
NSW دائرة التربية والتعليم في

تقييم تالميذ صف الحضانة ألفضل بداية

دليل لألهل ومقدّمي الرعاية

إن ‘تقييم تالميذ صف الحضانة ألفضل بداية’ )Best Start Kindergarten Assessment( هو 

تقييم يشمل تالميذ صف الحضانة في أنحاء الوالية ويساعد المدرسين على تحديد مهارات الكتابة 

والقراءة باللغة اإلنجليزية والمهارات الحسابية لدى كل تلميذ عند ابتدائه في صف الحضانة. 

يبدأ األطفال المدرسة بمهارات مختلفة في القراءة والكتابة 

والحساب، وبمعارف ومفاهيم تطّورت لديهم من خالل 

تواصلهم مع العالم والناس من حولهم. يشمل ’تقييم تالميذ 

صف الحضانة ألفضل بداية‘ جزًءا أساسياً خاصاً بمهارات القراءة 

والكتابة والمهارات الحسابية ويوّفر للمدرسين معلومات عن 

نقاط القوة الفردية لدى التلميذ واحتياجاته التعّلمية.  

يدعم التقييم المدرسين في إعداد برامج تعليمية وتعّلمية 

تستند إلى ما يعرفه التالميذ. وإلجراء التقييم يجلس المدرسون 

مع كل تلميذ بمفرده، ويركزون على ما يستطيع التلميذ القيام 

به. وال يحتاج الطفل للتحضير أو الدراسة من أجل عملية 

التقييم. ونظراً إلى أن التالميذ يتعلمون بوتيرة مختلفة فإنه ال 

حاجة للقلق إذا لم يستطع طفلك اإلجابة عن جميع األسئلة. 

بعد التقييم بفترة وجيزة، يعطيك المدرسون معلومات عن 

المهارات والمعارف والمفاهيم التي أظهر طفلك امتالكها من 

خالل التقييم.  

و’تقييم تالميذ صف الحضانة ألفضل بداية‘ شامل لجميع 

التالميذ مهما كانت خلفياتهم أو قدراتهم؛ فإذا لم تكن 

اإلنجليزية اللغة التي تتحدثون بها في المنزل أو إذا احتاج 

طفلك إلى تعديالت، اتصل بمدرستك للمزيد من المعلومات 

عن الوسائل التي يمكن للمدرسة أن تدعم طفلك بها. 

تقييم مهارات القراءة والكتابة

أسئلة القراءة والكتابة في التقييم مصّممة لتحديد ما إذا كان 

باستطاعته كتابة اسمه والتعّرف على األصوات والحروف 

ر تفاصيل قصة كتاب قصيرة ُتقرأ له.   والكلمات المألوفة، وتذكُّ

خالل تقييم مهارات القراءة والكتابة يسأل المدّرس طفلك 

أسئلة مثل:

’استمع إلى هاتين الكلمتين: map, tap. هل تعرف كلمة  	

أخرى تنتهي بذات القافية؟‘ 

)بعد قراءة قصة كتاب قصيرة( ’هل يمكنك أن تقول لي  	

موضوع القصة التي قرأُتها لك اآلن؟‘   

يساعد هذان السؤاالن المدرسين على تحديد ما إذا كان طفلك 

ر  يستطيع التعّرف على كلمات تنتهي بذات األصوات وتذكُّ

المعلومات المقروءة له من قصة كتاب قصيرة. وهذه مهارات 

مهمة في القراءة والكتابة تتطّور لدى األطفال على مدى سنتهم 

األولى في المدرسة. 

تقييم المهارات الحسابية

ترتبط األسئلة الحسابية في التقييم بالمفاهيم المبكرة لألعداد 

وهي مصّممة لتحديد مدى قدرة التلميذ على العّد، واألرقام 

التي يستطيع التعّرف عليها، وما إذا كان يستطيع عّد األشياء 

وجمع أعداد صغيرة أو طرحها والتعّرف على أنماط متكّررة.    

خالل تقييم المهارات الحسابية يسأل المدّرس طفلك أسئلة مثل: 

’ابدأ العّد من واحد وأنا أقول لك متى تتوقف‘ 	

‘هل يمكنك أن تقول لي ما هو هذا العدد؟’ )5( 	

تساعد هذه األسئلة المدرسين على تحديد ما إذا كان طفلك 

يستطيع التعّرف على األرقام والعّد من واحد فصاعداً. وهذه 

مهارات حسابية مهمة تتطور لدى األطفال على مدى سنتهم 

األولى في المدرسة.    

للمزيد من المعلومات عن ‘تقييم تالميذ صف الحضانة ألفضل بداية‘، اتصل بمدرسة طفلك.

وإذا احتجت إلى مترجم، اتصل بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 450 131. بإمكان هذه الخدمة تأمين مترجم يتكلم 

لغتك لمساعدتك في حوارك مع المدرسة، ويتم تقديمها مجاناً لك.  
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