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9،2021التاريخ: نوفمبر  

(  12 الى 1  وف من) الصف م الكرا مورأولياء األ حضرة  

 

في هذه الرسالة بتوضيح بعض التغييرات على الورقة االمتحانية رف يتشواللغة العربية عاطر التحية   مقس م يهديك

. التي هي محل اهتمامكم  

لقد قام قسم اللغة العربية منذ أكثر من عامين بإدخال تغييرات على مضمون الورقة االمتحانية واضعا نصب عينيه 

تية لهذ التغيير: المبررات اآل  

       ،ونواتج التعلم الموجودة في الكتب الوزارية المقررة  ، نمط االمتحانات الجديد يعالج المهارات المدروسة  :أوال 

 وهو بهذا يعتن ي بمهارات التفكير، ويبتعد كليا عن مهارة التذكر والحفظ التي هي أدنى ما يعالج في التربويات. 

 

الدراسي التقدم ،مستوى التحصيل ،قيم من خاللها مهارات الطالب يخضع طالب مدرستنا الختبارات دولية ت  :ثانيا 

. بنائنا ومدرستناأفكان والبد من تغيير يتواءم مع هذه االختبارات لما فيه صالح ، في القسم والتعلم وجودة التعليم  

 

علم مسبق بهذه  وهم على   ،للتدريب عليهاوخضع الطالب   ،لقد تم تغيير هذه االمتحانات منذ أكثر من عامين :ثالثا 

وتم اطالعهم على هذا النمط من االختبارات وقد وافق   ،وكذلك تم دعوة أولياء األمورفي بداية التغيير  ،التغييرات 

. الحاضرون على ذلك في حينه  

 

والتى تطلب فيها من  ،وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ،يتم هذا التغيير وفقا لسياسات وزارة التربية والتعليم  :رابعا

  .لتفكير العليااالقسم ضرورة رفع سقف التوقعات والعناية بمهارات 

 

والتي تنطبق على كافة المواد الدراسية   ،يتواءم هذا التغيير مع متطلبات إدارة التقييم والمناهج واالمتحانات   :خامسا

.بما فيها اللغة العربية  

  

: قسم اللغة العربية التغييرات في بناء الورقة االمتحانية وهي كالتالي  تبنى ،على هذه المعطيات  وبناء    

 

يتناول من خاللها النواتج    خارجية وشعريةسية بنصوص نثرية  اخوذة من الكتب الدرأتبدل النصوص المست   -

المدرسية.في الكتب  المقررةوالمهارات   

.لدراسيةاوالفنون األدبية المقررة في الكتب   ،في اختيار تلك النصوص مراعاتها لكل مرحلة عمرية فضلناوقد   

 

ما مع نمط  ؤرفعا لسقف التوقعات وتوا ؛تعتمد االختيار من متعدد ية  عستبدل األسئلة المقالية بأسئلة موضو ت   -

  .دوليةالاالختبارات 

 

حريص  ذلكذ يستمر في مراعاة إوالقسم  ،مصلحة أبنائنا الطالب ب بصورة كبيرة هتما م  لقد كان قسم اللغة العربية 

. ويأخذها بعين االعتبار  ،ن يتلقى استفساراتكمأعلى   

 

 وبناء على ذلك اجتمعت إدارة المدرسة، وتم النقاش حول ما يمكن عمله في سبيل مصلحة أبنائنا الطالب

 وقام القسم بتبني مبادرة تتمثل في إخضاع الطالب الختبار مكون من نصيين أدبيين: 

http://www.greenwood.sch.ae/
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األول من نصوص الكتاب المقرر، واآلخر من خارج الكتاب شريطة أن تكون جميع األسئلة على نمط االختيار من 

متعدد، وتعالج مهارات التفكير العليا؛ دعما لالختبارات الدولية وسياسات المدرسة المنبثقة من توصيات هيئة  

 المعرفة والتنم ية البشرية.  

 

وسيتم بعدها تحليل نتائج االختبارات؛ لتشخيص مك من الخلل؛ لمعالجته من خالل الخطط الصفية، واتخاذ ما يلزم 

 من قرار يراعي مصلحة أبنائنا الطالب.  

 

،،، هذا وتفضلوا فائق االحترام والتقدير  

 

  قسم اللغة العربية 
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