ٠ِ ٙ ٤ُضًٍ ٖٓ ق٤ع  و٤٤ْ جُطك١ٍ٣ٍ جُٗحًَٓٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٣ٗرٚ ذكى يجضٚ جُط 

جُطؼ٤ِْ جٍُٔضٌُز ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ٍ  جّْ ٚالـإل جُٔطأَٚ ٝجُٔطؿًٌجالٗك٤حَ  ٓغ جإلٗؿحَ

. ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٜٗح ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔػح٤ُس ػ٘حٍٚ جُطؼ٤ِْ جُٔطكًٍس   ٝجُ٘طحتؽ جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ 

 Multiple جالؾٞذس جُٔطؼىوز  ػٖ ٣ٍ٠وس جالنطرحٌ جُطو٤ِى٣س يجشضهطِق جنطالكح ًر٤ٍج 

Choice Test    ٝ جُطو٤٤ْ جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ٍ  ذحّْ ًحٗص ٓوطٍٗس ذٌَٗ ٖحتغ٢ٛ

جٌٖحال قٍز ُألْثِس جال٤ِٚس جُٔٛككس  جؾحذحضٜح ٖٓ هرَ ٓٛكك٤ٖ ػ٠ِ جُط٢ ضٓطهىّ 

جْحِ ٓؼ٤ح١ٌ ٣وحذِٚ جٗهلحٜ ٖٓ ؾٜس ٝجٌضلحع ٖٓ ؾٜس جنٍٟ  ٌٝذٔح ٣ُ٣ى جق٤حٗح ػٖ 

جُٔٛطِف ج١ًُ ٣ٛق ٤ٌْٔح ًٛج  ح٤٣ّ جالوجت جًػٍ ٓٔح ٣كىظ ػ٠ِ ٓ٘ك٠٘ جُطو٤٤ْ   ٝٓو

   Performance-based        جتوجت جْحِ جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌ ٛٞ ضو٤٤ْ ٣وّٞ ػ٠ِ

Assessment                  . ٝ  ًَ َٔٗػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ   ٝٛٞ ٓٛطِف ػحّ ٣  ٖٓ

ٝجُطو٤٤ْ جُك٢ جُكو٤و٢           Alternative Assessmentجُطو٤٤ْ جُرى٣َ 

Authentic Assessment. ٝ ٣ٌٖٔ ض٤ُٔٙ ػٖ  جُطو٤٤ْ ٓٛطِف ذى٣َ جُ٘ٞع ٖٓ ًٛج

 جُط٤٤ُٔ ًٝٛج ذوِْ جٍُٚح٘ ٝجٌُٞهس جُٔؼٍٔٞ ذٚ قح٤ُح .  ٝج١ًُ ٣طٔػَ  جُطو٤٤ْ جُطو٤ِى١ 

ـُٟ ك٢ ج٤ُٓحم ج٥ٕ ٖٞٔ ضو٤٤ْ جتوجت  ج١ًُ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ قو٤وس إٔ ذؼٝ جُطو٤٤ٔحش يجش ٓ

ق٤ٖ جٕ جُرؼٝ ج٥نٍ ُٜح ٓؼ٠٘ ٝه٤ٔس ك٢ ٤ْحم جُؼحُْ جُكو٤و٢   ٝذحُطح٢ُ  ك٢ جتًحو٢ٔ٣

   . AUTHENTIC  ٤ٔحش جُك٤س جٝ جُكو٤و٤س٤ذحُطوك٢ٜ ض٠ٔٓ 

ٛٞ ػ٤ِٔس جْطهىجّ جتٗٗطس جُطالذ٤س   ذىال ٖٓ جالنطرحٌجش   جُٔر٢٘ ػ٠ِ جالوجتطو٤٤ْ جٕ جُ

ُط٢ ج  ٝضو٤٤ْ جُٜٔحٌجش ٝجُٔؼحٌف. ٣ٌٖٝٔ جْطؼٍجٜ جُٜٔحّ  أٝ جُىٌجْحش جالْطوٛحت٤س

  جالنطرحٌجش    ٝجُٔٗح٣ٌغ  ضكىظ ك٢ ؿٍكس جُٛق ٖٓ جٗٗطس ْٔؼ٤س ٍْٝو جُٔكحٍٞجش
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ٝؾٔحػ٤ح يُي الؾَ ضو٤٤ْ جُٜٔ٘ؽ ذٌَٗ    كٍو٣ح ضو٤٤ْ جُطحُد ذًُي   ك٢ ق٤ٖ ٣وٛىجُِـ٣ٞس

. ٝؿحُرح ٓح  ش ٖٓ ٠ِرس جُٛق(ْ جُٛق ذٌَٗ ؾٔحػ٢ ٝضإنً ػ٤٘ح٤ػحّ) جق٤حٗح  ٣و٤

ضٓطهىّ ًٛٙ جتٗٗطس ذحُطؼحٕٝ ٓغ جنطرحٌجش ُطٞك٤ٍ ٌٚٞز ًحِٓس ُٜٔحٌجش جُطالخ 

ال ضٞكٍ كٍٚس ًحك٤س ُِطالخ  ٤ٗ٣ٍٝج ج٠ُ جٜٗح ٔ٘طوى١ جالنطرحٌجشك ٓغ يُيٝهىٌجضْٜ.

حّ ذٚ هٛحٌٟ ؾٜىْٛ ٖٓ ًطحذس ٣ٍؿرٕٞ جُو٤ُِطل٤ٌٍ ٖٓ نالٍ ٓح ٣وٕٞٓٞ ذٚ أٝ ٓح 

ٖٓ ؾٜس ٝيُي ٣إو١ ذىٌٝٙ ُىػٞز جُطحُد ػ٠ِ جظٜحٌ Portfolios   وجش جالٗٗحت٤س جُٔٓٞ

ُِطو٤٤ْ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جالوجتٖٓ ؾٜس جكَٟ ٓؿٜٞوجضٚ ك٢ جُؼَٔ جُٛل٢ .ٝجالٗٗطس جالنٍٟ 

  .  نٍٟ

ٍٓجهرس  ُِٔى٤ٌْٖ كٍٚسضو٤٤ْ جتوجت ٛٞ ِِْٓس ٓطِٛس ٖٓ جتٌٖحٍ جُط٢ ضط٤ف  ٝ      

ٝجالوجت٢ ذٌَٗ ٓٓطٍٔ ك٢ جُٛق ٝنحٌؾس ٝقط٠ ك٢ جُىٌِٝ  جُٔؼٍك٢ِْٞى جُطالخ 

ٔكىوز جُ جُٜٔحّ ٝجُٞجؾرحش:  ؾُت٤ٖ جْح٤ْٖ ٛٔحجتوجت جُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ ُِ .جٕ جالٞحك٤س

      .   جُهح٘ ذٚ ٞجٞكس ُطو٤٤ْ أوجت جُطحُد أٝ جُٔ٘طؽجُذٞٞٞـ ٝهحتٔس ٓؼح٤٣ٍ 

 ٝجُؼٍٜٝ جُٗل٤ٜس   ٝٓٗحًَ ٓلطٞقسضَٗٔ جُٔوحالش  ُٜٔحّ جُٔٓطهىٓس ك٢ ضو٤٤ْ جتوجتج

جُؼحُْ جُكو٤و٢ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ  ٖٓ جُٔكحًحز    ٝجُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ ػ٠ِ جُٔٗحًَ   جُٜ٘ح٣حش

. ضٔحٓح ذحُٔٗحًَ جُِـ٣ٞس جُٔؼوىز ٝجُلْٜ ُؼ٘حٍٚ جُِـس ضٜطْ جُٜٔحّ جُكو٤و٤س.  ًٛٙ جُٜٔحّ 

ضكط١ٞ تٔس ػ٠ِ جتوجت   ذؼٝ جُطو٤٤ٔحش جُوح جُٔطأَٚ ٝجالٗؿحَٓػَ جنطرحٌجش جُطك٤َٛ 

 جال٤ِٚسس ضهطِق جنطالكح ًر٤ٍج ٖٓ جالنطرحٌجش طٜ٘ؽ ٝكِٓلجُٔ  ٌُٖٝ  ػ٠ِ ٓؼح٤٣ٍ

ٛىجف تٗؿحَ الٖٓ ئ ٣٘طؽ ذٍٛحٗحجُٔلّٜٞ جتْح٢ْ ٛٞ إٔ جُطحُد ٣ؿد إٔ  جٕجُطو٤ِى٣س.

ٔؿٔٞػس ٖٓ جتوُس إلغرحش ذ الْطهىجٜٓح القوح   ٣ٌٖٔ ك٢ ظِٚ ١ًُج  جُىٌج٢ْ ٜؽ  جُٔ٘

 . ك٢ ضؼ٤ِْ ٠الذٚ جُٔىٌِٗؿحَ   ٌٝذٔح أ٣ٟح ؾٜٞو جإل

 ٣طكِٕٔٞٞجهغ جُك٤حز   ٓغ ٠الخ ذ ٓهطٙ ٣ط٤ُٔ أق٤حٗح ضو٤٤ْ جتوجت جُوحتْ ػ٠ِ ضو٤٤ْ

٣إوٟ ُِطِرس ٖٓ هرَ جُؿٜس ج٤ٍُْٔس جالنطرحٌ  ٓغ جُلٍم ٖٓ جٕجُٔٓإ٤ُٝس ُِطو٤٤ْ جًُجض٢.

ذحػطرحٌٙ ٌٖال ٖٓ أٌٖحٍ  ٗلٓٚ   ك٢ ق٤ٖ ٣طْ ضو٤٤ْ جتوجت ٖٓ هرَ جُطحُد جُٔؼ٤٘س

لِٓلس جت٠ْٔ ُطو٤٤ْ جتوجت ػ٠ِ أْحِ أٗٚ ٣٘رـ٢ جُ جٕجًُجض٢ ٝجُطو٤٤ْ جًُجض٢. جالٗؼٌحِ

ُطك٤ٖٓ   جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٞكٍ  ج٣ؿحو ٤ِْٝس ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔى٤ٌْٖػ٠ِ 

ش جُطؼِْ ك٢ نرٍج ضؿٔغ ذ٤ٖ  ٝ ٣لٜٔٚ جُطحُد جٝ ٓح ال ٣لٜٔٚ ُٔحذحُٟر١  ٝض٤ٍٗجإلٗؿحَ   

 جُطى٣ٌّ. ٝطو٤٤ْ جُجُطؼ٤ِْ   ٝ ذ٤ٖ 

ِٓق : جتوجت   ٝ ٢ٛ جتوجت جُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ جُٛ٘حى غالغس أٗٞجع ٖٓ     ٝذٌَٗ ػحّ

  ٌُٖٝ  جُلٞجٌم ذ٤ٖ ًٛٙ جالٗٞجع جُػالظ  ٝجُٔٗح٣ٌغ. ٣ٌٖٝٔ ضكى٣ى جُٔٓٞوجش جالٗٗحت٤س

ط٤٘ٛق ٓ٘لَٛ ذ٤ٖ جُلثحش جُٔهطِلس. ذذٔح ك٤ٚ جٌُلح٣س ُِٓٔحـ  ٝوه٤وس جالنطالكحش ٓط٤ُٔز

ًٜٞٗح ٓ٘طؿحش قو٤و٤ٚ ًحُلى٣ٞ   ٣ٌٖٔ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ح جُٔٞجو ٝجُٔ٘طؿحش جُلؼ٤ِس جٓح

أٓػِس ٖٓ جُٜٔحّ جُٔى٤ٌْس جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضىٌؼ ك٢ ضو٤٤ْ  ٝٛ٘حُي. حكعٝجُٔك ٝجُكحْٞخ 

 جتوجت ػ٠ِ أْحِ ٓح ٢ِ٣ : 

  أٝ جُو٤حّ ذ٢ٗت ٓح    جُهِن ٝجالٗطحؼخ ٣طْ ضكى٣ى ٜٓٔس ٝجٞكس جُٔؼحُْ ٣ٝطِد ٖٓ جُطال

ِٔؼحٌف ٝجُٜٔحٌجش. ُجُؼحُْ جُكو٤و٢  ضطر٤وحش ٝؿحُرح ك٢ جتٓحًٖ جُط٢ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ

ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٣ططِد ٖٓ  ْٝطؿحذس جُْٔٞؼس.الطؿ٠ِ جٌُلحتز ٖٓ نالٍ ضٞك٤ٍ جضٝ

ٍجت ضؿٍذس ػ٤ِٔس. جُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ ػ٠ِ جُٜٔحّ   ٓػَ ًطحذس ٓوحٍ أٝ ئؾ ٝ جُطالخ توجت

جُط٢ ض٘ط١ٞ  ُِطٍم جُوى٣ٔسًٛٙ جُطو٤٤ٔحش أٚركص ٖحتؼس ػ٠ِ ٗكٞ ٓطُج٣ى ًرىجتَ ؾ٤ىز ٝ

جٚرف  جُطو٤٤ْ ًٖٝٛج جُ٘ٞع ٓ. جالػ٠ٔ ٝج٤ُٓ٘حٕ ػ٠ِ جالنطرحٌجش جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُكلع 



70 

 

 70 

 . Authentic Assessmentٓؼٍٝكح ذحْْ جُطو٤٤ْ جُكو٤و٢ ج جُك٢  

ٓ٘طؽ   ٓػَ  ػٖوجت الأ ٣ٓلٍ. هى ٝجُؼَٔجتوجت ك٢ جُٔ٘طؿحش ٝ ٤ٚؾ ذ٤ٖطٔح٣ُ  جُ ٣ُٝوجو

 جالّ  ًجتوجت     ٣ٌٕٞ  أٝ ٓؼٍٜ   أٝ هى   جالٗٗحتقحكظس ٓٓٞوجش جٝ جُِٞقس   

ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالوجت جُٔر٢٘ ػ٠ِ جالنطرحٌ هٍجتز.    أٝ   ٤ْٞٓو٤س ٜٝٝٓحٌجش ٣ٌح٤ٞس 

 :  ٌ جُطح٤ُسٝجُٔؼٍٔٞ ذٚ ك٢ جُٔىجٌِ جُ٘ٔٞيؾ٤س ٣َٗٔ جالٓٞ

 Open-ended problem جُٔٗحًَ يجش جُٜ٘ح٣حش جُٔلطٞقس• 

 labsٔهطرٍجش جُ• 

 Hand-on-projectsجُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ ػ٠ِ جُٔٗح٣ٌغ • 

 Portfoliosِٓلحش جُطالخ • 

  Experiments .جُطؿحٌخ

 Essay writingٔوحٍ جًُطحذس • 

 Group projectsٓٗح٣ٌغ جُٔؿٔٞػس • 

   

based-Advantages of Performance   جتوجتُٔر٢٘ ػ٠ِ جطو٤٤ْ جُ كٞجتى
Assessment 

 

ٝأػٟحت ٤ٛثس  ُِطالخ جُؼَٔ ج٢ٓٞ٤ُ ٣ر٠٘ ذٌَٗ ػحّ ػ٠ِ جتوجت جُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ جُ• 

   ٝجالٓطكحٗحش   ٝجُٔٗح٣ٌغ(  .  جُطك٤ٍٟجش)ٖٓ جُطى٣ٌّ

حٌجش جُطحُد ضكى٣ى ٜٖٓٓ ٌٖٔ أػٟحت ٤ٛثس جُطى٣ٌّ ٣ جتوجتجُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ جُ •

ِطؼٍف ػ٠ِ ج٣ُُٔى قٍٞ ٤ًل٤س ضك٤ٖٓ جُٜٔحٌجش ُ ٣ٌْٜٔ٘ ُِطالخذحُ٘ٓرس ٝهىٌجضٚ ٝ

 جُهحٚس ذْٜ. 

ضى٣ٌْٜٓ  ٠ٍم ضكى٣ى ٤ًل٤س ٌذ١ جُٔى٤ٌْٖ ػ٠ِ ٓحػى٣ جتوجتجُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ جُ •

 .جُٔهطحٌٙ  جُطؼِْ ذ٘ٞجضؽ

  

es of The Disadvantag  جتوجتجُٔر٢٘ ػ٠ِ طو٤٤ْ جُٓٓحٝب ٓوح٤٣ّ 

PBA   
 

جُطىجذ٤ٍ جُوحتٔس ػ٠ِ جتوجت ٝجُؼَٔ جٌُٔػق. ٣ؿد ٝٞغ ٤ًٔس ًر٤ٍز ٖٓ جُٞهص ٝجٍُػح٣س • 

 ٖٓ أؾَ جُطهط١٤ ٝجْطهىجّ ضو٤٤ْ جتوجت. 

ًٝٛج . تقٛحت جُطالخ جٌُٓح٢ٗٓوح٤٣ّ جتوجت  ٤ُّ ٖٓ جُٞجٞف إٔ ٣ٌٖٔ ضؼ٤ْٔ • 

 . حيوٌؾس جُ٘ل ٓوح٤٣ّ ٤إغٍ ػ٠ِ ٚكسْ   جُطهل٤ٝ ذحُطؼ٤ْٔ

جتٗٗطس جُط٢ ضٌٕٞ ٓ٘لِٛس ػٖ جٍُٝض٤ٖ ج٢ٓٞ٤ُ ُطى٣ٌّ ئوجٌز ٝػ٤ِٔحش  جٕ ضو٤٤ْ•   

 جالهطكحّ ٖٓ هرَ جُطالخ ٝأػٟحت ٤ٛثس جُطى٣ٌّ. 

 

 Planning PBA     ضهط١٤ جُطىجذ٤ٍ جُوحتٔس ػ٠ِ جالوجت

 

 :٣ٝ٘رـ٢ جُ٘ظٍ ك٢ جُطىجذ٤ٍ جُطح٤ُس ػ٘ى جُطهط١٤ ُطو٤٤ْ جتوجت ػ٠ِ أْحِ 

 ؟ جُٞجؾد جنطرحٌٛح٢ٛ جُٜٔحٌجش . ٓح 1
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 ؟ ٓح ٢ٛ جُٜٔحّ جُط٢ ْطؼ٤ٖ جُٜٔحٌجش ذٌَٗ ٚك٤ف. 2

 ؟ ُٔ٘طؿحش جُطالخ  . ٓح ٢ٛ ٓؼح٤٣ٍ ُطو٤٤ْ 3

 وجت أٝ جُٔ٘طؿحش؟ جتُطو٤٤ْ  جُٔؼطٔىٙؼ٤ِٔس جُ. ٓح ٢ٛ 4

 ؟ ٚ. ٖٓ ٛٞ جتٗٓد إلؾٍجت ًٛج جُطو٤٤ْ   ٤ًٝق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ضى٣ٌر5

 جُ٘طحتؽ؟. ٤ًق ٤ْطْ ضو٤٤ْ 6

  

Objective and Subjective  جُطو٤٤ْ جُٔٞٞٞػ٢ ٝجُطو٤٤ْ جالْطوٍجت٢ .4
Assessment 

 
جالنطرحٌ جٝ جُطو٤٤ْ جٓح ٣ٌٕٞ ض٢٘٣ٌٞ)ٓٞٞٞػ٢( جٝ ضو٤ْ ٌٓطٞخ ٖٝحَٓ ٛىكٚ جُىٌؾس  )  

( ٝٗؼ٢٘ ذحُطو٤ْ جُٔٞٞٞػ٢ ٛٞ جقطٞجتٚ ػ٠ِ حجٍُه٤ٔس جُط٢ ضٛ٘ق جُٔطؼِْ)جْطوٍجت٤

طو٤٤ْ جُٜىف ٛٞ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ ُ ف  ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالؾٞذس جُهح٠ثسؾٞجخ ٝجقى ٚك٤

جٓح جُطو٤٤ْ جالْطوٍجت٢ ٣ط٤٤ُٔ ذٞؾٞو جًػٍ ٖٓ  ٝجقىز ٚك٤كس جالْطؿٞجخ ج١ًُ ُى٣ٚ جؾحذس

ُٔطؼِْ ُِٓإجٍ جؾٞجخ ٝجقى ٚك٤ف أ١ ٣كط١ٞ ػ٠ِ جقطٔح٤ُس جالؾحذس ٝض٘ٞػٜح قٓد كْٜ 

أًػٍ ٖٓ ئؾحذس  هى ٣ٌٕٞ ُٚ ١ًٌحٍ جالْطؿٞجخ ج٢ُ ٛٞ ٌَٖ ٖٓ أٖجُطو٤٤ْ جًُجضجُٔٞؾٚ ٝ 

ٝجقىز ٚك٤كس )أٝ أًػٍ ٖٓ ٣ٍ٠وس ٝجقىز ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُؿٞجخ جُٛك٤ف(. ٝٛ٘حى أٗٞجع 

جُطو٤ِى٣س ٓػَ جْثِس جُٛف/  جالْثِس.. ٓٞٞٞػ٤س  ٝضَٗٔ أٗٞجع  ٓهطِلس ٖٓ جتْثِس

ْثِس جت جٓح.ْثِس ٌذ١ جؾُجت جُؿَٔ جُٔ٘لِٛٚجٝٔطؼىوز ٝ جالنط٤حٌجش جُ ٝجُهطأ

جٚركص جالْثِس جُٔٞٞٞػ٤س جًػٍ  ضَٗٔ ضٔى٣ى جالْطؿحذس ُألْثِس ٝجُٔوحالش جالْطوٍجت٤س

ٖٓ ًٛج جٌَُٗ  ٝ ر٣ٍى جُطو٤٤ْ( ًجالٗطٍٗص ) ٝيُي الْطهىجٓٚ ػ٠ِ ٖرٌس ُِطو٤٤ْ  ٤ٖٞػح 

 ِكْٞرس. ُضٔحٓح   ٛٞ ٓ٘حْد جالْثِس

 

ternal Internal and Ex جالنطرحٌجش جُٔى٤ٌْس ٝجَُٞج٣ٌس.5 

Assessment 

 

ٝٗط٤ؿس ًُُي ٣كَٛ . جالنطرحٌجش جُٔى٤ٌْس ٖٓ هرَ جُٔى٤ٌْٖ ك٢ جُٔىٌْس٣طْ ضؼ٤٤ٖ     

٣طْ  جٓح جُطو٤ْ جَُٞج١ٌ ذٗإٔ جُطو٤٤ْ.  ٝوٌؾحش ٝضـ٣ًس ٌجؾؼس  حشػ٠ِ ػالٓ    جُطالخ

ج ك٢ ًٛ   جٝ ٤ٛثس جٝ ُؿ٘س ٓهطٛس ٌِٓلس ٖٓ هرَ جَُٞجٌز جُٔؼ٤٘سٖٓ هرَ ٓؿِّ   ٚضؼ٤٤٘

جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٣طْ قٍٛٞ جُطحُد ػ٠ِ جُىٌؾس جٝ جُٔؼىٍ جٝ جُٔؿٔٞع ج١ًُ ٣إِٛٚ 

جوجتٙ كٌٍز ػٖ ٤ًل٤س  ُِطحُد جو٠ٗ  . ًُُي   ٤ُّجالُطكحم ذ٤ٌِس جٝ ٓىٌْس ػ٤ِح جٝ ٝظ٤لس 

  .  جنلن ٜٓ٘ح ذٔؼ٠٘ ال ٣ؼٍف جُطحُد أ١ ؾحٗد ٖٓ جالْثِس جؾحو ٝج١ ؾحٗد ذٌَٗ كؼ٢ِ

 

 Bases of Comparison . أّْ جُٔوحٌٗس6

     

أوجت جُطالخ ج٥ن٣ٍٖ   أٝ  ذ   أٝٓؼٍٔٞ ذٚغحذص    ذٔؼ٤ح٣ٌٌٖٝٔ ٓوحٌٗس ٗطحتؽ جالنطرحٌ  

 ٣ٌٕٞ جالنطرحٌ جقى جال٠ح ٌج ش جُطح٤ُس:  ذأوجت ٓٓرن

    Norm- referenced Testsجنطرحٌجش ٓر٤٘س ػ٠ِ جُٔؼىٍ جٝ ج١ُْٞ ج٣ٍُح٢ٞ.  

ٌجش ضإنً وٌؾس ًَ ٠حُد ٝضلٍٓ ذحُٔوحٌٗس ٓغ  ٓؼىٍ جٝ ك٢ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرح  :
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. ٝجُٜىف ٖٓ يُي ٛٞ ٝٞغ جُطحُد  ٗكٍجف ٓؼ٤ح١ٌجٝ ١ْٝ قٓحذ٢ جٝ ٗٓرس ٓث٣ٞس جٝ

ك٢ جٌُٔحٕ  جُٛك٤ف ػ٠ِ جُِْٓ ج٣ٍُح٢ٞ جُٔىٌؼ ذٌَٗ ضٍض٤ر٢ ٣ر٤ٖ ٓٓطٟٞ جُطحُد 

ًر٤ٍٙ ٖٓ جُطِرس جُٔؼٍك٢ .ُوى نٛٙ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش جٚال  تنطرحٌ جػىجو 

ذ٘طحتؽ ضَٞع ػ٠ِ جُٔٔطك٤ٖ٘ ذٌَٗ ٣ٍْغ ٌُٕٞ  ضٛك٤ف يُي جالنطرحٌ ٣٘ؿُ جٌُط٤ٍٗٝح 

ذٞجْطس جالش جػىش ًُٜج جُـٍٜ ٝيُي الٕ جال٣ُٞٝس ضؼط٢ ك٢ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش 

 ُؿح٣ُٛس جالٗؿحَ جُطو٢ٔ٣ٞ . جٓح جُ٘ٞع جُػح٢ٗ :

 ًٝٛج  :  Tests  Criterion-referencedػ٠ِ جُٔؼ٤ح ٌ جالنطرحٌجش جُٔر٤٘س

جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش ٚٔٔص الػطحت جُٔٔطك٤ٖ٘ ضـ٣ًس ٌجؾؼس ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جٝ وٌِ  

ًٔؼ٤حٌ غْ ضؼط٠ جالنطرحٌجش ُؼىو ٚـ٤ٍ ٖٓ جُٔٔطك٤ٖ٘ ك٢ جُٛق ًٝٛٙ  ٓهٛٙ

ذحُٜٔ٘ؽ جُٔهٛٙ ًُٜج جُـٍٜ . ًٝٛج جُ٘ٞع  ٍجالنطرحٌجش ضٌٕٞ ٍٓضرطس ذٌَٗ ٓرحٖ

٣ٍ٤ٖ ٖٓ هرَ جُٔىٌِ ٝٝجٞؼ٢ جالنطرحٌ ذحالػطٔحو ػ٠ِ جُطـ٣ًس ٣كطحؼ ٝهص ٝؾٜى ًر

جٍُجؾؼس  جُط٢ ٣ٓطِٜٔح جُطِرس.ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش ٛٞ ج١ًُ ١ٍٓ٣ جالٕ ك٢ جُوطٍ 

 جُؼٍجه٢

 .              

 Formal Assessment ٢ٍْٔ: جُ. جُطو٤٤ْ 7

 

  ٤س جٝ جالْرٞػ٤س جٝ ج٣ٍُٜٗسٌٝهس جالٓطكحٕ جُؼحو٣س ج٤ُٞٓٝغ٤وس ٌٓطٞذس    ٛٞ ػرحٌز ػٖ 

ك٢ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌ ضؼط٠ وٌؾس ٌه٤ٔس ًطو٤٤ْ ُالؾحذحش جُٛك٤كس جٝ جُهح٠ثس   ٝ

 ٓٓطٟٞ جُطحُد جُٔؼٍك٢.طو٤٤ْ ٢ٌْٔ ػ٠ِ ً

 

 Informal Assessmentؿ٤ٍ ج٢ٍُْٔ :  . جُطو8ْ٤٤

 

ذٌَٗ  ٤٤ْ ٓٓطٍٔكٜٞ ضو.  وٌؾس جُطحُد جُٜ٘حت٤سال ٣ْٜٓ ك٢  ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌجش 

 ج٤ٓٞ٤ُس   َٗٔ جٍُٔجهرس ٝهٞجتْ جُؿٍو ٝهٞجتْ ٝؾىجٍٝ جُط٤٘ٛق٣  ٝػحوز ٓح    ٢ٓٞ٣

Checklists Rubrics ]Daily     ِٔلحش جُطالخ ذ  ٝضو٤٤ٔحش جتوجتPortfolios   

جِْٞخ   Self Assessmentٝٝجُطو٤٤ْ جًُجض٢  Peer workٓغ جُٔػ٤َٝجُٔٗحًٌس 

 Discussionٔ٘حهٗس جُ
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I -  َجُطو٤٤ْ جُرى٣ Alternative Assessment   
 ٣ٞٞف جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ جُرى٣َ 10ٌَٖ ٌهْ         

    

 

 

جُطو٤٤ْ ج١ًُ ٝٗٞع  أِْٞخ ٣ٔػَٓٛطِف ًٝٛج  و٤٤ْ جُرى٣َ طحُذ٣ٝؼٍف ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ   

ٗٞػح ٖٓ  ٣ططِد ٝ. جٝ جالنطرحٌجش جُٗل٣ٞس ى٣سْ جُطو٤ِِالنطرحٌجش جٌُٞهس ٝجُو ذى٣ال ٣ٌٕٞ

ضك١ٍ٣ٍ ٓٞهص ٝ  جُٜٔحٌجش ٝجُٔؼحٌف جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ضو٤٤ٜٔح ذحْطهىجّ جنطرحٌ ٣ظٍٜ جُطو٤٤ْ

( جٝ ٗٔٞيؼ جنطرحٌ جُٛف Multiple choice ٔطؼىو جالؾحذحش)ًأنطرحٌجش جُ ٌٓطٞخ

رى٣َ ٣ظٍٜ جُطل٤ٌٍ جُ٘وى١ ( ٝأٗٔح ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ أ١ جُطو٤٤ْ جTrue-falseُٝجُهطأ)

ُِطحُد ٝضو٤٤ْ جُٜٔحٌجش ػٖ ٣ٍ٠ن ضٞؾ٤ٚ جالْثِس ُِطحُد ُطٌِٔس ٜٓحّ ٓلطٞقس جُٜ٘ح٣س ٝ 

جُط٢ ؿحُرح ٓح ضحنً ٝهطح جًػٍ ٖٓ قٛس ٝجقىز ُطٌِٔس ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جالْثِس  ذ٤٘ٔح جُٔؼٍكس 

ٚ ُْ ٣ٌٖ جُـٍٜ ٤٤ٔٚ, ٝه٤حْجُٔر٤٘س ػ٠ِ جُكوحتن ال ضُجٍ ْٝطَٟ ٌٓٞٗح ُِطؼِْ ٌٖٓٔ ضو

 ضٓؼ٠ ٌُِٗق ػٖال   جُٛف ٝ جُهطأ ُِطو٤٤ْ. ضٞه٤ص جنط٤حٌ ٓطؼىو جالؾحذحش أٝ  جُؿ١ًٌ

 سٔلطٞقجًُٔحٍ جُٜٔحّ جٜٓحٌجش جُطو٤٤ْ ٣طِد ٖٓ جُطالخ ٌُٗق  ِطِرس ُٝ جُطل٤ٌٍ جُ٘وى١

. ك٢ ق٤ٖ ٚإلًٔحُ  ٝجقىز  قٛس وٌج٤ْس جُط٢ ؿحُرح ٓح ٣ٓطـٍم أًػٍ ٖٓ كطٍزجُٜ٘ح٣حش ٝ

 ط٢ ٣طْ ضو٤٤ٜٔح   ٝجُو٤حِ ٤ُّ ٍٛٞكس جُٞجهغ جُوحتْ ال ٣ُجٍ ػٍ٘ٛج ٖٓ ػ٘حٍٚ جُطؼِْ جُٓؼ

 جُطو٤٤ْ.  ك٢ٞق٤ى جُـٍٜ جُ

ىٌِ ك٢ ُط٢ ضجحُٔ٘حٛؽ ذٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح جُٔ جُٔىٌِ ضو٤٤ْ جُرى٣َ ٛٞ جُطو٤٤ْ جٕ  

 ٔٞٞٞع ٗلٓٚ. جُُِطالخ ٝػ٠ِ ك٢ جُؼحوز  طو٤٤ْ ج٣ُطْ ضه٤ٛٙ  ٌَٖ  ٝجُٛق.

طو٤٤ْ جُط٢ ضهطِق ضٔحٓح ػٖ جُطٍم جُجٛطٔحّ ٓطُج٣ى ك٢ جْطهىجّ ئؾٍجتجش  ٣ظٍٜقح٤ُح       

  ٝجُٔوحذالش   جُلٍو٣س ُِطالخ أٌٖحٍ جُطو٤٤ْ   ٓػَ جُٔكحكع  ٖٓ ًػٍ ٓٞغٞه٤ستأ ٝجُطو٤ِى٣س 

 ٝجُطو٣ٍٍ جُٗه٢ٛ ُِطحُد ٝجُؼَٔ ٓغ جُٔػ٤َ جٝ جُؿ٤ِّ ٝجُٔٗح٣ٌغ جُِـ٣ٞسٝجُٔؿالش   

 جتؾ٘ر٤س. أٚركص أًػٍ ٤ٖٞػح ك٢ ٚلٞف جُِـس  ٝجُط٢

٣ٌٕٞ جُطحُد ٓ٘ٗـال ٝجُط٢  ذ٣ًٍُٔس جُطحُد ًٛٙ جتٌٖحٍ جُرى٣ِس ُالنطرحٌ  ضطٔكٌٞ    

. ٝػالٝز ػ٠ِ جُطِرس ُِـس    ذك٤ع ٣ٌٖٔ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ ضؼِْ  ٜحكؼال نالٍ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ك٤

جُٔى٤ٌْٖ ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى  ٝ رى٣ِس ض٠ٔٓ  ذحُطو٤٤ٔحش جُطو٤٤ْ جًُٜٙ جتٗٞجع ٖٓ كيُي   

. ٜٝٓحْٜٓ جُِـ٣ٞسجُطؼ٤ٔ٤ِس  ُِْكٍٛٞ ػ٠ِ ٓح ٣ٌل٢ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش ُطط٣ٍٞ نططٜ ًػ٤ٍج
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٤ٍٗ ئ٠ُ جالنطالكحش جُٞجٞكس جُط٢ ضٞؾى ذ٤ٖ جتٌٖحٍ جُطو٤ِى٣س ٣جُؿىٍٝ أوٗحٙ ٣ٌٖٔ إٔ 

 و٤٤ْ.ٝجُرى٣ِس ُِط
 ٤حش جُٓحذوس ٝجُطو٤٘حش جُرى٣ِس جُكى٣ػس٣ٞٞف جُلٍم ذ٤ٖ جُطو٘ 11ٌَٖ ٌهْ                 

    

 

 

 

 

 

  

 

ٍٓجؾؼس ذؼٝ جُىٌجْحش جُط٢ أؾ٣ٍص ػ٠ِ وٌجْس ًٛٙ ًٛٙ جٌُٞهس ٛٞ ٝجُٜىف ٖٓ 

رحقػ٤ٖ  ُجضِٞٚٞج ئ٤ُٜح  جُط٢ جتٌٖحٍ جُؿى٣ىز ُِطو٤٤ْ   ٝجُطؼر٤ٍ ػٖ جُ٘طحتؽ ٝجُٔؼطوىجش

ٞف جُِـس نطرحٌ جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس ًِـس أؾ٘ر٤س ك٢ ٚلتقٍٞ ؾىٟٝ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ ج

 . جإلٗؿ٣ُ٤ِس ًِـس غح٤ٗس 
    

ٝكوح ُطر٤ؼس جُٜٔحٌجش ٝجُٔؼحٌف جُط٢ ٣ؿ١ٍ ضو٤٤ٜٔح. أٌٖحال ٓطؼىوز  جُرى٣َطو٤٤ْ جُ ٣أنً

ٔؼٍٜ ٓػَ جُ ٓؼ٤٤ٖ ظٜحٌ جُطؼِْ ػٖ ٣ٍ٠ن نِن ٓ٘طؽ ج٣طِد ٖٓ جُطالخ ػحوز جق٤حٗح 

ػٍٜ   ٓػَ ئؾٍجت ضؿٍذس أٝ  ٓؼ٤٘س ٖٓ جُٜٔحٌجش ٜٓحٌزُـ٣ٞح ٖل٣ٞح أٝ  أٝ أوجت  ػٍٞح

 . ضؿ٣ٍر٢

كو٤و٢ جُطو٤٤ْ جُػ٠ِ جتوجت   ٝ ٢ٛٝ: جُطو٤٤ْ جُٔر٢٘ جُطو٤٤ْ جُرى٣َغالغس أٌٖحٍ ٖٓ   ٛ٘حُي 

ؼ ٗحٌى ك٤ٜح أًػٍ ٖٓ ٗٔٞي٣ ٓكحكع جُطالخ جُلٍو٣س. ك٢ أ١ قحُس ٓؼ٤٘س   هى  ٝضو٤٤ْ 

       ٝجقى.
ُْ ٣ؼٌّ  جُطو٤٤ْ جُٔ٘حٛؽ جُٔطىجنِس كو١ ٌُ٘ٚ ج٣ٟح جٚرف ٝجٞكح ُِؿ٤ٔغ ذحش ضو٤٤ْ جُِـس 

ّ جُْٞحتَ جُٔطؼىوز ػ٠ِ ٍٓ جُُٖٓ.٣ٝطظٖٔ جُطو٤ْ جُرى٣َ ٠ٍهح ٓػَ ج٣ٓطل٤ى ٖٓ جْطهى

ُٔؿالش جٝجُٔإضٍٔجش جُِـ٣ٞس ٝ جُكٞجٌجش ٝج٤ٓٞ٤ُس ٝ ٓكحكع جُطالخ جُلٍو٣س جُٔٗحٛىز 

 ِـ٣ٞسٝجُط٢ ونِص ك٢ ضو٤٤ْ جُطحُد جٍُه٢ٔ.جُ

ك٢  ضكىظجُطـ٤ٍجش جُط٢  ُرِٞؽ  جُطو٤٤ْ جُرى٣َ جُطكٍى ٗكٞ ذٓٔسٌػ٤ٍ ٖٓ جُ٘حِ جُجضْٓ 

 حكو٣ٍج ػٔٞوُطٌٕٞ  ٝظحتق جُطِرس ُطٛ٘غ ضؼىجُٔىجٌِ  ًحٗص جُٔح٢ٞ ٌٓحٕ جُؼَٔ. ك٢

 جنطرحٌجش جٕغ جُوحتْ.ػ٠ِ جُٜٔحٌجش جتْح٤ْس ٝجُٔؼٍكس ٝجُٞجه   ٛح٤ُضًٍ ٓغ ُالهطٛحو

 ك٢ جالهطٛحو جُوى٣ْ  ه٤حِ جُٔؼٍكس ٝجُٞجهغ جُوحتْ جُٔٓطهىّ أ هطٍٛ ػ٠ِجٌُٞهس ٝجُوِْ 

جُرالو جٗطوِص ٖٓ جُط٤٘ٛغ ئ٠ُ جهطٛحو هحتْ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش   ٝضٞهغ  جٕ ًٔح. ػ٠ِ ٗكٞ ًحف

طٔطؼٕٞ جُؼٔحٍ ج٣ًُٖ ٣ ٛحو٤٣ٖ إٔ ٌٓحٕ جُؼَٔ جُؿى٣ى ْٞك٤ططِد جٌُػ٤ٍ ٖٓذؼٝ جالهط

أػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٜٓحٌجش  جُؼٔحٍ ئ٠ُ جْطهىجّ كطحؼ ٣ْٞف  ٝذٜٔحٌجش جُطل٤ٌٍ جُطك٢ِ٤ِ.

 ٣ٓحػى جُرى٣َ  جُطل٤ٌٍ ك٢ قَ جُٔٗحًَ جُٔؼوىز إلوجٌز جُٔؼِٞٓحش ٝجُكْٞرس. جُطو٤٤ْ

جُٔىجٌِ ك٢ ئػىجو جُطالخ ُِٜٔحّ جُٔؼوىز جُط٢ ْطٌٕٞ ٓطِٞذس ْٜٓ٘ ػ٘ىٓح ٣ٛركٕٞ 

  ش جُطل٤ٌٍ ذىال ٖٓ جُطِو٤ٖ.٤ُ ػ٠ِ ٜٓحٌجذحُـ٤ٖ ٖٓ نالٍ جُطًٍ

٢ ًَ ًٛٙ جتٗٞجع ٖٓ ك  ْٓؼٍكس جُلٍم ذ٤ٖ جُىٌجْس ٝجُطو٤٤ ػ٤ِ٘ح جق٤حٗح ضٛؼد   

ؿُت ٖٓ جُـٍٜ ٖٓ يُي ٛٞ ؾؼَ ً ِٝطو٤٤ْ جُرى٣َ.ًُٛٙ ٢ٛ جُٓٔس ج٤ُُٔٔز ٝ. جُطو٤٤ٔحش 

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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ضوحٕ ٜٓحٌز أٝ ٓٞٞٞع حُطأًى ٖٓ ئك. ٝٓغ يُي   ك٢ جُطؿٍذس   ٝٞٞقحٝ ٓؼ٠٘ جًػٍ طو٤٤ْجُ

 جُٜىف جٍُت٢ٓ٤ ٖٓ جُطو٤٤ْ.  ٛٞ ٓح َجٍ

 

 جٗٔح٠ جُطو٤٤ْ جُرى٣ِس )ؿ٤ٍ ج٤ٍُْٔس(

  

 Self and peer Assessmentجُؿ٤ِّ جٝ جُٔػ٤َ : ٗٔع ١ٔ٘ جُلٍو١ ٝجُ -1
       

 ضؼى٣َ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣طِد جُىجٌْٕٞ ػ٠ِ ْ ذأٗلْٓطو٤٤ْ أوجتٜذ جٕ جُطِرس ٣وٕٞٓٞ ٣ٝؼ٢٘

ذ٘ؿحـ  جالْطؿحذسػ٠ِ  ٣ٖهحوٌ ٞج أوجت ٜٓحّ ٝظ٤ل٤س ٓكىوز أٝ ُر٤حٕ ٓح ئيج ًحٗ ػ٠ِ ْهىٌضٜ

طو٤٤ْ. ٣ٌٖٔ جُطو٤٤ْ جًُجض٢ جُىه٤ن ٖٓ هرَ جُطالخ ك٢ جُهحٚس ذحُأٝ ئؾٍجتجش  ٓٞجو الػطحت

 ٔطؼىوز.. جُ حشِطو٤٤ٔذ جُٔطؼِوس جُٛق ٣ٌٕٞ ٝجقىج ٖٓ جُْٞحتَ

ضؼطرٍ ضو٤٤ْ جًُجش  ِـسجُ ٝػِْ ضؼ٤ِْ جُطى٣ٌّٝؾٜس جُ٘ظٍ جُطو٤ِى٣س ُؼِْ أٍٚٞ   جٕ     

ُطؼِْ   ٝذؼى ًَ ٢ٖت   ٤ًق ٣ٌٖٔ ٖٓ ػ٤ِٔس جُطؼ٤ِْ ٝج ٓإًىج حجٗؼٌحْ ٛٞ ٝجُٔػ٤َ

جٕ ٣طٌٔ٘ٞج    زٔرٌٍجُ   ٝنٛٞٚح جُؼ٤ِٔحش جالًطٓحخ ِٔطؼ٤ِٖٔ ج٣ًُٖ ال ٣ُجُٕٞ ك٢ ػ٤ِٔسُ

كحقٛس ػ٠ِ جًطٓحخ أ١  ٘ظٍزذذْٜ ٌُٖٝ  وه٤ن ؟ ضو٤٤ْ جتوجت جُهح٘ ضو٤٤ْ ضوى٣ْ ٖٓ

طو٤٤ْ جًُجض٢ جٝ جُجُٔػ٤َ.جٕ ٜٓحٌز ٣ٌٗق ػٖ أ٤ٔٛس  جُطو٤٤ْ جًُجض٢ ٝجالْطلحوز ٖٓ ضو٤٤ْ 

  ك٢ جُٛق ٖٓ نالٍ جُطٍم جُطح٤ُس   ٣ٌٖٔ ض٘ل٤ًٛح  جُٗه٢ٛ ٝضو٤٤ْ جُٔػ٤َ

 جالٗطحؼ جُٗل١ٞ-1 

 جالْط٤ؼحخ جُٔٓٔٞع-2 

 جٌُطحذس -3

 . جُوٍجتز-4

 

 Dialogue Journal جُِـ٣ٞسقٞج٣ٌحش جُٔؿِس  -2  

      

   ٌُِطحذس ذك٣ٍس وٕٝ هِن ٝ جُطل٤ٌٍ ذحالنطحت جُ٘ك٣ٞس جُٔؿالش ٢ٛ ٓؿٍو كٍ٘ ُِٔطؼ٤ِٖٔ 

جُوٍجتجش   ٝجُٔٞجهق ٝجُٔٗحػٍ  ٝجْطؿحذحش٣ٌٖٝٔ إٔ ضطٍجٝـ ذ٤ٖ ْؿالش ضؼِْ جُِـس 

٣ىز ٖٓ كٍٚس كٍ ٝجُطالخ ذك٤ع ٣ط٤ف ٔؿِس ٢ٛ قٞجٌ ذ٤ٖ جُٔىٌِٝ   جُ.جُٔطؼِْقٍٞ 

جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس ُِطِرس. ًٝٛج ُ٘ٞع ٖٓ ٗٞجع ٖٓ جالُطوى٣ْ ٓهطِق  ُِٔىٌِ ٗٞػٜح 

ٌٓطٞخ ذ٤ٖ جُٔىٌِ ٝجُطِرس ق٤ع ٣ٞكٍ كٍٚح ٗٗطس جُِـ٣ٞس ٛٞ ػرحٌز ػٖ قٞجٌ جال

ُِطِرس ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ نالٍ ٓهطِق جالٗٞجع ٖٓ جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس قٍٞ 

 تٜٗح ضٞكٍ ٓؼِٞٓحش ٓل٤ىز ال٤ٔٛس ذحُلٞجتى جُطح٤ُس:ضؿحٌذْٜ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضطؿ٠ِ ًٛ ج

 ٝٓطهٛٛس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ:

  ػٖ:  . تٜٗح ضٞكٍ ٓؼِٞٓحش ٓل٤ىز1  

 أ. ٜٓحٌجش جٌُطحذس 

 خ. جْطٍجض٤ؿ٤حش جٌُطحذس 

 وجنَ ٝنحٌؼ جُٔىٌْس  ؼ. نرٍجش جُطالخ 

 و. ػ٤ِٔس جُطؼِْ 

 طؼ٤ِْ   جُ ػ٤ِٔسٓى٤ٌْْٜ ٝ. جُٔٞجهق ٝجُٗؼٌٞ ػٖ أٗلْٜٓ ٝـٛ

  جٛطٔحٓحضْٜ ٝضٞهؼحضْٜ ٝجٛىجكْٜ. ٝ
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 ذ٤ٖ جُطالخ ٝجُٔى٤ٌْٖ.  جُٞظ٤ل٤س ُِطٞجَٚ . أٜٗح ض٣ُى ٖٓ كٍ٘ 2

 قو٤و٢ ٝهٍجتز ٖه٤ٛس.  ُطٞجَٚ. أٜٗح ضؼط٢ جُلٍٚس ُِطالخ الْطهىجّ جُِـس 3

  ٝجْطـالٍ ٜٔحٌجش جٌُطحذس ذطؼ٤ِْ جُِـس ػرٍ جالهطىجت ذو ُِطلٍ ُِٔى٤ٌْٖ. أٜٗح ضٓٔف 4

 . جْطؿحذحش جُطِرس ٝجٛطٔحْٜٓ ذ٘ٗح٠ جُٔؿِس جُِـ٣ٞس

 أٜٗح ضؼَُ ض٤ٔ٘س ذؼٝ ٜٓحٌجش جٌُطحذس.  . 5

 .  جُطؼِْ  ضؼ٣ُُ ٓٗحًٌس جُطالخ ك٢ ٤ٌِٓس . 6

 :  جُِـ٣ٞس ُٔؿالشُ٘ٗح٠ ججُٔرحوب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُطح٤ُس  ٝجهطٍجـ

 ٓغ ُْٜ ٤ىٛحإٔ ضؼهٍجتضٜح ذؼ٘ح٣س هرَ قحٍٝ  ؾٔغ ٓؿالش جُطالخ 'ػ٠ِ أْحِ ٓ٘طظْ ٝج. 1

جٕ جُكلحظ ػ٠ِ جُلحَٚ ج٢ُُ٘ٓ ذ٤ٖ جُوٍجتجش هىٌ جإلٌٓحٕ   ٝئال   هى ٣ٍٟ جُطالخ 

 ٌِطحذس. ُٓؿٍو ٓٔحٌْس  ٢ٛ ٝس جُٞجٌوز ك٢ وكحضٍْٛ ؿ٤ٍ ٜٓٔ يٓالقظحض

. جُط٢ ٝجؾٜٞٛح كٟال ػٖ جُٛؼٞذحش ٝجُٔٗحم ْغ جُطالخ ػ٠ِ جٌُطحذس ػٖ ٗؿحقٜٖؿ . 2

ٌطحذس ػٖ جُ٘ٗح٠حش جُٛل٤س ٝجتقىجظ جُط٢ ٝؾىٝٛح ٓل٤ىز ؼْٜ ػ٠ِ جُٖؿ ٝذحُٔػَ   

  أٝ  ٝؿ٤ٍ ٓل٤ىز    جٝ   ٌض٤رس ٍٓذٌس جال٤ٖحت جُط٢ ٝؾىٝٛحجٍُٔـ   ًًُٝي ػٖ ٝكؼحُس   ٝ

 . ُْٜ ٓكرطس

ُطط٣ٍٞ جُػوس ك٢ ػ٤ِٔس ضوحْْ  جٌُحك٢ حُٞهصذ. جُطك٢ِ ذحُٛرٍ ٝجُٓٔحـ ُِطالخ 3

 جٗطرحػحضْٜ جُٗه٤ٛس. 

ٌُٓد غوس جُطالخ ٝأ ق٤ٌٔس  ٝجُـ٤ٍ ٝجُطـ٣ًس جٍُجؾؼس جُِٓر٤سّ جُطؼ٤ِوحش . ضؿ٘د جْطهىج4

 . ذ٤ْٜ٘ ٝجُٔىٌِ جٍُٛجقسٖحػس 

 

3.Conferences  جُٔإضٍٔ جُِـ١ٞ : 

  

 جٍُٝض٤ٖ  ك٢ ٖٓ ٍٞٝخجٚرف  جْطهىجّ جُٔإضٍٔ جُِـ١ٞ جالٓػَ ٍٞذح ْ٘ٞجش    ُؼىز 

ٜٔ٘ؽ ؾُتج أْح٤ْح ٖٓ جُ ْ ٚحٌنٛٞٚح ك٢ ٗٗح٠حش ٜٝٓحّ جٌُطحذس  غجُلٍٛٞ جُىٌج٤ْس 

  ٓٓٞوجش ٌٖٝس جٌُطحذس قٍٞ ٍٓٗٝع ُِٔىٌِ ػ٘ى جُطكىظ  ذحُ٘ٓرسُطؼ٤ِْ جٌُطحذس  جُؼ٢ِٔ 

ُٚ ٤ُٓز ذ٤ٖ جُٔىٌِ ٝجُطحُد ٌٔطٞخ. ًٝٛج جُطلحػَ جُؼَٔ جُ جُططٌٞ ك٢  ٖكٓضٝ  ٝض٤ٓ٤ٍ

ٍٛٞ ػ٠ِ ذحُكُطحُد ٣كىو ج قط٤حؾحش ج ٝجُطحُد ذك٤ع جُٔىٌِجُٓٔحـ  ٝجُطلحػَ ذ٤ٖ 

ص ض٤٘٣ٌٞس ٤ُٝٓضو٤٤ٔحش  ذطر٤ؼطٜح  ضـ٣ًس ٌجؾؼس  ٝٓرحٍٖز. جُٔإضٍٔجش جُِـ٣ٞس ضٌٕٞ

ػٔٞٓح   .ًؿُت ٖٓ جُطو٤٤ْ  جُِـ٣ٞس . ٣ٌٖٔ جْطهىجّ جُٔإضٍٔجشضك٣ٍ٣ٍس ض٘ٗى جُىٌؾس كو١ 

 جُٔىٌْس ٜٓحّ قٍٞ  جُٔى٤ٌْٖ ٝجُطِرسٔ٘حهٗس ذ٤ٖ جُٔكحوغس أٝ جٌَُٖ كأٜٗح ضأنً 

  أٝ قط٠  ؾٔؼ٢  ٝجُِـ٣ٞس جُطِرس ذٌَٗ كٍجو١ ج ضَٗٔ جُٔإضٍٔجش جٕ . ٣ٌٖٔجُِـ٣ٞس

جُـ٤ٍ ٓ٘ؿُ   أٝ ػٖ جُؼَٔ  جُٔ٘ؿُ جُٛق ذأًِٔٚ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ضٌٕٞ جُٔكحوغحش قٍٞ  جُؼَٔ

 . ُكى جالٕ

ضكص ٤ْطٍضْٜ وجتٔح ذإٔ جُٔإضٍٔ ٛٞ  جُطِرس  جٕ ٣ٗؼٍك٢ ؾ٤ٔغ جتٝهحش   ٣ؿد 

حُطؼ٤ِن ذجُٓٔحـ ُْٜ  ٝ ُطِرس ٍٓجؾؼس جُٜٔحّ ُِٔىٌِٝ ك٢ جُرىج٣س ٗطِد ٖٓ جُٝٛحُكْٜ. 

. ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى  ًُيًال ٣رىٝ   قط٠ ُٝٞ ًحٕ ٠ ًَ ٓح ٛٞ ْٜٓ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍْٛ ػِ

 :   جٕ ضٞؾٚ جالْثِس جُطح٤ُس ُِطِرسُط٤ٓ٤ٍ جُٔ٘حهٗس   ٣ٌٖٔ 

 ًٛج جُؼَٔ؟  ضٍؿد قٍٞ . ٓحيج 1

 ؟ جُؼَٔ أقٓ٘ص ضؼطوى ذٍأ٣ي جٗي . 2َٛ

 ؟ ٘يٍ ضكٓ٘ح ٖٓ جتػٔحٍ جُٓحذوس؟ َٛ ضٓطط٤غ إٔ ض٢٘٣ٍ ضكٓ. ٤ًق ضظ3ٜ
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 ج٣ٖ ضٌٖٔ ًحٕ. َٛ ُى٣ي أ١ ٚؼٞذحش ٓغ ًٛٙ جُوطؼس ٖٓ جُؼَٔ؟ َٛ ضٓطط٤غ إٔ ض٢٘٣ٍ 4

 ؟ حُِطـِد ػ٤ِٜ جُٛؼٞذس؟ ٓحيج كؼِص

ُٔؼٍكس ٓؼ٠٘ جٌُِٔحش جُط٢ ال ٣ٌٖٔ هٍجتضٜح؟ أٝ  ٜحضٓطهىٓ جُط٢جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٓح ٢ٛ . 5

 ؟ ضٌطرٜح٣ى إٔ ضٍص ػ٘ىٓح ً٘ص ال ضؼٍف جٌُِٔس جُط٢ ً٘ص ٓحيج كؼِ

ً٘ص ضٍؿد ك٢  جَٛ ٛ٘حى ج٤ٖحت ًٝٛج جُؼَٔ ؟ قٍٞ ٜح. َٛ ٛ٘حى أ٤ٖحت ً٘ص ال ضكر6

 ؟ ٜحضك٤ٓ٘

ٓغ ًَ ٠حُد ػ٠ِ أْحِ ٓ٘طظْ ػ٠ِ ٓىجٌ جُؼحّ جُىٌج٢ْ أٝ  س ذئإضٍٔجش جُهحٚجُض٘ظ٤ْ 

ى ضؼٞم جُطوىّ ٝنطس جُىٌِٝ أٝ جُطؼ٤ِٔحش ٖٓ أؾَ ٌٚى جُطوىّ جُٔكٍَ ٝجُٛؼٞذحش جُط٢ ه

جُؿح٣ٌس. ٗكٖ ال ٢ٚٞٗ ذحْطهىجّ جُٔإضٍٔجش ُط٤٘ٛق  جُطِرسجُط٢ ضٓطؿ٤د القط٤حؾحش 

  .جُطؼِْ أٝ جإلٗؿحَ  ٓهٍؾحشػ٠ِ  ٣ًٍُ  ذٌَٗ ػحّ جُط٤٘ٛقتٕ تؿٍجٜ 

 

 :  Portfolios.ٓكحكع جُطالخ ج٤ٓٞ٤ُس 4

  

ك٢ ج٥ٕ   جٗٗطس جُطو٤٤ْ جُرى٣َ ٤ٖٞػح ٝأٗطٗحٌج ػٍٖٓ أً جٝجقى ٣ؼى ًٛج جُ٘ٗح٠ جُِـ١ٞ  

ٝجُط٢ ٜحوكس جُ ٜٓحّ جُطِرس ٓؿٔٞػس ٖٓ ػرحٌز ػٖ ٢ٛٝجُطٞج٤ِٚس  ضطر٤ن جُط٣ٍوس  

جإلٗؿحَجش جُط٢ ضكووص ك٢ ٓؿحالش ٓؼ٤٘س. ًْ ٝ   جُؿٜى جُٔرًٍٝ ك٢ ٜٓحْٜٓ جُِـ٣ٞس ٞٞفض

ػَٔ جٝ    ذؼٝ جُطوح٣ٌٍ ٝج   جٝ ه٤ٛىز ٖؼ٣ٍس   طٞذس ٌٝٓجُٔكحكع ٓوحُس ًٛٙ ضطٟٖٔ 

ٓؼ٤ٖ  جٝ ػَٔ ٖل١ٞ جٝ قٞجٌجش أ٠ٍٖس جُل٤ى٣ٞ أٝ ضٓؿ٤الش جُٛٞش ُطحُد  جٝ ك٢٘  

جٕ ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ٖٓ جالٗٗطس ضكىو ٓؿٜٞوجش  ٓؿِس ُـ٣ٞس  جٝ أ١ ٢ٖت جنٍ ٓٔحغَ .

جُطِرس جُِـ٣ٞس ٝأٗؿحَجضْٜ ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُِـ٣ٞس ْٝطؼط٢ ضٓؿ٤ال ٓٓطٍٔج ٝٓطٞجٚال ُططٌٞ 

 جُٔكحكع  ًٝٛٙ.  طحُد جُِـ١ٞ ج١ًُ ٣طوحْٔٚ ٓغ َٓالت ٓؿٔٞػطٚ جٝ ٚلٚ جٝ ؾ٤ِٓٚجُ

ٝٗلّ ج٢ُٗت ٣كىظ ٓغ  ذٌَٗ ٌٝض٢٘٤ ْطؼٍٜ ٝضلكٙ ٖٓ هرَ جُٔىٌِ ٝجُطِرس 

جُطؼِْ  ٓٓطٍٔز ُِطِرس ك٢ ػ٤ِٔسٌْٜٔ٘ أ٣ٟح ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ضغْ   جُٔإضٍٔجش جُِـ٣ٞس

 جُطِرس ٔٗحًٌسُ جضؼ٣ُُجٕ ٣ٌٕٞ ًج ذىٌٝٙ ٣ٌٖٔ ٝجالْطٍجض٤ؿ٤حش جُط٢ ضطرن ك٢ جُطؼِْ. ٝٛ

٤٤ْ ٗوح٠ جُوٞز غ جُطالخ ػ٠ِ ضوجُٔكحكع ضٗؿ. ُؼ٤ِٔس جُطؼِْ ذ٘لٓٚ  ك٢ جُطؼِْ ٤ٌِٓٝس 

جُٔطٔكٌٞ  جُٔكلظس  جٕ ضو٤٤ْ  جُهحٚس ُِطؼِْ. ٝجُٟؼق جُهحٚس ذْٜ   ٝضكى٣ى جالٛىجف

٤ٝ ٖٓ جُؼى٣ى ٖٓ أْح٤ُد ٗو٣ٝوق ػِىطٍك٢    ٛٞ ضو٤٤ْ ضؼح٢ٗٝ  ٖٝحَٓ قٍٞ جُطحُد  

  ٝجُٜٔحّ ذأ٣ى١ جُٔى٤ٌْٖ. جُٔٓإ٤ُٝس  ٝضٟغجُطو٤٤ْ جُط٢ ضؼحَٓ جُطالخ ًٌحت٘حش جُطو٤٤ْ 

٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ ًٛٙ جُٔكحكع ػرحٌز ػٖ كح٣الش جٝ ٚ٘حو٣ن ًحٌض٤ٗٞس جٝ قحكظحش ذالْط٤ٌ٤س  

   ٣ٓطهىٜٓح جُٔىٌِ ُكلع ٜٓحّ ٝجػٔحٍ جُطِرس ًٝٛج ٣ل٢ ذحُـٍٜ ضٔحٓح.

ٖٓ ٜٓحْٜٓ  ٓٞؾُز ضٛق ُٔحيج ٣طْ ض٤ٟٖٔ ًَ هطؼس  ًطحذس ٓالقظحش٠ِد ٖٓ جُطالخ . ج1

ٓحٛٞ  ػ٘ىٓح كؼِٞج يُي   ٝج ضؼِٔٞ يجٓح ٣كِٞ ُْٜ قٍٞ ًٛج جُٔٞٞٞع ؛ ٓح ك٢ ٓكحكظْٜ 

     ؟ٗٞع جُطكٖٓ جُٔكٍَ ٖٓ يُي

س ٓكلظس جُٔإضٍٔجش   ج٠ِد ٖٓ جُطالخ إٔ ضٛق ٗوح٠ جُوٞز ٝجُٟؼق جُكح٤ُجٓح ك٢ . 2

 جُطوىّ.  ضوى٣ْ جتوُس ػ٠ِ ًٛجغْ ج٠ِد ْٜٓ٘  ٖٓ ضوىّقووٞج  ٓح  ٝض٤ٍٗ ئ٠ُ

جُر٘حت ػ٘ى ضوى٣ْ جٍُوٝو ػ٠ِ هطغ . ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔىٌِ جٕ ٣ٌٕٞ ٜٓطٔح   وجػٔح ج٠ُ 3

 لظس ٝضأٓالش جُطالخ ػ٠ِ ػِْٜٔ. ٓك
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5.Observation ٍٔٝج٤ٓٞ٤ُس ُِطالخ زجُٔٗحٛىز جُٔٓط  : 

 

ك٢ جُلٍٛٞ   ػ٤ِٔس جُطؼِْ ج٤ٓٞ٤ُس ٢ٛ ؾُت ال ٣طؿُأ ٖٓ ُٔٓطٍٔزجُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس ج

أٝ أغ٘حت  سْ ج٤ٍُْٔطؼِػ٤ِٔس جُ نالٍ ُِطِرس  جُٔىٌِ جُٔٓطٍٔ ٍٓجهرس  جٕ .جُىٌج٤ْس

ذحالٞحكس ج٠ُ يُي ٣ٓطط٤غ جُٔىٌِ ضٍض٤د  غ٘حت٢ جٝ ؾٔحػ٢ ه٤حْٜٓ ذحُٜٔحّ جُِـ٣ٞس ذٌَٗ

 . ػ٤ِٔس جُؼَٔ ٓغ جُٔػ٤َ٘ح٣س ػ٠ِ أْحِ ذؼ جُطِرسٍٔجهرسُ ٣ٍضد ػ٘ىٓحٓإضٍٔ ُـ١ٞ 

 ٣ٍى ٣جُوٍجٌجش جُط٢ جُٓرد ٖٓ ٌٝجت ٍٓجهرس جُطِرس جُٔٓطٍٔ ٝٗٞع ٖٝٓ جُْٜٔ إٔ ضؼٍف 

جُٔىٌِ إٔ ضٌٕٞ أْحِ ُٔٗحٛىضٚ ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ٤ُر٢٘ ػ٤ِٜح ٗٞع جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس 

ُِٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس  جُو٤حّ ذٜح ػ٘ى جُطهط١٤  . ٝٛ٘حى ػىو ٖٓ جُوٍجٌجش ٣ؿدٝجُطؼ٤ِوحش

 :  جُٔٓطٍٔز

جُط٢ ٣ٍ٣ىٛح جٕ  ٝٓح ٗٞع جُوٍجٌجش ٣ٍؿد جُٔىٌِ ذحٍُٔجهرس ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز. ُٔحيج 1

 ؟ ضٌٕٞ ً٘ط٤ؿس ُطِي جُٔٗحٛىز 

ضِي  ٣ٍى جُٔىٌِ ٣ َٛٝ ٓ٘حْرس الضهحي جُوٍجٌجش  ضٌٕٞجُط٢   ٤س. ٓح ٢ٛ ؾٞجٗد جُطؼ2ٔ٤ِ

 ٍٔجهرس؟ جُ

أٝ  جُطِرسٓؿٔٞػحش ٚـ٤ٍز ٖٓ  ٝ جُطِرس ذٗي كٍجو١ ج ذٍٔجهرس ٣ٍؿد جُٔىٌِ. َٛ 3

 جُٛق ذأًِٔٚ؟ 

  ٓطٌٌٍ؟ ََٛ ٣ٍؿد جُٔىٌِ ذحٍُٔجهرس ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ذٔ٘حْرس ٝجقىز كو١ جٝ ذٌٗ . 4

 ٓؼط٤حش جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز؟ . ٤ًق ٤ْطْ ضٓؿ٤َ 5

 :  َٛ جُىٌج٢ْ ٓٗحٛىجش جُٔىٌِ ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ك٢ جُلغالظ ٠ٍم ُطٓؿ٤َ ٛ٘حُي 

 ( rating scales  or  rubrics   ٣ٍ٠وس جُطٓؿ٤َ ذٔؼ٤حٌ ُو٤حِ جالوجت) . 1

 ( ٣ٍ٠checklistsوس جْطٔحٌز جُٔؼِٞٓحش جالٗطوحت٤س). 2

 ( logs or records) .٣ٍ٠وس جُٓؿالش3

 )ٓؼِْ + جُٔؼِْ( 

  جُلٍٛٞ جُىٌج٤ْس  ٝٛ٘حى و٤َُ ُِٔٗحٛىز جالٌٖحو٣س ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ك٢

ٛٞ جال٠الع ػ٠ِ ٓهطِق  ُِٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُس جُٔٓطٍٔز ؿٍكس جُٛق جُٜىف ٖٓ ضه٤ٛٙ• 

ُطٞجَٚ جُِـ١ٞ ٝجالؾطٔحػ٢ ذ٤ٖ جُٔطؼ٤ِٖٔ.جٕ جُطلحػالش جُط٢ جٝ جُطلحػالش جُٗه٤ٛس

ضكىظ ذ٤ٖ جُٔطؼ٤ِٖٔ ضٓحػى ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ذك٣ٍس ٝذحػٛحخ ٛحوتٚ ٝال ٣كطحؼ جُٔطؼِْ 

الٗٚ ٤ْٓطهىّ جُِـس جْطهىجّ ق٢ ٍُٗـ قحؾحضٚ ػٖ ٣ٍ٠ن جٕ ٣كلع  ٤ٖثح ػٖ ظٍٜ هِد 

 ٌٖٔ جٕ ضٗحٛى جُ٘ٔحيؼ جُٔٓطهىّ ُِٔٗحٛىز ك٢ ذٍٗحٓؽ كٍ٘ جُؼٍجم:ٓ جٌُالّ. 

    

 Authentic Projectجٍُٔٗٝع جُِـ١ٞ جُك٢  -6
 

جٕ ًٛج ج١ُٔ٘ ٖٓ جُطو٤٤ْ  ٣و٤ّ ٓوىٌز جُطِرس ػ٠ِ ُِو٤حّ ذٜٔحّ ُـ٣ٞس قو٤و٤س ك٢ جُك٤حز 

ٝهطح جًػٍ ٖٓ ذو٤س جالٗٞجع ػ٘ى جُطهط١٤  ُٚ ٝس ٖٝٓ ٠ر٤ؼس ًٛج جُ٘ٞع جٕ ٣أنً ؾٜىج ج٤ٓٞ٤ُ

٣ٝكطحؼ جٕ ٣ٌٕٞ ػَٔ جُطِرس ك٤س ذٌَٗ ١ٗٗ ٝؾٔحػ٢ جٝ ضؼح٢ٗٝ ٣ٝو٤ّ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ 

جُطو٤٤ْ : جالذىجع  ٜٝٓحٌز جُطهط١٤ ٝجٌٓح٤ٗس  جُطحُد ذٜٔحٌز جُطىجنَ ك٢ جْطهىجّ 

 س جُؼَٔ ٓغ جالن٣ٍٖ .جُٔؼِٞٓحش جُٔهطِلس ٝجٌٓح٤ٗ
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 ( Cooperative test constructionٝٞغ جالنطرحٌ جُطؼح٢ٗٝ) -7

 

ك٢ جُٔ٘ظٌٞ جُوى٣ْ ٣ؼى ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٍٞذح ٖٓ جُؿٕ٘ٞ جٕ ضوطٍـ ػ٠ِ جُطِرس جٕ 

٣ٟؼٞج جالنطرحٌ ج١ًُ ْٞف ضو٤ْٜٔ ك٤ٚ ٌُٖ ًٛج جُ٘ٞع ٣ؼى ٖٓ جكَٟ جٗٞجع جالنطرحٌجش 

جُرى٣َ  ٝجٕ جؾٍجتجضٚ  ضٍٟ ذإٔ جُطحُد ْٞف ٣٘ـّٔ ذٌَٗ ٓرحٍٖ  جالٗطحؾ٤س ُِطو٤٤ْ

حالٗٞجع جُطو٤ِى٣س ذ ٓوحٌٗسج٣ؿحذ٤س  يٝ جغحٌذٔؼط٤حش ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٣ٌٕٝٞ جوجتٙ 

 ُالنطرحٌ.
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 ٖٓ جُلَٛ جُػح                        
 سؼـ٣ًس جالغٍ جالنطرح١ٌ جٍُجؾ٣ْ جُٗحَٓ ٝضٞجُطو                 

                         EVALUATION AND WASHBACK 
 

   II-جُٗح٣َْٓ ٞجُطو :EVALUATION 

 

. كو١ ضؼِٔٚ جُطحُد ذٌَٗ كٍو١ ٓح ال ٣هٛٙٝ ذٌَٗ ػحّئ٠ُ ذٍٗحٓؽ جُِـس جُطو٣ْٞ ٤ٗ٣ٍ 

ًٝٛج جُ٘ٞع .ُٞهصٗلّ جك٢  ٖٓ هرَ جُٔطؼِٔرٖ جُٔكٍَ جُٔؼٍك٢ ِطوىّ ُ ٛٞ ضو٤٤ْ ٝضو٣ْٞ

ٞجٗد جُطؼ٤ِْ ؾ٤ٔغ ؾ نًج ذ٘ظٍ جالػطرحٌجال جُٔؼٍك٢ ٓغ طو٤٤ْ ٣طؿحَٝ ضك٤َٛ جُطالخجُ ٖٓ

 جُٔلٍَٝز ٝجُكحِٚسجُطٍذ٣ٞس ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘طحتؽ  وٍجٌجشجُذٜح ضطْ ج٤ٌُل٤س جُط٢  ٝٝجُطؼِْ 

٣ؿد جٕ ٣طْ .  Alternative Assessmentٖٓ ؾ٤ٔغ جٌٖحٍ جُطو٤٤ْ جُط٢٘٣ٌٞ ج٢ٓٞ٤ُ  

 ُطو٣ْٞ جُٗحَٓ ُِٔطؼِْ ػ٠ِ جْحِ :ج

  

 : Validityوٌؾس جُٛالق٤س ٝجُ٘لحي . 1 
 

ٝضؼ٢٘ وٌؾس جُٛالق٤س ٝ جُ٘لحي جٕ ٣ٌٕٞ جالنطرحٌ ٓٞغٞهح ٝٚحُكح ػ٘ىٓح ٣و٤ّ ٓحضوٌٍ 

 ه٤حْٚ ٓٓروح.

 
  Types of Validity       :   جُ٘لحي ٝ جُٛالق٤سوٌؾس  أٗٞجع

 

  :Content Validity ٚالق٤س جُٔكطٟٞ - أ

 

 . ُِٜٔ٘ؽ ضىه٤ن ؾ٤ٔغ ذ٘ٞو جالنطرحٌ ُِطأًى ٖٓ أٜٗح ضطٞجكن ٓغ جتٛىجف جُطؼ٤ٔ٤ِس 

 

 :  related Validity-Criterionجُٔؼ٤حٌ  جُٔر٤٘س ػ٠ِ ٛالق٤سجُ -خ

  

ت ٣ٞج١َ أوج  ٤ٖ أوجت جُٔطؼِْ ػ٠ِ جنطرحٌ ؾى٣ىٔىٟ جالٌضرح٠ جُٞغ٤ن ذُضكى٣ى  ٢ٛ

يُي   . ئيج ًحٕ ٖ أوٝجش جُطو٤٤ْ جٝ ٓؼ٤حٌ جنٍجُٔٔطك٤ٖ٘ ذحُٔوحٌٗس ٓغ ٝجقىز جنٍٟ ٓ

أوجز جُطو٤٤ْ ذٌَٗ ٓطُجٖٓ ك٤ٌٕٓٞ يُي جػحوز   ضكٌٍ  جُٔؼ٤ح٣ٌِٛف جٕ ٣ٌٕٞ ٓطىجنال ٓغ

ْٝطٌٕٞ جُٛالق٤س ٓطُجٓ٘س. كأيج ًحٕ ًٛج جُطُجٖٓ هى جنً ٌٓحٗح ك٢ َٖٓ  جالٌضرح٠ ًُُي 

  predictive validityٔٓرنجُٔٓطورَ ق٤٘ثً ٤ٗ٤ٍْ ج٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ ذٛالق٤س جالنرحٌ جُ

 

  Construct Validity ٚالق٤س جُط٤ًٍد -ؼ

 

أوجز جُطو٤٤ْ  ضٓٔف ذحُطىجنَ ػ٠ِ  ضٌٕٞ ك٤ٜح جُىٌؾحش جُٔٞٞٞػسجُط٢  جُؼالٓس٤ٍٗ ئ٠ُ ض

جٗؼٌحِ قو٤و٢ ُ٘ظ٣ٍس جُٓٔس ٢ ٛ أوجز جُطو٤٤ْ صٓح ئيج ًحٗقٍٞ جُكحُس جُٔكىوز ٝضلكٙ 

 . جّ ال جُط٢ ٣ؿ١ٍ ه٤حْٜح
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 : System Validity  ٚالق٤س جُ٘ظحّ -و

 

 جُ٘حضؿس ٖٓ ضوى٣ْ جالنطرحٌك٢ ٗظحّ ضٍذ١ٞ ٝضؼ٢ٔ٤ِ. ٢ٛ ػرحٌز ػٖ جُطأغ٤ٍجش ٝ
Washback بالواجبات واليمارين اليعليمية  يقييمادوات ال: ييف يؤثر  اكخيبار  األثر   
  والمعيقدات.

 

 :  Reliabilityجالػطٔحو٣س جٝ جُٔٞغٞه٤س   -2

 

٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ٝجٞغ جالنطرحٌ ٝجغوح ضٔحٓح ق٤ٖ ٣ٟغ جالْثِس  ذأٗٚ ٤ْؼط٢ ٢ٛ جُىٌؾس ُط

ٗلّ جُ٘طحتؽ ُطؼ٤٘حش ٝضه٤ٛٛحش ٓطٌٌٍز. ٣ؿد جٕ ٣لٍَ جالنطرحٌ جُِـ١ٞ ٗطحتؽ 

 ٓ٘ٓؿٔس ٝ ٓطٍجذطس ٣ٝؼط٢ ٓؼِٞٓحش ٓ٘ٓؿٔس ٝٓطٍجذطس ج٣ٟح.

 

 Types of reliabilityجٗٞجع جُٔٞغٞه٤س 

 

 :  retest Reliability-stTeٓٞغٞه٤س جػحوز جالنطرحٌ -ج

 

ٛٞجُكحُس جُط٢ ضطٔحغَ ك٤ٜح جُىٌؾس جُٔٔ٘ٞقس  النطرحٌ ٓؼ٤ٖ ُ٘لّ جُطحُد ك٢ ٓ٘حْرحش 

 ٝقحالش ٓهطِلس.   

 : forms Reliability-Alternativeٓٞغٞه٤س جالٌٖحٍ جُرى٣ِس   -خ 

 

ضٌٕٞ  جُطٔحغَ ك٢  جُىٌؾحش ُِطحُد ٗلٓٚ ك٢ ٓ٘حْرحش ٓهطِلس :جُكحُس جُط٢ ٢ٌٕٛٝٞ٣ 

 ػ٠ِ أٌٖحٍ ٓهطِلس ٌُٖٝ ٓغ ٓوحٌٗس جٌٖحٍ جالنطرحٌ. 

 

 :  ٖن جُىٌؾس ج٠ُ ٗٛل٤ٖٓٞغٞه٤س  -ؼ

 

٢ٛٝ قحُس ٖٓ قحالش جٌٖحٍ جُٔٞغٞه٤س جُرى٣ِس ٝجُط٢ ك٤ٜح  ٣طْ جنطرحٌ ٗلّ جُطالخ ك٢ 

غْ  ضطْ   جقطٓحخ  ٗٛق ٗوح٠ جالنطرحٌ ٌَُ كٍو ٓغ ك٤ٚ ٓ٘حْرس ٝجقىز  ٝك٢ جنطرحٌ ٝجقى

 جُطٔحغَ ذ٤ٖ ٖط١ٍ جُىٌؾس.  ٓوحٌٗس

 

 :  ٓٞغٞه٤س جُٔٛكف -و

 

٢ٛٝ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُطٔحغَ ك٢ جُىٌؾس ُِٔٛكك٤٤ٖ ٓهطِلح ُ٘لّ جُطالخ ٝ ُ٘لّ 

ُ٘لّ جالنطرحٌٌُٖ ك٢ ٓ٘حْرحش ٓهطِلس .  ٝ جالنطرحٌ جٝ ٗلّ جُٔٛكك٤٤ٖ ُ٘لّ جُطالخ

ٍجت٢ ٝ جُـ٤ٍ ٓٞٞٞػ٢ ٝيُي س ذحُ٘ٓرس ُِطٛكك٤ف جالْطوٓٞغٞه٤س جُىٌؾس ْطٌٕٞ ه٤ٟ

 ٝجُُٔجؼ.   ٝجُطلحٜٝ ػ٠ِ هٍجٌ ؿ٤ٍ ٓٞٞٞػ٢ ٝهحذَ ُِطأ٣َٝ الجػطٔحوٙ

جُٔهٖٔ :ػ٠ِ ْر٤َ  Rater unreliabilityػىّ ٓٞغٞه٤س  ٣ٟحف ج٠ُ ٓح ضلىّ ٓٛطِف
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 ذ٤ٜ٘ٔحٓؼ٤٘س ٖٓ جُٔى٤ٌْٖ  ذحٍُٔجهرس ٝجالٚـحت   ُطحُر٤ٖ نالٍ ٓكحوغس  حٕجُٔػحٍ ه٤حّ جغ٘

 .(  ٝ ٣ٓؿَ ًَ ْٜٓ٘  هٍجٌٙ ٘لّ جُٔكحوغس ُطو٤٤ْ ْٜٓ٘ ذؼ٤ِٔس جُط ضْ ٣وّٞ ًَ

 
      

   III  -   WASHBACK  يةيية اكثر اكخيبار  الراجعة : 

 
عندما يجر  للطلبة اخيباارا معيناا  خالل عملية اليعلم، ال ابد  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 

وسابل يعلم من خالل ا يسيطي  الطلباة الحصاول يراخيب لمياامن الضاعف والقاو  لادي م 
اعااد  . قبلراجاباي م الخاطبة 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 
 
 جٍُجؾؼس ٓغ جٓػِس ٓؼٍٝكس ك٢ جُٔؿحٍ جالًحو٢ٔ٣:رير  يةيية اكثر اكخيبار   

جُٔ٘حٛؽ  ق٤حٗح ٓح ضإغٍ ك٢ ضكى٣ى ج ,نطرحٌالٔكطٟٞ   ٝجُط٤ًٍُ ٝضوى٣ْ ججٌَُٗ ٝكحُ   

جش ذىٌٝٛح ض٤َٔ ُِطأغ٤ٍ ًٛٙ ج٤ُُٔٝٝجُط٣ٍوس جُط٢ ٣طْ ضى٣ٌٜٓح. ٝٗط٤ؿس ًُُي      جُىٌج٤ْس 

 جُط٤ٍجٕجؾحَز ٜٓ٘س . ك٢ جنطرحٌ جُطى٣ٌد  ضٌٕٞ ٗحضؿس ػٖػ٠ِ ٓؿٔٞػس جُٜٔحٌجش جُط٢ 

قط٠    جُٔٓرن ٝجُالقن طى٣ٌدجُُ٘طحتؽ جالنطرحٌ   ٝ ِٓكسقحؾس  ٗؿىػح٤ُس جُٔهح٠ٍ    

ٝج٤ُٜ٘ٔس جُكو٤و٤س جًػٍ ٖٓ  ٘طرن ػ٠ِ جُظٍٝف جُطٗـ٤ِ٤سضأًػٍ ٓرحٍٖز  ٣ٌٕٞ يُي

ك٢ جتْٝح٠ جتًحو٤ٔ٣س. ذـ٤س جالٓطػحٍ ُٔططِرحش ٓ٘ظٔس جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ   ظٍٝف جُ٘ظ٣ٍسجُ

ٝ ٓٛىٌ جُوِن جٍُت٢ٓ٤ ك٤ٔح ٣طؼِن ذٌَ ٖٓ جالنطرحٌ ٝجُطى٣ٌد  ٛٞئضوحٕ جُِـس  كإٔ جُى٢ُٝ

 أٜٗح ضؼحُؽ ػ٠ِ ٗكٞ كؼحٍ : 

 ح ٝضؼ٣ٍلٜح ك٢ ٓو٤حِ جُطو٤٤ْ ؾ٤ٔغ جُٜٔحٌجش جُٓص جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛ �

ٓكطٟٞ جُِـس جُٔ٘حْرس ٝٓكىوز ُِـح٣س   أ١ جْطهىجّ ُـس ٝجٞكس ك٢ جُٜٔحضلس  �

 جُال٤ٌِْس. 

  ضًٍُ ًٛٙ جٌُٞهس ػ٠ِ ج٥غحٌ  ٗلحيٙ ٝٚكطٚنطرحٌ ٣إغٍ أ٣ٟح ػ٠ِ جالك٢ ق٤ٖ إٔ ض٤ْٔٛ 

ط٤ْٔٛ ٝجُٔكطٟٞ ػ٠ِ ٌَٖ ٝٓكطٟٞ جُِـس جُجإل٣ؿحذ٤س ٝجُِٓر٤س جُٔكطِٔس النطرحٌ 

جُط٣ٍوس  ضـط٤س ٓٞؾُز ػٖ  ضطظٖٔٝضهِٙ جٌُٞهس ضى٣ٌد جُط٤ٍجٕ. ًٌِٞ ٣ُ٤ِٝس جالٌٗ

 :  ع جالنطرحٌجُط٢ ٣طْ ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جٗٞج

 جالنطرحٌ ؛  ٗٞع  �

 النطرحٌ ٝجُطو٤٤ْ   ٝجتْٛ ٖٓ يُي   ك٤ٜح ججُط٣ٍوس جُط٢ ٣طْ  �

ٓكطٟٞ ُـس جالنطرحٌ ٣ٌٖٔ إٔ ضإغٍ ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣طْ ذٜح ض٤ْٔٛ جُطى٣ٌد    �

  ٣٘طؽ ػٜ٘حٜٔحٌجش جُِـ٣ٞس ٝجُط٢ ضٓطٜىف ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف   ٝٗٞػ٤س جُطى٣ٌد ج١ًُ ٝجُ

  

    ٌ ٗٞع جالنطرح

     

ٝٛ٘حى أٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ جنطرحٌ جُِـس : جالنطرحٌ ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖز ذٔٓحػىز جُكحْٞخ   ق٤ع 

٤ى٣س جُطوِ جُطٍم ٝجُطو٤٤ْ ٖٓ هرَ ًٔر٤ٞضٍ ذحْطهىجّ جػطحت النطرح٣ٌطْ ضوى٣ْ ًَ ٖٓ 

 ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطؼٍف ػ٠ِ جُٛٞش. 

ذ٤٘ٔح ج٢ُٗت جُٛك٤ف ٝجُٔ٘حْد ُٔؼ٤حٌ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ ٗظحّ جالنطرحٌ جُهح٢ُ ٖٓ جُطىنَ 

جُر١ٍٗ ال٣ؼط٢ ٓٞغٞه٤س جٝ ٗطحم الَّ النطرحٌ جٌُلحتز جٝ ضٍن٤ٙ جالنطرحٌ .جٕ جالنطرحٌ 

ٖ جٌُالّ ػٖ ٣ٍ٠ن ٖرٚ جُٔرحٍٖ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جُكحْٞخ  ٝج١ًُ ضظٍٜ ك٤ٚ ػ٤٘حش ٓرٓطس ٓ

 ٓٞجو ػِٞٓص قحْٞذ٤ح غْ ٚ٘لص ذؼى يُي ذطو٤٤ْ ذ١ٍٗ.

ضو٤٘حش جُٔوحذِس  جُٔكحُٝس الغرحش جًُجش ك٢ٌِلحتز جُط٢ ضٓطهىّ ُجُٔوحذالش جُٗل٣ٞس  

جُكحْٞذ٤س ٝجُٔوحذالش جُك٤س نطرحٌ جُٜؿ٤ٖ ذحْطهىجّ ٣ُٓؽ ٖٓ جُٔوحذالش جال جُطو٤ِى٣س   ٝ

ٖٓ ذؼٝ أٗٞجع جالنطرحٌجش إٔ ضٌٕٞ هحوٌز ػ٠ِ ضو٤٤ْ  . ٝٛ٘حى ٓهحٝف ذحٌٖحٍ ٓط٘ٞػس

ٚك٤ف ٓؼ٤٘س ٖٓ جُٜٔحٌجش جُٓص ك٢ ؾىٍٝ ض٤٘ٛق ٓ٘ظٔس جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ جُى٢ُٝ   ال 

إٔ ٗطٓحتٍ ٓح ئيج  جُطر٤ؼ٤ْ٢ٔح جُطلحػالش ٝجُطالهس جُطر٤ؼ٤س. ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ   ًحٕ ٖٓ 

ضٌٍجٌ جُطلحػَ ك٢  هى ضلَٗ   قحْٞذ٢ًحٗص جُؼ٤٘حش ًِٔس ٓطُٞس ك٢ جْطؿحذس إلٗٗحت 

جُٞهص  ٣وٟٞججُٔىجٌِ ج٣ًُٖ  ٠ِرس جُطر٤ؼ٢. ًٝٛج ٣ًًٍٗح ئ٠ُ قى ٓح  ك٢ قحالش ككٙ
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جٕ جُهٞف جُكو٤و٢ ٣أض٢  .ٓٗحًَ ضٞؾ٤ٚ جالْثِسطؿ٘د ُ ذحُطىٌخ ػ٠ِ جُهطحذحش جُٓحذوس

٣ٌد ؿًخ ٗٞع ٤ٞن ؾىج ٖٓ جُطى٣  كاٗٚ هى   ٖٓ ًٛججُ٘ٞع ٖٓ جالنطرحٌ هى ٣ٌٗق ٣ٝطٍٓخ

. هى ٣ٌٕٞ ؾ٤ىج أٗٚ ٤ُّ ٛ٘حى ٠ر٤ؼ٢إلٗطحؼ نطحخ  ُالنطرحٌٓ٘ٚ  أًػٍ ذٌَٗ     ٝٓٞؾٜس 

ػ٠ِ جُطكو٤ن ٝئؾٍجت ٓوحذِس ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُط٣ٍوس ُط٤ُٞى  ٝ جُوحو٣ٌٖ ْٟٞ ٓكحٌٝ جٍُٜٔز

 طرحوٍ ك٢ ٗطحم جُػ٠ِ جُطلحػَ ٝئوجٌز    جُٔٔطكٖٔٞغٞم ُوىٌز جُُطو٤٤ْ ج ك٤ٜح طٞكٍ ٣قحُس 

 ٖٓ ج٤ُٓ٘ح٣ٌٞٛحش جالنطرح٣ٌس . ٝو كىؿ٤ٍ ٓ

 

  جؾٍجت جالنطرحٌ

        
 جالنطرحٌ جُط٢ ضَٗٔ ٓح ٢ِ٣ :  الؾٍجتٝذحُٔػَ   ٛ٘حى ٓطـ٤ٍجش ٓهطِلس 

 : ٖهٙ ٥نٍ  ٖٓ أٝ جُكحْٞذ٤س

  ٌٓطٞذس أٝ ٖل٤ٜس جنطرحٌجش ٝؾٜح ُٞؾٚ ؛  جُٔوحذِسأٝ جُٔإضٍٔ جُٔر٢٘ ػ٠ِ جُلى٣ٞجُٜحضق / 

هىجّ جُط٤ٍجٕ جْطًٝٛج ٓح ٣لٍٓ  ح٠ن ج٢ِٚ ُِـس جٝ ٗح٠ن جؾ٘ر٢ٗ جُٔكحٌٝ . ْٟٞ ًحٕ

 اكثر اكخيبار  الراجعة ُطـ٣ًس ك٢ جُِـس. ٣ٌٖٝٔ جُٔإ٤ِٖٛ ٝجُٔطه٤ٖٛٛ ٝ ٤٤ِٜٖ٘ٔ ُ

ٖٓ نالُٜح  جػطٔحوج ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُط٢ ضىجٌ ذٜح ٝجُٔوىٓس ْٟٞ جًحٗص ج٣ؿحذ٤س جّ ِْر٤س 

ٜح ٝجوجٌضٜح ذ٤٘ٔح ضِي جالٗٞجع جُ٘حكًز ٖٓ جوجت ضأغ٤ٍ ٓؼطٔى ػ٠ِ ٤ًل٤٤س ضوى٣ٔ ٕ ُٜح٤ٌٞكٓ

ّٞ جٌُلحتز جُِـ٣ٞس وجنَ ٓٛىجه٤س ٗطحتؽ ٝٓلٜكطإغٍ ػ٠ِ  جالنطرحٌ ٗلٓس جٝ ذٔؿٔٞػٚ

  ػ٠ِ ْر٤َ  ٢ٖت ِْٓٓ ذٚ جُر٘ٞو جًًٌُٔٞز أػالٙ ذحػطرحٌٛح  ذحقى  جالنًُٔؿٍو  جُٔ٘ظٔس

ٔحو ؿ٤ٍ ج٤ُِْٓ ػ٠ِ ض٤ِْٓ : جالػط جػطحت جالنطرحٌ ْٟٞ ًحٕ ٤ٛٗح جٝ ٖل٤ٜحجُٔػحٍ 

 ٝؼٌّ جت٣ُٞٝحش ٤كو١ ُ ٣ٌٕٞ كحٖال  هى ال  ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطٍٛف جُ٘ٛٞ٘

 ك٢ ػ٤ِٔس طٗؿ٤غجُطو٤٤ْ جُ٘طحم   ٌُٜٝ٘ح ضإغٍ أ٣ٟح ػ٠ِ ضؼِْ جُؼحوجش ِْرح ذؼىّ جُٔؼ٤حٌُ

ؽ ًٛج ؼحُض ٓ٘ظٔس جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ جُى٢ُٝكٞغحتن ضٞج٤ِٚس الًطٓحخ جُِـس.  جضرحع ٜٗؽ أًػٍ 

ٔططِرحش ُهىٌ جإلٌٓحٕ  يُيضٌٌٍذحإلٖحٌز ئ٠ُ إٔ 'جنطرحٌ جُِـس ُٛ٘حػس جُط٤ٍجٕ ٣ٝ٘رـ٢ 

'ٛ٘حى ٤ٗس ٝجٞكس الْطهىجّ ذوُٞٚجُؼَٔ يجش جُِٛس جُطٞج٤ِٚس.' ًٔح أٖحٌ ذ٤ٍْٕٞ   

ه٘حع جُٔى٤ٌْٖ ٝجُٔطؼ٤ِٖٔ إل ًحوٝجشجالنطرحٌجش   ذٔح ك٢ يُي جالٓطكحٗحش ج٤ٍُْٔس   ٝ

ٝجُطؼِْ ُطى٣ٌّ جتٗٗطس جُط٢ ٖٓ جٍُٔؾف إٔ  ٤سٔحّ ؾحو ُِٜٔحٌجش جُطٞجِٚػ٠ِ ئ٣الت جٛط

 ك٢ ضط٣ٍٞ ًٛٙ جُٜٔحٌجش.  ضٌٕٞ ٓل٤ىز

 

  جتنطرحٌ ٓكطٟٞ
       

 ضـ٣ًس جغٍ ٌجؾؼس يجش ضأغ٤ٍ ٓرحٍٖ ٣ٝؿحذ٢ نطرحٌ ُٚتٟٕٓٔٞ ج ٝأن٤ٍج   ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

ىكس ذىهس ك٢ جنطرحٌجش جٌُلحتز ػ٠ِ ٓ٘حٛؽ جُطى٣ٌد. ٤ٌْٕٝٞ ٜٓ٘ؿ٢   ٝجُطـط٤س جُٔٓطٜ

ض٤َٔ ئ٠ُ ٓكٍى جُرٍجٓؽ جُطى٣ٌر٤س  جُط٢ ٞظحتقجُطٍج٤ًد ٝجُ  يجش جُِٛس    ٝج٤ُٓحم ٤ٌَُِٜ

ُـس جُط٤ٍجٕ. ٖٝٓ ج١ٌٍُٟٝ ٓؼحُؿس ًٛٙ جُٔؿحالش ك٢  ُٔؼحُؿس ٓؿحالش جُهرٍز جُٔطِٞذس 

ظٔس جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ ٖٔ٘ٓ جٌُلحتز جُطٗـ٤ِ٤س جُٔطٞهؼس ُ جُٔؼؿ٤ٔس جُط٢ ضكطحؼ ُٟٔحٕ ٗٞع

. ٝذحُطح٢ُ   ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُٔؿحالش جُط٢ ٣ٌٖٔ ٣ٝ٘رـ٢ إٔ ضىٌؼ  4جُى٢ُٝ ك٢ جُٔٓطٟٞ 

ك٢ ض٤ْٔٛ جالنطرحٌ ٝجُطى٣ٌد. ٝضَٗٔ ًٛٙ جإلؾٍجتجش جُطٗـ٤ِ٤س   ٝأٗٗطس جُٔطحٌجش   

  ٝقًٍس جُك٤ٞجٗحش ٝجُط٤ٌٞ   ٝٓرحوب جُط٤ٍجٕ   ٝجُِٓٞى جُر١ٍٗ   ٝجُٔٓحتَ جت٤٘ٓس 

ٝجُرٟحتغ   ٝجُطٞذٞؿٍجك٤ح   ٝأْرحخ جُكحوظ ٝجُظٍٝف جُر٤ث٤س ٝجُٛك٤س   ٝجالضٛحالش   
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٣ٍ٠ٝوس قحالش جُطٞجٌب   ٝجُطٌٛٞ   ٝجُٔٗحًَ   ٝجُوٞجػى   ٝجُكًٍس   ٝذؼى جُٔٓحكس 

ٝجُٞهص ٝجُٓلٍ ٝجُطوّ   ٝػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ال جُكٍٛ. ٣ٝ٘رـ٢ إٔ ضىٌؼ ك٢ ؾ٤ٔغ ًٛٙ 

٠ِ قى ْٞجت ٝجُؼ٘حٍٚ جنطرحٌ جٌُلحتز. ك٢ جُِـس جالٗؿ٣ُ٤ِس ُِط٤ٍجٕ   جُٔ٘حٛؽ جُطى٣ٌر٤س ػ

جُٞظحتق جُطٗـ٤ِ٤س ٓػَ ئػطحت جتٝجٍٓ ٝضوى٣ْ ٠ِرحش ض٤َٔ ئ٠ُ ضكى٣ى جُٔططِرحش جُ٘ك٣ٞس. 

ٝظحتق أنٍٟ ُـس جُط٘ل٣ً٤س ٝذحُٔػَ   ذكٌْ ٠ر٤ؼطٜح   إٔ ضوطغ ٠ٖٞح ٣ٞ٠ال ٗكٞ ض٤ٞٞف 

ٓ٘ظٔس جُط٤ٍجٕ  ٗحٓؽك٢ ؾىٍٝ ُرٍ ٝجٌوُطى٣ٌد : ًٛٙ ٌَٖ جنطرحٌ جُِـس جُٔطِٞذس ٝج

ٛق جإلؾٍجتجش جُؿح٣ٌس ٝجُ٘ٞج٣ح   ٣ٓإًىج جُٔى٢ٗ جُى٢ُٝ   ٝذَٗٔ ض٤ٞٞف   ٓوطرٓح 

ػ٠ِ ٝؾٚ  ٝ   جُٔؼِٞٓحش جتن٤ٍز ٝأًػٍ ٖٓ يُي جُٔح٢ٞ جُرؼ٤ى . ٝ ٝجُٔطؼِوس ك٢ جتقىجظ 

٣ن جُلْ   ٌُٖٝ ٖٓ جت٤ٔٛس ذٌٔحٕ جُطكى٣ى أٝ ذط٣ٍوس ٓطٌحِٓس ٖٓ نالٍ جُٔطحُرحش ػٖ ٠ٍ

إٔ ٣طكون ًٛج ج٠ٍُٗ ك٢ ٤ْحم ُـس ٓؼ٤٘س وٕٝ جْطٜىجف جُط٤ٍجٕ جُط٢ ٣ؿ١ٍ ٝٞؼٜح ٖٓ 

    9835هرَ ٓ٘ظٔس جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ جُى٢ُٝ. ًٔح ٌٝو ك٢ جُٞغ٤وس 
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                      طحْغجُلَٛ جُ                             

 (كٍ٘ جُؼٍجم جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس جُؿى٣ى)ك٢ ٜٓ٘ؽ  جُطو٤٤ْ       
                   IRAQ OPPORTUNITIES 

 جُطى٣ٍ٠ّٝ٣ٌوس                           
 )جُٔ٘حٛؽ ٓٞٞٞع جُركع ؾ٤ٔغ جٍُٔجقَ ٝٗٔٞيؼ ٜٓ٘ح ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ(  
 
 

٢٘٣ٞ ٝجُطو٤٤ْ جُرى٣َ جُطو٤٤ْ ج٢ٓٞ٤ُ جُٔٓطٍٔ ٝجُطو٤٤ْ جُطٌ -أٝال

  ٝجالنطرحٌجش

    Informal continuous,formative Alternative and 

Testing 

 
جالٗٗطس  جُط٢ ٝٛٞ  ػرحٌز ػٖ ٍٓجهرس  ٤ٓٞ٣س الوجت  جُطالخ جُٞجؾرحش  ٝجُٜٔحّ ٝ        

 ذٌَٗ ٓٓطٍٔ ٣َٝٗٔ جُٔ٘ح٠ن جُِـ٣ٞس جُطح٤ُس:   ضوغ ك٢ جُٛلٞف

 

1- GRAMMAR  :جُ٘ك٣ٞس جُطٍج٤ًد 

 

جُطكون ٖٓ هٞجػى جُِـس ٝجُٔلٍوجش جُهحٚس ذحُطحُد ٌٝٚى ضطٌٞٙ ٝجُطكون ٖٓ ضوىٓٚ 

ج٢ٓٞ٤ُ ك٢ جُؼ٘حٍٚ جُِـ٣ٞس ٖٓ نالٍ جُطٔح٣ٌٖ جٌُػ٤ٍز جُط٢ ٣ُنٍ ذٜح جُٜٔ٘ؽ)كٍ٘ 

 جُؼٍجم(.

 

2.READING : جُوٍجتز 

 

 ٝٗٓطط٤غ جٕ ٗطِّٔ ٜٓحّ جُوٍجتز ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ : 

 ػَ ٚلكحش جُوٍجتز ٝجالْط٤ؼحخ٣ٔ 12ٌَٖ ٌهْ  

 
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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3.LISTENING  : جالٚـحت 
 

 ٌَ ٝجٞف ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ:ذٗ ًٝٛٙ ٜٓحّ جالٚـحت ضظٍٜ

 ٣ٞٞف ٓ٘ح٠ن جالٚـحت ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ 13ٌَٖ ٌهْ       

                     
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 

 
 

 

4.SPEAKING : ّجٌُال 

 

 من قبل المدرب لطالبة ( Daily Observationان ا مية المرا د  اليومية)         
 رابد  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 يبا  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 اداب 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 
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 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…………….. 
  

 

 ٤ًق ٣ٓطهْ جُٔىٌِ ًٛٙ جالْطٔحٌز : جٍُؾحت هٍجتز جُٔالقظس جوٗحٙ هرَ جْهىجّ جالْطٔحٌز
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  -6وسابل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -5الوقت والياريخ -  4ا داف الماد  اليدريسية  -3لبة الةياب اسماا الط -2مخيصر 

يمؤل 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  رؤساب مزمالب 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  المعرريبنيابج  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 ،  اداب  اللةو 

واحيانا اليةيية الراجعة يود  ال  يعديل الجوانب المابلة من يل  اكيجاط الصحي  ، ب و
اليةيية الراجعة  بحاجة إل  يعديل . و يا يرير إل  اريباط م  وم تا يانإي  اكداا

باعيبار ا إحد  الوسابل 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 يبة 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 
 وطرابق 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  الخاطبة ، مما يؤد  إل  يحصيل دراسي أرضليلقي يعني 
ت ويحسين اكداا ري ا لييون مي يبا ليقييم اخر اب عاد  النظر بيل  المعلوم ي ومطالي

ل ا روابد 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 النيابج-3 

 اللةو .نييجة سلوي  

  
من خالل يعلم   المعرري واللةو  إن المعلومات اليي يزود ب ا الميعلم  عن أداب    

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 أداب   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

  :WRITINGغح٤ٗح : جٌُطحذس     
ػ٘ىٓح ٣وّٞ جُطحُد ذٌطحذس ٢ٖت ٓح ,٤ٌْٕٞ ذكحؾس ٓحْس ُطـ٣ًس ٌجؾؼس ٖٓ جُٔىٌِ          

٣كٖٓ جوجتٙ  ٝ ٣ٗؼٍ ج٣ٟح ذإٔ ؾٜىٙ ُْ ٣ًٛد ٛرحتج ًُُي ػ٠ِ جُٔىٌِ جٕ ٣وّٞ ذطو٤٤ْ  ٢ٌُ

 جوجت ٌٖٝسػَٔ جٌُطحذس ُِٔٞج٤ٞغ جُٔٞؾٞوز ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ:

 ٓٞج٤ٞغ جٌُطحذس ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط٣١ْٞر٤ٖ  15ٌَٖ ٌهْ 

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 

 

٠حُد كحًػٍ كحٗٚ ٖٓ جُٛؼٞذس جٕ ٗو٤٤ْ  30ك٢ جُٛلٞف جٌُر٤ٍز ٝجُط٢ ضكط١ٞ ًٔؼىٍ ػ٠ِ 

غسجْحذ٤غ ًٔح ٓلطٍٜ ًُُي جُطالخ أ١ ٗهطرٍْٛ ٖل٣ٞح ذٌَٗ ٓ٘لٍو ك٢ ًَ جْرٞػ٤ٖ جٝ غال

ػ٘ى جٍُٗٝع ذطو٤٤ْ ًطحذس جُطالخ ٝجػطحتْٜ جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس ػ٠ِ ًٛج جُطو٤٤ْ ٗكطحؼ 

 جْطهىجّ جال٠حٌجش جُطح٤ُس:  

 

 : ٓ٘حهٗس جُٔىٌِ clear assessment criteria ٓؼ٤حٌ جُطو٤٤ْ جُٞجٞف• 

٤٤ْ جًُجض٢  ٝضو٤٤ْ جُٔػ٤َ جُٔؼ٤حٌٓغ جُطالخ  ُؿؼِْٜ أًػٍ ٝػ٤ح ُٔح ٤ٌْطرٞج ٣ٝؿؼَ ٖٓ جُطو

 جًػٍ كؼح٤ُس ٝػ٤ِٔس ٖٓ نالٍ ٓح ٢ِ٣ : 

 

ٝضؼ٢٘ ٓىٟ جضٛحٍ جالٗٗحت جٌُٔطٞخ ذحُٞجؾد جٌُِٔق ذٚ ,:  message. جُط٤َٚٞ 1

  جُطحُد.

  

:  ٛٞ ٝٞٞـ ٌَٖ جالٗٗحت ٝض٘ظ٤ْ ًطحذطٚ ٝٗظحكس جُؿَٔ  organization. جُط٘ظ٤ْ 2

 ٝجٗحهطٜح  ٝٝٞٞـ جُططٌٞ ك٢ كٌٍضٚ .

   

ٝ ٛٞ جْطهىجّ أوٝجش  جٍُذ١ ذٌَٗ ٚك٤ف ٝجْطهىجّ جوٝجش جُط٘و١٤  , : linking. جٍُذ١ 3

  جُٔ٘حْرس.ٝضٍجذ١ كوٍجش جُٔٞٞٞع ذرؼٝ.
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جالْطهىجّ جُٛك٤ف ُِٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس   ٝػىو ٖٓ  :  accuracy. جُىهس 4

)ٍٓجؾؼس جْطٔحٌز جُطالخ ذحُلؼَ. جتنطحت ك٢ ج٤ٌَُٜ جُ٘ك١ٞ ٝجُٔلٍوجش جُط٢ وٌْٞٛح

) ٖٓ جٌُٖٔ جٕ ضـ٤ٍ ػ٘حٍٚ جُٔؼ٤حٌ قٓد قحؾس جٍُٔكن.( (( Rubric2 2جُطو٤٤ْ ٌهْ 

 جُطحُد ٝٗٞع جالوجت ٌٝج١ جُٔىٌِ(
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   ٣ٞٞف جْطٔحٌز ضو٤٤ْ ٌٝٔ جٌُطحذس جالٗطحؾ٤س 16ٌَٖ ٌهْ 

        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  -6وسابل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -5لياريخ الوقت وا--4اد  اليدريسية ا داف الم -3اسماا الطلبة الةياب  -2مخيصر 

 يمؤل 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 pair)جُطحُد +جُطحُد جُؿ٤ِّ(جْطهىجّ أٗٗطس ًطحذس  جُطحُر٤ٖ• 

writing activities     : 

 

ٖٓ جُٔل٤ى ضٍض٤د  ػَٔ جُطالخ ذٌَٗ أَٝجؼ) ٝقٓد ؾِْْٜٞ ك٢ جُٔوحػى(ػ٘ى جُو٤حّ 

ٌٖٝس جٌُطحذس   ال ٤ْٔح ك٢ جُٔٓط٣ٞحش جُٔهطِطس ج الٌٓح٤ٗس جُِـ٣ٞس ٤ُؿ٢٘ ذأٗٗطس 

 جُٔىٌِ جُلٞجتى جُطح٤ُس :

 

 .  ضرحوٍ جتكٌحٌ ٓؼح ًٝطحذطٜح ذٌَٗ ٓ٘ظْ 1

 3. ضٍض٤د جٌُطحذس ذٌَٗ  كوٍجش. 2

ْط٘طؽ ٖٓ يُي    غْ جُطالهف ذ٤ٖ ًطحذس جُطحُر٤ٖ جٌُطحذس ذٌَٗ كٍو١ ك٢ جُلوٍجش   .3

 ؿٔغ ٓٓطٟٞ ٝٓوىٌز ٠حُر٤ٖ ٓطؼح٤ٖٗٝ هرَ  ض٤ِٜٓٔح ُِٔىٌِ ُِلكٙ ٝجُطو٤٤ْ.ٓٓٞوز ض

  

 :   writing as classwork activityجٌُطحذس ً٘ٗح٠ ٚل٢• 

 

ٛ٘ح ضٌٕٞ جٌُطحذس ُالٗٗحت وجنَ ؿٍكس جُٛق ٝال ٣ؼط٠ ًٛج جُؼَٔ ًٞجؾد ذ٤ط٢  . ًٝٛج  

٢ جُٛق ٝجػطحت ضـ٣ًطٚ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٤ٌْٕٞ ُىٟ جُٔىٌِ  جُلٍٚس  جٌُحك٤س ُِطؿٞجٍ ك

جٍُجؾؼس ُِطالخ  ػ٠ِ أوجتْٜ  ٣ٝكىظ يُي ذؼى ًطحذطْٜ نط١ جالٗٗحت ٝجٗطحؼ ٓٓٞوجش 

 جٌُطحذس. 

  

 editing ضٛك٤ف جُٔىٌِ ج٣ٍُٓغ ٗظحّ ًطحذس جالٗٗحت وجنَ ؿٍكس جُٛق ٓغ• 

in class with correction codes  : 

 

جُٔىٌِ ج٣ٍُٓغ . ذىال ٖٓ ضٛك٤ف  جُٔل٤ىز ضٌٖٔ  ذحْطهىجّ ٗظحّ ضٛك٤ف جالٌٓٞجقى  

جالٗٗحت ٝجُطؼد ك٤ٚ  ٣ٌٖٔ ُِٔىٌِ ضأ٤ٍٖ جتنطحت ُِطالخ ُِؼَٔ ػ٤ِٜح ذأٗلْٜٓ. ئيج 

أػط٢   جُٞهص ٝذىأ جُطالخ ذحٌُطحذس ك٢ جُٛق   ْٞج جػحو جُٔىٌِ جالٗٗحت ُِطالخ ذؼى 

ىّ جُطالخ  جُ٘ظٍ ك٤ٚ جٝ  ػ٘ىٓح ٣طؿٍٞ جُٔىٌِ ك٢ جُٛق ُِ٘ظٍ ذأٗٗحتجش جُطالخ ٤ْٓطه

 ك٢ ًِطح جُكحُط٤ٖ.  جُٔىٌِ جٍُجؾؼس ٝٓالقظحضٚ ػٖ جالنطحت ٝ ٣ٌطرٞج ٓٓٞوز جالٗٗحت ضـ٣ًس

 

 : Use students` writing جْطهىجّ ًطحذحش جُطالخ• 

 

ػ٘ىٓح ٣٘ط٢ٜ جُطالخ ٖٓ ًطحذس جٗٗحتجضْٜ ذٌَٗ كٍو١ جٝ ؾٔحػ٢     كٖٔ جت٤ٔٛس ذٌٔحٕ 

ٍٓقِس ك٢ جُ٘ٗح٠ جٌُٔطٞخ ضٜىف ج٠ُ جٕ ٣وّٞ جقى  جالْطلحوز ٖٓ  ٓح ًطرٞج.  كإٔ جنٍ

 جُطالخ ذوٍجتز جالٗٗحت ٝ ٓ٘حهٗس ٖٓ هرَ جُطالخ. 

 : do assessment in the class جُو٤حّ ذحُطو٤٤ْ ك٢ ؿٍكس جُٛق• 
 

٣ٍ٠وس ٝجقى ٓل٤ىز ُِؿٔغ ذ٤ٖ جُطو٤٤ْ جًُجض٢   ٝضو٤٤ْ جُٔػ٤َ ٝضو٤٤ْ جُٔىٌِ ٛٞ ذأػطحت  

ُٛق ٝنٛٞٚح جيج ًحٕ جُؼَٔ ػٖ ٣ٍ٠ن جالَٝجؼ ٖٓ جُطالخ)جُؼَٔ ُِطو٤٤ْ  ك٢ ج جُٞهص

. ٝٞغ جٗٗحتجش جُطالخ ػ٠ِ جُؿىٌجٕ ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحت جُٛق ٓغ -جُػ٘حت٢(ٌُطحذس جالٗٗحت  
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ٝٞغ ٓؼ٤حٌ ٓٓرن ٓطلن ػ٤ِٚ ذأ ػطحت جالٗٗحت وٌؾس ٖٓ هرَ جُطالخ ضٌطد ك٢ ٜٗح٣س 

جُطالخ ذؼى يُي ٣هطحٌ جُٔىٌِ  جُٔٓٞوز ٓغ ضٞه٤ؼْٜ ٣ٟغ جُٔىٌِ وٌؾس ذؿحٗد وٌؾس

جٗٗحتجش ٓؼ٤٘س ٣ٝوحٌٕ ذ٤ٖ جُىٌؾحش جُٔؼطحز ٖٓ هرَ جُطالخ ٝوٌؾطٚ.ًٝٛٙ كٍٚس ٍُٗـ 

 جُٓرد ج١ًُ ػ٤ِٚ جٗٗحتج ٓؼ٤٘ح ٣ٓطكن وٌؾس  ؾ٤ىز جٝ نالكٚ. 

  

 : Portfolios )جُٔكحكع جُلٍو٣س(ِٓلحش قلع جٗٗحتجش جُطالخ•   

 

ٔحُْٜ   ػ٠ِ ٓىجٌ جُٓ٘س )ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ   غالغس ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ جنط٤حٌ جكَٟ جػ

أكَٟ هطغ  جٗٗحت٤س ك٢ ًَ كَٛ وٌج٢ْ( ٣ٌٖٝٔ ٝٞغ ًٛٙ جُوطغ ك٢ ِٓق ٌَُ ٠حُد 

)جُٔكحكع جُلٍو٣س( ٝك٢ ٜٗح٣س جُؼحّ جُىٌج٢ْ ٣وّٞ جُٔىٌِ ذحػطحت ضِي جالٗٗحتجش وٌؾحش 

جُؼحّ جُىٌج٢ْ    كٟال ػٖ  ضٞٞف جُططٌٞ ٝجُطوىّ جُٔؼٍك٢ ُِطالخ ك٢ ًطحذس جالٗٗحت نالٍ

جُؿٜٞو جُط٢ ذًُٞٛح ػ٠ِ ضِي جالٗٗحتجش  ًٝٛٙ جُٔكحكع ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ  ْؿالش ٓل٤ىز ؾىج 

ُطٓؿ٤َ جتوجت جُلٍو١ ٝجُطوىّ ك٢ جٌُطحذس  ٣ٌٖٝٔ إٔ ضٌٕٞ ٗٓهح ٣ٍٔ ػ٤ِٜح جُٔىٌِ  هرَ 

قد جُطحُد جُؿى٣ى ٤ُكىو ٓٓطٟٞ جُطالخ ٝٓىٟ ضوىْٜٓ ٌٝذٔح ضٛح ذىج٣س جُؼحّ جُىٌج٢ْ

 ج٠ُ ٚلٞف جٝ ٍٓجقَ وٌج٤ْس جنٍٟ .ػ٘ى جٗطوحُٚ 

 

 ASSESSMENT-SELF  غحُػح : جُطو٤٤ْ جًُجض٢

ػ٠ِ  ٣Iraq Opportunitiesكط١ٞ جُٜٔ٘ؽ جُؿى٣ى ك٢ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس كٍ٘ جُؼٍجم 

 :ٓٞٞٞػحش ٓ٘ظٔس ػٖ جُطو٤٤ْ جًُجض٢ ًٔح ٓر٤ٖ ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ
 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 ٌذ١ جُطو٤٤ْ جًُجض٢ ذطو٤٤ْ جُٔى٤ٌْٖ

assessment 

 

 جُىٌج٢ْ   ك٢ جُٔؿحالش جُطح٤ُس ُِلَٛ  وٌؾسج٠ِد ٖٓ جُطالخ ئػطحت أٗلْٜٓ       

  10             جُوٍجتز         10 ٝضكىظ              10ًطحذس       

  10جُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس          10جُٔلٍوجش            10جالْطٔحع  

 

ٝٓؿٔٞػحضْٜ ٖٓ جالٗٗحتجش , ٣unit diaryٌٖٔ ُِطالخ جْطهىجّ ٤ٓٞ٣حش جُٞقىز

٤ُوىٌٝج وٌؾس ٌَُ ػٍ٘ٛ ُـ١ٞ ٍٓ ذْٜ نالٍ جُؼحّ    portfoliosك٢ ٓكحكظْٜ جُٔكلٞظس

ضو٤٤ٔحش جُطالخ ٓٔحغِس ُطو٤٤ْ  غْ ٣وّٞ جُٔىٌِ ذٔوحٌٗطٜح ٓغ ضو٤٤ٔٚ. ئيج ًحٗص جُىٌج٢ْ

ُىٌؾس  جٓح ئيج ًحٗص ` ضو٤٤ٔحش جُطالخ أهَ ٖٓ ضو٤٤ْ جُٔىٌِ جُٔىٌِ ٣ٞجكن ٣ٝإ٣ى ضِي ج

٣ٟغ جُٔىٌِ وٌؾطٚ جُهحٚس ٓغ جُطؼ٤ِن. جٓح ئيج ًحٗص ضو٤٤ٔحش جُطالخ   ٍٓضلؼس   ق٤٘ثً 

ػ٠ِ جُٔىٌِ جٕ ٣٘طظٍ قط٠ ٣طكىظ ٓؼْٜ ػٖ يُي ذٌَٗ كٍو١ غْ ٣ٌطد جُىٌؾس جُٜ٘حت٤س 

كأيج جػطٞج قؿس ٓورُٞس ػ٠ِ جُٔىٌِ ٓغ ضؼ٤ِوٚ ػ٤ِٜح ذؼى ْإجٍ ًَ ْٜٓ٘ ػٖ جُٓرد 

هرٍٞ جُىٌؾس ٝ ٣٘ظٍ ك٢ ٌكؼٜح . ئيج جضٟف جٕ جُطالخ ُْ ٣أنًٝج جُؼ٤ِٔس  ػ٠ِ ٓكَٔ جُؿى 

ٝٞهٔٞج جُىٌؾس ذٌَٗ ٓطؼٔى  ُـٍٜ جُٔٓحٝٓس    ٣ٌٖٔ ُِٔىٌِ نلٝ جُىٌؾس. ًٔح ك٢ 

 جُؿىٍٝ جُطح٢ُ:

 جُٔىٌِ ٝجُطحُد٣ر٤ٖ ؾىٍٝ ض٣َٞغ جُىٌؾس  جُطوى٣ٍ٣س ٖٓ هرَ  18ٌَٖ ٌهْ 

 

Area  My mark   Teacher`s mark   Comment 
 Speaking    

 Listening    

 Reading    

 Writing    

 Grammar    

 Vocabulary    
 

  formal summative or: رابعا. اكخيبارات اليحريرية الراملة 

written tests   

جٝ ( quizٌطٞذس ٝضأنً ٌَٖ جالنطرحٌ ج٢ٓٞ٤ُ)ٝ ضٌٕٞ ػرحٌز ػٖ ٝغحتن ٓ               

ٌٓطٞذس جٝ ٓطرٞػس  ٝٛٞ   ذٌٞهسجْرٞػ٢ جٝ ١ٍٜٖ جٝ ٓ٘طٛق جُؼحّ جُىٌج٢ْ جٝ ٜٗح٣طس 

ضو٤٤ْ ٢ٌْٔ ضٌٕٞ ُٚ وٌؾس ػىو٣س   ضوٌٍ أْحِ أوجت جُطحُد ٝك٢ ًطحخ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس 

ٓحػى جُطالخ ػ٠ِ جُؿى٣ى كٍ٘ جُؼٍجم ٛ٘حُي ق٤ُ ًر٤ٍ ًُٜج جُ٘ٞع ٖٓ النطرحٌجش ض

 جػىجوْٛ ُالٓطكحٗحش جُؼحٓس جَُٞج٣ٌس   جُط٢ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ جوجتٜح. جالنطرحٌجش ك٢ كٍ٘
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 جُؼٍجم  ضك١ٞ ج٤ُُٔٔجش جُطح٤ُس : 

 ؾ٤ٔغ جالنطرحٌجش ضٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح  ذحُٔٞج٤ٞغ جُٔٞؾٞوٙ ك٢ ٝقىجش كٍ٘ جُؼٍجم. • 

ِْ هٞجػى جُِـس ٝجُٔلٍوجش. ٝضوىّ ٓلحض٤ف جنطرحٌجش جْطهىجّ جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس ضو٤ّ ضؼ• 

`. جنطرحٌجش جُوٍجتز ٝجٌُطحذس  Student`s Bookجإلؾحذس ك٢ ٜٗح٣س جٌُطحخ جُٔى٢ٌْ

. جُٜٔحّ ذحُٔٞجو جُٔٞؾٞوز ك٢ ٝقىجش جُٜٔ٘ؽ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٞجو ٓػ٤ٍز ُالٛطٔحّ ٝيجش ِٚس

٠ جالْطٍجض٤ؿ٤حش ٓٔحغِس ُطِي جُط٢ ٣ركع ػٜ٘ح جُطالخ  ك٢ جٌُطحخ جُٔوٌٍ   ٝضًٍُ ػِ

جُطٞج٤ِٚس جُط٢ قِٛٞج ػ٤ِٜح. ًٔح ٛ٘حى ٓلحض٤ف جإلؾحذس ك٢ ٜٗح٣س جٌُطحخ جُٔى٢ٌْ `. ًٛٙ 

 جالنطرحٌجش ٝجٞكس ضٔحٓح ك٢ جُؿىجٍٝ جُطح٤ُس : 

 

 

 جُطك٣ٍ٣ٍس ك٢ ٜٓ٘ؽ جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ ٣ٞٞف جٗٞجع النطرحٌجش 19ٌَٖ ٌهْ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 

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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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. 
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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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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 ضو٤٤ْ ٜٓحٌجش جٌُطحذس 

 

جُٔؼ٤حٌ  -1ؼح٤٣ٍ ضو٤٤ْ جٝ ضٛك٤ف ٓحوز جالٗٗحت ٢ٛٝ ٛ٘حُي ٗٞػحٕ ٖٓ ٓ•       

ًٝٛج جُ٘ٞع ٣وّٞ ذطٓؿ٤َ جالوجت ذٌَٗ ٖحَٓ ذىٕٝ ٌٓٞٗحش  holistic rubricجُٗحَٓ

ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ ٣ٓؿَ   Analytic rubricجُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ -2ج٤ُٝس ٓ٘لِٛس  

جُىٌؾحش ٤ُؼط٢ وٌؾس ٌٓٞٗحش ج٤ُٝس ٓ٘لِٛس ٖٝٓ غْ ٤ٟ٣ق جٝ ٣ٍذ١ ضِي جٌُٔٞٗحش جٝ

 ٜٗحت٤س ًحِٓس. 

 ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ُٓج٣ح ٝػ٤ٞخ ًَ ٜٓ٘ح : 

 

 ٣ٞٞف ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ٓؼح٤٣ٍ جُلكٙ ُٔحوز جالٗٗحت 23ٌَٖ ٌهْ                           

 جُٔؼ٤حٌ

Scoring  

Rubric  

      Strengths   ٗوح٠ جُوٞز  Limitations  جُطكلظحش جٝ ٗوح٠ جُٟؼق 

Holistic 

 جُٗحَٓ

*Scoring is faster than with analytic 

rubrics  

*View the performance as a whole  

جٍْع ك٢ ػ٤ِٔس جُطٛك٤ف ٝيُي ذأنً ٗظٍز ٖحِٓس 

 ػ٠ِ جالوجت

* No focus on details  

*Scorer bias or errors can be masked  

ال ٣كىظ ض٤ًٍُ ػ٠ِ ٌٓٞٗحش جالٗٗحت جُٔٛكف ٣ٌٖٔ  

 طحت ٌٖٓٔ جٕ ضَٜٔ جٝ ضـط٠ ٖٓ هرِٚجٕ ٣طك٤ُ ٝجالن

Analytic 

 جُطك٢ِ٤ِ

*Identifies strengths and weaknesses of 

each participant  

*Some key elements may be given  

higher weight in scoring ٣ر٤ٖ ٗوح٠ جُٟؼق 

 ٝجُوٞز ُِطحُد ٓغ جُػوَ ك٢ ػ٤ِٔس جُطٛك٤ف 

*Scoring is slower  

*Difficult to identify well defined 

elements   

ػ٤ِٔس جُطٛك٤ف ذط٤ثس ٖٓ جُٛؼٞذس ضؼ٤٤ٖ جُؼ٘حٍٚ  

 جُٔكىو ؾ٤ىج
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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 



102 

 

 102 

 ك٤ٔح ٢ِ٣ :  24 ٝ 23 ٌهْ جالٌٖحٍض٤ٞٞف 

)  رااي مان ج اللةااة اكنيليزيااة الجديااد سااؤال اكنراااا ويي يااة رحابيقيايم م ااارات الييابااة 
 ( Iraq Opportunitiesررب العراق 

 : ٛ٘حُي ٗٞػحٕ ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ ُلكٙ ٓحوز جالٗٗحت ٢ٛٝ 

 :holistic rubricجُٔؼ٤حٌ جُٗحَٓ -1

 ٌٓٞٗحش ج٤ُٝس ٓ٘لِٛس   ًٝٛج جُ٘ٞع ٣وّٞ ذطٓؿ٤َ جالوجت ذٌَٗ ٖحَٓ ذىٕٝ      

  : Analytic rubricجُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ -2

ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ ٣ٓؿَ ٌٓٞٗحش ج٤ُٝس ٓ٘لِٛس ٖٝٓ غْ ٤ٟ٣ق جٝ ٣ٍذ١ ضِي      

 جٌُٔٞٗحش جٝجُىٌؾحش ٤ُؼط٢ وٌؾس ٜٗحت٤س ًحِٓس. 

 ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٗوح٠ جُوٞز ٝجُٟؼق ٌَُ ٜٓ٘ٔح : 

  

 ُٗحَٓ ٝ جُطك٢ِ٤ِ ضرىٝ ٝجٞكس ك٤ٔح ٢ِ٣:ٗوح٠ جُٟؼق ٝجُوٞز ك٢ جُٔؼ٤ح٣ٌٖ  ج
 

: ٣ٌٕٞ جُٔؼ٤حٌ جُٗحَٓ ٣ٍْؼح ك٢ ػ٤ِٔس جُلكٙ جًػٍ ٖٓ جُٔؼ٤حٌ ٗوح٠ جُوٞز -1

جُطك٢ِ٤ِ ٣ٝرىٝ جٕ جُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ ٣ر٤ٖ ٗوح٠ جُٟؼق ٝجُوٞز ك٢ ٓٓطٟٞ جُطحُد 

 جُٔؼٍك٢ ذىهس جًػٍ ٖٓ جُٔؼ٤حٌ جُٗحَٓ.

ض٤ًٍُ ػ٠ِ ٌٓٞٗحش جالٗٗحت ٖٓ هرَ  : ك٢ جُٔؼ٤حٌ جُٗحَٓ ال٣كىظ ٗوح٠ جُٟؼق -2

جُلحقٙ ٣ٌٖٝٔ ُٚ جٕ ٣طك٤ُ ٝ ٣َٜٔ جٝ ٣ـط٢ جٝ ٣طـح٠ٞ ػٖ ذؼٝ جالنطحت. جٓح 

 ك٢ جُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ كطٌٕٞ ػ٤ِٔس جُلكٙ ذط٤ثس ؾىج ٝٓطؼرس ُِلحقٙ ٗلٓٚ.

 

( ٗرىىىأ  ذطكى٣ىىىى ػىىىو ٓىىىٖ  (holistic rubricجُٗىىحَٓ ُِكٛىىٍٞ ػِىى٠ ٗٔىىىحيؼ جُطو٤ىى٤ْ•  

ٞوز كى٢  جوجت جُطىالخ   ضطىٍجٝـ ٓىح ذى٤ٖ وٌؾىس جوجت ٓ٘هلٟىس ئُى٠ وٌؾىس جوجت ٓٓط٣ٞحش جُؿ

ػح٤ُىىس  . غىىْ ضوىىّٞ ذطؼ٣ٍىىق ٗطىىحم جُٔؼ٤ىىحٌ ٓىىٖ نىىالٍ ٝٚىىق جُهٛىىحتٙ جُطىى٢ ضكىىىو ًىىَ ٓىىٖ 

وٌؾىىس ؾىىٞوز جتوجت ٣ٍ٠ٝوىىس ْىىٍو جُلٌىىٍز. ٣ٝؿىىَٞ ضؼ٤ىى٤ٖ أٌهىىحّ أٝ ػالٓىىحش ٗٞػ٤ىىس  ٌُىىَ 

ٗٗىحت قٓىد جُٔؼ٤ىحٌ جُٗىحَٓ ٠روىح ٝ ًٔىح ٣طْ ككٙ ْىإجٍ جالٓٓطٟٞ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش جتوجت. 

:٢ِ٣ 

  

( جيج ضٞكٍ ك٢ جالٗٗحت وٌؾحش ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 5ضؼط٢ وٌؾس ًحِٓس)  -1

 :جُٛلحش جُطح٤ُس

   ِِْٓس ٝجْؼس ٖٓ جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد جُ٘ك٣ٞس جُط٢  جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد :

 ض٤ٍٗ ج٠ُ ٤ْطٍز ُـ٣ٞس ًحِٓس.

 َٞٞٞع ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ ٝجٞف ٓغ ض٘ٞع جقطٞجت جُٔ  :جُط٘ظ٤ْ  ٝ جٍُذ١ ٝجُطٓؿ٤

 ِٓكٞظ  ك٢ أوٝجش جٍُذ١.

 ػٍٜ ٝ ضٓؿ٤َ ٖحَٓ ٝٚك٤ف جُؼٍٜ ٝضـط٤س جُ٘وح٠ جالْح٤ْس ُِٔٞٞٞع :

 ُِٜىف ٌٝٓٞٗحش جُٔٞٞٞع ٖٝهٞٚٚ.

  ٝؾٞو ضـط٤س ًحِٓس  جضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز جُٔطٍٝقس ٝ جُه١ ٝ جالٓالت :

٤س ٝؿ٤حخ جنطحت جوٝجش ُ٘وح٠ جُٔٞٞٞع جالْح٤ْس ٓغ ؿ٤حخ جالنطحت جالٓالت

 جُط٘و١٤  ٓغ ؾٞوز ٝؾٔح٤ُس ك٢ جُه١.
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 ( جيج ضٞكٍ ك٢ جالٗٗحت ٓح٢ِ٣:ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 5وٌؾحش ٖٓ  4ضؼط٠ ) -2

 
   ضٞكٍ ِِْٓس ؾ٤ىز ٖٓ جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد ض٤ٍٗ ج٠ُ  جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد :

 ٤ْطٍز ُـ٣ٞس.

  َذ١ ضطهَِ : ٝؾٞو ض٘ظ٤ْ ٓإغٍ ٓغ جوٝجش ٌجُط٘ظ٤ْ  ٝ جٍُذ١ ٝجُطٓؿ٤

 جُٔٞٞٞع.

  ضٞكٍ ػٍٜ ٓغ ضٓؿ٤َ ٚك٤ف جُؼٍٜ ٝضـط٤س جُ٘وح٠ جالْح٤ْس ُِٔٞٞٞع :

 ُِٜىف ٌٝٓٞٗحش جُٔٞٞٞع ٖٝهٞٚٚ.

  ضٞكٍ ضـط٤س كو١ ُ٘وح٠ جضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز جُٔطٍٝقس ٝ جُه١ ٝ جالٓالت :

جُٔٞٞٞع  ٣ٍجكوٜح ضل٤َٛ ًحف ٓغ ٝؾٞو جنطحت جٓالت٤س ه٤ِِس ؾىج ٝٝٞٞـ 

 ك٢ جُه١ .

 

 جيج ضٞكٍ ك٢ جالٗٗحت ٓح٢ِ٣: وٌؾحش ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ( 3) ضؼط٠  -3

 

   ضٞكٍ ِِْٓس ٓ٘حْرس ٖٓ جُٔلٍوجش ٝ جُطٍج٤ًد ٓغ :  جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد

 .ذؼٝ جالنطحت

   َض٘ظ٤ْ ٓالتْ ٓغ جوٝجش ٌذ١ ذ٤ٓطس ٝ ه٤ِِس.جُط٘ظ٤ْ  ٝ جٍُذ١ ٝجُطٓؿ٤: 

  ٓؿ٤َ ٚك٤ف ٝ ػحّ : ػٍٜ ٓغ ضجُؼٍٜ ٝضـط٤س جُ٘وح٠ جالْح٤ْس ُِٔٞٞٞع

 ُِٜىف ٖٝهٞ٘ جُٔٞٞٞع.

  ضـط٤س جُ٘وح٠ جضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز جُٔطٍٝقس ٝ جُه١ ٝ جالٓالت :

 جُٔطِٞذس ُِٔٞٞٞع كو١ ٓغ ذؼٝ جالنطحت جالٓالت٤س ٝهِس ك٢ ٝٞٞـ جُه١.

 

 جيج ضٞكٍ ك٢ جالٗٗحت ٓح ٢ِ٣: وٌؾس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ( 2) ضؼط٠  -4

 
   جُطٍج٤ًد ٝجُٔلٍوجش ٓغ جنطحت ٝؿٜٔٞ  : ِِْٓس ٖٓجُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد

 ك٢ جُطٞجَٚ.

 َض٘ظ٤ْ ؿ٤ٍ ٓطؿحّٗ ٣ٍجكوٚ جوٝجش ٌذ١ ه٤ِِس جٝ  جُط٘ظ٤ْ  ٝ جٍُذ١ ٝجُطٓؿ٤:

 ؿحترس ضٔحٓح.

 ٓكحٝالش كحِٖس ك٢ جُؼٍٜ  جُؼٍٜ ٝضـط٤س جُ٘وح٠ جالْح٤ْس ُِٔٞٞٞع:

 جُٛك٤ف ٝجُطٓؿ٤َ.

 ٛ٘حُي ذؼٝ جُكًٝكحش  :جضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز جُٔطٍٝقس ٝ جُه١ ٝ جالٓالت

٣ٍجكوٜح جكٌحٌ ؿ٤ٍ ٓطِٛس ذحُٔٞٞٞع ٓغ ٝؾٞو جنطحت جٓالت٤س ٝجنطحت ك٢ 

 جُط٘و١٤  ٌٝوجتز ك٢ جُه١..

 

 جيج ضٞكٍ ك٢ جالٗٗحت ٓح ٢ِ٣: وٌؾس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ( 1) ضؼط٠ -5
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 ِِْٓس ٤ٞوس ٖٓ جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد ٓغ جٗؼىجّ : جُٔلٍوجش ٝجُطٍج٤ًد

 ٤ُِٓطٍز جُِـ٣ٞس.

 ٗوٙ ك٢ جُط٘ظ٤ْ ٝجوٝجش جٍُذ١ جٝ ؿ٤حذٜح ضٔحٓح : ٤ْ  ٝ جٍُذ١ ٝجُطٓؿ٤َجُط٘ظ

 ٖٓ جُ٘ٙ جالٗٗحت٢.

 ؿ٤حخ جُٞػ٢ ك٢ جُؼٍٜ : جُؼٍٜ ٝضـط٤س جُ٘وح٠ جالْح٤ْس ُِٔٞٞٞع

 ٝجُطٓؿ٤َ ٣ٌٛٞز ضحٓس.
 قًٝكحش ًػ٤ٍز ٓغ جضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز جُٔطٍٝقس ٝ جُه١ ٝ جالٓالت :

ٝػىّ ٝٞٞـ جُه١ ٓغ ًػٍز ك٢  جالْح٤ْسؿ٤حخ الضٛحٍ جُٔٞٞٞع ذحُلٌٍز 

 .جالنطحت جالٓالت٤س ٝجنطحت جُط٘و١٤

ٗرىأ ذطكى٣ى جُؼ٘حٍٚ جٍُت٤ٓ٤س أٝ  (Analytic rubric)ذحُ٘ٓرس ُِٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ  

جٌُٔٞٗحش توجت ٓؼ٤ٖ ذاٗٗحت هحتٔس. غْ ٗوّٞ ذط٤ْٔٛ ٓو٤حِ جُطو٤٤ْ الْطهىجٓٚ  ك٢ ضو٤٤ْ 

 ٌٕٞ. أوجت جُطالخ ػ٠ِ ًَ ػٍ٘ٛ جٝ ٓ

   Constructing Rating Scaleذ٘حت ٓو٤حِ جُط٤٘ٛق

ٓو٤حِ جُط٤٘ٛق ٣طٌٕٞ ٖٓ ِِْٓس ٖٓ جُهطٞجش أٝ جُ٘وح٠ جُط٢ ضٓطهىّ ُٞٚق • 

جُهطٞجش ك٢ جُٔؼ٤حٌ ٛٞ جُْٜٔ. كٌِٔح َجوش  جُهطٞجش  ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس ٖٓ جتوجت. ٝػىو 

نطٞجش ضو٣ٍرح  7َٛ جق٤حٗح ئ٠ُ   َجوش جُٔٞغٞه٤س ك٢ جُٔؼ٤حٌ  . ًٝٛٙ ج٣ُُحوز جُِٔكٞظس ض

نطٞز ضو٣ٍرح.  ًُُي كإٔ جُؼ٘حٍٚ جُٔكط٣ٞس  20  جٓح ٣َحوز جُٔٞغٞه٤س كٓط٘كٍٓ  ُطَٛ ئ٠ُ 

ػ٠ِ ػىو جًرٍ ٖٓ جُهطٞجش ٗحوٌج ٓح ضٓطهىّ  ٌُٕٞ ج٣ُُحوز ك٢ جُٔٞغٞه٤س  جُ٘حضؿس ٖٓ 

و جُٔٞغٞه٤س جٞحكس جُهطٞجش ْطٌٕٞ ذحُطح٢ُ ٠ل٤لس . جٗٚ ُٖٔ جُُٜٓٞس ذٌٔحٕ جٕ ضُوج

  ذأٞحكس ج٣ُُٔى ٖٓ جُؼ٘حٍٚ  . 

 ( ٣ٓطهىّ  جُطح٢ُ ك٢ ككٙ جالٗٗحت:Analytic Rubricك٢  جُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ) 

ٗكىو جالنطحت جٝال غْ ٗؼِٜٔح ذحالٖحٌجش جٝجُؼالٓحش جُطح٤ُس ذؼى يُي ٗكٓد ػىو جالنطحت ٓغ 

٢ُ ضؼط٠ جُىٌؾس ضؼ٤٤ٖ جُىٌؾحش جُٔكٓٞٓس ٌَُ نطأ ٓغ ؾٔغ وٌؾحش جُكٓٞٓحش ٝذحُطح

 جُٜ٘حت٤س جُرحه٤س ذؼى جُكْٓ  :

 ًٝٔح ٢ِ٣:

 t like cheese .                       dosen`He( ٓػ٣Sَإٍٖ جُهطأ جالٓالت٢ ذـ ) -1

        

  cleaned her  up sheShe got( ٓػَ  ٣pإٍٖ جُهطح ك٢ جوٝجش جُط٘و١٤ ذـ ) -2

teeth.  

 the book.                We looked( ٓػَ   ٣8إٍٖ نطأ جٌُِٔس جُٔلوٞوز ذـ )  -3

          

 this books.I`ve read         ٓػَ   G)٣إٍٖ جُهطأ جُ٘ك١ٞ جٝ جُط٤ًٍر٢ ذـ )  -4

         

 My dad is a good( ٓػَ.  Wضإٍٖ جٌُِٔس جُٔٓطهىٓس ك٢ ٌٓحٕ نطأ ذـ )   -5

cooker  

the room.  inered Thy ent(  ٓػَ    ) (ضإٍٖ جٌُِٔس جُُجتىز ك٢ جُؿِٔس ذـ )   -6
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 tennis.      a lotI like( ٓػَ  ٣Oإٍٖ جُهطأ ذطٍض٤د جٌُِٔحش ك٢ جُؿِٔس ٣ـ )   -7

                                

جُٔؼح٤٣ٍ جًًٌُٔٞز جػالٙ ضٓطهىّ ٓغ جُِِٓٓس جُؿى٣ىز ُٜٔ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس )كٍ٘  

 جُؼٍجم(.

( ٝٛٔح ٜٓ٘ؽ جُٛق جُهحّٓ NECIؽ جُوى٣ْ)جٓح جٌُطد جُٔطرو٤س ٖٓ ِِْٓس جُٜٔ٘ 

Book 7 ٜٝٓ٘ؽ جُٛق جُٓحوِ جالػىجو١Book 8  ٙ٣ؿد جٕ ٗٓطهىّ ك٢ كك )

ٖٓ ض٤ٚٞحش ٓؼٜى ضط٣ٍٞ ضى٣ٌّ جالٗٗحت جُهح٘ ذٜٔح جُٔؼ٤حٌ جُطك٢ِ٤ِ جُوى٣ْ ٝج١ًُ ٛٞ 

( ك٢ جُؼٍجم. جُٔؼٜى ج١ًُ ًحٕ ٣ٍٗف ػ٠ِ ضى٣ٌّ جُٔ٘حٛؽ  IDELTIجُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس)

 ( ٝ ٣طْ جُؼَٔ ك٢ ًٛج جُٔؼ٤حٌ ًٔح ٢ِ٣: (NECIُوى٣ٔس ِِْٓس ج

٣طْ ككٙ جالٗٗحت ذط٣ٍوس ضك٤ِ٤ِس ٝيُي ذٔكحْرس ًَ ؾِٔس ٖٓ ؾَٔ جالٗٗحت ػ٠ِ جُهطأ 

 جالٍٝ ك٤ٜح  ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُطح٤ُس:

 Spelling mistakeجُهطأ جالٓالت٢    -1

 Grammatical mistakeجُهطأ جُ٘ك١ٞ  -2

 Punctuation mistakeُط٘و١٤ جُهطأ ذأوٝجش ج -3

ٝضَٜٔ ذو٤س جالنطحت ك٢ جُؿِٔس جُٞجقىز ًطو٤٤ْ ُلٌٍز ٓٞٞٞع جالٗٗحت ًٝٛٙ جُط٣ٍوس  

ًحٗص ٗحؾكس ج٠ُ قى ًر٤ٍ ٓغ جُؼِْ جٜٗح ضكطحؼ ؾٜى ٝوهس ٖٓ جُلحقٙ ٣ٟحف ج٠ُ يُي 

 جُرط٢ت جٌُر٤ٍ ك٢ ضطر٤وٜح.

ُِِٓٓس جُؿى٣ىز ُٜٔ٘ؽ جُِـس جٓح جُط٣ٍوس جُؿى٣ىز ُِطو٤٤ْ جُٗحَٓ ٝجُٔٓطهىٓس ك٢ ج

جال٣ُ٤ٌِٗس )كٍ٘ جُؼٍجم( كطكط١ٞ ػ٠ِ ػ٘حٍٚ ًػ٤ٍز ٝٓؼوىز ضحنً ؾٜى  ٝٝهص ًر٤ٍجٕ 

   .  ٖٓ جُلحق٤ٖٛ
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 الطريقة العامة ليدريب من ج اللعة اكنيليزية ررب العراق 

              
      ليدريب  ررب العراق يوض  الطريقة العامة 25ريل رقم            

 .          حرية المدرب ودورط ري ال صل الدراسي              

  

 

٣ٞٞىىىف جُٔىىىىٌِ ٣ٍ٠وىىىس جُؼٔىىىَ ُِطحُىىىد ذحْىىىطهىجّ ْٝىىىحتَ جت٣ٟىىىحـ جُٔكلىىىُز ًحُٛىىىٌٞ 

ُِؼٔىىَ  ٝجٌُحٌضىىحش ٝجُهىىٍجت١ ٝجُْٞىىحتَ جُٔطحقىىس  غىىْ ٣ؼطىى٢ جُٞهىىص جٌُىىحك٢ ُٔؿىىح٤ٓغ جُطِرىىس 

ػ٠ِ جُٞجؾد جُِـ١ٞ جُٔهٛٙ ذؼىى يُىي ٣وىّٞ ذأػطىحت جُطـ٣ًىس جٍُجؾؼىس ذؿُٞىس ْى٣ٍؼس غىْ 

( ٣ٟٝىغ ٓؼ٤ىحٌ ٓؼ٤ى٤ٖ  ٣rubricوّٞ ذطو٤٤ْ جُطِرس ػٖ ٣ٍ٠ن جْطٔحٌز جُٔٗحٛىز ج٤ٓٞ٤ُىس )

٣طحذغ ك٤ٚ جُططٌٞ جُٔؼٍك٢ ٝجُِـ١ٞ ُِطحُد ٝوٌؾس ٓٓحٛٔطٚ ك٢ ػ٤ِٔس جُطٞجَٚ ٓغ جُٔػ٤ىَ 

 unitػس ذؼى يُي ٣وّٞ ذٔ٘حهٗس جُٞجؾد ٤ُطأًى ٖٓ جٕ جُٜىف جُؼحّ هى ضكون)ٝجكٍجو جُٔؿٔٞ

objectives كؼال ) . 
 

 

      GIVE          

      TIME 
٣ؼط٢ جُٔىٌِ ٛ٘ح جُٞهص 

جٌُحك٢ ُِطِرس ُِؼَٔ ذٔؿح٤ٓغ 

ٚـ٤ٍز ًٝر٤ٍز ُِطٞجَٚ 

 ذحْطهىجّ جُِـس

 

ASSESS 
٣وّٞ جُٔىٌِ ٣ؿٔغ 

ٓـِٞٓحش ػٖ ضطٌٞ ٠ِرطٚ 

جُٔؼٍك٢ ذحْطهىجّ جْطٔحٌز 

 نحٚس ٓؼىز ًُٜج جُـٍٜ

 INSTRUCT      
٣ٍٗـ جُٔىٌِ ٣ٍ٠وس جُؼَٔ  

 ِـ٣ٞسذحُطٔح٣ٌٖ ٝجُٜٔحّ جُ

٣ٝٓطهىّ ؾ٤ٔغ ْٝحتَ 

جال٣ٟحـ جُٔطحقس ٖٓ 

ٌٓٛٞجش ٝنٍجت١ ٝ جؾُٜز 

 ػٍٜ ٝجؾُٜز ٚٞض٤س

     GIVE 

FEEDBACK 
٣وّٞ جُٔىٌِ ذحُطؿٍٞ ك٢ 

جُٛق ُٔٗحًٌس جُطِرس 

ذحُؼَٔ ٝجػطحت جُطـ٣ًس 

 جٍُجؾؼس ٝجُطٗؿ٤غ
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 The Application of Communicativeضطر٤ن جُٜٔ٘ؽ جتضٛح٢ُ 

Approach 

 

 جُىنٍٞ ُِٛق ذؼٝ جُطك٤ٍٟجش هرَ  

 

 جُٔٞجو  

  

 text-based materials( جُٔٞجو جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُ٘ٙ 1)

ٗٔٞيؾ٢ ٣ك١ٞ ػ٠ِ ٓٞٞٞع ؾ١ٍٛٞ   ٝضك٤َِ جُٜٔحّ جُِـ٣ٞس  ٖٓ أؾَ ًَ وٌِ 

جُطط٣ٍٞ جُٔٞٞٞػ٢ ٣ؼطرٍ ٝٞؼح ػ٤ِٔح ٖٓ جُٔٔحٌْس ُِٞٚق ٝٓكلُج ُِؼٍٜ ٝجْط٤ؼحخ 

 جالْثِس ٝجػحوز ٤ٚحؿس جُطٔح٣ٌٖ جُِـ٣ٞس.

  

٢ٛ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ  task-based material( جُٔٞجو جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُٜٔح2ّ)

جتوٝجٌ ٝجُٔكحًحز   ٝأٗٗطس جالضٛحٍ جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُٜٔحّ  جػىش ُىػْ ضى٣ٌّ   جتُؼحخ   ٝ 

 جُِـس  .  ّٚلٞف جُط٣ٍوس  جالضٛح٤ُس ك٢ ضى٣ٌ

 

 : authentic materials( جُٔحوز جُكو٤و٤س ٝجُك٤س3)

جو جُك٤س ٝجُكو٤و٤س جُط٢ ٞٝهى وػ٠ جُؼى٣ى ٖٓ أٗٛحٌ ضى٣ٌّ جُِـس جالضٛح٤ُس جْطهىجّ  جُٔ

طس جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس ُِ٘حِ ٝض٘وِٜح ُِلٍٛٞ جُىٌج٤ْس . ًٝٛٙ جُكحُس  ضَٗٔ ضؼٌّ جٗٗ

جُؼالٓحش   ٝجُٔؿالش   ٝجإلػالٗحش   ٝجُٛكق ٝجالُؼحخ ٓػَ    جُْٞحتَ جٍُٔت٤س جُك٤س 

ٝجالؿح٢ٗ ٝج٠ٍٖس جُل٤ى٣ٞ   أٝ   ٓٛحوٌ جٍُّْٞ جُر٤ح٤ٗس ٝجٍُٔت٤س جُٔك٤طس ذح١ُْٞ 

 ٠٘ جتٗٗطس جُطٞج٤ِٚس ػ٤ِٜح. جُطر٤ؼ٢ ُِطحُد ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضر

 

   (وٌٝ جُٔىٌِ ك٢ ضى٣ٌّ ٓحوز جُٜٔ٘ؽ جُؿى٣ى) كٍ٘ جُؼٍجم   

 

ك٢ ؿٍكس جُٛق ْٜٓ ؾىج ٝنط٤ٍ ذؼى جُطـ٤٤ٍ جٌُر٤ٍ ج١ًُ قَٛ ك٢  جُٔىٌِوٌٝ   جٚرف

ج٠ُ جُط٣ٍوس     Audi-lingualجُؼٍجم   ٝجُطكٍٞ جُٔلحؾة  ٖٓ جُط٣ٍوس جُٛٞض٤س

  ٣ٓطكن ٝهلس ٣ٞ٠ِس ٝؾحوز ُلْٜ ٝضوى٣ٍ Communicative Approachجُطٞج٤ِٚس 

جُؼٞجهد ٝ ٌُٕ٘ٞ ؾح٣ُٖٛ ُٔح ٣ؿ١ٍ ك٢ ج٤ُٔىجٕ جُطٍذ١ٞ جالٕ. كح ُٔىٌِ  ك٢ جُٞهص 

جُكحٍٞ   ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ذ٤٘س ٖٓ قو٤وس جٕ جُٜٔ٘ؽ جُوى٣ْ جُٔؼطٔى ػ٠ِ جُط٣ٍوس 

(ٛٞ ج١ًُ ٣لؼَ (teacher-centred  ًحٕ ًٍُٓٙ جُٔىٌِ  NECIجُٛٞض٤س ٝج٠ُٔٓٔ   

ًَ ٢ٖت ك٢ جُٛق    جٓح جُٜٔ٘ؽ جُؿى٣ى جُٔؼطٔى ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُطٞج٤ِٚس 

Communicative Teaching  ٝجُط٢ ضًٍُ ػ٠ِ جُٔٓحٌ جُؿى٣ى   ٝجُط٢ ٣ٌٕٞ جُطحُد

ًُُي ضؼوى جالٍٓ ػ٠ِ  كحُٔٓأُس هِرص ٌأْح ػ٠ِ ػود (student-centred)   ٓكٌٞٛح

٤ىج   تٕ ٓؼظْ جُٞجؾرحش ٝجُٜٔحّ جُِـ٣ٞس ضؼط٠ ُِطحُد جُٔىٌِ كؼ٤ِٚ  إٔ ٣ؼٍف وٌٝٙ ؾ

جًػٍ ٓ٘ٚ ج٠ُ جُٔىٌِ ج١ًُ ٣ٌٕٞ وٌٝٙ ٓٗحٛى ٝٓٓحػى ٍٝٓهد ػ٠ِ جوجت جُطحُد ًَٝ يُي 

 ٣كىظ ُكع جُطحُد ػ٠ِ ٤ًل٤س جُطىجنَ ٓغ َٓالتٚ ذحْطهىجّ ال٣ُ٤ٌِٗس ػ٠ِ جُٔىٌِ جٕ 
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 .٣أنً جُ٘وح٠ جُطح٤ُس ذؼ٤ٖ الػطرحٌ

 

 :  ِلَٛهرَ جُىنٍٞ ُ

 

٣هط١ ػ٠ِ جُٔىٌِ إٔ ٣ؼى ٗلٓٚ ؾ٤ىج هرَ جًُٛحخ ئ٠ُ ؿٍكس جُٛق   كاٗٚ ٣ؿد إٔ • 

 ٗلٓٚ ؾ٤ىج   ٣ٝؼى جُٔٞجو جُط٢ ْٞف ٣ؼٍٜٞح ٝجُٔؼ٤٘حش جُر٣ٍٛس جُٔطِٛس ذحُٔحوز. 

٤ٜ٣أ جالؾُٜز جُٛٞض٤س ُالْطهىجّ جُل١ٌٞ   ٣ٝطأًى ٖٓ إٔ جُٔوطٞػس جُٛك٤كس ؾحُٛز • 

 جُل١ٌٞ قط٠ ال ٣و٢ٟ ٝهطح ُِركع ػٜ٘ح.  ُالْطٔحع ٝجالْطهىجّ

ًطحذس جُهطس ػ٠ِ جْطٔحٌز جُطو٤٤ْ جُٔؼىز  ًُٜج جُـٍٜ ٓغ جالٛىجف جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُٞهص • 

 جُٔرًٍٝ ػ٠ِ ًَ ٛىف. 

ًطحذس جتٛىجف جُطؼ٤ٔ٤ِس ػ٠ِ ٌٝهس ًر٤ٍز ُط٘ل٤ًٛح ٝضؼ٤ِوٜح جٓحّ جُطالخ ك٢ ١ْٝ جُٛق • 

جْطهىجّ ْٝحتَ جال٣ٟحـ جُٔطؼِوس ذحُٔحوز ٖٓ ٌٚٞ ٖٓ ذىج٣س جُٞقىز قط٠ جٗطٜحتٛح. غْ 

( ٝجْطهىجّ جُؼٍٜ جُلى١ٞ٣ جٕ ضٞكٍ realiaًٝحٌضحش ٝٓهططحش ٝنٍجت١ ُٝؼد ج٠لحٍ)

  ؾٜحَ جُؼٍٜ ٝجٕ ُْ ٣طٞكٍ ذحالٌٓحٕ جْطهىجّ جُالذطٞخ جُٗه٢ٛ ُِٔىٌِ.
 

 ك٢ جُلَٛ جُىٌج٢ْ

 
الْطهىجّ )جُطرح٤ٍٖ جُِٕٔٞ    ٣٘رـ٢ جٕ ضٌٕٞ جُٓرٌٞز  ٗظ٤لس ٝٓٞجو جُطى٣ٌّ ؾحُٛز ُ• 

 ذطحهحش   ٝنٍجت١ جُكحت١   ؾٜحَ ػٍٜ جُٗلحك٤حش   ٝجُٔٓؿالش   ٝجٌُحٌضحش... جُم( 

جُٔىٌِ ج٥ٕ وٌٝٙ ) ٓىٌخ   ٓٓحػى    ٤ٍٓٓ   ٓى٣ٍ  ٝ ٚى٣ن ٝٓٛىٌ ٓؼِٞٓحش • 

 ُطالذٚ ٝ ٓىٌِ. 

حْطهىجّ ؾ٤ٔغ ػ٠ِ جُٔىٌِ ض٤ٞٞف ٤ًل٤س جُو٤حّ ذحُٜٔحّ جُِـ٣ٞس ٖٓ هرَ جُطالخ ذ• 

جُْٞحتَ جُٔطحقس جُط٢ يًٍش جٗلح ٣ٝؼط٢ ُْٜ جُٞهص جٌُحك٢ ُِطىجنَ ٝجُطٞجَٚ ضكص جٍٖجكٚ 

 غْ ٣ؼط٢ جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس قٓد جُطِد ٣ٝو٤٤ْ جوجت جُطالخ ذحْطهىجّ جْطٔحٌز جُطو٤٤ْ.  

 ضٗؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ جُؼَٔ ك٢ جُٜٔحّ ٖٓ نالٍ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ أٝ جُُٝؾ٢ جٝ جُػالغ٢ جٝ• 

 جُؼَٔ ٓغ جُٔػ٤َ  ٝه٤ح ّ جُٔىٌِ ذحػطحت جُطـ٣ًس جٍُجؾؼس ٝجُطو٤٤ْ.        

٣ٝ٘رـ٢ ُٚ ٓٗحٛىز ٠الذٚ ػٖ ًػد ٝ ضٓؿ٤َ ٓالقظطٚ ػْٜ٘  ٝػٖ`جتوجت ذؼ٘ح٣س • 

ذحْطهىجّ ػالٓحش ٝوٌؾحش ضر٤ٖ ٍٓجقَ ضط٣ٍْٞٛ ُط٤٤ُٔ ٓٓط٣ٞحضْٜ ًٝٛج ٣طْ ػٖ ٣ٍ٠ن 

 . Assessment Rubric or Cheecklist جْطٔحٌز جُطو٤٤ْ 

 

بعد ررح المدرب للواجب الي  يقوم ب  الطالب بالعمل  ضٓطهْ جُٔىٌِ ًٛٙ جالْطٔحٌز 
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

  وسابل اكيضاح المسيخدمة ري الدرب  -4    
  ادوات اليدريب المسيعملة -5     
 

 يررح ثم  ويثبت ري ا الياريخ لومات الموجود  ري رأب اكسيمار مؤل 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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 ض٣ٞ٘ـــــــــــــــــٚ                         
 

جٝو جُط٣ٞ٘ٚ ج٠ُ جٕ ٜٓ٘ؽ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس ذٌَٗ ػحّ ُْ ٣إُق ه٢ جُؼٍجم ذَ جْىطٌٞو ؾىحُٛج 

ٓىىٖ جقىىى وٌٝ جُ٘ٗىىٍ كىى٢ ُر٘ىىحٕ ُٝىىْ ٣ٌىىٖ تقىىى جُلٟىىَ ك٤ىىٚ جال جُِؿ٘ىىس جُطىى٢ جنطحٌضىىٚ ٌُٜٞٗىىح 

ًٕٞ جُٜٔ٘ؽ ٓ٘حْرح ُِطحُىد جُؼٍجهى٢ ْٝى٤كَ ؾ٤ٔىغ جالٖىٌحالش ٝجٌُىٞجٌظ جقٓ٘ص جالنط٤حٌ 

جُط٢ ْىررطٜح جُٔ٘ىحٛؽ جُر٣ٞ٘ىس جُٓىحذوس ُِطِرىس ٝٚىحٌ ػ٤ِ٘ىح ُُجٓىح كٜٔىٚ ؾ٤ىىج ٝجالذكىحٌ كى٢ 

٠ٍجتن ضى٣ٌٓىٚ ٌُٝىٕٞ جُؼىٍجم ٣ٔىٍ كى٢ ظىٍٝف ٚىؼرس جغىٍش ًػ٤ىٍج ػِى٠ ضىى٣ٌد جُٔىىٌِ 

ىضٚ ٝٝٞىغ جٓحٓىٚ  جُٓىرَ جُطى٢ ضٓىَٜ ػ٤ِىٚ ٤ٌُٕٞ ٓٓطؼىج ُطى٣ٌٓٚ ًُُي ؾحت وٌٝٗح ٓٓىحػ

كىى٢   جٌُطىىحخٛىىًج جُٞجؾىىد جُؿى٣ىىى ٝجُىى١ً هىىى كىىٞؾ٢ت ه٤ىىٚ, ُىىًُي ٗٗىىٍٗح ؾ٤ٔىىغ ٓٞجٞىى٤غ ٛىىًج 

ذٗىٌَ ٓوىحالش ًٔٓىحٛٔس ٓىٖ ٗوحذىس جُٔؼِٔى٤ٖ كى٢  ؾ٣ٍىز ٚٞش جُٔؼِْ ك٢ ٓكحكظىس ي١ هىحٌ

جُلحتىىز ْىحٛٔص جُٔكحكظس ُطط٣ٍٞ جوجت ٓىٌِ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس كى٢ جُٔكحكظىس ُٝطؼٔى٤ْ ٓرىىأ 

 ج٣ٟح: جٌُطحخجُٔٞجهغ جُطح٤ُس ٌٌٓٗٞٙ ذٍ٘ٗ ٓٞج٤ٞغ ًٛج 

 ٓٞهغ ٖرٌس جنرحٌ جُ٘ح٣ٍٚس -1

 ٓٞهغ ٚٞش جُ٘ح٣ٍٚس جالنرح١ٌ -2

 ٓٞهغ ًٍُٓ جٌُ٘ٞ جُػوحك٢  -3

 ٓ٘طىٟ جُٔىٌِ جُؼٍجه٢ -4

 ٓ٘طى٣حش ػٍجم جُط٤٤ُٔ  -5

 ٓٞهغ ٣ٍْٕٓٞٞ -6

 ٓ٘طى٣حش ٌؾس ذ٘حش -7

 ٓٞهغ ذٞجذس ي١ هحٌ -8

 ٓ٘طى٣حش ًُٞىٕ ضٍٗى -9

 ٓ٘طى٣حش كٍ٘ جُؼٍجم-10

 ٓٞهغ ْٓٞٞػس جُؼٍجم -11

 ُٔ٘طىٟ جُػوحك٢ج -12

 

١ٌٍٖ ًُٜٙ جُٔٞجهغ ٝجُٔ٘طى٣حش ػ٠ِ ٍٗٗٛح ًٛٙ جُٔوحالش جٗطالهح ٖٓ ٓرىأ جُلحتىىز ٝجُٓىؼ٢   

 ُطط٣ٍٞ جُٔىٌِ جُؼٍجه٢ .

ؾؼِ٘ىى٢ ٓىىح ضوىىىّ جٕ جضؿىىٍأ ٝ ج٠ِىىد جُٔٓىىحػىز ٓىىٖ ؾىىحٗرٌْ ُطرىىغ ٛىىًج جُؼٔىىَ  ٤ٌُىىٕٞ ًٍجْىىح 

ُٔىىىٌِ جُِـىىس جال٣ُ٤ٌِٗىىس جُؼٍجهىى٢ ٝض٣َٞؼىىٚ ذٗىىٌَ ٓؿىىح٢ٗ ْٝىىإًٔٞ ٌُىىْ ٖىىحًٍج ٓىىغ ٓٓىىحػىج 

 جُطوى٣ٍ.

 

 جنطٛح٢ٚ جُِـس جال٣ُ٤ٌِٗس 

 ػرى جٍَُجم ػٞوٙ جُـحُر٢

 ضٍذ٤س ي١ هحٌ
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 اهمية التواصل                         
    في                                  

 اللغة االنكليزية  تعلمعملية                    
 

للمعلومااة الم نيااة والعلميااة اليااي يساااعدط رااي  انطالقااا ماان حاجااة ماادرب اللةااة اكنيليزيااة
ال صل الدراسي علا  اداا م نيا  اليدريساية برايل صاحيي  قمناا بيا ليف  ايا الج اد سادا 

دليذ  لدذد     لبحذ هذا  للنقب الحاصل بالمصادر حول الطريقاة اليواصالية لايل  يعيبار 
 في سلسلة كتذ   للغذة  النكليزيذة  لجديذد  كليزية  لجديد حو  تطبيق تلك  لط يقة الن للغة 

 )ف ص  لع  ق(.
تلذذك  لط يقذذة دذذل  لسذذب   لفهذذ  و لدبسذذطة علذذا  لدعلودذذلك  لكلدلذذة هذذا   لبحذذ  يحتذذو  

...و يتضذذده هذذا   لكتذذل   يضذذل عذذدد طبيقهذذل فذذي  ل ذذفوا  لع   يذذةو لطذذ ق  لدهنيذذة لت
جد و   لتي تسلعد  لدد   علا فهذ  دعطيذلك دذنهل  للغذة  النكليزيذة كبي ده  ل سو  و ل

  لجديد وتد يسه بيس  وسهولة.
د ذذد   علديذذل ودهنيذذل يسذذتطيل  لدذذد   دذذه  ذذ    لد ذذلد  كذذالك يعتبذذ  هذذا   لبحذذ   

وماا اسايجد مان  و لدعلودلك  لتي ع ضك فيذه دذه  لدتلبعذة و لبحذ  عذه  فليذل  لتو  ذ 
يثر  الجانب المعرري للمدرب مما ينعيب ايجابا عل  الطالب  معلومات ونظريات يربوية

 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.
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