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 مقدمة
(! هذا SHLSالتعلّم ) في المساحات اآلمنة للّشفاء و كتيّب القراءة للمتدربين في بكم أهال

ى رسائل أساسية يحتوي عل . والمورد معد لالستخدام من قبل المتدربين في تدريب القراءة
 توصيات   ولنشاطات ا حول إرشاداتباإلضافة إلى  القراءة حول كيفية تعليم الممارساتأفضل  و

كيفية إعطاء الدروس اليومية. يمكن للمتدربين استخدامه أيضاً كأداة مرجعية عند  عن عامة  
    .احات اآلمنة للّشفاء والتعلّمتدخل القراءة في المس تطبيق

   :يحتوي الكتيّب على جزئين
 1 المرحلة –معلومات حول تدريب القراءة: 1الجزء 

  2 المرحلة – معلومات حول تدريب القراءة :2 الجزء
 
. والتعلّم للّشفاء اآلمنة المساحات ألدوات األربع المكونات أحد والرياضيات القراءة تدّخل ُيعدّ  

 تدّخل و والتعلّم للّشفاء اآلمنة المساحات نهج فإنّ  ،التالي الرسم في موضّح هو كما
 جميعها الرياضيات و القراءة تدّخل و الدينالو مهارات تدّخل و العاطفي و االجتماعي التعلم

 ايحصلو أن و عافية و بأمان األطفال يكون بـأن الشامل الهدف تحقيقفي  تساهم و متكاملة
 .الطوارئ حاالت في التعلّم على

 
  

 

 

 تدخل التعلّم االجتماعي  و العاطفي

تدخل القراءة  الوالدين تدخل مهارات
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 1: تدريب القراءة المرحلة 1الجزء 

 

تمكن سي ،المرحلة األولى -عند إتمام تدريب القراءة 

 :من نوالمتدرب

ريس التالميذ مهارات أساسية فهم أهمية تد (1

 القراءة. من كفاءات كل ّ  في

استخدام أدوات القراءة في مجموعة أدوات  (2

بشكٍل فاء والتعلّم للشّ  المساحات اآلمنة

 فعال.

ممتعة و قوية لبناء  و إعطاء دروس يومية بنّاءة (3

 مهارات القراءة.

التفكير من خالل  تطوير مهارات المحادثة و (4

 طرح األسئلة الفعالة. نشاطات القراءة و
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 : ما هي القراءة؟1تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 .توضيح أهمية تعلم القراءة 

 القراءة.التجارب الشخصية في تعلّم  استحضار 

 

 أساسيةرسائل 

  تتطلب فهم األصوات  و إنّما القراءة على لفظ الكلمات الموجودة على الصفحةال تقتصر

 .المعاني التي تحملها تلك األصوات عند دمجها معا   و

 1والتعلّم على القراءة ألن القراءة  ّشفاءللة أدوات المساحات اآلمنة مل مجموعتتش) 

 (4 و االجتماعية المهارات تعزز (3 و التالميذ مامأ العالم تفتح (2 و اللغة مهارات تطور

 .معاً  األسر تجمع (4 و التالميذ أمام المستقبلية الفرص من تزيد

  المقاطع  أصوات الكلمات و تعلم مهارات معينة لتحديد معاني و إلىيحتاج التالميذ

 النصية.

 

 نتعلم القراءة؟ ذاالم

 

تدّخل القراءة لمجموعة أدوات المساحات اآلمنة للّشفاء 

فهم  والتعلّم يطوّر قدرات التالميذ على قراءة الكلمات و

. يجب تعلّم هذه المهارات ألنه بدون االستيعاب، فإّن النصوص

معرفة  إنّ  الكلمات التي يتعلّمها التالميذ لن تحمل أي معنى.

 ...كيفية القراءة مهمة لعدة أسباب، منها

 

 نها تطور مهارات اللغةأل

 تعلّموا كلما المختلفة، النصوص فهموا و أكثر التالميذ قرأ كلما. اللغة مهارات تطورالقراءة  إنّ 

 .أنفسهم عن للتعبير جديدة وطرقاً  مفردات  

 

 نها تفتح العالمأل

. منازلهم وأسرهم و تجاربهم الشخصية جيد من تالميذنا تجربة العالم خارلم يتسن للعد 

كن أن تكون يم. وأماكن مختلفة ولغاتٍ  تسمح القراءة والكتابة للتالميذ بالتعلم عن حضاراتٍ 
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 مام ،ة أو متخيلة ويمكن أن تحدث في أي زمنيلنصوص التي يقرأها التالميذ حقيقسياقات ا

 .بتكار والتعبير عن النفساليفتح أذهان التالميذ ويشّجعهم على ا

 

 جتماعيةالمهارات اال عززنها تأل

يدرس التالميذ نصّا  الكتشافه و عندما . نشاطا  اجتماعيا  يمكن لمعرفة دراسة النصوص أن تكون 

 أسهل.كارهم ومشاعرهم مع اآلخرين بشكل مناقشته، فإنهم يستطيعون مشاركة أف

 

 تزيد من الفرص المستقبليةألنها 

حون عليم ويصبأعلى من الت يمكنهم متابعة مستوياتٍ  ،عندما يمتلك التالميذ مهارات قراءة قوية

 و أهدافهم.اهتماماتهم، ومهاراتهم  ناسبمؤهلين لوظائف ت

 

 جميع أفراد األسرةفيدة لنها مأل

يحرص التالميذ دائما  على مشاركة معارفهم. عندما يتعلم التالميذ مهارات قرائية قوية فإنهم 

القراءة ألطفالهم.  تعليم تالميذاليشاركونها مع أهاليهم وإخوتهم. وفي المستقبل، يستطيع 

 القراءة معا  تمكن األسر من التقارب واالستثمار في تعلم أفرادها.
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 القراءة كفاءات: 2 الجلسة القراءة تدريب

 
 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 .طرح األفكار حول المهارات المطلوبة لقراءة وفهم نصٍ ما 

 متمرّسينكفاءات القراءة لصنع قراء  المهارات في جميع توضيح كيف تندمج. 

 

 أساسيةرسائل 

  إنما تتطلب فهم األصوات  تقتصر القراءة على نطق الكلمات الموجودة على الصفحة وال

  .صوات عند نطقها معا  والمعاني التي تحملها تلك األ

  تعلم مهارات معينة لتحديد معاني وأصوات الكلمات والمقاطع  إلىيحتاج التالميذ

 النصية.

 ّن أ مهارات التالميذ القرائية ولضمانستخدم لتنظيم ت   إن كفاءات القراءة هي تصنيفات

 وكتابة الكلمات وفهم النصوص.قراءة  التالميذ قادرين على

 

  ما هي كفاءات القراءة؟

ستخدام العديد من المهارات في نفس نحتاج ال عابالقراءة بوضوح مع االستي كي نتمكن من

." عليكل، فمثال  الوقت.   نيقادر واأن تكون مقراءة و فهم جملة، " أكلت  تفاحة  ألنني كنت جائعا /ة 

مع األصوات، وبعدها دمج تلك الحروف معا  لتركيب كل  ابطهرعلى رؤية الحروف في كل كلمة، و

فيها  مبمعاني تلك الكلمات والمرات التي ربما كنت سابقةال ممعرفتك ونكلمة، بينما تستعيد

تصنيفات ندعوها كفاءات القراءة.  إلىأخرى  مهاراتٍ عديدةٍ يضا . ت نظم  تلك المهارات مع أ ينجائع

ن تلك الكفاءات.ما يلي يوجد تعريف موجز لكل مفي
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يتعلم التالميذ التعبير 

عن األفكار الشخصية 

 من خالل نّصٍ ما.

 

يستطيع التالميذ 

تحديد معاني الكلمات 

واستخدام مجموعة 

متنوعة من الكلمات 

 للتعبير عن األفكار.

يستطيع التالميذ فهم 

األحداث والشخصيات 

 والرسائل في نّصٍ ما.

يطور التالميذ القدرة 

على فصل والتمييز 

بين األصوات التي 

 يسمعونها.

يفهم التالميذ طريقة 

 عمل النصوص.

يطور التالميذ القدرة 

على ربط األصوات مع 

 الحروف.

يستطيع التالميذ قراءة 

نص بسرعة مالئمة ودقة 

 وتعبير.
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 : لوازم دروس القراءة3تدريب القراءة الجلسة 
 

 جلسة التدريبأهداف 

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 القراءة.ل تعليم فحص وإيجاد معلومات أساسية في قسم المدى والتتابع حوت 

 األقسام كفاءات القراءة. طورطط الدرس اليومية وتوضيح كيف تخ البحث في 

 

 أساسيةرسائل 

  المدى و التتابع. وكل قسم من خطة الدرس تعتمد خطط الدرس اليومية على ملف يدعى

 صوص محددة بذلك اليوم.ارات مختلفة حول حروف و كلمات وناليومية يدرّب على مه

 كلّها مهارات كفاءات القراءةبات حول على تدري تتضمن خطط الدرس اليومية. 

 

 بنك خطط الدرس اليومية؟ما هي مكونات 

المدى والتتابع، هي حصيلة تعلم التالميذ و ط الدرس اليومية من عدة مكونات يتكون بنك خط

 والخطط األسبوعية وخطط الدرس اليومية.

 

 كفاءات القراءة

مهارات محددة بالمستوى لتطوير كل كفاءة. ت ستخدم هذه المهارات  إلىت قّسم مهارات القراءة 

ا التالميذ كي يصبحوا قراء اسية التي يحتاجهإلرشاد وقياس التعليم ألنها تشمل المهارات األس

مستويان اثنان يعتمدان على معرفة  هناكوالتعلّم  للّشفاءفي المساحات اآلمنة متمرّسين. 

بشكل واسع على المعايير الدولية لمرحلة التعليم  نالمستويا انعتمد هذي. السابقة تالميذال

 .كامل معها بشكل يتطابقانا ال موالثاني لكنه بتدائي للصف األولاال

 

المدى و التتابع كفاءات القراءة

الخطط 
األسبوعية

خطط الدرس 
اليومية
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 مستويات تعلم القراءة

 المبتدئ
القراء المبكرون الذين ما يزالون بحاجة للدعم في مهارات أصوات  المبتدئ

 و الطالقة. المفردات و ستيعاباال و تحليل الكلمات و ةالحروف األساسي

 المتقدم

و استراتيجيات ون فهما  ألبسط أصوات الحروف لكوهم القراء الذين يم المتقدم

ام و مه صوات األكثر تعقيدا ، والكلماتالقراءة، والذين يحتاجون دعما  إضافيا  في األ

 ستيعاب.اال

 

 المدى و التتابع

يحدد و الحروف والكلمات المعطاة.  لكل درس، بما فيها تعليمتابع عن أهداف اليخبرنا المدى و الت

 مه.نعلّم، كيف نعلّم، ومتى نعلّ  ذاما

و  القراءة المبتدئ ييمن مستو والتعلّم المدى والتتابع لكلٍّ  للّشفاء برنامج المساحات اآلمنة يوفر

 المتقدم.

خصص األسابيع الخمسة األولى لمراجعة بناء في المدى والتتابع لمستويي المبتدئ والمتقدم، ت  

 د.المهارات. يتم إمضاء األسابيع التالية لذلك في تعلم ومراجعة المحتوى الجدي

 خطط الدرس اليومية

برنامج يومي. يوفر  س القراءة لتعليم القراءة بشكلٍ والدروس اليومية في بنك خطط در عَتمدت  

 المدى والتتابع لكل من مستويي المبتدئ و المتقدم ، ولكن المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم

 12لألسابيع خطط الدرس اليومية تتوفر  . بتدئمستوى الملل مخصصة فقطالخطط الدرسية 

تّم تدريسه سيحول ما  ا  تقدم الخطط األسبوعية إرشادف أما بالنسبة لألسابيع الالحقة،. األولى

 خالل كل أسبوع.

تركز هذه المهارات  .تركّز األسابيع الخمسة األولى لمستوى المبتدئ على مهارات ما قبل القراءة

ف تكون هذه الدروس مختلفة عن الدروس لبقية البرنامج على بناء المفردات وفهم األصوات. سو

بالنسبة لألسابيع التالية فقد تم تصميم الدروس اليومية أما . ألنها مكتوبةيمكن اتباعها بسهولة و

 بشكٍل متماثل.

م استراتيجيات التعليم والنشاطات التي تعلّ  12 إلى 6تشمل الخطط اليومية المخصصة لألسابيع 

دقيقة و  30إلى  25من على القراءة. مدة كل درس  التالميذ ّفزاألساسية وتح مهارات التعليم

 ت ستمد األهداف التعليمية من المدى والتتابع.

 

 تتبع الدروس نفس النمط خالل كل أسبوع:
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 1: حرف جديد 1اليوم 

 1الحرف الجديد  مراجعة: 2اليوم 

 2: حرف جديد 3اليوم 

 2الحرف الجديد  مراجعة: 4اليوم 

 2و   1لحرفين ل وتقييم مراجعة: 5اليوم 

 

 الخطة الدرسيةنقرأ  كيف

وع و تحتوي الصفحة األولى من كل درس ملخص الدرس الذي يشمل مستوى التالميذ و الموض

المدة و األهداف التعليمية و الموارد المطلوبة و التحضير المطلوب رقم األسبوع و رقم الدرس و 

الدرس )بما  لمحة عامة عنالمتعلقة بالدرس( و مالحظات الحساسية و)بما فيها لوازم الّسبورة 

 فيها الحروف والكلمات التي سوف يتم تعليمها في الدرس(.

 لليوم.بصرية والكلمة ال نص اليومو  يتضمن كل درس حرف اليوم

الحرف و أصوات  نطقلمراجعة. يتمرّن التالميذ على حرف جديد أو حرف او هو  – حرف اليوم

 .مختلفة استخدامه في كلماتٍ 

حرف اليوم. يتمرن التالميذ على المهارات في كل كفاءات  حويو هو قصة قصيرة ت – نص اليوم

 األسئلة المتعلقة بنص اليوم. نما يقرؤون و يستعرضون ويجيبون عالقراءة عند

جدا  في اللغة المكتوبة  الكلمة التي ت ستخدم بشكل متكرروهي  – الكلمة البصرية لليوم

 بالنظر.يث يعرفها التالميذ تلقائيا  أو بح نطوقةوالم

 

ل ك شرحكيفية ل مع الشرح المفصل  تباعهاا جبالخطوات التي يصفحات التالية تتضمن ال

وكل قسم  -و التمرين و التطبيق  عرضو ال تهيئةال - أربعة أقسام  إلىنشاط. ي قّسم كل درس 

 يشمل نفس النشاطات.

 

 تهيئةال

 .كما يتيح هذا  المقدمة )دقيقتان( وفيها يتعرف التالميذ على محتوى الدرس

القسم الفرصة للميسرين لمراجعة الحروف أو المواضيع السابقة من خالل طرح 

 لّمه.تع أسئلة شفهية أو لعبة لقياس مدى فهم واستيعاب التالميذ لما سبق
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 ، الصوتياتالنص المكتوبمفاهيم  الكفاءات

 

 

 عرضال

 ويتضمن هذا القسم:

 دقائق( وفيه يتعرف التالميذ على الشكل  3الصوت )-ةيالكلمة األساس-الحرف
فة باإلضا( لذلك اليوم خصائص اللغةصوت للمفهوم الجديد )الحرف/ الكتابي وال

 لمساعدتهم على تذكر الصوت. ساسيةالكلمات األ إلى
 

 الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات الكفاءات

 

 ( حيث يتمرن التالميذ على كتابة الحرف بطرق دقائق 3أو  2في الهواء ) الكتابة
قة وفي مرحلة الح باستخدام اإلصبع. مع أشكاله مختلفة تبدأ بكتابته في الهواء

كتابة باستخدام القلم، يتم التركيز من المنهاج بعد أن يتمرن التالميذ على ال
 بشكل أكبر على الكتابة على الورق عوضا  عن الكتابة في الهواء بشكل دائم.

 
 الكتابة الكفاءة:

 

 التمرين

 ويتضمن هذا القسم:

 ( حيث يقرأ التالميذ قصةّ  10دراسة النص )ة قصير أو قصيدة   أو أنشودة   دقائق
سهلة التحليل تحوي المفهوم الجديد والكلمة/ات المخصصة لذلك اليوم. 

د مما يزي ،وتختلف أهداف قراءة النص الذي يقرأه التالميذ تبعا  أليام األسبوع
 من مهاراتهم في االستيعاب والمفردات والطالقة.

 
 الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات، االستيعاب، الطالقة الكفاءات

 
 و  مالكلمات البصرية )دقيقتان( حيث يتم تعريف التالميذ بالكلمة المكررة لليو

ثم تهجئتها بصوت عاٍل. ويمكن للتالميذ  حليليتنص الالتحديد موقعها في 
 كتابها في دفاترهم الخاصة.

 
 الطالقة، الكتابة الكفاءات

 
 

 تطبيق

 عٍ ممت بنشاطٍ  ( حيث يشارك التالميذ، بالتناوبنشاط التطبيق )ثمان دقائق 

الحروف التي تعلموها في  إلىاليوم باإلضافة  )حرف( للتدرب على مفهوم

ميذ لتعزيز مهاراتهم بطريقة جديدة كما السابقة. وهي تعد فرصة للت دروسٍ 

مايكون النشاط في الدرس  عادة  و أنها فرصة للمعلمين لمراقبة تقدم التالميذ.

 الخامس معدا  للتركيز على التقييم.
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 الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات، االستيعاب، الطالقةالكفاءات 

 

 

 

 س األسبوعيةوخطط الدر

أهداف الدرس والنشاطات الصفية لكل أسبوع.  36إلى  13الخطط الدرسية لألسابيع تحدد 

ما ك التي تعطى في كل يوم.لتحديد المواضيع  مرجعٍ األسبوعية المدى و التتابع ك تستخدم الخطط

ية تحدد الخطط األسبوع .خطط اليوميةالنشاطات المحددة فيها مشابهة لتلك الموجودة في ال نّ أ

 .درسالمخصصة لكل الحروف والكلمات والنصوص 
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 فهم بنك خطط درس القراءة الخاص بي

 

 س القراءة.وأكمل االسئلة التالية باستخدام خطط در

 ؟ 7الجديدة التي يتم تدريسها في األسبوع ماهي الحروف والكلمات البصرية  (1

 _____________________ الكلمات البصرية ___________ الحروف

 هذه المعلومات؟ ______________________________وجدت أين 

 

 ؟11 ألسبوع من اسّم ثالث كلمات تحليلية  (2

 

 ؟16من  األسبوع  4ما هو النشاط في قسم التطبيق في درس   (3

 النشاط:___________________________________________

 هذه المعلومات؟ _______________________________وجدت أين 

 

 :التالية األسئلة نع وأجب ,1 درس ,8خطط الدرس اليومية لألسبوع  إلىانظر  (4

i. ما هو الحرف الجديد الذي ي درّس في هذا الدرس؟ 

  ___________ األساسية الكلمة ___________  الحرف

ii. .ما هما؟ هناك ناشاطان في قسم التقديم 

a. __________________________________________ اسم النشاط 

b. _______________________________________ اسم النشاط 

iii.  ما هما؟قسم التمرين في الدرسفي هناك نشاطان في . 

a.  اسم النشاط_______________________________________ 

b. ما هو موضوع النص؟ 

c. ___________________________________________ اسم النشاط 
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d.  ؟ ________________________التالميذما هي الكلمة التي يتعلمها 

iv.  لعبة ليظهروا مهاراتهم في القراءة. ما هو النشاط؟  التالميذفي قسم التطبيق، يلعب

 ؟طلب الميسرون من التالميذ تحليلهاهي الكلمات التي يا م

a. اسم النشاط :____________________________________ 

b. ___________________________________________ :الكلمات 
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 فهم بنك خطط درس القراءة الخاص بي -بنك اإلجابات 

 

 س القراءة.وأكمل االسئلة التالية باستخدام خطط در

 ؟ 7الجديدة التي يتم تدريسها في األسبوع ماهي الحروف والكلمات البصرية  (1

 نعم و لقا : البصرية الكلمات .ع و ب :الحروف

 المدى و التتابعهذه المعلومات؟ أين وجدت 

 ؟11ألسبوع  في اسّم ثالث كلمات تحليلية  (2

 جوز، جار، جلب، جلس، فيل، فول، فادي، فطر، ،فتح :المجموعة هذه من كلمات 3

 جبل جود،

 ؟16األسبوع من  4ما هو النشاط في قسم التطبيق في درس   (3

 الرمز السريالنشاط: 

 أين وجدت هذه المعلومات؟ بنك الخطط األسبوعية.

 :التالية األسئلة نع وأجب ,1 درس ,8خطط الدرس اليومية لألسبوع  إلىانظر  (4

i. ما هو الحرف الجديد الذي ي درّس في هذا الدرس؟ 

  نحلة  :األساسية الكلمة ن : الحرف

ii.  ما هما؟. سم التقديم في الدرسفي قهناك نشاطان 

a.  الصوت -الكلمة األساسية  -اسم النشاط الحرف 
b. اسم النشاط الكتابة في الهواء 

iii.  في قسم التمرين في الدرس. ما هما؟هناك نشاطان 

a. دراسة النص :اسم النشاط 

b. زهورنحلة تتنقل بين الضوع النص؟ ما هو مو 

c. النشاط الكلمة البصرية :اسم 

d.  أحب  ؟ التالميذما هي الكلمة التي يتعلمها 

iv.  لعبة ليظهروا مهاراتهم في القراءة. ما هو النشاط؟  التالميذفي قسم التطبيق، يلعب

 ؟طلب الميسرون من التالميذ تحليلهاالكلمات التي يما هي 
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a. البداية، الوسط، النهاية :اسم النشاط 

b. عيون، نام: نجم، سنبلة، الكلمات 
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 : قراءة خطط الدرس اليومية4 الجلسة تدريب القراءة

 
 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 في خطة درس قراءة اليومي. ساسيةو تحديد النشاطات األ في مشاركةال 

 

 أساسيةرسائل 

   عالية التنظيمجربة تعليمية اليومية للقراء المبتدئين تعد خطة الدرس ت. 

  تدعم الدروس جميع كفاءات القراءة وتشجع التالميذ على تطوير حب للقراءة من خالل

 جعل القراءة واضحة وطيّعة و ممتعة.

 

 1الدرس  8األسبوع 
 

 ملخص الدرس

 

الكلمة البصرية ’, ن‘ –الحرف الجديد الموضوع: 

 ’أحب  ‘ –الجديدة 

 8األسبوع: 

 1الدرس  المبتدئ: l| المستوى

  دقيقة 30-25المدة: 

 

 األهداف التعليمية

 يتمكن التالميذ في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  ن‘ت حرف اصوأ نطقالتعرف على و’ 

  ا . بمكتو’ ن‘التعرف على حرف كتابة و 

 

 الموارد المطلوبة
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  مع حركات المد القصيرة و الطويلة بطاقات الحروف 

 ساسيةبطاقات الكلمات األ 

 أقالم رصاص و ورق 

 سبورة و طباشير 

 

 التحضير المطلوب

  مكتوبا  بخط كبير كفاية حتى يراه ’ ن‘إعداد السبورة كما هو مبين. احرصوا بأن يكون حرف

 جميع التالميذ.

 

 

 
 لدرسلمحة عامة عن ا

الصوت لحرف -الكلمة األساسية-على الحرفثم يتدربون مع التالميذ  نون،يعرض الميسرون حرف ال
التالميذ بقراءة نص  ثم يقوم الميسرون و .في الهواء مع أشكاله كتابته /ن/( و –نحلة  –’ ن)‘ ’ن‘

في النص، و يحللون كلمة واحدة على األقل باستخدام  األساسيةيناقشون المفردات  اليوم معا  و
(. فيلليوم )أح بصريةتهجئة الكلمة ال يقوم الميسر والتالميذ بلفظ و ،أصوات الحروف. بعدئذٍ   ب 
 و‘ ن’ استخدام حرف ستماع وللتمرن على اال ‘البداية، الوسط، النهاية’الختام، يلعب التالميذ 

 الحروف األخرى التي تعلموها.

 

  

فتحت نانسي الشبّاك و َرأَْت 
 تََتَنقَُّل بَيَن الزُُّهور.نَْحلًَة 

 
قالت نَُهى: اْنطُري يا نانسي! 
 النّْحلَُة تَْجَمُع َرحيَق الزهور 

 لُِتْعطيَنا الَعَسل.
 
 أنا ُأِحبُّ الَعَسْل! 
 
 

 ن
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 الخطوات التي يجب اتباعها

 

 تهيئةال

 مقدمة نشاط:

 دقيقتان المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

 جديدا  و صوته و بعض الكلمات الجديدة اليوم.أخبروا التالميذ بأنهم سيتعلمون حرفا   .1
 هو حرف اليوم.’ ن‘على السبورة و أخبروا التالميذ أّن ’ ن‘الحرف  إلىأشيروا  .2
ارفعوا بطاقات حرف النون مع حركات المد القصيرة: نـَ، ن ـ،نـِ مع كلمات تحوي حركات  .3

 موافقة مثل:نجم، نهى، نسيان.
المد الطويلة: نا، نو، ني مع كلمات تحوي ارفعوا بطاقات حرف النون مع حروف  .4

 أصوات موافقة مثل: نانسي، نونو، نيسان. 
 (أو أحد أفراد عائلتهم ا من منهم اسمه/ا يحوي حرف النون. )اسألو .5

 

 عرضال

 الصوت -الكلمة األساسية-الحرف نشاط:

 دقائق 3 المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

 ’.ن‘ذكّروا التالميذ بأن حرف اليوم هو  .1

 صورة النحلة على السبورة.  إلىأشيروا  .2

 اسألوا .3

 "ما الذي يوجد في الصورة؟" 

 فهم على صواب!’, نحلة‘حزر التالميذ  إذا 

 وقولوا لهم بـأنها نحلة.‘ تخمين جيد’حزر التالميذ شيئا  آخر، قولوا  إذا 

 قولوا .4

 "الكلمة األساسية التي يجب تذكر صوت  صوت /ن/ و’ ن‘حرف  ل

 "’.نحلة‘فيها هي ’ ن‘حرف 

 /ن/.  –نحلة  –’ ن’: ‘ن‘الصوت للحرف -الكلمة األساسية-اذكروا الحرف  .5

 من التالميذ تكرار ذلك. اطلبوا .6
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/ن/( مع التالميذ  –نحلة  –’ ن)‘الصوت  -الكلمة األساسية  -تمرنوا على الحرف .7

 مرات. 3على األقل 

 

 الكتابة في الهواء نشاط:

 دقيقتان المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 بأعلى ما تستطيعه يدكم على السبورة. في أول و وسط الكلمة’ ن‘اكتبوا حرف  .1

  (ـنـ، بمختلف أشكاله.)نـ’ ن‘ل وضحوا الكتابة الهوائية لحرف ا .2

 أخبروا التالميذ أن حرف النون يكتب بأشكال مختلفة حسب موقعه في الكلمة

قفوا بنفس اتجاه التالميذ كي يتمكنو من تتبع حركة إصبعكم في الهواء ليكتبو حرف 

 النون.

التالميذ كي يكتبوا الحرف في الهواء أوال  و عيونهم مفتوحة، و بعد ذلك بعيون  ادعوا .3

وجد التالميذ صعوبة في كتابة  إذامغمضة. كرروا العملية لبقية أشكال الحرف. 

 وا العملية مع التوضيح على السبورة.األشكال المختلفة كرر

 مشدودة! أصابعهم مستقيمة و ذكروا التالميذ أن عليهم إبقاء أيديهم و 

 

 التمرين

 دراسة النص نشاط:

 دقائق 10 المدة:

 المجموعة الكلّية، شركاء الترتيب:

 :صوت عالٍ ب اقرؤوا .1

 الزُّهوْر. ْت نَْحلًَة تَتَنَقَُّل بَْينَ أَ َفتََحْت نانْسي الّشبّاَك و رَ 

 قاَلْت نَُهى: انْظُري يا نانسي! النَّْحلَُة تَْجَمُع رَحيَق الزهور لِتُْعطينا الَعَسْل.

 َكْم أِحبُّ العسل!
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القصة للتالميذ. توقفوا أثناء القراءة عند كلمة نانسي و وضحوا المقاطع  اقرؤوا .2

 بالتصفيق. بعدها تابعوا القراءة.

 مع إظهار التعبير. بتمّهل اقرؤوا مالحظة للميسرين:

 صبعكم أثناء القراءة.صة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإمن التالميذ قراءة الق اطلبوا .3

 اسألوا  .4

 "أين كانت النحلة؟"

 اسألوا  .5

 "ما شكل النحلة؟"

 ’. نهى‘كلمة  إلىأشيروا  .6

 من التالميذ أن يعدوا الحروف بالنقر على الطاولة بعدد الحروف. اطلبوا .7

لم يتعلم التالميذ بعض األصوات في هذه الكلمة. ولكن ليس  للميسرين:مالحظة 

 إلىهناك مشكلة. مازال بإمكانكم توضيح كيفية عد الحروف باإلشارة بأصابعكم 

 حروف الكلمة للتمرن على التمييز بين الحروف واألصوات المختلفة.

و يقرؤوا الكلمات التي يروه  في النص‘ ن’من التالميذ أن يحددوا موقع حرف  اطلبوا .8

واجهوا أية صعوبة في قراءة كلمة ما، شجعوهم على تحديد حروفها بالنقر  إذافيها. 

 على الطاولة معا  كمجموعة.

 التالميذ لالقتراب من السبورة لتتبع الكلمات.  ادعوا .9

 من جميع التالميذ أن يقرؤوا القصة جهرا  معا  مرة أخرى. اطلبوا .10

 اسألوا  .11

 " تحبون العسل؟هل 

 اسألوا  .12

 "ما هو مذاق العسل؟"  

زميل/ة إلخبارهم عن األطعمة التي يحبونها و  إلىمن التالميذ أن يلتفتوا  اطلبوا .13

 أسباب حبهم لها.

من اثنين أو ثالثة تالميذ أن يشاركوا إجاباتهم مع  اطلبوابعد دقيقة من المناقشة,  .14

 المجموعة.

 

 الكلمات البصرية نشاط:

 دقائق 3 المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:
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.’الجديدة لهذا اليوم على السبورة: لبصرية اكتبوا الكلمة ا .1  ‘أحب 

حددوا مكان الكلمة البصرية في قصة نص اليوم و استخدموها مرة واحدة على  .2

 األقل في جملة.

 -ـب  ‘ حـِ ‘ ’أ’ -’ أحب  ’قوموا بتهجئة الكلمة مع الصف لثالث مرات على األقل. )  .3

 ‘(أحب  ’

تسلسل الكلمة البصرية هو دائما : قل الكلمة، هجئ  مالحظة للميسرين:

 الكلمة، قل الكلمة.

: وضحوا للتالميذ أّن الحركة التي تقع فوق حرف الباء هي شدة . مالحظة أخرى 

/ ّ / و أن الشدة تجعلنا نشدد على الصوت أكثر من األصوات األخرى. الفظوا صوت 

من التالميذ أن يرددوا  اطلبوا. ثم الفظوا الكلمة مرة اخرى و حرف الباء المشدد

 خلفكم.

 

 تطبيق

 البداية، الوسط، النهاية نشاط:

 دقائق 8 المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

 أشكال على السبورة بالتتابع.  3ارسموا  .1

     

 من التالميذ رسم األشكال الثالثة على أوراقهم )أو األلواح( أيضا . اطلبوا .2

 ’. نجم‘الفظوا كلمة  .3

 قولوا .4

 " هل تسمعه في بداية، وسط أو آخر ’. نجم‘في كلمة ‘ ن‘صوت حرف  إلىأنصتوا

 "الكلمة؟ 

 سمعوا صوت الحرف في أول الكلمة عليهم أن يضعوا إشارة  إذاX  ن’و يكتبوا حرف أ‘ 

 .في الدائرة

 سمعوا صوت الحرف في وسط الكلمة عليهم أن يضعوا إشارة  إذاX   أو يكتبوا حرف

  .في المثلث الموجود في الوسط‘ن’

 سمعوا صوت الحرف في آخر الكلمة عليهم أن يضعوا إشارة  إذاX   أو يكتبوا حرف

 .في المربع‘ن’

 مرة أخرى. ’ نجم‘الفظوا كلمة  .5

 ’.ن‘من التالميذ أن يضعوا إشارة على الشكل عندما يسمعون صوت حرف ال  اطلبوا .6
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 من التالميذ أن يتحققوا من إجاباتهم مع الشخص بجانبهم.  اطلبوا .7

 من أحد التالميذ التطوع لمشاركة إجابتهم. اطلبوا ،بعد ذلك

 ’.نام’ ‘عيون’ ‘سنبلة‘الخطوات مرة أخرى مع الكلمات كرروا  .8
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 : نطق وفصل األصوات5 الجلسة تدريب القراءة 

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 لحروف األبجدية. ساسيةالصوت المعياري والكلمة األ نطق 
 تصفيقبالل األصوات في كلمة بسيطة فص. 

 

 أساسيةرسائل 

 وطويلة (والكسرة الضمة و الفتحة) قصيرة )وهي العربية اللغة في أصوات ستة هناك 
 .الياء و الواو و األلف)

  القصيرة األصوات على والتعلّم اءشفلل اآلمنة لمساحاتل المبتدئ مستوى في سنركز 
 .ذاتها بحد صوتية مقاطع تشكل والتي والطويلة

 على قادرين يكونوا أن التالميذ على يجب .للقراءة أساسية مهارة الحروف أصوات فهم يعد 
 .الكلمات ويكتبوا واؤيقر لكي مدال حركات وتغيير وفصل سماع

 للّشفاء اآلمنة للمساحات القراءة تدخل في بعناية حرف لكل األساسية الكلمات اختيار تم 
 أخرى كلمة استخدام يجب ال .مرة كل في الطريقة بنفس استخدامها يجب و والتعلّم
 أبداً  مالئمة غير المعطاة الكلمة تكن لم ما معين لحرف "األساسية الكلمة" عن عوضاً 

 .لسياقكم
 

لماذا علينا أن نكون قادرين على فصل المقاطع  مد القصيرة والطويلة؟علينا أن نعرف حركات ال مَ لِ 

 الصوتية؟

 

كيفية عمل لغتهم وتطوير صالتٍ لفهٍم عميق  إلى، فإن ذلك يؤدي المد عرف التالميذ حركاتيعندما 
 وما يسمعونه.في أدمغتهم بين ما يرونه 

 
 مقاطع فإنهم يستطيعون: إلىعندما يعرف التالميذ كيفية تقطيع الكلمة 

 .قراءة الكلمات التي ال يعرفونها 
 .كتابة الكلمات 
 الكلمات في لغة التدريس حتى لو لم تكن لغتهم المحكية في المنزل. قراءة 
  مايرونه وما يسمعونه.تقوية إمكاناتهم بربط 

 

 التصفيق

والتعلّم لفصل المقاطع من أجل قراءة و كتابة للّشفاء  المساحات اآلمنة تيجيةاستراالتصفيق هو 

 الكلمات.

 



27 
 

 التصفيق للقراءة

  الحرف األول في الكلمة. إلىانظروا 
  > األول؟  ما هو الحرفاسألوا 

 م مساعدة، فكروا بالكلمة احتجت إذا
 لذلك الحرف و حددوا الصوت. ساسيةاأل

 أو  الموافقة للحرف لمدوضحوا حركة ا(
و  السكون في حال كان الحرف ساكنا (

 مرة واحدةصفقوا 

 تالميذ أّن الحرف مع حركة وضحوا لل
يشكل مقطعا  صوتيا   )أو السكون( لمدا

 ا .واحد

 مدالحرف الذي يليه مع حركة ال وضحوا 
 الموافقة.

 مدالحرف الذي يليه مع حركة ال وضحوا 
 الموافقة.

 لفظ كل مقطع وا بالتصفيق عند قوم
 .تمّهلب

  مرة أخرى قوموا بلفظ الكلمة مع مزج
 المقاطع معا  و صفقوا مع كل مقطع.

 التصفيق للكتابة

 بتمّهلالفظوا الكلمة بصوت مرتفع و. 
 الموافقة للحرف و  مدوضحوا حركة ال

 صفقوا مرة واحدة.
 لكش< ما هو الحرف الذي ي اسألوا 

 مدذلك الصوت؟ وما هي حركة ال
 الموافقة له؟

 المساعدة، فكروا بالكلمة احتجتم  إذا
لذلك الصوت و الحرف  ألساسيةا

 الموافق لذلك الصوت.
 لموافق لذلك الصوت و ا حرفاكتبوا ال

)أو السكون  الموافقة له مدحركة ال
 .في حال كان الحرف ساكنا (

 أو  الموافقة للحرف مدوضحوا حركة ال(
 و صفقوا مرة واحدة. السكون(

 شكل< ما هو الحرف الذي ي اسألوا 
 مدذلك الصوت؟ وما هي حركة ال

 الموافقة له؟
 المساعدة، فكروا بالكلمة احتجتم  إذا

لذلك الصوت و الحرف  ساسيةاأل
 الموافق لذلك الصوت.

 الموافق لذلك الصوت و  اكتبوا الحرف
 الموافقة له. مدحركة ال

  كرروا هذه العملية حتى إتمام كتابة
 الكلمة.كل  
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 لوحة الحروف والكلمات األساسية

        

        

        

 ن و      

 د

 

 خ

 

 ح

 

 ج

 

 ث

 

 أ ب ت

 ض ط

 

 ص

 

 ش

 

 س

 

 ز

 

 ر

 

 ذ

 

 م

 

 ل

 

 ق ك

 

 ف

 

 ع غ

 

 ظ

 

 ه ي
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 الصوت-الكلمة األساسية-: المقدمة و الحرف6تدريب القراءة الجلسة  
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 لخطة الدرس اليومية.’ الصوت-الكلمة األساسية-الحرف’و ’ المقدمة‘ نشاطات شرح 

 

 أساسيةرسائل 

  الدرس عليه يركز سوف الذي بالحرف التالميذ اليومية الدرس خطط مقدمة تعرّف •
 .األصلي بشكله مهوتقد

 الحرف عرض على الدرس من المتبقية األقسام تركز اإلحماء، قسم من االنتهاء بعد•

  .المختلفة بأشكاله
 فاءاتهمك مراحل تطور مع المختلفة بأشكاله الحرف وسيكتبون سيرون التالميذ ألن وذلك

 .القرائية
 لذلك المخصص الحرف بصوت التالميذ الصوت-األساسية الكلمة-الحرف شاطن يعرّف •

 .الحرف صوت تذكر على لتساعدهم أساسية كلمة عرضوي اليوم
 بنفس نقولها .تلقائية تصبح حتى الصوت-األساسية الكلمة-الحرف على التالميذ يتمرن •

 أن هو ذلك من الهدف .الصوت ثم األساسية، الكلمة ثم أوالً، الحرف : مرة كل في الترتيب
 الذي والصوت يرونه الذي الحرف بين أذهانهم في جسراً  األساسية الكلمات تكون

 .يسمعونه
 

 مقدمةال

 الحرف الذي سوف يركز عليه الدرس.في مرحلة اإلحماء يرى التالميذ 
  

 ، الصوتياتالنص المكتوبمفاهيم  الكفاءات
 

 أساسية للمقدمةسلوكيات  

 ستماع )يجلسون بشكل سليم، ولكن مريح, وبانتباه التالميذ جاهزون لال جميعأكدوا بأن ت
 ذلك(. إلىو ما 

 الحرف مكتوب بخط كبير وواضح كي يتسنى لجميع التالميذ رؤيته. أنّ  تأكدوا من 
 .قولوا اسم الحرف بشكل صحيح و ثابت 
  والحروف المشابهة للحروف األخرى. للحروف المكتوبة ساسيةلسمات األا إلىأشيروا 

 الخطوات
 

 تهيئةال

 المقدمة النشاط:

 يقتاندق المدة:
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 المجموعة الكليةالترتيب: 

 

بعض  إلىمن درس البارحة باإلضافة ‘ ر’نهم سوف يراجعون حرف أأخبروا التالميذ  .1
 الحروف األخرى التي تعلموها سابقا .

 هو حرف اليوم.’ ر‘السبورة و أخبروا التالميذ بأن على  ‘ر‘حرف  إلىأشيروا  .2

،ِر  ارفعوا بطاقات حرف الراء مع حركات المد القصيرة: .3 واطلبوا منهم لفظ كّلٍ منها َر، ر 
 .مع التصفيق

واطلبوا منهم لفظ كّلٍ ارفعوا بطاقات حرف الراء مع حروف المد الطويلة: را، رو، ري  .4
 .منها مع التصفيق

 

 

 الصوت -األساسيةالكلمة -الحرف

 لىإوم، باإلضافة الصوت تعلم التالميذ الشكل المكتوب وصوت كلمة الي-األساسيةالكلمة -الحرف
 التي سوف تساعدهم على تذكر الصوت. ساسيةالكلمة األ

 
 الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات الكفاءات:
 الصوت:-ساسيةالكلمة األ-ات  أساسية للحرفسلوكي

  التالميذ جاهزون لإلستماع )يجلسون بشكل سليم، ولكن مريح, وبانتباه و  جميعتأكدوا بأن
 ذلك(. إلىما 

 .قوموا بنطق صوت الحرف بشكل متسق 
 الصحيحة المرافقة لحرف اليوم. ساسيةاستخدموا الصورة األ 
 الكلمة -ررين تتابع الحرفاستمعوا بينما يقوم التالميذ بالتمرن على أصوات الحروف، مك

 الصوت حسب الحاجة لمساعدة التالميذ على نطق الصوت بشكل صحيح.-ساسيةاأل
 الخطوات

 

 عرضال

 الصوت-الكلمة األساسية-الحرف النشاط:

 يقتاندق المدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 صورة النحلة على السبورة.  إلىأشيروا  .1
  اسألوا  .2

 "ما الذي يوجد في الصورة؟" 
 فهم على صواب!’, ريشة‘حزر التالميذ  إذا 
 ريشةوقولوا لهم بـأنها ‘ تخمين جيد’حزر التالميذ شيئا  آخر، قولوا  إذا. 

 قولوا. 4
’ ر‘ التي يجب تذكر  صوت حرفمة األساسية / صوت و أن الكلرله /’ ر‘ حرف " 

 "’.ريشة‘فيها هي 
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 الكتابة في الهواء :7 تدريب القراءة الجلسة
 

 التدريب أهداف جلسة

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  اليومية. في خطة الدرس’ الكتابة في الهواء‘نشاط شرح 
 

 أساسيةرسائل 

 في موقعه حسب الحرف أشكال كتابة كيفية للتالميذ‘ الهواء في الكتابة’ نشاط يبيّن •
 .الكلمة

 الجانب و اعالذر في الموجودة الكبيرة العضالت تنمو الكتابة، عضالت نمو مرحلة في •

 على السيطرة بتطوير التالميذ يبدأ ،يكفي بما قويةً  تصبح وعندما .أوالً  الكتف من األعلى
  .الورق على واضح بشكل بالكتابة لهم تسمح والتي اليدين و الذراع في الصغيرة العضالت

 في الكبيرة العضالت لتقوية إصبعين باستخدام الهواء في الحرف كتابة على نتمرّن •

 .فقط العضالت بعض ينمي فقط واحد إصبع استخدام .والكتف الذراع
 ألن فقط لواحدا الدرس في للحرف شكلين كتابة التالميذ من نطلب األولى األسابيع في •

 الكلمة نهاية متصل، بشكل الكلمة نهاية وسط، أول،) أشكال 4 لها الحروف من العديد
 إلى درس كل في شكلين كتابة منهم الطلب السهولة من اقتضى ولذلك (منفصل بشكل

 الدرس في أشكالها جميع كتابة السهل من يصبح بحيث الحروف أشكال على يتعودوا أن
  .الواحد

 العضالت لتنمية الورق على الكتابة على التالميذ يتمرّن ،الجلسة من الحق   وقت   وفي •

 .واليدين الذراع في األصغر
 (.يسار أم يمين) تريحهم التي اليد باستخدام الكتابة على التالميذ شجيعت يجب •
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 الكتابة في الهواء

ن م مع أشكاله في الهواء يقوم التالميذ بالتمرن على كتابة الحرف، الكتابة في الهواء أثناء نشاط
 .ام أصابعهمتابته باستخدخالل ك

 
 الكفاءات: الكتابة

 سلوكيات أساسية للكتابة في الهواء

 بخط كبير على السبورة كي يتسنى لجميع التالميذ رؤيته. مع أشكاله كتابة حرف اليوم 
 تمثيل تشكيل الحرف بذراع مستقيمة و ثابتة و إصبعين. 
  ةلمساعدلمراقبة التالميذ فيما يقومون بالكتابة في الهواء و إضافة تمرينات عند الحاجة. 

 
 الخطوات

 الهواء في الكتابة النشاط:

 يقتاندق المدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 )ـر، ر( بأعلى ما تستطيعه يدكم على السبورة. الراء مع أشكاله اكتبوا حرف .1
 ’.ر‘وضحوا  الكتابة الهوائية لحرف  .2

 يروا و الهواء في إصبعكم عتتب يستطيعوا كي التالميذ اتجاه بنفس تقفوا أن تذكروا

 .الحرف لكتابة أذرعهم تحريك عليهم كيف بدقة

و عيونهم مفتوحة، وبعد ذلك بعيون  ادعوا  التالميذ كي يكتبوا الحرف في الهواء أوال   .3
 .غمضةم

 ذكروا التالميذ أن عليهم إبقاء أيديهم و أصابعهم مستقيمة و مشدودة!
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 دليل كتابة الحرف

 

حرف أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة آخر الكلمة  ال

 أ أ  ـأ 

بـ ـب ب ـ ـ  ب ب

تـ ـت ت ـ ـ  ت ت

ثـ ـث ث ـ ـ  ث ث

 ج جـ ـجـ ـج ج

 ح حـ ـحـ ـح ح

 خ خـ ـخـ ـخ خ

 د   ـد 

 ذ   ـذ 

 ر   ـر 

 ز   ـز 

سـ ـس س  س سـ ـ

شـ ـش ش  ش شـ ـ

صـ ـص ص  ص صـ ـ

ضـ ـض ض  ض ضـ ـ

 ط طـ ـطـ ـط ط

 ظ ظـ ـظـ ـظ ظ

عـ ـع ع  ع عـ ـ

غـ ـغ غ  غ غـ ـ

فـ ـف ف ـ ـ  ف ف

قـ ـق ق ـ ـ  ق ق

كـ ـك ك ـ ـ  ك ك

لـ ـل ل ـ ـ  ل ل

 م مـ ـمـ ـم م

نـ ـن ن ـ ـ  ن ن

 ه ـه ـهـ ـه ه

 و   ـو 

يـ ـي ي ـ ـ  ي ي
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 الختام: االستعراض و 8تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 يلي: سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما

 .استعراض وتوضيح الفوائد التي تعود على تعلم التالميذ أثناء الدروس اليومية 
 

 أساسيةرسائل 

  ليس من الضروري إعطاء خطط الدرس اليومية بإتقان من المرة األولى. فهي عملية تحتاج
ن إعطاء درس قراءة كهذا سيحسّ  فإنّ  ،وقتا  إلتقانها. ولكن مهما كانت التحديات والنجاحات

 من مهارة القراءة لدى التالميذ.
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 استعراض: ترحيب و 9تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 األساسية في خطة الدرس اليومية المشمولة في يوم التدريب األول  لنشاطاتاستعراض ا
 و توضيح تأثيرها على تعلم التالميذ.

 .استعراض محتوى اليوم الثاني من التدريب 

 

 أساسيةرسائل 

 2 و الشاملة القراءة مهارات تعليم (1 :خالل من التالميذ تعلم اليومي القراءة درس يدعم) 

 .اآلمنة المساحة في التلميذ يوم يف ءةالقرا ومتعة بنية توفير
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 : خطط الدرس اليومية10 الجلسة القراءة تدريب

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 في خطة درس القراءة اليومي في برنامج  ساسيةو تحديد النشاطات األ في المشاركة
 والتعلّم ة للشفاءالمساحات اآلمن

 

 أساسيةرسائل 

 .تعد خطة الدرس اليومية للقراء المبتدئين تجربة تعليمية عالية التنظيم 
 .تدعم الدروس جميع كفاءات القراءة و تزداد صعوبة بالتقدم في المنهاج 

 

 3الدرس  15األسبوع 
 الدرس ملخص

 

الكلمة البصرية ’, ح‘ –الحرف الجديد  :الموضوع

 ’آسف‘ –الجديدة 

 15 :األسبوع

 3 الدرس المبتدئ :lالمستوى| 

  دقيقة 30-25 :المدة

 

 التعليمية األهداف

 يتمكن التالميذ في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:
 ح‘ت حرف اصوأ نطق التعرف على و’. 
 با  مكتو’ ح‘التعرف على حرف  كتابة و . 

 
 المطلوبة الموارد

 مع حركات المد القصيرة و الطويلة  بطاقات الحروف 
  األساسيةبطاقات الكلمات 
 أقالم رصاص و ورق 
 سبورة و طباشير 

 

 المطلوب التحضير
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 مكتوبا  بخط كبير كفاية حتى يراه ’ ح‘هو مبين. احرصوا بأن يكون حرف  إعداد السبورة كما
 جميع التالميذ.

 

 

 رسلمحة عامة عن الد

 ’ح‘ لحرف الصوت-األساسية الكلمة-الحرف على التالميذ مع تدربوني ثم. ’ح‘ حرف الميسرون يعرض

 و معاً  اليوم نص بقراءة الميسرون و التالميذ يقوم ذلك بعد الهواء في كتابته و/( ح/ – حوت – ’ح)‘

 في(. فآس) لليوم بصريةال الكلمة وتهجئة بلفظ التالميذ و الميسر يقوم ،بعدئذ  . القصة يتخيلون

 .لكلماتا في األصوات تغيير و فصل و سماع على للتدرب الصوت تغيير لعبة التالميذ يلعب الختام،

 

 اتباعها يجب التي الخطوات

 تهيئةال

 مقدمة النشاط:

 يقتاندق المدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 .اليوم الجديدة الكلمات بعض و صوته و جديداً، حرفاً  سيتعلمون بأنهم التالميذ أخبروا .1

 .اليوم حرف هو ’ح‘ بأن التالميذ أخبروا و السبورة على‘ح‘ حرف لىإ أشيروا .2

 :موافقة بحركات كلمات عم حِ  ُح، َح، القصيرة الحركات مع الحرف بطاقات ارفعوا .3

 .حصان حسام، حليب،

 تحوي كلمات مع حي حو، حا، :الطويلة المد حروف مع الحاء حرف بطاقات ارفعوا .4

 .حين حورية، حامد، :مثل موافقة حركات

 اسما يحمل عائلتهم أفراد من أحد كان إن أو الحاء حرف يحوي ا/اسمه من اسألوا .5

 .الحاء بحرف

 عرضال

 ع  رِ س  أَ ليب. قالت ماما: الحَ  ةَ بَ ل  ع   د  حامِ  لَ مَ حَ 

 .ه  بَ رَ ش  تَ الحليب لِ  نَ خِّ سَ أ   ن  أَ  ريد  د. أ  امِ يا حَ 

لى الحليب عَ  عَ قَ وَ فَ  ةِ عَ ر  س  حامد بِ  ضَ كَ رَ 

 .ضِ األر  

 ي!يا أمّ  ف  سِ قال: أنا آ حامد و نَ زِ حَ 

ي ف ه  بِ تَ ان   ن  كِ ي. لَ ببييا حَ  ن  زَ ح  قالت ماما: ال تَ 

 ة.مَ ادِ القَ  ةِ ر  المَ 

 

 ح
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 الصوت -ساسيةالكلمة األ-الحرف النشاط:

 دقائق 3 المدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 .السبورة على الحوت صورة لىإ أشيروا .1

  اسألوا .2

 " يوجد في الصورة؟ما الذي" 

 فهم على صواب!’, حوت‘حزر التالميذ  إذا 

 حوت وقولوا لهم بـأنه‘ تخمين جيد’حزر التالميذ شيئا  آخر، قولوا  إذا. 

 

 قولوا .3

 "  ح‘األساسية التي يجب تذكر  صوت حرف  الكلمة /ح/ و صوت له’ ح‘حرف ‘

 "’.حوت‘فيها هي 

 /.ح/ - ‘حوت‘–‘ح’ف: للحر الصوت-األساسية الكلمة- الحرف اذكروا .4

  .ذلك تكرار التالميذ من طلبواا .5

 على التالميذ مع /ح/(– ‘حوت – ‘ح) الصوت -األساسية الكلمة -الحرف على تمرنوا .6

 .مرات 3 األقل

 الكتابة في الهواء النشاط:

 دقيقتانالمدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 .السبورة على يدكم تستطيعه ما بأعلى أشكاله مع  ’ح‘ حرف اكتبوا .1

 ح( ـح، ـحـ، ، حـ)  .أشكاله مع ’ح‘ لحرف  الهوائية الكتابة  وضحوا .2

 .الكلمة في موقعه حسب مختلفة بأشكال يكتب حاءال حرف أن التالميذ أخبروا

 اوليكتب الهواء في إصبعكم حركة تتبع من ايتمكنو كي التالميذ اتجاه بنفس قفوا 

 .الحاء حرف

 بعيون ذلك بعد و مفتوحة، عيونهم و أوالً  الهواء في الحرف يكتبوا كي التالميذ ادعوا .3

 كتابة في صعوبة التالميذ وجد إذا .الحرف أشكال لبقية العملية كرروا .مغمضة

 .السبورة على التوضيح مع العملية كرروا المختلفة األشكال

 !مشدودة و مستقيمة أصابعهم و أيديهم إبقاء عليهم أن التالميذ ذكروا 

 التمرين
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 النص دراسة النشاط:

 دقائق 10 المدة:

 شركاء الكلّية، المجموعة:  الترتيب: 

 :صوت عالٍ ب اقرؤوا .1

 .ه  بَ رَ ش  تَ الحليب لِ  نَ ِخّ سَ أ   ن  أَ  ريد  د. أ  امِ يا حَ  ع  رِ س  ليب. قالت ماما: أَ الحَ  ةَ بَ ل  ع   د  حامِ  لَ مَ حَ 

 .ضِ لى األر  الحليب عَ  عَ قَ وَ فَ  ةِ عَ ر  س  حامد بِ  ضَ كَ رَ 

 ي!يا أمّ  ف  سِ قال: أنا آ حامد و نَ زِ حَ 

 .ةمَ ادِ القَ  ةِ ر  في المَ  ه  بِ تَ ان   ن  كِ ي. لَ ببييا حَ  ن  زَ ح  قالت ماما: ال تَ 

 عليهم فإنه األولى، للمرة قصة يقرؤون عندما أنهم همذكرو و للتالميذ القصة اقرؤوا .2

 لو كما أذهانهم في القصة يتخيلوا أن يحاولوا وأن يعرفونها ال التي الكلمات تقطيع

 .فيلم أنها

 عم القراءة الى تنبهوا ولكن الفهم من التالميذ جميع يتمكن كي بتمّهل اقرؤوا: تنبيه

 .تالميذكم مع مباشر بشكل تتحدثون أنكم لو كما التعبير

 .القراءة تابعوا ثم ،’حوت‘ كلمة حروف عد كيفية وضحوا .3

 .القراءة أثناء بإصبعكم الكلمات تتبع مع معكم جهراً  القصة قراءة التالميذ من أطلبوا .4

  اسألوا .5

 "؟عّمن تتحدث القصة" 

  اسألوا .6

 "كيف تصفون حامد؟" 

 .حامد وتخيل عيونهم إغماض التالميذ من اطلبوا .7

  اسألوا .8

 "؟كيف تتخيلون شكل حامد" 

 .حامد لوصف ة/زميل لىإ لاللتفات التالميذ ادعوا .9

 .الحيب علبة يحمل حامد وتخيل عيونهم إغماض التالميذ من اطلبوا .10

  اسألوا .11

 "أم حامد نادته ليسرع بإحضاء علبة الحليب. لماذا؟" 

 الحليب يحضر كي تناديه حامد أم وتخيل شركائهم لىإ االلتفات التالميذ نم اطلبوا .12

 .بسرعة

 .أخرى مرة عيونهم إغماض التالميذ من اطلبوا .13
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  اسألوا .14

 "كيف شعر حامد بعد أن وقع الحليب؟ وكيف كان شكل وجهه؟" 

 .الحليب علبة وقعت عتدما حامد شعور لوصف ة/زميل لىإ لاللتفات التالميذ ادعوا .15

اسألوا التالميذ إن كان أحدهم تعرض لموقف مشابه أو قام بعمل واعتذر لوالدته  .16

 بعده.

منهم  3أو  2دقيقة للتفكير والمناقشة مع شريك/ة ثم اطلبوا من  1امنحوا التالميذ  .17

 مشاركة الحادثة مع الصف.

 التالميذ جميع من اطلبوا .الكلمات لتتبع السبورة من قترابلال التالميذ أحد ادعوا .18

 الحليب علبة وقوع موقف يتخيلوا أن ذكروهم .أخرى مرة معاً  جهراً  القصة يقرؤوا أن

 .قراءتهم أثناء حدث ماذا و األرض على

 

   البصرية الكلمات النشاط:

 دقائق 3 المدة:

 الكلّية المجموعة  :الترتيب: 

 

 .‘آسف’ :السبورة على اليوم لهذا ديدةالج البصرية الكلمة اكتبوا .1

 على واحدة مرة استخدموها و اليوم نص قصة في البصرية الكلمة مكان حددوا .2

 .جملة في األقل

 –‘ـف’ ‘سـِ ’ ‘آ’ – ’آسف)‘3 األقل على مرات لثالث الصف مع الكلمة بتهجئة قوموا .3

 (.’آسف‘

 هجئ الكلمة، قل: دائماً  هو البصرية الكلمة تسلسل: للميسرين مالحظة

 .الكلمة قل الكلمة،

 تطبيق

 الصوت تغيير النشاط:
 دقائق 8 المدة:

 الكلّية المجموعة:  الترتيب: 

 صوت تغيير منهم تطلبون سوف ذلك، بعد .كلمة تقولون سوف أنكم التالميذ أخبروا .1

 .جديدة كلمة لتركيب الكلمة تلك في

 .‘حوت’ كلمة الفظوا .2

  قولوا .3

  إذا أخذت صوت /ُح/ و استبدلته بصوت /ُت/، فإنني أحصل على كلمة"

 "’!توت‘

 .معكم ما صوت لتغيير التالميذ ادعوا .4

 اسألوا .5
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  مع /ش/ بدل /خ/؟’ خط‘" ما هي الكلمة التي نحصل عليها عندما نقول" 

 ‘شط: ’جابةاإل                                                     

 :األصوات و الكلمات هذه مع النشاط كرروا .6

 لى /ض/إحامد: غيروا /د/  •

 لى /ْر/إولٌد: غيروا /َل/  •

 لى /َل/إخيل: غيروا /َخ/  •

 لى /َس/إكالم: غيروا /َك/  •
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 : دراسة النص11تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 بما يلي:سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام 

 في الدرس اليومي.‘ دراسة النص’نشاط  شرح 

 

 أساسيةرسائل 

  حرف اليوم. ويطور  خدامالتالميذ فرصة  للتدرب على است‘ دراسة النص’يمنح نشاط
 بطالقة أساسية ويتعلمون القراءة استعيابيتدربون على مهارات كما  مفرداتهم

  ى يتدربون عل للتأكد من أّن التالميذمن يوم آلخر  بشكل طفيف‘ دراسة النص’يختلف نشاط
 مهارات أساسية في جميع كفاءات القراءة.

  مهاراتهم في القراءة و التفكير  تخدامعلى اس التالميذ‘ دراسة النص’يشجع نشاط
مما يمكنهم من التدرب على و تطوير حب القراءة الذي سيرافقهم  ،بطرق ممتعة بالقصص

 مدى الحياة.
 

 دراسة النص

حرف اليوم. يركز كل يوم من األسبوع على  يحوي قصيرا  يقرأ التالميذ نصا   ،نص اليومفي قسم 
 نشاط مختلف حول دراسة النص.

 
 الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات، االستيعاب، الطالقة الكفاءات

 
 سلوكيات أساسية لدراسة النص:

  ع وخط كبير كي يستطيع جميألصقوا )أو اكتبوا على السبورة( النص التحليلي لليوم بوضوح
 التالميذ رؤيته.

 .تتبعوا كلمات النص بإصبعكم أو مؤشر فيما تقومون بالقراءة بصوت عاٍل 
  اقرؤوا بسرعة مالئمة و دقة و تعبير تساعد التالميذ على الفهم )مما يعني بتمهل و دون

 ارتكاب أخطاء عديدة بحيث ال يتمكن التالميذ من الفهم(. أورتابة 
 

 

 ت دراسة النصنشاطا

يختلف نشاط دراسة النص قليال  لكل يوم من أيام األسبوع لضمان أن التالميذ يتدربون على 

 المهارات في جميع كفاءات القراءة.

يقرأ الميسرون النص جهراً مع تتبع الكلمات بإصبعهم أو المؤشر و يتوقفون  - : اقرأ و حلل1اليوم 

لى المفردات األساسية. إلتقطيع أو عد حروف الكلمات. يراجع الميسرون معنى النص و يشيرون 

 النص.بعد ذلك يقوم التالميذ و الميسرون بقراءة 
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نص جهراً معاً، ثم يقرأ التالميذ النص جهراً يقرأ الميسرون و التالميذ ال –إعادة القراءة : 2اليوم 

مع شركائهم. في الختام، يقرأ التالميذ النص جهراً معاً في حين يقوم أحد التالميذ المتطوعين 

 بتتبع الكلمات على السبورة باإلصبع أو المؤشر.

 
 لون كطرح أسئلة حول شكل أو -ساعد الميسرون التالميذ على تخيل النصي – : التخيل3اليوم 

. و يمكن للميسرين الطلب من التالميذ أو رائحة أو صوت أو مشاعر شخصية أو شيئ في النص

 ربط النص بتجاربهم السابقة كي يتمكنون من تخيّله.

 
يقرأ التالميذ والميسرون النص معاً جهراً ويراجع الميسرون معنى  - : أسئلة االستيعاب4اليوم 

ى شركائهم ويتحدثون أو إلحول النص. يلتلفت التالميذ  أسئلة 3أو  2النص. يطرح الميسرون 

 يفكرون معا  باإلجابات.

 
يقرأ الميسرون و التالميذ النص معاً جهراً. يعيد التالميذ سرد النص  - : إعادة السرد5اليوم 

 بكلماتهم أمام شركائهم.

 

 أمثلة حول دراسة النص

 

 : اقرأ و حلل1اليوم 

 قسم التمرين – 1, الدرس 6األسبوع 

 التمرين

 النص دراسة النشاط:
 دقائق 10 المدة:

 شركاء ،الكلّية المجموعة:  الترتيب: 
 

  :صوت عالٍ ب اقرؤوا .1

 .ماء   ة  رَ ط  أنا قَ 

 !ماء  الس    نَ مِ  ل  زِ أن  

  مة  ي الغي  مّ أ  

 .ر  طَ ي مَ ينِ مّ سَ ت  

 تابعوا القراءة.وضحوا المقاطع بالتصفيق ثم  و‘ أنزل’عند القراءة توقفوا عند كلمة 
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 مع إظهار التعبير. تمّهلاقرؤوا ب مالحظة للميسرين:

 طلبوا من التالميذ قراءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة.ا .2

 ’. مطر‘كلمة  إلىأشيروا  .3

 .بعدد حروف الكلمة طلبوا من التالميذ أن يعدوا الحروف بالنقر على الطاولةا .4

لم يكن التالميذ يعرفون بعض أصوات الحروف  إذاال يوجد مشكلة  للميسرين:مالحظة 

 ا يزال بإمكانكم استخدام التصفيق لتقطيع المقاطع الصوتية.مفي هذه الكلمة.

 اسألوا  .5

 "أين توجد الغيمة" 

 زميل/ة ليتحدثوا عن فائدة المطر. إلى لاللتفاتادعوا التالميذ  .6

 قراءة الكلمة التي يروه فيها. الميم على السبورة واطلبوا من التالميذ تحديد حرف  .7

 شجعوهم على تقطيعها بالتصفيق. ،وجد التالميذ صعوبة في قراءة الكلمة إذا

 ادعوا أحد التالميذ لإلقتراب من السبورة لتتبع الكلمات.  .8

 اطلبوا من جميع التالميذ أن يقرؤوا القصة جهرا  معا  مرة أخرى. .9

 اسألوا  .10

 ت التي تبدأ بصوت /م/؟" "كم عدد الكلما 

 زميل/ة لعد الكلمات معا . إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .11

 

 : إعادة القراءة2اليوم 

 قسم التمرين – 2, الدرس 7األسبوع 

 التمرين

 النص دراسة النشاط:
 دقائق 10 المدة:

 شركاء ،الكلّية المجموعة:  الترتيب: 
 

 :صوت عالٍ ب اقرؤوا .1

َد َقليلٍ  بَالَوني.ك ن ت  أل َعب  َمَع   بَع 

ت  الدّر سِ يا َعزيزي. و قال   َطارَ بَِعيدا  فِي  الّسماء  اللَّقاء! إلى: "َحاَن وَق 

 

 وضحوا المقاطع بالتصفيق ثم تابعوا القراءة. و‘ ألعب’توقفوا عند كلمة  ،عند القراءة
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 مع إظهار التعبير. تمهلاقرؤوا ب مالحظة للميسرين:

 قراءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة. طلبوا من التالميذا .2

 ‘. بعيدا  ’كلمة  إلىأشيروا  .3

 طلبوا من التالميذ أن يعدوا الحروف بالنقر على الطاولة بعدد الحروف. ا .4

 اطلبو منهم النقر على األرض بأرجلهم. .5

 ‘. بعيدا  ’كلمة  إلىأشيروا  .6

 ولة بعدد الحروف.بالنقر على الطاطلبوا من التالميذ أن يعدوا الحروف ا .7

 طلبوا من التالميذ أن يمثلوا كيف يلعبون بالبالون.ا .8

لم يكن التالميذ يعرفون بعض أصوات  إذاال يوجد مشكلة  مالحظة للميسرين:
الحروف في هذه الكلمة. مازال بإمكانكم توضيح كيفية عد الحروف باإلشارة 

األصوات المختلفة.  تمييز بين الحروف وحروف الكلمة للتمرن على ال إلىبأصابعكم 
يمكنكم أيضا  تقطيع الكلمة بشكل تساعدون فيه التالميذ على التعرف على أصوات 
الحروف.) على سبيل المثال: /تـ / يمكنكم سؤال التالميذ عن صوت الحرف الذي 
سمعوه. ثم بعد ذلك اسألوهم عن صوت الحرف بدون الضمة للحصول على صوت 

 /ت/.(

يقرؤوا الكلمة التي يروه  في القصيدة و ‘ب’اطلبوا من التالميذ أن يحددوا موقع حرف  .9
 في قراءة الكلمة، شجعوهم على تقطيعها. صعوبةٍ  ةواجهوا أي إذافيها. 

 قتراب من السبورة لتتبع الكلمات. ادعوا أحد التالميذ لال  .10

 أخرى.اطلبوا من جميع التالميذ أن يقرؤوا القصة جهرا  معا  مرة   .11

 اسألوا   .12

 " هل تحبون اللعب بالبالون؟" 

 اسألوا   .13

 ذا يمتلئ البالون؟" ما"ب 

 و يمثلوا كيف يلعبون بالبالون.أزميل/ة ليقولوا  إلىطلبوا من التالميذ أن يلتفتلوا ا  .14

 

 : تخيل النص3اليوم 

 التمرين قسم  3– الدرس ,15األسبوع 

 التمرين

 النص دراسة النشاط:
 دقائق 10 المدة:

 شركاء ،الكلّية المجموعة:  الترتيب: 
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أنهم عندما يقرؤون قصة للمرة األولى، فإنه عليهم  وهمذكر و قصة للتالميذاقرؤوا ال .1

تقطيع الكلمات التي ال يعرفونها وأن يحاولوا أن يتخيلوا القصة في أذهانهم كما لو 

 أنها فيلم.

كي يتمكن جميع التالميذ من الفهم ولكن تنبهوا  تمهلاقرؤوا ب مالحظة للمدربين:

 القراءة مع التعبير كما لو أنكم تتحدثون بشكل مباشر مع تالميذكم. إلى

 ثم تابعوا القراءة.’. حوت‘وضحوا كيفية عد حروف كلمة  .2

 

 .ه  بَ رَ ش  تَ الحليب لِ  نَ ِخّ سَ أ   ن  أَ  ريد  د. أ  امِ يا حَ  ع  رِ س  ليب. قالت ماما: أَ الحَ  ةَ بَ ل  ع   د  حامِ  لَ مَ حَ 

 .ضِ لى األر  الحليب عَ  عَ قَ وَ فَ  ةِ عَ ر  س  حامد بِ  ضَ كَ رَ 

 ي!يا أمّ  ف  سِ قال: أنا آ حامد و نَ زِ حَ 

 ة.مَ ادِ القَ  ةِ ر  في المَ  ه  بِ تَ ان   ن  كِ ي. لَ ببييا حَ  ن  زَ ح  قالت ماما: ال تَ 

 

 أثناء القراءة.طلبوا من التالميذ قراءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم ا .3

 اسألوا .4

 "عّمن تتحدث القصة؟" 

 اسألوا .5

 "كيف تصفون حامد؟" 

 اطلبوا من التالميذ إغماض عيونهم وتخيل حامد. .6

 اسألوا .7

 "تتخيلون شكل حامد؟" كيف 

هذا السؤال! شجعوا التالميذ عن جابة صحيحة أو خاطئة إال يوجد  مالحظة للمدربين:

 أن يكونوا خالقين و وائقين من أفكارهم.

 زميل/ة لوصف حامد. إلى لاللتفاتادعوا التالميذ  .8

 اطلبوا من التالميذ إغماض عيونهم وتخيل حامد يحمل علبة الحيب. .9

 اسألوا .10

 "؟ذالماعلبة الحليب.  رأم حامد نادته ليسرع بإحضا" 

شركائهم وتخيل أم حامد تناديه كي يحضر الحليب  إلىاطلبوا من التالميذ االلتفات  .11

 بسرعة.

 .التالميذ إغماض عيونهم مرة أخرىاطلبوا من  .12

 اسألوا .13

 " كيف شعر حامد بعد أن وقع الحليب؟ وكيف كان شكل

 "وجهه؟

 زميل/ة لوصف شعور حامد عندما وقعت علبة الحليب. إلى لاللتفاتادعوا التالميذ  .14
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اسألوا التالميذ إن كان أحدهم تعرض لموقف مشابه أو قام بعمل واعتذر لوالدته  .15

 بعده.

منهم  3أو  2دقيقة للتفكير والمناقشة مع شريك/ة ثم اطلبوا من  1ميذ امنحوا التال .16

 مشاركة الحادثة مع الصف.

 

ادعوا أحد التالميذ لالقتراب من السبورة لتتبع الكلمات. اطلبوا من جميع التالميذ أن  .17

يقرؤوا القصة جهرا  معا  مرة أخرى. ذكروهم أن يتخيلوا موقف وقوع علبة الحليب 

 .حدث أثناء قراءتهم ذاماعلى األرض و 

 

 

 االستيعاب أسئلة :4اليوم 

 قسم التمرين – 4, الدرس 10األسبوع 

 التمرين

 النص دراسة النشاط:
 دقائق 10 المدة:

 شركاء ،الكلّية المجموعة:  الترتيب: 
 

 :صوت عالٍ باقرؤوا  .1

 

 .ُملَوَّنَة   صُوَر   َمْجُموَعةُ  َمَعَها و َجدَّتِي َجاَءتْ  و البابِ  َجرَسُ  رَنَّ  الُجُمَعةِ  يَْومُ 

  تُفّاح   َشَجرَةُ  و َجبَل   و َجَمل   صُورَةُ  ُهناكَ  َكانَ 

 .بيضاءٌ  دََجاَجةٌ  و َعَسل   َجرَّةُ  و

 .الجِدار َعَلى الَجَملِ  صُورَةَ  َعلَّْقتُ 

 

أنهم يستطيعون عد حروف الكلمات حتى عندما  و ذكروهماقرؤوا القصة للتالميذ 

 يقرؤون النص للمرة الثانية.

كأنها  تبدو و‘ ة  ’أنه على الرغم من أّن  و’. دجاجة‘وضحوا كيفية عد حروف كلمة  .2
 لحرف زائد لكنها ال تعد حرفا . بعدها تابعوا القراءة.صوت 

 مع إظهار التعبير. تمّهلقرؤوا با

 اسألوا  .3

 “ماذا تفعلون يوم الجمعة؟” 

 تالميذ أن يجيبوا. 3أو  2اطلبوا من   .4
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جابة صحيحة أو خاطئة لهذا السؤال! شجعوا التالميذ أن يكونوا خالقين و إ ال يوجد 

 ائقين من أفكارهم. و

 اسألوا  .5

 “ما صوت الجرس؟"  

 ادعوا التالميذ أن يلتفتوا الى زميل/ة لمناقشة اإلجابات.  .6

 قتراب من السبورة لتتبع الكلمات. ادعوا أحد التالميذ لال .7

اطلبوا من جميع التالميذ أن يقرؤوا القصة جهرا  معا  مرة أخرى. ذكروا التالميذ أّن  .8
 عليهم القراءة مع إظهار التعابير.

 

  السرد إعادة :5اليوم 

 قسم التمرين –5, الدرس 8األسبوع 

 التمرين

 النص دراسة النشاط:
 دقائق 10 المدة:

 شركاء الكلّية، المجموعة:  الترتيب: 
 
 :يذ للتطوع وقراءة النص بصوت عالٍ أحد التالم ادعوا .1

م السبورة بإصبعه تأكدوا من أن التلميذ/ة يتتبعون الكلمات على مالحظة للميسرين:

 عند القراءة. المؤشرأو 

 

 .أمِّها َمعَ  النّْهرِ  إلى نُْزَهة   فِي راما َذَهبَتْ 

 الَعصَافير ِعّشِ  ُقْربَ  رَماديَّةً  ريَشةً  رََأتْ  و

 .دَفاتِري بَيْنَ  الريَشةَ  َسُأَخبِّئُ : قالتْ  و راما ابْتََسَمتْ 

 

 اسألوا  .2

 ذا ترون؟" اأحداث القصة. م تخيلوا الشخصيات و "أغمضوا عيونكم و 

 زميل/ة لوصف ما يرونه عندما يتخيلون القصة. إلى لاللتفاتالتالميذ  ادعوا .3

 اسألوا  .4

  "من هم شخصيات القصة؟" 

 زميل/ة لمناقشة الشخصيات.  إلى لاللتفاتالتالميذ  ادعوا .5
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 (.: راما وأمهاإلجابة)ا

 اسألوا .6

 "ه عماد عندما كان يجلس على العشب؟" )اإلجابة: آهل تذكرون ما ر
 عنكبوت.(

 اسألوا .7

  "أين نستطيع الذهاب في نزهة أيضاً؟" 

 زميل/ة للمناقشة. إلى لاللتفاتالتالميذ  ادعوا .8
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 : الكلمات البصرية12تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 في الدرس اليومي.‘ الكلمات البصرية’نشاط  شرح 
 

 أساسيةرسائل 

  لى تعليم التالميذ كيفية التعرف على و تهجئة الكلمات إ‘ البصرية اتالكلم’يهدف نشاط
 الشائعة.

  الكلمات البصرية هي كلمات تتكرر باستمرار في اللغة المحكية و المكتوبة بحيث من
 و كتابتها بسرعة.المفيد للتالميذ معرفة كيفية قراءتها 

 

 الكلمة البصرية

لكلمة البصرية لذلك اليوم من خالل إيجادها في ا على‘ الكلمة البصرية’يتعرف التالميذ في قسم 
 النص ثم تهجئتها.

 
 الطالقة، الكتابة :الكفاءات

 سلوكيات أساسية للكلمات البصرية

 .قولوا وهجئوا الكلمة البصرية لليوم بشكل صحيح 

  مرات على األقل. 3تمرنوا على الكلمة البصرية مع التالميذ 
  حددوا الكلمة البصرية بوضوح في نص اليوم )اذا أمكن( واستخدموها بشكل صحيح لتركيب

 جملة.
 الخطوات

 البصرية الكلمات النشاط:
 دقائق 3 المدة:

 شركاء ،الكلّية المجموعة:  الترتيب: 
 
 .‘هي’لهذا اليوم على السبورة: اكتبوا الكلمة البصرية الجديدة  .1
حددوا مكان الكلمة البصرية في قصة نص اليوم و استخدموها مرة واحدة على األقل  .2

 في جملة.
 ’(.هي‘– ‘ـي’ ‘هـِ  ’– ’هي‘)قوموا بتهجئة الكلمة مع الصف لثالث مرات على األقل  .3

 
يحافظ تقديم الكلمة البصرية على نفس التسلسل: قول الكلمة ثم تهجئة  مالحظة للمدربين:

 الكلمة ثم قول الكلمة.
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 ‘التطبيق’: نشاطات 13تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  في الدرس اليومي. ‘التطبيق’شرح نشاطات 
 

 أساسيةرسائل 

 قراءةال في مهاراتهم جميع لتطبيق الفرصة لتالميذا ‘التطبيق’ قسم في النشاطات تمنح •

 .مشروع أو لعبة خالل من( معاً  المراجعة محتوى و الجديد المحتوى)

 تختلف النشاطات من يوم  آلخر حتى ال تكرروا نفس النشاط في يومين متعاقبين. •

 

 نشاطات التطبيقأمثلة 

على الحرف الجديد لذلك اليوم  درّبهمنشاط ممتع يب‘ التطبيق’التالميذ من خالل نشاطات يشارك 
و الحروف التي تعلموها في دروسٍ سابقة. وهي تعد فرصة للتالميذ لتعزيز مهاراتهم بطرق جديدة 

 كما أنها فرصة للميسرين لمراقبة تقدم التالميذ.
 االستيعاب، الطالقة الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات، الكفاءات

 
 سلوكيات أساسية لنشاط التطبيق

  نشاط التقييم قبل بدء الدرس. إرشاداتاستعرضوا 
 للتالميذ بوضوح. رشاداتاعرضوا اإل 
 .اقرؤوا أصوات الحروف و/أو الكلمات في النشاط بوضوح و بنفس الطريقة 
 

التالميذ على المهارات في  قليالً لكل يوم من أيام األسبوع لضمان تدرب‘ التطبيق’يختلف نشاط 

 جميع كفاءات القراءة.

لى صوت حرف إيقرأ الميسرون الكلمة جهراً مع صوت حرف اليوم. يصغي التالميذ منتبهين : 1اليوم 

 ذا كان الصوت في البداية أو الوسط أو نهاية الكلمة.إاليوم و يشيرون فيما 

 قسم التطبيق –1, الدرس 8األسبوع 

 النهاية الوسط، البداية، النشاط:
 دقائق 8 المدة:

 الكلّية المجموعة:  الترتيب: 

 أشكال على السبورة بالتتابع.  3 ارسموا .1
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 .أيضا   من التالميذ رسم األشكال الثالثة على أوراقهم )أو األلواح( اطلبوا .2

 ’.نجم‘الفظوا كلمة  .3

 قولوا .4

 " في بداية، وسط  تسمعونههل ’. نجم‘في كلمة ‘ ن‘حرف  صوت إلىأنصتوا
  "أو آخر الكلمة؟

 عليهم أن يضعوا إشارة  ،الكلمة أولسمعوا صوت الحرف في  إذاX  أو يكتبوا(
 (في الدائرة.‘ ن’حرف 

 عليهم أن يضعوا إشارة  ،سمعوا صوت الحرف في وسط الكلمة إذاX  أو(
 . لوسطفي المثلث الموجود في ا‘ ن’يكتبوا حرف 

 عليهم أن يضعوا إشارة  ،سمعوا صوت الحرف في آخر الكلمة إذاX  أو يكتبوا(
 في المربع.‘ن’حرف 

 مرة أخرى. ’ نجم‘الفظوا كلمة  .5

 ’.ن‘من التالميذ أن يضعوا إشارة على الشكل عندما يسمعون صوت حرف ال  اطلبوا .6

 من التالميذ أن يتحققوا من إجاباتهم مع الشخص بجانبهم.  اطلبوا .7

 من أحد التالميذ التطوع لمشاركة إجابتهم. اطلبوا ،بعد ذلك .8

 ’.نام’ ‘عيون’ ‘سنبلة‘أعيدوا  الخطوات مرة أخرى مع الكلمات  .9

ينطق الميسرون أصوات الحروف جهراً ويكتب التالميذ الحروف التي تشكل تلك : 2اليوم 

 األصوات. ثم يقرأ الميسرون الكلمات كي يقطعها التالميذ ويكتبوها.

 

التالميذ أن يخرجوا صفحة بيضاء من دفاترهم أو مرروا لكل منهم لوحا   اطلبوا من .1

 وطباشير

أنكم ستقولون صوتا  ما و أنهم سيكتبون الحرف/ الحروف المقابلة  أخبروا التالميذ .2

 لهذا الصوت مع الحركات.

الفظوا كل صوت بتمهل ووضوح لثالث مرات على األقل. أعطوا التالميذ الوقت  .3

 والكتابة قبل االنتقال للصوت التالي. الكافي للتفكير

 /حَ / , /نو/ , /مُ / .4

أخبروا التالميذ أنكم ستلفظون كلمة ما و أّن عليهم كتابتها. ذكروهم أنه يمكنهم  .5

 النقر على الطاولة بالسبابة لمساعدتهم على عد الحروف و كتابتها.

التالميذ الوقت الفظوا كل كلمة بتمهل و وضوح لثالث مرات على األقل. أعطوا  .6

 الكافي للتفكير والكتابة قبل االنتقال الى الكلمة التالية.

 ’عنب‘ ’باب‘ ’دار‘ .7

ال تصححوا أخطاء التالميذ. فهذا ليس بامتحان. إنها فرصة  مالحظة للميسرين:

للتالميذ للتمرن على مهارات االصغاء و القراءة لديهم. و هي أيضا  فرصتكم لمراقبة 

  رفة أولئك الذين يحتاجون دعما .عمل التالميذ و مع
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يقول الميسرون الكلمة ثم يطلبون من التالميذ تغيير صوت  واحد  في الكلمة الى صوت  : 3اليوم 

 آخر.

 قسم التطبيق – 3, الدرس 15األسبوع 

أخبروا التالميذ أنكم سوف تقولون كلمة. بعد ذلك، سوف تطلبون منهم تغيير  .1

 كلمة جديدة.صوت في تلك الكلمة لتركيب 

 ‘.حوت’الفظوا كلمة  .2

 قولوا  .3

  إذا أخذت صوت /ُح/ و استبدلته بصوت /ُت/، فإنني أحصل"

 ’!توت‘على كلمة 

 ادعوا التالميذ لتغيير صوت ما معكم.  .4

 اسألوا .5

  مع /ش/ بدل /خ/؟’ خط‘" ما هي الكلمة التي نحصل عليها عندما نقول" 

 )اإلجابة: شط(.

طول المد القصير بحيث ال يتجاوز  إلىمن الضروري التنبيه  مالحظة للميسرين:

 الثانية مقارنة مع المد الطويل.

 كرروا النشاط مع هذه الكلمات و األصوات: .6

  /ض/ إلىحامد: غيروا /د/ 

  /غيروا /َل : / إلىولد   /ر 

  /َل/ إلىخيل: غيروا /َخ/ 

  /َس/ إلىكالم: غيروا /َك/ 

 

اليوم بالرسم و يحددون الشخصيات و/أو األشياء المذكورة بالنص يوضح التالميذ نص : 4اليوم 

 في الرسمة.

دقائق لرسم الشخصيات و أحداث قصة  5أخبروا التالميذ أنه لديهم  .1

 اليوم.

 شجعوهم على إدخال تفاصيل من خيالهم. .2

اطلبوا من التالميذ تحديد الجدة والجرة والدجاجة وأي شيئ يريدونه  .3

 في رسمتهم.

 دقائق وااللتفات الى صديق/ة بجانبهم. 5اطلبوا منهم التوقف بعد مرور  .4

 اطلبوا منهم مشاركة رسوماتهم وإخبار شركائهم عنها ولماذا رسموها. .5

 

 

 قسم التطبيق – 5, الدرس 8األسبوع  – : الرمز السري5اليوم 
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 الرمز السري نشاط:

 دقائق 8 المدة:

 المجموعة الكلّية، شركاء الترتيب:

 

ارسموا الجدول التالي على السبورة بخط كبير كي يتمكن جميع التالميذ من  .1
 رؤيته بوضوح:

 ز ا ب د ر ي و م ن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

أخبروا التالميذ أنهم سيكتبون كلمات بالرمز السري الذي يستخدم األرقام بدال   .2
 من الحروف. وتحت كل حرف يوجد الرقم الذي يمثله.

نكنب ‘ دار’توضيحي أمام الصف. على سبيل المثال: لنكتب كلمة قوموا بمثال  .3
 ’.685’بالرمز السري 

كلمات باستخدام األرقام) وليس الحروف(   5 إلى  3من التالميذ تشكيل  اطلبوا .4
 ثم كتابتها على دفاترهم.

 دقائق لمبادلة دفاترهم مع شركائهم. 3التالميذ بعد  ادعوا .5

من التالميذ أن يحاولوا فك رموز كلمات شركائهم وكتابتها )كحروف( بجانب  اطلبوا .6
 الكلمة السرية )باألرقام(.

 منهم مشاركة الكلمة التي شكّلوها. 3أو  2من  اطلبواعندما ينتهي الشركاء  .7

يتضمن هذا النشاط حروفا  لم يتعلمها التالميذ بعد. شجعوهم على  مالحظة للميسرين:

 الحروف فقط. إلىا عندهم. يمكن لبعضهم معرفة بعض الكلمات بالنظر القيام بأفضل م
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 : قراءة خطط الدرس اليومية14 الجلسة القراءة تدريب
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 عطاء والتعلّم إل للشفاء قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية في برنامج المساحات اآلمنة
 الدرس كامال .

 

 أساسيةرسائل 

  من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالميذ و خلق
 في الصف. نظام روتيني

 

  



 56 

 :االستعراض و الختام15تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 من القيام بما يلي: سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة

 .تحديد نقاط القوة في تعليم القراءة 
 .وضع خطط إلعطاء دروس القراءة 
  ما بعد التدريب. اختبارإتمام 

 

 أساسيةرسائل 

 نظاماً  تمنحهم كما للقراءة يحتاجونها التي المهارات التالميذ اليومية القراءة دروس تمنح 
 في مثاليةً  الدروس تكون لن .نباألما يشعروا كي يحتاجونها التي نبؤالت إمكانية و روتينياً 
 اليوم من ممتعاً  جزءاً  ستصبح الوقت و التحضير مع ولكن ،البداية

  .التعليمي
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 األولىالمرحلة  :تدريب القراءة بعد اختبار ما

 

 ما هي كفاءات القراءة؟ .1

 

 

 

 كيف تساعد مهارات الصوتيات القوية التالميذ على القراءة؟ .2

 

 

 

 من النشاطات األساسية في خطة درس القراءة؟ 4 عددوا .3

 

 

 

 ، لماذا ي عد تعلّم مهارات القراءة مهما  للتالميذ؟اعتقادكمب .4

 

 

 

 أن يصبحوا قراء متمرّسين؟على ، كيف تساعد خطط الدرس اليومية التالميذ اعتقادكمب .5
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 : ترحيب و استعراض16تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 .استعراض و مشاركة تجارب تدريس القراءة في المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم 

 .طرح الحلول المحتملة للتحديات التي تطرأ أثناء تعليم القراءة 

 

 أساسيةرسائل 

 المفتوح للتبادل مناسبة و متجانسة و باالحترام متسمة التعليمية البيئة تكون أن ينبغي 

 .لألفكار

  

الجوانب الناجعة في دروس القراءة هي ما 

 اليومية؟

هي التحديات التي تواجهونها أثناء تعليم  ما

 دروس القراءة اليومية؟

ما هي الوسائل التي تساعدني على 

 معالجة هذه التحديات؟
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 : شرح دروس القراءة17تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  دروس القراءةقراءة ومتابعة خطط. 
  بناءة للزمالء. مالحظاتتقديم 

 

 أساسيةرسائل 

  من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالميذ و خلق
 نظام روتيني في الصف.

  .جميعنا في هذا التدريب هنا لندعم و نساعد بعضنا البعض كي نصبح ميسري قراءة أفضل
و من خالل مراقبتنا لبعضنا البعض و توجيه المالحظات اإليجابية نستطيع جميعنا تحسين 

 أدائنا في تعليم تالميذنا.
 

 نصائح أساسية للخطط الدرسية

 الصوت:-ساسيةالكلمة األ-يات أساسية للحرفسلوك

 سليم، ولكن مريح, وبانتباه و ستماع )يجلسون بشكل أكدوا بأن كل التالميذ جاهزون لالت

 لى ذلك(.إما 

 .قوموا بنطق صوت الحرف بشكل متسق 

 .استخدموا الصورة األساسية الصحيحة المرافقة لحرف اليوم 

 ة مالكل-ررين تتابع الحرفاستمعوا بينما يقوم التالميذ بالتمرن على أصوات الحروف، مك

 الصوت حسب الحاجة لمساعدة التالميذ على نطق الصوت بشكل صحيح.-ساسيةاأل

 

 سلوكيات أساسية للكتابة في الهواء

 بخط كبير على السبورة كي يتسنى لجميع التالميذ رؤيته. مع أشكاله كتابة حرف اليوم 

 تمثيل تشكيل الحرف بذراع مستقيمة و ثابتة و إصبعين 

 هم تإضافة تمرينات عند الحاجة لمساعدمون بالكتابة في الهواء و مراقبة التالميذ فيما يقو

 على الفهم.

 

 سلوكيات أساسية لدراسة النص

  ألصقوا )أو اكتبوا على السبورة( النص التحليلي لليوم بوضوح وخط كبير كي يستطيع جميع

 التالميذ رؤيته.
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  عاٍل.تتبعوا كلمات النص بإصبعكم أو مؤشر فيما تقومون بالقراءة بصوت 

  اقرؤوا بسرعة مالئمة و دقة و تعبير تساعد التالميذ على الفهم )مما يعني بتمهل و دون

 رتابة و ارتكاب أخطاء عديدة بحيث ال يتمكن التالميذ من الفهم(.

 

 سلوكيات أساسية للكلمات البصرية

 .قولوا وهجئوا الكلمة البصرية لليوم بشكل صحيح 

 مرات على األقل. 3تالميذ تمرنوا على الكلمة البصرية مع ال 

  حددوا الكلمة البصرية بوضوح في نص اليوم )اذا أمكن( واستخدموها بشكل صحيح لتركيب

 جملة. 

 

 سلوكيات أساسية لنشاط التطبيق

  نشاط التقييم قبل بدء الدرس. إرشاداتاستعرضوا 
  للتالميذ بوضوح. اإلرشاداتاعرضوا 
  النشاط بوضوح و بنفس الطريقة.اقرؤوا أصوات الحروف و/أو الكلمات في 
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 : قراءة الكلمات الطويلة18تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  صفيقتبال طويلةفي كلمة  المقاطع الصوتيةفصل. 
 

 أساسيةرسائل 

  .يجب أن يتمكن التالميذ من سماع و فصل يعد فهم أصوات الحروف مهارة أساسية للقراءة
 وتغيير األصوات لقراءة وكتابة الكلمات.

  عندما يواجه التالميذ كلمة طويلة يمكنهم فصل األصوات و المقاطع عن طريق التصفيق. ثم
 يمكنهم قراءة الكلمة بعد تحديد حركات المد القصيرة والطويلة.

 
 

 قراءة الكلمات الطويلة

 على قراءة الكلمات، يمكننا تشجيعهم على فصل المقاطع بالتصفيق.لمساعدة التالميذ 

 التصفيق= المقاطع

المقطع الصوتي هو عبارة عن وحدة صوتية في كلمة ما. وهو يتألف  ما هو المقطع الصوتي؟

 من حرف صامت مع حركة مد قصيرة أو طويلة على األقل )َب=مقطع صوتي واحد(.

 قراءة الكلمات الطويلة
 كلمات الطويلةكتابة ال

  انظروا إلى الكلمة وانتبهوا إلى حركات
المد القصيرة )فتحة، ضمة، كسرة( أو 

 .الطويلة )ا، و، ي( أو السكون
  انتبهوا إلى كل حرف مع الحركة

 الموافقة له.
  انتبهوا إلى الشدة في حال كانت

موجودة وهي حرفان األول ساكن 
 والثاني متحرك.

 الحركات  اقرؤوا جميع حروف الكلمة مع
إلى  الموافقة. وصفقوا بعدد المقاطع

 أن تقرؤوا الكلمة كاملة.

  لى األصواتإأنصتوا 
 .انتبهوا إلى المد القصير أو الطويل 
  / ابدؤوا بالمقطع األول وحددوا الحركة

المد أو السكون الموافق 
 للحرف/الحروف واكتبوه.

  إذا كانت الكلمة تتألف من أكثر من
الثاني وحددوا مقطع تابعوا بالمقطع 

الحركة / المد أو السكون الموافق 
 للحرف/الحروف واكتبوه.

  استمروا بذلك إلى أن تكتبوا كامل
 الكلمة.
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 الدرس األسبوعية خطط:19تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  مع خصائص  أسبوعياألساسية في خطة درس قراءة و تحديد النشاطات  في المشاركة
 اللغة األكثر تعقيدا .

 

 أساسيةرسائل 

   تعد خطة الدرس اليومية للقراء المبتدئين تجربة  تعليمية  عالية التنظيم. تعلم الدروس
 جميع حروف األبجدية باإلضافة الى خضائص معينة للغة تتعلق بالمذكر والمؤنث وأدوات

 التعريف. 
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 3: الدرس، 24: األسبوع

 ‘هذا’  -الكلمة البصرية الجديدة ‘( ـة’، ‘ة) ’ -المذكر والمؤنث  :الموضوع

 

 دقيقة 30-25  :المدةالمبتدئ  |  :المستوىالقراءة   |   :الكفاءة

 

 األهداف التعليمية

 يتمكن التالميذ في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 ة’مفهوم المذكر والمؤنث مع  التعرف على‘. 

  للداللة على المؤنث‘ ة’والتعرف على  قراءة. 

 

 الموارد المطلوبة

 سبورة و طباشير 
 

 التحضير المطلوب

 :إعداد السبورة كما هو مبين 
 

 لمحة عامة عن الدرس

الكلمة -يعرض الميسرون مفهوم المذكر والمؤنث في الكالم. ثم يتدربون معاً على الحرف

بعد  .تفاحة( مع التاء المربوطة ويكتبونها في الهواء بشكليها المنفصل والمتصل –‘ ة)’األساسية 

يقرؤون نص اليوم معاً في مجموعات ثنائية ويتخيلون القصة. بعدئذ  يقوم الميسر والتالميذ  ذلك،

مرن على للت‘ تغيير الصوت’(. في الختام، يلعب التالميذ هذالليوم ) بصريةبلفظ وتهجئة الكلمة ال

 ستماع واستخدام الحروف التي تعلموها.اال

 لتهيئةا

 المقدمة النشاط: 

 دقيقتان المدة: 

 : المجموعة الكليةالترتيب 

 .هم سيتعلمون شيئا  جديدا  اليومأخبروا التالميذ أن .1

قولوا سنلعب حزورة قصيرة. قسموا المجموعة إلى فريقين. ستصفون كلمة تدل  .2
المؤنث وعلى التالميذ أن يتناقشوا في على المذكر وكلمة أخرى تدل على 

مجموعاتهم ثم يقوم أحدهم بذكر الجواب. وبعد ذلك تسألونهم عن الفرق بين 
 الكلمتين )إحداهما تنتهي بتاء مربوطة(.

َفة  و  َهِذِه َسل َمى. سلمى بِن ت  لَِطي 

.تََسل َقت  َسل َمى َشَجَرَة الت ف اح  .َشِقي ة 

 . . أحمد َولَد  لَِطي ف  و َشِقي  َمد   َهَذا أَح 

 تََسلَّق أحمد الِجَدار.

الد و تََعالَوا نَل َعب  َقالت  ماما: ان زِلوا يا أو 

بَة.  ل ع 

 

 ة
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مثال  كلمة "دجاجة". قولوا: "أنا طائر صغير لكني ال أطير. أعطيكم البيض وطعامي  .3
 هو الحب والخضار والديدان. من أنا؟" 

ثانية للتفكير. والفريق الذي يعرف اإلجابة أوال  يصفق له الفريق  30أعطوا التالميذ  .4
 الثاني.

 اسألوا .5

 "ما هو الحرف الموافق لكلمة "دجاجة"؟" 

  كرروا نفس اللعبة مع كلمة "ديك". .6

اكتبوا الكلمتين على السبورة واسألو ما هو أخر حرف في كلمة دجاجة؟ وهل  .7
 كلمة ديك؟يوجد نفس الحرف في آخر 

 قولوا .8

 " التاء المربوطة تدلنا أن االسم هو ‘. ة’الحرف األخير في كلمة دجاجة هو
 "مؤنث. وفي هذا الدرس سنتعلم أكثر عن المذكر والمؤنث.

 عرضال

   األساسية الكلمة-الحرف النشاط: 

 دقائق 3 المدة: 

 : المجموعة الكليةالترتيب 

 المذكر والمؤنث في درس اليوم.ذكّروا التالميذ بأنهم سيتعلمون عن  .1
‘ ة’وبأننا عندما نرى ‘ ة’أخبروا التالميذ بأننا نشكل المؤنث من األسماء بحرف  .2

 مربوطة في آخر الكلمة فهذا يعني أنها مؤنث.
مالحظة للمدربين: وضحوا الفرق بين لفظ التاء المربوطة مع التشكيل والوقف.  .3

 فقين، وهاء عند الوقف مع السكون.حيث تلفظ تاء مع الحركة أو التنوين الموا
اطلبوا من ‘ تفاحة’ -‘ ة’الكلمة األساسية لتذكر المؤنث هي: -اذكروا الحرف  .4

 التالميذ تكرار ذلك.
 3مع التالميذ على األقل ‘( تفاحة –‘ ة)’األساسية  -تمرنوا على الحرف الكلمة  .5

 مرات.
 

   الهواء في الكتابة النشاط:

 دقيقتان  المدة:

 المجموعة الكلية :الترتيب

 

بأعلى ما تستطيعه يدكم على  والمتصل بشكليها المنفصل ‘ة’اكتبوا حرف  .1
 السبورة.

 ‘. ة’وضحوا الكتابة الهوائية لحرف  .2
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تذكروا أن تقفوا بنفس اتجاه التالميذ أثناء توضيح الكتابة في الهواء. يجب  :مالحظة للميسرين

أن يكون التالميذ قادرين على تتبع إصبعكم في الهواء و يروا بدقة كيف عليهم تحريك أذرعهم 

 لكتابة الحرف.

 

ادعوا التالميذ لكتابة لحرف في الهواء أوال و عيونهم مفتوحة، وبعد ذلك بعيون  .3
 .مضةمغ
 

 ذكروا التالميذ أن عليهم إبقاء أيديهم و أصابعهم مستقيمة و مشدودة! :مالحظة للميسرين

 

 

 التمرين

 دراسة النص النشاط:

 دقائق 10  المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

ووضحوا المقاطع ‘ ةَ شجر’اقرؤوا القصة للتالميذ. عند القراءة توقفوا عند كلمة  .1
 القراءة.بالتصفيق ثم تابعوا 

.  َهِذِه َسل َمى. سلمى بِن ت  لَِطي َفة  و َشِقي ة 

 .تََسل َقت  َسل َمى َشَجَرَة الت ف اح

 . . أحمد َولَد  لَِطي ف  و َشِقي  َمد   َهَذا أَح 

 تََسلَّق أحمد الجَِدار.

بَة.  َقالت  ماما: ان ِزلوا يا أو الد و تََعالَوا نَل َعب ل ع 

راءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء اطلبوا من التالميذ ق .2
 القراءة.

اطلبوا من التالميذ أن يعدوا الحروف بالنقر على ‘ لطيفة  ’لى كلمة إأشيروا  .3
 الطاولة بعدد الحروف.

 
: ذكروا التالميذ أن التنوين ال ي عد حرفا . ولكن ليس هناك من مشكلة. مالحظة للميسرين

لى حروف الكلمة للتمرن على إمازال بإمكانكم توضيح كيفية عد الحروف باإلشارة بأصابعكم 

التمييز بين الحروف واألصوات المختلفة. يمكنكم أيضا  تقطيع الكلمة بشكل تساعدون فيه 

وات الحروف.) على سبيل المثال: /َل/ يمكنكم سؤال التالميذ عن التالميذ على التعرف على أص

صوت الحرف الذي سمعوه. ثم بعد ذلك اسألوهم عن صوت الحرف بدون الضمة للحصول على 

 صوت /ل/.(

 

التاء المربوطة الدالة على التأنيث تأتي في آخر الكلمة فقط.  نّ أذكروا التالميذ  .4
 الكلمة.وال يمكن أن تأتي في أول أو منتصف 
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 اسألوا  .5

 "؟"ماذا فعلت سلمى 

 لإلجابة. تالميذادعوا أحد ال .6

 اسألوا .7

 "ماذا فعل أحمد؟" 

 من التالميذ أن يجيبوا. 2أو  1اطلبوا من  .8

 اسألوا .9

 "؟ وماذا اهل تحبون التسلق؟ وماذا تحبون أن تتسلقو

 "يقول لكم الكبار في المنزل عندما تقومون بذلك؟

 .تسلّقها يحبون التي األشياء عن وإخبارهم ة/زميل إلى لاللتفات التالميذ ادعوا .10

 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .11

 .الصف مع إجاباتهم لمشاركة التالميذ من 3 أو 2 ادعوا .12

ادعوا أحد التالميذ لالقتراب من السبورة وتتبع الكلمات فيما يقوم بقية التالميذ  .13

 بالقراءة بصوت عاٍل مرة أخرى.

 سمع هل– التالية األسئلة طرح يمكنكم أكثر، تحفيزاً  التالميذ احتاج إذا 
 ماذا معهما؟ تفعل أن األم أرادت ماذا أمهما؟ كالم سلمى و أحمد

 أمهما؟ ااختارته التي اللعبة نوع تتخيلون
 وسلمى؟ولماذا؟ أحمد مكان كنتم لو ستفعلون ماذا ,التالميذ اسألوا .14
 مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة. التالميذاطلبوا من   .15
 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .16
 طلبوا من التالميذ تخيل شكل سلمى وأحمد وأمهما تنادي عليهماا .17
ادعوا أحد التالميذ االقتراب من السبورة و تتبع الكلمات فيما يقوم الصف بقراءة  .18

 النص بصوتٍ عاٍل معا  مرة  أخرى.

 

 الكلمات البصرية النشاط:

 دقائق3    المدة:

 : المجموعة الكليةالترتيب

 ‘هذا’اكتبوا الكلمة البصرية الجديدة لهذا اليوم على السبورة:  .1
حددوا مكان الكلمة البصرية في قصة نص اليوم و استخدموها مرة واحدة على  .2

 األقل في جملة.
 –‘ ا‘ ’ـذ‘ ’هـ‘ –’ هذا‘قوموا بتهجئة الكلمة مع الصف لثالث مرات على األقل )  .3

 ‘ (.هذا’
4.  

: يحافظ تقديم الكلمة البصرية على نفس التسلسل: قول الكلمة ثم مالحظة للميسرين

 تهجئة الكلمة ثم قول الكلمة.

 

 تطبيق
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   الصوت تغيير النشاط: 

   دقائق 8 المدة: 

 : المجموعة الكليةالترتيب 

ذلك، سوف تطلبون منهم تغيير أخبروا التالميذ أنكم سوف تقولون كلمة. بعد  .1

 صوت في تلك الكلمة لتركيب كلمة جديدة.

 قولوا .2

  إذا أخذت صوت /َل/ واستبدلته بصوت /َج/، فإنني أحصل على كلمة"

 "’!جوز‘

 ادعوا التالميذ لتغيير صوت ما معكم. .3

 اسألوا  .4

  مع /ع/ بدل /م/؟’ من‘" ما هي الكلمة التي نحصل عليها عندما نقول" 

 (‘عن’)اإلجابة: 

 كرروا النشاط مع هذه الكلمات و األصوات: .5

o  /َلى /ظ / إظهر: غيروا /ظ 

o  /لى /ظ/ إحرف: غيروا /َح 

o  /إَذَهَب: غيروا /َب/  لى /ب 

o  /إحظ: غيروا /ظ /  لى /ر 
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 : خصائص اللغة20تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 بما يلي:سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام 

 التعريف ‘ ال’الصوت لمختلف خصائص اللغة كما في حالة -الكلمة األساسية-شرح الحرف
 .والقمرية الشمسية

 
 أساسيةرسائل 

 ألن أصوات الحروف تختلف مع المد الطويل  في اللغة أكثر من حروف األبجدية هناك أصوات
ات التالميذ أصو علّمسيت تعريف الشمسية. وبشكل عام،ال‘ ال’والقصير. كما أنها تختلف مع 

 الحروف المختلفة أثناء الدروس اليومية.

 

 لتعريفا‘ ال’

كما يوجد  التعريف هي خاصية من خصائص اللغة. وهي تتألف من حرفين: همزة الوصل و الم.‘ ال’

يعلّم المدى والتتابع للمستوى المبتدئ من المساحات  هناك نوعان منها: الشمسية والقمرية.

 التعريف مع جميع الحروف.‘ ال’فاء والتعلّم اآلمنة للشّ 

 -الكلمة األساسية-التعريف الشمسية والقمرية، نستخدم نفس التتابع للحرف‘ ال’عندما نعلّم 

 الصوت:

 

 

 

 

 

التعريف الشمسية والقمرية حيث تحافظ ‘ ال’كما نالحظ في صوت الحرف، هناك اختالف في لفظ 

ختلف نطقها مع الحروف القمرية بحيث ال يعلى صوتها المعياري مع الحروف القمرية، بينما ‘ ال’

 تلفظ الالم فيها ويشدد الحرف الواقع بعدها.

 ل/أ/ -القمر  -’ ال‘

 أش//   -الشمس  – ’ال‘
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 التعريف الشمسية والقمرية‘ ال’ -الكلمة األساسية -الحرفجدول 

 

 

لمة  ك ال

ية س سا  األ

ف تعري  ’لا‘ال

ة قمري  ال

لمة  ك ال

ية س سا  األ

ف تعري  ’لا‘ال

ية س شم  ال

 تال+ تفاحٌة+ال= التُّفاحةُ  ال+أ أسٌد+ال= األسدُ 

 ال+ث ثعباٌن+ال=الثُّعبانُ  ال+ب بحٌر+ال= البحرُ 

ودةُ  ال+ج جماٌل+ال= الجمالُ   ال+د دودٌة+ال= الدُّ

+ال= الحبٌّ  ئبُ  ال+ح حبٌّ  ال+ذ ذئٌب+ال= الذُّ

 ال+ر ربيٌع+ال=الرّبيعُ  ال+خ خيٌر+ال= الخيرُ 

 ال+ز زرٌع+ال= الزّرعُ  ال+ع عصافيٌر+ال= العصافيرُ 

غابٌة+ال= 

 الغابُة           

سهراٌن+ال=  ال+غ

 الّسهرانُ 

 ال+س

شمٌس+ال=  ال+ف فراشٌة+ال=الفراشةُ 

 الّشمسُ 

 ال+ش

 ال+ص صيٌف+ال= الصّيفُ  ال+ق قمٌر+ال=القمرُ 

كتاٌب+ال= 

 الكتابُ 

 ال+ض ضوٌء+ال= الّضوءُ  ال+ك

 

 منيٌر+ال=المنير

     ال+م    

  

 ال+ط الطّبيعةُ  طبيعٌة+ال=

هواٌء+ال= 

 الهواءُ 

 ال+ظ ظلٌّ+ال= الظّلُّ  ال+ه

 ال+ل اللّيلُ ليٌل+ال=      ال+و وردٌة+ال=الوردةُ 

 ال+ن ناٌس+ال= النّاسُ      ال+ي يوٌم+ال=اليومُ 
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 دروس التقييم والمراجعة: 21 تدريب القراءة الجلسة
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 في برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم  ة وإعطاء جلسات التقييم والمراجعةقراء
 لشرح الدرس كامال .

 

 أساسيةرسائل 

 لتمارين باإلضافة .التالميذ أداء لمتابعة للميسرين مهمة فرصة التقييم جلسات تعد 
 مخصصة دروس هناك درس، كل بداية من التهيئة قسم في المتركزة اليومية المراجعة
 الدروس هذه من الهدف .العادية الدروس عن قليالً  مختلفة تكون بحيث والمراجعة للتقيم
 الميسرون يقوم كي التالميذ لبعض أو كامالً  للصف بالنسبة الضعف عمواض تحديد هو

 .المستقبل في بمعالجتها
  من المهم االحتفاظ بجدول مالحظات حول أداء التالميذ لتحديد من منهم يحتاج مساعدة

 إضافية خارج أوقات الدرس.
 المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالميذ و خلق  من

 نظام روتيني في الصف.
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 5الدرس  11األسبوع 
 

 

 ملخص الدرس

 
 11األسبوع:  إعادة إعطاء-تقييم -مراجعةالموضوع: 
 5الدرس  المبتدئ: l| المستوى

  دقيقة 30-25المدة: 
 

 األهداف التعليمية

 يتمكن التالميذ في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:
  ت جميع الحروف التي تعلموها.اصوأالتعرف على و نطق 
 كتابة و .  التعرف على جميع الحروف مكتوبة 
  .استخدام جميع الحروف لتركيب الكلمات 

 

 الموارد المطلوبة

 لطويلةمع حركات المد القصيرة و ا بطاقات الحروف 
 بطاقات الكلمات األساسية 
 أقالم رصاص و ورق 
 سبورة و طباشير 

 

 س د ب أ م

     

 

 التحضير المطلوب

 .إعداد السبورة كما هو مبين 
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. ستالحظون أّن أسبوع التقييمإنه اليوم األخير من  مالحظة للميسرين:
النشاطات في هذا الدرس مختلفة  قليال . فهي مصممة لتظهر لكم معارف التالميذ 

مساعدة في التعليم. على الرغم من أّن الجرء األول من  إلىو المواضع التي تحتاج 
الدرس مخصص لإلمالء )على دفاتر التالميذ( عليهم أن يحافظوا على إيجابيتهم قدر 

المستطاع. ال تراجعوا اإلجابات الصحيحة مع التالميذ وال تنبهوهم على اإلجابات 
اء الدرس بسريٍة لتقرروا الخاطئة. و إنما يمكنكم مراقبة عملهم و مراجعته بعد انته

 دعم إضافي. إلىمن منهم يحتاج 

 
 لمحة عامة عن الدرس

يقيم هذه الدرس بشكٍل رئيسي فهم التالميذ و استخدامهم للحروف و الكلمات التي 
كي  عالٍ تعلموها في الدروس السابقة. أوال  على الميسرين نطق أصوات الحروف بصوتٍ 

تها. كي يقوم التالميذ بكتاب عالٍ الميسرون الكلمات بصوتٍ يقوم التالميذ بكتابتها. ثم يقول 
في الختام، يلعب يقوم الميسر والتالميذ بقراءة و إعادة سرد قصة نص اليوم معا . ، بعدئذٍ 

 التي تعلموها. ستماع و استخدام  الحروفللتمرن على اال ‘الرمز السري’التالميذ 

 

 

 

 

 

 

 

 إِلِىَسارَت  رَاَما َمَع ِعَماد  

. رََسة  ِعن َد َطرَِف  الَمد 

نَاَك و رود  و  ِ َكاَن ه  ارِع الش 

 نَبَاتَات  م ز ِهرَة  

تَرَبَت  راما ِمن َها و َشم تِ  اق 

لَة   الو رود . نَاَك نَح  َلكِن  َكاَن ه 

 تَح وم  َحو َل الو رود .

لَة   صَاَح ِعَماد: راما! ه نَاك  نَح 

! ر بِي   بَي َن الو رود. اه 
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 الخطوات التي يجب اتباعها

 

 

 تهيئةال

 مقدمة النشاط:

 دقائق 3 المدة:

 المجموعة الكليةالترتيب: 

 

 أخبروا التالميذ أنهم سيكتبون مستخدمين الحروف التي تعلموها سابقا . .1

قولوا سنلعب حزورة قصيرة. قسموا المجموعة إلى فريقين. ستصفون الكلمة  .2
يقوم األساسية لحرف المراجعة وعلى التالميذ أن يتناقشوا في مجموعاتهم ثم 

 أحدهم بذكر الجواب. وبعد ذلك يذكرون الحرف الموافق للكلمة.

قولوا: "أنا شكلي كالكرة. أعيش على الشجرة. لوني برتقالي. ’. ب‘مثال  حرف  .3
 وطعمي لذيذ. من أنا؟"

في دروس سابقة، يمكنكم ’ ب‘: بما أنّنا لعبنا حزورة حرف مالحظة للميسرين

 اختيار كلمة "برتقالة".

ثانية للتفكير. والفريق الذي يعرف اإلجابة أوال  يصفق له الفريق  30التالميذ أعطوا  .4
 الثاني.

 اسألوا .5

 ما هو الحرف الموافق لكلمة "برتقالة"؟ 

 كرروا نفس اللعبة مع الكلمات "إبريق"، "سبورة"، "موز"، دجاجة". .6

 

 عرضال

 إمالء األصوات النشاط:

 دقائق 5 المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

 اطلبوا من التالميذ إخراج قصاصة ورق بيضاء. .1
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أخبروا التالميذ أنكم ستقولون صوتا  ما وأنهم سيكتبون الحرف/ الحروف المقابلة  .2
 لهذا الصوت مع الحركات.

 و وضوح لثالث مرات على األقل.  بتمّهلالفظوا كل صوت  .3

 لصوت التالي.ا إلىأعطوا التالميذ الوقت الكافي للتفكير و الكتابة قبل االنتقال  .4

 /ُِم/، َ/أ/، /َب/دا/، /ُد/، /إِ/، /سي/، /س/ 

 

ال تخبروا التالميذ عن إجاباتهم الصحيحة أو الخاطئة في أية   مالحظة للميسرين:
مرحلة من التقييم. فهذا ليس بامتحان. إنها فرصة للتالميذ كي يتمرنوا على 

 اإلستماع و الكتابة، كما تمكنكم من رصد عمل التالميذ و تقديم الدعم الالزم.

 

 

 إمالء الكلمات النشاط:

 دقائق 5 المدة:

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

أخبروا التالميذأنكم ستلفظون كلمة ما و أّن عليهم كتابتها. ذكروهم أنه يمكنهم  .1
 النقر على الطاولة بالسبابة لمساعدتهم على عد الحروف وكتابتها.

و وضوح لثالث مرات على األقل. أعطوا التالميذ الوقت  بتمّهلالفظوا كل كلمة  .2
 الكلمة التالية. إلىالكافي للتفكير والكتابة قبل االنتقال 

 ’أنا’، ‘سماء‘، ‘بالون’، ‘ماء‘ 

 

 التمرين

 دراسة النص النشاط:

 دقائق 10 المدة:

 المجموعة الكلّية، شركاء الترتيب:

 

 اقرؤوا بصوت عاٍل: .1

 

. إِلِىَسارَت  رَاَما َمَع ِعَماد   رََسة   الَمد 
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نَاَك و رود  و نَبَاتَات  م ز ِهرَة . ارِعِ َكاَن ه   ِعن َد َطرَِف الش 

تَرَبَت  راما ِمن َها و َشم تِ الو رود .  اق 

لَة  تَح وم  َحو َل الو رود . نَاَك نَح   َلكِن  َكاَن ه 

لَة   !صَاَح ِعَماد: راما! ه نَاك  نَح  ر بِي   بَي َن الو رود. اه 

 

عوا ثم تاب‘. راما‘اقرؤوا القصة للتالميذ. توقفوا عن القراءة لتوضيح األصوات في كلمة 
 القراءة.

 اقرؤوا بتمّهل مع إظهار التعبير.  مالحظة للميسرين:

 

 اطلبوا من التالميذ قراءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة. .2

 ا اسألو .3

 "أغمضوا عيونكم و تخيلوا الشخصيات و أحداث القصة. ماذا ترون؟" 

 زميل/ة لوصف ما يرونه عندما يتخيلون القصة. إلىادعوا التالميذ لاللتفات  .4

 اسألوا  .5

  "من هم شخصيات القصة؟" 

 زميل/ة لمناقشة الشخصيات.  إلىادعوا التالميذ لاللفتات  .6

 )اإلجابة: راما و عماد و النحلة( 

اطلبوا من التالميذ أن يعيدوا سرد القصة لشركائهم من خالل ذكر الشخصية  .7
 5األساسية فيها و ماذا قالت و بماذا كانت تشعر. على الشركاء أن يتناقشوا لمدة 

 دقائق.

 اسألوا  .8

 "ماذا فعل عماد؟"  

 زميل/ة للمناقشة. إلىادعوا التالميذ لاللتفات  .9

 

 تطبيق

 الرمز السري النشاط:

 دقائق 8 المدة:

 أفراد، شركاء الترتيب:
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يتضمن هذا النشاط حروفاً لم يتعلمها التالميذ بعد.   مالحظة للميسرين:
شجعوهم على القيام بأفضل ما عندهم. من المحتمل أن يستطيع بعضهم معرفة 

 بعض الكلمات بالنظر إلى الحروف فقط.

التالميذ من رؤيته ارسموا الجدول التالي على السبورة بخط كبير كي يتمكن جميع  .1
 بوضوح:

 ب و ع ن ا د س ر م

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

أخبروا التالميذ أنهم سيكتبون كلمات بالرمز السري الذي يستخدم األرقام بدال  من  .2
 الحروف. وتحت كل حرف يوجد الرقم الذي يمثله.

فإننا ‘ سامر’قوموا بمثال توضيحي أمام الصف. على سبيل المثال: لنكتب كلمة  .3
 (.3512نكتب )

كلمات باستخدام األرقام ) و ليس الحروف( ثم  5 إلى 3اطلبوا من التالميذ تشكيل  .4
 كتابتها على دفاترهم.

 ادعوا التالميذ لمبادلة دفاترهم مع شركائهم.، دقائق 3 مرور بعد .5

اطلبوا من التالميذ أن يحاولوا فك رموز كلمات شركائهم و كتابتها )كحروف( بجانب  .6
 السرية )باألرقام(.الكلمة 

 .منهم مشاركة الكلمة التي شكّلوها 3 إلى 2عندما ينتهي الشركاء اطلبوا من  .7
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 /المطالعةتدريب درس القراءة: 22 تدريب القراءة الجلسة
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

  اليومية في برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم لشرح قراءة ومتابعة خطط الدرس
 الدرس كامال .

 
 أساسيةرسائل 

  من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالميذ و خلق
 نظام روتيني في الصف.
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 4: الدرس، 32:  األسبوع

 مطالعة: الموضوع

 

 دقيقة 30-25 :المدة|    المبتدئ :المستوى|    القراءة: الكفاءة

 

 األهداف التعليمية

 يتمكن التالميذ في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 قصة ممتعة. قراءة 

 تطوير القدرة على فهم وإعادة سرد األحداث 

 الموارد المطلوبة

 سبورة و طباشير 
 

 التحضير المطلوب

 :إعداد السبورة كما هو مبين 
 
 
 
 

 لمحة عامة عن الدرس

في مجموعات  التالميذ نص اليوم معيعرف الميسرون القصة ويقدمون قصة اليوم. ثم يقرؤون 

ويجيبون عن أسئلة متعلقة بالقصة. بعدئٍذ يقوم الميسر والتالميذ بلفظ وتهجئة الكلمة  ثنائية

يوضح التالميذ نص اليوم بالرسم من خالل رسم الشخصيات في  ي الختام،ف (.بعد) البصرية

 .القصة

 لتهيئةا

 المقدمة النشاط:

 دقيقتان المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

 

أنهم سيركزون اليوم على الجزء ما قبل األخير من القصة التي أخبروا التالميذ  .1
 .بدؤوها في أول األسبوع

  اسألوا .2

 "البارحة؟ قصة في وصلنا أين" 
 

 

  ب  نَ ر  األَ  كِ رِ د  ي   م  لَ 
و  م  ائِ نَ  وَ و ه   هِ بِ ر  ق  بِ  ت  ر  اة مَ فَ ح  ل  الس   ن  أَ

 و اتٍ اعَ و سَ  اتٍ اعَ سَ لِ  اة  فَ ح  ل  الس   تِ شَ مَ  ا.هَ رَ ي  سَ  ت  عَ ابَ تَ 

 و ة  رَ ابِ ثَ ني م  ن  كِ و لَ  ة  ئيَ طِ أنا بَ  يح  حِ صَ  ا:هَ سِ ف  نَ لِ  الت  قَ 

 ب  نَ األر   أَ دَ بَ  ة.ايَ هَ النِّ  ط  خَ  لَ صِ حتى أَ  يَ ش  المَ  ل  أواصِ سَ 

 ظَ الحَ ه ن  كِ ة.لَ مَ دِّ قَ في الم   ه  ن  أَ  ن  ظ  و هو يَ  ءٍ ط  ي بِب  شالمَ بِ 

 .ه  ق  بِ س  تَ  و ءٍ ط  ب  ي بِ شِ م  تَ  يدٍ عِ بَ  ن  مِ  لحفاةَ الس  
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 عرضال

 مراجعة تسلسل أحداث القصةالنشاط: 

 دقائق 5المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

 

 بكلماتهم بالتسلسل. أخبروا التالميذ أنكم تريدون منهم أن يعيدوا سرد القصة .1
ن يقول كل  منهم جملة تالميذ أ 5أو  4امنحوهم دقيقة للتفكير ثم اطلبوا من  .2

 ص ماحدث في القصة حتى اآلن.واحدة شفهيا  لتلخي
 

 التمرين

 : دراسة النصالنشاط

 دقيقة 15 المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

 

و ‘ ئة  البطي’التعبير. عند القراءة، توقفوا عند كلمة اقرؤوا القصة للتالميذ بحماس مع إظهار 
 وضحوا المقاطع بالتصفيق ثم تابعوا القراءة.

 

 ا.هَ رَ ي  سَ  ت  عَ ابَ و تَ  م  ائِ نَ  وَ و ه   هِ بِ ر  ق  بِ  ت  ر  اة مَ فَ ح  ل  الس   ن  أَ  ب  نَ ر  األَ  كِ رِ د  ي   م  لَ 

 ا:هَ سِ ف  نَ لِ  الت  قَ  و اتٍ اعَ و سَ  اتٍ اعَ سَ لِ  اة  فَ ح  ل  الس   تِ شَ مَ 

 ة.ايَ هَ النِّ  ط  خَ  لَ صِ حتى أَ  يَ ش  المَ  ل  أواصِ و سَ  ة  رَ ابِ ثَ ني م  ن  كِ و لَ  ة  ئيَ طِ أنا بَ  يح  حِ صَ 

 ة.مَ دِّ قَ في الم   ه  ن  أَ  ن  ظ و هو يَ  ءٍ ط  ي بِب  شالمَ بِ  ب  نَ األر   أَ دَ بَ 

 .ه  ق  بِ س  تَ  و ءٍ ط  ب  ي بِ شِ م  تَ  يدٍ عِ بَ  ن  مِ  لحفاةَ الس   ظَ ه الحَ ن  كِ لَ 

من التالميذ قراءة القصة جهرا  معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء اطلبوا  .1
 القراءة.

اطلبوا من التالميذ أن يعدوا الحروف بالنقر على ’. السلحفاة‘أشيروا إلى كلمة  .2
 الطاولة بعدد الحروف.

 لهما نفس المعنى. يدعى ذلك بالمرادفات.‘ الّسير’و ‘ المشي’أخبروا التالميذ أّن  .3
(‘ السلحفاة’التالميذ تجريد كلمة اطلبوا من  .4  من التعريف. )اإلجابة: سلحفاة 
 اسألوا  .5

 "،األرنب؟ سريعة ستغلب هل برأيكم" 
 اسألوا .6

 "األرنب؟ حلم تتخيلون بماذا .الشجرة تحت األرنب نام" 
اطلبوا من التالميذ مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة وشجعوهم على استخدام  .7

 مخيلتهم.
 من التالميذ لمشاركة إجاباتهم مع الصف. 2أو  1ادعوا  .8
  اسألوا .9
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 "النوم؟ أثناء تحلمون هل" 
اطلبوا من التالميذ مشاركة منام عن شيء/موقف مضحك حلموا به أثناء النوم  .10

 مع شريك/ة.
 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .11
 من التالميذ لمشاركة مناماتهم مع الصف. 2أو  1ادعوا  .12

 

 الكلمات البصريةالنشاط:

 دقائق 3 المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

 

 ‘.بعد’جديدة لهذا اليوم على السبورة: اكتبوا الكلمة البصرية ال .1
 .األقل على واحدة جملة في (بعد) كلمة وااستخدم .2
 –‘ دـ‘ ’ـعـ‘ ’ـب‘ –’ بعد‘الصف لثالث مرات على األقل ) قوموا بتهجئة الكلمة مع  .3

 (.‘بعد’
: يحافظ تقديم الكلمة البصرية على نفس التسلسل: قول الكلمة ثم مالحظة للميسرين

 تهجئة الكلمة ثم قول الكلمة.

 

 تطبيق

 توضيح نص اليوم بالرسم: النشاط

 دقائق 8 المدة:

 : المجموعة الكلية، شركاءالترتيب

  

 دقائق لرسم الشخصيات و أحداث قصة اليوم. 5أخبروا التالميذ أنه لديهم  .1

 شجعوهم على إدخال تفاصيل من خيالهم. .2

أي شيئ يريدونه  و األرنب نائما  تحت الشجرة وسريعة اطلبوا من التالميذ تحديد .3
 في رسمتهم.

 صديق/ة بجانبهم. إلىااللتفات  دقائق و 5اطلبوا منهم التوقف بعد مرور  .4

 ذاماإخبار شركائهم عن رسوماتهم ول اطلبوا منهم مشاركة رسوماتهم و .5
 .رسموها

 .وبسيطة قصيرة بجملة للقصة وصف كتابة التالميذ من اطلبوا .6
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 و الختام ستعراض:اال23تدريب القراءة الجلسة 
 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية هذه الوحدة من القيام بما يلي:

 .التمعن في تجربة التدريب 
  ما بعد التدريب. إختبارإتمام 

 

 أساسيةرسائل 

 القراءة أجل من يحتاجونها التي المهارات التالميذ اليومية القراءة دروس خطط تمنح 
 تكون لن .باألمان يشعروا كي يحتاجونها التي التنبؤ على والقدرة الروتينية والطبيعة
 اليوم من ممتعاً  جزءاً  ستصبح الوقت و التحضير مع ولكن ،البداية في مثالية الدروس
 .التعليمي
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 بعد تدريب القراءة المرحلة األولى اختبار ما  
 

 القراءة؟ كفاءات هي ما .1

 

 

 القراءة؟ على التالميذ القوية الصوتيات مهارات تساعد كيف .2

 

 

 .القراءة درس خطة في األساسية النشاطات من 4 عددوا .3

 

 

 للتالميذ؟ مهماً  القراءة مهارات تعلم يعد لماذا باعتقادكم، .4

 

 

 متمرسين؟ قراء يصبحوا أن على التالميذ اليومية القراءة دروس تساعد كيف باعتقادكم، .5
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 اختبار ما بعد تدريب القراءة المرحلة الثانية
 

 

 اإلسم: ______________________________________

 

 بالكتابة؟ تمييزها يمكن وكيف القصيرة؟ األصوات هي ما .1

 

 

 بالسمع؟ القصيرة عن نميزها وكيف الطويلة؟ المد حروف هي ما .2

 

 

 قطَّةٌ  :صوتية مقاطع إلى التالية الكلمة قطعوا .3

 

 

 

 

 للتالميذ؟ مهماً  القراءة مهارات تعلم يعد لماذا باعتقادكم، .4

 

 

 تطوير من التالميذ والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات في اليومية الدرس خطط تمكّن كيف .5

 القرائية؟ مهاراتهم

 

 

 

 

 

 


