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مقدمة الدليل التدريبي:
وبناًء على دراسة المسح الوطني الذي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة  2012في عام 

ساسية األولى والتي شملت مدارس ( للقراءة والحساب للصفوف الثالث األUSAIDاألمريكية للتنمية الدولية )
القطاع الحكومي في األردن، وهدفت إلى معرفة أداء طلبة هذه الصفوف في المهارات األساسية لمادتي اللغة 

من هؤالء الطلبة فقط يقرؤون باستيعاب و يحلون  %17العربية والرياضيات، فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته 
 بفهم. الحسابية المسائل
لترسيخ منهجيات وسياسات وممارسات تعلم القراءة والحساب، التي  هذا البرنامج التدريبي قد تم تصميموعليه، ف

  .يمستوى المدرسي والمجتمعي والحكومتدعم تطوير وتنمية القراءة باستيعاب والحساب بفهم، وذلك على ال

لثالثة األولى ورياض األطفال حول لمشرفي الصفوف اليقّدم المعلومات الكافية  فقد جاء هذا الدليل التدريبي
هم لهذه المهارات وقدرتهم المهارات األساسية في القراءة وكيفية تقديمها للطلبة بطريقة توّثر إيجابًا على امتالك

، وذلك من خالل تناول المهارات األساسية في القراءة وروتين القراءة في تدريس هذه على القراءة باستيعاب
إلى باإلضافة  ة الصفية إضافة إلى أداة المسح العامة وكيفية تطبيقها وأداة التقييم الخاصة.المهارات داخل الغرف

 تحليل محتوى منهاج اللغة العربية ومكونات درس اللغة العربية.

هداف المادة التدريبية:أ
 الهدف العام 

ءة لتحسين مهارات القرامتالكهم للمهارات الالزمة؛ اعن  مّ ن  نشطة التي ت  لأل فوف المبكرةتطبيق معلمي الصّ 
داد أنشطة عملية لتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة، ورفع والحساب لدى الطلبة في صفوفهم، وتمكينهم من إع

  .هم وتقديرهم ألهمية تنمية هذه المهارات في تعزيز إنجازات الطلبةوعي  

:األهداف الخاصة
 محتوى منهاج اللغة العربيةتحليل -
تية لدى المعلمين:تنمية المهارات اآل-

. الوعي الصوتي-
.قراءة أصوات الحروف-
 المفردات.-
 .االستيعاب القرائي-
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.الكتابة-

المعلمون تدريس المهارات اآلتية:يطّبق -
 الوعي الصوتي والمهارات الفرعية الخاصة به.-
ت الفرعية الخاصة به.ار قراءة أصوات الحروف والمها-
 المفردات والمهارات الفرعية الخاصة به.-
 االستيعاب القرائي والمهارات الفرعية الخاصة به-
 .الكتابة والمهارات الفرعية الخاصة به-
ن من تصميم أنشطة عملية لتنمية مهارات القراءة لدى الطلبة. تمكين المعلمي-
 العامة في القراءة. مسحتطبيق أداة ال-
 نجازات الطلبة. هارات القراءة في تعزيز اتقدير أهمية تنمية م-
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المواد الالزمة للتدريب )مستلزمات التدريب(

.فوف المبكرةلصّ اللغة العربية لمادة في  ملف المعلم -
العامة في القراءة. لمسحأداة ا -
في القراءة. خاصةأداة التقويم ال -
 ظري لمادة )القراءة الجهرية(.اإلطار الن -
.(الدعم المتمايز للمهارات األساسية في القراءة والحساباإلطار النظري لمادة ) -
.(تطبيق مهارات مبادرة القراءة والحساب في رياض األطفالاإلطار النظري لمادة ) -

 قصص أطفال )مكتبتي العربية(. -
 . Flip Chart أوراق عرض-
 أقالم تخطيط. -
  أقالم عادية.-
  .(Data Showجهاز العرض ) -
 جهاز حاسوب. -
 . A4 ورق أبيض-
 بطاقات ملونة. -
 . (Sticky Notes)ورق الصق -
المعلم لكل مهارة. ملفصور ممثلة للكلمات الواردة في -
 .أقالم لوح أبيض-
 .Uمغلف شفاف شكل -
 . A4كرتون أبيض مقوى حجم -
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لمصطلحاتا

التعريف اإلجرائيالمصطلحالرقم

القراءة -1
عملية معرفية تتطلب استخالص المعنى من المادة المكتوبة وتحليل رموزها 

نتباه والفهم والتذكر الستيعاب واا وصواًل إلى إدراك الكلمات واالبصريً 
 والطالقة.

القدرة على االستماع والتعرف والتالعب ) حذف، اضافة، استبدال( بأصوات الوعي الصوتي -2
 الوعي الصوتي مرحلة فك الرموز المكتوبة.اللغة، ويسبق 

 
تعني مطابقة أصوات اللغة المسموعة مع الرموز المكتوبة التي تمثلها. قراءة أصوات الحروف -3

 

ى، سواًء كانتاللفظ أو الكلمة التي تتكون من حرفين فأكثر، وتدل على معن المفردات -4
سًما، والمفردات واحدها مفردة.افعاًل أو 

ستراتيجية مفاتيحا -5
 السياق

 عنى الكلمة خالل وجودها في الجملةاستراتيجية يتعرف فيها الطلبة على م
ويحدد ومعنى هذه الكلمة من خالل كلمة مفتاحية أو أكثر موجودة في سياق 

 الجملة.

استراتيجية المعاني -6
 المتعددة

معنى، وي حدِّد ت دّرس هذه االستراتيجية الكلمات التي لها أكثر من داللة أو 
 السياق الداللة المقصودة للكلمة في هذه الجملة.

استراتيجية شبكة -7
 المفردات

ت وضح هذه االستراتيجية مجموعة المفردات التي لها عالقة أو مرتبطة  
من قبل الطالب/اة ي ساهم في بالكلمة الم ستهدفة، وباستحضار هذه الكلمات 

ثراء قاموسهم اللغوي.إ

8-
تيجية عائلة استرا

 الكلمة
استراتيجية تقوم على االشتقاق وتتصل بالمعاني المختلفة للجذر الواحد، فمن 

 .االستدالل على معاني االشتقاق الطالب/اةخالل الجذر يستطيع 

استراتيجية الصفة -9
 المضافة

تعالج الصفة م قيدة الداللة بحيث تجعل الطالب/اة يتحكم في داللة كلمة ما 
 ة تالية لها وهي الصفة، وتضاف هذه الصفة إلى الكلمة السابقة.ب وضع كلم

10- 
عملية بناء المعنى بالتفاعل مع النص المكتوب، أو العملية التي ي نشئ فيها  ستيعاب القرائياال 

المتعلم فهمه الخاص حول ما يقرأ.
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11-
استراتيجية التفكير 

بالمعرفة السابقة حول 
 النص

لومات والمفاهيم واألساليب المختزنة بالذاكرة حول استدعاء وتنشيط المع
موضوع النص، مما يساعد على فهمه بشكٍل أوسع وأعمق وتشمل المعرفة 

اهيمه حول الكلمات السابقة خبرات القارئ حول العالم، باإلضافة إلى مف
 دراك الكلمات ومعانيها وتنظيم النصوص المختلفة.إالمطبوعة مثل 

بؤ )قبلاستراتيجية التن -12
 وأثناء القراءة(

ق درة 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 الّتوصل إلى فهم النص.

استراتيجية تكوين -13
 صور حسّية

القارئ كوسيلة لفهم األحداث أو المعلومات  تشكيل صور حسّية في مخّيلة
 أثناء القراءة.

استراتيجية طرح -14
 األسئلة

قيام الق ّراء بطرح أسئلة على أنفسهم أثناء قراءتهم للنص لمساعدتهم على 
 دمج المعلومات وتحديد األفكار الرئيسة وتلخيص النص.

ا قرأ بشكل شفوي وبأسلوبه وكلماته الخاصة بعدقيام القارئ بإعادة سرد م استراتيجية إعادة الّسرد -15
 اإلنتهاء من قراءة جزء من النص أو كّله.

 
قدرة القارئ على اختصار النص بشكل يحافظ على أبرز األفكار الواردة فيه استراتيجية التلخيص -16

 وقد يقوم القارئ بتلخيص النص شفويًّا أو كتابيًّا.

الكتابة -17
المنطوقة بشكل خّطي على الورق من خالل أشكال ترتبط إعادة ترميز اللغة 

ببعضها وفق نظام اصطلح عليه أصحاب اللغة بحيث يعّد كلُّ شكاًل من 
 هذه األشكال مقاباًل للصوت اللغوي الدال عليه.

القراءة الجهرية -18

قراءة يقوم بها المعّلم لطلبته ومن خاللها يعيش الّطلبة متعة ودهشة أحداث 
قد يتعاطفون مع بعض مشاعر شخوصها مّما يؤّدي بشكل تدريجّي القصة و 

 إلى غرس عادة وشغف القراءة في نفوسهم وتطوير مهاراتهم القرائّية. 

برنامج الّدعم المتمايز -19

دِّد  مستوياتهم في المهارات  برنامج مبني على مرجعّية دقيقة ت ق يِّم  الطلبة وت ح 
وبناًء على ذلك يتم تقديم الدعم المناسب المطلوبة في القراءة والحساب 

 لمستوى مهاراتهم.

استراتيجية جكسو -20
Jegsaw  بحيثم التعاوني، استراتيجية األحجية "جكسو" هي إحدى استراتيجيات التعل

بعة إلى ستة أفراد إلى مجموعات مكونة من أر  المشاركينتقسيم  يقوم على
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 Home المجموعة األمم وي طلق على كل مجموعة من المجموعات اس

Teams  جزء وهي مجموعات غير متجانسة ي كلَّف كل عضو فيها بدراسة 
section   ليصبح خبيًرا فيه المادة التدريبيةمعين منExpert،  مثاًل يقوم

المدرب/اة بتحديد الموضوع )أ( ليدرسه مشارك وموضوع )ب( لمشارك آخر 
بعدها كل عضو من أعضاء  يلتقي وهكذا لجميع أفراد المجموعة األم،

األعضاء من المجموعات  المجموعات األم والذي ي در س الجزء ذاته بباقي
لدراسة الموضوع ذاته   Expert Group "األخرى مكونين مجموعة الخبرة

 مشاركثم يعود كل  ومناقشة أفضل طريقة لتدريس هذا الجزء أو العنوان.
 .ناقشه مع مجموعة الخبراء إلى مجموعته األم لشرح وتدريس الجزء الذي

التقويم  -21
إلى جوانب القوة والضعف لديهم  عملية تستهدف أداء الطلبة للتعرف 
لوضع اإلستراتيجيات المناسبة؛ للتعامل معهم ووضع الخطة العالجية و 

.المناسبة
ويقصد بها فئة الصفوف الثالثة األولى باإلضافة إلى صف الروضة. الصفوف المبكرة -16

عملية منظمة لقياس نتاجات التعلم المقصود قياسها لدى الطالب وتقييمها ختباراال -17
.حسب معايير معينة

التأمل -18
ي قصد به التفكير الموجه نحو هدٍف معين، والهدف هنا هو فهم الجلسة 
التدريبية وتوثيق كل ما حصل عليه من معلومات وأفكار ومهارات خالل 

 مناقشتها لتعميق الفهم لدى المشاركين.الجلسة التدريبية و 

النمذجة  -19

عملية تغير السلوك نتيجة مالحظة سلوك اآلخرين. وهذه العملية أساسية في 
معظم مراحل التعلم اإلنساني حيث أن تعلُّم معظم االستجابات تكون عن 

األولى حسب نموذج سلفيا المرحلة وهي  .طريق مالحظة اآلخرين وتقليدهم
 ريس.في التد

الممارسة الموجهة -20
، حيث ين المعلم والطلبة مًعابتعاون يتم من خاللها التعلم بال المرحلة التي 

الثانية حسب المرحلة يتم تكرار خطوات النموذج بمصاحبة الطلبة. وهي 
 نموذج سلفيا في التدريس.

الممارسة المستقلة -21
المرحلة وهي  .علمه بشكل مستقلالمرحلة التي يقوم الطلبة فيها بتنفيذ ما تّم ت

 الثالثة حسب نموذج سلفيا في التدريس.

11



العامة لمسحأداة ا  -22

لتطبيقها على جميع طلبة  أُعّدت (Screening Tool) مسح أداة هي
الصف، حيث تنقسم إلى أداة صف الروضة واألول األساسي، وأداة الصفين 

الحساب. من خالل هذه األداة الثاني والثالث األساسيين، لكل من القراءة و 
يتم تحديد مستوى أداء الطلبة في مهارات القراءة والحساب، وبناًء على نتائج 

من الطلبة الذين حصلوا على أقل النتائج  %20األداة يتم تحديد ما نسبته 
لتطبيق أداة التقويم الخاصة التي من خاللها سيتم تحديد المهارات التي 

 أما. يًّا. لرفع قدراتهم وامكانياتهم في القراءة والحسابيحتاجون فيها دعًما فرد
 :أدناه موضحة فهي األداة هذه تطبيق مواعيد

 .الثاني الدراسي الفصل بداية في: األطفال رياض-
 .الثاني الدراسي الفصل بداية في: األول الصف-
.األول الدراسي الفصل في األول الشهر أثناء: الثاني الصف-
.األول الدراسي الفصل في األول الشهر ءأثنا: الثالث الصف-
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رشادات للمدربإ

 كيفية تنفيذ الجلسات التدريبية واألمور المتعلقة بذلك.  عن اتصور  رشادات هذه اال تتضمن 
 يجوز استعمال أي موادفي التدريب، والنفسها ، ألنه يجب استخدام المادة التدريبية جيًداالمادة التدريبية  قرأا  

 إضافتها أو حذفها.أخرى ب
 ضع خطة ثم . أثناء التدريب ستفعلهالذي في ذهنك ما  يتضح، كي للجلسات التدريبية تحضيًرا جيًدا حّضر

 .إلنجاحها المواد الالزمةو  والقصد منهاهداف الجلسة، أل الدقيقة معرفتك منللتدريب، وتأكد 
 ا ، وتأكد من توافر المصادر، واحرص دائمً شاركينجاذبة للمو بطريقة مريحة  غرفة التدريب حافظ على تهيئة

على أن تصل قبل بداية الجلسة التدريبية. 
  ّا من نفسك. وواثقً  ، وكن مبتسًماواضحم مالحظاتك بصوت قد 
  ّالوقت المخصص لكل مداخلة؛ فهذا في التدريب، والتزم ب ملف المعلم في اللغة العربيةوص ف نصوظ

 لتدريب. المناسبة ل على السرعة المحافظةيمكنك من 
  ّفربما  –ليس بالضرورة أن يكون ذلك عند البداية راد عرضها في مرحلة مبكرة )م هدف النشاط للمادة الم  قد

، على سبيل المثال عن طريق ربطه بالموضوع السابق(. ة لذلك الجزء من العمل بطريقة ماتريد التهيئ
رشادات المخصصة لكل جزء من أجزاء العمل. طرح على نحو منفصل في اإلالحظ أن هذه النقطة لم ت  

   ذا كان النشاط طوياًل شاط المقدَّ و النَّ أعن المدة الزمنية المخصصة للمهمة  المشاركينعلم أ ن الزمن فبيِّ م، وا 
المخصص لكل جزء. 

  فظية عند استخالص اإلجابات من المشاركين. حكام اللّ ألصدار اإتجنب
  ِّمجموعة جميعهم التغذية الراجعة. د ضرورة أن يقدم أعضاء الأك
  .ال تسمح لشخص واحد الهيمنة على باقي أعضاء المجموعة
  ّن في مجموعات مختلفةالمتدربيشتراك اد على أك. 
  األلوان، األعداد، وغيرها. بطاقات األسماءك المشاركينطرقًا مختلفة لتدوير استعمل ،  
  َّعرضالب الوقوف أمام جهاز تجن (Data Show )بل قف إلى جانبه ناء استعراض المادة التدريبية، أث

 .المشاركين والمحافظة على مواجهة اإلشارة إلى أي قضية من القضايا التي تريد إثارتها  لتتمكن من
  يستطيعون قراءتها هذا فضاًل عن أنه يوجد نسخ  المشاركينف، في حال استعمالهاالعروض التقديمية ال تقرأ

بية التي بين أيديهم.منها في األدلة التدري
  ّذا فهمهم الصحيح للنقاشاتهم وتتأكد من لع تمسلت ،ل بين المشاركين أثناء تنفيذ األنشطةتجو مطلوب. وا 

في نقاشات المجموعات فال تظهر بمظهر الخبير الذي يمتلك اإلجابات الصحيحة وجدت نفسك طرًفا 
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ذا وجدت إحدى المجموعات نفسها عالقة في إحدى  ،ويعطيها فال بأس من تقديم فكرة أو فكرتين  ،القضاياوا 
ذا فعلت ذلك   بعدها بسرعة إلى مجموعة أخرى. انتقللدفع العمل إلى األمام. وا 

 جميع د لبداية الجلسة الثانية حتى ولو لم يكن حسب الوقت المحدّ  ، وبدقةستراحةاالدأ الجلسة الثانية بعد با
 .ونموجودون المتدرب

 جلسة.المراجعة للتعّلم الذي حصل أثناء بإيجابية، و  بمالحظاتجلسة الي نهحرص دائمًا على أن ت  ا
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:التدريبي رشادات استخدام الدليلإ

ين الكرامالمدرباألخوة 

شادات تطبيق األنشطة وشرح لخطوات التدريب خالل الجلسة التدريبية:ر إفي هذه الصفحة 

والعمل ضمن مجموعات، تتضمن التدريبات تقسيمات ألعداد تم استخدام استراتيجية جكسو في التدريب  -1
م حتملة من المشاركين، لذا قد يختلف العدد لديكم إن كان عدد المشتركين أقل أو أكثر من العدد الم قترح 

هنا، أو تقسم المشاركين في المجموعات حسب المهارات المطروحة في النشاط.
نرجو مراعاة اآلتي:مهارات القراءة  في تدريسعند العمل ضمن استراتيجية جكسو  -2

 يتم تقسيم المشاركين ضمن مجموعات سداسية ت سمى المجموعات األم تتضمن ست مشاركين. -
بإعادة توزيع المشاركين في المجموعة األم على مجموعات  المدرب/اةلدراسة المرحلة الذاتية يقوم  -

الدراسة الذاتية على النحو اآلتي:

 مهارة..... ضمن المجموعة األولى والثانية. ون( ي درس2،1رقم )يحملون الذين  ونالمشارك
 مهارة..... ضمن المجموعة الثالثة والرابعة. ون( ي درس4،3رقم )الذين يحملون  ونالمشارك
 مهارة..... ضمن المجموعة الخامسة والسادسة. ون( ي درس6،5رقم )الذين يحملون  ونالمشارك

ركين بالعودة إلى المجموعات األم لتدريس االستراتيجيات التي تم التدرُّب المشا المدرب/اةف يكلّ   -
عليها في مجموعات الدراسة الذاتّية بحيث ي مثِّل أحد الم تدربين على االستراتيجية دور المعلم/اة والثاني 

دور الطالب/اة.

تم تقسيم اجراءات التطبيق كخطوات متسلسلة في التطبيق كاآلتي: -3

  أو طرح سؤال تمهيدي ح مختصر عن المفاهيم المطروحةالمقدمة: شر.
  :بنمذجة المهارة المقصودة أمام المتدربين. المدرب/اةحيث يقوم مرحلة النمذجة للتدريب 
 حيث يعتمد المشاركون بها تطبيق النشاط حسب استراتيجية جكسو ودراسة  الذاتية:دراسة مرحلة ال

مشاركين ضمن مجموعات سداسية ت سمى المجموعات يتم تقسيم ال الموضوعات المعروضة عليهم.
األم تتضمن ست مشاركين.
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بإعادة توزيع المشاركين في المجموعة األم على مجموعات  المدرب/اةلدراسة المرحلة الذاتية يقوم 
 الدراسة الذاتية على النحو اآلتي:

 ولى والثانية.مهارة..... ضمن المجموعة األ ون( ي درس2،1رقم ) الذين يحملون ونالمشارك
 مهارة..... ضمن المجموعة الثالثة والرابعة. ون( ي درس4،3رقم )الذين يحملون  ونالمشارك
 مهارة..... ضمن المجموعة الخامسة ون ( ي درس6،5رقم )الذين يحملون  ونالمشارك

 والسادسة.
  :ألم لتدريس المشاركين بالعودة إلى المجموعات ا المدرب/اةيكلف مرحلة التدريب على التدريس

االستراتيجيات التي تم التدرُّب عليها في مجموعات الدراسة الذاتّية بحيث ي مثِّل أحد الم تدربين على 
 االستراتيجية دور المعلم/اة والثاني دور الطالب/اة.

 :اإلجابة عن استفساراتهم ناقشة المشاركين بموضوع الجلسة و بم المدرب/اةحيث يقوم  مرحلة التأمل
مي للجلسة.كنشاط ختا

 رفاق أدوات التقويم وارشادات تطبيقها في ملف خاص بها.إسيتم  -4
يمكن االستعانة بالمواد النظرية التي ستوزع خالل الجلسات الضافتها لملف المعلم في القراءة والحساب،  -5

 خالل الجلسة التدريبية.
ملف العرض التقديمي و جد لتقديم العون لك واإلسترشاد به أثناء الشرح. -6
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

áq«Hô©dG á q̈∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe (1) á°ù∏÷G

:áeó≤ŸG

 ôFÉ°S áÑ∏£dG ≈ q≤∏àj É¡Hh ,áaÉc º«∏©àdG πMGôe ‘ á«ª«∏©qàdG á«ªt∏©àdG á«∏ª©dG ‘ á°ù«FôdG á¨q∏dG »g áq«Hô©dG á¨q∏dG

 IQó≤dGh ,óbÉædG ÒμØàdG ôjƒ£J ≈∏Y áÑ∏ q£dG óYÉ°ùJ ∂dòH »gh .IÉ«◊G ióe ºq∏©qàdG ‘ É¡à«ªgCG ócDƒj É‡ ;±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dG

.É¡LQÉNh á«Ø q°üdG 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 áq«Hô©dG á¨q∏dGh

 ôeC’G ,äGAÉYóà°S’Gh ,äGöVÉëŸGh ôjQÉ≤àdGh πFÉ°SôdG áHÉàμc ;»Ø«XƒdG ÒÑ©qàdG ‘ É¡fƒeóîà°ùjh ,ºgQÉμaCGh º¡FGQBGh

 º«∏©J ∫ÓN øe (áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,çóëqàdGh ,´Éªà°S’G) :™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ôjƒ£J á«ªgCG RÈj …òdG

 äÉjƒà°ùe ≈∏Y G kOÉªàYG ,(»HÉàμdGh ÊÉ«ÑdGh …ƒëqædGh »ªé©ŸGh ‘ qöüdGh »Jƒ q°üdG) :É¡eÉ¶f ‘ áq«Hô©∏d …ƒ¨∏dG ΩÉ¶qædG

.∫ƒ≤dG ¿ƒæah ÒÑ©qàdG

á«∏ª©dÉH  Ú«æ©ª∏d  É kjQhöV  G kôeCG  qó© oj  áaÉc  áq«°SGQódG  äÉjƒà°ùª∏d  áq«Hô©dG  á¨∏dG  påëÑŸ  ºt∏©àdG  äÉLÉàf  ¿É«H  q¿EG

 ióe ¢SÉ«b ‘h ,áeÉY mIQƒ°üH á«ª«∏©qàdG á«ªt∏©àdG á«∏ª©∏d Ëƒ≤qàdG äGAGôLEG ‘ qº¡ oŸG öüæ©dG qó© oJ PEG ;á«ª«∏©qàdG á«ªt∏©àdG

.á°UÉN máØ°üH á«°SGQqódG áaô¨dG πNGO áÑ∏£dG ¬ªq∏©J Ée

 á©HÉàe ≈∏Y Úªq∏©ŸG óYÉ°ù oJh ,É k°†jCG á«°SGQódG áaô¨dG πNGO pπYÉØqàdG ná©«ÑW Oqó o– É¡ qfCG ¤EG äÉLÉàqædG 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«ªt∏©àdG á«∏ª©dG Ò°S

áq«Hô©dG á q̈∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe :¢ù«FôdG QƒëŸG

:áeÉ©dG äÉLÉàqædG

.ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ±ô©àj  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ á°†jô©dG •ƒ£ÿG ¤EG ±ô©àj  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG ¤EG ±ô©àj  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG ¤EG ±ô©àj  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑe iƒàëŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG ¤EG ±ô©àj  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑe ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG QOÉ°üŸG ¤EG ±ô©àj  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨q∏dG êÉ¡æŸ »°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FqôdG ´ƒ°VƒŸG

.¬«a äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ™HÉàJh ,áq«Hô©dG á¨q∏dG êÉ¡æŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(1) :•É°ûqædG ºbQ

 Qô≤ŸG ÜÉàμdGh êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ÚH ≥jôØqàdG :•É°ûqædG º°SG

.ÜÉàμdG π«dOh

á≤«bO (20) :•É`°ûqædG øeR ..

¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 IGOC’G »°SQóŸG ÜÉàμdG qó© oj å«M ;ºq∏©ŸG π«dOh »°SQóŸG ÜÉàμdG øe áq«Hô©dG á¨∏dG êÉ¡æŸ á«ª«∏©àdG IOÉŸG ¿ƒμàJ

.IOƒ°ü≤ŸG ºt∏©àdG äÉLÉàf ≥«≤ëàd ;áØ∏àîŸG á«ªt∏©àdG ∞bGƒŸG ò«ØæJ ≈∏Y ºq∏©ŸGh ÖdÉ£dG øe xπc 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 ‘ áq«Hô©dG á¨∏dG êÉ¡æŸ á«ª«∏©qàdG OGƒŸG äÉfƒμe ∑QÉ°ûŸG  Ωóîà°ùj

 n∞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

?ºq∏©J pá£°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 q°ùdG øY áHÉLE’G ,»ægP m∞°üY á°ù∏L
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.¬«a äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG ™HÉàJh ,áq«Hô©dG á¨q∏dG êÉ¡æŸ á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(2):•É°ûædG ºbQ

.É¡JÉjƒà°ùeh á«ª«∏©qàdG äÉLÉàædG :•É°ûædG º°SG

á≤«bO (20) :•É°ûqædG øeR ..

¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 π°üàj Ée ΩCG á«£«£îàdG á«MÉædÉH É¡æe π°üàj Ée kAGƒ°S ,»°SQGódG è¡æŸG äÉ«∏ª©d ájGóÑdG á£≤f äÉLÉàædG oπã o“

.z ájò«ØæàdG { á«≤«Ñ£àdG á«MÉædÉH É¡æe

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.É kÑ°SÉæe Ü qQóŸG √Gôj Ée

:•É°ûqædG ±óg

.É¡JÉjƒà°ùeh É¡J’É›h á«ª«∏©qàdG ±GógC’G ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ô©àj

:»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

.êÉ¡æŸG öUÉæY á°ûbÉæe

:•É°ûqædG 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«∏©qàdG äÉLÉàædG Ωƒ¡Øe ójó– má qª¡ nÃ áYƒª› qπc ∞«∏μJ qºàj ,äÉYƒª› ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤J  -

.É¡J’É›h á«ª«∏©qàdG äÉLÉàædG Ωƒ¡Øe ójóëàH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏μJ  -

.É¡JÉjƒà°ùe ¿É«Hh ,á«ª«∏©qàdG äÉLÉàædG á«ªgCG í«°VƒàH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏μJh  -

.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H máYƒª› tπc Ωƒ≤J  -

.•É°ûædÉH á°UÉÿG IöûædG ¢VôY  -

.(2) ºbQ Iöûf ™jRƒJ  -

.á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FqôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQódG äÉjƒà°ùª∏d ,áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(3) :•É°ûqædG ºbQ

.äÉLÉàqædG ÚH ≥jôØàdG :•É°ûqædG º°SG

á≤«bO (20) :•É°ûqædG øeR ..

¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 ≥FÉ≤M ¤EG - ÉfÒ°†– ôJÉaOh ÉæbGQhCG ≈∏Y mäÉª∏ch mQÉμaCG øe – ∫ƒëàJ É q‰EGh ,É¡°ùØæH ≥≤ëàJ ’ äÉLÉàædG q¿EG

 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 , n≥FGôW øe ¬μ∏°ùf

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàqædG ÚH ≥jôØàdG :•É°ûqædG ±óg

.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 ∞ q°üdG) áq«Hô©dG á¨∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûqædG äGhOCG

.»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 äÉLÉàqædG 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  -

.áq«Hô©dG á¨q∏dG äGQÉ¡e ‘ ióŸG áÑjôb äÉLÉàf áHÉàμH áãdÉãdG áYƒªéŸGh ,ióŸG á£°Sƒàe äÉLÉàf áHÉàμH iôNCG

.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› tπc Ωƒ≤J  -

.(3) ºbQ IöûædG ™jRƒJ  -

.á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑe /»°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©qàdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(4) :•É°ûqædG ºbQ

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàqædG :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) : •É°ûqædG øeR

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 ôFÉ°S áÑ∏£dG ≈≤∏àj É¡Hh ,áaÉc º«∏©qàdG πMGôe ‘ á«ª«t∏©qàdG á«ª∏©àdG á«∏ª©dG ‘ á°ù«FqôdG á¨∏dG »g áq«Hô©dG á¨q∏dG

 ,óbÉædG  ÒμØqàdG  ôjƒ£J ≈∏Y áÑ∏£dG  óYÉ°ùJ  ∂dòH  »gh ,IÉ«◊G  ióe º∏©qàdG  ‘ É¡à«ªgCG  ócDƒ oj  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 É kjQhöV G kôeCG qó o©j ,áaÉc áq«°SGQódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©àdG äÉLÉàf ¿É«H q¿EG

 ¢SÉ«b ‘h ,áeÉY IQƒ°üH á«ªt∏©àdG  áq«ª«∏©àdG  áq«∏ª©∏d Ëƒ≤qàdG  äGAGôLEG  ‘ ºgC’G  öüæ©dG  qó n© oJh ,á«ª«∏©qàdG  á«ªt∏©àdG

.á°UÉN áØ°üH á«°SGQódG áaô¨dG πNGO áÑ∏£dG ¬ªq∏©J Ée ióe

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàqædG ¤EG ±ô©àdG :•É°ûqædG ±óg

. äÉLÉàqædGh ±GógC’G ÚH ≥jôØqàdG :»∏Ñ≤dG º∏©qàdG

 ∞°üdG) áq«Hô©dG á¨q∏dG Öàc á∏°ù∏°S ,áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàqædGh ,ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûqædG äGhOCG

.(4) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉqãdG – ∫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  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(5) :•É°ûqædG ºbQ

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 ºgôYÉ°ûe øY ¿hÈ© oj É¡Hh ,áYƒæàŸG ∞bGƒŸG ‘ É¡«dEG ¿ƒLÉàëj ,Ú«fOQC’G áÑ∏£∏d ΩC’G á¨∏dG »g áq«Hô©dG á¨∏dG

 ,äGAÉYóà°S’Gh  ,äGöVÉëŸGh ,ôjQÉ≤àdGh  πFÉ°SôdG  áHÉàμc ;»Ø«XƒdG  ÒÑ©qàdG  ‘ É¡fƒeóîà°ùjh  ,ºgQÉμaCGh  º¡FGQBGh

 ∫ÓN øe ,(áHÉàμdGh ,IAGô≤dGh ,çóëqàdGh ,´Éªà°S’G ) :™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ôjƒ£J á«ªgCG RÈ oj …òdG ôeC’G

 ≈∏Y G kOÉªàYG ,»HÉàμdGh ÊÉ«ÑdGh …ƒëædGh »ªé©ŸGh ‘ qöüdGh »Jƒ°üdG :É¡eÉ¶f ‘ áq«Hô©∏d …ƒ¨q∏dG ΩÉ¶ædG º«∏©J

.∫ƒ≤dG ¿ƒæah ÒÑ©qàdG äÉjƒà°ùe

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG äÉLÉàqædG ¤EG ±ô©àdG :•É°ûqædG ±óg

.™HQC’G á«°SÉ°SC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

 ∞°üdG)  áq«Hô©dG  á¨q∏dG  Öàc á∏°ù∏°S  ,áq«Hô©dG  á¨∏dG  åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG  äÉLÉàqædGh  ΩÉ©dG  QÉWE’G  :•É°ûqædG  äGhOCG

.(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 ) áq«Hô©dG á¨q∏dG Öàc ‘ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG ¿É«ÑH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏μJ ºàj  -

.(12-11 ) á©HGôdG áYƒªéŸGh ,(10-7 ) áãdÉãdG áYƒªéŸGh ,(6-4)

.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H áYƒª› qπc Ωƒ≤J  -

.(5) ºbQ Iöûf ™jRƒJ  -

.á©LGôdG ájò¨qàdG Ëó≤J  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ ºt∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(6) :•É°ûqædG ºbQ

.IAGô≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR

.¤hC’G á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

: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 nAóH ó‚ å«ëH .á«≤aCG IQƒ°üH öûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG »°SÉ°SC’G ∫hC’G ∞ q°üdG øe äGQÉ¡ª∏d

.Ég nAÉ¡àfG ºK , x∞°U u…CG ¤EG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.IAGô≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG ¤EG ±ô©qàdG :•É°ûqædG ±óg

.á«°SÉ°SC’G ™HQC’G ∫É°üJ’G äGQÉ¡e :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

 ∞°üdG)  áq«Hô©dG  á¨q∏dG  Öàc á∏°ù∏°S  ,áq«Hô©dG  á¨q∏dG  åëÑŸ á°UÉÿGh áeÉ©dG  äÉLÉàqædGh  ΩÉ©dG  QÉWE’G  :•É°ûqædG  äGhOCG

.(6) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉqãdG – ∫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 äÉLÉàqædG ¢VôY  -

.»ægP ∞°üY á°ù∏L ∫ÓN øe É¡«∏Y ≥«∏©àdGh É¡à°ûbÉæeh äÉLÉàqædG IAGôb  -

.á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

:á«fÉãdG á°ù∏÷G

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d ,áq«Hô©dG á¨q∏dG åëÑŸ ºt∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(7) :•É°ûqædG ºbQ

.óYGƒ≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 mπeÉc m¢VôY øY IQÉÑY »gh ,É¡Fƒ°V ‘ Qô≤ŸG ∞«dCÉJ ” »àdG äGQÉ¡ŸGh äÉjÉØμdG »g :™HÉààdGh ióŸG áaƒØ°üe

 Ég nOGóàeGh IQÉ¡ŸG ¢ùjQóJ nAóH ó‚ å«ëH ,á«≤aCG IQƒ°üH öûY ÊÉãdG ∞°üdG ¤EG »°SÉ°SC’G ∫hC’G ∞ q°üdG øe äGQÉ¡ª∏d

.Ég nAÉ¡àfG qºK x∞°U u…CG ¤EG

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.™HÉ q°ùdG ∞ q°ü∏d óYGƒ≤dG IQÉ¡Ÿ á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG ¤EG ±ô©qàdG :•É°ûqædG ±óg

.™HÉààdGh ióŸG áaƒØ°üe :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

 ∞°üdG) áq«Hô©dG á¨q∏dG Öàc á∏°ù∏°S ,áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ á°UÉÿGh ,áeÉ©dG äÉLÉàqædGh ,ΩÉ©dG QÉWE’G :•É°ûqædG äGhOCG

(7) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉqãdG ÊÉqãdG – ∫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

.É¡à°ûbÉæeh É¡dÉªYCG ¢Vô©H máYƒª› tπc Ωƒ≤J  -

.(7) ºbQ Iöûf ™jRƒJ  -

.á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºt∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(8) :•É°ûqædG ºbQ

.iƒàëŸG π«∏– :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) : •É°ûqædG øeR

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 óYÉ°ùj mÚ©e mƒëf ≈∏Y äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG áYƒª› º¶æJ ¬«ah ,»°SGQódG è¡æŸG äÉfƒμe uºgCG øe iƒàëŸG qó© oj

.É¡d § q£îoŸG ±GógC’G ≥«≤– ‘

 IOÉŸG  Ò°ùØàd  âª qª o°U  »àdG  á«æØdG  äGAGôLE’Gh  Ö«dÉ°SC’G  áYƒª›  ¬ qfCÉH  iƒàëŸG  π«∏–  :í∏£°üe  ±ôY  óbh

.êÉ¡æŸG hCG ÜÉàμdG ‘ áæ qª n°†à oŸG QÉμaC’Gh ,Qƒ q°üdGh ,äÉeƒ°SqôdGh ,áHƒàμŸG ¢Uƒ°üqædG É¡«a ÉÃ ,É¡Ø«æ°üJh á«°SGQqódG

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

      .√öUÉæY ,¬bôW ,¬à«ªgCG ,¬Øjô©J :iƒàëŸG π«∏– ¤EG ±ô©qàdG :•É°ûqædG ±óg

.á«°SGQódG IóMƒdG :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

.(8) ºbQ Iöûf ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞ q°üdG) áq«Hô©dG á¨q∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûqædG äGhOCG

.»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› qπc Ωƒ≤J  -

.(8) ºbQ Iöûf ™jRƒJ  -

.á©LGôdG ájò¨àdG Ëó≤J   -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQódG äÉjƒà°ùª∏d áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºt∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(9) :•É°ûqædG ºbQ

.á«°SGQO IóMh π«∏– / iƒàëŸG π«∏– :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

:É¡æe IójóY äÉª°Sh ¢üFÉ°üîH iƒàëŸG π«∏– IQÉ¡e ∞°üqàJ

 »¡a ;√ó°ü≤j Éeh ,∞dDƒª∏d á«ØÿG ÉjGƒædG  ¤EG  ¥ô£àJ ’h ,É k©e É¡£HGôJh ¢Uƒ°üædG IôgÉX π«∏– ≈∏Y õ«c qÎdG  -1

.ΩÉμMC’G QGó°UEGh ,»Áƒ≤àdG ≈ëæŸG øY ó©àÑJh ,»Ø°UƒdG ≈ëænŸG É¡∏ªY ‘ ƒëæJ

 ,ÜÉàμdG ‘ äAÉL Éªc ,á«Yƒ°VƒÃ á∏∏ëŸG IOÉŸG ∞°üJ å«ëH ,π«∏ëàdG ‘ º q¶æŸG »ª∏©dG Üƒ∏°SC’G ΩGóîà°SG  -2

.iƒàëŸG ‘ ™≤J Éªc É¡«a ôgGƒ¶dG öùØJh

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.á«°SGQO IóMh π«∏– :•É°ûqædG ±óg

. π«∏ëàdG öUÉæY :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

.(9) ºbQ πªY ábQh ,¢VôY RÉ¡L ,¥Qh ,ΩÓbCG ,(…ƒfÉãdG ÊÉãdG – ∫hC’G ∞°üdG) áq«Hô©dG á¨∏dG Öàc á∏°ù∏°S :•É°ûqædG äGhOCG

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

.á«Hô©dG á¨∏dG åëÑe /»°ü°üîqàdG iƒàëŸG :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áaÉc á«°SGQqódG äÉjƒà°ùª∏d á«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ºq∏©àdG äÉLÉàf :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(10) :•É°ûqædG ºbQ

.áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ ºt∏©àdG QOÉ°üe :•É°ûqædG º°SG

.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR

.á«fÉãdG á°ù∏÷G /∫hC’G Ωƒ«dG

 :áeó≤ŸG

 å«M ;áYƒª°ùŸGh ,IAhô≤ŸGh ,á«FôŸG :É¡æe ΩÉ°ùbCG IóY ¤EG áq«Hô©dG á¨∏dG åëÑe ºt∏©àd IôaGƒàŸG QOÉ°üŸG º°ù≤æJ

 äÉLÉàqædG ≥«≤– ¤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``μ oÁ

 ,á«fGó«ŸG äGQÉ``jõdGh ,á›óŸG ¢``UGôbC’Gh ,âfÎfE’Gh ,äÉ``Yƒ°SƒŸGh ,Ö``àμdG) :≈∏Y π``ªà°ûJh ,á``«ª«∏©qàdG  á``«ªt∏©àdG

.(ÉgÒZh ,á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸGh

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

      .áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG QOÉ°üŸG ¤EG ±ô©qàdG :•É°ûqædG ±óg

.ÖdÉ£∏d áaô©ŸG QOÉ°üe ´ƒæJ :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

 π«dO  ,¢VôY RÉ¡L ,ÜÓb ¥Qh ,ΩÓbCG  ,(…ƒfÉãdG  ÊÉãdG –  ∫hC’G  ∞ q°üdG)  áq«Hô©dG  á¨∏dG  Öàc á∏°ù∏°S  :•É°ûqædG  äGhOCG

.âfÎfE’G ,ºq∏©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¨qàdG Ëó≤J  -
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≥ë∏e

πª©dG ¥GQhCG

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

 ورقة عمل رقم (1)

á≤«bO (30) :•É°ûædG øeR (9) :•É°ûædG ºbQ

á«fÉãdG á°ù∏÷G / ∫h’G Ωƒ«dG á«°SGQO IóMh π«∏– / iƒàëŸG π«∏– :•É°ûædG º°SG

:á«°SGQO IóMh iƒàfi π«∏– êPƒ‰

:»°SGQódG π°üØdG  :IóMƒdG ¿GƒæY  :∞ q°üdG   .áq«Hô©dG á¨∏dG :åëÑŸG

 ºbQ

IóMƒdG
äGOôØŸG

 º«gÉØŸG

äÉë∏£°üŸGh

 ≥FÉ≤◊G

äÉª«ª©àdGh
QÉμaC’GäGQÉ¡ŸGá∏Ä°SC’G

 á£°ûfC’G

äÉÑjQóàdGh

 Ωƒ°SôdG

∫Éμ°TC’Gh

 º«≤dG

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

 نشرة رقم (1)

ÜÉàμdG π«dOh ,Qô≤ŸG ÜÉàμdGh ,êÉ¡æŸG Ωƒ¡Øe ÚH ≥jôØàdG

í∏£°üŸG¬d »FGôLE’G ∞jô©àdG

.…ƒHÎdG êÉ¡æŸG

 »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¡ªt∏©àH Gƒeƒ≤«d ;É¡àÑ∏£d É¡àÄ«¡Jh á°SQóŸG É¡¶Ø–

.ÜƒZôŸG √ÉŒ’G ƒëf ∑ƒ∏°ùdG øe iôNCG •É‰CG Ò«¨J hCG ,¬∏jó©J hCG ,∑ƒ∏°ùdG øe kÉWÉ‰CG

 »ª«∏©àdG  ÜÉàμdG

.»°SQóŸG

 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

 óbh ,Ú© oe ḿ ƒ°Vƒe ‘ IQÉnà oflh ,áª¶æe má≤jô£H á«ª∏©dG IOÉŸG ¬«a râ n°V pô oY ÜÉàc øY IQÉ``ÑY ∗

.ºt∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ‘ ¬æ«©H É kØbƒe oÖ°SÉ næ oJ oå«ëH áHƒàμe m¢Uƒ°üf ‘ râ n©°V oh

.ÜÉàμdG π«dO
 äGƒ£îHh ,êÉ¡æŸÉH ¢``UÉNh ,ÜÉàμdG ¬«∏Y π``ªà°ûj ⁄ ÉÃ nºq∏©ŸG o± pô© tJ äGAGô``LEG áYƒª› ƒ``g

.´ƒ°Vƒe qπc ºt∏©J º«¶æàd áeRÓdG ºt∏©àdG QOÉ°üÃh ,¬JÉYƒ°Vƒe øe ḿ ƒ°Vƒe uπμd ºt∏©àdG º«¶æJ

á«ª«∏©àdG äÉLÉàædG ( 2 ) ºbQ Iöûf

 .º«∏©àdG á«∏ªY ájÉ¡f óæY É¡Zƒ∏H OGô oŸGh ºq∏© nàŸG πÑb øe É¡ªt∏©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 ºq∏©àŸGh ºq∏©ŸG Oƒ¡L ¿C’ ;π°†aCG  ºt∏©J ≥«≤– ¤EG  …ODƒJ  -  5

.É¡«a ÜƒZôe ÒZ èFÉàf ≥«≤ëàd ¬LƒJh Ì©ÑàJ
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.á«fÉ°ùfEG ÌcCG ¬∏©Lh ,º«∏©àdG ójôØJ ‘ óYÉ°ùJ  -  6

.±GógC’G √òg ÖLƒÃ ΩÉ«≤dG º¡æe ™bƒnà oj Ée É keÉ“ ò«eÓàdG ±ô©j å«M ;ºt∏©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«∏©qàdG  á«∏ª©dG Ëƒ≤J ≈∏Y º«∏©qàdGh á«HÎdG áæ¡e ‘ Ú∏¨à°ûŸG øe ºgÒZh Úªq∏©ŸG óYÉ°ùJ  -  9

.»°SQóŸG è¡æª∏d áeÉ©dG ±GógC’G

 ¬ª∏©J q” Éeh ,ºq∏©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 ‘ ºq∏©ª∏d kÓ«dO tó© oJ  -11

 ⁄ É¡fCG ’EG ,áÑ∏£∏d ¬°ùjQóàH ºq∏©ŸG Ωƒ≤«°S …òdG ΩRÓdG iƒàëŸG Oó– áeÉ©dG ájƒHÎdG ±GógC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y

 ≥«≤ëàd á∏«°Sh tó© oJ »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 ºq∏©ŸG ¬H …ó¡à°ùj …òdG ó°TôŸG »g ¬°ùØf âbƒdG ‘h ,áeÉ©dG ájƒHÎdG ±GógC’G

(3) ºbQ Iöûf

 áqjƒHÎdG äÉLÉàædG äÉjƒà°ùe

  :»g á©HQCG  äÉjƒà°ùe ¤EG  É¡≤«≤– ¬Ñq∏£àj  …òqdG  øeõdGh  ,É¡àZÉ«°U áq«eƒªY ≥ah á qjƒHÎdG  ±GógC’G  º«°ù≤J  øμÁ

 .á q°UÉÿG ±GógC’G ,ióŸG á£ q°Sƒàe ±GógC’G ,á qeÉ©dG ±GógC’G ,áq«q∏μdG ájÉ¨dG

 :áq«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 ,G vóL qΩÉY 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 

:á qeÉ©dG äÉLÉàædG -2

 ¢ShQódG ÚeÉ°†eh èeGôH ÈY ,IóFÉ°ùdG ™ªàéŸG º«b É¡H ï q°Sôf »àqdG ÇOÉÑŸG ¢ùμ©J äÉjÉ¨dG øe q≥à°û oJ ±GógCG »g

 øY ÒÑ©à∏d ,ΩÉ°ùbC’G øe º°ùb hCG ,äÉjƒà°ùŸG øe iƒà°ùe hCG , x»°SGQO èeÉfôH hCG , qÚ© oe Qqô≤ oŸ Ωqó≤J .¢SQGóŸG ‘ ≈≤∏ oJ »àqdG

.É k«Ñ°ùf Ò°üb øeR ‘ äÉjÉ¨dG

 ,G kÒ¶æJh É kª¡a ÇQÉ≤dG É¡d íjÎ°ùj G kóL á qeÉY äGQÉÑY »¡a ,áq«©bGƒdGh ójóëqàdG ¤EG ô≤àØJ iƒà°ùŸG Gòg ‘ ±GógC’Gh

 IRQÉH ⁄É©e hCG ,É¡«∏Y Ò°ùj IOqófi äGƒ£N óéj ød ºq∏©àŸG q¿CG Éªc ,á qjƒHôJ äGÈÿ É¡àªLôJ ‘ áHƒ©°U óéj ¬qæμdh

.É¡«dEG π°Uƒjh ,É¡æe q≥à°ûj ±GógC’G øe É¡«∏j Éeh ,É¡æe qóH ’h á qjQhöV É¡qæμd ,ÉgóæY »¡àæj
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.IAGô≤dG äGQÉ¡e ¿É≤JEG  - :∫Éãe

.áHÉàμdG äGQÉ¡e ¿É≤JEG  -

:ióŸG á£°Sƒàe äÉLÉàædG -3

.áæ«©e.áq«æeR Iqóe hCG ,á qjôª oY hCG á q«°SGQO á∏MôÃ q¢üàîJ »àqdG ±GógC’G »gh ,áeÉ©dG ±GógC’G øe ≥à°ûJ »gh

 :∫Éãe

.º¡ØH IAGô≤dG ≈∏Y IQó≤dG -

.äÓμ°ûŸG qπM ≈∏Y IQó≤dG -

:á q°UÉÿG äÉLÉàædG -4

 ±GógCG  »gh ,§ q°SƒàŸG  iƒà°ùŸG  øe q≥nà r°û oJh  , qÚ© oe  q…ƒHôJ  èeÉfôH  hCG  ,áæq«©e áq«°SGQO  IóMƒH á q°UÉN ±GógCG  »g

 :iƒà°ùŸG Gòg á∏ãeCG øeh ,¢SÉ«≤∏d á∏HÉbh É k≤«bO G kójó– IOqó ofi

.º¡ØdG ≈∏Y É k¶aÉfi Ö°SÉæe Oófi øeR ‘ áàeÉ°U IAGôb IQÉàfl IOÉe CGô≤j :∫Éãe

 áq«∏ª©dG QÉ°ùe Öjƒ°üJ ‘ QhO øe É¡d ÉŸ ,á qaÉc É¡JÉjƒà°ùe ≈∏Y ±GógC’G º°SQ IQhöV ó qcCÉàJ Ωqó≤J Ée Aƒ°V ‘h

.É¡≤«≤– ¤EG ±ó¡f »àqdG ä’ÉéŸG qπc πª°ûJ »¡a ¬«∏Yh ,áq«©bGhh á qbO ÌcCG íÑ°üJ å«ëH ,áq«ªq∏©àdG

( 4 ) ºbQ Iöûf

á«Hô©dG á¨∏dG åëÑŸ ájQƒëŸG á«ªt∏©àdG äÉLÉàædG

:≈∏Y G kQOÉb ¿ƒμj ¿CG ájƒfÉãdGh á«°SÉ°SC’G Úà∏MôŸG ó©H ÖdÉ£dG øe ™bƒàj

ºbôdG»ªt∏©àdG êÉàædG

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

2
 ∞bGƒe  á¡LGƒŸ ;IAÉØμH  (áHÉàμdGh  ,IAGô≤dGh  ,áKOÉëŸGh  ,´Éªà°S’G)  :™HQC’G  ∫É°üJ’G  äGQÉ¡e ΩGóîà°SG

.áØ∏àîŸG IÉ«◊G

3
 ÉÃ áë«°üØdG É¡JQƒ°U ≥ah ≈∏Y ,(É kfÉ«Hh ,G kƒëfh, É kaöUh ,É kJGƒ°UCG) :É¡eÉ¶f äÉfƒμÃ áq«Hô©dG ΩGóîà°SG

.IöUÉ©ŸG IÉ«◊G ™e ΩAÓàj

4
 PÉØædGh ,iôNC’G á«fÉ°ùfE’G äÉ¨∏dG ‘ »HOC’G ´GóHE’G ‘ ÜhöVh ,áq«Hô©dG ‘ »HOC’G ´GóHE’G ¿ƒæa ¥hòJ

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

áq«Hô©dG á q̈∏dG åëÑŸ á«°SÉ°SC’G QhÉëŸG

á∏MôŸGQhÉëŸG

(3-1) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG

:∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.IAGô≤dG -    

.áHÉàμdG -    

.áKOÉëŸG -    

.´Éªà°S’G -    

.ájƒ¨∏dG •É‰C’G •

(6-4) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG

:∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.IAGô≤dG -    

.áHÉàμdG -    

.áKOÉëŸG -    

.´Éªà°S’G -    

.ájƒ¨∏dG Ö«dÉ°SC’Gh Ö«cGÎdG •

(10-7) á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG

.∫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 •

.¢Uƒ°üædGh ÜOC’G •
.¢Vhô©dG •

(12-11) ájƒfÉãdG á∏MôŸG

.∫É°üJ’G äGQÉ¡e •
.¢Uƒ°üædGh ÜOC’G •

.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d)ƒëædG •
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ±öüdG •

.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ¢Vhô©dGh áZÓÑdG •
.(»YöûdGh »HOC’G ´ôØ∏d) ó≤ædG •
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(6) ºbQ Iöûf

IAGô≤dG IQÉ¡e ¢ùjQóàd á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉLÉàqædG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :∞°üdG

 áeÉ©dG äÉLÉàqædG á°UÉÿG äÉLÉàqædG

¢Uƒ°üædG ´ƒf.áàeÉ°üdG IAGô≤dG

á«∏≤©dG /ájôμØdG/ájƒ¨∏dG äGQÉ¡ŸG.ájô¡÷G IAGô≤dG

äGOôØŸG ºq∏©J.IAhô≤ŸG ¢Uƒ°üæ∏d áHÉéà°S’G

äÉgÉŒ’Gh º«≤dG.IAhô≤ŸG ¢Uƒ°üædG á«Yƒf

 ( 7 ) ºbQ Iöûf

êÉ¡æŸGh ,äÉLÉàæ∏d ΩÉ©dG QÉWE’G

:äÉLÉàæ∏d ΩÉ©dG QÉWE’G

.»°SÉ°SC’G ™HGôdG :∞ q°üdG -

.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG -

.»°SÉ°SC’G øeÉãdG :∞ q°üdG -

.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG -

.ájƒfÉãdG á∏MôŸG

.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG -

.ájƒfÉãdG á∏MôŸG

.IAGô≤dG :¢ù«FôdG QƒëŸG -
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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 :∞ q°üdG

.±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 :∞ q°üdG

.±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°ù oj mÚ© oe ƒëf ≈∏Y äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG áYƒª› º¶æJ ¬«ah ,»°SGQódG è¡æŸG äÉfƒμe ºgCG øe iƒàëŸG qó© oj

.É¡d § q£îoŸG ±GógC’G ≥«≤–

 á«°SGQódG IOÉŸG Ò°ùØàd âª qª o°U »àdG á«æØdG äGAGôLE’Gh ,Ö«dÉ°SC’G áYƒª› ¬ qfCÉH iƒàëŸG π«∏– í∏£°üe ±qô oY óbh

.êÉ¡æŸG hCG ÜÉàμdG ‘ áæ qª°†à oŸG QÉμaC’Gh ,Qƒ°üdGh ,äÉeƒ°SôdGh ,áHƒàμŸG ¢Uƒ°üqædG É¡«a ÉÃ É¡Ø«æ°üJh

:É¡æe IójóY äÉª°Sh ¢üFÉ°üîH iƒàëŸG π«∏– IQÉ¡e ∞°üqàJh

 ƒëæJ »¡a ,√ó°ü≤j Éeh ∞dDƒª∏d á«ØÿG ÉjGƒædG ¤EG ¥ô£àJ ’h ,É k©e 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 q¶æŸG »ª∏©dG Üƒ∏°SC’G ΩGóîà°SG  -

.iƒàëŸG ‘ ™≤J Éªc É¡«a ôgGƒ¶dG

?iƒàëŸG π∏ëf GPÉŸ

.á«eƒ«dGh á«∏°üØdG á«ª«∏©àdG §£ÿG OGóYEG  -1

.á«ª«∏©qàdG á«ªt∏©àdG ±GógC’G ¥É≤à°TG  -2
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.áÑ°SÉæŸG á«ª«∏©àdG á«ªt∏©àdG äÉ«é«JGÎ°SE’G QÉ«àNG  -3

.áÑ°SÉæŸG äÉ«æ≤àdGh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG QÉ«àNG  -4

.á«ªr∏©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 qÈ©jh ,áHQÉ≤àŸG öUÉæ©dG øe áYƒª› ¤EG Ò°ûJ á«ægP Qƒ°U É¡fCÉH º«gÉØŸG ±qô©J :äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG  -2

.ÌcCG hCG áª∏μH

. qÚ©e A»°T ≈∏Y ¬bÓWEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G q” Ée »¡a :äÉë∏£°üŸG ÉeCG

.É¡ oàë°U rânàÑK oôgGƒX hCG lçGóMCG hCG läÉfÉ«H É¡fCÉH á≤«≤◊G ±qô©J :QÉμaC’Gh ≥FÉ≤◊G  -3

.äÉbÓ©dGh ôgGƒ¶dG öùØJ áeÉY ≥FÉ≤M áYƒª› »g :QÉμaC’Gh

.ÌcCG hCG Úeƒ¡Øe ÚH ábÓ©dG oí«°VƒJ hCG §HQ ¬fCÉH º«ª©àdG ±qô© oj :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 É qeCG

.áØ∏àîŸG ∞bGƒŸG ‘ ∑ƒ∏°ùdG Gòg ¬«LƒJ ≈∏Y πª©jh ,Égƒëf

§£ ofl 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  x»°SGQO  ḿ ƒ°Vƒe  qπμd  q¿CÉH  É kª∏Y  ,ΩGóîà°S’G  ‘  É kYƒ«°T  ÌcC’G  ¿Gó© oJ  ,iƒàëŸG  π«∏ëàd  ¿Éà≤jôW  óLƒJ

.¬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
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áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ :الثاني Ωƒ«dG 
(1) á°ù∏÷G

:áeó≤ŸG

 »àdG  ∫É°üJ’Gh π°UGƒàdG  äGQÉ¡e É k°Uƒ°üNh ,IÉ«◊G äGQÉ¡e øe tó© oJ  á«°SÉ°SCG  äGQÉ¡Ã ≈∏ëàj ¿CG  ºq∏©ŸÉH ôjóL

.¬JÉLÉMh ¬JGP øY OôØdG qÈ© oj 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 äÉLÉàqædG

 :≈∏Y G kQOÉb ∑Î°ûŸG ¿ƒμj ¿CG

.´Éªà°S’G Ωƒ¡Øe í«°VƒJ  .1

.´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóàd áeÉ©dG äÉLÉàqædG 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 k©e CGô≤æd :»MÉààaG •É°ûf

 :»JB’G »MÉààa’G •É°ûqædÉH Ωƒ«dG Gò¡d á«ÑjQóàdG Éæà°TQh CGóÑæ°S :kÓFÉb qöù« oŸG CGóÑj  •
 .(6) ºbQ áëjöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j  •

( Les enfants sont à l’école  ):πªY áØ«ë°U ≈∏Y hCG  ,¢†«HC’G ìƒ∏dG ≈∏Y á«JB’G á∏ª÷G áHÉàμH qöù« oŸG Ωƒ≤j  •
: qöù« oª∏d á¶MÓe

 ( answer.com )¤EG ÖgPG ,É¡JAGôb áaô©e πLCG øeh ,á°SQóŸG ‘ ¿hOƒLƒe n∫ÉØWC’G s¿EG :»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 qöù« oŸG Ö∏£j  •
.á∏ª÷G ≈æ©e Ò°ùØJ ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏£j sº oK ø peh ,á∏ª÷G IAGôb qöù« oŸG πÑ≤à°ùj  •

.É¡dƒ≤j ƒgh qöù« oŸG ´Éªà°SG ∫ÓN øe ÉkÑ«Z á∏ª÷G √òg áHÉàc ÚcQÉ°ûŸG øe qöù« oŸG Ö∏£j  •

37



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

 ¢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 qöù« oŸG í u°Vƒ oj  •
 ¤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

.kÉ«HÉàc É¡æY ÒÑ©àdG

 :»gh  ;É¡°†©H  ™e  á∏eÉμàe  äGQÉ¡e  ™HQCG  Éæeõ∏j  í«ë°U  πμ°ûH  á¨d  q…CG  ºt∏©àd  ¬fCG  ÚcQÉ°ûª∏d  qöù« oŸG  í u°Vƒ oj  •
.É¡æ«H π°üØdG øμÁ ’ äGQÉ¡ŸG √ògh ,(áHÉàμdGh ,çqóëàdGh ,IAGô≤dGh ,´Éªà°S’G)

 .á©HQC’G á«°SÉ°SC’G É¡JGQÉ¡eh , pá¨∏dG ºq∏©J ∫ƒM (9-7) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg qöù« oŸG »¡æ oj  •
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G ¢ùjQóJ :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(1) :•É°ûædG ºbQ

.´Éªà°S’G IQÉ¡e :•É°ûædG º°SG
á≤«bO ( 20 ):•É°ûqædG øeR . ¤hC’G á°ù∏÷G.

 الیوم الثاني

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG  •
?∞«ch ?GPÉŸ :πØ£dG óæY ∫hC’G …ƒ¨q∏dG  •É°ûqædG  ƒg ´Éªà°S’G :kÓFÉb (10) áëjöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j  •

.(≥FÉbO 5) IóŸ kÉjƒØ°T ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG  qöù« oŸG πÑ≤à°ùj  •
 : k»JB’G ìöûdG É¡d Ωuó≤ ojh ,(12 –  11) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg qöù« oŸG »¡æ oj  •

 ¿É°ùfE’G äGQÉ¡e ÚH øe ¤hC’G É¡∏©éjh ,™ª°ùdG IQÉ¡e ≈∏Y õ ucô oj ¿BGô≤dG ¿CG iôj ËôμdG ¿BGô≤dG äÉjB’ ôHóàŸG  -

 GPEÉa ,äÉjB’G øe Òãc ‘ öüÑdG ≈∏Y kÉesó≤ oe ™ª°ùdG-¤É©Jh ¬fÉëÑ°S– ˆG ôcP ó≤a. ∑GQOE’G iƒbh ,ájƒ¨∏qdG

 öüÑdGh ,äGƒ°UC’G ¬H ∑Qój …òdG ™ª q°ùdG ¬Ñgh ób -¤É©Jh ¬fÉëÑ°S– ˆG q¿EÉa kÉÄ«°T  º∏©j ’ ódƒ oj πØ£dG ¿Éc

.¬©ª°S ÜuQó oj ø ne ¤EG ájGóÑdG òæe êÉàëj πØ£dÉa ∂dòd ;äÉ«FôŸG ¬H ∑Qó oj …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  ô uμØ oŸG  ∫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 :kÓFÉb ,(14) áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.áq«Hô©dG á¨∏dG ‘ ´Éªà°S’G äGQÉ¡e áÑ∏£dG º«∏©J ´ƒ°VƒÃ èeÉfÈdG Gòg ‘ ¤hC’G á°TQƒdG

.(14) áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

?´Éªà°S’G ºq∏© of GPÉŸ :kÓFÉb (15) áëjöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.(≥FÉbO 5) IóŸ kÉjƒØ°T ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG òNCÉj  -

.(19 – 16) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg qöù« oŸG »¡æ oj  -

39



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

.´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ á«ªgCGh ,´Éªà°S’G ∞jô©J í«°VƒJ :•É°ûqædG ±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°ûqædG äGhOCG

.áq«HôY á¨d Öàc ,(1) ºbQ

.π«∏ëàdGh IöVÉëŸG /  öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG :•É°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

.äGQÉ¡e ¢ùªN É¡æª°V êQóæj IQÉ¡e ´Éªà°S’G ¿CG  ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  •
.É¡«a IOƒLƒŸG á°ùªÿG ´Éªà°S’G äGQÉ¡e ÚcQÉ°ûª∏d kÉë°Vƒe ,(26 –  21) íFGöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j  •

.∂dòH á≤∏©à oŸG á«ÑjQóàdG IöûædG ¤EG  ÚcQÉ°ûŸG qöù« oŸG ¬ uLƒ oj  •
.¢ü°üîàdG Ö°ùM äÉYƒª› πμ°T ≈∏Y á∏ãeC’G √òg ¢VGô©à°SG ÚcQÉ°ûŸG øe qöù« oŸG Ö∏£j  •
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(2) :•É°ûædG ºbQ

 .´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG :•É°ûædG º°SG
á≤«bO (40) :•É°ûqædG øeR . ¤hC’G á°ù∏÷G.

الیوم الثاني

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

.∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y ájƒØ°T áHÉLEG qöù« oŸG òNCÉj ?´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ øμÁ ∞«c

:•É°ûqædG ±óg

.É k«∏ªY ´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°ûqædG 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°ûqædG 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 u°Vƒ ojh ,(26) áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ áÑ∏£dG iód ´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæàd ;áq«Hô©dG á¨∏dG ƒª∏©e É¡eóîà°ùj ¿CG øμÁ

.º¡jód ´Éªà°S’G äGQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y ¬dÓN øe πª©j •É°ûf º¡©e ≥uÑ£o«°S ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

:»JB’G ∫ÓN øe ´Éªà°S’G ¢SQO ò«ØæJ äGƒ£N ≥«Ñ£àH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

:áÄ«¡àdG

 ±öüàà°S ∞«c iô oJ ?á«bÉ°ùdG á s°ü≤H â©ª°S πg :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ÚcQÉ°ûŸG áÄ«¡àH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

:»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 q¢üf qöù« oŸG CGô≤j  -

.´ƒª°ùŸG q¢üæ∏d º¡ØdG Ëƒ≤J  -

.äÉYƒª› ¢ùªN ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

 .∂dòd á°ü°üîoŸG πª©dG ábQh ‘ IOƒLƒŸGh ,É¡H ¢UÉÿG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G áYƒª› qπc øe qöù« oŸG Ö∏£j  -

 πª©j »àdG  ´Éªà°S’G  IQÉ¡e ójó–h ,¬«∏Y áHÉLE’Gh  ,É¡H  ¢UÉÿG ∫GDƒ°ùdG  IAGôb  áYƒª› qπc øe qöù« oŸG  Ö∏£j  -

.É¡à«ªæJ ≈∏Y ∫GDƒ°ùdG
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG ≈∏Y qöù« oŸG »æã oj  -

 ºq∏©ŸG πª©j ¿CG »¨Ñæjh ,É¡°†©H ™e lá∏eÉμàe äGQÉ¡ŸG √òg ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj á qª¡ oŸG øe AÉ¡àf’G ó©H  -

.á«Ø s°üdG ¢ü°ü◊G ‘ πeÉμàe πμ°ûH É¡à«ªæJ ≈∏Y

.É«fódG ±ƒØ°üdG ‘ áÑ∏£dG äÉjƒà°ùe Ö°SÉæjh ,kÉ£«°ùH ¿Éc ≥HÉ°ùdG q¢üsædG q¿CG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

 ÒμØJ äGQÉ¡e ¤EG êÉà– á∏Ä°SCG øª°†àjh ,kGó«≤©J ÌcCG x¢üf ¤EG ¿B’G ´Éªà°S’G ºà«°S ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

.É¡«∏Y áHÉLEÓd É«∏ oY

:»JB’Éc ´Éªà°S’G ¢SQO ò«ØæJ äGƒ£N ≥«Ñ£àH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

:áÄ«¡àdG

 ∫CÉ°ùj .ó°SC’G á∏≤ oe »eóJ á°Vƒ©ÑdG ¿EG :á«JB’G IQƒ¡°ûŸG ádƒ≤ŸÉH AóÑdG ∫ÓN øe ÚcQÉ°ûŸG áÄ«¡àH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

™ªà°ùæ°S ÉæfCG í u°Vƒ oj qº oK ø peh ,ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj .IQÉÑ©dG √ò¡H Oƒ°ü≤ŸG Ée :ÚcQÉ°ûŸG qöù« oŸG

.ó°SC’G ™e á°Vƒ©ÑdG á q°üb …hôj π sé°ù oe x»HOCG x¢üf ¤EG ¿B’G

 º¡a ≈∏Y kGQOÉb ¿ƒμJ ¿CG …Qhö†dG øe ¢ù«dh .ó°SC’Gh á°Vƒ©ÑdG øY çóëàj s¢üædG q¿CG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

√òg ôcP ºàj ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj Éægh .¬«a IOQGƒdG äÉë∏£°üoŸGh äGOôØŸG ™«ªL

 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 øμ oÁ PEG ;º¡æY ÖjôZ í∏£°üe

:Ëó≤àdGh ¢Vô©dG

.IÈ©eh ,áë°VGh á≤jô£H ´Éªà°S’G ¢üf IAGô≤H qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

.É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG äÉYƒªéŸG ‘ πª©dG ÚcQÉ°ûŸG øe qöù« oŸG Ö∏£j  -

 ¿CG  ÚcQÉ°ûª∏d  qöù« oŸG  í u°Vƒ ojh  ,∂dòd  á°ü°üîŸG  πª©dG  ábQh  ‘  á∏Ä°SC’G  IAGôb  äÉYƒªéŸG  øe  qöù« oŸG  Ö∏£j  -

.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 qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

:´ƒª°ùŸG ¢üæ∏d º¡ØdG Ëƒ≤J

.á∏Ä°SC’G øY äÉYƒªéŸG äÉHÉLEG ∫ÉÑ≤à°SÉH qöù« oŸG Ωƒ≤j  -

.(33 – 27) íFGöûdG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ¢ùjQóJ ¥ôW ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg qöù« oŸG »¡æ oj  -

.´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæàd iôNCG m¥ôW ôcP ,(33) ºbQ áëjöT ¢VôY ó©H ÚcQÉ°ûŸG øe qöù« oŸG Ö∏£j  -
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(3) :•É°ûædG ºbQ

 áaô¨dG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ≥«Ñ£J äGƒ£N :•É°ûædG º°SG

.á«Ø°üdG

.≥FÉbO (30) :•É°ûqædG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G /الثاني Ωƒ«dG

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG ºq∏©ª∏d »¨Ñæj äGƒ£N ´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©j •É°ûf ≥«Ñ£àd ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj -

.¬àÑ∏W øe á«HÉéjEG èFÉàf ¿Éª°V πLCG øe ;É¡H ájGQO

.Ú≤HÉ°ùdG ´Éªà°S’G » nWÉ°ûf ‘ qöù« oŸG É¡≤«Ñ£àH ΩÉb »àdG äGƒ£ÿG øY ÚcQÉ°ûŸG qöù« oŸG ∫CÉ°ùj -

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj -

:•É°ûqædG ±óg

.á«Ø q°üdG áaô¨dG ‘ ´Éªà°S’G IQÉ¡e ≥«Ñ£J äGƒ£N ≈∏Y ±ô©àdG

.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

:•É°ûqædG äGhOCG

.(3) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,áfƒ∏eh ájOÉY ΩÓbCG ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L

.»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

 äGƒ£N ¢UÓîà°SGh ,∂dòd á°ü°üîŸG πª©dG ábQh ‘ áq«Hô©dG á¨∏dG á∏ãeCG ¤EG ´ƒLôdG ÚcQÉ°ûŸG øe qöù« oŸG Ö∏£j -

 Gòg ≥«Ñ£J πLCG øe ;ºq∏©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°ûqædG

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj -

 ‘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 qöù« oŸG í u°Vƒ oj -

.É¡H ájGQO ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG ºq∏©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 ºq∏©ŸG É¡©Ñàj »àdG äGƒ£ÿG í u°Vƒ oJ »àdG ,(65 – 55) íFGöûdG ¢Vô©H qöù« oŸG Ωƒ≤j -

.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G IQÉ¡e :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.´Éªà°S’G :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(4) :•É°ûædG ºbQ

.»∏ªY ≥«Ñ£J :•É°ûædG º°SG
.á≤«bO (45) :•É°ûqædG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G /الثاني Ωƒ«dG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 ;•É≤f πμ°T ≈∏Y √òNCG q” Ée ™°Vh …Qhö†dG øe ¬fCG qöù« oŸG Èîojh ,´Éªà°S’G IQÉ¡e øY √òNCG q” Ée πμH ÒcòàdG  -

.»JB’G •É°ûqædG AGOCG øe ¿ƒHQóàŸG øμªàj »c

.´Éªà°SÓd »∏ªY ≥«Ñ£J :•É°ûqædG ±óg

.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

:•É°ûqædG äGhOCG

.áfƒ∏eh ájOÉY ΩÓbCG ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢VôY RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L

.»∏ª©dG ≥«Ñ£àdG :•É°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

.(37) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.¢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 k°SQO ¿ƒcQÉ°ûŸG QÉàîj  -

.¢SQódG ∫ÓN øe É¡à«ªæJ øμ oÁ ´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 qó© oj  -

.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 ,áq«Hô©dG á q̈∏dG ¢ùjQóJ ¥ôW ,Qƒcóe óªfi) :™LGôŸG
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

(áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G) äGQÉ¡e ¢ùjQóJ :الثاني Ωƒ«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 äÉLÉàqædG

 :≈∏Y G kQOÉb ∑Î°ûŸG ¿ƒμj

.áKOÉëŸG Ωƒ¡Øe í«°VƒJ  -1

.áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóàd áeÉ©dG äÉLÉàqædG 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 çsó– :»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 qöù« oŸG í u°Vƒ oj  •
:»JB’G •É°ûqædÉH Ωƒ≤æ°S á«ÑjQóàdG á°TQƒdG äÉ«dÉ©a

.ÚcQÉ°ûŸG øe É kYƒ£à oe qöù« oŸG Ö∏£j  •
 ¿CGh ,IóMGh á≤«bO IóŸ Ée ´ƒ°Vƒe øY çóëàjh ,™«ª÷G ΩÉeCG  ∞≤«°S ´ƒ£àŸG Gòg ¿CG  ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  •

.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 u…CG øY çóëàjh ,™«ª÷G ΩÉeCG ∫hC’G ´ƒ£àŸG êôîj å«ëH •É°ûqædG ò«ØæàH qöù« oŸG Ωƒ≤j  •
.Gòμgh É k°†jCG IóMGh á≤«bO ‘ çóëàdGh ,êhôÿG ôNBG ∑QÉ°ûe øe qöù« oŸG Ö∏£j á≤«bódG

.πbC’G ≈∏Y ÚcQÉ°ûe (3) ™e •É°ûqædG  Gòg qöù« oŸG òuØæ oj  •
 ¿CG  çóëàª∏d  »¨Ñæj  ¿Éc »àdG  äGQÉ¡ŸG  Ée ?√ò«ØæJ  π¡°ùdG  øe ¿Éc πg •É°ûqædG  Gòg øY ÚcQÉ°ûŸG  qöù« oŸG  ∫CÉ°ùj  •

?É¡°SQÉÁ

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG  qöù« oŸG πÑ≤à°ùj  •
 øª°†àJ »gh ,π°UGƒàdG  ‘ á«°SÉ°SCG   IQÉ¡e áKOÉëŸG ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  ∫ÓN øe »MÉààa’G •É°ûqædG  Gòg qöù« oŸG  »¡æ oj  •
.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›
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:á°ù∏÷G á£°ûfCG

.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(5) :•É°ûædG ºbQ

.áKOÉëŸG :•É°ûædG º°SG
.á≤«bO (40) :•É°ûqædG øeR .á«fÉãdG á°ù∏÷G /الثاني Ωƒ«dG

 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj .(?áKOÉëŸG IQÉ¡e Ée) :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìô£jh ,(40) ºbQ áëjöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j -

.(≥FÉbO 5)

 ∞bGƒŸGh  ,á«fÉ°ùfE’G  ôYÉ°ûŸG  øY  …ƒØ°ûdG  ÒÑ©àdG  ≈∏Y  IQó≤dG  »g  :áKOÉëŸG  : kÓFÉb  Aõ÷G  Gòg  qöù« oŸG  »¡æ oj  -

 .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≤ ojh

 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≤ ojh .(IÉ«◊G ÖdÉ£Ã ΩÉ«≤dG ≈∏Y mQOÉb nÒZ 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 G kÒãc RÈj

.ÒÑ©àdG ´GƒfCG É kë°Vƒe ,(42) ºbQ áëjöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j -

 äÉHÉLEG  qöù« oŸG  πÑ≤à°ùjh  ,(?áKOÉëŸG  ºu∏©f  GPÉŸ)  :»JB’G  ∫GDƒ°ùdG  ìô£jh  ,(43)  ºbQ  áëjöûdG  qöù« oŸG  ¢Vô©j  -

.(≥FÉbO 5) É kjƒØ°T ÚcQÉ°ûŸG

.áKOÉëŸG á«ªgCG É kë°Vƒe ,(44) ºbQ áëjöûdG ¢VôY ∫ÓN øe Aõ÷G Gòg qöù« oŸG »¡æ oj -

:•É°ûqædG ±óg

.É¡Ñ«dÉ°SCGh áKOÉëŸG Ωƒ¡Øeh á«ªgCG ójó–

.´Éªà°S’G :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

:•É°ûqædG äGhOCG

.πªY ábQh ,á«ÑjQóJ Iöûf ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢Vô©dG RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L
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.»ægòdG ∞°ü©dG :•É°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

 äGQó≤dG ∫ƒM åjó◊G óæY k:ÓFÉb ,áKOÉëŸG äGQÉ¡e ÚcQÉ°ûª∏d É kë°Vƒe ,(50 – 45) íFGöûdG qöù« oŸG ¢Vô©j

 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 k«îjQÉJ  hCG  ,É k«≤£æe  ÉkÑ«JôJ  QÉμaC’G  ÖJôj)  :πãe  ,äGQó≤dG  øe  káYƒª› oøª°†àjh  :…ôμØdG  ÖfÉ÷G  -

.(äÉMÎ≤eh k’ƒ∏M Ωó≤jh ,èFÉàædG ¢ü∏îà°ùjh ,iôNCG øe Iôμa ódƒjh ,QÉμaC’G º«Yóàd áYƒæàe

 äGP IOófi äÉª∏μH qÈ© ojh ,¥É«°ù∏d áÑ°SÉæe äÉª∏c Ωóîà°ùj) :πãe ,äGQó≤dG øe áYƒª› øª°†àjh :…ƒ q̈∏dG ÖfÉ÷G  -

.(á«¶Ø∏dG Ö«cGÎdGh πª÷G ‘ ™jƒæàdG ,áª«∏°Sh áë«ë°U áZÉ«°U äGP kÓª oL 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 sÈ©ŸG ≈æ©ŸG ≥ah ¬¡Lh ÒHÉ©J Ωóîà°ùj) :πãe ,äGQó≤dG øe áYƒª› øª°†àjh :»FÉÁE’G ÖfÉ÷G  -

.(√ô¶æH Ú©ªà°ùŸG ¬LGƒjh ,≈æ©ŸG ≥a nh ¬ª°ùL AÉ°†YCG
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(6) :•É°ûqædG ºbQ

?áKOÉëŸG ¢SQóf ≈àe :•É°ûqædG º°SG

.

/ á≤«bO (45) :•É°ûqædG øeR . á«fÉãdG á°ù∏÷G

 Ωƒ«dG الثاني
 :õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 ?áKOÉëŸG ¢S uQóf ≈àe :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ∫CÉ°ùf ¿CG óH ’ áKOÉëŸG äGQÉ¡e í«°VƒJ ó©H ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

 ¬«dEG  CÉé∏f  •É°ûf  áKOÉëŸG  πg :»JB’ÉH  √ÉjEG  É kë°Vƒe ∫GDƒ°ùdG  ≈∏Y  qöù« oŸG  Öu≤© ojh  ,(51)  ºbQ  áëjöûdG  ¢Vô©jh

 ?É¡≤«≤– ≈∏Y πª©j ±GógCG ¬d óLƒjh ,¬d §£fl l•É°ûf ¬fCG ΩCG ?Éæjód ÆGôa âbh OƒLƒd

.ÚcÎ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj  -

 ¥ô£dG øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe É¡à«ªæàd §«£îàdG »¨Ñæj lIQÉ¡e áKOÉëŸG ¿CÉH ÚcÎ°ûŸG äÉHÉLEG ≈∏Y qöù« oŸG Öu≤©j  -

 á«ªæJ •É°ûf ≥«Ñ£J º u¶æ oJ äGAGôLE’Gh äGƒ£ÿG øe á∏°ù∏°S ¬d •É°ûf ƒgh ,áÑ∏£dG äÉjƒà°ùe Ö°SÉæJ »àdG äÉWÉ°ûqædGh

 ≈∏Y áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ •É°ûf º«°ù≤J ºàj πH ,™£≤æe ÒZh G kôªà°ùe áKOÉëŸG •É°ûf ¿ƒμj Óa ,áKOÉëŸG IQÉ¡e

.äGƒ£N

•É°ûf ≥«Ñ£J äGƒ£N ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG ¿CG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

 .»ÑjQóàdG π¨°ûŸG øe áeOÉ≤dG AGõLC’G ‘ ¬«dEG ¥ô£àdG ºà«°S ,áKOÉëŸG

.(54 – 51) íFGöûdG ¢VôY ∫ÓN øe áKOÉëŸG ¢SQqó of ≈àe ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj  -

:•É°ûqædG ±óg

.áKOÉëŸG ¢ùjQóJ á«Ø«c Ék«∏ªY ójó–

 :»∏Ñ≤dG ºq∏©àdG

.»ª«gÉØŸG CÉ£ÿG Ωƒ¡Øe

:•É°ûqædG äGhOCG

.(6) ºbQ Iöûf ,≥°U’ ,ÜÓb ¥Qh ,¢Vô©dG RÉ¡L ,Üƒ°SÉM RÉ¡L

.»∏ª©dG ÖjQóàdG :•É°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

.?áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ‘ É¡fƒeóîà°ùj »àdG ¥ô£dG Ée :ÚcQÉ°ûŸG qöù« oŸG ∫CÉ°ùjh ,(55) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j -
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.∫ÉªYCG áØ«ë°U ≈∏Y É¡f qhó ojh ,ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG qöù« oŸG πÑ≤à°ùj -

.áKOÉëŸG IQÉ¡e ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG í u°Vƒ oJ »àdG ,(59 – 55) íFGöûdG ¢Vô©H qöù« oŸG Ωƒ≤j -

.(ÚHQóàŸG ´ƒª› Ö°ùM) ,äÉYƒª› (4) ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH qöù« oŸG Ωƒ≤j -

.ÚcQÉ°ûŸG iód áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ‘ ¥ôW (3) ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG ÚcQÉ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj -

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y áKOÉëŸG IQÉ¡e Ëó≤J äGƒ£N •É°ûæ∏d ¬Áó≤J ‘ qöù« oŸG »YGô oj -

:IQÉãà°S’G :k’hCG

 hCG  ,É«°ù«fhófCG ‘ »HGÒe πÑL ¿ÉcôH ¿GQƒK í u°Vƒ oJ Qƒ°U ¢VôY ∫ÓN øe á£°ûfCÓd Ëó≤àdG á«∏ª©H qöù« oŸG Ωƒ≤j -

 øe âfÉch ,äÓFÉ©dG  øe ójó©dG  ójöûJh ,É k°üî°T  (54)  πà≤e ‘ ÖÑ°ùJ  ¿ÉcÈdG  Gòg ¿CG  qöù« oŸG  í u°Vƒ ojh  ,º∏«a

.É«°ù«fhófEG ¤EG ¬ nJQÉjR á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ ™£b r¿CG ¿ÉcÈdG Gòg pQÉÑ oZh mÖ oë o°S èFÉàf

:áZÉ«°üdGh ÒμØàdG :É kãdÉKh É k«fÉK

 »JB’G •É°ûqædG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒª› ¤EG ÚHQóàŸG º«°ù≤J ó©H á°ûbÉæŸG QGƒ◊G á≤jôW ≥«Ñ£àH qöù« oŸG Ωƒ≤j -

 Gòg ¿GQƒK ÜÉÑ°SCG É¡«a É kë°Vƒe á«ª∏Y Ihóæd Ò°†ëàdÉH ∂àYƒª› OGôaCGh âfCG ºb ,Qƒ t°üdG 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 k«fÉcôH á£°ûf ⁄É©dG ‘ iôNCG ≥WÉæŸ á∏ãeCGh ?¿Éμ°ùdG ≈∏Y ¿ÉcÈdG Gòg ôWÉfl øe π«∏≤àdG

 äógÉ°T ¿CG ó©H :º¡©e »JB’G •É°ûqædG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒªéŸG ™e ∞°UƒdGh ìöûdG á≤jôW ≥«Ñ£àH qöù« oŸG Ωƒ≤j -

 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°ûqædG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ÚàYƒªéŸG ™e π«ãªàdGh QGhOC’G Ö©d á≤jôW ≥«Ñ£àH qöù« oŸG Ωƒ≤j -

 ∑ôJ  ≈∏Y ¿ÉcÈdG  ¿GQƒK  ÉgÈLCG  á«°ù«fhófEG  á∏FÉY ÚH mQGƒM áHÉàμH  ∂àYƒª› OGôaCGh  âfCG  ºb  Qƒ°üdG  äógÉ°T

.∂àYƒª› OGôaCGh ¬∏ qãe qºK ,É¡æμ°ùe

.áYƒª› πμd ≥FÉbO (5) ¿ƒμà°S ¢Vô©dG Ióeh ,á≤«bO (15) ¿ƒμà°S πª©dG Ióe ¿CG ÚcÎ°ûª∏d qöù« oŸG í u°Vƒ oj -

:¢Vô©dG :kÉ©HGQ

.É¡dÉªYCG äÉYƒªéŸG ¢Vô©J -
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.áKOÉëŸGh ´Éªà°S’G :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.áKOÉëŸG :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(7) :•É°ûqædG ºbQ

.áKOÉëŸG ≥«Ñ£J äGƒ£N :•É°ûqædG º°SG
á≤«bO (60) :•É°ûqædG øeR . á«fÉãdG á°ù∏÷G.

الیوم الثاني 

 :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 Ü qQóŸG í u°Vƒ oj -

.¬àÑ∏W øe á«HÉéjEG èFÉàf ¿Éª°V πLCG øe É¡H ájGQO ≈∏Y

.á≤HÉ°ùdG áKOÉëŸG á£°ûfCG ‘ ÜqQóŸG É¡≤«Ñ£àH ΩÉb »àdG äGƒ£ÿG øY ÚcQÉ°ûŸG Ü qQóŸG ∫CÉ°ùj -

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG Ü qQóŸG πÑ≤à°ùj -

 ‘ áKOÉëŸG IQÉ¡e ≥Ñ£J óæY ºq∏©ŸG É¡©Ñàj »àdG äGƒ£ÿG í u°Vƒ oJ »àdG (64 – 60) íFGöûdG ¢Vô©H Ü qQóŸG Ωƒ≤j -

.á«Ø°üdG áaô¨dG

 ™e áq«Hô©dG á¨q∏dG ‘ k’Éãe º¡©e ¢Vô©à°ùjh ,áq«Hô©dG á¨q∏dG á∏ãeCG øY á«ÑjQóàdG IöûædG ¤EG ÚcQÉ°ûŸG Ü qQóŸG ¬ uLƒ oj -

.áKOÉëŸG º«∏©J ≥«Ñ£J äGƒ£Nh ,áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ‘ áeóîà°ùŸG á≤jô£dG í«°VƒJ

.áKOÉëŸG ≈∏Y »∏ªY ∫Éãe ≥«Ñ£J :•É°ûqædG ±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°ûqædG ò«ØæJ á«é«JGÎ°SEG

:äGAGôLE’G

.áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæàd á«∏ªY á£°ûfCG (65) ºbQ áëjöT Ü qQóŸG ¢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 kÉÑ°SÉæe É k°SQO ¿ƒcQÉ°ûŸG QÉàîj •

.áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ≈∏Y πª©J á«ª«∏©J áª¡e ¿ƒcQÉ°ûŸG ó© oj •
 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,áKOÉëŸG IQÉ¡e á«ªæJ ‘ áeóîà°ùŸG  á≤jô£dG  á«ª«∏©qàdG  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°ûqædG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¢SQódG ≈∏Y …ƒà– á«fhÎμdEG áî°ùf :»FÉ¡ædG èàæŸG
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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’

q¿CG Ö°ù–CG :âdÉb PEG ,∫É◊G ‘ ¬«∏Y Ég qOQ AÉéa ,á°Vƒ©ÑdG É keƒj ó°SC’G ÖWÉN Gòμg  ,IÒ¨°U kIöûM Éj »æY ∂«dEG

 ⁄h !ójQCG  Éªã«M ¬bƒ°SCG  ¬ªéëH ∂«∏Y ƒHôj …òdG QƒãdÉa ?Ωó≤dG ≈àM ¢SCGôdG  øe É kaƒN ∞ŒQCG  »æ∏©é«°S »μ∏ŸG ∂ª°SG

 ºK ,É¡à°Uôa qÚëàJ ¬°SCGQ ¥ƒa ôFGhódG QhóJ »gh õÄJ âMGQh ,É k©e »bƒÑdGh ¢SQÉØdG ¬fCÉc ÉgÒØf âsJƒ°Uh ,á¶◊ π q¡ªàJ

 ,¬fGÒL ∫É°UhCG ¬d â°û©JQG ,G kÒFR ≥∏WCGh ,Ö°†¨dÉH √Éæ«Y â∏©à°TGh ,º«¶©dG ó°SC’G nø téa ¬≤æY ‘ ¬àZódh ,¬«∏Y â q°†≤fG

 á°Vƒ©ÑdG âMGQh .IÒ¨°U á°Vƒ©H ’EG  ÖÑ°ùdG ¿Éc Éeh .É¡∏c áHÉ¨dG AÉLQCG  ÖYôdG qºYh ,Qƒë÷Gh QÉchC’G ‘ GhCÉÑàNGh

.¬JöUÉN sºK ,¬JôNDƒ oe tõî nJ Iôeh ,¬eób tõî nJ Iôe »¡a ;Qƒ°ü¡dG å«∏dG ‘ ¢Vqô©e ƒ°†Y qπc ‘ máfÉ£«°ûc t¢Snó ræ nJ áàjôØ©dG

 ¬JóY πeÉc πª©j ƒgh ,¬æe ∂ë°†J IôcÉŸG áHqò©ŸGh ,√Ébó p°T óHRCGh ,ó°SC’G êÉ«g ≈¨Wh .¬jôîæ oe ¥ÉªYCG ‘ πZƒàJ Iôeh

 ¬H §«ëŸG AGƒ¡dG ´QÉ°ü ojh ,¬« na rO pQ πjòdÉH §Ñîj ìGQh ,¬«ÑæL ∂◊ÉH ∂∏ŸG ≈eOCG !É kãÑY É¡eO øe Üöû∏d Ö∏flh ÜÉf øe

 Iô qØ¶ oŸG á°Vƒ©ÑdG äQÉWh .∑GôM qπc øY G kõLÉY ,G kÒNCG ¢VQC’G ≈∏Y ihÉ¡Jh ,ìÉ« q°üdGh §î q°ùdG ¬μ¡fCGh ,√Gƒ ob äQÉN r¿CG ¤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 k°SÉ«b º°üÿG ≈∏Y ºμ– r¿CG  AÉÑ¨dG øe :¿É°SQO ájÉμ◊G √òg ‘

.Ò≤M ¢VQÉY ‘ ¬Ynöü ne ≈≤∏«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 qøgh ,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 qø¡q∏c !É¡¡Lh ÖMÉ°T ƒg ºc :QÉé°TC’G âª°U äƒàdG Iôé°T â©£bh ,¢VôŸG É¡ s°ùe

 πÑb ÉgQÉªK QÉé°TC’G â°†Øfh ,ójó°ûdG ¢û£©dG ™«ª÷G s¢ùe ó≤a ,¿B’G ÉeCG .Qƒ«£dG ¬H π°ùà¨àdh ,ø¡°û£Y …hÎd Ωƒj πc AÉŸG

 :äƒàdG Iôé°T âdÉbh .É k©«ªL äƒªæ°ùa Éæ«≤H GPEG :Ωõ©H ÚàdG Iôé°T âMÉ°U .á«bÉ°ùdG ¬Lh ™≤àeGh ,ΩÉjC’G äôe ,êƒ°†ædG

 :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

 ÉY qOh ¿CG ó©H ,¿ÉæK’G QÉWh ,É¡∏ªM ≈∏Y ∂æ«YCG ∂©e ¿ƒcCÉ°S :áeÉª◊G âdÉbh ,ô£ŸG ¤EG É¡∏ªMCÉ°Sh :kÓFÉb ÜGô¨dG Ωó≤Jh

.ô£ŸG A»› ¿ô¶àæj Ú≤Hh QÉ¶fC’G øY É«ØàNGh ,QÉé°TC’G
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áq«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ‘ á«°SÉ°SCG ÇOÉÑe / Oó÷G Úªq∏©ŸG áÄ«¡J èeÉfôH

(3) ºbQ Iöûf

ìÎ≤e êPƒ‰

´Éªà°S’G ¢ùjQóJ äGƒ£N

áÄ«¡Jº∏©ŸG IAGôbá∏Ä°SC’G áHÉLEG¢SQódG ΩÉàN

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

¢üæ∏d º∏©ŸG IAGôb-1

.RÉ¡÷G øe hCG ÉjƒØ°T      

´ƒª°ùŸG ¢üædG IOÉYEG -2

.á«fÉK Iôe      

IAGô≤d á``Ñ∏£dG ¬«LƒJ -1

.á∏Ä°SC’G       

ó©H á«aÉ°VEG á∏Ä°SCG ¬«LƒJ -2

ÒμØàdG ÒãJ á∏Ä°S’G πM  

;äÉgÉŒ’Gh º«≤dGh óbÉædG       

:πãe       

 ¿ƒμ«°S GPÉe ... ¿Éμe âæc ƒd `

?∂Øbƒe

....:`H ∂jCGQ Ée -

.... h .... ÚH ¿QÉb -

º«≤dG ¢UÓîà°SG -1

.äÉgÉŒ’Gh       

áZÉ«°U IOÉYEG -2

.ÖdÉ£dG á¨∏H ¢üædG       

.¢üædG ¢üî∏J -3

hCG ¢üædG IQÉ≤e -4

ÉÃ äÉ«°üî°ûdG        

.É¡¡HÉ°ûj        

.π«ãªàdGh ÉeGQódG -5

É«°ù«fhófEG ¿ÉcôH Qƒ°U / (6) ºbQ Iöûf
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(7) ºbQ Iöûf

áKOÉëŸG ¢ùjQóJ ¥ôW

∞jô©Jπ«ãªàdGá°ûbÉæŸGh QGƒ◊G∞°UƒdGh ìöûdGIôXÉæŸG

 ≈`̀ ∏`̀ Y IQó``````̀≤``````̀dG

 ÒÑ©àdGh ∫É``°ü``J’G

 ø`̀ Y …ƒ```̀Ø```̀ °```̀ û```̀ dG

 á«fÉ°ùfE’G  ô`YÉ°ûŸG

 ∞`````````̀ bGƒ`````````̀ ŸGh

 á```̀«```̀YÉ```̀ª```̀à```̀L’G

 á``̀«``̀ °``̀SÉ``̀«``̀ °``̀ ù``̀ dGh

 á``̀jOÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀b’Gh

 á≤jô£H  ,á«aÉ≤ãdGh

 á«YGóHEG  hCG  á«Ø«Xh

 ≥£ædG  áeÓ°S  ™`̀e

.AÉ≤dE’G ø°ùMh

 Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ dG …ODƒ``````̀j

 á«°üî°T  QhO  É¡«a

 øY  È©jh  ,iô``̀NCG

 É`̀gQÉ`̀μ`̀aCGh É`̀ ¡`̀ FGQBG

 hCG  ´ƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ŸG  ‘

 ;áMhô£ŸG  á«°†≤dG

 ∞«XƒàH íª°ùj É‡

 ájƒ¨∏dG  äGQÉ`̀¡`̀ŸG

 á«JÉ«M  ∞bGƒe  ‘

 É¡fCG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 Ö`̀dÉ`̀£`̀dG Ö`̀ °`̀ ù`̀ μ`̀ oJ

.á«JÉ«M äGQÉ¡e

 ¬ sLƒŸG  åjó◊ÉH  ¿ƒμJ

 ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d º`̀ ∏`̀ ©`̀ ŸG ø``̀e

 äÉ``HÉ``LE’G ≥`̀jô`̀W ø`̀ Y

 hCG  ,áÑ∏£dG  É¡jODƒj  »àdG

 äGQÉ°ùØà°S’Gh  á∏Ä°SC’G

 ‘ áÑ∏£dG É¡¡Lƒ oj »àdG

√òg íª°ùJh .á«∏ªY Ihóf

 ƒL  áYÉ°TEÉH  á≤jô£dG

 ácQÉ°ûŸGh  ájô◊G  øe

 ,ºFGódG  QGƒ`̀◊Gh  á∏YÉØdG

…CGô`̀ dGh …CGô`̀ dG ΩGÎ`̀ MGh

 á«∏ªY π©éj É‡ ;ôNB’G

 Ì`̀cCG  º∏©àdGh  º«∏©àdG

.á«HPÉLh á©àe

 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y ¿ƒ``̀μ``̀J

 AGó`````̀HEGh ≥`̀«`̀ ∏`̀©`̀à`̀dG

 áKOÉM  ≈∏Y  …CGô``̀ dG

 øe  á``Yƒ``ª``›  hCG

 ≈∏Y  Oô`̀ dGh  ,Qƒ°üdG

 á«°†b  ∫ƒ`̀M  á∏Ä°SCG

√òg  íª°ùJh  .áæ«©e

 á«ªæàH  á`̀ ≤`̀ jô`̀£`̀ dG

 á`̀KOÉ`̀ë`̀ŸG IQÉ``̀¡``̀e

 øe á`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ dG  ió```̀ d

 IhÌdG ∞«XƒJ ∫ÓN

 ÖdÉ£dG  iód  ájƒ¨∏dG

.áØ∏àfl ∞bGƒe ‘

 á«°†b  ó`̀ jó`̀ ë`̀ à`̀ H  ¿ƒ``̀μ``̀J

 É`̀¡`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀eh Iô``̀XÉ``̀æ``̀ŸG

 öüàæŸG  QÉ«©eh  ,É¡aGôWCGh

 É`̀¡`̀à`̀jGó`̀H ó``̀jó``̀–h ,É`̀¡`̀«`̀a

.É¡àjÉ¡fh

 Iô`̀XÉ`̀æ`̀ŸG á`̀≤`̀jô`̀W RÉ`̀ à`̀“h

 ÖWÉîàdG äGQÉ¡Ÿ É¡à«ªæàH

 É`̀¡`̀HÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SGh ,…ƒ``̀¨``̀∏``̀dG

 :π`̀ã`̀e ;iô``````NCG äGQÉ```¡```Ÿ

 ¢`̀ü`̀«`̀î`̀∏`̀à`̀dGh ,IAGô````̀ ≤````̀ dG

 Ò`̀ μ`̀ Ø`̀ à`̀ dGh ,á```HÉ```à```μ```dGh

 AÉæH  IQÉ`̀¡`̀eh  ,ÖWÉîàdGh

 .»`̀JGò`̀dG Ëƒ`̀≤`̀à`̀dGh ,è`̀é`̀◊G

 ÌcCG  º∏©àdG  á«∏ªY  π©Œh

.á«HPÉLh ÉNƒ°SQ
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الیوم التدریبي الثالث: تدریس  اإلمالء واألناشید والمحفوظات 

الجلسة األولى

دمة:المق

یتناول الیوم الثالث كبفیة تدریس اإلمالء بأنواعھ المختلفة، كما یتناول تدریس المحفوظات واألناشید لطبة الصفوف الثالثة األولى.

النتاج العام:

 تدریس مھارة الخط•
تدریس مھارة اإلمالء •
 تدریس المحفوظات واألناشید•

النتاجات الخاصة:

مالء والغرض منھااألنواع المختلفة لإل یمیز•
ُیطبق تدریس اإلمالء بأنواعھ المختلفة•
یز الفرق بین المحفوظات واألناشیدیم•
 یطبق طرق تدریس المحفوظات واألناشید•

:التعلم القبلي

ى المشاركین من خالل طرح سؤال لماذا ندرس الخط؟یقوم المدرب یاستدعاء الخبرات والمعارف السابقة لد•
یطلب المدرب من المشاركین خبراتھم فیما یتعلق بتدریس الخط واإلمالء وما الصعوبات التي یواجھونھا مع طلبة الصفوف •

الثالثة األولى كمدخل للیوم التدریبي والجلسة األولى.
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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 .

(§ÿG ¢ùjQóJ äGƒ£N) :§ÿG IQÉ¡e :•É°ûqædG º°SG
.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G /الثالث Ωƒ«dG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 :•É°ûædG ±óg

.§ÿG IQÉ¡e ¢ùjQóJ äGƒ£N øY mí°VGh mQ qƒ°üJ oAÉæH -

.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 qöù« oŸG ¢Vô©j  -

 .äÉHÉLE’G ¢†©Ñd qöù« oŸG ™ªà°ùj .»FÉæK πμ°ûH É¡à°ûbÉæe ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏£jh ,(9) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

 .áØ∏àîŸG §ÿG ´GƒfCG ôcòjh (10) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

 øY  áHÉLEÓd  (¢ûbÉf-∑QÉ°T-ô qμa)  á«é«JGÎ°SEG  ΩGóîà°SGh  ,äÉYƒª›  ‘  πª©dG  ÚcQÉ°ûŸG  øe  qöù« oŸG  Ö∏£j  -

.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Égó°Uôjh ,äÉHÉLE’G ¢†©Ñd qöù« oŸG ™ªà°ùj ?§ÿG ¢SQóf GPÉŸ :»JB’G ∫GDƒ°ùdG

.ÚcQÉ°ûŸG äÉHÉLEG ™e É¡fQÉ≤jh ,(12) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.§ÿG ¢SQO Ò°S äGAGôLEG í q°Vƒ ojh ,(13) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -

.§ÿG ¢ùjQóJ óæY É¡d √ÉÑàf’G ºq∏©ŸG ≈∏Y Öéj »àdG QƒeC’G ¢†©H í q°Vƒ ojh ,(14) ºbQ áëjöT qöù« oŸG ¢Vô©j  -
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.áHÉàμdG IQÉ¡e ¢ùjQóJ :¢ù«FôdG ´ƒ°VƒŸG

.AÓeE’G ¢ùjQóJ :»YôØdG ´ƒ°VƒŸG

.(2) :•É°ûqædG ºbQ .AÓeE’G ¢ùjQóJ :•É°ûqædG º°SG.á≤«bO (30) :•É°ûqædG øeR .¤hC’G á°ù∏÷G /الثالث Ωƒ«dG

:õ«ØëàdGh áÄ«¡àdG

 :•É°ûqædG ±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-ô qμa)  á«é«JGÎ°SEG  ΩGóîà°SGh  ,äÉYƒª›  ‘  πª©dG  ÚcQÉ°ûŸG  øe  qöù« oŸG  Ö∏£j  -

.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Égó°Uôjh äÉHÉLE’G ¢†©Ñd qöù« oŸG ™ªà°ùj ?AÓeE’G ºt∏©àfh º∏©f GPÉŸ :»JB’G ∫GDƒ°ùdG

.(16) ºbQ áëjöT ¢Vô©j ºK ?AÓeE’G ´GƒfCG Ée :ÚcQÉ°ûŸG qöù« oŸG ∫CÉ°ùj  -

 äGöûædG  ΩGóîà°SÉH AÓeE’G  ´GƒfCG  óMCG  áYƒª› πc ¢SQóJ .äÉYƒª› (3) ¤EG  ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH qöù« oŸG  Ωƒ≤j  -

 .á≤aôŸG

 áYƒªéŸG  âeÉb  …òdG  AÓeE’G  ´ƒf  í«°VƒàH  ¿ƒeƒ≤j  É¡æY  Ú∏ã‡  (3)  ÜGóàfG  áYƒª›  πc  øe  qöù« oŸG  Ö∏£j  -

 .(25 -17) íFGöûdÉH Úæ«©à°ùe ,ÚcQÉ°ûŸG ™«ªL ΩÉeCG ´ƒædG ∂dP ÉjGõeh ,¬°ùjQóJ äGƒ£Nh ,¬à°SGQóH
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  يعرض الُمدرب بطاقات خاطفة تحمل البطاقة كلمة أو 

  المتدربين ذكر ما شاهدوا، ويرتبها مقلوبة على اللوحة وعليهم اكتشاف ما تحوي البطاقة بناء على 

  
.( 

  .الكتب المدرسّية

.يطلب من كل متدرب البحث عن رفيقه في العدد للجلو معه بصورة ثنائية
:مايلي اإلمالئية مراعاة

   .ةتزيد في أفكار التالميذ وتمدهم بألوان من الثقافة والخبر 

.وعدم التكلف في تأليفها

ح أمور أخرى يجب مراعاتها عند اختيار 

المتدربين بطاقات ملونة أحدها بلون أحمر واألخرى بلون أخضر ويطلب منهم اختيار بطاقة 

.يمثلون الصف الثاني

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
  .اإلمالء المنظورتدريس مهارة 

   (  
  خطوا

لة أو صورة بسرعة ويخفيها ويطلب من  يع
المتدربين ذكر ما شاهدوا، ويرتبها مقلوبة على اللوحة وعليهم اكتشاف ما تحوي البطاقة بناء على 

  .الخبرة التي مروا بها
. اإلمالء المنظورخطوات تدريس  تعرف 
  .اإلمالء المنظوربحسب خطوات تدريس حصة  تنفيذ 

). والمسموع والمنظور، المنقول،( التمييز بين أنواع اإلمالء 
الكتب المدرسّية ، قرطاسّية،(Flip chart) أقالم تخطيط، أوراق قالب

النشاط تنفيذ   فكر وانتق زميل: استراتيجية

. ١٠-١توزيع بطاقات مكررة على المتدربين تحوي األعداد 
يطلب من كل متدرب البحث عن رفيقه في العدد للجلوس معه بصورة ثنائية

اإلمالئية مراعاة ينبغي في اختيار القطعة ح األفكار اآلتية على المتدربين
تزيد في أفكار التالميذ وتمدهم بألوان من الثقافة والخبر  تشتمل على معلومات طريفة ومشوقة،

  .لغتها سهلة ومفهومة
  .رمناسبة من حيث الطول والقص

وعدم التكلف في تأليفها ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة،
ح أمور أخرى يجب مراعاتها عند اختيار اواقتر كل زميلين، العبارات السابقة  يطلب المدرب من المتدربين مناقشة

المتدربين بطاقات ملونة أحدها بلون أحمر واألخرى بلون أخضر ويطلب منهم اختيار بطاقة يعرض المدرب على 

يمثلون الصف الثانياللون األحمر : المجموعة اُألولى

  

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدري مهارة : الموضوع الفرعي

                                       رقم النشاط 3                                                            زمن النشاط: 30 دقیقة
. تدري  اسم الّنشاط: خطوات ت تدری  اإلمالء المنظور.                                الجلسة األولى

 الُمدرب بطاقات خاطفة تحمل البطاقة كلمة أو جملة أو صورة بسرعة ويخفيها ويطلب من التهیئة: یعرض المدرب بطاقات خاطفة تحمل البطاقة کلمة أو ججمملة أو صور) بسرعة ویخفیها ویطل# من 
المتدربين ذكر ما شاهدوا، ويرتبها مقلوبة على اللوحة وعليهم اكتشاف ما تحوي البطاقة بناء على                  
الخبرة التي مروا بها                 

 -     :الّنشاط هدف
تنفيذ -     

التمييز بين أنواع اإلمالء   :التعلم القبليّ 
أقالم تخطيط، أوراق قالب: أدوات الّنشاط

استراتيجية تنفيذ النشاط
 :اإلجراءات

توزيع بطاقات مكررة على المتدربين تحوي األعداد −
يطلب من كل متدرب البحث عن رفيقه في العدد للجلو معه بصورة ثنائية−
ح األفكار اآلتية على المتدربينطر  −

تشتمل على معلومات طريفة ومشوقة، •
لغتها سهلة ومفهومة  •
مناسبة من حيث الطول والقص •
ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة،•

يطلب المدرب من المتدربين مناقشة−
.قطعة اإلمالء

يعرض المدرب على −
.واحدة

•
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اللون األخضر يمثون الصف الثالث: المجموعة الثانية •
اختيار نص و  األساسي، الثاني اختيار نص من كتاب الصفتحوي  على المتدّربين، )١( العمل رقمتوزيع ورقة  −

. األساسي الثالث من كتاب الصف
.يتجول المدرب بين المجموعات، ويطلع على أداء كل مجموعة مع التوجيهات −
.الكتب والنصوصلإلطالع على  ربع ساعةيمهل المدرب المتدربين  −
.يطلب المدرب من المتدربين تدوين خطوات اإلمالء المنظور −
.اإلمالء المنظور؛ لتحديد أهّم خطوات تدريس )تشاركّية(بصورة  المدرب والمتدربينإجراء حوار بين  −
.، وعرضه أمام المتدربين(Flip chart)توثيق ما توّصلت إليه المجموعات على ورق قالب −
.اإلمالء المنظور، المتضّمنة خطوات تدريس )١(مالنشرة رقعرض  −
  .وما ُعِرض في النشرة ،له وابين ما توصل مع المتدربين يقارن المدرب −
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  .دقيقة)  ٣٠: (زمن الّنشاط       
  الجلسة األولى                              

  أثناء إعطاء در اإلمالء؟

  .للصفين الثاني والثالث

  .الكتب المدرسّية

.األول والثاني مفتوحة على نصوص اإلمالء المنظور

.اللون األحمر يمثلون الصف الثاني
اللون األخضر يمثون الصف الثالث

)١(نشرة رقمتخطط كل مجموعة لتنفيذ حصة لتدري اإلمال المنظور بحسب الخطوات الواردة في 

يجري المدرب ُمقارنة بين إعطاء در اإلمالء المنظور للصف الثاني والصف الثالث

  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
  .اإلمالء المنظورتدريس مهارة 

                                            (               
                              .اإلمالء المنظورخطوات تدريس تطبيق عملي ل

أثناء إعطاء درس اإلمالء؟ مواقف طريفةما الذي صادفكم من 

للصفين الثاني والثالث اإلمالء المنظورتدريس ينفذ المتدربون حصة في  
 خطوات تدريس اإلمالء المنظور للصفين الثاني والثالث

الكتب المدرسّية ، قرطاسّية،(Flip chart) أقالم تخطيط، أوراق قالب
النشاط تنفيذ   مجموعات: استراتيجية

األول والثاني مفتوحة على نصوص اإلمالء المنظور يطلب المدرب من المتدربين إبقاء كتب الصفين
:يطلب من المجموعتين البقاء كما هما

اللون األحمر يمثلون الصف الثاني: المجموعة اُألولى 
اللون األخضر يمثون الصف الثالث: المجموعة الثانية 

تخطط كل مجموعة لتنفيذ حصة لتدريس اإلمال المنظور بحسب الخطوات الواردة في 
تعرض كل مجموعة عملها

يجري المدرب ُمقارنة بين إعطاء درس اإلمالء المنظور للصف الثاني والصف الثالث
  .تدوين المالحظات على لوحة العرض

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدري مهارة : الموضوع الفرعي

)                                            رقم النشاط 4
تطبيق عملي ل: اسم الّنشاط

ما الذي صادفكم من  :التهيئة والتحفيز
     :الّنشاط هدف

ينفذ المتدربون حصة في  -     
خطوات تدري اإلمالء المنظور للصفين الثاني والثالث  :التعلم القبليّ 
أقالم تخطيط، أوراق قالب: أدوات الّنشاط

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات

يطلب المدرب من المتدربين إبقاء كتب الصفين−
يطلب من المجموعتين البقاء كما هما−

•

•

تخطط كل مجموعة لتنفيذ حصة لتدري اإلمال المنظور بحسب الخطوات الواردة في −
تعرض كل مجموعة عملها−
يجري المدرب ُمقارنة بين إعطاء در اإلمالء المنظور للصف الثاني والصف الثالث−
تدوين المالحظات على لوحة العرض−
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الیوم التدریبي الثالث: تدریس اإلمالء واألناشید والمحفوظات 

الجلسة الثانیة

المقدمة:

تستكمل الجلسة الثانیة ما بدأتھ الجلسة األولى من حیث تدریس اإلمالء وتنتقل إلى خطوات تدریس اإلمالء المختلفة وتستعرض أیًضا ھذه 
.الجلسة كیفیة تدریس األناشید والمحفوظات والغرض من كل منھا

النتاج العام:

تدریس مھارة اإلمالء •
 تدریس المحفوظات واألناشید•

النتاجات الخاصة:

ُیطبق تدریس اإلمالء بأنواعھ المختلفة•
یمیز الفرق بین المحفوظات واألناشید•
 یطبق طرق تدریس المحفوظات واألناشید•

:التعلم القبلي

ما أنواع اإلمالء وما الغرض من كل منھا.والمعارف السابقة لدى المشاركین من خالل طرح  یقوم المدرب یاستدعاء الخبرات•
ي لخطوات تدریس اإلمالء المنظور.یقوم بتطبیق عملمن المشاركین متطوًعا  یطلب المدرب •
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  .دقيقة)  ٣٠  ( :زمن الّنشاط       
  .الثانية  :الجلسة.                 

كلمات من نص الدرس تتكون من ثالثة 

.

 خطوات تدري اإلمالء المنقول للصف األول، والمنظور للصفين الثاني والثالث
  ، قرطاسّية، (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

للفكرة  النص اإلمالئي يكون بهدف إلمام الطالب
ما رأيكم بالعبارة المكتوبة مع : ويسأل المتدربين

. )الجزء الثاني(كتاب الصف الثالث األساسي

يقسم المدرب المتدربين إلى مجموعات ويطلب منهم كتابة خطوات تدريس اإلمالء المسموع للصف الثالث في 

.تعرض كل مجموعة عملها ويناقشهم المدرب ويعلق عمل المجموعة أمامهم
.المسموعاإلمالء ؛ لتحديد أهّم خطوات تدريس 

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 

  .المسموع للصف الثالثاإلمالء تدريس 
                                            (               

.                 المسموع للصف الثالثاإلمالء خطوات تدريس 
كلمات من نص الدر تتكون من ثالثة لعبة عدد حروف الكلمة، يطلب المعلم من الطلبة ذكر 

  .أحرف أو أربعة أو خمسة
.المسموع للصف الثالثاإلمالء خطوات تدريس  تعرف

خطوات تدريس اإلمالء المنقول للصف األول، والمنظور للصفين الثاني والثالث
، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Dat show)عرض زجهاز الحاسوب، جها

  .الكتب المدرسّية
النشاط تنفيذ   المناقشة والحوار،: استراتيجية

النص اإلمالئي يكون بهدف إلمام الطالبقراءة المعلم  (يكتب المدرب الفكرة اآلتية على لوحة العرض 
ويسأل المتدربين) تساعد الطالب على الكتابة بصورة صحيحة

.التعليل لوجهة نظرك
.المناقشة والحوار حول القضية السابقة وتبادل األفكار

كتاب الصف الثالث األساسي فتح على المتدّربين، )٣(العمل رقم
.الكتببين خمس دقائق لإلطالع على متدر 

يقسم المدرب المتدربين إلى مجموعات ويطلب منهم كتابة خطوات تدريس اإلمالء المسموع للصف الثالث في 
.العام السابق، وما يتوقعونه في المنهاج الجديد

تعرض كل مجموعة عملها ويناقشهم المدرب ويعلق عمل المجموعة أمامهم
؛ لتحديد أهّم خطوات تدريس )تشاركّية(بصورة  المتدربين
.المسموعاإلمالء ، المتضّمنة خطوات تدريس )٣

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدريس : الموضوع الفرعي

                                            رقم النشاط
خطوات تدري  :اسم الّنشاط

لعبة عدد حروف الكلمة، يطلب المعلم من الطلبة ذكر   :التهيئة والتحفيز
أحرف أو أربعة أو خمسة

تعرف -     :الّنشاط هدف
   
خطوات تدري اإلمالء المنقول للصف األول، والمنظور للصفين الثاني والثالث  :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جها: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات

يكتب المدرب الفكرة اآلتية على لوحة العرض  −
تساعد الطالب على الكتابة بصورة صحيحةالعامة للنص، 

التعليل لوجهة نظرك
المناقشة والحوار حول القضية السابقة وتبادل األفكار−
العمل رقمتوزيع ورقة  −
متدر يمهل المدرب ال −
يقسم المدرب المتدربين إلى مجموعات ويطلب منهم كتابة خطوات تدري اإلمالء المسموع للصف الثالث في −

العام السابق، وما يتوقعونه في المنهاج الجديد
تعرض كل مجموعة عملها ويناقشهم المدرب ويعلق عمل المجموعة أمامهم−
المتدربينإجراء حوار مع  −
٣(مالنشرة رقعرض  −
  اجراء مقارنة −

1
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  .دقيقة)  ٣٠  ( :زمن الّنشاط     
  .الثانية  :الجلسة.       

منخفض، ويطلب منه يقترب المدرب من المتدرب األول ويسر له جملة في أذنه بصوت 
إعدتها للزميل المجاور، وهكذاإلى أن يصل الور إلى المتدرب اآلخير فيسأل المدرب ما الذي وصل إليك، 

  .اإلمالء المسموع للصف الثالث

، (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

  .، العصف الذهني

.ويطلب منهم الجلو في مجموعتين كبيرتين
يطلب المدرب من المتدربين إعداد خطة لتنفيذ حصة في تدريس اإلمالء المسموع للصف الثالث 

تعرض كل مجموعة عملها، ويجري المدرب نقاشا مشاركة مع المتدربين
يدر اإلمالء المسموع من الصف األول أو الثاني؟

يتبقى المدرب إجابات مختلفة ثم يغربلها ويخرج معهم بنتيجة مقارنة مع الخصائص النمائية والقدرة 

  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس : 
.المسموع للصف الثالثاإلمالء تدريس : 

                                            (         
.       المسموع للصف الثالثاإلمالء خطوات تدريس تطبيق 
يقترب المدرب من المتدرب األول ويسر له جملة في أذنه بصوت   

إعدتها للزميل المجاور، وهكذاإلى أن يصل الور إلى المتدرب اآلخير فيسأل المدرب ما الذي وصل إليك، 
  .سيجد أن السمع واالنتقال عبر األشخاص ضيع مضمون الرسالة

اإلمالء المسموع للصف الثالث تدريس حصة في تنفيذ -     
 اإلمالء المنظور للصفين الثاني والثالث

، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Dat show)عرض جهاز الحاسوب، جهاز
  .قرطاسّية، الكتب المدرسّية

تنفيذ النشاط ، العصف الذهنيالمناقشة والحوار، مجموعات: استراتيجية

ويطلب منهم الجلوس في مجموعتين كبيرتين) ١،٢(أرقاميعطي المدرب المتدربين 
يطلب المدرب من المتدربين إعداد خطة لتنفيذ حصة في تدريس اإلمالء المسموع للصف الثالث 

)٣(بحسب الخطوات التي مرت في نشرة رقم
تعرض كل مجموعة عملها، ويجري المدرب نقاشا مشاركة مع المتدربين

يدرس اإلمالء المسموع من الصف األول أو الثاني؟لم لم : يطرح المدرب سؤاال
يتبقى المدرب إجابات مختلفة ثم يغربلها ويخرج معهم بنتيجة مقارنة مع الخصائص النمائية والقدرة 

 .على الكتابة وحصيلة المفردات لديهم

: الموضوع الرئيس
: الموضوع الفرعي

)                                            ٤( :الّنشاطرقم 
تطبيق  :اسم الّنشاط

  :التهيئة والتحفيز
إعدتها للزميل المجاور، وهكذاإلى أن يصل الور إلى المتدرب اآلخير فيسأل المدرب ما الذي وصل إليك، 

سيجد أن السمع واالنتقال عبر األشخاص ضيع مضمون الرسالة
   :الّنشاط هدف

    
اإلمالء المنظور للصفين الثاني والثالث  :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جهاز: أدوات الّنشاط

قرطاسّية، الكتب المدرسّية
استراتيجية تنفيذ النشاط

 :اإلجراءات
يعطي المدرب المتدربين −
يطلب المدرب من المتدربين إعداد خطة لتنفيذ حصة في تدري اإلمالء المسموع للصف الثالث −

بحسب الخطوات التي مرت في نشرة رقم
تعرض كل مجموعة عملها، ويجري المدرب نقاشا مشاركة مع المتدربين−
يطرح المدرب سؤاال −
يتبقى المدرب إجابات مختلفة ثم يغربلها ويخرج معهم بنتيجة مقارنة مع الخصائص النمائية والقدرة −

على الكتابة وحصيلة المفردات لديهم

2
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  .دقيقة)  ٣٠ : (زمن الّنشاط    
    االجلسة الثانیة                    
  .يطلب المدرب من المتدربين إنشاد بعض األناشيد من الذاكرة
  .األناشيد للصفوف الثالثة األولى

.المحفوظات للصفوف الثالثة األولى

  ، قرطاسّية، (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

:الذهني، منها

؟توظيف األناشيد والمحفوظات والنصوص الشعرية في المهارة اللغوية
.المدرب المتدربين إلى أربعة مجموعات بطريقة من الطرق التي يمكن ابتكارها

كل عنوان في بطاقة ُمستقلة ويعطيها لمجموعة من المجموعات األربعة 

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
  .للصفوف الثالثة األولى تدريس األناشيد

                                            (               
                    .والمحفوظات للصفوف الثالثة األولى 

يطلب المدرب من المتدربين إنشاد بعض األناشيد من الذاكرة
األناشيد للصفوف الثالثة األولىخطوات تدريس تعرف  

المحفوظات للصفوف الثالثة األولىخطوات تدريس تعرف 
  .مفهومي األناشيد والمحفوظاتالتفريق بين 

، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Dat show)عرض جهاز الحاسوب، جهاز
  .الكتب المدرسّية

النشاط تنفيذ   عصف ذهني: استراتيجية

الذهني، منهاالمتدربين بطريقة العصف يطرح المدرب أسئلة ويناقش 
ما الغايات التي يحققها تدريس األناشيد والمحفوظات؟

ما الفرق بين األناشيد والمحفوظات؟
توظيف األناشيد والمحفوظات والنصوص الشعرية في المهارة اللغويةمن ما الغرض 

المدرب المتدربين إلى أربعة مجموعات بطريقة من الطرق التي يمكن ابتكارها
كل عنوان في بطاقة ُمستقلة ويعطيها لمجموعة من المجموعات األربعة ) ١(المدرب نشرة رقم 

  .ويطلب منهم مناقشنها، وعرض آراءهم بها

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدري األناشيد: الموضوع الفرعي

رقم النشاط:3                                           
اسم النشاط: األناشید

يطلب المدرب من المتدربين إنشاد بعض األناشيد من الذاكرة: التهيئة والتحفيز 
 -     :الّنشاط هدف

تعرف  -                   
التفريق بين  :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جهاز: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات
يطرح المدرب أسئلة ويناقش −
ما الغايات التي يحققها تدري األناشيد والمحفوظات؟−
ما الفرق بين األناشيد والمحفوظات؟−
ما الغرض −
المدرب المتدربين إلى أربعة مجموعات بطريقة من الطرق التي يمكن ابتكارهايقسم  −
المدرب نشرة رقم يقسم  −

ويطلب منهم مناقشنها، وعرض آراءهم بها
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   زمن النشاط 30 دقیقة  
   والمحفوظات للصفوف الثالثة

  .إنشاد بعض األناشيد من الذاكرة
  .للصفوف الثالثة األولى

.المحفوظات للصفوف الثالثة األولى

  ، قرطاسّية، (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

.)ب/٢(و) أ/٢(ها، ويعطيهم ورقتي عمل رقم 

، والتشاور في خطوات تدريس مهارتي األناشيد 

.، وٕاجراء مقارنة بين ما كتبت المجموعات وما ورد في النشرات

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
  .للصفوف الثالثة األولى تدريس األناشيد

                                            (               
     الجلسة الثانیة ألولى األناشيد مهارتي خطوات تدريس
إنشاد بعض األناشيد من الذاكرة المدرب من المتدربينيطلب 
للصفوف الثالثة األولى األناشيدخطوات تدريس  تعرف
المحفوظات للصفوف الثالثة األولىخطوات تدريس  تعرف
  .مفهومي األناشيد والمحفوظات الفرق بين

، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Dat show)عرض زجهاز الحاسوب، جها
  .الكتب المدرسّية

النشاط تنفيذ   مجموعات، مناقشة: استراتيجية

ها، ويعطيهم ورقتي عمل رقم وعات بإحدى الطرق الُمتعارف عليمجم ثالث توزيع المتدّربين إلى
أناشيد ومحفوظات الصف األول: األولى 

أناشيد ومحفوظات الصف الثاني: المجموعة الثانية
أناشيد ومحفوظات الصف الثالث: المجموعة الثالثة

، والتشاور في خطوات تدري مهارتي األناشيد يطلب المدرب من المتدربين فتح كتب الصفوف الثالثة األساسية
.صفوفوالمحفوظات كل مجموعة لصف من ال

.تعرض كل مجموعة عملها، مع المناقشة والمشاركة
، وٕاجراء مقارنة بين ما كتبت المجموعات وما ورد في النشرات)ب/٢(و) أ/٢(يعرض المدرب نشرة رقم

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدريس األناشيد: الموضوع الفرعي

)                                        رقم النشاط 4 
خطوات تدري: اسم الّنشاط

يطلب : التهيئة والتحفيز
تعرف -     :الّنشاط هدف

تعرف -                   
الفرق بين :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جها: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات

توزيع المتدّربين إلى−
 المجموعة −
المجموعة الثانية −
المجموعة الثالثة −

يطلب المدرب من المتدربين فتح كتب الصفوف الثالثة األساسية−
والمحفوظات كل مجموعة لصف من ال

تعرض كل مجموعة عملها، مع المناقشة والمشاركة−
يعرض المدرب نشرة رقم −
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  زمن النشاط 30دقیقة    
  .     الجلسة:  االثانیة.للصفوف الثالثة األولى
  .ذكر بعض المحفوظات مما يحفظون

.تدري األناشيد للصفوف الثالثة األولى
  .للصفوف الثالثة األولى

  ، قرطاسّية، (Flip chart)أقالم تخطيط، أوراق قالب

.ويطلب الُمدرب إبقاء الكتب مفتوحة على در أناشيد ودر محفوظات
(Flip chart).

يوضــح المــدرب المهمــة المطلــوب مــنهم تنفيــذها، وهــي إعــداد خطــة بحســب خطــوات تــدريس مهــارة األناشــيد ومهــارة 
.المحفوظات للصفوف الثالثة األساسية، وكل مجموعة صف ُمختلف عن المجموعة األخرى

الصف األول ثم الثاني ثم الثالث: ى جدار وتكون الصفوف مرتبة

.يربط المدرب ما ورد في كل خطة من خطط المجموعات مع خطوات التدريس
  .يقارن المدرب مع المتدربين الفرق بين تدري الصفوف الثالثة لكل من األناشيد والمحفوظات

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 

  .للصفوف الثالثة األولى تدريس المحفوظات
                                            (               

للصفوف الثالثة األولى المحفوظاتو  األناشيد خطوات تدريستطبيق عملي ل
ذكر بعض المحفوظات مما يحفظون يطلب المدرب من المتدربين

تدريس األناشيد للصفوف الثالثة األولى حصة في تنفيذ 
للصفوف الثالثة األولى المحفوظات تدريس حصة في تنفيذ 

  .األناشيد والمحفوظات خطوات تدريس
أقالم تخطيط، أوراق قالب ،(Dat show)عرض زجهاز الحاسوب، جها

  .الكتب المدرسّية
النشاط تنفيذ   مجموعات: استراتيجية

.يطلب الُمدرب من المجموعات كما هي كما في النشاط السابق
ويطلب الُمدرب إبقاء الكتب مفتوحة على درس أناشيد ودرس محفوظات

(Flip chart)أوراق قالبو  أقالم تخطيط على المجموعات

يوضــح المــدرب المهمــة المطلــوب مــنهم تنفيــذها، وهــي إعــداد خطــة بحســب خطــوات تــدري مهــارة األناشــيد ومهــارة 
المحفوظات للصفوف الثالثة األساسية، وكل مجموعة صف ُمختلف عن المجموعة األخرى

ى جدار وتكون الصفوف مرتبةتعرض كل مجموعة عملها وتعلق الخطة عل
.يناقش المدرب المجموعات في عملها

يربط المدرب ما ورد في كل خطة من خطط المجموعات مع خطوات التدريس
يقارن المدرب مع المتدربين الفرق بين تدريس الصفوف الثالثة لكل من األناشيد والمحفوظات

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدري المحفوظات: الموضوع الفرعي

)                                        رقم النشاط5
تطبيق عملي ل: اسم الّنشاط

يطلب المدرب من المتدربين: التهيئة والتحفيز
 -     :الّنشاط هدف

تنفيذ -     
خطوات تدري :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جها: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات

يطلب الُمدرب من المجموعات كما هي كما في النشاط السابق−
ويطلب الُمدرب إبقاء الكتب مفتوحة على در أناشيد ودر محفوظات−
على المجموعاتيوزع المدرب  −
يوضــح المــدرب المهمــة المطلــوب مــنهم تنفيــذها، وهــي إعــداد خطــة بحســب خطــوات تــدري مهــارة األناشــيد ومهــارة −

المحفوظات للصفوف الثالثة األساسية، وكل مجموعة صف ُمختلف عن المجموعة األخرى
تعرض كل مجموعة عملها وتعلق الخطة عل−
يناقش المدرب المجموعات في عملها−
يربط المدرب ما ورد في كل خطة من خطط المجموعات مع خطوات التدريس−
يقارن المدرب مع المتدربين الفرق بين تدري الصفوف الثالثة لكل من األناشيد والمحفوظات−
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  :الختاميالتقويم 
ما خطوات تدريس األناشيد للصفوف الثالثة األولى؟ −
ما خطوات تدريس األناشيد للصفوف الثالثة األولى؟ −

  
  

  :االمتداد
يطلب المدرب من المتدربين إعداد خطط لتدريس األناشيد، وخطط لتدريس  −

المحفوظات، وتبادلها في اليوم الثاني مع الزمالء 
  .الرجوع إلى المراجع لالستزادة −

  
  المراجع
التدريس في اللغة العربية،  )٢٠٠١(ظافر، محمد إسماعيل، والحمادي، يوسف  −

  .دار المريخ: الرياض
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ابعر اليوم التدريبي ال
األساسيةمهارات القراءة 

 مهارة الوعي الصوتي
 : المقدمة

 على النحو اآلتي: ثالث جلسات ضمن، إذ تتوزع فعالياته ليوم التدريبيب بكم  في جلسات انرح
فرعية والمهارات ال األساسيةوالمكونات  األساسيةعن مهارات القراءة  ألولىفي الجلسة اكما سيتم الحديث 
 الخاصة بكل مهارة.

 فهوم الوعّي الصوتّي ومستوياته.عن مفيها سيتم التحدث  نيةالثاالجلسة وفي 
   .يتم فيها تطبيق مهارات الوعي الصوتي وتعرف مفهوم قراءة أصوات الحروف وتطبيقاته وفي الجلسة الثالثة:

النتاجات العامة 
 المشاركون اآلتي: تعرُّف-

.للصفوف المبكرة اسيةاألسمهارات القراءة  -
مفهوم الوعي الصوتي ومستوياته.-

 النتاجات الخاصة
 :اآلتين ياركالمش تعرُّف-

للقراءة. األساسيةالمهارات -
 نموذج سلفيا في التدريس.-
 مفهوم الوعي الصوتي. -
مستويات الوعي الصوتي.-

المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين-
 صوتي:مهارات الوعي ال-
.تمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت األول(  -
.كلمة سماعًيا دمج األصوات لتكوين-
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الیوم التدریبي الر ابع 

الجلسة األ ولى  

مهارات أساسیة في القراءة

:النتاجات العامة للجلسة
المشاركين اآلتي: فتعرّ  -

مبكرة.مهارات القراءة األساسية للصفوف ال -
 .نموذج تدريس القراءة-
 مفهوم قراءة أصوات الحروف. -
.امستويات قراءة أصوات الحروف وتطبيقاته-

 :النتاجات الخاصة
اآلتي: المدرب/اة للمشاركين توضيح -

.القراءة مفهوم-
أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة. -

 .األساسيةمهارات القراءة المدرب/اة  تحديد-
 أهمية اكتساب مهارات القراءة في مرحلة مبكرة. اركينالمش استنتاج-
 نموذج تدريس القراءة. المشاركينتعّرف -
المهارات الفرعية اآلتية بإتقان:مهارات الوعي الصوتي: تدريس تطبيق المشاركين-

o ًّا: )تمييز الصوت األخير(تمييز األصوات سماعي.
o.تقطيع  الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا
o  باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول( التالعب.
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 األساسيةمهارات القراءة الموضوع الرئيس: 
 مفهوم القراءةالموضوع الفرعي: 

رقم النشاط: 1  زمن النشاط: )90 
دقیقة( اسم النشاط: المهارات األساسیة للقراءة، المفهوم، األهمیة، نموذج التدریس        الجلسة:األولى   

التهيئة والتحفيز: 
 ؟ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة : ما المقصود بالقراءة؟تيةاألسئلة اآل المدرب/اةيطرح -

دقائق( 10)        
ف النشاطاهدأ
اآلتي: المدرب/اة يوّضح-

 .القراءة مفهوم-
أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة.-

 .األساسيةمهارات القراءة  ي حّدد المدّرب-
أهمية اكتساب مهارات القراءة في مرحلة مبكرة. يستنتج المشاركون-
نموذج تدريس القراءة. المشاركونيتعّرف -

دقائق( 10)                         التحديات التي واجهها المشاركون أثناء تدريس مهارة القراءة.: يبلالتعّلم الق
 جهاز عرض، أقالم تخطيط، أوراق عرض.أدوات النشاط: 

 .(شار كْ  –ناقْش  -كِّرف  ) ، استراتيجيةباشر، التدريس المنقاش جماعياستراتيجية تنفيذ اّلنشاط: 

دقيقة( 70) اإلجراءات: 
 .( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية2رقم ) الشريحةيعرض المدرب/اة  -
: اآلتيمن المجموعات اإلجابة عن الّسؤال  المدرب/اةشار ْك ( يطلب  –قْش نا -باستخدام أسلوب ) ف كِّر -

ما المقصود بالقراءة؟
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ويوضح للمشاركين مفهوم  ،ستماع إلى إجابات جميع المجموعاتبعد اال (3رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
 القراءة.   

 –ناقْش  -باستخدام أسلوب ) ف كِّرات في المجموع ( ويطلب من المشاركين4رقم ) الشريحةيعرض المدرب/اة -
        .: ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة؟السؤال اآلتي مناقشةشار ْك ( 

 المهاراتيسها، ما إلى المشاركين قائاًل: بعد أن تعرفنا على مفهوم القراءة وأهمية تدر  المدرب/اةيتوّجه -
هارات ويوضح الم (5رقم ) الشريحةإجابات المشاركين ثم يعرض  المدرب/اةيستقبل لعملية القراءة؟  األساسية
 .للقراءة األساسية

من مجموعة من  المدرب/اةيطلب  س القراءة للطلبة في الصفوف المبكرة؟درَّ كيف ت   :المدرب/اةيسأل -
 ية تنفيذهم لدرس القراءة مع الطلبة.  المشاركين تقديم أمثلة عملية لكيف

ويستمع  ل القراءة ويناقشها مع المشاركينطفاكيفية تعلم األ اموضحً  (6رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
 إلجاباتهم.

بالتوجه إلى المشاركين قائاًل: هناك نماذج متعددة لتدريس القراءة، ومن النماذج التي أثبتت  المدرب/اةيقوم -
 اموضحً  (7) رقم الشريحةتدريس القراءة للصفوف المبكرة نموذج تدريس القراءة التالي، ويعرض فاعليتها في 

ن من مكونات النموذج. كما هو موضح في ملف المعلم كوّ مكونات النموذج. وتحديد تعريف واضح لكل م  
 .9-6صفحة 

  اإلطار النظري والنشرات:
(.9إلى  6ملف المعلم للغة العربية الصفحات )
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 ابعر اليوم التدريبي ال

 نيةالثاالجلسة 
/الوعي الصوتيّ األساسية مهارات القراءة

النتاجات العامة للجلسة 
المشاركين اآلتي: فتعرُّ -

مفهوم الوعي الصوتي.  -
 مستويات الوعي الصوتي. -

تدريس مهارات الوعي الصوتي بإتقان. المشاركين تطبيق-

 النتاجات الخاصة
آلتي:تحديد المشاركين ا-

مفهوم الوعي الصوتي.  -
 مستويات الوعي الصوتي.-

المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين-
 .يًّا: )تمييز الصوت األول(تمييز األصوات سماع -
 .(األخيريًّا: )تمييز الصوت تمييز األصوات سماع -
 تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.-
 .مة سماعًياكل دمج األصوات لتكوين-
التالعب باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(. -
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 األساسيةمهارات القراءة الموضوع الرئيس: 
تدريس مهارات الوعي الصوتي الموضوع الفرعي: 

ة(دقيق 90) :زمن النشاط                                                                        1: رقم النشاط
 نيةالثا: الجلسة            اسم النشاط: تدريس مهارات مفهوم الوعي الصوتّي ومستوياته.              

 التهيئة والتحفيز:  
دقائق( 10)                                  يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي: ما المهارة األولى في تعلم اللغة؟-

هدف النشاط:  
 مفهوم الوعي الصوتي. يتعرف المشاركون-
 الوعي الصوتي.  المشاركون مستوياتد حدّ ي  -
مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان: تدريسالمشاركون ق بّ طي  -

 يًّا: )تمييز الصوت األول(تمييز األصوات سماع. 
 كلمة سماعًيا دمج األصوات لتكوين. 

التعلم القبلي:
دقائق( 10)                                                         ما مهارات القراءة األساسية؟                

 أدوات النشاط: 
المعلم لكّل مهارة )يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط  ملفجهاز عرض، حاسوب، صور ممثلة للكلمات الواردة في 

المعلم.  ملفالصوتّي في  أوراق العمل الخاّصة بتدريس الوعيّ  الفيديو،  ،المدرب/اة على السبورة(يقوم به 
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

. يديو، مجموعات عمل، التأملالف 
اإلجراءات:

دقيقة( 15)                                                                                      المقدمة :-
 الخاصة للجلسة التدريبية. ( موضًحا النتاجات العامة و 2) رقم الشريحة /اةيعرض المدرب-
 : ما هو الوعّي  الصوتّي؟المدرب/اةيسأل -
 ويناقشه مع المشاركين. ( لتوضيح مفهوم الوعّي الصوتّي.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 ( لتوضيح مكونات الوحدة الصوتية في اللغة العربية.4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

73



ية تدريس الوعي الصوتّي ضمن مجموعاتهم.يكلف المدرب المشاركين تحديد أهم-
لتوضيح  أهمية تدريس الوعّي الصوتّي.  (5رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
. ويناقشها مع المشاركين .لتوضيح مستويات الوعّي الصوتيّ  (6) رقم الشريحة المدرب/اةيعرض -
  (.)تمييز الصوت األول في الكلمة سماعيًّايبي بعنوان ( لعرض الفيديو التدر 7)المدرب/اة الشريحة رقم يعرض -

دقيقة( 2,5)      
 :إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه اآلتيةاألسئلة  ( ويطرح8رقم ) الشريحة /اةيعرض المدرب-

                          يقة(دق 25)
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟-
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟-
 لطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ما دور كّل من المعلمة وا-
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟-

  دمج األصوات لتكوين كلمة سماعيًّا(.)( لعرض الفيديو التدريبي بعنوان 9)المدرب/اة الشريحة رقم يعرض -
دقيقة( 2,5)        

:إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه اآلتيةاألسئلة  ( ويطرح10رقم ) الشريحة /اةيعرض المدرب-

دقيقة( 25)               

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟ -

.31إلى  12ة اللغة العربية، الصفحات من ملف المعلم لماد اإلطار النظري والنشرات:

74



 ابعر اليوم التدريبي ال

 الثالثةالجلسة 
/ الوعي الصوتي وقراءة أصوات الحروفاألساسية مهارات القراءة

النتاجات العامة للجلسة: 
.مهارات الوعي الصوتيّ تدريس تطبيق -
المشاركين اآلتي: تعرف-

 مفهوم قراءة أصوات الحروف.  -
.اقراءة أصوات الحروف وتطبيقاتهمستويات -

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

 تعّرف المشاركين اآلتي:-
 مفهوم قراءة أصوات الحروف.-
 مستويات قراءة أصوات الحروف.-
.مع الحركات القصيرةتدريس مهارة قراءة صوت الحرف -

75



 .اسيةاألسمهارات القراءة الموضوع الرئيس: 
 .الوعي الصوتّي وقراءة أصوات الحروفالموضوع الفرعي: 

دقيقة( 55)زمن النشاط:  1.1رقم النشاط:
لثةثاالالجلسة:  الوعي الصوتّي اسم النشاط: 

التهيئة والتحفيز: 
دقائق( 5)                .اركين ذكر مستويات الوعي الصوتيّ من المش المدرب/اةيطلب -

 هدف النشاط:  
المشاركون تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان:يطبق -

 تمييز األصوات سماعيًّا: تمييز الصوت األخير.-
 عيًّا: تمييز الصوت األوسط.تمييز األصوات سما-
 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(. -

  التعّلم القبلي: 
دقائق( 5) ت القراءة األساسية؟   ما مهارا  

 أدوات النشاط:
المعلم لكّل مهارة )يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط  ملفجهاز عرض، حاسوب، صور ممثلة للكلمات الواردة في  

المعلم.  ملفعمل الخاّصة بتدريس الوعّي الصوتّي في ، أوراق الالمدرب/اة على السبورة(يقوم به 
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

.جيكسو، التأمل استراتيجية -

 اإلجراءات:
.للنشاط التدريبي( موضًحا النتاجات العامة والخاصة 3يعرض المدرب شريحة رقم ) -
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.  يقّسم المدرب/اة المشاركين في مجموعات سداسّية-
تيجّية اتطبيق مهارات الوعي الصوتّي باستخدام استر ( ويطلب من المشاركين 4حة رقم )يعرض المدرب/اة شري -

        .)جكسو(
دقيقة(               15)                                                               : دراسة ذاتّية.       المرحلة األولى

 دراسة ذاتية: للوعي الصوتيّ )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية  سداسية  العمل ضمن مجموعات-
تالعب الصوت األخير سماعيًّا، تمييز الصوت األوسط سماعيًّا،  تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا، ال تمييز

باألصوات )حذف الصوت األول( سماعيًّا، التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول بصوت آخر( سماعّيا، 
 التالعب باألصوات)إضافة صوت في بداية الكلمة( سماعّيا.

 المجموعة الثانية من المشاركين(، تمييز الصوت األخير سماعيًّا) س مهارةدر  المجموعة األولى من المشاركين ت   -
تقطيع الكلمة إلى س مهارة )در  والمجموعة الثالثة من المشاركين ت  مهارة )تمييز الصوت األوسط سماعيا( س در  ت  

مهارة )التالعب باألصوات ) حذف الصوت س در  ت  والمجموعة الرابعة من المشاركين  (،أصوات ومقاطع سماعيًّا
)التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول مهارة  سدر  ت  من المشاركين  والمجموعة الخامسة (.األول سماعيًّا

التالعب باألصوات )إضافة صوت في بداية  سدر  ت  بصوت آخر سماعّيا(، والمجموعة السادسة من المشاركين 
 الكلمة سماعّيا(.

 دقيقة( 20: التدريب على التدريس.                                                            )المرحلة الثانية
الصوت األخير سماعيًّا،  تمييزالمشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم السداسّية باستخدام استرتيجّية جيكسو -

تمييز الصوت األوسط سماعيًّا، تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا، التالعب باألصوات )حذف الصوت 
 األول، استبدال، إضافة( سماعيًّا.

 والمشارك الثاني ي د رِّس )تمييز الصوت األوسط سماعيا(، الصوت األخيرسماعيًّا( تمييز)األول ي د رِّس   فالمشارك 
التالعب باألصوات ي د رِّس   الرابع  ، والمشارك)تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا(ي د رِّس  والمشارك الثالث 

 التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول بصوت آخري ّدرِّس  والمشارك الخامس, )حذف الصوت األول سماعيًّا( 
 .سماعّيا( )إضافة صوت في بداية الكلمة والمشارك السادس ي د رِّس التالعب باألصوات( سماعّيا

 المرحلة الرابعة: التأمل  
                                       (دقائق 10)                    يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع المدرب.  

 (.31-12ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) اإلطار النظري والنشرات:
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األساسيةمهارات القراءة الموضوع الرئيس: 
قراءة أصوات الحروف  الموضوع الفرعي: 

دقيقة( 35)زمن النشاط:     1.2رقم النشاط: 
ثالثةالالجلسة:     قراءة أصوات الحروفاسم النشاط: 

التهيئة والتحفيز: 
دقائق( 5)                                     .مفهوم قراءة أصوات الحروف ومستوياته المدرب/اةيوضح -

هدف النشاط: 
المشاركون اآلتي: يتعرف-

مفهوم قراءة أصوات الحروف. -
مستويات قراءة أصوات الحروف  -
 تدريس أصوات الحروف مع الحركات القصيرة  بإتقان.-

دقائق( 5)                                                                                          :التعّلم القبلي
ما مستويات الوعّي الصوتّي؟        

 أدوات النشاط: 
ستعاضة عنها )يمكن اإل عرض، حاسوب، بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات السابقة. جهاز

 .المعلم ملفل الخاّصة بتدريس قراءة أصوات الحروف في بالكتابة على السبورة(، أوراق العم
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 الفيديو، التأمل. 
        :اإلجراءات

ا النتاجات العامة والخا5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-  )دقيقة(                         صة للنشاط.( موضحًّ
             )دقيقتان(    .ويناقشه مع المشاركين. ( لتوضيح مفهوم قراءة أصوات الحروف6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 تان()دقيق .ويناقشها مع المشاركين( لتوضيح مستويات قراءة أصوات الحروف.7الشريحة رقم ) /اةيعرض المدرب-
بعنوان )تمييز صوت الحرف مع الحركة القصيرة التدريبي فيديو ( لعرض ال8المدرب/اة الشريحة رقم )عرض ي-

دقائق( 3)                                                                                           .الفتحة(
دقيقة(  17)               ل الفيديو الذي تم عرضه.قاش حو ( إلدارة الن9) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم-
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كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟  -
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
ت إدارتها؟ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تمّ  -

 .(45-32ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) اإلطار النظري والنشرات:
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 امسخاليوم التدريبي ال
/الوعي الصوتيّ األساسية القراءة مهارات

 قراءة أصوات الحروف
 المفردات

المقدمة
وهو متطلب سابق لتعلم  .باألصواتوالتالعب ، والتعرف، القدرة على االستماع عنالوعي الصوتي ي عّبر 

ألنه يدّرب المتعلم على كيفية عمل األصوات في تراكيب وجمل اللغة إذ إنَّ كل لغة تقوم على  القراءة؛األطفال 
مفتاًحا يعتبر و  بأصوات اللغة اوعيً أكثر وير أطفال أساًسا في تط الوعي الصوتي يشكلو  مجموعة من األصوات.

تتطلب القراءة القدرة  إذ؛ حًا للتهجئة في القراءة والكتابةمفتاعد ي. كما لهاأسماء الحروف وأصواتها وأشكا لفهم
من تمييز المقروء على  مكن المتعلموالتي تعلى المعالجة الصوتية للكلمات مثل التجريد والتحليل والتركيب 

 مرونة في تحليل الكلمات حتى غير المألوف منها. هيكسبو المستوى الشفهي والكتابّي 
إذ تتوزع  فعالياته على ثالث جلساٍت على النحو اآلتي: .تدريبّي الثانيّ بكم في جلسات اليوم النرحب  
 : يتم فيها نمذجة وتطبيق مهارة قراءة أصوات الحروف ومستوياتهولىالجلسة األ-
مهارة المفردات من خالل تعريف المفهوم، ثم االنتقال إلى آليات  عرض سيتم وفيها :نيةالجلسة الثا-

 .يس المفردات في النصِّ القرائّي من خالل استراتيجيات محددةتدر 

النتاجات العامة 
المهارات اآلتية: مفهومالمشاركين تعّرف -

 .الوعي الصوتي -
قراءة أصوات الحروف.-
 المفردات -

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

يقات المهارات اآلتية:تعّرف المشاركين تطب-

80



 .الوعي الصوتي-
قراءة أصوات الحروف.-
 المفردات.-

النتاجات الخاصة 
 اآلتي: تحديد المشاركين-
 قراءة أصوات الحروف. مفهوم-
قراءة أصوات الحروف. تمستويا-
 مفهوم مهارة المفردات.-

 

المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين-
 تي:مهارات الوعي الصو -

.ا: )تمييز الصوت األخير(تمييز األصوات سماعيًّ  -
تقطيع  الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا.-
.التالعب باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(  -

مهارة قراءة أصوات الحروف:-
 .الحروف مع الحركات القصيرةأصوات -
 . والياء( صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو -
. ات القصيرة والطويلة للحرفكالتمييز بين الحر -
 .الكلمات إلى مقاطع صوتيَّةتحليل -
 .اطع الصوتّية لتكوين كلماتدمج المق-

مهارة المفردات:-
 مفاتيح السياق-
 المعاني المتعددة-
 شبكة المفردات.-
الصفة المضافة.-
 عائلة الكلمة.-
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امسخالاليوم التدريبي 

 ولىاأل الجلسة 
أصوات الحروف / قراءةاألساسية القراءة راتمها

 النتاجات العامة للجلسة 
تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف بإتقان.المشاركين تطبيق -

:النتاجات الخاصة
يتمكن المشاركون من تطبيق تدريس ما يأتي بإتقان:   -

 صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء(.  -
التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف. -
 الكلمات إلى مقاطع صوتيَّة. تحليل-
.دمج المقاطع الصوتّية لتكوين كلمات-
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األساسيةمهارات القراءة الموضوع الرئيس: 
 قراءة أصوات الحروف الموضوع الفرعي: 

دقيقة( 90): زمن النشاط    رقم النشاط: 1
 اسم النشاط: قراءة أصوات 

الحروف
 ولىاألالجلسة:  

 التهيئة والتحفيز: 
دقائق( 10)                           من المشاركين ذكر مستويات قراءة أصوات الحروف. المدرب/اةيطلب -

 هدف النشاط:  
 س ما يأتي بإتقان: يتمكن المشاركون من تطبيق تدري

  .)صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء 
  .التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف
 .تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتيَّة 
دمج المقاطع الصوتّية لتكوين كلمات.

دقائق( 10)                                                                                      :التعّلم القبلي
ما مستويات الوعّي الصوتّي؟  

استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 جيكسو، التأمل مجموعات عمل، الفيديو 

 أدوات النشاط: 
السابقة.)يمكن االستعاضة عنها  عرض، حاسوب، بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات جهاز
 .المعلم ملف، أوراق العمل الخاّصة بتدريس قراءة أصوات الحروف في ة على السبورة(بالكتاب

:اإلجراءات
ا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-  ( موضحًّ
)تمييز صوت الحرف ممدوًدا مع مّد األلف( ( لعرض الفيديو التدريبي بعنوان3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

دقائق( 3)      
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دقيقة( 22)                  : قاش حول الفيديو الذي تم عرضه( إلدارة الن4) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم-

 لمعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟كيف قامت ا -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟      -
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟ -

ستراتيجّية )جيكسو( تطبيق بقية مهارات قراءة أصوات الحروف باستخدام ا-
 المشاركين في مجموعات سداسّية. المدرب/اةيقّسم -

دقيقة(   15)                                    المرحلة األولى: دراسة ذاتّية.                               -
لقراءة أصوات الحروف دراسة ذاتية:  اآلتيةجموعات ثالثّية )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات العمل ضمن م

التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف، وتحليل الكلمات إلى صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء( ، 
)صوت  درس مهارةألولى والثانية من المشاركين ت  مقاطع صوتّية، ودمج المقاطع الصوتّية لتكوين كلمات. المجموعة ا

)التمييز بين الحركات الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء( المجموعة الثالثة والرابعة من المشاركين تدرس مهارة 
درس مهارة )تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتّية(، من المشاركين ت   الخامسة القصيرة والطويلة للحرف(، والمجموعة 

درس مهارة )دمج المقاطع الصوتّية لتكوين كلمات(.ت   السادسة والمجموعة 
دقيقة(     20)                        المرحلة الثانية: التدريب على التدريس.                                -

صوت الحرف ممدوًدا )باأللف استرتيجّية جيكسو  المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم السداسّية باستخدام
التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف، وتحليل الكلمات إلى مقاطع صوتّية، ودمج المقاطع والواو والياء(، 

شارك صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء(، والمالصوتّية لتكوين كلمات. فالمشارك األول و/أو الثاني ي د رِّس  
تحليل مهارة ي د رِّس   الخامسالتمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف، والمشارك الثالث و/أو الرابع ي د رِّس  

الكلمات إلى مقاطع صوتّية، والمشارك السادس ي د رِّس  مهارة دمج المقاطع الصوتّية لتكوين كلمات.

دقائق( 10)            : التأملالثالثةالمرحلة -
.المدرب/اةيناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع  

 (.45-32، الصفحات )ملف المعلم لمادة اللغة العربية اإلطار النظري والنشرات:
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 امسخالاليوم التدريبي 

 انيةالثالجلسة 
المفرداتارات القراءة األساسية/ مه

النتاجات العامة للجلسة 
 المشاركين اآلتي: فتعرّ -
 مفهوم المفردات. -
 .الفرعيةالمفردات مهارات -
.تدريس مهارات المفردات الفرعية تطبيق-

 النتاجات الخاصة
تحديد المشاركين اآلتي:-

 مفهوم المفردات. -
.الفرعيةالمفردات مهارات -

مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس كينتطبيق المشار -
 مفاتيح السياق.-
المعاني المتعددة. -
شبكة المفردات.  -
الصفة المضافة. -
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دقيقة( 90)زمن النشاط:    

الموضوع الرئیس: مهارات القراءة 
األساسیة. الموضوع الفرعي: تدریس 

المفردات. 
رقم النشاط:1

اسم النشاط: تدریس المفردات            
نيةالثاالجلسة:  

 التهيئة والتحفيز: 
دقائق( 5)                             يسأل المدرب المشاركين: ما أهمية تدريس المفردات في فهم النص.-

هدف النشاط:  
يحدد المشاركون اآلتي:-
 مفهوم المفردات.-
 مهارات المفردات الفرعية.-
مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس يطّبق المشاركون-

 مفاتيح السياق.-
المعاني المتعددة.-
 شبكة المفردات. -
 الصفة المضافة.-
.عائلة الكلمة-
التعّلم القبلي: 

دقائق( 10)      .تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف أساليب -
 أدوات النشاط:

.المعلم ملفجهاز عرض، حاسوب، النصوص أوراق العمل الخاّصة بتدريس المفردات الواردة في  
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

. يديو، مجموعات عمل جيكسو، التأملالف 
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جراءات:اإل

  موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية. (2رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
 مفهوم المفردات. ويناقشه مع المشاركين.موضًحا  (3رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
  ويناقشها مع المشاركين. أهمية تدريس المفردات.موضًحا  (4رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -
        ويوضحها للمشاركين. ( لعرض المهارات الفرعية لتدريس المفردات.5لمدرب/اة الشريحة رقم )يعرض ا-
  دقائق( 3)                          .فيديو بعنوان )عائلة الكلمة( ( لعرض6المدرب/اة الشريحة رقم ) عرضي-
دقيقة( 12).                   تم عرضه يالفيديو الذ( إلدارة النقاش حول 7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
ت إدارتها؟ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تمّ  -

 دقائق( 3)                         .(مفاتيح السياقفيديو بعنوان ) ( لعرض8المدرب/اة الشريحة رقم ) عرضي-
دقيقة( 12).                   تم عرضه ي( إلدارة النقاش حول الفيديو الذ9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ - 
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟ -

تطبيق بقية مهارات المفردات باستخدام استراتيجّية )جيكسو( -

دقيقة(          15)                                                  دراسة ذاتّية.                  المرحلة األولى:
العمل ضمن مجموعات ثالثّية )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية لمهارة المفردات دراسة ذاتية: شبكة 

)شبكة  درس مهارةمتعددة، الصفة المضافة. المجموعة األولى والثانية من المشاركين ت  المفردات، والمعاني ال
درس مهارة )المعاني المتعددة(، والمجموعة الخامسة والسادسة  المفردات(، والمجموعة الثالثة والرابعة من المشاركين ت  

 درس مهارة )الصفة المضافة(.ت  

دقيقة( 20)                                          .                   على التدريسالمرحلة الثانية: التدريب 
المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم شبكة المفردات، والمعاني المتعددة، والصفة المضافة. فالمشارك األول 

/أو الرابع ي د رِّس  المهارة الثانية المعاني المتعددة، والمشارك و/أو الثاني ي د رِّس  شبكة المفردات، والمشارك الثالث و
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الخامس و/أو السادس ي د رِّس  مهارة الصفة المضافة.

دقائق( 10)            : التأملالثالثةالمرحلة 
.المدرب/اةعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع يناقش المشاركون التغذية الراج-

( 165-148ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) إلطار النظري والنشرات:ا
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 امسخالاليوم التدريبي 

  ثالثةالجلسة ال
ستيعاب القرائياالمهارات القراءة األساسية/

:النتاجات العامة للجلسة
 ي:تعّرف المشاركين اآلت -

. ستيعاب القرائيّ المفهوم ا -
 .الفرعية ستيعاب القرائيّ مهارات اال-

 تطبيق المشاركين تدريس مهارات االستيعاب القرائّي الفرعّية.-

:النتاجات الخاصة
 تحديد المشاركين مفهوم االستيعاب القرائّي.-
تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائّي اآلتية: مناقشة المشاركين-

 بالمعرفة السابقة حول النص. التفكير
 .طرح األسئلة واإلجابة عنها 
 .التلخيص 
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 مهارات القراءة األساسيةالموضوع الرئيس: 
ستيعاب القرائياال تدريس الموضوع الفرعي:

دقيقة( 90)زمن النشاط:            1رقم النشاط: 
  ثالثةالالجلسة: ستيعاب القرائي       االتدريس اسم النشاط: 

(تان ونصفالتهيئة والتحفيز:                                                                              )دقيق
.تيعاب القرائيأهمية تدريس مهارات االسيوضح المدرب -
ف النشاط: اهدأ
 ستيعاب القرائي.االمفهوم يحّدد المشاركون -
 يتعّرف المشاركون مهارات االستيعاب القرائي الفرعّية.-
ستيعاب القرائي اآلتية بإتقان:االتدريس مهارات تطبيق  يناقش المشاركون-

التفكير بالمعرفة السابقة حول النص.-
 طرح األسئلة واإلجابة عنها.-
 تلخيص.ال-

التعّلم القبلي:
.ريس المفردات في الّنّص القرائيّ طرق تد 

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

استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 طرح األسئلة، التأمل.  ،شرعرض فيديو، التدريس المبا

دقيقة(   15)                                            اإلجراءات:                                            
( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 ( موضًحا مفهوم االستيعاب القرائي.4يعرض المدّرب/اة الشريحة رقم )-
)قبل وأثناء وبعد  ستيعاب القرائياستراتيجيات تدريس اال( موضًحا 8-7-6-5يعرض المدرب/اة الشرائح رقم )-

القراءة(.      
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  .لعرض الفيديو التدريبي بعنوان )التفكير بالمعرفة السابقة حول النص(( 9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
)دقيقتان ونصف(            

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه. 10يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
دقيقة( 20)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟-
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟-
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟-
إدارتها؟ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت -

 لعرض الفيديو التدريبي بعنوان )طرح األسئلة حول النص واإلجابة عنها(.( 11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
)دقيقتان ونصف(             

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه. 12ريحة رقم )يعرض المدرب الش -
دقيقة( 25)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟-
 ة النمذجة؟ماذا فعلت المعلمة في مرحل-
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟-
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟-

(.الّتلخيصلعرض الفيديو التدريبي بعنوان )( 13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
)دقيقتان ونصف(             

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه. 14يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
دقيقة( 20)

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟-
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟-
 ما دور كّل من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟-
ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تّمت إدارتها؟-

(.204 -184، الصفحات)اللغة العربية مادة ملف المعلم في  طار النظري والنشرات:اإل
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 ادسساليوم التدريبي ال

ستيعاب القرائياالمهارة 

مهارة الكتابة

 مقدمة:
. إذ تتوزع  فعالياته على ثالث جلساٍت على النحو اآلتي:الثالثنرحب  بكم في جلسات اليوم التدريبّي 

آليات تدريس نصوص  القرائّي، ثّم االنتقال إلى ستيعاباالويتّم فيها عرض مفهوم : الجلسة األولى-
 اإلستيعاب القرائّي من خالل استراتيجيات محددة.

ستيعاب االنتقال إلى المستوى التطبيقّي في التدريب على تدريس مهارات يتم فيها االالجلسة الثانية: -
 ستيعاب القرائّي.االة تسهم  في القرائّي من خالل تطبيق استراتيجيات محدد

الكتابة وفيها عرض لمفهوم الكتابة، ثّم التطبيق على تدريس مهارات الكتابة المختلفة من الجلسة الثالثة: -
 كتابة الحرف إلى كتابة الكلمة والجملة بخطوات إجرائّية محددة.
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ادسسالاليوم التدريبي 
 ولىالجلسة األ 

ستيعاب القرائياال/ سيةاألسا مهارات القراءة 

 النتاجات العامة للجلسة

تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائي الفرعّية-

النتاجات الخاصة
  يطبق المشاركون تدريس المهارات اآلتية:-

التنبؤ بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان.-
التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النّص. -
تكوين الصور الحسّية.-
 إعادة السرد.-
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مهارات القراءة األساسية  الموضوع الرئيس: 
ستيعاب القرائّي. تدريس االالموضوع الفرعي: 

دقيقة( 90)زمن النشاط:      رقم النشاط: 1
 ولىاألالجلسة:     سم النشاط: تدریس االستیعاب القرائي   

 التهيئة والتحفيز: 
دقائق(  15)             ؟ما أثر تدريب المتعلم على التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النّص على فهم النّص -
 ف النشاط:  اهدأ
اركون تدريس المهارات اآلتية:ق المشطبّ ي  -

.التنبؤ بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان-
 التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النّص.-
 تكوين الّصور الحسّية.-
 .ردإعادة السّ -

دقائق(  15)                  . القراءة وأثناء وبعد( قبل) مرحلةفي القرائّي  ستيعاباال معرفة مهاراتالتعّلم القبلي: 
(.1ملحق رقم ), جهاز عرض، حاسوب، النصوص الواردة في دليل المعلمأدوات النشاط: 

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
مجموعات جكسو، التأمل. -

اإلجراءات:
 ( لتوضيح النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
ستيعاب القرائي وي ذّكر المشاركين بها. اال( التي توضح استراتيجيات 3مدرب/اة الشريحة رقم )يعرض ال-

دقيقة( 15)               
 جّية )جكسو(.     ستيعاب القرائّي باستخدام استراتيااليطبق المتدربون استراتيجيات -
يقّسم المدرب المتدربين في مجموعات سداسّية ويوزع أوراق العمل الم تضمنة للنصوص القرائية على المجموعات -

-7-6-5-4( والموجودة ضمن العرض التقديمي للشرائح رقم )1الموجودة في ملحق اليوم التدريبي األول رقم )
8.) 
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 دقائق(  10)                                                           المرحلة األولى: دراسة ذاتّية.        -
ستيعاب القرائي دراسة ذاتية )التنبؤ بمحتوى النّص االالعمل ضمن مجموعات ثالثّية لدراسة المستويات التالية لمهارة 

و )إعادة  (ن الصور الحسّيةتكوي))التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النّص( و  من خالل الصورة والعنوان( و
والمجموعة )التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النّص( . المجموعة األولى والثانية من المشاركين ت درس مهارة الّسرد(

والمجموعة الخامسة  الثالثة والرابعة من المشاركين ت درس مهارة )التنبؤ بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان(، 
(، والمجموعة  السادسة  ت درس مهارة )إعادة السرد(.تكوين الصور الحسّية)تدرس مهارة 

 دقيقة( 25المرحلة الثانية: التدريب على التدريس.                                                          )-
)التنبؤ بمضامين لعنوان(، و)المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم )التنبؤ بمحتوى النّص من خالل الصورة وا

فالمشارك األول و/أو الثاني ي د رِّس  مهارة و )إعادة الّسرد( ( تكوين الصور الحسّيةو) األجزاء التالية من النّص( 
)التنبؤ بمضامين )التنبؤ بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان(، والمشارك الثالث و/أو الرابع ي د رِّس  مهارة 

(، والمشارك السادس ي د رِّس  مهارة تكوين الصور الحسّية)لية من النّص(. والمشارك الخامس ي د رِّس  مهارة األجزاء التا
 )إعادة السرد(.

دقائق( 10المرحلة الثالثة: التأمل                                                                          )-
حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع المدرب. يناقش المشاركون التغذية الراجعة

(1: الملحق رقم )اإلطار النظري والنشرات

(.204 -184الصفحات )ملف المعلم لمادة اللغة العربية 
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 ادسسالاليوم التدريبي 

 نيةالجلسة الثا

مهارة الكتابةمهارات القراءة األساسية/

النتاجات العامة للجلسة
تي:اآل نيالمشارك تعرُّف-

 .مفهوم الكتابة -
الفرعية. الكتابة  مهارات-

النتاجات الخاصة للجلسة
 تحديد المشاركين مفهوم الكتابة.-
ن تدريس المهارات اآلتية بإتقان:يتطبيق المشارك-

كتابة الحروف.  -
 كتابة الكلمات.  -
 كتابة الجمل.  -
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مهارات القراءة األساسّية.: الموضوع الرئيس
 مهارة الكتابة.: يالموضوع الفرع

دقيقة( 90زمن النشاط: )           رقم النشاط: 1
  نيةالثا: الجلسة           اسم النشاط: مهارة الكتابة.

دقائق( 5)         التهيئة والتحفيز:
يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي على المشاركين: متى تبدأ مرحلة الكتابة عند األطفال؟ وكيف يمكننا وصف هذه -

 المرحلة البدائية من الكتابة؟

ف النشاط: اهدأ
ون تدريس المهارات اآلتية:ي حّدد المشارك-
المشاركون تدريس المهارات اآلتية بإتقان: يطّبق-

كتابة الحروف. -
كتابة الكلمات. -
كتابة الج مل.-

 الوعّي الصوتّي وقراءة أصوات الحروف.التعّلم القبلي: 
ف المعلم، ملحق جهاز عرض، حاسوب، الحروف وأوراق العمل الخاّصة بتدريس الكتابة الواردة في ملأدوات النشاط: 

 (.2رقم )
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 جكسو، التأمل.  استراتيجيةالنمذجة،  -
دقائق(  10)                                                                                           اإلجراءات:

والخاصة للجلسة التدريبية.( موضًحا النتاجات العامة 2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 ( موضًحا مفهوم الكتابة.3يعرض المدرب/اةا الشريحة رقم )-
 (.4يوضح المدرب/اة خطوات تدريس الكتابة من خالل الشريحة رقم )-

دقائق( 10)                                           .يوزع المدرب/اة المشاركين في مجموعات سداسّية 
دريس مهارات الكتابة.ينمذج المدرب/اة ت-
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دقائق(  5المرحلة األولى :النمذجة          )-

ينمذج المدرب/لة تدريس كتابة الحروف:
 ي ن ْمذج  المدرب/اة تدريس كتابة الحروف. -
 هدف: أن يتقن المعلم/اة تدريس كتابة الحروف بخط واضح لرسم الحرف.ال -
: اآلن سأقوم بتدريس كتابة الحروف. أرجو منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف األولى.يقول المدرب للمشاركين -

:التهيئة
بخطٍّ واضٍح وجميل. اليوم سنتعلم كتابة الحرف )ب(-

 :  النمذجة
بورة حرف )ب( بشكل منقط ويقف على يمين السبورة ثّم يلفت انتباه المشاركين أنَّ المدرب/اة: ي دّون على السّ -

 الكتابة في العربية من اليمين إلى اليسار.
حرف )ب( من اليمين إلى اليسار مع عدم رفع يده أثناء الكتابة.  أسهم المدرب/اة: يتتبع -
المدرب/اة: ي كّرر التدريب السابق  ثالث مرات. -

الموجهة:الممارسة 
 حرف )ب( على السبورة.أسهًما تشير إلى اتجاه كتابة المدرب/اة: يرسم -
 المدرب/اة: ي خرج المعلم أحد المشاركين على السبورة لتتبع رسم الحرف.-
المدرب/اة: ي مسك المدرب/اة يد المشارك حتى يساعده على الكتابة بشكل صحيح ومن اليمين إلى اليسار.-
 .األسهمكتبان الحرف بتتبع المدرب/اة والمشارك: ي-
 .األسهم التي تشير إلى اتجاه رسم الحرفالمدرب/اة والمشارك: يكتبان الحرف برسم صحيح دون وجود -

 الممارسة المستقلة:
الحرف بأنفسهم في البطاقات المكتوب أسهم المدرب/اة: يطلب من المشاركين الرجوع إلى ملف المعلم وتتبع -

 ى األعلى.من األسفل إلو عليها الحرف 
المرسومة للحرف وكتابتهم للحرف بشكٍل مستقل.  األسهمالمدرب/اة: يتجّول بين المشاركين ليقّيم تتبعهم -
 المدرب/اة: ي قّدم التغذية الراجعة للمشاركين.-
(.2المدرب/اة: يعرض بعض القواعد الرئيسة لتدريس الكتابة مستعيًنا بالملحق رقم ) -

دقيقة(     25)                   ية.                                                      المرحلة الثانية: دراسة ذات
كتابة المقاطع،  العمل ضمن مجموعات ثالثّية )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية لمهارة الكتابة دراسة ذاتية:

مل. المجموعة األولى والثانية من المشاركين ت درس مهارة ) كتابة المقاطع(، والمجموعة الثالثة  كتابة الكلمات، كتابة الج 
 والرابعة من المشاركين ت درس مهارة )كتابة الكلمات(، والمجموعة الخامسة والسادسة ت درس مهارة )كتابة الجمل(.
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 دقيقة( 25)                                                                تدريب على التدريسالمرحلة الثالثة: ال
المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم كتابة المقاطع، كتابة المقاطع، كتابة الكلمات، كتابة الجمل. فالمشارك 

لث و/أو الرابع ي د رِّس  كتابة الكلمات. والمشارك الخامس و/أو األول و/أو الثاني ي د رِّس  كتابة المقاطع. والمشارك الثا
 السادس مهارة كتابة الجمل. 

 دقيقة(10)                                                    المرحلة الرابعة: التأمل                             
 تهم ثمَّ مع المدرب/اة.يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعا

 (2ملحق رقم ) اإلطار النظري والنشرات:
(.247 -238، الصفحات )ملف المعلم لمادة اللغة العربية 
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 ادسسالاليوم التدريبي 

 ثالثةلجلسة الا

مقدمة في القراءة الجهرية

النتاجات العامة للجلسة
المشاركين اآلتي: تعرُّف-

 .القصص( للطلبة رّية )قراءةأهمية القراءة الجه  -
العوامل التي تساعد على تفعيل القراءة الجهرية في الغرفة الصفية.-

 النتاجات الخاصة
ن من تحديد اآلتي:يتمكُّن المشارك-

أهمّية القراءة الجهرّية.-
طرق تشجيع الطلبة على قراءة القصص.-
 كيفّية قراءة القصص للطلبة.-
 أسس اختيار القّصة المناسبة للطلبة. -
 ت المناسبة لقراءة القّصة.األوقا-
 أشكال جلسات القراءة المناسبة للطلبة. -
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القراءة الجهرّية.: الموضوع الرئيس
 قراءة القّصة.: الموضوع الفرعي

دقيقة( 50زمن النشاط: )          1,1 رقم النشاط:
 ثالثةال: لجلسةا  مقدمة في القراءة الجهرية    اط:اسم النش

 التهيئة والتحفيز
( ويطرح السؤال اآلتي: ع ْد بذاكرتك إلى الطفولة وتحدث عن خبرتك في 4يسأل يعرض المدّرب/اة الشريحة رقم )-

دقائق(   5؟                                          )ّصة وراويهااالستماع لقّصة أحببتها. ماذا تتذكر من الق

هدف النشاط
 يتعرف المشاركون إلى : 

 .أهمّية قراءة القّصة لألطفال
  قراءة القصص.طرق تشجيع الطفل على
  .كيفّية قراءة القصص لألطفال 
 .أسس اختيار القّصة المناسبة لألطفال 
 .األوقات المناسبة لقراءة القّصة 
 .أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال 

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

  أدوات النشاط:
ورق عرض، أقالم تخطيط، قصاصات الصقة بستة ألوان.، حاسوب، Data Show) جهاز العرض)

جيكسو، التأمل.استراتيجية استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 اإلجراءات:

( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3عرض المدرب/اة الشريحة رقم )ي-
(دقائق 5): مقدمة

( توضح مفهوم القراءة الجهرّية. 6يقوم المدّرب/اة بعرض الشريحة رقم )-
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 (دقائق 15)الدراسة الذاتية:           
اءة القّصة الجهرّية دراسة ذاتية: العمل ضمن مجموعات سداسّية ) استراتيجية جيكسو( لدراسة العناوين اآلتية لقر -

وأسس أهمّية قراءة القّصة لألطفال وطرق تشجيع الطفل على قراءة القصص وكيفّية قراءة القصص لألطفال 
أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال. اختيار القّصة المناسبة لألطفال واألوقات المناسبة لقراءة القّصة و 

ّية قراءة القّصة لألطفال( والمجموعة الثانية ت ْدر س  )طرق تشجيع الطفل على قراءة أهمالمجموعة األولى ت ْدرس )
كيفّية قراءة القصص لألطفال( والمجموعة الرابعة ت ْدر س  )أسس اختيار القّصة ( والمجموعة الثالثة ت ْدر س  )القصص

القّصة( والمجموعة السادسة ت ْدر س  )أشكال  المجموعة الخامسة ت ْدر س  )األوقات المناسبة لقراءةالمناسبة لألطفال 
جلسات القراءة المناسبة لألطفال(.

    دقيقة( 15)                                       التدريب على التدريس:                                     
أهمّية قراءة القّصة لألطفال المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم السداسّية باستخدام استراتيجّية جيكسو -

فال. وأسس اختيار القّصة المناسبة لألطفال وطرق تشجيع الطفل على قراءة القصص وكيفّية قراءة القصص لألط
أهمّية قراءة فالمشارك األول ي د رِّس  أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال. واألوقات المناسبة لقراءة القّصة و 

راءة ي د رِّس  كيفّية قوالمشارك الثالث  القّصة لألطفال والمشارك الثاني ي د رِّس  طرق تشجيع الطفل على قراءة القص
األوقات والمشارك الخامس ي د رِّس  القصص لألطفال والمشارك الرابع ي د رِّس  أسس اختيار القّصة المناسبة لألطفال 

أشكال جلسات القراءة المناسبة لألطفال.   المناسبة لقراءة القّصة والمشارك السادس

دقائق( 5)      التقويم الختامي: التأمل.
     يقوم المدّرب/اة بتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتقديم اإلجابة عن استفسارات المشاركين. -

المادة النظرية بعنوان )القراءة الجهرية(. ر النظري والنشرات:اإلطا
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.أخرى تدريبية ورشات في الستخدامها التدريب نهاية في القصص جمع المدرب ىعل 1

القراءة الجهرّية. :الموضوع الرئيس
 قراءة القّصة.: الموضوع الفرعي

دقيقة( 40زمن النشاط: )          1,2 رقم النشاط:
  الثالثة: الجلسة          تطبيقات عملّية على القراءة الجهرّية. اسم النشاط:

  دقائق( 5)                                                                                       التهيئة والتحفيز
؟كيف نجعل القراءة الجهرّية ممتعًة في الغرفة الصفّيةآلتي: ( ويطرح السؤال ا7يعرض المدّرب/اة الشريحة رقم )

 ف النشاط اهدأ
ستيعاب القرائي اآلتية:االيطبق المشاركون تدريس استراتيجيات -

 التفكير بالمعرفة السابقة حول النّص.-
التفكير بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان.-
.وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من النّص -
 تكوين الصور الحسّية. -
طرح األسئلة حول النّص واإلجابة عنها. -
إعادة السرد. -
 وضع نهاية مختلفة للقّصة.-
التعبير عن أحداث القّصة برسم بسيط.-

التعّلم القبلي: 
دقائق( 5)يطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي: ما أهمّية القراءة الجهرّية للطلبة؟-

 أدوات النشاط:
، ورق العرض، قصص أطفال )يفضل استخدام قصص مكتبتي العربّية بمعدل قصة Data Show) جهاز العرض) 

1مشاركين: عنوان واحد أو عناوين مختلفة(  6-5واحدة لكل 
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جيكسو، مجموعات ثنائية، التأمل. استراتيجية تنفيذ النشاط:
اإلجراءات:

 مقدمةال           :
 التفكير بالمعرفة السابقة حول النّص، التفكير بمحتوى النّص من خالل ستيعاب القرائي )يعرض المدّرب/اة استراتيجيات اال

تكوين الصور الحسّية، طرح األسئلة حول النّص الصورة والعنوان، وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من النّص، 
التي واإلجابة عنها، إعادة السرد، تكليف الطلبة بوضع نهاية مختلفة للقّصة، التعبير عن أحداث القّصة برسم بسيط( 

. يمكن العمل عليها في أنشطة القراءة الجهرية ويوّضحها
دقائق( 5)                                       يجيات ما قبل قراءة النَّّص. ينمذج المدّرب/اة استرات :المرحلة األولى

 الهدف: أن يطبق المشاركون استراتيجيات ما قبل قراءة القّصة بإتقان.-
يقول المدّرب/اة للمشاركين: اآلن سأقوم بتدريس استراتيجّية التفكير بالمعرفة السابقة حول النّص واستراتيجّية التفكير -

 محتوى الّنّص من خالل الصورة والعنوان. أرجو منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف األولى.ب
اليوم سنتعلم كيف ن ّشّوق  الطلبة لسماع القّصة من خالل ربطها بمعرفتهم السابقة والتنبؤ بمحتوى القّصة من خالل -

 الصورة والعنوان.
 مثال: قّصة )حفلة الدُّعسوقة( تأليف )ستيف متزغر(.

ول المدّرب/اة للمشاركين: هل تعرفون شيًئا عن عالم الحشرات؟ ما أشهر الحشرات التي تعرفونها؟ أين رأيتم هذه يق-
 الحشرات؟ هل هي نافعة أم ضاّرة؟  وبعد سماع  المدّرب/اة إلجابات المشاركين يثني عليهم. 

في الغالف األمامّي إلى )اسم القّصة، يستعرض المدّرب/اة غالف القّصة أمام المتدربين بحيث يراه الجميع ويشير -
المؤلف، رسمة الغالف( ثمَّ يسأل المدّرب/اة المشاركين: ماذا ترون في الصورة؟ هل هي حشرة؟ ما ألونها؟ هل رأيتم 
دعسوقة سابًقا؟ أين؟ ثمَّ يستعرض الغالف من الخلف ويقرأ ملخص القّصة إن و جد أو يشير إلى ما فيه من معلومات 

 ورسومات.
ًة جميلة عن هذه الحشرة. هّيا...  ي- قول المدّرب/اة للمشاركين: اليوم سأقرأ ق صَّ

دقائق( 5)                    : المدّرب/اة ينمذج إحدى استراتيجيات أثناء القراءة.                      المرحلة الثانية
 راءة بإتقان.الهدف: أن يطبق المشاركون استراتيجيات أثناء الق-
يقول المدّرب/اة للمشاركين: اآلن سأقوم بتدريس استراتيجّية وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من النّص. أرجو -

 منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف المبكرة.
 يقرأ المدّرب/اة القّصة بطريقة مشوقة وبنبرة صوت م ع بِّرة. -
 بين بالحدث اآلتي:يطرح المدّرب/اة أسئلة تثير تنبؤ المتدر -

مثال: عند الوصول إلى كّل حدث ي ْطر ق  فيه باب بيت الدعسوقة يتوقف المدّرب/اة ويسأل: من تتوقعون الضيف 
القادم من الحشرات عند الدعسوقة اآلن؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون نفي أو تأكيد ثّم يتابع القراءة وهكذا 
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حتى نهاية القّصة. 
 : المدّرب/اة ينمذج استراتيجيات مرحلة ما بعد القراءة.  المرحلة الثالثة

الهدف: أن يطبق المشاركون استراتيجيات  مرحلة ما بعد  القراءة بإتقان.-
السرد. أرجو منكم ارتداء يقول المدّرب/اة للمشاركين: اآلن سأقوم بتوضيح كيفية العمل على استراتيجّية إعادة -

 قبعات طلبة الصفوف المبّكرة.
بعد االنتهاء من قراءة القّصة يوجه المدّرب/اة المشاركين للعمل بشكل ثنائي قائاًل: سيقوم كل منكم بإعادة سرد -

مل قصة حفلة الدعسوقة بلغته الخاصة لزميله. يتجول المدّرب/اة ويستمع إلى إعادة السرد. بعد االنتهاء من الع
     الثنائي، يطلب المدّرب/اة من أحد المشاركين إعادة سرد القصة أمام الجميع. 

 دقائق( 5.                                  )يقوم المدّرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها-
ثم يوزع على كل مجموعة قصة واحدة ويطلب منهم  يقسِّم المدّرب/اة المشاركين إلى مجموعات متساوية ومن-

 التدّرب على تدريس القراءة الجهرية ضمن مجموعاتهم وفًقا للخطوات التالية:
أفراد المجموعة على القراءة بحيث  يتناوب يقوم أفراد المجموعة بقراءة جهرية للقصة بهدف التعرف عليها؛-

 يقرأ كل منهم جزًءا من القصة.
 استراتيجيات اإلستيعاب القرائي المناسبة/المقترحة للقصة.تحدد كل مجموعة -
 .بحيث ينمذج المشارك األول ة بنمذجة االستراتيجيات المحددة،أفراد من المجموع 3يقوم -

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

 (دقائق 10)              بعد االنتهاء من التدريب على التدريس يتم تقديم التغذية الراجعة المناسبة.      -

دقائق( 5)   التقويم الختامي: مرحلة التأمل.           
يقوم المدّرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها. -

 .المادة النظرية بعنوان )القراءة الجهرّية( اإلطار النظري والنشرات:  
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ادسسالملحق اليوم التدريبي 
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(1ملحق رقم )

ز  ب  الخ   غيف  ور   ة  جاج  الد     

. ة  جاج  الد   ت  د  ج  و   م  و  ي   ذات  . و  ة  ز  و  ا   و   ة  ط  ب   ع  م   ن  ك  س  ت   ة  جاج  د   ت  كان   ح  ف ن ة  ق م  ح 
ها؟ ن  ح  ط  ي   ن  ها: م  فيقات  ر   ت  ل  أ  س  ف   
 ها. ت  ن  ح  ط  و   ة  جاج  الد   قامت  ها , ف  ن  ح  ط   ديقات  الص   ت  ض  ف  ر  
ن ها,  ديقات  الص   ت  ض  ف  ها؟ ر  ن  ج  ع  يّ  ن  : م  ن  ه  ت  ل  أ  س   م  ث    ها.ت  ن  ج  ع  ف  ع ج 
ها.ت  ز  ب  خ  ف   ة  جاج  الد   د  د  ر  ت  ت   م  ل  , و  ز  ب  الخ   ن  م   ن  ب  ر ّ ه  ت  ها ؟ ف  ز  ب  خ  ي   ن  قالت , م   م  ث  
 ؟ ل  ك  أ  ت   ن  أ   ريد  ت   ن  : م  ة  ل  ها قائ  فيقات  ر   ت  , ناد   ل  م  الع   ن  م   ت  ه  ت  ا ان  مّ ل  و  

 . ل  ك  أل  ا ب  ح  نا أ  : أ  ة  ط  البّ  قالت  
 .ك  غيف  ر   ن  طيني م  ع  ا, أ  جوع   موت  أ   كاد  : أ  ة  ز  و  اإل   قالت  و  

 . ل  ك  األ   ق  ح  ت  س  ال ي   ل  م  ع  ال ي   ن  م   .ه  ن  م  ن   ل  ك  تأ   ن  ل   : ال, ال,ة  جاج  الد   قالت  
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ح  م  الق   ة  ب  ح  

حين ا. ط   كون  أ   ن  ها: ل  ديقات  ص  ل   ح  م  ق   ة  ب  , قالت ح  ح  م  ق  ل  ل   ة  ن  ح  ط  في م     

.ليك  إ   تاجون  ح  ي   اس  : الن  ة  ب  غاض   ات  بّ ح  دى الح  إ   ت  صاح  

ا ك  م  ق   ل  م  ح  ت   ة  ل  ب  ن  س   كون  أ   ن  أ   يد  ر : أ  ة  ح  م  الق   ت  د  ر    ثير ا. ح 

. راب  الت   ت  ح  ت   ت  أ  ب  ت  اخ  , و  ة  ع  ر  س  م   ة  ح  م  الق   ت  ر  ف   

 .س  م  الش  و   ياح  الر  و   ر  ه  ها الن  ب   ب  ج  ع  أ  

 .مون  ت  ل   قيها الماء  س  أ  : س  ر  ه  الن   قال   

 .س  ف  ن  ت  ت  ل   واء  طيها ه  ع  أ  : س  ياح  الر   قالت  و   

ى. ذّ غ  ت  ت  ل   ء  و  الض  و   ء  ف  طيها الد  ع  أ  س   :قالت  ف   س  م  ا الش  مّ أ   
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 هدية العيد

 وق  السّ  جاء  ر  في أ   ة  ل  العائ   ت  ل  و  ج  . ت  العيد   س  الب  م   راء  ش  , ل  وق  لى السّ ليلى إ   ة  ل  عائ   ت  ج  ر  خ      
ن د ما  و  و   .ة  ميل  الج       عاب  ل  األ  و   يا دااله   ن  ك  لى ر  إ  لوا ص  ع 

. ف  لى الر  ع   ة  ضوع  و  م   ن  ك  في الر   ة  ي  م  د  ب   ت  ب  ج  ع  أ  , و  ة  ش  ه  د  ب   عاب  ل  عينيها في األ  ليلى ب   ت  ق  د  ح  

 . ن  ريدي  التي ت   ة  ي  م  تاري الد  اخ  غيرتي, و  ها: تعالي يا ص  والد   قال  

 !العيد   ل  م  ج  : ما أ  قالت  ها و  والد   ت  ر  ك  ش  و   ة  غير  ص   ة  ل  ف  ط  ل   ة  ي  م  ليلى د   تارت  اخ  

 .حين  ر  ف   لى البيت  إ   ميع  الج   عاد  
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والفيل   النملة  

م  ي   ل  ك   ب  الح   ع  م  ج  ي   ل  م  الن   . كان  ض  ر  األ   ت  ح  ت   ة  ي  ر  ق   ل  م  الن  أ   ش  ن  أ    طوات  خ   ل  م  الن   ع  م  . س  و 
 . ة  ي  ر  الق   و  ح  م ا ن  قاد   الفيل  

ريقي, ط   ن  دي ع  ع  ت  : اب  الفيل   نا. قال  ت  ي  ر  ق   دوس  ت   الّ أ   جوك  ر  : أ  قالت  , و  ليه  إ   ة  ل  م  ن   ت  ع  ر  س  أ  
 يري. س   ع  تاب  أ   أن   ريد  أ  

ى تّ ح   ه  س  ف  ن   ل  و  ح   دور  ي   ذ  خ  أ  , ف  ه  ن  ذ  في أ   ت  ل  خ  د   ن  لى أ  إ   سارت  , و  الفيل   م  قد  ب  ة   ل  م  الن   ت  ق  ل  ع  ت  
 . ض  ر  لى األ  ع   ع  ق  و  

م. ك  ت  ي  ر  ق   دوس  أ   الّ أ   ك  د  ع  أ  جي, و  ر  خ  : أ  الفيل   صاح  

.  ة  ي  ر  الق   ن  ع   د  ع  ت  واب   الفيل   ر  ذ  ت  . اع  ل  ق  في الع   و ة  : الق  قالت  و   ة  ل  م  الن   ت  ج  ر  خ  
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, ف ش ع ر   و  الحار  ل ق  في الس ماء  في الج  ي ح  .  كان  الغر اب   ب الع ط ش  الش ديد 

ي ق ة .  ر ة  ض  ة  الج  ؛ أل  ن  ف ت ح  ن ها, لكن ه  ل م  ي ت م ك ن  م ن  الش ر ب  ر ة  ماء  واق ت ر ب  م  ر أ ى ج 

ر ة  حّتى ع ال  ميها في الج  ي ر  ن قار ه , و  غير ة  ب م  م ل  الح صى الص  ذ  ي ح  , ث م  أ خ  ت ف ع  ف ك ر  الغر اب  ق ليال  الماء  و ار 
ة . إ لى الق ر ب  م ن  الف ت ح 

لى هذه  الن ع م ة . ش ك ر  اهلل  ع  , و   ش ر ب  الغر اب  الذ كي 

الغ راب  الذ كي  
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 (2ملحق رقم )
األسس والقواعد الواجب مراعاتها في تدريب الطالب على الكتابة: 

 كتابة الحروف:
ى حجم كل حرف في كل وضعية " أول عند التدريب على رسم الحروف، يجب على المعلم/اة تنبيه الطلبة إل( 1

 مراعاة اتجاه الرسم ووضع الحرف بالنسبة للسطر. مع ووسطها وآخرها" الكلمة
الحروف التي توضع على السطر وترتفع مسافة واحدة: )با ، ب ، ، تا ، ت ، ات ، ثا ، ث ، د ، ذ ،   -أ

 ، قا ، ق ، ما ، نا ، ن ، ها ، اها ، يا(.سا ، شا ، صا ، ضا ، طا ، ، ظا ، عا ، اعا ، غا ، اغا ، فا ،ف 
 ، ك، اكا، لا، ل، عصا الطاء والظاء( الحروف التي توضع على السطر وترتفع مسافتين: )ا، أ -ب
 (.ي،  ، ز الحروف التي تنطلق من السطر وتنزل مسافة واحدة: )ر -ج
، ص، ، ق،  احدة: ) والحروف التي ترتفع فوق السطر مسافة واحدة وتنزل تحت السطر مسافة و  -د

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

 كتابة الكلمات:
بتدريب الطلبة على كتابة المعلم/اة  يقومتجاه المناسبين، بعد التدرب على رسم الحروف منفردة بالحجم واال 

عتماد على المهارات والتقنيات المكتسبة عند رسم الحروف، وهنا يجب على المعلم/اة أن يشرح باالالكلمات 
فق عليها، إذ يطالب الطلبة بكتابتها مرة واحدة، حتى يتمكن أحجام الحروف المتّ مراعًيا كيفية رسم الكلمة بدقة 
على السبورة، ثم يأمرهم بكتابتها مرة أخرى ...وهكذا إلى أن  خطاء الكتابة وتصحيحهامن المراقبة واكتشاف أ

يتوصل الطلبة إلى الحد المقبول من الجودة.
 نوّد اإلشارة هنا إلى مجموعة من األخطاء الشائعة في الكتابة عند الطلبة على المعلم االنتباه لها وتقويمها:و 

فينّبههم إلى  .ه الكلماتالحركات أو النقط، وهذا من شأنه أن يشوّ رفع القلم بعد كل حرف من أجل وضع -1
" ع  م  عدم رفع القلم إال عند نهاية المقطع الخطي. )الكلمة "س  و  عدم وضعها إال عند االنتهاء من الكلمة

  .لها مقطع خطي واحد نكتبها دفعة واحدة دون رفع القلم(
لذا على ، تبدو ملتصقة بها مما يشّوه شكل الحرف إذوضع النقاط والحركات قريبة جًدا من الحروف  -2

المعلم أن يدربهم على وضع الحركات والنقاط بعد كتابة الكلمة وبمسافة مناسبة.
 في كتابة الحرف فيعمد إلى تصحيحة بإعادة كتابته بالضغط عليه بالقلم  بعض الطلبة يخطئ -3
 "surchargement" عادة كتابتهوهنا يقوم المعلم بتدريب الطالب على م .سح الجزء الذي أخطأ فيه وا 
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كتابة الجمل:

مطالبتهم بكتابتها دفعة واحد من البداية إذ يجب عليه  على المعلم عدم الجمل، كتابة عند تدريب الطلبة على  
كيز شرح كيفية كتابة الكلمة األولى على السبورة مع التر ب يبدأأن يكتبها على السبورة ليتعرف عليها الطلبة، ثم 

 ويمرُّ إلى الكلمة الثانية، وهكذا ... بكتابتهاعلى كيفية كتابة كل حرف، وبعدها يطالبهم 
على المسافات التي تفصل الكلمات، إذ ال يجب أن تكون متقاربة لحد االلتصاق وال أيًضا  يركز المعلم/اة  هنا 

متباعدة كثيًرا للمحافظة على تناسق الجملة.

 نصيحة: 
وتقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة مما يحتاج الصبر من  ابة يعتمد على التدريب المستمرإّن إتقان الكت

جادتها ال على كم الكتابة مع تقديم التعزيز للطلبة في كل مرحلة.  المعلم والتركيز على نوع الكتابة وا 

113



ابعسالاليوم التدريبي 

 القراءة الجهرية
اءةللقر  العامة مسحأداة ال

أداة التقويم الخاصة للقراءة

المقدمة:

:. إذ تتوزع  فعالياته على ثالث جلساٍت على النحو اآلتيعابسنرحب  بكم في جلسات اليوم التدريبّي ال

تطبيقات عملية على القراءة الجهرية.سنتناول في هذه الجلسة : ولىالجلسة األ

الجلسة الثانية: وتتناول أداة المسح العامة التي ت عتبر أداة مسحية تشخيصية لتحديد المهارات األساسية التي 
 تاجون إلى دعم.من الطلبة الذين يح %20ينبغي التركيز عليها لدى جميع الصف وتفرز ايضًا فئة الاااا 

من الطلبة الذين لديهم  %20ي عرض فيها أداة التقويم الخاّصة بالقراءة كأداة تشخيص تركز على : ثالثةالجلسة ال
ضعف في مهارات القراءة، وتعريف المشاركين بأهمّية هذه األداة ومكوناتها وكيفّية تطبيقها وتحليلها، إذ ت عّد هذه 

رات الطلبة ونقاط الضعف لديهم في مهارات القراءة الخمس )الوعّي األداة حجر األساس في تشخيص قد
 ستيعاب القرائّي، الكتابة(.االالصوتّي، وقراءة أصوات الحروف، والمفردات، و 

الجلسة الثانية: يتعرف المشاركون آليات دمج مهارات القراءة والحساب داخل الغرفة الصفية. 
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 ولىالجلسة األ 

راءة الجهريةتطبيقات عملية في الق

النتاجات العامة للجلسة

ستيعاب القرائي وتطبيقها ضمن أنشطة القراءة الجهرية.االاستراتيجيات  تطبيق المشاركين-

النتاجات الخاصة
ستيعاب القرائّي اآلتية:االن تدريس استراتيجيات يالمشارك تطبيق-

 التفكير بالمعرفة السابقة حول الّنّص.-
من خالل الصورة والعنوان. التفكير بمحتوى الّنّص -
 وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من الّنّص.-
 تكوين الصور الحسّية.-
 طرح األسئلة حول النَّص  واإلجابة عنها.-
 إعادة السرد.-
 وضع نهاية مختلفة للقّصة.-
 التعبير عن أحداث القّصة برسم بسيط.-
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القراءة الجهرّية. :الموضوع الرئيس
 قراءة القّصة.: رعيالموضوع الف

دقيقة( 90زمن النشاط: )           رقم النشاط: 1
          الجلسة: األولى  اسم النشاط: تطبیقات عملّیة على القراءة الجهرّیة.

  دقائق( 5)                                                                                           التهيئة والتحفيز
ما أهم استراتيجيات االستيعاب القرائي التي نطّبقها في قراءة ( ويطرح السؤال اآلتي: 3يعرض المدّرب/اة الشريحة رقم )

النص؟
ف النشاط اهدأ
ستيعاب القرائي اآلتية:االتراتيجيات يطبق المشاركون تدريس اس-

 التفكير بالمعرفة السابقة حول النّص.-
التفكير بمحتوى النّص من خالل الصورة والعنوان.-
 وضع تنبؤات بمضامين األجزاء التالية من النّص.-
 تكوين الصور الحسّية. -
طرح األسئلة حول النّص واإلجابة عنها. -
 إعادة السرد. -
قّصة.وضع نهاية مختلفة لل-
التعبير عن أحداث القّصة برسم بسيط.-

 التعّلم القبلي: 
دقائق( 5)                         ؟: ما أهمية نمذجة المعلم قراءة القصة أمام الطلبةيطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي-

 أدوات النشاط:
مجموعة(قصص أطفال )يفضل استخدام قصص مكتبتي العربّية بمعدل قصة واحدة لكل  

، التأمل.عمل مجموعات  استراتيجية تنفيذ النشاط:
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اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
.        مجموعات خمس على المشاركين /اةالمدرب يوزع-
  بتوزيع قصة على كّل مجموعة.  /اةيقوم المدرب-
يقسِّم المدّرب/اة المشاركين إلى مجموعات متساوية ومن ثم يوزع على كل مجموعة قصة واحدة ويطلب منهم التدّرب -

 دقيقة( 20)                                   على تدريس القراءة الجهرية ضمن مجموعاتهم وفًقا للخطوات التالية:
أفراد المجموعة على القراءة بحيث يقرأ  يتناوب لتعرف عليها؛يقوم أفراد المجموعة بقراءة جهرية للقصة بهدف ا-

 كل منهم جزًءا من القصة.
 تحدد كل مجموعة استراتيجيات اإلستيعاب القرائي المناسبة/المقترحة للقصة.-
أفراد من المجموعة بنمذجة االستراتيجيات المحددة، بحيث ينمذج المشارك األول  3يقوم -

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

 بعد االنتهاء من التدريب على التدريس يتم تقديم التغذية الراجعة المناسبة. -
دقيقة( 50)                         صة الجهرية أمام باقي المجموعات يكلف المدرب كّل مجموعة بنمذجة قراءة الق –

 .دقائق(  10)   التقويم الختامي: مرحلة التأمل
ّرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها يقوم المد-

 .المادة النظرية بعنوان )القراءة الجهرّية( اإلطار النظري والنشرات:  
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 ابعسالاليوم التدريبي 

  نيةالجلسة الثا
لقراءةلالعامة  لمسحتطبيق أداة ا

النتاجات العامة للجلسة 

لقراءة.لالعامة  لمسحأداة ا المشاركين تعرُّف-
العامة في القراءة. لمسحتطبيق المشاركين أداة ا-

 النتاجات الخاصة
: اآلتين يالمشارك تعّرف-

العامة. لمسحفقرات أداة ا-
 أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه.-

العامة لقياس المهارات المك تسبة لديهم في  مسحأداة ال ينخدمأهمية تقويم الطلبة م ست إدراك المشاركين-
 القراءة.

.للقراءة العامة لمسحداة األ المشاركين تطبيق-
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.مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبّكرة: الموضوع الرئيس
 قراءة.للالعامة  مسحأداة ال الموضوع الفرعي:

دقيقة( 90) زمن النشاط:         رقم النشاط: 1
 نيةالثا الجلسة:         اسم النشاط:  أداة المسح العامة في القراءة.          

 دقائق( 5):         التهيئة والتحفيز
  .سؤال المشاركين حول ط رق تحديد مستوى الطلبة وتشخيص الضعف لديهم

 هدف النشاط:  
 العامة في مهارات القراءة. مسحأهمية تقويم الطلبة م ستخدًما أداة الالمشاركون ي درك -
 العامة وتطبيقها. مسحأداة ال المشاركون تعرُّفي-
.تعليمهم أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية كون المشار  تعرُّف ي-

 التعّلم القبلي:
.ختبار، االالعامة في القراءة مسحمعرفة المشاركين للمصطلحات اآلتية: التقويم التشخيصي، أداة ال-

تخطيط. ، جهاز عرض، الصق ورقي، أقالمFlip Chartورق عرضأدوات النشاط: 
 ، العمل ضمن ثنائيات، لعب األدوار.العمل مجموعات استراتيجية تنفيذ النشاط:

دقيقة( 30)                                                                                           اإلجراءات:
جلسة التدريبية.( موضًحا النتاجات العامة والخاصة لل2رقم ) الشريحةيعرض المدرب/اة -
.  التشخيصي موضًحا مفهوم التقويم( 3) رقم الشريحة المدرب/اةيعرض -
ي ناقش المشاركين ضمن مجموعات عمل أهمية التقويم. -
ى إجابات ومؤكًدا عل للقراءة العامة مسحموضًحا أهمية تطبيق أداة ال (4رقم ) الشريحة المدرب/اةيعرض -

 المشاركين.
لمهارة القراءة والمهارات التي تشملها كل أداة من  مسحموضًحا مكونات أداة ال (5رقم) الشريحة المدرب/اةيعرض -

.            الشريحةاألدوات، كما يوضح الجدول في 
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موضًحا توزيع المهارات على فقرات األداة العامة والعالمات الم حت سبة لكل  (6رقم) يحةالشر  المدرب/اةيعرض -
 .مهارة

، ويناقش فقراتها مع المشاركين، وتوزيع العالمات لكل فقرة من الفقرات. لقراءةل العامة مسحأداة ال المدرب/اةيعرض  -
 .على المشاركين خالل الجلسة األداة سيتم توزيع: مالحظة

المشاركين في تحليل فقرات األداة واحتساب العالمات  المدرب/اةويناقش (، 7رقم ) الشريحة المدرب/اةرض يع -
للطلبة. حيث يقوم المعلم برصد مجموع العالمات التي حصل عليها الطالب في كل مهارة كما هو موضح  في 

العامة للقراءة:مسح الجدول الخاص ألداة ال

اسم الطالب
مهارة الوعّي 

لصوتيّ ا
مهارة قراءة 

مهارة المفردات أصوات الحروف
مهارة 

االستيعاب 
القرائيّ 

مهارة 
الكتابة

نسبة  تمكن الطلبة من 
 المهارة

ه لجميع هذ ةتمكن الطلب: يتم احتساب النسبة المئوية ل( موضًحا اآلتي8/اة الشريحة رقم )بيعرض المدر -
على تمكن معظم الطلبة من هذه المهارة، في حين  افما فوق لكل مهارة مؤشر  %۸۰المهارات، حيث تعتبر نسبة 

تمكن الطلبة من المهارة وبحاجة فهي مؤشر على عدم   %۸۰إذا كانت نسبة تمكن الطلبة من المهارة أقل من
اإلرشادي والموقع  ملفنشطة المتوفرة في اللعمل واألتخاذ اإلجراء المناسب من قبل المعلم مستعيًنا بأوراق اال
دقائق( 10).لمبادرةالقراءةوالحساب لكترونياإل

يوضح المدرب/اة كيفية احتساب هذه النسبة حسب المعادلة الموضحة في ملف اإلكسل المرفق.   -
 دقيقة( 15)                                .  العامة للقراءة مع المشاركين مسحتطبيق أداة ال المدرب/اةينمذج -
)أ( بلعب دور المعلم وقراءة  ضمن مجموعات عمل ثنائية، حيث يقوم المشارك مسحال اةن أدو ق المشاركيطبّ -

 دقيقة( 20)                   .   )ب( الذي يلعب دور الطالب ويجيب عن الفقرات المقروءة له األداة للمشارك
                                       دقائق( 10):التأمل

العامة للحساب ضمن مجموعاتهم. مسحلراجعة حول تطبيق أداة اليناقش المدرب/اة المشاركون التغذية ا-
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اءة.العامة للقر  مسحالمادة النظرية ألداة ال :اإلطار النظري والنشرات
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 ابعسالاليوم التدريبي 
 الثالثةالجلسة 

أداة التقويم الخاصة/القراءة 

 النتاجات العامة للجلسة
ن أداة التقويم الخاّصة/ القراءة وآلية تطبيقها.يتعرُّف المشارك-

النتاجات الخاصة
:ن من تحديد ما يأتييتمّكن المشارك-

 الهدف من أداة التقويم الخاّصة/ القراءة.-
ت أداة التقويم الخاّصة/القراءة القراءة ودالالت الرموز فيها.مكونا-

 أداة التقويم الخاّصة/القراءة.المشاركين تطبيق -
نتائج أداة التقويم الخاّصة/القراءة.  المشاركين تحليل-
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القراءة والحساب.  -أدوات التقويم الخاصة الموضوع الرئيس:
 القراءة. –قويم الخاصة أداة الت الموضوع الفرعي:

دقيقة( 90)زمن النشاط:            1رقم النشاط: 
الثالثةالجلسة:         القراءة-التعريف بأداة التقويم الخاصةاسم النشاط: 

 التهيئة والتحفيز:
( والتي ت طّبق على جميع طلبة الصف Course Grain) العامة مسحالمدّرب/اة بتذكير المشاركين بأداة اليقوم 

 %20بهدف الكشف عن الطلبة الذين يحتاجون للدعم والمساعدة وآلية تحليل النتائج، ويرّكز المدّرب/اة على الا 
 من الّطلبة الذين لديهم ضعف في بعض المهارات.

هدف النشاط:  
المشاركون من تحديد ما يأتي: تمكني-

 الهدف من أداة التقويم الخاّصة/ القراءة.-
مكونات أداة التقويم الخاّصة/القراءة القراءة ودالالت الرموز فيها.-

أداة التقويم الخاّصة/القراءة.ن المشاركو  ي طّبق-
ي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم تحديد المهارات التل الخاّصة/القراءة نتائج أداة التقويم نالمشاركو  ي حّلل-

لديهم.
 التعّلم القبلي: 

معرفة المشاركين لامهارات القراءة األساسّية )الوعي الصوتي، قراءة أصوات الحروف، المفردات، اإلستيعاب -
القرائي، الكتابة(.

 أدوات النشاط: 
(، 1القراءة، ملحق) – Fine Grainخاصة، أداة التقويم الFlip Chartأوراق العرض تخطيط،  جهاز عرض، أقالم

(.2ملحق)
 مجموعات، العمل ضمن ثنائيات، لعب األدوار.استراتيجية تنفيذ النشاط: 

دقائق( 10اإلجراءات:                                                                                          )
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3رب/اة الشريحة رقم )يعرض المد-
( ويطرح السؤال اآلتي: ما المقصود بأداة التقويم الخاصة في القراءة؟4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
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ن قيِّم هؤالء ( ويطرح السُّؤال اآلتي على المشاركين: برأيكم لماذا نحتاج ألن 5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 الّطلبة مّرة أخرى؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون التعليق بصحيح أم خطأ.

العامة لمعرفة مستوى  المسحالقراءة، بعد تطبيق أداة  -ي نوِّه المدّرب/اة إلى أهميَّة تقييم الطلبة بأداة التقويم الخاصة-
حاجة لتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهم للوصول جميع طلبة الصف الواحدالفعلي والمهارات التي أخفقوا بها وب

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

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

 -Fine Grainأداة التقويم الخاّصة  مكوناتموضًحا  (11-10-9-8-7-6يعرض المدرب/اة الشرائح رقم )-
 دقائق( 10)التي ت قيس ها وما المقصود بكل جزٍء منها.              القراءة، ويقوم بتوضيح أجزاء األداة والمهارات

يبدأ المدّرب/اة بنمذجة تطبيق األداة على أحد المشاركين لتوضيح آلية وخطوات التطبيق لهم وكيفية الوصول -
التقويم الخاصة  لمستوى الطالب/اة الفعلي وذلك بعرض جميع االحتماالت الم توّقعة أثناء الّتطبيق بالرجوع إلى أداة

 دقيقة( 15)الواردة في ملف المعلم.                                                                           
يطلب المدّرب/اة من المشاركين تطبيق األداة بصورة مجموعات ثنائّية. وي قّيم كل مشارك أدائه من خالل قائمة -

 دقيقة( 40)(.               1رقم ) الخامسالموجودة في ملحق اليوم التدريبي شطب تنفيذ أداة التقويم الخاصة 
( ويكّلف المشاركين بتحديد المستوى الذي 2( و)1ي وّزع المدّرب/اة نموذًجا لنتائج تقييم طالبين، كما في المثال)-

، (2رقم ) الخامسملحق اليوم ي مكن أن ي سّكن هذا الّطالب/اة فيه لتوضيح آلية تحليل نتائج األداة الموجود في 
 ( موضًحا هذه اآللية.12ويعرض الشريحة رقم )

(1مثال)
KG1.11.22.12.23.13.2القراءة

الوعي الصوتي

المفردات

قراءة أصوات الحروف

قرائياالستيعاب ال

الكتابة

الصف المناسب لمستوى الطالب

(2مثال)
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KG1.11.22.12.23.13.2القراءة
الوعي الصوتي

المفردات

قراءة أصوات الحروف

ئياالستيعاب القرا

الكتابة

الصف المناسب لمستوى الطالب

دقيقة( 15)التأمل    -
المدرب/اة.يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع 

أداة التقويم الخاصة/ للقراءة اإلطار النظري والنشرات:

(.2(، الملحق )1الملحق ) 
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ابعسالملحق اليوم التدريبي 
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 (1ملحق رقم )

قائمة شطب لتقييم األداء أثناء تطبيق أداة التقويم الخاصة للقراءة والحساب

مالحظات ال نعمالمعيارالرقم

التأكد من عدد النسخ الموجودة لتساوي عدد الطلبة الذين سي طبق 1
 عليهم األداة.

 التأكد من توفر قلم رصاص وممحاة لكل طالب/لة. 2

 التأكد من توفر بطاقات التحفيز الخاصة بكل مهمة. 3

 تنفيذ أداة التقويم الخاصة وجه ا لوجه مع كل طالب/لة. 4

 مات الواضحة حول المهمة المطلوبة.تقديم التعلي 5

 قراءة المهمة بصوت واضح. 6

 اعطاء فترة انتظار مناسبة لإلجابة عن السؤال. 7

تسجيل عالمة الطالب/لة مباشرة بعد االنتهاء من إجابته. 8

تطبيق التعليمات المتعّلقة بانتقال الطالب/لة بين المستويات بشكل 9
 صحيح.

جيل مستوى الطالب حسب أدائه بشكل صحيحتس 10
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 (2ملحق رقم )

نماذج لنتائج تقييم طلبة

(1مثال )

             

(2مثال )

KG1.11.22.12.23.13.2القراءة
الوعي الصوتي 

المفردات

قراءة أصوات الحروف

ستيعاب القرائياال

الكتابة

مستوى الصف المناسب ل
 الطالب

KG1.11.22.12.23.13.2القراءة
الوعي الصوتي

المفردات

قراءة أصوات الحروف

ستيعاب القرائياال

الكتابة

الصف المناسب لمستوى 
 الطالب
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(3ملحق)
 رنامج داخل الغرفة الصفيةتطبيق الب

من  %55يحلُّون المسائل الحسابية ب فهم إلى الطلبة الذين يقرأون باستيعاب و  يسعى البرنامج إلى رفع نسبة
 طالب الصفوف المبكرة في المدارس الحكومية األردنية. 

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

 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 وصواًل للهدف المرجو.
 ة النتائج: يتم مقارنة نتائج االختبار مع مستوى النتيجة المطلوب الوصول إليها.مقارن 
 .اتخاذ القرار: بناء على نتائج تحليل أداة التقويم يتم اتخاذ القرار المناسب للتدخل وتقديم الدعم المناسب
  من الطلبة إلى إتقان المهارات المطلوبة. %80النتيجة: أن يصل 
 ؟  %80ماذا تعني النتيجة  -
فما فوق فهذا مؤشر لتحقيق الطلبة المستوى المطلوب للمهارة وعدم حاجتهم للدعم. %80إذا كانت النتيجة  -
 فهذا مؤشر لعدم تحقيق الطلبة المستوى المطلوب للمهارة وحاجتهم للدعم. %80إذا كانت النتيجة أقل من  -
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في المهارة المطلوبة.  %80آليات مقترحة لتنفيذ الدعم للطلبة الذين لم يصلوا إلى نسبة -
 تخصيص حّصة من حصص التقوية لتقديم أنشطة الدعم مع جميع الطلبة وفق اآللية اآلتية: -1
دِّد حصة ثانية من حصص التقوية  - دَّد المعلم حصة واحدة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة . كما ي ح  ي ح 

 لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات الحساب. 
دِّ - دُّ خ طَّة إجرائّيًة لتنفيذ أنشطة الدعم ي ح  د المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم بناًء على نتيجة أداة التقويم. وي ع 

 يوضح فيها ما يلي:
الم دَّة الزمنية التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة الدعم. -أ
 اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة. -ب

نفيذ الواردة في ملف المعلم.تطبيق األنشطة وفق آليات الت -ج
إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في أداة التقويم على الطلبة بعد تنفيذ برنامج الدعم    على الطلبة  -د

بعد تنفيذ برنامج الّدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة  %80الختبار مدى امتالكهم للمهارة. فإذا حقَّق  الطلبة نسبة 
رى وبنفس اآللية السابقة. أّما إذا لم ي حقِّق الطلبة الّنتيجة المطلوبة فعلى المعلم االستمرار بتنفيذ الّدعم في مهارة أخ

قِّق الطلبة الّنتيجة المطلوبة. أنشطة الّدعم في المهارة ذاتها حتى ي ح 
 تخصيص خمسة عشر دقيقة في بداية الحصة لتقديم أنشطة الدعم للطلبة وفق اآللية اآلتية:  -2
دَّ - دِّد ي ح  د المعلم خمسة عشر دقيقة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة في حصص اللغة العربية. كما ي ح 

 خمسة عشر دقيقة من حصص التقوية لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات الحساب في حصص الرياضيات. 
دِّد المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم بناًء على نتيجة أداة التق- دُّ خ طَّة إجرائّيًة لتنفيذ أنشطة الدعم ي ح  ويم. وي ع 

 يوضح فيها ما يلي:
 الم دَّة الزمنية التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة الدعم. -أ
 اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة.  -ب
 تطبيق األنشطة وفق آليات التنفيذ الواردة في ملف المعلم  -ج
أداة التقويم على الطلبة بعد تنفيذ برنامج الدعم على الطلبة الختبار  إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في  -د

بعد تنفيذ برنامج الدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة الدعم في  %80مدى امتالكهم للمهارة. فإذا حقَّق  الطلبة نسبة 
المعلم االستمرار بتنفيذ أنشطة  مهارة أخرى وبنفس اآللية السابقة. أّما إذا لم ي حقِّق الطلبة النتيجة المطلوبة فعلى

قِّق الطلبة النتيجة المطلوبة.  الدعم في المهارة ذاتها حتى ي ح 

 تخصيص خمسة عشر دقيقة في نهاية الحصة لتقديم أنشطة الدعم للطلبة. -3
دَّد المعلم خمسة عشر دقيقة لتنفيذ أنشطة الدعم ألحد مهارات القراءة في حصص اللغة العربية. كما ي ح  - دِّد ي ح 

 ت.د مهارات الحساب في حصص الرياضياخمسة عشر دقيقة من حصص التقوية لتنفيذ أنشطة الدعم ألح
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دُّ خ طَّة إجرائّيًة لتنفيذ أنشطة الدعم - دِّد المعلم المهارة التي تحتاج إلى الدعم بناًء على نتيجة أداة التقويم. وي ع  ي ح 
:يوضح فيها ما يلي

 .فيها تنفيذ أنشطة الدعم الم دَّة الزمنية التي سيتم -أ
 .اختيار األنشطة التي تدعم المهارة المطلوبة -ب
 تطبيق األنشطة وفق آليات التنفيذ الواردة في ملف المعلم.   -ج
الختبار تنفيذ برنامج الدعم على الطلبة  إعادة تطبيق الجزء المتعلق بالمهارة في أداة التقويم على الطلبة بعد  -4

بعد تنفيذ برنامج الدعم ينتقل المعلم لتنفيذ أنشطة الدعم في  %80حقَّق  الطلبة نسبة  مدى امتالكهم للمهارة. فإذا
مهارة أخرى وبنفس اآللية السابقة. أّما إذا لم ي حقِّق الطلبة الّنتيجة المطلوبة فعلى المعلم االستمرار بتنفيذ أنشطة 

قِّق الطلبة النتيجة المطلوبة.  الدعم في المهارة ذاتها حتى ي ح 

 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 

دة المعلم على تنفيذ ودعم الّدرس باألنشطة عناوين الدروس في كل صفٍّ من الصفوف الم بكرة. وذلك لمساع
 المناسبة من ملف المعلم للقراءة والحساب.

ا  .يخص التدريب فيمااألسئلة األكثر طرح 
ذ أداة التقويم؟نفّ أ  بالطلبة كيف في حال عدم اتساع الغرفة الصفية  -1

وتطبيق األداة. ن تقسيم الطلبة إلى مجموعتينيمك
 الوقت ذاته لجميع المدارس المشاركة في البرنامج؟ هل ت نّفذ أداة التقويم في -2

ال، للمعلم حرية اختيار الوقت المناسب بما يتناسب وما ورد في تعليمات تطبيق األداة.
هل يحتفظ الطلبة بنسخة ورقية من أداة التقويم؟ -3

ال، أداة التقويم يجب أن تبقى بعد تطبيقها محفوظة في ملف خاص لدى المعلم.
لبة نتائج أداة التقويم؟هل يعرف الط -4

ال، ال يجوز إطالع الطلبة على نتائج أداة التقويم.
 هل يمكن تأجيل تطبيق أداة التقويم بسبب غياب الطلبة؟ -5

يعاد تطبيق األداة على الطلبة الغائبين في حال تجاوز عددهم ثالثة طالب.
ة في البرنامج وتطبيقه في صّفه؟هل ي توّقع من المعلم الذي يعمل على حساب التعليم اإلضافي المشارك -6

نعم.

131



هل يشمل البرنامج معلمّي التربية الخاصة في غرفة مصادر التعلم للصفوف المبكرة؟ -7
نعم.

من المسؤول عن تصوير أداة التقويم للطلبة في الصفوف؟ -8
المدرسة هي المسؤولة عن التصوير والتزويد بالعدد المناسب لكل صف.

 على فقرات لم يتم تدريسها ب عد للطلبة؟لماذا تحتوى أداة التقويم  -9
أداة التقويم لصف الروضة واألول م صممة لقياس مدى تمكن الطلبة من المهارات األساسية لكامل تلك المرحلة، 

ومن الطبيعي أن ي جيب كل طالب عن الفقرات حسب التطّور النمائي له في القراءة والحساب. 
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(4ملحق )

 الوحدة الدراسية من
اسم النشاط المنهاج الوطني التفاعلي

آلية الدمج  مهارات مبادرة القراءة والحساب
بالرجوع إلى 

(2جدول)
نشاط الحساب نشاط القراءة
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امنثاليوم التدريبي ال

كتابة القصة الشخصية المصورة

 مقدمة:
 الجلسات التدريبية لهذا اليوم الموضوعات اآلتية:سيتم التعرف من خالل 

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 وصواًل للمخرج النهائي للقصة.
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الجلسة الثالثة: تتناول طرق تدریس القراءة لطلیة الصفوف الثالثة األولى



 الجلسة األولى

كتابة القّصة الشخصّية المصورة

النتاجات العامة للجلسة
تعرُّف المشاركين على اآلتي:-

 مفهوم كتابة القصة الشخصّية المصورة.-
تابة القّصة الشخصّية المصورة.أهمّية  تعليم ك-
 إجراءات كتابة القّصة الشخصّية المصورة.-

النتاجات الخاصة
تمكُّن المشاركين من تحديد اآلتي:-

 مفهوم القّصة الشخصّية المصورة.-
تعليم القّصة الشخصّية المصورة في تنمية قدرات الطلبة في جوانب مختلفة.أثر -
 رة. كتابة القّصة الشخصّية المصو  مراحل-
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 كتابة القّصة الشخصّية المصورة.: الموضوع الرئيس
.ة كتابة القّصة الشخصّية المصورةمقدم :الموضوع الفرعي

دقيقة( 90زمن النشاط: )        1 رقم النشاط:
األولى: لجلسةلمصورة.      امقدمة كتابة القّصة الشخصّية ا اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
السؤال اآلتي: ع ْد بذاكرتك إلى الماضي وتحدث عن خبرتك في المشاركين يسأل ( و 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )

 تعلم الكتابة التعبيرّية. 
دقائق(    10)    

هدف النشاط
: اآلتي يتعرف المشاركون إلى -

 مفهوم القّصة الشخصّية المصورة.-
 أهمّية كتابة القّصة الشخصّية المصورة.-
لفة.نماذج تمّثل كتابة القّصة الشخصّية المصورة للطلبة من أعمار مخت-

دقائق( 5التعّلم القبلي:                                                                                     )   
 يطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي: كيف نجعل الطالب كاتًبا صغيًرا؟-

قة بستة ألوانورق عرض، أقالم تخطيط، قصاصات الص، حاسوب، Data Show)جهاز العرض) أدوات النشاط:
جيكسو، التأمل.استراتيجية تنفيذ النشاط: 

دقيقة( 75)                                                                                          اإلجراءات:
: مقدمة 
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 دقائق( 1)            توضح مفهوم كتابة القّصة الشخصّية المصورة. (5رقم ) شريحةالقوم المدّرب/اة بعرض ي-

136



 دقيقة( 30)                             الدراسة الذاتية:                                                       
العناوين اآلتية لقراءة القّصة الجهرّية دراسة ذاتية:  سّية ) استراتيجية جيكسو( لدراسةالعمل ضمن مجموعات سدا-

ثراء المعجم اللغوّي،  أهمّية كتابة القّصة الشخصّية المصورة للطلبة في تنمية مهارات الطلبة بالتهجئة واإلمالء، وا 
جابة للمثيرات، وتنمية قدرات الكتابة، وتعزيز استخدام األنماط اللغوّية والقدرة على تشكيل التراكيب والجمل، واالست

إثراء المعجم اللغوّي( والمجموعة الثالثة التهجئة واإلمالء( والمجموعة الثانية ت ْدر س  )المجموعة األولى ت ْدرس )
تجابة للمثيرات( المجموعة الخامسة االسالقدرة على تشكيل التراكيب والجمل( والمجموعة الرابعة ت ْدر س  )ت ْدر س  )

ت ْدر س  )عملية الكتابة( والمجموعة السادسة ت ْدر س  )األنماط اللغوّية(. 
    دقيقة( 25)                                                                     التدريب على التدريس:        

أهمّية كتابة القّصة الشخصّية المشاركون ي د رِّسون  ضمن مجموعاتهم األم السداسّية باستخدام استراتيجّية جيكسو -
ثراء المعجم اللغوّي، والقدرة على تشكيل التراكيب المصورة لألطفال في تنمية ق درات الطلبة في التهجئة واإلمالء، وا 

فالمشارك األول ي د رِّس  . والجمل، واالستجابة للمثيرات، وتنمية قدرات الكتابة، وتعزيز استخدام األنماط اللغوّية 
والمشارك الثالث ي د رِّس  إثراء المعجم اللغوّي أهمّية القصة في تنمية قدرات  التهجئة واإلمالء  والمشارك الثاني 

والمشارك الخامس ي د رِّس  ي د رِّس  القدرة على تشكيل التراكيب والجمل والمشارك الرابع ي د رِّس  االستجابة للمثيرات 
استخدام األنماط اللغوّية.  عملية الكتابة والمشارك السادس

دقائق(10)     التقويم الختامي: التأمل.
     يقوم المدّرب/اة بتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتقديم اإلجابة عن استفسارات المشاركين. -

 اإلطار النظري والنشرات:
   المادة النظرية بعنوان: مهارات غير أساسية في القراءة: )كتابة القصة الشخصية المصّورة(
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 الجلسة الثانية

القّصة الشخصّية المصورة

 العامة للجلسة اجاتالنت
.وتطبيقاتها استراتيجيات كتابة القّصة الشخصّية المصورة المشاركين تعّرف-

النتاجات الخاصة
 ن تدريس استراتيجيات كتابة القّصة اآلتية:يق المشاركيطبت-

توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا.-
 التخطيط لكتابة القّصة صفحة بعد صفحة.-
 المسودة: كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث. كتابة-
 المراجعة: بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور.-
ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب.- التحرير: إعادة قراءة النّص وا 
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 كتابة القّصة الشخصّية المصورة. : الموضوع الرئيس
تطبيقات عملّية على كتابة القّصة الشخصّية المصورة.: الموضوع الفرعي

زمن النشاط:90 دقیقة رقم النشاط1
 اسم النشاط: تطبیقات عملّیة على كتابة القّصة الشخصّیة المصورة .                   الجلسة: الثانیة  

 التهيئة والتحفيز
  دقائق( 5)يطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي: كيف نجعل الطالب كاتًبا مبدًعا؟  

 هدف النشاط 
 :يطبق المشاركون تدريس استراتيجيات كتابة القّصة الشخصّية اآلتية

فكير بأحداث مهمة في حياتنا.توليد األفكار من خالل الت-
 التخطيط لكتابة القّصة صفحة بعد صفحة.-
 كتابة المسودة: كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث.-
 المراجعة: بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور.-
ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب - .التحرير: إعادة قراءة النّص وا 

دقائق( 5)              م القبلي:التعلّ 
 يطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي: ما أهمّية تعليم كتابة القّصة للطالب في سنٍّ مبكرة؟

 لكتابة القّصة، أقالم، ألوان.، ورق مسّطر Data Show) جهاز العرض) أدوات النشاط:
 مجموعات ثنائية. استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات:
 (موضًحا النتاجات العامة والخاصة3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) .للجلسة التدريبية

 دقائق( 10)                                           :                                                  مقدمة 
كتابة القّصة الشخصّية المصورة  استراتيجيات ( ويتحدث فيها عن10-9-8-7-6-5-4الشرائح رقم ) يعرض المدّرب/اة

التفكير بأحداث مهمة في حياتنا والتخطيط لكتابة القّصة صفحة بعد صفحة وكتابة المسودة: )توليد األفكار من خالل 
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على السطور والتحرير:  م أوكتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث والمراجعة: بإضافة الحوار داخل فقاعات الكال
ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب ي يمكن العمل عليها في أنشطة كتابة القّصة الت (إعادة قراءة النّص وا 

  . الشخصّية ويوّضحها

دقيقة(        60)                                                                 التطبيق:                        
:ع  طلبة الصفوف األولى على ك يقول المدّرب/اة للمشاركين صّية المصورة. تابة القّصة الشخاليوم سنتعلم كيف ن ّشجِّ

باتّباع خطوات محددة أرجو منكم ارتداء قبعات كتابة القّصة الشخصّية المصورة  استراتيجّيات اآلن سأقوم بتدريس
 .   طلبة الصفوف األولى

ة مع مراعاة كتابة القّصة الشخصّية المصورة حسب التسلسل الوارد في الماّدة التدريبيّ  المدّرب/اة: ينمذج استراتيجيات
 ما يلي:
.كتابة اسم االستراتيجّية التي يتّم تدريسها على السبورة أو على لوحة وعرضها أمام المشاركين-

اتّباع خطوات الروتين الواردة في تدريس كّل استراتيجّية ) التهيئة، النمذجة، الممارسة الموّجهة، الممارسة -
المستقلة(.

لة الممارسة الموجهة.   التركيز على العمل الثنائّي في مرح-
 استخدام األوراق المسطرة الخاّصة بكتابة القّصة.-
توظيف الرسم في المواضع التي أشارت إليها االستراتيجيات في الماّدة التدريبّية. -

.دقائق(     10)           التقويم الختامي: مرحلة التأمل
يقوم المدّرب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها. 

 اإلطار النظري والنشرات:

   رية بعنوان: مهارات غير أساسية في القراءة: )كتابة القصة الشخصية المصّورة(المادة النظ
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 :المقدمة

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

، وبعقل مفتوح ذلك ألن القراءة كانت وما زالت، وستبقى أداة التعلم ومفتاح والتواصل معها بوعي
  .الدخول إلى عالم المعرفة

والقراءة في طبيعتها عمليات ذهنية أدائية معقدة، وتشّكل مع المهارات اللغوية األخرى االستماع 
وعليه يعتمد الفرد في  أنظمة اللغة وأهمها على اإلطالق، زوالتحدث والكتابة نظاما لغويا يعّد أبر 

  .اكتساب اللغة، واستخدامها في مواقف الدرس والحياة
 يدخل بوساطتها الفرد عالم العمل والمعرفة ،الشخصية لحياة اإلنسان مكمالً  اً جزء القراءة تعد   

ل التعليمية وخاصة األساسية ومن أجل هذا أولى المربون القراءة جل اهتمامهم في جميع المراح
وقد أدرجنا في هذه المادة التدريبية القراءة على جلستين لوجود فرق واضح بين كل مرحل ، منها

  .وأخرى من المراحل األساسية الدنيا
 .المهارات القرائية تدريس خطواتوفي هذه الجلسة سوف نستعرض     

ومدلولــه وتعــد عمليــة مركبــة ترجمــة الرمــوز المكتوبــة الــى كلمــات منطوقــة، والــربط بــين الرمــز المكتــوب   القراءة
تشترك فيها العين واللسـان والعقـل، فـالعين تقـوم بالتفرقـة بـين رمـز مكتـوب وآخـر، وينطقهـا اللسـان، امـا 

  .العقل يقوم على ادراك المعنى
        
  : النتاج العام للجلسة 

واتها المهارات القرائية حسب خطتمكين المتدربين من إكساب طلبتهم القدرة على اتقان      
  .الصحيحة

  : النتاجات الخاصة

.القراءةخطوات تدريس  تنفيذ •
.السليمة المعبرة القراءةامتالك مهارة  •
. تكوين اتجاهات إيجابية نحو القراءة •

  :)الربط ( التهيئة والتعلم القبلي 
  التجريد تعد مهارة أساسية للقراءة ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟ :طرح السؤال اآلتي

−  مهارة رئيسة من مهارات اللغة العربية؟ القراءةلَم تعد  

الجلسة الثالثة: تدریس القراءة في كتب 
الصفوف الثالثة األولى
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               زمن النشاط 30 دقیقة
  الجلسة الثالثة        

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

  يستنتج المتدرب خصائص الطلبة النمائية المتعلقة بالقراءة

  .المدرسّية، قرطاسّية، الكتب 

الكلمات ( يبين المدرب للمتدربين أهمية القراءة وانها عملية معقدة، تشمل تفسير الرموز المكتوبة
.وربطها بالمعنى ثم تفسير تلك المعاني وفقًا لخبرات القارئ

التفكير بفوائد القراءة للطلبة، وكتابة فائدة يفكر بها ويعلقها على اللوحة 

 .يطلب المدرب من المتدربين زيارة المعروضات على اللوحة والجدار وقراءة الفوائد وٕابداء الراي

كيف ُنحبب الطلبة بالقراءة؟ بعد المناقشة يعرض نشرة رقم 

 .يطلب المدرب من المتدربين استنتاج طرائق يمكن استخدامها لتحبيب الطلبة بالقراءة
) ج/١(قم يكتب المدرب أو احد المتدربين االجابات على لوح العرض، يعرض المدرب نشرة ر 

، ويتابع مناقشتهم بخصائص الطالب النمائية المتعلقة بالقراءة، والتي يمكن ان 

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس : 
  .القراءةتدريس مهارة : 

                               (                          
                        .القراءة للصفوف الثالثة األولىمهارة 
طرح سؤال على المتدربين، ما هو آخر كتاب قرأته؟ ما الذي استفدته من الكتاب؟  
. القراءةفوائد  المتدرب تعرفي - 
  .القراءة للطلبةفوائد  يذكر المتدرب - 
  .يبين المتدرب كيف نحبب الطلبة بالقراءة - 
يستنتج المتدرب خصائص الطلبة النمائية المتعلقة بالقراءة - 

  .أنواع القراءة، وخطوات تدريس التحليل والتركيب
، قرطاسّية، الكتب  (Flip chart)أقالم تخطيط، أوراق قالب

النشاط تنفيذ   ، التعلم باألنشطةمجموعات: استراتيجية

يبين المدرب للمتدربين أهمية القراءة وانها عملية معقدة، تشمل تفسير الرموز المكتوبة
وربطها بالمعنى ثم تفسير تلك المعاني وفقًا لخبرات القارئ) 

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

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

كيف ُنحبب الطلبة بالقراءة؟ بعد المناقشة يعرض نشرة رقم : االتي يناقش المدرب المتدربين بالسؤال
 .ليبين لهم نقاط ذكروها ونقاط غابت عنهم

يطلب المدرب من المتدربين استنتاج طرائق يمكن استخدامها لتحبيب الطلبة بالقراءة
يكتب المدرب أو احد المتدربين االجابات على لوح العرض، يعرض المدرب نشرة ر 

، ويتابع مناقشتهم بخصائص الطالب النمائية المتعلقة بالقراءة، والتي يمكن ان لمقارنتها مع اجاباتهم
  تفيد المعلم في داخل الغرفة الصفية

: الموضوع الرئيس
تدري مهارة : الموضوع الفرعي

)                               ١: (الّنشاط رقم
مهارة : الّنشاط اسم

  :التهيئة والتحفيز
     :الّنشاط هدف

     -
    -
    -

أنواع القراءة، وخطوات تدري التحليل والتركيب :التعلم القبليّ 
أقالم تخطيط، أوراق قالب: أدوات الّنشاط

استراتيجية تنفيذ النشاط
  : االجراءات

يبين المدرب للمتدربين أهمية القراءة وانها عملية معقدة، تشمل تفسير الرموز المكتوبة −
) والتراكيب

يطلب المدرب من المتدربين−
أمام الزمالء

يطلب المدرب من المتدربين زيارة المعروضات على اللوحة والجدار وقراءة الفوائد وٕابداء الراي−
يعرض المدرب نشرة رقم −
يناقش المدرب المتدربين بالسؤال−

ليبين لهم نقاط ذكروها ونقاط غابت عنهم) ب/١(
يطلب المدرب من المتدربين استنتاج طرائق يمكن استخدامها لتحبيب الطلبة بالقراءة−
يكتب المدرب أو احد المتدربين االجابات على لوح العرض، يعرض المدرب نشرة ر −

لمقارنتها مع اجاباتهم
تفيد المعلم في داخل الغرفة الصفية
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 .تفعيل صورة المحادثة الخاصة بالدر كمقدمة لحصة القراءة
  ، قرطاسّية،  (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

.يطلب المدرب من المتدربين فتح كتب الصفوف الثالثة األولى على نصوص قراءة
. ثالثة نصوص من كتب الصفوف الثالثة األولى

.القراءة؛ لتحديد أهّم خطوات تدريس مهارة 
.، وعرضه أمام المتدربين

.القراءةخطوات تدري مهارة 

.تنفيذ حصة صفية في القراءة من درو مختارة من كتب الصفوف الثالثة األولى

  
  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
  .القراءةتدريس مهارة 

   (
     خطوا  الجلسة الثالثة

  قصة قصيرة؟يطلب المدرب من المتدربين سرد 
. القراءةخطوات تدريس مهارة  المتدربون تعرفي 
  .ينفذ المتدربون حصة قراءة للصفوف الثالثة األولى 

تفعيل صورة المحادثة الخاصة بالدرس كمقدمة لحصة القراءة
، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Data show)جهاز الحاسوب، جهاز العرض

  .الكتب المدرسّية
النشاط تنفيذ   مجموعات: استراتيجية

.توزيع المتدّربين إلى مجموعات بإحدى الطرق الُمتعارف عليها
يطلب المدرب من المتدربين فتح كتب الصفوف الثالثة األولى على نصوص قراءة

ثالثة نصوص من كتب الصفوف الثالثة األولىعلى المتدّربين،  )٢(العمل رقم
.يمهل المدرب المتدربين خمس دقائق لإلطالع على النصوص

؛ لتحديد أهّم خطوات تدري مهارة )تشاركّية(بصورة  إجراء حوار بين المدرب والمتدربين
، وعرضه أمام المتدربين (Flip chart)توثيق ما توّصلت إليه المجموعات على ورق قالب

خطوات تدريس مهارة  ى؛ للوصول إلإجراء حوار لمناقشة عمل المجموعات
.القراءة، المتضّمنة خطوات تدريس مهارة )٢(

تنفيذ حصة صفية في القراءة من دروس مختارة من كتب الصفوف الثالثة األولى

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدري مهارة : الموضوع الفرعي

   زمن النشاط: 30 دقیقة                                                                                ٢: (الّنشاط رقم
تدري مهارة اسم النشاط: تدریس مهارة القراءة لطلبة الصفوف الثالثة األولى

يطلب المدرب من المتدربين سرد   :التهيئة والتحفيز
 -     :الّنشاط هدف

ينفذ المتدربون حصة قراءة للصفوف الثالثة األولى -     
تفعيل صورة المحادثة الخاصة بالدر كمقدمة لحصة القراءة :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جهاز العرض: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

استراتيجية تنفيذ النشاط
  :اإلجراءات

توزيع المتدّربين إلى مجموعات بإحدى الطرق الُمتعارف عليها−
يطلب المدرب من المتدربين فتح كتب الصفوف الثالثة األولى على نصوص قراءة−
العمل رقمتوزيع ورقة  −
يمهل المدرب المتدربين خم دقائق لإلطالع على النصوص−
إجراء حوار بين المدرب والمتدربين−
توثيق ما توّصلت إليه المجموعات على ورق قالب−
إجراء حوار لمناقشة عمل المجموعات−
(مالنشرة رقعرض  −
تنفيذ حصة صفية في القراءة من درو مختارة من كتب الصفوف الثالثة األولى −
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  :ة عصف ذهني  بطرح السؤال التالي
  .؟ واالستماع لإلجابات الفرديةبصفكمهارات القراءة الخاصة 

  

  ، قرطاسّية، (Flip chart)، أقالم تخطيط، أوراق قالب

. كتاب الطالب للصفوف الثالثة األولى على المجموعات حسب الصف الذي تدرسه المجموعة
/ في الصف األول األساسي، في الصفين الثاني والثالث

.القراءة وتسلسلهاأهّم خطوات تدريس 

  .كتاب لغتنا العربيةأساليب تدريس 
    .ات القراءة في الصفوف الثالثة األولىتدريس مهار 

       
التطبيق الع

ة عصف ذهني  بطرح السؤال التاليمراجعة بالخطوات السابقة من خالل جلس
مهارات القراءة الخاصة  واآلن ومن خالل ما تعلمناه في النشاط السابق، كيف تدرس

                      .القراءةخطوات تدريس مهارة ل اً عملي
  .القراءة بأنواعها
، أقالم تخطيط، أوراق قالب(Dat show)عرض زجهاز الحاسوب، جها

  .الكتب المدرسّية
  مجموعات، تطبيق عملي: 

.توزيع المتدّربين إلى مجموعات بإحدى الطرق الُمتعارف عليها
كتاب الطالب للصفوف الثالثة األولى على المجموعات حسب الصف الذي تدرسه المجموعة

في الصف األول األساسي، في الصفين الثاني والثالث(  ةلدروس القراءللتخطيط  ساعة ربعيمهل المدرب المجموعات 
.حسب الخطوات التي تعلمها )الموزعة/ التفسيرية
.من قبل المجموعات وتبادل الخبرات 

أهّم خطوات تدري  للتأكيد على؛ )تشاركّية(بصورة  إجراء حوار بين المدرب والمتدربين
.؛ ومناقشة اإليجابيات والسلبياتإجراء حوار لمناقشة عمل المجموعات

أساليب تدري : الموضوع الرئيس
تدريس مهار : الموضوع الفرعي

(30زمن النشاط 30 دقیقة                     رقم الّنشاط: (٣) .
لي ل

مراجعة بالخطوات السابقة من خالل جلس :التهيئة والتحفيز
واآلن ومن خالل ما تعلمناه في النشاط السابق، كيف تدرس

عملي يطبق :الّنشاط هدف
القراءة بأنواعهاخطوات  :التعلم القبليّ 
جهاز الحاسوب، جها: أدوات الّنشاط
الكتب المدرسّية               

: استراتيجية تنفيذ النشاط
 :اإلجراءات

توزيع المتدّربين إلى مجموعات بإحدى الطرق الُمتعارف عليها−
كتاب الطالب للصفوف الثالثة األولى على المجموعات حسب الصف الذي تدرسه المجموعةتوزيع  −
يمهل المدرب المجموعات −

التفسيرية/ القدوة واالقتفاء
من قبل المجموعات وتبادل الخبرات تنفيذ حصص القراءة−
إجراء حوار بين المدرب والمتدربين−
إجراء حوار لمناقشة عمل المجموعات−
  

الجلسة الثالثة اسم النشاط: التطبیق العملي لتدریس القراءة
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  :التقويم الختامي
ما خطوات تدريس مهارة القراءة للصفوف الثالثة األولى؟ −

  :االمتداد
  :يطلب المدرب من المتدربين البحث في إجابات لالسئلة اآلتية

  بطبيعة القراءة؟الصفوف الثالثة األولى األساسية ما مدى وعي معلمي  −
معلمي هذه الصفوف للمبادئ األساسية لتعلم القراءة وتعليمها؟  ةما مدى ممارس −
مدى وعي معلمي اللغة العربية في الصفوف األولى لمفهوم القراءة ومبادئ تعّلمها ما  −

  ؟التعليموتعليمها، ومدى ممارستهم لها في مواقف 

  :المراجع

طبيعتــه عملياتــه، وتــذليل : الفهــم عــن القــراءة) ١٩٩٩(عصــر، حســني عبــد البــاري،  −
  .مركز اإلسكندرية للكتاب: اإلسكندرية، مصاعبه

تعليم اللغة العربية والتحديات الثقافية التي تواجه ، )١٩٩٧(الناقة، محمود كامل، −
  .عين شمس كلية التربية، جامعة: القاهرة ، مناهجنا الدراسية
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 تاسعال ليوم التدريبيا

ومهارة العدّ مهارات الحساب الرئيسة 

المقدمة

وكلما كان الطلبة أكثر مرونة ومهارة في استخدام استراتيجيات ، إن فهم األطفال لألعداد متجّذر في عملية العد
العد المتنوعة، كلما أصبح من األرجح أن يستخدموا استراتيجيات عّد عالية المستوى في عّد مجموعات من 

 (.Fosnot, 2005" )األشياء
يوفر العد ، والعمليات الحسابية المختلفة كما و إعطاء معًنى وفهًما لعملية الضربيساعد العد القفزي على  

 التصاعدي والتنازلي األساس والقاعدة إلستراتيجيات الجمع والطرح والقسمة.
 ث جلساٍت على النحو اآلتي:إذ تتوزع  فعالياته على ثال .التاسعنرحب  بكم في جلسات اليوم التدريبّي 

، والمهارات الفرعية الخاصة بكل االجلسة األولى: سيتم التحدث عن مهارات الحساب والمكونات األساسية فيه
 مهارة على حدة.
في هذه الجلسة سيتعرف المشاركون على مفهوم العد ومهاراته الفرعية ومعرفة متى مهارة العد، الجلسة الثانية: 

 يقة مالئمة للموقف، وامتالك مهارة تطبيقها بمرونة ودقة وكفاءة.وكيف تستخدم بطر 
: سيتعرف المشاركون في هذه الجلسة تطبيقات مهارة العد واتقانها من خالل الدراسة الذاتية ثالثةالجلسة ال

  .وتطبيق المهارات
النتاجات العامة 

 المشاركين اآلتي: تعرف-
في الحساب. األساسيةالمهارات  -
.دّ مفهوم الع -

 النتاجات الخاصة
:اآلتين يالمشارك تعّرف-

 في الحساب. األساسيةالمهارات -
 لمهارة العد.المهارات الفرعية -

ن بين العد النمطي والعد الحسي.تمييز المشاركي-
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بإتقان.تدريس مهارات العد المشاركين تطبيق -
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 تاسعاليوم التدريبي ال

  األولىالجلسة 
 األساسية مهارات الحساب

 النتاجات العامة للجلسة 
للصفوف المبكرة. األساسيةمهارات الحساب المشاركين تعرُّف  -

النتاجات الخاصة
مفهوم الحساب. المشاركين توضيح -
 المشاركين ما يأتي: تعرُّف -

للصفوف المبكرة. األساسيةمهارات الحساب  -
مهارات الحساب الفرعية وتطبيقاتها. -
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.للصفوف المبّكرة األساسيةقدمة في مهارات الحساب مالموضوع الرئيس: 
 األساسيةمعرفة مهارات الحساب الموضوع الفرعي: 

دقيقة( 90)زمن النشاط:    1رقم النشاط: 
  األولىالجلسة:     .  األساسيةمهارات الحساب اسم النشاط: 

 دقائق( 10:                                                                                   )التهيئة والتحفيز
يستمع  مية الحساب في حياتنا اليومّية؟يطرح السؤال اآلتي: ما أه( و 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

حول السؤال المطروح.  ادرب/اة إلجابات المشاركين ويدير نقاشً الم
 هدف النشاط: 

.األساسيةمهارات الحساب  يتعرف المشاركون-

التعّلم القبلي: 

في الحساب. األساسيةمعرفة المفاهيم -
 أدوات النشاط: 

 تخطيط، ملف المعلم لمادة الرياضيات. ورق عرض، جهاز عرض، الصق ورقي، أقالم
 تيجية تنفيذ النشاط: استرا

. (شارك– ناقش –فكر استراتيجية )تعلم جماعي، 
دقيقة( 30:                                                                                           )اإلجراءات

 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 المشاركين في مجموعات. درب/اةالميوّزع -
 ، برأيك؟ األساسية: ما مهارات الحساب اآلتي سؤالويطرح ال (5الشريحة رقم ) المدرب/اةيعرض -
 لكل مجموعة ورقة عرض واحدة، وأقالم تخطيط، والصق ورقي.  المدرب/اةيقّدم -
، ويقوم كل مشارك ساسيةاألمن المشاركين العمل بشكل فردي على تحديد مهارات الحساب  المدرب/اةيطلب -

، ومنها يتم مشاركة المجموعة األساسيةبالعمل مع زميله ضمن المجموعة ما تم تحديده من مهارات الحساب 
 دقيقة( 20)                                وكتابتها على ورقة اللوح القاّلب. األساسيةالكلية بمهارات الحساب 

في مكان بارز في قاعة التدريب، بحيث يقوم  األساسيةرات الحساب من مها نتائج العملالمجموعات  عرضت-
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 مشارك واحد من كل مجموعة بعرض نتائج عمل مجموعته.
 دقيقة( 30)                                                    على نتائج عمل المجموعات. المدرب/اةيعّقب -
 الحساب األساسية. مهارات ا( موّضحً 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
األساسية والمهارات الفرعية الخاصة  الحساب مهاراتويوّضح كل مهارة من  (7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 بكل منها. 

ملف المعلم لمادة الرياضيات إلطار النظري والنشرات:ا
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اليوم التدريبي التاسع

 الجلسة الثانية

العد ومهاراته الفرعية

تاجات العامة للجلسة الن
المشاركين اآلتي:تعرُّف -

.مفهوم العدّ  -
 . مهارات العّد الفرعية-

ي.مطي والحسّ مهارات العد النّ المشاركين لتطبيق -

النتاجات الخاصة
تعّرف المشاركين اآلتي:-

.مفهوم العدّ   -
 .العّد الفرعية مهارات-

.الحسي بإتقان النمطي والعدّ  بين العدّ  تمييز المشاركين-
ة بإتقان.الفرعيّ  مهارات العدّ  تطبيق المشاركين تدريس-
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.مهارة العد للصفوف المبّكرة الموضوع الرئيس:
 مهارات العد الفرعية.  الموضوع الفرعي:
رقم النشاط:1 

اسم النشاط: العدّ  ومهاراته الفرعیة 
دقيقة(   60) زمن النشاط:   

 ةالثاني الجلسة:
دقائق( 5)                                                                                   التهيئة والتحفيز

إلى يشير يستمع المدرب/اة ألناشيد المشاركين ثم   .تكليف المشاركين بذكر أنشودة يستخدمها في تعليم العد لطلبته
كونه يمّثل نمط معّين في العد يختلف  العد النمطي مهارات العد ويسّمى يعتبر مهارة منأن هذا األسلوب في العد 

 .العد عند تدريسالمعلمين  غالبية وهي مهارة أساسية يمتلكها في كل مرة )حسب نمط العد المطلوب(
هدف النشاط

يتعّرف المشاركون اآلتي:-
راته الفرعية. مفهوم العد النمطي ومها-
مفهوم العد الحسي ومهاراته الفرعية.-

ي.تطبيق مهارات العد النمطي والحسّ -
 في الحساب. األساسيةالمهارات  التعّلم القبلي:
ملف المعلم لمادة الرياضيات، حبات فاصولياء )كبيرة الحجم( أو  ،Data Show) جهاز العرض ) : أدوات النشاط

 .أي محسوسات يمكن عّدها
 النمذجة، التأمل., (شارك-ناقش -فكراستراتيجية ) تيجية تنفيذ النشاط:استرا

 اإلجراءات
 دقائق( 10)المقدمة:                                                                                           

  ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3شريحة رقم )اليعرض المدرب/اة -
ويشير أنه سيتم  ي ذّكر المدرب/اة المشاركين بمهارات الحساب األساسية التي تم مناقشتها في اليوم السابق-

 .خالل هذا اليوم وبقية المهارات في األيام اآلتية ي(مناقشة مهارة  )العد النمطي والحسّ 
ويستمع إلجاباتهم. ( ويدير النقاش مع المشاركين حول السؤالين 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 وعرض قائمة بالمهارات الفرعية للعد النمطي والحسي. (5)الشريحة رقم بعرض  المدرب/اةيقوم  -
لنا الطلبة عْد مجموعة يطرح السؤال اآلتي على المشاركين: برأيكم إذا سأو ( 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
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، يتناقش المشاركون في شارك-ناقش-استراتيجية فكر باستخدام كبيرة من األشياء، ما الذي تتوقع رؤيته؟
 اإلجابة.

نمذج ي)عد مجموعة كبيرة من المحسوسات(  ( لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان7يعرض المدرب شريحة رقم )-
دقيقة( 20)             .الصفية مع الطلبة في الغرفةالتدرب عليها كيفية 

.( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض8يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم )-
ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟-
 ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟-

أن المعلمة يمكنها تنفيذ االستراتيجية بطريقتين مختلفتين، إما العمل مع  المدرب/اةهنا يوضح  :مالحظة
مجموعة صغيرة وباقي المجموعات تعمل على مهام أخرى ثم تكرر المعلمة نفس النشاط مع باقي المجموعات. 

المجموعة على باقي  أو تعمل المعلمة مع مجموعة صغيرة على مرأى من باقي المجموعات ثم يتوزع طلبة
المجموعات ويعملون مع المجموعة على مهمة أخرى تحاكي المهارة الفرعية.

اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة.-
 رأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ب-
بتوجيه المشاركين إلى  التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوّصل ألهمية  المدرب/اةهنا يقوم : مالحظة 
 لتقدير مع مالحظة أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.ا
نمذج كيفية ي( العد باستخدام أجزاء الجسم) ( لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان9يعرض المدرب شريحة رقم )-

دقيقة( 20)            .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها 
.( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض10يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم )-

 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟-
ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟-
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة.-
 لغاية من هذا التسلسل؟برأيكم ما ا-

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

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

دقائق( 5)                        .التأمل-
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لو ، وسؤالهم: في المشهدين السابقينأمل ما حدث ( وي كلف المشاركين بت11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )
 كنت مكان المعلمة، ما اقتراحاتك للتحسين؟

 ار النظري والنشرات:اإلط
- Young Mathematicians at Work: Constructing Number Sense, Addition, and 

Subtraction by Catherine Twomey Fosnot .2005
 .11-3ملف المعلم لمادة الرياضيات: الصفحات من -
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.األساسيةالحساب  اتمهار  :الموضوع الرئيس
 .العّد ومهاراته الفرعية :الموضوع الفرعي

دقيقة( 30)زمن النشاط:      رقم النشاط:         2
 الثانية: الجلسة  اسم النشاط: العد ومهاراته الفرعیة.  

التهيئة والتحفيز
بتذكير المشاركين بالنشاط الذي أ نجز في اليوم السابق. المدرب/اةيقوم -

هدف النشاط
مهارات العّد. شاركون تدريسينمذج الم-

التعّلم القبلي: 
 ومهاراته. معرفة العدّ -

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

 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل.استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 اإلجراءات:

دقيقة( 30)           تية                                                              المرحلة األولى: دراسة ذا
يكّلف ، تتناسب مع عدد المهارات الفرعية مجموعات المشاركين إلى مقسّ ي  ( و 12يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

)العد واحدات، أغاني  للرياضيات اديرشاإل ملف المعلمكل مجموعة بقراءة مهارة من المهارات المرتبطة بالعد من 
وألحان العّد، العد القفزي، بطاقات األعداد، العد في مجموعات صغيرة لمحسوسات بشكل فردي، حذف عدد من 

 المحسوسات من المجموعة، التقدير والعد واحدات(.
 ( التي توّضح تعليمات النشاط كاآلتي: 13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

ة بإعداد موقف صفي لتقديم المهارة الخاصة بهم )يحاكي المواقف التي تم عرضها في المشاهد كل مجموع تقوم-
 دقائق. 3السابقة( بحيث ال تستغرق أكثر من 

على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصة (، 14يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
ئهم.بهم وعرض نموذج الموقف الصفي أمام زمال
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التاسعاليوم التدريبي 
 الثالثةالجلسة 

 العدّ تطبيقات مهارة 

 النتاجات العامة للجلسة 
. تطبيق المشاركين تدريس مهارة العد-

 النتاجات الخاصة
بإتقان. بخطوات واضحة مهارات العد الفرعيةتدريس  تطبيق المشاركين-
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.األساسيةالحساب ات مهار : الموضوع الرئيس
 .العّد ومهاراته الفرعية: الفرعيالموضوع 

دقيقة( 90)زمن النشاط:    رقم النشاط: 1
  الثالثة: الجلسة  اسم النشاط: العد ومهاراته الفرعیة- التطبیق. 

 ة والتحفيزالتهيئ
  النشاط السابقالذي أ نجز في  بتذكير المشاركين بالنشاط المدرب/اةيقوم.

 هدف النشاط
تطبيق مهارات العّد.-

التعّلم القبلي: 
هارات العد.ممعرفة العّد.-

  أدوات النشاط:
.، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط،  ملف المعلم لمادة الرياضياتData Show) جهاز العرض)

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل.

 اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 )دقيقة 70)              المرحلة الثانية: العرض                                                                  
تقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديم ( حيث س3المدرب/اة الشريحة رقم ) يعرض-

 دقائق لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي( 10نموذج الموقف الصفي. )كل مجموعة لها 
 تؤجل االستفسارات حتى االنتهاء من العرض.و تراقب باقي المجموعات المجموعة التي تعرض -

 دقيقة( 20)                          التأمل                                                       حلة الثالثة: المر 
جابة استفسارات و  (4بعرض الشريحة رقم ) المدرب/اةيقوم - التأمل في ما تم عرضه من ق بل المجموعات وا 

 المشاركين.
.11-3الرياضيات، الصفحات من ملف المعلم لمادة  :اإلطار النظري والنشرات
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 عاشراليوم التدريبي ال
ومهارة حل األسئلة مهارة التالعب باألعداد

نهم من إجراء مكّ األعداد والعملّيات عليها واستراتيجّيات الحساب التي ت   في الجلسات الثالث القادمة سنتحدث عن
وتطبيقاتها داخل الغرفة الصفية وفي الحياة  ابيةلحسالعمليات الحسابية بطالقة وفاعلّية. سنتحدث عن المسائل ا

 اليومية. 

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

ة ذهنيًّا وبشكل يومّي وتوفير قدر كبير من الممارسة الستخدام هذه االستراتيجيات التي يالحظ من الحسابي
 خاللها الطلبة أن بمقدورهم التوّصل للحل بأكثر من طريقة

ما تبقى من مهارات فرعية للتالعب باألعداد وتطبيقاتها العملية. الجلسة الثانية: سيتعّرف المشاركون على

سيتعرف المشاركون على مهارة حل المسائل ومهاراتها الفرعية. ثة:الجلسة الثال

النتاجات العامة للجلسة
تعرف المشاركين مفهوم المهارات اآلتية:-

مهارة التالعب باألعداد. -
مهارة حل المسائل الحسابية. -

اآلتيةمهارات المشاركين للتطبيق -
.ومهاراتها الفرعيةالتالعب باألعداد  -
 سابية ومهاراتها الفرعية.حل المسائل الح-

النتاجات الخاصة
تعّرف 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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 عاشراليوم التدريبي ال
 األولىالجلسة 

مهارة التالعب باألعداد

 النتاجات العامة للجلسة
تعّرف المشاركين اآلتي:-

.مفهوم التالعب باألعداد -
 . التالعب باألعداد الفرعية مهارات-

.الفرعية مهارات التالعب باألعدادالمشاركين لتطبيق -

 النتاجات الخاصة
مهارات الفرعية للتالعب باألعداد في الصفوف المبكرة.للالمشاركين ف يتعر -
لتالعب باألعداد.الفرعية لمهارات نمذجة المشاركين لمواقف صفّية لل-
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 . األساسيةالحساب ات مهار : الموضوع الرئيس
التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية :الموضوع الفرعي

دقيقة( 60) زمن النشاط:                   1.1 رقم النشاط:
  األولى: لجلسةالمهارات الفرعية للتالعب باألعداد.   ا اسم النشاط:

 دقائق( 5)                   :                                                                   التهيئة والتحفيز
المسألة اآلتية على المشاركين، ويطلب منهم حّلها دون تقديم  المدرب/اةيطرح  ,(4الشريحة رقم ) المدرب/اةيعرض -

ؤال اآلتي: ما األخطاء المفاهيمية التي من الممكن أن يرتكبها الطلبة خالل سأي مقترح للمساعدة طارًحا عليهم ال
حل المسألة؟

6+8 =      +4 
6×5×       =10

 هدف النشاط
تعّرف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة. -
.تطبيق مهارات التالعب باألعداد-

التعّلم القبلي: 
 مهارات العد.-

.ورق العرض، ملف المعلم لمادة الرياضيات ،Data Show) جهاز العرض ) أدوات النشاط:
مجموعات عمل، التأمل.النمذجة،  استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات:
( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 دقائق( 5)                              المقدمة:                                                                
  (.4ويعرض الشريحة رقم )بمراجعة  مفهوم التالعب باألعداد والمهارات الفرعية المرتبطة به  المدرب/اةيقوم -
نمذج كيفية ي( حقائق الضرب) بعنوان ادعدالتالعب باأل( لعرض فيديو لمهارة 6شريحة رقم ) /اةيعرض المدرب-

دقيقة( 20) .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها 
.( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض7يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم )-
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 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟ -
خدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ما االستراتيجية التي است -
اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -
رأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ب-
التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوّصل ألهمية تطوير الطالقة  المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلىهنا يقوم  مالحظة:

فيما يتعلق بعملية الضرب مع التركيز على التأكد من فهم الطلبة لحقائق الضرب وليس مجرد حفظها،  اإلجرائية للطلبة
 مع مالحظة أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.

( 100، 100، 10)اإلكمال إلى  بعنوان ادعدالتالعب باأل( لعرض فيديو لمهارة 8شريحة رقم ) /اةيعرض المدرب-
دقيقة( 20) .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها نمذج كيفية ي
.( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض9يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم )-

 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟-
التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ما االستراتيجية -
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة.-
 رأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ب-
ألهمية تطوير مهارات  ذي اتبعته المعلمة بغاية التوّصلالتسلسل الالمدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى هنا يقوم : مالحظة

 المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.أساسية للجمع والطرح ونالحظ أيضا أن 

 دقائق( 10)       التأمل.   
ر لو كنت مكان فك، وسؤالهم: ما حدث في المشهدين السابقين ( ويكلفهم بتأمل10يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

المعلمة، ما اقتراحاتك للتحسين؟

.54إلى  26ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  اإلطار النظري والنشرات:
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 . األساسيةالحساب ات مهار  الموضوع الرئيس:
.التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية الموضوع الفرعي:

دقيقة( 30) زمن النشاط:  1,2 رقم النشاط:
  األولى الجلسة:          .المهارات الفرعية للتالعب باألعداد اسم النشاط:

التهيئة والتحفيز
تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.-

 النشاط هدف
تعّرف المهارات الفرعية للتالعب باألعداد للصفوف المبكرة. -
.تطبيق مهارات التالعب باألعداد-

التعّلم القبلي: 
مهارات العد.-

 .ورق العرض، ملف المعلم لمادة الرياضيات ،Data Show) جهاز العرض ) أدوات النشاط:
 ل.النمذجة، مجموعات عمل، التأم استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات:
دقيقة( 30)                                                      المرحلة األولى: دراسة ذاتية                   

تتناسب مع عدد المهارات الفرعية ويكّلف  مجموعات م المشاركين إلىقسّ ي  (، و 11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
رشادي )الحساب باألعداد من اإل الملفارات المرتبطة بالتالعب باألعداد من كل مجموعة بقراءة مهارة من المه

 100و 10، المضاعفة والتنصيف، الحمل با1000و 100و 10منزلة واحدة، الحساب ضمن مضاعفات 
 (.1000و

 ( التي توضح تعليمات النشاط كاآلتي:12يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
لتقديم المهارة الخاصة بهم )يحاكي المواقف التي تم عرضها في  بإعداد موقف صفي تقوم كل مجموعة -

دقائق. 3المشاهد السابقة( بحيث ال تستغرق وقت أكثر من 
 ( ويستمع لعرض المجموعات.13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
ف يجب على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصة بهم وعرض نموذج الموق-

 الصفي أمام زمالئهم.
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عاشراليوم التدريبي ال
 الجلسة الثانية
 التالعب باألعداد

النتاجات العامة للجلسة:

تطبيق مهارات التالعب باألعداد الفرعية.-

النتاجات الخاصة:

 تعّرف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة.-
عدادنمذجة مواقف صفّية للمهارات الفرعّية للتالعب باأل-
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 مهارات الحساب األساسية. الموضوع الرئيس:
التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. الموضوع الفرعي:

رقم النشاط:  1                                                                        زمن النشاط: )90 دقيقة(
اسم النشاط: ااهملرات افلرعية للتالعب باألعداد استكمااًل للنشاط السابق                    الجلسة: اثانيةل 

التهيئة والتحفيز
تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.-

 هدف النشاط
.تطبيق مهارات التالعب باألعداد-

 التعّلم القبلي: 
مهارات العد.-

 أدوات النشاط:
.رض، ملف المعلم لمادة الرياضياتورق الع ،Data Show) جهاز العرض )

 استراتيجية تنفيذ النشاط:
النمذجة، مجموعات عمل، التأمل.

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

 )دقيقة 60)                        المرحلة الثانية: العرض                                                       
تقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديم ( حيث 3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 .دقيقة لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي( 15نموذج الموقف الصفي. )كل مجموعة لها 
 نتهاء من العرض.االستفسارات حتى اإل تي تعرض تؤجلباقي المجموعات تراقب المجموعة ال-

 دقيقة( 30)             المرحلة الثالثة: التأمل                                                                 
جابة  المدرب/اةيقوم ( 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )- بالتأمل في ما تم عرضه من ق بل المجموعات وا 

 ركين.استفسارات المشا
.54إلى  26ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  :اإلطار النظري والنشرات
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 عاشراليوم التدريبي ال
 الجلسة الثالثة

مهارة حل المسائل الحسابية

النتاجات العامة للجلسة:

المشاركين اآلتي:ف تعرّ -
مفهوم حل المسائل-
 .لمهارة حل المسائل الفرعية المهارات -

لمهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.لمشاركين لاتطبيق -

النتاجات الخاصة:
 ف المشاركين مفهوم حل المسائل، والمهارات الفرعية لها. تعرّ -
بإتقان: اآلتية الحسابيةلية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل آل المدرب/اة نمذجة-

 ) التغير(. –الجمع والطرح  -
الصفوف واألعمدة(.)  -الضرب -
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 الحسابيةحل المسألة  :الموضوع الرئيس
الصفوف واألعمدة( –التغير، الضرب  –)الجمع والطرح : الموضوع الفرعي

دقيقة( 90زمن النشاط: )      رقم النشاط:        1
  الثالثة: الجلسة  اسم النشاط: امهرات حل المسألة 

 التهيئة والتحفيز
في تعليم وتعلم الرياضيات  الحسابية، وأهمية حل المسائل الحسابيةيقوم المدّرب/اة بتعريف المشاركين بمفهوم المسألة 

دقائق( 5)            والحياة العملية.

ف النشاطاهدأ
المشاركين اآلتي:يتعرف -

مفهوم حل المسائل الحسابية -
 .لمهارة حل المسائل الحسابية مهارات الفرعيةال-

وهي: في الغرفة الصفية الحسابيةآلية تطبيق بعض المهارات الفرعية لحل المسألة  ينمذج المدرب/اة-
 ) التغير(. –ع والطرح الجم -
) الصفوف واألعمدة(. -الضرب -

التعّلم القبلي: 
مفهوم العد ومهاراته الفرعية.-
 مفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.-

، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط، ملف المعلم ، فيديو، سماعاتData Showجهاز العرض أدوات النشاط:
 .لمادة الرياضيات

 ، المناقشة، مجموعات عمل، التأمل.فيديو جية تنفيذ النشاط:استراتي
دقائق( 5)                                                                                  :مقدمة اإلجراءات:

اصة للجلسة التدريبية.( موضًحا النتاجات العامة والخ2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
مفهوم العد ومهاراته الفرعية ومفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.    ي ذّكر المدّرب/اة المشاركين ب-
 المقصود بمهارة حل المسائل؟ يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي: ما-
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 ( الخاصة بالتعريف بمهارة حل المسائل. 3يستمع المدرب/اة إلجابات المشاركين ثم يعرض الشريحة رقم )-
( ويطرح السؤال الوارد فيها على المشاركين: ما أهمية حل المسائل الحسابية؟       4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 –الجمع والطرح ،الحسابيةلعرض الفيديو التدريبي بعنوان )حل المسائل ( 5) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم-

 دقائق( 5)                                                                                     ر(.التغيّ 
 25)لذي تّم عرضه.( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو ا6يعرض المدرب الشريحة رقم )-

(دقيقة
مع المشاركين حول المشهد التمثيلي الذي تم عرضه يتم من خالله الوصول إلى تعريف  اً يدير المدرب/اة  نقاش-

اط اآلتية:المهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خالل مناقشة النق
 ها المعلم/اة في المشهد التمثيلي؟يكم ما االستراتيجية التي استخدمبرأ-
 ة الكساب الطلبة المهارة؟/اه المعلمتبعما أهمية التسلسل الذي ا-
 ة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة/الو كنت مكان المعلم-
الرياضيات حول آلية إدارة نشاط حل  من ملف المعلم لمادة 75إلى  72يشير المدرب/اة إلى الصفحات من -

 المسألة الحسابية في الصف.
الصفوف  –الضرب –الحسابّيةريبي بعنوان )حل المسألة لعرض الفيديو التد( 7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 دقائق( 5)                                                                                واألعمدة(.
 25).( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تّم عرضه8يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 (دقيقة
يناقش المدرب/اة المشاركين، بحيث يتم من خالله الوصول إلى تعريف المهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خالل -

مناقشة النقاط اآلتية:
ة  التي استخدمتها المعلم/اة في المشهد التمثيلي.برأيكم ما االستراتيجي-
ما أهمية والتسلسل  الذي اتبعته المعلمة الكساب الطلبة المهارة؟.-
؟.لو كنت مكان المعلمة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة -
( من ملف 75-73ويربط ما تم مناقشته مع ما هو موجود في صفحة ) تمع المدرب/اة إلجابات المشاركينيس-

دقائق( 10)   المعلم لمادة الرياضيات.            
دقائق( 10)    ة التأمل.       التقويم الختامي: مرحل

جابة استفسارات المشاركين.- ضمن المجموعات  يقوم المدّرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته وا 
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 عشرحادي اليوم التدريبي ال
 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.
العامة في الحساب وتعريف المشاركين بأهمية  أداة المسحسيتم الحديث في هذه الجلسة عن  الجلسة الثالثة: 

عتمادنا من خاللها على تشخيص قدرات الطلبة هذه األداة ومكوناتها والتي تعتبر حجر أساٍس في المبادرة ال
 ومعرفة نقاط الضعف لديهم ضمن المهارات المطروحة في الحساب والتي ت عنى بها

تاجات العامة الن
المشاركين اآلتي:ف تعرّ -

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

النتاجات الخاصة 
 تحديد مفهوم حل المسائل ومهاراته الفرعية.-
 لفرعية لحل المسائل بإتقان.آلية تدريس المهارات ا المدرب/اة نمذجة-
ادراك أهمية تقويم الطلبة مستخدمين أداة  المسح العامة لقياس المهارات المكتسبة لديهم في الحساب.-
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 حادي عشراليوم التدريبي ال

 األولىالجلسة 

الضرب, القسمة( مهارة حل المسائل )الجمع والطرح,

النتاجات العامة للجلسة:

مهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.لل المشاركين تطبيق-

 النتاجات الخاصة:
بإتقان: اآلتية لية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل الحسابيةآل المشاركين نمذجة-

) دمج، مقارنه(. –الجمع والطرح  -
 ) الجمع المتكرر(. -الضرب -
 )المشاركة والتوزيع(. –القسمة  -
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 الحسابيةحل المسألة : يسالموضوع الرئ
الحسابيةمهارات حل المسألة : الموضوع الفرعي

دقيقة( 90)زمن النشاط:           1 رقم النشاط:
 األولى: الجلسة الحسابيةمهارات حل المسألة  اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
، )الجمع الحسابية، والمهارتين السابقتين لحل المسألة الحسابيةيقوم المدّرب/اة بمراجعة المشاركين بمفهوم المسألة 

دقائق( 5)الصفوف واألعمدة(.                –الضرب  –التغير(، )حل المسألة  –والطرح 

ف النشاط:اهدأ
اآلتي: يتعّرف المشاركون-

الحسابيةمفهوم حل المسائل -
 .الفرعية لمهارة حل المسائل الحسابية مهاراتال -
:في الغرفة الصفية الحسابيةلحل المسألة اآلتية  المهارات الفرعيةآلية تطبيق  ينمذج المشاركون-

) دمج، مقارنه(. –الجمع والطرح  -
 المتكرر(.) الجمع  -الضرب -
 )المشاركة والتوزيع(. –القسمة  -

التعّلم القبلي: 
مفهوم العد ومهاراته الفرعية.-
 مفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.-

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

المناقشة، مجموعات عمل، التأمل. ط:استراتيجية تنفيذ النشا
 اإلجراءات:

 دقيقة( 15):                                                                                         مقدمة
( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.        2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
–( السترجاع معلومات المشاركين في المهارات الفرعية اآلتية: )حل المسألة 3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
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         .التغير( –الجمع والطرح 
 –( السترجاع معلومات المشاركين في المهارات الفرعية اآلتية: )حل المسألة 4عرض المدرب/اة الشريحة رقم )ي-

(.       الصفوف واألعمدة –الضرب 
يوزع المدرب/اة المشاركين ضمن خمس مجموعات.  -
من مهارات حل  ( موضًحا آلية العمل، بحيث يعطي كل مجموعة مهارة6-5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 –القسمة  الجمع المتكرر، –الضرب  المقارنة، –الدمج، الجمع والطرح  –المسألة اآلتية: )الجمع والطرح 
( وقراءة ملف المعلم لمادة الرياضياتبالعودة إلى )ساوية(. ويكلفهم التوزيع إلى مجموعات مت –المشاركة، القسمة 

ثم اختيار أحد أفراد المجموعة لشرح المهارة لبقية المجموعات واختيار فرد آخر   المادة النظرية المتعلقة بالمهارة
دير المدرب نقاش حولها دقائق وبقية المجموعات تالحظ ما قام به وي 3لنمذجة المهارة لمجموعته لمدة ال تتجاوز الا

 دقيقة( 30)                              دقائق.                                         5بحيث ال يتجاوز الا
المهارة ومفهومها وكيفية تطبيقها وكل مايتعلق بها، موقف وعة بإعداد موقف تدريبي يتضمن: )تقوم كل مجم-

ا أمام المشاركين، ضه( ويتم تنظيم ذلك بالخطوات بحيث يتم عرضها الحقً تمثيلي مشابه للفيديو الذي تم عر 
دقيقة( 30))يفضل عرض لوحة حائط تحدد منهجية العمل(.

  التقويم الختامي: 
جابة استفسارات دقائق(10)              المشاركين. يقوم المدّرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته ضمن المجموعات وا 

54ملف المعلم لمادة الرياضيات ص  اإلطار النظري والنشرات:
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 حادي عشراليوم التدريبي ال

 الثانيةالجلسة 

تطبيق -مهارة حل المسائل الحسابية

 النتاجات العامة للجلسة:
الصفية.مهارات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة المشاركين للتطبيق -

 النتاجات الخاصة:
بإتقان: الحسابيةلية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل المشاركين آلنمذجة -

 ) دمج، مقارنه، تغير(. –الجمع والطرح  -
) الجمع المتكرر، صفوف وأعمدة(. -الضرب -
 )المشاركة والتوزيع(. –القسمة  -
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 الحسابيةحل المسألة : الموضوع الرئيس
الحسابيةتطبيق مهارات حل المسألة : الفرعيالموضوع 

دقيقة( 90زمن النشاط: )     رقم النشاط:1
الثانية: الجلسة          اسم النشاط: تطبیق مهارات حل المسألة

 هيئة والتحفيزالت
في تعليم الحساب من خالل تعزيز فهم مهارات العد والتالعب  الحسابيةيقوم المدّرب/اة بإبراز أهمية حل المسألة -

دقائق( 5)       وتذكير المشاركين بها. باألعداد

 هدف النشاط:
في الغرفة الصفية. الحسابيةلحل المسألة  ةض المهارات الفرعيآلية تطبيق بع المشاركين مذجين-

 التعّلم القبلي: 
المقارنة، الضرب  –الدمج،  الجمع والطرح  –)الجمع والطرح : الحسابيةالمشاركين بالمهارات الفرعية لحل المسألة  تذكير

.وية(التوزيع إلى مجموعات متسا –المشاركة، القسمة  –الجمع المتكرر، القسمة  –
 أدوات النشاط:

.، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط، ملف المعلم لمادة الرياضيات، سماعاتData Showجهاز العرض 

المناقشة، مجموعات عمل، التأمل., النمذجة استراتيجية تنفيذ النشاط:

اإلجراءات:
 اصة.( موضًحا نتاجات الجلسة العامة والخ2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
موضًحا تقسيم المهارات على مجموعات العمل بحيث تقوم كل مجموعة بتنفيذ  (4و3رقم ) الشرائحيعرض المدرب/اة  -

ما تم التخطيط له في الجلسة السابقة وذلك بتقديم عرض مفصل للمهارة التي كلفت بها من قبل أحد المشاركين في 
( الذي تم عرضه في scriptية تدريس المهارة يحاكي )الفيديو المجموعة، ويقوم مشارك آخر بعرض مشهد تمثيلي لكيف

دقيقة( 50)دقائق(.                                                            8. ) يخصص لكل مجموعة البداية
( موضًحا أسئلة 5يدير المدرب/اة نقاًشا حول االستراتيجية يتم التركيز فيه على النقاط اآلتية ويعرض الشريحة رقم )  -
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دقيقة(: 15)يخصص لكل مجموعة النقاش.     
 ل النمذجة؟( برأيكم مااالستراتيجية التي اتبعها المعلم/اة خال1
 ه المعلم/اة خالل النمذجة؟ما أهمية التسلسل الذي اتبع (2
     لو كنت مكان المعلم/اة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة؟ (3

دقيقة(    30)            
  التقويم الختامي:

جابة استفسارات المشاركين.- دقائق( 5)              يقوم المدّرب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته ضمن المجموعات وا 

.54ملف المعلم لمادة الرياضيات ص  اإلطار النظري والنشرات:
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 حادي عشراليوم التدريبي ال

 لجلسة الثالثة ا
العامة للحسابلمسح تطبيق أداة ا

النتاجات العامة للجلسة 

العامة في الحساب. مسحأداة الالمشاركين تعرُّف   -

 النتاجات الخاصة

 تي: اآلن يالمشارك تعّرف-
.العامة لقياس المهارات المك تسبة لديهم في الحساب لمسحأداة ا باستخدامأهمية تقويم الطلبة -
 العامة. مسحأداة ال فقرات-
أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه. -

.للحساب العامة مسحأداة ال المشاركين تطبيق-
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.مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبّكرة: الموضوع الرئيس
 .حسابللالعامة  لمسحأداة ا الموضوع الفرعي:

دقيقة( 90) زمن النشاط:     رقم النشاط: 1
الثالثة الجلسة:       اسم النشاط: أداة امسحل اعامة للحسالب.

دقائق( 5)                                                                                 التهيئة والتحفيز:
سؤال المشاركين: ما الط رق التي تحدد  مستوى الطلبة وت شخص نقاط الضعف لديهم؟. -
 ف النشاط: اهدأ

تي: اآلن و المشارك يتعّرف
.ي الحسابالعامة لقياس المهارات المك تسبة لديهم ف مسحأداة ال باستخدامأهمية تقويم الطلبة -
 العامة. مسحفقرات أداة ال-
أهمية تحليل نتائج الطلبة وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم لديه. -

.للحساب العامةمسح أداة ال المشاركون قطبّ ي-
التعّلم القبلي:

.رختباويم التشخيصي، أدوات التقويم، االمعرفة المشاركين للمصطلحات اآلتية: التق-
 أدوات النشاط:

، أداة المسح العامة للحساب.تخطيط ، جهاز عرض، الصق ورقي، أقالمFlip Chartورق عرض 
 استراتيجية تنفيذ النشاط:

مجموعات، العمل ضمن ثنائيات، لعب األدوار. 
دقيقة( 30)        اإلجراءات:

( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.2يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
موضًحا مفهوم التقويم. (3) الشريحة رقم المدرب/اةيعرض -
 ، ويستمع إلجاباتهم.عمل أهمية التقويمالالمشاركين ضمن مجموعات المدرب/اة ي ناقش  -
العامة ومؤكًدا على إجابات المشاركين. مسحأهمية تطبيق أداة ال( موضًحا 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
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العامة للحساب والمهارات التي تشملها األداة،  مسح( موضًحا مكونات أداة ال5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم)-
 كما يوضح الجدول في الشريحة.

والعالمات الم حت سبة لكل  العامة( موضًحا توزيع المهارات على فقرات األداة 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم)-
 فقرة.

، وتوزيع العالمات ى المشاركين ويناقش فقراتها معهمالعامة للحساب، بعد توزيعها عل مسحأداة ال المدرب/اةيعرض  -
لكل فقرة من الفقرات.

 آلية تنفيذ األداة العامة مع أحد المشاركين. المدرب/اةينمذج  -
ويناقش المشاركين في تحليل فقرات األداة واحتساب العالمات للطلبة. (، 7الشريحة رقم ) المدرب/اةيعرض  -

ويوضح أن المعلم يقوم برصد مجموع العالمات التي حصل عليها الطالب في كل مهارة كما هو موضح  في الجدول 
 العامة للحساب:لمسح الخاص ألداة ا

مسائلمهارة حل ال مهارة التالعب باألعداد مهارة العدّ  اسم الطالب

نسبة  تمكن الطلبة من المهارة

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

تخاذ وبحاجة ال ا وبحاجة إلتخاذ اإلجراء المناسبفهي مؤشر على عدم تمكن الطلبة منه %۸۰من المهارة أقل من
لكتروني اإلرشادي والموقع اإل ملفلعمل واألنشطة المتوفرة في الاإلجراء المناسب من قبل المعلم مستعيًنا بأوراق ا

دقائق( 10)                                                    .              لمبادرة القراءة والحساب
 . لة الموضحة في ملف اإلكسل المرفقكيفية احتساب هذه النسبة حسب المعاد المدرب/اةيوضح   -
دقيقة( 15)ينمذج المدرب/اة أداة المسح العامة للحساب مع المشاركين.                                          -
ضمن مجموعات عمل ثنائية، حيث يقوم المشارك)أ( بلعب دور المعلم وقراءة األداة  لمسحيطّبق المشاركين أداة ا-

 دقيقة( 20)                            للمشارك)ب( الذي يلعب دور الطالب ويجيب عن الفقرات المقروءة له. 
 العامة للحساب ضمن مجموعاتهم. مسحتطبيق أداة ال لراجعة حوليناقش المدرب/اة المشاركون التغذية ا التأمل:-

 دقائق( 10)
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العامة للحساب  مسحالمادة النظرية ألداة ال اإلطار النظري والنشرات:
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الیوم التدریبي الثاني عشر  
أداة التقویم الخاصة للحساب

التعلیم المتمایز
مقدمة

نتحدث عن اآلتي:في اليوم التدريبي الرابع س
للحساب ي عرض فيها أداة التقويم الخاّصة بالحساب كأداة تشخيص تركز  خاصةالجلسة األولى:أداة التقويم ال-

من الطلبة الذين لديهم ضعف في مهارات الحساب، وتعريف المشاركين بأهمّية هذه األداة  %20على 
ة حجر األساس في تشخيص قدرات الطلبة ونقاط ومكوناتها وكيفّية تطبيقها وتحليلها، إذ ت عّد هذه األدا

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

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

النتاجات العامة 
-
-

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

النتاجات الخاصة
:ن من تحديد ما يأتييتمّكن المشارك-

 الهدف من أداة التقويم الخاّصة/ الحساب.-
مكونات أداة التقويم الخاّصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.-
 تطبيق أداة التقويم الخاّصة/الحساب.-
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 ثاني عشرلتدريبي الاليوم ا

 الجلسة األولى 

أداة التقويم الخاصة/الحساب

العامة للجلسةالنتاجات 
اآلتي:ن يتعرُّف المشارك-

 .أداة التقويم الخاّصة/ الحساب-
.أداة التقويم الخاصة/ الحساب يقآلية تطب -

النتاجات الخاصة
 :ن من تحديد ما يأتييتمّكن المشارك-

اّصة/ الحساب.الهدف من أداة التقويم الخ-
مكونات أداة التقويم الخاّصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.-
 تطبيق أداة التقويم الخاّصة/الحساب.-
 تحليل نتائج أداة التقويم الخاّصة/الحساب.  -
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القراءة والحساب –: أدوات التقويم الخاصة الموضوع الرئيس
 الحساب /: أداة التقويم الخاصةالموضوع الفرعي
دقيقة( 90)زمن النشاط:            1رقم النشاط: 
 األولىالجلسة:           لحساب/ االتعريف بأداة التقويم الخاصةاسم النشاط: 

 التهيئة والتحفيز:
( والتي تم تطبيقها على جميع طلبة Course Grainالعامة) مسحاركين بأداة اليقوم المدّرب/اة بتذكير المش-

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

هدف النشاط:  
 اآلتي:تحديد ن من يتمّكن المشارك-

الهدف من أداة التقويم الخاّصة/ الحساب.-

مكونات أداة التقويم الخاّصة/الحساب ودالالت الرموز فيها.-

تطبيق أداة التقويم الخاّصة/الحساب.-

تحليل نتائج أداة التقويم الخاصة بالحساب وتحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتحسين نوعية التعليم -
 لديهم.

لقبلي: التعّلم ا
) العّد، والّتالعب باألعداد، وحل المسائل الحسابّية(. معرفة المشاركين لامهارات الحساب األساسّية-

 أدوات النشاط: 
(، 1الحساب، ملحق) -Fine Grain، أداة التقويم الخاصةFlip Chartأوراق العرض تخطيط،  جهاز عرض، أقالم

 (.2ملحق)

العمل ضمن ثنائيات، لعب األدوار. مجموعات،استراتيجية تنفيذ النشاط: 
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دقائق( 10)           اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 ( وسؤال المشاركين عن المقصود بأداة التقويم الخاصة للحساب.4يعرض المدّرب/اة الشريحة رقم )-
( وسؤال المشاركين اآلتي: برأيكم لماذا نحتاج ألن ن قيِّم هؤالء الّطلبة مّرة 5رقم ) يعرض المدرب/اة الشريحة-

 أخرى؟ ويستمع إلجابات المشاركين دون التعليق بصحيح أم خطأ.
العامة لمعرفة  لمسحالحساب، بعد تطبيق أداة ا -ي نوِّه المدّرب/اة إلى أهميَّة تقييم الطلبة بأداة التقويم الخاصة-

يع طلبة الصف الواحدالفعلي والمهارات التي أخفقوا بها وبحاجة لتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهم مستوى جم
من عدد طلبة الصف لتطبيق أداة التقويم الخاصة  %20للوصول للمستوى المطلوب. ويتم تحديد ما نسبته 

 35ثال: عدد طلبة الصف . م20/100×لهم، ويتم تحديد عددهم بتطبيق المعادلة اآلتية: عدد طلبة الصف
 7، إذن سيتم اختيار أدنى 7=20/100×35طالب، يكون عدد الطلبة الذين سيطبق عليهم أداة التقويم الخاصة 

 العامة. مسحطالب حصلوا على أدنى العالمات بعد تطبيق أداة ال
 Fineة للحساب( المتضمنة أجزاء أداة التقويم الخاصّ 12-11-1-9-8-7-6يعرض المدّرب/اة الشرائح رقم )-

Grain- .الحساب، ويقوم بتوضيح أجزاء األداة والمهارات التي ت قيس ها وما المقصود بكل جزٍء منها
 دقائق( 10)

المشاركين لتوضيح آلية وخطوات التطبيق لهم وكيفية الوصول  يبدأ المدّرب/اة بنمذجة تطبيق األداة على أحد-
لمستوى الطالب/اة الفعلي وذلك بعرض جميع االحتماالت الم توّقعة أثناء الّتطبيق بالرجوع إلى أداة التقويم الخاصة 

 دقيقة( 15)    الواردة في ملف المعلم.                                                                      
ي قّيم كل مشارك أدائه من خالل قائمة األداة بصورة مجموعات ثنائّية. و يطلب المدّرب/اة من المشاركين تطبيق -

 دقيقة( 40)(.                          1شطب تنفيذ أداة التقويم الخاصة الموجودة في ملحق اليوم الرابع رقم )
(، يوزع 2( و)1ًحا نموذًجا لنتائج تقييم طالبين، كما في المثال)( موض13يعرض المدّرب/اة شريحة رقم )-

( ويكّلف المشاركين بتحديد المستوى الذي ي مكن أن ي سّكن هذا 2المدرب/اة ورقة العمل في الملحق رقم )
الّطالب/اة فيه لتوضيح آلية تحليل نتائج األداة.
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(1مثال)  

KG1.11.22.12.23.13.2الحساب
العملّيات على األعداد

التالعب باألعداد

مقارنة وترتيب األعداد

قراءة وكتابة األعداد

العد

األنماط
الصف المناسب لمستوى الطالب

(2مثال)               

KG1.11.22.12.23.13.2الحساب
العملّيات على األعداد

التالعب باألعداد

مقارنة وترتيب األعداد

قراءة وكتابة األعداد

العد

األنماط

الصف المناسب لمستوى الطالب

دقيقة( 15) التأمل    -
يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثمَّ مع المدرب/اة.

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

الدعم المتمایز للمهارات األساسیة في القراءة والحساب في الغرفة 
الصفیة 

النتاجات العامة للجلسة 

ن اآلتي:يالمشارك تعّرف-
 ز للمهارات األساسّية في القراءة والحساب.مبررات تقديم برنامج الدعم المتماي-
آليات تطبيق برنامج الدعم المتمايز لمهارات القراءة والحساب في الغرفة الصفّية. -

 النتاجات الخاصة
أهمية الحاجة لبرنامج الدعم المتمايز في مهارات القراءة والحساب في الغرفة  المدّرب/اة توضيح-

 الصفّية.
ت المقترحة لبرنامج الدعم المتمايز للفئة المستهدفة في الغرفة الصفّية.اآلليا المشاركين تطبيق-

188



الدعم المتمايز للمهارات األساسية في القراءة والحساب في الغرفة الصفيةالموضوع الرئيس: 
  مبررات الحاجة للدعم المتمايزالموضوع الفرعي: 

رقم النشاط:                                   1                                 زمن النشاط: )90 دقيقة( 
اسم النشاط: مبررات ابل ةجاحلرنامج للدعم اتمايملز                               الجلسة:الثانیة 

 التهيئة والتحفيز: 
وانب الضعف يناقش المدّرب/اة مع المشاركين أهمية تطبيق أدوات التقويم لتشخيص مستويات الطلبة وتحديد ج
      دقائق(  5)   وطرق عالجها.                                                                               

:ف النشاطاهدأ
 أهمية الحاجة لبرنامج الدعم المتمايز.المدرب/اة  يوّضح-
آليات برنامج الدعم المتمايز داخل الغرفة الّصفية. ي طّبق المشاركون-

   ي:التعّلم القبل
يطرح المدّرب/اة السؤال اآلتي: ما أهمية تقويم الطلبة ؟ -

، بطاقات مراحل تطور مهارة الضرب Flip Chartأوراق العرض جهاز عرض، أقالم تخطيط، أدوات النشاط: 
 .(1بي رقم )، ملحق تدريوالقسمة

العمل في مجموعات، التدريس المباشر.استراتيجية تنفيذ اّلنشاط: 
اإلجراءات:

( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 .يقسم المدرب/اة المشاركين الى مجموعات-
قويم لتشخيص الطلبة وتصنيفهم ضمن المشاركين بأهمية التمناقش ا ( 6-5-4يعرض المدرب/اة الشرائح رقم )-

 المهارات التي يمتلكونها والتي يحتاجون لتطوير معرفتهم فيها.
لدى الطلبة ويكلف  مراحل تطور مهارة الضرب والقسمة يجهز المدّرب/اة مجموعة من البطاقات تحوي-
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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-
قيقة ، ح)الخاصية التبديلةاستراتجيات مشتقة أو مبتكرة اليجاد ناتج الضرب أو القسمة  يستخدم-

 .معروفة(
  .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-

( التي تحتوي على رسم 9-8-7) الشرائح رقم /اةبعد أن يقوم المشاركين بترتيب البطاقات يعرض المدرب-
لو كنا نتكلم عن صف من صفوفكم هل باعتقادكم أن  /اةارة لدى الطلبة، ويسأل المدربوضح تطور المهي

جميع الطلبة في هذه المهارة بنفس المستوى؟ ثم يدير نقاش حول الرسم ويتوصل مع المشاركين ألهمية الدعم 
دقيقة( 20)           المتمايز. 

المشاركين إلى نقطتين مهمتان: /اةيوجه المدرب-
ماذا سيحدث للطلبة :

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

بب كنا ندرس حسب أقل مهارة ما الذي سيحدث؟ كثير من الطلبة سيشعرون بالملل مما سيسإذا -
 دقيقة( 10)                             جابات المشاركين. فوضى في الصف( يستمع المدرب إل

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

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

أن يعيد تطبيق المهارة لكل الصف؟ ولكن  /اةأنه يمكن للمعلم شير( وي  14-13يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ) - -
جابات حول:ابات المشاركين. يمكن أن تدور اإلجبيات المترتبة على ذلك؟ ويستمع إلما السل
  .الوقت ال يكفي)تحّد الوقت(-
عدم مراعاة بقية الصف ممن يمتلكون المهارة .-
 العبء اإلضافي المترتب على المعلم/اة.-

رب، لتجنب هذه السلبيات أنه من المهم التعامل مع طلبة المجموعة العالجية مع األخذ بعين يوضح المد-
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 دقيقة( 15)                                                                   االعتبار بقية طلبة الصف.
القرار خاصة بعد التوصل إلى نتقال للمرحلة الثالثة من قياس النتائج وهي اتخاذ إلى اإل /اةيشير المدرب-

حقيقة أن الطلبة مختلفين في مستوى تطور المهارة لديهم ولذلك هناك الحاجة للدعم المتمايز.
 مسحللحاجات التي تم تحديدها من خالل أداة ال متهءأن التعامل مع أغلبية الصف تتم مال /اةحيث يبين المدرب

من عدد الصف والذي تم تحديدهم بعد تطبيق هذه األداة  %20الذين يمثلون أقل  لطلبةلأما بالنسبة  ،العامة
ال سيتراجع تطور أدائهم أكثر مما يسبب ا  و  المتمايزلدعم لتقديم ام بحاجة فه   لتطبيق أداة التقويم الخاصة عليهم،

 اكل في الصف.فوضى ومش
المشاركين السؤال اآلتي: ( ويسأل15يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-

 –ناقش  -كيف يمكن أن نقدم الدعم لهذه الفئة من الطلبة  في الموقف الصفي؟ ويكلفهم  باستخدام استراتيجية فكر
 شارك بمناقشته مع مجموعتهم.

ويستمع إلجاباتهم التي قد تكون: 

صة/بعد المدرسة/ خالل فترة االستراحة.(: قبل الح1الخيار ) -
 (: االعتماد على معلم/اة غرفة المصادر.2) الخيار -
 (: خالل الحصة نفسها.3) الخيار -

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

دقيقة( 40)الخيار األكثر واقعية ومنطقية. 

(1الملحق التدريبي رقم ) اإلطار النظري والنشرات:

 المادة النظرية بعنوان )التعليم المتمايز(
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الیوم التدریبي الثاني عشر 

الجلسة الثالثة

الدعم المتمایز للمهارات األساسیة في القراءة والحساب في الغرفة 

الصفیة
 النتاجات العامة للجلسة 
معرفة الثقافة الصفية الالزمة لتطبيق برنامج الدعم المتمايز.-
الدعم المتمايز لجميع طلبة الّصّف.المشاركين تطبيق -

النتاجات الخاصة
 المشاركين لآلتي: تحديد-

السلوكات الالزم توافرها لنشر الثقافة الصفية لبرنامج الدعم المتمايز. -
متطلبات نجاح برنامج الدعم المتمايز لمهارات القراءة والحساب.-
الدعم المتمايز في مهارات القراءة والحساب. المشاركين تطبيق-
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ساسية في القراءة والحسابالدعم المتمايز للمهارات األالموضوع الرئيس: 
 تطبيق الدعم المتمايز في الغرفة الصفيةالموضوع الفرعي: 

رقم النشاط:1
اسم النشاط: دروس مصغرة للدعم ايتماملز           

  زمن النشاط: )90 دقيقة(         
الجلسة: الثالثة. 

 التهيئة والتحفيز
يجابيات كل خيار؟-   دقائق( 5)   تذكير المشاركين بالخيارات التي تم مناقشتها لتقديم الدعم المتمايز وسلبيات وا 

 ف النشاط: اهدأ
لبة أثناء عمله مع طلبة المجموعة العالجية.تعرف طبيعة المهام التي يشغل فيها المعلم/اة بقية الط-
 نمذجة آلية تطبيق الدعم المتمايز داخل الغرفة الصفية.-
تصميم مواقف صفية تعكس آلية تنفيذ الدعم المتمايز في الغرفة الصفية.-

التعّلم القبلي: 

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

تخطيط، ملف المعلم لمادتي الرياضيات واللغة العربية، الدليل التدريبي، أوراق  ورق عرض، جهاز عرض، أقالم-
عمل الموقع اإللكتروني.
استراتيجية تنفيذ النشاط: 

العمل الجماعي، التدريس المباشر، الدراسة الذاتّية.-
اإلجراءات

 وضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.( م2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )-
 المشاركين بالخيارات التي يمكن اتباعها لتقديم الدعم المتمايز للطلبة ويؤكد على الخيار الثالث. /اةيذكر المدرب-
خالل األسبوع أو أكثر من ذلك  2×دقيقة  15أن العمل خالل الحصة الصفية يكون بإعطاء  /اةيشير المدرب-

ن  للطلبة الذين يحتاجون للدعم أو خالل حصص التقوية المقررة للصفوف المبكرة ولكن هناك شروط إذا أمك
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 لجعل ذلك ممكنًا منها:
األخذ بعين االعتبار بقية الصف من خالل إرساء ثقافة صفية ونظام للسلوكات المتوقعة من هؤالء الطلبة وهنا -

المتوقعة من هؤالء الطلبة أثناء عمل المعلم مع المجموعة يكلف المدرب المشاركين بعمل قائمة بهذه القواعد 
عطاء أمثلة على السلوكات المقبولة وغير المقبولة التي يمكن أن يقوم بها الطلبة ثم يقوم المدرب  العالجية وا 

 دقيقة(15)               (. 4و3رقم ) حائالشر  الموجودة فيبعرض قائمة السلوكات التي تعكس الثقافة الصفية 

المشاركين بطبيعة المهام التي يشغل فيها المعلم بقية الطلبة مع مراعاة أن تكون هذه المهام: /اةيناقش المدرب-

 .مهمة بالنسبة للطلبة

 .إجراءات المهمة واضحة للطلبة

 .)قابلة للتنفيذ )قدرة الطلبة على تنفيذها

 تتناسب مع الوقت المستغرق للمهمة  دارة الوقت ) الوقت المستغرق لتنفيذ المهمة مع المجموعة الهدفإ
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  -
دقيقة( 10)               داخل ملف المعلم.        

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

لطلبة آلية التطبيق أمام المشاركين من خالل  تقسيمهم إلى ثالث مجموعات )مجموعة ا /اةينمذج المدرب-
 المبتدئين )المجموعة العالجية(، مجموعة الطلبة المتوسطين، مجموعة الطلبة المتفوقين(.

أوراق العمل الخاصة بكل مجموعة حسب الرموز المرفقة عليها بحيث )المثلث للمتفوقين،  /اةيوزع المدرب -
 المربع للمبتدئين، الدائرة للوسط(.  

وب في ورقة العمل الخاصة بمجموعتهم ويناقشهم بالمهمة المطلوبة المشاركين لقراءة المطل /اةيوجه المدرب-
 منهم.

المشاركين المقارنة بين المهام المطلوبة من كل مجموعة وتحديد اآللية المتبعة لتحقيق الدعم  /اةيكلف المدرب-
المتمايز بين الطلبة.

 يؤكد على اآلتي: التغذية الراجعة المناسبة بعد االستماع للمشاركين بحيث /اةيقدم المدرب-
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.-
دقيقة(15)           .                                          هارةء المدمج جميع الطلبة في أدا-

بإعادة توزيع المشاركين إلى ست مجموعات. /اةيقوم المدرب-
 ثالث مجموعات بالتخطيط لدرس مصغر لتقديم الدعم المتمايز بحيث يكون: /اةيكلف المدرب -

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

 المجموعات الثالث المتبقية بالتخطيط لدرس مصغر لتقديم الدعم المتمايز بحيث يكون: /اةيكلف المدرب-
مجموعة الثانية شبكة المفردات، المجموعة الثالثة المجموعة األولى التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص، ال

 دقيقة(15)                                                                                         الكتابة. 
مجموعتين مجموعة تمثل إحدى مهارات القراءة ومجموعة أخرى تمثل إحدى مهارات الحساب  /اةيكلف المدرب-

دارة نقاش حوله. بنمذجة ا دقيقة(20)  لدرس أمام بقية المجموعات وا 

(قائدق 5)       التغذية الراجعة المناسبة. /اةيقدم المدرب-

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

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

(ققائد 5)يقوم المدرب/اة بعرض الشريحة التي تحوي رابط الموقع. -

المادة النظرية بعنوان )التعليم المتمايز( اإلطار النظري والنشرات:
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ثاني عشرملحق اليوم التدريبي ال
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نماذج لنتائج تقييم طلبة

 (1مثال)

KG1.11.22.12.23.13.2الحساب
العملّيات على األعداد

العب باألعدادالت

مقارنة وترتيب األعداد

قراءة وكتابة األعداد

العد

األنماط
الصف المناسب لمستوى 

 الطالب

(2مثال)

KG1.11.22.12.23.13.2الحساب
العملّيات على األعداد

التالعب باألعداد

وترتيب األعدادمقارنة 

قراءة وكتابة األعداد

العد
األنماط

الصف المناسب لمستوى 
 الطالب

ملحق رقم )1(
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األداء أثناء تطبيق أداة التقويم الخاصة للقراءة والحساب قائمة شطب لتقييم

مالحظات ال نعمالمعيارالرقم

التأكد من عدد النسخ الموجودة لتساوي عدد الطلبة الذين سي طبق 1
 عليهم األداة.

 التأكد من توفر قلم رصاص وممحاة لكل طالب/لة. 2

 بكل مهمة.التأكد من توفر بطاقات التحفيز الخاصة  3

 تنفيذ أداة التقويم الخاصة وجه ا لوجه مع كل طالب/لة. 4

 تقديم التعليمات الواضحة حول المهمة المطلوبة. 5

 قراءة المهمة بصوت واضح. 6

 اعطاء فترة انتظار مناسبة لإلجابة عن السؤال. 7

.تسجيل عالمة الطالب/لة مباشرة بعد االنتهاء من إجابته 8

تطبيق التعليمات المتعّلقة بانتقال الطالب/لة بين المستويات بشكل 9
 صحيح.

تسجيل مستوى الطالب حسب أدائه بشكل صحيح 10

ملحق رقم 2
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ملحق رقم 3

 بناء الثّقافة الّصفّية لدى الّطلبة 
بناًء على تحليل الّنتائج اّلتي ظهرت بعد تطبيق أداتي التّقويم العاّمة والخاّصة، فإن معّلم الّصف م طالٌب بالعمل 

لغرفة الّصفّية، وكذلك العمل مع بقية طلبة الّصف مع المجموعة العالجية اّلتي بحاجة لمزيٍد من الّدعم في ا
 ضمن مهام واضحة ومفيدة لهم. 

لذا على المعّلم أن يفّكر منذ بداية العام الّدراسّي بكيفية إرساء دعائم ثقافة صفية بين طلبته، بحيث يعمل على 
فيذها خالل فتراٍت زمنيٍة محّددٍة تنمية الّسلوكات االيجابية فيما بينهم عن طريق توزيع مهام معينة ي طلب منهم تن

بحيث تتبدل هذه المهام من وقٍت آلخر ليأخذ كل طالب فرصته في العمل، ومن أهم السلوكات اإليجابية التي 
يجب أن يتحلى بها الطلبة:

ترسيخ االنضباط الصفي في نفوس الطلبة.  -1
التعاون فيما بينهم  للوصول إلى النتائج المطلوبة.  -2
دث بصوت منخفض فيما بين الطلبة في حال انشغال المعلم في مجموعة أخرى. التح -3
 زيادة الدافعية والقدرة على العطاء.  -5
يجابية ستسهم في  إيجاد طلبة يمتلكون ثقافة صفية إيجابّية ت تيح للمعّلم تحقيق ما ومن هنا فإن السلوكات اإل 

 يأتي:
  . استثمار الوقت بشكل  فّعال 
 لى الّتعليم المبني على المفاهيم.الّتركيز ع
  .اشراك الّطلبة بعملية الّتعليم من خالل قيامه بدور المعّلم الّصغير الّداعم

إن إشغال المعلم باقي الطلبة  باألنشطة اإلثرائّية أثناء عمله مع المجموعة العالجّية يعّد من أهّم صور الثقافة 
لى األهداف المنشودة، وبناء ثقافة صفية إيجابية بين الطلبة تمكن الصفّية؛ لفاعلّية هذا األسلوب في الوصول إ

شغالهم بمهاٍم واضحٍة تتمتع بالمواصفات اآلتية:  المعلم من الّتوجه إلى باقي طلبة الّصف وا 

مهمة بالّنسبة للّطلبة:
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ث عن حقيقة من جدول : إذا كان المفهوم يتحدأن تكون المهام تراعي المفاهيم المهارات المطلوب تحقيقها، فمثاًل 
لباقي الطلبة عن الرسم الغير موجه، بل يجب تقديم نشاط عن هذه  اضرب ال يجب على المعلم أن يقدم  نشاطً 

 الحقيقة لتزيد مهارة الطلبة عليها.

 واضحة المضمون:
از المهمة أن يمتلك الطلبة مستوًى من المعرفة المناسبة للموضوع اّلذي يعملون عليه، وبالتّالي يمكنهم انج

ودون اللجوء للمعلم حتى يستطيع التركيز مع المجموعة  بسهولة وي سر طالما كانت إجراءات العمل واضحة لهم
كتابة االجراءات على اللوح،  العالجية، وهناك بعض األمثلة التي قد تساعد المعلم على توضيح اإلجراءات منها:

يقوم المعلم باختيار طالب من كل مجموعة ويوضح له أو تقديمها كورقة اإلجراءات إلى كل مجموعة، وقد 
 إجراءات المهمة ومن ثم يقوم الطالب بلعب دور المعلم الصغير مع مجموعته.

 قابلة للّتنفيذ: 
أّي أن يكون الطلبة قادرين على تنفيذ المهمة، وذات إجراءات م تسلسلة سهلة ي مكن للّطالب القيام بها م عتمًدا 

 على نفسه. 
ي مكن للمعّلم ان ي كّرس كل وقته للمجموعة العالجية بجوٍّ مليء بالهدوء واإلنجاز؛ فالكّل يعمل بجدٍّ وال وبهذا 

 وقت إلثارة الفوضى. 
وهذه بعض األنشطة المقترحة التي يمكن للمعلم تنفيذها مع باقي المجموعات أثناء عمله مع المجموعة  

العالجية:
نشاط: اكمال الرسم

 .الطلبة إلى مجموعات يوزع المعلم/اة .1
  .يقوم بوضع رسم منقط لشكل معين لكل مجموع .2
  ط.يقوم المعلم/اة بتوزيع ورقة عمل تحتوي على أسئلة تتناسب مع ورقة الرسم المنق .3
    يقوم الطلبة بحل كل سؤال من ورقة العمل بشكل فردي. .4
  جاباتهم ويعتمدوا إجابة واحدة لكل سؤال.إيتحقق أفراد المجموعة من  .5
  ة.يقوم أحد افراد المجموعة بإكمال الرسم لكل إجابة صحيح .6
.كمال الشكل المنقطا  ترفع المجموعة الرسم إلى األعلى بعد انتهائها من إجابة جميع  األسئلة و  .7
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نشاط: األعمدة البيانية
 يوزع المعلم/اة الطلبة إلى مجموعات.  -1
بطاقة عليها سؤال، كأن نقول:  يعد المعلم بطاقات لكل طالب في المجموعة؛ بحيث أن كل  -2

خمسة بطاقات عليها خمسة أسئلة لكل طالب.

واالستفادة من  (Website) مالحظة: يمكن للمعلم الرجوع إلى الموقع الخاص بالقراءة والحساب
 .أوراق العمل

يوزع المعلم البطاقات على المجموعات، ويزود كل مجموعة بلوحة مرسوم عليها التمثيل   -3
ا هو في الشكل اآلتي:باألعمدة كم

يقوم كل طالب باختيار بطاقة، ويحل السؤال الموجود على البطاقة، ويضع الحل على اللوحة  -4
..الخاصة بمجموعته، فوق اسمه، وبمحاذاة رقم السؤال وهكذا... لجميع األسئلة

.وتصويب األخطاء يقوم الطلبة بمالحظة حلول األسئلة ومقارنتها مع بعض، -5
 .تقوم كل مجموعة بعرض اللوحة في مكان بارز، وأمام الجميع -6

 رقم السؤال
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 بأول.المعلم يشرف ويتابع ويصوب عمل المجموعات أواًل  -7

 نشاط: الهرم
يقوم المعلم/اة بإعداد أسئلة تتناسب مع عدد أجزاء الهرم، فإذا كان لدينا أربع أسئلة نقسم الهرم إلى   -1

كل اآلتي: أربعة أجزاء كما في الش

يوزع المعلم/اة الطلبة إلى مجموعات. -2
 يوزع المعلم/اة على كل مجموعة األسئلة والهرم. -3
ذا اتفق جميع أفراد المجموعة على الحل، تقوم  -4 يقوم كل طالب في المجموعة بحل السؤال األول، وا 

الث والرابع حتى يتم تلوين المجموعة بتلوين الجزء األسفل من الهرم وهكذا ... السؤال الثاني والث
 كامل الهرم.

تقوم كل مجموعة برفع الهرم للداللة على انتهاء المجموعة من النشاط. -5
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