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 الجزء األول

 معلومات تهم المدربين

 

 

الجزء األول من دليل مدربي القراءة يزودكم، كمدربين، 

بالمعلومات التي تحتاجونها لفهم المحتوى القرائي 

 ولتدريب ميّسري القراءة على إعطاء المنهاج. ويقّسم إلى

 ثالثة أقسام:

  يقدم هذا القسم المعلومات  –معلومات أساسية

 حول مفهوم وكفاءات القراءة.

  يقدم هذا القسم معلومات حول  –فهم األدوات

تصميم أدوات القراءة في المساحات اآلمنة للّشفاء 

دليل مدربي القراءة و بنك الخطط  –والتعلّم 

 الدرسية.

  سم إرشاداً حول يقدم هذا الق –إعطاء تدريب القراءة

 وإعطاء التدريب بدقة./ التدرب على
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 المعلومات األساسية
 

 ما هي كفاءات القراءة؟
 

كي نتمكن من القراءة بوضوح مع االستيعاب نحتاج الستخدام العديد من المهارات في نفس 

الوقت. فمثالً، لقراءة و فهم جملة، " أكلُت تفاحًة ألنني كنت جائعاً/ًة." عليكم أن تكونوا قادرين 

ل على رؤية الحروف في كل كلمة، وربطها مع األصوات، وبعدها دمج تلك الحروف معاً لتركيب ك

كلمة، بينما تستعيدون معرفتكم السابقة بمعاني تلك الكلمات والمرات التي ربما كنتم فيها 

تصنيفات ندعوها كفاءات القراءة.  إلىجائعين أيضاً. تُنظُم تلك المهارات مع مهاراتٍ عديدٍة أخرى 

ب ي التدريفيما يلي يوجد تعريف موجز لكل من تلك الكفاءات. و أيضاً، سيتعرّف ميسرو القراءة ف

 على كفاءات القراءة و عالقتها بتعليم القراءة في المساحات اآلمنة للشفاء والتعلم.

ز ، بإمكانهم التمييالكتابةعندما يمتلك التالميذ مهارات قوية في مفاهيم  -نص المكتوبالمفاهيم 

بما في ذلك بين النصوص واألرقام أو الرموز األخرى. كما أنهم يستطيعون فهم كيفية عمل النص، 

السمات األخرى للكتب )كالغالف والكاتب والرسام وفهرس المحتويات وعناوين الفصول، الخ( 

 باإلضافة إلى اتجاه النص.

تتألف الكلمات من أصوات مستقلة. الوعي الصوتي أو الوعي باألصوات هي  – الوعي الصوتي

ت قوية في الوعي الصوتي، بإمكانهم المهارات المتعلقة باألصوات فقط. عندما يمتلك التالميذ مهارا

مهارات الوعي الصوتي بعيون مغمضة ألنها تتعلق لتمييز بينها. يمكن التدرب على فصل األصوات وا

 بشكٍل خاص بما نسمع و ليس بما نرى.

لكل حرف من حروف األبجدية عدة أصوات تبعاً لحركات المد القصيرة والطويلة. الصوتيات  – الصوتيات

روف باألصوات التي تشكلها. عندما يمتلك التالميذ مهارات صوتيات حت المتعلقة بربط الهي المهارا

مهارات الصوتيات باستخدام قوية، بإمكانهم ربط األصوات بالرموز التي تمثلها. يمكن التدرب على 

 العيون واآلذان ألنها تتعلق بشكل خاص بقدرتنا على الربط بين ما نراه وما نسمعه.

فهم الكلمات يسمح للناس بالتواصل. مما يعني القدرة على فهم واستخدام  – المفردات .1

الكلمات التي يعرفها التالميذ ويفهمونها. فهم الكلمات يستلزم سماع و رؤية الكلمة ثم ربط 

 هذه الكلمة بشيئ أو كائن حي أو مفهوٍم ما تمثّله.

ق أو المكتوب. و هو االستيعاب هو القدرة على فهم معنى النص المنطو – االستيعاب .2

الهدف من القراءة. فبدونه تكون الكلمات المسموعة أو المقروءة كلماتٍ دون أية رسالة من 

 أي نوع. وتساهم جميع كفاءات القراءة األخرى بقدرة التالميذ على فهم النص.

تعني القراءة بطالقة القدرة على القراءة مع إظهار التعبير المناسب و الدقة  – الطالقة .3

السرعة.عندما يقرأ التالميذ بطالقة، بإمكانهم فهم النص. أما عندما يقرؤون ببطء شديد، و

يضاً، وأ، يمكن أن ينسى التالميذ الكلمات في بداية الجملة عندما يصلون إلى نهايتها. مثالً 

واسعاً من المفردات التي يستطيعون قراءتها بسرعة ودقة  مخزوناً يجب أن يمتلك القراء 
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القراءة مفهومة. و بالمثل، إن لم ينتبه القراء إلى عالمات الترقيم، لن يتم توصيل كي تكون 

 معنى النص بالشكل الفعال.

هي القدرة على توصيل األفكار والتعبير عن النفس من خالل كتابة نص. و هي  –الكتابة  .4

مكن تتطلب استخدام استراتيجيات تعلمها التالميذ في المكونات األخرى للقراءة. ال ي

  . يجب أن يتفاعل االثنان و يدعمان بعضهما البعض.الكتابةتعلم الفصل بين تعلم القراءة و
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 مقدمة
 

  في المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلم! للقراءة بنك الخطط الدرسية أهالً بكم في
يتضمن هذا المورد خطط تدريس يومية و أسبوعية معدة لالستخدام من قبل الميّسرين لتقديم 

 دقيقة في مساحة آمنة للشفاء والتعلّم. 30إلى  25دروس قراءة مّدتها من 
اءة والمدى ويحتوي المصدر أيضاً على ملفات أساسية لتقديم المحتوى بما في ذلك كفاءات القر

 .ي المبتدئ والمتقدموالتتابع لمستوي
 

للّشفاء والتعلّم. و كما  آلمنة يعّد تدّخل القراءة والرياضيات أحد المكونات األربع ألدوات المساحات ا
 فإّن نهج المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّم و تدخل التعلم العاطفي و ،يوضح المخطط التالي

و تدخل القراءة و الرياضيات، جميعها متكاملة و تساهم  والديناالجتماعي و تدخل مهارات ال
عافية وبحصلون على التعلم في حاالت يكون األطفال بأمان و ف الشامل، أال و هو أن دبتحقيق اله

  .الطوارئ
 

 

 

 

  

 

 

 تدخل التعلّم االجتماعي و العاطفي

 تدخل القراءة و الرياضيات والدينتدخل مهارات ال

نهج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم 

(SHLS) 
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 فهم األدوات 
 

 تدّخل القراءة
 
مصممة لتطوير وتعزيز كفاءات القراءة والتشجيع  التعلّمالمساحات اآلمنة للّشفاء و القراءة في  إنّ 

تقدم المساحات . آمنة و سهلة التنبؤ على حب القراءة لدى األطفال واليافعين في بيئٍة تربوية
دروس مي  بحضور لتالا ُينصح .أشهر 9مدته  تعليمي   تدخل  ل و التعلم محتوى شفاءاآلمنة لل

 1.دقيقة خمس مرات في األسبوع 30دقيقة ودروس رياضيات مدتها  30قراءة مدتها 
 

المستوى المبتدئ و المستوى -ةمي  المسبقعلى معرفة التال يعتمدانللقراءة  يانهناك مستو
 نالمستويا انعتمد ه ي. وكفاءات القراءةلمدى و التتابع لتي على أساسها تم تحديد اوا -المتقدم
 ا الملكنه والثاني بتدائي للصف األولالدولية لمرحلة التعليم االعايير على الم واسعٍ  بشكلٍ 

يشمل المستوى المبتدئ القراء المبكرين ال ين ما يزالون بحاجة . املمعها بشكل ك يتطابقان
 .و الطالقة المفردات و ستيعابو تحليل الكلمات و اال األساسيةمهارات أصوات الحروف  للدعم في

ون فهماً ألبسط أصوات الحروف و استراتيجيات لكشمل القراء ال ين يمفيأما المستوى المتقدم 
توفر  ي. ستيعاباالوالكلمات و مهام  فياً في األصوات األكثر تعقيداً القراءة، وال ين يحتاجون دعماً إضا

 .فقط مبتدئمستوى اللل ةعليميالتدريب والموارد الت

 
 

 القراءة يدليل مدرب
 

مدة المرحلة  .نة مكون من مرحلتيإلعطاء تدريب قراء مكتوباً لميسري القراءةشاداً يقدم الدليل إر
المساحات اآلمنة للّشفاء و دروس القراءة في  الميسرون ، بحيث تتم قبل أن يبدأ ناألولى يوما

لتزويد الميسرين بالمعلومات  ةوهي مخصص واحد   مدة المرحلة الثانية فهي يوم  أما . التعلّم
استعراض جلسات م هو من الضروري ل. والمهارات الضرورية في الشهور الثالثة األولى من التدخل

في دليل المدربين للتأكد من إعطاء المحتوى بدقة  تتبع النصو  التدريب والموارد المخصصة مسبقاً 
 . الزمن المحددفي  و
 

 لقراءةكتيّب اسوف يحصل المتدربون على و. كتاب التدريبتوجد النشرات والموارد في نهاية 
ال ي يتكون من مجموعة معلومات أساسية ونشرات للمتدربين كمراجع يستخدمونها  للمتدربين

 . عندما يبدؤون بإعطاء الدروس
 

تدريس في برنامج لبالتهيئة الميسرين قبل البدء  جميع الجلسات في تدريب القراءة مهمة
جميع الجلسات ذات طابع تفاعلي وتثقيفي مع التركيز على و .اآلمنة للّشفاء و التعلّمالمساحات 

                                                   
دقيقة وينبغي تعديل الوقت بما  30إّن دليل مدرب القراءة و بنك الخطط الدرسية مصممين لدروس مدتها  1

 .يمليه السياق

درس قراءة 
30مدته 
دقيقة

درس 
رياضيات 

30مدته 
دقيقة

تدّخل القراءة 
والرياضيات
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استعراض خطط الدرس اليومية للقراءة مع  إلىضافة جيات أساسية لتدريس القراءة، باإلاستراتي
 . الوقت الكافي للتدريب على إعطاء الدروس

 
 :تتكون الجلسة التدريبية من قسمين

 

 جلسة التدريب لمحة عن .1

إيجازاً  بداية جميع جلسات التدريب فيالموجود ’ ملخص جلسة التدريب‘يقدم قسم 

سريعاً بالمعلومات األساسية في الجلسة بما في ذلك أهداف الجلسة التدريبية و 

الرسائل األساسية و مالحظات الحساسية والمدة الزمنية والموارد المطلوبة والتحضير 

 . جلسة التدريبلمحة عامة عن  إلىالمطلوب باإلضافة 

 الخطوات التي يجب اتباعها .2

ضمن قسم ملخص جلسة التدريب ويقدم الخطوات ‘ الخطوات التي يجب اتباعها’يقع قسم 

عدا  ت التدريبة ماجلساالوجميع . المكتوبة التي عليكم اتباعها إلعطاء جلسة التدريب

 .والتمرين والتطبيق عرضو ال تهيئةال: أجزاء وهي 4تتبع ترتيباً من  ةاألولى واألخير

 

 بنك الخطط الدرسية

المحتوى التعليمي لميسري القراءة ليمكنهم من إعطاء دروس  كامليشمل بنك الخطط الدرسية 

 :من ثالثة أقسام يتكون. المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّميقة لألطفال في دق 30قراءة مدتها 

 والتتابع وكفاءات القراءةالمدى  -الموارد األساسية .1

المتبع  ترتيبلة حول محتوى التعليم و كيفية تعليمه والخطة مفصّ قسم المدى والتتابع  عديُ 

و من الضروري تعليم القراءة بنفس الشكل المبين . تسع شهور في تدخل قرائي مدته

  .تتابع المحدد هنالوبا

التعليمي وتهدف لتطوير جميع كفاءات ستوى ممهارات تعتمد على ال القراءة كفاءات تتضمن

تُستخدم ه ه المهارات إلرشاد وقياس التعليم ألنها تشمل المهارات األساسية التي . القراءة

 .متمرسين راءحتاجها التالمي  كي يصبحوا قي

أما المدى والتتابع (.4 مورد)من ه ا الكتاب  196الصفحة  القراءة في كفاءاتيجاد إيمكن 

  (.)أ( و )ب( 3 مورد)168يجاده في الصفحة إفيمكن 

 

 خطط الدرس اليومية  .2

 30تقدم خطط الدرس اليومية في بنك الخطط الدرسية إرشاداً توجيهياً للدرس ال ي مدته 

دقيقة عالية التنظيم تركز على المهارات التي يحتاجها القراء المبكرون وهي خطط . دقيقة

 .األولى 21لألسابيع   الدرس اليوميةخطط تتوفر . كي يصبحوا قراًء ناجحين

 :جزئين إلىوتقسم خطة الدرس اليومية 
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i. الدرس لمحة عامة عن 

في الدرس بما  ساسيةسريعاً حول المعلومات األ اً يقدم ملخص الدرس إرشاد

في ذلك مستوى األطفال والموضوع ورقم األسبوع ورقم الدرس ومدته الزمنية 

ات الحساسية وأهداف التعليم والموارد المطلوبة والتحضير المطلوب ومالحظ

 . لمحة عامة عن الدرسو

ii. الخطوات التي يجب اتباعها 

اإلرشاد يقدم ف ،ب اتباعها في قسم ملخص الدرسأما جزء الخطوات التي يج

يرجى . ال ي ينبغي على الميسرين اتباعه إلعطاء خطة الدرس اليومية

المالحظة أّن خطط الدرس اليومية تتبع نفس ترتيب جلسات التدريب في دليل 

، التمرين، عرض، التهيئةال -أربع أقسام  إلىُيقّسم كل درس . مدربي القراءة

 .وكل قسم يشمل نفس النشاطات -التطبيق 

 تهيئةال

تعريفاً وتقديماً لموضوع درس اليوم ويحوي على قسم  ويتضمن ه ا القسم

 فرعي هو:

  ح كما يتي .وفيها يتعرف التالمي  على محتوى الدرس( دقيقتان)المقدمة

هذا القسم الفرصة للميسرين لمراجعة الحروف أو المواضيع السابقة 

لقياس مدى فهم واستيعاب  أو لعبة من خالل طرح أسئلة شفهية

 لتالميذ لما سبق تعلّمه.ا

  عرضال

 :ويتضمن ه ا القسم

 وفيه يتعرف التالمي  على ( دقائق 3)الصوت -ةيالكلمة األساس-الحرف

ل لك  (خصائص اللغة/ الحرف)الجديد الشكل الكتابي والصوت للمفهوم 

 .لمساعدتهم على ت كر الصوت ساسيةالكلمات األ إلىوم باإلضافة الي

  حيث يتمرن التالمي  على كتابة الحرف ( دقائق 3إلى  2)الكتابة في الهواء

ي ف .باستخدام اإلصبع مع أشكاله بطرق مختلفة تبدأ بكتابته في الهواء

مراحل متقدمة من الدروس يستحسن تقديم الكتابة على الورق لتدريب 

 دبع المنهاج من الحقة مرحلة وفي التالميذ على الكتابة بشكل أكثر دقة.

 كبرأ بشكل التركيز يتم القلم، باستخدام الكتابة على التالميذ يتمرن أن

 .دائم بشكل الهواء في الكتابة عن عوضاً  الورق على الكتابة على

 

 التمرين

 :ويتضمن ه ا القسم
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  أو قصيدةً  أو أنشودةً  حيث يقرأ التالمي  قصةً ( دقائق 10)دراسة النص 

ات المخصصة /قصيرة سهلة التحليل تحوي المفهوم الجديد والكلمة

وتختلف أهداف قراءة النص ال ي يقرأه التالمي  تبعاً أليام . ل لك اليوم

 .األسبوع مما يزيد من مهاراتهم في االستيعاب والمفردات والطالقة

  حيث يتم تعريف التالمي  بالكلمة المكررة ( دقيقتان)الكلمات البصرية

. ثم تهجئتها بصوت عالٍ  حليليتنص الالوم و تحديد موقعها في يلل

 .ويمكن للتالمي  كتابها في دفاترهم الخاصة

 تطبيق

  :ويتضمن ه ا القسم

  حيث يشارك التالمي  بنشاط ( ، بالتناوبثمان دقائق)نشاط التطبيق

الحروف التي تعلموها في  إلىممتع للتدرب على مفهوم اليوم باإلضافة 

مي  لتعزيز مهاراتهم بطريقة جديدة الوهي تعد فرصة للت. دروس سابقة

 النشاط مايكون وعادةً  .كما أنها فرصة للمعلمين لمراقبة تقدم التالمي 

 .التقييم على للتركيز معداً  الخامس الدرس في

 خطط الدرس األسبوعية .3

تقدم خطط الدرس األسبوعية في بنك الخطط الدرسية معلومات حول الحرف والكلمة 

والنشاطات لكل يوم من األسبوع أهداف الدرس  إلىوالنص باإلضافة األساسية والصوت 

خطط الدرس تتوفر. وهي تحدد الموضوع والمستوى واألسبوع في أعلى الصفحة. الدراسي

إلعطاء دروس يومية على  اعلى ميسري القراءة اتباعهيتعين . 36-13لألسابيع   سبوعيةاأل

 . شاكلة خطط الدرس اليومية التي تم إعطاؤها في األسابيع االثني عشر األولى

 

 تدريب القراءة إعطاء
  

 تقنيات التدريب
 .عطاء التدريب باستخدام نهجٍ تشاركي فعالدريب القراءة التقينات التالية إليتبع ت

 (الثنائي/من خالل العمل الجماعي )التقييم 

المجموعات تتابع  كتاباتهم للتأكد من أنّ  /أوو متدربيننقاشات ال إلىتجولوا في الغرفة واستمعوا 

وضحوا التعليمات  ،ما في حال وجود صعوبات لدى مجموعةٍ . الدرس وقادرة على فهم النشاط

وعندما . وهدف النشاط أو اسألوا أسئلة إضافية للمجموعة لمساعدتهم على البدء بمحادثة فعالة

يقة ن تكون تكون واضحة ودقأجب ي ،تقومون بإعطاء التعليقات لمساعدة المتدربين بالقيام بتغيير ما

 .وبناءة

 السبورة/ استخدام اللوح التوضيحي
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 .النقاط األساسية أثناء التدريبالتوضيحي عند الضرورة لتوضيح  لوحاستخدموا ال

 )طرح األفكار( العصف ال هني

األسئلة التي يتم طرحها أثناء  نجابات عتفكير وإعطاء العدد األكبر من اإليجب على المتدربين ال

مل ويحدث ذلك أثناء نقاشات المجموعة الكلية أو الع. )طرح األفكار( جلسات العصف ال هني

على المتدربين ال ين عليهم مشاركة آرائهم  واضحاً  اطرحوا سؤاالً . الجماعي أو العمل الثنائي

 .صوا جميع اإلجاباتوفي الختام لخّ  ،جميع اآلراء واتقبل. بصوت عال دون مقاطعة أو توجيه نقد

 لوح المالحظات

ي ف. تحتاج وقتاً للنقاشمن المحتمل أن يقوم المتدربون بطرح أسئلة هامة أو عرض مواضيع جديدة 

حال لم يكن النشاط المحدد متعلقاً ب لك الموضوع أو في حال لم يكن هناك الوقت الكافي لمناقشته 

ا لمناقشته فيم‘ لوح المالحظات’الموضوع على لوح توضيحي يدعى / في ذلك الوقت، اكتبوا السؤال

 . بعد

 العمل الجماعي

. لكن يتعّ ر ذلك عندما تكون المجموعة للمشاركة في نشاط مايعد العمل الجماعي فرصة للجميع 

كة مشارأعطوا تعليمات واضحة واسمحوا ب. ا يشكل عائقاً أمام القيام بنشاطات أو نقاشاتمم ،كبيرة

 . التنافس عوضاً عنلتعزيز التعاون للمجموعة  دواراً أوحددوا ط الجميع في النشا

 التفت وتحدث/ العمل الثنائي

بأمر  للتحدث الشخص الجالس بقربهم إلىمتدربتان بااللتفات /أن يقوم متدربان التقنية ه هتعني 

 يجيةيمكن اتباع استرات ،كبرأولتعزيز االستماع الفعال بشكل  .ما و مناقشة سؤالٍ أما أو تعبئة منشور 

 اآلخرين كينرحت من قبل المشاراألفكار التي طُ لخصواالثنائية أن يي ة ف/مشارك من كل الطلب

 .أو النشاط النقاشأثناء 

 تبادل األدوار

والحث على  غير الناجحةراض اإلجراءات تعساتبعوا ه ه االستراتيجية لتحديد أفضل الممارسات و ا

 فإن ،وباإلجمال. ال ين يعيشون حالًة مماثلة متدربينتجارب السابقة والتعاطف مع الاسترجاع ال

المتبع في ه ا الكتيب يتكون من مجموعات صغيرة كي تتسنى الفرصة للجميع  ارتبادل األدو نشاط

 .للمشاركة فيها

 النشاطات التحفيزية

. لتعليما إلىتشجع النشاطات التحفيزية على تحريك الجسد والتفاعل والضحك واالستمتاع باإلضافة 

 .يشاط التحفيزي لليوم التالأيضاً الطلب من أحد المتطوعين أن يقوموا بالتحضير وقيادة الن ميمكنك

 التحضير لتدريب القراءة
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 تعرفوا على المتدربين .1

ينبغي عليكم جمع  ،اآلمنة للّشفاء و التعلّم بالمساحات لخاصبتدريب القراءة اأن تبدؤوا قبل 

 برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلمبحيث يقوم المسؤولون عن  لفهم المتدربين معلوماتٍ 

المتدربين لضمان مالءمة المحتوى متعلقة بمج بتزويدكم بمعلومات صمموا البرناأو ال ين 

 .لسياقهم وثقافتهم و حساسيته تجاه هوياتهم وقدراتهم وتجاربهم

 ليالئم السياق المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّممدربي القراءة في ادرسوا وعدلوا دليل  .2

وتعريف أنفسكم ي عليكم دراسة دليل المدرب بحرص ينبغ ،عالي الجودة تدريبٍ إعطاء لضمان  

استخدموا معرفتكم بخلفيات المتدربين لتعديل  ،عأثناء دراستكم للمرج. بمحتوى الجلسات

وابحثوا في . ملفاتهم الشخصية والسياق المحليمع  يتالءمالمحتوى ونهج اإلعطاء بما 

 .اإلرشادات الخاصة حول تعديل جلسات التدريب

 نا مالئماً اختاروا مكا .3

بحيث يتسع المكان لجميع المتدربين بما  نكم من إعطاء التدريب دون مقاطعةاختاروا مكاناً يمكّ 

 .يكفي إلجراء جميع نشاطات المجموعة الكلية والمجموعات الصغيرة بشكل مريح

 اجمعوا الموارد المطلوبة .4

قائمة موارد تدريب : 2استخدموا المورد رقم . د الضرورية للتدريب مقدماً راجمعوا جميع الموا

 تبدالهااسالمواد لتالئم السياق أو  ضبع يمكن أن تحتاجوا لتعديل. المتعلقة به ا الخصوص القراءة

 .سهل أو أكثر مالءمة للنشاطأببدائل محلية متوافرة بشكل 

 ادرسوا وعدلوا أجندة تدريب القراءة المقترحة .5

موصى ’أو ‘ مطلوبة’إما  كل جلسةتُصنّف . المقترحة لمرحلتي التدريبقوموا بدراسة األجندة 

ها فيمكن ح ف‘ الموصى بها’أما بالنسبة للجلسات . كاملة’ المطلوبة’ينبغي إعطاء الجلسات ’. بها

 .كاملًة أو تعديل الوقت والمحتوى المحددين لها كي تالئم خطة التدريب الكلية
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 : 2الجزء 

 جلسات تدريب القراءة

 1 المرحلة

 

 أهداف التدريب

 ،تدريب القراءةمن ( يومان)تمام المرحلة األولى إعند 
اركون في برنامج ن ميسرو تدخل القراءة المشمكّ سيت

 :والتعلّم من التالي منة للّشفاءالمساحات اآل

فهم أهمية تدريس التالمي  مهارات أساسية في  .1

 .كّلِّ من كفاءات القراءة

مجموعة أدوات  في استخدام  أدوات القراءة .2

 .بشكٍل فعالساحات اآلمنة  للّشفاء والتعلّم الم

تقديم دروس يومية بنّاءة، وممتعة و قوية لبناء  .3

 .مهارات القراءة

تطوير مهارات المحادثة والتفكير من خالل  .4

 .نشاطات القراءة وطرح األسئلة الفعالة
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 األجندة المقترحة لتدريب القراءة
 

عدلوا . من التدريب المطلوب دقيقة 20 و بعشرة ساعاتيمتد ه ا التدريب على مدى يومين 

فيمكن ‘ الموصى بها’كاملًة أما الجلسات ’ المطلوبة’يجب إعطاء الجلسات . أجندة التدريب التالية

 .ح فهاً كاملًة أو تعديلها لتالئم الوقت والمحتوى

 1اليوم 

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 عامة عن الجلسةلمحة 

ها
 ب
ى
ص
مو

 

تدريب القراءة 

 : 1الجلسة 

 ما هي القراءة؟

 دقيقة 40
 فهم و توضيح أهمية تعلم القراءة. 
 التجارب الشخصية في تعلّمتحضار اس 

 .القراءة

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 : 2الجلسة 

 
 كفاءات القراءة

 دقيقة 45

  طرح األفكار حول المهارات المطلوبة
 .مالقراءة وفهم نصٍ 

  ج كفاءات القراءة لصنع دم كيفيةتوضيح
 .متمرسينقراء 

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 :3الجلسة 

 
لوازم دروس 

 القراءة

ساعة  1
 واحدة

 يجاد معلومات أساسية في إ فحص و
قسم المدى والتتابع حول تعليم  

 .القراءة
 خطط الدرس اليومية  البحث في

تدعم األقسام كفاءات  كيفوتوضيح 
 .القراءة

ها
 ب
ى
ص
مو

 
  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 4جلسة ال
 

 قراءة خطط
 الدرس اليومية

ساعة  1
 واحدة

 مشاركة و تحديد النشاطات ال
في خطة درس القراءة  األساسية

 برنامج المساحات اآلمنة في اليومي
 .والتعلّم للّشفاء

 

 تدريب القراءة
 5جلسة ال
 

 نطق و
 فصل األصوات

ساعة  1
 واحدة

 الصوت المعياري والكلمة  نطق
 .لحروف األبجدية األساسية

 ألصوات في كلمة بسيطةفصل ا 
 .بالتصفيق

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة
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 2اليوم 

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 6جلسة ال
 

 -تقديم الحرف
الكلمة 

 -ألساسيةا
 الصوت

 دقيقة 45

 الحرف إعطاء نشاطي المقدمة و-
لخطة الدرس الصوت -األساسية الكلمة
 . اليومية

 الكلمة -فهم الهدف من الحرف
الصوت في درس القراءة  -ألساسيةا

 .اليومي

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 7جلسة ال
 

الكتابة في 
 الهواء

45 
 دقيقة

  فهم الهدف من الكتابة في الهواء في
 .الدرس

  نشاط الكتابة في الهواء في إعطاء
 .الدرس اليومي

ها
 ب
ى
ص
مو

 

 تدريب القراءة
 8جلسة ال
 

االستعراض و 
 الختام

20 
 دقيقة

  استعراض وتوضيح الفوائد التي تعود
على تعلم التالمي  أثناء الدروس 

 . اليومية

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 لجلسةلمحة عامة عن ا

ها
 ب
ى
ص
مو

 

تدريب القراءة 

 :9الجلسة 

 يبحتر
 واستعراض

 دقيقة 45

  في  األساسيةاستعراض النشاطات
خطة الدرس اليومية المشمولة في 
يوم التدريب األول و توضيح تأثيرها 

 .على تعلم التالمي 
 ني من استعراض محتوى اليوم الثا

 .لتدريبا

ة
وب
طل
م

 
 تدريب القراءة

 10جلسة ال
 

 دروس القراءة
 اليومية

ساعة  1
 واحدة

 مشاركة و تحديد النشاطات ال
في خطة درس القراءة  األساسية

المساحات اآلمنة في برنامج  اليومي
 .للّشفاء و التعلّم

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 11جلسة ال
 

 دراسة النص

 10ساعة و 
 دقائق

 في الدرس  إعطاء نشاط دراسة النص
 .اليومي
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ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 12جلسة ال
 

 الكلمة البصرية

 دقيقة 40
  في  نشاط الكلمة البصريةإعطاء

 .الدرس اليومي

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 13جلسة ال
 

نشاطات 
 ‘التطبيق’

 30ساعة و 
 دقيقة

  في الدرس  نشاطات التطبيقإعطاء
 .اليومي

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 14جلسة ال
 

 تدريب 
 درس القراءة

ساعة  1
 واحدة

  خطط الدرس اليومية فيقراءة ومتابعة 
برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء 

 .عطاء الدرس كامالً والتعلّم إل

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 15جلسة ال
 

 االستعراض
 والختام

 دقيقة 45
 تحديد نقاط القوة في تعليم القراءة. 
 وضع خطط إلعطاء دروس القراءة. 
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 ما هي القراءة؟: 1تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 40 :الزمنية المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

  ّم القراءةتوضيح أهمية تعل. 

 القراءةحضار التجارب الشخصية في تعلّم است. 

 

 أساسيةرسائل 

 وات فهم األص إنما تتطلب و ،ال تقتصر القراءة على نطق الكلمات الموجودة على الصفحة

 . صوات عند نطقها معاً والمعاني التي تحملها تلك األ

 تطور مهارات ( 1القراءة ألن القراءة  مالمساحات اآلمنة للّشفاء و التعلمجموعة  تضمنت

تزيد من الفرص ( 4تعزز المهارات االجتماعية و ( 3مام التالمي  و أتفتح العالم ( 2اللغة و 

 . تجمع األسر معاً ( 5مام التالمي  و المستقبلية أ

   تعلم مهارات معينة لتحديد معاني وأصوات الكلمات والمقاطع النصية إلىيحتاج التالمي. 

 

 مالحظة الحساسية

ومن الضروري مراعاة حساسية . حتى عند البالغين تعد القراءة مهارة معقدة ذات تحد

االستراتيجيات والمفاهيم  أن تكون . من المحتملتوى والتجارب القرائية للمتدربينمس

فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في . جديدة على المتدربين تبعة في ه ه الجلسةالم

مما يعني استخدام لغة داعمة و ودية تضمن  ،بيئة إيجابية وشاملة لبناء الثقة بالنفس

 .باحترام زمالءهمجال بحيث يعامل المتدربون فرص مشاركة متساوية للنساء والر

 

 الموارد المطلوبة

  القراءة للمتدربينكتيّب 

 قلم حبر سميك ولوح توضيحي/ سبورة وطباشير 

 أقالم رصاص/ أوراق وأقالم 

 أجندة تدريب القراءة المقترحة 

 

 التحضير المطلوب

 تعديل أجندة تدريب القراءة المقترحة. 

 لجميع المتدربين للمتدربين القراءة طباعة نسخ عن كتيب. 

  على لوح توضيحي بشكل كبير ( ألهداف التدريب 15انظر صفحة )كتابة أهداف التدريب

 .وضع األهداف في مكان عاٍل على الجدار .حتى يراه جميع المتدربين

  كبير حتى يراه جميع  خطعلى لوح توضيحي ب( انظر في األعلى)كتابة أهداف الجلسة

 .الجداروضع األهداف في مكان عاٍل على  .المتدربين
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  ار في مكان ولصقها على الجد في أعلى صفحة اللوح التوضيحي‘ لوح المالحظات’كتابة

 .ليهإيسهل وصول المتدربين 

 لة التالية على السبورة أو اللوح التوضيحيكتابة األسئ: 

 مواضيعما هي ال. دفكروا بجميع المرات التي تحتاجون القراءة فيها خالل يوم واح 

 التي تقرؤونها؟ 

  مهماتكم اليومية؟تمام على إكيف تساعدكم القراءة 

  

 جلسة التدريب لمحة عن

قودون نقاشاً حول استخدامات القراءة في الحياة ربون أهداف التدريب للمتدربين ويديعرض الم

 ةساسياألعلم القراءة ويقوم المدربون بمشاركة األسباب تهمية أثم يناقش المتدربون . اليومية

ي ف ساسيةستحضر المتدربون األسباب األي. المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّمتعلم القراءة في ل

 .صغيرة ثم يشاركون ذكرياتهم الخاصة بتعلم القراءة مجموعاتٍ 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 ترحيب

 

 المجموعة الكلية :الترتيب|   دقائق 5: المدة |الترحيب و تحديد التوقعات  :نشاط

 

 .رحبوا بالمتدربين في جلسة التدريب .1

 .لكل منهم القراءة للمتدربينوزعوا نسخة من كتيب  .2

 قولوا .3

ي ف." لتعليم القراءة داً جدي جاً اليومين القادمين سوف تتعلمون نه في"

 دريس القراءة بطريقة منظمة ويتم ت ،المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم

وجودهم خارج ليخسر التالمي  الوقت الثمين وذلك لضمان أن ال  ةواضح

 .إطار صفوف المدارس التقليدية

من  5يمكن للمتدربين تتبع األهداف بقراءة صفحة . اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين .4

 .للمتدربين القراءة كتيب

 

اللوح التوضيحي واألهداف المكتوبة مرفوعين على الجدار  تأكدوا من أنّ  :دربينمالحظة للم

 .حتى يتمكن جميع المتدربين من قراءتها بسهولة أو معروضين بشكل واضح في الغرفة بوضوح

 

 
 

 .كمجموعة معاً للتعلم بين أنهم موجودون هنا أخبروا المتدر .5

 

 التشارك في وضع القواعد

 األهداف 

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 .ءات القراءةفهم أهمية تدريس التالمي  مهارات أساسية في كّلِّ من كفا (1

استخدام أدوات القراءة في  مجموعة أدوات المساحات اآلمنة  للّشفاء والتعلّم   (2

 .بشكٍل فعال

 .إعطاء دروس يومية بنّاءة، وممتعة و قوية لبناء مهارات القراءة (3

 .تطوير مهارات المحادثة والتفكير من خالل نشاطات القراءة وطرح األسئلة الفعالة (4
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 المجموعة الكلية :الترتيب|     يقةدق 15: المدة| التشارك في وضع القواعد  :نشاط
 

اشرحوا أننا خالل األيام القليلة القادمة سنمضي الكثير من الوقت معاً كي نتعرف على  .1

ن يكون أيجب  ،أفضل النتائج لتحقيق و. حساسةبعض بشكل جيد ونتعلم عن مواضيع 

 .مكان التدريب مساحة آمنة

 اسألوا .2

 برأيكم؟" ة  مساحة آمن"ما ال ي تعنيه "

 قولوا .3

منة هي مكان يستطيع فيه جميع المتدربين أن يأتوا آلالمساحة ا" 

ويعبروا عن أنفسهم بشكل مريح دون خوف من إطالق األحكام أو 

وكي نضمن الحصول على مساحة آمنة، . العنف اإلقصاء أو المضايقات أو

 ."من القواعد التي سنتبعها جميعاً  علينا أن نضع مجموعةً 

ن تكون القاعدة األولى متعلقة بالخصوصية حيث نتفق جميعاً أن أحول إمكانية  شاركوا مثاالً  .4

 -ال نشارك ما تمت مناقشته في ه ه المساحة اآلمنة مع أي شخص خارج المجموعة 

 .لو كانوا مقربين من أهل وأصدقاءحتى 

حد أاطلبوا من  .اطلبوا من المتدربين مشاركة القواعد التي يودون تحديدها له ا التدريب .5

 .المتدربين كتابتها على اللوح التوضيحي

حاولوا  ،ونإن لم ي كرها المتدرب. فيما يلي قواعد مهمة لتكون ضمن قواعد التدريب .6

 : استنباطها من خالل توجيه أسئلة لهم أو شاركوها كأمثلة

 احترام آراء وتجارب بعضهم. 

 ترك جميع أشكال التحيز خارج المساحة اآلمنة. 

 خرينآلستماع لاال. 

 المشاركة بشكل كامل. 

 .اطلبوا من جميع المتدربين الموافقة على مجموعة القواعد .7

 .اللوح التوضيحي الملصقة على الجدار المالحظات على ورقة لوح إلىأشيروا  .8

 قولوا .9

ولكن الوقت ال  بعض األسئلة و االستفسارات تطرأ ،عندما نتعلم معاً "

 ووه. المالحظات وله ا السبب لدينا لوح. يسمح بمناقشتها على الفور

 . عبارة عن ورقة ملصقة على ذلك الجدار

ريب جلسات التد أثناءما  عن أمرٍ  التعبيريمكنكم طرح أي سؤال أو 

 أقساممما يمكننا من االلتزام ب ،لوح المالحظاتوسوف أضعه على 

الجلسة ويعطينا الوقت كي نستعرض ما كتبتم في نهاية اليوم أو في 

 .من التدريب الحقٍ  وقتٍ 

 

في أي وقت أثناء الجلسة  مسائل متعلقة بالشرحأسئلة أو  ةذا تم طرح أيإ:مالحظة للمدربين

 إلىلضيق الوقت أو الحاجة )الجلسة الحالية  أثناء عنهاجابة هناك متسع من الوقت لإل ولم يكن

أخبروا المتدربين أنها سوف تتم معالجتها ( علق بموضوع الجلسةيتالسؤال ال  معلومات أكتر أو أنّ 
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أن ت كروا . من التدريب و اكتبوها على لوح المالحظات على ورقة اللوح التوضيحي الحقٍ  في وقتٍ 

 .تعالجوا جميع القضايا المكتوبة على لوح المالحظات قبل نهاية التدريب

 

 عرضال

 المجموعة الكلية :الترتيب| دقائق  10:المدة| لتعلم القراءة  ساسيةاألسباب األ :النشاط

 

 :اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين .1

 
 قولوا .2

همية بأ ؤمنونت ومن خالل تجربتكم، لماذانستخدم القراءة بطرقٍ مختلفٍة يوميًا. "

 تعليم القراءة لتالمي نا؟

 ينبغي أن. كتيباتهم إلىالرجوع عدم وا منهم باطل. للتفكير بصمت ثوانٍ  10أعطوا المتدربين  .3

 .يفكروا بأهمية القراءة في حياتهم وربطها بتالمي هم

 .دقائق 5ة للمناقشة لمدة /زميل إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .4

 بعد أن ينتهي المتدربون من التناقش حول إجاباتهم،  .5

 قولوا .6

تحدد . اقرؤوان كتيب القراءة للمتدربين وم 5 الصفحة إلىانتقلوا 

أسباب ألهمية تعلم  5 المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّم

 :األطفال للقراءة

 كلما. اللغة مهارات تطور القراءة إنّ  -تطور مهارات اللغة ألنها 

 مفرداتٍ  تعلّموا كلما المختلفة، النصوص فهموا و أكثر التالميذ قرأ

 .أنفسهم عن للتعبير جديدة وطرقاً 

 لم يتسن للعديد من تالمي نا  -تفتح العالم أمام التالميذ ألنها

. تجربة العالم خارح منازلهم وأسرهم و تجاربهم الشخصية

 ولغاتٍ  تسمح القراءة والكتابة للتالمي  بالتعلم عن حضاراتٍ 

لنصوص التي يقرأها كن أن تكون سياقات امي. وأماكن مختلفة

 مما ،ث في أي زمنة أو متخيلة ويمكن أن تحديحقيق التالمي 

بتكار والتعبير عن الأذهان التالمي  ويشّجعهم على ا يفتح

 .النفس

 :1تدريب القراءة الجلسة 

 :الوحدة من القيام بما يليسيتمكن المتدربون في نهاية ه ه 

 .توضيح أهمية تعلم القراءة .1

 .استحضار التجارب الشخصية في تعلّم القراءة .2
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 أن تكون معرفة يمكن -تعزز المهارات االجتماعية ألنها 

عندما يدرس التالمي  نصّاً . نشاطاً اجتماعياً  النصوص دراسةو

الكتشافه و مناقشته، فإنهم يستطيعون مشاركة أفكارهم 

 .أسهل بشكلٍ  حرينعرهم مع اآلومشا

 عندما يمتلك التالمي   -تزيد من الفرص المستقبلية ألنها

يمكنهم متابعة مستويات أعلى من التعليم  ،مهارات قراءة قوية

ومهاراتهم و  مؤهلين لوظائف توافق اهتماماتهم ويصبحون

 .أهدافهم

 على دائماً  التالميذ يحرص -ألنها مفيدة لجميع أفراد األسرة 

 ،ية قويةعندما يتعلم التالمي  مهارات قرائ. معارفهم مشاركة

وفي المستقبل، يستطيع . هم وإخوتهملفإنهم يشاركونها مع أه

القراءة معاً تمكن األسر من التقارب . التالمي  القراءة ألطفالهم

 .واالستثمار في تعلم أفرادها

 .لمناقشة السؤال التالي مجموعات ثنائيةتشكيل  اطلبوا من المتدربين .7

 اسألوا .8

 ؟ة أسبابٍ أخرى لتعلم القراءةهل تودون إضاف" 

 في)ات مشاركة األسباب التي يودون إضافتها ياطلبوا من الثنائ ،دقائق من النقاش 5بعد  .9

 (.حال وجدت

 قولوا .10

بنفس الوقت نؤمن أنها بطرق مختلفة ولكننا  جميعنا نستخدم القراءة

 م القراءةنعلّ  ،لّموفي المساحات اآلمنة للّشفاء والتع. مهارة ثمينة جداً 

وتدعم ذلك دروس القراءة . نبؤلتسهلة ا وتربويةٍ  آمنةٍ  للتالمي  في بيئةٍ 

 .ومنظمة وتفاعليةبكونها ممتعة 

 .مقاعدهم إلىادعوا المتدربين للعودة  .11

 

 تطبيق

 المجموعة الكلّية، ثنائيات :الترتيب|   دقائق   10: المدة|  استحضار تجارب تعلم القراءة  :نشاط

 

 اسألوا .1

 ام مدرسوكم بتعليم القراءة؟قكيف 

 متم القراءة؟كيف تعلّ 

 صعباً؟ أم  كان ذلك ممتعاً هل 

 رائي؟متى شعرتم بالثقة بمستواكم القِّ 

 .جاباتهمإللتفكير ب ثوانٍ  10أعطوا المتدربين  .2
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 .ة لمناقشة إجاباتهم/شريك إلىاطلبوا من المتدربين االلتفات  .3

 .دقائق 5 ةالمتدربون فيما بينهم لمد يتناقشالغرفة بينما  فيا تجولو .4

حول تجاربهم في تعلم  موجزةٍ  من المتطوعين لمشاركة ذكرياتٍ  3 أو 2ادعوا  ،دقائق 5بعد  .5

 .القراءة

 

  



26 

 

 كفاءات القراءة: 2تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقائق 45 :الزمنية المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 :نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يليسيتمكن المتدربون في 

 طرح األفكار حول المهارات المطلوبة لقراءة وفهم نصٍ ما. 

  متمرّسينكفاءات القراءة لصنع قراء  المهارات في جميعتوضيح كيف تندمج. 

 

 أساسيةرسائل 

 وات فهم األص إنما تتطلب و ،ال تقتصر القراءة على نطق الكلمات الموجودة على الصفحة

 .صوات عند نطقها معاً والمعاني التي تحملها تلك األ

   تعلم مهارات معينة لتحديد معاني وأصوات الكلمات والمقاطع النصية إلىيحتاج التالمي. 

  ّستخدم لتنظيم مهارات التالمي  القرائية ولضمان أّن تُ كفاءات القراءة هي تصنيفات  إن

 .وفهم النصوصوكتابة الكلمات المي  قادرين على قراءة الت

 

 مالحظة الحساسية

ومن الضروري مراعاة حساسية . حتى عند البالغين ذات تحدٍّ عد القراءة مهارة معقدة تُ 

االستراتيجيات والمفاهيم  . من المحتمل أن تكونوالتجارب القرائية للمتدربينمستوى ال

 في أمثلٍ  فالمتدربون يتعلمون بشكلٍ . جديدة على المتدربين تبعة في ه ه الجلسةالم

رص تضمن ف و وديةٍ  داعمةٍ  مما يعني استخدام لغةٍ  لبناء الثقة بالنفس وشاملةٍ  إيجابيةٍ  بيئةٍ 

 .باحترام همزمالءجال بحيث يعامل المتدربون مشاركة متساوية للنساء والر

 

 الموارد المطلوبة

   تيّب القراءة للمتدربينك 

  قلم حبر سميك ولوح توضيحي/ سبورة وطباشير 

  أقالم رصاص/ وأقالمأوراق 

 

 التحضير المطلوب

 قوموا بكتابة النص التالي على السبورة: 

 

عوالم مختلفٍة  إلىعندما أقرأ أسافر . أنا أحب القراءة

أن أقرأ  أحب  . ة جداً تعإنها مم. وألتقي بأناسٍ جدد

ألخي األصغر سناً ال ي يحب قراءة كتبٍ عن  

. الشاحنات. أما أنا فأحب قراءة كتبٍ عن الحيوانات

 ماهي مواضيع الكتب المفضلة لديكم؟
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   القراء اليافعون ي موضوع يحبأ..........." كتب عن" إلى" كتب عن الشاحنات"لوا دِّّ ع 

 .سياقكم في القراءة عنه

  ضعوا . كبير حتى يراه جميع المتدربين خطٍّ توضيحي ب الجلسة على لوحٍ اكتبوا أهداف

 .األهداف في مكان عاٍل على الجدار

 

 لمحة عن جلسة التدريب

يقوم المدربون والمتدربون بقراءة نص و مناقشة المهارات التي يستخدمونها  ،في ه ه الجلسة

 .قرّاء متمرّسينثم يستعرض المتدربون كفاءات القراءة وكيف تندمج ه ه الكفاءات لصنع . للقراءة

 .في الختام، يعيد المتدربون قراءة النص للمرة الثانية ويناقشون الكفاءات التي يستخدمونها للقراءة
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية :الترتيب|   دقائق   5: المدة| مناقشة المهارات الضرورية للقراءة  : نشاط

 

 :اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين .1

 

 
 

صمت وارفعوا إبهامكم للتشجيع اطلبوا من المتدربين قراءة النص المكتوب على السبورة ب .2

 .ا ينهون القراءةمعند

 .أثناء ذلكالغرفة  فيتجولوا  .3

 .المتطوعين قراءة النص بصوت عالٍ وا من أحد لباط، عندما ينتهي المتدربون من القراءة .4

 اسألوا  .5

 مبما فعلت واها لقراءة النص؟ فكرموماهي المهارات التي استخدمت

 .لفهم الرسالة في النص معرفتهالم لقراءة الكلمات واألمور التي احتجت

 .من المتدربين لمشاركة إجاباتهم 3 أو 2ادعوا  .6

 :أمثلة حول اإلجابات

 .سابقاً ول لك استطعت قراءتهالقد رأيت ه ه الكلمات -

 .لقد عرفت الكلمات من أصواتها-

 .فكرت بأسباب محبتي للقراءة-

 .أعرف معاني الكلمات ول لك استطعت فهمها-

 .اشكروا المتدربين على إجاباتهم المدروسة .7

ن كلمات ال يعرفونها و كيف يقرؤو أثناء الدروس مون التالمي سيعلّ  مأخبروا المتدربين أنه .8

ة باإلضافمقاطع نصية تشبه ه ا النص بوضوح معاني الكلمات الجديدة و قراءة  نيحددوكيف 

 .كتابة مقاطعهم النصية الخاصة إلى

 

 عرضال

 :2تدريب القراءة الجلسة 

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 .طرح األفكار حول المهارات المطلوبة لقراءة وفهم نصٍ ما .1
 قرّاء متمرّسين.توضيح كيف تندمج  المهارات في جميع كفاءات القراءة لصنع  .2
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 المجموعة الكلية :الترتيب|     يقةدق 15 :المدة|  كفاءات القراءة : نشاط

 

أنه يمكن تصنيف المهارات التي  المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّمأخبروا المتدربين في  .1

 .مجموعات تدعى مهارات القراءة 7استخدموها لقراءة المقطع في 

 قولوا .2

هناك  بنفس الوقت تختلف تجارب القراءة الواحدة عن األخرى ولكن

وذلك ألن جميع القراء يحتاجون  اتيجيات مشتركة لتعليم القراءةاستر

 .صوصقرائية محددة لقراءة وفهم الن مهاراتٍ  إلى

 :فإننا نعرف التالي ،لقراء الصغارألننا ندرّس او 

 .يستطيع جميع األطفال تعلم القراءة-

 .مجموعات تدعى كفاءات القراءة 7 إلىيمكن تصنيف مهارات القراءة -

 .تعليم يشمل جميع كفاءات القراءة إلىيحتاج التالمي  -

 .القراءةيحتاج التالمي  العديد من الفرص للتمرن على مهارات -

 .يحتاج التالمي  أن يشعروا بالراحة والدعم أثناء تعلمهم للقراءة-

 .وأيضًا تسهم المحادثة واالستماع والكتابة في تعلم القراءة-

يم القراءة بطريقة كيفية تعل عن نتعلم في ه ا التدريب المزيد سوف

سوف يتحدث التالمي  . جميع كفاءات القراءة ذلك داعمة بما في

 .ويتعلمون معاً  زمالئهمتمعوا ويقرؤوا ويكتبوا مع ويس

 .أخبروا المتدربين أن كل درس سيتعلمونه يشمل مهارات في كفاءات القراءة .3

 :اكتبوا على السبورة .4

  نص المكتوبالمفاهيم 

 الصوتي الوعي 

 علم الصوت 

 المفردات 

 الطالقة 

 ستيعاباإل 

 الكتابة 

 

 .ال تمحوا مقطع اإلحماء: مالحظة للمدربين

 

يجادها إيمكن ) تعريفهامع  ئيةوعين أن يقرأ كل منهم كفاءة قرامتطمتدربين  7 مناطلبوا  .5

 .بصوت عالٍ ( من كتيب القراءة للمتدربين 9الصفحة في 

أضيفوا ملخصات التعاريف التالية  ،بعد االنتهاء من قراءة كل واحدة من الكفاءات بصوت عالٍ  .6

 :على السبورة
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  اتجاه النص والتركيب - نص المكتوبالمفاهيم. 

  األصوات -الوعي الصوتي 

  الحروف -الصوتيات 

  معاني الكلمات -المفردات 

  الوضوح -الفصاحة 

  فهم النص -االستيعاب 

  التعبير عن ال ات -الكتابة 

 قولوا .7

معرفتها كي التي يحتاج التالمي   تقنياتيع الهي جم ه ه ،باختصار

األصوات في اللغة  -معرفةينبغي عليهم . قرّاء متمرّسينيصبحوا 

والحروف واألصوات التي تشكلها و معاني الكلمات وكيفية القراءة بوضوح 

 .وكيفية فهم النصوص المختلفة وكيفية التعبير عن أنفسهم في الكتابة

 .اتالمتطوعين واجمعوا بطاقات الكفاءاشكروا  .8

وكل درس يدرسونه . مهارات قراءة مختلفة لبناء ه ه المعرفة هناك أخبروا المتدربين أن .9

 .يشمل المهارات األساسية

 

 التمرين

 

 مجموعات صغيرة :الترتيب |دقيقة  15 :مدةال |تحديد المهارات الضرورية للقراءة  : نشاط

 

 .ادعوا المتدربين لقراءة نص اإلحماء مرة أخرى .1

كفاءات القراءة لقراءة بالطريقة التي استخدموا بها سوف يفكرون أخبروا المتدربين أنهم  .2

 .ه ا النص

 .أشخاص 4 إلى 3مجموعات صغيرة من  إلىموا المتدربين قسّ  .3

 قولوا .4

من  جميع المهارات التي استخدمتموها لقراءة ه ا النص تعد جزءاً 

تستخدمون فهمكم التجاه  فكروا في مجموعاتكم كيف. كفاءات القراءة

األصوات و الحروف و معاني الكلمات و مهارات التفكير و يبه و كرالنص و ت

 .الواضحين لقراءة ه ا النص (أو الفهم)  القراءة

تجاه النص لقراءة النص من إل على سبيل المثال، أستخدم فهمي

نهاية سطر من  إلىاليسار ومعرفة االتجاه بعد أن أصل  إلىاليمين 

 .النص

 .دقائق 5الكفاءات المكتوبة على السبورة لمدة  ملّخص مناقشةالمجموعات  اطلبوا من .5

 .دقائق للمناقشة 5أعطوا المجموعات  .6

ادعوا كل . ا لتلخيص النقاشهة عن/اطلبوا من المجموعات اختيار ممثل ،دقائق 5بعد  .7

 .من المهارات التي ناقشتها مجموعاتهم 3 إلى 2ة لمشاركة /ممثل
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 :أمثلة حول اإلجابات

 .السابقة التي رأوا فيها المفرداتالتفكير بالمرات -

 .التفكير بتجاربهم الشخصية مع القراءة-

 .معرفة الحروف و أصواتها-

 .مقاعدهم إلىاشكروا المجموعات على عملها المجد و ادعوا المتدربين للعودة  .8

 

 تطبيق

 

 ثنائياتالمجموعة الكلّية،  :الترتيب|  ائقدق 10 :مدةال |استحضار تجارب تعلم القراءة  : نشاط

 

 لمهماطلبوا من المتدربين التفكير بتجاربهم في تعلم القراءة و التمعن في كيفية تع .1

 .التي تحدث عنها زمالؤهم كفاءات القراءة تمهارال

 .دقيقتين ة للمناقشة لمدة/زميل إلى لاللتفات ادعوا المتدربين .2

 .دقائق 5ادعوا المتدربين المتطوعين لمشاركة تجاربهم بتعلم مهارات القراءة لمدة  .3

لوا المتدربين عن المهارات التي يعتقدون أن التالمي  يملكونها مسبقاً و مناقشة ذلك أاس .4

 .ة لمدة دقيقتين/مع شريك

 .دقائق 5جاباتهم لمدة إوا المتدربين المتطوعين لمشاركة ادع .5

 قولوا. لجلسةقدموا تلخيصاً ل .6

ولكننا كقراء استطعنا  ،تعلم القراءةفي تجارب مختلفة  نمتلك جميعاً 

المساحات اآلمنة و من خالل دروس . تطوير مهارات في كفاءات القراءة

سيتعلم التالمي  المهارات في كفاءات القراءة ليصبحوا  ،للّشفاء و التعلّم

 .قرّاء متمرّسين

 .الفعالة اشكروا المتدربين على مشاركاتهم .7
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 لوازم دروس القراءة: 3تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة 1 :الزمنية المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 القراءةي قسم المدى والتتابع حول تعليم فحص وإيجاد معلومات أساسية ف. 

  خطط الدرس اليومية وتوضيح كيف تدعم األقسام كفاءات القراءةالبحث في. 

 

 أساسيةرسائل 

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

 .صوص محددة ب لك اليومارات مختلفة حول حروف و كلمات وناليومية يدرّب على مه

 كلّها مهارات كفاءات القراءة ات حولتدريب تتضمن خطط الدرس اليومية على. 

 

 مالحظة الحساسية

ومن الضروري مراعاة حساسية . حتى عند البالغين ذات تحد معقدةً  عد القراءة مهارةً تُ 

االستراتيجيات والمفاهيم  . من المحتمل أن تكونوالتجارب القرائية للمتدربينمستوى ال

فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في  .المتدربينجديدة على بعة في ه ه الجلسة المت

رص تضمن ف و وديةٍ  داعمةٍ  مما يعني استخدام لغةٍ  لبناء الثقة بالنفس وشاملةٍ  إيجابيةٍ  بيئةٍ 

 .باحترام زمالءهمجال بحيث يعامل المتدربون للنساء والر متساويةً  مشاركةً 

 

 الموارد المطلوبة

 توضيحيقلم حبر سميك ولوح / سبورة وطباشير 

 أقالم رصاص/ أوراق وأقالم 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب

  ٍضعوا . كبير حتى يراه جميع المتدربين بخطٍّ  توضيحيٍ  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح

 .األهداف في مكان عاٍل على الجدار

 اطبعوا نسخاً عن كتيب القراءة لجميع المتدربين 

 و المدى و التتابع للمستوى المبتدئ  (190في الصفحة  4المورد )اءات القراءة ادرسوا كف

 (.181في الصفحة  )ب( 3 ردلموا)والمستوى المتقدم  (169في الصفحة  )أ( 3المورد )

 

 جلسة التدريبلمحة عن 
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 الموارد المقدمة لصفوف قراءة  في المتدربون والمدربون بحثي، في ه ه الجلسة

إلتمام رحلة  ثنائيةٍ  ثم يعمل المتدربون في مجموعاتٍ . للّشفاء و التعلّم المساحات اآلمنة

اللوازم و كيف ستساعد في المتدربون  نظرفي الختام، ي. عن لوازم درس القراءة بحثٍ 

 .التالمي  على تعلم مهارات قراءة قوية
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية :الترتيب | دقائق 5 :مدةال| الدرسيةالمقدمة و بنك الخطط  :النشاط

 

 :اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين .1

 
) نص المكتوبالمفاهيم : مهارات قرائية 7 إلى ينقسمتعليم القراءة  ذكروا المتدربين أنّ  .2

الحروف و األصوات التي )و الصوتيات ( األصوات)  و الوعي الصوتي( اتجاه النص و التركيب

 (وضوح القراءة)و الفصاحة ( فهم النص)واالستيعاب ( معاني الكلمات)و المفردات ( تشكلها

 (.التعبير عن النفس)و الكتابة 

 .لجميع المتدربين طط الدرسيةن بنك الخموزعوا نسخاً  .3

 اتمساحاله ه المواد تمثل ما سيتعلمه التالمي  أثناء دراستهم في  أخبروا المتدربين أنّ  .4

 .منة للشفاء و التعلماآل

لوح على األسئلة أو اكتبوها  نبوا عأجي. كان لديهم أية أسئلةاسألوا المتدربين إن  .5

 .الحقاً  نهالإلجابة ع المالحظات

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية :الترتيب| دقيقة  20 :مدةال |استعرض بنك الخطة الدرسية  : نشاط

 

 قولوا .1

سيكون بنك الخطط الدرسية بمثابة دليلكم لما سيتم تعليمه كل يوم 

يتضمن الكتاب العديد . المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّمفي صفوف 

و اليوم سوف نركز على كفاءات القراءة و المدى و التتابع . من األدوات

 .وخطط الدرس اليومية

 :4تدريب القراءة الجلسة 

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 .فحص وإيجاد معلومات أساسية في قسم المدى والتتابع حول تعليم  القراءة .1
 .الدرس اليومية وتوضيح كيف تدعم األقسام كفاءات القراءةالبحث في خطط  .2
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 .من كتيب القراءة للمتدربين كي يتتبعوا منه 10 الصفحة إلىاالنتقال  متدربيناطلبوا من ال .2

 عاٍل: صوتٍ باقرؤوا . اشرحوا وصف كفاءات القراءة .3

 

 كفاءات القراءة

. مهارات محددة بالمستوى لتطوير كل كفاءة إلىم مهارات القراءة تُقس  

تُستخدم ه ه المهارات إلرشاد وقياس التعليم ألنها تشمل المهارات األساسية 

 في . هناك مستويان اثنانقرّاء متمرّسينالتي يحتاجها التالمي  كي يصبحوا 

عتمد ي. السابقة تلمي ة اليعتمدان على معرف اآلمنة للّشفاء و التعلّمالمساحات 

ائي بتديم االعلى المعايير الدولية لمرحلة التعل كبيرٍ  بشكلٍ  نالمستويا انه 

 .كامللكنها ال تتطابق معها بشكل  نيللصف األول والثا

 

 مستويات تعلم القراءة

بحاجة للدعم في  وهم القراء المبكرون ال ين ما يزالون المبتدئ

و  تحليل الكلمات و مهارات أصوات الحروف األساسية

 .و الطالقة المفردات و ستيعاباال

وهم القراء ال ين يمكلون فهماً ألبسط أصوات الحروف و  المتقدم

وال ين يحتاجون دعماً إضافياً في  استراتيجيات القراءة

 .ستيعابثر تعقيداً، والكلمات، و مهام االاألصوات األك

 

 

 

كفاءات قراءة من بنك الخطط الدرسية ل 9الصفحة  إلىاطلبوا من المتدربين أن ينتقلوا  .4

 .القراءة

إنها . في ه ه المرحلة دقةدراسة كفاءات القراءة بليس على المتدربين :مالحظة للمدربين

 .في بنك الخطط الدرسيةمعرفة مكانها  و قراءتهافرصة لهم ل

 .من كتيب القراءة للمتدربين 10 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال  .5

 

 .أن يقرؤوا لمتطوعينالمتدربين االطلب من أحد أيضاً يمكنكم : مالحظة للمدربين

 :صوت عالٍ باقرؤوا  .صفوا المدى و التتابع .6

 

 المدى و التتابع

 ذلك بما في لكل درس األهداف التعليميةلتتابع عن يخبرنا المدى و ا

 .يحدد ماذا نعلّم، كيف نعلّم، ومتى نعلمه. الحروف والكلمات المعطاة

 

المدى والتتابع لكل من  برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلميوفر 

 .القراءة المبتدئ و المتقدم يمستوي



36 

 

 

في المدى والتتابع لمستويي المبتدئ والمتقدم، تخصص األسابيع 

يتم إمضاء األسابيع التالية . لمراجعة بناء المهارات 5الخمسة األولى

 .ل لك في تعلم ومراجعة المحتوى الجديد

لدرسية لتتبع المدى و ا من بنك الخطط 11الصفحة  إلىاالنتقال اطلبوا من المتدربين  .7

 .التتابع

 

في ه ه المرحلة  بدقة المتدربين دراسة المدى و التتابعال ينبغي على : مالحظة للمدربين

 .في بنك الخطط الدرسية موقعهو معرفة  قراءتهإنها فرصة لهم ل .من الجلسة

 .من كتيب القراءة للمتدربين 11 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال  .8

 :صوت عالٍ باقرؤوا . فوا خطط الدرس اليوميةصِّ  .9

 

 ةخطط الدرس اليومي

القراءة لتعليم القراءة س روالدروس اليومية في بنك خطط دعت مد تُ 

المدى  برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلميوفر . بشكل يومي

ولكن الخطط الدرسية والتتابع لكل من مستويي المبتدئ و المتقدم ، 

 12لألسابيع  خطط الدرس اليومية تتوفر . مبتدئمستوى الموضوعة لل

 اً ط األسبوعية إرشادالخطفتقدم ، الحقةالبالنسبة لألسابيع  أما .األولى

 .تدريسه خالل كل أسبوع ينبغيحول ما 

 

تركّز األسابيع الخمسة األولى لمستوى المبتدئ على مهارات ما قبل 

سوف . تركز ه ه المهارات على بناء المفردات وفهم األصوات . والقراءة

يمكن البرنامج و األخرى فيون ه ه الدروس مختلفة عن الدروس تك

 مت فقد ،التالية لألسابيع بالنسبة أما. ألنها مكتوبةاتباعها بسهولة 

 .شابهم بشكلٍ  اليومية الدروس تصميم

 

استراتيجيات  12 إلى 6تشمل الخطط اليومية المخصصة لألسابيع 

 المي تالّفز التعليم األساسية وتحالتعليم والنشاطات التي تعلّم مهارات 

تُستمد األهداف  دقيقة و 30لى إ 25من مدة كل درس . على القراءة

 .التعليمية من المدى والتتابع

 

 :تتبع الدروس نفس النمط خالل كل أسبوع

 

 النشاط اليوم

 1حرف جديد  1

 1الحرف الجديد  مراجعة 2
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 2حرف جديد  3

 2الحرف الجديد  مراجعة 4

 2و   1الحرفين  وتقييم مراجعة 5

 

 الخطة الدرسيةنقرأ  كيف

 

 يشمل الذي الدرس ملخص درس كل من األولى الصفحة تحتوي

 و المدة و الدرس رقم و األسبوع رقم و الموضوع و التالميذ مستوى

 وازمل فيها بما) المطلوب التحضير و المطلوبة الموارد و التعليمية األهداف

لمحة عامة عن  و الحساسية مالحظات و( بالدرس المتعلقة الّسبورة

 في تعليمها يتم سوف التي والكلمات الحروف فيها بما) الدرس 

 (.الدرس

 .لليوم البصرية والكلمة اليوم نص و اليوم حرف درس كل يتضمن

 التالميذ يتمرّن. المراجعة حرف أو جديد حرفو هو  – اليوم حرف •

 .مختلفة كلماتٍ  في استخدامه و الحرف أصوات نطق على

 التالميذ يتمرن. اليوم حرف تحوي قصيرة قصة هو و – اليوم نص •

 يستعرضون و يقرؤون عندما القراءة كفاءات كل في المهارات على

 .اليوم بنص المتعلقة األسئلة نع ويجيبون

 بشكل ت ستخدم التي الكلمة وهي – لليوم البصرية الكلمة •

 أو ائياً تلق التالميذ يعرفها بحيث نطوقةلموا المكتوبة اللغة في جداً  متكرر

 .بالنظر

 

  لالمفص الشرح مع تباعهاا يجب التي الخطوات التالية الصفحات تتضمن

 و اإلحماء -  أقسام أربعة إلى درس كل ي قّسم. نشاط كل شرح لكيفية

 .النشاطات نفس يشمل قسم وكل - التطبيق و التمرين و التقديم

 

 لتهيئةا

 

وم الميسرون بمراجعة سريعة للحرف/الموضوع يق

 التي ةاألساسيالكلمة حرف اليوم و  السابق ويقدمون

 .نها لت كر صوت الحرفتخدموسوف يس

 عرضال
 .يتمرن الميسرون و التالمي  على نطق الحرف و صوته

 .ثم يكتبون حرف اليوم

 التمرين

طرح ي. معاً  قصيرٍ  يقوم الميسرون و التالمي  بقراءة نصٍّ 

لنص و يستعرضون المفردات الميسرون أسئلة حول ا

على الكلمة البصرية  ثم يتمرن التالمي . ساسيةاأل

 .المخصصة لليوم



38 

 

 تطبيق

الحروف  إلىما تعلموه باإلضافة يستخدم التالمي  

كلمات التي تعلموها في الدروس السابقة في لعبة الو

 .أو إتمام مهمة ممتعة

 

 

 

 قولوا .10

ستتمون معظم النشاطات في . نشاطات في كل خطة درسية 6هناك 

ذ إوتيني ببناء مهارات قرائية قوية بحيث يقوم ه ا اإلجراء الر كل يوم

 .إمكانية التنبؤيعطي التالمي  

 .من كتيب القراءة للمتدربين 12 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال  .11

 قولوا .12

 30 إلى 25 بمدةطات لكل درس من دروس القراءة تحدد خطط الدرس اليومية النشا

شمل مستوى يولى من كل درس ملخص الدرس ال ي تتضمن الصفحة األ. دقيقة

الموضوع و رقم األسبوع و رقم الدرس و المدة و األهداف التعليمية  التالميذ و

بما فيها لوازم الّسبورة المتعلقة ) و الموارد المطلوبة و  التحضير المطلوب

والكلمات بما فيها الحروف ) لمحة عامة عن الدرسمالحظات الحساسية و و ( بالدرس

 (.التي سوف يتم تعليمها في الدرس

 .ادعوا المتطوعين لقراءة وصف النشاط من أجل البدء بالمقدمة .13

 .من كتيب القراءة للمتدربين 14 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال  .14

 :صوت عالٍ باقرؤوا . سبوعيةصفوا خطط الدرس األ .15

 

 خطط الدرس األسبوعية

أهداف الدرس والنشاطات الصفية لكل  36–13الخطط الدرسية لألسابيع تحدد 

لتحديد المواضيع  مرجعاألسبوعية المدى و التتابع ك تستخدم الخطط. أسبوع

لتلك  إلى حّدٍ كبير  كما أّن النشاطات المحددة فيها مشابهة .عطى في كل يومالتي تُ 

الحروف والكلمات والنصوص  تحدد الخطط األسبوعية. خطط اليوميةالموجودة في ال

 .لليوم الستخدامها في كل درس

 

 

 قولوا .16

 .بشكل خطط أسبوعية 36إلى  13يتم تقديم الخطط لألسابيع  ،ًأخيرا

بشكل  إّن النشاطات المحددة فيها مشابهة لنشاطات الدروس اليومية

تصبح الخطط األسبوعية  ،أسبوع 12بعد تتبع الخطط اليومية لمدة . كبير

وسوف نعود مرة أخرى لموضوع الخطط األسبوعية في . سهلة التتبع

 .التدريب التالي في الشهور القليلة القادمة
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أخبروا المتدربين أنهم سوف يتعلمون كيفية . اشكروا المتدربين على مشاركاتهم الفعالة .17

 .إعطاء جميع النشاطات خالل الفترة المتبقية من التدريب

 

 التمرين

 

 ثنائيات :الترتيب| دقيقة  25 :مدةال |استعرض بنك الخطة الدرسية  : نشاط

 

 .اطلبوا من المتدربين تشكيل مجموعات ثنائية .1

 قولوا .2

من  16الصفحة  سوف تعملون مع شركائكم إلتمام النشاط في  ،ناآلو 

فهم بنك الخطط الدرسية الخاص ’ . إّن نشاطالقراءة للمتدربين كتيّب

بحيث تقومون مع شركائكم بالبحث في  -يشبه البحث عن الكنز  ‘بي

 20أمامكم . األسئلة عن جميعد اإلجابات بنك الخطط الدرسية إليجا

 .دقيقة إلتمام النشاط

. بصوت عاٍل للمجموعة‘ فهم بنك الخطة الدرسية الخاص بي’اقرؤوا السؤال األول من  .3

ثم . كمثال 7خالل البحث عن األسبوع قسم المدى و التتابع من  إلىوجهوا المجموعة 

 . أعيدوا قراءة السؤال وادعوا أحد المتدربين لإلجابة

فهم بنك الخطة الدرسية الخاص ’ادعوا المتدربين للبدء بالعمل مع شركائهم حول نشاط  .4

 ‘.بي

قراءة  على ساعدوا المجموعات الثنائية. تجولوا في الغرفة أثناء عمل المجموعات الثنائية .5

 .المواد حسب الحاجة

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات :الترتيب |دقائق  10 :مدةال |ض بنك الخطة الدرسية ااستعر : نشاط

 

دليل اإلجابات في  إلىمن إجاباتهم بالرجوع  حققالمتدربين أنه باستطاعتهم الت أخبروا .1

 .من دليل القراءة للمتدربين 18الصفحة 

 .سؤال عن كلجاباتهم إوا المتدربين المتطوعين لمشاركة ادع .2

 .وضحوا كيفية قراءة الجداول و إيجاد المعلومات في مجموعة األدوات حسب الحاجة .3

 اسألوا .4

 كيف سيكون قسم المدى و التتابع مفيدًا؟

 هل هو واضح؟

 اسألوا .5

 كيف ستكون خطط الدرس اليومية واضحة؟

 هل هي واضحة؟
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 اسألوا .6

 خطط الدرس األسبوعية مفيدة؟كيف ستكون 

 هل هي واضحة؟

لوح األسئلة أو اكتبوها على  نأجيبوا ع. اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .7

 .ها الحقاً نلإلجابة ع المالحظات

 .اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم .8

 

 (اختياري)دقائق  10استراحة لمدة 

 .أثناء االستراحة 4حضروا السبورة للجلسة رقم 

 

 (اختياري)دقائق  10نشاط تحفيزي لمدة 
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 خطط الدرس اليومية: 4تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة :الزمنية المدة | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 قراءة اليوميالفي خطة درس  ساسيةو تحديد النشاطات األ في مشاركةال. 

 

 أساسيةرسائل 

  ُعالية التنظيم تعليميةً  عد خطة الدرس اليومية للقراء المبتدئين تجربةً ت. 

 قراءة من خالل الة وتشجع التالمي  على تطوير حب تدعم الدروس جميع كفاءات القراء

 .جعل القراءة واضحة وطيّعة و ممتعة

 

 مالحظة الحساسية

القراءة مهارًة معقدًة ذات تحد حتى عند البالغين. ومن الضروري مراعاة حساسية ت عد 

المستوى والتجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم 

المتبعة في هذه الجلسة جديدة على المتدربين. فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في 

مما يعني استخدام لغة داعمة و ودية تضمن فرص . بالنفس الثقة بيئٍة إيجابيٍة وشاملة

 .باحترام زمالءهمجال بحيث يعامل المتدربون للنساء والر متساويةٍ  مشاركةٍ 

 

 الموارد المطلوبة

 قلم حبر سميك ولوح توضيحي/ سبورة وطباشير 

 أقالم رصاص/ أوراق وأقالم 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 المطلوبالتحضير 

 إعداد السبورة كما هو مبين: 
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  ضعوا . كبير حتى يراه جميع المتدربين خطّ ب توضيحياكتبوا أهداف الجلسة على لوح

 .عاٍل على الجدار األهداف في مكانٍ 

 

 جلسة التدريب عن عامة لمحة

ثم يفكر المتدربون بما قام به الميسرون و . يشرح المدربون في ه ه الجلسة خطة درس يومية

المكتوبة لربط ما تعلموه بما في الختام، يستعرض المتدربون خطة الدرس . التالمي  خالل الدرس

 .هو مكتوب

 

  

فتحت نانسي الشبّاك و َرأَْت 
ور.  نَْحلًَة تََتَنقَّل  بَيَن الزُّه 

 
قالت ن َهى: اْنط ري يا نانسي! 

 النّْحلَة  تَْجَمع  َرحيَق الزهور 
 لِت ْعطيَنا الَعَسل.

 
 أنا أ ِحبُّ الَعَسْل! 
 
 

 ن
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية :الترتيب|  دقيقة :المدة| المقدمة  : نشاط

 

 .اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين .1

 
لوح األسئلة أو اكتبوها على  نأجيبوا ع. اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .2

 .ها الحقاً نلإلجابة ع المالحظات

 

 عرضال

 

المجموعة  :الترتيب| دقيقة  35:المدة|  المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّمدرس قراءة  : نشاط

 الكلية

 

 قولوا .1

لدروس مشابه لن درس قراءة للمستوى المبتدئ سوف تدرسو ،واآلن

من  ه ا الدرس اخترنا .التي سوف تعطونها للقراء في صفوفكم كل يوم

من البرنامج مما يعني أنه يفترض أن التالمي  يعرفون  8األسبوع رقم 

في األسابيع  دريسهاالمهارات التي تم ت إلىالحروف والكلمات باإلضافة 

1-7. 

يكون ه ا الدرس مثاالً عن الدروس المنظمة و المنتظمة التي سوف س 

ستكون األسابيع الخمسة األولى مختلفة . نركز عليها في ه ا التدريب

 .سيكون باستطاعتكم تتبعها بسهولةو. قليالً ولكنها بسيطة جداً 

دقيقة لكن ه ا ال يعني أنكم  25تمام الدرس المنظم حوالي إيستغرق 

ستتاح لكم العديد من . بحاجة أن تسرعوا مثلي في المرة األولى

 .الفرص في ه ا التدريب للتجريب و التمرن على ه ه الدروس بأنفسكم

يساهم في  اً و تعلم مهارات القراءة ولكنه أيضهدف الدرس ه -ت كروا 

تم تصميم الدرس بهدف جعل عملية . د التالمي تطوير حب القراءة عن

 :4تدريب القراءة الجلسة 

 :سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي

 .المشاركة في و تحديد النشاطات األساسية في خطة درس القراءة اليومي .1
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وسهلة اإلدارة مع سرد القصص و دعوة التالمي  للتفكير  القراءة واضحةً 

 .بالنص بعمق، مما يجهزهم ليكونوا قراء مدى الحياة

 .ة القراءة وستلعبون دور التالمي /سأقوم بلعب دور ميسر ،أثناء الدرس

 .بساطة المشاركة كما أوجهكممما يعني أن دوركم أثناء الدرس هو ب

 ‘ن’ف ثم سنتمرن على ربط حر. في ه ا الدرس النون فسأقدم حر

 .بعد ذلك سنقرأ نص اليوم معاً /. ن/بصوته 

و الكلمة البصرية هي . ثم نتمرن على الكلمة البصرية المخصصة لليوم

 و بعدها سنلعب لعبةً . كلمة شائعة جداُ بحيث يعرفها التالمي  بالنظر

 .للتمرن على ما تعلمناه صغيرةً 

 قولوا. ين أثناء الدرسالمراقبت  /ينعب دور المراقب  لين متطوعت  /يناطلبوا من متطوع   .2

جانبي لمراقبة ما أقوم به و ما تقومون به  ستجلس المراقبتان في مكانٍ 

 النظر في ما يحدثعلى كون دورهما مساعدتنا يوس. كتالمي 

 .للميسرين و التالمي  أثناء الجلسة

 نهما منفي منطقة التدريب يمكّ  المراقبتين وادعوهما للجلوس في مكانٍ /اختاروا المراقبين .3

 .رؤيتكم مع بقية المجموعة

 .اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .4

 :ابدؤوا الدرس .5

 

 مقدمة

 

 المجموعة الكلية :الترتيب| دقائق  3:المدة| المقدمة  :بنك الخطط الدرسية نشاط

 

عندما يكون الحرف بين ". بالتالمي "المتدربين في ه ه الجلسة  إلىيشار : للمدربينمالحظة 

عندما يكون الحرف بين أما . الحرف اسم قولنا أن نيف لك يدلنا أنه عل( ‘ن’مثال )عالمات االقتباس 

عندما يوجهكم الدرس لكتابة . الحرف صوتنا أن نلفظ يف لك يدلنا أنه عل/( ن/ مثالً )خطين مائلين 

 عالمات دونيكم كتابته لع( على السبورة بخط كبير ‘ن’اكتبوا الحرف : مثالً ) الحرف على السبورة 

 .االقتباس

 

 .وبعض الكلمات الجديدة اليومي  بأنهم سيتعلمون حرفاً جديداُ  وصوته أخبروا التالم .1

 .هو حرف اليوم‘ ن’على السبورة و أخبروا التالمي  أن  ‘ن’الحرف  إلىأشيروا  .2
حركات المد القصيرة: نـ ، نُـ،نـِّ مع كلمات تحوي حركات  ارفعوا بطاقات حرف النون مع .3

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

  .ونو، نيسانأصوات موافقة مثل: نانسي، ن
 اسألوا من اسمه/ا يحوي حرف النون. )يمكنهم ذكر اسم أحد أفراد عائالتهم( .5
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 الصوت -الكلمة األساسية-الحرف

 :الصوت-الكلمة األساسية-أساسية للحرف سلوكيات :مالحظة للمدربين

  ّيجلسون بشكل سليم، )ستماع كل التالمي  جاهزون لال تأكدوا بأن
 (.ذلك إلىوبانتباه و ما , ولكن مريح

 قوموا بنطق صوت الحرف بشكل متسق. 
 الصحيحة المرافقة لحرف اليوم ساسيةاستخدموا الصورة األ. 
  استمعوا بينما يقوم التالمي  بالتمرن على أصوات الحروف، مكررين تتابع

الصوت حسب الحاجة لمساعدة التالمي  -الكلمة األساسية-الحرف
 .على نطق الصوت بشكل صحيح

 
 

 :الترتيب| دقائق  3 :المدة |الصوت -الكلمة األساسية-الحرف:بنك الخطط الدرسيةنشاط 

 المجموعة الكلية

 

 

 ’.ن‘روا التالمي  بأن حرف اليوم هو ذكّ  .1

 صورة النحلة على السبورة.  إلىأشيروا  .2

 اسألوا  .3

 ما ال ي يوجد في الصورة؟ 

 فهم على صواب!’, نحلة‘حزر التالمي   إذا 

 وقولوا لهم بـأنها نحلة.‘ تخمين جيد’حزر التالمي  شيئاً آخر، قولوا  إذا 

 قولوا .4

  ن‘التي يجب ت كر صوت حرف  ساسيةاأل ةصوت /ن/ و الكلم’ ن‘حرف  ل ’
 ’.نحلة‘فيها هي 

 /ن/.  –نحلة  –’ ن’: ‘ن‘الصوت للحرف -ساسيةالكلمة األ-ا الحرف اذكرو .5

 من التالمي  تكرار ذلك. اطلبوا .6

/ن/( مع التالمي   –نحلة  –’ ن)‘الصوت  - ساسيةالكلمة األ -لى الحرفتمرنوا ع .7
 مرات. 3على األقل 

 

 الكتابة في الهواء

 

 :سلوكيات أساسية للكتابة في الهواء :مالحظة للمدربين
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 بخط كبير على السبورة كي يتسنى  مع أشكاله كتابة حرف اليوم
 .لجميع التالمي  رؤيته

 إصبعين باستخداميل الحرف ب راع مستقيمة و ثابتة تمثيل تشك. 
 دمراقبة التالمي  فيما يقومون بالكتابة في الهواء و إضافة تمرينات عن 

 تهم على الفهم.الحاجة لمساعد
 

 

 ةالمجموعة الكلي :الترتيب| دقيقتان  :المدة |الكتابة في الهواء  :بنك الخطط الدرسيةنشاط 

 

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

 ( ـنـ، بمختلف أشكاله.)نـ’ ن‘ حوا الكتابة الهوائية لحرفوض .2

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

 امن تتبع حركة إصبعكم في الهواء ليكتبو اقفوا بنفس اتجاه التالمي  كي يتمكنو
 حرف النون.

بعد ذلك بعيون  التالمي  كي يكتبوا الحرف في الهواء أوالً و عيونهم مفتوحة، و ادعوا .3
وجد التالمي  صعوبة في كتابة  إذا. كرروا العملية لبقية أشكال الحرف. مضةمغ

 األشكال المختلفة كرروا العملية مع التوضيح على السبورة.

 ذكروا التالمي  أن عليهم إبقاء أيديهم و أصابعهم مستقيمة و مشدودة     

 دراسة النص

 

 :سلوكيات أساسية لدراسة النص :مالحظة للمدربين

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

  مؤشر فيما تقومون بالقراءة بصوت تتبعوا كلمات النص بإصبعكم أو
 .عالٍ 

  ما م)اقرؤوا بسرعة مالئمة و دقة و تعبير تساعد التالمي  على الفهم
يعني بتمهل و دون رتابة و ارتكاب أخطاء عديدة بحيث ال يتمكن 

 (.التالمي  من الفهم
 

الكلّية، المجموعة  :الترتيب |دقائق  10:المدة| دراسة النص  :بنك الخطط الدرسيةنشاط 

 ثنائيات

 

 :صوت عالٍ ب اقرؤوا .1

 

 .الزُّهورْ  بَْينَ  تََتَنقَّل   نَْحلَةً  َرأَتْ  و الّشبّاكَ  ناْنسي َفَتَحتْ 



47 

 

 .الَعَسلْ  لِت ْعطينا الزهور َرحيقَ  تَْجَمع   النَّْحلَة  ! نانسي يا اْنظ ري: ن َهى قالَتْ 

 !العسل أِحبُّ  َكمْ 

 

وضحوا المقاطع  عند كلمة نانسي و أثناء القراءة توقفوا .القصة للتالمي  اقرؤوا
 بالتصفيق. بعدها تابعوا القراءة.

 مع إظهار التعبير. بتمّهل اقرؤوا مالحظة للميسرين:

 ة.القراء أثناءصبعكم إمن التالمي  قراءة القصة جهراً معكم مع تتبع الكلمات ب اطلبوا .2

 اسألوا  .3

 "أين كانت النحلة؟" 

 اسألوا  .4

  النحلة؟""ما شكل 

 ’. نهى‘كلمة  إلىأشيروا  .5

 الطاولة بعدد الحروف. بالنقر علىمن التالمي  أن يعدوا الحروف  اطلبوا .6

لم يتعلم التالمي  بعض األصوات في ه ه الكلمة. ولكن  مالحظة للميسرين:
ليس هناك مشكلة. مازال بإمكانكم توضيح كيفية عد الحروف باإلشارة بأصابعكم 

 حروف الكلمة للتمرن على التمييز بين الحروف واألصوات المختلفة. إلى

يقرؤوا الكلمات التي  في القصيدة و ‘ن’من التالمي  أن يحددوا موقع حرف  اطلبوا .7
صعوبة في قراءة كلمة ما، شجعوهم على تحديد حروفها  ةواجهوا أي إذايروه فيها. 

 بالنقر على الطاولة معاً كمجموعة.

 من السبورة لتتبع الكلمات.  لالقترابي  التالم ادعوا .8

 هراً معاً مرة أخرى.ج من جميع التالمي  أن يقرؤوا القصة اطلبوا .9

 اسألوا  .10

 "هل تحبون العسل؟" 

 اسألوا  .11

 "ما هو م اق العسل؟"  

 خبارهم عن األطعمة التي يحبونها وإلزميل/ة  إلى االلتفاتمن التالمي   اطلبوا .12
 أسباب حبهم لها.

من اثنين أو ثالثة تالمي  أن يشاركوا إجاباتهم مع  اطلبوابعد دقيقة من المناقشة,  .13
 المجموعة.

 

 الكلمات البصرية
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 :سلوكيات أساسية للكلمات البصرية :مالحظة للمدربين

 قولوا وهجئوا الكلمة البصرية لليوم بشكل صحيح. 
   مرات على األقل 3تمرنوا على الكلمة البصرية مع التالمي. 
  واستخدموها ( ذا أمكنإ)حددوا الكلمة البصرية بوضوح في نص اليوم

 .بشكل صحيح لتركيب جملة
 

 المجموعة الكلية :الترتيب| دقائق  3:المدة| البصرية  اتالكلم :بنك الخطط الدرسيةنشاط 

 

.’اكتبوا الكلمة البصرية الجديدة له ا اليوم على السبورة:  .1  ‘أحب 

استخدموها مرة واحدة على  البصرية في قصة نص اليوم وحددوا مكان الكلمة  .2
 األقل في جملة.

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

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

للتالمي  أّن الحركة التي تقع فوق حرف الباء هي شدة . : وضحوا مالحظة أخرى 
أن الشدة تجعلنا نشدد على الصوت أكثر من األصوات األخرى. الفظوا صوت  / ّ / و

من التالمي  أن يرددوا  اطلبوا المشدد. ثم الفظوا الكلمة مرة اخرى و اءحرف الب
 خلفكم.

 

 الوسط النهاية, البداية

 :بداية، الوسط، النهايةأساسية لنشاط ال سلوكيات :مالحظة للمدربين

 استعرضوا توجيهات نشاط التقييم قبل بدء الدرس. 
 اعرضوا التوجيهات للتالمي  بوضوح. 
 أو الكلمات في النشاط بوضوح و بنفس /اقرؤوا أصوات الحروف و

 .الطريقة
 

المجموعة  :الترتيب| دقائق  8:المدة |لنهاية ، االوسط، البداية :بنك الخطط الدرسيةنشاط 

 الكلية

 

 

 أشكال على السبورة بالتتابع.  3 ارسموا .1

      

 .أيضاً  من التالمي  رسم األشكال الثالثة على أوراقهم )أو األلواح( اطلبوا .2

 ’. نجم‘الفظوا كلمة  .3
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 قولوا .4

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

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

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

 خر الكلمة عليهم أن يضعوا إشارة أسمعوا صوت الحرف في  إذاX تبوا )أو يك
 في المربع.( ‘ن’حرف 

 مرة أخرى. ’ نجم‘الفظوا كلمة  .5

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

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

 من أحد التالمي  التطوع لمشاركة إجابتهم. اطلبوابعد ذلك  .8

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

 

 التمرين

 

 ثنائيات :الترتيب| دقائق  10: المدة| درس القراءة  النظر في :نشاط

 

 .تشكيل ثنائيات لمناقشة السؤال التالياطلبوا من المتدربين  .1

 اسألوا .2

 ؟ة، أفعل أثناء الدرس/، الميسررأيتمونيماذا 

 .الغرفة لالستماع للنقاشات فيتجولوا . للمناقشة يندقيقتأعطوا المجموعات  .3

 :رشاد، اسألواإ إلىفي حال احتاج المتدربون  .4

 ة مع التالمي ؟/كيف كان تفاعل الميسر

 ة؟/ت به الميسر/ما نوع النشاط البدني ال ي قام

 ة المفاهيم الجديدة للتالمي ؟/ت الميسر/كيف قدم

 ة من تفاعل التالمي  مع الدرس؟/الميسر ت/كيف تحقق

 . ة/ت بها الميسر/التي قام سلوكياتالواحدة من من المتدربين لمشاركة  3 أو 2 ادعوا .5

 :أمثلة حول اإلجابات

 .ة مع التالمي  بشكل إيجابي/ت الميسر/تفاعل -

 .للتالمي  ناشاطاتة بتقديم نموذج عن جميع ال/ت الميسر/قام -

 .ا/أصابعهة األصوات في الكلمات بالنقر باستخدام /ت الميسر/وضح -
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 .ة بوضوح/ت الميسر/تحدث -

 .  للمشاركةيعدد متنوع من التالم سؤالة ب/ت الميسر/قام -

 اسألوا. تينالمتطوع  /يناطلبوا آراء المتطوع   .6

 هل لديكما مالحظات أخرى لم يتم ذكرها؟

 اسألوا .7

 ؟ماذا فعلتم، كتالمي ، أثناء الدرس

 .ة/اطلبوا منهم التناقش مع شريك .8

 .الغرفة لالستماع للنقاشات فيتجولوا . للمناقشة ينالمجموعات دقيقتأعطوا  .9

 ارشاد، اسألوا إلىفي حال احتاج المتدربون  .10

 ماذا قال التالمي ؟

 كيف تعلم التالمي  المحتوى الجديد؟

 ما ال ي قام به التالمي  إلظهار فهمهم؟

 ة؟؟/كيف كان تفاعل التالمي  مع الميسر

 .التي قام بها التالمي  أثناء الدرس إحدى السلوكياتمن المتدربين لمشاركة  3 أو 2ادعوا  .11

 :أمثلة حول اإلجابات

 .ة/ردد التالمي  خلف الميسر --

 .أيديهمباستخدام  لتصفيقتالمي  األصوات في الكلمات باوضح ال -

 .تمرن التالمي  على لفظ المحتوى الجديد لعدة مرات بطرق مختلفة -

 (.والكتابة في الهواء و التصفيق بالنقر)مي  أجسادهم استخدم التال -

ين .12  اسألوا. المتطوعتين/اطلبوا آراء المتطوع 

 هل لديكما مالحظات أخرى لم يتم ذكرها؟

ين .13 ا المتدربين اآلخرين على عملهم واشكر. ين على المساعدةتالمتطوع/اشكروا المتطوع 

 .المجد كتالمي 

 

 تطبيق

 

 ثنائيات :الترتيب| دقيقة  14:المدة| استعراض الخطة الدرسية  : نشاط

 

الدرس األول في خطة الدرس اليومية لألسبوع الثامن من  تفّحصادعوا المتدربين ل .1

بنك الخطط الدرسية  في 230 صفحة إلىواالنتقال  المساحات اآلمنة للّشفاء و التعلّم

 .الخاص بهم

 .أنها خطة الدرس ال ي تعلموه للتو متدربينأخبروا ال .2

 قولوا .3
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فكروا بما قمتم به كتالمي  . ة/تصفحوا خطة الدرس مع شريك إيجاز،ب

كيف بدا النشاط؟ هل هناك . أثناء جميع النشاطات في خطة الدرس

 المكتوب في الدرس؟ توجيهبط بين ما قمنا به سوية و الترا

 .دقائق للمناقشة 5أعطوا المجموعات  .4

 .دقائق 5الدرس مرة أخرى بعد  إلىحولوا انتباه المتدربين  .5

 اسألوا .6

 رشاداتل هناك ترابط بينه وبين اإلماذا رأيتموني أفعل في المقدمة؟ وه

 المكتوبة في الخطة الدرسية؟

 :اطلبوا من المتدربين أن .7

 رشاداتوجدوا المحتوى مرتبطاً باإلذا إة بالموافق شيروا بإبهامهم إلى األعلىي 

 .المكتوبة في الخطة

  المكتوبة  رشاداتأّن المحتوى غير مرتبط باإلذا وجدوا إاألسفل بعدم الموافقة  إلىو

 .في الخطة

 .المقدمة اطلبوا من أحد المتطوعين تلخيص ما جرى في .8

 .التالمي  عن حرف اليوم يخبر الميسرون في قسم المقدمة، :أمثلة حول اإلجابات

 اسألوا  .9

الصوت؟ وهل -الكلمة األساسية-أفعل في نشاط الحرفماذا رأيتموني 

 وها في الخطة الدرسية؟مالتي قرأت رشاداتذلك مرتبط باإل

 :اطلبوا من المتدربين أن .10

 رشادات وجدوا المحتوى مرتبطاً باإلبالموافقة اذا  شيروا بإبهامهم إلى األعلىي

 .المكتوبة في الخطة

  المكتوبة  رشاداتباإلاألسفل بعدم الموافقة اذا وجدوا أّن المحتوى غير مرتبط  إلىو

 .في الخطة

. الصوت-الكلمة األساسية-الحرفادعوا أحد المتطوعين لتلخيص ما جرى في نشاط  .11

الصوت نطق -الكلمة األساسية-يتعلم التالمي  في نشاط الحرف: أمثلة حول اإلجابات

 .دربون على لفظهالصوت ال ي يشكله الحرف ويت

 اسألوا .12

؟ وهل ذلك مرتبط الكتابة في الهواء ماذا رأيتموني أفعل في نشاط

 وها في الخطة الدرسية؟مالتي قرأت رشاداتباإل

 :اطلبوا من المتدربين أن .13

 رشاداتباإلبالموافقة اذا وجدوا المحتوى مرتبطاً  شيروا بإبهامهم إلى األعلىي 

 .المكتوبة في الخطة

  المكتوبة  اإلرشاداتباألسفل بعدم الموافقة اذا وجدوا أّن المحتوى غير مرتبط  إلىو

 .في الخطة

 ؟الكتابة في الهواءاطلبوا من أحد المتطوعين تلخيص ما جرى في نشاط  .14

يقوم الميسرون والتالمي  نشاط الكتابة في الهواء بالتمرن على كتابة : أمثلة حول اإلجابات

 .أشكال الحرف في الهواء
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 اسألوا  .15

؟ وهل ذلك مرتبط دراسة النص ماذا رأيتموني أفعل في نشاط

 وها في الخطة الدرسية؟مالتي قرأت رشاداتباإل

  :اطلبوا من المتدربين أن .16

 المكتوبة  رشاداتباإلبالموافقة اذا وجدوا المحتوى مرتبطاً  شيروا بإبهامهم إلى األعلىي

 .في الخطة

  المكتوبة  إلرشاداتبااألسفل بعدم الموافقة اذا وجدوا أّن المحتوى غير مرتبط  إلىو

 .في الخطة

 ؟دراسةالنصاطلبوا من أحد المتطوعين تلخيص ما جرى في نشاط  .17

ما و  يقوم الميسرون و التالمي  في نشاط دراسة النص بقراءة نّصٍ : أمثلة حول اإلجابات

 .األسئلة و إيجاد حرف اليوم ناإلجابة ع

 اسألوا  .18

؟ وهل ذلك مرتبط الكلمة البصريةماذا رأيتموني أفعل في نشاط 

 وها في الخطة الدرسية؟مالتي قرأت رشاداتباإل

 : اطلبوا من المتدربين أن .19

 المكتوبة  رشاداتباإلبالموافقة اذا وجدوا المحتوى مرتبطاً  شيروا بإبهامهم إلى األعلىي

 .في الخطة

  المكتوبة  رشاداتباإلاألسفل بعدم الموافقة اذا وجدوا أّن المحتوى غير مرتبط  إلىو

 .في الخطة

 

 اسألوا  .20

؟ وهل ذلك النهاية-الوسط-البدايةماذا رأيتموني أفعل في نشاط 

 وها في الخطة الدرسية؟مالتي قرأت رشاداتباإلمرتبط 

 :اطلبوا من المتدربين أن .21

 المكتوبة  اإلرشاداتببالموافقة اذا وجدوا المحتوى مرتبطاً  شيروا بإبهامهم إلى األعلىي

 .في الخطة

  المكتوبة  رشاداتباإلاألسفل بعدم الموافقة اذا وجدوا أّن المحتوى غير مرتبط  إلىو

 .في الخطة

 .النهاية-الوسط-اطلبوا من أحد المتطوعين تلخيص ما جرى في البداية .22

صوت حرف اليوم في  إلىيقوم التالمي  في ه ا النشاط باالستماع : أمثلة حول اإلجابات

 .كلمة

لوح األسئلة أو اكتبوها على  نأجيبوا ع. اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .23

 .ها الحقاً نلإلجابة ع المالحظات
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 : نطق و فصل األصوات5تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 لحروف األبجدية. ألساسيةالصوت المعياري والكلمة ا نطق 

 بالتصفيق فصل األصوات في كلمة بسيطة. 

 

 أساسيةرسائل 

  وطويلة)الفتحة والضمة والكسرة(  في اللغة العربية وهي قصيرة صائتة حركاتهناك ستة 

والتعلّم على  فاءللشّ  اآلمنة لمساحاتسنركز في مستوى المبتدئ ل. )ألف و واو و ياء(

 .تعريف التالميذ بهذه األصوات ألنها مفاتيح أساسية لتعلم القراءة

  ُيجب على التالميذ أن يكونوا قادرين على عد فهم أصوات الحروف مهارة أساسية للقراءة. ي

 وفصل وتغيير حركات المد لكي يقرؤوا ويكتبوا الكلمات. سماع،

 من أجل تدخل القراءة للمساحات اآلمنة  تم اختيار الكلمات األساسية لكل حرف بعناية

للّشفاء والتعلّم ويجب استخدامها بنفس الطريقة في كل مرة. ال يجب استخدام كلمة 

ا لم تكن الكلمة المعطاة غير مالئمة أخرى عوضاً عن "الكلمة األساسية" لحرٍف معيٍن م

 أبداً لسياقكم.

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارة معقدة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم 

المتدربين.  والمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في  المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على

بيئة إيجابية وشاملة لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغة داعمة و ودية تضمن 

 هم باحترام.ءون زمالفرص مشاركة متساوية للنساء والرجال بحيث يعامل المتدرب

 

 الموارد المطلوبة

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 راق وأقالم/ أقالم رصاصأو 

 وعاء/صندوق/قبعة 

 كتيّب القراءة للمتدربين 
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 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب

  .إلىاحتجتم لتوضيحٍ ما حول الصور، بإمكانكم الرجوع  إذاإعداد السبورة كما هو مبين 

الكلمات األساسية للحروف الموضحة في المدى والتتابع. لكم حرية تغيير الصور قليالً كي 

 تالئم السياق ال ي تعلمون به. ولكن ال تغيروا الكلمة األساسية.

 
  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحّيٍ بخطٍّ كبيٍر حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

  اجمعوا أو حّضروا قصاصة ورق لكل من المتدربين. واكتبوا  مقطع/ أو كلمة تحليلية واحدة

 من القائمة التالية:  

 

 ، ب ل  ، ج  م ل  ، ج  ، نار ، نور ، ق ل م  ال  ، م  ال  ، دار ، دور ، دير ، س  ، ك ت ب  ما، مو، مي، د ر س 

، ُكُتباً، ُكُتبٍ   ، سامي، سالي، ماري، موسى، مينا، ماريُكُتب 

 .اطووا القصاصات وضعوها في وعاء أو صندوق أو قبعة 

  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحّيٍ بخطٍّ كبيٍر حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريبلمحة عن 

الجلسة على نطق أصوات الحروف القصيرة منها يتدرب المدربون والمتدربون في ه ه 

والطويلة مع تقطيعها في كلماتٍ بسيطة. ثم يتدرب المتدربون على قيادة التمرن على 

يوضح متطوعون من ، أصوات الحروف وتقطيع الكلمات في مجموعاتٍ صغيرة. وفي الختام

 في كلمٍة ما. تقطيع األصوات وتناقش المجموعة أهمية معرفة فصل األصواتالمتدربين 

 

  

 ب    ن      ا     ر
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

: المجموعة الكلّية، الترتيبدقائق |  10: المدة مقدمة حول تعلم الحروف واألصوات  |  النشاط:

 ثنائيات

 

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 على لوحا اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبوا عن األسئلة أو اكتبوه .2

 ها الحقاً.نالمالحظات لإلجابة ع

 اطلبوا من المتدربين التفكير بتجاربهم في تعلّم القراءة. .3

 اسألوا  .4

هل تعلمتم الحروف بالترتيب األبجدي؟ هل تعلمتم أصوات الحروف مع 

 أسماء الحروف؟

 

لمشاركة  كان لدى بعض المتدربين تجربة سابقة في التعليم، ادعوهم إذامالحظة للمدربين: 

 .تجاربهم في تعليم الحروف

 تجاربهم في تعلم الحروف. عنحدث شريك/ة والت إلىادعوا المتدربين لاللتفات  .5

 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .6

 من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. 3 أو 2ادعوا  .7

  

 عرضال

 

 : المجموعة الكليةالترتيبدقيقة |  20: المدة أصوات الحروف و التقطيع | النشاط:

 

 قولوا .1

عليكم أن تصبحوا قادرين على نطق  ،قبل التدرب على إعطاء دروس القراءة

فصل المقاطع الصوتية في  إلىأصوات الحروف بشكٍل صحيحٍ باإلضافة 

 الكلمات. 

أصوات الحروف الصحيحة  نطق من المهم أن نكون حريصين دائمًا على

وفصل األصوات بشكٍل صحيحٍ ألن التالمي  يتعلمون عن طريق تقليد ما نقوم 

 به.

 قولوا .2

 رِّ را، رو، ري، ر ، ر ،            

 اسألوا  .3
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 ما الصوت المفرد ال ي تشترك به جميع ه ه المقاطع الصوتية؟ 

 /ر/(.ادعوا أحد المتدربين لإلجابة. )اإلجابة:   .4

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

 مقارنًة مع المد الطويل ال ي سنغطيه في األسبوع القادم.

وصورة ‘ ر’حرف  إلىالحروف والكلمات األساسية على السبورة. أشيروا  إلىأشيروا  .5

 الريشة. اكتبوا تحت صورة الريشة: /ر/

 
أخبروا المتدربين أنهم سيرون صوت الحرف مكتوباً في الخطط الدرسية كالتالي: /ر/ يدلنا   .6

 الحرف. صوتوجوب نطق  إلىالخطان المائالن على جانب الحرف 

 قولوا  .7

ندرّس أساسيات القراءة  ،في برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم 

باستخدام أصوات الحروف والمقاطع. ربما تكون ه ه الطريقة مختلفة عن 

 تتسمان بمزاياهما الخاصة. نالطريقتا قة تعلّمكم للقراءة. كالطري

والتعلّم يتّبع طريقة تعليم األصوات  للشفاء برنامج المساحات اآلمنة ولكن

 كات. التعليم بواسطة الحرفهم اللغةساعد التالمي  على مع الحركات ألنه ي

)القصيرة منها والطويلة( مهم بشكل خاص للتالمي  ال ين يدرسون بلغة 

 مختلفة عن اللغة المحكية في منازلهم. 

-فنحن نعلم التالمي  األصوات المعيارية أوالً من خالل التدرب على الحرف

 /ر/. –ريشة  –’ ر‘الصوت. مثال:  -الكلمة األساسية

 /ر/.-ريشة-‘ر’وا من المتدربين الترديد خلفكم: اطلب  .8

 اكتبوا /ن/ تحت صورة النحلة على السبورة:  .9

 ب       ن      ا     ر
 
 
 

 /ر/
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 /ن/ -نحلة -‘ ن’اطلبوا من المتدربين الترديد خلفكم:   .10

 كتيب القراءة للمتدربين. من 29 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال   .11

 أخبروا التالمي  أن ه ا الجدول يحوي الحروف وصور كلماتهم األساسية.  .12

 قولوا  .13

تم اختيار الكلمات األساسية لكل حرف بحرص لتالئم برنامج المساحات     

عليكم اآلمنة للّشفاء والتعلّم. عند تعليم الحرف وكلمته األساسية، 

لم  ام والتتابعااللتزام باستخدام الكلمة األساسية في قسم المدى 

 تكن غير مناسبة لسياقكم.

فإننا سنتفق على تغييرها كمجموعة.  ،إن كان هناك أية كلمة غير مناسبة      

 وب لك سنستخدم الكلمة دائمًا مع ذلك الحرف.

صوت بالترتيب مع التوقف كي يتمكن المتدربون من -كلمة أساسية-اقرؤوا كل حرف  .14

 ترديدها خلفكم.

)على سبيل  المقطع الصوتي بدل صوت الحرف ارتبك المتدربون أو سمعتموهم يقولون إذا  .15

الصوت مرة أخرى، مشددين -الكلمة األساسية-بدالً من /ف/( كرروا الحرف‘ ف  ’المثال، 

 على الطريقة الصحيحة لنطق الصوت.

ن من صوت أخبروا المتدربين أنه بإمكانهم دائماً سؤال زميل/ة لهم إن لم يكونوا متأكدي .16

 الحرف.

 قولوا .17

عندما يعرف التالمي  األصوات التي تشكلها الحروف يمكنهم تقطيع       

التصفيق هو استراتيجية يمكن أن يستخدمها والكلمات بالتصفيق. 

المتعلمون لفصل المقاطع الصوتية في كلمة. والمقطع الصوتي هو عبارة 

أصوات بما فيها حرف متحرك. وقد  3 إلىعن مجموعة مؤلفة من صوت 

يشكل المقطع الصوتي كلمة بحد ذاته أو يمكن دمج عدة مقاطع صوتية 

 لتأليف كلمات أطول.

 ا     د  ن  ر
 
 

 /اا/آ   /ر/     /ن/
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 على السبورة:‘ لنا’ن/ عن السبورة. اكتبوا كلمة امحوا /ر/ و / .18

 
 قولوا .19

عندما أرى كلمًة ال أعرفها فإنني أستخدم معرفتي بأصوات الحروف      

ال ي يشكل ‘ ن’والحركات لتقطيعها وقراءتها. أرى في ه ه الكلمة حرف 

وت مد طويل /ااااا/. أرى حرف ال ي يشكل ص‘ ا’صوت /ن/.  أرى حرف المد 

 .فتحة/ مع ال/ل  ال ي يشكل صوت ‘ ل  ’

صوت  من ألفتبدو وكأنها تت‘ نا’غم من أّن . وأنه على الر’لنا‘وضحوا كيفية عد حروف كلمة  .20

من حرفين. ثم قطعوها بالتصفيق. انقروا على الطاولة أمام  ألفواحد لكنها في الحقيقة تت

 المتدربين لتوضيح عد الحروف مبتدئين باإلبهام.

 بالتصفيق كالتالي: ‘نال  ’كلمة قطعوا  .21

 

  على أن النون وألف المد تشكالن مقطعاً صوتياً واحداً.قولوا /نا/ وصفقوا مرة واحدة للداللة 

 وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الالم والفتحة /  تشكالن مقطعاً صوتياً واحداً. قولوا /ل 

 

 ‘.نال’صفقوا للداللة على كل مقطع صوتي مع التوقف لمدة ثانيتين نااااااال  

 

 عكم بالتصفيق.أن يقطّعوا الكلمة ممتدربين طلبوا من ال.ا29 

 قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي:

 .ًقولوا /نا/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أن النون وألف المد تشكالن مقطعاً صوتياً واحدا 

 وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الالم والفتحة /  تشكالن مقطعاً صوتياً واحداً. قولوا /ل 

 ‘.نال’التوقف لمدة ثانيتين نااااااال  صفقوا للداللة على كل مقطع صوتي مع 

 

 لمتدربين على تقطيع الكلمة األولى بالتصفيق.هنئوا ا. 30

 ا     د  ن  ر
 
 

     لنا
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 قولوا .31

إّن تعلّم فصل المقاطع الصوتية في الكلمات مهم لتنمية الوعي الصوتي 

مقاطع صوتية على تسريع  إلىلدى المتعلمين. تساعد تجزئة الكلمات 

فة وقد تساعد المتعلمين على القراءة عملية قراءة الكلمات غير المألو

 بطالقة ودقة أكبر وعلى تعلم التهجئة بدقة أكبر. 

 لىإيمكنكم تحويله  ،عندما يتقن التالمي  مهارة فصل المقاطع بالتصفيق

تمرين ممتع بالطلب منهم النقر على األرض بأقدامهم، أو على ظهور 

 زمالئهم.

 قولوا .32

الصوتية حتى نتمكن من قراءتها. نستطيع نا للتو فصل المقاطع هيلقد أن

 أيضًا فصل المقاطع الصوتية كي نتمكن من كتابتها.

صل فسوف أقول كلمًة ما. وأريد منكم أن ترددوا الكلمة خلفي ثم سن

سنكتب جميع  ،المقاطع معًا بالتصفيق. عند انتهائنا من التصفيق

 المقاطع الصوتية معًا.

 المتدربين أن يرددوا خلفكم. ينبغي على’. يردا‘الفظوا كلمة   .33

 أن يقطّعوا الكلمة معكم بالتصفيق. متدربيناطلبوا من ال  .34

 قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي:

  ًقولوا /دا/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الدال وألف المد تشكالن مقطعاً صوتيا

 واحداً.

 / وياء المد تشكالن مقطعاً صوتياً  راءمرة واحدة للداللة على أّن ال ي/ وصفقوارقولوا

 واحداً.

 اسألوا .35

 ما المقطع األول ال ي فصلناه؟ 

 خ وا إجابة واحدة .36

 اإلجابة: /دا/

 اسألوا .37

 هي الحروف التي يتكون منها المقطع /دا/؟ ما 

 خ وا إجابة واحدة .38

 ‘ا ’ و ‘ د’               

 اكتبوا الحرفين على السبورة: .39

 

عندما ُيطلب منكم كتابة الحروف على السبورة،  مالحظة للمدربين:

. فعلى طلب ذلك منكملم يتم  اكتبوها دون إدخال عالمات االقتباس ما
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على السبورة، عليكم كتابته كما هو ‘ د’ُطلِّب منكم كتابة  إذاسبيل المثال، 

 موضح في األسفل.

 

 

 اسألوا .40

 ما المقطع الثاني ال ي فصلناه؟ 

 خ وا إجابة واحدة .41

 ي/."ر/ "

 اسألوا .42

 هي الحروف التي يتكون منها المقطع /ني/؟ ما

 خ وا إجابة واحدة .43

 ‘ي’و ‘ ر’

أنه في حال وجد أحد التالمي  صعوبة في ت كر الصوت ال ي يشكله  متدربينأخبروا ال .44

 يمكنهم استخدام الكلمة األساسية لمساعدتهم على الت كر. ،الحرف

 قولوا .45

ول لك ‘ ر’تبدأ بـ ‘ ريشة‘. ’ريشة‘/ هي رالكلمة األساسية لصوت / 

 ‘.ر’/ هو رالحرف ال ي شكل صوت /

مما : من ميزات األبجدية العربية هي أّن اسم الحرف يحوي صوت الحرف للمدربين مالحظة

 صوت الحرف. يسّهل على المتعلمين تذكر

 

 على السبورة.‘ دا’بجانب ‘ ير’اكتبوا مقطع  .46

 ا     د  ن  ر
 
 

   دا
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 قولوا .47

علم المتعلمين عدّ المقاطع الصوتية بجعلهم يعدون عدد نأيضًا أن  نايمكن

المرات التي يفتح فيها فمهم عند لفظ كلمة. وللقيام ب لك، يمكن 

للمتعلمين وضع يدهم تحت ذقنهم ليشعروا بفمهم يفتح أو يمكنهم 

يمكن فصل المقاطع في كلمة  ،النظر في مرآة. على سبيل المثال

 بالشكل التالي.‘ مدرسة’

 :بينما يقوم اآلخرون بوضع أيديهم تحت ال قن ادعوا أحد المتدربين للتصفيق معكم

 

 قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي:

 /وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الميم والفتحة مع الدال الساكنة  قولوا /مْد

 تشكل مقطعاً صوتياً واحداً.

  ًقولوا /ر / وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الراء والفنحة تشكّل مقطعاً صوتيا

 واحداً.

  قولوا /سة/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن السين والفتحة مع  التاء المربوطة

 لساكنة تشكل مقطعاً صوتياً واحداً.ا

 ‘.مدرسة‘صفقوا للداللة على كل مقطع صوتي مع التوقف لمدة ثانيتين        

 

 إن رغب المتدربون بتقطيع كلمٍة أخرى، كرروا العملية مع كلمة "دفتر". .48

 لمتدربين على فصل المقاطع الصوتية بنجاح لكتابتها.هنئوا ا .49

 قولوا .50

بالتصفيق مهارًة أساسيًة في القراءة. ستالحظون يُعد  فصل المقاطع 

في الخطط الدرسية أنكم ستفصلون المقاطع مع تالمي كم لتقطيع 

    

   

 ا     د  ن  ر
 
 

  داري
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الكلمات. عليكم تشجيعهم على فصل المقاطع الصوتية في الكلمات 

 كلما رأوا كلمًة غير مألوفٍة أو كلما أرداوا كتابة كلمٍة جديدٍة.

 

 التمرين

 

أفراد، مجموعات | الترتيب:  دقيقة 20|  المدة:   المقاطع بالتصفيقتدريب فصل : النشاط

 صغيرة

 

أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون اآلن على نطق أصوات الحروف وفصل المقاطع في  .1

 الكلمات.

مررو الوعاء/الصندوق/القبعة التي تحوي الكلمات بين المتدربين. اطلبوا منهم اختيار قصاصة  .2

 .واحدة منها لكل منهم

 قولوا .3

أريدكم أن تفصلوا المقاطع في الكلمة التي اخترتموها بشكل  بدايًة،

نبغي عليكم فصل ، ياتكنتم تعرفون مسبقًا قراءة الكلم منفرد. حتى لو

 .هاالمقاطع في

 كتيّبمن  28ة في الصفحات األساسية بعد ذلك، تفقدوا جدول الكلم

الصوت لكل -الكلمة األساسية-القراءة للمتدربين للتدرب على الحرف

 حرف في كلمتكم. 

اطلبوا من المتدربين التدرب على فصل المقاطع في كلماتهم بشكل منفرد. تجولوا في  .4

 الغرفة لتقديم المساعدة والتأكد من أّن المتدربين ينطقون األصوات بالشكل الصحيح.

 دقائق، قولوا  3بعد مرور  .5

 ،في الكلمات. واآلن لقد قمتم بعمٍل ممتاز في فصل المقاطع الصوتية

مجموعات صغيرة حيث سيقوم كل  منكم بقراءة  إلى سوف ننتقل

الكلمة التي اخترتموها ومساعدة بقية أعضاء المجموعة على فصل 

 المقاطع فيها.

كلمتكم لبقية المجموعة. بل قولوا الكلمة وافصلوا المقاطع  كشفواال ت

الصوتية في مجموعتكم. مالحظة: بما أننا سنعمل في مجموعات 

صغيرة، سنقوم بالتصفيق دون إصدار أصوات. بعد ذلك سيقوم أحد 

المتطوعين من المجموعة بكتابة الكلمة على ورقة المجموعة. معكم 

 دقيقة من الوقت. 20

 ُكتِّب على السبورة واكتبوا الخطوات:امحوا ما  .6
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أشخاص. أعطوا كل مجموعٍة ورقًة  5 إلى 3لى مجموعات صغيرة من إقسموا المتدربين  .7

 بيضاء.

 التدريب.ب لكتابة الكلمة األولى والبدء ادعوا المجموعات الختيار ممثليها .8

 لى التصفيق وقدموا الدعم.إأثناء تدرب المجموعات واستمعوا  تجولوا في الغرفة .9

نهت أ إذاالى الصندوق/الوعاء/القبعة.  هااصات الورق أثناء تجولكم وأعيدواجمعوا قص  .10

، ادعوهم الختيار كلمات جديدة من جموعات التمرين قبل انتهاء الوقتالم

 الصندوق/الوعاء/القبعة ومتابعة التدريب.

 اشكروا المتدربين على مشاركتهم. ،دقيقة 20بعد مرور   .11

 أية أسئلة حول عملية فصل المقاطع بالتصفيق. ن كان لديهماسألوا المتدربين إ  .12

 

 تطبيق

 

 : مجموعات صغيرة، المجموعة الكليةالترتيب دقائق | 10: المدةاستعراض   |  النشاط: 

 

 اسألوا  .1

من المهم أن يتمكن التالمي  من سماع وفصل المقاطع  رأيكمب ذامال 

 في كلمٍة ما؟

دقيقتين. ادعوا المتدربين المتطوعين زميل/ة للمناقشة لمدة  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .2

 دقائق. 5لمشاركة إجاباتهم لمدة 

 أمثلة حول اإلجابات:

 على قراءة كلمات ال يعرفونها. ألنها تساعدهم-

 اعدهم على التهجئة.سألنها ت-

 ألنها تطور مهارات السمع لديهم.-

 قولوا  .3

 اقرؤوا الكلمة بوضوح .1

 للمجموعة. ال تظهروا الكلمة.

تقوم المجموعة بفصل  .2

المقاطع في الكلمات وتقول 

 صوت كل حرف فيها.

يقوم أحد أعضاء المجموعة  .3

 بكتابة الكلمة.
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معرفة نطق أصوات الحروف وفصل المقاطع الصوتية  إلىيحتاج التالمي   

 في الكلمات ألنها:

 قراءة الكلمات التي ال يعرفونها. تساعدهم على -

 كتابة الكلمات.-

 تساعد التالمي  ال ين يتعلمون لغة جديدة على قراءة الكلمات.-

 تطور الوصالت في الدماغ بين ما يراه التالمي  ويسمعونه.-

 على آرائهم و مشاركتهم.اشكروا المتدربين  .4
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 الصوت-الكلمة األساسية-: المقدمة و الحرف6تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 45 الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 

 أساسيةرسائل 

  ُالتالمي  بالحرف ال ي سوف يركز عليه الدرس وحركات عرّف مقدمة خطط الدرس اليومية ت

 المد الطويلة والقصيرة التي ُيلفظ معها.

 تركز األقسام المتبقية من الدرس على عرض الحرفتهيئةبعد االنتهاء من قسم ال ، 

بأشكاله المختلفة ألن التالمي  سيرون وسيكتبون الحرف بأشكاله المختلفة مع تطور 

 مراحل كفاءاتهم القرائية.

   الصوت التالميذ بصوت الحرف المخصص لذلك اليوم -الكلمة األساسية-عرّف نشاط الحرفي

 كلمًة أساسيًة لتساعدهم على تذكر صوت الحرف. ويقّدم

 أن تصبح تلقائية. في كل مرة :  إلىالصوت -الكلمة األساسية-يتمرن التالميذ على الحرف

الحرف أوالً، ثم الكلمة األساسية، ثم الصوت. فتصبح الكلمة األساسية جسراً في أذهانهم 

 بين الحرف الذي يرونه والصوت الذي يسمعونه.

 

 مالحظة الحساسية

حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية  تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحدٍّ 

مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند توضيحكم لنشاط ما، من المهم إدراك أن 

 وحافظوا على‘ كتالمي ’النشاط جديد على المتدربين. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين 

ى عندما يطرحون إجابات غير إيجابيتكم وتقديم الدعم كما لو أنكم تعلّمون أطفاال حت

صحيحة. ت كّروا بأنهم يتعلمون وأنه ال يبنغي عليهم أن يقوموا ب لك بإتقان من المرة 

األولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم 

 وليست اختباراً لمعارفهم أو مهاراتهم.

 

 الموارد المطلوبة

 قلم حبر سميك ولوح توضيحيسبورة وطباشير / 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

  كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 جرس، الخ(ةآله موسيقية )طبل ، 

 أغنية أو تصفيق لحن ما 
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 التحضير المطلوب 

 :إعداد السبورة كما هو مبين 

 

  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

  اقتضى األمر. إذاجهزوا لحناً للتصفيق 

 

 جلسة التدريب لمحة عن

الصوت -الكلمة األساسية-المدربون في ه ه الجلسة نشاطات المقدمة و الحرف شرحي

-في خطة درس القراءة اليومية. ثم يتدرب المتدربون على إعطاء نشاطات المقدمة والحرف

-المتدربون المقدمة والحرف شرحالصوت مع شريك/ة. في الختام، ي-الكلمة األساسية

في فوائد ه ه النشاطات مع  نظرونالصوت في مجموعات صغيرة وي-الكلمة األساسية

 المجموعة الكلية.

 

  

 َذَهبَْت راما فِي ن ْزَهٍة إلى النّْهِر َمَع أّمِها. ر

ْرَب ِعّشِ الَعَصافيرو َرأَْت   ريَشًة َرماديًَّة ق 

اْبَتَسَمْت راما و قالْت: َسأ َخبِّئ  الريَشَة 
 بَْيَن َدفاتِري.
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 دقائق 5: المدة الصوت | -الكلمة األساسية-و الحرف تهيئةمقدمة للط: النشا

 : المجموعة الكليةالترتيب

 

 المتدربين أنهم سيبدؤون بتعلم كيفية إعطاء كٍل من نشاطات خطة القراءة اليومية.أخبروا  .1

 قولوا .2

نشاٍط جديد وسوف تراقبونني ستركز كل من الجلسات القادمة على  

ثم سيكون لديكم وقت للتدرب مع شركائكم أو في مجموعات  شرحها،أ

 صغيرة.

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .3

 
 ا على لوحاسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبوا عن األسئلة أو اكتبوه .4

 الحقاً.ها نالمالحظات لإلجابة ع

 

 عرضال

 

: الترتيب دقيقة  |   15: المدةالصوت |  -الكلمة األساسية-توضيح المقدمة و الحرف النشاط:

 المجموعة الكلية

 

 ذكروا المتدربين أن هناك طرقاً مختلفة لتعليم القراءة. .1

حيث يتم تعريف التالمي  ‘ تهيئةال’دروس القراءة تبدأ بقسم  أخبروا المتدربين أّن جميع .2

. ثم ومراجعة لحرف اليوم السابق بالحرف الجديد ال ي سوف يتعلمونه في ذلك الدرس

 للحرف وصوته.‘ تقديم’سيكون هناك 

 من كتيب القراءة للمتدربين. 29الصفحة  في‘ المقدمة’من المتدربين قراءة اطلبوا  .3

 :6تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

الكلمة -الحرف’و ’ المقدمة‘إعطاء   .1
لخطة الدرس ’ الصوت-األساسية

 اليومية.
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هو المكان ال ين يعرّفون فيه التالمي   تهيئةن أن نشاط المقدمة في قسم الأخبروا المتدربي .4

عند تقديمه للمرة األولى كما يقوم قسم التهيئة بمراجعة حرف اليوم  على حرف اليوم

 .السابق أو حروف المراجعة من خالل طرح أسئلة شفهية أو لعبة قصيرة

 قولوا .5

فهي تعرض شكل الحرف األساسي.  الكتابةتعرّف المقدمة مفاهيم  

وهي تعلم الصوتيات ألنها تساعد التالمي  على معرفة شكل الحرف 

 واسمه.

 (4، درس 8)األسبوع  وضحوا نشاط المقدمة كالتالي: .6

بعض  إلىمن درس البارحة باإلضافة ‘ ر’يراجعون حرف نهم سألتالمي  أخبروا ا .1
 الحروف األخرى التي تعلموها سابقاً.

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

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

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

 

 مكتوباً بخط كبير كفاية حتى يراه جميع التالمي .’ ر‘احرصوا بأن يكون حرف 

 

 .تهيئةلأخبروا التالمي  أّن ذلك كان كل شيٍء في قسم ا .7

 .تهيئةالاسألوا التالمي  حول ما رأوكم تقومون به في قسم  .8

 ادعوا أحد المتدربين لإلجابة. الهدف هنا هو توضيح األصوات المختلفة للحرف. .9

 قولوا .10

من نشاطين  عرض. يتكوت قسم العرضقسم الالقسم التالي هو  

واء. سنركز في الصوت و الكتابة في اله-الكلمة األساسية-الحرف -اثنين 

-الكلمة األساسية-والتدرب على الحرف النظر فيه ا القسم على 

 الصوت.

من  30صفحة في ال‘ الصوت-الكلمة األساسية-الحرف’اطلبوا من المتدربين قراءة نشاط  .11

 كتيب القراءة للمتدربين.

الصوت يقدم الحرف وصوته والكلمة -الكلمة األساسية-أخبروا التالمي  أّن نشاط الحرف .12

 األساسية كي تساعدهم على ت كر الصوت.

 قولوا  .13

ألنه يعرّف  الوعي الصوتيالصوت في تعليم -الكلمة األساسية-يفيد الحرف •

 الصوت الفردي ال ي سيسمعونه في كلمة مع حرف اليوم. بالتالمي  

 ألنه يربط الصوت بالحرف.  الصوتياتكما أنه يعلم  •

 فقد تم تصميم .ألن التالمي  يتعلمون الكلمات األساسية المفرداتكما أنه يعلم  •

 الصور بشكل يسهل رسمها على السبورة. 
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يجب اإلبقاء  –ه السلسلة ال يجب أبداً تغيير الكلمة األساسية في ه  –ت كروا  •

 .الصوت-الكلمة األساسية-نشاط الحرف على الكلمة األساسية نفسها في

 

 الصوت:-الكلمة األساسية-وضحوا الحرف .1

  ر‘ذكّروا التالمي  بأن حرف اليوم هو.’ 

  صورة الريشة على السبورة. إلىقوموا باإلشارة 

 

 اسألوا .2

 "ما ال ي يوجد في الصورة؟" 

 فهم على صواب!’, ريشة‘حزر التالمي   إذا •

 وقل لهم بأنها ريشة.’ تخمين جيد‘حزر التالمي  شيئاً آخر، قل  إذا •

 قولوا •

 

له صوت /ر/ و أّن الكلمة األساسية التي يجب ت كر صوت حرف ’ ر‘حرف  

 ’.ريشة‘فيها هي ’ ر‘

 –’ ر’: ‘ر‘الصوت للحرف -سيةالكلمة األسا-اذكروا الحرف  •

 اطلبوا من التالمي  تكرار ذلك./ر/.  –ةريش

ريشة  –’ ر)‘الصوت  -األساسية الكلمة  -تمرنوا على الحرف •

 مرات. 3/ر/( مع التالمي  على األقل  –

 

 الصوت.-الكلمة األساسية-أّن ذلك كان كل شيٍء في نشاط الحرف متدربينأخبروا ال .14

 اسألوا المتدربين حول ما رأوكم تقومون به في هذا النشاط. .15

أحد المتدربين لإلجابة. الهدف هو أن ت كروا الحروف والكلمة األساسية والصوت  ادعوا .16

 بوضوح وبنفس الطريقة كل مرة.

من كتيب  30في الصفحة ‘ الصوت-الكلمة األساسية-الحرف’في نشاط ‘  ر’ إلىأشيروا  .17

 القراءة للمتدربين.

 قولوا .18

 ستالحظون أّن الحرف في الخطط الدرسية يُكتب بين عالمات "

 ،عليكم ذكر اسم الحرف. أما عند الكتابة ،االقتباس. فعندما ترون ذلك

 "فال يجب أن تقوموا بإضافة عالمات االقتباس.

 الحرف على السبورة. الحظوا عدم وجود عالمات االقتباس حول الحرف. إلىأشيروا  .19

 قولوا .20

ين خطين مائلين. بستالحظون أّن الحرف في الخطط الدرسية يُكتب  "

 "صوت الحرف. نطقعليكم  ،ترون ذلكفعندما 

 قولوا .21
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سيُطلب منكم في بعض الدروس مراجعة الحروف التي تعلمها التالمي  "

الصوت والطلب من التالمي  -الكلمة األساسية-مسبقًا وذلك ب كر الحرف

 "تكرارها. يجب أن يتم ذلك بنفس طريقة حرف اليوم.

 عملية فصل المقاطع بالتصفيق.ن كان لديهم أية أسئلة حول إاسألوا المتدربين  .22

 

 التمرين

 

 | دقيقة 15 المدة:|   الصوت-الكلمة األساسية-التمرن على المقدمة و الحرف: النشاط

 : ثنائياتالترتيب

 

الصوت -الكلمة األساسية-أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون على إعطاء المقدمة و الحرف .1

 لدرسٍ ما في ثنائيات.

من كتيب القراءة للمتدربين  30في الصفحة  المقدمة إرشاداتمكن للمتدربين مراجعة ي .2

 قبل التدريب إن أرادوا ذلك.

  قولوا .3

 

أن يتوقف اللحن. وعندما  إلىالغرفة وعليكم التجول في  سأعزف لحناً أو ربما أصفق."

 ".تهيئةيكم إيجاد شريك/ة للتدرب على اليتوقف عل

 

عليهم أن يجدوا شريكا/ة بسرعة وأن  ،الموسيقىادعوا المتدربين للوقوف. عندما تتوقف  .4

كما هو مكتوب في كتيّب القراءة للمتدربين. عليهم أن يحرصوا على إيضاح ‘ ر’يقدموا حرف 

 حركات المد القصيرة والطويلة مع الحرف.

 أثناء تجول المتدربين في الغرفة. ثوانٍ  10اعزفو موسيقى أو صفقوا لحناً لمدة  .5

 الموسيقى قولواعندما تتوقف  .6

 ".جدوا شريكاً/ًة" 

 
دقائق لكل منهم للتدرب على  3عندما يجد المتدربين شركاءهم، أخبروهم أّن لديهم  .7

لوا معاً  متدربين 3اطلبوا من ، غير متساوٍ  متدربينن كان عدد التقديم حرف اليوم. إ أن يعم 

 في مجموعة صغيرة مع اإلبقاء على المجموعات الثنائية.

 ستماع للنقاشات.لالتجولوا في الغرفة  .8

, أخبروهم أنهم سيتدربون اآلن على تهيئةلمجموعات الثنائية من قسم العندما تنتهي ا .9

 الصوت.-الكلمة األساسية-قسم الحرف

 أثناء تجول المتدربين في الغرفة. ثوانٍ  10اعزفو موسيقى أو صفقوا لحناً لمدة  .10

 قولوا  ،عندما تتوقف الموسيقى .11
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 "شريكاً/ًة. جدوا" 

دقائق لكل منهم للتدرب على تعليم  4أخبروهم أن لديهم  ،شركاءهم ونعندما يجد المتدرب .12
 نالصوت كما هو مكتوب في كتيّب القراءة للمتدربين. إ-الكلمة األساسية-شركائهم الحرف

أن يعملوا معاً في مجموعة صغيرة  متدربين 3اطلبوا من ، غير متساوٍ  متدربينكان عدد ال
 اإلبقاء على المجموعات الثنائية. مع

 تجولوا في الغرفة لالستماع للنقاشات. .13

الصوت مرة أخرى مع -الكلمة األساسية-أنهم سيتدربون على الحرف متدربينأخبروا ال .14

 شريك/ة جدد.

اعزفوا موسيقى ثم توقفوا ثم اطلبوا من التالمي  إيجاد شركائهم  -كرروا نفس الخطوات  .15

ئية. تجولوا الصوت في مجموعاتهم الثنا-الكلمة األساسية-الحرف كي يتدربوا على تعليم

 أسئلتهم أثناء التدريب. نفي الغرفة وأجيبوا ع

 

 تطبيق

 

 مجموعات صغيرة, المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةاستعراض   |  النشاط:

 

 اشكروا المتدربين على عملهم. .1

 أشخاص. 4 إلى 3مجموعات صغيرة من  إلىقسموا المتدربين  .2

 قولوا .3

  الكلمة األساسية-المقدمة و الحرف شرحأحد المشاركين في مجموعتكم لاختاروا-

دقائق إلتمام  10من كتيب القراءة للمتدربين. أمامكم  31و  30الصوت في الصفحات 

 النشاط.

 من  عضواً جديداً روا األول, اختا شرحن هناك متسع من الوقت بعد الكا إذا

 مرة أخرى. ليقوموا بالشرحمجموعتكم 

 تجولوا في الغرفة أثناء تدرب المجموعات. .4

حالة المجموعة  إلىعندما تنتهي المجموعات من التدريب، اطلبوا من المتدربين أن يعودوا  .5

 الكلية.

 في النشاطات التي درسوها في مجموعاتهم الصغيرة. نظروا فياطلبوا من المتدربين أن ي .6

 اسألوا .7

  بنجاح؟ما ال ي قمنا به 

  التحسين في المرة القادمة؟ إلىما ال ي يحتاج 

 أن يجيبوا. متدربين 3أو  2اطلبوا من  .8

 اقرؤوا إحدى السلوكيات األساسية التي لم ي كرها المتدربون: .9

  ,تأكدوا من أّن كل التالمي  جاهزون لالستماع )يجلسون بشكل سليم، ولكن مريح

 ذلك(. إلىوبانتباه و ما 

  الحرف بشكل متسق.قوموا بنطق صوت 

 الصحيحة المرافقة لحرف اليوم. ساسيةاستخدموا الصورة األ 
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 استمعوا بينما يقوم التالمي  بالتمرن على أصوات الحروف، مكررين تتابع الحرف-

الصوت حسب الحاجة لمساعدة التالمي  على نطق الصوت -الكلمة األساسية

 بشكل صحيح.

 اسألوا .10

 همة لتعلم التالمي ؟برأيكم تعد ه ه األقسام م ماذال

 أن يجيبوا. متدربين 3أو  2اطلبوا من  .11

 اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .12
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 : الكتابة في الهواء7تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 45 الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 بما يلي:سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام 

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

 

 أساسيةرسائل 

  للتالميذ كيف يكتبون حرف اليوم بأشكاله المختلفة.‘ نشاط الكتابة في الهواء‘يبيّن 

 الذراع و الجانب األعلى  في مرحلة نمو عضالت الكتابة، تنمو العضالت الكبيرة الموجودة في

أوالً. وعندما تصبح قويًة بما يكفي، يبدأ التالميذ بتطوير السيطرة على العضالت  من الكتف

 الصغيرة في الذراع و اليدين والتي تسمح لهم بالكتابة بشكل واضح على الورق.

  نكتب الحروف في الهواء بأكبر خط ممكن بواسطة إصبعين لتقوية جميع العضالت الكبيرة

 فاستخدام إصبع واحد يقوي بعض العضالت فقط. .في الساعد والكتف

  الكتابة على الورق لتقوية العضالت األصغر يتمرن التالمي  على  ،من الدرس وقت الحقفي

 في سواعدهم و أيديهم.

 .)ينبغي تشجيع التالمي  على الكتابة باستخدام اليد التي تريحهم )اليمين أو اليسار 

 

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارة معقدة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند توضيحكم لنشاط ما، من المهم إدراك أن 

 وحافظوا على‘ كتالمي ’النشاط جديد على المتدربين. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين 

دعم كما لو أنكم تعلمون أطفاال حتى عندما يطرحون إجابات غير إيجابيتكم وتقديم ال

صحيحة. ت كروا بأنهم يتعلمون وأنه ال ينبغي عليهم أن يقوموا ب لك بإتقان من المرة 

األولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم 

 وليست اختباراً لمعارفهم أومهاراتهم. 

 

 الموارد المطلوبة

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 وعاء/صندوق/قبعة 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

  كتيّب القراءة للمتدربين 

  بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب
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  اكتبوا أهداف الجلسة على لوحٍ توضيحيٍ بخطٍّ كبيٍر حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 اٍل على الجدار.األهداف في مكان ع

  اجمعوا أو حضروا قصاصة ورق لكل من المتدربين. واكتبوا حرفاً واحداً من األبجدية على كل

 أو قبعة.أو صندوق قصاصة. اطووا القصاصات وضعوها في وعاء 

 

 التدريب لمحة عن جلسة

المدربون في ه ه الجلسة نشاط  الكتابة في الهواء في خطة درس القراءة اليومية.  شرحي

في الختام, ‘. تابة في الهواءالك’ طة مجموعات صغيرة لنشاثم يتدرب المتدربون على قياد

المجموعة في فوائد الكتابة في  نظرالكلية وت متطوعون متدربون النشاط للمجموعة شرحي

 الهواء.
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقائق |  5 المدة:الكتابة في الهواء |  النشاط:

 

أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون اآلن على النشاط التالي في الدرس أال وهو الكتابة في  .1

 الهواء.

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .2

 
 على لوحاألسئلة أو اكتبوها  نكان لديهم أية أسئلة. أجيبوا ع اسألوا المتدربين إن .3

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةتوضيح الكتابة في الهواء  |   النشاط:

 

ع م أخبروا المتدربين أن النشاط الثاني في قسم التقديم يعرض كيفية كتابة حرف اليوم .1

 من خالل كتابته في الهواء بواسطة األصابع. أشكاله

 ذكروا المتدربين أّن هناك طرقاً مختلفة لتعليم القراءة. .2

 لواقو .3

منها العضالت الكبيرة في  ،العديد من العضالت خداماست إلىتحتاج كتابة الحرف 

 أذرعنا وأعلى الكتف ومنها العضالت الصغيرة في أذرعنا ومعصمنا وأيدينا.

 الكتابة في الهواء نشاط يقوي عضالت التالمي  الصغيرة والكبيرة.

 :7تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

  في خطة ’ الكتابة في الهواء‘نشاط شرح
 اليومية. الدرس
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من كتيب القراءة  31في الصفحة ‘ الكتابة في الهواء’اطلبوا من المتدربين قراءة نشاط  .4

 للمتدربين.

 قولوا .5

م الكتابة في الهواء الكتابة ألنها تبين للتالمي  أشكال جميع حروف علّ ن 

 األبجدية. ونقوم بها لتعليم التالمي  كتابة أشكال الحرف المختلفة.

 تتبعوا خطوات نشاط الكتابة في الهواء في كتيب القراءة للمتدربين:  .6

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

  ر، ـر( ’.ر‘وضحوا الكتابة الهوائية لحرف( 

  ادعوا التالمي  كي يكتبوا الحرف في الهواء أوالً و عيونهم مفتوحة، وبعد ذلك بعيون

 مغمضة.

 !ذكروا التالمي  أّن عليهم إبقاء أيديهم و أصابعهم مستقيمة و مشدودة 

 قولوا .7

أن تقفوا بنفس اتجاه التالميذ عندما تقومون بتوضيح الكتابة في  تذكروا

 الهواء، وذلك كي يستطيع التالميذ تقليدكم بشكٍل دقيق. 

 في حال قمتم به وأنتم تقفون أمام التالمي ، سيقومون بعكس مايرونه ،

 مما يجعل ذلك معقدًا.

سوف يُطلُب منكم في بعض الدروس مراجعة الحروف التي تعلمها 

. يجب أن الطلب من التالمي  كتابتها في الهواءبالتالمي  مسبقًا وذلك 

 يتم ذلك بنفس طريقة حرف اليوم. 

ليس  .ستخدام اليد التي تريحهمي تشجيع التالمي  على الكتابة باينبغ

أراد التالمي  الكتابة باليد اليسرى طالما أن ذلك  هناك أية مشكلة إن

 يريحهم.

 نشاط إلىبعد أن يتقن التالمي  الكتابة في الهواء، بإمكانكم تحويله 

إصبعين، أو  خدامكتابة الحرف على الطاولة باستممتع بالطلب منهم 

 على راحات يديهم أو على ظهر شركائهم.

مراجعة والتقييم شجعوا المخصصين لل 12و  11ألسبوعين في ا                

التالميذ على الكتابة على الورق وذلك من خالل توزيع قصاصات ورق 
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طلب منهم كتابة أسمائهم وحروف المراجعة لليوم مما لعليهم وا

كما  يمكنكم من تقييم أدائهم لتقديم المساعدة في المستقبل.

 كيز على الكتابة علىيمكنكم االستغناء كلياً عن الكتابة في الهواء والتر

الورق. في حال كان مستوى التالميذ متقدماً، يمكنكم التركيز على 

 كتابة الكلمات عوضاً عن الحروف.

 ‘.الكتابة في الهواء’اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة حول نشاط  .8

 

 التمرين

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقيقة |  20: المدةالكتابة في الهواء  |   على التمرن النشاط:

 

 ‘.الكتابة في الهواء’أنهم سيتمرنون اآلن على نشاط  متدربينأخبروا ال .1

من كتيب القراءة  32الكتابة في الهواء في الصفحة  إرشاداتمكن للمتدربين مراجعة ي .2

 للمتدربين قبل التدريب إن أرادوا ذلك.

 أن يختاروا واحدة لكل منهم.مرروا صندوق/ وعاء/ قبعة الحروف واطلبوا من المتدربين  .3

من كتيب القراءة  32للتحقق من أمثلة كتابة الحرف في الصفحة  متدربينادعوا ال .4

 للمتدربين للتّمرن على طريقة كتابة الحرف ال ي اختاروه.

 أشخاص. 4 إلى 3مجموعات صغيرة من  إلىقسموا المتدربين  .5

 قولوا .6

ستتدربون اآلن على قيادة نشاط الكتابة في الهواء في مجموعاتكم  

الصغيرة. وسيقوم كل منكم بقيادة الكتابة الهوائية للحرف ال ي 

 دقيقة إلتمام الحروف 15اخترتموه. أمامكم 

تجولوا في الغرفة أثناء تدرب المجموعات على إعطاء الكتابة في الهواء. اعرضوا تقديم  .7

 األسئلة عند الحاجة. الدعم وأجيبوا عن

 

 تطبيقال

 
 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10المدة: االستعراض |  النشاط:

 

 اشكروا المتدربين على عملهم. .1

أمام ‘ تابة في الهواءالك’رفة و إعطاء نشاط مقدمة الغ إلىادعوا أحد المتطوعين للقدوم  .2

 ‘.كتالمي ’بشكٍل فعاٍل ومحترٍم المجموعة الكلية. يجب على جميع المتدربين المشاركة 

 في ه ه الجلسة. تعلموه ي الكتابة الهوائية ال نشاط نظر فياطلبوا من المتدربين ال .3

 اسألوا .4

التحسين في المرة  إلىما ال ي قمنا به بنجاح؟ ما ال ي يحتاج 

 القادمة؟
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 أن يجيبوا. متدربين 3أو  2اطلبوا من  .5

 لم ي كرها المتدربون:اقرؤوا إحدى السلوكيات األساسية التي  .6

 .اكتبوا حرف اليوم بخطٍّ كبيٍر على السبورة كي يتسنى لجميع التالمي  رؤيته 

 .قفوا بنفس اتجاه التالمي  أثناء توضيح الكتابة في الهواء 

 مثلوا تشكيل الحرف ب راع مستقيمة و ثابتة و إصبعين 

  تمرينات عند الحاجة راقبوا التالمي  أثناء قيامهم بالكتابة في الهواء و أضيفوا

 لمساعدة التالمي  على الفهم.

  اسألوا .7

 برأيكم تعد ه ه األقسام مهمة لتعلم التالمي ؟ ذامال

 

 أن يجيبوا. متدربين 3أو  2اطلبوا من  .8

  اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .9
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 تامو الخ ستعرا : اال8تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 20 الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 

 أساسيةرسائل 

المرة األولى. فهي عملية تحتاج  ليس من الضروري إعطاء خطط الدرس اليومية بإتقان من

وقتاً إلتقانها. ولكن مهما كانت التحديات والنجاحات فإن إعطاء درس قراءة كه ا سيحسن 

 من مهارة القراءة لدى التالمي .

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

القرائية للمتدربين.  من المحتمل أن تكون ه ه االستراتيجيات  مستوى و التجارب

والمفاهيم المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على المتدربين. ت كروا أنهم يتعلمون بشكل 

أمثٍل في بيئٍة إيجابيٍة وشاملٍة لبناء الثقة بالنفس مما يعني استخدام لغٍة داعمٍة و وديٍة 

 ء والرجال بحيث يعامل المتدربون زمالءهم باحترام.تضمن فرص مشاركٍة متساويٍة للنسا

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

  أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 

 التحضير المطلوب

 ال يوجد

 

 جلسة التدريب لمحة عن

القسم النجاح والتحديات في إعطاء بمواضع المتدربون في هذه الجلسة سيفكّر المدربون و

 األول من خطط الدرس اليومية. ثم يقوم المدربون بشرحٍ سريعٍ لليوم الثاني من التدريب.
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  15: المدةالتفكر بمواضع النجاح والتحديات   |    النشاط:

 

 إتمامهم لليوم األول من تدريب القراءة. على لمتدربينهنئوا ا .1

ليس من الضروري إعطاء خطط الدرس اليومية بإتقاٍن من المرة األولى. فهي عملية  تحتاج  .2

 ولكنها ستساعد التالمي  على تحسين مهاراتهم القرائية. ،وقتاً إلتقانها

 اسألوا .3

-باعتقادكم ماهو القسم األصعب من نشاطات المقدمة والحرف الحرف 

 الصوت والكتابة في الهواء بالنسبة للتالمي ؟-لكلمة األساسيةا

 دقائق. 5زميل/ة للمناقشة لمدة  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .4

أن يشاركوا إجاباتهم مع المجموعة  متدربيناطلبوا من اثنين أو ثالثة  دقائق, 5بعد مرور  .5

 الكلية.

 اسألوا .6

 باعتقادكم ما هو القسم األصعب بالنسبة لكم كميسرين؟  

 دقائق. 5زميل/ة للمناقشة لمدة  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .7

أن يشاركوا إجاباتهم مع المجموعة  متدربيناطلبوا من اثنين أو ثالثة  دقائق, 5بعد مرور  .8

 الكلية.

 اسألوا .9

 لدى التالمي ؟ باعتقادكم كيف تساعد ه ه النشاطات تطوير القراءة 

 دقائق. 5زميل/ة للمناقشة لمدة  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين  .10

أن يشاركوا إجاباتهم مع المجموعة  متدربيناطلبوا من اثنين أو ثالثة  دقائق, 5بعد مرور  .11

 الكلية.

 

 الختام

 

 : المجموعة الكليةالترتيب دقائق | 5: المدة استعراض اليوم الثاني  |  النشاط:

 

أنهم سيتعلمون في اليوم الثاني من التدريب كيفية إعطاء القسم الثاني  متدربينال أخبروا .1

 ب على إعطاء ه ه الدروس.س وسيكون لديهم وقتاً أكبر للتدرمن الدر

 قولوا .2

ولكن كلما تدربنا اكثر كلما أصبحت  ،تحتاج ه ه الدروس للتدريب

اءة عند روتينية. وهي تشمل العديد من المهارات التي ستدعم القر

 التالمي .
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م على قراءة همما يساعد ،أصواتًا محددة للحروف علم التالمي سوف يت

سيتمرنون على قراءة كلمات بصرية وتحليل وكلمات ال يعرفونها. 

الكلمات، أي تقطيعها بالتصفيق في الجمل كما لو أنهم يقرؤون نصوصًا 

 لوحدهم.

سيبنون مفرداتهم ويتمرنون على طرح  ،ه ه الدروس من خاللوأيضًا 

األسئلة. إنه نهج  ممتع  ونحن ندرك أنه سوف يساعد على تحسين 

 .التالمي و الثقة لدى  القراءة

عالوة على ذلك، فإن الطبيعة الروتينية له ه الدروس ستمنح التالمي  

 مساحة التعليم في كل يوٍم . إلىشعورًا باألمن والراحة عندما يأتون 

ولكن كلما تدربنا اكثر كلما أصبحت  .حتاج ه ه الدروس للتدريبتكما 

 لدىالمهارات التي ستدعم القراءة  روتينية. وهي تشمل العديد من

 التالمي .

اشكروا المتدربين على عملهم المجد ومشاركتهم القيّمة في اليوم األول من تدريب  .3

 القراءة.

 على لوحاألسئلة أو اكتبوها  نبوا ع. أجياسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .4

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 احرصوا على إطالع المتدربين على مكان وأوقات اليوم الثاني من التدريب. .5

 اليوم الثاني. إلىذكروا المتدربين أنه عليهم إحضار جميع الموارد التي حصلوا عليها اليوم  .6

 عليهم تحية الوداع.ألقوا و اشكروا المتدربين مرة أخرى  .7
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 ب واستعرا ي: ترح9تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 40 الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 األساسية في خطة الدرس اليومية المشمولة في يوم التدريب األول  نشاطاتاستعراض ال

 و توضيح تأثيرها على تعلم التالمي .

 لتدريب.ا ي مناستعراض محتوى اليوم الثان 

 

 أساسيةرسائل 

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

 .اآلمنة المساحة في التلميذ يوم يءة فالقرا ومتعة بنية

 

 مالحظة الحساسية

حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية  تعد القراءة مهارة معقدة ذات تحدّ 

االستراتيجيات والمفاهيم من المحتمل تكون مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. 

المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على المتدربين.  فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في 

بيئة إيجابية وشاملة لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغة داعمة و ودية تضمن 

 باحترام. زمالءهمفرص مشاركة متساوية للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون 

 

 ارد المطلوبةالمو

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 .بنك دروس القراءة لكل من المتدربين 
 )ت َوزّع في اليوم األول(

 

 التحضير المطلوب

 إعداد السبورة كما هو مبين.
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 جلسة التدريب لمحة عن

 حيوض ثميرحب المدربون بالمتدربين في ه ه الجلسة في يومهم الثاني ويبدؤون بلعبة. 

. في المتدربون ويتدرب التدريب من األول اليوم في تعلموها التي النشاطات المدربون

 يقدم المدربون لمحة شاملة عن المواد التي سيتعلمونها في اليوم الثاني. ،الختام

 

  

ْنت  أْلَعب  َمَع بَالَوني. بَْعَد َقليلٍ  ب  ك 

الّسماء و قال: "َحاَن طَاَر بَِعيداً فِْي 
 َوْقت  الّدْرسِ يا َعزيزي. إلى اللَّقاء!
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقائق |  10 :المدة | تهيئةترحيب و النشاط:

 

 رحبوا بالمتدربين في يومهم الثاني من تدريب القراءة للميسرين. .1

سماع األصوات يشكل جزءاً كبيراً من تطوير القراءة. عندما يقول التالمي  ذكروهم بأن  .2

فإنهم يسمعون ويفصلون  ،الصوت ويفصلون األصوات بالتصفيق-الكلمة األساسية-الحرف

 األصوات في الكلمات.

 قولوا‘. أصل األصوات’حول لعبة  إرشاداتٍ أعطوا المتدربين  .3

 أغمضوا أعينكم

 األصوات إلىأنصتوا 

 أجيبوا عن األسئلة التي أطرحها

 اطلبوا من المتدربين إغماض أعينهم. .4

  لوا األسئلة التالية.سأا ،قوموا بإصدار األصوات التالية. بعد كل سؤال .5

 أصدروا األصوات التالية. .6

  مرات 5انقروا بقلمكم على الطاولة 

 اضربوا األرض بقدمكم مرتين 

  مرات 4صفقوا 

  الطاولة( مرة واحدةاطرقوا الباب )أو انقروا على 

 مرات 3) أو صوت حيوان آخر(  أصدروا صوت مواء قطة 

 اسألوا  ،بعد كل صوت .7

 

 كم مرة سمعتم الصوت؟

 من أين أتى الصوت؟

 مصدر الصوت. إلىاطلبوا من المتدربين أن يشيروا بأصابعهم  مالحظة للمدربين:

 من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. 2أو 1ادعوا  .8

 .صغائهمعلى حسن إلمتدربين هنئوا ا .9

مفيد لتطوير  (حتى لو لم تكن أصوات حروف)عّد األصوات  خبروا المتدربين أن سماع وأ .10

 القراءة لدى التالمي .

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقائق |  10 :المدة | وتهيئة ترحيب النشاط:
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تبقى من نشاطات  سيتعلمون ماأخبروا المتدربين أنهم في اليوم الثاني من التدريب  .1

 الدروس وسيكون لديهم متسع من الوقت للتدرب على دروس القراءة بطرق شتّى.

بأصابعهم للداللة على درجة الثقة التي يشعرون بها في  شيروااطلبوا من المتدربين أن ي .2

لم يكونوا يشعرون  إذااليومي. عليهم أن يرفعوا إصبعاً واحداً  مقدمة درس القراءة شرح

كانوا واثقين نوعاً ما و  إذاأصابع  3 كانوا يشعرون بشيء من الثقة و إذاوإصبعين  اً بالثقة أبد

 كانوا واثقين كلياً. إذاأصابع  5 كانوا شبه واثقين و إذاأصابع  4

 راقبوا إجابات المتدربين. .3

بأصابعهم للداللة على درجة الثقة التي يشعرون بها في  شيروااطلبوا من المتدربين أن ي .4

في درس القراءة اليومي. عليهم أن يرفعوا  الصوت -الكلمة األساسية-الحرفإعطاء 

كانوا يشعرون بشيء من الثقة  إذالم يكونوا يشعرون بالثقة أبدا وإصبعين  إذاإصبعاً واحداً 

كانوا واثقين  إذاأصابع  5و كانوا شبه واثقين  إذا أصابع 4كانوا واثقين نوعاً ما و  إذاأصابع  3و

 كلياً.

 راقبوا إجابات المتدربين. .5

بأصابعهم للداللة على درجة الثقة التي يشعرون بها في  شيروااطلبوا من المتدربين أن ي .6

لم  إذافي درس القراءة اليومي. عليهم أن يرفعوا إصبعاً واحداً  الكثابة في الهواءإعطاء 

كانوا  إذاأصابع  3كانوا يشعرون بشيء من الثقة و إذايكونوا يشعرون بالثقة أبدا وإصبعين 

 كانوا واثقين كلياً. إذاأصابع  5و كانوا شبه واثقين  إذاأصابع  4واثقين نوعاً ما و 

 راقبوا إجابات المتدربين. .7

ال ي يشعرون بثقة  شركائهم وإخبارهم عن جزء الدرس إلى تاطلبوا من المتدربين االلتفا .8

 أثناء إعطائه وجزء آخر يودون التدرب أكثر إلعطائه.

 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .9

 اسألوا .10

 كيف ستساعد دروس القراءة على تطوير القراءة لدى التالمي ؟

 من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. 3أو  2ادعوا  .11

التالي من القائمة في حال لم يتم ذكرها بعد انتهائهم من مشاركة إجاباتهم، أضيفوا  .12

 مسبقاً:

  يعلّم الدرس أصوات الحروف وطريقة فصل األصوات في الكلمات 

 .يعرّفهم على مفردات جديدة 

 .يقّدم فرصاً للتدرب على القراءة 

 التي تحّسن من حالتهم العاطفية  نبؤيوفر الدرس للتالمي  بنية وإمكانية الت

 واالجتماعية.

 المتدربين على عملهم.اشكروا  .13

 

 التمرين

 

المجموعة الكلّية،  الترتيب:دقيقة |  15: المدةالتدريب على مهارات التعليم  |    النشاط:

 ثنائيات
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استراتيجيات القراءة األساسية التي تعلموها في  اآلن راجعونسيأخبروا المتدربين أنهم  .1

 اليوم األول.

الصوت ال ي -الكلمة األساسية-شركائهم وإخبارهم عن الحرف إلىاطلبوا منهم االلتفات  .2

 يرونه على السبورة.

 :الصوت-األساسية الكلمة-للحرف ترديدهم أثناء الغرفة في تجولوا  .3

/ أو /بِ/ أثناء نطقهم لصوت الحرف. إن صوت أ/ /. احذروا ب/ - بالون -’ب‘ ن يقولوا /َب/أو /ب 

 .( ) أي /ْب/ أو /إب/ حرف الباء هو /ب/

/ب/( واطلبوا من المتدربين أن يرددوا  -بالون  -‘ ب)’الصوت -الكلمة األساسية-الحرف اذكروا .4

 خلفكم.

 .لحرفالصوت ل-الكلمة األساسية-الحرف قول ت كّر على لمتدربينهنئوا ا .5

اطلبوا من المتدربين الوقوف و مّد أيديهم بشكل مستقيم وثابت وكتابة حرف الباء في  .6

 أشكاله.الهواء مع 

أنهم يجب أن يحافظوا  متدربينالحرف في الهواء. ذكروا ال ت كر كتابة متدربين علىلهنئوا ا .7

 على أذرعهم ممدودة في الهواء واستعمال إصبعين.

لكن  ،معكم بالتصفيق. بإمكانهم الجلوس’ باخرة’أن يقطّعوا كلمة متدربين اطلبوا من ال .8

 عدد المرات. إلىنتباه اال اأن يصفقوا بوضوح حتى يستطيعوعليهم 

م ث ثم فصل المقاطع الصوتية فيها )/با/ /خـ/ /رة/(‘ باخرة’اطلبوا من المتدربين نطق كلمة  .9

 نطقها كاملة مرة أخرى.

فصل المقاطع  لمتدربين على فصل المقاطع الصوتية بنجاح. ذكروا المتدربين أنّ هنئوا ا .10

 من قراءة وكتابة الكلمات الجديدة. الصوتية ُيعد استراتيجية تمكنهم وتالمي هم

 

 تطبيق

 

المجموعة الكلّية،  الترتيب:دقيقة |  15: المدة التدريب على مهارات التعليم  |   النشاط:

 ثنائيات

 

نشاطات خطة الدرس اليومية في تدريب اليوم  أنهم سيتدربون على بقية متدربينأخبروا ال .1

 وأنهم سيتجهزون للعمل مع التالمي  في المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم.

 قولوا .2

 .تدريب البارحة حول اطرحوا عليّ أحد األسئلة التي خطرت ببالكم 

ما  اإذ أسئلتهم ليروا إلىسيرجعون  ،اطلبوا من المتدربين كتابة إجاباتهم. عند نهاية اليوم .3

 .نهاتمت اإلجابة ع

 من التدرب على المهارات التي تعلموها البارحة واليوم أنهم سيتمكنون  متدربينذكروا ال .4

 .أمور كثيرة أخرى
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 : دروس القراءة10تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:سيتمكن المتدربون في 

 في خطة درس القراءة اليومي في برنامج  ساسيةالمشاركة و تحديد النشاطات األ

 والتعلّمللّشفاء  المساحات اآلمنة

 

 أساسيةرسائل 

 .تعد خطة الدرس اليومية للقراء المبتدئين تجربة تعليمية عالية التنظيم 

  تزداد صعوبة بالتقدم في المنهاج.تدعم الدروس جميع كفاءات القراءة و 

 

 مالحظة الحساسية

حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية  تعد القراءة مهارة معقدة ذات تحدٍّ 

مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند الشرح التوضيحي في أي درس، ت كروا أن 

شجعوا المشاركة الفعالة المتدربين يتعلمون ه ا النوع من الدروس للمرة األولى. 

تى ح مون أطفاالً وحافظوا على إيجابيتكم وتقديم الدعم كما لو أنكم تعلّ ‘ كتالمي ’للمتدربين 

عندما يطرحون إجابات غير صحيحة. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة 

 مهاراتهم. فرصهم للمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم أو

 

 وارد المطلوبةالم

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب

 :إعداد السبورة كما هو مبين 
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  المتدربين. ضعوا اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريب لمحة عن

يشرح المدربون في ه ه الجلسة خطة درس يومية. ثم يفكر المتدربون بما قام به 

الميسرون و التالمي  خالل الدرس. في الختام، يقارن المتدربون ه ا الدرس بما تعلموه في 

 اليوم األول من التدريب.

 

  

 ح
يا  عْ رِّ سْ ليب. قالت ماما: أ  الح   ة  ب  لْ عُ  دْ حامِّ  ل  م  ح  

 .هُ ب  ر  شْ ت  الحليب لِّ  ن  خِّّ س  أُ  نْ أ   ريدْ د. أُ امِّ ح  

 .ضِّ لى األرْ الحليب ع   ع  ق  و  ف   ةِّ ع  رْ سُ حامد بِّ  ض  ك  ر  

 ي!يا أمّ  ف  سِّ قال: أنا آ حامد و ن  زِّ ح  

 ةِّ ر  في الم   هْ بِّ ت  انْ  نْ كِّ ي. ل  ببييا ح   نْ ز  حْ قالت ماما: ال ت  

 ة.م  ادِّ الق  
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:: دقيقة| مدةال|    المقدمة النشاط:

 

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 

 على لوحاألسئلة أو اكتبوها  ناسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبوا ع .2

 الحقاً. نهاالمالحظات لإلجابة ع

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  35: المدةة  |  ءدرس القرا النشاط:

 

 قولوا .3

قراءة للمستوى المبتدئ يشبه الدروس  واآلن سوف تدرسون درس

 التي سوف تعطونها للقراء في صفوفكم كل يوم. 

من البرنامج مما يعني أنه  15وه ا الدرس اخترناه من األسبوع رقم 

المهارات  إلىيفترض أن التالمي  يعرفون الحروف والكلمات باإلضافة 

 .41إلى 1التي تم تعليمها في األسابيع 

سأقوم بلعب دور ميسر/ة القراءة وستلعبون دور التالمي .  ،أثناء الدرس

 مما يعني أن دوركم أثناء الدرس هو ببساطة المشاركة كما أوجهكم.

بصوته ‘ ح’في ه ا الدرس. ثم سنتمرن على ربط حرف‘ ح’ سأقدم حرف

 /ح/. 

صة خصسنقرأ نص اليوم معًا ثم نتمرن على الكلمة البصرية الم ،بعد ذلك

بحيث يعرفها التالمي   اً لليوم. و الكلمة البصرية هي كلمة شائعة جد

 بالنظر. 

 :10تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

المشاركة و تحديد النشاطات األساسية 
درس القراءة اليومي في برنامج  في خطة

 المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم.
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 سنلعب لعبة صغيرة للتمرن على ما تعلمناه. ،و بعدها

 ابدؤوا الدرس: .4

 المتدربين في ه ه الجلسة "بالتالمي ". إلىيشار  مالحظة للمدربين:

 

 مقدمة 

 سلوكيات أساسية للمقدمةمالحظة للمدربين | 

 ستماع )يجلسون بشكل سليم، تأكدوا بأن كل التالمي  جاهزون لال
 ذلك(. إلىولكن مريح, وبانتباه و ما 

 الحرف مكتوب بخط كبير وواضح كي يتسنى لجميع  أنّ  تأكدوا من
 التالمي  رؤيته.

  متّسققولوا اسم الحرف بشكل. 
  ه ا هو الشكل المعياري للحرف. هناك  أنّ الحرف ووضحوا  إلىأشيروا

 شكال أخرى تبعاً لموقع الحرف في الكلمة سنتعلّمها الحقاً.أ
 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق|  3: مدةال |   المقدمة :نشاط الخطط الدرسية

 

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

 هو حرف اليوم.’ ح‘على السبورة و أخبروا التالمي  بأن ‘ ح‘حرف  إلىأشيروا  .2

، حُ حركات المد القصيرة  ارفعوا بطاقات حرف الحاء مع .3 تحوي حركات  مع كلمات حِّ ، ح 

 حليب، حصان، حلم. موافقة مثل:

المد الطويلة: حا، حو، حي مع كلمات تحوي  وفحر رفعوا بطاقات حرف الحاء معا .4

 .حركات موافقة مثل: حامد، حورية، حين

اسألوا التالمي  من اسمه/ا يحوي حرف الحاء. )يمكنهم ذكر اسم أحد أفراد  .5

 عائلتهم(

 مكتوباً بخط كبير كفاية حتى يراه جميع التالمي .’ ح‘احرصوا أن يكون حرف  

 

 الصوت -الكلمة األساسية-الحرف

 

 الصوت-الكلمة األساسية-سلوكيات أساسية للحرفمالحظة للمدربين | 

 ستماع )يجلسون بشكل سليم، تأكدوا بأن كل التالمي  جاهزون لال
 ذلك(. إلىولكن مريح, وبانتباه و ما 

 .قوموا بنطق صوت الحرف بشكل متسق 
 .استخدموا الصورة األساسية الصحيحة المرافقة لحرف اليوم 
 وم التالمي  بالتمرن على أصوات الحروف، مكررين تتابع استمعوا بينما يق

الصوت حسب الحاجة لمساعدة التالمي  -الكلمة األساسية-الحرف
 صحيح. على نطق الصوت بشكل
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 الترتيب:دقائق|  3 المدة:الصوت | -ساسيةالكلمة األ-الحرف :نشاط الخطط الدرسية

 المجموعة الكلية

 

 ’.ح‘هو  ذكّروا التالمي  بأن حرف اليوم .1

 صورة الحوت على السبورة. إلى أشيروا .2

 اسألوا  .3

 "ما ال ي يوجد في الصورة؟" 

 , فهم على صواب!‘حوت‘حزر التالمي   إذا .4

 .وتوقولوا لهم بـأنه ح‘ تخمين جيد’حزر التالمي  شيئاً آخر، قولوا  إذا .5

 قولوا  .6

 

 " ح‘األساسية التي يجب ت كر  صوت حرف  ةصوت /ح/ و أن الكلم له’ ح‘حرف ‘

 "’.حوت‘فيها هي 

 

 ./ح/ -حوت  -‘ ح‘: ’ح‘الصوت للحرف -الكلمة األساسية-اذكروا الحرف  .7

/ح/( مع التالمي   –حوت  –’ ح)‘الصوت  -الكلمة األساسية  -تمرنوا على الحرف .8

 مرات. 3على األقل 

 

 الكتابة في الهواء:

 أساسية للكتابة في الهواء:سلوكيات مالحظة للمدربين | 

 بخط كبير على السبورة كي يتسنى  مع أشكاله حرف اليوم اكتبوا
 لجميع التالمي  رؤيته.

  تشكيل الحرف ب راع مستقيمة و ثابتة و إصبعينمثلوا 
  ند تمرينات ع أضيفواقومون بالكتابة في الهواء و التالمي  فيما يراقبوا

 .مساعدةلالحاجة ل
 

 المجموعة الكلية الترتيب:: دقيقتان| مدةال |   الكتابة في الهواء :الدرسيةنشاط الخطط 

 

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

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

 

ذ . يجب أن يكون التالميالتوضيحتذكروا أن تقفوا بنفس اتجاه التالميذ أثناء  مالحظة للمدربين:

 قادرين على تتبع إصبعكم في الهواء و يروا بدقة كيف عليهم تحريك أذرعهم لكتابة الحرف.

 

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

 .مضةمغ
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 ذكروا التالمي  أن عليهم إبقاء أذرعهم وأصابعهم مستقيمة و مشدودة! مالحظة للمدربين:

 

 دراسة النص

 سلوكيات أساسية لدراسة النص:مالحظة للمدربين | 

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

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

  اقرؤوا بسرعة مالئمة و دقة و تعبير تساعد التالمي  على الفهم )مما
و ارتكاب أخطاء عديدة بحيث ال يتمكن أيعني بتمهل و دون رتابة 

 التالمي  من الفهم(.
 

المجموعة الكلّية،  الترتيب:دقائق|  10: مدةال |    دراسة النص :نشاط الخطط الدرسية

 ثنائيات

 

أنهم عندما يقرؤون قصة للمرة األولى، فإنه عليهم  همذكروو  اقرؤوا القصة للتالمي  .1

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

 أنها فيلم.

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

 

الحليب  ن  خِّّ س  أُ  نْ أ   ريدْ د. أُ امِّ يا ح   عْ رِّ سْ ليب. قالت ماما: أ  الح   ة  ب  لْ عُ  دْ حامِّ  ل  م  ح  

 .هُ ب  ر  شْ ت  لِّ 

 .ضِّ لى األرْ الحليب ع   ع  ق  و  ف   ةِّ ع  رْ سُ حامد بِّ  ض  ك  ر  

 ي!يا أمّ  ف  سِّ قال: أنا آ حامد و ن  زِّ ح  

 ة.م  ادِّ الق   ةِّ ر  في الم   هْ بِّ ت  انْ  نْ كِّ ي. ل  ببييا ح   نْ ز  حْ قالت ماما: ال ت  

كي يتمكن جميع التالمي  من الفهم ولكن تنبهوا  تمّهلاقرؤوا ب مالحظة للمدربين:

 القراءة مع التعبير كما لو أنكم تتحدثون بشكل مباشر مع تالمي كم. إلى

 طلبوا من التالمي  قراءة القصة جهراً معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة.ا .3

 اسألوا .4

  القصة؟""عمّن تتحدث 

 اسألوا .5

 كيف تصفون حامد؟ 

 اطلبوا من التالمي  إغماض عيونهم وتخيل حامد. .6

 اسألوا .7

 "تتخيلون شكل حامد؟" كيف 
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 زميل/ة لوصف حامد. إلىلاللتفات ادعوا التالمي   .8

ه ا السؤال! شجعوا على جابة صحيحة أو خاطئة إال يوجد  مالحظة للمدربين:

 من أفكارهم.التالمي  أن يكونوا خالقين و وائقين 

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

 اسألوا .10

 "؟ذاماعلبة الحليب. ل رأم حامد نادته ليسرع بإحضا" 

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

 بسرعة.

  .اطلبوا من التالمي  إغماض عيونهم مرة أخرى .12

 اسألوا .13

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

زميل/ة لوصف شعور حامد عندما  إلىادعوا التالمي  أن يلتفتوا  .14

 وقعت علبة الحليب.

اسألوا التالميذ إن كان أحدهم تعرض لموقف مشابه أو قام بعمل واعتذر لوالدته  .15

 بعده.

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

 مشاركة الحادثة مع الصف.

 ادعوا أحد التالمي  لالقتراب من السبورة لتتبع الكلمات. .17

اطلبوا من جميع التالمي  أن يقرؤوا القصة جهراً معاً مرة أخرى. ذكروهم أن يتخيلوا   .18

 حدث أثناء قراءتهم. ذاماموقف وقوع علبة الحليب على األرض و 

 

 الكلمات البصرية

 

 سلوكيات أساسية للكلمات البصرية:مالحظة للمدربين | 

 .قولوا وهجئوا الكلمة البصرية لليوم بشكل صحيح 
   مرات على األقل. 3تمرنوا على الكلمة البصرية مع التالمي 
 ( واستخدموها  إنحددوا الكلمة البصرية بوضوح في نص اليوم )أمكن

 بشكل صحيح لتركيب جملة.

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق|  3: مدةال |   الكلمات البصرية :نشاط الخطط الدرسية

 

 .‘آسف’ديدة له ا اليوم على السبورة: اكتبوا الكلمة البصرية الج .1

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

 األقل في جملة.

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

 ’(آسف‘
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يحافظ تقديم الكلمة البصرية على نفس التسلسل: قول  مالحظة للمدربين:

 الكلمة ثم تهجئة الكلمة ثم قول الكلمة.

 

 تغيير الصوت

 

 التقييم:سلوكيات أساسية لنشاط مالحظة للمدربين | 

 .استعرضوا توجيهات نشاط التقييم قبل بدء الدرس 
 .اعرضوا التوجيهات للتالمي  بوضوح 
  اقرؤوا أصوات الحروف و/أو الكلمات في النشاط بوضوح و بنفس

 الطريقة.

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق|  8: المدة تغيير الصوت  |   :نشاط الخطط الدرسية

 

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

 في تلك الكلمة لتركيب كلمة جديدة.

 ‘.حوت’الفظوا كلمة  .2

 قولوا  .3

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

 ’!توت‘كلمة 

 مي  لتغيير صوت ما معكم. ادعوا التال .4

 قولوا  .5

 

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

 )اإلجابة: شط(.

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

 الثانية مقارنة مع المد الطويل.

 كرروا النشاط مع ه ه الكلمات و األصوات: .6

  /ض/ إلىحامد: غيروا /د/ 

  / : غيروا /ل   /ْر/ إلىولد 

  / / إلىخيل: غيروا /خ   /ل 

  / / إلىكالم: غيروا /ك   /س 

إنه نشاط محادثة وإصغاء. ال تكتبوا أياً من هذه الكلمات على  مالحظة للمدربين:

 السبورة.

 

 التمرين

 

 ثنائيات الترتيب:دقيقة|  14: المدةالتفكر في الدرس  |    :نشاط الخطط الدرسية
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 ختام درس القراءة. ه ا كان أخبروا المتدربين أن .1

 اسألوا .2

 ؟الميسر/ة، أفعل أثناء الدرس ماذا رأيتموني

  رفة الغ فيزميل/ة للمناقشة لمدة دقيقتين. تجولوا  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين

 لالستماع للنقاشات.

 ، اسألواتوجيه إلىفي حال احتاج المتدربون  .3

 كيف كان تفاعل الميسر/ة مع التالمي ؟ 

 الميسر/ة؟  ما نوع النشاط البدني ال ي قام/ت به

 كيف قدم/ت الميسر/ة المفاهيم الجديدة للتالمي ؟ 

 الميسر/ة من تفاعل التالمي  مع الدرس؟ تكيف تحقق/

 التي قام/ت بها الميسر/ة. سلوكياتال إحدىمن المتدربين لمشاركة  3أو  2ادعوا  .4

 أمثلة حول اإلجابات:

 تفاعل/ت الميسر/ة مع التالميذ بشكل إيجابي. -

 للتالميذ. نشاطاتعن جميع ال عرض مثالالميسر/ة بقام/ت  -

 فصل األصوات في الكلمات بالتصفيق. وضح/ت الميسر/ة -

 تحدث/ت الميسر/ة بوضوح. -

 ذ للمشاركة.يقام/ت الميسر/ة بطلب عدد متنوع من التالم-

 اسألوا .5

 فعلتم، كتالمي ، أثناء الدرس؟ ذاما

  رفة الغ فيزميل/ة للمناقشة لمدة  دقيقتين. تجولوا  إلى لاللتفاتادعوا المتدربين

 لالستماع للنقاشات.

 اطرحوا إحدى األسئلة التالية للمناقشة. اسألوا توجيهاً أكثر،احتاج المتدربون  إذا .6

 قال التالمي ؟ ماذا

 كيف تعلم التالمي  المحتوى الجديد؟

 ما ال ي قام به التالمي  إلظهار فهمهم؟

 مي  مع الميسر/ة؟؟كيف كان تفاعل التال

 التي قام بها التالمي  أثناء الدرس. سلوكياتال أحدىمن المتدربين لمشاركة  3أو  2ادعوا  .7

 اشكروا المتدربين اآلخرين على عملهم المجد كتالمي . .8

 

 تطبيق

 

 ثنائيات الترتيب:دقائق|  10: المدة مقارنة الدروس  |   نشاط الخطط الدرسية
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 اسألوا .1

 كيف اختلف درس اليوم عن درس البارحة؟ 

شركائهم ومناقشة جوانب اختالف الدرس المعطى في ه ه  إلىادعوا المتدربين لاللتفات  .2

 الجلسة عن الدرس المعطى في اليوم األول من التدريب.

 أمثلة حول اإلجابات:

 ركّز درس اليوم على حرف مختلف وكلمة بصرية مختلفة. -

 نص اليوم أطول. -

 ‘.التخيل‘تضمنت دراسة النص أسئلة حول  -

 ‘.مختلف‘نشاط التطبيق  -

 جاباتهم معإأن يشاركوا  متدربيناطلبوا من اثنين أو ثالثة  دقائق من المناقشة, 5بعد مرور  .3

 شركائهم.
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 : دراسة النص11تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 10 و ساعة الزمنية: المدة  | التدريب جلسة ملخص

 

 جلسة التدريبأهداف 

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 في الدرس اليومي.‘ دراسة النص’نشاط  عطاءإ 

 

 أساسيةرسائل 

ويطور  حرف اليوم خدامالتالمي  فرصًة للتدرب على است‘ دراسة النص’يمنح نشاط  •

 بطالقة. أساسية ويتعلمون القراءة استعيابويتدربون على مهارات  مفرداتهم

 يتدربون التالميذ أنّ  من للتأكد آلخر يوم من طفيف بشكل ‘النص دراسة’ نشاط يختلف •

 .القراءة كفاءات جميع في أساسية مهارات على

 والتفكير القراءة في مهاراتهم خداماست على التالميذ ‘النص دراسة’ نشاط يشجع •

مما يمكنهم من التدرب على و تطوير حب القراءة الذي سيرافقهم  ممتعة بطرق بالقصص

 مدى الحياة.

 

 مالحظة الحساسية

حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية  دٍّ تعد القراءة مهارة معقدة ذات تح

مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند توضيحكم لنشاط ما، من المهم إدراك أن 

 وحافظوا على‘ كتالمي ’النشاط جديد على المتدربين. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين 

عندما يطرحون إجابات غير  إيجابيتكم وتقديم الدعم كما لو أنكم تعلمون أطفاال حتى

صحيحة. بأنهم يتعلمون وأنه ال يبنغي علىهم أن يقوموا ب لك بإتقان من المرة األولى. ذكروا 

المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم وليست اختباراً 

 لمعارفهم أومهاراتهم.

 

 الموارد المطلوبة

  سميك ولوح توضيحيسبورة وطباشير/ قلم حبر 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 التحضير المطلوب

 إعداد السبورة كما هو مبين:
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 جلسة التدريب لمحة عن

ويستعرضون االختالفات التي تطرأ ‘ دراسة النص’في ه ه الجلسة نشاط المدربون  يشرح

م لكل يو عليه في كل يوم. ثم يتدرب المتدربون على قيادة مجموعات صغيرة لدراسة النص

 للتالمي . هأيام األسبوع ويفكرون في أهميت من

 

  

يا  عْ رِّ سْ ليب. قالت ماما: أ  الح   ة  ب  لْ عُ  دْ حامِّ  ل  م  ح   ح

 .هُ ب  ر  شْ ت  الحليب لِّ  ن  خِّّ س  أُ  نْ أ   ريدْ د. أُ امِّ ح  

 .ضِّ لى األرْ الحليب ع   ع  ق  و  ف   ةِّ ع  رْ سُ حامد بِّ  ض  ك  ر  

 ي!يا أمّ  ف  سِّ قال: أنا آ حامد و ن  زِّ ح  

 في هْ بِّ ت  انْ  نْ كِّ ي. ل  ببييا ح   نْ ز  حْ قالت ماما: ال ت  

 ة.م  ادِّ الق   ةِّ ر  الم  
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 دقائق   5: | المدة: مقدمة دراسة النص النشاط

 المجموعة الكلية الترتيب:

 

 المتدربين.اعرضوا أهداف التدريب على  .1

 

 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  . أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .2

 ها الحقاً.نالمالحظات لإلجابة ع

 قولوا .3

معرفة معلومات جديدة. ولكن  التواصل و تساعدنا علىلالقراءة وسيلة  

يجب أن تكون ممتعة أيضًا. قراءة النص مع التالمي  مهما كان طويالً أو 

مكنهم من تطوير حب القراءة وسرد القصص مما يجعلهم قراء تقصيرًا 

 مدى الحياة يرغبون بنقل حب القراءة لعائالتهم.

شاط دراسة النص في درس القراءة نصًا قصيرًا في نيقرأ التالمي  

 خدامعليهم است ،لكأسئلة متعلقة به. وكي يقوموا ب  عنويجيبون 

 معرفتهم بأصوات الحروف مع الحركات القصيرة والطويلة لقراءة الكلمات.

يفكرون بمفردات النص التي تعلموها مسبقًا وكيفية ربط النص ثم 

  .بحياتهم

التالمي  على التفكير التعميق والمتجدد مما تشجع ه ه التدريبات 

 يجعلهم قراء متمرسين ومفكرين.

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:| يقةدق 15: مدةال|     توضيح دراسة النصالنشاط: 

 :11تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

في خطة ’ دراسة النص‘إعطاء نشاط 

 الدرس اليومية.
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وا نشاط حوض ،10إن لم تقوموا بإعطاء الجلسة رقم  :مالحظة للمدربين

تجاوزو فقرة  10،قمتم بإعطاء الجلسة رقم أما إذا التالي. ‘ دراسة النص’

 ‘.التمرين’قسم  إلىالتوضيح وانتقلوا 

 

أخبروا المتدربين أن النشاط األول في قسم التمرين من الخطة الدرسية يمنح التالمي   .1

 .الفرصة للتدرب على مهاراتهم في قراءة النص

من كتيب القراءة  42في الصفحة ‘ النص دراسة’اطلبوا من المتدربين قراءة نشاط  .2

 للمتدربين.

 قولوا .3

تعلّم دراسة النص جميع مهارات القراءة ألّن التالمي  يستخدمون جميع  

مهاراتهم لفهم النص. هناك نصان في كل أسبوع، نص  واحد  لكل حرٍف. 

 .15المثال مأخوذ من اليوم الثالث من األسبوع  اه و

 ءة للمتدربين:في كتيب القرا دراسة النص تتبعوا خطوات نشاط  .4

أنهم عندما يقرؤون قصة للمرة األولى، فإنه عليهم تقطيع  وهمذكر و اقرؤوا القصة للتالمي 

 الكلمات التي ال يعرفونها وأن يحاولوا أن يتخيلوا القصة في أذهانهم كما لو أنها فيلم.

ة القراء إلىكي يتمكن جميع التالمي  من الفهم ولكن تنبهوا  تمهلاقرؤوا ب مالحظة للمدربين:

 مع التعبير كما لو أنكم تتحدثون بشكل مباشر مع تالمي كم.

 ثم تابعوا القراءة.’. حوت‘وضحوا كيفية عد حروف كلمة  .1

 

 .هُ ب  ر  شْ ت  الحليب لِّ  ن  خِّّ س  أُ  نْ أ   ريدْ د. أُ امِّ يا ح   عْ رِّ سْ ليب. قالت ماما: أ  الح   ة  ب  لْ عُ  دْ حامِّ  ل  م  ح  

 .ضِّ لى األرْ الحليب ع   ع  ق  و  ف   ةِّ ع  رْ سُ حامد بِّ  ض  ك  ر  

 ي!يا أمّ  ف  سِّ قال: أنا آ حامد و ن  زِّ ح  

 ة.م  ادِّ الق   ةِّ ر  في الم   هْ بِّ ت  انْ  نْ كِّ ي. ل  ببييا ح   نْ ز  حْ قالت ماما: ال ت  

 

 طلبوا من التالمي  قراءة القصة جهراً معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة.ا .2

 اسألوا .3

 "عمّن تتحدث القصة؟" 

 اسألوا .4

  تصفون حامد؟كيف 

 اطلبوا من التالمي  إغماض عيونهم وتخيل حامد. .5

 اسألوا .6

 "تتخيلون شكل حامد؟" كيف 
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ه ا السؤال! شجعوا التالمي  عن جابة صحيحة أو خاطئة إال يوجد  مالحظة للمدربين:

 أن يكونوا خالقين و وائقين من أفكارهم.

 زميل/ة لوصف حامد. إلى لاللتفاتادعوا التالمي   .7

 التالمي  إغماض عيونهم وتخيل حامد يحمل علبة الحيب. اطلبوا من .8

 اسألوا .9

 "؟ذالماعلبة الحليب.  رأم حامد نادته ليسرع بإحضا" 

شركائهم وتخيل أم حامد تناديه كي يحضر الحليب  إلىاطلبوا من التالمي  االلتفات  .10

 بسرعة.

 .اطلبوا من التالمي  إغماض عيونهم مرة أخرى .11

 اسألوا .12

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

 زميل/ة لوصف شعور حامد عندما وقعت علبة الحليب. إلى لاللتفاتادعوا التالمي   .13

اسألوا التالميذ إن كان أحدهم تعرض لموقف مشابه أو قام بعمل واعتذر لوالدته  .14

 بعده.

منهم  3أو  2دقيقة للتفكير والمناقشة مع شريك/ة ثم اطلبوا من  1امنحوا التالميذ  .15

 مشاركة الحادثة مع الصف.

ادعوا أحد التالمي  لالقتراب من السبورة لتتبع الكلمات. اطلبوا من جميع التالمي  أن  .16

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

 حدث أثناء قراءتهم. ذاماعلى األرض و 

 

 ‘.دراسة النص’ختام نشاط  ه ا كان أخبروا المتدربين أن .5

 حول ما رأوكم تقومون به في قسم دراسة النص. متدربيناسأولوا ال .6

من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. الهدف األساسي هو أنكم قرأتم النص وأن  3أو  2ادعوا  .7

 التالمي  قرؤوا النص أيضاً وأنكم طرحتم أسئلة.

دراسة النص عن النشاط الذي وضحتموه اسألوا المتدربين عن رأيهم حول اختالف نشاط  .8

 .بالشرح في اليوم األول من التدريب

الهدف األساسي هنا أنكم طرحتم أسئلة من المتدربين لمشاركة إجاباتهم.  3أو  2ادعوا  .9

 مختلفة وأّن اإلجابات كانت مختلفة.

يع واله ف من ذلك تشج قرأتم مع إظهار التعبير والحماسنكم أيضاً أ متدربينذكروا ال .10

 القصة والتفكير بمعناها. إلىالمستمعين ولفت انتباههم 

 أن دراسة النص تختلف بحسب أيام األسبوع. متدربينأخبروا ال .11

 من كتيب القراءة للمتدربين. 43 الصفحة إلىاطلبوا من المتدربين االنتقال  .12

 المتعلقة بكل يوم من دراسة النص. رشاداتادعوا متطوعين من المتدربين لقراءة اإل .13

 

 التمرين

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقيقة|  30: مدةال|     تدريب دراسة النص النشاط:
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 نهم سيتمرنون اآلن على نشاط دراسة النص ألحد الدروس.أ متدربينخبروا الأ .1

أشخاص. وزعوا على كل مجموعة  4إلى  3مجموعات صغيرة من  إلىقسموا المتدربين  .2

 من كتيب القراءة للمتدربين. 44يوماً من دراسة النص في الصفحة 

تصفح األيام المخصصة لهم واختيار ممثل/ة لتوضيحه أوالً.  إلى ادعوا مجموعات المتدربين .3

 دقيقة للتدرب. 30سيكون لديهم 

 الغرفة مصغين للمجموعات لتقديم الدعم.في تجولوا  .4

 

 تطبيق 

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة|  20: المدةواالستعراض   |  شرحال النشاط:

 

 اشكروا المتدربين على عملهم. .1

 أعيدوا ترتيب المجموعات كي يتسنى للمتدربين العمل مع زمالء جدد. .2

ن كان هناك متسع من الوقت إدراسة النص.  شرحاطلبوا من المتدربين اختيار ممثل/ة ل .3

 .شرحعليهم دعوة زميل/ة آخرين من المجموعة لل

 اسألوا .4

 برأيكم تعد دراسة النص مهمة لتعلم التالمي ؟ ذامال

 أن يجيبوا. متدربين 3أو  2اطلبوا من  .5

 اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .6
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  : الكلمات البصرية12تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 40 الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:سيتمكن 

  نشاط الكلمات البصرية في الدرس اليومي.شرح 

 

 أساسيةرسائل 

  لى تعليم التالمي  كيفية التعرف على و تهجئة الكلمات إ‘ الكلمة البصرية’يهدف نشاط

 الشائعة.

 و المكتوبة بحيث من  منطوقةالكلمات البصرية هي كلمات تتكرر باستمرار في اللغة ال

 المفيد للتالمي  معرفة كيفية قراءتها و كتابتها بسرعة.

 

 مالحظة الحساسية

حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية  عد القراءة مهارة معقدة ذات تحدٍّ تُ 

ما، من المهم إدراك أن  مستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند توضيحكم لنشاطٍ ال

 وحافظوا على‘ كتالمي ’جديد على المتدربين. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين النشاط 

غير  حتى عندما يطرحون إجاباتٍ  إيجابيتكم وتقديم الدعم كما لو أنكم تعلمون أطفاالً 

هم أن يقوموا ب لك بإتقان من المرة يغي علنببأنهم يتعلمون وأنه ال يوت كروا  صحيحة. 

ين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم األولى. ذكروا المتدرب

 مهاراتهم. وليست اختباراً لمعارفهم أو

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 صندوق/وعاء/قبعة 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب 

  ٍحتى يراه جميع المتدربين. ضعوا  كبيرٍ  بخطٍّ  توضيحيٍ  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.
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  ّروا قصاصة ورق لكل من المتدربين. وعلى كل قصاصة ورق، اكتبوا كلمًة اجمعوا أو حض

 بصريًة واحدًة من القائمة التالية:

، مع،أنا، ال، قال، نع  عند، هو، هي، كثيرًا، شكرًا، عفوًا. م، أحب 

 أو قبعة. أو صندوق اطووا القصاصات وضعوها في وعاء 

 

 جلسة التدريب لمحة عن

‘. الكلمة البصرية’و يوضحون نشاط ‘ كلمة بصرية’يعرّف المدربون في ه ه الجلسة معنى 

 يتمّعن ،الختام فيثم يتدرب المتدربون على قيادة مجموعات صغيرة للكلمات البصرية. 

 .للتالميذ البصرية الكلمات قراءة أهمية في المتدربون
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 

 التهيئة

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدةمقدمة حول الكلمات البصرية |   النشاط:

أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون اآلن على النشاط التالي في قسم التدريب، الكلمات  .1

 البصرية.

 على المتدربين: اعرضوا أهداف التدريب .2

 
 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  . أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة .4

 ها الحقاً.نالمالحظات لإلجابة ع

 لعر ا

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةالكلمات البصرية |   توضيح شرح النشاط:

 

 همالتالمي  وتعريفتعليم  إلىأخبروا المتدربين أن النشاط الثاني في قسم التدريب يهدف  .1

 كتابة الكلمات الشائعة.ب

 قولوا .2

الكلمات البصرية هي كلمات تتكرر باستمرار في اللغة المحكية و 

كتابتها المكتوبة بحيث من المفيد للتالمي  معرفة كيفية قراءتها و 

 بسرعة.

من كتيب القراءة  50في الصفحة ‘ الكلمات البصرية’اطلبوا من المتدربين قراءة نشاط  .3

 للمتدربين.

 في كتيب القراءة للمتدربين:‘ الكلمات البصرية’تتبعوا خطوات نشاط  .4

ة القراء إلىكي يتمكن جميع التالمي  من الفهم ولكن تنبهوا  تمّهل: اقرؤوا بمالحظة للمدربين

 التعبير كما لو أنكم تتحدثون بشكل مباشر مع تالمي كم. مع

 ‘هي’اكتبوا الكلمة البصرية الجديدة له ا اليوم على السبورة:  .1

 :12تدريب القراءة الجلسة 

الوحدة من سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه 

 القيام بما يلي:

في خطة ’ الكلمات البصرية‘إعطاء نشاط 

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

 األقل في جملة.

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

يحافظ تقديم الكلمة البصرية على نفس التسلسل: قول الكلمة ثم تهجئة الكلمة ثم قول  :تذكير

 الكلمة.

 قولوا .5

ت كروا أّن تسلسل تعليم الكلمة البصرية مهم جدًا. في البداية نقول  

 الكلمة ثم نهجئها بقول أسماء الحروف ثم نقول الكلمة مرة أخرى.

 ‘.الكلمة البصرية’ن كان لديهم أية أسئلة حول نشاط اسألوا المتدربين إ .6

 

 التمرين

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقيقة |  15: المدة|    الكلمات البصرية تدريب النشاط:

 

 ‘.الكلمات البصرية’انهم سيتمرنون اآلن على نشاط  متدربينأخبروا ال .1

كتيب القراءة من  51الكلمات البصرية في الصفحة  إرشادات مكن للمتدربين مراجعةي .2

 قبل التدريب إن أرادوا ذلك. للمتدربين

 مرروا صندوق/ وعاء/ قبعة الحروف و اطلبوا من المتدربين أن يختاروا واحدة لكل منهم. .3

 أشخاص. 4 أو 3مجموعات صغيرة من  إلىقسموا المتدربين  .4

 قولوا .5

في مجموعاتكم ‘ الكلمات البصرية’ستتدربون اآلن على قيادة نشاط 

الصغيرة. وسيقوم كل منكم بقيادة تسلسل تدريب الكلمة البصرية 

 دقائق من الوقت. 10للكلمة التي اخترتموها. معكم 

أن  تأكدوا منالكلمات البصرية.  شرحتجولوا في الغرفة أثناء تدرب المجموعات على  .6

ن التسلسل الصحيح: قل الكلمة، هجئ الكلمة، ثم قل الكلمة. اعرضوا المتدربين يتبعو

 تقديم الدعم وأجيبوا عن األسئلة عند الحاجة.

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةاستعراض   |  النشاط:

 

 اشكروا المتدربين على عملهم. .1

أمام ‘ الكلمة البصرية’مقدمة الغرفة و شرح نشاط  إلىادعوا أحد المتطوعين للقدوم  .2

 ‘.كتالمي ’فعال ومحترم  المجموعة الكلية. يجب على جميع المتدربين المشاركة بشكلٍ 

 اسألوا .3

 لماذا برأيكم تعد معرفة الكلمات البصرية مهمة لتعلم التالمي ؟
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 تالمي  أن يجيبوا. 3أو  2اطلبوا من  .4

 مشاركتهم. اشكروا المتدربين على آرائهم و .5
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 نشاطات التطبيق: 13تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 30 و ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 ن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:سيتمك

 في الدرس اليومي.‘ شرح نشاطات "التطبيق 

 

 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 يوٍم آلخر حتى ال تكرروا نفس النشاط في يومين متعاقبين. •

 

 مالحظة الحساسية

عد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية تُ 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. عند توضيحكم لنشاط ما، من المهم إدراك أن 

 وحافظوا على‘ كتالمي ’النشاط جديد على المتدربين. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين 

غير  حتى عندما يطرحون إجاباتٍ  الدعم كما لو أنكم تعلمون أطفاالً  إيجابيتكم وتقديم

هم أن يقوموا ب لك بإتقان من المرة األولى. يغي علنبأنهم يتعلمون وأنه ال يت كروا صحيحة. 

ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم وليست  ذكروا المتدربين أنّ 

 هم.اختباراً لمعارفهم أومهارات

 

 الموارد المطلوبة 

 ميك ولوح توضيحيسبورة وطباشير/ قلم حبر س 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب 

حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا  كبيرٍ  بخطٍّ  توضيحيٍ  وحٍ اكتبوا أهداف الجلسة على ل

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريب لمحة عن

و يوضحون النشاطات ‘ التطبيق’دربون الهدف من نشاطات في ه ه الجلسة يشرح الم

. ‘التطبيق’الخمسة المختلفة. ثم يتدرب المتدربون على قيادة مجموعات صغيرة لنشاطات 

 المختلفة على تعليم كفاءات القراءة.‘ التطبيق’في قدرة نشاطات في الختام، يتمعنون 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدة ‘ | التطبيق’مقدمة حول نشاطات  النشاط:

 

أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون اآلن على القسم األخير في الدرس أال وهو نشاطات  .1

 ‘.التطبيق’

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .2

 

كي يشاركوا آراءهم حول مقومات القراءة  ‘الناجحة‘اسألوا المتدربين عن مقومات القراءة  .3

 الناجحة لدى التالمي .

 من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. 3أو  2ادعوا  .4

 قولوا .5

هناك طرق عديدة يظهر التالمي  فيها مهاراتهم القرائية. ول لك تختلف 

 من يوٍم آلخر.‘ التطبيق’نشاطات 

ي ف ما تعلموه عرضوان يأيتسنّى للتالمي  في القسم األخير من الدرس 

كما أنها فرصة مهمة لكم، كميسرين،  ،درس اليوم أو الدروس السابقة

 و المواضع التي يحتاجون الدعم فيها. معرفة تقدم و مهارة التالمي ل

 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة.  .6

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  30: المدة‘ |  توضيح نشاط ،التطبيق النشاط:

 

 درسٍ آلخر.يختلف من ‘ التطبيق’أّن نشاط  متدربينأخبروا ال .1

 قولوا .2

 طلبت. فكروا بالنشاط ال ي قمنا به في اليوم األول أثناء شرح الدرس 

 أتى اليوم حرف صوت كان إذا فيما تحديد و كلمة إلى االستماع منكم

 :13تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

  في الدرس اليومي ‘التطبيق‘إعطاء نشاطات

 للمساحات اآلمنة للشفاء والتعلّم.
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( حرفال كتبتم أو) X إشارة وضعتم ثم. الكلمة نهاية أو وسط أو بداية في

 . ما هي المهارات التي تطلّبها منكم التمرين؟المناسب الشكل ضمن

 بشكل النشاط هذا أنّ  هو األساسي الهدفمن المتدربين لمشاركة إجاباتهم.  3أو  2ادعوا  .3

كما أنّه بيّن القدرة على  ،اليوم حرف بأصوات المعرفة بيّن( النهاية الوسط، البداية،) خاص

 سماع و فصل األصوات في الكلمة.

 قولوا .4

الدرس في وقتٍ سابقٍ اليوم.  شرحوا بالنشاط ال ي قمتم به أثناء فكر

كلمة و تغيروا أصواتًا معينة لتركيب كلمات  إلىطلبت منكم أن تستمعوا 

المي  للتدرب على مهارات جديدة. إّن ه ا النشاط هو فرصة  أخرى للت

 اإلصغاء و إظهار فهمهم لألصوات.

من كتيب القراءة  52في الصفحة ‘‘ التطبيق’اطلبوا من المتدربين قراءة نشاطات  .5

 للمتدربين.

 قولوا .6

 ‘:تطبيق’نشاطات  5على  تعليمّيٍ  يتضمن كل أسبوعٍ  

اليوم األول من األسبوع يتضمن نشاط البداية، الوسط، النهاية بشكل 

 دائم

 اليوم الثاني من األسبوع يتضمن نشاط االستماع والكتابة بشكل دائم

 يتضمن نشاط تغيير الصوت بشكل دائم ثاليوم الثال

 يتضمن توضيح نص اليوم بالرسم بشكل دائماليوم الرابع 

 يتضمن الرمز السري بشكل دائم اليوم الخامس

في  لمقررة التي سيرونهاخرى اأخبروا المتدربين أنكم ستوضحون النشاطات الثالثة األ .7

 األسبوع.

 على المتدربين المشاركة كتالمي .  مالحظة للمدربين:

 ‘التطبيق’تتبعوا خطوات نشاط ‘. االستماع و الكتابة’نشاط  إرشاداتادعوا المتدربين لقراءة  .8

 في كتيب القراءة للمتدربين:‘ االستماع و الكتابة’حول 

منهم لوحاً  أو مرروا لكلٍّ  من دفاترهم صفحًة فارغةً اطلبوا من التالمي  أن يخرجوا  .1

 وطباشير.

أنكم ستقولون صوتاً ما و أنهم سيكتبون الحرف/ الحروف المقابلة  أخبروا التالمي  .2

 له ا الصوت مع الحركات.

وضوح لثالث مرات على األقل. أعطوا التالمي  الوقت  و تمّهلب الفظوا كل صوتٍ  .3

 لى الصوت التالي.إ نتقالل االالكافي للتفكير والكتابة قب

 / ، /مو//، /أَ /ح  

ال تصححوا أخطاء التالمي . فه ا ليس بامتحان. إنها فرصة للتالمي  للتمرن على : تذكير

صغاء و القراءة لديهم. و هي أيضاً فرصتكم لمراقبة عمل التالمي  و معرفة أولئك مهارات اإل

 ال ين يحتاجون دعماً 
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أنه يمكنهم  مما و أّن عليهم كتابتها. ذكروه ستلفظون كلمةً أنكم  أخبروا التالمي  .4

 النقر على الطاولة بالسبابة لمساعدتهم على عد الحروف و كتابتها.

على األقل. أعطوا التالمي  الوقت  لثالث مراتٍ  و وضوحٍ  تمهلالفظوا كل كلمة ب .5

 نتقال الى الكلمة التالية.الكافي للتفكير والكتابة قبل اال

 ’دار’, ‘َسدْ أ, ‘حوت‘

ة للتالمي  للتمرن على مهارات ال تصححوا أخطاء التالمي . فه ا ليس بامتحان. إنها فرص :تذكير

صغاء و القراءة لديهم. و هي أيضاً فرصتكم لمراقبة عمل التالمي  و معرفة أولئك ال ين اإل

 .يحتاجون دعماً 

 ‘.االستماع والكتابة’ختام نشاط  ه ا كان أخبروا المتدربين أنّ  .9

 قولوا .10

معرفتهم بأصوات  عرضفرصة  للتالمي  ل‘ االستماع و الكتابة’إّن نشاط 

الحروف وقدرتهم على تمييز األصوات الطويلة و القصيرة. و هي أيضًا 

فرصة للميسرين لمراقبة عمل التالمي  و تحديد أولئك ال ين يحتاجون 

 ستقبلية.دعمًا إضافيًا في الدروس الم

 نشاط الرمز السري: 

 حول تتبعوا خطوات نشاط التطبيق‘. الرمز السري’نشاط  إرشاداتادعوا المتدربين لقراءة  .1

 في كتيب القراءة للمتدربين:‘ الرمز السري’

كي يتمكن جميع التالمي  من رؤيته  كبيرٍ  ارسموا الجدول التالي على السبورة بخطٍّ  .1

 بوضوح:

 

 

 م أ ل و د ي ر ن ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

بالرمز السري ال ي يستخدم األرقام بدالً من  أخبروا التالمي  أنهم سيكتبون كلماتٍ  .2

 الحروف. وتحت كل حرف يوجد الرقم ال ي يمثله.

  ن بوتستك‘ دار’قوموا بمثال توضيحي أمام الصف. على سبيل المثال: لنكتب كلمة

 (513)رقم 

) وليس الحروف( ثم  كلمات باستخدام األرقام 5 إلى 3اطلبوا من التالمي  تشكيل  .3

 كتابتها على دفاترهم.

 ادعوا التالمي  لمبادلة دفاترهم مع شركائهم. .4

  اطلبوا من التالمي  أن يحاولوا فك رموز كلمات شركائهم وكتابتها )كحروف( بجانب

 الكلمة السرية )باألرقام(.
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 كة الكلمة التي شكّلوها.منهم مشار 3 أو 2اطلبوا من  ،عندما ينتهي الشركاء 

 ‘.الرمز السري’ختام نشاط  ا كانأخبروا المتدربين أّن ه  .5

 قولوا .2

هو فرصة  للتالمي  للتدرب على تركيب و قراءة  ‘الرمز السري’نشاط 

لقد تم وضع ه ا النشاط في اليوم الخامس كي يساعد  الكلمات.

الميسرين على تقييم أداء التالمي  من خالل اختبار معرفتهم بتركيب 

الكلمات باستخدام الحرفين المحددين لألسبوع باإلضافة للحروف 

السابقة التي تعلموها.وفي مرحلة الحقة من المنهاج يطلب من 

من الحروف المحددة في الجدول  التالمي  تشكيل جمل بسيطة وقصيرة

ما ك كي تالئم النمو والتطور اللغوي لدى التالمي  مقارنة ببداية المنهاج.

هو تمامًا كما ‘ رسم نص اليوم’أنه لعبة ممتعة يلعبونها معًا. نشاط 

يرسم التالمي  مشهدًا من نص اليوم و يحددون أسماء  -يوحي اسمه 

 لنص.الشخصيات أو األشياء الم كورة في ا

 اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة حول النشاطات. .3

 

 التمرين

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقيقة |  50: المدة  ‘ |التدرب على نشاط ،التطبيق النشاط:

 

في مجموعاتٍ ‘ التطبيق’ م سيتمرنون اآلن على شرح نشاطات نهأ متدربينأخبروا ال .1

 صغيرة.

 أشخاص. 4إلى  3لى مجموعات صغيرة من إقسموا المتدربين  .2

دقائق من الوقت للتدرب على كّلٍ من النشاطات. عليهم أن  10أخبروا المتدربين أنه لديهم  .3

 بقيةفيما يكون النشاط بحيث يلعبون دور الميسرين  شرحيختاروا أحداً من مجموعاتهم ل

 أعضاء المجموعة تالمي .

راجعة اإلرشادات لكّلٍ من النشاطات في الصفحة دقائق من الوقت لم 5امنحوا المجموعات  .4

 من كتيب القراءة للمتدربين. 52

 10. امنحوا المجموعات بنشاط البداية، الوسط، النهايةأخبروا المتدربين أنهم سيبدؤون  .5

 على الجدار. ملصقةٍ  إضافيةٍ  استعمال ورقةٍ  هميمكن ،دقائق للشرح. إذا احتاجوا لوحاً 

 األثناء.تجولوا في الغرفة في  .6

 لىإدقائق من الوقت، اطلبوا من المتدربين تغيير النشاط و االنتقال اآلن  10بعد مرور  .7

بحيث يكون لدى األعضاء المختارين لشرح نشاط االستماع و  ،االستماع والكتابة نشاط

، اء المجموعة. إذا احتاجوا لوحاً النشاط لبقية أعض شرحدقائق من الوقت ل 10الكتابة 

على الجدار. عليهم أن يختاروا أحداً من مجموعاتهم  ملصقةٍ  إضافيةٍ  عمال ورقةٍ است هميمكن

 المجموعة تالمي . عضاءبقية أفيما يكون بحيث يلعبون دور الميسرين لشرح النشاط 

 تجولوا في الغرفة في األثناء. .8

ى لإدقائق من الوقت، اطلبوا من المتدربين تغيير النشاط و االنتقال اآلن  10بعد مرور  .9

 10بحيث يكون لدى األعضاء المختارين لشرح نشاط تغيير الصوت  تغيير الصوت نشاط
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يمكن استعمال  ،احتاجوا لوحاً دقائق من الوقت لشرح النشاط لبقية أعضاء المجموعة. إذا 

لشرح النشاط ورقة إضافية ملصقة على الجدار. عليهم أن يختاروا أحداً من مجموعاتهم 

 المجموعة تالمي . عضاءبقية أفيما يكون سرين بحيث يلعبون دور المي

دقائق من الوقت، اطلبوا من المتدربين تغيير  10تجولوا في الغرفة في األثناء. بعد مرور  .10

بحيث يكون لدى األعضاء المختارين  الرمز السرينشاط لى إالنشاط و االنتقال اآلن 

ضاء المجموعة. إذا دقائق من الوقت لشرح النشاط لبقية أع 10لشرح نشاط تغيير الصوت 

يمكن استعمال ورقة إضافية ملصقة على الجدار. عليهم أن يختاروا أحداً من  ،احتاجوا لوحاً 

المجموعة  عضاءبقية أ فيما يكونبحيث يلعبون دور الميسرين لشرح النشاط مجموعاتهم 

 تالمي .

 تجولوا في الغرفة في األثناء. .11

 

 

 بيقتط

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدةاستعراض   |  النشاط:

 

لى حالة المجموعة إاطلبوا من المتدربين أن يعودوا  ،عندما تنتهي المجموعات من التدريب .1

 لكلية.ا

 اسألوا .2

 لماذا برأيكم يعد ه ا النشاط مهمًا لتعلم التالمي ؟

 أن يجيبوا.متدربين  3أو  2اطلبوا من  .3

 اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .4
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 : تدريب درس القراءة14تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 الدرس كامالً.

 

 أساسيةرسائل 

من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالمي  و خلق 

 نظام روتيني في الصف.

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. ت كروا بأنهم يتعلمون وأنه ال يبنغي علىهم أن 

يقوموا ب لك بإتقان من المرة األولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة 

 المشاركة على شجعوهمللمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم أومهاراتهم. فرصهم 

 خالل من البعض لبعضهم دعمهم و إيجابيتهم على المحافظة و كتالميذ بعضهم دروس في

 فرص توفير على الحرص و البناءة االقتراحات تقديم و باالحترام تتّسم لغة استخدام

 .والنساء للرجال متساوية مشاركة

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 شريط الصق 

  كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب

 .إعداد السبورة كما هو مبين 
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  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 ملخص جلسة التدريب

مجموعات صغيرة. ثم  إعطاء دروس القراءة فيسيتدرّب المتدربون في ه ه الجلسة على 

على نجاحهم و يناقشون التحديات المرافقة إلعطاء  البعض أعضاء المجموعة بعضهم هنئي

 درس القراءة اليومي.

 

  

 أنا دانة. د

أنا أحبُّ َمْدَرَستي و أْصِدقائِي 

 َكثِيراً.

روَف و في الَمْدَرَسِة  أتََعلّم  الح 

ب ها في َدْفَتِر  الَكلِمات و أْكت 

 الِقراءة.

 أنا َسعيدٌة جداً.
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: مدةال|    المقدمة النشاط:

 

موعاتٍ صغيرة. و أنّهم سيتمرنون اآلن على إعطاء درسٍ كامل في مج متدربينخبروا الأ .1

 زمالؤهم. هسيستخدمون نفس الدرس ال ي شرح

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .2

 

 قولوا .3

ستالحظون في ه ا الدرس أّن الميسرين يراجعون بعض الحروف في 

الصوت. ولكن ليس هناك من مشكلة. -الكلمة األساسية-قسم الحرف

ن ذلك في الدروس. قوموا بمراجعتها مرة واحدة و تابعوا تالحظوس

 .ال تحتاج الكثير من الوقتت كروا أن ه ه النشاطات الدرس. 

ا على لوحة اكتبوهعن األسئلة أو  أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة.  .4

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 

 عرضال

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقائق |  5: المدةدعم الزمالء  |   النشاط:

 

 أشخاص. 4لى إ 3لى مجموعات صغيرة من إقسموا المتدربين  .1

ادعوا المتدربين لمشاركة التحديات التي الحظوها في الجلسة األخيرة مع مجموعاتهم.  .2

 شجعوا أعضاء المجموعة على تقديم النصيحة و/أو اإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض.

 لتقييمهم.و أّن زمالءهم ليسوا بمكان  -ذكروا المتدربين أن ه ه فرصة تعلّم للجميع  .3

، عليهم أن يعطوا الدرس كامالً بنفس الترتيب شرحأخبروا المتدربين أنهم عندما يقومون بال .4

عليهم المشاركة كتالمي  فقط. و ف شرح،ال ي يعرضه الدرس. أما غير المشاركين في ال

 يجب أن ال يقدموا النصيحة أو يصححوا من يقومون بالشرح أثناء الدرس.

 :14تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية في 
برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم 

 .إلعطاء الدرس كامالً 
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 التمرين

 

 مجموعات صغيرة الترتيب:دقيقة |  40: المدة لتدرب على الخطط الدرسية  | ا النشاط:

 

 من بنك الخطط الدرسية. 4، الدرس 9لى األسبوع إاطلبوا من المتدربين الرجوع  .1

اشرحوا أنهم سيستخدمون بنك الخطط الدرسية عوضاً عن الكتيبات في شرح ه ا  .2

 النشاط.

 أعضائها لشرح الدرس أوالً و البدء.ادعوا المجموعات الصغيرة الختيار أحد  .3

 .كاملٍ  درسٍ إعطاء  من سيتمكنون فقط ة/واحداً  ة/متدرب تقريباً  مالحظة للمدربين:

إن لم يكن هناك ألواح  كافية  لهم، يمكنهم استخدام األلواح التوضيحية الملصقة على  .4

 الجدار عوضاً عنها.

 تجولوا في الغرفة في األثناء. .5

 أثناء مراقبكم للتدريب.‘ كتالمي ’المتدربين على أدوارهم  احرصوا على أن يحافظ .6

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةأسئلة و ثناء  |   النشاط:

 

 لمتدربين على الشرح الممتاز للدروس.هنئوا ا .1

 اسألوهم إن كان لديهم أية أسئلة حول الخطة الدرسية أو إعطاء الدرس. .2

 .قدر المستطاعأجيبوا عن األسئلة  .3

 اسألوا .4

إن كان هناك أحد ما من مجموعتكم قد شرح جزءًا من الدرس بطريقة 

و ناقشوا األسباب التي جعلت من ذلك القسم  ليهمأشيروا إممتازة، 

 ممتازًا.

بعد أن يهنئ أعضاء المجموعة المشاركين ال ين أحسنوا األداء، اطلبوا من المجموعة  .5

 تصّفق لهم.الكلية أن 

 اشكروا جميع المتدربين على التزامهم بتعلّم التالمي . .6
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 تامو الخ ستعرا : اال15تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 45 الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

  القراءة.تحديد نقاط القوة في تعليم 

 .وضع خطط إلعطاء دروس القراءة 

 .إتمام تقييم ما بعد التدريب 

 

 أساسيةرسائل 

 و كما تمنحهم نظاماً روتينياً  للقراءة يحتاجونها التي المهارات التالميذ اليومية القراءة وسدر تمنح

 مع نولك ،البداية في مثاليةً  الدروس تكون لن ن.باألما يشعروا كي يحتاجونها التي نبؤالت إمكانية

 .التعليمي اليوم من ممتعاً  جزءاً  ستصبح الوقت و التحضير

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون المفاهيم واالستراتيجيات 

ة في ه ا التدريب جديدة على المتدربين. مما يعني استخدام لغًة داعمًة و وديٍة المتبع

 تضمن فرص مشاركٍة متساويٍة للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون زمالءهم باحترام.

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

  للمتدربينكتيّب القراءة 

 

 التحضير المطلوب

 اليوجد

 

 جلسة التدريبلمحة عن 

النشاطات التي وجدوا فيها بعض التحدي و يفكرون فيما إذا كانوا في المتدربون  نظري

بالنشاطات التي كانوا واثقين من  فكرونيشعرون بالراحة في إعطائها اآلن. كما أنهم ي

إعطائها بنجاح و يحددون أهدافاً ألنفسهم و تالمي هم. ثم يتم المتدربون اختبار ما بعد 

 الخطة إلعطاء أنفسهم سيحضرون كيف و التالية بالخطوات يفكرون الختام، في التدريب.

 . األولى الدرسية
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 االستعراض

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقيقة |  20: المدة نجاحات و تحديات و أهداف   |   النشاط:

 

 تدريب القراءة.من لى ختام المرحلة األولى إأخبروا المتدربين أنهم وصلوا  .1

 .تحديات التي واجهوهااطلبوا من المتدربين التفكير باليوم األول من التدريب و ال .2

 اسألوا .3

ما زال هناك أية نشاطاتٍ  هل ،اليوم الثاني من التدريببعد أن أنهينا 

في إعطاء ه ه  رتياحمن اال بشيءٍ هناك طرق  تشعركم  ؟ هلصعبة 

 النشاطات؟

 اطلبوا من المتدربين مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة. .4

 اسألوا .5

هل هناك نشاطات تعتقدون أنكم تستطيعون تعليمها بنجاح اآلن؟ ما 

 ولماذا؟ ؟هي

 المتدربين مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة.اطلبوا من  .6

 اسألوا .7

ما هي أهدافكم من تعليم القراءة للتالمي ؟ ما ال ي تودون أن يكسبوه 

 من دروس القراءة ه ه؟

 اطلبوا من المتدربين مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة. .8

 لمشاركة أهدافهم مع الصف. متدربينمن ال 3 أو 2ادعوا  .9

 

 اختبار ما بعد التدريب

 

 أفراد الترتيب:دقيقة |  15: المدة يتم المتدربون التدريب  |  النشاط:

 

ما  من كتيب القراءة للمتدربين إلتمام اختبار 57لى صفحة إاطلبوا من المتدربين الرجوع  .1

المرحلة األولى من تدريب القراءة. ذكروا المتدربين أن ذلك يساعد موظفي برامج  بعد

 المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم على تحسين أدائهم في التدريب التالي.

دقيقة من الوقت دون الرجوع  20إلى  15 بمدةاطلبوا من المتدربين إتمام االختبار  .2

 لى موارد القراءة.إ

 لمراجعتها مع فريق التدريب في وقٍت الحق. اجمعوا االختبارات .3

 

 الختام
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 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةالخطوات التالية  |   النشاط:

 

تدريس دروس القراءة يحتاج بعض الوقت و أنهم ال يجب أن  طرق ذكروا المتدربين أّن تعلّم .1

 مثالياً في البداية. ذلك يتوقعوا أن يكون

المتدربين أن يفكروا بما يحتاجونه للتحضير قبل أن يبدؤوا بإعطاء الدرس األول اطلبوا من  .2

 للتالمي .

الدرس بعناية قبل  بونالمتدر يتصّفح : الهدف الرئيسي من ذلك هو أنمالحظة للمدربين

 .اً جهر اليوم نص قراءة و البصرية الكلمة و الحرف صوت على وابيتدر أن عليهمبداية الحصة. 

 هاء تدريب القراءة.انتان لديهم أية أسئلة متبقية قبل إن كاسألواهم  .3

أجيبوا عن أية أسئلة موجودة على لوح المالحظات. إن لم يكن لديكم الوقت الكافي  .4

ال ين طرحوها و  متدربينلى الإلإلجابة عنها أمام المجموعة الكلية، حاولوا أن تتحدثوا 

 أجيبوا عن أسئلتهم قبل أن يغادروا.

 المتدربين على عملهم المجد و إخالصهم لتالمي هم.اشكروا  .5
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 : جلسات تدريب القراءة2الجزء 

 

 2المرحلة 
 

 أهداف التدريب

 ،تدريب القراءةمن تمام المرحلة الثانية )يوم واحد( إعند 

ن ميسرو تدخل القراءة المشاركين في برنامج مكّ سيت

 المساحات اآلمنة للشفاء والتعلّم من التالي:

 مالحظاتخطط الدرس اليومية و تقديم ال شرح .1

 زمالئهم.البناءة ل

إعطاء خطط الدروس باستخدام الكلمات المؤلفة  .2

خصائص معينة  باإلضافة الىمن مقاطع متعددة 

 من اللغة.

تطوير مهارات المحادثة والتفكير من خالل  .3

 نشاطات القراءة وطرح األسئلة الفعالة.
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 أجندة التدريب
 

دقيقة من التدريب المطلوب. عدلوا 35 و ساعاتٍ  خمسب واحدٍ  التدريب على مدى يومٍ يمتد ه ا 

الموصى ’أما الجلسات  ،كاملةً ’ المطلوبة’. يجب إعطاء الجلسات إذا لزم األمر أجندة التدريب التالية

 فيمكن ح فهاً كاملًة أو تعديلها لتالئم الوقت والمحتوى.‘ بها

 

 1اليوم 

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 لجلسةا عن عامة لمحة

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

تدريب القراءة 

 : 16الجلسة 

 ترحيب و
 استعراض

 15ساعة و 
 دقيقة

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

  طرح الحلول المحتملة للتحديات التي تطرأ
 أثناء تعليم القراءة.

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 17جلسة ال
 

شرح دروس 
 القراءة

 ساعة واحدة
  قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية في

 المساحات اآلمنة للشّفاء والتعلّم.
 بناءة للزمالء. مالحظات تقديم 

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 18جلسة ال
 

 قراءة الكلمات
 الطويلة

 ساعة واحدة

 و تحديد النشاطات  في المشاركة
األساسية في خطة درس قراءة 
اليومي مع خصائص اللغة األكثر 

 تعقيداً.
ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 19جلسة ال
 

خطط الدرس 
 األسبوعية

 ساعة واحدة
 تعلم خصائص جديدة للغة. 
 شرح خطة درس أسبوعي. 

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 20جلسة ال
 

 اللغةخصائص 

 ساعة واحدة

 الكلمة األساسية-توضيح الحرف-
الصوت لمختلف خصائص اللغة مع 
توضيح حاالت الصوائت الطويلة و 

 الشدة.



123 

 

 

  

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 21جلسة ال
 

دروس التقييم 
  والمراجعة

 ساعة واحدة
  إعطاء درس مراجعة وتقييم في برنامج

 المساحات اآلمنة للشفاء والتعلم.
 

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 22جلسة ال
 
 

 تدريب 
درس 
 /المطالعةالقراءة

 ساعة واحدة
  قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية في

برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء 
 والتعلّم لشرح الدرس كامالً.

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

 تدريب القراءة
   23 جلسةال
 

االستعراض و 
 الختام

 دقيقة 25
 .التمعن في تجربة التدريب 
  تقييم ما بعد التدريب.إتمام 
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 : ترحيب و استعرا 16تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 15 و ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 .طرح الحلول المحتملة للتحديات التي تطرأ أثناء تعليم القراءة 

 أساسيةرسائل 

  الئمة لتبادل األفكار.و متجانسة و م متسمة باالحترامالبيئة التعليمية  تكونينبغي أن 

 الدعم. تقديم يمكن للميسرين اآلخرين أن يكونوا موارد قيّمة لألفكار الجديدة و 

 الحساسيةمالحظة 

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم 

المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على المتدربين. فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في 

ية وشاملة لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغٍة داعمٍة و وديٍة تضمن بيئة إيجاب

 فرص مشاركٍة متساويٍة للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون زمالءهم باحترام.

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 (األولى المرحلة من الكتيّب نفس) للمتدربين القراءة كتيّب 

  نفس المورد من المرحلة األولى( الدرسية الخطط بنك( 

  ( 5قصاصات ورق صغيرة أو أوراق لتسجيل المالحظات  )على األقل لكل منهم 

 

 جلسة التدريب لمحة عن

ب للتدر‘ اتلوا األبجدية’يرحب المدربون بالمتدربين في ه ه الجلسة و يدعونهم للعب لعبة 

 على العمل الجماعي اإليجابي.
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 ترحيب

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  20: المدة أهالً و سهالً بكم في التدريب   |  النشاط:

 

 أنفسهم.عن م و ادعوا المتدربين للتعربف كأنفسعن عرّفوا  .1

 رحبوا بالمتدربين في جلسة التدريب. .2

 قولوا .3

القراءة الثاني ه ا سنراجع ونتدرب على خطة الدرس في تدريب 

اليومية معًا و نقدم المالحظات اإليجابية لمساعدة بعضنا البعض على 

 لتعليم بعض تعليم القراءة بالشكل األمثل. ثم سنتعلم استراتيجياتٍ 

 المهارات األكثر تعقيدًا التي تأتي الحقًا في قسم المدى و التتابع.

 قولوا‘. اتلوا حروف األبجدية’بة اعرضوا إرشادات لع .4

تساعدنا على تعلم العمل سويًة كفريق.  سوف نلعب لعبةً  ،قبل أن نبدأ

ليس  نهلك سهالً  يبدو ذلكسوف نتلو حروف األبجدية في ه ه اللعبة. 

ك لك. سوف نجلس )أو نقف( في دائرة. سنبدأ بحرف األلف ثم نكمل 

 واحدًا فقط.  حرفاً  سيقول كل شخصٍ  ولكنحروف األبجدية، 

نفس  و في حال قام شخصان أو أكثر بالحديث بنفس الوقت أو قاال

الحرف مرتين متتاليتين فعلينا العودة و البدء بحرف األلف مرة أخرى. و ال 

ال يمكننا التنسيق لفظيًا  -يمكننا القيام بأي شيئ سوى قول الحروف 

 جاهزون؟ .فقط الحظةالعمل معًا من خالل المأو اإلشارة باأليدي. علينا 

اطلبوا من المتدربين تحريك كراسيهم وتشكيل دائرة أو الوقوف في دائرة بما يالئم مساحة  .5

 التدريب.

 -ذكروهم أنهم ال يمكنهم التحدث أو القيام يأية إيماءات  ،عندما يشكل المتدربون دائرة .6

 بجدية.الحرف التالي في األ وللمعرفة من سيق فقط عليهم مراقبة بعضهم البعض

أن أحداً آخر من المجموعة سيكمل  وضحواابدؤوا بحرف األلف. انظروا حولكم في الدائرة لت .7

أخبروا  ،نفس الحرف اذا تحدث اثنان )أو أكثر( من المتدربين بنفس الوقت أو كررإاألبجدية. 

لى بدء إالمجموعة أن عليهم البدء من جديد. ثم قولوا حرف األلف مرة أخرى لتشيروا 

 ة.اللعب

. شجعوا المتدربين على أو غير ممتعة يمكن أن تكون اللعبة بسيطة مالحظة للمدربين:

 .معاً و الضحك العمل 

ذا الحظتم أن المتدربين أصيبوا باإلحباط، أوقفوا اللعبة وذكروهم أنهم يلعبون كي يساعدوا إ .8

 بعضهم البعض على التواصل بطريقة جديدة وإيجابية.

 لى حرف الياء.إأوقفوا اللعبة عند انتهاء الوقت أو عندما تصل المجموعة  .9

 اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .10
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 أهداف التدريب و المشاركة في وضع القواعد

 

 الترتيب:دقيقة |  20: المدة اعرضوا أهداف التدريب و شاركوا في وضع القواعد| النشاط:

 المجموعة الكلية

 

 أهداف التدريب على المتدربين.اعرضوا  .1

 

 أخبروا المتدربين أنهم موجودون هنا كي يتعلموا معاً. .2

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين: .3

 

اشرحوا أننا خالل األيام القليلة القادمة سنمضي الكثير من الوقت معاً كي نتعرف على  .4

يجب أن يكون  ،أفضل النتائج لتحقيقبعض بشكل جيد ونتعلم عن مواضيع حساسة. و

 مكان التدريب مساحة آمنة.

 اسألوا .5

 أهداف تدريب القراءة

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة 

 من القيام بما يلي:

شرح خطط الدرس اليومية و  .1
تقديم المالحظات البناءة 

 لزمالئهم.
إعطاء خطط الدروس باستخدام  .2

الكلمات المؤلفة من مقاطع 
متعددة باإلضافة الى خصائص 

 اللغة.معينة من 
التمعن في التدريس و تقديم  .3

 المالحظات البناءة للزمالء.

 :16 ةتدريب القراءة الجلس

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة 

 من القيام بما يلي:

استعراض و مشاركة تجارب  .1

تدريس القراءة في المساحات 

 اآلمنة للّشفاء والتعلّم.

طرح الحلول المحتملة للتحديات  .2

 التي تطرأ أثناء تعليم القراءة.
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 " برأيكم؟ة"ما الذي تعنيه "مساحة آمن

 قولوا .6

منة هي مكان يستطيع فيه جميع المتدربين أن يأتوا آل" المساحة ا

ويعبروا عن أنفسهم بشكل مريح دون خوف من إطالق األحكام أو 

احة آمنة، اإلقصاء أو المضايقات أو العنف. وكي نضمن الحصول على مس

 علينا أن نضع مجموعة من القواعد التي سنتبعها جميعًا."

حيث نتفق جميعاً  ،ن تكون القاعدة األولى متعلقة بالخصوصيةأحول إمكانية  شاركوا مثاالً  .7

 -أن ال نشارك ما تمت مناقشته في ه ه المساحة اآلمنة مع أي شخص خارج المجموعة 

 حتى لو كانوا مقربين من أهل وأصدقاء.

حد أاطلبوا من المتدربين مشاركة القواعد التي يودون تحديدها له ا التدريب. اطلبوا من  .8

 المتدربين كتابتها على اللوح التوضيحي.

حاولوا  ،فيما يلي قواعد مهمة لتكون ضمن قواعد التدريب. إن لم ي كرها المتدربين .9

 استنباطها من خالل توجيه أسئلة لهم أو شاركوها كأمثلة:

 اآلخرينآراء وتجارب  احترام. 

 .ترك جميع أشكال التحيز خارج المساحة اآلمنة 

 خرين.ستماع لآلاال 

 .المشاركة بشكل كامل 

 اطلبوا من جميع المتدربين الموافقة على مجموعة القواعد. .10

 لى لوح المالحظات على ورقة اللوح التوضيحي الملصقة على الجدار.إأشيروا  .11

 قولوا .12

ض األسئلة و االستفسارات تطرأ ولكن الوقت ال فإن بع ،ًعندما نتعلم معا

 ويسمح بمناقشتها على الفور. ولهذا السبب لدينا لوح المالحظات. وه

ار. يمكنكم طرح أي سؤال أو عبارة عن ورقة ملصقة على ذلك الجد

جلسات التدريب وسوف أضعه على لوح  أثناءعن أمر ما  التعبير

االلتزام بفقرات الجلسة ويعطينا  على ساعدنا ذلكيسالمالحظات. 

الوقت كي نستعرض ما كتبتم في نهاية اليوم أو في وقت الحق من 

 التدريب.

في أي  شرحأسئلة أو أمور متعلقة بال ةذا تم طرح أيإ مالحظة للمدربين:

جابة عنها خالل الجلسة وقت أثناء الجلسة ولم يكن هناك متسع من الوقت لإل

تعلق يى معلومات أكتر أو أن السؤال ال لإالحاجة  الحالية )لضيق الوقت أو

في وقت الحق من  كم ستعالجونهابموضوع الجلسة( أخبروا المتدربين أن

التدريب و اكتبوها على لوح المالحظات على ورقة اللوح التوضيحي. ت كروا أن 

 تعالجوا جميع القضايا المكتوبة على لوح المالحظات قبل نهاية التدريب.

 

 استعراض

  

 أفراد الترتيب:دقيقة |  15: المدةالتمعن في تعليم القراءة  |   النشاط:
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 قولوا .1

سابيع من دروس القراءة من  التدريب األخير. لقد قمتم بتدريس عدة أ

أود أن نخصص بعض الوقت  ،قبل أن نبدأ مواضيع التدريب الجديدة

 ه ه الدروس. حوللمشاركة تجاربنا 

صمت باألسئلة الثالثة التي بفكروا   . لك شكٍل فرديستقومون ب ،بدايةً 

على كل قصاصة ورق. يمكنكم  واحدةً  سأطرحها عليكم و اكتبوا إجابةً 

أن تكتبوا جميع األفكار التي تخطر لكم لكل من تلك األسئلة و لكن 

 اكتبوا إجابًة واحدًة على كل قصاصة. 

ضعوا القصاصات ضمن المجموعة المناسبة  ،هون من ذلكتو عندما تن

لوضع أسمائكم   داعيعلى اللوح التوضيحي المعلق على الجدار. ال

على الورق. الرجاء توخي الدقة و الصراحة. ف لك يساعدكم على تقييم 

 .بها عملكم و تحديد الطرق التي تستطيعون دعم اآلخرين

 :األسئلة الثالثة هي

دروس القراءة  شرح الجوانب الناجعة في ما هيالتجربة اإليجابية:

 اليومية؟

دروس القراءة  شرحالتحدي: ما هي التحديات التي تواجهونها أثناء 

 اليومية؟

 ؟كيف يمكن تحسينهاباعتقادكم،  :الحلول المحتملة

ه ا النشاط فردي  و صامت. و هو يسمح للمتدربين بمشاركة آرائهم  مالحظة للمدربين:

 ةيّ بحرّ 

 اطلبوا مل أن يكون لدى العديد من المتدربين إجابات مشابهة لكل من األسئلة.من المحت .2

 صاتالقصا رتبوا. الثالثة المجموعات في التوضيحي اللوح على إجاباتهم لصق المتدربين من

 .معاً  المتشابهة اإلجابات جميع تضعون بحيث

 

 مشاركة التجارب

 

 أفراد الترتيب:دقيقة |  15: المدة التمعن في تعليم القراءة  |  النشاط:

 

 قولوا .1

شكرًا لكم على مشاركة تجاربكم. و كما هو متوقع، فإن العديد منكم 

نفس األسئلة. لقد جمعت اإلجابات  نأو إجابات متشابهة ع بيملك تجار

. سوف أقرأ عليكم فضلًا كي نستفيد من وقتنا بشكٍل أالمتشابهة مع

 كمجموعة. إجابة واحدًة كي نناقشها معًا بالتفصيل

 تصفحوا كالً من التجارب اإليجابية و ناقشوها كمجموعة كلية. .2
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 تصفحوا كالً من التحديات و ناقشوها كمجموعة كلية. .3

 اقرؤوا حالً محتمالً لكل من التحديات. .4

 .أخرى للتحديات التي تطرأاطرحوا حلوالً  .5

التي تم  أشرفوا على توقعات المتدربين بخصوص الحلول المحتملة ألي من التحديات .6

 طرحها بناءاً على الموارد و الوقت المتوفرين في سياقكم.

 .أعلموا المتدربين بالحلول المحتملة األخرى للتحديات التي تطرأ .7

 على لوحاكتبوها عن األسئلة أو  أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة.  .8

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.
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 : شرح دروس القراءة17 تدريب القراءة الجلسة
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية 

  بناءة للزمالء. مالحظاتتقديم 

 

 أساسيةرسائل 

  من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالمي  و خلق

 نظام روتيني في الصف.

  .جميعنا في ه ا التدريب هنا لندعم و نساعد بعضنا البعض كي نصبح ميسري قراءة أفضل

نستطيع جميعنا تحسين  ،و من خالل مراقبتنا لبعضنا البعض و توجيه المالحظات اإليجابية

 أدائنا في تعليم تالمي نا.

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. ت كروا بأنهم يتعلمون وأنه ال يبنغي علىهم أن 

ألولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة يقوموا ب لك بإتقان من المرة ا

 المشاركة على شجعوهممهاراتهم.  فرصهم للمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم أو

 خالل من البعض لبعضهم دعمهم و إيجابيتهم على المحافظة و كتالميذ بعضهم دروس في

 فرص توفير على الحرص و البناءة االقتراحات تقديم و باالحترام تتّسم لغة استخدام

 .والنساء للرجال متساوية مشاركة

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 
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 التحضير المطلوب

 .إعداد السبورة كما هو مبين 

 

  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريب لمحة عن

 6دد المدربون ح. يخطط الدرس اليوميةسيتمكن المتدربون في ه ه الجلسة من مراجعة 

متطوعين لتوضيح األقسام المختلفة من الخطة. ثم يشرح هؤالء المتطوعون أقسامهم و تناقش 

 المجموعة ما رأت مقدمين التهاني و المالحظات و التجارب الشخصية.

 

  

باسل حوض  فيه سمكة  عند  س
.  ذهبيّة 

يطعم باسل السمكة في 
 المساء.

 يحب  باسل الّسمكة كثيراً.



132 

 

 اتباعها يجب التي الخطوات

 تهيئةال

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: مدةال | المقدمة النشاط:

  

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 

 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  أجيبوااسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة.  .2

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

أخبروا المتدربين أنهم سيراقبون زمالءهم و هم يوضحون شرح نشاطات الخطة الدرسية.  .3

 رح جميعخطة الدرس ال ي تعلموه مسبقاً ثم يقوم متطوع/ة آخرين بتوضيح ش ثم يراجعون

 نشاطات الخطة الدرسية.

 من بنك الخطط الدرسية. 9لى الدرس األول من األسبوع إاطلبوا من المتدربين الرجوع  .4

 اسألوا .5

هل ت كرون أنكم درستم ه ا الدرس سابقًا؟ ارفعوا أيديكم باإليجاب إن 

 كنتم ت كرون شرح ه ا الدرس سابقًا.

 باإليجاب.انتبهوا إلى من رفعوا أيديهم  .6

 قولوا .7

 ،ًأنتم مورد ممتاز لبعضكم البعض. إن قمتم بشرح ه ا الدرس مسبقا

سيكون لديكم األفكار لمشاركتها مع أولئك ال ين لم يشرحوا الدرس 

 بعد.

 ،نحافظ على إيجابيتنا بشكل دائم ،عندما نشارك أفكارنا و مالحظاتنا

ين. على مما يعني أننا ال ننقد بعضنا البعض و ال نشير إلى أخطاء اآلخر

العكس، نقدم االقتراحات بنبرة صوتٍ إيجابية أو نشارك طريقتنا بشرح 

 النشاط بنجاح في السابق.

 :17تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

قراءة و تتبع خطة الدرس اليومية  .1
في المساحات اآلمنة للّشفاء 

 والتعلّم.

 تقديم مالحظات بناءة للزمالء. .2
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هي  ة. ه ه المساحة اآلمنربكاً يمكن أن يكون تعليم الزمالء م -ت كروا 

بارتياح إزاء ارتكابنا لألخطاء و تجريب األشياء الجديدة و  فيه مكان نشعر

 التعلم من زمالئنا.

 

 

  عرضال

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقائق |  10: المدة مراجعة الخطط الدرسية  |  النشاط:

 

 من بنك الخطط الدرسية. 9لى الدرس األول من األسبوع إبين الرجوع اطلبوا من المتدر .1

دقائق. عليهم قراءة إرشادات  5لى زميل/ة للمناقشة لمدة لاللتفات إ ادعوا المتدربين .2

 الخطة الدرسية بتمعن.

 ادعوا المتدربين لمناقشة الخطة الدرسية مع شركائهم. ،دقائق من الوقت 5بعد مرور  .3

 اسألوا .4

 ما هو الحرف في درس اليوم؟

 ادعوا أحد المتدربين لإلجابة. .5

 اسألوا .6

 ما هي الكلمة البصرية في درس اليوم؟

 ة.ادعوا أحد المتدربين لإلجاب .7

الكلمة -اطلبوا من المتطوعين توضيح شرح كل جزء من الدرس )المقدمة و الحرف .8

الصوت و الكتابة في الهواء و دراسة النص و الكلمات البصرية و نشاط -األساسية

 حددوا أسماء المتطوعين على قصاصة ورق.‘(. التطبيق’

 

 درس القراءة

 

المجموعة  الترتيب:دقيقة |  35: المدةشرح الخطة الدرسية من قبل المتدربين  |    النشاط:

 الكلية

 

على  ،نه عند قيام أحد الزمالء بتوضيح شرح نشاط من نشاطات الدرسذكروا المتدربين أ .1

 البقية المشاركة كتالمي .

 داعمين لبعضهم.هم أن يكونوا يعلّن أخبروا المتدربين أنها فرصة تعليمية للجميع و أ .2

تهنئة زمالئهم . يمكن للمتدربين يتم ذلك بسرعة : اعملوا ما بوسعكم كيمالحظة للمدربين

 بعد االنتهاء من كل شرح توضيحي و لكن ال يجب أن يكون هناك مناقشات بين النشاطات. بإيجاز

 .لشرحادعوا قائد/ة المقدمة لمقدمة الصف ل .3

 الصوت للشرح.-الكلمة األساسية-ادعوا قائد/ة الحرف ،بعد المقدمة .4
 ادعوا قائد/ة الكتابة في الهواء للشرح.، الصوت-الكلمة األساسية -بعد الحرف .5
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 ادعوا قائد/ة دراسة النص للشرح. ،بعد الكتابة في الهواء .6
 ادعوا قائد/ة الكلمات البصرية للشرح. ،بعد دراسة النص .7
 للشرح.‘ التطبيق’ئد/ة نشاطات ادعوا قا ،بعد الكلمات البصرية .8
 اشكروا جميع المتطوعين على عملهم المجد وشجاعتهم. .9
 

 تطبيق
 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدة التأمل و الثناء و األسئلة  |   النشاط:

 

 لى الخطة الدرسية التي تم شرحها للتو.إبين الرجوع اطلبوا من المتدر .1
 مستطيالً حول النشاط ال ي يجدونه أكثر صعوبًة.اطلبوا منهم أن يرسموا  .2
 بنجاح تام.شرحه اطلبوا منهم أن يرسموا دائرًة حول النشاط ال ي يظنون أنه يمكنهم  .3
 من المتدربين لمشاركة إجاباتهم. 3أو  2ادعوا  .4
 اسألوا .5

 لماذا يعد ه ا النشاط صعبًا؟

 من المتدربين لمشاركة نجاحاتهم. 3أو  2ادعوا  .6
 اسألوا .7

ال ي يجعل ه ا النشاط ناجحًا بالنسبة لكم؟ ما النصيحة التي تودون ما 

 إعطاءها لزمالئكم حول ه ا النشاط؟

 .اشكروا المتدربين على إصغائهم و عملهم المجد .8
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 : قراءة الكلمات الطويلة18تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 جلسة التدريبأهداف 

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 ق.تصفيفصل األصوات في كلمة بسيطة بال 

 

 أساسيةرسائل 

  يعد فهم أصوات الحروف مهارة أساسية للقراءة. يجب أن يتمكن التالمي  من سماع و فصل

 وتغيير األصوات لقراءة وكتابة الكلمات.

  كلمة طويلة يمكنهم فصل األصوات و المقاطع عن طريق التصفيق. ثم  عندما يواجه التالمي

 يمكنهم قراءة الكلمة بعد تحديد حركات المد القصيرة والطويلة.

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. 

المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على المتدربين. فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في 

بيئة إيجابية وشاملة لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغٍة داعمٍة و وديٍة تضمن 

 زمالءهم باحترام. فرص مشاركٍة متساويٍة للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب 

  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 على الجدار. األهداف في مكان عالٍ 

  اجمعوا أو حضروا قصاصة ورق لكل من المتدربين. وعلى كل قصاصة ورق، اكتبوا كلمًة

 تحليليّةً واحدًة من القائمة التالية:

، الطّبيبُة، الّسيّارة، الطّيّارة، التّفّاحة، مشرقة ، طوبالً، المساء، المطارات، االنتصارات

 المخيّم، السلحفاة

  في وعاء أو صندوق أو قبعة.اطووا القصاصات وضعوها 

 

 جلسة التدريب لمحة عن
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م ثفي ه ه الجلسة عملية التصفيق لفصل المقاطع في الكلمات الطويلة.  دربونيوضح الم

يتمرن المتدربون على قيادة مجموعات صغيرة لفصل المقاطع في الكلمات الطويلة. في 

 على قراءة الكلمات الطويلة.الختام، يفكر المتدربون بأهمية تعليم التالمي  القدرة 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةالتأمل و الثناء و األسئلة  |    النشاط:

 

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 

اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبوا عن األسئلة أو اكتبوها على لوح  .2

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 قولوا .3

للشفاء والتعلّم التالمي   ح ه ه الدروس في المساحات اآلمنةتمن

األدوات التي يحتاجونها ليكونوا قراء متمرسين. ول لك نزودهم 

 باالستراتيجيات لقراءة مختلف أنواع الكلمات.

نشجعهم على التصفيق لفصل المقاطع في الكلمات التي ال يعرفونها، 

ولكن في بعض األحيان تكون الكلمات طويلة أو مكونة من أكثر من حرف 

 واآلن، سنتعلم كيف يتمكن التالمي  من تحليل الكلمات الطويلة. مشدد.

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  20: المدةفصل المقاطع لتقطيع الكلمات الطويلة |  النشاط:

 

 قولوا .1

أحيانًا تكون الكلمات طويلة وفيها تراكيب كالشدة أو الالم الشمسية. 

 لدينا خيارين. األول هو تحديد عدد المقاطع فيها. ،عندما نجد كلمة كه ه

 بحركات مد قصيرة. تتألف من ثالثة مقاطع صوتية‘ ب  ك ت  ’مثالً كلمة  .2

 قولوا .3

 :18تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

فصل األصوات في كلمة بسيطة  .1
 بالتصفيق.
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ع حركة مد قصيرة أو طويلة من حرف م تتألفالمقطع الصوتي هو وحدة 

قل. يمكننا فصل المقاطع الصوتية في الكلمات بالتعرف على على األ

رة والطويلة. عندما نصفيق، ندعو ذلك اتباع النغمة حركات المد القصي

 عب دورًا مهمًا في تحديد المقاطع... كما أّن السكون يلفي الكلمة

 ‘.كتب’كلمة  فين عد المقاطع الصوتية بالتصفيق اطلبوا من المتدربي .4

 قولوا .5

لى الحركة الموافقة للحرف وما إذا كان الحرف متبوعًا إمن المهم التنبه 

يعتبر مقطعًا صوتيًا. في  له كل حرف مع حركة المد الموافقة بمد طويل.

حال تبع الحرف الممدود مع حرف ساكن فإن ذلك يُعد جزءًا من المقطع. 

المفتوح متبوع بمد  الميمطعًا صوتيًا واحدًا ألن حرف تعد مق‘ مال’مثال: 

 األلف المتبوع بحرف ساكن.

المفتوح متبوع بمد األلف المتبوع بحرف  ميمحرف الطعاً صوتياً واحداً ألن تعد مق‘ مال’مثال:  .6

 ساكن.

 قولوا  .7

لى حركات المد القصيرة يساعد التالمي  على عد الحروف في إاالنتباه 

الكلمات في المرحلة األولى من تعلمهم للقراءة. بعد تحديد الحركات 

 .يمكنكم تحديد المقاطع

 قولوا .8

الحركة الموافقة لحرف  هي ما‘. مدرسة’دعونا نفصل المقاطع في كلمة 

عندما يكون لدينا حرفان  هي الحركة الموافقة لحرف الدال؟ الميم؟ وما

فإننا نعد الحرفين  ،والثاني ساكن مع حركة مد قصيرة أو طويلة األول

 مقطعًا صوتيًا واحدًا.

 لى الحركات:إمع االنتباه ‘ مدرسة’ية في كلمة تعالوا نفصل المقاطع الصوت .9

 التصفيق كالتالي:قطعوا الكلمة ب

  قولوا /مْد/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الميم والفتحة مع الدال الساكنة

 تشكل مقطعاً صوتياً واحداً.

  ًقولوا /ر / وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الراء والفتحة تشكل مقطعاً صوتيا

 واحداً.

 الفتحة مع التاء المربوطة قولوا /سة/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن السين و

الساكنة تشكل مقطعاً صوتياً واحداً. مالحظة للمدربين: نبهوا المتدربين أّن التاء 

المربوطة تلفظ هاء عند الوقف. أما في حالة التنوين فيتم تقطيع الكلمة بشكل 

 مختلف قليالً. كما سنوضح الحقاً.

 اشكروا المتدربين على فصل الكلمة. .10

 مرة أخرى.‘ مدرسة’الفظوا كلمة  .11

 مرات. 3هناك ثالثة مقاطع صوتية في كلمة مدرسة. /مْد/ /ر  / / سة/ صفقوا  .12

 اقولو .13

 

 ‘.مدرسةٌ ’واآلن سنفصل المقاطع الصوتية في كلمة  
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 قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي: 

  قولوا /مْد/ وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الميم والفتحة مع الدال الساكنة

 قطعاً صوتياً واحداً.تشكل م

  ًقولوا /ر / وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن الراء والفتحة تشكل مقطعاً صوتيا

 واحداً.

  ًوصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن السين والفتحة تشكل مقطعاً صوتيا / قولوا /س 

 واحداً. 

  تنوين الضم تشكل قولوا /ة / وصفقوا مرة واحدة للداللة على أّن التاء المربوطة و

 مقطعاً صوتياً واحًد.

 :قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي 

 على السبورة. لكلمةفصل المقاطع أثناء كتابتكم لل متدربينادعوا ال .14

 قولوا .15

 واآلن سنتعلم فصل المقاطع في الكلمات التي تحوي حروفاً مشددة.         

 ‘:الّسيّارة  ’الفظوا كلمة  .16

 قطعوا الكلمة بالتصفيق كالتالي: 

 / شكل الساكنة ت أللف مع السينة على أّن ا/ وصفقوا مرة واحدة للداللسأقولوا

 مقطعاً صوتياً واحداً. 

 / يْ قولوا مع الياء الساكنة والفتحة  سينمرة واحدة للداللة على أّن ال / وصفقواس 

 طعاً صوتياً واحداً. تشكل مق

 / تشكل  ياء المفتوحة و ألف المددة للداللة على أّن الح/ وصفقوا مرة واياقولوا

 مقطعاً صوتياً واحداً.

 / تشكل مقطعاً صوتياً  والفتحة راءمرة واحدة للداللة على أّن ال / وصفقوار  قولوا

 واحداً. 

 / تشكل مقطعاً  تاء المربوطة مع الضمةللداللة على أّن ال / وصفقوا مرة واحدةةُ قولوا

 صوتياً واحداً.

 

 
 قولوا .17

 

 

 ارة  يَّ السَّ 
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حركات المد القصيرة والطويلة أساسية في القراءة والكتابة. في القراءة 

يقة الصحيحة كما أنها ركات المد على قراءة الكلمات بالطتساعدنا حر

تكتبان بنفس ‘ أنتِّ ’و ‘ أنت  ’تحديد المعنى أحيانًا. مثالً لمهمة جدًا 

ذا كان إوالكسرة تساعدنا على معرفة فيما الطريقة ولكن الفتحة 

المخاطب م كر أم مؤنث. ومن جهة أحرى  تساعدنا حركات المد 

القصيرة و الطويلة على الكتابة بشكل صحيح بحيث يساعدنا نطقها 

 .الصحيح على كتابة الكلمات

 قولوا .18

لن يكون هناك درس  موجه بشكل مباشر للتالمي  لتعليمهم فصل 

. لكن من المهم لنا كميسرين معرفة بشكل تفصيلي المقاطع بالتصفيق

ه ه االستراتيجيات كي نتمكن من مساعدة التالمي  على قراءة 

 ديدة.الكلمات الج

 درس القراءة

 

أفراد، مجموعات  الترتيب:دقيقة |  25: المدة التمرن على فصل المقاطع بالتصفيق |  النشاط:

 صغيرة.

 

أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون اآلن على نطق أصوات الحروف وفصل المقاطع في  .1

 .الكلمات

الوعاء/القبعة التي تحوي الكلمات بين المتدربين. اطلبوا منهم اختيار الصندوق/ امررو .2

 واحدة منها لكل منهم.قصاصة 

 قولوا .3

أوالً، أريدكم أن تفصلوا المقاطع في الكلمة التي اخترتموها بشكل 

منفرد. حتى لو كنتم تعرفون قراءتها مسبقًا، يجب أن تفصلوا المقاطع 

 بالتصفيق.

اطلبوا من المتدربين التدرب على فصل المقاطع في كلماتهم بشكل منفرد. تجولوا في  .4

 يم المساعدة والتأكد من أّن المتدربين ينطقون األصوات بالشكل الصحيح.أنحاء الغرفة لتقد

 دقائق، قولوا  3بعد مرور  .5

 ،لقد قمتم بعمٍل ممتاز في فصل المقاطع الصوتية في الكلمات. واآلن

لى مجموعات صغيرة. حيث سيقوم كل منكم في إ سوف ننتقل

أعضاء قراءة الكلمة التي اخترتموها ومساعدة بقية بالمجموعة 

ثم ستقومون بفصل المقاطع المجموعة على فصل المقاطع فيها. 

 بالتصفق كمجموعة.

فصلوا المقاطع اال تعرضوا كلمتكم لبقية المجموعة. بل قولوا الكلمة و

الصوتية في مجموعتكم. مالحظة: بما أننا سنعمل في مجموعات 

د حصغيرة ل لك سنقوم بالتصفيق دون إصدار أصوات. بعد ذلك سيقوم أ
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المتطوعين من المجموعة بكتابة الكلمة على ورقة المجموعة. معكم 

 دقيقة. 15

 امحوا ما كتب على السبورة واكتبوا الخطوات: .6

 
أشخاص. أعطوا كل مجموعة ورقة  5لى إ 3لى مجموعات صغيرة من إقسموا المتدربين  .7

 بيضاء.

 ادعوا المجموعات الختيار ممثليها لكتابة الكلمة األولى والبدء في التدريب. .8

لى التصفيق وقدموا الدعم. اجمعوا إأثناء تدرب المجموعات واستمعوا  الغرفة فيتجولوا  .9

ذا أنهت المجموعات إلى الصندوق/الوعاء/القبعة. إ اتجولكم وأعيدوهقصاصات الورق أثناء 

، ادعوهم الختيار كلمات جديدة من الصندوق/الوعاء/القبعة ين قبل انتهاء الوقتالتمر

 ومتابعة التدريب.

 اشكروا المتدربين على مشاركتهم. ،دقيقة 15بعد مرور  .10

 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  أجيبواإن كان لديهم أية أسئلة.  اسألوا المتدربين .11

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية، مجموعات صغيرة الترتيب:دقائق |  10: المدة استعراض   | النشاط:

 

 على عملهم.اشكروا المتدربين  .1

 اسألوا .2

لماذا باعتقادكم من المهم أن يتمكن التالمي  من سماع وفصل  

 المقاطع في كلمة ما؟

 اقرؤوا الكلمة بوضوح للمجموعة. .1

 .بقية أعضاء المجموعةلمة لال تعرضوا الك

تفصل المجموعة المقاطع بالتصفيق وتلفظ  .2

 الموافقة.كل مقطع وحروفه مع الحركات 

يقوم أحد أعضاء المجموعة بكتابة الكلمة  .3

بعد االستماع إلى أصوات الحروف 

 والمقاطع.
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ن وا المتدربين المتطوعيزميل/ة للمناقشة لمدة دقيقتين. ادعلاللتفات إلى ادعوا المتدربين  .3

 دقائق. 5جاباتهم لمدة إلمشاركة 

الكلمات التي ال يعرفونها، ألنها أمثلة حول اإلجابات: ألنها تساعدهم على قراءة 

 تساعدهم على تهجئة الكلمات، ألنها تساعدهم على تنمية مهارات اإلصغاء.

 لخصوا لهم أهمية معرفة األصوات مع الحركات الطويلة والقصيرة والقدرة على فصلها. .4

 قولوا  .5

لى معرفة نطق أصوات الحروف وفصل المقاطع الصوتية إيحتاج التالمي  

 ألنها: في الكلمات

 تساعدهم على قراءة كلمات ال يعرفونها. -

 تساعدهم على كتابة الكلمات.-

 تساعد التالميذ الذين يتعلمون لغة جديدة على قراءة الكلمات. -

 هنتطور الوصالت في الدماغ بين ما يراه التالميذ و مايسمعو -

 اشكروا المتدربين على آرائهم و مشاركتهم. .6
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 سبوعية: خطط الدرس األ19تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 األكثر تعقيداً.

 

 أساسيةرسائل 

جميع  م. تعلم الدروستعد خطة الدرس اليومية للقراء المبتدئين تجربًة تعليميًة عالية التنظي

 حروف األبجدية باإلضافة الى خضائص معينة للغة تتعلق بالم كر والمؤنث وأدوات التعريف.

 

 مالحظة الحساسية

حساسية المستوى و  من الضروري مراعاة تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و

التجارب القرائية للمتدربين. عند الشرح التوضيحي في أي درس، ت كروا أن المتدربين يتعلمون ه ا 

وحافظوا على ‘ كتالمي ’النوع من الدروس للمرة األولى. شجعوا المشاركة الفعالة للمتدربين 

اال حتى عندما يطرحون إجابات غير صحيحة. ذكروا إيجابيتكم وتقديم الدعم كما لو أنكم تعلمون أطف

المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة فرصهم للمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم 

 أومهاراتهم.

 

 الموارد المطلوبة

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب 

 :إعداد السبورة كما هو مبين 
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  أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا اكتبوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريب لمحة عن

 

بأسلوب بسيط في خطط الدرس في ه ه الجلسة الم كر والمؤنث  دربونيشرح الم

خالل الدرس. في الختام، . ثم يتمّعن المتدربون بما قام به الميسرون و التالمي  سبوعيةاأل

 يقارن المتدربون ه ا الدرس مع الدورس األخرى التي شرحوها مسبقاً.

 

  

ه ه سلمى. سلمى بنت  لطيفة   ) ت، ة، ـة(

 .  وشقيّة 

 تسلقت سلمى شجرة التفاح. 

  .  ه ا أحمد. أحمد ولد  لطيف  وشقي 

 تسلّق أحمد الجدار. 

قالت ماما: انزلوا يا اوالد وتعالوا نلعب 

 لعبة. 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:: دقيقة| مدةال|  المقدمة النشاط:

 

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 

 على لوح اكتبوهاعن األسئلة أو  أجيبواإن كان لديهم أية أسئلة.  اسألوا المتدربين .2

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 عرضال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقيقة |  35: المدةدرس القراءة  |   النشاط:

 

 قولوا .1

اآلن سنتعلم ظاهرة جديدة تختلف بعض الشيئ عن طريقة شرح 

من المدى  25الدروس في السابق. يأتي ه ا الدرس في األسبوع رقم 

 والتتابع

 .ما سبقعن  اول لك فالمستوى متقدم نوعًا م

سأقوم بلعب دور ميسر/ة القراءة وستلعبون دور التالمي .  ،أثناء الدرس

 مما يعني أن دوركم أثناء الدرس هو ببساطة المشاركة كما أوجهكم.

سأعرض في ه ا الدرس المؤنث والم كر وكيفية تمييز المؤنث في 

الكالم وتحديدًا مع األسماء )ة، ـة( ثم سنتدرب على تشكيل المؤنث 

 كتابة الكلمة مع التأنيث في الهواء.من الكلمات ونتدرب على 

لى الكلمة البصرية على دراسة النص معًا باإلضافة إ بعد ذلك سنتدرب

 لليوم. و بعدها سنلعب لعبة صغيرة للتمرن على ما تعلمناه.

 :19تدريب القراءة الجلسة 

المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من سيتمكن 

 القيام بما يلي:

المشاركة و تحديد النشاطات األساسية 
في خطة درس قراءة اليومي مع خصائص 

 اللغة األكثر تعقيداً.
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لى المتدربين في ه ه الجلسة "بالتالمي ". يعرض ه ا الدرس ضمن إيشار  مالحظة للمدربين:

على شاكلة خطط الدرس اليومية ي بنك الخطط الدرسية. يعرض هنا فخطط الدرس األسبوعية 

 ألغراض التدريب فقط.

 :اسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. ثم ابدؤوا الدرس .2

 

 مقدمة

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  3: المدة|    المقدمة :نشاط الخطط الدرسية

 

 .جديداً اليومهم سيتعلمون شيئاً أخبروا التالمي  أن .1

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

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

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

ثانية للتفكير. والفريق ال ي يعرف اإلجابة أوالً يصفق له الفريق  30أعطوا التالمي   .4
 الثاني.

 اسألوا .5

 " ؟دجاجةما هو الحرف الموافق لكلمة" 

  ".ديكاللعبة مع كلمة "كرروا نفس  .6

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

 قولوا .8

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

 

 الكلمة األساسية-الحرف

 

 :ةالكلمة األساسي-اسية للحرفسلوكيات أسمالحظة للمدربين | 

  ،تأكدوا بأن كل التالمي  جاهزون لإلستماع )يجلسون بشكل سليم
 ولكن مريح, وبانتباه و ما الى ذلك(.

 .قوموا بنطق صوت الحرف بشكل متسق 
  اليوم.استخدموا الصورة األساسية الصحيحة المرافقة لحرف 
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 ابع تاستمعوا بينما يقوم التالمي  بالتمرن على أصوات الحروف، مكررين ت
حسب الحاجة لمساعدة التالمي  على نطق  ةالكلمة الرئيسي-الحرف

 الصوت بشكل صحيح.

 

المجموعة  الترتيب:دقائق |  3 المدة:الكلمة األساسية | -الحرف نشاط الخطط الدرسية

 الكلية

 

 بأنهم سيتعلمون عن الم كر والمؤنث في درس اليوم.روا التالمي  ذكّ  .1

‘ ة’وبأننا عندما نرى ‘ ة’أخبروا التالمي  بأننا نشكل المؤنث من األسماء ب حرف  .2

 مربوطة في آخر الكلمة فه ا يعني أنها مؤنث.

مالحظة للمدربين: وضحوا الفرق بين لفظ التاء المربوطة مع التشكيل والوقف. حيث  .3

 كة أو التنوين الموافقين، وهاء عند الوقف مع السكون.تلفظ تاء مع الحر

اطلبوا من التالمي  ‘ تفاحة’ -‘ ة’الكلمة األساسية لت كر المؤنث هي: -اذكروا الحرف  .4

 تكرار ذلك.

 3مع التالمي  على األقل ‘( تفاحة –‘ ةـ)’األساسية  الكلمة -تمرنوا على الحرف .5

 مرات.

 

 الكتابة في الهواء:

 

 كتابة في الهواء:سلوكيات أساسية للمالحظة للمدربين | 

 حرف اليوم بخط كبير على السبورة كي يتسنى لجميع التالمي   اكتبوا
 رؤيته.

 تشكيل الحرف ب راع مستقيمة و ثابتة و إصبعين مثلوا 
 التالمي  فيما يقومون بالكتابة في الهواء و إضافة تمرينات عند  راقبوا

 تهم.الحاجة لمساعد
 

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

 ‘.ة’وضحوا الكتابة الهوائية لحرف  .2

ت كروا أن تقفوا بنفس اتجاه التالمي  أثناء توضيح الكتابة في  مالحظة للمدربين:

الهواء. يجب أن يكون التالمي  قادرين على تتبع إصبعكم في الهواء و يروا بدقة كيف 

 عليهم تحريك أذرعهم لكتابة الحرف.

 

نهم مفتوحة، وبعد ذلك بعيون الحرف في الهواء أوال و عيو لكتابة ادعوا  التالمي  .3

 .مضةمغ

 

أصابعهم مستقيمة و  ذكروا التالمي  أن عليهم إبقاء أذرعهم و مالحظة للمدربين:

 مشدودة!
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 دراسة النص

 

المجموعة الكلّية،  الترتيب:دقائق |  10: مدةال|     دراسة النص :نشاط الخطط الدرسية

 ثنائيات

 

 دراسة النصسلوكيات أساسية لمالحظة للمدربين | 

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

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

يتمكن التالمي   يعني بتمهل و دون رتابة و ارتكاب أخطاء عديدة بحيث ال
 من الفهم(.

 

وضحوا المقاطع  و‘ شجرةُ ’اقرؤوا القصة للتالمي . عند القراءة توقفوا عند كلمة  .1

 بالتصفيق ثم تابعوا القراءة.

 

 .  ه ه سلمى. سلمى بنت  لطيفة  وشقيّة 

 تسلقت سلمى شجرة التفاح. 

  .  ه ا أحمد. أحمد ولد  لطيف  وشقي 

 تسلّق أحمد الجدار. 

 قالت ماما: انزلوا يا اوالد وتعالوا نلعب لعبة. 

 

 اطلبوا من التالمي  قراءة القصة جهراً معكم مع تتبع الكلمات بإصبعكم أثناء القراءة.

 

أطلبوا من التالمي  أن يعدوا الحروف بالنقر على الطاولة ‘ لطيفة  ’لى كلمة إأشيروا  .2

 بعدد الحروف.

ذكروا التالمي  أن التنوين ال ُيعد حرفاً. ولكن ليس هناك من  مالحظة للمدربين:

لى حروف إمشكلة. مازال بإمكانكم توضيح كيفية عد الحروف باإلشارة بأصابعكم 

الكلمة للتمرن على التمييز بين الحروف واألصوات المختلفة. يمكنكم أيضاً تقطيع 

ات الحروف.) على الكلمة بشكل تساعدون فيه التالمي  على التعرف على أصو

/ يمكنكم سؤال التالمي  عن صوت الحرف ال ي سمعوه. ثم بعد  سبيل المثال: /ل 

 ذلك اسألوهم عن صوت الحرف بدون الضمة للحصول على صوت /ل/.(

تأتي في آخر الكلمة فقط. وال يمكن أن تأتي في تاء المربوطة ال نّ أا التالمي  ذكرو .3

 أول أو منتصف الكلمة.

 اسألوا .4

 " فعلت سلمى؟ماذا" 

 لإلجابة. تالمي ادعوا أحد ال .5

 اسألوا .6
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 "ماذا فعل أحمد؟" 

 من التالمي  أن يجيبوا. 2أو  1اطلبوا من  .7

 اسألوا .8

 "؟ وماذا يقول اهل تحبون التسلق؟ وماذا تحبون أن تتسلقو

 "لكم الكبار في المنزل عندما تقومون بذلك؟

 األشياء التي يحبون تسلّقها.ادعوا التالميذ لاللتفات إلى زميل/ة وإخبارهم عن  .9

 تجولوا في الغرفة أثناء مناقشة المجموعات. .10

 .من التالميذ لمشاركة إجاباتهم مع الصف 3أو  2ادعوا  .11

ادعوا أحد التالمي  لالقتراب من السبورة وتتبع الكلمات فيما يقوم بقية التالمي   .12

 بالقراءة بصوت عاٍل مرة أخرى.

هل سمع أحمد و – ر، يمكنكم طرح األسئلة التاليةإذا احتاج التالميذ تحفيزاً أكث
ماذا تتخيلون نوع اللعبة التي  ماذا أرادت األم أن تفعل معهما؟ سلمى كالم أمهما؟

 أمهما؟ اختارتها
 اسألوا  .13

 "ماذا ستفعلون لو كنتم مكان أحمد وسلمى؟ولماذا؟" 
 مشاركة إجاباتهم مع شريك/ة. التالمي اطلبوا من   .14
 أثناء مناقشة المجموعات. تجولوا في الغرفة .15
 .طلبوا من التالمي  تخيل شكل سلمى وأحمد وأمهما تنادي عليهماا .16
ادعوا أحد التالمي  االقتراب من السبورة و تتبع الكلمات فيما يقوم الصف بقراءة  .17

 النص بصوتٍ عاٍل معاً مرًة أخرى.
 

 

 الكلمات البصرية 

 

 البصرية:سلوكيات أساسية للكلمات مالحظة للمدربين | 

 .قولوا وهجئوا الكلمة البصرية لليوم بشكل صحيح 
   مرات على األقل. 3تمرنوا على الكلمة البصرية مع التالمي 
 ( واستخدموها  إنحددوا الكلمة البصرية بوضوح في نص اليوم )أمكن

هو اسم إشارة ‘ ه ا’بشكل صحيح لتركيب جملة. مالحظة: وضحوا أّن 
شيئ م كر. كما أّن المد بعد الهاء  ى اسم أولنستخدمه لإلشارة إ

 يلفظ وال يكتب.
 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  3: المدة|    الكلمات البصرية :نشاط الخطط الدرسية

 

 ‘ه ا’اكتبوا الكلمة البصرية الجديدة له ا اليوم على السبورة:  .1

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

 تدل على الم كر وتأتي مع االسم الم كر.‘ ه ا’وضحوا أّن  األقل في جملة.

‘ ه ا’ –‘ ا‘ ’ـ ‘ ’هـ‘ –’ ه ا‘قوموا بتهجئة الكلمة مع الصف لثالث مرات على األقل )  .3

.) 
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 تغيير الصوت

 

 

 

 

 

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  8: مدةال|    تغيير الصوت :نشاط الخطط الدرسية

 

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

 في تلك الكلمة لتركيب كلمة جديدة.

 ’.لوز‘قل كلمة  .2

 قولوا .3

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

 "’!جوز‘على كلمة 

 ادعوا التالمي  لتغيير صوت ما معكم. .4

 قولوا .5

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

 " بدل /م/؟

  :عن’اإلجابة‘ 

 كرروا النشاط مع ه ه الكلمات و األصوات: .6

  / لى /ظُ/ إظهر: غيروا /ظ 

  /  لى /ظ/ إحرف: غيروا /ح 

  / : غيروا /ب   لى /ْب/ إذ ه ب 

  /لى /ْر/ إحظ: غيروا /ظ 

 

 

 ثنائيات الترتيب:|  يقةدق 14: المدةفي الدرس  |   تمّعن ال النشاط:

 

 كان ختام درس القراءة. ذلكالمتدربين أن أخبروا  .1

 اسألوا .2

 الميسر/ة، أفعل أثناء الدرس؟ ،ماذا رأيتموني

 اطلبوا منهم التناقش مع شريك/ة. .3

 للمناقشة. تجولوا في الغرفة لالستماع للنقاشات. تينأعطوا المجموعات دقيق .4

 لى إرشاد، اسألواإفي حال احتاج المتدربون  .5

 سلوكيات أساسية لنشاط تغيير الصوت:مالحظة للمدربين | 

  التقييم قبل بدء الدرس.استعرضوا توجيهات نشاط 
 .اعرضوا التوجيهات للتالمي  بوضوح 
  اقرؤوا أصوات الحروف و/أو الكلمات في النشاط بوضوح و بنفس

 الطريقة.
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  تفاعل الميسر/ة مع التالمي ؟كيف كان 

 ما نوع النشاط البدني ال ي قام/ت به الميسر/ة؟ 

 كيف قدم/ت الميسر/ة المفاهيم الجديدة للتالمي ؟ 

 /الميسر/ة من تفاعل التالمي  مع الدرس؟ تكيف تحقق 

 السلوكيات التي قام/ت بها الميسر/ة. إحدىمن المتدربين لمشاركة  3الى  2ادعوا  .6

 اسألوا .7

 فعلتم، كتالمي ، أثناء الدرس؟ماذا 

 اطلبوا منهم التناقش مع شريك/ة. .8

 للمناقشة. تجولوا حول الغرفة لالستماع للنقاشات. تينموعات دقيقأعطوا المج .9

 رشاد، اسألواإفي حال احتاج المتدربون الى  .10

 ماذا قال التالمي ؟

 كيف تعلم التالمي  المحتوى الجديد؟

 فهمهم؟ما ال ي قام به التالمي  إلظهار 

 كيف كان تفاعل التالمي  مع الميسر/ة؟؟

 التي قام بها التالمي  أثناء الدرس. سلوكياتال إحدىن المتدربين لمشاركة م 3 أو 2ادعوا  .11

أمثلة حول اإلجابات: ردد التالمي  خلف الميسر/ة. فصلوا مقاطع الكلمات بالتصفيق، تدربوا 

قراءة محتوى جديد مراتٍ عديدة على تشكيل المؤنث في كلمات جديدة، تدربوا على 

 فيق(.صق مختلفة، استعملوا أجسادهم )التوبطر

 اشكروا المتدربين اآلخرين على عملهم المجد كتالمي . .12

 

 

 تطبيق

 

 ثنائيات الترتيب:دقائق |  10: المدةمقارنة الدروس  |    النشاط:

 

 اسألوا .1

الدروس كيف اختلف الدرس اليوم عن الدروس األخرى في التدريب و 

 التي شرحتموها من  ذلك الوقت؟

لى شركائهم ومناقشة جوانب اختالف الدرس المعطى في ه ه إادعوا المتدربين لاللتفات  .2

 الجلسة عن الدرس المعطى في اليوم األول من التدريب.

 جاباتهم معإأن يشاركوا  متدربيننين أو ثالثة دقائق من المناقشة, اطلبوا من اث 3بعد مرور  .3

 شركائهم.

: ركز الدرس على تشكيل المؤنث باستخدام التاء المربوطة. كما أّن أمثلة حول اإلجابات

الدرس كان أكثر تعقيدًا. ول لك فإن النشاطات كانت مختلفة بعض الشيء لتالئم طبيعة 

 الدرس.
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 من بنك الخطط الدرسية. 25لى األسبوع إاطلبوا من المتدربين الرجوع  .4

 قولوا .5

خطة الدرس األسبوعية في بنك الخطط الدرسية. على هك ا تبدو 

فإنها تحتفظ بالعديد من نشاطات خطط  ،الرغم من اختالف المحتوى

لكنها مكثفة ألنكم أصبحتم ملمّين  ،الدرس اليومية وبنيتها لدرجة كبيرة

لى كتيب إر. ت كروا أنكم تستطيعون الرجوع بالنشاطات بشكٍل كبي

الدرس اليومية عندما تحتاجون لإلرشاد. أو خطط  القراءة للمتدربين

 سنتدرب على ه ه الخطط األسبوعية في وقتٍ الحقٍ اليوم.
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 : خصائص اللغة20تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 35 الزمنية: المدة | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 ه ه الوحدة من القيام بما يلي:سيتمكن المتدربون في نهاية 

  الشمسية والقمرية‘ ال’لشمسية واختالف نطق الحروف مع ا‘ ال’شرح. 

 

 أساسيةرسائل 

 صوات في اللغة أكثر من حروف األبجدية ألن أصوات الحروف تختلف مع المد الطويل هناك أ

م لعسيت. وبشكل عام، والقمرية التعريف الشمسية‘ ال’والقصير. كما أنها تختلف مع 

 التالمي  أصوات الحروف المختلفة أثناء الدروس اليومية.

 

 مالحظة الحساسية

  تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية

وى و التجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم المست

جلسة جديدة على المتدربين. فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في المتبعة في ه ه ال

بيئة إيجابية وشاملة لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغٍة داعمٍة و وديٍة تضمن 

 فرص مشاركٍة متساويٍة للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون زمالءهم باحترام.

 

 الموارد المطلوبة

 وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي سبورة 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

  كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 

 

 التحضير المطلوب

 لسبورة كما هو مبين:إعداد ا 
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  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 على الجدار.األهداف في مكان عاٍل 

 

 جلسة التدريب لمحة عن

التعريف واختالف نطقها مع الحروف ‘ ال’دربون في ه ه الجلسة مفهوم سيعرض الم

الشمسية كما حددها المدى والتتابع للمستوى المبتدئ. ثم تناقش المجموعة الحروف 

 ةسيالشم‘ ال’المعينة الموافقة لالم الشمسية ويشرح المدربون الكلمة األساسية وصوت 

 . ثم يتدرب المتدربون على نطق الحروف الموافقة لها في مجموعاتهم.مع الحروف

 

  

 ـال
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدةمقدمة حول خصائص اللغة |   النشاط:

 

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .1

 

 ا عن األسئلة أو اكتبوها على لوحاسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبو .2

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

م الحروف فقط. وإنما تعلم خصائص معينة للغة القراءة ال تعلّ ذكروا المتدربين أّن دروس  .3

 كاألصوات والم كر والمؤنث وما إلى ذلك.

 ذكروا المتدربين أن هناك العديد من األصوات المختلفة في لغتنا. .4

 

 عرضال

 

 المجموعة الكلّية، ثنائيات الترتيب:دقائق |  10: المدةالتعريف الشمسية | ‘ ال’عرض  النشاط:

 

 من كتيب القراءة للمتدربين. 69 ن المتدربين االنتقال الى الصفحةاطلبوا م .1

أخبروا المتدربين أنهم سيروا جدوالً بالحروف المرافقة لالم الشمسية والقمرية مع كلمات  .2

 .التعريف بها‘ ال’يسهل تذكر نطق 

 لى السبورة.إ متدربينوجهوا انتباه ال .3

 قولوا .4

 

الكالم للداللة على أن الشيئ الذي نتحدث التعريف في ‘ ال’نستخدم 

التعريف: الشمسية ‘ ال’عنه مألوف لنا وللمخاطب معًا. هناك نوعان من 

والقمرية. وعلينا أن نعرّف التالميذ بهم في مرحلة متقدمة من الدروس.  

التعريف يختلف مع الحروف وأّن الكلمات ‘ ال’أخبروهم أّن نطق 

 معه.‘ ال’كيرهم بالحرف ونطق الموضوعة في الجدول هدفها تذ

 .اطلبوا من المتدربين االنتباه إلى الجدول .5

 :20تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

الشمسية واختالف نطق ‘ ال’شرح 

 .الشمسية والقمرية‘ ال’الحروف مع 
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 اطلبوا من أحدهم قراءة أول كلمة و من اآلخرين أن يرددوا. .6

 التعريف الشمسية.‘ ال’اسألوا المتدربين عن الحروف التي تأتي مع  .7

 .اكتبوها على السبورة كي يتمكن الجميع من رؤيتها .8

 قراءتها واالنتباه إلى نطق صوت الحرف مع كل واحدة منها.اطلبوا من المتدربين  .9

 اطلبوا منهم فصل المقاطع في كل كلمة بالتصفيق. .10

 التعريف الشمسية.‘ ال’اسألوا المتدربين عن الحروف التي تأتي مع  .11

 .خلفه/ا اطلبوا من أحدهم قراءة أول كلمة و من اآلخرين أن يرددوا .12

 .يع من رؤيتهااكتبوها على السبورة كي يتمكن الجم .13

 قولوا .14

التعريف الشمسية، نكتب األلف والالم حتى ‘ ال’عندما نكتب كلمة فيها 

 إن لم ننطقها في الكالم.و 

 

 درس القراءة

  

 ثنائيات الترتيب:|  يقةدق15  :المدة   |استعراض المدى والتتابع النشاط:

  

مما تبقى من يوم  أخبروا المتدربين أنهم سيتمرنون على هذه المهارات لوقٍت طويلٍ  .1

 التدريب.

 .كتيب القراءة للمتدربينمن  69لى الصفحة إاطلبوا من المتدربين أن ينتقلوا   .2

الصوت لكل من الحروف -الكلمة األساسية-أخبروا المتدربين أنهم سيتدربون على الحرف .3

 .التي تأتي مع الحروف القمرية للتمرن على نطقها

ث الشمسية بحي‘ ال’األساسية للحروف التي تأتي مع  ادعوا المتدربين للبدء بلفظ الكلمات .4

ردد الصوت بينما ي-الكلمة األساسية-يقوم أحد المتدربين في المجموعة الثنائية بذكر الحرف

 .الالزم الدعم لهم قدموا الشمسية، الحروف نطق في مساعدةً  احتاجوا إذا .اآلخر

 تجولوا في الغرفة لالستماع للنقاشات.  .5

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5 المدة:الكلمة األساسية | -الحرف النشاط:

 

 .معاً  والقمرية الشمسية الحروف مراجعة المتدربين من اطلبوا .1

 ‘ال’ جدول في األساسية كلمته مع حرف أول قراءة المتطوعين المتدربين أحد من اطلبوا .2

 اختاروا ثم .ا/خلفه يرددوا أن المتدربين بقية من اطلبوا ثم .والقمرية الشمسية التعريف

 .التالي الحرف لقراءة أخرى متطوعة

 .الحروف جميع على التدريب ينتهي أن إلى بذلك استمروا .3

 .اشكروا المتدربين على إصغائهم و عملهم المجد .4
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 دروس التقييم والمراجعة: 21تدريب القراءة الجلسة 
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 

 أساسيةرسائل 

  لمتابعة أداء التالميذ. باإلضافة لتمارين تعد جلسات التقييم فرصة مهمة للميسرين
المراجعة اليومية المتركزة في قسم التهيئة من بداية كل درس، هناك دروس مخصصة 

م والمراجعة بحيث تكون مختلفة قليالً عن الدروس العادية. الهدف من هذه الدروس يللتقي
يقوم الميسرون كي  بالنسبة للصف كامالً أو لبعض التالميذ ع الضعفهو تحديد مواض

 .بمعالجتها في المستقبل
 تم  يعد الدرس الخامس من كل أسبوع درساً مخصصاً للتقيم بحيث تتم فيه مراجعة ما

 تعلمه في كامل األسبوع.
  بسجّلٍ يخصصونه لرصد أداء التالميذ من خالل أسئلة  ونالميسر أن يحتفظمن المهم

وتمارين وجلسات المراجعة والتقييم. يساعد السجل الميسرين على تحديد التالميذ الذين 
دعماً إضافياً وتخصيص وقت لهم لمساعدتهم إما بشكٍل فردي أو كمجموعات يحتاجون 
 صغيرة.

 

 مالحظة الحساسية

  تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. ت كروا بأنهم يتعلمون وأنه ال يبنغي علىهم أن 

يقوموا ب لك بإتقان من المرة األولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة 

 المشاركة على شجعوهمللمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم أومهاراتهم. . فرصهم 

 خالل من البعض لبعضهم دعمهم و إيجابيتهم على المحافظة و كتالميذ بعضهم دروس في

 فرص توفير على الحرص و البناءة االقتراحات تقديم و باالحترام تتّسم لغة استخدام

 .والنساء للرجال متساوية مشاركة

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 شريط الصق 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 بنك الخطط الدرسية 
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 التحضير المطلوب 

 .إعداد السبورة كما هو مبين 

 

  اكتبوا أهداف الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريبلمحة عن 

في مجموعات  س مراجعة وتقييم ه الجلسة على إعطاء درالمتدربون في ه سيتدرّب

مرافقة عضهم على نجاحهم و يناقشون التحديات البصغيرة. ثم يهنّئ أعضاء المجموعة 

 .تقييمإلعطاء درس ال

 

  

 

ار ْت ر ام ا م ع  عِّم اْد  ْة.  إِلِىس  الم ْدر س 

ارِّعِّ ك ان  ُهن اك  وُرود  و  ْند  ط ر فِّ الش  عِّ

 ن ب ات ات  ُمْزهِّر ة  

م تِّ الوُروْد.  اْقت ر ب ْت راما مِّْنه ا و ش 

ل كِّْن ك ان  ُهنا ك  ن ْحل ة  ت ُحوُم ح ْول  

 الوُروْد.

ص اح  عِّم اد: راما! ُهن اُك ن ْحل ة  ب يْن  

ِّْي!  الوُرود. اْهرُب

اً ال ي ن اْم.   أ ب د 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدة|    المقدمة النشاط:

  

كامل في  وتقييمس مراجعة درطاء أنّهم سيتمرنون اآلن على إع متدربيناخبروا ال .1

 .11من األسبوع  5الدرس شرحون مجموعاتٍ صغيرة. سي

 اعرضوا أهداف التدريب على المتدربين. .2

 

 ا عن األسئلة أو اكتبوها على لوحاسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبو .3

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 من كتيب القراءة للمتدربين. 71 لى الصفحةإاطلبوا من المتدربين االنتقال  .4

 من الدرس النموذجي. ‘  قدمةالم’ة قسم ءاطلبوا من المتدربين قرا .5

 قولوا .6

ستقومون بمراجعة الحروف . التقييمرس يركز على ه ا الد سترون أنّ 

. والهدف عن طريق لعب حزورة تصف الكلمة التي تبدأ بالحرف المطلوب

ل التالمي  واستيعابهم كما ينمي من ه ا القسم هو تنمية خيا

يصبحوا قارئين مدى سرعتهم في التعرف على الحروف والكلمات ل

يساعد ه ا التمرين على تحفيز التالمي  كي يتفاعلوا بشكل  الحياة.

 .أكبر مع الدرس

 .أن هناك تركيز أكبر على اإلمالءن أيضًا في ه ا الدرس ستالحظو

 .من كتيّب القراءة للمتدربين 71الصفحة لى إالرجوع اطلبوا من المتدربين  .7

 قولوا .8

في  5للدرس  ليومية في كتيباتكم مطابقةسترون أّن خطة الدرس ا

 .يوميةمن بنك الخطط ال 11األسبوع

 اسألوهم إن كان لديهم أية أسئلة حول الخطة الدرسية أو إعطاء الدرس. .9

 أجيبوا عن أسئلة المتدربين بأحسن ما تستطيعون. .10

 

 :21تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

 خطة درس مراجعة وتقييمقراءة ومتابعة 
فاء في برنامج المساحات اآلمنة للشّ 

 .والتعلّم
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 عرضال

  

 مجموعات صغيرة الترتيب:|  ائقدق 5: المدةدعم الزمالء  |   النشاط:

  

 أشخاص. 4لى إ 3لى مجموعات صغيرة من إلمتدربين قسموا ا .1

 ادعوا المتدربين لمشاركة التحديات التي الحظوها في الدرس األخير مع مجموعاتهم.  .2

 شجعوا أعضاء المجموعة على تقديم النصيحة و/أو اإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض. .3

 تقييمهم.و أّن زمالءهم ليسوا بمكان ل -ذكروا المتدربين أن ه ه فرصة تعلّم للجميع  .4

، عليهم أن يعطوا الدرس كامالً بنفس الترتيب شرحدربين أنهم عندما يقومون بالأخبروا المت .5

عليهم المشاركة كتالمي  فقط. و  شرح،رس. أما غير المشاركين في الال ي يعرضه الد

 يجب أن ال يقدموا النصيحة أو يصححوا من يقومون بالشرح أثناء الدرس.

 

 درس القراءة

المجموعات الصغيرة الختيار أحد أعضائها لشرح الدرس أوالً و البدء. ذكروهم أنه ادعوا  .1

ألسبوعية في بنك الخطط باستطاعتهم استخدام الخطة اليومية في الكتيبات أو الخطة ا

 حسب رغبتهم.الدرسية 

 

إن لم يكون هناك ألواح كافية للمجموعات الصغيرة، يمكنهم لصق ألواح  مالحظة للمدربين:

 توضيحية على الجدار واستخدامها عوضاً عنها.

 تجولوا في الغرفة في األثناء. .2

 أثناء مراقبكم للتدريب.‘ كتالمي ’احرصوا على أن يحافظ المتدربون على أدوارهم  .3

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية الترتيب:ئق | دقا 10: المدةأسئلة و ثناء  |   النشاط:

  

 تدربين على الشرح الممتاز للدروس.هنئوا الم .1

 اسألوهم إن كان لديهم أية أسئلة حول الخطة الدرسية أو إعطاء الدرس. .2

 أجيبوا عن األسئلة بأحسن ما تستطيعون. .3

 ادعوا المتدربين لتهنئة أعضاء مجموعاتهم لشرحهم أجزاء الدرس بشكل جيد. .4

 اسألوا .5

سم بشكل جيد؟ من كم قام بشرح القتهناك أحد  في مجموعهل 

 القسم جيدًا؟ اجعل ه يهو/هي وما ال ي 

بعد أن يتلقى المتدربون ال ين شرحوا الدرس الثناء من مجموعاتهم، ادعوا المجموعة  .6

 الكلية للتصفيق لهم.

 اشكروا جميع المتدربين على التزامهم بتعلّم التالمي . .7
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 /المطالعة: تدريب درس القراءة22 تدريب القراءة الجلسة
 

 واحدة ساعة الزمنية: المدة | التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

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

 الدرس كامالً.

 

 أساسيةرسائل 

  من المهم إعطاء جميع أقسام الدرس بالترتيب لزيادة االستفادة من تعلم التالمي  و خلق

 نظام روتيني في الصف.

 

 مالحظة الحساسية

  تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية

م يتعلمون وأنه ال يبنغي علىهم أن المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. ت كروا بأنه

يقوموا ب لك بإتقان من المرة األولى. ذكروا المتدربين أن ه ه األمثلة التوضيحية هي بمثابة 

 المشاركة على شجعوهمفرصهم للمراقبة والتعلم وليست اختباراً لمعارفهم أومهاراتهم. . 

 خالل من البعض لبعضهم دعمهم و إيجابيتهم على المحافظة و كتالميذ بعضهم دروس في

 فرص توفير على الحرص و البناءة االقتراحات تقديم و باالحترام تتّسم لغة استخدام

 .والنساء للرجال متساوية مشاركة

 

 الموارد المطلوبة 

 سبورة وطباشير/ قلم حبر سميك ولوح توضيحي 

 أوراق وأقالم/ أقالم رصاص 

 شريط الصق 

 كتيّب القراءة للمتدربين 

 الدرسية بنك الخطط 

 

 التحضير المطلوب 

 .إعداد السبورة كما هو مبين 
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  الجلسة على لوح توضيحي بخط كبير حتى يراه جميع المتدربين. ضعوا اكتبوا أهداف

 األهداف في مكان عاٍل على الجدار.

 

 جلسة التدريبلمحة عن 

صغيرة. ثم المتدربون في ه ه الجلسة على إعطاء دروس القراءة في مجموعات  سيتدرّب

س مرافقة إلعطاء درعضهم على نجاحهم و يناقشون التحديات البيهنّئ أعضاء المجموعة 

 .مطالعة

 

  

 

و  هِّ بِّ رْ قُ بِّ  تْ ر  اة م  ف  حُ لْ الس   ن  أ   بُ ن  رْ األ   كِّ رِّ دْ يُ  مْ ل  

 اةُ ف  حُ لْ الس   تِّ ش  م   ا.ه  ر  يْ س   تْ ع  اب  و ت   م  ائِّ ن   و  هُ 

 يح  حِّ ص   ا:ه  سِّ فْ ن  لِّ  التْ ق   و اتٍ اع  و س   اتٍ اع  س  لِّ 

 ي  شْ الم   لُ أواصِّ و س   ة  ر  ابِّ ث  ني مُ ن  كِّ و ل   ة  ئي  طِّ أنا ب  

ي شالم  بِّ  بُ ن  األرْ  أ  د  ب   ة.اي  ه  النِّّ  ط  خ   ل  صِّ حتى أ  

 ظ  ه الح  ن  كِّ ة.ل  م  ّدِّ ق  في المُ  هُ ن  أ   ن  ظُ و هو ي   ءٍ طْ بِّبُ 

 .هُ قُ بِّ سْ ت   و ءٍ طْ بُ ي بِّ شِّ مْ ت   يدٍ عِّ ب   نْ مِّ  لحفاة  الس  

اً ال ي ن اْم.   أ ب د 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 تهيئةال

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  5: المدة|    المقدمة النشاط:

  

درسٍ كامل في مجموعاتٍ صغيرة. طاء أنّهم سيتمرنون اآلن على إع متدربيناخبروا ال .11

 .المطالعة عن 32شرحون درساً من األسبوع سي

 أهداف التدريب على المتدربين.اعرضوا  .12

 

 ا عن األسئلة أو اكتبوها على لوحاسألوا المتدربين إن كان لديهم أية أسئلة. أجيبو .13

 المالحظات لإلجابة عنها الحقاً.

 من كتيب القراءة للمتدربين. 78 لى الصفحةإاطلبوا من المتدربين االنتقال  .14

 من الدرس النموذجي.‘  المقدمة’ة قسم ءاطلبوا من المتدربين قرا .15

 قولوا  .16

عرّفون في قسم . ستالمطالعةرس يركز على ه ا الد سترون أنّ 

المقدمة بالقصص. والهدف من ه ا القسم هو تنمية خيال التالمي  

يفضل أن يقوم  وحب المطالعة لديهم كي يصبحوا قارئين مدى الحياة.

الميسرون هنا بدور الحكواتي )وهو شخصة تقليدية عرفت بسرد 

القصص بينما يتجمع المستمعون حوله للتعرف على القصص التاريخية 

ن امجال ب لك، فليحاول الميسرون الجلوس بمكوالدينية(. إذا سمح ال

لمهارة القدرة   أمامهم بنصف دائرة. تحتاج ه ه ابحيث يجلس التالمي

 على تقليد األصوات وتغيير نبرة الصوت لتالئم الحدث.

ستالحظون أيضًا في ه ا الدرس اختالفًا بسيطًا في عرض الدرس 

عين على جميع والنشاطات. ففي ه ه المرحلة أصبح المتدربون مطل

 تمارين الدرس.

 .من كتيّب القراءة للمتدربين 78الصفحة لى إالرجوع اطلبوا من المتدربين  .17

 قولوا .18

في  2للدرس  ليومية في كتيباتكم مطابقةسترون أّن خطة الدرس ا

من بنك الخطط األسبوعية. وضعنا الخطة اليومية في  32األسبوع 

 :21تدريب القراءة الجلسة 

سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من 

 القيام بما يلي:

قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية في 
برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم 

 إلعطاء الدرس كامالً.
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الكتيبات  لتساعدنا اليوم و لكن بشكل عام سنستعمل الخطط 

 األسبوعية في بنك الخطط الدرسية.

 اسألوهم إن كان لديهم أية أسئلة حول الخطة الدرسية أو إعطاء الدرس. .19

 أجيبوا عن أسئلة المتدربين بأحسن ما تستطيعون. .20

 

 

 عرضال

  

 مجموعات صغيرة الترتيب:|  ائقدق 5: المدةدعم الزمالء  |   النشاط:

  

 أشخاص. 4لى إ 3لى مجموعات صغيرة من إلمتدربين قسموا ا .1

ادعوا المتدربين لمشاركة التحديات التي الحظوها في الدرس األخير مع مجموعاتهم.  .2

 بعضهم البعض.شجعوا أعضاء المجموعة على تقديم النصيحة و/أو اإلجابة عن أسئلة 

 و أّن زمالءهم ليسوا بمكان لتقييمهم. -ذكروا المتدربين أن ه ه فرصة تعلّم للجميع  .3

، عليهم أن يعطوا الدرس كامالً بنفس شرحدربين أنهم عندما يقومون بالأخبروا المت .4

عليهم المشاركة كتالمي   شرح،رس. أما غير المشاركين في الالترتيب ال ي يعرضه الد

 أن ال يقدموا النصيحة أو يصححوا من يقومون بالشرح أثناء الدرس.فقط. و يجب 

 

 درس القراءة

ادعوا المجموعات الصغيرة الختيار أحد أعضائها لشرح الدرس أوالً و البدء. ذكروهم أنه  .1

األسبوعية في بنك باستطاعتهم استخدام الخطة اليومية في الكتيبات أو الخطة 

 حسب رغبتهم. الخطط الدرسية

 

إن لم يكون هناك ألواح كافية للمجموعات الصغيرة، يمكنهم لصق ألواح  مالحظة للمدربين:

 توضيحية على الجدار واستخدامها عوضاً عنها.

 تجولوا في الغرفة في األثناء. .2

 كم للتدريب.تأثناء مراقب‘ كتالمي ’احرصوا على أن يحافظ المتدربون على أدوارهم  .3

 

 تطبيق

 

 المجموعة الكلية الترتيب:دقائق |  10: المدةأسئلة و ثناء  |   النشاط:

  

 تدربين على الشرح الممتاز للدروس.هنئوا الم .1

 اسألوهم إن كان لديهم أية أسئلة حول الخطة الدرسية أو إعطاء الدرس. .2

 أجيبوا عن األسئلة بأحسن ما تستطيعون. .3

 أجزاء الدرس بشكل جيد.ادعوا المتدربين لتهنئة أعضاء مجموعاتهم لشرحهم  .4
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 اسألوا .5

سم بشكل جيد؟ من كم قام بشرح القتهل هناك أحد  في مجموع

 القسم جيدًا؟ اجعل ه يهو/هي وما ال ي 

بعد أن يتلقى المتدربون ال ين شرحوا الدرس الثناء من مجموعاتهم، ادعوا المجموعة  .6

 الكلية للتصفيق لهم.

  م التالمي .يميع المتدربين على التزامهم بتعلاشكروا ج .7
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 تامو الخ ستعرا : اال23تدريب القراءة الجلسة 
 

 دقيقة 25 الزمنية: المدة |التدريب جلسة ملخص

 

 أهداف جلسة التدريب

 سيتمكن المتدربون في نهاية ه ه الوحدة من القيام بما يلي:

 .التمعن في تجربة التدريب 

  ما بعد التدريب. اختبارإتمام 

 

 مالحظة الحساسية

تعد القراءة مهارًة معقدًة ذات تحّدٍ حتى عند البالغين. و من الضروري مراعاة حساسية 

المستوى و التجارب القرائية للمتدربين. من المحتمل أن تكون االستراتيجيات والمفاهيم 

المتبعة في ه ه الجلسة جديدة على المتدربين. فالمتدربون يتعلمون بشكل أمثل في 

لبناء الثقة بالنفس. مما يعني استخدام لغٍة داعمٍة و وديٍة تضمن  بيئة إيجابية وشاملة

 فرص مشاركٍة متساويٍة للنساء والرجال بحيث يعامل المتدربون زمالءهم باحترام.

 

 الموارد المطلوبة 

 كتيّب القراءة للمتدربين

 

 التحضير المطلوب 

 اليوجد

 

 جلسة التدريب لمحة عن

 ون اختبار مابعد التدريب.الجلسة في التدريب و يتمّ يتمّعن المتدربون في ه ه 
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 اتباعها يجب التي الخطوات

 

 استعراض 

  

المجموعة  الترتيب:دقائق |  10: المدةيتمعن المتدربون في تجربتهم مع التدريب |   النشاط:

 الكلية

  

 اطلبوا من المتدربين الوقوف في دائرة. .1

 قولوا .2

 

 يجابية التي وجدتموها في ه ا التدريب.واإلمية األساسية يالجوانب التعل الصف شاركوا

 قولوا .3

لى أحد األشخاص بجواركم. شاركوا معهم إ التفتوا ،واآلن لو سمحتم

 جانبًا إيجابيًا تعلمتموه أو استمتعتم به في ه ا التدريب. معكم دقيقتان.

جدد( و شاركوا معهم لى زمالء إلى الجهة األخرى )إالتفتوا  ،بعد مرور دقيقتين من الوقت .4

 جانباً إيجابياً تعلمتموه أو استمتعتم به في ه ا التدريب.

 لمشاركة أفكارهم مع الصف. متدربينمن ال 3أو  2ادعوا  .5

 

 اختبار ما بعد التدريب

  

 أفراد الترتيب:دقيقة |  15: المدةيتم المتدربون التدريب  |   النشاط:

  

بين إلتمام اختبار من كتيب القراءة للمتدر 83لى صفحة إاطلبوا من المتدربين الرجوع  .1

من تدريب القراءة. ذكروا المتدربين أن ذلك يساعد موظفي برامج  ثانيةالمرحلة ال

أخبروهم أنه التالي.  المساحات اآلمنة للّشفاء والتعلّم على تحسين أدائهم في التدريب

 .لن يتم تقييمهم تبعاً لنتائجهم

 دون الرجوع إلى موارد القراءة. اطلبوا من المتدربين إتمامه .2

 اجمعوا االختبارات لمراجعتها مع فريق التدريب في وقٍت الحق. .3

 اشكروا المتدربين على مشاركاتهم الفعالة. .4

 .أنهوا التدريب بمراسم ختامية .5
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 : 3الجزء 

 

 الموارد:

 

 

 

 أجندة التدريب .1

 قائمة موارد التدريب .2

 المستوى المبتدئ-المدى و التتابع)أ( .3

 المستوى المتقدم-المدى و التتابع)ب(

 كفاءات القراءة .4

 بعد التدريب للمرحلة األولى إجابات اختبار ما .5

 بعد التدريب للمرحلة الثانية إجابات اختبار ما .6

 قائمة المصطلحات .7
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 المرحلة األولى-)أ(: أجندة تدريب القراءة المقترحة 1 المورد

 

 1اليوم 

 

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 لمحة عامة عن الجلسة

ها
 ب
ى
ص
مو

 

تدريب القراءة 

 : 1الجلسة 

 ما هي القراءة؟

 دقيقة 40
 فهم و توضيح أهمية تعلم القراءة. 
  استحضار التجارب الشخصية في تعلّم

 .القراءة

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 : 2الجلسة 

 
 كفاءات القراءة

 دقيقة 45

  طرح األفكار حول المهارات المطلوبة
 .لقراءة وفهم نصٍ ما

  دمج كفاءات القراءة لصنع  كيفيةتوضيح
 .متمرسينقراء 

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 :3الجلسة 

 
لوازم دروس 

 القراءة

ساعة  1
 واحدة

 يجاد معلومات أساسية في إ فحص و
قسم المدى والتتابع حول تعليم  

 .القراءة
  البحث في خطط الدرس اليومية

تدعم األقسام كفاءات  كيفوتوضيح 
 .القراءة

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 
 تدريب القراءة

 4جلسة ال
 

 قراءة خطط
 الدرس اليومية

ساعة  1
 واحدة

  المشاركة و تحديد النشاطات
األساسية في خطة درس القراءة 

 في برنامج المساحات اآلمنة اليومي
 .والتعلّم للّشفاء

 

 تدريب القراءة
 5جلسة ال
 

 نطق و
 فصل األصوات

ساعة  1
 واحدة

  نطق الصوت المعياري والكلمة
 .لحروف األبجدية األساسية

 فصل األصوات في كلمة بسيطة 
 .بالتصفيق

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة
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 2اليوم 

 

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 6جلسة ال
 

 -تقديم الحرف
الكلمة 

 -ألساسيةا
 الصوت

 دقيقة 45

 إعطاء نشاطي المقدمة و الحرف-
الصوت لخطة الدرس -األساسية الكلمة
 . اليومية

 الكلمة -فهم الهدف من الحرف
الصوت في درس القراءة  -ألساسيةا

 .اليومي

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 7جلسة ال
 

الكتابة في 
 الهواء

45 
 دقيقة

  فهم الهدف من الكتابة في الهواء في
 .الدرس

  إعطاء نشاط الكتابة في الهواء في
 .الدرس اليومي

ها
 ب
ى
ص
مو

 

 تدريب القراءة
 8جلسة ال
 

االستعراض و 
 الختام

20 
 دقيقة

  استعراض وتوضيح الفوائد التي تعود
على تعلم التالمي  أثناء الدروس 

 . اليومية

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 لمحة عامة عن الجلسة

ها
 ب
ى
ص
مو

 

تدريب القراءة 

 :9الجلسة 

 يبحتر
 واستعراض

 دقيقة 45

  استعراض النشاطات األساسية في
خطة الدرس اليومية المشمولة في 
يوم التدريب األول و توضيح تأثيرها 

 .على تعلم التالمي 
 ني من استعراض محتوى اليوم الثا

 .لتدريبا

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 10جلسة ال
 

 دروس القراءة
 اليومية

ساعة  1
 واحدة

  المشاركة و تحديد النشاطات
األساسية في خطة درس القراءة 

المساحات اآلمنة في برنامج  اليومي
 للّشفاء و التعلّم.

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة
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ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 11جلسة ال
 

 دراسة النص

 10ساعة و 
 دقائق

  إعطاء نشاط دراسة النص في الدرس
 .اليومي

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 12جلسة ال
 

 الكلمة البصرية

 دقيقة 40
  إعطاء نشاط الكلمة البصرية في

 .الدرس اليومي

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 13جلسة ال
 

نشاطات 
 ‘التطبيق’

 30ساعة و 
 دقيقة

  إعطاء نشاطات التطبيق في الدرس
 .اليومي

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 14جلسة ال
 

 تدريب 
 درس القراءة

ساعة  1
 واحدة

  ومتابعة خطط الدرس اليومية في قراءة
برنامج المساحات اآلمنة للّشفاء 

 .والتعلّم إلعطاء الدرس كامالً 

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 15جلسة ال
 

 االستعراض
 والختام

 دقيقة 45
 تحديد نقاط القوة في تعليم القراءة. 
 وضع خطط إلعطاء دروس القراءة. 
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 المرحلة الثانية -)ب(: أجندة تدريب القراءة المقترحة 1 المورد

 

 1اليوم 

 

 الجلسة  
المدة 
 الزمنية

 لمحة عامة عن الجلسة

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

تدريب القراءة 

 : 16الجلسة 

 ترحيب و
 استعراض

 15ساعة و 
 دقيقة

  استعراض و مشاركة تجارب تدريس
القراءة في المساحات اآلمنة للّشفاء 

 والتعلّم.
  الحلول المحتملة للتحديات التي طرح

 تطرأ أثناء تعليم القراءة.

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 17جلسة ال
 

س ودرشرح 
 القراءة

ساعة 
 واحدة

  قراءة ومتابعة خطط الدرس اليومية
في المساحات اآلمنة للشّفاء 

 والتعلّم.
 .تقديم مالحظات بناءة للزمالء 

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 القراءة تدريب
 18جلسة ال
 

 قراءة الكلمات
 الطويلة

ساعة 
 واحدة

  المشاركة في و تحديد النشاطات
األساسية في خطة درس قراءة 
اليومي مع خصائص اللغة األكثر 

 تعقيداً.

ة
وب
طل
م

 
 تدريب القراءة

 19جلسة ال
 

خطط الدرس 
 األسبوعية

ساعة 
 واحدة

 تعلم خصائص جديدة للغة. 
 شرح خطة درس أسبوعي. 

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

  دقيقة 20 استراحة

ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 20جلسة ال
 

 خصائص اللغة

ساعة 
 واحدة

 الكلمة األساسية-توضيح الحرف-
الصوت لمختلف خصائص اللغة مع 
توضيح حاالت الصوائت الطويلة و 

 الشدة.
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ة
وب
طل
م

 

 تدريب القراءة
 21جلسة ال
 

 التقييمدروس 
 والمراجعة

ساعة 
 واحدة

  المراجعة والتقييم إعطاء دروس
في برنامج المساحات اآلمنة 

 .للشفاء والتعلم

ة
وب
طل
م

 

تدريب القراءة 
 22الجلسة 

 
تدريب درس 

 /المطالعةالقراءة

ساعة 
 واحدة

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

 كامالً.

ها
 ب
ى
ص
و
م

 

 تدريب القراءة
 23جلسة ال
 

االستعراض 
 الختامو

 دقيقة 25
 .التمعن في تجربة التدريب 
 .إتمام تقييم ما بعد التدريب 
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 : المواد المطلوبة لتدريب القراءة2المورد 

 

 

 
 فيما يلي الموارد المطلوبة لتدريب القراءة:

  األوراق الموجودة في نهاية دليل مدربي القراءة –مصادر التدريب 

 )كتيّب القراءة للمتدربين )كتيّب واحد لكل متدرب/ة 

 )بنك الخطط الدرسية )نسخة واحدة لكل متدرب/ة 

 لوح وطباشير/لوح توضيحي و قلم للكتابة 

 ورق و أقالم/قلم رصاص 

 وعاء/صندوق/قبعة 

 )آله موسيقية )طبلة، جرس، الخ 

 شريط الصق 

 ( على األق 5قصاصات ورق صغيرة أو أوراق مالحظات صغيرة)ل لكل متدرب/ة 
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 مستوى المبتدئ –المدى و التتابع )أ(:  3 المورد

 

ع
و
سب

أل
ا

 

كلمات  الحروف/األصوات الموضوع
 نموذجية/نشاطات

 األهداف

تطوير القدرة  1
على التعبير 
 الشفهي

التعرف على بعضهم  مقدمات
البعض و تعلّم األسماء و 

المشاركة في وضع 
 القواعد.

 
الكلمات المرئية و عد 

 المسموعة في الجمل.
 
ما هو  ”مرحباً.“

؟ "أنا  اسمك /اسمكِّ
اسمي....................." 

أنا “ ”كيف حالك؟“
 ”بخير.

استخدام الكلمات المألوفة  -
لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

التعرف على و فصل األصوات  -
ات أصو – في اللغة المنطوقة

 )الوعي الصوتي( البيئة المحيطة
تمييز و صياغة كلمات مقفاة أو  -

كلمات تبدأ بنفس الصوت ) 
 الوعي الصوتي(

تمييز الكتابة عن الزخرفة/الفن/  -
 (نص المكتوبمفاهيم الاألرقام )

تطوير القدرة  2
على التعبير 
 الشفهي

أصوات البيئة 
 المحيطة

تمضية الوقت الكافي 
في)تقليد أصوات 

الحيوانات المعروفة و 
تحديد منشأ األصوات و 
عد األصوات )التصفيق/ 

النقر باألقدام(/ 
 الكلمات( 

 
____." أنا ال  "أنا أحبُّ

"_______  أحبُّ

تمييز و فصل األصوات في اللغة  -
أصوات البيئة  –المنطوقة 

 المحيطة )الوعي الصوتي(
ات مقفاة أو تمييز و صياغة كلم -

كلمات تبدأ بنفس الصوت ) 
 الوعي الصوتي(

استخدام الكلمات المألوفة  -
لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

تطوير القدرة  3
على التعبير 
 الشفهي

فصل المقاطع 
/حركات الصوتية

 المد القصيرة

فصل المقاطع الصوتية 
وبشكل خاص بالمقارنة 

 الكلماتمع عد 
 

"أنا______" 
"عندي_______" 
)الوصف البدني( و 

 أعضاء الجسم
 

 التعرف على الحروف

التعرف على و فصل األصوات  -
في اللغة المنطوقة )الوعي 

 الصوتي(
تسمية الحروف في االسم األول  -

 للتلمي /ة )الصوتيات(
استخدام الكلمات المألوفة  -

لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 )المفردات(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك بما في ذلك األحداث 

األولية و النهائية 
 -)شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 
 التصوير ال اتي )االستيعاب(
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كتابة الحروف في االسم األول   -
 للتلمي /ة )الصوتيات(

تطوير القدرة  4
على التعبير 
 الشفهي

فصل 
/حروف األصوات

 المد الطويلة

 التعرف على الحروف
 ولىفصل الحروف األ

المقفاة، عد األجزاء عن 
األصوات في الكلمات 

 البسيطة
 

اللوازم الصفية، الناس 
في الصف، بيئة الصف/ 

اللوازم الصفية، 
 النشاطات الصفية

 
 التعرف على الحروف

تمييز الكتابة عن الزخرفة/الفن/  -
 (نص المكتوبمفاهيم الاألرقام )

لمات مقفاة أو تمييز و صياغة ك -
كلمات تبدأ بنفس الصوت ) 

 الوعي الصوتي(
إعطاء أسماء و أصوات حروف  -

 األسماء )الصوتيات(  –األبجدية 
طرح األسئلة حول النص و  -

 اإلجابة عنها )االستيعاب(
 كتابة حروف األبجدية )الكتابة( -

تطوير القدرة  5
على التعبير 
 الشفهي

 الكلمات المقفاة
 

 الكلمات المقفاة
 

اللوازم الصفية، الناس 
في الصف، بيئة الصف/ 

اللوازم الصفية، 
 النشاطات الصفية

 
 

تمييز الكتابة عن الزخرفة/الفن/  -
 (نص المكتوبمفاهيم الاألرقام )

تمييز و صياغة كلمات مقفاة أو  -
كلمات تبدأ بنفس الصوت ) 

 الوعي الصوتي(
إعطاء أسماء و أصوات حروف  -

 )الصوتيات(األسماء   –األبجدية 
طرح األسئلة حول النص و  -

 اإلجابة عنها )االستيعاب(
 كتابة حروف األبجدية )الكتابة( -

 / م/   م )مـ، ـمـ،ـم م(  6
 ‘ماء’

 
 أ )أ، ـأ(

 (رنب)أ
 

 القصيدة/القصة: 
 

 كلمات التحليل: 
 ماء -
 

 الكلمات المتكررة: 
ماء، مطر، من، مع،  -

مر، مازن، ماهر، 
موسى، مفتاح، 

 أم، ماما مقعد، ماس،
أحمر، أبيض، أخضر،  -

أزرق، أصفر، أكل، 
 أحمد، أنتم

 
ْن،الكلمات البصرية:  اأن مِّ

حمل النص بشكل سليم،  -
التمييز بين األعلى و األسفل، 

مفاهيم وفهم كيفيّة بدء النص )
 (نص المكتوبال

/المقاطع تحديد عدد األصوات -
في كلمة ما )الوعي  الصوتية
 الصوتي(

حروف تحديد أسماء و أصوات  -
 األبجدية )الصوتيات(

توافق األصوات مع الحروف التي  -
 تمثّلها )الصوتيات(

قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -
 )طالقة(

طرح األسئلة حول النص واإلجابة  -
 عنها )االستيعاب(

 تمثيل األصوات بحروف )الكتابة( -
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ب )بـ،ـبـ،ـب، ب(   7
 /ب/

 )بالون( 
 

ع )عـ، ـعـ، ـع، ع( 
 /ع/

 )عنكبوت(
 

 كلمات التحليل:
 ألعبُ  -
 بعيداً  -
 

 الكلمات المتكررة: 
باب، بستان، بطّة،  -

برتقال، بنت، جبل، 
، عنب، سراب،  سبِّح 
شراب، بابا، باسم، 

 بارد، صباح
عمل، عصفور، عنب،  -

عسل، عماد، عشب، 
جلب، عن، علي، 
عالي، عد، عود، 
ْين، عيد  عْدل، ع 

 
الكلمات البصرية: قال، 

 نعم

سليم، حمل النص بشكل  -
التمييز بين األعلى و األسفل، و 

مفاهيم فهم كيفيّة بدء النص )
 (نص المكتوبال

تمييز و صياغة كلمات مقفاة أو  -
كلمات تبدأ بنفس الصوت ) 

 الوعي الصوتي(
تحديد أسماء و أصوات حروف  -

 األبجدية )الصوتيات(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
لمألوفة استخدام الكلمات ا -

لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

 تمثيل األصوات بحروف )الكتابة( -

8   
ن )نـ ، ـنـ ،ـن ،ن( 

 /ن/
 )نحلة( 
 

 ر ) ر ، ـر( /ر/
 )ريشة(
 

 القصيدة/القصة:
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(: إلى

 نهى، نام -
راما، رامي، ريمة،  -

 ربيع، ربح 
 

 الكلمات المتكررة: 
نام، نهر، نمر،  -

نانسي، نيسان، 
 نسيان، نسي، من

رسالة، رسم، رستم،  -
 رامي

 
 ، الكلمات البصرية: أحب 

 مع

تحديد غالف و عنوان كتابٍ ما  -
 (نص المكتوبمفاهيم ال)
تحديد عدد األصوات في كلمة ما  -

 )الوعي الصوتي(
تحديد أسماء و أصوات حروف  -

 األبجدية )الصوتيات(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
الربط بين الكلمات و الصور و  -

 األشياء الخ.)المفردات(
قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -

 )طالقة(
وضع أحداث القصة بالترتيب  -

 باستخدام الصور )االستيعاب(
 تمثيل األصوات بحروف )الكتابة( -

9   
س )سـ ، ـسـ ، 
 ـس ، س( /س/

 )سمكة(
 

 د )د، ـد( /د/
 )دفتر(

 القصيدة/القصة:
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(: إلى

، سامي، سوق -  حوض 
 دفتر، مدرسة، حروف -
 

 الكلمات المتكررة: 

تحديد غالف و عنوان كتابٍ ما  -
 (نص المكتوبمفاهيم ال)
تمييز وصياغة كلمات مقفاة أو  -

كلمات تبدأ أو تنتهي بنفس 
األصوات النهائية ) الوعي -الصوت

 الصوتي(
تحديد أسماء و أصوات حروف  -

 األبجدية )الصوتيات(



178 

 

رسم، سمسم، سِّن،  -
سامي، سورية، 

موسيقى، مساء، 
 باسل

دار، دور، درب،درس،  -
دائرة، عيد، عاد، دار، 

 عند
 

عند، الكلمات البصرية: 
 كثيراً 

توافق األصوات مع الحروف التي  -
 تمثّلها )الصوتيات(

الكلمات البصرية بتلقائية قراءة  -
 )طالقة(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك )شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 

 )االستيعاب(
 تمثيل األصوات بحروف )الكتابة( -

ف )فـ ،ـفـ ، ـف،   10
 ف( /ف/
 )فراشة(
 

ج )جـ ، ـجـ ، ـج 
 ،ج( /ج/
 )جمل(

 
 
 
 
 
 
 

 القصيدة/القصة:
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(: إلى

 فاطمة، فادي، تّفاحة -
 جرّة، جزرة -
 

 الكلمات المتكررة:  
فتح، فرشاة، فطر،  -

فادي، فول، فيل، 
تّفاحة، فن، هاتف، 

 مفتاح
جلس، جبل، جبن،  -

جبال، جار، جود، 
 جميل، جوز، جزر

 
 و ،الكلمات البصرية: بين

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

دمج المقاطع الصوتية/ أو  -
األصوات المنفردة معاً لصياغة 

 كلمة ما )الوعي الصوتي(
تحديد أسماء و أصوات حروف  -

 األبجدية )الصوتيات(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -

 )طالقة(
الربط بين النص و الحياة  -

 الشخصية )االستيعاب(
 تمثيل األصوات بحروف )الكتابة(-

 مراجعة/إعادة  11
 إعطاء

م، أ، ب، ع، ر، س، 
 د

  

مراجعة/ إعادة   12
 إعطاء

 ر، س، د، ف، ج
 

  
 

ل )لـ ، ـلـ ، ـل ، ل(   13
 /ل/

 )ليمونة(
 

 و )و ، ـو( /و/
 )وردة(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 لحملسان، لعبة،  -
 يوم، حوت -
 

 الكلمات المتكررة:  

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار، و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
)األصوات( استبدال الصوت أو  -

في كلمة ما لصياغة كلمة 
 جديدة )الوعي الصوتي(

تحديد أسماء و أصوات لحروف  -
 األبجدية )الصوتيات(
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لوز، لينا، غزال، لولو،    -
ملعب، حليب، حبل، 

 مالبس
ولد، وادي، أسود،  -

 وقت، سوق 
 

الكلمات البصرية: تحت، 
 كان

توافق األصوات مع الحروف التي  -
 تمثّلها )الصوتيات(

 كتلتحليل الكلمات بما في ذلك  -
متشابهة أو  حروفاً التي تحوي 

 حروف صوتية طويلة )الصوتيات(
والصور و الربط بين الكلمات  -

 األشياء الخ.)المفردات(
وضع أحداث القصة بالترتيب  -

 )االستيعاب(
ملئ الحروف الناقصة لتركيب  -

 كلمة ما )الكتابة(

14   
ش ) شـ ، ـشـ 
 ،ـش ،ش( /ش/

 )شمس(
 

ط ) ط ، ـطـ ، ـط ، 
 ط( /ط/
 )طيارة(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 شجرة، شارع -
 شط، طبيب -
 

 الكلمات المتكررة: 
عش، عشب، شجرة،  -

 مشمش، شراب
طبع، ربط، فاطمة،  -

طيّارة، طار، خيط، 
 شط

 
الكلمات البصرية: يا، 

 تعال

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

استبدال الصوت أو )األصوات(  -
في كلمة ما لصياغة كلمة  

 جديدة )الوعي الصوتي(
أسماء و أصوات لحروف تحديد  -

 األبجدية )الصوتيات(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
الربط بين الكلمات والصور و  -

 )المفردات( األشياء الخ
طرح األسئلة حول النص واإلجابة  -

 عنها )االستيعاب(
كتابة الحروف والكلمات ذات  -

كما يمليها  اطع البسيطةالمق
 (الميّسرون )الكتابة

غ )غـ ، ـغـ ، ـغ ،   15
 غ( /غ/
 )غيمة(
 

ح )حـ ، ـحـ ، ـح ، 
 ح( /ح/
 )حوت(
 

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 غسل، غسيل -
 حمل، حليب -
 

 الكلمات المتكررة:  
غسل، غ اء، غسيل،  -

غابة، صمغ، غصن، 
 غيوم

حصان، حمار،  -
 حيوانات، صباح، حلم

 
 الكلمات البصرية: 

 أين، آسف

معرفة مكان بداية القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

التعرف على و فصل األصوات  -
)الوعي  اللغة المنطوقةفي 

 الصوتي(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
 كتلبما في ذلك  تتحليل الكلما -

متشابهة أو  حروفاً التي تحوي 
 حروف صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 

 )المفردات(
قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -

 )طالقة(
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وضع توقعات بسيطة بناًء على  -
الرسوم التوضيحية و التجربة 
الشخصية و/أو أحداث القصة 

 )االستيعاب(
تركيب ملئ الحروف الناقصة ل -

 كلمة ما )الكتابة(

تقييم/إعادة  16
 إعطاء

 ل، و، ش، ط، غ
)م، أ، ب، ع، ر، 

 س(

 
 

 

 ز )ز ، ـز( /ز/  17
 )زر(
 

ت )تـ ، ـتـ ، ـت ، 
 ت( /ت/
 )توت(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 زار، رزان، موز -
 كتب، بيت -
 

 الكلمات المتكررة:  
زر، زار، زجاج، غزال،   -

 كرز، ميزان
تاج، سكت، تمر،   -

تحت، ترك، تاجر، تين، 
 كتاب، دفتر، مفتاح

 
، كّلِّ الكلمات البصرية: 

 داخل

التعرف على و فصل األصوات  -
)الوعي  اللغة المنطوقةفي 

 الصوتي(
توافق األصوات مع الحروف التي  -

 تمثّلها )الصوتيات(
 كتلالكلمات بما في ذلك  تحليل -

التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية طويلة )الصوتيات(

الربط بين الكلمات في النص و  -
 الصور الموافقة )المفردات(

قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -
 )طالقة(

الربط بين النص و الحياة  -
 الشخصية )االستيعاب(

كتابة الحروف والكلمات ذات  -
كما يمليها  قاطع البسيطةالم

 ون )الكتابة(الميّسر

ك )كـ ، ـكـ ، ـك ،   18
 ك( /ك/
 )كرة( 
 

ي )يـ ، ـيـ ، ـي ، 
 ي(
 )يد(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 كتاب، ركل   -
 صيف، يوم -
 

 الكلمات المتكررة:  
كلب، كسر، ركب،   -

كوسا، سكت، كسب، 
 كبس

يوم، صيف، رصيف،  -
 خيار، خيمة

 
كان، الكلمات البصرية: 

 لكن

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

التعرف على و فصل األصوات  -
)الوعي  اللغة المنطوقةفي 

 الصوتي(
 )الصوتيات( تحليل كلمات -
 قراءة و فهم الكلمات المكررة -

 )المفردات(
إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -

لغتك بما في ذلك األحداث 
األولية و النهائية 

 -)شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 
 التمثيل )االستيعاب(

كتابة الحروف والكلمات ذات  -
كما يمليها  اطع البسيطةالمق

 الميّسرون. )الكتابة(
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ق )قـ ، ـقـ ، ـق ،   19
 ق( /ق/
 )قلم( 
 

خ ) خـ ، ـخـ ، ـخ ، 
 خ( /خ/
 )خروف(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 قفص، قصة -
 خرج -
 

 الكلمات المتكررة:  
قام، قال، وقت،   -

قصة، سقط، قبل، 
موافقة، قمر، قرد، 
مقعد، قطة، وقع، 

 قطار، ورقة 
خسر، خرج، خاف،  -

خوخ، طبخ، خشب، 
 بطيخ، خيار

 
إلى،  الكلمات البصرية:

 على

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار، و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
التعرف على و فصل األصوات  -

)الوعي  اللغة المنطوقةفي 
 الصوتي(

 تحليل كلمات )الصوتيات( -
 )الصوتيات( -
استخدام معرفة األصوات و  -

الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 
 )المفردات(

وضع توقعات بسيطة بناًء على  -
التجربة الرسوم التوضيحية و 

الشخصية و/أو أحداث القصة 
 )االستيعاب(

ملئ الحروف الناقصة لتركيب  -
 كلمة جديدة )الكتابة(

ث )ثـ ، ـثـ ، ـث ،   20
 ث( /ث/
 )ثعبان( 
 

ص )صـ ، ـصـ ، ـص 
 ، ص( /ص/
 )صندوق(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(: إلى

 ثلج، ثياب -
 صوص، صحن، صورة -
 

 الكلمات المتكررة:  
ثعلب، أثاث، ث ور، ثوم،  -

مثلث، بحث، تثاءب، 
 ثالث

صندوق، رصيف، صباّر،  -
مقص، عصفور، بصل، 

 صفر، عصا
 

الكلمات البصرية: أريد، 
 أن

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار، و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
التعرف على و فصل األصوات  -

)الوعي  ةاللغة المنطوقفي 
 الصوتي(

 تحليل كلمات )الصوتيات( -
الربط بين الكلمات في النص و  -

 الصور الموافقة )المفردات(
قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -

 )طالقة(
الربط بين النص و الحياة  -

 الشخصية )االستيعاب(
 تسمية الرسومات )الكتابة( -

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -   اجعةتعويض/ مر 21
 إلىاليسار، و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
التعرف على و فصل األصوات  -

)الوعي  اللغة المنطوقةفي 
 الصوتي(
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تحليل كلمات ذات مقطع صوتي  -
 واحد )الصوتيات(

قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -
 )طالقة(

الكلمات في النص و الربط بين  -
 الصور الموافقة )المفردات(

الربط بين النص و الحياة  -
 الشخصية )االستيعاب(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك بما في ذلك األحداث 

األولية و النهائية 
)شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 

 )االستيعاب(
استخدام التهجئة االبتكارية  -

 )الكتابة(

ز، ت، ك، ي، ح،  مراجعة/ تقييم 22
 ق، خ، ث

)ل، و، ش، ط، غ، ، 
و، ش، ، م، أ، ب، 

 ع، ر، س، د(

  

 ذ )ذ ، ـ ( /ذ/  23
 )ذرة(
 
 
 
 

ه )هـ ، ـهـ ، ـه ( 
 /ه/

 )هدية(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

، ذهبْ  -  ذئب، ذ ه ب 
 همس، وجه -
 

 الكلمات المتكررة:  
 أخ ، غ اء، ُأُذن   -
هاتف، هرب، هبة،  -

 هاني
 

الكلمات البصرية:  
 عفواً ، شكراً 

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار و  من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 ( نص المكتوبمفاهيم ال)
التعرف على وفصل األصوات في  -

 )الوعي الصوتي( اللغة المنطوقة
تحديد أسماء و أصوات حروف  -

 األبجدية )الصوتيات(
قراءة وفهم الكلمات المكررة  -

 )المفردات(
طرح األسئلة حول النص واإلجابة  -

 عنها )االستيعاب(
استخدام التهجئة االبتكارية  -

 )الكتابة(

ض )ضـ ، ـضـ ، ـض   24
 ، ض( /ض/
 )ضفدع(
 
 
 

ظ )ظـ ، ـظـ ، ـظ ، 
 ظ(

 )ظفر(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 ضوء، أبيض -
 نظافة، نظر -

 
 الكلمات المتكررة:  

ضرس، بيض، ضرب،  -
 حوض، حامض

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

التعرف على وفصل األصوات في  -
 )الوعي الصوتي( اللغة المنطوقة

توافق األصوات مع الحروف التي  -
 تمثّلها )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 

 )المفردات(
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نظيف، ظهر، ظل،  -
 ظرف

 
 ،أمامالكلمات البصرية: 

 خلف

 

وضع أحداث القصة بالترتيب  -
 باستخدام الصور )االستيعاب(

ملئ الحروف الناقصة لتركيب  -
 كلمة جديدة )الكتابة(

 المذكر والمؤنث  25
 )ة، ـة، ت، ـت(

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى
 

 الكلمات المتكررة: 
بنت، ولد، تفاحة،  -

  تلمي ة، تلمي .
 

ه ا، الكلمات البصرية: 
 ه ه

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

التعرف على وفصل األصوات في  -
 )الوعي الصوتي( اللغة المنطوقة

 كتلبما في ذلك  تتحليل الكلما -
التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام الكلمات المألوفة  -
لتجارب التالمي  و ببئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك )شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 

بما في ذلك األحداث األولية و 
 النهائية  )االستيعاب(

استخدام التهجئة االبتكارية  -
 )الكتابة(

مراجعة التنوين   26
 والشدة
 
 
 

 القصيدة/القصة: 
كلمات التحليل )إضافة 

 الكلمات السابقة(:  إلى
ماء، الّشمس،  - الس 

، قلٍم، قلماً   قلم 
 

 الكلمات المتكررة:  
-  

 
، كيفالكلمات البصرية: 

 هل
 
 
 

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
التعرف على وفصل األصوات في  -

 )الوعي الصوتي( اللغة المنطوقة
 كتلالكلمات بما في ذلك  تحليل -

متشابهة أو  حروفاً التي تحوي 
 حروف صوتية  طويلة )الصوتيات(

قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -
 )طالقة(

وضع توقعات بسيطة بناًء على  -
الرسوم التوضيحية و التجربة 
الشخصية و/أو أحداث القصة 

 )االستيعاب(
استخدام التهجئة االبتكارية  -

 )الكتابة(

 الشمسية‘ ال’  27
 )الّشمس(

 القصيدة/القصة: 
 

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب



184 

 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:   إلى

 الّشمس، التِّلميذ،  -
 

 الكلمات المتكررة:  
-  

 
الكلمات البصرية: نحن، 

 هم

التعرف على وفصل األصوات في  -
 )الوعي الصوتي( اللغة المنطوقة

 كتلتحليل الكلمات بما في ذلك  -
التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

ة فهم الكلمات المكررقراءة و  -
 )المفردات(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك )شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 

بما في ذلك األحداث األولية و 
 النهائية  )االستيعاب(

 تسمية الرسومات )الكتابة( -

 القمرية‘ ال’  28
 )القمر(
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 الغابة، البحر-
 

 الكلمات المتكررة:
  الفراشُة، الوردةُ  -
 

هو، الكلمات البصرية: 
 هي

تمييز األصوات الصوتية الطويلة  -
من القصيرة في الكلمات 

 )الوعي الصوتي(
 كتلتحليل الكلمات بما في ذلك  -

التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام معرفة أصوات و  -
لكلمات الجديدة الحروف لقراءة ا

 )المفردات(
طرح األسئلة حول النص واإلجابة  -

 عنها )االستيعاب(
استخدام التهجئة االبتكارية 

 )الكتابة(

مراجعة المذكر   29
 والمؤنث

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى
 

 الكلمات المتكررة:  
 

 الكلمات البصرية: 

الصوتية الطويلة تمييز األصوات  -
من القصيرة في الكلمات 

 )الوعي الصوتي(
 كتلتحليل الكلمات بما في ذلك  -

التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام معرفة أصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 

 )المفردات(
طرح األسئلة حول النص واإلجابة  -

 عنها )االستيعاب(
ام التهجئة االبتكارية استخد -

 )الكتابة(

‘ ال’مراجعة  مراجعة/ تقييم 30
الشمسية والقمرية 

 مع الحروف

 
 

-  
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 قراءة ومطالعة  31
 

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى

 قرأ، قرأت -
 

 الكلمات المتكررة:  
، مع الكلمة البصرية:  اً ثمَّ

 
 

 إلىتتبّع الكلمات من اليمين  -
 إلىاليسار، و من األعلى 
أخرى  إلىاألسفل و من صفحة 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
تمييز األصوات الصوتية الطويلة  -

 )الوعي الصوتي( من القصيرة
 كتلبما في ذلك  تتحليل الكلما -

التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية طويلة )الصوتيات(

الكلمات المألوفة استخدام  -
لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

إعادة سرد القصة بكلماتك و/أو  -
لغتك بما في ذلك األحداث 

األولية و النهائية 
)شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( 

 )االستيعاب(
 تسمية الرسومات )الكتابة( -

 قراءة ومطالعة  32
 

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى
- 

 الكلمات المتكررة:  
-  
 

 قبل،الكلمات البصرية: 
 بعد

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

تمييز األصوات الصوتية الطويلة  -
من القصيرة في الكلمات 

 )الوعي الصوتي(
 كتلبما في ذلك  تحليل الكلمات -

التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام الكلمات المألوفة  -
لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

قراءة الكلمات البصرية بتلقائية  -
 )طالقة(

وضع توقعات بسيطة بناًء على  -
الرسوم التوضيحية و التجربة 

القصة  الشخصية و/أو أحداث
 )االستيعاب(

استخدام التهجئة االبتكارية  -
 )الكتابة(

 مطالعة تعويض/ مراجعة 33
 

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل )إضافة 
 الكلمات السابقة(:  إلى
- 

 الكلمات المتكررة:  

معرفة مكان بدء القراءة في  -
نص مفاهيم الالصفحة )
 (المكتوب

األصوات الصوتية الطويلة تمييز  -
من القصيرة في الكلمات 

 )الوعي الصوتي(
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-  
 

الكلمات البصرية: 
 قبل، بعد

 

 كتلبما في ذلك  تحليل الكلمات -
التي تحوي حروفاً متشابهة أو 
 حروفاً صوتية  طويلة )الصوتيات(

استخدام الكلمات المألوفة  -
لتجارب التالمي  و بيئتهم الخاصة 
 في اللغة الشفهية )المفردات(

ة بتلقائيقراءة الكلمات البصرية  -
 )طالقة(

وضع توقعات بسيطة بناًء على  -
الرسوم التوضيحية و التجربة 
الشخصية و/أو أحداث القصة 

 )االستيعاب(
استخدام التهجئة االبتكارية 

 )الكتابة(

    تعويض/ مراجعة 34

تعويض/  35
 مراجعة/تقييم

   

    التقييم 36
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 مستوى المتقدم - المدى و التتابع)ب(:  3المورد 
 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الحروف/ الموضوع
 األصوات

كلمات نموذجية / 
 نشاطات

 المهارات

 التعارف مقدمة مقدمة 1
التشارك في وضع 

 القواعد
 النشاطات التحفيزية

 

مراجعة  2
المستوى 
 المبتدئ

 (م )مـ، ـمـ،ـم م
 أ )أ، ـأ(

ب )بـ،ـبـ،ـب، ب( 
 /ب/

 القصيدة/القصة: 
 

 كلمات التحليل: 
 ماء، مطر -
 ألعبُ  -
 بعيداً  -
 

 الكلمات المتكررة: 
ماء، مطر، من، مع،  -

مر، مازن، ماهر، 
موسى، مفتاح، 
مقعد، ماس، أم، 

 ماما
أحمر، أبيض، أخضر،  -

أزرق، أصفر، أكل، 

باب،  أحمد، أنتم
بستان، بطّة، 

برتقال، بنت، جبل، 
، عنب،  سبِّح 

تمييز الكاتب و الرسام  -
رئيسية لكتابٍ ما واألجزاء ال
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

التعرف على وفصل  -
األصوات في اللغة 

المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
كلمات بسيطة( )الوعي 

 الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

على و تسمية  الحروف و 
الموافقة في األصوات 

 األبجدية )الصوتيات(
ربط النص بحياتك الخاصة  -

و/أو نصوص أخرى 
 )االستيعاب(

كلمات في  5 إلى 1كتابة  -
وصف صورة معينة 

 )الكتابة(
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سراب، شراب، بابا، 
 باسم، بارد، صباح

 
 مِّْن،الكلمات البصرية: 

 ، قالأنا

مراجعة  3
المستوى 
 المبتدئ

ع )عـ، ـعـ، ـع، ع( 
 /ع/

ن )نـ ، ـنـ ،ـن ،ن( 
 /ن/

 ر ) ر ، ـر( /ر/

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل 
الكلمات  إلى)إضافة 

 السابقة(: 
 نهى، نام -
راما، رامي، ريمة،  -

 ربيع، ربح 
 

 الكلمات المتكررة: 
عمل، عصفور،  -

عنب، عسل، عماد، 
عشب، جلب، عن، 
علي، عالي، عد، 
ْين،  عود، عْدل، ع 

 عيد
نام، نهر، نمر،  -

نانسي، نيسان، 
 نسيان، نسي، من

رسالة، رسم،  -
 رستم، رامي،

 
الكلمات البصرية: 

، مع، نعم  أحبُّ

تمييز الكاتب و الرسام  -
رئيسية لكتابٍ ما واألجزاء ال
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

التعرف على وفصل   -
األصوات في اللغة 

المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
كلمات بسيطة( )الوعي 

 الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

و على و تسمية الحروف 
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

اإلجابة عن األسئلة  -
المتعلقة بالمكان والزمان 

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

الكلمات األكثر تردّداً و 
 الكلمات البصرية )الطالقة(

ترتيب الكلمات لتشكيل  -
جمل والجمل لتشكيل 
 مقطع نصّي )الكتابة(

مراجعة  4
المستوى 
 المبتدئ

س )سـ ، ـسـ ، 
 ـس ، س( /س/

 /د/ د )د، ـد( 
ف )فـ ،ـفـ ، ـف، 

 ف( /ف/

 القصيدة/القصة: 
 

كلمات التحليل 
الكلمات  إلى)إضافة 

 السابقة(: 
، سامي،  - حوض 

 سوق
دفتر، مدرسة،  -

 حروف
 

 الكلمات المتكررة: 
عمل، عصفور،  -

عنب، عسل، عماد، 
عشب، جلب، عن، 
علي، عالي، عد، 

تحديد الحروف األولى  -
واألخيرة من الكلمة 

 )الوعي الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

على و تسمية  الحروف و 
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

المرادفات الربط بين  -
البسيطة و العكوس 

 )المفردات(
اإلجابة عن األسئلة  -

المتعلقة بالمكان والزمان 
 )االستيعاب(
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ْين،  عود، عْدل، ع 
 عيد

نام، نهر، نمر،  -
نانسي، نيسان، 

 نسيان، نسي، من
رسالة، رسم،  -

 رستم، رامي،
 

الكلمات البصرية: 
 عند، كثيراً 

كلمات في  5 إلى 1كتابة  -
وصف صورة معينة 

 )الكتابة(

تقييم/إعاد 5
 ة إعطاء

)م، أ، ب، ع، ر، 
 س(

  

مراجعة  6
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

ج )جـ ، ـجـ ، ـج 
 ،ج( /ج/

، ـغـ ، ـغ ،  غ )غـ
 غ( /غ/

 القصيدة/القصة: 
 

 عائالت الكلمات:
 دجاج، زجاج، سراج-
 

 الكلمات المتكررة: 
جلس، جبل، جبن،  -

جبال، جار، جود، 
 جميل، جوز، جزر

غسل، غ اء،  -
غسيل، غابة، 

 صمغ، غصن، غيوم
 

الكلمات البصرية: أين، 
 و 

تحديد الحروف األولى  -
واألخيرة من الكلمة 

 )الوعي الصوتي(
تمييز وتركيب كلمات  -

 مقفاة )الوعي الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

على و تسمية الحروف و 
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات 

 الجديدة )المفردات(
اإلجابة عن األسئلة  -

المتعلقة بالمكان والزمان 
 )االستيعاب(

بدايات الجمل أو إتمام  -
جذور األسئلة بنهايات من 

 اختيار التالميذ )الكتابة(

مراجعة  7
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

 
ل )لـ، ـلـ، ـل، ل( 

 /ل/
 و )و ، ـو( /و/

ش ) شـ ، ـشـ 
 ،ـش ،ش( /ش/

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات:
يدعو، يمحو، يرنو، -

 يصحو، يحنو
 

 الكلمات المتكررة: 
 لسان، لعبة، لحم -
ولد، وادي، أسود،  -

 وقت، سوق،

التعرف على الخصائص  -
المميزة للجملة )مثالً، 

األولى، النقطة(  الكلمة
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
في اللغة الحروف 

المنطوقة )الحروف 
المدمجة و الشدة وحروف 

المد الطويلة( )الوعي 
 الصوتي(



190 

 

عش، عشب،  -
شجرة، مشمش، 

 شراب،
 

: الكلمات البصرية
 تحت، كان

إظهار تلقائية في التعرف  -
على و تسمية الحروف و 

األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

قراءة و فهم الكلمات  -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
اإلجابة عن األسئلة  -

لمكان والزمان المتعلقة با
 )االستيعاب(

ترتيب الكلمات لتشكيل  -
جمل ،والجمل لتشكيل 

 مقطع نصّي )الكتابة(

مراجعة  8
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

ط ) ط ، ـطـ ، ـط ، 
 ط( /ط/

ح )حـ ، ـحـ ، ـح ، 
 ح( /ح/

 ز )ز ، ـز( /ز/

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات:
طحـ: طحن، - 

طحين، طّحان، 
 طحالب

حز: حزر، حزن، -
 حزورة، حزين

 
 الكلمات المتكررة: 

طبع، ربط، فاطمة،  -
طيّارة، طار، خيط، 

 شط
حصان، حمار،  -

حيوانات، صباح، 
 حلم

زر، زار، زجاج، غزال،  -
 كرز، ميزان

 
الكلمات البصرية: 

 آسف، كلّ 

تمييز وتحديد الكلمات و  -
و المقاطع النصية الجمل 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
دد األصوات في تحديد ع -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

على و تسمية الحروف و 
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

الربط بين المرادفات  -
العكوس البسيطة و 
 )المفردات(

اإلجابة عن األسئلة  -

المتعلقة بالمكان والزمان 

 )االستيعاب(

ترتيب الكلمات لتشكيل  -
جمل ،والجمل لتشكيل 

 مقطع نصّي )الكتابة(

مراجعة  9
المستوى 
 المبتدئ
 
 

ت )تـ ، ـتـ ، ـت ، 
 ت( /ت/

ك )كـ ، ـكـ ، ـك ، 
 ك( /ك/

ي )يـ ، ـيـ ، ـي ، 
 ي(

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات:
بنت، بيت، توت، -

 سبت، نبت
 يكسر، يكتب، يكبر-
 

تمييز الكاتب و الرسام  -
رئيسية لكتابٍ ما واألجزاء ال
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

التعرف على وفصل  -
األصوات في اللغة 

المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
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 الكلمات المتكررة: 
تاج، سكت، تمر،  -

تحت، ترك، تاجر، 
تين، كتاب، دفتر، 

 مفتاح
كلب، كسر، ركب،  -

كوسا، سكت، 
 كسب، كبس

يوم، صيف، رصيف،  -
 خيار، خيمة

 
: الكلمات البصرية

 كان، لكن

كلمات بسيطة( )الوعي 
 الصوتي(

إظهار تلقائية في التعرف  -
على و تسمية الحروف و 

األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

ربط النص بحياتك الخاصة  -
و/أو نصوص أخرى 

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

الكلمات األكثر تردّداً و 
 الكلمات البصرية )الطالقة(

كلمات في  5 إلى 1كتابة  -
وصف صورة معينة 

 )الكتابة(

تقييم/إعاد 10
 ة إعطاء

أ، م، ب، ع، ف، 
ج، س، د، ت، ك، 

 ي

  

مراجعة  11
المستوى 
 المبتدئ
 
 

ق )قـ ، ـقـ ، ـق ، 
 /ق/ق( 

خ ) خـ ، ـخـ ، ـخ ، 
 خ( /خ/

ث )ثـ ، ـثـ ، ـث ، 
 ث( /ث/

ص )صـ ، ـصـ ، 
 ـص ، ص( /ص/

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات:
قام، قاد، قال، قيل، -

 قوس، قول، قوم
خالد، خاتم، خاسر، -

خاطر، خيل، خيط، 
 خيمة

 ثوب، ثور-
صاد، صام، صار، -

صاح، صوم، 
صوص،صور،صياح، 

 صيام
 الكلمات المتكررة:  

قام، قال، وقت،  -
قصة، سقط، قبل، 
موافقة، قمر، قرد، 
مقعد، قطة، وقع، 

 قطار، ورقة 
خسر، خرج، خاف،  -

خوخ، طبخ، خشب، 
 بطيخ، خيار

ثعلب، أثاث، ث ور،  -
مثلث،  ثوب ثوم،

 بحث، تثاءب، ثالث

تمييز وتحديد الكلمات و  -
و المقاطع النصية الجمل 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
التعرف على وفصل  -

األصوات في اللغة 
المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
كلمات بسيطة( )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 مقاطع منفصلة )الصوتيات(

الكلمات  قراءة و فهم -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
إعادة سرد القصة بكلماتك  -

 و/أو لغتك )االستيعاب(
إتمام بدايات الجمل أو  -

جذور األسئلة بنهايات من 
 اختيار التالميذ )الكتابة(
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صندوق، رصيف،  -
صباّر، مقص، 

عصفور، بصل، صفر، 
 عصا

 
 الكلمات البصرية: أريد،

 أن

مراجعة  12
المستوى 
 المبتدئ
 
 

 ذ )ذ ، ـ ( /ذ/
ض )ضـ ، ـضـ ، 
 ـض ، ض( /ض/

 

 القصيدة/القصة:
 

 الكلمات المتكررة:  
، ذهبْ  - ، ذئب، ذ ه ب 

 ل ي 
، بيض، ضوء، أبيض -

حوض، ضبع، ضياء،
 حامض

 
الكلمات البصرية: 

 شكراً، أمام

التعرف على الخصائص  -
المميزة للجملة )مثالً، 

األولى، النقطة(  الكلمة
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 
تراكيب األصوات المعقدة و
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحديد تراكيب الحروف  -

الشائعة في الكلمات 
 البسيطة )الصوتيات(

قراءة و فهم الكلمات  -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
الجمل التي ال  إلىاالنتباه  -

 معنى لها )االستيعاب(
البدء بالتعبير عن المعني  -

عند القراءة بصوت عاٍل 
باستخدام تغييرات في 
الصوت والسرعة  الخ 

 )الطالقة(
ترتيب الكلمات لتشكيل  -

جمل ،والجمل لتشكيل 
 مقطع نصّي )الكتابة(

مراجعة  13
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

ظ )ظـ ، ـظـ ، ـظ ، 
 ظ(

ه )هـ ، ـهـ ، ـه ( 
 /ه/

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات:
 ظل، ظالم-

 
 الكلمات المتكررة:  

نظيف، ظهر، ظل،  -
 ظرف

معرفة االتجاه بعد االنتهاء  -
من قراءة سطٍر ما 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
تحديد عدد األصوات في  -

ذلك  الكلمة, بما في
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
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هاتف، هرب، هبة،  -
 هاني
 

الكلمات البصرية: 
 خلف، أمام

المد الطويلة( )الوعي 
 الصوتي(

تحديد تراكيب الحروف  -
الشائعة في الكلمات 
 البسيطة )الصوتيات(

الربط بين المرادفات  -
البسيطة و العكوس 

 )المفردات(
إعادة سرد القصة بكلماتك  -

 ستيعاب(و/أو لغتك )اال
كلمات في  5 إلى 1كتابة  -

وصف صورة معينة 
 )الكتابة(

 

مراجعة  14
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

 ‘ـت‘ ’ت’ ‘ـة’ ‘ة’
 التنوين

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات
صورة،  -

 تلميذة، لذيذة
تفاحة، تلميذة، -

 فراشة، ليمونة
قرأت، سارت، -

 أهدت، سافرت
كتبت، رسمت، -

سحبت، نامت، 
 نجحت

، قلٍم،  - قلم 
  قلماً 

 
الكلمات البصرية: 

 ه ا، ه ه

تمييز وتحديد الكلمات و  -
و المقاطع النصية الجمل 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
الطويلة( )الوعي المد 

 الصوتي(
تحليل الكلمات البسيطة  -

بما في ذلك الكلمات 
المكونة من تراكيب 
 متشابهة )الصوتيات(

اإلجابة عن األسئلة  -
المتعلقة بالمكان والزمان 

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

الكلمات األكثر تردّداً و 
 الكلمات البصرية )الطالقة(

إتمام بدايات الجمل أو  -
ور األسئلة بنهايات من جذ

 اختيار التالميذ

مراجعة  15
المستوى 
 المبتدئ
 

عائالت 
 الكلمات

ال القمرية 
 والشمسية
 الشدة
 

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات
الـ: القمر، - 

الكتاب، الولد، 
 المعلّم، المعلّمة

معرفة االتجاه بعد االنتهاء  -
قراءة سطٍر ما من 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 
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الـ: الّسماء، -
مس،  الشَّ

  الّشارع، الصّيف
 

الكلمات البصرية: 
 عفواً شكراً، 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحليل الكلمات البسيطة  -

الكلمات بما في ذلك 
المكونة من تراكيب 
 متشابهة )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات 

 الجديدة )المفردات(
ربط النص بحياة التالمي  و  -

النصوص األخرى و البيئة 
 المحيطة )االستيعاب(

كتابة جمل بسيطة  -
 )الكتابة(

تقييم/إعاد 16
 ة إعطاء

المذكر، المؤنث، 
التنوين، الشدة، 

التعريف ‘ ال’
 القمرية والشمرية

 
 

 

 ضمائر المتكلم  17
 أنـ
 

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات
أنا، أنَت، أنِت،  - 

 أنتما، أنتم، أنتنّ 
)إضافة اسم 
 إلى الضمير(

 
الكلمات البصرية:  

 أخي، أختي

تمييز وتحديد الكلمات و  -
و المقاطع النصية الجمل 

 (النص المكتوب)مفاهيم 
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحليل الكلمات البسيطة  -

بما في ذلك الكلمات 
المكونة من تراكيب 
 متشابهة )الصوتيات(

تحديد العالقات بين  -
نّصٍ ما  الشخصيات في

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

الكلمات األكثر تردّداً و 
 الكلمات البصرية )الطالقة(
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إتمام بدايات الجمل أو  -
جذور األسئلة بنهايات من 

 اختيار التالميذ

 ضمائر الغائب  18
 هـ

 القصيدة/القصة:
 

 عائالت الكلمات
هـ: هو، هي، - 

 هما، هم، هنَّ 
هـ: هذا، هذه، -

هذان، هاتان، 
 هؤالء

)إضافة اسم 
إلى الضمير 

 واسم االشارة(
 
 

الكلمات البصرية: 
 سؤال، إجابة

معرفة االتجاه بعد االنتهاء  -
من قراءة سطٍر ما 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
التعرف على وفصل  -

األصوات في اللغة 
المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
كلمات بسيطة( )الوعي 

 الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

على و تسمية الحروف و 
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

قراءة و فهم الكلمات  -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
عند القراءة بصوتٍ عاٍل،  -

توخي االنتباه عندما تكون 
الجمل البسيطة غير 
 منطقية )االستيعاب(

لتشكيل  ترتيب الكلمات -
جمل ،والجمل لتشكيل 

 مقطع نصّي )الكتابة(

 القصيدة/القصة: فعل الماضي  19
 

 عائلة الكلمات 
كتب، كتبُت، كتبتِّ، -

كتبْت، يكتبان، تكتبان، 
 كتبوا، تكتبن، كتبنا

 
 الكلمات المتكررة:  

رسم، أكل، لعب،  -
نام، درس، قال، 

سبح، ذهب، جاء، 
راح، وقف، جلس، 

 طار
 

البصرية: الكلمات 
 صغير، كبير

التعرف على الخصائص  -
المميزة للجملة )مثالً، 

لى، النقطة( الكلمة األو
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

التعرف على وفصل  -
األصوات في اللغة 

المنطوقة )األصوات األولية 
و الوسطى واألخيرة في 
كلمات بسيطة( )الوعي 

 الصوتي(
إظهار تلقائية في التعرف  -

ف و على و تسمية الحرو
األصوات الموافقة في 
 األبجدية )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات 

 الجديدة )المفردات(
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تحديد العالقات بين  -
الشخصيات في نّصٍ ما 

 )االستيعاب(
كلمات في  5 إلى 1كتابة  -

وصف صورة معينة 
 )الكتابة(

 القصيدة/القصة: فعل المضارع  20
 

 عائالت الكلمات
أكتب، يكتب، -

تكتب، تكتبين، 
يكتبان، تكتبان، 
يكتبون، تكتبَن، 

 نكتب
 

الكلمات البصرية: 
 الذي، التي

تمييز الكاتب و الرسام  -
رئيسية لكتابٍ ما واألجزاء ال
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

دمج المقاطع معاً لتركيب  -
كلمات أكثر تعقيداً )الوعي 

 الصوتي(
تحديد الحروف المشتركة  -

 )الصوتيات(في الكلمات 
عند القراءة بصوتٍ عاٍل،  -

توخي االنتباه عندما تكون 
الجمل البسيطة غير 
 منطقية )االستيعاب(

قراءة النصوص الموافقة  -
للكفاءة بطالقة متزايدة 

 )الطالقة(
إتمام بدايات الجمل أو  -

جذور األسئلة بنهايات من 
 اختيار التالميذ

    مراجعة 21

مراجعة/  22
 تقييم

   

 القصيدة/القصة: فعل األمر  23
 

 عائلة الكلمات 
اكتب، اكتبي، -

 اكتبا، اكتبن
 

الكلمات البصرية: 
 دائماً، ألنَّ 

التعرف على الخصائص  -
المميزة للجملة )مثالً، 

األولى، النقطة(  الكلمة
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 مقاطع منفصلة )الصوتيات(

إعادة سرد القصة بكلماتك  -
 و/أو لغتك )االستيعاب(
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قراءة النصوص الموافقة  -
للكفاءة بطالقة متزايدة 

 )الطالقة(
جمل بسيطة كتابة  -

 )الكتابة(

تراكيب بنهاية   24
 الكلمة

 ـها، هم-ـه، -
 

 القصيدة/القصة:
 

 عائلة الكلمات 
كتابه، قلمه، -

 دفتره، لعبته
كتابها، قلمها، -

 دفترها، لعبتها
كتابهم، -

قلمهم،دفترهم، 
 لعبتهم

 
 الكلمات البصرية:

 ذلك، تلك

التعرف على الخصائص  -
المميزة للجملة )مثالً، 

األولى، النقطة(  الكلمة
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحليل الكلمات البسيطة  -

بما في ذلك الكلمات 
المكونة من تراكيب 

 لصوتيات(متشابهة )ا
الربط بين المرادفات  -

البسيطة و العكوس 
 )المفردات(

ربط النص بحياتك الخاصة  -
و/أو نصوص أخرى 

 )االستيعاب(
كتابة جمل بسيطة  -

 )الكتابة(

تراكيب بنهاية   25
 الكلمة
 _ـي
 _ـكَ 
 _ـكِ 
 _ـكم

 القصيدة/القصة:
 

 عائلة الكلمات 
كتابي، -

مدرستي، 
قلمي/ أّمي، 

 أبي
كتابَك، -

مدرستَك، 
قلمَك، أمَك، 

 أبوكَ 
كتابِك، -

مدرستِك، 
قلمِك، أمِك، 

 أبوكِ 

معرفة االتجاه بعد االنتهاء  -
من قراءة سطٍر ما 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
ة وتراكيب األصوات المعقد

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحليل الكلمات البسيطة  -

بما في ذلك الكلمات 
المكونة من تراكيب 
 متشابهة )الصوتيات(
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كتابك م، -
مدرستك م، 

قلمك م، أمك م، 
 أبوك م

 
الكلمات البصرية: 

 عّدة، عديد

تحديد مشاكل القصة أو  -
صراعاتها و حلولها 

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

كثر تردّداً و الكلمات األ
 الكلمات البصرية )الطالقة(

كتابة جمل بسيطة  -
 )الكتابة(

تراكيب بنهاية   26
 الكلمة

ـات، ات )مع 
الجمع المؤنث( 
ـون )مع جمع 

 الم كر

 :القصيدة/القصة
 

 عائلة الكلمات 
بنات، تلميذات، -

فراشات، 
 تفاحات

معلمون، -
 مدرسون 

 
 
 

الكلمات البصرية: لك، 
 لي
 

الكاتب و الرسام تمييز  -
رئيسية لكتابٍ ما واألجزاء ال
 (نص المكتوب)مفاهيم ال

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 قاطع منفصلة )الصوتيات(م

قراءة و فهم الكلمات  -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
تحديد مشاكل القصة أو  -

صراعاتها و حلولها 
 )االستيعاب(

ترتيب الكلمات لتشكيل  -
جمل ،والجمل لتشكيل 

 مقطع نصّي )الكتابة(

مراجعة/  27
 تقييم

   

 :القصيدة/القصة حروف الجر  28
 

 عائلة الكلمات 
من، إلى، -

على، في، عن، 
 بـ، لـ

 
الكلمات البصرية: 

 واسع، ضيّق

التعرّف على األنواع  -
المختلفة للنصوص )النثر و 

نص مفاهيم الالشعر ( )
 (المكتوب

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 
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الشدة وحروف المدمجة و 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
دمج المقاطع الصوتية/ أو  -

األصوات المنفردة معاً 
لتركيب كلمة ما )الوعي 

 الصوتي(
تحديد تراكيب الحروف  -

الشائعة في الكلمات 
 البسيطة )الصوتيات(

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات 

 الجديدة )المفردات(
الخاصة ربط النص بحياتك  -

و/أو نصوص أخرى 
 )االستيعاب(

كتابة جمل بسيطة  -
 )الكتابة(

 :القصيدة/القصة أدوات االستفهام  29
 

 عائلة الكلمات 
َمن، هل، كيف، -

لماذا، متى، 
 أين، ما، كم

 
الكلمات البصرية: 

 أيضاً، أو

التعرّف على األنواع  -
و  )النثرالمختلفة للنصوص 
نص الشعر ( )مفاهيم ال

 (المكتوب
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تحديد تراكيب الحروف  -

الشائعة في الكلمات 
 البسيطة )الصوتيات(

إعادة سرد القصة بكلماتك  -
 و/أو لغتك )االستيعاب(

ة سرعة القراءة مع زياد -
المحافظة على الدقة 

 )الطالقة(
كتابة جمل بسيطة  -

 )الكتابة(

إمالء/خط/عالمات   30
 ترقيم

 القصيدة/القصة:
 

 عائلة الكلمات 
 

التعرّف على األنواع  -
و  )النثرالمختلفة للنصوص 
نص الشعر ( )مفاهيم ال

 (المكتوب
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الكلمات البصرية: 

 قليل، اآلن

أو  دمج المقاطع الصوتية/ -
األصوات المنفردة معاً 

لتركيب كلمة ما )الوعي 
 الصوتي(

تحديد تراكيب الحروف  -
الشائعة في الكلمات 
 البسيطة )الصوتيات(

طرح أسئلة حول )من،  -
ماذا، متى،أين، لماذا( 

 )االستيعاب(
تطوير التلقائية بقراءة  -

الكلمات األكثر تردّداً و 
 الكلمات البصرية )الطالقة(

ور معينة كتابة عناوين لص -
 )الكتابة(

مراجعة/  31
 تقييم

   

 القصيدة/القصة:   مطالعة  32
قصة/قصص من التراث 

بلغة مبسطة 
)جحا/كليلة ودمنة 

 إلخ( 
 
 

الكلمات البصرية: 
 الذين، لم

معرفة االتجاه بعد االنتهاء  -
من قراءة سطٍر ما 

 (نص المكتوب)مفاهيم ال
دمج المقاطع الصوتية/ أو  -

معاً  األصوات المنفردة
لتركيب كلمة ما )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 مقاطع منفصلة )الصوتيات(

قراءة و فهم الكلمات  -
المتكررة والمكونة من 

 مقاطع بسيطة )المفردات(
إعادة سرد القصة بكلماتك  -

 و/أو لغتك )االستيعاب(
البدء بالتعبير عن المعني  -

 عند القراءة بصوت عالٍ 
باستخدام تغييرات في 
الصوت والسرعة  الخ 

 )الطالقة(
كتابة جمل بسيطة  -

 )الكتابة(
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 القصيدة/القصة:    مطالعة  33
 

قصة/قصص من التراث 
بلغة مبسطة 

)جحا/كليلة ودمنة 
 إلخ( 
 

الكلمات البصرية: إن، 
 إذا

تمييز الكاتب و الرسام  -
واألجزاء الرئيسية لكتابٍ ما 

 (نص المكتوبمفاهيم ال)
تحديد عدد األصوات في  -

الكلمة, بما في ذلك 
األصوات المعقدة وتراكيب 

الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 مقاطع منفصلة )الصوتيات(

ربط النص بحياتك الخاصة  -
و/أو نصوص أخرى 

 ستيعاب()اال
البدء بالتعبير عن المعني  -

عند القراءة بصوت عاٍل 
باستخدام تغييرات في 
الصوت والسرعة  الخ 

 )الطالقة(
كتابة جمل بسيطة  -

 )الكتابة(

 القصيدة/القصة:  مطالعة  34
 

قصة/قصص من التراث 
طة  بلغة مبس 

)جحا/كليلة ودمنة 
 إلخ( 
 

الكلمات البصرية: قد، 
 إنَّ 

األنواع التعرّف على  -
المختلفة للنصوص )النثر و 

نص مفاهيم الالشعر ( )
 (المكتوب

تحديد عدد األصوات في  -
الكلمة, بما في ذلك 

األصوات المعقدة وتراكيب 
الحروف في اللغة 
المنطوقة )الحروف 

المدمجة و الشدة وحروف 
المد الطويلة( )الوعي 

 الصوتي(
تقسيم الكلمات متعددة  -

 إلىالمقاطع الصوتية 
 ع منفصلة )الصوتيات(مقاط

استخدام معرفة األصوات و  -
الحروف لقراءة الكلمات 

 الجديدة )المفردات(
إعادة سرد القصة بكلماتك  -

 و/أو لغتك )االستيعاب(
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البدء بالتعبير عن المعني  -
عند القراءة بصوت عاٍل 
باستخدام تغييرات في 
الصوت والسرعة  الخ 

 )الطالقة(
كتابة جمل بسيطة  -

 )الكتابة(

تعويض/  35
مراجعة/ت

 قييم

   

    التقييم 36

 

 للمستوى المبتدئ والمتقدم كفاءات القراءة: 4المورد 
 

 

 القراءة كفاءات المستوى

 المكتوب النص مفاهيم

 المبتدئ

 تمييز الكتابة عن الزخرفة/الفن/األرقام 
 اإلمساك بالنص بشكل سليم و التمييز بين األعلى و األسفل و فهم كيف يبدأ 
 تحديد غالف وعنوان كتابٍ ما 
 معرفة بداية قراءة نّصٍ ما 
 معرفة بداية القراءة في الصفحة 
 تتبّع الكلمات من اليمين إلى اليسار، ومن صفحة إلى أخرى 

 المتقدم

 )التعرف على الخصائص المميزة للجملة )مثالً، الكلمة األولى، النقطة 
  لكتابٍ ماتمييز الكاتب و الرسام واألجزاء الرئيسية 
 تمييز و تحديد الكلمات و الجمل و المقاطع 
 معرفة االتجاه بعد االنتهاء من قراءة سطٍر ما 
 ) التعرّف على األنواع المختلفة للنصوص )النثر و الشعر 
 تحديد الحروف األولى و األخيرة من الكلمة 

 الصوتي الوعي

 المبتدئ

 
  الكلمات والمقاطع الصوتية و األصوات(المنطوقة تمييز و فصل األصوات في اللغة( 
 تحديد عدد األصوات في الكلمة 
 تمييز و تركيب كلمات مقفاة أو كلمات تبدأ وتنتهي بنفس الصوت 
 دمج المقاطغ الصوتية/ أو األصوات المنفردة معاً لتركيب كلمٍة ما 
 استبدال الصوت )األصوات( في كلمٍة ما لتركيب كلمة جديدة 
 يلة من القصيرة في الكلماتتمييز المدود الطو 
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 المتقدم

  تحديد عدد األصوات في الكلمة، بما في ذلك األصوات المعقدة وتراكيب الحروف في
 اللغة المنطوقة )الحروف المدمجة و الشدة و حروف المد الطويلة(

  التعرف على و فصل األصوات في اللغة المنطوقة )األصوات األولية و الوسطى
 بسيطة( وااألخيرة في كلمات

 دمج المقاطع الصوتية/ أو األصوات المنفردة معاً لتركيب كلمٍة ما 
 تمييز و تركيب كلمات مقفاة 

 الصوتيات

 المبتدئ

 تسمية الحروف في اسم التلميذ/ة 
 نطق أسماء و أصوات حروف األبجدية 
 توافق األصوات مع الحروف التي تمثلها 
  تحوي حروفاً متشابهة أو حركات مٍد تحليل الكلمات البسيطة بما في ذلك تلك التي

 طويلة

 المتقدم

 إظهار تلقائية في التعرف على و تسمية  الحروف و األصوات الموافقة في األبجدية 
 تحليل الكلمات البسيطة بما في ذلك تلك المكونة من  تراكيب متشابهة 
 تقسيم الكلمات متعددة المقاطع الصوتية إلى مقاطع منفصلة 
  الحروف/المقاطع المشتركة في الكلمات البسيطةتحديد تراكيب 

 تالمفردا

 المبتدئ

  استخدام الكلمات المألوفة لتجارب التالميذ و بيئتهم الخاصة في اللغة الشفهية
 )المفردات(

 الربط بين الكلمات والصور و األشياء، الخ 
 الربط بين الكلمات في النص و الصور الموافقة 
  المكررة البسيطةقراءة و فهم الكلمات 
 استخدام معرفة األصوات و الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 

 المتقدم
 قراءة و فهم الكلمات المتكررة والمكونة من مقاطع بسيطة 
 الربط بين المرادفات البسيطة و العكوس 
 استخدام معرفة األصوات و الحروف لقراءة الكلمات الجديدة 

 االستيعاب

 المبتدئ

  أحداث القصة )باستخدام الصور أو النص(ترتيب وضع 
 السؤال و اإلجابة عن أسئلة حول أحداث النص 
 الربط بين النص و الحياة الشخصية 
  وضع توقعات بسيطة بناًء على الرسوم التوضيحية و التجربة الشخصية و/أو أحداث

 القصة
 ي ذلك )شفهياً،بالتمثيل، بالرسم( بما ف همو/أو لغت همسرد القصة بكلمات إعادة

 األحداث األولية و النهائية

 المتقدم

 الخاصة و/أو نصوص أخرى  همربط النص بحيات 
 )طرح أسئلة حول )من، ماذا، متى،أين، لماذا 
 تحديد العالقات بين الحروف في نّصٍ ما 
 تحديد مشاكل القصة أو صراعاتها و حلولها 
  ،الجمل البسيطة غير توخي االنتباه عندما تكون يرجى عند القراءة بصوتٍ عاٍل

 منطقية
 همو/أو لغت همإعادة سرد القصة بكلمات 

 الطالقة
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 المبتدئ
 )قراءة الكلمات البصرية بتلقائية )طالقة 
  إعادة قراءة الجمل البسيطة أو النصوص بطالقة  )بدقة، و بسرعة مالئمة مع إظهار

 التعبير( 

 المتقدم

  تردّداً و الكلمات البصريةتطوير التلقائية في قراءة الكلمات األكثر 
 قراءة النصوص الموافقة لمستوى التالميذ بطالقة متزايدة 
  البدء بالتعبير عن المعنى عند القراءة بصوت عاٍل باستخدام تغييرات في الصوت و

 السرعة، الخ.

 الكتابة

 المبتدئ

 )تمثيل األصوات بحروف )الكتابة 
 كتابة حروف اسم التلميذ/ة 
  األبجديةكتابة حروف 
 ملئ الحروف الناقصة إلتمام الكلمة 
 استخدام التهجئة االبتكارية 
 )كتابة الحروف والكلمات البسيطة كما يمليها الميسرون )الكتابة 
 تحديد الرسوم 

 المتقدم

 إتمام بدايات الجملة و األسئلة بنهايات خالقة 
 ترتيب الكلمات لتشكيل جمل، والجمل لتشكيل مقطع نصّي 
  بسيطةكتابة جمل 
  كلمات في وصف صورة معينة 5إلى  1كتابة 

 اإلجابات–: اختبار ما بعد تدريب القراءة المرحلة األولى 5المورد 
 

 ما هي كفاءات القراءة؟ .1

 

، الوعي الصوتي، الصوتيات، المفردات، الطالقة، نص المكتوبالمفاهيم 

 االستيعاب، الكتابة

 

 التالميذ على القراءة؟كيف تساعد مهارات الصوتيات القوية  .2

 

عندما يعرف التالميذ العالقة بين األصوات والحروف، يمكنهم كتابة الكلمات التي 

 .يسمعونها وقراءة الكلمات غير المألوفة

 

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

 

الصوت، الكتابة في  –الكلمة األساسية  –من النشاطات التالية: الحرف  4

)البداية، الوسط ‘ التطبيق’هواء، دراسة النص، الكلمات البصرية، نشاط ال

توضيح نص اليوم  -الرمز السري -تغيير الصوت -االستماع والكتابة -النهاية

 بالرسم(.

 

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

 

 اليومية التالميذ على أن يصبحوا قراء متمرسين؟باعتقادكم، كيف تساعد دروس القراءة  .5

 

 ستتنوع اإلجابات
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 اإلجابات-بعد تدريب القراءة المرحلة الثانية: اختبار ما 6المورد 
 

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

 

 األصوات القصيرة هي الفتحة والضمة والكسرة

 

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

 

حروف المد الطويلة هي )ا، و، ي( ونميزها بالسمع بطولها في النطق. )آاااااا، 

 ؤوووووـ ئييييي(

 

 قطعوا الكلمة التالية إلى مقاطع صوتية: .3

 

 قطٌّة: /قط/ /طَ/ /ٌة/

 

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

 

 ستتنوع اإلجابات

 

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

 مهاراتهم القرائية؟

 

 ستتنوع اإلجابات
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 تقائمة المصطلحا :7 المورد
 

 الكفاءات

هي المعارف و المهارات والسلوكيات التي تنمو تدريجياً خالل فترة طويلة من الزمن تبدأ في 

 الطفولة المبكرة عبر المرحلة االبتدائية والثانوية وتستمر إلى ما بعد المرحلة التعليمية.

 الهدف

 هو النتيجة التي تسعى جلسة التدريب أو الخطة الدرسية إلى تحقيقها.

 المدى والتتابع

هو الخطة المفصلة حول ما سيتم تعليمه و كيف سيتم تعليمه و بأي ترتيب خالل تدخل القراءة 

أشهر. 9لممتد على مدى ا  

 كفاءات القراءة

السبع التالية: ةيهدف تدخل القراءة إلى تنمية كفاءات القراء  

خصائص الكتابة في اللغة  في قوية مهارات التالميذ يمتلك عندما -نص المكتوبال مفاهيم. 1

 كيفية فهم يستطيعون أنهم كما. األخرى الرموز أو واألرقام النصوص بين التمييز بإمكانهم ،العربية

 المحتويات وفهرس والرسام والكاتب كالغالف) للكتب األخرى السمات ذلك في بما النص، عمل

.النص اتجاه إلى باإلضافة( الخ الفصول، وعناوين  

 هي باألصوات الوعي أو الصوتي الوعي. مستقلة أصوات من الكلمات تتألف – الصوتي الوعي .2

 بإمكانهم الصوتي، الوعي في قوية مهارات التالميذ يمتلك عندما .فقط باألصوات المتعلقة المهارات

 تتعلق ألنها مغمضة بعيون الصوتي الوعي مهارات على التدرب يمكن. بينها والتمييز األصوات فصل

.نرى بما ليس و نسمع بما خاص بشكلٍ   

. والطويلة القصيرة المد لحركات تبعاً  أصوات عدة األبجدية حروف من حرف لكل – الصوتيات. 3

 التالميذ يمتلك عندما. تشكلها التي باألصوات الحروف بربط المتعلقة المهارات هي الصوتيات

 مهارات على التدرب يمكن. تمثلها التي بالرموز األصوات ربط بإمكانهم قوية، صوتيات مهارات

 وما نراه ما بين الربط على بقدرتنا خاص بشكل تتعلق ألنها واآلذان العيون باستخدام الصوتيات

.نسمعه  

 فهم على القدرة يعني مما بالتواصل للناس يسمح الكلمات فهم – المفردات. 4 

 ثم الكلمة رؤية و سماع يستلزم الكلمات فهم. ويفهمونها التالميذ يعرفها التي الكلمات واستخدام

.تمثّله ما مفهومٍ  أو حي كائن أو بشيئ الكلمة هذه ربط  
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 هو و. المكتوب أو المنطوق النص معنى فهم على القدرة هو االستيعاب – االستيعاب. 5 

. نوع أي من رسالة أية دون كلماتٍ  المقروءة أو المسموعة الكلمات تكون فبدونه. القراءة من الهدف

.النص فهم على التالميذ بقدرة األخرى القراءة كفاءات جميع وتساهم  

 الدقة و المناسب التعبير إظهار مع القراءة على القدرة بطالقة القراءة تعني – الطالقة. 6 

 مثالً، شديد، ببطء يقرؤون عندما أما. النص فهم بإمكانهم بطالقة، التالميذ يقرأ عندما.والسرعة

 أن وأيضاً، يجب. نهايتها إلى يصلون عندما الجملة بداية في الكلمات التالميذ ينسى أن يمكن

 القراءة تكون كي ودقة بسرعة قراءتها يستطيعون التي المفردات من واسعاً  بنكاً  القراء يمتلك

 بالشكل النص معنى توصيل يتم لن الترقيم، عالمات إلى القراء ينتبه لم إن بالمثل، و. مفهومة

.الفعال  

 و. نص كتابة خالل من النفس عن والتعبير األفكار توصيل على القدرة هي – الكتابة .7 

 الفصل يمكن ال. للقراءة األخرى المكونات في التالميذ تعلمها استراتيجيات استخدام تتطلب هي

.البعض بعضهما يدعمان و االثنان يتفاعل أن يجب. الكتابة وتعلم القراءة تعلم بين  

 مهارات القراءة

 المؤهالت و المقدرات المحددة التي تبني كفاءات القراءة.

 


