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مقدمة الدليل التدريبي:
وبناء على دراسة المسح الوطني الذي قامت بها و ازرة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة
في عام 2012
ً
األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDللقراءة والحساب للصفوف الثالث األساسية األولى والتي شملت مدارس
القطاع الحكومي في األردن ،وهدفت إلى معرفة أداء طلبة هذه الصفوف في المهارات األساسية لمادتي اللغة
العربية والرياضيات ،فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته  %17من هؤالء الطلبة فقط يقرؤون باستيعاب و يحلون
المسائل الحسابية بفهم.
وعليه ،فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لترسيخ منهجيات وسياسات وممارسات تعلم القراءة والحساب ،التي
تدعم تطوير وتنمية القراءة باستيعاب والحساب بفهم ،وذلك على المستوى المدرسي والمجتمعي والحكومي.
ليقدم المعلومات الكافية لمشرفي الصفوف الثالثة األولى ورياض األطفال حول
فقد جاء هذا الدليل التدريبي ّ
المهارات األساسية في القراءة وكيفية تقديمها للطلبة بطريقة توثّر إيجاباً على امتالكهم لهذه المهارات وقدرتهم
على القراءة باستيعاب ،وذلك من خالل تناول المهارات األساسية في القراءة وروتين القراءة في تدريس هذه

المهارات داخل الغرفة الصفية إضافة إلى أداة المسح العامة وكيفية تطبيقها وأداة التقييم الخاصة .باإلضافة إلى
تحليل محتوى منهاج اللغة العربية ومكونات درس اللغة العربية.

أهداف المادة التدريبية:

الهدف العام

الصفوف المبكرة لألنشطة التي تن ّم عن امتالكهم للمهارات الالزمة؛ لتحسين مهارات الق ارءة
تطبيق معلمي ّ
والحساب لدى الطلبة في صفوفهم ،وتمكينهم من إعداد أنشطة عملية لتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة ،ورفع
وعيهم وتقديرهم ألهمية تنمية هذه المهارات في تعزيز إنجازات الطلبة.
األهداف الخاصة:
 -تحليل محتوى منهاج اللغة العربية

 تنمية المهارات اآلتية لدى المعلمين: -الوعي الصوتي.

 قراءة أصوات الحروف. -المفردات.

 -االستيعاب القرائي.
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 الكتابة.يطبق المعلمون تدريس المهارات اآلتية:
ّ
 -الوعي الصوتي والمهارات الفرعية الخاصة به.

 قراءة أصوات الحروف والمهاارت الفرعية الخاصة به. -المفردات والمهارات الفرعية الخاصة به.

 االستيعاب القرائي والمهارات الفرعية الخاصة به -الكتابة والمهارات الفرعية الخاصة به.

 تمكين المعلمين من تصميم أنشطة عملية لتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة. -تطبيق أداة المسح العامة في القراءة.

 -تقدير أهمية تنمية مهارات القراءة في تعزيز انجازات الطلبة.
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المواد الالزمة للتدريب (مستلزمات التدريب)
لصفوف المبكرة.
 ملف المعلم في مادة اللغة العربية ل ّ أداة المسح العامة في القراءة. -أداة التقويم الخاصة في القراءة.

 -اإلطار النظري لمادة (القراءة الجهرية).

 اإلطار النظري لمادة (الدعم المتمايز للمهارات األساسية في القراءة والحساب). اإلطار النظري لمادة (تطبيق مهارات مبادرة القراءة والحساب في رياض األطفال). -قصص أطفال (مكتبتي العربية).

 أوراق عرض .Flip Chart أقالم تخطيط. -أقالم عادية.

 جهاز العرض ( .)Data Show -جهاز حاسوب.

 ورق أبيض .A4 -بطاقات ملونة.

 -ورق الصق ).(Sticky Notes

 صور ممثلة للكلمات الواردة في ملف المعلم لكل مهارة. -أقالم لوح أبيض.

 -مغلف شفاف شكل .U

 -كرتون أبيض مقوى حجم .A4
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المصطلحات
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-1

القراءة
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-3
-4

-5

-6

-7

-8
-9
-10

قراءة أصوات الحروف
المفردات
استراتيجية مفاتيح
السياق

استراتيجية المعاني
المتعددة

استراتيجية شبكة
المفردات

التعريف اإلجرائي
عملية معرفية تتطلب استخالص المعنى من المادة المكتوبة وتحليل رموزها
بصرًيا وصوًال إلى إدراك الكلمات واالستيعاب واالنتباه والفهم والتذكر
والطالقة.
القدرة على االستماع والتعرف والتالعب ( حذف ،اضافة ،استبدال) بأصوات

اللغة ،ويسبق الوعي الصوتي مرحلة فك الرموز المكتوبة.

تعني مطابقة أصوات اللغة المسموعة مع الرموز المكتوبة التي تمثلها.
اء كانت
اللفظ أو الكلمة التي تتكون من حرفين فأكثر ،وتدل على معنى ،سو ً
سما ،والمفردات واحدها مفردة.
ً
فعال أو ا ً
استراتيجية يتعرف فيها الطلبة على معنى الكلمة خالل وجودها في الجملة
ويحدد ومعنى هذه الكلمة من خالل كلمة مفتاحية أو أكثر موجودة في سياق

الجملة.

درس هذه االستراتيجية الكلمات التي لها أكثر من داللة أو معنى ،وي ِّ
حدد
تّ
السياق الداللة المقصودة للكلمة في هذه الجملة.
توضح هذه االستراتيجية مجموعة المفردات التي لها عالقة أو مرتبطة

بالكلمة المستهدفة ،وباستحضار هذه الكلمات من قبل الطالب/اة يساهم في
إثراء قاموسهم اللغوي.

است ارتيجية عائلة

استراتيجية تقوم على االشتقاق وتتصل بالمعاني المختلفة للجذر الواحد ،فمن

استراتيجية الصفة

تعالج الصفة مقيدة الداللة بحيث تجعل الطالب/اة يتحكم في داللة كلمة ما

الكلمة

المضافة

االستيعاب القرائي

خالل الجذر يستطيع الطالب/اة االستدالل على معاني االشتقاق.

بوضع كلمة تالية لها وهي الصفة ،وتضاف هذه الصفة إلى الكلمة السابقة.

عملية بناء المعنى بالتفاعل مع النص المكتوب ،أو العملية التي ينشئ فيها

المتعلم فهمه الخاص حول ما يقرأ.
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-11

-12

-13
-14

استراتيجية التفكير

بالمعرفة السابقة حول
النص

استراتيجية التنبؤ (قبل
وأثناء القراءة)

استراتيجية تكوين
حسية
صور ّ

استراتيجية طرح
األسئلة

السرد
 -15استراتيجية إعادة ّ
-16

استراتيجية التلخيص

-17

الكتابة

-18

القراءة الجهرية

-19

الدعم المتمايز
برنامج ّ

استدعاء وتنشيط المعلومات والمفاهيم واألساليب المختزنة بالذاكرة حول
ٍ
بشكل أوسع وأعمق وتشمل المعرفة
موضوع النص ،مما يساعد على فهمه
السابقة خبرات القارئ حول العالم ،باإلضافة إلى مفاهيمه حول الكلمات

المطبوعة مثل إدراك الكلمات ومعانيها وتنظيم النصوص المختلفة.
قدرة القارئ على فهم النص من خالل القيام بتنبؤات مستندة إلى معطيات
ودالئل وهي وسيلة لربط معرفة القارئ الحالية بالمعلومات الجديدة التي

يقدمها النص من أجل التّوصل إلى فهم النص.
مخيلة القارئ كوسيلة لفهم األحداث أو المعلومات
حسية في ّ
تشكيل صور ّ

أثناء القراءة.

قيام الق ّراء بطرح أسئلة على أنفسهم أثناء قراءتهم للنص لمساعدتهم على
دمج المعلومات وتحديد األفكار الرئيسة وتلخيص النص.
قيام القارئ بإعادة سرد ما ق أر بشكل شفوي وبأسلوبه وكلماته الخاصة بعد

اإلنتهاء من قراءة جزء من النص أو كلّه.

قدرة القارئ على اختصار النص بشكل يحافظ على أبرز األفكار الواردة فيه

وقد يقوم القارئ بتلخيص النص شفويًّا أو كتابيًّا.

إعادة ترميز اللغة المنطوقة بشكل خطّي على الورق من خالل أشكال ترتبط
يعد ُّ
شكال من
كل ً
ببعضها وفق نظام اصطلح عليه أصحاب اللغة بحيث ّ
مقابال للصوت اللغوي الدال عليه.
هذه األشكال
ً

قراءة يقوم بها المعلّم لطلبته ومن خاللها يعيش الطّلبة متعة ودهشة أحداث
يجي
مما ّ
القصة وقد يتعاطفون مع بعض مشاعر شخوصها ّ
يؤدي بشكل تدر ّ
ائية.
إلى غرس عادة وشغف القراءة في نفوسهم وتطوير مهاراتهم القر ّ
مرجعية دقيقة تقيِّم الطلبة وتح ِّدد مستوياتهم في المهارات
برنامج مبني على
ّ

-20

استراتيجية جكسو
Jegsaw

وبناء على ذلك يتم تقديم الدعم المناسب
المطلوبة في القراءة والحساب
ً

لمستوى مهاراتهم.

استراتيجية األحجية "جكسو" هي إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني ،بحيث
يقوم على تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة إلى ستة أفراد

10

ويطلق على كل مجموعة من المجموعات اسم المجموعة األم Home
 Teamsوهي مجموعات غير متجانسة يكلَّف كل عضو فيها بدراسة جزء
مثال يقوم
 sectionمعين من المادة التدريبية ليصبح ًا
خبير فيهً ،Expert
المدرب/اة بتحديد الموضوع (أ) ليدرسه مشارك وموضوع (ب) لمشارك آخر
وهكذا لجميع أفراد المجموعة األم ،يلتقي بعدها كل عضو من أعضاء

المجموعات األم والذي يدرس الجزء ذاته بباقي األعضاء من المجموعات

األخرى مكونين مجموعة الخبرة  " Expert Groupلدراسة الموضوع ذاته
ومناقشة أفضل طريقة لتدريس هذا الجزء أو العنوان .ثم يعود كل مشارك

إلى مجموعته األم لشرح وتدريس الجزء الذي ناقشه مع مجموعة

الخبراء.

عملية تستهدف أداء الطلبة للتعرف إلى جوانب القوة والضعف لديهم

-21

التقويم

-16

الصفوف المبكرة

-17

االختبار

-18

التأمل

-19

النمذجة

-20

الممارسة الموجهة

-21

الممارسة المستقلة

ولوضع اإلستراتيجيات المناسبة؛ للتعامل معهم ووضع الخطة العالجية

المناسبة.
ويقصد بها فئة الصفوف الثالثة األولى باإلضافة إلى صف الروضة.
عملية منظمة لقياس نتاجات التعلم المقصود قياسها لدى الطالب وتقييمها

حسب معايير معينة.

ٍ
هدف معين ،والهدف هنا هو فهم الجلسة
يقصد به التفكير الموجه نحو
التدريبية وتوثيق كل ما حصل عليه من معلومات وأفكار ومهارات خالل

الجلسة التدريبية ومناقشتها لتعميق الفهم لدى المشاركين.
عملية تغير السلوك نتيجة مالحظة سلوك اآلخرين .وهذه العملية أساسية في
معظم مراحل التعلم اإلنساني حيث أن تعلُّم معظم االستجابات تكون عن

طريق مالحظة اآلخرين وتقليدهم .وهي المرحلة األولى حسب نموذج سلفيا

في التدريس.

معا ،حيث
المرحلة التي يتم من خاللها التعلم بالتعاون بين المعلم والطلبة ً
يتم تكرار خطوات النموذج بمصاحبة الطلبة .وهي المرحلة الثانية حسب
نموذج سلفيا في التدريس.
تم تعلمه بشكل مستقل .وهي المرحلة
المرحلة التي يقوم الطلبة فيها بتنفيذ ما ّ
الثالثة حسب نموذج سلفيا في التدريس.
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هي أداة مسح ( )Screening Toolأُع ّدت لتطبيقها على جميع طلبة
الصف ،حيث تنقسم إلى أداة صف الروضة واألول األساسي ،وأداة الصفين

الثاني والثالث األساسيين ،لكل من القراءة والحساب .من خالل هذه األداة

وبناء على نتائج
يتم تحديد مستوى أداء الطلبة في مهارات القراءة والحساب،
ً
األداة يتم تحديد ما نسبته  %20من الطلبة الذين حصلوا على أقل النتائج
لتطبيق أداة التقويم الخاصة التي من خاللها سيتم تحديد المهارات التي

-22

أداة المسح العامة

دعما فرديًّا .لرفع قدراتهم وامكانياتهم في القراءة والحساب .أما
يحتاجون فيها ً
مواعيد تطبيق هذه األداة فهي موضحة أدناه:
 رياض األطفال :في بداية الفصل الدراسي الثاني. -الصف األول :في بداية الفصل الدراسي الثاني.

 الصف الثاني :أثناء الشهر األول في الفصل الدراسي األول. -الصف الثالث :أثناء الشهر األول في الفصل الدراسي األول.
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إرشادات للمدرب
تصور عن كيفية تنفيذ الجلسات التدريبية واألمور المتعلقة بذلك.
ا
تتضمن هذه اال رشادات


جيدا ،ألنه يجب استخدام المادة التدريبية نفسها في التدريب ،وال يجوز استعمال أي مواد
اق أر المادة التدريبية ً



جيدا ،كي يتضح في ذهنك ما الذي ستفعله أثناء التدريب .ثم ضع خطة
ًا
حضر للجلسات التدريبية
تحضير ً
ّ
للتدريب ،وتأكد من معرفتك الدقيقة ألهداف الجلسة ،والقصد منها والمواد الالزمة إلنجاحها.

أخرى بإضافتها أو حذفها.



دائما
حافظ على تهيئة غرفة التدريب بطريقة مريحة وجاذبة للمشاركين ،وتأكد من توافر المصادر ،واحرص ً



مبتسما وواثقًا من نفسك.
قدم مالحظاتك بصوت واضح ،وكن
ّ
ً
وظّف نصوص ملف المعلم في اللغة العربية في التدريب ،والتزم بالوقت المخصص لكل مداخلة؛ فهذا



قدم هدف النشاط للمادة المراد عرضها في مرحلة مبكرة (ليس بالضرورة أن يكون ذلك عند البداية – فربما
ّ
تريد التهيئة لذلك الجزء من العمل بطريقة ما ،على سبيل المثال عن طريق ربطه بالموضوع السابق).



النشاط َّ
أعلم المشاركين عن المدة الزمنية المخصصة للمهمة أو َّ
المقدم ،واذا كان النشاط طويالً ِّ
فبين الزمن



تجنب إصدار األحكام اللّفظية عند استخالص اإلجابات من المشاركين.
ِّ
أكد ضرورة أن يقدم أعضاء المجموعة جميعهم التغذية الراجعة.

على أن تصل قبل بداية الجلسة التدريبية.



يمكنك من المحافظة على السرعة المناسبة للتدريب.

الحظ أن هذه النقطة لم تطرح على نحو منفصل في اإلرشادات المخصصة لكل جزء من أجزاء العمل.

المخصص لكل جزء.



ال تسمح لشخص واحد الهيمنة على باقي أعضاء المجموعة.



أ ّكد على اشتراك المتدربين في مجموعات مختلفة.
استعمل طرقاً مختلفة لتدوير المشاركين كبطاقات األسماء ،األلوان ،األعداد ،وغيرها.




َّ
تجنب الوقوف أمام جهاز العرض ( )Data Showأثناء استعراض المادة التدريبية ،بل قف إلى جانبه

لتتمكن من اإلشارة إلى أي قضية من القضايا التي تريد إثارتها والمحافظة على مواجهة المشاركين.


ال تق أر العروض التقديمية في حال استعمالها ،فالمشاركين يستطيعون قراءتها هذا فضالً عن أنه يوجد نسخ



تجول بين المشاركين أثناء تنفيذ األنشطة ،لتستمع لنقاشاتهم وتتأكد من فهمهم الصحيح للمطلوب .واذا
ّ
وجدت نفسك طرفًا في نقاشات المجموعات فال تظهر بمظهر الخبير الذي يمتلك اإلجابات الصحيحة

منها في األدلة التدريبية التي بين أيديهم.
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ويعطيها ،واذا وجدت إحدى المجموعات نفسها عالقة في إحدى القضايا ،فال بأس من تقديم فكرة أو فكرتين
لدفع العمل إلى األمام .واذا فعلت ذلك انتقل بعدها بسرعة إلى مجموعة أخرى.




المحدد لبداية الجلسة الثانية حتى ولو لم يكن جميع
ابدأ الجلسة الثانية بعد االستراحة ،وبدقة حسب الوقت
ّ
المتدربون موجودون.
احرص دائماً على أن تنهي الجلسة بمالحظات إيجابية ،وبمراجعة للتعلّم الذي حصل أثناء الجلسة.
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إرشادات استخدام الدليل التدريبي:
األخوة المدربين الكرام
في هذه الصفحة إرشادات تطبيق األنشطة وشرح لخطوات التدريب خالل الجلسة التدريبية:
 -1تم استخدام استراتيجية جكسو في التدريب والعمل ضمن مجموعات ،تتضمن التدريبات تقسيمات ألعداد

محتملة من المشاركين ،لذا قد يختلف العدد لديكم إن كان عدد المشتركين أقل أو أكثر من العدد المقترح
هنا ،أو تقسم المشاركين في المجموعات حسب المهارات المطروحة في النشاط.

 -2عند العمل ضمن استراتيجية جكسو في تدريس مهارات القراءة نرجو مراعاة اآلتي:
 -يتم تقسيم المشاركين ضمن مجموعات سداسية تسمى المجموعات األم تتضمن ست مشاركين.

 لدراسة المرحلة الذاتية يقوم المدرب/اة بإعادة توزيع المشاركين في المجموعة األم على مجموعاتالدراسة الذاتية على النحو اآلتي:

 المشاركون الذين يحملون رقم ( )2،1يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة األولى والثانية.
 المشاركون الذين يحملون رقم ( )4،3يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة الثالثة والرابعة.

 المشاركون الذين يحملون رقم ( )6،5يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة الخامسة والسادسة.
التدرب
 يكلّف المدرب/اة المشاركين بالعودة إلى المجموعات األم لتدريس االستراتيجيات التي تم ُّالذاتية بحيث يمثِّل أحد المتدربين على االستراتيجية دور المعلم/اة والثاني
عليها في مجموعات الدراسة
ّ

دور الطالب/اة.

 -3تم تقسيم اجراءات التطبيق كخطوات متسلسلة في التطبيق كاآلتي:
 المقدمة :شرح مختصر عن المفاهيم المطروحة أو طرح سؤال تمهيدي.

 مرحلة النمذجة للتدريب :حيث يقوم المدرب/اة بنمذجة المهارة المقصودة أمام المتدربين.

 مرحلة الدراسة الذاتية :حيث يعتمد المشاركون بها تطبيق النشاط حسب استراتيجية جكسو ودراسة
الموضوعات المعروضة عليهم .يتم تقسيم المشاركين ضمن مجموعات سداسية تسمى المجموعات
األم تتضمن ست مشاركين.
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لدراسة المرحلة الذاتية يقوم المدرب/اة بإعادة توزيع المشاركين في المجموعة األم على مجموعات
الدراسة الذاتية على النحو اآلتي:

 المشاركون الذين يحملون رقم ( )2،1يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة األولى والثانية.
 المشاركون الذين يحملون رقم ( )4،3يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة الثالثة والرابعة.

 المشاركون الذين يحملون رقم ( )6،5يدرسون مهارة .....ضمن المجموعة الخامسة
والسادسة.

 مرحلة التدريب على التدريس :يكلف المدرب/اة المشاركين بالعودة إلى المجموعات األم لتدريس
الذاتية بحيث يمثِّل أحد المتدربين على
التدرب عليها في مجموعات الدراسة
االستراتيجيات التي تم ُّ
ّ
االستراتيجية دور المعلم/اة والثاني دور الطالب/اة.

 مرحلة التأمل :حيث يقوم المدرب/اة بمناقشة المشاركين بموضوع الجلسة واإلجابة عن استفساراتهم
كنشاط ختامي للجلسة.
 -4سيتم إرفاق أدوات التقويم وارشادات تطبيقها في ملف خاص بها.

 -5يمكن االستعانة بالمواد النظرية التي ستوزع خالل الجلسات الضافتها لملف المعلم في القراءة والحساب،
خالل الجلسة التدريبية.

 -6ملف العرض التقديمي وجد لتقديم العون لك واإلسترشاد به أثناء الشرح.
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á¨∏q dG
q
IQó≤dGh ,óbÉædG ÒμØàdG ôjƒ£J ≈∏Y áÑ∏£dG
q óYÉ°ùJ ∂dòH »gh .IÉ«◊G ióe º∏q ©àq dG ‘ É¡à«ªgCG ócDƒj É‡ ;±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG
.É¡LQÉNh á«Ø°üdG
q áaô¨dG πNGO äÓμ°ûŸG øe ójó©∏d ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏Y
ºgôYÉ°ûe øY ¿hÈ©j É¡Hh ,áYƒæàŸG ∞bGƒŸG ‘ É¡«dEG ¿ƒLÉàëj ,Ú«fOQC’G áÑ∏£∏d ΩC’G á¨∏dG »g á«Hô©dG
á¨∏q dGh
q
ôeC’G ,äGAÉYóà°S’Gh ,äGöVÉëŸGh ôjQÉ≤àdGh πFÉ°SôdG áHÉàμc ;»Ø«XƒdG ÒÑ©àq dG ‘ É¡fƒeóîà°ùjh ,ºgQÉμaCGh º¡FGQBGh
º«∏©J ∫ÓN øe (áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,çóëàq dGh ,´Éªà°S’G) :™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ôjƒ£J á«ªgCG RÈj …òdG
äÉjƒà°ùe ≈∏Y GOÉªàYG
,(»HÉàμdGh ÊÉ«ÑdGh …ƒëæq dGh »ªé©ŸGh ‘öüdGh
…ƒ¨∏dG ΩÉ¶æq dG
k
q
q »Jƒ°üdG)
q :É¡eÉ¶f ‘ á«Hô©∏d
.∫ƒ≤dG ¿ƒæah ÒÑ©àq dG
p
á«∏ª©dÉH Ú«æ©ª∏d ÉjQhöV
GôeC
äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ
º∏t ©àdG äÉLÉàf ¿É«H ¿Eq G
q jo áaÉc á«°SGQódG
k
q
q
k G ó©
m
ióe ¢SÉ«b ‘h ,áeÉY IQƒ°üH
á«ª«∏©àq dG á«ª∏t ©àdG á«∏ª©∏d Ëƒ≤àq dG äGAGôLEG ‘ º¡
o G öüæ©dG ó©
q Jo PEG ;á«ª«∏©àq dG á«ª∏t ©àdG
q Ÿ
m
.á°UÉN áØ°üH
á«°SGQódG
q áaô¨dG πNGO áÑ∏£dG ¬ª∏q ©J Ée
á©HÉàe ≈∏Y Úª∏q ©ŸG óYÉ°ùJo h ,É°†jC
k G á«°SGQódG áaô¨dG πNGO pπYÉØàq dG án ©«ÑW Oóq –o É¡fq CG ¤EG äÉLÉàæq dG á«ªgCG Oƒ©Jh
.áÑ∏£dG É¡H Ωƒ≤j »àdG á£°ûfC’Gh ,É¡fƒeóîà°ùj »àdG ¢ùjQóàdG ≥FGôW á«∏YÉa øe ócCÉàdGh ,á«ª«∏©àdG á«ª∏t ©àdG á«∏ª©dG Ò°S

á«Hô©dG
á¨q∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe :¢ù«FôdG QƒëŸG
q
:áeÉ©dG äÉLÉàæq dG
.ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ±ô©àj .á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑŸ á°†jô©dG •ƒ£ÿG ¤EG ±ô©àj q
.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG ¤EG ±ô©àj q
.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ¤EG ±ô©àj q
.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑe iƒàëŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG ¤EG ±ô©àj q
.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑe ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG QOÉ°üŸG ¤EG ±ô©àj q

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
17

.á«Hô©dG
á¨q∏dG êÉ¡æŸ »°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FqôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.¬«a äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ™HÉàJh ,á«Hô©dG
á¨q∏dG êÉ¡æŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q
á≤«bO (20) :•É`°ûqædG øeR ..
¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.(1) :•É°ûqædG ºbQ
Qô≤ŸG ÜÉàμdGh êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ÚH ≥jôØàq dG :•É°ûqædG º°SG
.ÜÉàμdG π«dOh
:áeó≤ŸG

IGOC’G »°SQóŸG ÜÉàμdG óq ©jo å«M ;ºq∏©ŸG π«dOh »°SQóŸG ÜÉàμdG øe á«Hô©dG
á¨∏dG êÉ¡æŸ á«ª«∏©àdG IOÉŸG ¿ƒμàJ
q
.IOƒ°ü≤ŸG ºt∏©àdG äÉLÉàf ≥«≤ëàd ;áØ∏àîŸG á«ªt∏©àdG ∞bGƒŸG ò«ØæJ ≈∏Y ºq∏©ŸGh ÖdÉ£dG øe πx c IóYÉ°ùŸ á°ù«FôdG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
?ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG ÚH ¥ôØdG Ée
:•É°ûædG ±óg
.áë«ë°U mIQƒ°üH ájƒHÎdG á«∏ª©dG ‘ á«Hô©dG
á¨∏dG êÉ¡æŸ á«ª«∏©àq dG OGƒŸG äÉfƒμe ∑QÉ°ûŸG Ωóîà°ùj
q
∞bGƒe
¤EG ºt∏©àdG äÉLÉàf áªLôJ øμÁ ∞«c :∫GDƒ°S øY áHÉLE’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG ™e »ægP ∞°üY á°ù∏L :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
n
?ºq∏©J áp £°ûfCGh
.(1) ºbQ Iöûf :•É°ûædG äGhOCG
.á°ûbÉæŸG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
?ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG ÚH ¥ôØdG Ée :∫GDƒ°ùdG
á°ù∏L
m
q øY áHÉLE’G ,»ægP ∞°üY

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
18

.á«Hô©dG
á¨q∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.¬«a äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ™HÉàJh ,á«Hô©dG
á¨q∏dG êÉ¡æŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q
á≤«bO (20) :•É°ûqædG øeR ..

.(2):•É°ûædG ºbQ

¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.É¡JÉjƒà°ùeh á«ª«∏©àq dG äÉLÉàædG :•É°ûædG º°SG
:áeó≤ŸG

π°üàj Ée ΩCG á«£«£îàdG á«MÉædÉH É¡æe π°üàj Ée AGƒ°S
o “o
k ,»°SQGódG è¡æŸG äÉ«∏ª©d ájGóÑdG á£≤f äÉLÉàædG πã
.z ájò«ØæàdG { á«≤«Ñ£àdG á«MÉædÉH É¡æe
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.ÉÑ°SÉæe
ÜQóŸG
k
q √Gôj Ée
:•É°ûæq dG ±óg
.É¡JÉjƒà°ùeh É¡J’É›h á«ª«∏©àq dG ±GógC’G ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ô©àj
:»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.êÉ¡æŸG öUÉæY á°ûbÉæe
:•É°ûæq dG äGhOCG
.(2) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.á«ª«∏©àq dG äÉLÉàædG Ωƒ¡Øe ójó– ám ª¡
n áYƒª› πq c ∞«∏μJ ºàj
q ,äÉYƒª› ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J q Ã
.É¡J’É›h á«ª«∏©àq dG äÉLÉàædG Ωƒ¡Øe ójóëàH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏μJ .É¡JÉjƒà°ùe ¿É«Hh ,á«ª«∏©àq dG äÉLÉàædG á«ªgCG í«°VƒàH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏μJh m
.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª›
πc
t Ωƒ≤J .•É°ûædÉH á°UÉÿG IöûædG ¢VôY .(2) ºbQ Iöûf ™jRƒJ .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«Fôq dG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG äÉjƒà°ùª∏d ,á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q
á≤«bO (20) :•É°ûqædG øeR ..

.(3) :•É°ûqædG ºbQ

¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.äÉLÉàæq dG ÚH ≥jôØàdG :•É°ûqædG º°SG
:áeó≤ŸG

≥FÉ≤M ¤EG - ÉfÒ°†– ôJÉaOh ÉæbGQhCG ≈∏Y äÉª∏ch
QÉμaC
m
m G øe – ∫ƒëàJ É‰Eq Gh ,É¡°ùØæH ≥≤ëàJ ’ äÉLÉàædG ¿Eq G
Éeh ,πFÉ°Sh øe √ôμàÑf ÉÃh ,Oƒ¡L øe ¬dòÑf ÉÃ ¢VQC’G ≈∏Y É¡H ¿ƒcôëàj πFÉ°†ah ,Úªq∏©àŸG ¢SƒØf ‘ á∏KÉe
.áÑ°SÉæe Ëƒ≤J Ö«dÉ°SCG øe √QÉàîf Éeh ,äÉWÉ°ûf øe ¬≤Ñ£f Éeh ,≥FGôW
øe ¬μ∏°ùf
n
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.á«Hô©dG
á¨q∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ÚH ≥jôØàdG :•É°ûqædG ±óg
q
.É¡à«ªgCGh É¡JÉjƒà°ùeh äÉLÉàædG Ωƒ¡Øe :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.(3)ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞°üdG)
á¨∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûqædG äGhOCG
q
q á«Hô©dG
.»YÉª÷G πª©dG ,»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.ióŸG áÑjôbh ióŸG á£°Sƒàeh ióŸG Ió«©H äÉLÉàæq dG ÚH ¥ôØdG ¿É«Ñd »ægP ∞°üY á°ù∏L áYƒª›h ,ióŸG Ió«©H äÉLÉàf áHÉàμH äÉYƒªéŸG ióMEG ∞«∏μJ ºàj ,äÉYƒª› çÓK ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J .á«Hô©dG
á¨q∏dG äGQÉ¡e ‘ ióŸG áÑjôb äÉLÉàf áHÉàμH áãdÉãdG áYƒªéŸGh ,ióŸG á£°Sƒàe äÉLÉàf áHÉàμH iôNCG
q
.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› tπc Ωƒ≤J .(3) ºbQ IöûædG ™jRƒJ .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
20

.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑe /»°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG
á¨∏dG åëÑŸ º∏q ©àq dG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
q
.á≤«bO (30) : •É°ûæq dG øeR

.(4) :•É°ûæq dG ºbQ

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàæq dG :•É°ûæq dG º°SG
q
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

ôFÉ°S áÑ∏£dG ≈≤∏àj É¡Hh ,áaÉc º«∏©àq dG πMGôe ‘ á«ª«∏t ©àq dG á«ª∏©àdG á«∏ª©dG ‘ á°ù«FôdG
á¨∏q dG
q
q á¨∏dG »g á«Hô©dG
,óbÉædG ÒμØàq dG ôjƒ£J ≈∏Y áÑ∏£dG óYÉ°ùJ ∂dòH »gh ,IÉ«◊G ióe º∏©àq dG ‘ É¡à«ªgCG ócDƒjo É‡ ;±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG
.É¡LQÉNh á«Ø°üdG áaô¨dG πNGO äÓμ°ûŸG øe ójó©∏d ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏Y IQó≤dGh
á«∏ª©dÉH Ú«æ©ª∏d ÉjQhöV
GôeC
äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ º∏q ©àdG äÉLÉàf ¿É«H ¿Eq G
o ,áaÉc á«°SGQódG
k
q
q
k G óq ©j
¢SÉ«b ‘h ,áeÉY IQƒ°üH á«ª∏t ©àdG á«ª«∏©àdG
á«∏ª©∏d
Ëƒ≤àq dG äGAGôLEG ‘ ºgC’G öüæ©dG óq ©n Jo h ,á«ª«∏©àq dG á«ª∏t ©àdG
q
q
.á°UÉN áØ°üH á«°SGQódG áaô¨dG πNGO áÑ∏£dG ¬ª∏q ©J Ée ióe
.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàæq dG ¤EG ±ô©àdG :•É°ûæq dG ±óg
q
. äÉLÉàæq dGh ±GógC’G ÚH ≥jôØàq dG :»∏Ñ≤dG º∏©àq dG
á¨∏q dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàæq dGh ,ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûæq dG äGhOCG
á¨∏q dG Öàc á∏°ù∏°S ,á«Hô©dG
∞°üdG) á«Hô©dG
q
q
.(4) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãq dG – ∫hC’G
.á°ûbÉæŸG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.(4) ºbQ IöûædG ™jRƒJ .»ægP ∞°üY á°ù∏L ∫ÓN øe É¡«∏Y ≥«∏©àdGh ,É¡à°ûbÉæeh ,ájQƒëŸG äÉLÉàædG IAGôb .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
21

.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG
á¨∏dG åëÑŸ º∏q ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
q
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR

.(5) :•É°ûæq dG ºbQ

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG :•É°ûæq dG º°SG
q
:áeó≤ŸG

ºgôYÉ°ûe øY ¿hÈ©jo É¡Hh ,áYƒæàŸG ∞bGƒŸG ‘ É¡«dEG ¿ƒLÉàëj ,Ú«fOQC’G áÑ∏£∏d ΩC’G á¨∏dG »g á«Hô©dG
á¨∏dG
q
,äGAÉYóà°S’Gh ,äGöVÉëŸGh ,ôjQÉ≤àdGh πFÉ°SôdG áHÉàμc ;»Ø«XƒdG ÒÑ©àq dG ‘ É¡fƒeóîà°ùjh ,ºgQÉμaCGh º¡FGQBGh
∫ÓN øe ,(áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,çóëàq dGh ,´Éªà°S’G ) :™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ôjƒ£J á«ªgCG RÈjo …òdG ôeC’G
≈∏Y GOÉªàYG
,»HÉàμdGh ÊÉ«ÑdGh …ƒëædGh »ªé©ŸGh ‘öüdGh
»Jƒ°üdG :É¡eÉ¶f ‘ á«Hô©∏d
…ƒ¨∏q dG ΩÉ¶ædG º«∏©J
k
q
q
.∫ƒ≤dG ¿ƒæah ÒÑ©àq dG äÉjƒà°ùe
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàæq dG ¤EG ±ô©àdG :•É°ûæq dG ±óg
q
.™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
∞°üdG) á«Hô©dG
á¨∏q dG Öàc á∏°ù∏°S ,á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dGh ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûæq dG äGhOCG
q
q
.(5) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.πªY äÉYƒª› ™HQCG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J Öàc á«fÉãdG áYƒªéŸGh ,(3-1 ) á«Hô©dG
á¨∏q dG Öàc ‘ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG ¿É«ÑH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏μJ ºàj q
.(12-11 ) á©HGôdG áYƒªéŸGh ,(10-7 ) áãdÉãdG áYƒªéŸGh ,(6-4)
.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› πq c Ωƒ≤J .(5) ºbQ Iöûf ™jRƒJ .á©LGôdG ájò¨àq dG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG
á¨∏q dG åëÑŸ º∏t ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
q
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR

.(6) :•É°ûæq dG ºbQ

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG .IAGô≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG :•É°ûæq dG º°SG
:áeó≤ŸG
mπeÉc ¢m VôY øY IQÉÑY »gh ,É¡Fƒ°V ‘ Qô≤ŸG ∞«dCÉJ ”
q »àdG äGQÉ¡ŸGh äÉjÉØμdG »g :™HÉààdGh ióŸG áaƒØ°üe
ÉgOGóàeGh IQÉ¡ŸG ¢ùjQóJ AóH
n ó‚ å«ëH .á«≤aCG IQƒ°üH öûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG »°SÉ°SC’G ∫hC’G ∞°üdG
q øe äGQÉ¡ª∏d
.ÉgAÉ¡àfG
ºK ,∞°U
x …Cu G ¤EG
n
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.IAGô≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ¤EG ±ô©àq dG :•É°ûæq dG ±óg
.á«°SÉ°SC’G ™HQC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
∞°üdG) á«Hô©dG
á¨∏q dG Öàc á∏°ù∏°S ,á«Hô©dG
á¨∏q dG åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dGh ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûæq dG äGhOCG
q
q
.(6) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãq dG – ∫hC’G
.á°ûbÉæŸG /öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.(6) ºbQ Iöûf ,±ƒØ°ü∏d IAGô≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ¢VôY .»ægP ∞°üY á°ù∏L ∫ÓN øe É¡«∏Y ≥«∏©àdGh É¡à°ûbÉæeh äÉLÉàæq dG IAGôb .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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:á«fÉãdG á°ù∏÷G
.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG
á¨∏q dG åëÑŸ º∏t ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q äÉjƒà°ùª∏d ,á«Hô©dG
q
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR

.(7) :•É°ûæq dG ºbQ

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG .óYGƒ≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG :•É°ûæq dG º°SG
:áeó≤ŸG
mπeÉc ¢VôY
m øY IQÉÑY »gh ,É¡Fƒ°V ‘ Qô≤ŸG ∞«dCÉJ ” »àdG äGQÉ¡ŸGh äÉjÉØμdG »g :™HÉààdGh ióŸG áaƒØ°üe
ÉgOGóàeGh
IQÉ¡ŸG ¢ùjQóJ AóH
n
n ó‚ å«ëH ,á«≤aCG IQƒ°üH öûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG »°SÉ°SC’G ∫hC’G ∞°üdG
q øe äGQÉ¡ª∏d
.ÉgAÉ¡àfG
ºK
x …Cu G ¤EG
n
q ∞°U
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.™HÉ°ùdG
q óYGƒ≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ¤EG ±ô©àq dG :•É°ûæq dG ±óg
q ∞°ü∏d
.™HÉààdGh ióŸG áaƒØ°üe :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
∞°üdG) á«Hô©dG
á¨∏q dG Öàc á∏°ù∏°S ,á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàæq dGh ,ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûæq dG äGhOCG
q
q
(7) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãq dG ÊÉãq dG – ∫hC’G
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ó«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
áYƒªéŸGh ,(7-5) :á«fÉãdG áYƒªéŸGh ,(4-1) :¤hC’G áYƒªéŸG ,πªY äÉYƒª› ™HQCG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J óYGƒ≤dG QƒëŸ ,áeÉY äÉLÉàf áZÉ«°üH äÉYƒªéŸG ∞«∏μJ ºàj ,(12-11) :á©HGôdG áYƒªéŸGh ,(10-8) :áãdÉãdG
.ájƒ¨∏q dG äÉÑjQóàdGh
m
.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª›
πc
t Ωƒ≤J .(7) ºbQ Iöûf ™jRƒJ .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG
á¨∏dG åëÑŸ º∏t ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
q
.á≤«bO (30) : •É°ûæq dG øeR

.(8) :•É°ûæq dG ºbQ

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.iƒàëŸG π«∏– :•É°ûæq dG º°SG
:áeó≤ŸG

óYÉ°ùj mÚ©e ƒm ëf ≈∏Y äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG áYƒª› º¶æJ ¬«ah ,»°SGQódG è¡æŸG äÉfƒμe ºgC
q jo
u G øe iƒàëŸG ó©
.É¡d §£î
o G ±GógC’G ≥«≤– ‘
q Ÿ
IOÉŸG Ò°ùØàd âªªq °Uo »àdG á«æØdG äGAGôLE’Gh Ö«dÉ°SC’G áYƒª› ¬fq CÉH iƒàëŸG π«∏– :í∏£°üe ±ôY óbh
.êÉ¡æŸG hCG ÜÉàμdG ‘ áæªq °†à
o G QÉμaC’Gh ,Qƒ°üdGh
n Ÿ
q
q ,äÉeƒ°SôdGh
q ,áHƒàμŸG ¢Uƒ°üæq dG É¡«a ÉÃ ,É¡Ø«æ°üJh á«°SGQódG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.√öUÉæY ,¬bôW ,¬à«ªgCG ,¬Øjô©J :iƒàëŸG π«∏– ¤EG ±ô©àq dG :•É°ûæq dG ±óg
.á«°SGQódG IóMƒdG :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.(8) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞°üdG)
á¨∏q dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûæq dG äGhOCG
q
q á«Hô©dG
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.πªY äÉYƒª› çÓK ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J ójóëàH áãdÉãdGh ,¬bôWh π«∏ëàdG á«ªgCG ¿É«ÑH á«fÉãdGh ,iƒàëŸG π«∏– ∞jô©àH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏μJ ºàj .π«∏ëàdG öUÉæY
.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› πq c Ωƒ≤J .(8) ºbQ Iöûf ™jRƒJ .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
q
.áaÉc á«°SGQódG äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑŸ º∏t ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
q
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR

.(9) :•É°ûæq dG ºbQ

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.á«°SGQO IóMh π«∏– / iƒàëŸG π«∏– :•É°ûæq dG º°SG
:áeó≤ŸG

:É¡æe IójóY äÉª°Sh ¢üFÉ°üîH iƒàëŸG π«∏– IQÉ¡e ∞°üàq J
»¡a ;√ó°ü≤j Éeh ,∞dDƒª∏d á«ØÿG ÉjGƒædG ¤EG ¥ô£àJ ’h ,É©e
q -1
k É¡£HGôJh ¢Uƒ°üædG IôgÉX π«∏– ≈∏Y õ«cÎdG
.ΩÉμMC’G QGó°UEGh ,»Áƒ≤àdG ≈ëæŸG øY ó©àÑJh ,»Ø°UƒdG ≈ëæŸ
n G É¡∏ªY ‘ ƒëæJ
,ÜÉàμdG ‘ äAÉL Éªc ,á«Yƒ°VƒÃ á∏∏ëŸG IOÉŸG ∞°üJ å«ëH ,π«∏ëàdG ‘ º¶æŸG
»ª∏©dG Üƒ∏°SC’G ΩGóîà°SG -2
q
.iƒàëŸG ‘ ™≤J Éªc É¡«a ôgGƒ¶dG öùØJh
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.á«°SGQO IóMh π«∏– :•É°ûæq dG ±óg
. π«∏ëàdG öUÉæY :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.(9) ºbQ πªY ábQh ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞°üdG) á«Hô©dG
á¨∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûæq dG äGhOCG
q
»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
áYƒªéŸGh ,(7-5) :á«fÉãdG áYƒªéŸGh ,(4-1) :¤hC’G áYƒªéŸG ,πªY äÉYƒª› ™HQCG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J .IOóëŸG É¡àYƒª› øª°V á«°SGQO IóMh π«∏ëàH É¡Ø«∏μJ ºàj ,(12-11) :á©HGôdG áYƒªéŸGh ,(10-8) :áãdÉãdG
- É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› qπc Ωƒ≤J.
É¡≤«Ñ£àH ¿ƒcQÉ°ûŸG Ωƒ≤j »c ;á«°SGQO IóMh iƒàﬁ π«∏– êPƒ‰ (1) ºbQ πª©dG ábQh ™jRƒJ.
- - .á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàq dG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.áaÉc á«°SGQódG
q äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ º∏q ©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR

.(10) :•É°ûæq dG ºbQ

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

.á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ º∏t ©àdG QOÉ°üe :•É°ûæq dG º°SG
q
:áeó≤ŸG

å«M ;áYƒª°ùŸGh ,IAhô≤ŸGh ,á«FôŸG :É¡æe ΩÉ°ùbCG IóY ¤EG á«Hô©dG
á¨∏dG åëÑe º∏t ©àd IôaGƒàŸG QOÉ°üŸG º°ù≤æJ
q
äÉLÉàæq dG ≥«≤– ¤EG á``aÉ°VE’ÉH äGÈÿG IOÉ``jRh ,äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ``°üë∏d ,É¡«dEG ´ƒLôdG Ö``dÉ£dGh º``∏q ©ª∏d ø``μÁo
,á«fGó«ŸG äGQÉ``jõdGh ,á›óŸG ¢``UGôbC’Gh ,âfÎfE’Gh ,äÉ``Yƒ°SƒŸGh ,Ö``àμdG) :≈∏Y π``ªà°ûJh ,á``«ª«∏©àq dG á``«ª∏t ©àdG
.(ÉgÒZh ,á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸGh
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG QOÉ°üŸG ¤EG ±ô©àq dG :•É°ûæq dG ±óg
q
.ÖdÉ£∏d áaô©ŸG QOÉ°üe ´ƒæJ :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
π«dO ,¢VôY RÉ¡L ,ÜÓb ¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞°üdG)
á¨∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûæq dG äGhOCG
q
q á«Hô©dG
.âfÎfE’G ,º∏q ©ŸG
.»YÉª÷G πª©dG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.á°SQóŸG áÑàμe ‘ IôaGƒàŸG äÉYƒ°SƒŸG øe êPÉ‰ ¢VôY ,á∏eÉ°ûdG áÑàμŸG ,»Hô©dG ô©°ûdG áYƒ°Sƒe :πãe ;âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y á«fhÎμdE’G äÉYƒ°SƒŸG øe êPÉ‰ ¢VôY áYƒ°SƒŸGh ,á«fhÎμd’G IÉμ°ûe áÑàμe ,ó`FGƒØdG ó«°U áÑàμe ,(É`jó«Ñμjh) Iôë`dG á`Yƒ°SƒŸG ,(¥GQƒdG)á«KGô`àdG áÑàμŸG
.ïdEG...ájƒHÎdG
.IôaGƒàŸG äÉYƒ°SƒŸG øe áYƒ°Sƒe ∞jô©J áYƒª› πc øe ÜQóŸG Ö∏£j .IQÉàîŸG äÉYƒ°SƒŸÉH ∞jô©àdG ÜÓb ¥Qh ≈∏Y áYƒª› πc ¢Vô©J .á©LGôdG ájò¨àq dG Ëó≤J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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≥ë∏e
πª©dG ¥GQhCG
ájƒHÎdG äGöûædGh

28

(1) ورﻗﺔ ﻋﻣل رﻗم
á≤«bO (30) :•É°ûædG øeR

(9) :•É°ûædG ºbQ
á«°SGQO IóMh π«∏– / iƒàëŸG π«∏– :•É°ûædG º°SG

á«fÉãdG á°ù∏÷G / ∫h’G Ωƒ«dG

:á«°SGQO IóMh iƒàﬁ π«∏– êPƒ‰
:»°SGQódG π°üØdG

º«≤dG

Ωƒ°SôdG

:IóMƒdG ¿GƒæY

:∞°üdG
q

≥FÉ≤◊G

á£°ûfC’G

.á«Hô©dG
á¨∏dG :åëÑŸG
q

äGOôØŸG
äÉª«ª©àdGh äÉë∏£°üŸGh

äÉgÉŒ’Gh ∫Éμ°TC’Gh äÉÑjQóàdGh

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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ºbQ

º«gÉØŸG

á∏Ä°SC’G äGQÉ¡ŸG QÉμaC’G

IóMƒdG

(1) ﻧﺷرة رﻗم
ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ÚH ≥jôØàdG
¬d »FGôLE’G ∞jô©àdG

í∏£°üŸG

»àdG ,ïdEG....á«∏ª©dGh á``«æØdGh á``«°VÉjôdGh á``«aÉ≤ãdGh á``«YÉªàL’Gh á``jƒHÎdG äGÈÿG ´ƒ``ª›
º¡HÉ°ùcEG ±ó¡H ;É¡LQÉN hCG á°SQóŸG πNGO É¡ª∏t ©àH Gƒeƒ≤«d ;É¡àÑ∏£d É¡àÄ«¡Jh á°SQóŸG É¡¶Ø– .…ƒHÎdG êÉ¡æŸG
.ÜƒZôŸG √ÉŒ’G ƒëf ∑ƒ∏°ùdG øe iôNCG •É‰CG Ò«¨J hCG ,¬∏jó©J hCG ,∑ƒ∏°ùdG øe Ék WÉ‰CG
å«M øe »àdGh ,É¡°ùjQóJ ø``μÁ »àdG á£°ùÑŸGh ,áHƒÑŸGh ,IQÉ``àîŸG äÉeƒ∏©ŸG ø``e á``Yƒª› ∗
.á∏≤à°ùe IQƒ°üH »°SQóŸG ÜÉàμdG ΩGóîà°SG øe ÖdÉ£dG øμ“o É¡°VôY »ª«∏©àdG ÜÉàμdG
m
óbh ,Ú©eo ´ƒ°Vƒe
‘ IQÉàn ﬂh
á«ª∏©dG IOÉŸG ¬«a âr °Vp
m
n ôYo ÜÉàc øY IQÉ``ÑY ∗
o ,áª¶æe á≤jô£H
.»°SQóŸG
.º∏t ©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ‘ ¬æ«©H ÉØk bƒe Ö°SÉ
áHƒàμe ¢Uƒ°üf
‘ âr ©°V
m
o
n ho
o æn Jo å«ëH
äGƒ£îHh ,êÉ¡æŸÉH ¢``UÉNh ,ÜÉàμdG ¬«∏Y π``ªà°ûj ⁄ ÉÃ ºn ∏q ©ŸG ±p
o ô©Jt äGAGô``LEG áYƒª› ƒ``g
.ÜÉàμdG π«dO
.´ƒ°Vƒe πq c º∏t ©J º«¶æàd áeRÓdG º∏t ©àdG QOÉ°üÃh ,¬JÉYƒ°Vƒe øe ´ƒ°Vƒe
πu μd º∏t ©àdG º«¶æJ
m

á«ª«∏©àdG äÉLÉàædG ( 2 ) ºbQ Iöûf
.º«∏©àdG á«∏ªY ájÉ¡f óæY É¡Zƒ∏H OGôŸ
o Gh º∏q ©àn ŸG πÑb øe É¡ª∏t ©J Üƒ∏£ŸG äÉcƒ∏°ùdG »g :á«ª«∏©àdG (±GógC’G) äÉLÉàædG
:»g áKÓK ä’É› ‘ ájƒHÎdG äÉLÉàædG …ƒHÎdG ÜOC’G ∞æ°üjh
.( ‘ô©ŸG ) »∏≤©dG ∫ÉéŸG -1
.( ‹É©Øf’G ) ÊGóLƒdG ∫ÉéŸG -2
.( …QÉ¡ŸG ) »côë°ùØædG ∫ÉéŸG -3
:á«ª«∏©àdG äÉLÉàædG á«ªgCG ∗
.»°SQóŸG è¡æª∏d ájƒHÎdG äGÈÿG QÉ«àNG ≈∏Y óYÉ°ùJ - 1
.áªFÓŸG ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG ójó– ≈∏Y óYÉ°ùJ - 2
.á«Ø°UÓdGh á«Ø°üdG ájƒHÎdG á£°ûfC’G ójó– ≈∏Y óYÉ°ùJ - 3
.áÑ°SÉæŸG ¬JGhOCGh Ëƒ≤àdG Ö«dÉ°SCG ójó– ≈∏Y óYÉ°ùJ - 4
¿CG øe ’k óH IOƒ°ü≤ŸG ±GógC’G ≥«≤– ∫ƒM õcÎà°S º∏q ©àŸGh º∏q ©ŸG Oƒ¡L ¿C’ ;π°†aCG º∏t ©J ≥«≤– ¤EG …ODƒJ - 5
.É¡«a ÜƒZôe ÒZ èFÉàf ≥«≤ëàd ¬LƒJh Ì©ÑàJ
á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«fÉ°ùfEG ÌcCG ¬∏©Lh ,º«∏©àdG ójôØJ ‘ óYÉ°ùJ - 6
.±GógC’G √òg ÖLƒÃ ΩÉ«≤dG º¡æe ™bƒàn jo Ée ÉeÉ“
k ò«eÓàdG ±ô©j å«M ;º∏t ©àdG á«∏ªY π¡°ùJ - 7
.•É°ûfh á«dÉ©ØH É¡ë«°VƒJ øμÁ IÒ¨°U ΩÉ°ùbCG ¤EG á«°SGQódG IOÉŸG iƒàﬁ áFõŒ ≈∏Y óYÉ°ùJ - 8
≥«Ñ£J ≈∏Yh ,á«ª«∏©àq dG á«∏ª©dG Ëƒ≤J ≈∏Y º«∏©àq dGh á«HÎdG áæ¡e ‘ Ú∏¨à°ûŸG øe ºgÒZh Úª∏q ©ŸG óYÉ°ùJ - 9
.»°SQóŸG è¡æª∏d áeÉ©dG ±GógC’G
¬ª∏©J ”
q Éeh ,º∏q ©ŸG ÖfÉL øe ¬°ùjQóJ ”
q Ée ≈∏Y ™ªàéŸG OGôaCG øe ºgÒZh AÉHC’G ´ÓWEG ≈∏Y Úª∏©ŸG óYÉ°ùJ -10
.ÖdÉ£dG ÖfÉL øe
.¢ShQódG ¬£«£îJ ‘ º∏q ©ª∏d Ók «dO ó©
t Jo -11
⁄ É¡fCG ’EG ,áÑ∏£∏d ¬°ùjQóàH º∏q ©ŸG Ωƒ≤«°S …òdG ΩRÓdG iƒàëŸG Oó– áeÉ©dG ájƒHÎdG ±GógC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
≥«≤ëàd á∏«°Sh ó©
t Jo »àdG á«ª«∏©àdG ±GógC’G áZÉ«°U ∫ÓN øe ’EG ∂dP ºàj’h ,É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG hCG ,É¡≤«≤– á«Ø«c ÚÑJ
.IOƒ°ûæŸG ájÉ¨dG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d º∏q ©ŸG ¬H …ó¡à°ùj …òdG ó°TôŸG »g ¬°ùØf âbƒdG ‘h ,áeÉ©dG ájƒHÎdG ±GógC’G

(3) ºbQ Iöûf
ájƒHÎdG
äÉLÉàædG äÉjƒà°ùe
q
:»g á©HQCG äÉjƒà°ùe ¤EG É¡≤«≤– ¬Ñ∏q £àj …òdq G øeõdGh ,É¡àZÉ«°U á«eƒªY
≥ah ájƒHÎdG
±GógC’G º«°ù≤J øμÁ
q
q
.á°UÉÿG
±GógC’G ,ióŸG á£°Sƒàe
±GógC’G ,áeÉ©dG
±GógC’G ,á«q ∏q μdG ájÉ¨dG
q
q
q

:á«q q∏μdG ájÉ¨dG -1
É¡«dEG á∏°Uƒe ±GógC’G ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG πH ,±GógC’G ôFÉ°S ájÉ¨dG √òg ºμ– ¿CG Öéj ,GóL
v ΩÉY
q iƒà°ùe ‘ ±GógCG »g
.É¡d á≤≤q ﬁh
.áØ∏àîŸG IÉ«◊G ∞bGƒe á¡LGƒŸ ;(ájÉØμH áHÉàμdGh, IAGô≤dGh ,áKOÉëŸGh ,´Éªà°S’G ) :á©HQC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ΩGóîà°SG :∫Éãe

:áeÉ©dG
äÉLÉàædG -2
q
¢ShQódG ÚeÉ°†eh èeGôH ÈY ,IóFÉ°ùdG ™ªàéŸG º«b É¡H ï°Sôf
q Jo ±GógCG »g
q »àdq G ÇOÉÑŸG ¢ùμ©J äÉjÉ¨dG øe ≥à°û
øY ÒÑ©à∏d ,ΩÉ°ùbC’G øe º°ùb hCG ,äÉjƒà°ùŸG øe iƒà°ùe hCG ,»°SGQO
èeÉfôH hCG ,Ú©
o Ωó≤J
q eo Qô≤
q .¢SQGóŸG ‘ ≈≤∏Jo »àdq G
q Ÿ
x
.É«Ñ°ùf
k Ò°üb øeR ‘ äÉjÉ¨dG
,GÒ¶æJh
Éª¡a
ójóëàq dG ¤EG ô≤àØJ iƒà°ùŸG Gòg ‘ ±GógC’Gh
k áeÉY
k
q
k ÇQÉ≤dG É¡d íjÎ°ùj GóL
q äGQÉÑY »¡a ,á«©bGƒdGh
IRQÉH ⁄É©e hCG ,É¡«∏Y Ò°ùj IOóﬁ
äGÈÿ É¡àªLôJ ‘ áHƒ©°U óéj ¬æq μdh
q äGƒ£N óéj ød º∏q ©àŸG ¿Cq G Éªc ,ájƒHôJ
q
.É¡«dEG π°Uƒjh ,É¡æe ≥à°ûj
±GógC’G øe É¡«∏j Éeh ,É¡æe óH
É¡æq μd ,ÉgóæY »¡àæj
q
q ’h ájQhöV
q

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.IAGô≤dG äGQÉ¡e ¿É≤JEG - :∫Éãe
.áHÉàμdG äGQÉ¡e ¿É≤JEG -

:ióŸG á£°Sƒàe äÉLÉàædG -3
.áæ«©e.á«æeR
á∏MôÃ ¢üàîJ
»àdq G ±GógC’G »gh ,áeÉ©dG ±GógC’G øe ≥à°ûJ »gh
q hCG ,ájôª
q Ióe
q Yo hCG á«°SGQO
q
q
:∫Éãe
.º¡ØH IAGô≤dG ≈∏Y IQó≤dG .äÓμ°ûŸG πq M ≈∏Y IQó≤dG -

:á°UÉÿG
äÉLÉàædG -4
q
±GógCG »gh ,§°SƒàŸG
iƒà°ùŸG øe ≥q àn °ûr Jo h ,Ú©
èeÉfôH hCG ,áæ«©e
IóMƒH á°UÉN
±GógCG »g
q eo …ƒHôJ
q
q á«°SGQO
q
q
q
:iƒà°ùŸG Gòg á∏ãeCG øeh ,¢SÉ«≤∏d á∏HÉbh É≤k «bO Gójó–
IOóq ﬁo
k
.º¡ØdG ≈∏Y É¶aÉﬁ
Ö°SÉæe Oóﬁ øeR ‘ áàeÉ°U IAGôb IQÉàﬂ IOÉe CGô≤j :∫Éãe
k
á«∏ª©dG
QÉ°ùe Öjƒ°üJ ‘ QhO øe É¡d ÉŸ ,áaq Éc É¡JÉjƒà°ùe ≈∏Y ±GógC’G º°SQ IQhöV ócCq ÉàJ Ωó≤J
q Ée Aƒ°V ‘h
q
.É¡≤«≤– ¤EG ±ó¡f »àdq G ä’ÉéŸG πq c πª°ûJ »¡a ¬«∏Yh ,á«©bGhh
ábq O ÌcCG íÑ°üJ å«ëH ,á«ª
q
q ∏q ©àdG

( 4 ) ºbQ Iöûf
á«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG á«ªt∏©àdG äÉLÉàædG
:≈∏Y GQOÉb
k ¿ƒμj ¿CG ájƒfÉãdGh á«°SÉ°SC’G Úà∏MôŸG ó©H ÖdÉ£dG øe ™bƒàj
»ªt∏©àdG êÉàædG

ºbôdG

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG º«≤dÉH •ÉÑJQ’Gh ,¤É©J ˆÉH ¿ÉÁE’G ôYÉ°ûe øY ÒÑ©àq dG ‘ á¨∏q dG ∞«XƒJ

1

∞bGƒe á¡LGƒŸ ;IAÉØμH (áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,áKOÉëŸGh ,´Éªà°S’G) :™HQC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ΩGóîà°SG
2
.áØ∏àîŸG IÉ«◊G
ÉÃ áë«°üØdG É¡JQƒ°U ≥ah ≈∏Y ,(Éfk É«Hh ,Gƒëfh,
Éak öUh ,ÉJk Gƒ°UCG) :É¡eÉ¶f äÉfƒμÃ á«Hô©dG
ΩGóîà°SG
q
k

3

.IöUÉ©ŸG IÉ«◊G ™e ΩAÓàj
PÉØædGh ,iôNC’G á«fÉ°ùfE’G äÉ¨∏dG ‘ »HOC’G ´GóHE’G ‘ ÜhöVh ,á«Hô©dG
‘ »HOC’G ´GóHE’G ¿ƒæa ¥hòJ
q

4

.Üƒ©°ûdG ÚH ∑Î°ûŸG º¡ØdGh ,»HÉéjE’G π°UGƒàdG ¤EG »°†Øj …òdG ,ÊÉ°ùfE’G ÉgôgƒL ¤EG

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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( 5 ) ºbQ Iöûf
á«Hô©dG
á¨q∏dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG
q
QhÉëŸG

á∏MôŸG
:∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.IAGô≤dG .áHÉàμdG (3-1) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG
.áKOÉëŸG .´Éªà°S’G .ájƒ¨∏dG •É‰C’G •
:∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.IAGô≤dG .áHÉàμdG (6-4) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG
.áKOÉëŸG .´Éªà°S’G .ájƒ¨∏dG Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG •
.∫É°üJ’G äGQÉ¡e •

.(á«aöüdG á«æÑdG ΩÉ¶f ,ÜGôYE’G ΩÉ¶f ,á∏ª÷G ΩÉ¶f) á«°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG •
(10-7) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG
.¢Uƒ°üædGh ÜOC’G •
.¢Vhô©dG •
.∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.¢Uƒ°üædGh ÜOC’G •
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d)ƒëædG •
(12-11) ájƒfÉãdG á∏MôŸG
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ±öüdG •
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ¢Vhô©dGh áZÓÑdG •
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ó≤ædG •

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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(6) ºbQ Iöûf
IAGô≤dG IQÉ¡e ¢ùjQóàd á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàæq dG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :∞°üdG
á°UÉÿG äÉLÉàæq dG

áeÉ©dG äÉLÉàæq dG

.áàeÉ°üdG IAGô≤dG

¢Uƒ°üædG ´ƒf

.ájô¡÷G IAGô≤dG

á«∏≤©dG /ájôμØdG/ájƒ¨∏dG äGQÉ¡ŸG

.IAhô≤ŸG ¢Uƒ°üæ∏d áHÉéà°S’G

äGOôØŸG ºq∏©J

.IAhô≤ŸG ¢Uƒ°üædG á«Yƒf

äÉgÉŒ’Gh º«≤dG

( 7 ) ºbQ Iöûf
êÉ¡æŸGh ,äÉLÉàæ∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
:äÉLÉàæ∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
.»°SÉ°SC’G ™HGôdG :∞°üdG
q .IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG .»°SÉ°SC’G øeÉãdG :∞°üdG
q .IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG .ájƒfÉãdG á∏MôŸG
.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG .ájƒfÉãdG á∏MôŸG
.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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êÉ¡æª∏d ΩÉ©dG QÉWE’G
.»°SÉ°SC’G ∫hC’G :∞°üdG
.±öüdGh ƒëædG :¢ù«FôdG QƒëŸG .±öüdG ƒëædG ∗

.óYGƒ≤dG ∗

.Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG ∗

.ájƒ¨∏dG •É‰C’G ∗

:á«YôØdG QhÉëŸG .»°SÉ°SC’G ™HGôdG :∞°üdG
q

.±öüdGh ƒëædG :¢ù«FôdG QƒëŸG .±öüdGh ƒëædG∗

.óYGƒ≤dG∗ .Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG∗

. ájƒ¨∏dG •É‰C’G∗

:á«YôØdG QhÉëŸG .»°SÉ°SC’G øeÉãdG :∞°üdG
q

.±öüdGh ƒëædG :¢ù«FôdG QƒëŸG .±öüdGh ƒëædG∗

.óYGƒ≤dG∗

.Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG∗

.ájƒ¨∏dG •É‰C’G∗

:á«YôØdG QhÉëŸG .»°SÉ°SC’G öTÉ©dG :∞°üdG

.±öüdGh ƒëædG :¢ù«FôdG QƒëŸG
.±öüdGh ƒëædG∗

.óYGƒ≤dG∗ .Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG ∗

.ájƒ¨∏dG •É‰C’G∗

:á«YôØdG QhÉëŸG -

( 8 ) ºbQ Iöûf
»°SGQódG iƒàëŸG π«∏–
‘ óYÉ°ùjo mÚ©eo ƒëf ≈∏Y äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG áYƒª› º¶æJ ¬«ah ,»°SGQódG è¡æŸG äÉfƒμe ºgCG øe iƒàëŸG ó©
q jo
.É¡d §£î
o G ±GógC’G ≥«≤–
q Ÿ
á«°SGQódG IOÉŸG Ò°ùØàd âªªq °Uo »àdG á«æØdG äGAGôLE’Gh ,Ö«dÉ°SC’G áYƒª› ¬fq CÉH iƒàëŸG π«∏– í∏£°üe ±ôq Yo óbh
.êÉ¡æŸG hCG ÜÉàμdG ‘ áæª°†à
o G QÉμaC’Gh ,Qƒ°üdGh ,äÉeƒ°SôdGh ,áHƒàμŸG ¢Uƒ°üæq dG É¡«a ÉÃ É¡Ø«æ°üJh
q Ÿ
:É¡æe IójóY äÉª°Sh ¢üFÉ°üîH iƒàëŸG π«∏– IQÉ¡e ∞°üàq Jh
ƒëæJ »¡a ,√ó°ü≤j Éeh ∞dDƒª∏d á«ØÿG ÉjGƒædG ¤EG ¥ô£àJ ’h ,É©e
k É¡£HGôJh ¢Uƒ°üædG IôgÉX π«∏– ≈∏Y õ«cÎdG .ΩÉμMC’G QGó°UEGh ,»Áƒ≤àdG ≈ëæŸG øY ó©àÑJh ,»Ø°UƒdG ≈ëæŸG É¡∏ªY ‘
öùØJh ,ÜÉàμdG ‘ äAÉL Éªc á«Yƒ°VƒÃ á∏∏ëŸG IOÉŸG ∞°üJ å«ëH ,π«∏ëàdG ‘ º¶æŸG
»ª∏©dG Üƒ∏°SC’G ΩGóîà°SG q
.iƒàëŸG ‘ ™≤J Éªc É¡«a ôgGƒ¶dG
?iƒàëŸG π∏ëf GPÉŸ
.á«eƒ«dGh á«∏°üØdG á«ª«∏©àdG §£ÿG OGóYEG -1
.á«ª«∏©àq dG á«ª∏t ©àdG ±GógC’G ¥É≤à°TG -2
á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áÑ°SÉæŸG á«ª«∏©àdG á«ª∏t ©àdG äÉ«é«JGÎ°SE’G QÉ«àNG -3
.áÑ°SÉæŸG äÉ«æ≤àdGh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG QÉ«àNG -4
.á«ª∏r ©dG äGƒ£ÿG ≥ah á«∏«°üëàdG äGQÉÑàN’G AÉæH -5
.á£ÿG ò«ØæJ π«¡°ùàd ;iƒàëŸG öUÉæY ∞«æ°üJ hCG ÖjƒÑJ -6
.»°SQóŸG ÜÉàμdG ‘ ∞©°†dGh Iƒ≤dG ∞bGƒe øY ∞°ûμdG -7
:»°SGQódG iƒàëŸG öUÉæY
.¢SQódG hCG á«°SGQódG IóMƒdG ‘ IOQGƒdG á«YôØdGh á°ù«FôdG øjhÉæ©dG »g :äGOôØŸG -1
É¡æY È©jh
q ,áHQÉ≤àŸG öUÉæ©dG øe áYƒª› ¤EG Ò°ûJ á«ægP Qƒ°U É¡fCÉH º«gÉØŸG ±ô©J
q :äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG -2
.ÌcCG hCG áª∏μH
.Ú©e
q Ée »¡a :äÉë∏£°üŸG ÉeCG
q A»°T ≈∏Y ¬bÓWEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”
.É¡ào ë°U âr àn ÑK ôgGƒX
hCG çGóMC
É¡fCÉH á≤«≤◊G ±ô©J
l G hCG äÉfÉ«H
l
o
q :QÉμaC’Gh ≥FÉ≤◊G -3
.äÉbÓ©dGh ôgGƒ¶dG öùØJ áeÉY ≥FÉ≤M áYƒª› »g :QÉμaC’Gh
.ÌcCG hCG Úeƒ¡Øe ÚH ábÓ©dG í«°VƒJ
hCG §HQ ¬fCÉH º«ª©àdG ±ô©
o
q jo :äÉª«ª©àdG -4
.∑ƒ∏°ùdG hCG ∞bGƒŸG ≈∏Y ºμ◊G É¡Fƒ°V ‘ ºàj »àdG ÒjÉ©ŸG »g º«≤dG :äÉgÉŒ’Gh º«≤dG -5
¬cƒ∏°S ‘ ôKDƒ«a ∞bGƒŸG hCG ,¢UÉî°TC’G hCG ,AÉ«°TC’G ƒëf ¿É°ùfE’G ∫ƒ«e Oóëj »°üî°T …Oôa Ωƒ¡Øe ƒ¡a √ÉŒ’G ÉeCq G
.áØ∏àîŸG ∞bGƒŸG ‘ ∑ƒ∏°ùdG Gòg ¬«LƒJ ≈∏Y πª©jh ,Égƒëf
§£ﬂo IOƒ°ü≤e ájƒHôJ äGÈÿ º¡°†jô©J ±ó¡H ;áÑ∏£dG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«∏ª©dGh á«∏≤©dG äÉ°SQÉªŸG »g :äGQÉ¡ŸG -6
.É¡d
.á«ë«°VƒàdG ∫Éμ°TC’Gh Qƒ°üdGh äÉeƒ°SôdG -7
.á∏Ä°SC’Gh äÉÑjQóàdGh á£°ûfC’G -8
:iƒàëŸG π«∏– ≥FGôW
¬à≤jôW »°SGQO
´ƒ°Vƒe
πq μd ¿Cq ÉH Éª∏Y
ÌcC’G ¿Gó©Jo ,iƒàëŸG π«∏ëàd ¿Éà≤jôW óLƒJ
m
k
k ,ΩGóîà°S’G ‘ ÉYƒ«°T
x
.¬à©«ÑW ™e Ö°SÉæàJ å«ëH ,√Gƒàﬁ π«∏– ‘ á°UÉÿG
,º«gÉØŸG :áYƒª› πãe ,IóMGh áYƒª› ‘ á«°SGQódG IOÉŸG ‘ á∏KÉªàŸG öUÉæ©dG ™«ªŒ ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á≤jô£dG -1
.äÉª«ª©àdGh ,RƒeôdGh
.á«YôØdG äÉYƒ°VƒŸG √òg áFõŒ ºK ,á°ù«FQ äÉYƒ°Vƒe ¤EG á«°SGQódG IOÉŸG º«°ù≤J ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á≤jô£dG -2

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ : اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG
(1) á°ù∏÷G
:áeó≤ŸG
»àdG ∫É°üJ’Gh π°UGƒàdG äGQÉ¡e É°Uƒ°üNh
,IÉ«◊G äGQÉ¡e øe ó©
t Jo á«°SÉ°SCG äGQÉ¡Ã ≈∏ëàj ¿CG º∏q ©ŸÉH ôjóL
k
.¬JÉLÉMh ¬JGP øY OôØdG È©
q jo É¡dÓN øe »àdG áHÉàμdGh ,áKOÉëŸGh ,´Éªà°S’G IQÉ¡e ™e öTÉÑe πμ°ûH §ÑJôJ

:á°ù∏é∏d ΩÉ©dG êÉàædG
.´Éªà°S’G IQÉ¡e º«∏©J

:á°UÉÿG äÉLÉàæq dG
:≈∏Y GQOÉb
k ∑Î°ûŸG ¿ƒμj ¿CG
.´Éªà°S’G Ωƒ¡Øe í«°VƒJ .1
.´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóàd áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ójó– .2
.´Éªà°S’G äGQÉ¡e õ««“ .3
.´Éªà°S’G äGQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG ÖjQóàd á«∏ªY QÉμaCG ìGÎbG .4
.´Éªà°S’G ‘ ¢SQO ¢ùjQóàd ¢SQO º«ª°üJ .5

(≥FÉbO 10) ¬Jóe :( §HôdG ) »∏Ñ≤dG ºq∏©àdGh áÄ«¡àdG
.É©e
k CGô≤æd :»MÉààaG •É°ûf
:»JB’G »MÉààa’G •É°ûæq dÉH Ωƒ«dG Gò¡d á«ÑjQóàdG Éæà°TQh CGóÑæ°S :Ók FÉb öù«
o G CGóÑj •
q Ÿ
.(6) ºbQ áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j •
q Ÿ
( Les enfants sont à l’école ):πªY áØ«ë°U ≈∏Y hCG ,¢†«HC’G ìƒ∏dG ≈∏Y á«JB’G á∏ª÷G áHÉàμH öù«o
q ŸG Ωƒ≤j •
:öù«
o á¶MÓe
q ª∏d
( answer.com )¤EG ÖgPG ,É¡JAGôb áaô©e πLCG øeh ,á°SQóŸG ‘ ¿hOƒLƒe ∫ÉØWC
n ’G ¿Es G :»g á∏ª÷G √òg ≈æ©e
.É¡dƒ≤J ∞«c ±ô©àd á∏ª÷G √òg ™°Vh
.á∏ª÷G √òg IAGôb ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j •
q Ÿ
p ,á∏ª÷G IAGôb öù«
.á∏ª÷G ≈æ©e Ò°ùØJ ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏£j ºs Ko øeh
o G πÑ≤à°ùj •
q Ÿ
.É¡dƒ≤j ƒgh öù«
o G ´Éªà°SG ∫ÓN øe ÉÑ«Z
o G Ö∏£j •
k á∏ª÷G √òg áHÉàc ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
q Ÿ
q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
37

¢üî°ûd ´Éªà°S’G ∫ÓN øe äÉª∏μdG ßØ∏f ∞«c ±ô©f ¿CG Éæeõ∏j á∏ª÷G √òg º¡Ød ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo •
q Ÿ
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É¡«fÉ©e π«∏–h º¡ah ,É¡ahôM áÄé¡J ∫ÓN øe É¡JAGôb ≈∏Y øjQOÉb ¿ƒμf ¿CG Éæeõ∏jh ,É¡¶Ø∏j
.Ék «HÉàc É¡æY ÒÑ©àdG
:»gh ;É¡°†©H ™e á∏eÉμàe äGQÉ¡e ™HQCG Éæeõ∏j í«ë°U πμ°ûH á¨d …Cq G º∏t ©àd ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo •
q Ÿ
.É¡æ«H π°üØdG øμÁ ’ äGQÉ¡ŸG √ògh ,(áHÉàμdGh ,çóëàdGh
,IAGô≤dGh ,´Éªà°S’G)
q
.á©HQC’G á«°SÉ°SC’G É¡JGQÉ¡eh ,áp ¨∏dG º∏q ©J ∫ƒM (9-7) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg öù«
o G »¡æjo •
q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G ¢ùjQóJ :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.(1) :•É°ûædG ºbQ
á≤«bO ( 20 ):•É°ûqædG øeR . ¤hC’G á°ù∏÷G.
.´Éªà°S’G IQÉ¡e :•É°ûædG º°SG

اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG •
?∞«ch ?GPÉŸ :πØ£dG óæY ∫hC’G …ƒ¨∏q dG •É°ûæq dG ƒg ´Éªà°S’G :Ók FÉb (10) áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j •
q Ÿ
.(≥FÉbO 5) IóŸ Ék jƒØ°T ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj •
q Ÿ
:»JB
o G »¡æjo •
u jh
o ,(12 – 11) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg öù«
q Ÿ
k ’G ìöûdG É¡d Ωó≤
¿É°ùfE’G äGQÉ¡e ÚH øe ¤hC’G É¡∏©éjh ,™ª°ùdG IQÉ¡e ≈∏Y õcu ôjo ¿BGô≤dG ¿CG iôj ËôμdG ¿BGô≤dG äÉjB’ ôHóàŸG GPEÉa ,äÉjB’G øe Òãc ‘ öüÑdG ≈∏Y Ék eó≤
s eo ™ª°ùdG-¤É©Jh ¬fÉëÑ°S– ˆG ôcP ó≤a. ∑GQOE’G iƒbh ,ájƒ¨∏dq G
öüÑdGh ,äGƒ°UC’G ¬H ∑Qój …òdG ™ª°ùdG
q ¬Ñgh ób -¤É©Jh ¬fÉëÑ°S– ˆG ¿Eq Éa Ék Ä«°T º∏©j ’ ódƒjo πØ£dG ¿Éc
.¬©ª°S ÜQó
u jo øen ¤EG ájGóÑdG òæe êÉàëj πØ£dÉa ∂dòd ;äÉ«FôŸG ¬H ∑Qójo …òdG
¿ƒæa ºgCG ™ª°ùdG ¿CG »æ©J IQÉÑ©dG √ògh ,“á«fÉ°ù∏dG äÉμ∏ŸG ƒHCG ™ª°ùdG” :¿hó∏N øHG º∏°ùŸG ôμu ØŸ
o G ∫Éb ,ó©H Éª«a áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,ΩÓμdG äGQÉ¡e á«ªæàd …QhöV ´Éªà°S’Éa ;¥ÓWE’G ≈∏Y É¡JGQÉ¡eh á¨∏dG
IôμÑe ø°S ‘ ´Éªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG ó≤Øj …òdG πØ£dG ¿CG ∂dP ≈∏Y π«dódGh ,á¨∏dG äGQÉ¡Ÿ ¤hCG á∏Môe ƒ¡a
IAGô≤dG ≈∏Y IQó≤dG ¿CG Éªc ,º¡ØdGh ´Éªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG ≈∏Y ∞bƒàJ ΩÓμdG IQÉ¡ªa ,ΩÓμdG ≈∏Y IQó≤dG ó≤Øj
.´Éªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG ≈∏Y ∞bƒàJ áHÉàμdGh
(áKOÉëŸG ) ΩÓμdÉa ,´Éªà°S’G :Gòμg AÉjƒ°SC’G ∫ÉØWC’G iód »©«Ñ£dG Égƒ‰ Ö°ùM á¨∏dG äGQÉ¡e Ö«JôJ øμÁ Gò¡d .áHÉàμdÉa ,IAGô≤dÉa
CGóÑæ°S ,´Éªà°S’G IQÉ¡e áÑ∏£dG º«∏©J á«ªgCG ≈∏Y ójó°ûà∏dh ,Gòg ≈∏Y AÉæHh :Ók FÉb ,(14) áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
.á«Hô©dG
á¨∏dG ‘ ´Éªà°S’G äGQÉ¡e áÑ∏£dG º«∏©J ´ƒ°VƒÃ èeÉfÈdG Gòg ‘ ¤hC’G á°TQƒdG
q
.(14) áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
?´Éªà°S’G º∏q ©fo GPÉŸ :Ók FÉb (15) áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
.(≥FÉbO 5) IóŸ Ék jƒØ°T ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G òNCÉj q Ÿ
.(19 – 16) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg öù«
o G »¡æjo q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ á«ªgCGh ,´Éªà°S’G ∞jô©J í«°VƒJ :•É°ûæq dG ±óg
:»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
á«ÑjQóJ Iöûf ,≥°U’ (∫ÉªYCG ∞FÉë°U) ÜÓb ¥Qh ,(A4) ¢†«HCG ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L :•É°ûæq dG äGhOCG
.á«HôY
q á¨d Öàc ,(1) ºbQ
.π«∏ëàdGh IöVÉëŸG / öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.äGQÉ¡e ¢ùªN É¡æª°V êQóæj IQÉ¡e ´Éªà°S’G ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo •
q Ÿ
.É¡«a IOƒLƒŸG á°ùªÿG ´Éªà°S’G äGQÉ¡e ÚcQÉ°ûª∏d Ék ë°Vƒe ,(26 – 21) íFGöûdG öù«
o G ¢Vô©j •
q Ÿ
.∂dòH á≤∏©àŸ
o G á«ÑjQóàdG IöûædG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G ¬Lƒ
u jo •
q Ÿ
.¢ü°üîàdG Ö°ùM äÉYƒª› πμ°T ≈∏Y á∏ãeC’G √òg ¢VGô©à°SG ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j •
q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.(2) :•É°ûædG ºbQ
á≤«bO (40) :•É°ûæq dG øeR . ¤hC’G á°ù∏÷G.
اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ

.´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG :•É°ûædG º°SG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
.∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y ájƒØ°T áHÉLEG öù«
o G òNCÉj ?´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ øμÁ ∞«c
q Ÿ
:•É°ûæq dG ±óg
.É«∏ªY
k ´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG ¤EG ±ô©àdG
:»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.¬à«ªgCGh ´Éªà°S’G ∞jô©J
:•É°ûæq dG äGhOCG
.(á°Vƒ©ÑdGh ó°SC’G) (2) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,(∫ÉªYCG ∞FÉë°U) ÜÓb ¥Qh ,(A4) ¢†«HCG ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L
.á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G ,»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
á£°ûfCG ¤EG π≤àææ°S ´Éªà°S’G äGQÉ¡e ≈∏Y Éæaô©J ¿CG ó©H ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d í°Vƒ
u jh
o ,(26) áëjöT öù«o
q ŸG ¢Vô©j .á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ áÑ∏£dG iód ´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæàd ;á«Hô©dG
á¨∏dG ƒª∏©e É¡eóîà°ùj ¿CG øμÁ
q
.º¡jód ´Éªà°S’G äGQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y ¬dÓN øe πª©j •É°ûf º¡©e ≥Ñ£
o G í°Vƒ
u jo o ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
u «°S
q Ÿ
:»JB’G ∫ÓN øe ´Éªà°S’G ¢SQO ò«ØæJ äGƒ£N ≥«Ñ£àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
:áÄ«¡àdG
±öüàà°S ∞«c iôJo ?á«bÉ°ùdG á°ü≤H
o G Ωƒ≤j s â©ª°S πg :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ÚcQÉ°ûŸG áÄ«¡àH öù«
q Ÿ
:»JB’G ¢üædG ¤EG ™ªà°ùf ÉfƒYO ?πª©dG øY á«bÉ°ùdG ∞bƒàJ ÉeóæY QÉé°TC’G
:Ëó≤àdGh ¢Vô©dG
.iôNC’G á«ÑjQóàdG äÉ≤aôŸG ‘ OƒLƒŸG á«bÉ°ùdG ¢üf
o G CGô≤j q Ÿ
q öù«
.´ƒª°ùŸG ¢üæ∏d
q º¡ØdG Ëƒ≤J
.äÉYƒª› ¢ùªN ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH öù«
o G Ωƒ≤j
q Ÿ
.∂dòd á°ü°üîŸ
o G πª©dG ábQh ‘ IOƒLƒŸGh ,É¡H ¢UÉÿG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G áYƒª› πq c øe öù«
o G Ö∏£j
q Ÿ
πª©j »àdG ´Éªà°S’G IQÉ¡e ójó–h ,¬«∏Y áHÉLE’Gh ,É¡H ¢UÉÿG ∫GDƒ°ùdG IAGôb áYƒª› πq c øe öù«
o G Ö∏£j
q Ÿ
.É¡à«ªæJ ≈∏Y ∫GDƒ°ùdG

-

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG ≈∏Y öù«
o G »æãjo q Ÿ
º∏q ©ŸG πª©j ¿CG »¨Ñæjh ,É¡°†©H ™e ál ∏eÉμàe äGQÉ¡ŸG √òg ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
o G øe AÉ¡àf’G ó©H u jo áª¡
q Ÿ
q Ÿ
.á«Ø°üdG
s ¢ü°ü◊G ‘ πeÉμàe πμ°ûH É¡à«ªæJ ≈∏Y
.É«fódG ±ƒØ°üdG ‘ áÑ∏£dG äÉjƒà°ùe Ö°SÉæjh ,Ék £«°ùH ¿Éc ≥HÉ°ùdG ¢ü
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
q æs dG ¿Cq G ÚcQÉ°ûª∏d öù«
ÒμØJ äGQÉ¡e ¤EG êÉà– á∏Ä°SCG øª°†àjh ,kGó«≤©J ÌcCG ¢üf
o G í°Vƒ
u jo x ¤EG ¿B’G ´Éªà°S’G ºà«°S ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
q Ÿ
.É¡«∏Y áHÉLEÓd É«∏Yo
:»JB’Éc ´Éªà°S’G ¢SQO ò«ØæJ äGƒ£N ≥«Ñ£àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
:áÄ«¡àdG
∫CÉ°ùj .ó°SC’G á∏≤eo »eóJ á°Vƒ©ÑdG ¿EG :á«JB’G IQƒ¡°ûŸG ádƒ≤ŸÉH AóÑdG ∫ÓN øe ÚcQÉ°ûŸG áÄ«¡àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
p ,ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
™ªà°ùæ°S ÉæfCG í°Vƒ
o G πÑ≤à°ùj .IQÉÑ©dG √ò¡H Oƒ°ü≤ŸG Ée :ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G
u jo ºq Ko øeh
q Ÿ
q Ÿ
.ó°SC’G ™e á°Vƒ©ÑdG á°üb
x ¤EG ¿B’G
s eo »HOC
q …hôj πé°ù
x G ¢üf
º¡a ≈∏Y kGQOÉb ¿ƒμJ ¿CG …Qhö†dG øe ¢ù«dh .ó°SC’Gh á°Vƒ©ÑdG øY çóëàj ¢üædG
o G í°Vƒ
u jo s ¿Cq G ÚcQÉ°ûª∏d öù«
q Ÿ
√òg ôcP ºàj ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
o Gh äGOôØŸG ™«ªL
u jo Éægh .¬«a IOQGƒdG äÉë∏£°üŸ
q Ÿ
hCG ,áª∏c ´Éª°S óæY ±ƒÿG ΩóYh ,ó«÷G ´Éªà°S’G ≈∏Y ºgõ«Øëàd ;ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ á°UÉNh ,áÑ∏£∏d á¶MÓŸG
.¥É«°ùdG ∫ÓN øe √Éæ©e Gƒaô©j ¿CG øμÁo PEG ;º¡æY ÖjôZ í∏£°üe
:Ëó≤àdGh ¢Vô©dG
.IÈ©eh ,áë°VGh á≤jô£H ´Éªà°S’G ¢üf IAGô≤H öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
.É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG äÉYƒªéŸG ‘ πª©dG ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j q Ÿ
¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
o G Ö∏£j u jh
o ,∂dòd á°ü°üîŸG πª©dG ábQh ‘ á∏Ä°SC’G IAGôb äÉYƒªéŸG øe öù«
q Ÿ
q Ÿ
.É¡ÑWÉîJ »àdG ÒμØàdG äGQÉ¡e ‘h ,áHƒ©°üdG ‘ áLQóàe á∏Ä°SC’G
.á∏Ä°SC’G ≈∏Y áHÉLEÓd ,¢üædG ¤EG iôNCG Iôe ´Éªà°SÓd ÚcQÉ°ûª∏d ∫ÉéŸG í«à«d ;iôNCG Iôe π«é°ùàdG π«¨°ûàH öù«o
q ŸG Ωƒ≤j :´ƒª°ùŸG ¢üæ∏d º¡ØdG Ëƒ≤J
.á∏Ä°SC’G øY äÉYƒªéŸG äÉHÉLEG ∫ÉÑ≤à°SÉH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
.(33 – 27) íFGöûdG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ ¥ôW ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg öù«
o G »¡æjo q Ÿ
.´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæàd iôNCG m¥ôW ôcP ,(33) ºbQ áëjöT ¢VôY ó©H ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.≥FÉbO (30) :•É°ûæq dG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G / اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG

.(3) :•É°ûædG ºbQ
áaô¨dG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ≥«Ñ£J äGƒ£N :•É°ûædG º°SG
.á«Ø°üdG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

≈∏Y ¿ƒμj ¿CG º∏q ©ª∏d »¨Ñæj äGƒ£N ´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©j •É°ûf ≥«Ñ£àd ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
.¬àÑ∏W øe á«HÉéjEG èFÉàf ¿Éª°V πLCG øe ;É¡H ájGQO
.Ú≤HÉ°ùdG ´Éªà°S’G »WÉ°ûf
‘ öù«
o G É¡≤«Ñ£àH ΩÉb »àdG äGƒ£ÿG øY ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G ∫CÉ°ùj n
q Ÿ
q Ÿ
.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj q Ÿ
:•É°ûæq dG ±óg
.á«Ø°üdG
q áaô¨dG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ≥«Ñ£J äGƒ£N ≈∏Y ±ô©àdG
.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
:•É°ûæq dG äGhOCG
.(3) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,áfƒ∏eh ájOÉY ΩÓbCG ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L
.»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
äGƒ£N ¢UÓîà°SGh ,∂dòd á°ü°üîŸG πª©dG ábQh ‘ á«Hô©dG
á¨∏dG á∏ãeCG ¤EG ´ƒLôdG ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j q
q Ÿ
Gòg ≥«Ñ£J πLCG øe ;º∏q ©ŸG É¡H Ωƒ≤j »àdG äGAGôLE’G Éeh ,á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ ´Éªà°S’G •É°ûf hCG ,¢SQO ≥«Ñ£J
.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ •É°ûæq dG
.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj q Ÿ
‘h ,´Éªà°S’G πÑb :»gh ,á«°SÉ°SCG äGƒ£N çÓK ÈY ôÁ ´Éªà°S’G •É°ûf ≥«Ñ£J ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
.É¡H ájGQO ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG º∏q ©ŸG ≈∏Y ,äGAGôLEG äGƒ£ÿG √òg øe Iƒ£N πμdh ,´Éªà°S’G ó©Hh ,´Éªà°S’G AÉæKCG
´Éªà°S’G IQÉ¡e ≥«Ñ£J óæY º∏q ©ŸG É¡©Ñàj »àdG äGƒ£ÿG í°Vƒ
o G Ωƒ≤j u Jo »àdG ,(65 – 55) íFGöûdG ¢Vô©H öù«
q Ÿ
.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.(4) :•É°ûædG ºbQ

.á≤«bO (45) :•É°ûqædG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G / اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG

.»∏ªY ≥«Ñ£J :•É°ûædG º°SG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
;•É≤f πμ°T ≈∏Y √òNCG ”
o G Èîjh
q Ée ™°Vh …Qhö†dG øe ¬fCG öù«
q Ée πμH ÒcòàdG o ,´Éªà°S’G IQÉ¡e øY √òNCG ”
q Ÿ
.»JB’G •É°ûæq dG AGOCG øe ¿ƒHQóàŸG øμªàj »c
.´Éªà°SÓd »∏ªY ≥«Ñ£J :•É°ûæq dG ±óg
.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
:•É°ûæq dG äGhOCG
.áfƒ∏eh ájOÉY ΩÓbCG ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L
.»∏ª©dG ≥«Ñ£àdG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.(37) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
.¢ü°üîàdG Ö°ùM á«FÉæK äÉYƒª› ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG πª©j .¬fƒ°SQój …òdG êÉ¡æŸG øe IQÉàﬂ á«°SGQO IóMh ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG Oƒ©j .´Éªà°S’G äGQÉ¡e ≥«Ñ£àd Ö°SÉæe IóMƒdG √òg øe É°SQO
k ¿ƒcQÉ°ûŸG QÉàîj .¢SQódG ∫ÓN øe É¡à«ªæJ øμÁo ´Éªà°S’G äGQÉ¡e øe äGQÉ¡e 3 ¿ƒcQÉ°ûŸG QÉàîj .IQÉàîŸG äGQÉ¡ŸG á«ªæJ ≈∏Y πª©J á«ª«∏©J áª¡e ¿ƒcQÉ°ûŸG ó©
q jo .º¡dÉªYCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©j »àdG ¬d áÑMÉ°üŸG á£°ûfC’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH ´ƒª°ùe hCG ,Üƒàμe ¢üf ≈∏Y …ƒà– á«fhÎμdEG áî°ùf :»FÉ¡ædG èàæŸG .´Éªà°S’G äGQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©J

:»eÉàÿG Ëƒ≤àdG
.∂dòd áÑ°SÉæŸG á©LGôdG ájò¨àdG πªYh ,∑QÉ°ûe πc É¡H ΩÉb »àdG á«fhÎμdE’G áî°ùædG º««≤J .áHÉàμdGh áKOÉëŸG IQÉ¡e :»≤aC’G OGóàe’G :…OƒeÉ©dG OGóàe’G .(2007 ,á«Hô©dG
á¨q∏dG ¢ùjQóJ ¥ôW ,Qƒcóe óªﬁ) :™LGôŸG
q
á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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(áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G) äGQÉ¡e ¢ùjQóJ : اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG
(2) á°ù∏÷G
:áeó≤ŸG
√òg ™e πeÉ©àf ∞«μa ,çóëàdÉH CGóÑj ™ª°ùj ¿CG ó©H πØ£dÉa ,´Éªà°S’G ó©H áKOÉëŸG IQÉ¡e ¤EG ¥ô£àdG øe óH ’
.á«fÉãdG á°ù∏÷G ‘ ¬d ¢Vô©àæ°S Ée Gòg ?IQÉ¡ŸG

:á°ù∏é∏d ΩÉ©dG êÉàædG
.áÑ∏£∏d áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóJ

:á°UÉÿG äÉLÉàæq dG
:≈∏Y GQOÉb
k ∑Î°ûŸG ¿ƒμj
.áKOÉëŸG Ωƒ¡Øe í«°VƒJ -1
.áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóàd áeÉ©dG äÉLÉàæq dG ójó– -2
.áKOÉëŸG äGQÉ¡e õ««“ -3
.áKOÉëŸG äGQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG ÖjQóàd á«∏ªY QÉμaCG ìGÎbG -4
.áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóàd ¢SQO º«ª°üJ -5

(≥FÉbO 5 IóŸG) :( §HôdG ) »∏Ñ≤dG ºq∏©àdGh áÄ«¡àdG
.§≤a IóMGh á≤«bO IóŸ çó–
s :»MÉààaG •É°ûf
CGóÑf ¿CG πÑb øμdh ,áÑ∏£∏d É¡ª«∏©J á«Ø«ch ,áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢Vô©à°ùà°S Ωƒ«dG á°TQh ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo •
q Ÿ
:»JB’G •É°ûæq dÉH Ωƒ≤æ°S á«ÑjQóàdG á°TQƒdG äÉ«dÉ©a
.ÚcQÉ°ûŸG øe ÉYƒ£à
o G Ö∏£j •
k eo öù«
q Ÿ
¿CGh ,IóMGh á≤«bO IóŸ Ée ´ƒ°Vƒe øY çóëàjh ,™«ª÷G ΩÉeCG ∞≤«°S ´ƒ£àŸG Gòg ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo •
q Ÿ
.Gòμgh á≤«bO IóŸ åjó◊G πªμ«d ,º¡æe óMGh QÉ«àNG ºà«°S ¬fC’ ;√ÉÑàfÉH ¬«dEG Gƒ¨°üj ¿CG ÚcQÉ°ûŸG »bÉH ≈∏Y
AÉ¡àfG ó©Hh ,ójôj ´ƒ°Vƒe …Cu G øY çóëàjh ,™«ª÷G ΩÉeCG ∫hC’G ´ƒ£àŸG êôîj å«ëH •É°ûæq dG ò«ØæàH öù«
o G Ωƒ≤j •
q Ÿ
.Gòμgh É°†jC
o G Ö∏£j á≤«bódG
k G IóMGh á≤«bO ‘ çóëàdGh ,êhôÿG ôNBG ∑QÉ°ûe øe öù«
q Ÿ
.πbC’G ≈∏Y ÚcQÉ°ûe (3) ™e •É°ûæq dG Gòg öù«
o G òØu æjo •
q Ÿ
¿CG çóëàª∏d »¨Ñæj ¿Éc »àdG äGQÉ¡ŸG Ée ?√ò«ØæJ π¡°ùdG øe ¿Éc πg •É°ûæq dG Gòg øY ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G ∫CÉ°ùj •
q Ÿ
?É¡°SQÉÁ
.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj •
q Ÿ
øª°†àJ »gh ,π°UGƒàdG ‘ á«°SÉ°SCG IQÉ¡e áKOÉëŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ∫ÓN øe »MÉààa’G •É°ûæq dG Gòg öù«o
q ŸG »¡æjo •
.åjó◊G ™e ≥aGƒàJ ¿CG »¨Ñæj »àdG ó°ù÷G á¨dh ,äƒ°üdG IÈf ‘ ™jƒæàdGh ,ábÓ£dG :πãe ;á«YôØdG äGQÉ¡ŸG øe áYƒª›
á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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:á°ù∏÷G á£°ûfCG
.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.á≤«bO (40) :•É°ûqædG øeR .á«fÉãdG á°ù∏÷G / اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG

.(5) :•É°ûædG ºbQ
.áKOÉëŸG :•É°ûædG º°SG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj .(?áKOÉëŸG IQÉ¡e Ée) :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìô£jh ,(40) ºbQ áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
q Ÿ
.(≥FÉbO 5)
∞bGƒŸGh ,á«fÉ°ùfE’G ôYÉ°ûŸG øY …ƒØ°ûdG ÒÑ©àdG ≈∏Y IQó≤dG »g :áKOÉëŸG :Ók FÉb Aõ÷G Gòg öù«
o G »¡æjo q Ÿ
.AÉ≤dE’G ø°ùMh ≥£ædG áeÓ°S ™e ,á«YGóHEG hCG á«Ø«Xh á≤jô£H ,á«aÉ≤ãdGh ,ájOÉ°üàb’Gh ,á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’G
áeÉ©dG OGôaC’G ídÉ°üe AÉ°†≤H ºà¡J QƒeCÉH π°üàj Éª«a á«JÉ«◊G ∞bGƒŸG øY ÒÑ©àdG) á«Ø«XƒdG á≤jô£dÉH ó°ü≤jh
o
øμªàdG ¿hóHh ,ájOÉŸG ¿É°ùfE’G äÉLÉM øY ÒÑ©àdG ¤EG á≤jô£dG √òg ∫ÓN øe ¿É°ùfE’G ≈©°ùj å«M ;º¡JÉLÉMh
¢ù«°SÉMC’Gh ôYÉ°ûŸG øY ÒÑ©àdG) á«YGóHE’G á≤jô£dÉH ó°ü≤jh
o .(IÉ«◊G ÖdÉ£Ã ΩÉ«≤dG ≈∏Y mQOÉb ÒZ
n íÑ°üj É¡æe
»HOCG QÉWEG ‘ ¬à«°üî°T RÈjh OôØdG á«JGP ÒÑ©àdG Gòg ¢ùμ©j å«ëH ôKDƒeh ,í°VGh Üƒ∏°SCÉH ¿GóLƒdG øe á©HÉædG
.(øjôNB’G ‘ ôKDƒŸG »HOC’G Üƒ∏°SC’G ¢üFÉ°üN øe GÒãc
k RÈj
.ÒÑ©àdG ´GƒfCG Éë°Vƒe
,(42) ºbQ áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j k
q Ÿ
äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùjh ,(?áKOÉëŸG ºu∏©f GPÉŸ) :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìô£jh ,(43) ºbQ áëjöûdG öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
q Ÿ
.(≥FÉbO 5) ÉjƒØ°T
ÚcQÉ°ûŸG
k
.áKOÉëŸG á«ªgCG Éë°Vƒe
,(44) ºbQ áëjöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg öù«
o G »¡æjo k
q Ÿ
:•É°ûæq dG ±óg
.É¡Ñ«dÉ°SCGh áKOÉëŸG Ωƒ¡Øeh á«ªgCG ójó–
.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
:•É°ûæq dG äGhOCG
.πªY ábQh ,á«ÑjQóJ Iöûf ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢Vô©dG RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
äGQó≤dG ∫ƒM åjó◊G óæY k:ÓFÉb ,áKOÉëŸG äGQÉ¡e ÚcQÉ°ûª∏d Éë°Vƒe
,(50 – 45) íFGöûdG öù«
o G ¢Vô©j
k
q Ÿ
iôNCG äÉ°SGQOh ,∞«æ°üJ ¿hO áKOÉëŸG äGQÉ¡e äôcP äÉ°SGQódG ¢†©H ¿CG ó‚ ,áKOÉëŸG É¡æª°†àJ »àdG äGQÉ¡ŸGh
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ÖfGƒL Ió©H ≥∏©àJ á°ù«FQ äGQÉ¡e â– êQóæJ á«Yôa äGQÉ¡e ¤EG É¡àª°ùb
ádOCG ¥ƒ°ùjh ,É«îjQÉJ
hCG ,É«≤£æe
ÉÑ«JôJ
QÉμaC’G ÖJôj) :πãe ,äGQó≤dG øe ák Yƒª› øª°†àjh
:…ôμØdG ÖfÉ÷G o
k
k
k
.(äÉMÎ≤eh ’ƒ∏M
k Ωó≤jh ,èFÉàædG ¢ü∏îà°ùjh ,iôNCG øe Iôμa ódƒjh ,QÉμaC’G º«Yóàd áYƒæàe
äGP IOóﬁ äÉª∏μH È©
o ,¥É«°ù∏d áÑ°SÉæe äÉª∏c Ωóîà°ùj) :πãe ,äGQó≤dG øe áYƒª› øª°†àjh :…ƒ¨q∏dG ÖfÉ÷G q jh
.(á«¶Ø∏dG Ö«cGÎdGh πª÷G ‘ ™jƒæàdG ,áª«∏°Sh áë«ë°U áZÉ«°U äGP Óª
k Lo Ωóîà°ùjh ,ád’O
¿hOh ¢ùØædG ‘ á≤ãH çóëàjh ,í°VGh äƒ°üH çóëàj) :πãe ,äGQó≤dG øe áYƒª› øª°†àjh :»Jƒ°üdG ÖfÉ÷G .(π°UƒdGh π°üØdG øWGƒe ≈YGôjh ,áÑ°SÉæŸG áYöùdÉH çóëàjh ,áÑ°SÉæe á«Jƒ°U á≤ÑW Ωóîà°ùjh ,∑ÉÑJQG
∑ôëjh ,¬æY È©ŸG
≈æ©ŸG ≥ah ¬¡Lh ÒHÉ©J Ωóîà°ùj) :πãe ,äGQó≤dG øe áYƒª› øª°†àjh :»FÉÁE’G ÖfÉ÷G s
.(√ô¶æH Ú©ªà°ùŸG ¬LGƒjh ,≈æ©ŸG ≥ahn ¬ª°ùL AÉ°†YCG

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.
/ á≤«bO (45) :•É°ûqædG øeR . á«fÉãdG á°ù∏÷G
 اﻟﺛﺎﻧﻲΩƒ«dG

.(6) :•É°ûæq dG ºbQ
?áKOÉëŸG ¢SQóf ≈àe :•É°ûæq dG º°SG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

?áKOÉëŸG ¢SQóf
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
u ≈àe :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ∫CÉ°ùf ¿CG óH ’ áKOÉëŸG äGQÉ¡e í«°VƒJ ó©H ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
¬«dEG CÉé∏f •É°ûf áKOÉëŸG πg :»JB’ÉH √ÉjEG Éë°Vƒe
∫GDƒ°ùdG ≈∏Y öù«
o G Ö≤u ©jh
o ,(51) ºbQ áëjöûdG ¢Vô©jh
k
q Ÿ
?É¡≤«≤– ≈∏Y πª©j ±GógCG ¬d óLƒjh ,¬d §£ﬂ •É°ûf
¬fCG ΩCG ?Éæjód ÆGôa âbh OƒLƒd
l
.ÚcÎ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
o G πÑ≤à°ùj q Ÿ
¥ô£dG øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe É¡à«ªæàd §«£îàdG »¨Ñæj Il QÉ¡e áKOÉëŸG ¿CÉH ÚcÎ°ûŸG äÉHÉLEG ≈∏Y öù«
o G Ö≤u ©j q Ÿ
á«ªæJ •É°ûf ≥«Ñ£J º¶æ
u Jo äGAGôLE’Gh äGƒ£ÿG øe á∏°ù∏°S ¬d •É°ûf ƒgh ,áÑ∏£dG äÉjƒà°ùe Ö°SÉæJ »àdG äÉWÉ°ûæq dGh
≈∏Y áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ •É°ûf º«°ù≤J ºàj πH ,™£≤æe ÒZh Gôªà°ùe
áKOÉëŸG •É°ûf ¿ƒμj Óa ,áKOÉëŸG IQÉ¡e
k
.äGƒ£N
•É°ûf ≥«Ñ£J äGƒ£N ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
.»ÑjQóàdG π¨°ûŸG øe áeOÉ≤dG AGõLC’G ‘ ¬«dEG ¥ô£àdG ºà«°S ,áKOÉëŸG
.(54 – 51) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe áKOÉëŸG ¢SQóq fo ≈àe ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
:•É°ûæq dG ±óg
.áKOÉëŸG ¢ùjQóJ á«Ø«c É«∏ªY
k ójó–
:»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.»ª«gÉØŸG CÉ£ÿG Ωƒ¡Øe
:•É°ûæq dG äGhOCG
.(6) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢Vô©dG RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L
.»∏ª©dG ÖjQóàdG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.?áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ‘ É¡fƒeóîà°ùj »àdG ¥ô£dG Ée :ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G ∫CÉ°ùjh ,(55) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.∫ÉªYCG áØ«ë°U ≈∏Y É¡fhó
o G πÑ≤à°ùj o ,ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG öù«
q Ÿ
q jh
.áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG í°Vƒ
o G Ωƒ≤j u Jo »àdG ,(59 – 55) íFGöûdG ¢Vô©H öù«
q Ÿ
.(ÚHQóàŸG ´ƒª› Ö°ùM) ,äÉYƒª› (4) ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
.ÚcQÉ°ûŸG iód áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ‘ ¥ôW (3) ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y áKOÉëŸG IQÉ¡e Ëó≤J äGƒ£N •É°ûæ∏d ¬Áó≤J ‘ öù«
o G »YGôjo q Ÿ
:IQÉãà°S’G :’k hCG
hCG ,É«°ù«fhófCG ‘ »HGÒe πÑL ¿ÉcôH ¿GQƒK í°Vƒ
o G Ωƒ≤j u Jo Qƒ°U ¢VôY ∫ÓN øe á£°ûfCÓd Ëó≤àdG á«∏ª©H öù«
q Ÿ
øe âfÉch ,äÓFÉ©dG øe ójó©dG ójöûJh ,É°üî°T
(54) πà≤e ‘ ÖÑ°ùJ ¿ÉcÈdG Gòg ¿CG öù«
o G í°Vƒ
u jh
o ,º∏«a
k
q Ÿ
.É«°ù«fhófEG ¤EG ¬Jn QÉjR á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ ™£b ¿Cr G ¿ÉcÈdG Gòg Qp ÉÑZh
o Öm ëo °So èFÉàf
:áZÉ«°üdGh ÒμØàdG :Éãk dÉKh É«k fÉK
»JB’G •É°ûæq dG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒª› ¤EG ÚHQóàŸG º«°ù≤J ó©H á°ûbÉæŸG QGƒ◊G á≤jôW ≥«Ñ£àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
Gòg ¿GQƒK ÜÉÑ°SCG É¡«a Éë°Vƒe
á«ª∏Y Ihóæd Ò°†ëàdÉH ∂àYƒª› OGôaCGh âfCG ºb ,Qƒ°üdG
k
t äógÉ°T ¿CG ó©H :º¡©e
É¡dÓN øe øμÁ »àdG ¥ô£dG Éeh ,á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG èFÉàf øe ¿ÉcÈdG ¿GQƒK ≈∏Y ÖJÎj Éeh ,¿ÉcÈdG
.É«fÉcôH
á£°ûf ⁄É©dG ‘ iôNCG ≥WÉæŸ á∏ãeCGh ?¿Éμ°ùdG ≈∏Y ¿ÉcÈdG Gòg ôWÉﬂ øe π«∏≤àdG
k
äógÉ°T ¿CG ó©H :º¡©e »JB’G •É°ûæq dG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒªéŸG ™e ∞°UƒdGh ìöûdG á≤jôW ≥«Ñ£àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G èFÉàædG ¤EG øjÒ°ûe ”ógÉ°T Ée ∞°UƒH ∂àYƒª› OGôaCGh âfCG ºb ,º∏«ØdG hCG ,Qƒ°üdG
.¿ÉcÈdG ¿GQƒK πMGôe ∞°Uh ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿ÉcÈdG Gòg ¿GQƒK øe áªLÉædG
¿CG ó©H :º¡©e »JB’G •É°ûæq dG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒªéŸG ™e π«ãªàdGh QGhOC’G Ö©d á≤jôW ≥«Ñ£àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
∑ôJ ≈∏Y ¿ÉcÈdG ¿GQƒK ÉgÈLCG á«°ù«fhófEG á∏FÉY ÚH mQGƒM áHÉàμH ∂àYƒª› OGôaCGh âfCG ºb Qƒ°üdG äógÉ°T
.∂àYƒª› OGôaCGh ¬∏ãq e ºK
q ,É¡æμ°ùe
.áYƒª› πμd ≥FÉbO (5) ¿ƒμà°S ¢Vô©dG Ióeh ,á≤«bO (15) ¿ƒμà°S πª©dG Ióe ¿CG ÚcÎ°ûª∏d öù«
o G í°Vƒ
u jo q Ÿ
:¢Vô©dG :Ék ©HGQ
.É¡dÉªYCG äÉYƒªéŸG ¢Vô©J -

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
á≤«bO (60) :•É°ûqædG øeR . á«fÉãdG á°ù∏÷G.
اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ

.(7) :•É°ûæq dG ºbQ
.áKOÉëŸG ≥«Ñ£J äGƒ£N :•É°ûæq dG º°SG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

¿ƒμj ¿CG º∏©ª∏d »¨Ñæj ,äGƒ£N áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©j •É°ûf ≥«Ñ£àd ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d ÜQóŸG
í°Vƒ
u jo q
.¬àÑ∏W øe á«HÉéjEG èFÉàf ¿Éª°V πLCG øe É¡H ájGQO ≈∏Y
.á≤HÉ°ùdG áKOÉëŸG á£°ûfCG ‘ ÜQóŸG
q É¡≤«Ñ£àH ΩÉb »àdG äGƒ£ÿG øY ÚcQÉ°ûŸG ÜQóŸG
q ∫CÉ°ùj .ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG ÜQóŸG
q πÑ≤à°ùj ‘ áKOÉëŸG IQÉ¡e ≥Ñ£J óæY º∏q ©ŸG É¡©Ñàj »àdG äGƒ£ÿG í°Vƒ
u Jo »àdG (64 – 60) íFGöûdG ¢Vô©H ÜQóŸG
q Ωƒ≤j .á«Ø°üdG áaô¨dG
™e á«Hô©dG
á¨∏q dG ‘ ’k Éãe º¡©e ¢Vô©à°ùjh ,á«Hô©dG
á¨∏q dG á∏ãeCG øY á«ÑjQóàdG IöûædG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG ÜQóŸG
u jo q
q
q ¬Lƒ
.áKOÉëŸG º«∏©J ≥«Ñ£J äGƒ£Nh ,áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG á≤jô£dG í«°VƒJ
.áKOÉëŸG ≈∏Y »∏ªY ∫Éãe ≥«Ñ£J :•É°ûæq dG ±óg
.É¡bôWh áKOÉëŸG :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG
.(7) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢Vô©dG RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L :•É°ûqædG äGhOCG
.»∏ª©dG ≥«Ñ£àdG /»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûæq dG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæàd á«∏ªY á£°ûfCG (65) ºbQ áëjöT ÜQóŸG
q ¢Vô©j •
.á«FÉæK äÉYƒª› ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG πª©j •
.¬fƒ°SQój …òdG êÉ¡æŸG øe IQÉàﬂ á«°SGQO IóMh ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG Oƒ©j •
.áKOÉëŸG äGQÉ¡e ≥«Ñ£àd IóMƒdG √òg øe Ék Ñ°SÉæe É°SQO
k ¿ƒcQÉ°ûŸG QÉàîj •
.áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©J á«ª«∏©J áª¡e ¿ƒcQÉ°ûŸG ó©jo •
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ‘ áeóîà°ùŸG á≤jô£dG á«ª«∏©àq dG áª¡ŸG º«ª°üJ ‘ äÉYƒªéŸG »YGôJ •
.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ áKOÉëŸG IQÉ¡e ≥«Ñ£J äGƒ£N
.º¡dÉªYCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©j •
.áKOÉëŸG äGQÉ¡e á«ªæJ øY ,¬d ÖMÉ°üŸG •É°ûæq dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¢SQódG ≈∏Y …ƒà– á«fhÎμdEG áî°ùf :»FÉ¡ædG èàæŸG

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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≥ë∏e
πª©dG ¥GQhCG
ájƒHÎdG äGöûædGh
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(2) ºbQ Iöûf
á°Vƒ©ÑdGh ó°SC’G -1/ ´Éªà°S’G
(1695 - 1621) Úàfƒa’
¿Cq G Ö°ù–CG :âdÉb PEG ,∫É◊G ‘ ¬«∏Y ÉgOQ
q AÉéa ,á°Vƒ©ÑdG Éeƒj
k ó°SC’G ÖWÉN Gòμg ,IÒ¨°U Ik öûM Éj »æY ∂«dEG
⁄h !ójQCG Éªã«M ¬bƒ°SCG ¬ªéëH ∂«∏Y ƒHôj …òdG QƒãdÉa ?Ωó≤dG ≈àM ¢SCGôdG øe Éak ƒN ∞ŒQCG »æ∏©é«°S »μ∏ŸG ∂ª°SG
ºK ,É¡à°Uôa ÚëàJ
¬°SCGQ ¥ƒa ôFGhódG QhóJ »gh õÄJ âMGQh ,É©e
q
k »bƒÑdGh ¢SQÉØdG ¬fCÉc ÉgÒØf âJs ƒ°Uh ,á¶◊ π¡ªàJ
q
,¬fGÒL ∫É°UhCG ¬d â°û©JQG ,GÒFR
q
k ≥∏WCGh ,Ö°†¨dÉH √Éæ«Y â∏©à°TGh ,º«¶©dG ó°SC’G øn éa
t ¬≤æY ‘ ¬àZódh ,¬«∏Y â°†≤fG
á°Vƒ©ÑdG âMGQh .IÒ¨°U á°Vƒ©H ’EG ÖÑ°ùdG ¿Éc Éeh .É¡∏c áHÉ¨dG AÉLQCG ÖYôdG ºYh
q ,Qƒë÷Gh QÉchC’G ‘ GhCÉÑàNGh
m
.¬JöUÉN ºK
¢St ón ær Jn áàjôØ©dG
s ,¬JôNDƒeo õt îJn Iôeh ,¬eób õt îJn Iôe »¡a ;Qƒ°ü¡dG å«∏dG ‘ ¢Vô©e
q ƒ°†Y πq c ‘ áfÉ£«°ûc
¬JóY πeÉc πª©j ƒgh ,¬æe ∂ë°†J IôcÉŸG áHòq ©ŸGh ,√Ébó°Tp óHRCGh ,ó°SC’G êÉ«g ≈¨Wh .¬jôîæeo ¥ÉªYCG ‘ πZƒàJ Iôeh
¬H §«ëŸG AGƒ¡dG ´QÉ°üjh
o ,¬«an Opr Q πjòdÉH §Ñîj ìGQh ,¬«ÑæL ∂◊ÉH ∂∏ŸG ≈eOCG !Éãk ÑY É¡eO øe Üöû∏d Ö∏ﬂh ÜÉf øe
IôØq ¶Ÿ
o G á°Vƒ©ÑdG äQÉWh .∑GôM πq c øY Gõk LÉY ,GÒNC
k G ¢VQC’G ≈∏Y ihÉ¡Jh ,ìÉ«°üdGh
q §î°ùdG
q ¬μ¡fCGh ,√Gƒbo äQÉN ¿Cr G ¤EG
∑Éægh Éæg â≤∏M ¿EG Ée É¡æμdh ,ÉgQÉ°üàfG ¿B’G ø∏YCG ,É¡jó– AóÑdG ‘ ø∏YCG …òdG ÉgÒØfh ,óéŸG ádÉg ‘ ¬æY Ió«©H
.É¡«a á°ùjôa â£≤°Sh ,äƒÑμæ©dG É¡àé°ùf áμÑ°ûH âeó£°UG ,ÉgAÉÑfCG ™«ª÷G ™ª°ùàd
ô£N ÜÉ«fCG øe ƒéæj ób AôŸGh ,¬ªéM ≈∏Y É°SÉ«b
º°üÿG ≈∏Y ºμ– ¿Cr G AÉÑ¨dG øe :¿É°SQO ájÉμ◊G √òg ‘
k
.Ò≤M ¢VQÉY ‘ ¬Yöü
n en ≈≤∏«d ,º«¶Y

á«bÉ°ùdG-2
ÚgÉ°T ⁄É°S
≈≤Ñf ’CG Öéj :¿ƒàjõdG Iôé°T âdÉbh ,ΩÓ°ùH ΩÉæJ á«bÉ°ùdG ´Oh ,ÜGô¨dG É¡jCG ñöüJ ’ :ΩRÉM äƒ°üH á∏îædG âMÉ°U
»àdG á«bÉ°ùdG ¤EG ¿ô¶æj øgh
q ,ójóL øe âª°üdG OÉ°Sh ?QÉé°TC’G É¡àjCG π©Øf GPÉe :iôNCG Iôé°T âdÉbh .…ójC’G ‘ƒàμe
πª– »àdG ,á«bÉ°ùdG ¤EG äÉ°üNÉ°T ø¡
q ∏q c !É¡¡Lh ÖMÉ°T ƒg ºc :QÉé°TC’G âª°U äƒàdG Iôé°T â©£bh ,¢VôŸG É¡°ùe
s
πÑb ÉgQÉªK QÉé°TC’G â°†Øfh ,ójó°ûdG ¢û£©dG ™«ª÷G ¢ùe
s ó≤a ,¿B’G ÉeCG .Qƒ«£dG ¬H π°ùà¨àdh ,ø¡°û£Y …hÎd Ωƒj πc AÉŸG
:äƒàdG Iôé°T âdÉbh .É©«ªL
äƒªæ°ùa Éæ«≤H GPEG :Ωõ©H ÚàdG Iôé°T âMÉ°U .á«bÉ°ùdG ¬Lh ™≤àeGh ,ΩÉjC’G äôe ,êƒ°†ædG
k
:QÉbƒH ¿ƒàjõdG Iôé°T âdÉ≤a !Éæ¶M ¢ù©JCG Ée :¢ùFÉj äƒ°üH ¿ÉeôdG Iôé°T âdÉbh ,º«MôdG øªMôdG âfCÉa ;ÜQÉj ÉæªMQG
Iôé°T âdÉbh .»æe ábQh √ògh .ô£ŸG ¤EG ádÉ°SQ π°SÔd πLCG ,ìÉØàdG Iôé°T âMôa .áæëŸG øe Éfò≤æj ¬∏q Y ô£ŸG ¤EG å©Ñæd
,ádÉ°SôdG Íàch ,QÉé°TC’G âMôa .ádÉ°SôdG áHÉàμd ábQh øμæe πc Ωó≤à°S πH :¿ƒàjõdG Iôé°T âHÉLCG.ÈcCG »àbQh :ÚàdG
ÉYOh
q ¿CG ó©H ,¿ÉæK’G QÉWh ,É¡∏ªM ≈∏Y ∂æ«YCG ∂©e ¿ƒcCÉ°S :áeÉª◊G âdÉbh ,ô£ŸG ¤EG É¡∏ªMCÉ°Sh :Ók FÉb ÜGô¨dG Ωó≤Jh
.ô£ŸG A»› ¿ô¶àæj Ú≤Hh QÉ¶fC’G øY É«ØàNGh ,QÉé°TC’G

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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(3) ºbQ Iöûf
ìÎ≤e êPƒ‰
´Éªà°S’G ¢ùjQóJ äGƒ£N
¢SQódG ΩÉàN
º«≤dG ¢UÓîà°SG -1
.äÉgÉŒ’Gh

á∏Ä°SC’G áHÉLEG

º∏©ŸG IAGôb

IAGô≤d á``Ñ∏£dG ¬«LƒJ -1
.á∏Ä°SC’G

¢üæ∏d º∏©ŸG IAGôb-1
.RÉ¡÷G øe hCG ÉjƒØ°T

áZÉ«°U IOÉYEG -2 ó©H á«aÉ°VEG á∏Ä°SCG ¬«LƒJ -2 ´ƒª°ùŸG ¢üædG IOÉYEG -2
.ÖdÉ£dG á¨∏H ¢üædG
.¢üædG ¢üî∏J -3

;äÉgÉŒ’Gh º«≤dGh óbÉædG

hCG ¢üædG IQÉ≤e -4

:πãe

ÉÃ äÉ«°üî°ûdG

¿ƒμ«°S GPÉe ... ¿Éμe âæc ƒd `

.É¡¡HÉ°ûj

?∂Øbƒe

.π«ãªàdGh ÉeGQódG -5

.á«fÉK Iôe

ÒμØàdG ÒãJ á∏Ä°S’G πM

áÄ«¡J
äÉàà°ûŸG øe ¢ü∏îàdG -1
.áeó≤Ã ó«¡ªàdG -2
.¿ÉμŸG ‘ ¢Sƒ∏÷G -3
.Ahó¡dÉH ΩGõàd’G -4
.ÜÉàμdG á∏Ä°SCG IAGôb -5

....:`H ∂jCGQ Ée .... h .... ÚH ¿QÉb -

É«°ù«fhófEG ¿ÉcôH Qƒ°U / (6) ºbQ Iöûf

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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(7) ºbQ Iöûf
áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ¥ôW
IôXÉæŸG

∞°UƒdGh ìöûdG

á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G

π«ãªàdG

∞jô©J

åjó◊ÉH ¿ƒμJ Ö``dÉ``£``dG …ODƒ```````j ≈``∏``Y IQó```````≤```````dG
á«°†b ó``jó``ë``à``H ¿ƒ```μ```J ≥``jô``W ø```Y ¿ƒ```μ```J ¬LƒŸG
s
É``¡``Yƒ``°``Vƒ``eh Iô```XÉ```æ```ŸG AGó``````HEGh ≥``«``∏``©``à``dG ,á``Ñ``∏``£``∏``d º``∏``©``ŸG ø```e á«°üî°T QhO É¡«a ÒÑ©àdGh ∫É``°ü``J’G
öüàæŸG QÉ«©eh ,É¡aGôWCGh áKOÉM ≈∏Y …CGô```dG äÉ``HÉ``LE’G ≥``jô``W ø``Y øY È©jh ,iô```NCG ø``Y …ƒ````Ø````°````û````dG
É``¡``à``jGó``H ó```jó```–h ,É``¡``«``a øe á``Yƒ``ª``› hCG hCG ,áÑ∏£dG É¡jODƒj »àdG É``gQÉ``μ``aCGh É``¡``FGQBG á«fÉ°ùfE’G ô`YÉ°ûŸG
.É¡àjÉ¡fh ≈∏Y Oô``dGh ,Qƒ°üdG äGQÉ°ùØà°S’Gh á∏Ä°SC’G hCG ´ƒ``°``Vƒ``ŸG ‘ ∞``````````bGƒ``````````ŸGh
Iô``XÉ``æ``ŸG á``≤``jô``W RÉ``à``“h á«°†b ∫ƒ``M á∏Ä°SCG ‘ áÑ∏£dG É¡¡Lƒjo »àdG ;áMhô£ŸG á«°†≤dG á````«````YÉ````ª````à````L’G
ÖWÉîàdG äGQÉ¡Ÿ É¡à«ªæàH √òg íª°ùJh .áæ«©e √òg íª°ùJh .á«∏ªY Ihóf ∞«XƒàH íª°ùj É‡ á```«```°```SÉ```«```°```ù```dGh
É``¡``HÉ``£``≤``à``°``SGh ,…ƒ```¨```∏```dG á«ªæàH á``≤``jô``£``dG ƒL áYÉ°TEÉH á≤jô£dG ájƒ¨∏dG äGQÉ``¡``ŸG á```jOÉ```°```ü```à```b’Gh
:π``ã``e ;iô``````NCG äGQÉ```¡```Ÿ á``KOÉ``ë``ŸG IQÉ```¡```e ácQÉ°ûŸGh ájô◊G øe á«JÉ«M ∞bGƒe ‘ á≤jô£H ,á«aÉ≤ãdGh
¢``ü``«``î``∏``à``dGh ,IAGô`````≤`````dG øe á``Ñ``∏``£``dG ió````d ,ºFGódG QGƒ``◊Gh á∏YÉØdG É¡fCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«YGóHEG hCG á«Ø«Xh
Ò``μ``Ø``à``dGh ,á```HÉ```à```μ```dGh IhÌdG ∞«XƒJ ∫ÓN …CGô``dGh …CGô``dG ΩGÎ``MGh Ö``dÉ``£``dG Ö``°``ù``μ``Jo ≥£ædG áeÓ°S ™``e
AÉæH IQÉ``¡``eh ,ÖWÉîàdGh ÖdÉ£dG iód ájƒ¨∏dG á«∏ªY π©éj É‡ ;ôNB’G
.»``JGò``dG Ëƒ``≤``à``dGh ,è``é``◊G .áØ∏àﬂ ∞bGƒe ‘ Ì``cCG º∏©àdGh º«∏©àdG
.á«HPÉLh á©àe

ÌcCG º∏©àdG á«∏ªY π©Œh
.á«HPÉLh ÉNƒ°SQ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.á«JÉ«M äGQÉ¡e

.AÉ≤dE’G ø°ùMh

اﻟﯾوم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث :ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء واﻷﻧﺎﺷﯾد واﻟﻣﺣﻔوظﺎت
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺑﻔﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول ﺗدرﯾس اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد ﻟطﺑﺔ اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ.

اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم:
•
•
•

ﺗدرﯾس ﻣﮭﺎرة اﻟﺧط
ﺗدرﯾس ﻣﮭﺎرة اﻹﻣﻼء
ﺗدرﯾس اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد

اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ:
•
•
•
•

ﯾﻣﯾز اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺﻣﻼء واﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ
ﯾُطﺑق ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﻣﯾز اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد
ﯾطﺑق طرق ﺗدرﯾس اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺑﻠﻲ:
•
•

ﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﯾﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣن ﺧﻼل طرح ﺳؤال ﻟﻣﺎذا ﻧدرس اﻟﺧط؟
ﯾطﻠب اﻟﻣدرب ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺧﺑراﺗﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗدرﯾس اﻟﺧط واﻹﻣﻼء وﻣﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭوﻧﮭﺎ ﻣﻊ طﻠﺑﺔ اﻟﺻﻔوف
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣدﺧل ﻟﻠﯾوم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
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.áHÉàμdG IQÉ¡e ¢ùjQóJ :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.(§ÿG ¢ùjQóJ äGƒ£N) :§ÿG IQÉ¡e :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.(1) :•É°ûqædG ºbQ .
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G / اﻟﺛﺎﻟثΩƒ«dG

(§ÿG ¢ùjQóJ äGƒ£N) :§ÿG IQÉ¡e :•É°ûæq dG º°SG
:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
:•É°ûædG ±óg
.§ÿG IQÉ¡e ¢ùjQóJ äGƒ£N øY í°VGh
mQƒ°üJ
m
o q AÉæH
.áHÉàμdG IQÉ¡e ¢ùjQóJ äÉLÉàfh Ωƒ¡Øe :»∏Ñ≤dG º∏©àdG

.ájOÉYh áfƒ∏e ΩÓbCG ,á«°SÉWôb ¥Qh ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L :•É°ûædG äGhOCG
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
.§ÿG ∞jô©àH Oƒ°ü≤ŸG í°Vƒjh ,(8) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
.äÉHÉLE’G ¢†©Ñd öù«
o G ™ªà°ùj .»FÉæK πμ°ûH É¡à°ûbÉæe ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏£jh ,(9) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
q Ÿ
.áØ∏àîŸG §ÿG ´GƒfCG ôcòjh (10) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
øY áHÉLEÓd (¢ûbÉf-∑QÉ°T-ôμq a) á«é«JGÎ°SEG ΩGóîà°SGh ,äÉYƒª› ‘ πª©dG ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j q Ÿ
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Égó°Uôjh ,äÉHÉLE’G ¢†©Ñd öù«
o G ™ªà°ùj ?§ÿG ¢SQóf GPÉŸ :»JB’G ∫GDƒ°ùdG
q Ÿ
.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG ™e É¡fQÉ≤jh ,(12) ºbQ áëjöT öù«
o G ¢Vô©j q Ÿ
.§ÿG ¢SQO Ò°S äGAGôLEG í°Vƒ
o G ¢Vô©j q jh
o ,(13) ºbQ áëjöT öù«
q Ÿ
.§ÿG ¢ùjQóJ óæY É¡d √ÉÑàf’G º∏q ©ŸG ≈∏Y Öéj »àdG QƒeC’G ¢†©H í°Vƒ
o G ¢Vô©j q jh
o ,(14) ºbQ áëjöT öù«
q Ÿ

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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.áHÉàμdG IQÉ¡e ¢ùjQóJ :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG
.AÓeE’G ¢ùjQóJ :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG
.á≤«bO (30) :•É°ûæq dG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G / اﻟﺛﺎﻟثΩƒ«dG

.(2) :•É°ûqædG ºbQ .AÓeE’G ¢ùjQóJ :•É°ûqædG º°SG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG
:•É°ûæq dG ±óg
.AÓeE’G ´GƒfCG õ««“ .§ÿG ¢ùjQóJ :»∏Ñ≤dG º∏©àdG
.ájOÉYh áfƒ∏e ΩÓbCG ,á«°SÉWôb ¥Qh ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L :•É°ûædG äGhOCG
.»YÉª÷G πª©dG :•É°ûædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG
:äGAGôLE’G
øY áHÉLEÓd (¢ûbÉf-∑QÉ°T-ôμq a) á«é«JGÎ°SEG ΩGóîà°SGh ,äÉYƒª› ‘ πª©dG ÚcQÉ°ûŸG øe öù«
o G Ö∏£j q Ÿ
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Égó°Uôjh äÉHÉLE’G ¢†©Ñd öù«
o G ™ªà°ùj ?AÓeE’G º∏t ©àfh º∏©f GPÉŸ :»JB’G ∫GDƒ°ùdG
q Ÿ
.(16) ºbQ áëjöT ¢Vô©j ºK ?AÓeE’G ´GƒfCG Ée :ÚcQÉ°ûŸG öù«
o G ∫CÉ°ùj q Ÿ
äGöûædG ΩGóîà°SÉH AÓeE’G ´GƒfCG óMCG áYƒª› πc ¢SQóJ .äÉYƒª› (3) ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH öù«
o G Ωƒ≤j q Ÿ
.á≤aôŸG
áYƒªéŸG âeÉb …òdG AÓeE’G ´ƒf í«°VƒàH ¿ƒeƒ≤j É¡æY Ú∏ã‡ (3) ÜGóàfG áYƒª› πc øe öù«
o G Ö∏£j q Ÿ
.(25 -17) íFGöûdÉH Úæ«©à°ùe ,ÚcQÉ°ûŸG ™«ªL ΩÉeCG ´ƒædG ∂dP ÉjGõeh ,¬°ùjQóJ äGƒ£Nh ,¬à°SGQóH

á«Hô©dG
á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH
q
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط 3

(

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 30 :دﻗﯿﻘﺔ

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ .

ﺨطوات ﺘدترﻴ ﺘدرﯿ اﻹﻤﻼء الﻤﻨظور.
الﻨﺸﺎط :ﺨطوا
اﺴم ّ

وﻴﺨﻔﻴﻬﺎوﯿطﻠ#
ﺒﺴرﻋﺔوﯿﺨﻔﯿﻬﺎ
ﺒﺴرﻋﺔ
ﺼور(
ﺘﺤﻤل ﮑﻠﻤﺔ
ﺨﺎطﻔﺔالﺒطﺎﻗﺔ
ﺒطﺎﻗﺎتﺘﺤﻤل
درب ﺨﺎطﻔﺔ
ﺒطﺎﻗﺎت
اﻟﻤدرب
ﻤنﻤن
وﻴطﻠب
ﺼورة
ﺠﻤﻠﺔ أو
ﺠﺠﻤﻤﻠﺔ أوﻠﺔ
اﻝﺒطﺎﻗﺔأوﻜﻠﻤﺔ أو
اﻝﻤ
اﻟﺘﻬﯿﺌﺔ :ﯿﻌرض ﻴﻌ
ﻴﻌرض ُ
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ذﻜر ﻤﺎ ﺸﺎﻫدوا ،وﻴرﺘﺒﻬﺎ ﻤﻘﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠوﺤﺔ وﻋﻠﻴﻬم اﻜﺘﺸﺎف ﻤﺎ ﺘﺤوي اﻝﺒطﺎﻗﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ

اﻝﺨﺒرة اﻝﺘﻲ ﻤروا ﺒﻬﺎ.
 -ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.

ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط:

 ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﺒﺤﺴب ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.اﻝﺘﻌﻠم
اﻝﻘﺒﻠﻲ :اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن أﻨواع اﻹﻤﻼء ) اﻝﻤﻨﻘول ،واﻝﻤﻨظور ،واﻝﻤﺴﻤوع (.
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :أﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب )،(Flip chart
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻜﺘب
ّ
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻓﻜر واﻨﺘق زﻤﻴل

اﻹﺠراءات:
 −ﺘوزﻴﻊ ﺒطﺎﻗﺎت ﻤﻜررة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺘﺤوي اﻷﻋداد . ١٠-١
ﻝﻠﺠﻠوس ﻤﻌﻪ ﺒﺼورة ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌدد ﻝﻠﺠﻠو
 −ﻴطﻠب ﻤن ﻜل ﻤﺘدرب اﻝﺒﺤث ﻋن ررﻓﻴﻘﻪ
 −طرح اﻷﻓﻜﺎر اﻵﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘطﻌﺔ اﻹﻤﻼﺌﻴﺔ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎﻴﻠﻲ:
• ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت طرﻴﻔﺔ وﻤﺸوﻗﺔ ،ﺘزﻴد ﻓﻲ أﻓﻜﺎر اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﺘﻤدﻫم ﺒﺄﻝوان ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺨﺒرة.
• ﻝﻐﺘﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ وﻤﻔﻬوﻤﺔ.
• ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝطول واﻝﻘﺼر.
• ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر ﻗطﻌﺔ اﻹﻤﻼء ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻘراءة ،وﻋدم اﻝﺘﻜﻠف ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ.
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜل زﻤﻴﻠﻴن ،و ا
اﻗﺘرح أﻤور أﺨرى ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺨﺘﻴﺎر
ﻗطﻌﺔ اﻹﻤﻼء.
 −ﻴﻌرض اﻝﻤدرب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒطﺎﻗﺎت ﻤﻠوﻨﺔ أﺤدﻫﺎ ﺒﻠون أﺤﻤر واﻷﺨرى ﺒﻠون أﺨﻀر وﻴطﻠب ﻤﻨﻬم اﺨﺘﻴﺎر ﺒطﺎﻗﺔ

واﺤدة.
•

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷُوﻝﻰ :اﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ.
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•

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻠون اﻷﺨﻀر ﻴﻤﺜون اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث

اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ،ﺘﺤوي اﺨﺘﻴﺎر ﻨص ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ ،واﺨﺘﻴﺎر ﻨص
 −ﺘوزﻴﻊ ورﻗﺔ اﻝﻌﻤل رﻗم ) (١ﻋﻠﻰ
ّ
ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث اﻷﺴﺎﺴﻲ.

 −ﻴﺘﺠول اﻝﻤدرب ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ،وﻴطﻠﻊ ﻋﻠﻰ أداء ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻊ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت.
 −ﻴﻤﻬل اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘب واﻝﻨﺼوص.
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺘدوﻴن ﺨطوات اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
أﻫم ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
 −إﺠراء ﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤدرب واﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺼورة )
ّ
ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ(؛ ﻝﺘﺤدﻴد ّ
ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ورق ﻗﻼب) ،(Flip chartوﻋرﻀﻪ أﻤﺎم اﻝﻤﺘدرﺒﻴن.
 −ﺘوﺜﻴق ﻤﺎ ّ
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
 −ﻋرض اﻝﻨﺸرة رﻗم)،(١
ّ
 −ﻴﻘﺎرن اﻝﻤدرب ﻤﻊ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘوﺼﻠوا ﻝﻪ ،وﻤﺎ ُﻋ ِرض ﻓﻲ اﻝﻨﺸرة.
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط ( 4

اﻝﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﻴق ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
اﺴم ّ

اﻝﻨﺸﺎط ( ٣٠) :دﻗﻴﻘﺔ.
زﻤن ّ

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ

درس اﻹﻤﻼء؟
اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻤﺎ اﻝذي ﺼﺎدﻓﻜم ﻤن ﻤواﻗف طرﻴﻔﺔ أﺜﻨﺎء إﻋطﺎء در

ﻫدف اﻝ ّﻨﺸﺎط:
 ﻴﻨﻔذ اﻝﻤﺘدرﺒون ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور ﻝﻠﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث.اﻝﺘﻌﻠم
اﻝﻘﺒﻠﻲ :ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور ﻝﻠﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :أﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب )،(Flip chart
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻜﺘب
ّ
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻹﺠراءات:
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﺒﻘﺎء ﻜﺘب اﻝﺼﻔﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور.
 −ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺒﻘﺎء ﻜﻤﺎ ﻫﻤﺎ:
•

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷُوﻝﻰ :اﻝﻠون اﻷﺤﻤر ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ.

•

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻠون اﻷﺨﻀر ﻴﻤﺜون اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث

 −ﺘﺨطط ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﻝﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼ اﻝﻤﻨظور ﺒﺤﺴب اﻝﺨطوات اﻝواردة ﻓﻲ ﻨﺸرة رﻗم)(١
 −ﺘﻌرض ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
درس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث
 −ﻴﺠري اﻝﻤدرب ُﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن إﻋطﺎء در

 −ﺘدوﻴن اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ ﻝوﺤﺔ اﻝﻌرض.
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اﻟﯾوم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث :ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء واﻷﻧﺎﺷﯾد واﻟﻣﺣﻔوظﺎت
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﺳﺗﻛﻣل اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑدأﺗﮫ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء وﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺧطوات ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺳﺗﻌرض أﯾﺿًﺎ ھذه
اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻷﻧﺎﺷﯾد واﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻟﻐرض ﻣن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ.

اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم:
•
•

ﺗدرﯾس ﻣﮭﺎرة اﻹﻣﻼء
ﺗدرﯾس اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد

اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ:
•
•
•

ﯾُطﺑق ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﻣﯾز اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد
ﯾطﺑق طرق ﺗدرﯾس اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻷﻧﺎﺷﯾد

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺑﻠﻲ:
•
•

ﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﯾﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣن ﺧﻼل طرح ﻣﺎ أﻧواع اﻹﻣﻼء وﻣﺎ اﻟﻐرض ﻣن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ.
ﯾطﻠب اﻟﻣدرب ﻣﺗطوﻋًﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﯾﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ ﻟﺧطوات ﺗدرﯾس اﻹﻣﻼء اﻟﻣﻧظور.
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط

زﻤن اﻝﻨّﺸﺎط ( ٣٠ ) :دﻗﻴﻘﺔ.

(1

اﺴم اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.

اﻝﺠﻠﺴﺔ :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.

اﻝدرس ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ
اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻝﻌﺒﺔ ﻋدد ﺤروف اﻝﻜﻠﻤﺔ ،ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ذﻜر ﻜﻠﻤﺎت ﻤن ﻨص اﻝدر

أﺤرف أو أرﺒﻌﺔ أو ﺨﻤﺴﺔ.
ﻫدف اﻝ ّﻨﺸﺎط:

 -ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.

اﻝﺘﻌﻠم
اﻝﻘﺒﻠﻲ :ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨﻘول ﻝﻠﺼف اﻷول ،واﻝﻤﻨظور ﻝﻠﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﺤوار،

اﻹﺠراءات:
 −ﻴﻜﺘب اﻝﻤدرب اﻝﻔﻜرة اﻵﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝوﺤﺔ اﻝﻌرض ) ﻗراءة اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻨص اﻹﻤﻼﺌﻲ ﻴﻜون ﺒﻬدف إﻝﻤﺎم اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﻔﻜرة
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨص ،ﺘﺴﺎﻋد اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺼورة ﺼﺤﻴﺤﺔ( وﻴﺴﺄل اﻝﻤﺘدرﺒﻴن :ﻤﺎ رأﻴﻜم ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻤﻊ
اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻝوﺠﻬﺔ ﻨظرك.
 −اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﺤوار ﺤول اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر.
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ،ﻓﺘﺢ ﻜﺘﺎب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث اﻷﺴﺎﺴﻲ)اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
 −ﺘوزﻴﻊ ورﻗﺔ اﻝﻌﻤل رﻗم) (٣ﻋﻠﻰ
ّ
 −ﻴﻤﻬل اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺨﻤس دﻗﺎﺌق ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘب.
 −ﻴﻘﺴم اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻴطﻠب ﻤﻨﻬم ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ

اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق ،وﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻌوﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺠدﻴد.
 −ﺘﻌرض ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻴﻨﺎﻗﺸﻬم اﻝﻤدرب وﻴﻌﻠق ﻋﻤل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻤﺎﻤﻬم.
أﻫم ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع.
 −إﺠراء ﺤوار ﻤﻊ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺼورة )
ّ
ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ(؛ ﻝﺘﺤدﻴد ّ
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع.
 −ﻋرض اﻝﻨﺸرة رﻗم)،(٣
ّ
 −اﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.
رﻗم اﻝﻨّﺸﺎط(٤2) :

زﻤن اﻝﻨّﺸﺎط ( ٣٠ ) :دﻗﻴﻘﺔ.

اﺴم اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﻴق ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.

اﻝﺠﻠﺴﺔ :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻴﻘﺘرب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرب اﻷول وﻴﺴر ﻝﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ أذﻨﻪ ﺒﺼوت ﻤﻨﺨﻔض ،وﻴطﻠب ﻤﻨﻪ
إﻋدﺘﻬﺎ ﻝﻠزﻤﻴل اﻝﻤﺠﺎور ،وﻫﻜذاإﻝﻰ أن ﻴﺼل اﻝور إﻝﻰ اﻝﻤﺘدرب اﻵﺨﻴر ﻓﻴﺴﺄل اﻝﻤدرب ﻤﺎ اﻝذي وﺼل إﻝﻴك،

ﺴﻴﺠد أن اﻝﺴﻤﻊ واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒر اﻷﺸﺨﺎص ﻀﻴﻊ ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط:
 ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث.اﻝﺘﻌﻠم
اﻝﻘﺒﻠﻲ :اﻹﻤﻼء اﻝﻤﻨظور ﻝﻠﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث
ّ
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻜﺘب
ّ
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﺤوار ،ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،اﻝﻌﺼف اﻝذﻫﻨﻲ.
اﻹﺠراءات:
اﻝﺠﻠوس ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻜﺒﻴرﺘﻴن.
 −ﻴﻌطﻲ اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن أرﻗﺎم) (١،٢وﻴطﻠب ﻤﻨﻬم اﻝﺠﻠو
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻋداد ﺨطﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴﻴس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻝﻠﺼف اﻝﺜﺎﻝث

ﺒﺤﺴب اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﻤرت ﻓﻲ ﻨﺸرة رﻗم)(٣
 −ﺘﻌرض ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻴﺠري اﻝﻤدرب ﻨﻘﺎﺸﺎ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن
ﻴدرس اﻹﻤﻼء اﻝﻤﺴﻤوع ﻤن اﻝﺼف اﻷول أو اﻝﺜﺎﻨﻲ؟
 −ﻴطرح اﻝﻤدرب ﺴؤاﻻ :ﻝم ﻝم ﻴدر
 −ﻴﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤدرب إﺠﺎﺒﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜم ﻴﻐرﺒﻠﻬﺎ وﻴﺨرج ﻤﻌﻬم ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﻘدرة

ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤﻔردات ﻝدﻴﻬم.
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط( 3:

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :اﻷﻨﺎﺸﯿد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

اﻝﻨﺸﺎط ( ٣٠ ) :دﻗﻴﻘﺔ.
زﻤن ّ
ااﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻨﺸﺎد ﺒﻌض اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻤن اﻝذاﻜرة.

ﻫدف اﻝ ّﻨﺸﺎط:

 ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ. -ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

اﻝﻘﺒﻠﻲ :اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت.
اﻝﺘﻌﻠم
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻋﺼف ذﻫﻨﻲ

اﻹﺠراءات:
−
−
−
−
−
−

ﻴطرح اﻝﻤدرب أﺴﺌﻠﺔ وﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺼف اﻝذﻫﻨﻲ ،ﻤﻨﻬﺎ:
ﻤﺎ اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘدرﻴﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت؟
ﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت؟
ﻤﺎ اﻝﻐرض ﻤن ﺘوظﻴف اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت واﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎرة اﻝﻠﻐوﻴﺔ؟
ﻴﻘﺴم اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤن اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺒﺘﻜﺎرﻫﺎ.
ﻴﻘﺴم اﻝﻤدرب ﻨﺸرة رﻗم ) (١ﻜل ﻋﻨوان ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ُﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷرﺒﻌﺔ
وﻴطﻠب ﻤﻨﻬم ﻤﻨﺎﻗﺸﻨﻬﺎ ،وﻋرض آراءﻫم ﺒﻬﺎ.
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط ( 4
زﻤن اﻟﻨﺸﺎط  30دﻗﯿﻘﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
اﻝﻨﺸﺎط :ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرﺘﻲ اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻷوﻝﻰ
اﺴم ّ
اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻨﺸﺎد ﺒﻌض اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻤن اﻝذاﻜرة.

ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط:

 ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ. -ﺘﻌرف ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

اﻝﻘﺒﻠﻲ :اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت.
اﻝﺘﻌﻠم
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻹﺠراءات:
رﻗم )/٢أ( و)/٢ب(.
اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻴﻌطﻴﻬم ورﻗﺘﻲ ﻋﻤل رﻗم
 −ﺘوزﻴﻊ
ّ
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﺈﺤدى اﻝطرق ُ
−

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ :أﻨﺎﺸﻴد وﻤﺤﻔوظﺎت اﻝﺼف اﻷول

−

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :أﻨﺎﺸﻴد وﻤﺤﻔوظﺎت اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ

−

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :أﻨﺎﺸﻴد وﻤﺤﻔوظﺎت اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻝث

 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻓﺘﺢ ﻜﺘب اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،واﻝﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرﺘﻲ اﻷﻨﺎﺸﻴد

واﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻝﺼف ﻤن اﻝﺼﻔوف.
 −ﺘﻌرض ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.
 −ﻴﻌرض اﻝﻤدرب ﻨﺸرة رﻗم)/٢أ( و)/٢ب(ٕ ،واﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻜﺘﺒت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻨﺸرات.
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط( 5
زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 30دﻗﯿﻘﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ :ااﻟﺜﺎﻨﯿﺔ.
اﻝﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﻴق ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺨطوات ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
اﺴم ّ
اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ذﻜر ﺒﻌض اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔظون.

ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط:

 ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ. -ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

اﻝﻘﺒﻠﻲ :ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت.
اﻝﺘﻌﻠم
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻹﺠراءات:
اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺴﺎﺒق.
 −ﻴطﻠب ُ
ودرس ﻤﺤﻔوظﺎت.
درس أﻨﺎﺸﻴد ودر
اﻝﻤدرب إﺒﻘﺎء اﻝﻜﺘب ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ در
 −وﻴطﻠب ُ

 −ﻴوزع اﻝﻤدرب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت أﻗﻼم ﺘﺨطﻴط وأوراق ﻗﻼب).(Flip chart
 −ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤــدرب اﻝﻤﻬﻤــﺔ اﻝﻤطﻠــوب ﻤــﻨﻬم ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ،وﻫــﻲ إﻋــداد ﺨطــﺔ ﺒﺤﺴــب ﺨطـوات ﺘــدرﻴﻴس ﻤﻬــﺎرة اﻷﻨﺎﺸــﻴد وﻤﻬــﺎرة

اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺼف ُﻤﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﺨرى.

 −ﺘﻌرض ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘﻌﻠق اﻝﺨطﺔ ﻋﻠﻰ ﺠدار وﺘﻜون اﻝﺼﻔوف ﻤرﺘﺒﺔ :اﻝﺼف اﻷول ﺜم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺜم اﻝﺜﺎﻝث
 −ﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤدرب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
 −ﻴرﺒط اﻝﻤدرب ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻜل ﺨطﺔ ﻤن ﺨطط اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻊ ﺨطوات اﻝﺘدرﻴس.
 −ﻴﻘﺎرن اﻝﻤدرب ﻤﻊ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻝﻔرق ﺒﻴن ﺘدرﻴﻴس اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻷﻨﺎﺸﻴد واﻝﻤﺤﻔوظﺎت.
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اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ:
 −ﻤﺎ ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ؟
 −ﻤﺎ ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ؟

اﻻﻤﺘداد:
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻋداد ﺨطط ﻝﺘدرﻴس اﻷﻨﺎﺸﻴد ،وﺨطط ﻝﺘدرﻴس
اﻝﻤﺤﻔوظﺎت ،وﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ اﻝزﻤﻼء
 −اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤراﺠﻊ ﻝﻼﺴﺘزادة.
اﻝﻤراﺠﻊ
 −ظﺎﻓر ،ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل ،واﻝﺤﻤﺎدي ،ﻴوﺴف ) (٢٠٠١اﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
اﻝرﻴﺎض :دار اﻝﻤرﻴﺦ.
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اليوم التدريبي الرابع
مهارات القراءة األساسية
مهارة الوعي الصوتي

المقدمة:

نرحب بكم في جلسات اليوم التدريبي ،إذ تتوزع فعالياته ضمن جلسات ثالث على النحو اآلتي:

كما سيتم الحديث في الجلسة األولى عن مهارات القراءة األساسية والمكونات األساسية والمهارات الفرعية

الخاصة بكل مهارة.

الصوتي ومستوياته.
الوعي
وفي الجلسة الثانية سيتم التحدث فيها عن مفهوم
ّ
ّ
وفي الجلسة الثالثة :يتم فيها تطبيق مهارات الوعي الصوتي وتعرف مفهوم قراءة أصوات الحروف وتطبيقاته.

النتاجات العامة

تعرف المشاركون اآلتي:
 ُّ-

مهارات القراءة األساسية للصفوف المبكرة.

 -مفهوم الوعي الصوتي ومستوياته.

النتاجات الخاصة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ -

 المهارات األساسية للقراءة. نموذج سلفيا في التدريس. -مفهوم الوعي الصوتي.

-

 مستويات الوعي الصوتي.تطبيق المشاركين تدريس المهارات الفرعية اآلتية بإتقان:

 -مهارات الوعي الصوتي:

 -تمييز األصوات سماعيًّا( :تمييز الصوت األول).

سماعيا.
 دمج األصوات لتكوين كلمةً
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اﻟﯿوم اﻟﺘدرﯿﺒﻲ اﻟر اﺒﻊ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷ وﻟﻰ
ﻤﻬﺎرات أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة

النتاجات العامة للجلسة:
-

تعرف المشاركين اآلتي:
ّ
 مهارات القراءة األساسية للصفوف المبكرة. -نموذج تدريس القراءة.

 -مفهوم قراءة أصوات الحروف.

 -مستويات قراءة أصوات الحروف وتطبيقاتها.

النتاجات الخاصة:
-

توضيح المدرب/اة للمشاركين اآلتي:
 -مفهوم القراءة.

 -أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة.

 -تحديد المدرب/اة مهارات القراءة األساسية.

 استنتاج المشاركين أهمية اكتساب مهارات القراءة في مرحلة مبكرة.تعرف المشاركين نموذج تدريس القراءة.
 ّ تطبيق المشاركين تدريس المهارات الفرعية اآلتية بإتقان:مهارات الوعي الصوتي:ًّ
سماعيا( :تمييز الصوت األخير).
 oتمييز األصوات
 oتقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.

o

التالعب باألصوات سماعيًّا( :حذف الصوت األول).
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الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية
الموضوع الفرعي :مفهوم القراءة

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط90( :

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

دﻗﯿﻘﺔ) اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻘراءة ،اﻟﻤﻔﻬوم ،اﻷﻫﻤﯿﺔ ،ﻨﻤوذج اﻟﺘدرﯿس

اﻟﺠﻠﺴﺔ:اﻷوﻟﻰ

التهيئة والتحفيز:

 -يطرح المدرب/اة األسئلة اآلتية :ما المقصود بالقراءة؟ ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة؟

( 10دقائق)

أهداف النشاط
يوضح المدرب/اة اآلتي:
ّ
 -مفهوم القراءة.

 -أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة.

المدرب مهارات القراءة األساسية.
 ي ّحدد ّ
 -يستنتج المشاركون أهمية اكتساب مهارات القراءة في مرحلة مبكرة.

-

يتعرف المشاركون نموذج تدريس القراءة.
ّ

التعلّم القبلي :التحديات التي واجهها المشاركون أثناء تدريس مهارة القراءة.
أدوات النشاط :جهاز عرض ،أقالم تخطيط ،أوراق عرض.

( 10دقائق)

ناقش – شار ْك).
استراتيجية تنفيذ الّنشاط :نقاش جماعي ،التدريس المباشر ،استراتيجية (ف ِّكرْ -
( 70دقيقة)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
السؤال اآلتي:
 باستخدام أسلوب ( ف ِّكر -نا ْقش – شار ْك ) يطلب المدرب/اة من المجموعات اإلجابة عن ّ
ما المقصود بالقراءة؟
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 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3بعد االستماع إلى إجابات جميع المجموعات ،ويوضح للمشاركين مفهومالقراءة.

ناقش –
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويطلب من المشاركين في المجموعات باستخدام أسلوب ( ف ِّكرْ -شار ْك ) مناقشة السؤال اآلتي :ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة؟.
يتوجه المدرب/اة إلى المشاركين قائالً :بعد أن تعرفنا على مفهوم القراءة وأهمية تدريسها ،ما المهارات
ّ
األساسية لعملية القراءة؟ يستقبل المدرب/اة إجابات المشاركين ثم يعرض الشريحة رقم ( )5ويوضح المهارات
األساسية للقراءة.

درس القراءة للطلبة في الصفوف المبكرة؟ يطلب المدرب/اة من مجموعة من
 يسأل المدرب/اة :كيف ت َّالمشاركين تقديم أمثلة عملية لكيفية تنفيذهم لدرس القراءة مع الطلبة.

موضحا كيفية تعلم األطفال القراءة ويناقشها مع المشاركين ويستمع
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()6ً
إلجاباتهم.
 يقوم المدرب/اة بالتوجه إلى المشاركين قائالً :هناك نماذج متعددة لتدريس القراءة ،ومن النماذج التي أثبتتموضحا
فاعليتها في تدريس القراءة للصفوف المبكرة نموذج تدريس القراءة التالي ،ويعرض الشريحة رقم ()7
ً
كون من مكونات النموذج .كما هو موضح في ملف المعلم
مكونات النموذج .وتحديد تعريف واضح لكل م ّ
صفحة .9-6

اإلطار النظري والنشرات:
ملف المعلم للغة العربية الصفحات ( 6إلى .)9
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اليوم التدريبي الرابع
الجلسة الثانية

الصوتي
مهارات القراءة األساسية/الوعي
ّ
النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ

 مفهوم الوعي الصوتي. -مستويات الوعي الصوتي.

 -تطبيق المشاركين تدريس مهارات الوعي الصوتي بإتقان.

النتاجات الخاصة

 تحديد المشاركين اآلتي: -مفهوم الوعي الصوتي.

 مستويات الوعي الصوتي. تطبيق المشاركين تدريس المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: -تمييز األصوات سماعيًّا( :تمييز الصوت األول).

 تمييز األصوات سماعيًّا( :تمييز الصوت األخير). تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.سماعيا.
 دمج األصوات لتكوين كلمةً

 -التالعب باألصوات سماعيًّا( :حذف الصوت األول).

72

الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية

الموضوع الفرعي :تدريس مهارات الوعي الصوتي
رقم النشاط1 :

الصوتي ومستوياته.
اسم النشاط :تدريس مهارات مفهوم الوعي
ّ
التهيئة والتحفيز:

زمن النشاط 90( :دقيقة)
الجلسة :الثانية

 -يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي :ما المهارة األولى في تعلم اللغة؟

هدف النشاط:

( 10دقائق)

 -يتعرف المشاركون مفهوم الوعي الصوتي.

حدد المشاركون مستويات الوعي الصوتي.
 ي ّ يطّبق المشاركون تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان: تمييز األصوات سماعيًّا( :تمييز الصوت األول).
سماعيا.
 دمج األصوات لتكوين كلمة
ً

التعلم القبلي:

( 10دقائق)

ما مهارات القراءة األساسية؟

أدوات النشاط:

جهاز عرض ،حاسوب ،صور ممثلة للكلمات الواردة في ملف المعلم لك ّل مهارة (يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط
الصوتي في ملف المعلم.
الوعي
الخاصة بتدريس
يقوم به المدرب/اة على السبورة) ،الفيديو ،أوراق العمل
ّ
ّ
ّ

استراتيجية تنفيذ النشاط:

الفيديو ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

( 15دقيقة)

 المقدمة :موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
الصوتي؟
الوعي
 يسأل المدرب/اة :ما هوّ
ّ

الصوتي .ويناقشه مع المشاركين.
الوعي
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3لتوضيح مفهومّ
ّ
 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4لتوضيح مكونات الوحدة الصوتية في اللغة العربية.
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الصوتي ضمن مجموعاتهم.
 يكلف المدرب المشاركين تحديد أهمية تدريس الوعيّ
الصوتي.
الوعي
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5لتوضيح أهمية تدريسّ
ّ

الصوتي .ويناقشها مع المشاركين.
الوعي
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )6لتوضيح مستوياتّ
ّ
 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )7لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (تمييز الصوت األول في الكلمة سماعيًّا).

( 2,5دقيقة)

تم عرضه:
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )8ويطرح األسئلة اآلتية إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّ( 25دقيقة)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 -ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )9لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (دمج األصوات لتكوين كلمة سماعيًّا).

( 2,5دقيقة)

تم عرضه:
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )10ويطرح األسئلة اآلتية إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّ( 25دقيقة)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّاإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة اللغة العربية ،الصفحات من  12إلى .31
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اليوم التدريبي الرابع
الجلسة الثالثة

مهارات القراءة األساسية /الوعي الصوتي وقراءة أصوات الحروف

النتاجات العامة للجلسة:

الصوتي.
 تطبيق تدريس مهارات الوعيّ
 تعرف المشاركين اآلتي:-

مفهوم قراءة أصوات الحروف.

 -مستويات قراءة أصوات الحروف وتطبيقاتها.

النتاجات الخاصة:

 تطبيق المشاركين تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية: تمييز األصوات سماعيًّا (تمييز الصوت األخير). -تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.

 -التالعب باألصوات سماعيًّا( :حذف الصوت األول).

 التالعب باألصوات سماعيًّا( :استبدال الصوت األول بصوت آخر). التالعب باألصوات سماعيًّا( :إضافة صوت في بداية الكلمة).تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ مفهوم قراءة أصوات الحروف. -مستويات قراءة أصوات الحروف.

 -تدريس مهارة قراءة صوت الحرف مع الحركات القصيرة.
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الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية.

الصوتي وقراءة أصوات الحروف.
الموضوع الفرعي :الوعي
ّ
رقم النشاط1.1:

الصوتي
اسم النشاط :الوعي
ّ
التهيئة والتحفيز:

زمن النشاط 55( :دقيقة)

الصوتي.
 يطلب المدرب/اة من المشاركين ذكر مستويات الوعيّ

هدف النشاط:

الجلسة :الثالثة

( 5دقائق)

 يطبق المشاركون تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان: -تمييز األصوات سماعيًّا :تمييز الصوت األخير.

 تمييز األصوات سماعيًّا :تمييز الصوت األوسط. -تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.

 -التالعب باألصوات سماعيًّا( :حذف الصوت األول).

 التالعب باألصوات سماعيًّا( :استبدال الصوت األول بصوت آخر). -التالعب باألصوات سماعيًّا( :إضافة صوت في بداية الكلمة).

التعلّم القبلي:

( 5دقائق)

ما مها ارت القراءة األساسية؟

أدوات النشاط:
جهاز عرض ،حاسوب ،صور ممثلة للكلمات الواردة في ملف المعلم لك ّل مهارة (يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط
الصوتي في ملف المعلم.
الوعي
الخاصة بتدريس
يقوم به المدرب/اة على السبورة) ،أوراق العمل
ّ
ّ
ّ

استراتيجية تنفيذ النشاط:

 استراتيجية جيكسو ،التأمل.اإلجراءات:
موضحا النتاجات العامة والخاصة للنشاط التدريبي.
 يعرض المدرب شريحة رقم ()3ً
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سداسية.
يقسم المدرب/اة المشاركين في مجموعات
ّ
ّ
تيجية
ا
الصوتي باستخدام
 يعرض المدرب/اة شريحة رقم ( )4ويطلب من المشاركين تطبيق مهارات الوعياستر ّ
ّ
(جكسو).

( 15دقيقة)

ذاتية.
المرحلة األولى :دراسة ّ

الصوتي دراسة ذاتية:
 العمل ضمن مجموعات سداسية (استراتيجية جكسو) لدراسة المستويات التالية للوعيّ
تمييز الصوت األخير سماعيًّا ،تمييز الصوت األوسط سماعيًّا ،تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا ،التالعب

سماعيا،
باألصوات (حذف الصوت األول) سماعيًّا ،التالعب باألصوات (استبدال الصوت األول بصوت آخر)
ّ

سماعيا.
التالعب باألصوات(إضافة صوت في بداية الكلمة)
ّ
-

المجموعة األولى من المشاركين تدرس مهارة (تمييز الصوت األخير سماعيًّا) ،المجموعة الثانية من المشاركين

تدرس مهارة (تمييز الصوت األوسط سماعيا) والمجموعة الثالثة من المشاركين تدرس مهارة (تقطيع الكلمة إلى

أصوات ومقاطع سماعيًّا) ،والمجموعة الرابعة من المشاركين تدرس مهارة (التالعب باألصوات ( حذف الصوت

األول سماعيًّا) .والمجموعة الخامسة من المشاركين تدرس مهارة (التالعب باألصوات (استبدال الصوت األول
سماعيا) ،والمجموعة السادسة من المشاركين تدرس التالعب باألصوات (إضافة صوت في بداية
بصوت آخر
ّ
سماعيا).
الكلمة
ّ
( 20دقيقة)

المرحلة الثانية :التدريب على التدريس.

تيجية جيكسو تمييز الصوت األخير سماعيًّا،
 المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األمالسداسية باستخدام استر ّ
ّ
تمييز الصوت األوسط سماعيًّا ،تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا ،التالعب باألصوات (حذف الصوت
األول ،استبدال ،إضافة) سماعيًّا.

فالمشارك األول يدِّرس (تمييز الصوت األخيرسماعيًّا) ،والمشارك الثاني يدِّرس (تمييز الصوت األوسط سماعيا)

والمشارك الثالث يدِّرس (تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا) ،والمشارك الرابع يدِّرس التالعب باألصوات

(حذف الصوت األول سماعيًّا)  ,والمشارك الخامس ي ّدِّرس التالعب باألصوات (استبدال الصوت األول بصوت آخر

سماعيا).
سماعيا) والمشارك السادس يدِّرس التالعب باألصوات (إضافة صوت في بداية الكلمة
ّ
ّ
المرحلة الرابعة :التأمل
ثم مع المدرب.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ

اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة اللغة العربية ،الصفحات (.)31-12
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( 10دقائق)

الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية
الموضوع الفرعي :قراءة أصوات الحروف

زمن النشاط 35( :دقيقة)

رقم النشاط1.2 :

الجلسة :الثالثة

اسم النشاط :قراءة أصوات الحروف
التهيئة والتحفيز:

( 5دقائق)

 -يوضح المدرب/اة مفهوم قراءة أصوات الحروف ومستوياته.

هدف النشاط:
 يتعرف المشاركون اآلتي:-

مفهوم قراءة أصوات الحروف.

-

مستويات قراءة أصوات الحروف

 -تدريس أصوات الحروف مع الحركات القصيرة بإتقان.

( 5دقائق)

التعلّم القبلي:

الصوتي؟
الوعي
ما مستويات
ّ
ّ
أدوات النشاط:
جهاز عرض ،حاسوب ،بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات السابقة( .يمكن اإلستعاضة عنها

الخاصة بتدريس قراءة أصوات الحروف في ملف المعلم.
بالكتابة على السبورة) ،أوراق العمل
ّ

استراتيجية تنفيذ النشاط:
الفيديو ،التأمل.
اإلجراءات:

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5موضحًّا النتاجات العامة والخاصة للنشاط. -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )6لتوضيح مفهوم قراءة أصوات الحروف .ويناقشه مع المشاركين.

(دقيقة)

(دقيقتان)

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )7لتوضيح مستويات قراءة أصوات الحروف.ويناقشها مع المشاركين( .دقيقتان) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )8لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (تمييز صوت الحرف مع الحركة القصيرةالفتحة).

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )9إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه.
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( 3دقائق)

( 17دقيقة)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّاإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة اللغة العربية ،الصفحات (.)45-32
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اليوم التدريبي الخامس
الصوتي
مهارات القراءة األساسية/الوعي
ّ
قراءة أصوات الحروف
المفردات

المقدمة

عبر الوعي الصوتي عن القدرة على االستماع ،والتعرف ،والتالعب باألصوات .وهو متطلب سابق لتعلم
ي ّ
يدرب المتعلم على كيفية عمل األصوات في تراكيب وجمل اللغة إذ َّ
إن كل لغة تقوم على
األطفال القراءة؛ ألنه ّ

مفتاحا
وعيا بأصوات اللغة ويعتبر
مجموعة من األصوات .ويشكل الوعي الصوتي
ً
أساسا في تطوير أطفال أكثر ً
ً
لفهم أسماء الحروف وأصواتها وأشكالها .كما يعد مفتاحاً للتهجئة في القراءة والكتابة؛ إذ تتطلب القراءة القدرة
على المعالجة الصوتية للكلمات مثل التجريد والتحليل والتركيب والتي تمكن المتعلم من تمييز المقروء على

الكتابي ويكسبه مرونة في تحليل الكلمات حتى غير المألوف منها.
المستوى الشفهي و
ّ
ٍ
جلسات على النحو اآلتي:
الثاني .إذ تتوزع فعالياته على ثالث
يبي
ّ
نرحب بكم في جلسات اليوم التدر ّ
 -الجلسة األولى :يتم فيها نمذجة وتطبيق مهارة قراءة أصوات الحروف ومستوياته

 الجلسة الثانية :وفيها سيتم عرض مهارة المفردات من خالل تعريف المفهوم ،ثم االنتقال إلى آلياتائي من خالل استراتيجيات محددة.
تدريس المفردات في
ِّ
النص القر ّ

النتاجات العامة

تعرف المشاركين مفهوم المهارات اآلتية:
 ّ الوعي الصوتي. قراءة أصوات الحروف. -المفردات

تعرف المشاركين مستويات المهارات اآلتية:
 ّ الوعي الصوتي. -قراءة أصوات الحروف.

تعرف المشاركين تطبيقات المهارات اآلتية:
ّ -
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 الوعي الصوتي. قراءة أصوات الحروف. -المفردات.

النتاجات الخاصة

 -تحديد المشاركين اآلتي:

 مفهوم قراءة أصوات الحروف. مستويات قراءة أصوات الحروف. -مفهوم مهارة المفردات.

-

تطبيق المشاركين تدريس المهارات الفرعية اآلتية بإتقان:
 -مهارات الوعي الصوتي:

ًّ
سماعيا( :تمييز الصوت األخير).
 تمييز األصوات -تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.

-

التالعب باألصوات سماعيًّا( :حذف الصوت األول).

 -مهارة قراءة أصوات الحروف:

 أصوات الحروف مع الحركات القصيرة.ممدودا (باأللف والواو والياء).
 صوت الحرفً

 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف. -تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتيَّة.

الصوتية لتكوين كلمات.
 دمج المقاطعّ
 مهارة المفردات: -مفاتيح السياق

 المعاني المتعددة -شبكة المفردات.

 الصفة المضافة. -عائلة الكلمة.
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اليوم التدريبي الخامس
الجلسة األولى
مهارات القراءة األساسية /قراءة أصوات الحروف
النتاجات العامة للجلسة

-

-

تطبيق المشاركين تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف بإتقان.

النتاجات الخاصة:
يتمكن المشاركون من تطبيق تدريس ما يأتي بإتقان:
ممدودا (باأللف والواو والياء).
 صوت الحرفً
 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف. -تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتيَّة.

الصوتية لتكوين كلمات.
 دمج المقاطعّ
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الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية
الموضوع الفرعي :قراءة أصوات الحروف
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

زمن النشاط 90( :دقيقة)

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﻗراءة أﺼوات

الجلسة :األولى

اﻟﺤروفوالتحفيز:
التهيئة

 -يطلب المدرب/اة من المشاركين ذكر مستويات قراءة أصوات الحروف.

هدف النشاط:



( 10دقائق)

يتمكن المشاركون من تطبيق تدريس ما يأتي بإتقان:

ممدودا (باأللف والواو والياء).
 صوت الحرف
ً
 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف.
 تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتيَّة.

الصوتية لتكوين كلمات.
 دمج المقاطع
ّ

(  10دقائق)

التعلّم القبلي:

الصوتي؟
الوعي
ما مستويات
ّ
ّ
استراتيجية تنفيذ النشاط:
الفيديو ،مجموعات عمل جيكسو ،التأمل

أدوات النشاط:

جهاز عرض ،حاسوب ،بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات السابقة(.يمكن االستعاضة عنها

الخاصة بتدريس قراءة أصوات الحروف في ملف المعلم.
بالكتابة على السبورة) ،أوراق العمل
ّ

اإلجراءات:

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )2موضحًّا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.مد األلف)
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (تمييز صوت الحرفممدودا مع ّ
ً
( 3دقائق)

83

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه:-

كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟

-

ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

( 22دقيقة)

ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟
تمت إدارتها؟
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ
اتيجية (جيكسو)
 تطبيق بقية مهارات قراءة أصوات الحروف باستخدام استر ّسداسية.
يقسم المدرب/اة المشاركين في مجموعات
ّ
ّ

( 15دقيقة)

ذاتية.
 -المرحلة األولى :دراسة ّ

ثالثية (استراتيجية جكسو) لدراسة المستويات اآلتية لقراءة أصوات الحروف دراسة ذاتية:
العمل ضمن مجموعات
ّ
ممدودا (باأللف والواو والياء)  ،التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف ،وتحليل الكلمات إلى
صوت الحرف
ً
الصوتية لتكوين كلمات .المجموعة األولى والثانية من المشاركين تدرس مهارة (صوت
صوتية ،ودمج المقاطع
مقاطع
ّ
ّ
ممدودا (باأللف والواو والياء) المجموعة الثالثة والرابعة من المشاركين تدرس مهارة (التمييز بين الحركات
الحرف
ً

صوتية)،
القصيرة والطويلة للحرف) ،والمجموعة الخامسة من المشاركين تدرس مهارة (تحليل الكلمات إلى مقاطع
ّ

الصوتية لتكوين كلمات).
والمجموعة السادسة تدرس مهارة (دمج المقاطع
ّ
 -المرحلة الثانية :التدريب على التدريس.

( 20دقيقة)

ممدودا (باأللف
تيجية جيكسو صوت الحرف
المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األم
ً
السداسية باستخدام استر ّ
ّ
صوتية ،ودمج المقاطع
والواو والياء) ،التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف ،وتحليل الكلمات إلى مقاطع
ّ

ممدودا (باأللف والواو والياء) ،والمشارك
الصوتية لتكوين كلمات .فالمشارك األول و/أو الثاني يدِّرس صوت الحرف
ً
ّ
الثالث و/أو الرابع يدِّرس التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف ،والمشارك الخامس يدِّرس مهارة تحليل
الصوتية لتكوين كلمات.
صوتية ،والمشارك السادس يدِّرس مهارة دمج المقاطع
الكلمات إلى مقاطع
ّ
ّ

( 10دقائق)

 المرحلة الثالثة :التأملثم مع المدرب/اة.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ
اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة اللغة العربية ،الصفحات (.)45-32
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اليوم التدريبي الخامس
الجلسة الثانية

مهارات القراءة األساسية /المفردات

النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ّ
 مفهوم المفردات. -مهارات المفردات الفرعية.

 -تطبيق تدريس مهارات المفردات الفرعية.

النتاجات الخاصة
 تحديد المشاركين اآلتي: -مفهوم المفردات.

 مهارات المفردات الفرعية. تطبيق المشاركين تدريس مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان: -مفاتيح السياق.

 المعاني المتعددة. -شبكة المفردات.

 -الصفة المضافة.
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اﻟﻤوﻀوع اﻟرﺌﯿس :ﻤﻬﺎرات اﻟﻘراءة

اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ .اﻟﻤوﻀوع اﻟﻔرﻋﻲ :ﺘدرﯿس

زمن النشاط 90( :دقيقة)

اﻟﻤﻔردات.

الجلسة :الثانية

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1:

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺘدرﯿس اﻟﻤﻔردات
التهيئة والتحفيز:

 -يسأل المدرب المشاركين :ما أهمية تدريس المفردات في فهم النص.

هدف النشاط:

( 5دقائق)

 يحدد المشاركون اآلتي: -مفهوم المفردات.

 مهارات المفردات الفرعية.يطبق المشاركون تدريس مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان:
ّ
 مفاتيح السياق. المعاني المتعددة. -شبكة المفردات.

 -الصفة المضافة.

-

التعلّم القبلي:

عائلة الكلمة.
( 10دقائق)

 -أساليب تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف.

أدوات النشاط:

الخاصة بتدريس المفردات الواردة في ملف المعلم.
جهاز عرض ،حاسوب ،النصوص أوراق العمل
ّ
استراتيجية تنفيذ النشاط:
الفيديو ،مجموعات عمل جيكسو ،التأمل.
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اإلجراءات:
موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
موضحا مفهوم المفردات .ويناقشه مع المشاركين.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً

موضحا أهمية تدريس المفردات .ويناقشها مع المشاركين.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()4ً
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5لعرض المهارات الفرعية لتدريس المفردات .ويوضحها للمشاركين. -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )6لعرض فيديو بعنوان (عائلة الكلمة).

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )7إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه.

( 3دقائق)

( 12دقيقة)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )8لعرض فيديو بعنوان (مفاتيح السياق). -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )9إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه.

( 3دقائق)

( 12دقيقة)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّاتيجية (جيكسو)
 تطبيق بقية مهارات المفردات باستخدام استر ّ( 15دقيقة)

ذاتية.
المرحلة األولى :دراسة ّ

ثالثية (استراتيجية جكسو) لدراسة المستويات التالية لمهارة المفردات دراسة ذاتية :شبكة
العمل ضمن مجموعات
ّ
المفردات ،والمعاني المتعددة ،الصفة المضافة .المجموعة األولى والثانية من المشاركين تدرس مهارة (شبكة
المفردات) ،والمجموعة الثالثة والرابعة من المشاركين تدرس مهارة (المعاني المتعددة) ،والمجموعة الخامسة والسادسة
تدرس مهارة (الصفة المضافة).
( 20دقيقة)

المرحلة الثانية :التدريب على التدريس.

المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األم شبكة المفردات ،والمعاني المتعددة ،والصفة المضافة .فالمشارك األول

و/أو الثاني يدِّرس شبكة المفردات ،والمشارك الثالث و/أو الرابع يدِّرس المهارة الثانية المعاني المتعددة ،والمشارك
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الخامس و/أو السادس يدِّرس مهارة الصفة المضافة.
( 10دقائق)

المرحلة الثالثة :التأمل
ثم مع المدرب/اة.
 يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّاإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة اللغة العربية ،الصفحات ()165-148
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اليوم التدريبي الخامس
الجلسة الثالثة

مهارات القراءة األساسية/االستيعاب القرائي

النتاجات العامة للجلسة:

تعرف المشاركين اآلتي:
ّ
ائي.
 -مفهوم االستيعاب القر ّ

ائي الفرعية.
 مهارات االستيعاب القر ّعية.
ائي الفر ّ
 -تطبيق المشاركين تدريس مهارات االستيعاب القر ّ

النتاجات الخاصة:

ائي.
 -تحديد المشاركين مفهوم االستيعاب القر ّ

ائي اآلتية:
 مناقشة المشاركين تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القر ّ التفكير بالمعرفة السابقة حول النص.
 طرح األسئلة واإلجابة عنها.
 التلخيص.
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الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية

الموضوع الفرعي :تدريس االستيعاب القرائي
زمن النشاط 90( :دقيقة)

رقم النشاط1 :

الجلسة :الثالثة

اسم النشاط :تدريس االستيعاب القرائي

(دقيقتان ونصف)

التهيئة والتحفيز:
 يوضح المدرب أهمية تدريس مهارات االستيعاب القرائي.أهداف النشاط:

يحدد المشاركون مفهوم االستيعاب القرائي.
ّ

عية.
يتعرف المشاركون مهارات االستيعاب القرائي الفر ّ
ّ
 يناقش المشاركون تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائي اآلتية بإتقان: التفكير بالمعرفة السابقة حول النص. طرح األسئلة واإلجابة عنها. -التلخيص.

التعلّم القبلي:

ائي.
طرق تدريس المفردات في ّ
الن ّ
ص القر ّ
أدوات النشاط:

جهاز عرض ،حاسوب ،النصوص الواردة في دليل المعلم.
استراتيجية تنفيذ النشاط:

عرض فيديو ،التدريس المباشر ،طرح األسئلة ،التأمل.

( 15دقيقة)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
موضحا مفهوم االستيعاب القرائي.
المدرب/اة الشريحة رقم ()4
ً
 يعرض ّموضحا استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي (قبل وأثناء وبعد
 يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ()8-7-6-5ً
القراءة).
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 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )9لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (التفكير بالمعرفة السابقة حول النص).

(دقيقتان ونصف)

تم عرضه.
 يعرض المدرب الشريحة رقم ( )10ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّ( 20دقيقة)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )11لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (طرح األسئلة حول النص واإلجابة عنها).

(دقيقتان ونصف)

تم عرضه.
 يعرض المدرب الشريحة رقم ( )12ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّ( 25دقيقة)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )13لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (التّلخيص).

(دقيقتان ونصف)

تم عرضه.
 يعرض المدرب الشريحة رقم ( )14ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّ( 20دقيقة)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟

 ما دور ك ّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟تمت إدارتها؟
 -ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف ّ

اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم في مادة اللغة العربية  ،الصفحات(.)204 -184
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اليوم التدريبي السادس
مهارة االستيعاب القرائي
مهارة الكتابة
مقدمة:

ٍ
جلسات على النحو اآلتي:
يبي الثالث .إذ تتوزع فعالياته على ثالث
نرحب بكم في جلسات اليوم التدر ّ
ثم االنتقال إلى آليات تدريس نصوص
ائيّ ،
 الجلسة األولىّ :ويتم فيها عرض مفهوم االستيعاب القر ّ
ائي من خالل استراتيجيات محددة.
اإلستيعاب القر ّ
التطبيقي في التدريب على تدريس مهارات االستيعاب
 الجلسة الثانية :يتم فيها االنتقال إلى المستوىّ

ائي.
ائي من خالل تطبيق استراتيجيات محددة تسهم في االستيعاب القر ّ
القر ّ
ثم التطبيق على تدريس مهارات الكتابة المختلفة من
 الجلسة الثالثة :الكتابة وفيها عرض لمفهوم الكتابةّ ،ائية محددة.
كتابة الحرف إلى كتابة الكلمة والجملة بخطوات إجر ّ
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اليوم التدريبي السادس
الجلسة األولى

مهارات القراءة األساسية /االستيعاب القرائي
النتاجات العامة للجلسة
عية
 -تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائي الفر ّ

النتاجات الخاصة

 -يطبق المشاركون تدريس المهارات اآلتية:

النص من خالل الصورة والعنوان.
 التنبؤ بمحتوىّ
النص.
 التنبؤ بمضامين األجزاء التالية منّ
الحسية.
 تكوين الصورّ
 -إعادة السرد.
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الموضوع الرئيس :مهارات القراءة األساسية

ائي.
الموضوع الفرعي :تدريس االستيعاب القر ّ
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

زمن النشاط 90( :دقيقة)

ﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺘدرﯿس اﻻﺴﺘﯿﻌﺎب اﻟﻘراﺌﻲ

الجلسة :األولى

التهيئة والتحفيز:

النص؟
النص على فهم
 ما أثر تدريب المتعلم على التنبؤ بمضامين األجزاء التالية منّ
ّ
أهداف النشاط:

( 15دقائق)

طبق المشاركون تدريس المهارات اآلتية:
 ي ّالنص من خالل الصورة والعنوان.
 التنبؤ بمحتوىّ
النص.
 التنبؤ بمضامين األجزاء التالية منّ
الحسية.
الصور
ّ
 تكوين ّالسرد.
 -إعادة ّ

ائي في مرحلة (قبل وأثناء وبعد) القراءة.
التعلّم القبلي :معرفة مهارات االستيعاب القر ّ
أدوات النشاط :جهاز عرض ،حاسوب ،النصوص الواردة في دليل المعلم ,ملحق رقم (.)1

( 15دقائق)

استراتيجية تنفيذ النشاط:

 -مجموعات جكسو ،التأمل.

اإلجراءات:

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )2لتوضيح النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3التي توضح استراتيجيات االستيعاب القرائي ويذ ّكر المشاركين بها.

( 15دقيقة)

جية (جكسو).
ائي باستخدام استراتي ّ
 يطبق المتدربون استراتيجيات االستيعاب القر ّسداسية ويوزع أوراق العمل المتضمنة للنصوص القرائية على المجموعات
يقسم المدرب المتدربين في مجموعات
ّ
ّ
الموجودة في ملحق اليوم التدريبي األول رقم ( )1والموجودة ضمن العرض التقديمي للشرائح رقم (-7-6-5-4

.)8
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( 10دقائق)

ذاتية.
 -المرحلة األولى :دراسة ّ

النص
ثالثية لدراسة المستويات التالية لمهارة االستيعاب القرائي دراسة ذاتية (التنبؤ بمحتوى
العمل ضمن مجموعات ّ
ّ
الحسية) و (إعادة
النص) و (تكوين الصور
من خالل الصورة والعنوان) و (التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من
ّ
ّ

النص) والمجموعة
السرد) .المجموعة األولى والثانية من المشاركين تدرس مهارة (التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من
ّ
ّ
النص من خالل الصورة والعنوان) ،والمجموعة الخامسة
الثالثة والرابعة من المشاركين تدرس مهارة (التنبؤ بمحتوى
ّ
الحسية) ،والمجموعة السادسة تدرس مهارة (إعادة السرد).
تدرس مهارة (تكوين الصور
ّ

( 25دقيقة)

 -المرحلة الثانية :التدريب على التدريس.

النص من خالل الصورة والعنوان) ،و((التنبؤ بمضامين
المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األم (التنبؤ بمحتوى
ّ
السرد) فالمشارك األول و/أو الثاني يدِّرس مهارة
النص) و(تكوين الصور
األجزاء التالية من
ّ
الحسية) و (إعادة ّ
ّ

النص من خالل الصورة والعنوان) ،والمشارك الثالث و/أو الرابع يدِّرس مهارة (التنبؤ بمضامين
(التنبؤ بمحتوى
ّ
الحسية) ،والمشارك السادس يدِّرس مهارة
النص) .والمشارك الخامس يدِّرس مهارة (تكوين الصور
األجزاء التالية من
ّ
ّ

(إعادة السرد).

( 10دقائق)

 -المرحلة الثالثة :التأمل

ثم مع المدرب.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ
اإلطار النظري والنشرات :الملحق رقم ()1
ملف المعلم لمادة اللغة العربية الصفحات (.)204 -184
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اليوم التدريبي السادس
الجلسة الثانية
مهارات القراءة األساسية/مهارة الكتابة

النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ
-

مفهوم الكتابة.

 -مهارات الكتابة الفرعية.

النتاجات الخاصة للجلسة

 -تحديد المشاركين مفهوم الكتابة.

 تطبيق المشاركين تدريس المهارات اآلتية بإتقان: كتابة الحروف. كتابة الكلمات. -كتابة الجمل.
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األساسية.
الموضوع الرئيس :مهارات القراءة
ّ

الموضوع الفرعي :مهارة الكتابة.

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

الجلسة :الثانية

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﻤﻬﺎرة اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ.

( 5دقائق)

التهيئة والتحفيز:

 يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي على المشاركين :متى تبدأ مرحلة الكتابة عند األطفال؟ وكيف يمكننا وصف هذهالمرحلة البدائية من الكتابة؟

أهداف النشاط:
حدد المشاركون تدريس المهارات اآلتية:
 ي ّيطبق المشاركون تدريس المهارات اآلتية بإتقان:
ّ
-

كتابة الحروف.
كتابة الكلمات.

 -كتابة الجمل.

الصوتي وقراءة أصوات الحروف.
الوعي
التعلّم القبلي:
ّ
ّ
الخاصة بتدريس الكتابة الواردة في ملف المعلم ،ملحق
أدوات النشاط :جهاز عرض ،حاسوب ،الحروف وأوراق العمل
ّ
رقم (.)2
استراتيجية تنفيذ النشاط:

 -النمذجة ،استراتيجية جكسو ،التأمل.

( 10دقائق)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
موضحا مفهوم الكتابة.
 يعرض المدرب/اةا الشريحة رقم ()3ً
 يوضح المدرب/اة خطوات تدريس الكتابة من خالل الشريحة رقم (.)4سداسية.
يوزع المدرب/اة المشاركين في مجموعات
ّ

 -ينمذج المدرب/اة تدريس مهارات الكتابة.
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( 10دقائق)

( 5دقائق)

 المرحلة األولى :النمذجةينمذج المدرب/لة تدريس كتابة الحروف:
 ين ْمذج المدرب/اة تدريس كتابة الحروف. -الهدف :أن يتقن المعلم/اة تدريس كتابة الحروف بخط واضح لرسم الحرف.

 يقول المدرب للمشاركين :اآلن سأقوم بتدريس كتابة الحروف .أرجو منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف األولى.التهيئة:

اضح وجميل.
 -اليوم سنتعلم كتابة الحرف (ب) بخطٍّ و ٍ

النمذجة :

ثم يلفت انتباه المشاركين َّ
أن
دون على ّ
السبورة حرف (ب) بشكل منقط ويقف على يمين السبورة ّ
 المدرب/اة :ي ّالكتابة في العربية من اليمين إلى اليسار.
 -المدرب/اة :يتتبع أسهم حرف (ب) من اليمين إلى اليسار مع عدم رفع يده أثناء الكتابة.

كرر التدريب السابق ثالث مرات.
 المدرب/اة :ي ّالممارسة الموجهة:

أسهما تشير إلى اتجاه كتابة حرف (ب) على السبورة.
 المدرب/اة :يرسمً
 -المدرب/اة :يخرج المعلم أحد المشاركين على السبورة لتتبع رسم الحرف.

 المدرب/اة :يمسك المدرب/اة يد المشارك حتى يساعده على الكتابة بشكل صحيح ومن اليمين إلى اليسار. -المدرب/اة والمشارك :يكتبان الحرف بتتبع األسهم.

 -المدرب/اة والمشارك :يكتبان الحرف برسم صحيح دون وجود األسهم التي تشير إلى اتجاه رسم الحرف.

الممارسة المستقلة:

 المدرب/اة :يطلب من المشاركين الرجوع إلى ملف المعلم وتتبع أسهم الحرف بأنفسهم في البطاقات المكتوبعليها الحرف ومن األسفل إلى األعلى.

ٍ
بشكل مستقل.
ليقيم تتبعهم األسهم المرسومة للحرف وكتابتهم للحرف
يتجول بين المشاركين ّ
 المدرب/اةّ :قدم التغذية الراجعة للمشاركين.
 -المدرب/اة :ي ّ

مستعينا بالملحق رقم (.)2
 المدرب/اة :يعرض بعض القواعد الرئيسة لتدريس الكتابةً
المرحلة الثانية :دراسة ذاتية.

( 25دقيقة)

ثالثية (استراتيجية جكسو) لدراسة المستويات التالية لمهارة الكتابة دراسة ذاتية :كتابة المقاطع،
العمل ضمن مجموعات ّ
كتابة الكلمات ،كتابة الجمل .المجموعة األولى والثانية من المشاركين تدرس مهارة ( كتابة المقاطع) ،والمجموعة الثالثة
والرابعة من المشاركين تدرس مهارة (كتابة الكلمات) ،والمجموعة الخامسة والسادسة تدرس مهارة (كتابة الجمل).
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( 25دقيقة)

المرحلة الثالثة :التدريب على التدريس

المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األم كتابة المقاطع ،كتابة المقاطع ،كتابة الكلمات ،كتابة الجمل .فالمشارك

األول و/أو الثاني يدِّرس كتابة المقاطع .والمشارك الثالث و/أو الرابع يدِّرس كتابة الكلمات .والمشارك الخامس و/أو

السادس مهارة كتابة الجمل.

(10دقيقة)

المرحلة الرابعة :التأمل

ثم مع المدرب/اة.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ
اإلطار النظري والنشرات :ملحق رقم ()2

ملف المعلم لمادة اللغة العربية  ،الصفحات (.)247 -238
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اليوم التدريبي السادس
الجلسة الثالثة
مقدمة في القراءة الجهرية
النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ

 أهمية القراءة الجهرّية (قراءة القصص) للطلبة. -العوامل التي تساعد على تفعيل القراءة الجهرية في الغرفة الصفية.

النتاجات الخاصة

ُّ
تمكن المشاركين من تحديد اآلتي:
-

أهمية القراءة الجهرّية.
ّ
 طرق تشجيع الطلبة على قراءة القصص.كيفية قراءة القصص للطلبة.
ّ
القصة المناسبة للطلبة.
 أسس اختيارّ
القصة.
 األوقات المناسبة لقراءةّ

 -أشكال جلسات القراءة المناسبة للطلبة.
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الموضوع الرئيس :القراءة الجهرّية.
القصة.
الموضوع الفرعي :قراءة
ّ

زمن النشاط 50( :دقيقة)

رقم النشاط1,1 :

الجلسة :الثالثة

اسم النشاط :مقدمة في القراءة الجهرية
التهيئة والتحفيز

المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويطرح السؤال اآلتي :ع ْد بذاكرتك إلى الطفولة وتحدث عن خبرتك في
 يسأل يعرض ّ( 5دقائق)
صة وراويها؟
لقصة أحببتها .ماذا تتذكر من الق ّ
االستماع ّ
هدف النشاط

 يتعرف المشاركون إلى:
القصة لألطفال.
أهمية قراءة

ّ
ّ
 طرق تشجيع الطفل على قراءة القصص.
كيفية قراءة القصص لألطفال.

ّ
القصة المناسبة لألطفال.
 أسس اختيار
ّ
القصة.
 األوقات المناسبة لقراءة
ّ

 أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال.

( 5دقائق)

التعلّم القبلي:

المدرب/اة الشريحة رقم ( )5ويطرح السؤال اآلتي :كيف نجعل القراءة ثقافة أصيلة عند طلبتنا؟
 -يعرض ّ

أدوات النشاط:

جهاز العرض( ، (Data Showحاسوب ،ورق عرض ،أقالم تخطيط ،قصاصات الصقة بستة ألوان.
استراتيجية تنفيذ النشاط :استراتيجية جيكسو ،التأمل.

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
مقدمة:
المدرب/اة بعرض الشريحة رقم ( )6توضح مفهوم القراءة الجهرّية.
 -يقوم ّ
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( 5دقائق)

( 15دقائق)

الدراسة الذاتية:

القصة الجهرّية دراسة ذاتية:
سداسية ( استراتيجية جيكسو) لدراسة العناوين اآلتية لقراءة
 العمل ضمن مجموعاتّ
ّ
وكيفية قراءة القصص لألطفال وأسس
القصة لألطفال وطرق تشجيع الطفل على قراءة القصص
أهمية قراءة
ّ
ّ
ّ
القصة وأشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال.
القصة المناسبة لألطفال واألوقات المناسبة لقراءة
اختيار
ّ
ّ
القصة لألطفال) والمجموعة الثانية ت ْدرس (طرق تشجيع الطفل على قراءة
المجموعة األولى ت ْدرس (أهم ّية قراءة
ّ
القصة
كيفية قراءة القصص لألطفال) والمجموعة الرابعة ت ْدرس (أسس اختيار
القصص) والمجموعة الثالثة ت ْدرس ( ّ
ّ
القصة) والمجموعة السادسة ت ْدرس (أشكال
المناسبة لألطفال المجموعة الخامسة ت ْدرس (األوقات المناسبة لقراءة
ّ
جلسات القراءة المناسبة لألطفال).
( 15دقيقة)

التدريب على التدريس:

القصة لألطفال
أهمية قراءة
اتيجية جيكسو
 المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األمّ
السداسية باستخدام استر ّ
ّ
ّ
القصة المناسبة لألطفال
وكيفية قراءة القصص لألطفال .وأسس اختيار
وطرق تشجيع الطفل على قراءة القصص
ّ
ّ
أهمية قراءة
القصة وأشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال .فالمشارك األول يدِّرس
واألوقات المناسبة لقراءة
ّ
ّ
كيفية قراءة
القصة لألطفال والمشارك الثاني يدِّرس طرق تشجيع الطفل على قراءة القص والمشارك الثالث يدِّرس ّ
ّ
القصة المناسبة لألطفال والمشارك الخامس يدِّرس األوقات
القصص لألطفال والمشارك الرابع يدِّرس أسس اختيار
ّ

القصة والمشارك السادس أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال.
المناسبة لقراءة
ّ

( 5دقائق)

التقويم الختامي :التأمل.
المدرب/اة بتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتقديم اإلجابة عن استفسارات المشاركين.
 يقوم ّاإلطار النظري والنشرات :المادة النظرية بعنوان (القراءة الجهرية).
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الموضوع الرئيس :القراءة الجهرّية.
القصة.
الموضوع الفرعي :قراءة
ّ

زمن النشاط 40( :دقيقة)

رقم النشاط1,2 :

الجلسة :الثالثة

عملية على القراءة الجهرّية.
اسم النشاط :تطبيقات ّ
التهيئة والتحفيز

( 5دقائق)

الصفية؟
المدرب/اة الشريحة رقم ( )7ويطرح السؤال اآلتي :كيف نجعل القراءة الجهرّية ممتعةً في الغرفة
ّ
يعرض ّ
أهداف النشاط
 يطبق المشاركون تدريس استراتيجيات االستيعاب القرائي اآلتية:النص.
 التفكير بالمعرفة السابقة حولّ

النص من خالل الصورة والعنوان.
 التفكير بمحتوىّ
النص.
 وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية منّ
-

الحسية.
تكوين الصور
ّ

النص واإلجابة عنها.
طرح األسئلة حول
ّ
إعادة السرد.

للقصة.
 وضع نهاية مختلفةّ

القصة برسم بسيط.
 التعبير عن أحداثّ
التعلّم القبلي:

أهمية القراءة الجهرّية للطلبة؟
المدرب/اة السؤال اآلتي :ما ّ
 يطرح ّأدوات النشاط:

( 5دقائق)

جهاز العرض( ، (Data Showورق العرض ،قصص أطفال (يفضل استخدام قصص مكتبتي العر ّبية بمعدل قصة
1
واحدة لكل  6-5مشاركين :عنوان واحد أو عناوين مختلفة)

 1على المدرب جمع القصص في نهاية التدريب الستخدامها في ورشات تدريبية أخرى.
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استراتيجية تنفيذ النشاط :جيكسو ،مجموعات ثنائية ،التأمل.

اإلجراءات:

 المقدمة:

النص من خالل
النص ،التفكير بمحتوى
المدرب/اة استراتيجيات االستيعاب القرائي (التفكير بالمعرفة السابقة حول
ّ
ّ
 يعرض ّ
النص
الحسية ،طرح األسئلة حول
النص ،تكوين الصور
الصورة والعنوان ،وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من
ّ
ّ
ّ
القصة برسم بسيط) التي
للقصة ،التعبير عن أحداث
واإلجابة عنها ،إعادة السرد ،تكليف الطلبة بوضع نهاية مختلفة
ّ
ّ
ويوضحها.
يمكن العمل عليها في أنشطة القراءة الجهرية
ّ

المدرب/اة استراتيجيات ما قبل قراءة َّ
ص.
الن ّ
المرحلة األولى :ينمذج ّ

( 5دقائق)

القصة بإتقان.
 الهدف :أن يطبق المشاركون استراتيجيات ما قبل قراءةّ
اتيجية التفكير
اتيجية التفكير بالمعرفة السابقة حول
 يقولالنص واستر ّ
المدرب/اة للمشاركين :اآلن سأقوم بتدريس استر ّ
ّ
ّ
ص من خالل الصورة والعنوان .أرجو منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف األولى.
بمحتوى ّ
الن ّ

القصة من خالل
القصة من خالل ربطها بمعرفتهم السابقة والتنبؤ بمحتوى
 اليوم سنتعلم كيف ن ّش ّوق الطلبة لسماعّ
ّ
الصورة والعنوان.
قصة (حفلة ُّ
الدعسوقة) تأليف (ستيف متزغر).
مثالّ :
شيئا عن عالم الحشرات؟ ما أشهر الحشرات التي تعرفونها؟ أين رأيتم هذه
 يقولالمدرب/اة للمشاركين :هل تعرفون ً
ّ
المدرب/اة إلجابات المشاركين يثني عليهم.
ضارة؟ وبعد سماع ّ
الحشرات؟ هل هي نافعة أم ّ
القصة،
األمامي إلى (اسم
القصة أمام المتدربين بحيث يراه الجميع ويشير في الغالف
المدرب/اة غالف
 يستعرضّ
ّ
ّ
ّ
المدرب/اة المشاركين :ماذا ترون في الصورة؟ هل هي حشرة؟ ما ألونها؟ هل رأيتم
ثم يسأل
المؤلف ،رسمة الغالف) َّ
ّ
القصة إن وجد أو يشير إلى ما فيه من معلومات
ثم يستعرض الغالف من الخلف ويق أر ملخص
دعسوقة سابقًا؟ أين؟ َّ
ّ
ورسومات.

هيا...
المدرب/اة للمشاركين :اليوم سأق أر ق َّ
صةً جميلة عن هذه الحشرةّ .
 -يقول ّ

المدرب/اة ينمذج إحدى استراتيجيات أثناء القراءة.
المرحلة الثانيةّ :

( 5دقائق)

 -الهدف :أن يطبق المشاركون استراتيجيات أثناء القراءة بإتقان.

النص .أرجو
اتيجية وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من
المدرب/اة للمشاركين :اآلن سأقوم بتدريس استر ّ
ّ
 يقول ّمنكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف المبكرة.
القصة بطريقة مشوقة وبنبرة صوت معِّبرة.
المدرب/اة
ّ
 يق أر ّالمدرب/اة أسئلة تثير تنبؤ المتدربين بالحدث اآلتي:
 -يطرح ّ

المدرب/اة ويسأل :من تتوقعون الضيف
طرق فيه باب بيت الدعسوقة يتوقف
مثال :عند الوصول إلى ك ّل حدث ي ْ
ّ
ثم يتابع القراءة وهكذا
القادم من الحشرات عند الدعسوقة اآلن؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون نفي أو تأكيد ّ
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القصة.
حتى نهاية
ّ

المدرب/اة ينمذج استراتيجيات مرحلة ما بعد القراءة.
المرحلة الثالثةّ :

 -الهدف :أن يطبق المشاركون استراتيجيات مرحلة ما بعد القراءة بإتقان.

اتيجية إعادة السرد .أرجو منكم ارتداء
 يقولالمدرب/اة للمشاركين :اآلن سأقوم بتوضيح كيفية العمل على استر ّ
ّ
قبعات طلبة الصفوف المب ّكرة.

قائال :سيقوم كل منكم بإعادة سرد
القصة يوجه
 بعد االنتهاء من قراءةالمدرب/اة المشاركين للعمل بشكل ثنائي ً
ّ
ّ
المدرب/اة ويستمع إلى إعادة السرد .بعد االنتهاء من العمل
قصة حفلة الدعسوقة بلغته الخاصة لزميله .يتجول
ّ
المدرب/اة من أحد المشاركين إعادة سرد القصة أمام الجميع.
الثنائي ،يطلب ّ

المدرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها.
 -يقوم ّ

( 5دقائق)

المدرب/اة المشاركين إلى مجموعات متساوية ومن ثم يوزع على كل مجموعة قصة واحدة ويطلب منهم
 يقسِّمّ
التدرب على تدريس القراءة الجهرية ضمن مجموعاتهم وفقًا للخطوات التالية:
ّ
 يقوم أفراد المجموعة بقراءة جهرية للقصة بهدف التعرف عليها؛ يتناوب أفراد المجموعة على القراءة بحيثيق أر كل منهم جزًءا من القصة.
 -تحدد كل مجموعة استراتيجيات اإلستيعاب القرائي المناسبة/المقترحة للقصة.

 -يقوم  3أفراد من المجموعة بنمذجة االستراتيجيات المحددة ،بحيث ينمذج المشارك األول.

استراتيجية/استراتيجيات مرحلة ما قبل القراءة وينمذج المشارك الثاني استراتيجية واحدة لمرحلة أثناء القراءة

وينمذج المشارك الثالث استراتيجية واحدة لمرحلة ما بعد القراءة.

 بعد االنتهاء من التدريب على التدريس يتم تقديم التغذية الراجعة المناسبة.التقويم الختامي :مرحلة التأمل.

( 10دقائق)
( 5دقائق)

المدرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها.
 يقوم ّاإلطار النظري والنشرات :المادة النظرية بعنوان (القراءة الجهرّية).
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ملحق اليوم التدريبي السادس
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ملحق رقم ()1

الدجاجة ورغيف الخبز

كانت دجاجة تسكن مع بطة واوزة .وذات يوم وجدت الدجاجة حفنة قمح.
فسألت رفيقاتها :من يطحنها؟
رفضت الصديقات طحنها  ,فقامت الدجاجة وطحنتها.
ثم سألتهن :من ّيعجنها؟ رفضت الصديقات عجنها ,فعجنتها.
ثم قالت  ,من يخبزها ؟ فته ّربن من الخبز ,ولم تتردد الدجاجة فخبزتها.
ول ّما انتهت من العمل  ,نادت رفيقاتها قائلة :من تريد أن تأكل؟
البطة :أنا أحب األ كل.
قالت ّ
وقالت اإلوزة :أكاد أموت جوعا ,أعطيني من رغيفك.
قالت الدجاجة :ال ,ال ,لن تأكلن منه .من ال يعمل ال يستحق األ كل.
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حبة القمح

في مطحنة للقمح ,قالت حبة قمح لصديقاتها :لن أكون طحينا.
صاحت إحدى الح ّبات غاضبة :الناس يحتاجون إليك.
ردت القمحة :أريد أن أكون سنبلة تحمل قمحا كثيرا.
فرت القمحة مسرعة ,واختبأت تحت التراب.
أعجب بها النهر والرياح والشمس.
قال النهر :سأسقيها الماء لتنمو.
وقالت الرياح :سأعطيها هواء لتتنفس.
أ ّما الشمس فقالت :سأعطيها الدفء والضوء لتتغ ّذى.
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هدية العيد

السوق
السوق ,لشراء مالبس العيد .تجولت العائلة في أرجاء ّ
خرجت عائلة ليلى إلى ّ

الجميلة .وعندما وصلوا إلى ركن الهدايا واأل لعاب

حدقت ليلى بعينيها في األ لعاب بدهشة ,وأعجبت بدمية في الركن موضوعة على الرف.
قال والدها :تعالي يا صغيرتي ,واختاري الدمية التي تريدين .
اختارت ليلى دمية لطفلة صغيرة وشكرت والدها وقالت :ما أجمل العيد!
عاد الجميع إلى البيت فرحين.
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النملة والفيل

أنشأ النمل قرية تحت األرض .كان النمل يجمع الحب كل يوم .سمع النمل خطوات
الفيل قادما نحو القرية.

أسرعت نملة إليه ,وقالت :أرجوك أّال تدوس قريتنا .قال الفيل :ابتعدي عن طريقي,
أريد أن أتابع سيري.

تعلقت النملة بقدم الفيل ,وسارت إلى أن دخلت في أذنه ,فأخذ يدور حول نفسه حتّى
وقع على األرض.
صاح الفيل :أخرجي ,وأعدك أّال أدوس قريتكم.
خرجت النملة وقالت :القوة في العقل .اعتذر الفيل وابتعد عن القرية.
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الغراب الذكي

كان الغراب يحلق في السماء في الجو الحار ,فشعر بالعطش الشديد.
أرى جرة ماء واقترب منها ,لكنه لم يتمكن من الشرب؛ ألن فتحة الجرة ضيقة.
فكر الغراب قليال ,ثم أخذ يحمل الحصى الصغيرة بمنقاره ,ويرميها في الجرة حتّى عال الماء وارتفع
إلى القرب من الفتحة.
شرب الغراب الذكي ,وشكر اهلل على هذه النعمة.
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ملحق رقم ()2
األسس والقواعد الواجب مراعاتها في تدريب الطالب على الكتابة:
كتابة الحروف:
 )1عند التدريب على رسم الحروف ،يجب على المعلم/اة تنبيه الطلبة إلى حجم كل حرف في كل وضعية " أول
الكلمة ووسطها وآخرها" مع مراعاة اتجاه الرسم ووضع الحرف بالنسبة للسطر.

أ -الحروف التي توضع على السطر وترتفع مسافة واحدة( :با  ،ب  ، ،تا  ،ت  ،ات  ،ثا  ،ث  ،د  ،ذ ،
سا  ،شا  ،صا  ،ضا  ،طا  ، ،ظا  ،عا  ،اعا  ،غا  ،اغا  ،فا ،ف  ،قا  ،ق  ،ما  ،نا  ،ن  ،ها  ،اها  ،يا).

ب -الحروف التي توضع على السطر وترتفع مسافتين( :ا ،أ  ،ك ،اكا ،لا ،ل ،عصا الطاء والظاء)
ج -الحروف التي تنطلق من السطر وتنزل مسافة واحدة( :ر  ،ز  ،ي).

د -الحروف التي ترتفع فوق السطر مسافة واحدة وتنزل تحت السطر مسافة واحدة ( :و  ،ق ،ص، ،

ض  ،ي).

ه -الحروف التي ترتفع فوق السطر مسافة واحدة و تنزل مسافتين( :ج  ،ح  ،خ  ،ع ،اع ،غ  ،اغ ،ام).

و -الحروف التي ترتفع مسافتين وتنزل مسافة واحدة( :ل).
كتابة الكلمات:
بعد التدرب على رسم الحروف منفردة بالحجم واالتجاه المناسبين ،يقوم المعلم/اة بتدريب الطلبة على كتابة

الكلمات باال عتماد على المهارات والتقنيات المكتسبة عند رسم الحروف ،وهنا يجب على المعلم/اة أن يشرح

اعيا أحجام الحروف المتّفق عليها ،إذ يطالب الطلبة بكتابتها مرة واحدة ،حتى يتمكن
كيفية رسم الكلمة بدقة مر ً
من المراقبة واكتشاف أخطاء الكتابة وتصحيحها على السبورة ،ثم يأمرهم بكتابتها مرة أخرى ...وهكذا إلى أن
يتوصل الطلبة إلى الحد المقبول من الجودة.

نود اإلشارة هنا إلى مجموعة من األخطاء الشائعة في الكتابة عند الطلبة على المعلم االنتباه لها وتقويمها:
و ّ
فينبههم إلى
يشوه الكلماتّ .
-1رفع القلم بعد كل حرف من أجل وضع الحركات أو النقط ،وهذا من شأنه أن ّ
عدم وضعها إال عند االنتهاء من الكلمة وعدم رفع القلم إال عند نهاية المقطع الخطي( .الكلمة "سمع"

لها مقطع خطي واحد نكتبها دفعة واحدة دون رفع القلم).

يشوه شكل الحرف ،لذا على
 -2وضع النقاط والحركات قريبة ً
جدا من الحروف إذ تبدو ملتصقة بها مما ّ
المعلم أن يدربهم على وضع الحركات والنقاط بعد كتابة الكلمة وبمسافة مناسبة.
-3يخطئ بعض الطلبة في كتابة الحرف فيعمد إلى تصحيحة بإعادة كتابته بالضغط عليه بالقلم

"  "surchargementوهنا يقوم المعلم بتدريب الطالب على مسح الجزء الذي أخطأ فيه واعادة كتابته.
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كتابة الجمل:
عند تدريب الطلبة على كتابة الجمل ،على المعلم عدم مطالبتهم بكتابتها دفعة واحد من البداية إذ يجب عليه
أن يكتبها على السبورة ليتعرف عليها الطلبة ،ثم يبدأ بشرح كيفية كتابة الكلمة األولى على السبورة مع التركيز

ويمر إلى الكلمة الثانية ،وهكذا ...
على كيفية كتابة كل حرف ،وبعدها يطالبهم بكتابتها ُّ

أيضا على المسافات التي تفصل الكلمات ،إذ ال يجب أن تكون متقاربة لحد االلتصاق وال
هنا يركز المعلم/اة
ً
كثير للمحافظة على تناسق الجملة.
متباعدة ًا
نصيحة:
إن إتقان الكتابة يعتمد على التدريب المستمر وتقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة مما يحتاج الصبر من
ّ
المعلم والتركيز على نوع الكتابة واجادتها ال على كم الكتابة مع تقديم التعزيز للطلبة في كل مرحلة.
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اليوم التدريبي السابع
القراءة الجهرية

أداة المسح العامة للقراءة
أداة التقويم الخاصة للقراءة
المقدمة:
ٍ
جلسات على النحو اآلتي:
يبي السابع .إذ تتوزع فعالياته على ثالث
نرحب بكم في جلسات اليوم التدر ّ
الجلسة األولى :سنتناول في هذه الجلسة تطبيقات عملية على القراءة الجهرية.
الجلسة الثانية :وتتناول أداة المسح العامة التي تعتبر أداة مسحية تشخيصية لتحديد المهارات األساسية التي
ينبغي التركيز عليها لدى جميع الصف وتفرز ايضاً فئة ال ا ا  %20من الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم.

الخاصة بالقراءة كأداة تشخيص تركز على  %20من الطلبة الذين لديهم
الجلسة الثالثة :يعرض فيها أداة التقويم
ّ
عد هذه
بأهمية هذه األداة ومكوناتها
ضعف في مهارات القراءة ،وتعريف المشاركين
وكيفية تطبيقها وتحليلها ،إذ ت ّ
ّ
ّ
(الوعي
األداة حجر األساس في تشخيص قدرات الطلبة ونقاط الضعف لديهم في مهارات القراءة الخمس
ّ
ائي ،الكتابة).
الصوتي ،وقراءة أصوات الحروف ،والمفردات ،واالستيعاب القر ّ
ّ
الجلسة الثانية :يتعرف المشاركون آليات دمج مهارات القراءة والحساب داخل الغرفة الصفية.
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الجلسة األولى
تطبيقات عملية في القراءة الجهرية

النتاجات العامة للجلسة
 -تطبيق المشاركين استراتيجيات االستيعاب القرائي وتطبيقها ضمن أنشطة القراءة الجهرية.

النتاجات الخاصة

ائي اآلتية:
 تطبيق المشاركين تدريس استراتيجيات االستيعاب القر ّص.
 التفكير بالمعرفة السابقة حول ّالن ّ
ص من خالل الصورة والعنوان.
 التفكير بمحتوى ّالن ّ
ص.
 وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من ّالن ّ
الحسية.
 تكوين الصورّ

 طرح األسئلة حول َّالنص واإلجابة عنها.
 -إعادة السرد.

للقصة.
 وضع نهاية مختلفةّ

القصة برسم بسيط.
 التعبير عن أحداثّ
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الموضوع الرئيس :القراءة الجهرّية.
القصة.
الموضوع الفرعي :قراءة
ّ

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

اﻟﺠﻠﺴﺔ :اﻷوﻟﻰ

اﻟﺠﻬرﯿﺔ.
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة
ّ
اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﯿﻘﺎت ّ
التهيئة والتحفيز

( 5دقائق)

نطبقها في قراءة
المدرب/اة الشريحة رقم ( )3ويطرح السؤال اآلتي :ما أهم استراتيجيات االستيعاب القرائي التي ّ
يعرض ّ
النص؟

أهداف النشاط

 يطبق المشاركون تدريس استراتيجيات االستيعاب القرائي اآلتية:النص.
 التفكير بالمعرفة السابقة حولّ

النص من خالل الصورة والعنوان.
 التفكير بمحتوىّ
النص.
 وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية منّ
-

الحسية.
تكوين الصور
ّ

النص واإلجابة عنها.
طرح األسئلة حول
ّ
إعادة السرد.

قصة.
 -وضع نهاية مختلفة لل ّ

القصة برسم بسيط.
 التعبير عن أحداثّ
التعلّم القبلي:

المدرب/اة السؤال اآلتي :ما أهمية نمذجة المعلم قراءة القصة أمام الطلبة؟
 -يطرح ّ

أدوات النشاط:

قصص أطفال (يفضل استخدام قصص مكتبتي العر ّبية بمعدل قصة واحدة لكل مجموعة)
استراتيجية تنفيذ النشاط :مجموعات عمل ،التأمل.
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( 5دقائق)

اإلجراءات:
موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
 يوزع المدرب/اة المشاركين على خمس مجموعات. يقوم المدرب/اة بتوزيع قصة على ك ّل مجموعة.التدرب
 يقسِّمالمدرب/اة المشاركين إلى مجموعات متساوية ومن ثم يوزع على كل مجموعة قصة واحدة ويطلب منهم ّ
ّ
( 20دقيقة)

على تدريس القراءة الجهرية ضمن مجموعاتهم وفقًا للخطوات التالية:
 يقوم أفراد المجموعة بقراءة جهرية للقصة بهدف التعرف عليها؛ يتناوب أفراد المجموعة على القراءة بحيث يق أركل منهم جزًءا من القصة.
 تحدد كل مجموعة استراتيجيات اإلستيعاب القرائي المناسبة/المقترحة للقصة. -يقوم  3أفراد من المجموعة بنمذجة االستراتيجيات المحددة ،بحيث ينمذج المشارك األول

استراتيجية/استراتيجيات مرحلة ما قبل القراءة وينمذج المشارك الثاني استراتيجية واحدة لمرحلة أثناء القراءة
وينمذج المشارك الثالث استراتيجية واحدة لمرحلة ما بعد القراءة.

 -بعد االنتهاء من التدريب على التدريس يتم تقديم التغذية الراجعة المناسبة.

– يكلف المدرب ك ّل مجموعة بنمذجة قراءة القصة الجهرية أمام باقي المجموعات
 التقويم الختامي :مرحلة التأمل.

( 50دقيقة)
( 10دقائق)

 يقوم المد ّرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنهااإلطار النظري والنشرات :المادة النظرية بعنوان (القراءة الجهرّية).
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اليوم التدريبي السابع
الجلسة الثانية

تطبيق أداة المسح العامة للقراءة

النتاجات العامة للجلسة
-

تعرف المشاركين أداة المسح العامة للقراءة.
ُّ

 -تطبيق المشاركين أداة المسح العامة في القراءة.

النتاجات الخاصة

تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ فقرات أداة المسح العامة. أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه. إدراك المشاركين أهمية تقويم الطلبة مستخدمين أداة المسح العامة لقياس المهارات المكتسبة لديهم فيالقراءة.

 -تطبيق المشاركين ألداة المسح العامة للقراءة.
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الموضوع الرئيس :مبادرة القراءة والحساب للصفوف المب ّكرة.
الموضوع الفرعي :أداة المسح العامة للقراءة.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

زمن النشاط 90( :دقيقة)

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :أداة اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة.

الجلسة :الثانية

( 5دقائق)

التهيئة والتحفيز:
 سؤال المشاركين حول طرق تحديد مستوى الطلبة وتشخيص الضعف لديهم.

هدف النشاط:

ستخدما أداة المسح العامة في مهارات القراءة.
 يدرك المشاركون أهمية تقويم الطلبة مً
تعرف المشاركون أداة المسح العامة وتطبيقها.
 -ي ُّ

تعرف المشاركون أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية تعليمهم .
 -ي ُّ

التعلّم القبلي:

 -معرفة المشاركين للمصطلحات اآلتية :التقويم التشخيصي ،أداة المسح العامة في القراءة ،االختبار.

أدوات النشاط :ورق عرض ،Flip Chartجهاز عرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط.
استراتيجية تنفيذ النشاط :مجموعات العمل ،العمل ضمن ثنائيات ،لعب األدوار.

اإلجراءات:

( 30دقيقة)

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
موضحا مفهوم التقويم التشخيصي.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
-

يناقش المشاركين ضمن مجموعات عمل أهمية التقويم.

ومؤكدا على إجابات
موضحا أهمية تطبيق أداة المسح العامة للقراءة
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()4ً
ً
المشاركين.
موضحا مكونات أداة المسح لمهارة القراءة والمهارات التي تشملها كل أداة من
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم()5ً
األدوات ،كما يوضح الجدول في الشريحة.
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موضحا توزيع المهارات على فقرات األداة العامة والعالمات المحتسبة لكل
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم()6ً
مهارة.
 يعرض المدرب/اة أداة المسح العامة للقراءة ،ويناقش فقراتها مع المشاركين ،وتوزيع العالمات لكل فقرة من الفقرات.مالحظة :سيتم توزيع األداة على المشاركين خالل الجلسة.

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( ،)7ويناقش المدرب/اة المشاركين في تحليل فقرات األداة واحتساب العالماتللطلبة .حيث يقوم المعلم برصد مجموع العالمات التي حصل عليها الطالب في كل مهارة كما هو موضح في

الجدول الخاص ألداة المسح العامة للقراءة:
اسم الطالب

الوعي
مهارة
ّ
لصوتي
ا
ّ

مهارة قراءة

أصوات الحروف

مهارة
مهارة المفردات االستيعاب
ائي
القر ّ

مهارة

الكتابة

نسبة تمكن الطلبة من
المهارة
موضحا اآلتي :يتم احتساب النسبة المئوية لتمكن الطلبة لجميع هذه
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()8ً
مؤشر على تمكن معظم الطلبة من هذه المهارة ،في حين
ا
المهارات ،حيث تعتبر نسبة  ۸۰%فما فوق لكل مهارة
إذا كانت نسبة تمكن الطلبة من المهارة أقل من ۸۰%فهي مؤشر على عدم تمكن الطلبة من المهارة وبحاجة

مستعينا بأوراق العمل واألنشطة المتوفرة في الملف اإلرشادي والموقع
التخاذ اإلجراء المناسب من قبل المعلم
ً
( 10دقائق)
اإللكتروني لمبادرةالقراءةوالحساب.
-

يوضح المدرب/اة كيفية احتساب هذه النسبة حسب المعادلة الموضحة في ملف اإلكسل المرفق.

 -ينمذج المدرب/اة تطبيق أداة المسح العامة للقراءة مع المشاركين.

( 15دقيقة)

يطبق المشاركون أداة المسح ضمن مجموعات عمل ثنائية ،حيث يقوم المشارك (أ) بلعب دور المعلم وقراءة
ّ
( 20دقيقة)
األداة للمشارك (ب) الذي يلعب دور الطالب ويجيب عن الفقرات المقروءة له.
( 10دقائق)

التأمل:

 -يناقش المدرب/اة المشاركون التغذية الراجعة حول تطبيق أداة المسح العامة للحساب ضمن مجموعاتهم.
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اإلطار النظري والنشرات :المادة النظرية ألداة المسح العامة للقراءة.
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اليوم التدريبي السابع
الجلسة الثالثة

أداة التقويم الخاصة/القراءة
النتاجات العامة للجلسة

الخاصة /القراءة وآلية تطبيقها.
تعرف المشاركين أداة التقويم
ُّ
ّ

النتاجات الخاصة

 تم ّكن المشاركين من تحديد ما يأتي:الخاصة /القراءة.
 الهدف من أداة التقويمّ

الخاصة/القراءة القراءة ودالالت الرموز فيها.
 مكونات أداة التقويمّ

الخاصة/القراءة.
 تطبيق المشاركين أداة التقويمّ

الخاصة/القراءة.
 تحليل المشاركين نتائج أداة التقويمّ
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الموضوع الرئيس :أدوات التقويم الخاصة -القراءة والحساب.

الموضوع الفرعي :أداة التقويم الخاصة – القراءة.

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رقم النشاط1 :

الجلسة :الثالثة

اسم النشاط :التعريف بأداة التقويم الخاصة-القراءة
التهيئة والتحفيز:

طبق على جميع طلبة الصف
يقوم
المدرب/اة بتذكير المشاركين بأداة المسح العامة ( )Course Grainوالتي ت ّ
ّ
المدرب/اة على الا %20
بهدف الكشف عن الطلبة الذين يحتاجون للدعم والمساعدة وآلية تحليل النتائج ،ويرّكز
ّ

من الطّلبة الذين لديهم ضعف في بعض المهارات.

هدف النشاط:

 -يتمكن المشاركون من تحديد ما يأتي:

الخاصة /القراءة.
 الهدف من أداة التقويمّ
الخاصة/القراءة القراءة ودالالت الرموز فيها.
 مكونات أداة التقويمّ

الخاصة/القراءة.
طبق المشاركون أداة التقويم
 ي ّّ
الخاصة/القراءة لتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم
 يحلّل المشاركون نتائج أداة التقويمّ
لديهم.

التعلّم القبلي:

األساسية (الوعي الصوتي ،قراءة أصوات الحروف ،المفردات ،اإلستيعاب
 معرفة المشاركين لامهارات القراءةّ
القرائي ،الكتابة).

أدوات النشاط:

جهاز عرض ،أقالم تخطيط ،أوراق العرض  ،Flip Chartأداة التقويم الخاصة – Fine Grainالقراءة ،ملحق(،)1

ملحق(.)2

استراتيجية تنفيذ النشاط :مجموعات ،العمل ضمن ثنائيات ،لعب األدوار.
اإلجراءات:

( 10دقائق)

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويطرح السؤال اآلتي :ما المقصود بأداة التقويم الخاصة في القراءة؟
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السؤال اآلتي على المشاركين :برأيكم لماذا نحتاج ألن نقيِّم هؤالء
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5ويطرح ُّمرة أخرى؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون التعليق بصحيح أم خطأ.
الطّلبة ّ
المدرب/اة إلى أهميَّة تقييم الطلبة بأداة التقويم الخاصة -القراءة ،بعد تطبيق أداة المسح العامة لمعرفة مستوى
 ي ِّنوه ّ
جميع طلبة الصف الواحدالفعلي والمهارات التي أخفقوا بها وبحاجة لتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهم للوصول

للمستوى المطلوب .ويتم تحديد ما نسبته  %20من عدد طلبة الصف لتطبيق أداة التقويم الخاصة لهم ،ويتم
تحديد عددهم بتطبيق المعادلة اآلتية :عدد طلبة الصف× .100/20مثال :عدد طلبة الصف  35طالب ،يكون

عدد الطلبة الذين سيطبق عليهم أداة التقويم الخاصة  ،7=100/20×35إذن سيتم اختيار أدنى  7طالب حصلوا
على أدنى العالمات بعد تطبيق أداة المسح العامة.

الخاصة -Fine Grain
موضحا مكونات أداة التقويم
 يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ()11-10-9-8-7-6ً
ّ
( 10دقائق)
القراءة ،ويقوم بتوضيح أجزاء األداة والمهارات التي تقيسها وما المقصود بكل جزٍء منها.
المدرب/اة بنمذجة تطبيق األداة على أحد المشاركين لتوضيح آلية وخطوات التطبيق لهم وكيفية الوصول
 يبدأّ
لمستوى الطالب/اة الفعلي وذلك بعرض جميع االحتماالت المتوقّعة أثناء التّطبيق بالرجوع إلى أداة التقويم الخاصة
( 15دقيقة)
الواردة في ملف المعلم.

قيم كل مشارك أدائه من خالل قائمة
 يطلبثنائية .وي ّ
المدرب/اة من المشاركين تطبيق األداة بصورة مجموعات ّ
ّ
( 40دقيقة)
شطب تنفيذ أداة التقويم الخاصة الموجودة في ملحق اليوم التدريبي الخامس رقم (.)1
نموذجا لنتائج تقييم طالبين ،كما في المثال( )1و( )2ويكلّف المشاركين بتحديد المستوى الذي
المدرب/اة
وزع
 يًّ
ّ
يمكن أن يس ّكن هذا الطّالب/اة فيه لتوضيح آلية تحليل نتائج األداة الموجود في ملحق اليوم الخامس رقم (،)2
موضحا هذه اآللية.
ويعرض الشريحة رقم ()12
ً
مثال()1

القراءة

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG


الوعي الصوتي



المفردات
قراءة أصوات الحروف



االستيعاب القرائي



الكتابة



الصف المناسب لمستوى الطالب


مثال()2
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القراءة

KG

1.1

الوعي الصوتي

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2



المفردات




قراءة أصوات الحروف



االستيعاب الق ارئي


الكتابة


الصف المناسب لمستوى الطالب

( 15دقيقة)

 التأملثم مع المدرب/اة.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ
اإلطار النظري والنشرات :أداة التقويم الخاصة /للقراءة
الملحق ( ،)1الملحق (.)2
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ملحق اليوم التدريبي السابع
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ملحق رقم ()1
قائمة شطب لتقييم األداء أثناء تطبيق أداة التقويم الخاصة للقراءة والحساب

الرقم
1

نعم

المعيار
التأكد من عدد النسخ الموجودة لتساوي عدد الطلبة الذين سيطبق

عليهم األداة.

2

التأكد من توفر قلم رصاص وممحاة لكل طالب/لة.

3

التأكد من توفر بطاقات التحفيز الخاصة بكل مهمة.

4

تنفيذ أداة التقويم الخاصة وجها لوجه مع كل طالب/لة.

5

تقديم التعليمات الواضحة حول المهمة المطلوبة.

6

قراءة المهمة بصوت واضح.

7

اعطاء فترة انتظار مناسبة لإلجابة عن السؤال.

8

تسجيل عالمة الطالب/لة مباشرة بعد االنتهاء من إجابته.

9
10

تطبيق التعليمات المتعلّقة بانتقال الطالب/لة بين المستويات بشكل

صحيح.

تسجيل مستوى الطالب حسب أدائه بشكل صحيح
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ال

مالحظات

ملحق رقم ()2
نماذج لنتائج تقييم طلبة
مثال ()1

القراءة

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG

الوعي الصوتي



المفردات



قراءة أصوات الحروف



االستيعاب القرائي



الكتابة



الصف المناسب لمستوى
الطالب

مثال ()2
القراءة
الوعي الصوتي

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG



المفردات
قراءة أصوات الحروف




االستيعاب القرائي


الكتابة
الصف المناسب لمستوى
الطالب
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تطبيق البرنامج داخل الغرفة الصفية

ملحق()3

يسعى البرنامج إلى رفع نسبة الطلبة الذين يقرأون باستيعاب ويحلُّون المسائل الحسابية بفهم إلى  %55من

طالب الصفوف المبكرة في المدارس الحكومية األردنية.

تتلخص في الشكل اآلتي:
وللوصول للهدف العام وتحقيقه فإن الخطوات التي سيتبعها المعلم ّ

حيث يتم تنفيذ البرنامج ضمن دورة منطقية كما في الشكل أعاله.
 قياس (فحص) المستوى :من خالل أدوات التقويم يتم قياس مستويات أداء الطلبة لمعرفة المستوى الحالي لهم
وتحديد المهارات التي يحتاج إلى تقديم الدعم الالزم ورفع مستوى أدائه وصوًال للهدف المرجو.

 مقارنة النتائج :يتم مقارنة نتائج االختبار مع مستوى النتيجة المطلوب الوصول إليها.

 اتخاذ القرار :بناء على نتائج تحليل أداة التقويم يتم اتخاذ القرار المناسب للتدخل وتقديم الدعم المناسب.
 النتيجة :أن يصل  %80من الطلبة إلى إتقان المهارات المطلوبة.
 -ماذا تعني النتيجة %80؟

 إذا كانت النتيجة  %80فما فوق فهذا مؤشر لتحقيق الطلبة المستوى المطلوب للمهارة وعدم حاجتهم للدعم. -إذا كانت النتيجة أقل من  %80فهذا مؤشر لعدم تحقيق الطلبة المستوى المطلوب للمهارة وحاجتهم للدعم.
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 -آليات مقترحة لتنفيذ الدعم للطلبة الذين لم يصلوا إلى نسبة  %80في المهارة المطلوبة.

حصة من حصص التقوية لتقديم أنشطة الدعم مع جميع الطلبة وفق اآللية اآلتية:
 -1تخصيص ّ
 يح َّدد المعلم حصة واحدة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة  .كما يح ِّدد حصة ثانية من حصص التقويةلتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات الحساب.

َّ
ائيةً لتنفيذ أنشطة الدعم
بناء على نتيجة أداة التقويم .ويع ُّد خطة إجر ّ
 يح ِّدد المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم ًيوضح فيها ما يلي:

أ -الم َّدة الزمنية التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة الدعم.

ب -اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة.

ج -تطبيق األنشطة وفق آليات التنفيذ الواردة في ملف المعلم.

د -إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في أداة التقويم على الطلبة بعد تنفيذ برنامج الدعم

على الطلبة

الدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة
الختبار مدى امتالكهم للمهارة .فإذا حقَّق الطلبة نسبة  %80بعد تنفيذ برنامج ّ
النتيجة المطلوبة فعلى المعلم االستمرار بتنفيذ
ّ
أما إذا لم يحقِّق الطلبة ّ
الدعم في مهارة أخرى وبنفس اآللية السابقةّ .
النتيجة المطلوبة.
أنشطة ّ
الدعم في المهارة ذاتها حتى يحقِّق الطلبة ّ

 -2تخصيص خمسة عشر دقيقة في بداية الحصة لتقديم أنشطة الدعم للطلبة وفق اآللية اآلتية:

 يح َّدد المعلم خمسة عشر دقيقة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة في حصص اللغة العربية .كما يح ِّددخمسة عشر دقيقة من حصص التقوية لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات الحساب في حصص الرياضيات.
َّ
ائيةً لتنفيذ أنشطة الدعم
بناء على نتيجة أداة التقويم .ويع ُّد خطة إجر ّ
 يح ِّدد المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم ًيوضح فيها ما يلي:

أ -الم َّدة الزمنية التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة الدعم.

ب -اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة.

ج -تطبيق األنشطة وفق آليات التنفيذ الواردة في ملف المعلم

د -إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في أداة التقويم على الطلبة بعد تنفيذ برنامج الدعم على الطلبة الختبار
مدى امتالكهم للمهارة .فإذا حقَّق الطلبة نسبة  %80بعد تنفيذ برنامج الدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة الدعم في
أما إذا لم يحقِّق الطلبة النتيجة المطلوبة فعلى المعلم االستمرار بتنفيذ أنشطة
مهارة أخرى وبنفس اآللية السابقةّ .
الدعم في المهارة ذاتها حتى يحقِّق الطلبة النتيجة المطلوبة.

 -3تخصيص خمسة عشر دقيقة في نهاية الحصة لتقديم أنشطة الدعم للطلبة.

 يح َّدد المعلم خمسة عشر دقيقة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة في حصص اللغة العربية .كما يح ِّددخمسة عشر دقيقة من حصص التقوية لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات الحساب في حصص الرياضيات.
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َّ
ائيةً لتنفيذ أنشطة الدعم
بناء على نتيجة أداة التقويم .ويع ُّد خطة إجر ّ
 يح ِّدد المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم ًيوضح فيها ما يلي:

أ -الم َّدة الزمنية التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة الدعم.
ب -اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة.

ج -تطبيق األنشطة وفق آليات التنفيذ الواردة في ملف المعلم.

 -4إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في أداة التقويم على الطلبة بعد تنفيذ برنامج الدعم على الطلبة الختبار
مدى امتالكهم للمهارة .فإذا حقَّق الطلبة نسبة  %80بعد تنفيذ برنامج الدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة الدعم في

النتيجة المطلوبة فعلى المعلم االستمرار بتنفيذ أنشطة
أما إذا لم يحقِّق الطلبة ّ
مهارة أخرى وبنفس اآللية السابقةّ .
الدعم في المهارة ذاتها حتى يحقِّق الطلبة النتيجة المطلوبة.
مالحظة:

يتم ربط مهارات القراءة والحساب بمحتويات المنهاج المدرسي ،حيث يقوم المشاركين بدراسة كتاب المنهاج

المدرسي في اللغة العربية والرياضيات للصفوف المبكرة إلدراج مهارات القراءة والحساب في المبادرة ضمن

ٍّ
الدرس باألنشطة
عناوين الدروس في كل
صف من الصفوف المبكرة .وذلك لمساعدة المعلم على تنفيذ ودعم ّ
المناسبة من ملف المعلم للقراءة والحساب.
األسئلة األكثر طرحا فيما يخص التدريب.
 -1في حال عدم اتساع الغرفة الصفية بالطلبة كيف أنفّذ أداة التقويم؟
يمكن تقسيم الطلبة إلى مجموعتين وتطبيق األداة.

 -2هل تنفّذ أداة التقويم في الوقت ذاته لجميع المدارس المشاركة في البرنامج؟

ال ،للمعلم حرية اختيار الوقت المناسب بما يتناسب وما ورد في تعليمات تطبيق األداة.

 -3هل يحتفظ الطلبة بنسخة ورقية من أداة التقويم؟
ال ،أداة التقويم يجب أن تبقى بعد تطبيقها محفوظة في ملف خاص لدى المعلم.
 -4هل يعرف الطلبة نتائج أداة التقويم؟
ال ،ال يجوز إطالع الطلبة على نتائج أداة التقويم.
 -5هل يمكن تأجيل تطبيق أداة التقويم بسبب غياب الطلبة؟
يعاد تطبيق األداة على الطلبة الغائبين في حال تجاوز عددهم ثالثة طالب.
 -6هل يتوقّع من المعلم الذي يعمل على حساب التعليم اإلضافي المشاركة في البرنامج وتطبيقه في صفّه؟
نعم.
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معلمي التربية الخاصة في غرفة مصادر التعلم للصفوف المبكرة؟
 -7هل يشمل البرنامج
ّ
نعم.
 -8من المسؤول عن تصوير أداة التقويم للطلبة في الصفوف؟
المدرسة هي المسؤولة عن التصوير والتزويد بالعدد المناسب لكل صف.
 -9لماذا تحتوى أداة التقويم على فقرات لم يتم تدريسها بعد للطلبة؟
أداة التقويم لصف الروضة واألول مصممة لقياس مدى تمكن الطلبة من المهارات األساسية لكامل تلك المرحلة،
التطور النمائي له في القراءة والحساب.
ومن الطبيعي أن يجيب كل طالب عن الفقرات حسب
ّ
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ملحق ()4

الوحدة الدراسية من

المنهاج الوطني التفاعلي

مهارات مبادرة القراءة والحساب

اسم النشاط

نشاط القراءة
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نشاط الحساب

آلية الدمج

بالرجوع إلى
جدول()2

اليوم التدريبي الثامن
كتابة القصة الشخصية المصورة
مقدمة:

سيتم التعرف من خالل الجلسات التدريبية لهذا اليوم الموضوعات اآلتية:
الجلسة األولى :في هذه الجلسة سنتحدث عن مفهوم كتابة القصة الشخصية المصورة وأثرها في تنمية قدرات

الطلبة التعبيرية.

الجلسة الثانية :سنتحدث في هذه الجلسة عن الخطوات التطبيقية العملية لكتابة القصة الشخصية المصورة،

حيث مرحلة توليد األفكار لوضع المسودات الكتابية والمراجعة والتحرير الكتابي وصوًال للمخرج النهائي للقصة.
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗﺗﻧﺎول طرق ﺗدرﯾس اﻟﻘراءة ﻟطﻠﯾﺔ اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ
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الجلسة األولى
الشخصية المصورة
القصة
كتابة
ّ
ّ

النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين على اآلتي:
ُّ

الشخصية المصورة.
 مفهوم كتابة القصةّ
الشخصية المصورة.
القصة
أهمية تعليم كتابة
ّ
ّ
ّ
الشخصية المصورة.
القصة
 إجراءات كتابةّ
ّ

النتاجات الخاصة

ُّ
تمكن المشاركين من تحديد اآلتي:
-

الشخصية المصورة.
القصة
 مفهومّ
ّ
الشخصية المصورة في تنمية قدرات الطلبة في جوانب مختلفة.
القصة
 أثر تعليمّ
ّ
الشخصية المصورة.
القصة
 مراحل كتابةّ
ّ
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الشخصية المصورة.
القصة
الموضوع الرئيس :كتابة
ّ
ّ
الشخصية المصورة.
القصة
الموضوع الفرعي :مقدمة كتابة
ّ
ّ
رقم النشاط1 :

الشخصية المصورة.
القصة
اسم النشاط :مقدمة كتابة
ّ
ّ
التهيئة والتحفيز

زمن النشاط 90( :دقيقة)
الجلسة :األولى

يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويسأل المشاركين السؤال اآلتي :ع ْد بذاكرتك إلى الماضي وتحدث عن خبرتك في
تعلم الكتابة التعبيرّية.
( 10دقائق)

هدف النشاط
 -يتعرف المشاركون إلى اآلتي:

الشخصية المصورة.
القصة
 مفهومّ
ّ
الشخصية المصورة.
القصة
أهمية كتابة
ّ
ّ
ّ

الشخصية المصورة للطلبة من أعمار مختلفة.
القصة
 نماذج تمثّل كتابةّ
ّ
( 5دقائق)

التعلّم القبلي:

صغيرا؟
كاتبا
المدرب/اة السؤال اآلتي :كيف نجعل الطالب ً
 يطرح ًّ
أدوات النشاط :جهاز العرض( ،(Data Showحاسوب ،ورق عرض ،أقالم تخطيط ،قصاصات الصقة بستة ألوان
استراتيجية تنفيذ النشاط :جيكسو ،التأمل.

( 75دقيقة)

اإلجراءات:
مقدمة:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
الشخصية المصورة.
القصة
المدرب/اة بعرض الشريحة رقم ( )5توضح مفهوم كتابة
ّ
ّ
 -يقوم ّ
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( 1دقائق)

( 30دقيقة)

الدراسة الذاتية:

القصة الجهرّية دراسة ذاتية:
سية ( استراتيجية جيكسو) لدراسة العناوين اآلتية لقراءة
 العمل ضمن مجموعات سدا ّّ
اللغوي،
الشخصية المصورة للطلبة في تنمية مهارات الطلبة بالتهجئة واإلمالء ،واثراء المعجم
القصة
أهمية كتابة
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوية
والقدرة على تشكيل التراكيب والجمل ،واالستجابة للمثيرات ،وتنمية قدرات الكتابة ،وتعزيز استخدام األنماط
ّ
اللغوي) والمجموعة الثالثة
المجموعة األولى ت ْدرس (التهجئة واإلمالء) والمجموعة الثانية ت ْدرس (إثراء المعجم
ّ
ت ْدرس (القدرة على تشكيل التراكيب والجمل) والمجموعة الرابعة ت ْدرس (االستجابة للمثيرات) المجموعة الخامسة
اللغوية).
ت ْدرس (عملية الكتابة) والمجموعة السادسة ت ْدرس (األنماط
ّ
( 25دقيقة)

التدريب على التدريس:

الشخصية
القصة
أهمية كتابة
 المشاركون يدِّرسون ضمن مجموعاتهم األمّ
اتيجية جيكسو ّ
السداسية باستخدام استر ّ
ّ
ّ
اللغوي ،والقدرة على تشكيل التراكيب
المصورة لألطفال في تنمية قدرات الطلبة في التهجئة واإلمالء ،واثراء المعجم
ّ
اللغوية  .فالمشارك األول يدِّرس
والجمل ،واالستجابة للمثيرات ،وتنمية قدرات الكتابة ،وتعزيز استخدام األنماط
ّ
اللغوي والمشارك الثالث
أهمية القصة في تنمية قدرات التهجئة واإلمالء والمشارك الثاني يدِّرس إثراء المعجم
ّ
ّ
يدِّرس القدرة على تشكيل التراكيب والجمل والمشارك الرابع يدِّرس االستجابة للمثيرات والمشارك الخامس يدِّرس

اللغوية.
عملية الكتابة والمشارك السادس استخدام األنماط
ّ

(10دقائق)

التقويم الختامي :التأمل.
المدرب/اة بتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتقديم اإلجابة عن استفسارات المشاركين.
 يقوم ّاإلطار النظري والنشرات:
المصورة)
المادة النظرية بعنوان :مهارات غير أساسية في القراءة( :كتابة القصة الشخصية
ّ
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الجلسة الثانية
الشخصية المصورة
القصة
ّ
ّ

النتاجات العامة للجلسة

الشخصية المصورة وتطبيقاتها.
القصة
تعرف المشاركين استراتيجيات كتابة
ّ
ّ
ّ -

النتاجات الخاصة

القصة اآلتية:
 تطبيق المشاركين تدريس استراتيجيات كتابةّ
 توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا.القصة صفحة بعد صفحة.
 التخطيط لكتابةّ
 كتابة المسودة :كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث. -المراجعة :بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور.

النص واضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب.
 التحرير :إعادة قراءةّ
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الشخصية المصورة.
القصة
الموضوع الرئيس :كتابة
ّ
ّ
الشخصية المصورة.
القصة
عملية على كتابة
ّ
الموضوع الفرعي :تطبيقات ّ
ّ
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1

اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺼورة .
اﻟﻘﺼﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ
ّ
اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﯿﻘﺎت ّ
ّ
التهيئة والتحفيز

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 90:دﻗﯿﻘﺔ

مبدعا؟
كاتبا
ً
المدرب/اة السؤال اآلتي :كيف نجعل الطالب ً
 يطرح ّ

اﻟﺠﻠﺴﺔ :اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ

( 5دقائق)

هدف النشاط
الشخصية اآلتية:
القصة
 يطبق المشاركون تدريس استراتيجيات كتابة
ّ
ّ
 توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا.القصة صفحة بعد صفحة.
 التخطيط لكتابةّ
 -كتابة المسودة :كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث.

 -المراجعة :بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور.

النص واضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب.
 التحرير :إعادة قراءةّ
التعلّم القبلي:

القصة للطالب في ٍّ
سن مبكرة؟
أهمية تعليم كتابة
المدرب/اة السؤال اآلتي :ما ّ
ّ
 يطرح ّ
القصة ،أقالم ،ألوان.
أدوات النشاط :جهاز العرض( ، (Data Showورق مسطّر لكتابة
ّ

( 5دقائق)

استراتيجية تنفيذ النشاط :مجموعات ثنائية.

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم()3
ً
( 10دقائق)

 مقدمة:

الشخصية المصورة
القصة
المدرب/اة الشرائح رقم ( )10-9-8-7-6-5-4ويتحدث فيها عن استراتيجيات كتابة
يعرض
ّ
ّ
ّ
القصة صفحة بعد صفحة وكتابة المسودة:
(توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا والتخطيط لكتابة
ّ
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كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث والمراجعة :بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على السطور والتحرير:

القصة
النص واضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب) التي يمكن العمل عليها في أنشطة كتابة
إعادة قراءة
ّ
ّ
ويوضحها.
الشخصية
ّ
ّ
( 60دقيقة)

التطبيق:

صية المصورة.
المدرب/اة للمشاركين :اليوم سنتعلم كيف ن ّشجِّع طلبة الصفوف األولى على كتابة
 يقول
القصة الشخ ّ
ّ
ّ
الشخصية المصورة باتّباع خطوات محددة أرجو منكم ارتداء قبعات
القصة
اتيجيات كتابة
ّ
اآلن سأقوم بتدريس استر ّ
ّ
طلبة الصفوف األولى.
يبية مع مراعاة
القصة
المدرب/اة :ينمذج استراتيجيات كتابة

الشخصية المصورة حسب التسلسل الوارد في ّ
المادة التدر ّ
ّ
ّ
ّ
ما يلي:
المشاركين.

يتم تدريسها على السبورة أو على لوحة وعرضها أمام
 كتابة اسم االستر ّاتيجية التي ّ
الموجهة ،الممارسة
اتيجية ( التهيئة ،النمذجة ،الممارسة
ّ
اتباع خطوات الروتين الواردة في تدريس ك ّل استر ّ
 ّالمستقلة).
الثنائي في مرحلة الممارسة الموجهة.
 التركيز على العملّ
القصة.
الخاصة بكتابة
 استخدام األوراق المسطرةّ
ّ
-

يبية.
توظيف الرسم في المواضع التي أشارت إليها االستراتيجيات في ّ
المادة التدر ّ

( 10دقائق)

 التقويم الختامي :مرحلة التأمل.
المدرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها.
يقوم ّ
اإلطار النظري والنشرات:
المصورة)
المادة النظرية بعنوان :مهارات غير أساسية في القراءة( :كتابة القصة الشخصية
ّ
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اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗدرﯾس اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﻛﺗب
اﻟﺻﻔوف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻝﻤﻘدﻤﺔ:

أدت اﻝﺜورة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت أوﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻷول ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي
واﻝﻌﺸرﻴن إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝوﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘراءة ،وﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﺘﻌﻠّﻤﻬﺎ وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواءم وروح اﻝﻌﺼر،
وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة،

واﻝﺘواﺼل ﻤﻌﻬﺎ ﺒوﻋﻲ ،وﺒﻌﻘل ﻤﻔﺘوح ذﻝك ﻷن اﻝﻘراءة ﻜﺎﻨت وﻤﺎ زاﻝت ،وﺴﺘﺒﻘﻰ أداة اﻝﺘﻌﻠم وﻤﻔﺘﺎح
اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
واﻝﻘراءة ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻫﻨﻴﺔ أداﺌﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ،وﺘﺸ ّﻜل ﻤﻊ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺨرى اﻻﺴﺘﻤﺎع

ﻴﻌد أﺒرز أﻨظﻤﺔ اﻝﻠﻐﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻔرد ﻓﻲ
واﻝﺘﺤدث واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨظﺎﻤﺎ ﻝﻐوﻴﺎ ّ
اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻠﻐﺔ ،واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻝدرس واﻝﺤﻴﺎة.

ﺘﻌد اﻝﻘراءة ﺠزءاً ﻤﻜﻤﻼً ﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻴدﺨل ﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎ اﻝﻔرد ﻋﺎﻝم اﻝﻌﻤل واﻝﻤﻌرﻓﺔ
وﻤن أﺠل ﻫذا أوﻝﻰ اﻝﻤرﺒون اﻝﻘراءة ﺠل اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ،وﻗد أدرﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻘراءة ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺘﻴن ﻝوﺠود ﻓرق واﻀﺢ ﺒﻴن ﻜل ﻤرﺤل
وأﺨرى ﻤن اﻝﻤراﺤل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ.
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻠﺴﺔ ﺴوف ﻨﺴﺘﻌرض ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻘراﺌﻴﺔ.
اﻝﻘراءة

ﺘرﺠﻤــﺔ اﻝرﻤــوز اﻝﻤﻜﺘوﺒــﺔ اﻝــﻰ ﻜﻠﻤــﺎت ﻤﻨطوﻗــﺔ ،واﻝـرﺒط ﺒــﻴن اﻝرﻤــز اﻝﻤﻜﺘــوب وﻤدﻝوﻝــﻪ وﺘﻌــد ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤرﻜﺒــﺔ

ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻴن واﻝﻠﺴـﺎن واﻝﻌﻘـل ،ﻓـﺎﻝﻌﻴن ﺘﻘـوم ﺒﺎﻝﺘﻔرﻗـﺔ ﺒـﻴن رﻤـز ﻤﻜﺘـوب وآﺨـر ،وﻴﻨطﻘﻬـﺎ اﻝﻠﺴـﺎن ،اﻤـﺎ
اﻝﻌﻘل ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ادراك اﻝﻤﻌﻨﻰ.
اﻝﻨﺘﺎج اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺠﻠﺴﺔ:
ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻤن إﻜﺴﺎب طﻠﺒﺘﻬم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘﻘﺎن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻘراﺌﻴﺔ ﺤﺴب ﺨطواﺘﻬﺎ
اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ.
اﻝﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ:
• ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطوات ﺘدرﻴس اﻝﻘراءة.

• اﻤﺘﻼك ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺒرة.
• ﺘﻜوﻴن اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻘراءة.

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﻠم اﻝﻘﺒﻠﻲ ) اﻝرﺒط (:
طرح اﻝﺴؤال اﻵﺘﻲ :اﻝﺘﺠرﻴد ﺘﻌد ﻤﻬﺎرة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘراءة ﻤﺎ اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرك؟
َ −ﻝم ﺘﻌ د اﻝﻘراءة ﻤﻬﺎرة رﺌﻴﺴﺔ ﻤن ﻤﻬﺎرات اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟
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اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
رﻗم اﻝ ّﻨﺸﺎط(١) :

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط  30دﻗﯿﻘﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﺴم اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :طرح ﺴؤال ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ،ﻤﺎ ﻫو آﺨر ﻜﺘﺎب ﻗرأﺘﻪ؟ ﻤﺎ اﻝذي اﺴﺘﻔدﺘﻪ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب؟

ﻫدف اﻝ ّﻨﺸﺎط:

 ﻴﺘﻌرف اﻝﻤﺘدرب ﻓواﺌد اﻝﻘراءة. ﻴذﻜر اﻝﻤﺘدرب ﻓواﺌد اﻝﻘراءة ﻝﻠطﻠﺒﺔ. ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺘدرب ﻜﻴف ﻨﺤﺒب اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻘراءة. -ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﺘدرب ﺨﺼﺎﺌص اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘراءة

اﻝﻘﺒﻠﻲ :أﻨواع اﻝﻘراءة ،وﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘرﻜﻴب.
اﻝﺘﻌﻠم
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻜﺘب
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :أﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب )،(Flip chart
ّ
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ
اﻻﺠراءات:
 −ﻴﺒﻴن اﻝﻤدرب ﻝﻠﻤﺘدرﺒﻴن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘراءة واﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ،ﺘﺸﻤل ﺘﻔﺴﻴر اﻝرﻤوز اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ) اﻝﻜﻠﻤﺎت
واﻝﺘراﻜﻴب( ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺜم ﺘﻔﺴﻴر ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻓﻘﺎً ﻝﺨﺒرات اﻝﻘﺎرئ.

 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﻔواﺌد اﻝﻘراءة ﻝﻠطﻠﺒﺔ ،وﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺎﺌدة ﻴﻔﻜر ﺒﻬﺎ وﻴﻌﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠوﺤﺔ

أﻤﺎم اﻝزﻤﻼء.
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن زﻴﺎرة اﻝﻤﻌروﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻠوﺤﺔ واﻝﺠدار وﻗراءة اﻝﻔواﺌد ٕواﺒداء اﻝراي.
 −ﻴﻌرض اﻝﻤدرب ﻨﺸرة رﻗم )/١أ( ﺒﻌﻨوان :ﻓواﺌد اﻝﻘراءة.

 −ﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺎﻝﺴؤال اﻻﺘﻲ :ﻜﻴف ﻨُﺤﺒب اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻘراءة؟ ﺒﻌد اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻴﻌرض ﻨﺸرة رﻗم
)/١ب( ﻝﻴﺒﻴن ﻝﻬم ﻨﻘﺎط ذﻜروﻫﺎ وﻨﻘﺎط ﻏﺎﺒت ﻋﻨﻬم.

 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﺴﺘﻨﺘﺎج طراﺌق ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﺒﻴب اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻘراءة.
 −ﻴﻜﺘب اﻝﻤدرب أو اﺤد اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻻﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻝوح اﻝﻌرض ،ﻴﻌرض اﻝﻤدرب ﻨﺸرة رﻗم )/١ج(
ﻝﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ،وﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬم ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻝطﺎﻝب اﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘراءة ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان
اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺘﻔﻴد اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ داﺨل اﻝﻐرﻓﺔ
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اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 30 :دﻗﯿﻘﺔ

رﻗم اﻝ ّﻨﺸﺎط(٢) :
ﻤﻬﺎرة ﻤﻬﺎرة
ﺘدرﯿس ﺘدرﻴ
اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺨطوا
اﻟﻘراءة ﻟطﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔوف اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺴرد ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴرة؟

ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط:

 ﻴﺘﻌرف اﻝﻤﺘدرﺒون ﺨطوات ﺘدرﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة. -ﻴﻨﻔذ اﻝﻤﺘدرﺒون ﺤﺼﺔ ﻗراءة ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.

ﺒﺎﻝدرس ﻜﻤﻘدﻤﺔ ﻝﺤﺼﺔ اﻝﻘراءة.
اﻝﺘﻌﻠم
اﻝﻘﺒﻠﻲ :ﺘﻔﻌﻴل ﺼورة اﻝﻤﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدر
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز اﻝﻌرض) ،(Data showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب )،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻹﺠراءات:
اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 −ﺘوزﻴﻊ
ّ
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﺈﺤدى اﻝطرق ُ
 −ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻓﺘﺢ ﻜﺘب اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص ﻗراءة.
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ،ﺜﻼﺜﺔ ﻨﺼوص ﻤن ﻜﺘب اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
 −ﺘوزﻴﻊ ورﻗﺔ اﻝﻌﻤل رﻗم) (٢ﻋﻠﻰ
ّ
ﺨﻤس دﻗﺎﺌق ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص.
 −ﻴﻤﻬل اﻝﻤدرب اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺨﻤ
أﻫم ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
 −إﺠراء ﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤدرب واﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺼورة )
ّ
ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ(؛ ﻝﺘﺤدﻴد ّ
ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ورق ﻗﻼب ) ،(Flip chartوﻋرﻀﻪ أﻤﺎم اﻝﻤﺘدرﺒﻴن.
 −ﺘوﺜﻴق ﻤﺎ ّ
 −إﺠراء ﺤوار ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت؛ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺨطوات ﺘدرﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
 −ﻋرض اﻝﻨﺸرة رﻗم)،(٢
ّ
دروس ﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﻜﺘب اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
 −ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘراءة ﻤن درو
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اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس :أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴﻴس ﻜﺘﺎب ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
اﻝﻤوﻀوع اﻝﻔرﻋﻲ :ﺘدرﻴس ﻤﻬﺎرات اﻝﻘراءة ﻓﻲ اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ.
)30زﻤن اﻟﻨﺸﺎط  30دﻗﯿﻘﺔ

الﻨﺸﺎط. (٣) :
رﻗم ّ
ﻠﻲ ﻝﻟﺗدرﯾس اﻟﻘراءة
اﻟﻌﻣﻠﻲ
اﻟﺗطﺑﯾق اﻝﻌ
اﺳم اﻟﻧﺷﺎط:اﻝﺘطﺒﻴق

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ واﻝﺘﺤﻔﻴز :ﻤراﺠﻌﺔ ﺒﺎﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺼف ذﻫﻨﻲ ﺒطرح اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ:

واﻵن وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺴﺎﺒق ،ﻜﻴف ﺘدرس ﻤﻬﺎرات اﻝﻘراءة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔك؟ واﻻﺴﺘﻤﺎع ﻝﻺﺠﺎﺒﺎت اﻝﻔردﻴﺔ.
ﻫدف اﻝﻨّﺸﺎط :ﻴطﺒق ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻝﺨطوات ﺘدرﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة.
اﻝﻘﺒﻠﻲ :ﺨطوات اﻝﻘراءة ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ.
اﻝﺘﻌﻠم
ّ
ﻗرطﺎﺴﻴﺔ،
أدوات اﻝ ّﻨﺸﺎط :ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺠﻬﺎز ﻋرض) ،(Dat showأﻗﻼم ﺘﺨطﻴط ،أوراق ﻗﻼب)،(Flip chart
ّ
اﻝﻤدرﺴﻴﺔ.
اﻝﻜﺘب
ّ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻨﺸﺎط :ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،ﺘطﺒﻴق ﻋﻤﻠﻲ

اﻹﺠراءات:
اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 −ﺘوزﻴﻊ
ّ
اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﺈﺤدى اﻝطرق ُ
 −ﺘوزﻴﻊ ﻜﺘﺎب اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺤﺴب اﻝﺼف اﻝذي ﺘدرﺴﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ.
 −ﻴﻤﻬل اﻝﻤدرب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﻝدروس اﻝﻘراءة ) ﻓﻲ اﻝﺼف اﻷول اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻓﻲ اﻝﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث/
اﻝﻘدوة واﻻﻗﺘﻔﺎء /اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ /اﻝﻤوزﻋﺔ( ﺤﺴب اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ.
 −ﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺼص اﻝﻘراءة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت وﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات.
أﻫم ﺨطوات ﺘدرﻴﻴس اﻝﻘراءة وﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ.
 −إﺠراء ﺤوار ﺒﻴن اﻝﻤدرب واﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺼورة )
ّ
ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ(؛ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ّ
 −إﺠراء ﺤوار ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت؛ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت واﻝﺴﻠﺒﻴﺎت.
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اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ:
 −ﻤﺎ ﺨطوات ﺘدرﻴس ﻤﻬﺎرة اﻝﻘراءة ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ؟
اﻻﻤﺘداد:
ﻴطﻠب اﻝﻤدرب ﻤن اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت ﻝﻼﺴﺌﻠﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
 −ﻤﺎ ﻤدى وﻋﻲ ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺼﻔوف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘراءة؟
 −ﻤﺎ ﻤدى ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔوف ﻝﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠم اﻝﻘراءة وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ؟
 −ﻤﺎ ﻤدى وﻋﻲ ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻔوف اﻷوﻝﻰ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘراءة وﻤﺒﺎدئ ﺘﻌﻠّﻤﻬﺎ
وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،وﻤدى ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴم؟

اﻝﻤراﺠﻊ:
 −ﻋﺼــر ،ﺤﺴــﻨﻲ ﻋﺒــد اﻝﺒــﺎري (١٩٩٩) ،اﻝﻔﻬــم ﻋــن اﻝﻘ ـراءة :طﺒﻴﻌﺘــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘــﻪ ،وﺘــذﻝﻴل

ﻤﺼﺎﻋﺒﻪ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ :ﻤرﻜز اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب.
 −اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻤﺤﻤود ﻜﺎﻤل ،(١٩٩٧)،ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ
ﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻝدراﺴﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس.
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اليوم التدريبي التاسع
العد
مهارات الحساب الرئيسة ومهارة ّ
المقدمة
إن فهم األطفال لألعداد متج ّذر في عملية العد ،وكلما كان الطلبة أكثر مرونة ومهارة في استخدام استراتيجيات
عد مجموعات من
عد عالية المستوى في ّ
العد المتنوعة ،كلما أصبح من األرجح أن يستخدموا استراتيجيات ّ
األشياء" (.)Fosnot, 2005
وفهما لعملية الضرب ،والعمليات الحسابية المختلفة كما ويوفر العد
معنى
يساعد العد القفزي على إعطاء ً
ً
التصاعدي والتنازلي األساس والقاعدة إلستراتيجيات الجمع والطرح والقسمة.
ٍ
جلسات على النحو اآلتي:
يبي التاسع .إذ تتوزع فعالياته على ثالث
نرحب بكم في جلسات اليوم التدر ّ
الجلسة األولى :سيتم التحدث عن مهارات الحساب والمكونات األساسية فيها ،والمهارات الفرعية الخاصة بكل
مهارة على حدة.

الجلسة الثانية :مهارة العد ،في هذه الجلسة سيتعرف المشاركون على مفهوم العد ومهاراته الفرعية ومعرفة متى
وكيف تستخدم بطريقة مالئمة للموقف ،وامتالك مهارة تطبيقها بمرونة ودقة وكفاءة.

الجلسة الثالثة  :سيتعرف المشاركون في هذه الجلسة تطبيقات مهارة العد واتقانها من خالل الدراسة الذاتية
وتطبيق المهارات.

النتاجات العامة

 تعرف المشاركين اآلتي:-

-

المهارات األساسية في الحساب.

مفهوم الع ّد.

النتاجات الخاصة

تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ المهارات األساسية في الحساب. -المهارات الفرعية لمهارة العد.

 -تمييز المشاركين بين العد النمطي والعد الحسي.
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 -تطبيق المشاركين تدريس مهارات العد بإتقان.
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اليوم التدريبي التاسع
الجلسة األولى

مهارات الحساب األساسية

النتاجات العامة للجلسة

-

تعرف المشاركين مهارات الحساب األساسية للصفوف المبكرة.
ُّ

النتاجات الخاصة

-

توضيح المشاركين مفهوم الحساب.

تعرف المشاركين ما يأتي:
ُّ

 -مهارات الحساب األساسية للصفوف المبكرة.

-

مهارات الحساب الفرعية وتطبيقاتها.
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الموضوع الرئيس :مقدمة في مهارات الحساب األساسية للصفوف المب ّكرة.
الموضوع الفرعي :معرفة مهارات الحساب األساسية

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رقم النشاط1 :

الجلسة :األولى

اسم النشاط :مهارات الحساب األساسية.

( 10دقائق)

التهيئة والتحفيز:

اليومية؟ يستمع
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويطرح السؤال اآلتي :ما أهمية الحساب في حياتناّ
المدرب/اة إلجابات المشاركين ويدير نقا ًشا حول السؤال المطروح.

هدف النشاط:

 يتعرف المشاركون مهارات الحساب األساسية.التعلّم القبلي:
 -معرفة المفاهيم األساسية في الحساب.

أدوات النشاط:

ورق عرض ،جهاز عرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.

است ارتيجية تنفيذ النشاط:

تعلم جماعي ،استراتيجية (فكر – ناقش –شارك).

( 30دقيقة)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
يوزع المدرب/اة المشاركين في مجموعات.
ّ -

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5ويطرح السؤال اآلتي :ما مهارات الحساب األساسية ،برأيك؟يقدم المدرب/اة لكل مجموعة ورقة عرض واحدة ،وأقالم تخطيط ،والصق ورقي.
ّ -

 يطلب المدرب/اة من المشاركين العمل بشكل فردي على تحديد مهارات الحساب األساسية ،ويقوم كل مشاركبالعمل مع زميله ضمن المجموعة ما تم تحديده من مهارات الحساب األساسية ،ومنها يتم مشاركة المجموعة

الكلية بمهارات الحساب األساسية وكتابتها على ورقة اللوح القالّب.

( 20دقيقة)

 -تعرض المجموعات نتائج العمل من مهارات الحساب األساسية في مكان بارز في قاعة التدريب ،بحيث يقوم
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مشارك واحد من كل مجموعة بعرض نتائج عمل مجموعته.

 يعقّب المدرب/اة على نتائج عمل المجموعات.موض ًحا مهارات الحساب األساسية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()6ّ

( 30دقيقة)

ويوضح كل مهارة من مهارات الحساب األساسية والمهارات الفرعية الخاصة
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()7ّ
بكل منها.
اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات
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اليوم التدريبي التاسع
الجلسة الثانية
العد ومهاراته الفرعية
النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ
العد.
 -مفهوم ّ

العد الفرعية.
 مهارات ّالحسي.
 تطبيق المشاركين لمهارات العد ّالنمطي و ّ

النتاجات الخاصة

تعرف المشاركين اآلتي:
ّ
العد.
 -مفهوم ّ

العد الفرعية.
 مهارات ّالعد الحسي بإتقان.
العد النمطي و ّ
 تمييز المشاركين بين ّعية بإتقان.
 تطبيق المشاركين تدريس مهارات ّالعد الفر ّ
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الموضوع الرئيس :مهارة العد للصفوف المب ّكرة.

الموضوع الفرعي :مهارات العد الفرعية.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1:

زمن النشاط 60( :دقيقة)

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻌد ّ وﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻟﻔرﻋﯿﺔ

الجلسة :الثانية

( 5دقائق)

التهيئة والتحفيز

تكليف المشاركين بذكر أنشودة يستخدمها في تعليم العد لطلبته .يستمع المدرب/اة ألناشيد المشاركين ثم يشير إلى

معين في العد يختلف
أن هذا األسلوب في العد يعتبر مهارة من مهارات العد
ويسمى العد النمطي كونه يمثّل نمط ّ
ّ
في كل مرة (حسب نمط العد المطلوب) وهي مهارة أساسية يمتلكها غالبية المعلمين عند تدريس العد.

هدف النشاط

يتعرف المشاركون اآلتي:
ّ
 مفهوم العد النمطي ومهاراته الفرعية. -مفهوم العد الحسي ومهاراته الفرعية.

الحسي.
 -تطبيق مهارات العد النمطي و ّ

التعلّم القبلي :المهارات األساسية في الحساب.

أدوات النشاط :جهاز العرض ( ، (Data Showملف المعلم لمادة الرياضيات ،حبات فاصولياء (كبيرة الحجم) أو
عدها.
أي محسوسات يمكن ّ

است ارتيجية تنفيذ النشاط :استراتيجية (فكر -ناقش-شارك) ,النمذجة ،التأمل.
اإلجراءات

( 10دقائق)

المقدمة:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
 يذ ّكر المدرب/اة المشاركين بمهارات الحساب األساسية التي تم مناقشتها في اليوم السابق ويشير أنه سيتمالحسي) خالل هذا اليوم وبقية المهارات في األيام اآلتية.
مناقشة مهارة (العد النمطي و ّ
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويدير النقاش مع المشاركين حول السؤالين ويستمع إلجاباتهم.-

يقوم المدرب/اة بعرض الشريحة رقم ( )5وعرض قائمة بالمهارات الفرعية للعد النمطي والحسي.

عد مجموعة
 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )6ويطرح السؤال اآلتي على المشاركين :برأيكم إذا سألنا الطلبة ْ
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كبيرة من األشياء ،ما الذي تتوقع رؤيته؟ باستخدام استراتيجية فكر-ناقش-شارك ،يتناقش المشاركون في

اإلجابة.

 -يعرض المدرب شريحة رقم ( )7لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان (عد مجموعة كبيرة من المحسوسات) ينمذج

( 20دقيقة)

كيفية التدرب عليها مع الطلبة في الغرفة الصفية.

 يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ( )8ويدير النقاش حول الفيديو المعروض. -ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟

 -ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟

مالحظة :هنا يوضح المدرب/اة أن المعلمة يمكنها تنفيذ االستراتيجية بطريقتين مختلفتين ،إما العمل مع
مجموعة صغيرة وباقي المجموعات تعمل على مهام أخرى ثم تكرر المعلمة نفس النشاط مع باقي المجموعات.
أو تعمل المعلمة مع مجموعة صغيرة على مرأى من باقي المجموعات ثم يتوزع طلبة المجموعة على باقي

المجموعات ويعملون مع المجموعة على مهمة أخرى تحاكي المهارة الفرعية.
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟

التوصل ألهمية
مالحظة :هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية
ّ
التقدير مع مالحظة أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.
 -يعرض المدرب شريحة رقم ( )9لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان (العد باستخدام أجزاء الجسم) ينمذج كيفية

( 20دقيقة)

التدرب عليها مع الطلبة في الغرفة الصفية.

 يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ( )10ويدير النقاش حول الفيديو المعروض. -ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟

 ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟

التوصل ألهمية العد
مالحظة :هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية
ّ
في مجموعات مع مالحظة أن الجسم ال يحتوي على مجموعات ثالثية أو رباعية ،وبالتالي العد في مجموعات

طبيعيا ،وال يساهم في تطوير فهم الطالب .ونالحظ أيضا أن المعلمة استخدمت التفكير
ثالثية أو رباعية ال يعد
ً
الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.

( 5دقائق)

 -التأمل.
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يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )11ويكلف المشاركين بتأمل ما حدث في المشهدين السابقين ،وسؤالهم :لو
كنت مكان المعلمة ،ما اقتراحاتك للتحسين؟

اإلطار النظري والنشرات:
-

Young Mathematicians at Work: Constructing Number Sense, Addition, and

2005. Subtraction by Catherine Twomey Fosnot

 -ملف المعلم لمادة الرياضيات :الصفحات من .11-3
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الموضوع الرئيس :مهارات الحساب األساسية.
العد ومهاراته الفرعية.
الموضوع الفرعيّ :
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط:

زمن النشاط 30( :دقيقة)

2

الجلسة :الثانية

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻌد وﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻟﻔرﻋﯿﺔ.

التهيئة والتحفيز
 -يقوم المدرب/اة بتذكير المشاركين بالنشاط الذي أنجز في اليوم السابق.

هدف النشاط

العد.
 -ينمذج المشاركون تدريس مهارات ّ

التعلّم القبلي:

العد ومهاراته.
 معرفة ّأدوات النشاط :جهاز العرض( ،(Data Showورق العرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادة
الرياضيات.

استراتيجية تنفيذ النشاط :النمذجة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

( 30دقيقة)

المرحلة األولى :دراسة ذاتية

قسم المشاركين إلى مجموعات تتناسب مع عدد المهارات الفرعية ،يكلّف
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )12وي ّكل مجموعة بقراءة مهارة من المهارات المرتبطة بالعد من ملف المعلم اإلرشادي للرياضيات (العد واحدات ،أغاني
العد ،العد القفزي ،بطاقات األعداد ،العد في مجموعات صغيرة لمحسوسات بشكل فردي ،حذف عدد من
وألحان ّ
المحسوسات من المجموعة ،التقدير والعد واحدات).

توضح تعليمات النشاط كاآلتي:
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )13التي ّ تقوم كل مجموعة بإعداد موقف صفي لتقديم المهارة الخاصة بهم (يحاكي المواقف التي تم عرضها في المشاهدالسابقة) بحيث ال تستغرق أكثر من  3دقائق.

 يعرض المدرب الشريحة رقم ( ،)14على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصةبهم وعرض نموذج الموقف الصفي أمام زمالئهم.
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اليوم التدريبي التاسع
الجلسة الثالثة
العد
تطبيقات مهارة ّ
النتاجات العامة للجلسة

 -تطبيق المشاركين تدريس مهارة العد.

النتاجات الخاصة

 -تطبيق المشاركين تدريس مهارات العد الفرعية بخطوات واضحة بإتقان.
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الموضوع الرئيس :مهارات الحساب األساسية.

العد ومهاراته الفرعية.
الموضوع الفرعيّ :

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

الجلسة :الثالثة

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﻌد وﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻟﻔرﻋﯿﺔ -اﻟﺘطﺒﯿق.

التهيئة والتحفيز
 يقوم المدرب/اة بتذكير المشاركين بالنشاط الذي أنجز في النشاط السابق.

هدف النشاط

العد.
 -تطبيق مهارات ّ

التعلّم القبلي:

العد.مهارات العد.
 -معرفة ّ

أدوات النشاط:

جهاز العرض( ، (Data Showورق العرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.
استراتيجية تنفيذ النشاط:

النمذجة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
المرحلة الثانية :العرض

( 70دقيقة(

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3حيث ستقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديمنموذج الموقف الصفي( .كل مجموعة لها  10دقائق لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي)

 -تراقب باقي المجموعات المجموعة التي تعرض وتؤجل االستفسارات حتى االنتهاء من العرض.

المرحلة الثالثة :التأمل

( 20دقيقة)

 يقوم المدرب/اة بعرض الشريحة رقم ( )4والتأمل في ما تم عرضه من قبل المجموعات واجابة استفساراتالمشاركين.

اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات ،الصفحات من .11-3
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اليوم التدريبي العاشر
مهارة التالعب باألعداد ومهارة حل األسئلة
اتيجيات الحساب التي تم ّكنهم من إجراء
العمليات عليها واستر ّ
في الجلسات الثالث القادمة سنتحدث عن األعداد و ّ
وفاعلية .سنتحدث عن المسائل الحسابية وتطبيقاتها داخل الغرفة الصفية وفي الحياة
العمليات الحسابية بطالقة
ّ

اليومية.

الجلسة األولى :سيتعرف المشاركون في هذه الجلسة على مهارة التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية ،حيث
سيتعرف المشاركون إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات التالعب باألعداد واجراء مجموعة واسعة من العمليات

يومي وتوفير قدر كبير من الممارسة الستخدام هذه االستراتيجيات التي يالحظ من
الحسابية ذهنيًّا وبشكل
ّ
التوصل للحل بأكثر من طريقة
خاللها الطلبة أن بمقدورهم
ّ
سيتعرف المشاركون على ما تبقى من مهارات فرعية للتالعب باألعداد وتطبيقاتها العملية.
الجلسة الثانية:
ّ
الجلسة الثالثة :سيتعرف المشاركون على مهارة حل المسائل ومهاراتها الفرعية.

النتاجات العامة للجلسة

-

-

تعرف المشاركين مفهوم المهارات اآلتية:
 -مهارة التالعب باألعداد.

 مهارة حل المسائل الحسابية.تطبيق المشاركين للمهارات اآلتية

 -التالعب باألعداد ومهاراتها الفرعية.

 -حل المسائل الحسابية ومهاراتها الفرعية.

النتاجات الخاصة

تعرف المشاركين لمفهوم المهارات اآلتية:
 ّ مهارة التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. -مهارة حل المسائل ومهاراته الفرعية.
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 نمذجة مواقف صفية للمهارات الفرعيةاآلتية: -التالعب باألعداد.

 -حل المسائل الحسابية.
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اليوم التدريبي العاشر
الجلسة األولى

مهارة التالعب باألعداد

النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ -مفهوم التالعب باألعداد.

 -مهارات التالعب باألعداد الفرعية.

 -تطبيق المشاركين لمهارات التالعب باألعداد الفرعية.

النتاجات الخاصة

 تعريف المشاركين للمهارات الفرعية للتالعب باألعداد في الصفوف المبكرة.صفية للمهارات الفرعية للتالعب باألعداد.
 -نمذجة المشاركين لمواقف ّ
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الموضوع الرئيس :مهارات الحساب األساسية.

الموضوع الفرعي :التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية
زمن النشاط 60( :دقيقة)

رقم النشاط1.1 :

الجلسة :األولى

اسم النشاط :المهارات الفرعية للتالعب باألعداد.

( 5دقائق)

التهيئة والتحفيز:

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( ,)4يطرح المدرب/اة المسألة اآلتية على المشاركين ،ويطلب منهم حلّها دون تقديمطارحا عليهم السؤال اآلتي :ما األخطاء المفاهيمية التي من الممكن أن يرتكبها الطلبة خالل
أي مقترح للمساعدة
ً
حل المسألة؟
=8+6

=5×6

هدف النشاط

4+

×10

تعرف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة.
 ّ -تطبيق مهارات التالعب باألعداد.

التعلّم القبلي:

 -مهارات العد.

أدوات النشاط :جهاز العرض ( ، (Data Showورق العرض ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.
استراتيجية تنفيذ النشاط :النمذجة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
المقدمة:

( 5دقائق)

 -يقوم المدرب/اة بمراجعة مفهوم التالعب باألعداد والمهارات الفرعية المرتبطة به ويعرض الشريحة رقم (.)4

 يعرض المدرب/اة شريحة رقم ( )6لعرض فيديو لمهارة التالعب باألعداد بعنوان (حقائق الضرب) ينمذج كيفية( 20دقيقة)

التدرب عليها مع الطلبة في الغرفة الصفية.

 -يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ( )7ويدير النقاش حول الفيديو المعروض.
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-

ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟

-

ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟

-

اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة.

 -برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟

التوصل ألهمية تطوير الطالقة
مالحظة :هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية
ّ
اإلجرائية للطلبة فيما يتعلق بعملية الضرب مع التركيز على التأكد من فهم الطلبة لحقائق الضرب وليس مجرد حفظها،
مع مالحظة أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.

 يعرض المدرب/اة شريحة رقم ( )8لعرض فيديو لمهارة التالعب باألعداد بعنوان (اإلكمال إلى )100 ،100 ،10ينمذج كيفية التدرب عليها مع الطلبة في الغرفة الصفية.

( 20دقيقة)

 يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ( )9ويدير النقاش حول الفيديو المعروض. -ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟

 ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟

التوصل ألهمية تطوير مهارات
مالحظة :هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية
ّ
أساسية للجمع والطرح ونالحظ أيضا أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.
( 10دقائق)

التأمل.

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )10ويكلفهم بتأمل ما حدث في المشهدين السابقين ،وسؤالهم :فكر لو كنت مكانالمعلمة ،ما اقتراحاتك للتحسين؟

اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  26إلى .54
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الموضوع الرئيس :مهارات الحساب األساسية.

الموضوع الفرعي :التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.
زمن النشاط 30( :دقيقة)

رقم النشاط1,2 :

الجلسة :األولى

اسم النشاط :المهارات الفرعية للتالعب باألعداد.
التهيئة والتحفيز
 -تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.

هدف النشاط

تعرف المهارات الفرعية للتالعب باألعداد للصفوف المبكرة.
 ّ -تطبيق مهارات التالعب باألعداد.

التعلّم القبلي:

 -مهارات العد.

أدوات النشاط :جهاز العرض ( ، (Data Showورق العرض ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.
استراتيجية تنفيذ النشاط :النمذجة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

( 30دقيقة)

المرحلة األولى :دراسة ذاتية

قسم المشاركين إلى مجموعات تتناسب مع عدد المهارات الفرعية ويكلّف
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( ،)11وي ّكل مجموعة بقراءة مهارة من المهارات المرتبطة بالتالعب باألعداد من الملف اإلرشادي (الحساب باألعداد من
منزلة واحدة ،الحساب ضمن مضاعفات  10و 100و ،1000المضاعفة والتنصيف ،الحمل با 10و100

و.)1000

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )12التي توضح تعليمات النشاط كاآلتي:

 كل مجموعة تقوم بإعداد موقف صفي لتقديم المهارة الخاصة بهم (يحاكي المواقف التي تم عرضها فيالمشاهد السابقة) بحيث ال تستغرق وقت أكثر من  3دقائق.

 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )13ويستمع لعرض المجموعات.

 يجب على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصة بهم وعرض نموذج الموقفالصفي أمام زمالئهم.
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اليوم التدريبي العاشر
الجلسة الثانية

التالعب باألعداد
النتاجات العامة للجلسة:
 -تطبيق مهارات التالعب باألعداد الفرعية.

النتاجات الخاصة:
تعرف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة.
 ّعية للتالعب باألعداد
صفية للمهارات الفر ّ
 -نمذجة مواقف ّ
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الموضوع الرئيس :مهارات الحساب األساسية.

الموضوع الفرعي :التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.
رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ااهملرات افلرعية للتالعب باألعداد استكماالً للنشاط السابق

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 90( :دقيقة)
اﻟﺠﻠﺴﺔ :اثانيةل

التهيئة والتحفيز
 -تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.

هدف النشاط

 -تطبيق مهارات التالعب باألعداد.

التعلّم القبلي:

 -مهارات العد.

أدوات النشاط:

جهاز العرض ( ، (Data Showورق العرض ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.

استراتيجية تنفيذ النشاط:

النمذجة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
المرحلة الثانية :العرض

( 60دقيقة(

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3حيث تقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديمنموذج الموقف الصفي( .كل مجموعة لها  15دقيقة لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي).

 -باقي المجموعات تراقب المجموعة التي تعرض تؤجل االستفسارات حتى اإلنتهاء من العرض.

المرحلة الثالثة :التأمل

( 30دقيقة)

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4يقوم المدرب/اة بالتأمل في ما تم عرضه من قبل المجموعات واجابةاستفسارات المشاركين.

اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  26إلى .54
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اليوم التدريبي العاشر
الجلسة الثالثة

مهارة حل المسائل الحسابية

النتاجات العامة للجلسة:
تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ مفهوم حل المسائل-

المهارات الفرعية لمهارة حل المسائل.

 -تطبيق المشاركين للمهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.

النتاجات الخاصة:
تعرف المشاركين مفهوم حل المسائل ،والمهارات الفرعية لها.
ّ -

 نمذجة المدرب/اة آللية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل الحسابية اآلتية بإتقان: الجمع والطرح – ( التغير). -الضرب ( -الصفوف واألعمدة).
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الموضوع الرئيس :حل المسألة الحسابية

الموضوع الفرعي( :الجمع والطرح – التغير ،الضرب – الصفوف واألعمدة)
1

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط:

زمن النشاط 90( :دقيقة)

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :امهرات حل المسألة

الجلسة :الثالثة

التهيئة والتحفيز
المدرب/اة بتعريف المشاركين بمفهوم المسألة الحسابية ،وأهمية حل المسائل الحسابية في تعليم وتعلم الرياضيات
يقوم ّ
( 5دقائق)

والحياة العملية.

أهداف النشاط
 يتعرف المشاركين اآلتي:-

مفهوم حل المسائل الحسابية

 المهارات الفرعية لمهارة حل المسائل الحسابية. ينمذج المدرب/اة آلية تطبيق بعض المهارات الفرعية لحل المسألة الحسابية في الغرفة الصفية وهي: -الجمع والطرح – ( التغير).

 -الضرب ( -الصفوف واألعمدة).

التعلّم القبلي:

 -مفهوم العد ومهاراته الفرعية.

 -مفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.

أدوات النشاط :جهاز العرض ،Data Showفيديو ،سماعات ،ورق العرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم
لمادة الرياضيات.

استراتيجية تنفيذ النشاط :فيديو ،المناقشة ،مجموعات عمل ،التأمل.
اإلجراءات :مقدمة:

( 5دقائق)

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
المدرب/اة المشاركين بمفهوم العد ومهاراته الفرعية ومفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.
 يذ ّكر ّ -يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي :ما المقصود بمهارة حل المسائل؟
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 يستمع المدرب/اة إلجابات المشاركين ثم يعرض الشريحة رقم ( )3الخاصة بالتعريف بمهارة حل المسائل. يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4ويطرح السؤال الوارد فيها على المشاركين :ما أهمية حل المسائل الحسابية؟ يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (حل المسائل الحسابية ،الجمع والطرح–( 5دقائق)

التغير).
ّ

تم عرضه25(.
 يعرض المدرب الشريحة رقم ( )6ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّدقيقة)
 يدير المدرب/اة نقاشاً مع المشاركين حول المشهد التمثيلي الذي تم عرضه يتم من خالله الوصول إلى تعريفالمهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خالل مناقشة النقاط اآلتية:
 ب أريكم ما االستراتيجية التي استخدمها المعلم/اة في المشهد التمثيلي؟ ما أهمية التسلسل الذي اتبعه المعلم/اة الكساب الطلبة المهارة؟ لو كنت مكان المعلم/اة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة يشير المدرب/اة إلى الصفحات من  72إلى  75من ملف المعلم لمادة الرياضيات حول آلية إدارة نشاط حلالمسألة الحسابية في الصف.
الحسابية– الضرب– الصفوف
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )7لعرض الفيديو التدريبي بعنوان (حل المسألةّ
( 5دقائق)

واألعمدة).

تم عرضه25(.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )8ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي ّدقيقة)
 يناقش المدرب/اة المشاركين ،بحيث يتم من خالله الوصول إلى تعريف المهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خاللمناقشة النقاط اآلتية:
 برأيكم ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلم/اة في المشهد التمثيلي. ما أهمية والتسلسل الذي اتبعته المعلمة الكساب الطلبة المهارة؟.-

لو كنت مكان المعلمة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة؟.

 يستمع المدرب/اة إلجابات المشاركين ويربط ما تم مناقشته مع ما هو موجود في صفحة ( )75-73من ملف( 10دقائق)

المعلم لمادة الرياضيات.

( 10دقائق)

التقويم الختامي :مرحلة التأمل.
المدرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته واجابة استفسارات المشاركين.
 -ضمن المجموعات يقوم ّ
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اليوم التدريبي الحادي عشر
مهارة حل المسائل

أدوات المسح العامة والخاصة للحساب

المقدمة:

سنتعرف في الجلسات التدريبية القادمة عن اآلتي:

الجلسة األولى :المسائل الحسابية وتطبيقاتها داخل الغرفة الصفية.

الجلسة الثانية :متابعة حل المسائل لبعض المهارات الفرعية ونمذجتها.

الجلسة الثالثة :سيتم الحديث في هذه الجلسة عن أداة المسح العامة في الحساب وتعريف المشاركين بأهمية
ٍ
أساس في المبادرة العتمادنا من خاللها على تشخيص قدرات الطلبة
هذه األداة ومكوناتها والتي تعتبر حجر
ومعرفة نقاط الضعف لديهم ضمن المهارات المطروحة في الحساب والتي تعنى بها

النتاجات العامة

تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ -مفهوم حل المسائل.

 وتطبيقات حل المسائل في الحياة العملية. -مفهوم أداة المسح العامة للحساب.

 -تطبيق أداة المسح العامة للحساب.

النتاجات الخاصة

 -تحديد مفهوم حل المسائل ومهاراته الفرعية.

 نمذجة المدرب/اة آلية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل بإتقان. -ادراك أهمية تقويم الطلبة مستخدمين أداة المسح العامة لقياس المهارات المكتسبة لديهم في الحساب.
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اليوم التدريبي الحادي عشر
الجلسة األولى
مهارة حل المسائل (الجمع والطرح ,الضرب ,القسمة)
النتاجات العامة للجلسة:
 -تطبيق المشاركين للمهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.

النتاجات الخاصة:
 نمذجة المشاركين آللية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل الحسابية اآلتية بإتقان: الجمع والطرح – ( دمج ،مقارنه). الضرب ( -الجمع المتكرر). -القسمة – (المشاركة والتوزيع).

171

الموضوع الرئيس :حل المسألة الحسابية

الموضوع الفرعي :مهارات حل المسألة الحسابية
زمن النشاط 90( :دقيقة)

رقم النشاط1 :

الجلسة :األولى

اسم النشاط :مهارات حل المسألة الحسابية
التهيئة والتحفيز

المدرب/اة بمراجعة المشاركين بمفهوم المسألة الحسابية ،والمهارتين السابقتين لحل المسألة الحسابية( ،الجمع
يقوم
ّ

والطرح – التغير)( ،حل المسألة – الضرب – الصفوف واألعمدة).

( 5دقائق)

أهداف النشاط:
يتعرف المشاركون اآلتي:
ّ
 -مفهوم حل المسائل الحسابية

 -المهارات الفرعية لمهارة حل المسائل الحسابية.

 ينمذج المشاركون آلية تطبيق المهارات الفرعية اآلتية لحل المسألة الحسابية في الغرفة الصفية: الجمع والطرح – ( دمج ،مقارنه). -الضرب ( -الجمع المتكرر).

 -القسمة – (المشاركة والتوزيع).

التعلّم القبلي:

 مفهوم العد ومهاراته الفرعية. -مفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.

أدوات النشاط :جهاز العرض ،Data Showسماعات  ،ورق العرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادة
الرياضيات.

استراتيجية تنفيذ النشاط :المناقشة ،مجموعات عمل ،التأمل.

اإلجراءات:

( 15دقيقة)

 مقدمة:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
 -يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )3السترجاع معلومات المشاركين في المهارات الفرعية اآلتية( :حل المسألة –
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الجمع والطرح – التغير).
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )4السترجاع معلومات المشاركين في المهارات الفرعية اآلتية( :حل المسألة –الضرب – الصفوف واألعمدة).

 يوزع المدرب/اة المشاركين ضمن خمس مجموعات.موضحا آلية العمل ،بحيث يعطي كل مجموعة مهارة من مهارات حل
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()6-5ً

المسألة اآلتية( :الجمع والطرح – الدمج ،الجمع والطرح – المقارنة ،الضرب – الجمع المتكرر ،القسمة –

المشاركة ،القسمة – التوزيع إلى مجموعات متساوية) .ويكلفهم بالعودة إلى (ملف المعلم لمادة الرياضيات) وقراءة
المادة النظرية المتعلقة بالمهارة ثم اختيار أحد أفراد المجموعة لشرح المهارة لبقية المجموعات واختيار فرد آخر
لنمذجة المهارة لمجموعته لمدة ال تتجاوز الا 3دقائق وبقية المجموعات تالحظ ما قام به ويدير المدرب نقاش حولها
( 30دقيقة)

بحيث ال يتجاوز الا 5دقائق.

 تقوم كل مجموعة بإعداد موقف تدريبي يتضمن( :المهارة ومفهومها وكيفية تطبيقها وكل مايتعلق بها ،موقفتمثيلي مشابه للفيديو الذي تم عرضه) ويتم تنظيم ذلك بالخطوات بحيث يتم عرضها الحقًا أمام المشاركين،
( 30دقيقة)

(يفضل عرض لوحة حائط تحدد منهجية العمل).
التقويم الختامي:
المدرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته ضمن المجموعات واجابة استفسارات المشاركين.
يقوم ّ
اإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات ص 54
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(10دقائق)

اليوم التدريبي الحادي عشر
الجلسة الثانية
مهارة حل المسائل الحسابية -تطبيق
النتاجات العامة للجلسة:

 -تطبيق المشاركين للمهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.

النتاجات الخاصة:
 نمذجة المشاركين آللية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل الحسابية بإتقان: الجمع والطرح – ( دمج ،مقارنه ،تغير). الضرب ( -الجمع المتكرر ،صفوف وأعمدة). -القسمة – (المشاركة والتوزيع).
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الموضوع الرئيس :حل المسألة الحسابية

الموضوع الفرعي :تطبيق مهارات حل المسألة الحسابية
زمن النشاط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1:

الجلسة :الثانية

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :ﺘطﺒﯿق ﻤﻬﺎرات ﺤل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

التهيئة والتحفيز
المدرب/اة بإبراز أهمية حل المسألة الحسابية في تعليم الحساب من خالل تعزيز فهم مهارات العد والتالعب
 يقومّ
( 5دقائق)

باألعداد وتذكير المشاركين بها.

هدف النشاط:
 ينمذج المشاركين آلية تطبيق بعض المهارات الفرعية لحل المسألة الحسابية في الغرفة الصفية.التعلّم القبلي:

تذكير المشاركين بالمهارات الفرعية لحل المسألة الحسابية( :الجمع والطرح – الدمج ،الجمع والطرح – المقارنة ،الضرب
– الجمع المتكرر ،القسمة – المشاركة ،القسمة – التوزيع إلى مجموعات متساوية).

أدوات النشاط:

جهاز العرض ،Data Showسماعات ،ورق العرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادة الرياضيات.

استراتيجية تنفيذ النشاط :النمذجة ,المناقشة ،مجموعات عمل ،التأمل.
اإلجراءات:
موضحا نتاجات الجلسة العامة والخاصة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()2ً
موضحا تقسيم المهارات على مجموعات العمل بحيث تقوم كل مجموعة بتنفيذ
 يعرض المدرب/اة الشرائح رقم (3و)4ً
ما تم التخطيط له في الجلسة السابقة وذلك بتقديم عرض مفصل للمهارة التي كلفت بها من قبل أحد المشاركين في

المجموعة ،ويقوم مشارك آخر بعرض مشهد تمثيلي لكيفية تدريس المهارة يحاكي (الفيديو  )scriptالذي تم عرضه في
( 50دقيقة)

البداية ( .يخصص لكل مجموعة  8دقائق).

موضحا أسئلة
 يدير المدرب/اة نقا ًشا حول االستراتيجية يتم التركيز فيه على النقاط اآلتية ويعرض الشريحة رقم ()5ً
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النقاش.

(يخصص لكل مجموعة  15دقيقة):
 )1برأيكم مااالستراتيجية التي اتبعها المعلم/اة خالل النمذجة؟
 )2ما أهمية التسلسل الذي اتبعه المعلم/اة خالل النمذجة؟
 )3لو كنت مكان المعلم/اة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة؟
( 30دقيقة)

التقويم الختامي:
المدرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته ضمن المجموعات واجابة استفسارات المشاركين.
 يقوم ّاإلطار النظري والنشرات :ملف المعلم لمادة الرياضيات ص .54
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( 5دقائق)

اليوم التدريبي الحادي عشر
الجلسة الثالثة

تطبيق أداة المسح العامة للحساب

النتاجات العامة للجلسة

-

تعرف المشاركين أداة المسح العامة في الحساب.
ُّ

النتاجات الخاصة
تعرف المشاركين اآلتي:
 ّ أهمية تقويم الطلبة باستخدام أداة المسح العامة لقياس المهارات المكتسبة لديهم في الحساب. -فقرات أداة المسح العامة.

 -أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه.

 -تطبيق المشاركين أداة المسح العامة للحساب.
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الموضوع الرئيس :مبادرة القراءة والحساب للصفوف المب ّكرة.
الموضوع الفرعي :أداة المسح العامة للحساب.

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1 :

الجلسة :الثالثة

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :أداة امسحل اعامة للحسالب.

( 5دقائق)

التهيئة والتحفيز:
 -سؤال المشاركين :ما الطرق التي تحدد مستوى الطلبة وتشخص نقاط الضعف لديهم؟.

أهداف النشاط:

يتعرف المشاركون اآلتي:
ّ
 أهمية تقويم الطلبة باستخدام أداة المسح العامة لقياس المهارات المكتسبة لديهم في الحساب. -فقرات أداة المسح العامة.

 -أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه.

طبق المشاركون أداة المسح العامة للحساب.
 ي ّالتعلّم القبلي:

 -معرفة المشاركين للمصطلحات اآلتية :التقويم التشخيصي ،أدوات التقويم ،االختبار.

أدوات النشاط:

ورق عرض ،Flip Chartجهاز عرض ،الصق ورقي ،أقالم تخطيط ،أداة المسح العامة للحساب.

استراتيجية تنفيذ النشاط:

مجموعات ،العمل ضمن ثنائيات ،لعب األدوار.

( 30دقيقة)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب الشريحة رقم ()2ً
موضحا مفهوم التقويم.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
-

يناقش المدرب/اة المشاركين ضمن مجموعات العمل أهمية التقويم ،ويستمع إلجاباتهم.

ومؤكدا على إجابات المشاركين.
موضحا أهمية تطبيق أداة المسح العامة
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()4ً
ً
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موضحا مكونات أداة المسح العامة للحساب والمهارات التي تشملها األداة،
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم()5ً
كما يوضح الجدول في الشريحة.
موضحا توزيع المهارات على فقرات األداة العامة والعالمات المحتسبة لكل
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم()6ً
فقرة.

 يعرض المدرب/اة أداة المسح العامة للحساب ،بعد توزيعها على المشاركين ويناقش فقراتها معهم ،وتوزيع العالماتلكل فقرة من الفقرات.

 ينمذج المدرب/اة آلية تنفيذ األداة العامة مع أحد المشاركين. يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( ،)7ويناقش المشاركين في تحليل فقرات األداة واحتساب العالمات للطلبة.ويوضح أن المعلم يقوم برصد مجموع العالمات التي حصل عليها الطالب في كل مهارة كما هو موضح في الجدول

الخاص ألداة المسح العامة للحساب:
اسم الطالب

مهارة التالعب باألعداد

العد
مهارة ّ

مهارة حل المسائل

نسبة تمكن الطلبة من المهارة
 يشير المدرب/اة أنه يتم احتساب النسبة المئوية لتمكن جميع طلبة الصف في كل مهارة من المهارات ،حيث تعتبرنسبة  ۸۰%فما فوق لكل مهارة مؤشر على تمكن معظم الطلبة من هذه المهارة ،في حين إذا كانت نسبة تمكن الطلبة

من المهارة أقل من ۸۰%فهي مؤشر على عدم تمكن الطلبة منها وبحاجة إلتخاذ اإلجراء المناسب وبحاجة التخاذ

مستعينا بأوراق العمل واألنشطة المتوفرة في الملف اإلرشادي والموقع اإللكتروني
اإلجراء المناسب من قبل المعلم
ً
( 10دقائق)
لمبادرة القراءة والحساب.
 يوضح المدرب/اة كيفية احتساب هذه النسبة حسب المعادلة الموضحة في ملف اإلكسل المرفق. -ينمذج المدرب/اة أداة المسح العامة للحساب مع المشاركين.

( 15دقيقة)

يطبق المشاركين أداة المسح ضمن مجموعات عمل ثنائية ،حيث يقوم المشارك(أ) بلعب دور المعلم وقراءة األداة
ّ
( 20دقيقة)
للمشارك(ب) الذي يلعب دور الطالب ويجيب عن الفقرات المقروءة له.

 التأمل :يناقش المدرب/اة المشاركون التغذية الراجعة حول تطبيق أداة المسح العامة للحساب ضمن مجموعاتهم.( 10دقائق)
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اﻟﯿوم اﻟﺘدرﯿﺒﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر
أداة اﻟﺘﻘوﯿم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب
اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘﻤﺎﯿز

مقدمة

في اليوم التدريبي الرابع سنتحدث عن اآلتي:

الخاصة بالحساب كأداة تشخيص تركز
 الجلسة األولى:أداة التقويم الخاصة للحساب يعرض فيها أداة التقويمّ

بأهمية هذه األداة
على  %20من الطلبة الذين لديهم ضعف في مهارات الحساب ،وتعريف المشاركين
ّ
عد هذه األداة حجر األساس في تشخيص قدرات الطلبة ونقاط
ومكوناتها
وكيفية تطبيقها وتحليلها ،إذ ت ّ
ّ

(العد ،والتالعب باألعداد ،وحل المسائل).
الضعف لديهم في مهارات الحساب الثالث
ّ

 -اﻟﺠﻠﺴﺘﺎن اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔا :ﺘﺘﻨﺎول اﻟﺠﻠﺴﺘﯿن آﻟﯿﺔ ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘﻤﺎﯿز داﺨل اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ

النتاجات العامة

ﺘﻌرف اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن أداة اﻟﺘﻘوﯿم اﻟﺨﺎﺼﺔ /اﻟﺤﺴﺎب وآﻟﯿﺔ ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ.
 ّ -ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘﻤﺎﯿز

النتاجات الخاصة

 تم ّكن المشاركين من تحديد ما يأتي:الخاصة /الحساب.
 الهدف من أداة التقويمّ

الخاصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.
 مكونات أداة التقويمّ
الخاصة/الحساب.
 تطبيق أداة التقويمّ
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اليوم التدريبي الثاني عشر
الجلسة األولى
أداة التقويم الخاصة/الحساب

النتاجات العامة للجلسة

تعرف المشاركين اآلتي:
ُّ

الخاصة /الحساب.
 أداة التقويمّ
 -آلية تطبيق أداة التقويم الخاصة /الحساب.

النتاجات الخاصة

 تم ّكن المشاركين من تحديد ما يأتي:اصة /الحساب.
 -الهدف من أداة التقويم الخ ّ

الخاصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.
 مكونات أداة التقويمّ
الخاصة/الحساب.
 تطبيق أداة التقويمّ

الخاصة/الحساب.
 تحليل نتائج أداة التقويمّ
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الموضوع الرئيس :أدوات التقويم الخاصة – القراءة والحساب
الموضوع الفرعي :أداة التقويم الخاصة /الحساب

زمن النشاط 90( :دقيقة)

رقم النشاط1 :

الجلسة :األولى

اسم النشاط :التعريف بأداة التقويم الخاصة /الحساب
التهيئة والتحفيز:

المدرب/اة بتذكير المشاركين بأداة المسح العامة( )Course Grainوالتي تم تطبيقها على جميع طلبة
 يقومّ

المدرب/اة على الا
الصف بهدف الكشف عن الطلبة الذين يحتاجون للعدم والمساعدة .وآلية تحليل النتائج ،ويرّكز
ّ
 %20من الطّلبة الذين لديهم ضعف في بعض المهارات.

هدف النشاط:

 -تم ّكن المشاركين من تحديد اآلتي:

الخاصة /الحساب.
 الهدف من أداة التقويمّ
الخاصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.
 مكونات أداة التقويمّ
الخاصة/الحساب.
 تطبيق أداة التقويمّ
 تحليل نتائج أداة التقويم الخاصة بالحساب وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليملديهم.

التعلّم القبلي:

الحسابية).
العد ،والتّالعب باألعداد ،وحل المسائل
 معرفة المشاركين لامهارات الحساباألساسية ( ّ
ّ
ّ
أدوات النشاط:
جهاز عرض ،أقالم تخطيط ،أوراق العرض  ،Flip Chartأداة التقويم الخاصة -Fine Grainالحساب ،ملحق(،)1

ملحق(.)2

استراتيجية تنفيذ النشاط :مجموعات ،العمل ضمن ثنائيات ،لعب األدوار.
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( 10دقائق)

اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
المدرب/اة الشريحة رقم ( )4وسؤال المشاركين عن المقصود بأداة التقويم الخاصة للحساب.
 يعرض ّمرة
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )5وسؤال المشاركين اآلتي :برأيكم لماذا نحتاج ألن نقيِّم هؤالء الطّلبة ّأخرى؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون التعليق بصحيح أم خطأ.
المدرب/اة إلى أهميَّة تقييم الطلبة بأداة التقويم الخاصة -الحساب ،بعد تطبيق أداة المسح العامة لمعرفة
نوه
 ي ِّّ
مستوى جم يع طلبة الصف الواحدالفعلي والمهارات التي أخفقوا بها وبحاجة لتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهم

للوصول للمستوى المطلوب .ويتم تحديد ما نسبته  %20من عدد طلبة الصف لتطبيق أداة التقويم الخاصة
لهم ،ويتم تحديد عددهم بتطبيق المعادلة اآلتية :عدد طلبة الصف× .100/20مثال :عدد طلبة الصف 35

طالب ،يكون عدد الطلبة الذين سيطبق عليهم أداة التقويم الخاصة  ،7=100/20×35إذن سيتم اختيار أدنى 7

طالب حصلوا على أدنى العالمات بعد تطبيق أداة المسح العامة.

الخاصة للحساب Fine
المدرب/اة الشرائح رقم ( )12-11-1-9-8-7-6المتضمنة أجزاء أداة التقويم
 يعرضّ
ّ
 -Grainالحساب ،ويقوم بتوضيح أجزاء األداة والمهارات التي تقيسها وما المقصود بكل جزٍء منها.
( 10دقائق)

المدرب/اة بنمذجة تطبيق األداة على أحد المشاركين لتوضيح آلية وخطوات التطبيق لهم وكيفية الوصول
 يبدأّ

لمستوى الطالب/اة الفعلي وذلك بعرض جميع االحتماالت المتوقّعة أثناء التّطبيق بالرجوع إلى أداة التقويم الخاصة
( 15دقيقة)
الواردة في ملف المعلم.

قيم كل مشارك أدائه من خالل قائمة
 يطلبثنائية .وي ّ
المدرب/اة من المشاركين تطبيق األداة بصورة مجموعات ّ
ّ
( 40دقيقة)
شطب تنفيذ أداة التقويم الخاصة الموجودة في ملحق اليوم الرابع رقم (.)1
نموذجا لنتائج تقييم طالبين ،كما في المثال( )1و( ،)2يوزع
المدرب/اة شريحة رقم ( )13موض ًحا
 يعرضً
ّ
المدرب/اة ورقة العمل في الملحق رقم ( )2ويكلّف المشاركين بتحديد المستوى الذي يمكن أن يس ّكن هذا
الطّالب/اة فيه لتوضيح آلية تحليل نتائج األداة.
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مثال()1
الحساب
العمليات على األعداد
ّ
التالعب باألعداد

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG




مقارنة وترتيب األعداد


قراءة وكتابة األعداد


العد
األنماط



الصف المناسب لمستوى الطالب
مثال()2
الحساب
العمليات على األعداد
ّ
التالعب باألعداد

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG




مقارنة وترتيب األعداد



قراءة وكتابة األعداد
العد




األنماط


الصف المناسب لمستوى الطالب

( 15دقيقة)

 التأملثم مع المدرب/اة.
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم َّ

اإلطار النظري والنشرات :الملحق رقم ( ،)1الملحق رقم (.)2
المادة النظرية ألداة التقويم الخاصة للحساب.
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اﻟﯿوم اﻟﺘدرﯿﺒﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ

اﻟدﻋم اﻟﻤﺘﻤﺎﯿز ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ
اﻟﺼﻔﯿﺔ

النتاجات العامة للجلسة
تعرف المشاركين اآلتي:
ّ -

األساسية في القراءة والحساب.
 مبررات تقديم برنامج الدعم المتمايز للمهاراتّ

الصفية.
 آليات تطبيق برنامج الدعم المتمايز لمهارات القراءة والحساب في الغرفةّ

النتاجات الخاصة

المدرب/اة أهمية الحاجة لبرنامج الدعم المتمايز في مهارات القراءة والحساب في الغرفة
 توضيح ّالصفية.
ّ

الصفية.
 تطبيق المشاركين اآلليات المقترحة لبرنامج الدعم المتمايز للفئة المستهدفة في الغرفةّ
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الموضوع الرئيس :الدعم المتمايز للمهارات األساسية في القراءة والحساب في الغرفة الصفية
الموضوع الفرعي :مبررات الحاجة للدعم المتمايز

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط:

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 90( :دقيقة)

1

اﻟﺠﻠﺴﺔ:اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :مبررات ابل ةجاحلرنامج للدعم اتمايملز
التهيئة والتحفيز:

المدرب/اة مع المشاركين أهمية تطبيق أدوات التقويم لتشخيص مستويات الطلبة وتحديد جوانب الضعف
يناقش
ّ
( 5دقائق)

وطرق عالجها.

أهداف النشاط:
يوضح المدرب/اة أهمية الحاجة لبرنامج الدعم المتمايز.
ّ
الصفية.
 ي ّطبق المشاركون آليات برنامج الدعم المتمايز داخل الغرفة ّ
التعلّم القبلي:

المدرب/اة السؤال اآلتي :ما أهمية تقويم الطلبة ؟
 -يطرح ّ

أدوات النشاط :جهاز عرض ،أقالم تخطيط ،أوراق العرض  ،Flip Chartبطاقات مراحل تطور مهارة الضرب
والقسمة ،ملحق تدريبي رقم (.)1
استراتيجية تنفيذ الّنشاط :العمل في مجموعات ،التدريس المباشر.
اإلجراءات:

موضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ()3ً
 -يقسم المدرب/اة المشاركين الى مجموعات.

 يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ( )6-5-4مناقشا المشاركين بأهمية التقويم لتشخيص الطلبة وتصنيفهم ضمنالمهارات التي يمتلكونها والتي يحتاجون لتطوير معرفتهم فيها.

المدرب/اة مجموعة من البطاقات تحوي مراحل تطور مهارة الضرب والقسمة لدى الطلبة ويكلف
 يجهزّ
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المشاركين بترتيبها حسب تطورها لدى الطلبة كالتالي:
 -يعد عناصر المجموعات واحدات.

 -يحتاج نمذجة عملية الضرب والقسمة بشكل كلي اليجاد الناتج.

 يحتاج نمذجة عملية الضرب والقسمة بشكل جزئي اليجاد الناتج. -ال يحتاج الى النمذجة للوصول الى ناتج الضرب أو القسمة.

 يستخدم استراتجيات مشتقة أو مبتكرة اليجاد ناتج الضرب أو القسمة (الخاصية التبديلة ،حقيقةمعروفة).

 -قادر على حل مجموعة من مسائل الضرب أو القسمة ألكثر من منزلة واحدة.

 قادر على حل مجموعة من مسائل الضرب أو القسمة لألعداد العشرية والكسور. بعد أن يقوم المشاركين بترتيب البطاقات يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ( )9-8-7التي تحتوي على رسميوضح تطور المهارة لدى الطلبة ،ويسأل المدرب/اة لو كنا نتكلم عن صف من صفوفكم هل باعتقادكم أن
جميع الطلبة في هذه المهارة بنفس المستوى؟ ثم يدير نقاش حول الرسم ويتوصل مع المشاركين ألهمية الدعم
( 20دقيقة)

المتمايز.

 يوجه المدرب/اة المشاركين إلى نقطتين مهمتان:ماذا سيحدث للطلبة :

 إذا كنا ندرس النهاء المنهاج ما الذي سيحدث؟ (القليل من الطلبة سيشاركون والبقية سيشعرونباالحباط وهنا يناقش المدرب منطقة النمو القريبة )) Zone of proximal development

 إذا كنا ندرس حسب أقل مهارة ما الذي سيحدث؟ كثير من الطلبة سيشعرون بالملل مما سيسببفوضى في الصف) يستمع المدرب إلجابات المشاركين.

( 10دقيقة)

 يذكر المدرب/اة المشاركين من خالل عرض الشريحة ( )12-11-10والتي تتمحور فيما تقوم عليه المبادرة. -يوجه المدرب/اة المشاركين إلى أداتي التقويم العامة والخاصة حيث يشير إلى أن:

 أداة المسح العامة ( للصف بأكمله وولتحديد أدنى مستوى للتطور بالنسبة لكل مهارة). -أداة التقويم الخاصة(فردية تقدم للطلبة ذوي أدنى تحصيل).

  -يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ( )14-13ويشير أنه يمكن للمعلم/اة أن يعيد تطبيق المهارة لكل الصف؟ ولكنما السلبيات المترتبة على ذلك؟ ويستمع إلجابات المشاركين .يمكن أن تدور اإلجابات حول:
يكفي(تحد الوقت).
 الوقت الّ
 عدم مراعاة بقية الصف ممن يمتلكون المهارة . -العبء اإلضافي المترتب على المعلم/اة.

 -يوضح المد رب ،لتجنب هذه السلبيات أنه من المهم التعامل مع طلبة المجموعة العالجية مع األخذ بعين

190

( 15دقيقة)

االعتبار بقية طلبة الصف.

 يشير المدرب/اة إلى اإلنتقال للمرحلة الثالثة من قياس النتائج وهي اتخاذ القرار خاصة بعد التوصل إلىحقيقة أن الطلبة مختلفين في مستوى تطور المهارة لديهم ولذلك هناك الحاجة للدعم المتمايز.

حيث يبين المدرب/اة أن التعامل مع أغلبية الصف تتم مالءمته للحاجات التي تم تحديدها من خالل أداة المسح

العامة ،أما بالنسبة للطلبة الذين يمثلون أقل  %20من عدد الصف والذي تم تحديدهم بعد تطبيق هذه األداة
لتطبيق أداة التقويم الخاصة عليهم ،فهم بحاجة لتقديم الدعم المتمايز واال سيتراجع تطور أدائهم أكثر مما يسبب

فوضى ومشاكل في الصف.

 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )15ويسأل المشاركين السؤال اآلتي:كيف يمكن أن نقدم الدعم لهذه الفئة من الطلبة في الموقف الصفي؟ ويكلفهم باستخدام استراتيجية فكر -ناقش –
شارك بمناقشته مع مجموعتهم.
ويستمع إلجاباتهم التي قد تكون:
 الخيار ( :)1قبل الحصة/بعد المدرسة /خالل فترة االستراحة. الخيار ( :)2االعتماد على معلم/اة غرفة المصادر. -الخيار ( :)3خالل الحصة نفسها.

وهنا يدير المدرب النقاش حول ايجابيات وسلبيات كل خيار من الخيارات التي توصل لها المشاركون.
وفي النهاية يتم التأكيد أن أفضل خيار الخيار الثالث وهو أن يقدم الدعم خالل الحصة كون هذا الخيار هو
( 40دقيقة)

الخيار األكثر واقعية ومنطقية.

اإلطار النظري والنشرات :الملحق التدريبي رقم ()1
المادة النظرية بعنوان (التعليم المتمايز)
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اﻟﯿوم اﻟﺘدرﯿﺒﻲ اﻟﺜاﻨﻲ ﻋﺸر
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟدﻋم اﻟﻤﺘﻤﺎﯿز ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ
النتاجات العامة للجلسة

اﻟﺼﻔﯿﺔ

 معرفة الثقافة الصفية الالزمة لتطبيق برنامج الدعم المتمايز.ف.
الص ّ
 -تطبيق المشاركين الدعم المتمايز لجميع طلبة ّ

النتاجات الخاصة

 تحديد المشاركين لآلتي:-

السلوكات الالزم توافرها لنشر الثقافة الصفية لبرنامج الدعم المتمايز.

 متطلبات نجاح برنامج الدعم المتمايز لمهارات القراءة والحساب. -تطبيق المشاركين الدعم المتمايز في مهارات القراءة والحساب.
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الموضوع الرئيس :الدعم المتمايز للمهارات األساسية في القراءة والحساب
الموضوع الفرعي :تطبيق الدعم المتمايز في الغرفة الصفية

زﻤن اﻟﻨﺸﺎط 90( :دقيقة)

رﻗم اﻟﻨﺸﺎط1:

اﻟﺠﻠﺴﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﺴم اﻟﻨﺸﺎط :دروس مصغرة للدعم ايتماملز

التهيئة والتحفيز

 -تذكير المشاركين بالخيارات التي تم مناقشتها لتقديم الدعم المتمايز وسلبيات وايجابيات كل خيار؟ ( 5دقائق)

أهداف النشاط:
 تعرف طبيعة المهام التي يشغل فيها المعلم/اة بقية الطلبة أثناء عمله مع طلبة المجموعة العالجية. -نمذجة آلية تطبيق الدعم المتمايز داخل الغرفة الصفية.

 -تصميم مواقف صفية تعكس آلية تنفيذ الدعم المتمايز في الغرفة الصفية.

التعلّم القبلي:

 -استراتيجيات التدريس ،الفروق الفردية ،آلية التعامل مع المستويات المختلفة للطلبة.

أدوات النشاط:

 ورق عرض ،جهاز عرض ،أقالم تخطيط ،ملف المعلم لمادتي الرياضيات واللغة العربية ،الدليل التدريبي ،أوراقعمل الموقع اإللكتروني.

استراتيجية تنفيذ النشاط:

الذاتية.
 العمل الجماعي ،التدريس المباشر ،الدراسةّ

اإلجراءات

وضحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.
 يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ( )2م ً يذكر المدرب/اة المشاركين بالخيارات التي يمكن اتباعها لتقديم الدعم المتمايز للطلبة ويؤكد على الخيار الثالث. يشير المدرب/اة أن العمل خالل الحصة الصفية يكون بإعطاء  15دقيقة × 2خالل األسبوع أو أكثر من ذلكإذا أمك ن للطلبة الذين يحتاجون للدعم أو خالل حصص التقوية المقررة للصفوف المبكرة ولكن هناك شروط
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لجعل ذلك ممكناً منها:

 األخذ بعين االعتبار بقية الصف من خالل إرساء ثقافة صفية ونظام للسلوكات المتوقعة من هؤالء الطلبة وهنايكلف المدرب المشاركين بعمل قائمة بهذه القواعد المتوقعة من هؤالء الطلبة أثناء عمل المعلم مع المجموعة
العالجية واعطاء أمثلة على السلوكات المقبولة وغير المقبولة التي يمكن أن يقوم بها الطلبة ثم يقوم المدرب
بعرض قائمة السلوكات التي تعكس الثقافة الصفية الموجودة في الشرائح رقم (3و.)4

(15دقيقة)

 يناقش المدرب/اة المشاركين بطبيعة المهام التي يشغل فيها المعلم بقية الطلبة مع مراعاة أن تكون هذه المهام: مهمة بالنسبة للطلبة.
 إجراءات المهمة واضحة للطلبة.
 قابلة للتنفيذ (قدرة الطلبة على تنفيذها).
 إدارة الوقت ( الوقت المستغرق لتنفيذ المهمة مع المجموعة الهدف تتناسب مع الوقت المستغرق للمهمة
المكلف بها بقية الصف حتى ال يؤدي إلى فوضى).
-

يشير المدرب/اة إلى المهام المقترحة الخاصة ببقية الصف الموجودة في المادة النظرية الخاصة بالدعم المتمايز
( 10دقيقة)

داخل ملف المعلم.

 يشير المدرب/اة إلى أن العمل مع المجموعة العالجية تبدأ بالتخطيط للعمل ،وذلك باالعتماد على نتائج أداةالتقويم الخاصة والتي أظهرت احتياجاتهم.

 ينمذج المدرب/اة آلية التطبيق أمام المشاركين من خالل تقسيمهم إلى ثالث مجموعات (مجموعة الطلبةالمبتدئين (المجموعة العالجية) ،مجموعة الطلبة المتوسطين ،مجموعة الطلبة المتفوقين).

-

يوزع المدرب/اة أوراق العمل الخاصة بكل مجموعة حسب الرموز المرفقة عليها بحيث (المثلث للمتفوقين،

المربع للمبتدئين ،الدائرة للوسط).

 يوجه المدرب/اة المشاركين لقراءة المطلوب في ورقة العمل الخاصة بمجموعتهم ويناقشهم بالمهمة المطلوبةمنهم.

 يكلف المدرب/اة المشاركين المقارنة بين المهام المطلوبة من كل مجموعة وتحديد اآللية المتبعة لتحقيق الدعمالمتمايز بين الطلبة.

 يقدم المدرب/اة التغذية الراجعة المناسبة بعد االستماع للمشاركين بحيث يؤكد على اآلتي: -المهارة المتضمنة في أوراق العمل واحدة بمستويات مختلفة تتناسب وقدرات الطلبة.
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 نوع المهام لكل مجموعة تراعي قدرات الطلبة من حيث إدارة الوقت. مراعاة البعد النفسي للطلبة من خالل وضع رموز تمايز بين الطلبة يدركها المعلم فقط. -دمج جميع الطلبة في أداء المهارة.

(15دقيقة)

 يقوم المدرب/اة بإعادة توزيع المشاركين إلى ست مجموعات.-

يكلف المدرب/اة ثالث مجموعات بالتخطيط لدرس مصغر لتقديم الدعم المتمايز بحيث يكون:

المجموعة األولى حل المسائل (الضرب) ،المجموعة الثانية (التالعب باألعداد مضاعفات العدد
 ،10،100،1000المجموعة الثالثة العد (عد مجموعة كبيرة من المحسوسات).

 -يكلف المدرب/اة المجموعات الثالث المتبقية بالتخطيط لدرس مصغر لتقديم الدعم المتمايز بحيث يكون:

المجموعة األولى التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص ،المجموعة الثانية شبكة المفردات ،المجموعة الثالثة
(15دقيقة)

الكتابة.

 يكلف المدرب/اة مجموعتين مجموعة تمثل إحدى مهارات القراءة ومجموعة أخرى تمثل إحدى مهارات الحساب(20دقيقة)

بنمذجة الدرس أمام بقية المجموعات وادارة نقاش حوله.

( 5دقائق)

 -يقدم المدرب/اة التغذية الراجعة المناسبة.

 يشير المدرب/اة إلى الموقع اإللكتروني للمبادرة الذي سيساهم في بناء مجتمعات التعلم بين المعلمين والطلبةوأولياء األمور من خالل استعراض نماذج أوراق العمل في مادتي القراءة والحساب وكيفية تطبيقها لتحاكي

مستويات الطلبة المختلفة حيث يوضح المدرب أن الموقع اإللكتروني يحتوي على حوالي  200ورقة عمل لكل
من القراءة والحساب بحيث تخاطب هذه األوراق كالً من المهارات األساسية للقراءة والحساب.
-

يقوم المدرب/اة بعرض الشريحة التي تحوي رابط الموقع.

اإلطار النظري والنشرات :المادة النظرية بعنوان (التعليم المتمايز)
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( 5دقائق)

ملحق اليوم التدريبي الثاني عشر
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ملحق رقم ()1
نماذج لنتائج تقييم طلبة
مثال()1
الحساب
العمليات على األعداد
ّ
التالعب باألعداد

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG




مقارنة وترتيب األعداد


قراءة وكتابة األعداد


العد
األنماط
الصف المناسب لمستوى

الطالب

مثال()2
الحساب
العمليات على األعداد
ّ
التالعب باألعداد

3.2 3.1 2.2 2.1 1.2 1.1 KG




مقارنة وترتيب األعداد



قراءة وكتابة األعداد
العد



األنماط
الصف المناسب لمستوى

الطالب
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ﻤﻠﺤق رﻗم 2
قائمة شطب لتقييم األداء أثناء تطبيق أداة التقويم الخاصة للقراءة والحساب

الرقم
1

نعم

المعيار
التأكد من عدد النسخ الموجودة لتساوي عدد الطلبة الذين سيطبق

عليهم األداة.

2

التأكد من توفر قلم رصاص وممحاة لكل طالب/لة.

3

التأكد من توفر بطاقات التحفيز الخاصة بكل مهمة.

4

تنفيذ أداة التقويم الخاصة وجها لوجه مع كل طالب/لة.

5

تقديم التعليمات الواضحة حول المهمة المطلوبة.

6

قراءة المهمة بصوت واضح.

7

اعطاء فترة انتظار مناسبة لإلجابة عن السؤال.

8

تسجيل عالمة الطالب/لة مباشرة بعد االنتهاء من إجابته.

9
10

تطبيق التعليمات المتعلّقة بانتقال الطالب/لة بين المستويات بشكل

صحيح.

تسجيل مستوى الطالب حسب أدائه بشكل صحيح
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ال

مالحظات

ﻤﻠﺤق رﻗم 3

فية لدى الطّلبة
الص ّ
بناء الثّقافة ّ
طالب بالعمل
العامة و
بناء على تحليل ّ
الصف م ٌ
الخاصة ،فإن معلّم ّ
ّ
ً
النتائج الّتي ظهرت بعد تطبيق أداتي التّقويم ّ
الصف
مع المجموعة العالجية الّتي بحاجة لمز ٍيد من ّ
الص ّ
فية ،وكذلك العمل مع بقية طلبة ّ
الدعم في الغرفة ّ
ضمن مهام واضحة ومفيدة لهم.

اسي بكيفية إرساء دعائم ثقافة صفية بين طلبته ،بحيث يعمل على
لذا على المعلّم أن يف ّكر منذ بداية العام ّ
الدر ّ
محد ٍ
ٍ
تنمية السلوكات االيجابية فيما بينهم عن طريق توزيع مهام معينة يطلب منهم تنفيذها خالل فتر ٍ
دة
ات
زمنية ّ
ّ
بحيث تتبدل هذه المهام من ٍ
وقت آلخر ليأخذ كل طالب فرصته في العمل ،ومن أهم السلوكات اإليجابية التي
يجب أن يتحلى بها الطلبة:

-1

ترسيخ االنضباط الصفي في نفوس الطلبة.

-3

التحدث بصوت منخفض فيما بين الطلبة في حال انشغال المعلم في مجموعة أخرى.

-2
-5

التعاون فيما بينهم للوصول إلى النتائج المطلوبة.
زيادة الدافعية والقدرة على العطاء.

إيجابية تتيح للمعلّم تحقيق ما
ومن هنا فإن السلوكات اإليجابية ستسهم في إيجاد طلبة يمتلكون ثقافة صفية
ّ
يأتي:


فعال.
استثمار الوقت بشكل ّ



التّركيز على التّعليم المبني على المفاهيم.



الداعم.
الصغير ّ
اشراك الطّلبة بعملية التّعليم من خالل قيامه بدور المعلّم ّ

أهم صور الثقافة
ائية أثناء عمله مع المجموعة
العالجية ّ
ّ
إن إشغال المعلم باقي الطلبة باألنشطة اإلثر ّ
يعد من ّ
لفاعلية هذا األسلوب في الوصول إلى األهداف المنشودة ،وبناء ثقافة صفية إيجابية بين الطلبة تمكن
الصفية؛
ّ
ّ
ٍ
ٍ
اضحة تتمتع بالمواصفات اآلتية:
بمهام و
الصف واشغالهم
المعلم من التّوجه إلى باقي طلبة ّ
مهمة بال ّنسبة للطّلبة:
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فمثال :إذا كان المفهوم يتحدث عن حقيقة من جدول
أن تكون المهام تراعي المفاهيم المهارات المطلوب تحقيقهاً ،
ضرب ال يجب على المعلم أن يقدم نشاطًا لباقي الطلبة عن الرسم الغير موجه ،بل يجب تقديم نشاط عن هذه
الحقيقة لتزيد مهارة الطلبة عليها.
واضحة المضمون:
مستوى من المعرفة المناسبة للموضوع الّذي يعملون عليه ،وبالتّالي يمكنهم انجاز المهمة
أن يمتلك الطلبة
ً
بسهولة ويسر طالما كانت إجراءات العمل واضحة لهم ودون اللجوء للمعلم حتى يستطيع التركيز مع المجموعة
العالجية ،وهناك بعض األمثلة التي قد تساعد المعلم على توضيح اإلجراءات منها :كتابة االجراءات على اللوح،
أو تقديمها كورقة اإلجراءات إلى كل مجموعة ،وقد يقوم المعلم باختيار طالب من كل مجموعة ويوضح له
إجراءات المهمة ومن ثم يقوم الطالب بلعب دور المعلم الصغير مع مجموعته.
قابلة للتّنفيذ:
عتمدا
أي أن يكون الطلبة قادرين على تنفيذ المهمة ،وذات إجراءات متسلسلة سهلة يمكن للطّالب القيام بها م ً
ّ

على نفسه.

بجو مليء بالهدوء واإلنجاز؛ فالك ّل يعمل ٍّ
بجد وال
كرس كل وقته للمجموعة العالجية ٍّ
وبهذا يمكن للمعلّم ان ي ّ
وقت إلثارة الفوضى.

وهذه بعض األنشطة المقترحة التي يمكن للمعلم تنفيذها مع باقي المجموعات أثناء عمله مع المجموعة
العالجية:
نشاط :اكمال الرسم
 .1يوزع المعلم/اة الطلبة إلى مجموعات.
 .2يقوم بوضع رسم منقط لشكل معين لكل مجموع.
 .3يقوم المعلم/اة بتوزيع ورقة عمل تحتوي على أسئلة تتناسب مع ورقة الرسم المنقط.
 .4يقوم الطلبة بحل كل سؤال من ورقة العمل بشكل فردي.
 .5يتحقق أفراد المجموعة من إجاباتهم ويعتمدوا إجابة واحدة لكل سؤال.
 .6يقوم أحد افراد المجموعة بإكمال الرسم لكل إجابة صحيحة.
 .7ترفع المجموعة الرسم إلى األعلى بعد انتهائها من إجابة جميع األسئلة واكمال الشكل المنقط.
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نشاط :األعمدة البيانية
 -1يوزع المعلم/اة الطلبة إلى مجموعات.
 -2يعد المعلم بطاقات لكل طالب في المجموعة؛ بحيث أن كل بطاقة عليها سؤال ،كأن نقول:
خمسة بطاقات عليها خمسة أسئلة لكل طالب.
مالحظة :يمكن للمعلم الرجوع إلى الموقع الخاص بالقراءة والحساب ) (Websiteواالستفادة من
أوراق العمل.

 -3يوزع المعلم البطاقات على المجموعات ،ويزود كل مجموعة بلوحة مرسوم عليها التمثيل
باألعمدة كما هو في الشكل اآلتي:

رقم السؤال

 -4يقوم كل طالب باختيار بطاقة ،ويحل السؤال الموجود على البطاقة ،ويضع الحل على اللوحة
الخاصة بمجموعته ،فوق اسمه ،وبمحاذاة رقم السؤال وهكذا ...لجميع األسئلة..
 -5يقوم الطلبة بمالحظة حلول األسئلة ومقارنتها مع بعض ،وتصويب األخطاء.
 -6تقوم كل مجموعة بعرض اللوحة في مكان بارز ،وأمام الجميع.
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 -7المعلم يشرف ويتابع ويصوب عمل المجموعات أوًال بأول.

نشاط :الهرم
 -1يقوم المعلم/اة بإعداد أسئلة تتناسب مع عدد أجزاء الهرم ،فإذا كان لدينا أربع أسئلة نقسم الهرم إلى
أربعة أجزاء كما في الشكل اآلتي:

 -2يوزع المعلم/اة الطلبة إلى مجموعات.
 -3يوزع المعلم/اة على كل مجموعة األسئلة والهرم.
 -4يقوم كل طالب في المجموعة بحل السؤال األول ،واذا اتفق جميع أفراد المجموعة على الحل ،تقوم
المجموعة بتلوين الجزء األسفل من الهرم وهكذا  ...السؤال الثاني والثالث والرابع حتى يتم تلوين
كامل الهرم.
 -5تقوم كل مجموعة برفع الهرم للداللة على انتهاء المجموعة من النشاط.
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