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What we will share today….

• Reading Accuracy VS. reading comprehension.

• Developing literacy through independent reading

• Criteria used to identify and classify children books

• Sample leveled books with reading comprehension questions

• Demonstrate how the program will work online and when 
schools will be able to use it



• The four language skills are related to each other in two 
ways:

• the direction of communication (in or out)

• the method of communication (spoken or written)





Reading assessment

Comprehension Vs. Accuracy



Reading Assessment: 
comprehension or accuracy?

Reading comprehension should not be confused 
with reading accuracy, another very common 
form of reading assessment. In a reading 
accuracy assessment, a child is asked to read a 
passage of text clearly, without making any 
mistakes. The mistakes that the child does make 
are analyzed to find clues about the child’s 
decoding strategies (not comprehension 
strategies). 



Very often, an assessment combines 
these two different assessments into one 
assessment — the child reads a passage 
out loud while the teacher makes note of 
errors the child makes (sometimes called 
a "running record"), and then the child is 
asked some comprehension questions 
about the passage. However, it is worth 
noting that a beginning reader’s 
comprehension usually suffers when he or 
she is asked to read a passage of text out 
loud. When children read orally, they 
usually concentrate on reading 
accurately, and do not pay as much 
attention to comprehension of the 
content.



▪ Sometimes teachers test children’s 
ability to "recognize" sight words as 
a test of decoding skill, but 
"recognizing" words is not the same 
as decoding them. Decoding is a 
strategy that readers can use on all 
words, even words they’ve never 
seen before

▪ Oral reading accuracy does give 
insights into decoding skills and 
strategies, but that is a separate 
test. A reading comprehension test 
is most accurate if the child is not 
reading for an audience.



Reading is a skill and, as with every skill, it 
requires not just instruction but practice. 
Reading practice serves a number of 
purposes.
1- It enables students to apply the skills 

and strategies that we teach. 
2- It gives teachers opportunities to check 
student learning and identify weaknesses. 
3- And it draws students into the world of 
“real” reading - a world in which people 
learn from and enjoy books.



Developing literacy through 
independent reading

Arabic Reader Program



What are ACTFL 
proficiency levels?

ARP does not follow any text book or 
curriculum used in schools, however it 
is aligned with ACTFL proficiency 
guidelines.





The purpose of the Arabic Reader is to 
enable powerful practice. It does this by:

▪ Providing data that helps you 
monitor and personalize reading 
practice

▪ Encouraging substantial amounts 
of practice, according to 
guidelines based on research 
findings.

▪ Making practice fun for students 
by facilitating successful 
encounters with text have been 
learned at their own pace and 
skill. 



▪ It gives teachers the ability to check 

students individually and address their 

needs to enhance their reading 

comprehension skills.

▪ Love of reading.

▪ Enable students to move from one 

level to the next individually while 

enjoying reading stories.



Level 2 (Novice Mid) Sample of Book and Questions





Sample Story Quiz Questions

أُِحبّ  _________.

كةالسَّمّ 

كالسَّمّ 

الِقرش

الحوت

m

m

m

m

. ّ ّالسَّم ك: _________قال  أُِحبُّ

س النَّور 

األخُطبوط

الدُّب

الِقرش

m

m

m

m

m

m

m

m

هذه  _______.

كة س م 

ف قمة

س ن ور 

أخطبوط

Look at the picture and choose the correct word to fill in the blank.

Look at the picture and choose the correct word to fill in the blank.

Look at the picture and choose the correct word to fill in the blank.



Level 5 (Intermediate Mid) Book and Sample Questions











.___________تقعّهذهّالقريةّالصغيرة

Sample Questions

m

m

m

m

m

m

m

m

قربّجبٍلّعالٍّ

علىّقمةّجبٍلّعالٍّ

أمامّجبٍلّعالٍّ

خلفّجبٍلّعالٍّ

._________ أهلّالقريةّيربحونّماالًّمن

بيعّاألشجار

بيعّاألخشاب

بيعّاآلثاث

بيعّالمقاعد

.اًّمفيدسؤاالًّرتبّالكلماتّالتاليةّلتصبحّ

قررتم الرحيللماذا ؟هذاعنالمكان

Read the sentence and choose the correct word to fill in the blank.

Read the sentence and choose the correct word to fill in the blank.

Rearrange the words to make a meaningful question.



.تعريف القراءة

.أهمية القراءة

م القراءة
ّ
ي تعل

 
.مصادر الصعوبة ف

.معايير اختيار كتب المطالعة

.تقييم فهم المقروء

تعليم القراءة





أدبية/ خرافية / كتب خيالية

Source: Kaiser Family Foundation

واقعية-كتب علمية 



تطوير مهارة القراءة 
عن طريق المطالعة
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ي تعليم القراءة العربيةاتالصعوبما هي 
 
؟ف



ي تعليم القراءة العربية
 
مصادر الصعوبة ف

ة اختالف اللغة المكتوب
عن اللغة المحكية عىل 

:مستوى

األصوات •

المفردات•

اكيب• الير

الفصحى العامية

خاصة لدى 
الطالب من 
أصول عربية
أوبالنسبة 
ي 
امج التر للير
م تبدأ بتعلي
اللهجات

ي صعوبة خاصة لدى القارئ المبتد
 
ئ هذا االختالف يتسبب ف

والمتوسط

ي ال
بدء لذلك ينبغ 

من بتعليم القراءة
سن مبكرة لردم 
الهوة بير  اللغة

المحكية و اللغة 
المكتوبة



ما هي معايير تصنيف كتب المطالعة؟



معايير تصنيف كتب المطالعة

الشكل المضمون اللغة



لس االعتماد عىل مبادئ نظرية الكفاءة اللغوية الخاصة بالمج•
أكتفل–االمريكي لتعليم اللغات االجنبية 

ع تكون هذه المبادئ االطار النظري الذي يحكم عمليات الجم•
والتصنيف والتقييم عىل مستوى اللغة

الشكل المضمون اللغة



المبتدئالمستوى

(حروف وكلمات)عدد محدود من الرموز •

كلمات منفردة  عالية الشيوع، أوعبارات مدعومة •

.  بالصور

ي النص•
 
.كلمات مشكولة ومتكررة ف

مفردات بسيطة ومتوقعةو عبارات محفوظة، •

الشكل المضمون اللغة



المستوى المبتدئ

عنوان قصير معير وجذاب •

مواضيع مألوفة لدى القارئ مثل المدرسة •

والعائلة واألصدقاء والبيت

قية أو حقي( سوبرمان -سندباد)كرتونية\مواضيع ذات صبغة خيالية•
للمتعة ولتنمية المعلومات والمفردات

األحداث والشخصيات واضحة•

تعكس المحتوى ةفيها صور صفحة كل •

الشكل المضمون اللغة



المستوى المبتدئ

تكونّصورةّالغالفّجذابةّوالرسومّملونة•

تكونّالرسومّكبيرة•

كلّصفحةّتحتويّعلىّرسمّأوّصورةّواحدة•

•ًّ الرسومّمالئمةّلموضوعّالنصّلتخلقّسياقاًّغنيا

ًّطللمبتدئينّالصغارّومتوسيكونّحجمّالخطّكبيرا• ا
ًّ للمبتدئينّاألكبرّسنا

عددّالكلماتّوالصفحاتّمحدودّجدا•

الشكل المضمون اللغة



االختيار من متعدد: التقييم

 درجة ثبات عالية ال تتأثر بحكم المصحح الشخصي

ال حاجة لالستعانة بمهارة الكتابة

ي النص. جميع البدائل منطقية
 
واحد منها فقط يتفق والمعت  ف

 ، ي وضع هذا النوع من األسئلة هي
ال هل يجعل السؤ »القاعدة الذهبية ف 

ي محتوى النص ومعناه أو يعود إليه إن كان مس
«موحا؟الممتحن يفكر مليا ف 



Reading Standards



تيعابالمعايير القرائية لتحديد مستوى النصوص وتقييم االس

يمكن التعرف على عدد محدود من الحروف والرموز : الجانب اللغوي

عبارات إذا كان األخرى، وأحياناً على كلمات منفردة  عالية الشيوع، أو

بعض. كلمات مشكولة متكررة في النص. لها سياق  مدعَّم بالصور

حروف األبجدية، وبعض عبارات محفوظة، ومفردات بسيطة متوقعة 

اعتمادا على سياقات محدودة وشائعة تخص الحياة اليومية كعبارات 

ارة التحية، وبعض الضمائر وبعض أسماء العلم المألوفة، واسمي اإلش

عض ب. مبيّنة من خالل الصور مثل بنت، ولد، بيت، قلم، كتاب" هذا وهذه"

.األعداد واأللوان واألشياء

عنوان قصير معبر وجذاب، مواضيع مألوفة، األحداث : المضمون

مكن ي. سياق المدرسة والعائلة واألصدقاء والبيت.  والشخصيات واضحة

أن تكون المواضيع ذات صبغة خيالية أو حقيقية للمتعة ولتنمية

.  كل الصفحات فيها صور تعكس المحتوى. المعلومات والمفردات

.  يرةتكون الرسوم كب. صورة الغالف جذابة ورسوم ملونة: الجانب الفني

كل صفحة تحتوي على رسم أو صورة، وتكون هذه الرسوم مالئمة 

 ً بتدئين للميكون حجم الخط كبيراً . لموضوع النص لتخلق سياقاً غنيا

 ً ال . شكلالكلمات مشكولة أو دون. الصغار ومتوسطا للمبتدئين األكبر سنا

.يباعدد الكلمات في الصفحة عن خمس كلمات في ثمان صفحات تقريزيد

المستوى األول

(ىمبتدئ أدن)



مات كل. عبارات شائعة أو جمل قصيرة بمفردات متكررة: الجانب اللغوي

ة بناء لغة متوقع. أساسية وعبارات ثابتة في نصوص ذات سياق واضح

ل على الموضوع كالتي توجد في قصص الصغار والئحة الطعام وجداو

ة نصوص قصير. مواعيد القطارات وخرائط الطرق والالفتات الطرقية

م معظ. غير معقدة تنقل معلومات أساسية محتوية على سياق أو صور

المفردات مألوفة كالساعة والبرنامج اليومي والطقس ووسائل 

، جمل اسمية وفعلية بسيطة ومنفردة مؤلفة من كلمتين. المواصالت

الفعل الماضي والحاضر . وتكون الكلمات مشكولة أو دون شكل

 ً . تزايد  في عدد حروف الجر والظروف المستخدمة. مستخدمان غالبا

.بداية استخدام المثنى والجمع

.  المحتوى خيالي أو حقيقي. عنوان الكتاب قصير وجذاب: المضمون

ة مواضيع مألوفة كالحيوانات واألصدقاء والمدرسة والعائلة واألنشط

معلومات عامة ومواضيع من . اليومية واألعياد واألعداد وغير ذلك

.  ثقافات بلدان عربية مختلفة وعالمية

المحتوى مدّعم برسوم ملونة بألوان زاهية تعكس : الجانب الفني

جم ح. تكون الرسوم متوسطة الحجم وذات سمة ثقافية. موضوع الكتاب

 ً حوالي عدد الكلمات بالصفحة. الخط كبير للصغار ومتوسط لألكبر سنا

.العشر

المستوى الثالث

(مبتدئ أعلى)



دات جمل قصيرة مترابطة في فقرة غالباً، معظم المفر: الجانب اللغوي

. ة بالسياقواألفكار تتعلق بمواضيع الحياة اليومية واالجتماعية باالستعان

.  فنصوص مترابطة تتسم بالسرد والوص.. نصوص قصيرة غير معقدة

جمل بسيطة متنوعة ومترابطة . غير مألوفمفردات مألوفة وقليل منها

قواعد التذكير والتأنيث وال. بأدوات ربط متعددة لتكّون فقرات قصيرة

ليس بالضرورة أن تكون الكلمات. األساسية مشمولة في النصوص

.الصرفمشكولة شكالً تاماً، فالمعرفة اللغوية تعتمد على نظامي النحو و

قصص خيالية وحقيقية . عنوان الكتاب معبر ومشّوق: المضمون

في تتناول المادة مواضيع حياتية مألوفة. كالقصص الدينية والسيرة

معلومات أساسية حول مواضيع . مجالي الذات والحياة االجتماعية

شخصية واجتماعية

ماشى المضمون مدعوم ببعض الصور والبيانات التي تت: الجانب الفني

عدد الجمل في الصفحة يصل . مع موضوع المادة، وحجم الخط متوسط

ل عدد قد يص. إلى خمس جمل قد يكون بعضها مركباً وتتصف بالترابط

.صفحات النص إلى عشرين غالبا

المستوى السادس

(متوسط أعلى)



The purpose of the Arabic Reader is to 
enable powerful practice. It does this by:

▪ Providing data that helps you 
monitor and personalize reading 
practice

▪ Encouraging substantial amounts 
of practice, according to 
guidelines based on research 
findings.

▪ Making practice fun for students 
by facilitating successful 
encounters with text have been 
learned at their own pace and 
skill. 



▪ It gives teachers the ability to check 

students individually and address their 

needs to enhance their reading 

comprehension skills.

▪ Love of reading.

▪ Enable students to move from one 

level to the next individually while 

enjoying reading stories.



االختيار من متعدد: التقييم

 درجة ثبات عالية ال تتأثر بحكم المصحح الشخصي

ال حاجة لالستعانة بمهارة الكتابة

ي النص. جميع البدائل منطقية
 
واحد منها فقط يتفق والمعت  ف

 ، ي وضع هذا النوع من األسئلة هي
ال هل يجعل السؤ »القاعدة الذهبية ف 

ي محتوى النص ومعناه أو يعود إليه إن كان مس
«موحا؟الممتحن يفكر مليا ف 



• All students registered in the program required to 
take placement test.

• Sample of stories and comprehension question



المستوى األول                



.__________هذه •
موزة▪
برتقالة▪
فاكهة▪
خضار▪

. ُمفيد_________ عصيرّ•

الب طيخ▪

البُرتقال▪

مان▪ الر 

الب ندورة▪



المستوى المتوسط            



يوم العيد وجد عمر صندوقا     
 كبيرا في 

يوم العيد سمع عمر صوتا  يوم العيد حصل عمر على 

 يقول

o دراجة  

o سيارة  

o قطار  

o لعبة 

o هدية واحدة  

o ثالث هدايا  

o أربع هدايا  

o خمس هدايا  

o ّصبا  الخير 

o تصبح على خير  

o كل عام وأنت بخير  

o   أنا بخير والحمد  

ّ يوم العيد حزن عمر كثيرا ألن 

    

o ّ وجد دراجة في

 الصندون

o  وجد لعبة على شكل 

 مهر 

o  سمع صوت التكبير في 

 المسجد

  o  يفر  االطفال كثيرا 

o    يحزن األطفال

 كثيرا

o   ينام األطفال كثيرا 

o   يبكي األطفال كثيرا 

ّ



المستوى السادس            



:صل االسم والصفة المناسبة له. 5•

الجميلةالحذاء ❏•

الجديدالورود ❏•

ي الحيوانات ❏•
الكاف 

األليفةالوقت ❏•

تيب الصحيح. 9• :رتب الجمل التالية بالير

وصلت الجدة مرسورة إىل بيت الولد( أ •

ت الجدة الحذاء وقفزت مع الولد( ب • اشير

انتظر الولد الجدة للوصول إىل البيت( ج •

شاهدت الجدة الحاسوب ونوافذه( د •



Classification 

Story information classification
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Reading Level Progress in 6 Selected Classrooms (54 students)

From 9/1/2017 to 1/31/2018

10 Students Level 1 Level 1

3 Students Level 1 Level 2

4 Students Level 1 Level 3

6 Students Level 2 Level 2

4 Students Level 2 Level 3

1 Student Level 2 Level 4

9 Students Level 3 Level 3

5 Students Level 3 Level 4

4 Students Level 4 Level 4

4 Students Level 4 Level 5

2 Students Level 4 Level 6

1 Student Level 5 Level 5

1 Student Level 5 Level 7

Total # of quizzes taken:   618    

Total # of quizzes passed: 464

Overall quiz pass rate: 75%

Average # of quizzes/student: 11 

22 students (40%) progressed to a higher reading level



Q & A
Please visit our website at

www.aldeenfoundation.org

arpinfo@aldeenfoundation.org

http://www.aldeenfoundation.org/
mailto:arpinfo@aldeenfoundation.org
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