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مقدمة 

ُصّمــم  االبتــدايئ.  األول  للصــف  المطــّورة  العربيــة  اللغــة  كتــب  سلســلة  يف  المعلــم،  عزيــزي  بــك،  مرحبــا 

والنفســية  المعرفيــة  احتياجاتهــم  مــع  يتناســب  تقديمــا  للمتعلميــن  العربيــة  اللغــة  ليقــدم   الكتــاب  هــذا 

والعشــرين.  الحــادي  القــرن  ومهــارات  اإلماراتيــة،  المدرســة  لمتطلبــات  ويســتجيب   والعاطفيــة، 

وقد انطلق تصميم المنهج من مبادئ علمية وتربوية،  أهمها: 

اعتمــاد منهــج ”التعليــم القائــم علــى األدب“ الــذي يســتخدم األعمــال األصيلــة لكّتــاب محترفيــن أساســا مركزيــا للخبــرة 	 

التعلميــة لدعــم المتعلميــن لتطويــر مهاراتهــم القرائيــة والكتابيــة.

اعتمــاد المنهــج المتــوازن لتعليــم القــراءة والكتابــة الــذي يقــوم علــى تحقيــق التــوازن بيــن تعليــم اللغــة )مــن قبل المعلم( 	 

كتشــافها بشــكل مســتقل )من قبل المتعلم(  وتعلم اللغة وا

اعتماد دمج المهارات اللغوية األساسية )االستماع – المحادثة- القراءة- الكتابة( يف التعليم والتعلم. 	 

االنطــاق مــن عالــم القصــة يف عمليــة التعليــم والتعلــم، مــن أجــل خلــق ســياق أديب قريــب مــن نفــس الطالــب يتفاعــل 	 

معــه، ويربــط بينــه وبيــن المفاهيــم التــي يتعلمهــا. فالســياقات الكبيــرة مهّمــة يف التعليــم، وتســاعد المتعلــم علــى تطويــر 

مهــارات الربــط والدمــج وتوســيع أطــر التفكيــر. 

تأســيس  روتيــن تعليمــي تعلّمــي ثابــت، يف دورات زمنيــة تتكــرر علــى طــول الفصليــن الدراســيين األول والثــاين، ممــا  	 

ــم الشــعور بالراحــة، ويرّســخ خبراتــه التعلميــة، ويســاعده علــى تطويــر مهــارات التعلــم الــذايت.  ينّمــي عنــد المتعلّ

االســتفادة مــن تغذيــة الميــدان، واالســتجابة للتجــارب الناجحــة فيــه، كإدخــال طريقــة القاعــدة النوارنيــة يف تعليــم حــروف 	 

الهجــاء ، بعــد تطويعهــا لتناســب المنهــج. 

االعتنــاء بمهــارات االســتماع والمحادثــة، وتخصيــص الحصــة األوىل مــن كل تدريــس كل حــرف لاســتماع لقصــة ومناقشــة 	 

المتعلميــن فيها.   

التركيــز الكبيــر علــى مهــارة القــراءة: وتقديمهــا وفــق تصــّور مــدروس ممنهــج، متــدرج، متنــاٍم، حتــى لــو بــدا األمــر يف ظاهــره 	 

ــا، لكنــه يف حقيقتــه يؤســس المتعلــم تأسيســا حقيقًيــا، وســيبدأ المتعلــم والمعلــم وويلّ األمــر يكتشــف أثــر هــذه  آليًّ

الطريقــة بعــد مضــّي وقــت علــى تطبيقهــا. 

التركيــز علــى مهــارة الوعــي الصــويت، وتأســيس منهجيــة راســخة يف تدريــس التجريــد الشــفوي والكتــايب، تتدرج يف التعمق 	 

والتنويــع والتوســيع مــع التقــدم يف المنهج.

االهتمام بمعجم الطفل، وإغنائه بالكلمات وفق تصّور متدرج، يعتني باألبعاد الصوتية والداللية مًعا.	 

االعتناء بالخط وتخصيص حصص لتدريب المتعلمين على تحسين خطوطهم وتجويدها.	 

األوعية التعليمية: يتكون المنهج من ثالثة كتب: 

اللغــة العربيــة »كتــاب الطالــب: أتعلــم يف المدرســة«: وهــو الكتــاب الــذي سيســتخدمه المتعلّــم يف المدرســة، وهــو 	 

مقســم إىل 28 درًســا، بعــدد حــروف اللغــة العربيــة. يتكــون كل درس مــن أربعــة أجــزاء: القــراءة، األصــوات والوعــي 

الكتــايب. التجريــد  الشــفوي،  التجريــد  الصــويت، 

اللغــة العربيــة »كتــاب النشــاط: أدرس يف البيــت«: وهــو الكتــاب الــذي سيســتخدمه المتعلّــم يف البيــت، ويقــوم علــى 	 

تدريبــات مركــزة علــى مــا تــم تعلمــه يف الصــف. 

ــم علــى تجويــد خّطــه، بكتابــة جمــل مــن النصــوص القرائيــة التــي تــدّرب عليهــا، 	  كراســة الخــط: وفيهــا ســيتدرب المتعلّ

حتــى يعــزز التــدرب علــى الخــط القــراءة يف الوقــت نفســه. 
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الدورة الزمنية لتدريس الحرف وحصص المراجعة واألناشيد:  

تســتغرق دراســة كل حــرف مــن حــروف الهجــاء العربيــة أربعــة أيـّـام، وهــذا روتيــن ثابــت علــى مــدى الفصليــن الدراســيين 	 

األول والثــاين.  وهنــاك حصــص مراجعــة بعــد مجموعــات محــددة مــن الحــروف، وحصــص خصصناهــا لألناشــيد. وعليــه 

هنــاك ســت حصــص تتكــرر علــى مــدى الفصليــن، يمكــن توضيحهــا يف اآليت: 

الحصة

الحصة

الحصة

الحصة

الحصة

الحصة

1

4

5

6

2

3

قراءة القصة ومناقشتها والتدرب على القراءة

ا وتعليميــا لألطفــال، تهّيئهــم للتعلــم، وتدخلهــم يف جــّو مــن األلفــة والمــرح.  هــذه الحصــة تعــَد مدخــا نفســيًّ

ُتســتثمر فيهــا قــراءة القصــة لتحقيــق عــدد مــن األهــداف، أهمهــا: ربــط المتعلــم بعمليــة التعلــم مــن خــال ســياق 

قصصــي قريــب، وتخصيــص وقــت لمهــاريت االســتماع والمحادثــة، وإتاحــة الفرصــة لألطفــال للتفاعــل وإبــداء 

كبــر للطفــل،  الــرأي، وتأســيس عــادة تعليميــة تقــوم علــى الربــط بيــن الحــرف والقصــة، بحيــث نخلــق ســياًقا أ

كثــر قربًــا مــن عالمــه وخبراتــه. ثــم تختــم الحصــة بتدريــب األطفــال علــى قــراء النــص  ونصنــع لــه عالًمــا أرحــب، وأ

القــرايئ، الــذي ســيكون آلًيــا يف البدايــة يقــوم علــى الترديــد فقــط، لكنــه ســيبدأ يتشــكل شــيئا فشــيئا مــع التقــدم 

يف التعلــم والتدريــب. 

الحصة الرابعة: حصة الخط

يبــدأ المعلــم الحصــة  بتدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص القــرايئ قبــل الشــروع يف تنفيــذ المطلــوب، ثــم  

يخصــص بــايق الوقــت ألنشــطة التــدّرب علــى كتابــة الحــروف والكلمــات بخــط النســخ متتّبًعــا الخطــوات الموضحــة 

يف شــرح حصــة الخــط. 

حصص المراجعة

تأيت حصة المراجعة بعد كل مجموعة من الحروف يدرسها المتعلّم؛ لتعزيز تمكن المتعلمين للحروف.

وتتنوع أنشطة المراجعة يف قياسها لمهارة القراءة والوعي الصويت والتجريد والكتابة.

حصص النشيد

حصــص النشــيد تخــدم أهداًفــا كثيــرة، أهّمهــا: تعزيــز مهــارة القــراءة، حفــظ النصــوص الشــعرية القصيــرة، تدريــب 

الطالــب علــى اإلحســاس بكلمــات اللغــة، والتفاعــل مــع اإليقــاع فيهــا، قضــاء وقــت ممتــع يف اإلنشــاد والتفاعــل مــع 

زمائــه يف الحصــة، بتمثيــل بعــض أجــزاء مــن النشــيد، أو تبــادل األدوار يف اإلنشــاد، أو االشــتراك يف مســابقة أســرع 

حافــظ. وهــي حصــص تشــبه محّطــات االســتراحة ليســتمتع الطفــل بالموســيقا والغنــاء.

الوعي  الصويت+ التجريد الشفوي للصوت

يبــدأ المعلــم الحصــة  بتدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص القــرايئ قبــل الشــروع يف تنفيــذ المطلــوب، ثــم  

يخصــص بــايق الوقــت ألنشــطة الوعــي الصــويت، والتجريــد الشــفوي للصــوت. مــع ماحظــة أّن هــذه األنشــطة تــزداد 

تنّوًعــا وتوّســًعا مــع تقــدم الطالــب يف التعلــم. وتختــم هــذه الحصــة دائمــا بتدريــب األطفــال علــى القــراءة الصوتيــة 

والمقطعيــة مــن خــال القاعــدة النورانيــة، وجــدول الحــرف والمقطــع والكلمــة الــذي ســيغتني مــع الوقــت. 

التجريد الكتايب للصوت

يبــدأ المعلــم الحصــة  بتدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص القــرايئ قبــل الشــروع يف تنفيــذ المطلــوب، ثــم  

يخصــص بــايق الوقــت ألنشــطة التجريــد الكتــايب للصــوت. مــع ماحظــة أّن هــذه األنشــطة تــزداد تنّوًعــا وتوّســًعا مــع 

تقــدم المتعلّــم  يف التعلــم. وتختــم هــذه الحصــة دائمــا بتدريــب األطفــال علــى القــراءة الصوتيــة والمقطعيــة مــن 

خــال القاعــدة النورانيــة، وجــدول الحــرف والمقطــع والكلمــة الــذي ســيغتني مــع الوقــت. 
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استماع+ مناقشة+ قراءة الحصة األوىل     الدرس األول: الهمزة     

يتعــرّف المتعلّــم الفــرق بيــن الكلمــة والجملــة والفقــرة وعامــات الترقيــم ، ويتتبــع اتجاههــا الصحيح)مــن اليميــن إىل 	 

اليســار(.

يتنبأ المتعلم بمحتويات الكتاب من خال الصور.	 

يعيد المتعلم سرد قصة مظهرا فهمه لموضوع النص و رسالته العامة مستعينا بالصور.	 

يجيب المتعلم على  أسئلة  لنصوص )شعرية و نثرية( قرئت له, و يطرح أسئلة مظهرا فهمه لها, مبدئيا رأيه فيها.	 

يحدد المتعلم  العناصر الفنية يف القصة :الشخصيات ، الزمان و المكان.	 

يفسر المتعلم الكلمات مستعينا ببيئته	 

يربط المتعلّم ما سمعه بمعارفه وخبراته السابقة مميًزا الفكر الواردة يف المادة المسموعة من التي لم ترد فيها.	 

يتتبع المتعلم تسلسل االحداث يف قصة ما.	 

يذكر المتعلم الكلمات التي تعبر عن المشاعر واألحاسيس يف قصة أو أنشودة قرئت له.	 

يذكر المتعلم اسم مؤلف الكتاب والشخص الذي رسم الرسومات التوضيحية له, محددا دور كل منهما.	 

يبين المتعلم دور الرسومات التوضيحية يف توضيح الفكرة و عواطف الشخصيات و صفاتها.	 

يربــط المتعلــم بيــن الصــور التــي يشــاهدها واألحــداث المناســبة لهــا، مفســرا العاقــات بينهــا و الســمات األساســية 	 

للشــخصيات.

يتعرف المتعلم راوي القصة و الشخصيات.	 

يصف المتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء مستخدًما اللغة العربية، ومراعًيا آداب المحادثة. )االستئذان للتحدث(.	 

يتنبــأ المتعلّــم بمضمــون النــص المســموع مــن خــال عنوانــه أو مقدمتــه، وُيحــّدد الشــخصيات واألحــداث مــع ذكــر 	 

التفاصيــل مبيًنــا رأيــه فيهــا بطريقــة واضحــة ومنظمــة. مراعًيــا آداب االســتماع والمحادثــة )اإلنصــات واالســتئذان للتحــدث(.

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اســتثمر غــاف القصــة الســتثارة اهتمــام المتعلميــن ، واطــرح بعــض األســئلة عليهــم، مثــل: مــاذا تــرون علــى 	 

الغــاف؟ مــاذا تتوقعــون اســم األرنــب؟ مــاذا تتوقعــون ســيحدث لهــذا األرنــب يف القصــة؟ 

كول؟ 	  أخبريهم أّن عنوان القصة »أوشي األرنب األكول« ثم اسأليهم ما معنى أ

أخبرهم أّن كاتبة القصة اسمها.... ورسام القصة اسمه..... وأشر إىل موضع االسمين.	 

اطلب من المتعلمين أن يستعدوا اآلن لاستماع إىل قصة »أوشي«. 	 

ىل 
صة القراءة األ و

قراءة الق
صة القراءة الثانية

قراءة الق

قراءة القصة القراءة األ وىل )10 دقائق( 

القــراءة األوىل هدفهــا جــذب انتبــاه المتعلميــن، وخلــق جــّو تعليمــي تفاعلــي إيجــايب، يتمتــع بالمرونــة والمــرح، 	 

وكذلــك لتدريــب المتعلميــن علــى مهــارة االســتماع. قــراءة القصــة ال تتعــدى 6 دقائــق يف الوضــع الطبيعــي

تأكد أن متعلميك جميعهم مرتاحون، وابدأ بقراءة القصة عليهم. 	 

يمكنــك أن تتوقــف عنــد مواضــع معينــة، لتســأل مثــا: مــن يعــرف مــا معنــى....؟ مــاذا تتوقعــون أن يحــدث 	 

بعــد ذلــك؟ بحســب القصــة وســير األحــداث فيهــا. 

اقرأ القصة قراءة طبيعية، مرحة، مؤدية أدوار الشخصيات يف الحوار أداء تمثيليا. 	 

بعد االنتهاء من القصة اسأل المتعلمين عن رأيهم يف القصة، واسمح لهم بأن يتحدثوا ويسألوا أيضا. 	 

اطرح عليهم أسئلة تقيس فهمهم، ووضح لهم إذا التبس عليهم شيء. 	 

اربــط بيــن النــص وخبــرات األطفــال: اســألهم عــن األرانــب: مــن لديــه أرنــب؟ هــل تحبــون األرانــب؟ هــل حمــل 	 

أحدكــم أرنبــا؟ واتــرك لهــم مجــاال ليتحدثــوا. 

قراءة القصة القراءة الثانية )5 دقائق( 

القــراءة الثانيــة هدفهــا تدريــب المتعلميــن علــى تمييــز الكلمــات التــي تشــتمل علــى صــوت )أ(، وخاصــة تلــك 	 

التــي تبــدأ بالصــوت. فهــي تدريــب علــى مهــار ة الوعــي الصــويت. 

اشكر متعلميك على حسن استماعهم، وإجاباتهم، وأخبرهم أنك ستعيد قراءة القصة عليهم، والمطلوب 	 

منهــم أن ينتبهــوا جيــًدا لــكل كلمــة تشــتمل علــى صــوت )أ( وكــرر الصــوت. قــل لهــم مثــا: عنــد ســماع أي 

كلمــة تشــتمل علــى صــوت )أ( صفقــوا، أو قفــوا، أو ارفعــوا أيديكــم، أو..... )أفــكار أخــرى( 

أعد قراءة القصة، وتابع متعلميك  أثن عليهم، وتفاعل معهم. 	 

إذا لــم ينتبــه المتعلميــن إىل كلمــة تشــتمل علــى الصــوت أعــد قــراءة الكلمــة بطريقــة مختلفــة، وال بــأس أن 	 

تكــون مضحكــة أيضــا. 

هــذه القــراءة هــي طريقــة تعليميــة تعتمــد اللعــب والتســلية والضحــك، القصــد منهــا الخــروج مــن األطــر 	 

الجامــدة، واالســتمتاع مــع المتعلميــن بخلــق جــّو مســّل يتعلمــون فيــه ويشــعرون بالراحــة. 

يمكــن أن تتوقــف يف مناطــق معينــة مــن القصــة، وتطلــب مــن المتعلميــن أن يذكــروا لــك الكلمــات التــي 	 

يذكرونهــا مــن القصــة وتبــدأ بصــوت )أ( 

ال تجعل هذا الجزء من الحصة يتجاوز 7 دقائق. 	 
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يئ
ص القرا

قراة الن
قراة النص القرايئ  )10-15 دقائق( 

قراءة النص القرايئ هي حجر األساس يف الحصص األوىل من دروس الحروف، وهدفها تدريب المتعلمين 	 

علــى القــراءة مــن البدايــة، وإن كانــت ســتبدأ بشــكل آيل، ألن الطفــل ال يمّيــز الحــروف، لكــّن ترســيخ هــذا 

كلهــا،  كتســاب الطفــل معرفــة بالحــروف والكلمــات ســتبدأ هــذه الطريقــة تــؤيت أ الروتيــن يف كل حصــة، ومــع ا

وســيبدأ أمــر تمييــز الكلمــات ومقاطعهــا وحروفهــا يتشــكل ويترســخ شــيئا فشــيئا عنــد المتعلّــم، فالتعليــم 

يعتمــد علــى مســارين: القــراءة وتمييــز الحــروف، يبــدأ المســاران منفصليــن بعيديــن، لكنهمــا عنــد نقطــة مــا 

ســيلتقيان، ويرفــد أحدهمــا اآلخــر. 

النص القرايئ موضوع يف الصفحة مرتين: 	 

المــرة األوىل: الكلمــات فيــه متباعــدة قليــا، وتحــت كل كلمــة دائــرة صغيــرة: هــذا الشــكل يســاعد المتعلميــن . 1

علــى التركيــز، ويمكنــك أن توجهيهــم إىل أن يضعــوا إصبعهــم أو قلمهــم علــى الدائــرة الصغيــرة حيــن يتدربــون 

علــى قــراءة النــص

المرة الثانية: مكتوب بالشكل الطبيعي وموضوع  أمامه نجوم ملونة، ليقسم النص إىل ثا ثة مستويات: . 2

مســتوى أول: يجــب أن يتــدرب جميــع المتعلميــن علــى قراءتــه، وهــو الجــزء المهــم، خاصــة يف الــدروس . 3

األوىل. )أمامــه 3 نجــوم: حمــراء، وزرقــاء، وخضــراء(   

مســتوى ثــاٍن:  يمكــن للمتعلميــن المتوســطين والمتفوقيــن ، والذيــن لديهــم اســتعداد جيــد للقــراءة أن . 4

يتدربــوا عليــه، باإلضافــة إىل المســتوى األول. )أمامــه نجمتــان: زرقــاء وخضــراء( 

مســتوى ثالــث: مخصــص للمتعلميــن  المتفوقيــن الذيــن لديهــم اســتعداد واضــح وطاقــة يف القــراءة، بحيــث . 5

يســتطيعون قــراءة الجــزء الــذي أمامــه نجمــة خضــراء باإلضافــة إىل مــا ســبق.. )أمامــه نجمــة واحــدة: خضــراء( 

يمكنــك يف الــدروس األوىل أن تركــز علــى تدريــب متعلميــك  علــى المســتوى األول فقــط )الســطر األول مــن 	 

النــص الــذي أمامــه 3 أنجــم( أو بحســب مــا تــراه مناســًبا لمتعلمــك. 

ضــع النــص القــرايئ أمــام متعلميــك مســتعيًنا بجهــاز عــرض، وأخبــر متعلميــك أنــك ســتدربهم اآلن علــى 	 

القــراءة. مــن يريــد أن يكــون قارئــا ماهــرا؟ وهكــذا. 

اقرأ  السطر األول من النص كلمة كلمة واطلب من متعلميك أن يكرروا وراءك.	 

اســتفد مــن البرنامــج الــذي تظهــر فيــه أهــم كلمــات النــص مقطعــة لتــدرب المتعلميــن علــى قراءتهــا، مــرة 	 

بمقاطعهــا، ومــرة مكتملــة. مثــل كلمــة أوشــي مثــا، التــي ســتظهر يف البرنامــج علــى مراحــل هكــذا: أو    -    

شــي،  ثــم أوشــي، وهكــذا. 

مستوى الصف، واستعداد المتعلمين ، والتقدم يف الدروس كلها عوامل ستحدد لك عند أي المستويات 	 

تقفيــن مع طابك. 

اطلــب مــن بعــض المتعلميــن المجيديــن أن يقــرؤوا  الجملــة األوىل، ثــم  مــن متعلميــن آخريــن أن يقــرؤوا 	 

كلمــات محــددة مــن الجملــة األوىل  )أرنــب مثــا، أو أبيــض..( 

نــّوع يف أســاليب القــراءة بيــن القــراءة الجماعيــة، والفرديــة، وبيــن قــراءة كلمــة  واحــدة ، إىل قــراءة الجملــة 	 

كاملــة، وهكــذا. 

كــن حاضــًرا، وتابعــي تفاعــل متعلميــك معــك، ويمكنــك أن تتوقــف يف حــال شــعرت بــأّن المتعلميــن بــدؤوا 	 

يتعبــون أو يصيبهــم الملــل، وحينهــا غّيــر الجــو، بطــرح فكــرة لعبــة مثــا. 

ق
الغل

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن : مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، 	 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف الهمــزة، وقصــة أوشــي.  وتقبلهــا، وأ

اشكر متعلميك واثن عليهم، وأخبرهم أنك قضيت معهم وقتا ممتعا. 	 

االستعداد للحصة القادمة: 

وجــه متعلميــك إىل التــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، 	 

وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 
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يقــرأ المتعلـّـم الكلمــات المألوفــة والمتكــررة قــراءة ســريعة وصحيحــة وبمســاعدة مــن المعلــم عنــد اللــزوم علــى أن تكــون 	 

ــا. الكلمــات مشــكولة شــكاً تامًّ

ينطق المتعلّم أصوات الحروف جميعها.	 

يربــط بيــن الصــوت والرمــز الــّدال عليــه وعاقتــه باألنمــاط الّصوتّيــة المتشــابهة مثــل: دور، نــور، حــور، ســور/ عــام، نــام، 	 

صــام، قــام.

ُيطّبق المتعلّم معرفته بقواعد الصوتّيات والتهجئة يف عمليات التحليل والتركيب.	 

يميز المتعلّم أثناء القراءة بين الحروف ذات الحركات القصيرة واألخرى ذات الحركات الطويلة  )المدود(	 

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

هذه أفكار للتهيئة الحافزة: 	 

o      أحضــر للمتعلميــن حبــات جــزر طازجــة، ووزعهــا عليهــم، وأخبرهــم اليــوم نحــن كلّنــا أوشــي. وســنأكل الجــزر 

مًعــا. مــن يحــّب الجــزر؟ هــل تعرفــون مــا فائــدة الجــزر؟ امنــح المتعلميــن ليأكلــوا قطــع الجــزر. وليكــن وقًتــا 

طّيًبــا، وبدايــة جيــدة. 

o     اعرض على المتعلمين فيلما قصيرا ال يتجاوز 3 دقائق عن األرانب، وتحدث معهم عنه. 

o       أحضر ســلة فيها أوراق مطوية،مكتوب يف كل ورقة كلمة من الكلمات اآلتية: أوشــي، أرنب، أبيض، أســود، 

كثــر مــن ورقــة. واطلــب مــن كل متعلـّـم أن يســحب ورقتــه، وأن يفتحهــا،  إىل، أن. علــى أن تتكــرر الكلمــة يف أ

ثــم اطلــب مــن كل متعلـّـم لديــه كلمــة.... أن يرفــع ورقتــه، وهكــذا. 

يئ
ص القرا

قراءة الن

يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم 	 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا ترينــه 	 

لمســتواهم.  مناســبا 

يمكنك أن تركز على كلمات بعينها، ويمكنك أن تركز على الجملة األوىل، 	 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما يجيدونه من النص. 	 

اثن على المتعلمين جميعا، وشجعهم. 	 

أنشطة الوعي الصويت: ) 25 دقيقة( 

ينطلــق الوعــي الصــويت مــن وعــي المتعلميــن الصغــار باألصــوات المختلفــة يف بيئتهــم، وقدرتهــم علــى تمييــز 	 

األصــوات العاليــة مــن المنخفضــة وتمييــز أصــوات الحيوانــات المختلفــة ؛ للتعــرّف علــى مــن لديهــم ذكاء 

ســمعي أو مــن يواجهــون صعوبــات يف الســمع يمكــن تداركهــا بحيــث ال يؤثــر علــى تعلّمــه مهــارات  اللغــة التــي 

تســتند يف تعلّمهــا  إىل مهــارة االســتماع.

تقــوم مهــارة الوعــي الصــويت علــى تمكـّـن المتعلميــن مــن تمييــز أصــوات الحــروف  التــي يســمعها ابتــداًء  دون 	 

أن يراهــا،  والوعــي الصــويت بأصــوات الحــروف مجــردة  دون مراعــاة لصــوت الحــرف القصيــر أو الطويــل.

ترتكــز أنشــطة الوعــي الصــويت علــى تعــرّف المتعلميــن لصــوت الحــرف المســموع  يف أول الكلمــة أو آخرهــا. 	 

وتتطــّور أنشــطة الوعــي الصــويت إىل المســتويات األخــرى الحًقــا إىل تمييــز المتعلميــن للكلمــات المتشــابهة يف 

اإليقاع ، وتمييز الكلمة األوىل أو األخيرة أو الكلمة المشــتركة المتكررة ، تمهيًدا لتحليل الكلمات إىل أصوات 

ومقاطعهــا وتركيبهــا الحًقــا.

ــز مــن خالهــا 	  تعتمــد أنشــطة الوعــي الصــويت علــى تنفيــذ  أنشــطة حركيــة ســمعية أو بصريــة أو حســّية، يمّي

المتعلمــون الصغــار صــوت الحــرف المســتهدف.

يســتخدم  المعلــم الصــور مــن خــال جهــاز  العــرض أو بطاقــات الصــور أو مــن خــال أمثلــة عينيــة ماديــة ممثلــة 	 

لصــوت الحرف.

تتنّوع استجابات المتعلمين لما يعرض عليهم أو ُيطرح عليهم يكون على سبيل المثال :	 

التصفيق عند سماع الصوت  ب- القفز      أ- 

رفع اليد أو بطاقة الحرف د-  الكتابة الحقا  أو  التلوين       ج- 

يعتمــد المعلــم يف تقييــم تمييــز  المتعلميــن لمهــارة الوعــي الصــويت علــى  ماحظــة اســتجاباتهم مــع تكــرار 	 

النشــاط بترتيــب مختلــف بحيــث يتحقــق مــن امتاكــه لمهــارة تمييــز الصــوت أول الكلمــة أو آخرهــا.  

يثري المعلم أنشطة الوعي الصويت بتدريبات مختلفة وفق احتياجات طلبته.	 

كــن مرنًــا واجعــل مــن أنشــطة الوعــي الصــويت تفاعليــة متنوعــة بعيــدة عــن التكــرار يســودها جــو مــن المــرح 	 

والحركــة وتقبــل  حركــة المتعلميــن أثنــاء التنفيــذ. 

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: بطــرح لغــز حــول أحــد الحيوانــات التــي تبــدأ بصــوت الحــرف )أ( ، أو عصــف 	 

ذهنــي لــكل مــا يبــدأ بصــوت الحــرف )أ( مثــال : األلــوان ، أســماء أشــخاص، أطعمة...الــخ 

االستعداد للحصة القادمة: 

وجــه متعلميــك إىل التــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، 	 

وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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قراءة+ التجريد الشفوي والكتايب  الحصة الثالثة   الدرس األول: الهمزة     

يقــرأ المتعلّــم الكلمــات المألوفــة والمتكــررة قــراءة ســريعة وصحيحــة   وبمســاعدة مــن المعلــم عنــد اللــزوم علــى أن 	 

ــا. تكــون الكلمــات مشــكولة شــكاً تامًّ

يعرف المتعلّم أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها يف مواقعها المختلفة من الكلمة.	 

يعــرف المتعلّــم الحــركات القصيــرة )الضّمــة، الكســرة، الفتحــة(  الطويلــة -المــدود -)األلف،الــواو، اليــاء(  وينطقهــا نطًقــا 	 

صحيًحــا

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

ضــع أقــام التلويــن المختلفــة يف علبــة وأطلــب مــن المتعلميــن اســتخراج القلــم وذكــر اســمه إىل أن تنتهــي 	 

األقــام.

اســأل المتعلميــن عــن صــوت الحــرف الــذي تكــّرر يف أســماء األلــوان. ثــم مــا األلــوان التــي ال تســمع فيهــا هــذا 	 

الصــوت. 

يمكن تنفيذ أية تهيئة حافزة أخرى مناسبة.	 

يئ
ص القرا

قراءة الن

يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم 	 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســبا 	 

لمستواهم. 

ركز على نطق حرف )أ( يف الكلمات 	 

 اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات محددة أو ما يجيدونه من النص. 	 

اثن على المتعلمين جميعا، وشجعيهم. 	 

اطلب من المتعلمين أن يستعدوا اآلن لتعلّم الحرف الذي سمعوا صوته متكرًرا.	 

التجريد الشفوي لصوت )أ( : ) 20 دقيقة( 

بــأي وســيلة مناســبة.	  أو  الســبورة  أو  يكتبهــا علــى  العــرض  المثــال علــى جهــاز  الجملــة  المعلــم   يعــرض 

يقرأ المعلم الجملة ، ثّم يقرأ  المتعلمون.	 

يلفت المعلم انتباه المتعلمين إىل صوت الحرف الملّون )أ( وشكله.	 

يشير المعلم إىل اختاف صوت الحرف القصير )مع الحركات(	 

يشير  المعلم إىل موقع الحرف يف أول الكلمة.  	 

 يقوم المعلم بتجريد الحرف)أ( من الكلمات.	 

ينّفذ المعلم التدريب الثاين والثالث ؛  لتمييز  صوت الحرف القصير بالوسيلة المناسبة التي تراها ، 	 

ويوّجه المتعلمين لتطبيقها يف الكتاب.

ينتقل المعلم لتمييز صوت حرف )أ( الطويل )المد بالواو(.	 

يعرض المعلم الصور أو البطاقات ، لتميز الصوت الطويل.	 

 يلفت انتباه المتعلمين إىل صوت الحرف القصير )الضمة( والطويل)المد بالواو فقط(. 	 

القاعدة النورانية: )5 دقائق(

يقرأ  المعلم ويردد المتعلمون وراءها الحروف اآلتية:	 

 يكلّف المتعلمين منفردين  قراءة الحروف يف الجدول.	 

يقّيم المعلم تمييز المتعلمين للحرف من خال ماحظة استجاباتهم وكتاباتهم يف الكتاب  مع التعزيز.	 

ماحظة:  يف الدرس الثاين يتعّر ف حرف المد الطويل)األلف( ، ويف الدرس الثالث المد الطويل )الياء(.ويف 	 

الدروس الاحقة يوازن بينها جميًعا مع األصوات القصيرة.

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن عــن الكلمــات التــي تبــدأ بصــوت الحــرف القصيــر مــع الحــركات كمــا يف 	 

القاعــدة النورانيــة.

االستعداد للحصة القادمة: 

وجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدربــات الخاصــة بالتجريــد  يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، 	 

وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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قراءة+ التدرب على خط النسخ الحصة الرابعة   الدرس األول: الهمزة     

يقــرأ المتعلّــم الكلمــات المألوفــة والمتكــررة قــراءة ســريعة وصحيحــة   وبمســاعدة مــن المعلــم عنــد اللــزوم علــى أن 	 

ــا. تكــون الكلمــات مشــكولة شــكاً تامًّ

يتتبع المتعلّم رسم الحروف والمقاطع تتّبًعا سليما.	 

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعــرض مجموعــة مــن الصــور لكلمــات تبــدأ بصــوت الحــرف)أ(، ثــم اعــرض بطاقــات الحــرف مــع أصواتهــا 	 

القصيــرة )الحــركات( والمــد بالــواو.

اطلب من المتعلمين مطابقة بطاقة الحرف المناسب مع الصورة التي توافق صوت اسمه.	 

يمكن تنفيذ أية تهيئة حافزة أخرى مناسبة.	 

يئ
ص القرا

قراءة الن

خ 
س

ط الن
ت بخ

ض الكلما
ف وبع

ى كتابة الحر
ب عل

التدر

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم 	 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســبا 	 

لمستواهم. 

يف هذه الحصة يمكنك أن تحدد مستوى استجابة المتعلمين ، ومدى استعدادهم لتعلم القراءة، 	 

يمكنك يف حال كان لديك المتعلمون متميزون تدربوا على قراءة النص كاما أن تكافئيهم.  	 

التدرب على كتابة الحرف وبعض الكلمات بخط النسخ: ) 25 دقيقة( 

يتحقق المعلم من قدرات المتعلمين الكتابية ، وقدرتهم على إمساك القلم بطريقة صحيحة قبل البدء 	 

بدرس الكتابة.

ينّفذ بعض التدريبات التي تتحقق من قدرة المتعلمين على تتبع الخط المنّقط المستقيم أو المتعّرج. 	 

وباتجاهات مختلفة.

 يعرض المعلم حرف )أ( على السبورة أو من خال البطاقات.	 

يلفت المعلم انتباه  المتعلمين قبل كتابة الحرف)أ(  إىل اآلتية:	 

طريقة مسك القلم الصحيحة. أ- 

الكتابة من نقطة محددة. ب- 

ج-        اتجاه حركة اليد من األعلى إىل األسفل.

د-         التناسق يف حجم الخط 

يمكن أن  يستعين المعلم  ببرامج الكتابة اإللكترونية.	 

يكلّف المعلم المتعلمين باتباع استراتيجية المحاكاة  كتابة الحرف على السبورات الصغيرة.	 

ينتقل المعلم إىل تنفيذ الكتابة يف الكتاب ويطلب من المتعلمين الكتابة فوق  الحرف.	 

ينتقل المعلم إىل كراسة الخط ويتدّرب المتعلمون على محاكاة كتابة الحرف المستهدف.	 

يقّيم المعلم كتابة المتعلمين للحرف بماحظة  كتاباتهم ويوّجه من يحتاج إىل تجويد  كتاباته.	 

يعّزز  ويثني على الكتابة المتقنة والمرتبة.	 

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

يطلــب المعلــم باســتخدام الســبورات الصغيــرة كتابــة الحــرف )أ( مــع األصــوات القصيــرة والصــوت الطويــل 	 

)المــد بالــواو(.

االستعداد للحصة القادمة: 

وجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدربــات الخاصــة ببالكتابــة  يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، 	 

وأخرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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النشيد   )المدرسة(

يحفــظ المتعلــم )6( أناشــيد قصيــرة )نشــيد المدرســة( تتالــف مــن )5-7( ابيــات موضوعاتهــا  تناســب المرحلــة العمريــة 	 

مثــل: الطفولــة و األلعــاب و الحيوانــات و الطبيعــة و القيــم اإلنســانية و غيرهــا 

يحدد المتعلم  العناصر الفنية يف القصة :الشخصيات ، الزمان و المكان.	 

يفسر المتعلم الكلمات مستعينا ببيئته	 

يتنبــأ المتعلّــم بمضمــون النــص المســموع مــن خــال عنوانــه أو مقدمتــه، وُيحــّدد الشــخصيات واألحــداث مــع ذكــر 	 

التفاصيــل مبيًنــا رأيــه فيهــا بطريقــة واضحــة ومنظمــة. مراعًيــا آداب االســتماع والمحادثــة )اإلنصــات واالســتئذان للتحــدث(.

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعــرض مجموعــة مــن الصــور ألماكــن مختلفــة مــن المدرســة : مقصــف، مكتبــة، ســاحة، مختبــر حاســوب، 	 

موقــف حافــات، غرفــة صفّيــة، ملعــب.

اطلــب مــن المتعلميــن تســمية كل مــكان، وتحديــد وظيفــة كل مرفــق منهــا. والتعبيــر عــن مشــاعره تجــاه 	 

المدرســة يف أول يــوم دخلهــا. ومــا رأيــك باألطفــال البكّائيــن يف اليــوم األول؟ صــف المدرســة يف اليــوم األول؟ 

أو قم بتنفيذ أي تهيئة أخرى مناسبة. 	 

شيد
ص الن

قراءة ن

شيد
ظ وقراءة الن

ى حف
ب عل

التدر

قراءة نص النشيد  )5 دقائق( 

اسأل متعلميك: من تدرب على قراءة النشيد يف البيت؟من دربكم؟ هل أنتم مستعدون اليوم للقراءة؟ 	 

ناقش مع المتعلمين الصورة التي ترافق النشيد، موّضًحا الشخصيات والمكان والزمان. 	 

اسأل المتعلمين ماذا تتوقعون من خال الصورة موضوع النشيد؟ قبل عرض النص.	 

اسأل المتعلمين:  أين  موضع عنوان النشيد؟	 

التدرب على حفظ وقراءة النشيد: ) 25 دقيقة( 

يعرض المعلم النص على السبورة أو من خال جهاز العرض أو بأي وسيلة يراها مناسبة.	 

يلفت انتباه المتعلمين إىل نوع الفن األديب وهو النشيد.	 

يسأل المتعلمين : ما الفرق بين النشيد والقصة؟ مبيًنا أن النشيد يصلح لإلنشاد والقراءة المنغمة ذات 	 

اإليقاع، خاف القصة.

يقرأ المعلّم النشيد بصوت واضح منّغم معّبر مرتين.	 

يكلف بالقراءة المتعلمين من  الذين يجيدون القراءة  أو تدّربوا على النشيد,	 

يناقش المعلم المتعلمين معاين الكلمات من خال ذكر المرادف لها. الكلمات: انهض، أصحابك، غنوة.	 

يحّفز  المعلّم المتعلمين على  قراءة النشيد المنظور  وصواًل لحفظ النشيد متبًعا طرًقا مختلفة منها 	 

استراتيجية إخفاء أجزاء من النشيد ؛ متدرًّجا بإخفاء كلمات من نهايات الجمل، ثم إخفاء الجملة 

فمجموعة من الجمل  إىل أن يحفظها المتعلم غيًبا. 

يشّجع المعلم المتعلمين على حفظ النشيد من خال التنافس مع أقرانه تعاونًيا أو زوجًيا.	 

يقّيم المعلّم مهارة حفظ النشيد ويعّزز من يحفظ ، ويتيح فرصة أخرى لمن يصعب عليه الحفظ.	 

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختم الحصة بتكليف المتعلمين  تعيين الكلمات من النشيد  التي تنتهي بحرف الباء والتاء. 	 

أو اعــرض الجملــة: قالــت أمــي : انهــض مــن يومــك. واطلــب مــن المتعلميــن تحويــط كلمــة مــن الكلمــات 	 

البصريــة المعروفــة للمتعلــم مثــال: )أمــي( 
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يقــرأ المتعلّــم الكلمــات المألوفــة والمتكــررة قــراءة ســريعة وصحيحــة   وبمســاعدة مــن المعلــم عنــد اللــزوم علــى أن 	 

ــا. تكــون الكلمــات مشــكولة شــكاً تامًّ

ُيطّبق المتعلّم معرفته بقواعد الصوتّيات والتهجئة يف عمليات التحليل والتركيب.	 

يعرف المتعلّم )السكون( وينطق الكلمات المسكّنة والمشّددة والمنّونة نطًقا صحيًحا.	 

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

هذه أفكار للتهيئة الحافزة: 	 

يعرض المعلم على المتعلمين أنواًعا و أصناًفا  مختلفة من الغذاء.	 

يطلب من المتعلمين تكوين وجبة صحية من األصناف التي تتضمن حرف )ر( 	 

يناقش المعلم المتعلمين أسباب اختيارهم لمكونات الوجبة ؛ للتعرّف على فوائدها. 	 

اعــرض علــى المتعلميــن  صــوًرا ألطفــال يعانــون مــن الســمنة ، وتحــّدث عــن الغــذاء الصحــي وممارســة 	 

الرياضــة.

أو قم بتنفيذ أي تهيئة أخرى مناسبة. 	 

يئ 
ص القرا

قراءة الن

ن 
ساك

المقطع ال

قراءة النص القرايئ  )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم 	 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا ترينــه 	 

لمســتواهم.  مناســبا 

يمكنك أن تركز على كلمات بعينها، ويمكنك أن تركز على الجملة األوىل، 	 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما يجيدونه من النص. 	 

اثن على المتعلمين جميعا، وشجعهم. 	 

المقطع الساكن  ) 20 دقيقة( 

يعرض المعلم صوًرا لكلمات تتضمن مقًطعا ساكًنا.	 

يسأل المعلم المتعلمين عن الصور.، ثم يضع بطاقة الكلمة تحت الصورة.	 

يقرأ المعلم الصور أو  الكلمات كاملة.	 

يسأل المعلم المتعلمين : كم عدد الحروف يف الكلمة ؟	 

يقرأ المعلم الكلمات بطريقة التحليل الصويت إىل مقاطع: بْد/ رٌ.	 

يسأل  المعلم : هل سمعت الحروف بشكل منفرد؟ أم هناك حروف كانت مجتمعًة؟ 	 

يسأل المعلّم : أعد الحروف التي سمعتها مجتمعة.ويسأل كم عددها؟ 	 

يكتب المعلم على السبورة حروف المقطع الساكن )التي قرأها مجتمعة( ويشير إىل عدد حروف 	 

المقطع..

يعرض المعلم األمثلة من الكتاب المتضمنة المقطع الساكن. 	 

يكرر  المعلّم سؤال المتعلمين قراءة الصورة والكلمة ، وتحديد الحروف التي تقرأ مجتمعة مع بيان 	 

عددها.

يلفت انتباه المتعلمين إىل الحرف الذي يقف عنده وهو الحرف الساكن الذي تعلوه حركة السكون.	 

يبين المعلم للمتعلمين بالتجربة أن الحرف الساكن ال يقرأ منفرًدا إنما يكون مرتبًطا بحرف متحرٍك 	 

يسبقه.

ينّفذ المعلم مع المتعلمين التدريبات ؛ لتمييز الحرف الساكن ، وتركيب  الكلمات من المقاطع.	 

 القاعدة النورانية: )5 دقائق(

يقرأ  المعلم ويردد المتعلمون وراءه الحروف والكلمات اآلتية: 	 

يكلّف المعلم  المتعلمين منفردين  قراءة الحروف والكلمات  يف الجدول  مع التركيز على المقطع 	 

الساكن.

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بكتابــة كلمــة تتضمــن مقطًعــا ســاكًنأ علــى الســبورة ، ثــّم تكليــف المتعلميــن تقطيــع الكلمــة 	 

علــى الســبورة الصغيرة.مثــال: ُدْرٌج 

االستعداد للحصة القادمة: 

وجــه متعلميــك إىل التــدرب علــى قــراءة كلمــات المقطــع الســاكن يف القاعــدة النورانيــة يف كتــاب »أدرس يف 	 

البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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