


محواألمیة



فنون اللغة / محو األمیة واللغة اإلنجلیزیة
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)HISD(رحلة محو األمیة في المنطقة التعلیمیة
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College 
and Career

المدرسة اإلبتدائیة
تعلیم الصوت 

القراءة المستقلة

مجموعة صغیرة للقراءة

القراءة المستقلة

تعلیم الكتابة

المدرسة المتوسطة

القراءة بصوت عالٍ 

التعلیم بمجموعة صغیرة

القراءة المستقلة

تعلیم الكتابة

المدرسة الثانویة 

القراءة

الكتابة 

المحادثة



محو األمیة في المدرسة اإلبتدائیة 

:التركیز والتبسیط والإلستقرار حولھما
تعلیم الصوت
 ٍالقراءة بصوت عال
التعلیم الشامل
القراءة الموجھة
I القراءة المستقلة
 ورشة عمل الكاتب
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سیكون جمیع الطالب قُراء وكتاب أكفاء



6

انب الترّكز على إنشاء قُراء قادرین على فھم النص الصعب في جمیع جو
یستخدم الطالب إستراتیجیات القراءة والمشاركة في المحادثات. المحتوى

.األكادیمیة

. القراءة المستقلة في التعلیم الیومي

إستخدام عملیات القراءة المحدده بالحقل وبشكل واضح لبناء اإلستیعاب 

.نتجیقوم الطالب بفحص وتقییم نماذج متعددة قبل أن یتوقع منھم تكوین مُ 

تطویرالقراءة والكتابة والمفردات: عمل أصیل وھادف 



تطویر القراءة والكتابة والمفردات: عمل أصیل وھادف 

7

تدریس القواعد ضمن السیاق دائماً 

یقوم المعلمین بتقدیم نماذج لعملیة الكتابة

ماذج یجب ان یحدث تطویرالمفردات بشكل ممنھج یومیاً ووفق السیاق وضمن ن
.متعددة للمصطلحات الرئیسئة في سیاقات مختلفة 

ت وتعلیقة یتم تعزیز حفظ الكلمة بإستخدام أسالیب مثل دفتر الكلما
.  للحائط  والرسوم

نھج بما في یتم التركیزعلى تطویر المفردات بدراسة الكلمات بشكل مم
ذلك  دراسة جذور الكلمات واللواحق



الخطاب األكادیمي
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فرص یومیة للطالب إلجراء 
محادثات لتطویر مھارات 
ي التفكیر النقدي والمساعدة ف

بناء المعنى وبناء اللغة 
.األكادیمیة

محادثات لتطویر مھارت التفكیر 
واإلستماع والتحدث لدى الطالب 

إستخدام المفردات المناسبة 
.وتركیب الجمل

جمیع الطالب یخضعون للمساءلة 
في المناقشات األكادیمیة

:یجب أن تتضمن جمیع المراحل الدراسیة والمواد الدراسیة



)الصف السادس–الروضة (كتاب القراءة الموجھ
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یقدم كتاب القراءة الموجھة)The Guided Reading Leveled Bookroom( كتابًا 5،460أكثر من
.وضمن مجموعة كبیرة ومتنوعة من النصوص والمواضیع والمحتوى

یقدم)The Leveled Bookroom ( مجموعة متنوعة من النصوص لتعلیم المجموعات الصغیرة
.المختلفة



ةمكتبات الفصل الدراسي الشخصیة الحیوی: القراءة المستقلة
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اعد مكتبة تس. الحیویة لتناسب بشكل فرید قدرة القارئ على النص العالي الجودةالشخصیة سیتم تطویرالمكتبات 
الفصل الدراسي على التعامل مع قدرة كل طالب على القراءة وبمساحة كافیة للنمو طوال العام الدراسي وبناء 

. القدرة العقلیة على التحمل



"القراءة بصوت عالٍ "مكتبات 
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رالنقدي تدعم مكتبة القراءة بصوت عاٍل التفكی
بناء عن األدب والتعبیر عن األفكار والكتب و

.فھم للنصوص الروائیة وغیرالروائیة

إستخدام ھذا النھج لنماذج الطالقة والقراءة  
.ومھارات اإلستیعاب 



المدرسة المتوسطة : محو األمیة في المرحلة الثانویة
والثانویة
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متطلبات العمل-النص
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: أداة قیاس
Universal 
Screener 

Renaissance 360

ى قیاس المعلمین الطالب عل
:   مستوى

على المستوى أو فوقة•
تحت المراقبة •
تدخل•
تدخل عاجل•



كیف یصبح الطالب قُراء جیدین؟
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لوازم المنطقة التعلیمیة 
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مكتبات الفصل الدراسي
مكتبات نادي الكتاب
Achieve 3000 

Vocabulary.com
مكتبة ھیوستن العامة
MackinVia



ماذا یمكنك أن تفعل في المنزل؟
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دع طفلك یختار الموضوع الذي یرغب بقراءتة.
أن یتحدث عن ما یقرأ.
إذا كان لدیة صعوبة أو یشعر بالملل من الكتاب ، دعھ أن یتوقف.
إشترك في المجالت التي یھتھم بھا طفلك.
 ً .أقرأ الصحیفة معا
كن مرناً بشأن وقت النوم واألعمال الروتینیةعندما یكون طفلك یقرأ.
إلعب األلعاب التي تساعدعلى القراءة.
 ً .شجع الطفل األكبر سناً على القراءة  لألخوة األصغر سنا
 ً .زیارة المكتبة معا



طالب المنطقة أھم الوظائف المطلوبة من قبل 
Achieve 3000وفق إستبیان ) HISD(التعلیمیة
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المنطقة أھم الوظائف المطلوبة من قبل طالب
Achieve 3000وفق إستبیان )HISD(التعلیمیة
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فهم التقييم النفسي والسلوكي



ما هو التقييم النفسي؟

تبار خالتقييم النفسي هو عملية إ•

قنيات من التتستخدم  فيها مزيًجا 

ض للمساعدة في الوصول إلى بع

ه وسلوكدالفرالفرضيات حول 

.وشخصيته وقدراته

مساعدة لليتم إستخدامه في التعليم •

والبرمجة توفيرالدعم في 

.للطالب
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ماهي األجزاء؟ 

 نفسي التقييم الينبغي إجراء ال

.فراغ  أبداً في 

 جزء كبير من العملية هو

جمع البيانات من مصادر 

.متعددة
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ماذا يعني كل ذلك؟

معها يسعى علماء النفس إلى أخذ المعلومات التي تم ج➢

شاملة كاملة وفي صورة ووضعها النفسي في التقييم 

.تم إختبارهللطالب الذي 
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يم ومن تستند التوصيات إلى جميع نتائج التقي➢

النقاش مع الزمالء واألسرة وغيرهم ممن قد 

الضوء على سلوك الطالب في بيئاتيلقون 

.مختلفة



البيانات؟إستخدام كيف يتم 

اإلختبارات هي عينات من ▪
.السلوك

مات الساإلختبارات عن ال تكشف ▪
القدرات مباشرة ولكنها قد أو 

ول تسمح بتكوين إستنتاجات ح
.الشخص الذي يتم فحصه

هناك عدد من 
المبادئ 

األساسية التي 
تكون األساس 

سي للتقييم النف
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((FBAالوظيفي تقييم السلوك 

عرفة هوطريقة لمتقييم السلوك الوظيفي •

.بطريقة معينةيعمل طفلك لماذا 

أم بالطريقةسواء كان الطالب على دراية •

ول محددة للوصبطريقة فإنه يتصرف ال 

.إلى النتيجة أو الهدف المطلوب
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((FBAالسلوك الوظيفي في تقييم خطوات 

.تحديد السلوك غير المناسب: األولى الخطوة 
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((FBAالسلوك الوظيفي في تقييم خطوات 

.جمع المعلومات ومقارنتها وتحليلها: الثانيةالخطوة 

على تجميع المعلومات من سجالت المقيمون يعمل . أنطوت في خطوه واحدةخطوات وهذة عدة 

.ومن المقابالت وإلستبياناتطفلك 
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((FBAخطوات في تقييم السلوك الوظيفي 

توضيح أسباب السلوك: ةالثالثالخطوة 
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خطة تطوير : الرابعةالخطوة 



دعم السلوك في المدرسة
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دعم السلوك في المنزل
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http://www.apbs.org/new_apbs/families.html#pbs-at-home



