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احاتكم  ي البدء، نود أن نشكركم عىل اهتمامكم بالتواصل معنا وتقديم مالحظاتكم واقتر
كما نشكر لكم حسن    البناءة. ف 

ازية دعتنا للتوجه اىل  - االضطرارية  – لمتطلبات هذه المرحلة  وتفهمكم تعاونكم    وما نتج عنها من إجراءات احتر

بعد. عن    برنامج التعلم   

  

ة الماضية   خالل      ي إطار  -الفتر
ي مدرستنا آليات التقييم وف 

التقويم   اتاختبار كل من بإجراء  قمنا  –المتبعة ف 

. كما التشخيصي  واالختبار األول الدراسي للفصل  ي
ي إجراء التحاليل   الثان 

ا باستخدام بيانات تقييمات الطلبة ف 
ً
قمنا أيض

وود   قررت إدارة مدرسة جرين  طالبنا، عىل ذلك ومراعاة لمصلحة   وبناء التعليمية؛المعمقة من أجل تطوير العملية 

: ما      يىلي

ي كال االختبارين  •
ي احتساب الدرجة األعىل ف 

 طالب، لكل  المهارات المختلفة وذلك ف 

ي الكتاب  المراحل الدراسية  االمتحانية لبعض إعادة تصميم الورقة  •
من خالل دمج النصوص المقررة ف 

 الخارجية. المدرسي مع النصوص 

  

ي مادة اللغة وقد أظهرت تقارير تحليل بيانات نتائج الطلبة الحاجة الماسة 
ومهاراتها،  العربية لرفع مستوى األداء ف 

ي أن  
ي  تمتد لتكون أحد أهم المهارات لفهم الحياة، وذلك  يعن 

وخصوصا   مهارات التفكتر العليا:   كالتحليل ، والنر

ي  
ورة تربوية الزمة لتنمية مهارات التفكتر فيما يدور حوله و انتقاء ما يفيد منه ف  تنمية مهارة التحليل لدى الطالب  ض 

 تطوير حياته. 

ي خطة   منا بذلك، لذا وإيمانا 
ي كافة المهارات   التحصيلمستوى إىل رفع  تهدفعاجلة  عالجية قمنا بتبن 

األكاديمي ف 

بية والتعليممن   كل مع  بما يتواءم  اللغوية ي  و  متطلبات األجندة الوطنية ومنهاج وزارة التر
جهاز الرقابة المدرسية ف 

ي  ي مادة اللغة العربية دن 
 . واالختبارات المعيارية ف 

ي مكثف  وعليه، تقرر أن تقوم مدرستنا ب  ة  خالل  12-1لكافة طالب الصفوف عقد برنامج تدرين  يهدف    المقبلة، الفتر

ي القراءة، االطلبة  إىل إكساب
ي استنتاج المعلومات وتحليلها  قدراتهم وتعزيز لمهارات العليا ف 

بينها من خالل  والربط  ف 

  خارجية، نصوص طرح  
 
ي ة لهم تهيئ

اعتباًرا من  رسمًيا أنماطها   سيتم اعتماد  لنمط االختبارات والتقييمات الدولية النر

. الفصل الدراسي  ي
   الثان 

     

ة  ف البناءة؛ الستقبال مالحظاتكم   -عت  قنوات التواصل المختلفة -، أبوابنا مفتوحة وكما عودناكم  تعاونكم معنا ركتر 

   المتعددة. أساسية للنهوض بمستوى وأداء طالبنا وتعزيز دافعيتهم لتعلم لغتهم وإتقان مهاراتها 

 

، مع أطيب التحية   

 

 إدارة المدرسة  
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