
تقييم أفضل بداية لصف الحضانة
دليل لألهل ومقّدمي الرعاية حول »التقييم«

يُجرى »تقييم أفضل بداية لصف 
الحضانة« يف كافة أنحاء الوالية 
إلعطاء معلومات للمدرسني عن 

مهارات الكتابة والقراءة واملهارات 
الحسابية لدى كل طفل عند بدايته 

يف صف الحضانة.

يبدأ األطفال املدرسة ولديهم معارف مبكرة مختلفة ومتنوعة يف القراءة 
والكتابة والحساب واملهارات والقدرات عىل الفهم. ويأيت العديد من التالميذ 

إىل صف الحضانة وهم يفهمون البيئة التي يعيشون فيها ويقدرون عىل 
التعبري عن أفكارهم. ويبدأ العديد من التالميذ املدرسة وهم يعرفون أشياء 

مختلفة تتعلق باألرقام واألشكال واألفكار الخاصة بالرياضيات. 

يُجرى »تقييم أفضل بداية لصف الحضانة« يف كافة أنحاء الوالية ملساعدة 
املدرسني عىل تحديد مهارات الكتابة والقراءة واملهارات الحسابية لدى كل 

طفل عند البداية يف صف الحضانة. ويزّود »التقييم« املدرسني مبعلومات 
تساعدهم عىل تقديم أفضل دعم الحتياجات كل تلميذ يف املدرسة، ويتضمن 

جزءاً يتعلق بالقراءة والكتابة وجزءاً يتعلق بالحساب.  

ويدعم »تقييم أفضل بداية لصف الحضانة« املدرسني يف إعداد برامج تعليم 
وتعلّم تستند إىل ما يعرفه التالميذ وما ميكنهم القيام به. ويجلس املدرسون 
خالل التقييم مع كل تلميذ عىل حدة ويركزون عىل ما ميكنه القيام به، وال 

يتطلب التقييم أي تحضري. 

من ثم يعطي املدرسون األهل ومقدمي الرعاية معلومات عن املهارات 
التي يدّل التقييم أن طفلهم يتمتع بها. ويشار إىل أن كل طفل يتعلّم بوترية 
مختلفة عن غريه لذا ال يتعنّي أن يشعر األهل بالقلق إذا مل يستطع طفلهم 

اإلجابة عىل بعض األسئلة.  

وسوف يتلقى األهل ومقدمي الرعاية معلومات عن تقييم »أفضل بداية« 
عند تسجيل أطفالهم يف املدرسة الحكومية املحلية.  

تقييم مهارات القراءة والكتابة
اسئلة مهارات القراءة والكتابة مصممة لتحديد ما إذا كان الطفل بإمكانه 
متييز كلامت مألوفة وتذكُّر تفاصيل عن كتاب مصّور يُقرأ له وكتابة اسمه 

وفهم الغرض من الكتب ومتييز األصوات والحروف.  

خالل تقييم مهارات القراءة والكتابة يطرح املدرس أسئلة مثل:
 ‘اصغِ إىل هذه الكلامت: map, tap. هل تستطيع التفكري بكلمة أخرى  ▪

عىل ذات القافية؟’

 يقرأ كتاباً مصّوراً للطفل ويسأله: ‘هل تستطيع أن تخربين عام تحيك  ▪
القصة التي قرأتها لك؟’

تساعد هذه األسئلة املدرسني عىل تحديد ما إذا كان التلميذ يستطيع متييز 
حروف مألوقة وتذكُّر معلومات من كتاب مصّور؛ وهي مهارات قراءة وكتابة 

مهمة يُصار إىل تنميتها لدى األطفال خالل سنته األوىل يف املدرسة. 

تقييم املهارات الحسابية 
تتعلق أسئلة املهارات الحسابية باملفاهيم املبكرة لألرقام وهي مصممة 

لتحديد مدى قدرة التلميذ عىل العّد، واألرقام التي ميكنه متييزها، وما إذا كان 
بإمكانه حساب عدد من األشياء، وجمع أو طرح أرقام صغرية، ومتييز أشكال 

متكررة. 

خالل تقييم املهارات الحسابية يطرح املدرس أسئلة مثل:

‘ابدأ بالعّد وسأقول لك متى تتوقف.’ ▪

‘هل تستطيع أن تقول يل أي رقم هذا؟’ 5   ▪

تساعد هذه األسئلة املدرسني عىل تحديد ما إذا كان التلميذ يستطيع أن مييز 
األرقام والعد من الرقم واحد وما فوق. ويشار إىل أنه يف صف الحضانة يتعلم 

التالميذ متييز األعداد بني 1 و 100 والعد إىل 30.

للمزيد من املعلومات عن ‘تقييم أفضل بداية لصف الحضانة’ 

يرجى االتصال مبدرسة طفلك.
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