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 لماذا القراءة مهمة؟
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الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة ف  العالم            ه  دراسة مدرسية تقوم عىل أساس المقارنة 

  مهارات القراءة. ومن ثم فإن دراسة          تقدم معلومات مهمة عن 
لقياس قدرات تالميذ الصف الرابع ف 

  سبل تطويرها. 
 
 المدرسة والحصص وتبحث ف

وهذه الدراسة معروفة دولية وتحمل اسم                                                                            

  
ويجري تنظيمها مرة كل خمس سنوات منذ عام         . وبحلول عام          ستكون المرة الخامسة التر

  الدراسة. وهكذا 
  الدراسة. وعىل الصعيد الدول  تشارك حوال        دولة وإقليًما ف 

تشارك فيها ألمانيا ف 

يمكن مقارنة مستويات ومهارات القراءة لدى أطفال المدارس االبتدائية من ألمانيا بمهارات القراءة لدى 

 األطفال من دول ومناطق أخرى من العالم. 

 ما هي دراسة IGLU؟

  عىل فهم النصوص 
 الوقوف عىل مدى قدرة تالميذ الصف الرابع االبتدان 

 توثيق كيفية تطور مهارات القراءة عىل مر السني   

 مقارنة مهارات القراءة عىل الصعيد الدول  

  المدرسة والحصص الدراسية
 تطوير سبل تساعد عىل تحسي   العملية التعليمية ف 

ما هي أهداف دراسة IGLU؟

(IGLU) 

IGLU 
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  IGLU نموذج مهارات القراءة في دراسة  
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  أداء 
ات ف    ألمانيا للمرة الخامسة. وبالتال  يمكن تحديد ووصف التغيت 

جرى دراسة          عام         ف 
ُ
ت

  نهاية الصف الرابع عىل مدى      عاًما.      
 القراءة لدى التالميذ ف 

ا للمدرسة والتدريس. ومن ثم فإن قياس 
ً
  رقمنة المجتمع أهمية بالغة أيض

ايد المستمر ف  يمثل التر 

  دراسة         ألول مرة بصورة رقمية. حيث يجاوب التالميذ عىل 
مستويات ومهارات القراءة سيتم ف 

أسئلة االختبار عىل الحاسوب. كما تضم االستبيانات أسئلة تتعلق بسبل التعامل المدرس  وغت  

  
 ف 
ً
المدرس  مع الوسائط الرقمية. وهذا التوسع يعط  نظرة ثاقبة آلثار الرقمنة عىل التعلم، وخاصة

 مجال القراءة عىل المرحلة االبتدائية.       

            ، وهذا التوسع يقف عىل مهارات 
ون    هذا التوسع الدول  اإللكتر

وتشارك ألمانيا ألول مرة ف 

  هذا السياق يقرأ التالميذ والتلميذات نصوًصا 
نت. وف  ونية عتر اإلنتر

القراءة عىل الوسائط اإللكتر

ونية محاكية.   ويجاوبون عىل أسئلة موجودة عىل مواقع إلكتر

                

 

 2021؟               IGLU ما الجديد الذي تقدمه دراسة              لعام            
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تقف دراسة          عىل مستوى القراءة لدى التالميذ من خالل إجراء اختبار قياس  موحد دولًيا. وهذا 

عدت لصالح الدراسة 
ُ
االختبار يتألف من أسئلة فهم لنصوص واقعية ورسدية. حيث إن هذه األسئلة أ

 فحسب ومصممة خصيًصا لهذه الفئة العمرية ومزودة بصور توضيحية. 

 

 

  دراسة            إل جانب اختبارات 
تحديد كما توجد استبيانات ف 

المستوى. وهذه االستبيانات بها أسئلة تتعلق بالتصور عن القراءة 

طرح 
ُ
والتحفت   للقراءة والسلوكيات المتبعة أثناء القراءة. كما ت

 أسئلة تخص المدرسة واألرسة. 

  ألمانيا يتم طرح أسئلة تكميلية أخرى إل جانب األسئلة 
ف 

المخصصة للمقارنة الدولية، وه  أسئلة تتعلق بموضوعات 

أخرى مهمة مثل الشعور باالرتياح داخل المدرسة وجودة 

 التدريس. 

فهذه البيانات الشاملة تقدم معلومات عن العملية التنظيمية 

وجودة التعليم وتوفر إمكانية الرصد الكىل  لتطوير مستويات 

 القراءة. 

 

 

  دراسة          بصورة مجهولة الهوية. باإلضافة إل أن نتائج 
ويجري تقييم جميع البيانات الشخصية ف 

ة )مثل الفصل بي   الذكور واإلناث(.    صالح أطفال بعينها، وإنما لمجموعات كبت 
 الدراسة ال تصب ف 

              

 ماذا تفحص دراسة IGLU؟
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