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مقدمة القراءة

يق�ص��د بالق��راءة اأنها عملية تنط��ق فيها الكلمات فيتم فه��م معانيه ثم تتجمع معانى الكلم��ات فت�شكل معانى 

العبارات واجلمل ، وترتبط معانى اجلمل مًعا فتنتج معانى الفقرات ، وفى �شوء هذا املفهوم ينظر اإلى القراء على اأنهم 

دائًم��ا يب��دءون من اأ�شفل ؛ يتعرفون احل��روف ثم يتعاملون مع الكلمات واجلمل اإل��ى امل�شتويات الأعلى حتى يفهموا 

معنى الن�ص . 

     والق��راءة عملي��ة بنائي��ة مبعنى اأنه ل يوجد ن�ص يف�رس نف�شه تف�شرًيا تاًم��ا . فعند تف�شري الن�ص ، يعتمد الطالب 

على خمزون املعرفة عن مو�شوع الن�ص ، وي�شتخدم الطالب معرفته ال�شابقة ليملىء الفجوات فى الر�شالة التى يحملها 

الن�ص اإليه ، ويوؤلف بني الأجزاء املختلفة للمعلومات املت�شمنة فى الن�ص . مبعنى اأن الطالب يبنى املعنى من خالل هذه 

الأجزاء والتف�شيالت . 

 والدليل الإر�شادى الذى بني يديك يقدم اأطروحة  علمية وتدري�شية لعالج الطالب ال�شفاف قرائيًا بال�شفوف 

الثالثة الأولى يف املكونات املتنوعة: الوعي ال�شوتي، و�شوت احلرف، واملفردات والفهم القرائي والكتابة .  

ويف الأ�شطر القادمة حماولة لتعريف كل مكون من هذه املكونات:   

 يق�ص��د باملف��ردة اأو الكلمة جمموعة الأ�شوات التى تك��ون وحدة كاملة م�شتقلة  دالة مبفردها على معنى حمدد ، 

اأو كما يعرب بومفيلد وال�شيغة احلرة املرتبطة فى بناها الكامل مبدلول حمدد ، وميكن اإفرادها بالنطق وحذفها من الكالم 

اأو اإقحامه��ا في��ه ، اأو ال�شتعا�شة عنها باأخ��رى ، وبهذا تخرج ال�شمائر واأدوات التعري��ف وحروف اجلر وغري ذلك 

م��ن الأدوات واحلروف واملقاط��ع ال�شوتية الأخرى مما ل ميكن ا�شتقالله بنف�شه فى الدللة على معنى تام ، اأو ل ميكن 

ا�شتبداله بغريه اأو ل ميكن اإفراده . 

 فامل��ادة الأولى للغ��ة الكالم لدى املتعلمني هى الأ�شوات ، غري اأن اللغة ل تتكون من اأ�شوات منعزلة منفردة ؛ 

لأن الأ�شوات منفردة ل تتجاوز اأن تكون فى معظمها رموًزا مبهمة ، ل توؤدى وظيفتها اإل اإذا ارتبطت بع�شها ببع�ص 

ارتباًطا وثيًقا واألفت وفق نظام معني وحدات �شوتية متجان�شة متالئمة ، وهذه املجموعات اأو الوحدات ال�شوتية هى 

الكلمات ، فقيمة الأ�شوات تكمن فى وجودها كمجموعات ، اأى فى الكلمات التى تتكون منها . 

وه��ذه الأ�ش��وات منفردة تبق��ى ناق�شة ، وحتتاج اإلى ما يدعمه��ا اأو يكملها من القرائ��ن اأو الو�شائل الأخرى 

، وبذل��ك تك��ون الكلم��ة املكتوبة من اجتم��اع الوحدات ال�شوتية ه��ى اأ�شغر وحدة لغوية تدل ف��ى حد ذاتها على 
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معنى ، وترتبط كل جمموعة �شوتية معينة تكون كلمة اأو عبارة ، ويكون لهذه الكلمة اأو العبارة معنى م�شتقل ، ويتمكن 
الناطق بها من اأداء غر�ص حمدد اأو يعرب عن موقف . 

فمجموع��ة الأ�شوات التى  تكون كلمة ترتبط ارتباًطا وثيًقا ب�ش��ورة معينة فى الذهن فياأتى تعلم اللغة من خالل 
تتابع هذه ال�شور الذهنية واملعانى املجردة ودللتها وارتباطها يتكون جزء كبري من معلومات التلميذ واأفكاره. فاملفردات 
ه��ى الوحدة اللغوية الأ�شا�شية التى ت�شارك م�شاركة فعالة فى تكوين معارف الإن�شان وجتاربه واأفكاره و�شوره الذهنية ، 
كما اأنها نقطة انطالق الإبداع الكالمى الذى يعد قوة اأ�شا�شية يعتمد عليها الطالب فى تكوين �شخ�شيته وتثبيت وجوده 

الجتماعى وحتقيق رغباته وطموحاته التى ت�شاعده فى حتقيق التقدم والرقى . 
وال��روة اللغوي��ة لها تاأثر فعال فى الفهم القرائى ، ذلك اأن هناك عالقة وثيقة بني الفهم القرائى وتعلم املفردات ، 
فالطال��ب الذى يدخل املدر�شة بعدد حمدود من املفردات يكون اأكرث احتمالية فى التاأخر فى القراءة مقارنة بزمالئه الذين 
ميتلكون عدًدا ل باأ�ص به من املفردات ، كما اأنه ميكن من خالل تعلم املفردات فى املرحلة البتدائية التنبوؤ مب�شتوى الفهم 
القرائى للطالب فى املراحل التالية ، فحني يكون هناك ق�شور لدى الطالب فى ماحله الأولى فى فهم املفردات ، �شيوؤثر 
ذل��ك ب��دوره على عملية ا�شتيعاب الن�ص املقروء ، ومن ثم يتعمق ال�شعف ل��دى الطالب خالل �شنوات الدرا�شة ويجعل 
الطال��ب اأقل قراءة للن�شو�ص باعتبار تل��ك ال�شعوبة ، وذلك لأن اخلربات التعليمية املبكرة متكن الطالب من ا�شتيعاب ما 

يتلقاه من خربات تعليمية جديدة . 
اإن تعلي��م املف��ردات هو الأ�شا�ص فى تعلم اللغة، كما اأن تعليم املفردات ل يقوم على حتديد كلمات وعر�شها على 
ا جمرًدا ، بل لبد من ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات فى تعليمها لتحقيق اأف�شل النتائج ، وتبًعا لذلك يتم البحث عن  املتعلم عر�شً
ا�شرتاتيجيات فعالة فى تعليم املفردات واإجراءات ت�شمينها فى كتب القراءة ؛ لت�شاعد املتعلمني على اكت�شاب املفردات، 

ومتكنهم من زيادة فهمهم القرائى ، وكذلك حت�شيلهم الدرا�شى . 
اإن م�س��ادر اكت�س��اب املفردات متعددة تبًع��ا للن�ساط اللغوى ال��ذى يتلقاه املتعلم فى �سياق��ه الجتماعى ، ولأن 
معرفت��ه باملفردات وتعلمه��ا ياأخذ اأبعاًدا اأخرى ، وم�شتوي��ات فهم متعددة وعميقة ، فاإن ذل��ك يتطلب اأن يكون تقومي 
تعل��م املفردات منطلًقا من الرتكيز على بعد العمق فى معرفة املفردات ، والذى هو جتاوز الفهم ال�شطحى ملعنى املفردة ، 
لي�شتم��ل م�شتوي��ات فهم متعددة ومتدرجة ل تقت�رس على امل�شتوى التعريفى للمفردة بل يعتمد عليه لي�شل اإلى م�شتويات 

الإبداع . 
اإن اأهمي��ة املف��ردات اللغوية انعك�شت ب�ش��كل وا�شح فى اأهمية تعليمها ، ومن ثم ف��ى اأهمية تقومي املتعلمني من 
جهود لت�شهيل حت�شيل املفردات وفق امل�شتويات املتعددة فى معرفة املفردات ، وما يفرت�ص ان يقوم به من دور تعوي�شى . 
اإن ت�شور املعلمني لفاعلية اأدائهم التدري�شى مرتبط مب�شتوى تنفيذهم لإجراءات تعليم املفردات اللغوية ؛ باعتبار اأن �شلوك 

املعلم يتاأثر �شلًبا اأو اإيجاًبا مبدى ت�شوراته وقناعاته الذاتية . 
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اإن معاجلة الطالب للن�ص متر باأربع عمليات : ا�شتقبال احلروف ومتييزها لتعرف املفردات ، ثم حتليلها وربطها 

لتكوب��ن وح��دات على م�شتوى اجلمل وربط هذه الوحدات لتكوين فقرات الن�ص ومن ذلك اأفكاره الكربى . ولبد 

ل��كل عملية من ه��ذه العمليات اأن تنجز لت�شتقيم بقيتها . فق�شور املتعلم عن تعرف مفردات الن�ص الذى يقراأه ب�شكل 

تلقائ��ى و�رسيع ، �شيوؤثر على عملية تكوين الوحدات املعنوي��ة للجمل املت�شمنة لهذه املفردات ، مما �شيوؤثر بدوره على 

عملي��ة تكوين��ه للوحدات عل��ى م�شتوى اجلمل ومن ثم ا�شتيعاب��ه للن�ص الذى يقراأ ، اأى عل��ى ت�شكيل البنى ال�شغرى 

والك��ربى للن���ص ، كما يجب اأن تكون العملية الأولى عملية تعرف املفردات وه��ى تلقائية �رسيعة ، ل تتطلب انتباًها 

كبرًيا ، وذلك من اأجل ال�شتيعاب اأن ال�شتيعاب القرائى مرتبط ارتباًطا وثيًقا باكت�شاب املفردات اأى معرفة املفردات 

ال�شفوية متغري مهم فى التنبوؤ بالفهم القرائى .

وت��ربز اأهمية املفردات فى التح�شي��ل الدرا�شى حيث اإن الفقر فى املفردات يقود اإلى ا�شتيعاب قرائى �شعيف، 

وت��زداد تل��ك اخلطورة م��ع تقدم املتعلم حيث ي��زداد تعر�شه لن�شو�ص ومف��ردات جديدة ، مما �شيقل���ص من ا�شتيعابه 

للن�شو�ص التى يقروؤها اأو يتعر�ص لها ، وهذا ما يف�رس اأن الطفل الذى يدخل املدر�شة بعدد حمدود من املفردات �شيكون 

اك��رث احتمالية فى التاأخر القرائى بالن�شب��ة لزمالئه الذين دخلوا املدر�شة مبعرفة لعدد ل باأ�ص به من املفردات . اإن تقومي 

الط��الب ف��ى معرفتهم باملفردات هو حقيقة مقارب اإلى تقومي مدى ال�شتيعاب لديهم ، فا�شتيعاب الفقرات والأفكار 

العامة ، تتطلب التعرف على املفردات . 

اإن اأهمي��ة املفردات ف��ى التح�شيل القرائى وا�شحة حي��ث اإن اللغة التى يكتب بها املحت��وى العلمى فى كافة 

امل��واد الدرا�شي��ة ، وان اأحد اأ�شباب �شعف الطالب فى فهم املحت��وى العلمى يعود اإلى �شعفهم فى املفردات ، معتربة 

اأن املف��ردات اللغوي��ة هو العامل الأكرث اأهمية فى حتديد �شعوبة املادة املقروءة اأو �شهولتها ، اإن من اأ�شباب تدنى القراءة 

والكتاب��ة لدى التالميذ يع��زى اإلى �شعف فى تاأ�شي�ص التالميذ فى املرحلة الأولي��ة ، اإن بع�ص املهارات الأ�شا�شية ذات 

بع��د تراكمى يعك�ص التقدم فى املرحلة التعليمية ، واأنها اأ�شا�ص للنجاح القرائى والكتابى لحًقا . اإن معرفة املفردة فى 

العالق��ة بني الفهم القرائى وحفظ تلك املف��ردة تبني اأن متغري املفردات من اأكرث املتغريات قدرة على التنبوؤ بال�شتيعاب 

القرائى . 



67

وهناك بع�ص ا�شرتاتيجيات تدري�ص املفردات على النحو الأتي: 

• ا�صرتاتيجية معانى املفردات : 	

ه��ى ا�شرتاتيجية املعجم والتى تعتم��د على اإعطاء املعانى املختلفة للكلمة غري املاألوف��ة للمتعلم ، وهنا ي�شبح دور 

املتعل��م �شلبًي��ا فى حفظ التعريف للمفردة ، بدًل من بذل اجلهد فى الو�شول ملعناها . اإن م�شئوولية تعلمها لبد اأن تكون 

م�شوؤولي��ة املتعل��م ، مما يتطلب من املعلم تزوي��ده ببع�ص املعلومات حول طبيعة معرفة املف��ردات والعمليات التى تتم فى 

عملي��ة اكت�شابها اأثناء عملية التعلم حيث تعزز لديه تعلم املف��ردات على نحو م�شتقل . اأ�شف اإلى ذلك اأن معرفة الكلمة 

ل تعن��ى املعرف��ة املعجمية لها ، واإمنا اإعادة ترتيب �شبكة عالقات للمفردات التى ميلكها املتعلم حول املعنى الذى حتمله . 

كما اأنه ل ميكن من خالل التعريف اأن يحدد املتعلم معنى الكلمة فى ال�شياق ذلك لتعدد املعانى فى املعجم ، ولأن املعنى 

يحدده ال�شياق والتعريف ل مييز كلمة عن اأخرى م�شابهة لها ، كما اأن املعاجم ل ت�شاعد فى تقدمي و�رسح وا�شح وواف 

ملعانى الكلمات ، فتقدم بذلك للمتعلم معلومات اأو معرفة قليلة ومربكة ، تف�شح املجال لتف�شري املعنى على نحو خمتلف 

عما هو مق�شود . 

كل ما �شبق يتطلب اأن تعتمد ا�شرتاتيجية ا�شتخدام املعجم على تعلم املفردات من خالل اإعطاء معلومات عنها اأو 

تعريفه��ا ، ب��اأن تكون معانى املفردات وا�شحة ومنا�شبة للطالب ، واأن ت��زود داخل �شياق يق�شد به تعليم هذه املفردات 

وتو�شي��ح معناه��ا ، واأن تتبع باأن�شطة تدم��ج الطالب فى عملية التعلم على نحو ن�شط ، ي�شاع��د على التفكري فى معانيها 

وكيفية ا�شتخدامها . 

• ا�صرتاتيجية مفاتيح ال�صياق : 	

هى ا�شرتاتيجية ا�شتخدام ال�شياق ، حيث تركز على تزويد املتعلم بالدلئل ال�شياقية داخل ن�شو�ص تنبىء للمتعلم 

مبعانى الكلمات ، وت�شتق هذه الدلئل من عدد متنوع من الن�شو�ص . 

فالتالمي��ذ الذين تعلم��وا املفردات بطريقة ال�شياق ا�شتوعبوا الن�شو�ص على نحو اأف�شل من زمالئهم الذين تعلموا 

بطريق��ة التعري��ف املعجمى ، كما اأنه وجد لديهم اأثر انتقال التعلم ، حي��ث قاموا با�شتخدام ال�شياق فى ا�شتخراج معانى 

الكلمات من الن�شو�ص التى يقروؤونها . 

Vocabulary املفردات
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املتعل��م عل��ى فهم املف��ردة ، حيث يوفر ال�شي��اق �رسًحا مبا�رًسا للكلم��ة غري املاألوفة ، ويوظ��ف اخللفية املعرفية 

للمتعلم وخربته لتخمني معنى الكلمة غري املاألوفة غري اأنه من الع�شري توظيف ال�شياق فى ا�شتنتاج معنى كلمة غري مالوفة 

فى ن�شو�ص ذات �شياقات م�شنوعة فهذا ل ينمى لدى املتعلم اأثر انتقال التعلم . 

اإن تعلي��م املف��ردات من خالل الن�شو�ص املكتوبة لي���ص اأمًرا ي�شرًيا لأن طبيعة اللغ��ة ال�شفوية املحيطة بالطالب 

غني��ة بخ�شائ�ص ت�شاعده على تعلم املفردات ب�شهول��ة حيث التنغيم ، واللغة اجل�شمية كتعبريات الوجه وحركات اليد 

، والبيئ��ة اأو املحي��ط امل�شرتك ب��ني املتكلم وامل�شتمع والذى ي�شمح بال�شتي�شاح فى حال��ة عدم الفهم ، مما ل يتوافر فى 

اللغ��ة املكتوب��ة . وبهذا يتبني اأن الن�شو�ص املكتوبة كو�شيلة لتعلم املف��ردات اجلديدة ذات تاأثري اأقل من اللغة ال�شفوية . 

وله��ذا كان لبد اأثناء تعلم املفردات من خالل ال�شياق اأن يك��ون الرتكيز على ال�شرتاتيجيات التدري�شية والإجراءات 

عل��ى تزوي��د الطالب ب�شياقات متماثلة فى ن�شو�ص طبيعية يتعلمون منها كيفية ا�شتنتاج معانى كلمات حمددة �شلًفا من 

خالل توظيف ال�شياق .  

• ا�صرتاتيجة عائلة الكلمة : 	

وتتمي��ز باأنه��ا اأكرث ال�شرتاتيجيات اإنتاجية ، والتى ل تتطلب اأى تخطي��ط اأو جهد من قبل املعلم ، اإل اأنه لي�ص 

بال���رسورة اأن يتعل��م التالميذ كل الكلمات غري املاألوفة من خالل الق��راءة ؛ لأن العدد الذى ميكن اأن يتعلمه من خالل 

الق��راءة الوا�شع��ة يتوقف على مدى تك��رار الكلمة غري املاألوفة فى �شياقات خمتلفة م��ع مالحظة انه قد ل يكون تعلمها 

فع��اًل م��ن حيث ا�شتخدامها ، واملعن��ى الدقيق الذى ميكن اأن تعني��ه . ا�شف اإلى ذلك اأنه من اج��ل ان يتعلم التالميذ 

الكلمات من خالل القراءة لبد اأن ميتلك التالميذ املهارات التى متكنهم من ا�شتنتاج معانى املفردات اثناء القراءة مثل 

: مهارة توظيف دلئل ال�شياق ، والتحليل ال�رسفى للكلمة ل�شتنتاج املعنى ، والقدرة على ا�شتنتاج املعجم لفهم بع�ص 

الكلم��ات ال�شعبة حني يتعذر توظيف املعلوم��ات املتوافرة من ال�شياق ، ومن هنا تاأتى ال�شعوبة لأن كثرًيا من الطالب 

يندجمون فى القراءة الوا�شعة ؛ خا�شة مع ن�شو�ص حتتوى على كلمات غري ماألوفة لهم ، كما اأنهم اأقل قدرة فى ا�شتنتاج 

املعلومات املهمة من ال�شياق متكنهم من فهم املفردة.  

• ا�صرتاتيجية التدري�س املبا�رش ) التدري�س املنظم ( : 	

ه��ى ا�شرتاتيجي��ة التدري���ص املنتظ��م املق�ش��ود ال��ذى يق��وم ب��ه املعل��م لعدد حم��دد م��ن املف��ردات يختارها 

لأهميته��ا ، كذل��ك ف��اإن تعلم املف��ردات على نحو مبا���رس متبًعا خط��وات الروتني ال��ذى ي�شتخدمه املعلم ف��ى اأثناء 
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التدري�ص ، وهى على النحو التالى : النموذج ، واملمار�شة املوجهة ، واملمار�شة امل�شتقلة ، والتطبيق . والتى ي�شتخدمها 

املعلم فى تطبيق املهارات اللغوية كل على حدة . 

  اإن له��ذه ال�شرتاتيجي��ة فى تعلم املفردات تاأث��رًيا قويًا فى اإك�شاب املتعلمني املعرف��ة مبعانى املفردات ، �رسيطة 

ا فى  اأن يك��ون ذل��ك من خالل ن�شو�ص طبيعية ، واأن يلى ذلك اأن�شطة تدمج الطالب ف��ى عملية التعلم وتوفر له فر�شً

ا�شتخدامها ، والتفكري فى اإقامة عالقات بني هذه املفردات اللغوية . 

اإن ه��ذه اأبرز ال�شرتاتيجيات فى تعلم املفردات ، والتى تب��ني تنوعها وتعدد اإجراءاتها وحني ن�شتخدم واحدة 

منها فقط لت تكون كافية فى اكت�شاب املفردات اللغوية ، فلكل منها مزايا فى تعلم املفردات . حيث ل توجد طريقة 

علمي��ة واحدة فى تعليم املف��ردات ، واإمنا هناك طرق متنوعة لكل منها اأ�شا�ص علم��ى ، مما يتطلب تنويع الإجراءات ، 

وتزوي��د الطالب با�شرتاتيجي��ات لتعلم املفردات ب�شكل م�شتقل ، و اإثراء بيئة التعل��م باأن�شطة لتنمية املفردات من اأجل 

حتفيز وتعزيز التعلم لدى الطالب . 

فمعرفة حقيقية باملفردات ، يكون ذلك على م�شتوى ال�شتقبال ، بتعرف الكلمة ، وعلى م�شتوى الإنتاج من 

خالل حاجة الطالب اإلى اإنتاج اأ�شكال من اللغة من خالل احلديث اأو الكتابة لإي�شال ر�شالة اإلى الآخرين ؛ وذلك لأن 

معرفة املفردات تتخذ اأبعاًدا متنوعة تبًعا ل�شكل املفردة ومعناها وا�شتخدامها . وهذه الأبعاد هى : اأن تكون املعرفة من 

�شكل الكلمة م�شموعة ، اأو �شكل الكلمة مكتوبة ، اأو اأن يكون من خالل ربط �شكل الكلمة مبعناها ، املعنى املفاهيمى 

للكلمة ، اأو ربطها بكلمات اأخرى ، اأو من خالل معرفة وظيفتها نحويًا على م�شتوى الرتكيب ، اأو من خالل �شلوكها 

الرتاتيبى فى اجلملة ، قد يكون ذلك من خالل معرفة القيود فى ا�شتخدامها اأو فى مدى منا�شبتها . 

اإن ه��ذه املعرفة العميقة للمفردات لي�شت من ال�شهول��ة اكت�شابها من خالل ال�شياق العر�شى اأو القراءة العابرة 

اأو من خالل تقدمي التعريف للكلمة اأثناء تدري�شها ، واإمنا على املعلم اأن يذهب اأبعد من ذلك لينمى لدى طالبه معرفة 

عميقة باملفردات ، وذلك من خالل تقدمي معلومات حول ا�شتخدامها �شياقًيا ، بالإ�شافة اإلى معلومات حول تعريفها، 

اأى معناه��ا وكيفي��ة ا�شتخدامه��ا �شياقًيا ، بالإ�شافة اإلى معلوم��ات حول تعريفها ، اأى معناه��ا وكيفية ا�شتخدامها فى 

�شياق��ات خمتلف��ة ، وتكثيف هذا التقدمي وتكراره م��ن اأجل تنمية ال�رسعة فى الو�شول ملعن��ى الكلمة عند روؤيتها حتى 

ت�شبح هذه املعرفة تلقائية و�رسيعة ؛ لتح�شن ا�شتيعاب الن�شو�ص املت�شمنة لهذه الكلمات . 
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 املف��ردات اللغوية ، زاد الهتمام ببحث الإج��راءات املنا�شبة لتعليم املفردات اللغوية ، فكانت هناك درا�شات 

ا ، وذلك لأن الطالب ، هم اأفراد  ت�شتك�ش��ف اأف�ش��ل الطرق واأكرثها فاعلية مما اأنتج مداخل متنوع يكمل بع�شها بع�شً

يتماي��زون فى ال�شتفادة من طرق التدري���ص املتنوعة ، واأنه ل توجد ا�شرتاتيجية واحدة ميكن لها اأن تزود كل الطالب 

بطريقة متميزة فى تعليمهم وتعلمهم املفردات . 

اإن اأهم اإجراءات املعلم فى تعلم املفردات اللغوية هى : حتديد املفردات اجلديدة املراد تعلمها فى بداية الدر�ص 

، وتق��دمي الدر�ص �رسح مبا�رس ملعنى املف��ردات ، وا�شتخدام املفردات فى تعلم املفردات ، والأ�شداد فى تعلم املفردات 

، وطريق��ة الت�شنيف فى تعلم املفردات ، والأ�شكال والرموز فى تعلم املفردات ، وطريقة الت�شنيف فى تعلم املفردات 

، والأ�ش��كال والرموز فى تعليم املفردات ، واملنظمات البيانية فى تعلم املفردات ، وتوجيه الطالب ل�شتخدام املعجم 

، وتزوي��د الطالب بو�شائل ت�شاعده على تخمني معنى الكلمة م��ن ال�شياق ، وتقدمي اأ�شئلة ختامية لتقومي م�شتوى تعلم 

املفردات فى مواقف لغوية لغوية جديدة ، واإعطاء الطالب تدريبات منزلية على املفردات اجلديدة ، وعر�ص املفردات 

اجلديدة اأكرث من مرتني فى الدر�ص ، وا�شتخدام ال�شور فى تعليم املفردات ، وتوجيه الطالب اإلى تكرار كتابة املفردات 

اجلديدة ، وا�شتخدام اأن�شطة اإ�شافية لتعزيز تعلم املفردات اجلديدة ، وتعليم املفردات اجلديدة فى جمل مفيدة ، ومتييز 

املفردات اجلديدة بلون خمتلف عن لون الن�ص ، وربط معرفة الطالب ال�شابقة باملفردات اجلديدة . 

• �صبكة املفردات	

ه��و ت�شميم �شبكة معرفية للكلم��ات املرتبطة باملفردة لت�شاعد علي زيادة احل�شيل��ة اللغوية حيث يكتب املعلم 

على ال�شبورة كلمة ) اأ�رستي ( يف منت�شف دائرة  ، و يو�شح املعلم اأنه يريد الكلمات املرتبطة بهذه الكلمة ) اأ�رستي ( ، 

ويدون املعلم الكلمات املرتبطة باملفردة وهي ) الأب – الأم – الأخ – الأخت – اجلد – اجلدة...(. 

تنظ��ر العل��وم املعرفي��ة اإلى الوعى ال�شوتى عل��ى اأنه فعل ذهنى ملو�ش��وع ما ، فاإن التمث��ل ال�شوتى هو تن�شيط 

للمعان��ى املنتج��ة للمبادىء والإدراكات املكونة ملعرفتنا ، واللغة جزء من النظ��ام املعرفى املتوافر فى الدماغ الب�رسى ، 

وهذه املعرفة معرفة اللغة ، والتى حتدد ما هو مقبول فى لغة ما ، وما هو غري مقبول ، وهذا املقبول وغري املقبول يكون 

على امل�شتوى ال�شوتى والرتكيبى والدللى . 

الوعي ال�صوتي
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والوع��ى ال�شوتى انتقل من الو�شف والتن�شنيف اإلى النمذجة والتف�شري من خالل النظرية التوليدية التى تعالج 

اللغة الب�رسية مدعمة بتجارب متميزة ومكررة ، لأن امللكة اللغوية تقوم بتوليد جمل على بع�ص اخل�شو�شات ال�شكلية 

والدللية ، وتقوم اآلية الوعى ال�شوتى اإلى النظر للقراءة على اأنها عمليتان هما : 

العملية الأولى : اأن�شاق معرفية تخزن املعلومات ) الأ�شوات وحركاتها املتنوعة ( . 

العملية الثانية : اأن�شاق اإجنازية تنفذ هذه املعلومات عن الفهم والإجناز ، والتى ت�شتعمل بطرق خمتلفة . 

اأى اأن عملية نفاذ املعلومات وتخزينها وا�شتخدامها حتى تتم عملية القراءة ، اأو يكون التلميذ قادًرا على قراءة 

ودمج وتكوين الكلمات فاإنه ي�شتخدم ن�شقني ، الن�شق الأول : الإدراك النطقى اأى ال�شورة ال�شوتية للحرف ، والن�شق 

الق�ش��دى ) املفهوم��ى ( واملق�شود بها ال�ش��ورة الفونيتيقية ) التهجئ��ة ( التى يقوم بها املتعلم لنط��ق تلك الفونيمات 

ال�شوتي��ة ، اأى اأن لكل متعلم معجم �شوتى ، ون�شق حا�شوبى واملعجم يخ�ش�ص العنا�رس التى ينتقيها الن�شق احلا�شوبى 

�شوتًيا ، اأو يدجمها فى �شورة عبارات لغوية ) �شورة فونتيقية و�شورة منطقية ( . 

ولذل��ك ت�شم��ى تلك ال�شم��ات ال�شوتية التى يتم اختياره��ا بطريقة ع�شوائية داخل بني��ة الكلمة مثل ) زرع ( 

فتك��ون من ثالث مقاطع �شوتي��ة ق�شرية بتجميع وتكوين جذر الفعل ) زرع ( ، ومرتبط��ة اأ�شواتها ب�شكل ع�شوائى 

وغري منطقى فالزاى والراء ، والعني لي�ص هناك ات�شاًل منطقيًا فيما بينهما ، وهذا التكوين ال�شوتى معتمد على قواعد 

�شوتي��ة حتدد العالقة بني البنية ال�شطحية للجملة اأو الكلمة وحتققها الفونيتيقى ، ولهذا جعل الرتكيب ال�شوتى مكوًنا 

حتديًا اأى �شورة فونيتيقية فى البنية ال�شطحية للكلمة . 

ولذل��ك ف��اإن اأغلب الكلمات التى تخزن فى امل��خ تخزن على �شكل متثالت رمزية يت��م ن�شخها وتخزينها مع 

الحتف��اظ مبجموعة م��ن التفا�شيل ، وتكون متباع��دة للم�شارات التى جتم��ع املدخل الإدراك��ى بالتمثالت الذهنية 

للمو�شوعات ، ويقوم الدماغ بعمليات عقلية لتحويل الرموز املركبة بالعقل اإلى اأ�شوات فتكون منها الكلمات املراد 

قراءتها والتعرف عليها . 

ولذل��ك ف��اإن عملية الوع��ى ال�شوتى التى يت��م التعرف عليه��ا داخل الدم��اغ ، تتبنى نظري��ة اأن تلك الرموز 

والإ�ش��ارات ال�شوتي��ة حت��ول داخ��ل متوالية م��ن الفونيم��ات اأو وحدات اأخ��رى ، كال�شم��ات واملقاط��ع التى تتم 

مقارنته��ا بعد ذلك م��ع التمثالت املخزنة فى املعجم املق�ش��ود بها العقل لب�رسى للمتعلم حتى يت��م البحث عن الرمز 

املعجم��ى املنا�ش��ب لتلك الأ�ش��وات ، ولذلك فاإن العملي��ة تتعلق بفر�شيتني للنف��اذ اإلى املعجم الذهنى نف��اًذا مبا�رًسا 

، اإذ ر�شده��ا املعلوم��ات املتعلق��ة بال�ش��كل اخلطى الت��ى ميك��ن ا�شتعمالها للنفاذ ع��رب عمليات هذا التمث��ل ال�شوتى 
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اأى اأن العملي��ة هو عملية حتويل ال�شكل الإمالئى اإلى �ش��كل �شوتى ، وهذا امل�شتق نف�شه هو الذى ي�شتعمل للنفاذ اإلى 

املعج��م ، ولذلك فالوع��ى ال�شوتى هو عملية تفكيك الكلمات اإلى فونيمات ومقاطع �شوتية لقراءة وتكوين كلمات 

لها معنى يتم بعد ذلك تعرف دللتها ومعناها . 

والوع��ى ال�شوت��ى يقوم على عدة معاجلات ينف��رد كل واحد منها بوظيفة معينة ، فف��ى البداية ي�شتقبل املعالج 

املعجم��ى نتائ��ج التحليل ال�شوتى ، ليعني الكلمات داخله ، وبعد ذلك مي��رر النتيجة اإلى املعالج الرتكيبى الذى مبجرد 

اأن ينظ��م ع��دًدا من الكلمات املنا�شبة حتى يقوم بتاأليفها فى بنية اجلملة ، ثم ينقلها اإلى معالج الر�شالة الذى يعد الدللة 

املالئم��ة ، والزمن اإلى املدة العامة حلل الإ�شكالت املدعمة باملعارف العامة امل�شجلة فى الذاكرة ، وتقوم بنقل النتيجة 

النهائي��ة للتاأوي��ل التى ل تدخل فى وظيف��ة املعاجلات اخلا�شة ، هذه الت��ى تعمل بطريقة اآلية ، اأم��ا املعاجلة العامة حلل 

الإ�شكالت فتكون مراقبة .    

ي�شهم الوعى ال�شوتى ب�شورة قوية قى حت�شني مهارات القراءة والتهجى لدى تالميذ ال�شفوف الأولى ، ولذلك 

فعندما يتعلم التالميذ احلروف ، وذلك من خالل التالعب ال�شوتى لأ�شوات احلروف بدًل من تعلم الأ�شوات منفردة 

. فتدري���ص املقاط��ع ال�شوتية الطويلة مع احلروف مهمة فى تدري�ص املبداأ الأبج��دى ؛ لأنها ت�شاعد التالميذ فى اإيجاد 

العالق��ة بني الوعى ال�شوتى وتدري�ص القراءة والكتاب��ة ، واأما تعليم التالميذ الدمج ال�شوتى في�شاعد فى تعليم التالميذ 

قراءة الكلمات ، وتعليم التهجئة لقراءة الكلمات . 

والوع��ى ال�شوتى هو الق��درة على مالحظه الأ�شوات املختلفه والتفكري فيه��ا والتفاعل معها ، فقبل اأن يتعلم 

الأطف��ال كيف يق��راأون ويكتبون فهم حمتاج��ون اأن يكون لديهم وع��ى لتفاعل الأ�شوات مع بع�شه��ا البع�ص داخل 

الكلمات ، وتعليمهم اأن يفهموا اأن الكلمات مكونه من اأ�شوات وهذه الأ�شوات هى اأ�شغر جزء فى املاده املنطوقه ، 

والأ�شوات هى امل�شئوله عن معنى الإختالف فى الكالم، والأطفال ميكنهم اأن يظهرو ا اأن لديهم وعى �شوتى بطرق 

خمتلفه وذلك عن طريق اإدراك الكلمات التى تبداأ ب�شوت واحد مثال :�جمل � عمر� اأمل . 

وعليهم اأن مييزوا بني الأ�شوات التى تختلف عن بع�شها البع�ص واأحيانا يقوموا الأطفال بالدمج بني الأ�شوات 

لتكوي��ن الكلمات ومنهم من يقوم بتجزاأة الكلمات باأ�ش��وات خمتلفه ، اإن الأطفال الذين لديهم وعى �شوتى ميكنهم 

تعل��م القراءة وال�شتهجاء اأكرث من غريهم ، وبالرغم من اأن الوعى ال�شوتى منت�رس بدرجه كبرية فى القراءة اإلاأنه اأحيانا 

ي�شاء فهمه ولذلك فعلينا اأن نفرق بني الوعى ال�شوتى وعلم ال�شوتيات . 
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فه��و يت�شمن التعرف على اأجزاء الكالم الأكرب )كلمات � مقاطع( وبدايات الكلمات واملقاطع ميكن لالأطفال  

اإي�شاح ذلك بطرق خمتلفة منها :

القوافى ال�شفهية.. 1

التعرف على املقاطع املختلفه.. 2

اأ- معرفه املقاطع الأولى فى بدايه الكلمات.

ب- معرفه الأ�شوات املختلفه لنف�ص احلرف.

وهناك بع�ص امل�شطلحات املختلفة التى �شت�شتخدم فى اأثناء تنفيذ الدليل الإر�شادى وهى على النحو التالى :

1. وحده ال�شوت ال�شغريه.

هى التى متثل الوحده ال�شوتيه

2. احلرف اأو مايزيد:

هذا يعنى اأن احلرف املوجود فى اللغه اأو احلرفني قد ينتجوا اأ�شوات واحده 

3. درا�شه العالقه بني احلرف وال�شوت.

احلرف هو امل�شئول عن اإنتاج حروف معينه

4. املقطع :�

هو كلمه بها جمموعه اأ�شوات ومنها �شوت متحرك 

5. بادئة الكلمات:�

جزء اأ�شغر من املقطع ولكنه اأكرب من ال�شوتيات 

• هن��اك عدد م��ن الأبحاث العلميه التى تعطينا معلومات حول الوع��ى ال�شوتى فقد اأ�شارت هذه الأبحاث 	

اإلى اأن :�

»الوعى ال�صوتى ميكن تعليمه وتعلمه« وهناك طرق وو�صائل لتعلم الوعى ال�صوتى منها :�

القوافى ال�شفهية اأى الكلمات املنتهية على نف�ص الوزن ال�شوتى مثل : �شيماء – ح�شناء – اأ�شماء. . 1

تع��رف املقاط����ع ال�ص��وتي��ة ال�مختلفة ) ال�م���ق��اط��ع الق����صرية والطوي��لة (  مثل ت��ى – بى – حى – خى ، . 2

وتت�شمن : 
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معرفة املقاطع الأولى فى بدايه الكلمات مثل ) م�ش� (  فى كلمة م�شطفى ، و )حم�( فى كلمة حممود .. 1

معرفة الأ�صوات املختلفه لنف�س احلرف ، ومثل ذلك : ) َب ( ، و) ُب ( ، و) ِب( .. 1

الفه��م القرائى اأو ال�شتيعاب هو الهدف الأ�شا�ص م��ن عملية القراءة نف�شها ،  فاإذا كان الطالب ي�شتطيعون اأن 

يق��راأوا الكلم��ات ، ولكن ل يفهمون ماذا يقراأون فاأنهم لي�شوا قراء فال بد اأي�شًا كما بفكون �شفرات احلروف ، فاإنهم 

عليهم اأن يبحثوا عن الفهم وال�شتيعاب للكلمات واجلمل والفهم العام للن�ص الذى يقراأونه .  

• اخلطوات القادمة تظهر لنا القواعد العلمية الثابتة لتح�صني قطعة الفهم :-	

فالط��الب اجلي��دون فى مراقبة الفهم يعلمون مت��ى يفهمون  ما يقروؤونه ؟  ومت��ى ل يفهمونه ؟  ، فهم لديهم 

ا�شرتاتيجيات ي�شتخدمونها حلل م�شاكل الفهم كلما ظهرت لديهم تلك امل�شاكل ، وقد اأظهرت الأبحاث اأن التعليمات 

حتى فى املراحل الأولى ت�شتطيع اأن ت�شاعد التالميذ لكى ي�شبحوا اأف�شل فى مراقبة فهمهم . 

• تعليمات مراقبة الفهم تعلم التالميذ الآتى :-	

اأن يكونوا على وعى مبا يفهمون . . 1

اأن ي�شتطيعوا التعرف على ما ل يفهمونه . . 2

ال�شتخدام الأمثل لتعديل ا�شرتاتيجيات الفهم . . 3

• وهناك العديد من ا�صرتاتيجيات الفهم التى ي�صتطيع الطالب ا�صتخدامها مثل:-	

حتديد متى حتدث ال�شعوبة ؟. 1

مثال:- يقول الطالب لنف�شه اأنا ل اأفهم الفقرة الثانية �ص16

حتديد ما ال�شعوبة ؟ . 2

الفهم القرائي
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مثال:- يقول الطالب اأنه ل يفهم ماذا يق�شد املوؤلف بقوله اأن وفاة جدته كان نقطة حتول فى حياته.

3. اإعادة حتديد �شعوبة جملة فى قطعة بكلماتها .

مثال:- يقول الطالب اأن املوؤلف يق�شد اأن الو�شول اإلى البيت ووفاة جدته كان حدث مهم فى حياته.

4. الرجوع اإلى الن�ص.

مث��ال:- يق��ول الطال��ب لنف�شه اأن املوؤلف قد حت��دث عن م�شرية طه ح�ش��ني فى الف�شل الثان��ى لكن ل اأتذكر 

الكثريعنه فلرمبا لوعدت اإلى قراءة هذا الف�شل من املمكن حتديد ملاذا هو ت�رسف ذلك الت�رسف .

5. التطلع فى الن�ص للح�شول على معلومات .

فمن املمكن اأن ت�شاعدهم هذه املعلومات فى حل م�شاكل ال�شعوبة . 

مثال:- يقراأ الطالب مقال عن الأر�ص املائية لكنه ل يفهم ذلك جيداً فيلجاأ اإلى ق�شم اآخر فى الن�ص لكى يفهم 

طبيعة الأر�ص املائية واأنواعها . 

• التلخي�س.	

ويتك��ون التلخي�ص من الأفكار املهمة فى الن�ص ويتطلب التلخي�ص من الطالب اأن يحدد ما هو مهم لكى يقراأ 

ولكى يجمع تلك املعلومات وي�شعها فى كلماتها اخلا�شة ،  وتعليمات التلخي�ص ت�شاعد الطالب على :-

حتديد/ ابتكار اأفكار جديدة . . 1

حتديد الرتباط بني الأفكار الرئي�سية . . 2

حذف املعلومات غري املهمة . . 3

تذكر ما مت قراءته . . 4

• تعليمات ا�صرتاتيجيات الفهم الفعالة.	
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تعليم��ات ا�شرتاتيجيات الفهم الفعال��ة هى ال�رسيحة اأو املبا�رسة ، فقد اأظهر البح��ث العلمى اأن اأ�شاليب التعلم 

ال�رسيح بالفعل فعالة بالن�شبة ل�شرتاتيجية الفهم. ففى التعليمات ال�رسيحة يخرب املعلمون القراء ملاذا ومتى يجب عليهم 

ا�شتخدام تلك ال�شرتاتيجيات وما  ال�شرتاتيجيات التى يتم ا�شتخدامها وكيف يطبقها .

• خطوات التعليمات ال�رشيحة ت�صمن.	

ال�رسح املبا�رس : فاملعلم يقوم ب�:

- منذجة التفكري ب�شوت عال ، ثم التدريب املر�شد، ثم التطبيق . 

• ال�رشح املبا�رش  : 	

يقوم املعلم بال�رسح للتالميذ عن كيفية اأن تلك الإ�شرتاتيجية ت�شاعد فى الفهم وتطبيق تلك ال�شرتاتيجية.

• النمذجة : 	

يقوم املعلم بعمل منوذج » تو�شيحات »عن كيفية تطبيق هذه ال�شرتاتيجية وتكون عادة بالتفكري ب�شوت عال 

اأثناء قراءة الن�ص الذى ي�شتخدمه الطالب . 

• التطبيق: 	

ي�شاعد املعلم التالميذ فى التدريب على ال�شرتاتيجية حينما ي�شتطيعون تنفيذها بنف�شهم.

• التعلم التعاونى وتعليمات الفهم الفعال:	

م��ن املمكن لتعليمات الفه��م الفعال اأن تكتمل عنطري��ق » التعليم التعاونى« ، فالتعلي��م التعاونى يتطلب من 

الط��الب العمل مع بع�شهم ك���رسكاء فىجمموعات �شغ��رية ذات مهمات حمددة ، فقد لإ�شتخدم��ت تعليمات التعلم 

التعاون��ى بنج��اح لتعليم ل�شرتاتيجية الفهم فى موا�شيع معينة ، حيث يعم��ل التالميذ مع بع�شهم لكى يفهموا حمتوى 

م�شمون الن�ص وي�شاعد كل منهم الآخر فى اأن يتعلم ويطبق ا�شرتاتيجية الفهم ، وي�شاعد املعلمون التالميذ اأن يتعلموا 

كيفيةالعمل فى جمموعات .

كما يزود املعلمون التالميذ بتو�شيحات ل�شرتاتيجية الفهم ويراقبون تقدم التالميذ. فالتعليمات الفعالة ت�شاعد 

الق��راء ف��ى ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات الفه��م مبرونة ، وبالرغم من اأنه��ا ت�شاعد فى تنمية الط��الب وتزويدهم بتعليمات 
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ا�شرتاتيجي��ات الفهم مبرون��ة ، وبالرغم من اأنها ت�شاعد فى تنمية الطالب وتزويده��م بتعليمات ا�شرتاتيجيات 

الفه��م الف��ردى اإل اأن القارئ اجليد ل بد اأن يكون قادراً على ا�شتخدام العدي��د من ال�شرتاتيجيات التى ت�شاعده على 

الفهم .

• خ�صائ�س التدري�س الفعال للقراءة : 	

مبا�رس ومنظم . . 1

ا متعددة للممار�شة . . 2 يقدم فر�شً

يزيد من انخراط التلميذ فى الن�ساط . . 3

يزيد الوقت املخ�ش�ص للتعلم . . 4

يقدم منوذجا للمهارات وال�شرتاتيجيات فى اأثناء الدر�ص . . 5

اأهداف الدر�ص وا�شحة . . 6

تغذية راجعة مبا�رسة . . 7

يخ�ش�ص وقًتا للمار�شة امل�شتقلة . . 8

يقدم التدري�ص الداعم بناء على بيانات التقييم . . 9

• عنا�رش التدري�س املبا�رش : 	

تركيز التالميذ على املحتوى املهم : يتم تدري�ص املهارات وال�شرتاتيجيات واملفردات والقواعد التى تلبى . 1

احتياجات التالميذ . 

تنظي��م املهارات منطقًي��ا : يتم تدري�ص املهارات وفًقا للت�شل�شل املنطق��ى لرتتيب املهارات من الأ�شهل اإلى . 2

الأ�شع��ب ، فيت��م تدري���ص املهارات املهم��ة اوًل ثم املهارات الق��ل اهمية ) من ال�شهل اإل��ى ال�شعب ( ، 

والتاكيد كذلك على اتقان التالميذ للمهارات ثم ينتقل اإلى املهارات امل�شتهدفة . 

تق�شي��م امله��ارات وال�شرتاتيجي��ات املعقدة اإلى وح��دات تدري�شية اأ�شغ��ر ، ويقوم املعل��م بالتدري�ص فى . 3

خطوات وفنيات تدري�شية . 

ت�شمي��م در�ص منظم ومركز ، فعلى املعلم اأن يتاأك��د اأن الدرو�ص التى يقدمها للتالميذ منظمة بحيث حتقق . 4

ال�شتخدام المثل للوقت فى التدري�ص والتعلم . 

بداية الدر�ص تو�شح التوقع من التلميذ بعمله ، فعلى املعلم اأن يو�شح للتالميذ ما�شوف يتعلمونه . . 5
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مراجع��ة املهارات واملعارف ال�شابقة ، فقبل بداية التدري�ص على املعلم اأن يراجع املهارات اللغوية املرتبطة . 6

بالدر���ص اجلديد ال��ذى �شيدر�شه املعلم ، تاأكد من اأن التالميذ لديهم املهارات الالزمة لتعلم الدر�ص اجلديد 

، والذى يوؤدى اإلى ربط املهارة اجلديدة باملهارات الأخرى املرتبطة بها . 

ا�شتخ��دام لغة وا�شح��ة وموجزة ، فعلى العل��م اأن ي�شتخدم لغ��ة من�شقة ووا�شحة غ��ري غام�شة فى تقدمي . 7

املهارات وال�شرتاتيجيات املختلفة . 

اإم��داد التالميذ فى اأثناء عملية التدري���ص باأمثلة كافية للفهم ، والذى ي�شاعد فى فهم القواعد ، واملفاهيم ، . 8

واملفاهي��م اللغوي��ة ، ل يتم اإل من خالل الأمثلة امل�شتخدمة فى ال�شياق��ات اللغوية املختلفة ، والتى تو�شح 

تدري�ص املهارة اللغوية التى يراد للتالميذ اأن يتعلموها . 

دعم املمار�شات التدري�شية اجليدة ، وذلك من خالل غعطاء فر�ص تعليمية ملمار�شة التالميذ تلك املهارات . 9

فى اأثناء الدر�ص ب�شكل منظم ، ودعم التالميذ لأداء املهارات اللغوية ب�شكل �شحيح .

ا�شتدع��اء ال�شتجابات اللغوية املتنوعة من قب��ل التالميذ �شواء كانت ا�شتجابات �شفوية اأو حتريرية ، اأو . 10

تفاعلي��ة ، فاإنها ت�شاعد التالميذ ف��ى الرتكيز على املحتوى اللغوى الذى يق��وم التالميذ بدرا�شته ، ويدعم 

فر���ص تعليمية جديدة للتالميذ ت�شاعدهم على فه��م ال�شياق ، وتعرف املعنى املدرج بالن�ص القرائى الذى 

يتعلمه التلميذ . 

مراقب��ة الداء القرائى للتالميذ ، فامل�شاه��دة وال�شتماع ل�شتجابات التالميذ  فى اثناء الدر�ص باهتمام . 11

ي�شاعد املعلم فى حت�شني اأداء التالميذ ، والرتقاء مب�شتوى الإتقان لدى التالميذ ؛ لتح�شني اخلطاأ الذى يقع 

فيه التالميذ . 

عملي��ة املالحظ��ة ال�شفية للتالميذ تتم ب�شكل م�شتم��ر ، ويتم اإعطاء تغذية راجع��ة للتالميذ حول دقة . 12

ال�شتجابات اللغوية لديهم ، والتى ت�شاعدهم فى حت�شني اأدائهم ، واإعطاء فر�ص كبرية للنجاح اللغوى . 

يجب تخ�شي�ص وقت من احل�شة لتقدمي التعليمات والإر�شادات اخلا�شة بعملية التدري�ص ، فاملحتوى . 13

املق��دم ي�شاعد التالميذ على تقدمي ا�شتجاب��ات منطقية ، وبخا�شة املرتبطة بعملي��ة التعلم واملواد التعليمية 

املقدمة للتالميذ . 

م�شاع��دة التالمي��ذ فى تنظيم املعرفة ، فالعديد من التالميذ يواجه��ون �شعوبة فى كيفية تدري�ص بع�ص . 14

امله��ارات واملفاهيم اللغوي��ة ، والتى لها اأهمية فى ا�شتخدام الفنيات التدري�شي��ة التى ت�شاعد التالميذ على 

التحليل اللغوى للكلمات واملقاطع املكونة منها تلك الكلمات . 
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عزيزى املعلم / عزيزتى املعلمة : 

كل در�س من هذه الدرو�س ميثل اإحدى ال�صرتاتيجيات امل�صتخدمة فى دليل املعلم على الرتتيب ، حتى ت�صاعد 

ّف .  املعلم على تنفيذها داخل ال�صّ

الهدف: متييز �شوت التنوين بال�شم �شوت التنوين ) � ٌ (. 

• التهيئة	

املعلم: للتنوين اأنواع خمتلفة :

−  تنوين ال�شم ) � ٌ (، و�شوته نون �شاكنة ) ينطق املعلم �شوت التنوين،ثم يكلف الطلبة نطقه( . 

−  تنوين الفتح ) � ً (. و�شوته نون �شاكنة ) ينطق املعلم �شوت التنوين،ثم يكلف الطلبة نطقه( . 

−  تنوين الك�رس ) �ٍ (. و�شوته نون �شاكنة ) ينطق املعلم �شوت التنوين،ثم يكلف الطلبة نطقه( . 

املعلم: اليوم �شنلعب لعبة الإ�شارات، �شوف اأقول كلمة، فاإذا كان بها �شوت تنوين ال�شم) � ٌ (

نرف��ع اإ�شب��ع الإبه��ام لأعلى هك��ذا          ،واإذا مل يكن بها �شوت تنوين ال�ش��م ) � ٌ (. ن�شري باإ�شبع الإبهام اإلى  

اأ�شفل هكذا

• النموذج	

املعلم/�ة: اأريدكم اأن ت�شتمعوا معي اإلى الكلمة ) ع�شام ٌ( . 

املعلم: كلمة ) ع�شام ٌ( بها �شوت ) تنوين ال�شم (؛ لذلك �شاأقوم برفع الإبهام لأعلى          هكذا  . 

املعلم: كلمة ) بيٍت ( لي�ص بها �شوت ) تنوين ال�شم (؛ لذلك �شاأ�شري بالإبهام اإلى اأ�شفل          هكذا.   

املعلم:  كلمة )رجاٌل( بها �شوت ) تنوين ال�شم (؛ لذلك �شاأقوم برفع الإبهام لأعلى هكذا         .

متييز ال�صوت / املقطع )�صماعيًّا(.

النماذج التطبيقية على ا�صرتاتيجيات التدري�س امل�صتخدمة بالدليل
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املعلم: كلمة )كتاًبا( لي�ص بها �شوت ) تنوين ال�شم (؛ لذلك �شاأ�شري بالإبهام اإلى اأ�شفل هكذا        . 

• املمار�صة املوّجهة : 	

املعلم/�ة: هّيا مًعا مُنّيْز �شوت ) تنوين ال�شم (؛ من غريه من الأ�شوات. 

املعلم: كلمة )ع�شاٍم (. 

املعلم والطلبة: 

املعلم: كلمة ) ع�شاٌم ( . 

املعلم والطلبة: 

)وهكذا مع كلمتي: رجال ٌ، كتاًبا (

 )ُيالحظ املعّلم/�ة جتاوَب الطلبة، ثمَّ يقوم بت�شويِب الإجابات اخلطاأ( . 

• م�مار�صة م�صتقّلة	

املعلم/���ة: الآن قوم��وا باإغ��الق اأعُيِنُكم، واأ�شريوا بالإبهام اإل��ى اأعلى اإذا �شمعتم �ش��وَت ) تنوين ال�شم (؛ يف 

الكلمة، واأ�شريوا ِبها اإلى اأ�شفل اإذا مل ت�شمعوه.

املعلم: »َبْيٌت«

الطلبة: 

املعلم: ) كتاًبا (

الطلبة: 

 )وهكذا مع كلمتي: )ِقّطٌة، َلِعًبا(.
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• التطبيق	

)يكّرر املعلم/�ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيًنا بقائمة الكلمات )مدر�شًة – َبريٍد – راِكًبا – �َشْمٌع ( . 

الهدف : دمج اأ�شوات / مقاطع لتكوين كلمات حتوي تنوين الفتح )  � ً (

• التهيئة	

وتّي��ة لكلمات  فيها اأ�شوات التنوي��ن املختلفة التي مَتَّ  املعلم/���ة: �شاأق��وم بنطق بع���ص الأ�شوات / املقاطع ال�شَّ

وتّية لتكويِن كلمٍة واحدة. رو�ص ال�ّشاِبَقة، و�شتحاولون دمج هذه الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ َتَعّلُمها يف الدُّ

• النموذج	

ُن الكلمَة، ثم اأنطقها كاملة.  املعلم/�ة: الآَن �شاأقوُم بنطِق الأ�شواِت/املقاطِع الّتي ُتَكوِّ

ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني(.  ًبا« ِعْنَدما ننطقها وحدًة واحدًة. )وُيَكرِّ املعلم: كلمة » َخ�/�َش�/بًا« ت�شبح »َخ�شَ

ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني(.  يًفا » ِعْنَدَما ننطقها وحدًة واحدًة. )وُيَكرِّ املعلم: كلمة » �َش�/ِري�/فًا » ت�شبح »�رَسِ

• املمار�صة املوجهة	

                 .   ) املعلم/ة: هّيا مًعا منزْج بع�ص الأ�شوات لتكوين كلمات )على نحٍو �شماعيٍّ

املعلم: �َش� / ِري� / ًفا

يًفا.  املعلم والطلبة: �رَسِ

املعلم: َخ�/�َش�/ًبا

ًبا.  املعلم والطلبة: َخ�شَ

• املمار�صة امل�صتقلة	

مزج الأ�صوات لتكوين كلمات )�صماعيًّا( .
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املعلم/ة: الآن �شوف اأقوم بنطق الأ�شوات/املقاطع التي تكّون الكلمة، وعليكم اأن تنطقوها كاملة.

املعلم: َخ�/�َش�/ًبا

ًبا الطلبة: َخ�شَ

املعلم: �َش� / ِري� / ًفا

الطلبة: �رَسيًفا

• التطبيق	

( م�شتعيًنا بقائمة الكلمات الآتية: يكرر املعلم/ة اللعبة ال�شابقة )على نحٍو �شماعيٍّ

ي�/ ًدا ( )�َش�/َبا/ًبا  �  �َش�/ِدي�/ًدا  �   َر/�َشا/ًدا �   َر/�شِ

 

الهدف : اأن يتالعب الطالب بالأ�صوات من خالل ا�صتبدال �صوت مكان �صوت اآخر .. 1

• التهيئة	

املعل��م/ة: اليوم �شنلعُب لعبَة ا�شتبداِل الأ�شواِت، �شاأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من اأ�شواٍت �شبَق لكم درا�شُتها، مع 

وِت مع �شوٍت اآخَر، وننطُق  وت هو �شوت )�ص(، و�شنقوم با�شتبداِل هذا ال�شّ �ش��وٍت جديٍد نتعّرف الي��وم، هذا ال�شّ

وِت اجلديد.  الكلمَة مّرًة اأخرى مع ال�شّ

• النموذج	

اٍت( وتعني املكان املرتفع.  املعلم/ة: كلمة » �شعيًدا« )ُيَكّرُرها املعلُِّم َمّرَتنْيِ اأو ثالَث َمرَّ

املعلم: عندما اأ�شُع �شوَت »�َص« مكاَن �شوِت »�َص« ت�شبُح الكلمُة »�َشعيًدا«، ومعناها: »م�رسور«

• املمار�صة املوجهة	

التالعب بالأ�صوات �صماعيًّا )ا�صتبدال اأ�صوات اأو حذفها اأو اإ�صافتها(
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املعل��م/ة: هي��ا نفعل ذلك مًع��ا، يف كلمة » �شعي��ًدا« عندما اأ�شُع �ش��وَت »�َص« مكاَن �ش��وِت »�َص« ت�شبُح 

الكلمُة...

املعلم والطلبة: »�َشعيًدا«، 

املعلم والطلبة: تعني » م�رسوًرا » 

• املمار�صة امل�صتقلة	

اٍت(وتعني املكان  املعل��م/ة: الآن ج��اء دورك��م، يف كلم��ة » �شعي��ًدا« )ُيَكّرُرها املعلِّ��ُم َمّرَت��نْيِ اأو ث��الَث َمرَّ

املرتفع.«عندما اأ�شُع �شوَت »�َص« مكاَن �شوِت »�َص« ت�شبُح الكلمُة....

الطلبة: »�َشعيًدا«. 

الطلبة : مبعنى » م�رسوًرا« . 

• التطبيق	

يكرر املعلم/ة اللعبة ال�شابقة م�شتعينًا بالكلمتني الآتيتني:

فرًيا (  ) �َشفرًيا –  �شَ

منها. من خالل حذف �صوت  الكلمة  باأ�صوات  الطالب  يتالعب  اأن   : الهدف   .2

• التهيئة 	

املعل��م /ة : الي��وم �شنلعب لعبة حذف الأ�شوات ، �شاأقوم بنطق كلمة من اأ�ش��وات �شبق لكم درا�شتها، ثم اأقوم 

بحذف �شوت منها ، هذا ال�شوت هو )ج( ، وننطق الكلمة مرة اأخرى . 

• النموذج 	

املعلم/ة: كلمة » جميٌل » ) يكررها املعلم مرتني اأو ثالًثا( ، وتعني : » ح�شٌن 

املعلم/ة : عندما اأحذف �شوت )ج(  ت�شبح الكلمة » ميل » ومعناها : » م�شافة معينة« 
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• املمار�صة املوجهة 	

املعلم/ة: هيا نفعل ذلك مًعا، يف كلمة » جميل« عندما نحذف �شوَت »َج« ت�شبُح الكلمُة...

املعلم والطلبة: » ميل« 

املعلم والطلبة: تعني  » م�شافة معينة«

• املمار�صة امل�صتقلة 	

ٌن« عندما  اٍت( وتعني« َح�شَ املعلم/ة: الآن جاء دوركم، يف كلمة » جميٌل » )ُيَكّرُرها املعلُِّم َمّرَتنْيِ اأو ثالَث َمرَّ

حتذفون �شوت ) َج( ت�شبح الكلمة ....

الطلبة : »ميٌل«

الطلبة : وتعني » م�شافة معينة« 

• التطبيق 	

يكرر املعلم/ة اللعبة ال�شابقة م�شتعينًا بقائمة الكلمات الآتية:

) �شعيد و عيد � �رسيف و ريف ( 

. اإليها  اإ�صافة �صوت  من خالل  الكلمة  باأ�صوات  الطالب  يتالعب  اأن   : الهدف   .3

• التهيئة 	

املعل��م /ة : الي��وم �شنلعب لعبة اإ�شافة الأ�ش��وات، �شاأقوم بنطق كلمة من اأ�شوات �شبق لك��م درا�شتها، ثم اأقوم 

باإ�شافة �شوت اإليها ، هذا ال�شوت هو )م( ، وننطق الكلمة مرة اأخرى . 

• النموذج 	

املعلم/ة: كلمة » طار » ) يكررها املعلم مرتني اأو ثالًثا( ، وتعني : » ارتفع يف ال�ّشماء / حّلَق »

املعلم/ة : عندما اأ�سيف �سوت )م(  ت�سبح الكلمة » مطاٌر » ومعناها : » مكان هبوط الطائرات/مدرج«  
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• املمار�صة املوجهة 	

املعلم/ة: هيا نفعل ذلك مًعا، يف كلمة » طار« عندما ن�شيف �شوَت »م« ت�شبُح الكلمُة...

املعلم والطلبة: » مطاٌر« 

املعلم والطلبة: » مكان هبوط الطائرات/مدرج«  

• املمار�صة امل�صتقلة 	

اٍت( وتعني« حّلق ال�ّشماء /  املعل��م/ة: الآن ج��اء دوركم، يف كلمة »ط��ار« )ُيَكّرُرها املعلُِّم َمّرَتنْيِ اأو ثالَث َم��رَّ

ارتفع يف« عندما ت�شيفون �شوت )م( ت�شبح الكلمة ....

الطلبة : مطار

الطلبة : وتعني » مكان هبوط الطائرات/مدرج«  

• التطبيق 	

يكرر املعلم/ة اللعبة ال�شابقة م�شتعينًا بالكلمتني الآتيتني:

) ماء و �شماء � طريق و ريق ( 

الهدف: تعرف �شوت احلرف ) �ص ( مفتوًحا / �شوت املقطع الق�شري ) �َص ( 

• التهيئة : 	

املعلم/�ة ) م�شرًيا اإلى املقطع (: الآن �شنتعّرف �شوت احلرف مفتوًحا ) �َص ( بكافة اأ�شكاله . 

• النموذج : 	

ره مّرتني( مع مراعاة فتح الفم مبقدار حركة  املعلم/�ة )م�شرًيا اإلى املقطع(: �شوت احلرف مفتوًحا ) �َص (  )يكرِّ

واحدة.

تعرف �صوت احلرف مفتوًحا وم�صموًما ومك�صوًرا و�صاكنًا باأ�صكاله املختلفة.
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املعلم/�ة )م�شرًيا اإلى الّلوحة اأو قائمة الكلمات املدّونة على ال�ّشبورة ): هذا �شكل حرف) �َص ( عندما ياأتي يف 

�( ، وهذا �شكله ) �َص ( يف نهاية الكلمة. بداية الكلمة وو�شطها مفتوًحا)�شَ

• املمار�صة املوجهة : 	

املعلم/�ة )م�شرًيا اإلى املقطع يف موا�شعه املختلفة ؛ يف بداية الكلمة، وو�شطها، ونهايتها( :  ما �شوته؟

املعلم والطلبة : �شوته ) �َص (.  

• املمار�صة امل�صتقلة : 	

املعلم/�ة ) م�شرًيا اإلى املقطع يف موا�شعه املختلفة ؛ يف بداية الكلمة، وو�شطها، ونهايتها(: ما �شوته؟

الطلبة: �شوته ) �َص ( . 

• التطبيق	

��وت ال�رّسيع؛ �شاأ�شري اإلى ال� ) �َص (  يف مواقع��ه املختلفة يف بع�ص الكلمات،  املعلم/���ة: دعون��ا نلعْب لعبَة ال�شّ

واأريُد منكم اأْن ت�رسعوا يف نطقه.

ب الإجابات اخلطاأ( .  )ُيالحظ املعلم/�ة جتاوب الطلبة ُثم ُي�شوِّ

َ -  غا�َص (        رَب -  َع�رسَ قائمة الكلمات التي ميكن ال�شتعانة بها : ) �شَ  -

َد (  َب -  َح�شَ عَد -  َع�شَ                                             ) �شَ

ى » ( .  ا / �شَ الهدف:تعرف �شوت احلرف ) �َص (  ممدوًدا بالألف )�شوت املقطع الطويل » �شَ

• التهيئة : 	

ى ( يف مواقعه املختلفة. ا / �شَ املعلم/�ة )م�شرًيا اإلى املقطع(: الآن �شنتعّرف �شوت احلرف ممدوًدا ) �شَ

تعرف �صوت احلرف ممدوًدا )بالألف والواو والياء( باأ�صكاله كافة.
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• النموذج : 	

ره مّرتني ( مع مراعاة فتح الفم مبقدار  ى  ) يكرِّ ا / �شَ املعلم/�ة ) م�شرًيا اإلى املقطع (: �شوت احلرف ممدوًدا » �شَ

حركتني.

املعلم ) م�شرًيا اإلى الّلوحة اأو قائمة الكلمات املدّونة على ال�ّشبورة   ): هذا �شكل حرف ( �ص ( عندما ياأتي يف 

ى (  يف نهاية الكلمة. ا / �شَ ا ( ، وهذا �شكله ) �شَ بداية الكلمة وو�شطها ممدوًدا ) �شَ

• املمار�صة املوجهة	

املعلم/�ة ) م�شرًيا اإلى املقطع يف موا�شعه املختلفة ؛ يف بداية الكلمة، وو�شطها، ونهايتها(:  ما �شوته؟

ى » ) مع مراعاة النطق مع كل �شكل للمقطع ( ا / �شَ املعلم والطلبة : �شوته » �شَ

• املمار�صة امل�صتقلة	

املعلم/�ة )م�شرًيا اإلى املقطع يف موا�شعه املختلفة ؛ يف بداية الكلمة، وو�شطها، ونهايتها(:  ما �شوته؟

ى«. ا / �شَ الطلبة: �شوته » �شَ

• التطبيق	

ى » يف مواقعه املختلفة يف بع�ص الكلمات،  ا / �شَ وت ال�رّسيع؛ �شاأ�شري اإلى ال� » �شَ املعلم/�ة: دعونا نلعْب لعبَة ال�شّ

واأريُد منكم اأْن ت�رسعوا يف نطقه.

)ُيالحظ املعلم/�ة جتاوب الطلبة ُثم يقوم بت�شويب الإجابات اخلطاأ(

قائمة الكلمات التي ميكن ال�شتعانة بها:   -

          ) �شاِبُر – ِع�شاُم – َع�شا – َع�شى  �  �شاِمُد –  ِو�شاُل –  اأَْق�شى  (

          قائمة الكلمات التي ميكن ال�شتعانة بها : ع�شري ، ب�شري ، القا�شي ، �شوف ، ن�شوم ، حُت�شي ، �شو�ص، 

رق�شوا. 

مالحظة : يجري املعلم خطوات الروتني نف�صها يف حالة مّد �صوت احلرف بالياء والواو .
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مثال: متييز اأ�شوات احلرف ) ج ( بجميع حركات ال�شبط الطويلة والق�شرية . 

• التهيئة	

املعلم/�ة: تعرفنا يف الدرو�ص ال�شابقة �شوت حرف ( ج ) مبختلف حركات ال�شبط الق�شرية :

 )الفتح��ة، وال�شمة، والك�رسة، وال�شكون) ،والطويلة ) الألف، والواو، والياء( ، وباأ�شكال احلرف كافة ( يف 

البداية، ويف الو�شط، ويف النهاية)   والآن �شُنميز مًعا �شوت احلرف ( ج ) مفتوًحا، وم�شموًما، ومك�شوًرا، ويف حالة 

ال�شكون، وباملد بالألف، والواو، والياء.

يراج��ع املعلم/���ة مع الطلبة قواعد اللعبة  ( الإ�شارات والأ�ش��وات( ؛ اإذا كان احلرف مفتوًحا           واحلرف 

م�شموًما     واحلرف مك�شوًرا        واحلرف �شاكًنا      واحلرف ممدوًدا بالأل�����ف            

واحلرف ممدوًدا بالياء          واحلرف ممدوًدا بالواو  

• النموذج	

املعلم/�ة:  �شاأعطيكم مثاًل.

•  كلمة » َجَمُل« التي بها �شوت ( َج ( مفتوًحا، تكون اإ�شارتها 	

• كلمة » ُجْمَلُة « التي بها �شوت )ُج ( م�شموًما، تكون اإ�شارتها 	

•  كلمة » ِجداُر« التي  بها �شوت )ِج ( مك�شوًرا، تكون اإ�شارتها 	

• كلمة » ِعْجُل« التي بها �شوت ) ْج ( �شاكًنا، تكون اإ�شارتها 	

• كلمة » جاِمُع« التي بها �شوت )جا( ممدوًدا بالألف، تكون اإ�شارتها 	

• كلمة » جرياُن » التي بها �شوت )جي( ممدوًدا بالياء، تكون اإ�شارتها	

• كلمة » اأُجوُر« التي بها �شوت »جو« ممدوًدا بالواو، تكون اإ�شارتها	

متييز �صوت احلرف بجميع حركات ال�صبط الق�صرية والطويلة:
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• املمار�صة املوجهة	

املعلم/���ة: الآن �ش��وف ننط��ق �شوت احلرف ( َج ) مفتوًح��ا، و(  ُج ) م�شموًم��ا، و ( ِج ( مك�شوًرا، و)ج ْ ( 

�شاكًنا، و )جا ( ممدوًدا بالألف، و  ) جو ( ممدوًدا بالواو، و) جي( ممدوًدا بالياء، و�شوف نرفع اأ�شابعنا بالإ�شارات مًعا.

ينط��ق املعلم/�ة بع�ص الكلمات التي بها �ش��وت حرف« ج »  مبختلف حركات ال�شبط وباملد ، ويقوم الطلبة 

مب�شاحبته بتحريك اأ�شابعهم.

• املمار�صة امل�صتقلة	

ينط��ق املعلم/���ة بع�ص الكلمات التي  بها �ش��وت حرف ( ج ) مفتوًح��ا ، وم�شموًما، ومك�شوًرا  •	

و�شاكًنا وممدوداً بالألف والواو والياء، ويطلب من الطلبة )جميًعا( حتريك اأ�شابعهم طبًقا لالإ�شارات ال�شابقة.

ُيعط��ي املعلم/�ة فر�شة لبع���ص الطلبة (ب�شورة فردية)  اأن ميّيزوا �ش��وت احلرف مفتوًحا وم�شموًما  •	

ومك�ش��وًرا، و�شاكًنا، ومم��دوداً بالألف والواو والياء؛  بعمل الإ�شارة التي ُتطابق �شوت احلرف من خالل كلمات من 

قائمة الكلمات .

ُيالحظ املعلم/ة مدى جتاوب الطلبة يف ا�شتخدامهم الإ�شارات املنا�شبة عند متييز الأ�شوات. •	

• التطبيق	

ُيوا�سل املعلم/�ة اأداء هذا الن�ساط مع الطلبة م�ستعيًنا بكلمات اأخرى. •	

قائمة الكلمات التي ميكن ال�شتعانة بها:

ُد � عالج . لَُّة – جَمْدي – اأَجْمَ                َثْلُج  -  جرياُن – ِحجاَرُة – جَمَ
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مثال: تكوين ) قراءة ( كلمات بها �شوت )  و ( واأ�شوات اأخرى �شبق درا�شتها. 

• التهيئة	

بط  املعلم/���ة: عندما اأُ�شرُي باإ�شبع��ي اأ�شفَل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطق �ش��وت ذلك احلرف بحركة ال�شّ

��ة ِبه، وبعَد اأْن ننته��ي من نطق الأ�شوات كاف��ة ، �َشاأ�شحُب اإ�شبعي اأ�شفل  اخلا�شَّ

الكلمة، لتقروؤوها كاملًة.

• النموذج:	

• يق��وم املعّلم/�ة بكتابة كلمة » َخ��ْو/ ُخ » ، وُي�شرُي اأ�شفل كلِّ حرٍف / 	

مقطع �شوتيٍّ يف الكلمة وينطقه .

• ر املعّلم 	 ح بالّر�شم«  وينطقها: )َخْوُخ(. )ُيكرِّ يقوُم املعلم/�ة ب�شحب اإ�شبعه اأ�شفل الكلمة »كال�ّشهم املو�شّ

ذلك مّرتني(.

املعلم/�ة: ومعناها )ا�شم فاكهة (.

• املمار�صة املوجهة	

• ُي�شري املعلم/�ة اإلى كل حرف/ مقطع �شوتي بالكلمة املكتوبة على ال�شبورة/اللوحة.	

املعلم/�ة والطلبة:)  َخْو/ ُخ )  . ومعناها ) ا�شم فاكهة (.

• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• ُي�شرُي املعّلم/�ة اإلى كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة املكتوبة على ال�ّشبورِة/الّلوحة.	

الطلبة: ) َخْو/ ُخ ( ومعناها )ا�شم فاكهة(.

متييز �صوت احلرف بجميع حركات ال�صبط الق�صرية والطويلة:

/ خخُ  خوَوْ
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• التطبيق	

املعلم/�ة: دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات؛ �شاأ�شري اإلى كّل حرٍف/مقطع بالكلمة، واأريد منكم اأن ت�رسعوا يف 

نطق هذه الكلمة.

قائمة الكلمات التي ميكن ال�شتعانة بها:

 َب�ْي� / �َع -  َزْي�/ َت  �  َم�ْو / ُز  �  َبْي� / ُت

• ب الإجابات اخلطاأ.	 ُيالحظ املعلم/�ة اإجابات الطلبة ثّم ُي�شوِّ

الهدف: ي�شتنتج الطلبة معنى كلمة م�شتعينني بكلمات اأخرى يف اجلملة.

• التهيئة : 	

يقول املعّلم : �سنتعرف اليوم اإلى معنى الكلمة املخطوط حتتها من خالل الكلمات امللّونة يف اجلملة؛ با�ستخدام 

كلمات مفتاحية واردة يف اجلملة ت�شاعدك على فهم معنى الكلمة املحّددة الواردة يف ال�شياق. 

• النموذج : 	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة، ويقروؤها على الطلبة: ) انك�رست اللعبة بيد �شمري ف�شعر بالندم (، 	

ثّم يحّدد الكلمة املراد معرفة معناها وهي )الندم(.

• ث��م يح��ّدد املعّلم الكلمات التي ت�شاع��د على معرفة معن��ى الكلمة املطلوبة يف اجلمل��ة، وهما الكلمتان: 	

)انك�رست ، ف�شعر (. 

• ثم يذكر املعّلم اأّن معنى الكلمة املطلوبة )الندم( هو ) ال�شعور بالذنب (، ويبني اأننا عرفنا معناها من خالل 	

الكلمتني ال�شابقتني. 

• يكتب املعّلم كلمة )الندم( على ال�شبورة ويكتب معناها. 	

• املمار�صة املوّجهة : 	

• يكتب املعّلم على ال�شبورة اجلملة الآتية: ) وجد اأّمه جتمع الأغرا�ص البالية كي ترميها ( . 	

مفاتيح ال�صياق
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• يقراأ املعّلم مع الّطلبة اجلملة . 	

• يحّدد املعّلم والّطلبة مًعا الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) البالية ( . 	

• ي�شتخ��رج املعّل��م والّطلبة مًعا الكلم��ات ) جتمع الأغرا�ص ، ترميها ( الت��ي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة 	

املطلوبة 

• يذك��ر املعّل��م والّطلب��ة مًعا معنى الكلم��ة املطلوبة، وهو ) القدمي��ة (، ويبنّي اأّنهم عرف��وا معناها من خالل 	

َمُع الأغرا�ص ، ترميها (.  الكلمات ) جَتْ

• يكتب املعّلم الكلمة ومعناها على ال�شبورة . 	

• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة: )تخّيل ال�شّجادة القدمية ب�شاًطا �شحريًّا(.  	

• يطلب املعّلم اإلى الّطلبة قراءة اجلملة وحتديد الكلمة اجلديدة املراد معرفة معناها، وهي )ب�شاًطا(.	

• يطل��ب املعّل��م اإلى الّطلبة حتديد الكلم��ات التي ت�شاعدهم عل��ى معرفة معنى الكلمة، وه��ي )ال�شّجادة ، 	

�شحريًّا(. 

• يذكر الّطلبة معنى الكلمة، وهو ) �شّجادة (. 	

• يكتب املعّلم الكلمة ومعناها على ال�شبورة . 	

• التطبيق : 	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة : ) ندم �شمري على فعلته ، واعتذر اإليه ( . 	

• يطل��ب املعّلم اإلى الّطلبة اأن ي�شتخدموا الإج��راءات ال�شابقة )اإجراءات املمار�شة امل�شتقّلة( وحدهم؛ ملعرفة 	

معنى الكلمة املرادة من خالل كلمات يف نف�ص اجلملة .  

• يكتب املعّلم الكلمة ومعناها على ال�شبورة . 	
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الهدف: ي�شتخرج الطلبة من كلمة جمموعة كلمات تنتمي اإلى نف�ص عائلة هذه الكلمة. 

• التهيئة : 	

الي��وم �شنلعب لعبة جميلة لن�شتخرج من كلمة واحدة جمموعة من الكلمات م�شرتكة معها يف معظم حروفها، 

وتدور حول نف�ص املعنى.

• النموذج  : 	

• يِّ ( . 	 عوا يف �شاَحِة احْلَ يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة : ) جَتَمَّ

• يقراأ املعّلم اجلملة .	

• عوا ( على ال�شبورة.	 يكتب املعّلم كلمة ) جَتَمَّ

• ي�شاأل املعّلم نف�شه ب�شوت م�شموع :	

 ما الكلمات التي ميكنني ا�شتخراجها من هذه الكلمة، وت�شرتك معها يف معظم حروفها ؟

• يجيب املعّلم: ) َجَمَع ، جاِمع ، َجماَعة ، جَمْموَعة ، جاِمَعة ( .	

مالحظة مهمة 
• ميكن اأن ي�صتخدم املعّلم اأربع جمل خمتلفة يف الروتني بحيث تكون اجلملة الأولى منوذًجا، 	

والثانية ممار�صة موّجهة، والثالثة ممار�صة م�صتقّلة، والرابعة تطبيًقا . 
• اأو ي�صتطيع املعّلم ا�صتخدام جملتني فقط يف الروتني بحيث تكون اجلملة الأولى )منوذًجا، 	

وممار�صة موّجهة، وممار�صة م�صتقّلة( واجلملة الثانية تطبيًقا .

عائلة الكلمات
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• املوّجهة : 	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة: ) �شاأَْطُلُب ِمن ُمَعّلمتي ( . 	

• يقراأ املعّلم والّطلبة اجلملة .	

• يكتب املعّلم كلمة ) �َشاأَْطُلُب ( على ال�شبورة.	

• ي�شاأل املعّلم الّطلبة: ما الكلمات التي ميكنني ا�شتخراجها من هذه الكلمة ؟	

• يجيب املعّلم والطلبة: ) َطَلَب ، طاِلب ، َمْطلوب ، َمطاِلب ( .	

• املمار�شة امل�شتقّلة :	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة: ) هذا َقْو�ُص اْلأْلواِن (. 	

• يقراأ الّطلبة اجلملة وحدهم .	

• يكتب املعّلم كلمة )اْلأْلواِن ( على ال�شبورة .	

• ي�شاأل املعّلم الّطلبة: ما الكلمات التي ميكنني ا�شتخراجها من هذه الكلمة ؟	

• ن ( .	 ن ، َلْون ، َتْلوين ، ُمَلوَّ يجيب الّطلبة: ) َيَلوِّ

�شاأطلب

مطالبمطلوبطالبطلب

عوا جَتَمَّ

جامعةجمموعةجماعةجامعَجَمَع
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• ي�شاأل املعّلم الّطلبة: ما الكلمات التي ميكنني ا�شتخراجها من هذه الكلمة ؟	

• ن ( .	 ن ، َلْون ، َتْلوين ، ُمَلوَّ يجيب الّطلبة: ) َيَلوِّ

• التطبيق :  	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة : ) َخَرَج اْلأْطفاُل ِمن ُبيوِتِهم ( . 	

• يطلب املعّلم اإلى طلبته اأن ي�شتخدموا الإجراءات ال�شابقة )اإجراءات املمار�شة امل�شتقّلة(  وحدهم ل�شتخراج 	

كلمات من عائلة كلمة ) َخَرَج (.

الهدف: يفّرق الطلبة بني معنى كلمتني مت�صابهتني يف اللفظ وخمتلفتني يف املعنى.

• التهيئة 	

املعّلم : اليوم �شوف نتعّلم طريقة لتحديد معنى كلمة لها اأكرث من معنى من خالل جملتني. 

• النموذج   	

• اِرِع ِباأْعداٍد َكبرَيٍة ( ويقروؤها.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) اأَ�شرُي يف ال�شَّ

• يو�شح املعّلم اأن كلمة اأ�شري لها اأكرث من معنى ويحّدد املعنى املق�شود لها يف هذه اجلملة وهو )اأْم�شي(.	

الألوان

ن ملونتلوينلونيلوِّ

• مالحظة مهمة 	
• لحْظ اأّن اإ�صرتاتيجيّة عائلة الكلمات توؤكد اأّن اللغويني القدماء الذين يركزون على اأّن املعنى يدور 	

حول ماّدة الكلمة وجذرها، والقدرة على الإتيان بامل�صتّقات من الكلمة ي�صاعد على فهم معناها.

املعاين املتعددة 
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• يف هذه اجلملة هو )�شجني(.	

• يكتب املعّلم الكلمة ومعناها على ال�شبورة .	

• املمار�صة املوّجهة  	

• يكتب املعّلم اجلملتني ال�شابقتني مرة اأخرى على ال�شبورة: 	

• اِرِع ِباأْعداٍد َكبرَيٍة 	 اأَ�شرُي يف ال�شَّ

• ْي�ُص الأ�شرَي 	 اأْطَلَق اجْلَ

• يقراأ املعّلم والطلبة اجلملتني مًعا.	

• يو�شح املعّلم والّطلبة مًعا اأّن معنى كلمة )اأ�شري( يف اجلملة الأولى هو ) اأم�شي(، واأّن معنى كلمة )اأ�شري( يف 	

اجلملة الثانية هو ) �شجني (.

• يكتب املعّلم الكلمتني ومعناها على ال�شبورة .	

• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• يكتب املعّلم اجلملتني الآتيتني على ال�شبورة :	

ُن ِمْنَك   َلِكنَّني اأَْح�شَ

ُجُل اإلى اْلَفقرِي َن الرَّ اأَْح�شَ

• يطلب املعّلم اإلى الّطلبة قراءة اجلملتني ومتييز الفرق بني معنى الكلمتني املخطوط حتتهما .	

• َن( يف اجلملة الثانية هو 	 ُل (، واأّن معنى )اأَْح�شَ ُن( يف اجلملة الأولى هو) اأَْف�شَ ي�شتنتج الّطلبة اأّن معنى )اأَْح�شَ

) عامَله ِباإِْح�شاٍن (.

• يكتب املعّلم الكلمتني ومعناهما على ال�شبورة . 	
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• التطبيق 	

• يكتب املعّلم على ال�شبورة اجلملتني :	

اأح�رس ال�رسطّي الّدليل على براءة املّتهم 

 َدليُل الهاتف �رسورّي 

• يطل��ب املعّلم اإلى الّطلبة اأن ي�شتخدموا الإجراءات ال�شابقة وحدهم )اإجراءات املمار�شة امل�شتقّلة(؛  لتمييز 	

الفرق بني معنى الكلمتني.

الهدف: ي�صيف الطلبة �صفة منا�صبة متوقعة لكلمة يف جملة.

• التهيئة 	

• يقول املعّلم : �سنلعب اليوم لعبة جميلة باإ�سافة �سفة منا�سبة للكلمة املخطوط حتتها يف اجلمل .	

• النموذج 	

• ُح ....... اإلى َحْقِلِه (.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ويقروؤها ) َذَهَب اْلَفالَّ

• ي�ش��األ املعّل��م نف�شه ال�ش��وؤال الآتي ب�شوت م�شموع عل��ى طلبته : ماذا ميكن اأن تك��ون �شفة الفاّلح التي 	

�شن�شيفها بعد كلمة الفالح مبا�رسة؟

• يجي��ب املعّل��م : ذهب الفالح الن�شيط اإلى حقله ، ذهب الفالح الطّيب اإلى حقله ،  ذهب الفالح املجتهد 	

اإلى حقله ...

مالحظة مهمة 
ميكن اأن ي�صتخدم املعّلم �صت جمل خمتلفة يف الروتني يف املعاين املتعددة؛ بحيث تكون اجلملتان الأولى 

والثانية منوذًجا ثّم ممار�صة موّجهة، والثالثة والرابعة ممار�صة م�صتقّلة، واخلام�صة وال�صاد�صة تطبيًقا . 
اأو ي�صتطيع املعّلم ا�صتخدام جملتني فقط يف الروتني؛ بحيث تكون اجلملة الأولى )منوذًجا وممار�صة 

موّجهة وممار�صة م�صتقّلة( واجلملة الثانية تطبيًقا.

املعاين املتعددة 
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• يكتب املعلم جمموعة ال�شفات على ال�شبورة.	

• املمار�صة املوّجهة 	

• 	.)....... يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) راأَى َعَدًدا ِمْن ُطيوِر اْلإَوزِّ

• يقراأ املعّلم مع الّطلبة اجلملة .	

• ي�شيف املعّلم والّطلبة �شفات منا�شبة لكلمة الإَوزِّ مثل )اجلميلة ، والكثرية ، والبي�شاء ، واجلّذابة(. 	

• يكتب املعلم جمموعة ال�شفات على ال�شبورة.	

• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• ُح  اْلَكْنَز.......(.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) َفَلم َيِجْد اْلَفالَّ

• يطلب املعّلم اإلى طلبته قراءة اجلملة، واإ�شافة �شفة منا�شبة لكلمة الكنز .	

• يذكر الّطلبة �شفات متعددة لكلمة الكنز مثل ) الكبري، املده�ص، العظيم(.	

• يكتب املعلم جمموعة ال�شفات على ال�شبورة.	

• التطبيق 	

• ِعِه.......(.	 َبِب  َج�شَ ُح َنَدَما �َشديًدا ِب�شَ  يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) َنِدَم اْلَفالَّ

• يطلب املعّلم اإلى الّطلبة اأن ي�شتخدموا الإجراءات ال�شابقة ) اإجراءات املمار�شة امل�شتقّلة ( وحدهم؛ لإ�شافة 	

ِعِه . �شفة منا�شبة لكلمة َج�شَ

الهدف: ي�صتنتج الطلبة كلمات اأخرى تذكرنا بالكلمة املوجودة. 

• التهيئة 	

يقول املعّلم لطلبته �شنلعب الآن لعبة فيها كلمة تذّكرنا بكلمات اأخرى لها �شلة بها .

�صبكة املفردات
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• النموذج 	

• ُح اإلى َحْقِلِه (.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ويقروؤها ) َذَهَب اْلَفالَّ

• يكتب املعّلم كلمة الفالح على ال�شبورة داخل دائرة .	

• ي�شاأل املعّلم نف�شه ب�شوت م�شموع : مباذا تذكرين كلمة الفاّلح ؟	

• يجي��ب املعّل��م ويقول: ) الأر���ص ، والفاأْ�ص ، والزراع��ة ، والثمار ، .... ( ويكتب ه��ذه الكلمات على 	

ال�شكل الآتي: 

• املمار�صة املوّجهة 	

• باِح اْلباِكر (.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) يف ال�شَّ

• يقراأ املعّلم والّطلبة اجلملة مًعا.	

• باح على ال�شبورة داخل دائرة .	 يكتب املعّلم كلمة ال�شَّ

• ي�شاأل املعّلم طلبته : مباذا ميكن اأن تذّكرنا كلمة ال�شباح ؟	

• يجيب املعّلم والّطلبة ويقولون: ) الظهر ، والع�رس ، وامل�شاء ، والفجر (، وخالل ذلك يكون املعّلم قد مدَّ 	

خطوًطا من الدائرة، وكتب الإجابة عنها بال�شكل الآتي : 

الثِّمار

الفالَّح الفاأْ�صالأر�ص

راعة الزِّ
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• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• ًة َعجيَبًة (.	 طاَد اإَِوزَّ يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) ا�شْ

• يقراأ الّطلبة  وحدهم اجلملة .	

• ًة على ال�شبورة داخل دائرة .	 يكتب املعّلم كلمة اإَوزَّ

• ة ؟	 ي�شاأل املعّلم طلبته : مباذا ميكن اأن تذكرنا كلمة الإَوزَّ

• يجي��ب الّطلب��ة وحدهم ويقولون :  ) بّط��ة ، وحمامة ، ودجاجة ، وع�شف��ور (، وخالل تلك الإجابات 	

يكون املعّلم قد مدَّ خطوًطا من الدائرة، وكتب الإجابات عنها بال�شكل الآتي :

هر الظُّ

باح ال�شَّ الفجر الع�رس

امل�شاء

ة بطَّ

ًة اإَِوزَّ ُع�شفور َحمامة

َدجاجة
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• التطبيق 	

• ُح اأَنَّ َكْنًزا يف َبْطِنها (.	 يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) َظنَّ اْلَفالَّ

• يطل��ب املعّلم من الّطلبة اأن ي�شتخدموا الإجراءات ال�شابقة ) اإجراءات املمار�شة امل�شتقّلة ( وحدهم؛  لذكر 	

كلمات لها �شلة بالكلمة املخطوطة .

• يكتب املعلم الإجابات على ال�شبورة.	

الهدف: يتوقّع الطلبة عنوان الن�ّس من خالل ال�صورة )ال�صيّاد والع�صفور(.

• التهيئة: 	

املعّلم: �شاأعر�ص عليكم الآن �شورة، متّثل در�شنا لهذا اليوم واملطلوب اأن نتوّقع عنوان الدر�ص.

• النموذج:	

املعّلم يعر�ص ال�شورة ويقول: �شاأنظر اإلى ال�شورة واأمعن النظر يف اأجزائها.

املعّلم يطرح الت�شاوؤل الآتي ويجيب عنه: ماذا يوجد يف ال�شورة؟ يوجد يف ال�شورة بندقّية، �شّياد، �شجرة، ...

املعّلم: اأتوّقع اأن يكون عنوان الدر�ص )ال�شّياد(. 

• املمار�صة املوّجهة:	

املعّلم / الطلبة:  يت�شاءلون ويجيبون: ماذا يوجد يف ال�شورة؟ يوجد ع�شفور، واأ�شجار، و�شّياد، ...

املعّلم / الطلبة يتوّقعون اأّن عنوان الدر�ص )رحلة �شيد(.  

• املمار�صة امل�صتقّلة:	

املعّلم يطلب من الطلبة النظر اإلى ال�شورة وحتديد مكّوناتها.

الطلبة يحّددون مكونات ال�شورة.

ورة ال�صرتاتيجيّة: توقّع العنوان من خالل ال�صّ
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يتوّقعون عناوين خمتلفة.

يف�شح املعّلم عن العنوان )ال�شّياد والع�شفور(.

• التطبيق	

يطّبق الطلبة اإ�شرتاتيجّية )توّقع العنوان(، م�شتعينني باخلطوات نف�شها.

الهدف: يتوّقع الطلبة الأحداث يف اأثناء قراءة الن�ّص » قو�ص الألوان ».

• التهيئة: 	

املعّل��م: بينم��ا اأقوم بقراءة الدر���ص �شاأتوّقف يف اأثناء القراءة عن��د مواقع حمّددة؛ لنتوّقع الأح��داث التي �شتاأتي 

لحًقا، وبعد ذلك اأكمل القراءة؛ لنتاأّكد من منا�شبة توّقعاتنا مع اأحداث الن�ّص احلقيقّية.

• النموذج:	

املعّلم: �شاأقّدم لكم مثاًل، �شاأبداأ بقراءة الن�ّص.

)توّقف هطول املطر على الأر�ص(.

يتوّقف املعّلم عن القراءة.

يط��رح املعّلم الت�شاوؤل الآتي ويجيب عنه: ما الذي تتوّقع حدوث��ه بعدما توّقف هطول املطر على الأر�ص؟ اأنا 

اأتوّقع اأن ت�شطع ال�شم�ص.

املعّلم يتابع قراءة الن�ّص:

 )خرج الأطفال من بيوتهم(.

يتوّقف املعّلم عن القراءة.

ال�صرتاتيجيّة: توقّع الأحداث من خالل قراءة الن�ّس
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املعّلم: توّقعي كان خمالًفا ملا جاء يف الن�ّص؛ فبعد توّقف املطر خرج الأطفال من بيوتهم.

ملحوظة: يقّدم املعّلم حدًثا خمالًفا حلدث الن�ّص.

• املمار�صة املوّجهة:	

املعّلم يتابع قراءة الن�ّص:

)جتّمعوا يف �شاحة احلّي(

يتوّقف املعّلم عن القراءة.

يطرح املعّلم الت�شاوؤل الآتي:

ماذا الذي تتوّقع حدوثه بعد اأن جتّمع الأطفال يف �شاحة احلّي؟

املعّلم / الطلبة: يتوّقع املعّلم احلدث، ثم يتلّقى توّقعات الطلبة 

املعّلم يتابع قراءة الن�ّص:

)يراقبون ال�شماء(

املعّلم / الطلبة ي�شريون اإلى مدى مطابقة توّقعاتهم.

ملحوظة: يتقّبل املعّلم جميع توّقعات الطلبة.

• املمار�صة امل�صتقّلة:	

املعّلم يتابع قراءة الن�ّص:

 )اأ�شار ماجد ب�شاعده اإلى الأعلى(.

يتوّقف املعّلم عن القراءة.

يطرح املعّلم الت�شاوؤل الآتي:

ماذا قال ماجد عندما اأ�شار ب�شاعده اإلى الأعلى؟
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الطلبة يتوّقعون احلدث.

املعّلم يتابع قراءة الن�ّص:

 )يا اهلل، هذا قو�ص الألوان(.

الطلبة يحّددون فيما اإذا كانت توّقعاتهم مطابقة لأحداث الن�ص اأو خمالفة لها.

• التطبيق	

يطّبق الطلبة )توّقع احلدث( للمثال الآتي م�شتعينني باخلطوات نف�شها:

)�شاأطلب من معّلمتي اأن(.

ة بجمل معّبة. الهدف: يُلّخ�س الّطلبُة اأَحداث ن�ّس »النّملة والفيل« بلغتهم اخلا�صّ

• التّهيئة: 	

ة. املعلم: ا�شتمعوا جّيًدا. �شاأقراأ الّن�ص على م�شامعكم، و�شنقوم باإعادة رواية الن�ص بلغتنا اخلا�شّ

النّموذج: 

ة، بجمل ق�شرية.   o   يقراأ املعّلم الّن�ّص كاماًل، ُثّم يعيد روايته بلغته اخلا�شّ

ال�صرتاتيجيّة: التّلخي�س

النَّْمَلُة َوالْفيُل 

  اأَنْ�َص��اأَ النَّْمُل َقْريًَة َتْ��َت الأَْر�ِس. كاَن النَّْمُل يَْجَمُع احْلَبَّ 

ُكلَّ يَ��ْوٍم. �َصِمَع النَّْمُل ُخُطواِت الْفيِل قاِدًم��ا نَْحَو الَْقْريَِة. 

ْرجوَك اأَلّ تَدو�َس َقْريَتَنا. قاَل  اأَ�رْشََع��ْت مَنَْلٌة اإِلَْيِه، َوقالَْت: اأَ

الْفي��ُل: ابْتَِعدي َعْن َطريقي، اأُريُد اأَْن اأُتابَع �َصرْيي. تََعلََّقِت 

النَّْمَلُة ِبَقَدِم الْفيِل، َو�صاَرْت اإِلى اأَْن َدَخَلْت يف اأُُذِنِه، َفاأََخَذ 

ِه َحتّى َوَقَع َعل��ى الأَْر�ِس. �صاَح الْفيُل:  يَدوُر َح��ْوَل نَْف�صِ

اْخُرج��ي، َواأَِعُدِك اأَلّ اأَدو���َس َقْريَتَُكْم. َخَرَج��ِت النَّْمَلُة، 

ُة يِف الَْعْقِل. اْعتََذَر الْفيُل َوابْتََعَد َعِن الَْقْريَِة. َوقالَْت: الُْقّوّ

اأَنْ�َصاأَ النَّْمُل َقْريًَة. �َصِمَع النَّْمُل ُخُطواِت الْفيِل قاِدًما نَْحَوُه. 

اأَ�رْشََع��ْت مَنَْل��ٌة اإِلَْيِه، َوطلبت من��ه األّ يدو�س القريَة.رف�س 

الفيُل، وتابع �ص��ريه. تََعلََّقِت النَّْمَلُة ِبَقَدِم��ِه، َو�صاَرْت اإِلى 

اأُُذِنِه، َفاأََخَذ يَدوُر َحتّى َوَقَع َعلى الأَْر�ِس. َطَلَب الْفيُل اإلى 

النّمل��ة اأن تخرَج، ووعَدها باأَلّ يدو���َس َقْريَتها. َخَرَجِت 

النَّْمَلُة، َوقالَْت: الُْقّوُة يِف الَْعْقِل. ابْتََعَد الفيُل َعِن الَْقْريَِة.
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• هُة:	 املمار�صة املوجَّ

املعلم/ الطلبة يقراأون الّن�ّص َمًعا

يلّخ�ص املعّلم الن�ص مب�شاحبة الطلبة.

• املمار�صة امل�صتقّلة:	

يطلب املعلم اإلى الطلبة قراءة الن�ص

يطلب املعلم اإلى الطلبة اإعادة رواية الن�ص بلغتهم.

• التّطبيق:	

يعيد الطلبة تلخي�ص الن�ص.

الهدف: يجيب الطلبة عن الأ�شئلة املبا�رسة وغري املبا�رسة حول ن�ّص )الّطاوو�ص املغرور(.

• التهيئة: 	

املعّلم: �شنتعّرف اليوم كيفّية الإجابة عن الأ�شئلة التي تبداأ ب�: ماذا، من، ما، اأين، متى، كيف، ملاذا ......  

• النموذج:	

املعّلم: �شاأقّدم لكم مثاًل، �شاأبداأ بقراءة الن�ّص.

يوِر؛ لأَنَّني الأَْجَمُل، َوَعَلْيُكْم طاَعتي(. )جاَء الّطاوو�ُس اإِلى الْغابَِة، َونادى: اأَنا َمِلُك الطُّ

يتوّقف املعّلم عن القراءة.

يطرح املعّلم اأ�شئلة على نف�شه ويجيب عنها، من مثل:

 اإلى اأين جاء الطاوو�ص؟ جاء الطاوو�ص اإلى الغابة.

 ملاذا اعترب الّطاوو�ص نف�شه ملك الّطيور؟

ال�صرتاتيجيّة: الأ�صئلة املبا�رشة وغري املبا�رشة
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• املمار�صة املوّجهة:	

املعّلم / الطلبة: يقوم املعّلم والطلبة بقراءة اجلزء التايل من الن�ّص:

طيَع  ياِح. قاَل الّديُك: لَْن اأُ اوو�ُس: لَْن اأَ�ْصَمَح ِللّدي��ِك ِبال�صِّ ْوِتَك. قاَل الطَّ ْجَمُل ِمْن �صَ يِك اأَ ��ْوَت الدِّ )قالَ��ِت احْلَماَمُة: لَِكنَّ �صَ

َب الّطاوو�ُس،  َوَهَجَم َعليه، َونَتََف ري�َصُه(. اأَْمَرَك. َغ�صِ

يطرح املعّلم اأ�شئلة على الطلبة من مثل:

ياح؟   كيف رّد الطاوو�ص على الديك؟ ملاذا مل ي�شمح الّطاوو�ص للّديك بال�شّ

• املمار�صة امل�صتقّلة:	  

الطلبة: يقروؤون اجلزء املتبّقي من الن�ّص.

ا ِبانِْت�صاِرِه(. )عاَد الّديُك اإِلى بَْيِتِه َحزينًا. َوَقَف الّطاوو�ُس َعلى تَلٍَّة َمْزُهوًّ

املعّلم يكتب اأ�شئلة على اللوح من مثل:

- اأين وقف الطاوو�ص؟

- ملاذا عاد الديك اإلى بيته حزيًنا؟

املعّلم يتلّقى اإجابات التالميذ وي�شوب الأخطاء.

• التطبيق	

يطبق الطلبة ا�شرتاتيجية )الأ�شئلة املبا�رسة وغري املبا�رسة( على اجلزء الآتي من الن�ّص، م�شتعينني باخلطوات نف�شها.

يوُر: َهذا َجزاُء امْلَْغروِر(. ماِء َواْختََطَف الّطاوو�َس، َوَحلََّق بَعيًدا. قالَِت الطُّ )َفْجاأًَة اأَتى طاِئٌر ِمَن ال�صَّ

يكتب املعّلم جمموعة من الأ�شئلة ليجيب عنها الطلبة، من مثل:

- ما الذي اأتى من ال�شماء؟

- ما جزاء الّطاوو�ص املغرور؟
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• الهدف: يتبع الطلبة النقاط بخط وا�سح بر�سم احلرف.	

• التهيئة: يقول املعلم: �سنتتبع اليوم النقاط املر�سومة لكتابة احلرف بخط وا�سح وجميل.	

• النم��وذج: يتتب��ع املعلم بر�سم احلرف عل��ى ال�سبورة اأمام طالبه مع مراعاة تتبع النق��اط ب�سكل �سحيح يف اأثناء 	

الكتابة.

• املمار�ص��ة املوجهة: يخ��رج املعلم اأحد الطالب على ال�شبورة، بحيث ير�شم احلرف من ال�شطر الأخري، ومي�شك 	

املعلم بيد الطفل حتى ي�شاعده على الكتابة ب�شكل �شحيح.

• املمار�ص��ة امل�صتقل��ة: يطلب املعل��م بتتبع النقاط باأنف�سه��م يف البطاقات املكتوبة عليها احلرف م��ن الأ�سفل اإلى 	

الأعلى.

يتجول املعلم بني الأطفال ليقّيم تتبعهم للنقاط املر�سومة على احلرف.

• التطبي��ق: يكل��ف املعلم الطلبة بتتبع احل��روف يف البطاقات باأنف�شهم: ثم يقّيم كتاباته��م ويتابع الطلبة يف اأثناء 	

الكتابة.

الهدف : يكتب الطلبة كلمات مع حروف �صبق درا�صتها بخط وا�صح . 

مثال: كتابة كلمات بها حرف )ه،ة(

• التهيئة	

املعلم/ة: �شوف نقوم اليوم بكتابة كلمات بها اأحد احلرفني )ه ، ة( مع حروف اأخرى �شبق لكم درا�شتها وكتابتها.

• النموذج	

املعلم/ة: انظروا كيف اأكتب احلرفني )ه ، ة( يف الكلمة.

املعل��م/ة: احلرف��ان )ه ، ة( ا�شمه )هاء، تاء( ونكتبه هكذا يف اأ�شكاله املختلفة من اآخ��ر  الكلمة : )ُكَرٌة ��� جاِمَعٌة - 

َوْجٌه - �َشبيٌه  (

كتابة )تتبع ر�صم احلروف(

كتابة كلمات بها احلرف مع حروف �صبق درا�صتها
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املعلم/ة: )ينطق املعلم/ة: اأ�شوات الكلمات �شوًتا تلو الآخر ،ويكتبها يف نف�ص الوقت على ال�شبورة(.

• املمار�صة املوجهة	

املعلم/ة: هيا نكتب كلمات حرف )ه،ة( مًعا، افتحوا كرا�شاتكم، �شفحة كلمات حرف )ه،ة(.

املعل��م/ة: �ش��وف اأقوم بكتابة كلمات احل��رف)ه،ة(  باأ�شكاله املختلفة يف اآخر الكلمة عل��ى ال�شبورة � )ُكَرٌة ���            

جاِمَع��ة � َوْجٌه ��� �َشبي��ٌه  ( بينما تقومون اأنتم بكتابة )ال�شف الأخري( من التدريب ال�شفي، مع مراعاة اجتاهات 

الكتابة كما اأكتبها لكم.

املعلم/ة والطلبة: )يكتبون مًعا يف اآن واحد(.

• املمار�صة امل�صتقلة	

املعلم/ة:الآن �شُتْكِملون ) ال�شف الثاين( من اأ�شفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�شحيحة للكتابة 

الطلبة: )يبداأ الطلبة بكتابة الكلمات :) ُكَرٌة �   جامعة �  َوْجٌه ��  �َشبيٌه  ( يف ال�شف الثاين من ورقة العمل ، ومير 

املعلم/ة: للمتابعة وتقدمي الدعم(.

• التطبيق 	

املعلم/ة: الآن �شُتْكِملون ) ال�شف الثالث( من اأ�شفل الورقة مبفردكم مع مراعاة الجتاهات ال�شحيحة للكتابة 

الطلب��ة: )يب��داأ الطلبة بكتاب��ة الكلمات )ُكَرٌة � جامعة � َوْجٌه � �َشبيٌه  ( يف ال�ش��ف الثالث من ورقة العمل ، ومير 

املعلم/ة للمتابعة وتقدمي الدعم(.

الهدف: يكتب الطلبة جماًل بخط وا�صح يف دفرت الطالب تتوي ق�صايا لغويّة معينة. 

• التهيئة : 	

يقول املعلم: �شنكتب اليوم جماًل بخط جميل وا�شح .

• النموذج :	

كتابة اجلمل
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الآتي��ة عل��ى ال�شبورة ) ِثياُب �َشذى َجديَدُة ( مع مراعاة ر�شم احلروف على ال�شطر، وينّبه الطلبة اإلى النتباه اإليه يف 

اأثناء الكتابة .

• املمار�صة املوّجهة :	

ُيخرج املعّلم اإلى ال�شبورة ثالثة طلبة )ح�شب عدد كلمات اجلملة(؛ بحيث يكتبون ال�شطر الأخري رقم ) 1 ( )علًما 

باأن الكتابة من اأ�شفل اإلى اأعلى ( ثّم يقيِّم كتابتهم، وذلك كما يف ال�شكل الآتي : 

• ُيخرج املعّلم ثالثة طلبة اآخرين لكتابة  ال�شطر رقم ) 2 ( ويقيِّم كتابتهم  .	

• يخرج املعّلم ثالثة طلبة اآخرين لكتابة  ال�شطر رقم ) 3 ( ويقيِّم كتابتهم  .	

• املمار�صة امل�صتقّلة 	

• يطلب املعّلم اإلى الّطلبة كتابة اجلملة نف�شها ) ِثياُب �َشذى َجديَدُة ( يف كّرا�شة الطالب ثالث مّرات من الأ�شفل 	

اإلى الأعلى .

• يتجّول املعّلم بني الّطلبة لتقييم كتابتهم .	

• التطبيق 	

• يكّلف املعّلم الّطلبة بكتابة اجلملة الثانية ) �شادي َطبيب َجديد ( يف كّرا�شة الكتابة وحدهم، ثم يقّيم كتابتهم، 	

ويتابع الطلبة يف اأثناء الكتابة اجلملة املراد كتابتها .

• يكّلف املعّلم الّطلبة بكتابة الق�شم الثاين ) واجب بيتّي ( يف البيت .	

كتابة اجلمل

رقم 
اجلملة

3

2

1

ِثياُب

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

َجديَدُة�َشذى



49

الهدف: يكتب الطلبة جملة مُتلى عليه كتابة �صحيحة. 

• التهيئة : 	

• يقول املعّلم: �شاأملي عليكم اليوم جملة تت�شّمن كتابة التاء املربوطة والتاء املب�شوطة، ولكن بعد اأن نتدّرب على 	

كتابتها .

• النموذج :	

• يكتب املعّلم اجلملة الآتية على ال�شبورة ) َقَراأَت غاَدُة يف َمْكَتَبِة واِلِدها (. 	

• يقراأ املعّلم اجلملة .	

• ي�شع املعّلم خطوًطا حتت الكلمات التي فيها تاء مربوطة ومب�شوطة .	

• يناق�ص املعّلم مع الّطلبة الفرق بني كتابة التاء املربوطة واملب�شوطة ح�شب ما تعّلموه يف الوعي ال�شوتّي، و�شوت 	

احلرف.

• املمار�صة املوّجهة :	

• ُيخرج املعّلم عدًدا من الّطلبة لكتابة اجلملة بحيث يكتب كل طالب كلمة واحدة على ال�شبورة باإ�رساف املعّلم.	

• املمار�صة امل�صتقّلة : 	

• ُيخرج املعّلم عدًدا من الّطلبة لكتابة اجلملة على ال�شبورة  وحدهم .	

• التطبيق 	

مي�شح املعلم اجلملة عن ال�شبورة . •	

ميلي املعّلم اجلملة على الّطلبة يف كرا�شة الطالب . •	
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الهدف: يكتب الطلبة عبارات من حياتهم اليومية والوظيفية كتابة �صحيحة.

• التهيئة: 	

املعّلم: �شنكتب اليوم عبارة نقولها يف منا�شبة نحّبها جميًعا. هذه املنا�شبة هي العيد.

• النموذج:	

املعّلم يقول العبارة كاملة: كّل عام واأنتم بخري، ثّم يكتبها على ال�شبورة. 

• املمار�صة املوجهة:	

يكتب املعلم على ال�شبورة: )كّل عام ...(، ثم يطلب اإلى الطلبة اإمتام العبارة )كّل عام واأنتم بخري(.

• املمار�صة امل�صتقّلة:	

يطلب املعلم اإلى الطلبة كتابة العبارة كاملة على ال�ّشّبورة.

• التطبيق	

�ص يف كّرا�شاتكم. املعّلم: الآن �شتكتبون عبارة: )كّل عام واأنتم بخري( يف املكان املخ�شّ

ملحوظة: املعّلم يتابع الطلبة ويقّدم الدعم لهم.

مالحظة 
)اخلمي�س(.  منه  الأخري  اليوم  اأ�صبوع، ويف  كّل  مّرة يف  الثاين  لل�صّف  املنظور  الإمالء  �صيكون  •	

، و�صرنكز  احلروف  مراجعة  على   )  3   -  1  ( من  الأ�صابيع  املنظور يف  الإمالء  �صرنكز يف  •	
يف الإمالء املنظور يف الأ�صابيع من ) 4 – 10 ( على الظواهر اللغوية مثل : التاء املربوطة والتاء 

املب�صوطة، وال�صّدة ، والالم القمرية والالم ال�صم�صية، والتنوين .... اإلخ ، و�صرنكز يف الإمالء املنظور 
يف الأ�صابيع ) 11 – 16 ( على مراجعة الظواهر اللغوية ال�صابقة .

ال�صرتاتيجيّة: كتابة موقف وظيفّي
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