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 الملخص
لكل من  التحقيق في المعتقدات المحيطة بالقيمة المعينةهدفين أساسين، الهدف األول وهو تهدف هذه االطروحة إلى  

استراتيجيات التدريس وتقييم استراتيجيات القراءة  من قبل المعلمين  في وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية 

التدريس والتقييم في الفصول الدراسية باللغة اإلنجليزية في  استراتيجية المتحدة أما الهدف الثاني  هو استكشاف تواتر استخدام 

بة على أسئلة البحث ، استخدمت الباحثة مجموعة من األساليب الكمية والنوعية. تشمل الدراسة استبيانًا لإلجا. العين

الستخدامهم الستراتيجيات مدرسة رياض أطفال حكومية  26معلماً في  231والمالحظات الصفية. تم توزيع االستبيان على 

أظهرت بيانات البحث الكمي أن المشاركين . مدينة العين وضواحيهاوكان المشاركون أنفسهم من . القراءة في الفصل الدراسي

التي يعتقد أنها  " اإليماءات"و " تعبيرات الوجه"كانت األكثر أهمية مع " القراءة بصوت عال  "يعتقدون أن استراتيجية التدريس 

بالنسبة لتقييم القراءة ، اعتقد . ل أهميةهي األق" استراتيجيات قراءة الشريك"و " استخدام أدلة السياق"يعتقد أن . مهمة أيًضا

هي استراتيجية تقييم القراءة األكثر استخداًما المطبقة في الفصل ، بينما " اإلشارة إلى الكلمات في جملة"غالبية المشاركين أن 

 17أظهر أن المشاركين بالنسبة للمالحظة الصفية ،. هو األقل القيمة" تحديد الكلمات التي يمكن تقسيمها إلى مقاطع"يُعتقد أن 

يفضلون استخدام اللغة الشفهية بشكل متكرر ، ومعرفة الحروف ، والوعي المطبوع ، ثم  معلمة  من أربعة مدارس مختلفة

الوعي الصوتي كاستراتيجيات قراءة ، بينما تم استخدام األسئلة والوعي الصوتي والوعي المطبوع كاستراتيجيات لتقييم 

بناًء على نتائج الدراسة ، تم تقديم . على األقل" إعادة سرد القصة"و " القراءة الموجهة"تم تطبيق . راسيالقراءة في الفصل الد

عدد من التوصيات إلبالغ وزارة التعليم بمعتقدات المعلمين وبشأن اقتراحات لزيادة تنفيذ جميع االستراتيجيات التي تتطلبها 

 . وزارة التربية والتعليم

تدريس استراتيجيات القراءة ، تقييم القراءة ، مدرسي اللغة اإلنجليزية ، مدارس العين ، المعتقدات ، : سيةكلمات البحث الرئي
 .االستخدام
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