
لٍبط انًهبساد األسبسٍّخ  
 EGRAثبنهّغخ انعشثٍّخ 

 2018تموز،   18  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 



 

 

 

 

 

2 

 
  EGRAدساست 

 
 قيبط انًهبساث األسبسيّت ببنهّغت انؼشبيّت

 

 

 

 

 
   

 الّسٌّدة بولٌت عساف

 ربى رعٌدي. د

 QITABIمدٌرة مشروع كتابً 

 خبٌرة البحث التّربوي 

 



 نبذةٌ عن المشروع 

تحسٌن مخرجات التّعلّم وتوفٌر فرص متساوٌة للتاّلمٌذ لاللتحاق بالمدارس : انهذف•

 الّرسمٌّة

ًّ 46.1   :يُحخ •  USAIDمن ملٌون دوالر أمٌرك

  2019 كبَىٌ األّول 31ونغبٌخ  2014أٌهىل  30يٍ : يذّح انًششوع •

 وصالصخ ششكبء  (World Learning) وسنذ نٍشٍَُغ: انًششوع رُفٍز •

 (االثزذائٍّخ وانزكًٍهٍّخ) يٍ انًذاسط انشسًٍّخ % 85: انجهخ انًسزفٍذح•

2015المركز التربوي للبحوث واإلنماء *   



 أهذاف انًششوع ويكّىَبحه: QITABIيششوع 
دػى وححسيٍ : انًكّىٌ األول

  يخشجبث انقشاءة ببنهّغت انؼشبيّت

MSI 
يبَجًيُج سيسخًض 

 اَخشَبشيُىل
ANA AQRA’ 

 أَب أقشأ

صيبدة فشص : انًكّىٌ انثبَي

 انحظىل ػهى انخّؼهيى 

World Learning 
نيشَيُُغ وسنذ  

AMIDEAST 
 اييذيسج

دػى إداسة َظبو : انًكّىٌ انثبنذ

 انخّؼهيى

World Learning 
نيشَيُُغ وسنذ  



 يٍ إَجبصاث يششوع كخببي  

 ,BLA ActivInspire, ICTE –ح /ح، و يعهّى/ح، يششذ/يذسة 2200ثُبء لذساد أكضش يٍ •

ثًسزهضيبد ( انحهمخ األونى وانّصّف انّشاثع األسبسً)صف  1650رجهٍض أكضش يٍ •

ٍ حىانً  ًّ  كزبثًب يصُّفًب ثحست صعىثخ يمشوئٍّخ َصىصهب 211,411ويكزجبد صفٍّخ رزض

 رهًٍز 34,000يذسسخ ثًعذاد ركُىنىجٍّخ ٌسزفٍذ يُهب  260صف فً  2441رجهٍض •

 رهًٍز 60,000غشفخ نهًىاسد انزكُىنىجٍّخ ٌسزفٍذ يُهب  400يذسسخ سسًٍّخ ة  300رجهٍض •

 ثبص نهُّمم انًذسسً نزسهٍم وصىل انزاّليٍز واالنزحبق ثبنًذاسط  100رأيٍٍ •



  

 انًكّىٌ األّول 

 ححسيٍ يخشجبث انقشاءة ببنهّغت انؼشبيّت
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 هدف الّدراسة
 

 ًّ  الّصفٌّن الثّانً والثّالث لدى تالمٌذ  قٌاس األداء القرائ
 فً المدارس الّرسمٌّة فً لبنان
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   EGRAنذساست   :انخطّ انضيُي
   «كخببي»يششوع 

EGRA 
 الخّط النّهائً

2018- 2017 

 برنامج التّدّخل  
«كتابً»  EGR     

2016- 2018  

EGRA 
 الخّط األساس

2015- 2016  



يذسسخ سسًٍّخ اثزذائٍّخ رّى  240 - ثبنزّعبوٌ يع وصاسح انزّشثٍخ وانزّعهٍى انعبنً•

   Cluster Samplingاخزٍبسهب عشىائًٍّب ثزمٍُّخ 

ثطشٌمخ عشىائٍّخ يٍ كّم يٍ انّصفٍٍّ انضّبًَ ( ركىس 5إَبس و 5)راليٍز  10•

 وانضبّنش فً كّم يذسسخ يشبسكخ

 عٌّنة الّدراسة



المشاركة  240مواقع المدراس الّرسمٌّة الـ   
 



ًّ  الوعً اختبارات•    :الصوت

 الكلمة أّول فً الحرف صوت عزل1.

 صوتٌّة مقاطع إلى الكلمة تقطٌع2.

 

 :الّصوتٌات•

 (ساكنًا) األبجدٌّة حروف أصوات اختبار3.

 األبجدٌّة حروف أسماء اختبار4.

 (لها معنى ال) مخترعة كلمات 5.

 مألوفة كلمات قراءة اختبار 6.
 

 EGRAاخخببساث أداة 
   المفردات•

 اختبار قراءة المفردات  7.
 
 اختبار الّطالقة والفهم القرائّي •

 (أ)نّص -الطالقة8.

 (أ)نّص  -الفهم القرائي9.
  -القراءة الّصامتة والفهم القرائي10.

 (ب)نّص 
 



 الخطّ األساس- EGRAتطوٌر أداة 
اإلرشاد والتّوجٌه والمركز التّربوّي للبحوث / المدٌرٌّة العاّمة للتّربٌة/ وزارة التّربٌة والتّعلٌم العالًثبنزعبوٌ يع 

مكتب اإلعداد والتّدرٌب، ومكتب البحوث التّربوٌّة وخبراء فً القراءة، , قسم اللّغة العربٌّة وآدابها -واإلنماء

 وخبراء عالمٌٌن فً القٌاس واإلحصاء التّربويّ 

 2015ٍَسبٌ : EGRAوسشخ عًم وضع أداح •

ًّ فً •  2015أٌبس : يذسسخ سسًٍّخ 20انزّمٍٍى انزّجشٌج

 2015حضٌشاٌ : انزّحمّك يٍ انّصفبد انّسٍكىيزشٌّخ انّصذق وانضّجبد•

ًّ واعزًبد انّصٍغخ انُّهبئٍخ•  2015آة : وسشخ عًم يُبلشخ َزبئج انزّمٍٍى انزّجشٌج

•   



 
 جًغ انبيبَبث

 

   Test  Standardized   رطجٍك االخزجبساد وفبلًب نششوط االخزجبس انىاحذ•

 Digital Tabletإدخبل إجبثبد انزاّليٍز عهى نىحخ  إنكزشوٍَّخ •

 انزّحمّك يٍ صجبد االرّفبق ثٍٍ انفبحصٍٍ•



 َخبئج انّذساست

 
 يهبساث انقشاءة انفشػيّت -1

 

 كفبيخب انّطالقت وانفهى انقشائّي  -2

 



 
 

انظّف انثبَي     -َخبئج اخخببساث يهبساث انقشاءة انفشػيّت  

 انًهبو انفشػيت 
 يؼذل انذسجبث  

 إَبد ركىس انًجًىع  انذسجت انؼظًى  انىقج 

انًأنىفت قشاءة انكهًبث   17.8* 14.6 16.2 50 يحذد  

 10 غيش يحذد  انؼضل انظىحي
3.0 2.8 *3.2 

حقطيغ انكهًت إنى يقبطغ 

 طىحيّت

 10 غيش يحذد
4.0 3.8 *4.2 

 9.5* 8.5 9.0 100 يحذد يؼشفت أطىاث انحشوف

 14.2* 12.7 13.5 100 يحذد  يؼشفت أسًبء حشوف األبجذيّت

 4.5* 4.2 4.3 10 غيش يحذد قشاءة انًفشداث

قيبط  -( أ)قشاءة انُّض 

 انطالقت

 75 يحذد 
15.7 14.3 *17.1 

(أ)انفهى انقشائي   6 غيش يحذد 
1.1 1.1 1.1 

(ة)انفهى انقشائي   2.6* 2.4 2.5 6 غيش يحذد 



انّظّف انثبّنذ  -َخبئج اخخببساث يهبساث انقشاءة انفشػيّت  

 انًهبو انفشػيت 
 يؼذل انذسجبث  

 إَبد ركىس انًجًىع  انذسجت انؼظًى  انىقج 

انًأنىفت قشاءة انكهًبث   *29.7 25.7 27.7 50 يحذد  

 *8.2 6.9 7.5 50 يحذد قشاءة انكهًبث انًخخشػت 

 *5.1 4.8 5 10 غيش يحذد حقطيغ انكهًت إنى يقبطغ طىحيّت

 *12.5 11.2 11.9 100 يحذد يؼشفت أطىاث انحشوف

 *20.5 18.6 19.5 100 يحذد  يؼشفت أسًبء حشوف األبجذيّت

 *5.8 5.4 5.6 10 غيش يحذد قشاءة انًفشداث

قيبط انطالقت -( أ)قشاءة انُّض   *30.3 26.0 28.1 76 يحذد  

(أ)انفهى انقشائي   *1.8 1.5 1.6 6 غيش يحذد 

(ة)انفهى انقشائي   *2.7 2.3 2.5 6 غيش يحذد 



 َسبت انخاّلييز انّزيٍ نى يخًكُىا يٍ إػطبء إجببٍت طحيحتٍ 
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Letter name recognition

Letter sound knowledge

Phoneme isolation

Non-word decoding

Syllable segmentation

Familiar words reading

Reading vocabulary

Oral reading fluency (A)

Reading comprehension (A)

Reading comprehension (B)

 انخؼشف إنى أطىاث انحشوف 

 انىػي انظىحي 

 قشاءة انكهًبث انًخخشػت  

 انخقطيغ انظىحي 

 قشاءة انكهًبث انًأنىفت 

 قشاءة انًفشداث

(أ)انُّض -انطالقت في انقشاءة  

(أ)انُّض -انفهى انقشائي  

 انظّف انثبنذ

 انظّف انثبَي

 انخؼشف إنى أسًبء انحشوف 

( ة)انُّض –انفهى انقشائي   



 
 
 
 
 
 
 

يٍّ فّ نظّ نألداء انقشائي في ا أّونيت  يؤششاث حطىيش
 ّ ّ انث  بنذبَي وانث

 المتبعة عالمًٌا فً كثٌٍر من الدراسات   Peer-Reviewedالعلمٌة  (Angoff yes/No)" ال/أنجوف نعم"تباع طرٌقة ا•

 :وثًشبسكخ 2016وسشخ عًم أجشٌذ فً رششٌٍ انضبًَ  •

ًّ وانخبّص •  يعهًًّ انهّغخ انعشثٍّخ نهّصفٍٍّ انضّبًَ وانضّبنش يٍ انمطبعٍٍ انّشسً

اإلسشبد وانزّىجٍه وانًشكض انزّشثىّي نهجحىس / انًذٌشٌّخ انعبّيخ نهزّشثٍخ/ يًضّهٍٍ عٍ وصاسح انزّشثٍخ وانزّعهٍى انعبنً•

 يكزت اإلعذاد وانزّذسٌت، ويكزت انجحىس انزّشثىٌّخ , لسى انهّغخ انعشثٍّخ وآداثهب -واإلًَبء

 خجشاء فً رعهًٍّّخ انمشاءح، وخجشاء عبنًٍٍٍّ فً انمٍبط وانعهىو انّسٍكىيزشٌّخ واإلحصبء انزّشثىّي  •



 
 
 
 
 
 
 

نألداء انقشائي  األّونيت  شاثًؤشّ ان وسشت ػًم حطىيش
 (انيىو األّول)

 

   Performance level categoriesػشع ويُبقشت انخىطيفبث انؼبيت وانخبّطت  نفئبث انقّشاء 

 :فً كّم يٍ انصفٍٍّ انضبًَ وانضبنش أسبسً 

 انمبسئ انًجزذئ  •

 انمبسئ انًزىّسظ•

 انمبسئ انًزًّكٍ •

 وانمبسئ انًزمذّو •

 

رطجٍك اخزجبساد انمشاءح و انفهى انمشائً يٍ لجم يعّهًً اّنهغخ انعشثٍّخ فً انصّفٍٍ انضبًَ وانضبنش يع راليٍز يٍ 

 كّم فئخ يٍ فئبد انمشاء

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 ا•



 
 
 
 
 
 
 

 نظفيٍّ انثبَي وانثبنذنألداء انقشائي في ا األّونيت  شاثًؤشّ ان

 الصّف الثالث  الصّف الثاني 

 الفهم القرائي  الطالقة في القراءة الفهم القرائي  الطالقة في القراءة

  الدرجات نطاق  الفئات
اإلجابات  نسبة

  ةٌحالصح
  الدرجات نطاق

اإلجابات  نسبة

  ةٌحالصح

 %49-0 46-0 %49-0 28-0 ُمبتدئ

 %66-50 63-47 %66-50 43-29 متوسط

 %82-67 73-64 %82-67 54-44 متمكن

 %100-83 74 %100-83 55+ ُمتقدم



 
 
 
 
 
 
 

 في كّم فئٍت يٍ فئبث انقشاء انظّف انثبَي َسبت حالييز 

 الفهم القرائي  الطالقة في القراءة

 %الطالبنسبة   الدرجات نطاق  الفئات
اإلجابات  نسبة

  ةٌحالصح
 %الطالبنسبة 

 %84.6 %49-0  %83.6 28-0 ُمبتدئ

 %9.4 %66-50 %13.4 43-29 متوسط

 %4.2 %82-67 %1.5 54-44 متمكن

 %1.8 %100-83 %1.5 55+ ُمتقدم



 
 
 
 
 
 
 

 في كّم فئٍت يٍ فئبث انقشاء انظّف انثّبنذ َسبت حالييز 

 الفهم القرائي  الطالقة في القراءة

 %الطالبنسبة   الدرجات نطاق  الفئات
اإلجابات  نسبة

  ةٌحالصح
 %الطالبنسبة 

 %70.3 %49-0 %83.0 46-0 ُمبتدئ

 %19.6 %66-50 %14.2 63-47 متوسط

 %7.4 %82-67 %2.0 73-64 متمكن

 %2.7 %100-83 %0.8 74 ُمتقدم
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