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 برنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التربية اللغوّية في الصفوف األولى والثانية

  
  المبادرة إلعداد البرنامج:

 مديرة قسم أ للتعليم االبتدائي  يهوديت كاديش،                     
 االبتدائي  قسم أ للتعليم  -، مفت ش، مرك ز التعليم العرب  صالح طه

 : واإلعداد تركيز سيرورة الكتابة
 قسم أ للتعليم االبتدائي   -، مفت ش، مرك ز التعليم العرب  صالح طه

 إشراف ومتابعة: 
 ، مدير القسم أ للتعليم يف اجملتمع العرب  عبد اهلل خطيب

  طاقم اإلعداد: 

 قسم أ للتعليم االبتدائي  ، مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ة يف جنان زعبي                
 ، مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ة يف قسم أ للتعليم االبتدائي  لبنى حديد                  
 ، مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ة يف قسم أ للتعليم االبتدائي  عيساوي سامية                  

 يف لواء الشمال مرشدة للرتبية اللغوي ة، خليل طروب                  

  لوائي ة للرتبية اللغوي ة يف الوسطني الدرزي  والشركسي  قطري ة و ، مرشدة سوسن دغش                  

 وأبدى مالحظات حولها: موادّ قرأ ال

 ، املفت شة املرك زة للغة العربي ةد. راوية بربارة
 والشركسي   الدرزي   نياملفت شة املرك زة للغة العربي ة يف الوسطوفاء معّدي، 

 ، مرشدة لوائي ة للرتبية اللغوي ة يف املرحلة االبتدائي ة يف لواء املركزصرصور -إيمان قعدان
 يافا -تل أبيبلواء يف  للرتبية اللغوي ة يف املرحلة االبتدائي ة مدرسي  ، مرشد هاني أبو رياش

 لواء الشمال يف ، مرشد مدرسي  للرتبية اللغوي ة يف املرحلة االبتدائي ةلياس نّجارإ
  :موادّ تنسيق وإخراج ال

 ، مرشد قطري  للحوسبة يف قسم أ للتعليم االبتدائي  يمن ريّانأ
 مالحظة:

 .ةالعربي   الرتبية اللغوي ةبرنامج ا، مت  تنسيق بعض املضامني مع عد  الربنامج باللغة العربي ة، والحق  أ   

 
 

  

إلى الجنسين على حّد سواء.ت هذه الوثيقة بصيغة المؤّنث، وهي موّجهة تبك    *  
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 قائمة المحتويات

 
 
 
 

 

 

 3 ستهاللا

 4 الرتبية اللغوي ة يف الصفوف األوىل والثانية ةإىل معل م

 7 ات ومبادئ اختيار جمموعة اهلدففرضي  

 8 أهداف الربنامج

 8 التعل م يف الرتبية اللغوي ة -ختطيط سريورات التعليم

 21 تأثري االزدواجي ة على اكتساب اللغة لدى املبتدئني

 23 ق دم ا ضمن التعليم العاديدمج املتعل مني ودفعهم 

 24 الصف  العادي   إطارخصائص وممي زات يف تدريس اللغة لدى تالميذ ذوي احتياجات خاص ة يف 

 71 االحتواء يف تدريس الرتبية اللغوي ة للصفوف األوىل والثانية

 71 التالميذ يف الصفوف األوىل والثانية تقييم

 20 يف متابعة أبنائهم دور األهل

 13 تفصيل -أهداف الرتبية اللغوي ة للصفوف األوىل والثانية

 14 اكتساب أساسي ات القراءة والكتابةاهلدف األو ل: 

 30 اهلدف الثاين: استخالص املعىن من النصوص التعليمي ة )أدبي ة ووظيفي ة(

 38 اهلدف الثالث: قراءة من أجل املتعة )اإلقبال على الكتاب(

 44  رابع: توسيع الثروة اللغوي ةاهلدف ال

 57 االستماع اتاهلدف اخلامس: تطوير مهار 

 54 اهلدف السادس: تطوير مهارات التكل م

 55 اهلدف السابع: تطوير مهارات الكتابة

 65  اهلدف الثامن: تطوير املعرفة اللغوي ة

 68 املالحق

 91 (חטיבה צעירה) تطوير مهارات اللغة يف طبقة الصفوف الدنيا: 1ملحق 

 14 ألو لللصف  ا قرتحةاملقائمة كتب املطالعة  و ال:أ : 2ملحق 

 11 الثاين للصف   حةاملقرت  املطالعة كتب قائمة ثاني ا:         

 81 : قائمة عناوين ملواقع إلكرتوني ة لفهم املسموع3 ملحق           

 85 املصادر واملراجعقائمة 
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 استهالل

 واخلامسة  ،(0202أهداف الرتبية اللغوي ة يف الصفوف الثالثة والرابعة ) يتَ تأيت هذه الوثيقة امتداد ا لنشر 
تعليم يف اجملتمع العرب  يف لل والقسم أ ،ا قسم أ للتعليم االبتدائي  أصدرمه تنيل(، ال0200والسادسة )

وكيفي ة التعامل معها، من  ،الدراسي ة السابقة، وتعمل على إرساء وترسيخ مهارات اللغة العربي ةاألعوام 
 امساخل خالل إعطاء فكرة شاملة ومتكاملة عن برنامج أهداف الرتبية اللغوي ة، الذي يتابع مسريته للعام  

.  0205-0204الدراسي   مجهور اهلدف يف العام   األولى والثانيةعلى التوايل، ليت خذ من الصفوف 
ا قبل واسع  ج الرتبية اللغوي ة إملام ا كذلك فإن  هذه الوثيقة ت سِهم يف أن ي لمَّ املشاركون يف تطبيق برنام

 قد م خطوات تنفيذي ة لدفع التعليم وفرص التعل م قدم ا.الشروع بتطبيقه، وت  
إىل جانب مثيالهتا السابقات عون ا و أن تضيف هذه الوثيقة امليس رة إضافة فع الة، وأن تكون نصب 

 وسداد ا لطواقم العاملني يف سلك الرتبية والتعليم عام ة، ويف جمال تدريس لغتنا العربي ة خاص ة.
 ن:قام بإعداد هذه الوثيقة باللغة العربي ة كلٌّ مِ 

 يف قسم أ للتعليم االبتدائي   ، مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ةجنان زعبي
 يف قسم أ للتعليم االبتدائي   مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ة، لبنى حديد

 يف قسم أ للتعليم االبتدائي   مرشدة قطري ة للرتبية اللغوي ة سامية عيساوي،
 يف لواء الشمال مرشدة للرتبية اللغوي ة ،طروب خليل
 لوائي ة للرتبية اللغوي ة يف الوسطني الدرزي  والشركسي  قطري ة و ، مرشدة سوسن دغش

 

 
 باحرتام،                                          

 عبد اهلل خطيب                           يهوديت كاديش     صالح طه                         
  مدير القسم أ للتعليم              لتعليم االبتدائي  ل أ مديرة قسم         مفت ش، مرك ز التعليم العرب  

 العرب   اجملتمع يف                                                    للتعليم االبتدائي  قسم أ  
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 ةفي الصفوف األولى والثانيلغويّة الالتربية  ةمعّلم إلى
 حتي ة وبعد؛

التالميذ، ليصلوا إىل لدى مجيع  لغوي ة الالكفايات  لتطوير ،(0222العربي ة: لغة، أدب، ثقافة ) لغوي ةالأ عد  منهج الرتبية 
اهتماماهتم، ظروفهم، ووفق  احتياجاهتم، حسبمرحلة من التمك ن، تتيح  هلم التعامل مع اللغة العربي ة واستعماهلا 

ىل تعامل إي عند التلميذ يؤد  لغوي ة الجماالت املعرفة واملناسبات االجتماعي ة املختلفة. ومن هنا فإن  تطوير الكفايات 
والتفاعل معها بصورة صحيحة وسليمة يف مجيع جماالت املعرفة اليت يتعل مها.  واملكتوبة، سليم مع النصوص احملكي ة

، موج ه وممحور لفهم وإنتاج نصوص حمكي ة، مكتوبة  وكذلك لتنجيع ؛ وهذا يكمن يف تعل م منهجي  أدائه االجتماعي 
 .لغوي ةالومتنو عة، مبا يف ذلك أمناط احملادثة واملباين 

 
من خالل سيرورة تعّلم لغوّية الأهداف وزارة التربية والتعليم رفع تحصيالت التالميذ في موضوع التربية  من أهمّ 

 .معنىذي 

، والذي يعتمد يف رؤيته لغوي ةالللرتبية  ة على املنهج التعليمي  األوىل والثانيللصفوف  لغوي ةاليرتكز برنامج أهداف الرتبية 
 .وطرحه على أحباث خمتلفة يف جمال اللغة

 

 :ا، وهيقدم  لغويّة الة أهداف مركزّية لدفع التربية ثمانيي  َفّصل البرنامج 
 اكتساب أساسي ات القراءة والكتابة  1 
 )أدبي ة ووظيفي ة( التعليمي ة. استخالص املعىن من النصوص 0 

 . قراءة من أجل املتعة )اإلقبال على الكتاب(3 
  لغوي ة ال. توسيع الثروة 4 
  االستماع ات. تطوير مهار 5 

 التكل م ات. تطوير مهار 6 
 الكتابة ات. تطوير مهار 7 

 لغوي ة ال. تطوير املعرفة 8 
م الربنامج تفصيال   يف تطبيق  ت سِهما لسريورات ختطيط تعليم حصص اللغة العربي ة، ويعرض فرص التعل م اليت  داعم  يقد 

، إثمانياألهداف ال يف حص ة اللغة العربي ة، مع تسليط  ىل اخلطوات املطلوبة من املعل ماتة، كذلك يتطر ق، بشكل خاص 
للتحصيالت املطلوبة يف الرتبية مشر ف ا ا ، وإجناز  ذا معىن  ، ا فع اال  الضوء على ممارسات التالميذ املطلوبة كي حيق قوا تعل م  

ويحوي كذلك توجيهات تفّصل اإلجراءات المطلوبة في التعليم من أجل دعم التالميذ المستصعبين . لغوي ةال
يف أقسام الربنامج املختلفة  لغوّيةالدمج المهارات المحوسبة في التربية تّم كذلك . التالميذ المتمّكنينوتعزيز 

 ألمه ي تها يف حتقيق أهداف اللغة.
 املوج هةالتعل مي ة  للتالميذ، وكذلك مع املواد   تناسب مع االحتياجات اخلاص ةي فص ل هذا الربنامج طرائق تعليم متنو عة، ت 

يف اللغة  لرتسيخ املعرفة املهني ة ملعل ماتنظام تطوير ولدعم سريورة التطبيق قمنا ب .هذه الفئة العمري ة لدى تالميذ
طار املوج ه للتطو ر املهّي ، وكذلك إعداد برنامج إرشادي  يف املدارس. إضافة إىل اإلة، ضمن الصفوف األوىل والثاني

مهام  ووحدات و  وتصميم مواد   ، مت  حتضري"وضمن برنامج "مالءمة جهاز الرتبية والتعليم للقرن احلادي والعشرينذلك، 
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خالل أرسلنا كذلك و ، باللغة العربي ة أ للتعليم االبتدائي  ة يف موقع قسم م لوهي حم ،تعليمي ة حموسبة هلذه الفئة العمري ة
للصفوف  ا للقراءة من أجل املتعةكتاب   62-52حقيبة كتب مطالعة حتوي ما بني ( 0200-0203العام  الدراسي  )

االبتدائي  لتعليم أ لنة تنشر يف موقع قسم لحمت ، ومواد  حقيبة جديدة للصفوف األوىل( )وحنن اآلن بصدد توزيع الثانية
.  ا على مدار العام  باللغة العربي ة، وغري ذلك من املوارد اليت ستصلكم تباع    الدراسي 

 
 

 اا ومثمر   ناجع  عمال   نتمّنى لكنّ 
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   لمتابعة سيرورة العمل وتنفيذ هذا البرنامج، وحول أي استفسار/ استيضاح إضافّي باإلمكان التوّجه إلى كّل من:

 
                           2525703545 -لتعليم االبتدائي  أ ليف قسم لغوي ة الللرتبية  مرشدة قطري ة         جنان زعبي

                                              jinan.zoabi@gmail.com     

 
        2527608327 -لتعليم االبتدائي  أ ليف قسم  لغوي ةالمرشدة قطري ة للرتبية            لبنى حديد

                                       hadeed.lobnna@gmail.com 

 وفي األلوية:

 لواء الشمال: 

  2526080502 -املفت ش املسؤول عن اللغة العربي ة             موسى حلف
                                                musahi@education.gov.il 

 

  2526080552 -مرشد لوائي              لياسإجريس 
      jeries_elias10@hotmail.com         

 

         2545660500- والشركسي   الدرزي   الوسطني يف اللغوي ة للرتبية ولوائي ة قطري ة مرشدة          سوسن دغش
     

                                                         saw.dag@gmail.com                   

 لواء حيفا:

  2526036547 -مفت ش، مرشد لوائي             توفيق جبارين 
 nabehan@zahav.net.il    

 لواء المركز: 

  2526322820  -مرشدة لوائي ة صرصور -قعدان إيمان
                                                eman11@walla.com  

 لواء القدس:

 2520866882 -مرشدة لوائي ة               ال جبرع   
                                           aulla123@hotmail.com 

 لواء الجنوب:

       2526083505 -يف لواء اجلنوب اللغة العربي ة فت شم       أحمد العطاونة .د
mohammadal@education.gov.il         
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 الهدفختيار مجموعة المبادئ ات و رضيّ ف

جلميع مراحل  التعليمي ةمع إصدار برنامج الصفوف األوىل والثانية الذي بني أيديكم نكون قد أغلقنا دائرة الربامج 
لصفوف الثالثة با ص  اخت 0200 -0202الدراسي   العام  يف  لغوي ةالا أن  برنامج الرتبية علم   ،الصفوف االبتدائي ة

 . بالصفوف اخلامسة والسادسة ص  اخت 0203 –0200 الدراسي   العام  يف لغوي ة البرنامج الرتبية والرابعة، و 
 فوف األوىل والثانية، كون االنتقال من مرحلة الروضة والبستان إىلف يف هذا الربنامج هم تالميذ الصجمموعة اهلد

 والتخطيط. التعليم يستوجب اهتمام ا خاص ا بسريوريت األو لالصف  
 لي ة وهتيئة ألساسي ات اللغةة أو  انتقلوا من صف  البستان كانت هلم مكاشفالذين األوىل الصفوف  تالميذ 

ة كلغة للقراءة والكتابة يف اللغة العربي   البنية األساسي ة"التعليمي  لرياض األطفال؛ نهج واردة يف املالوالتحصيالت 
 .1 (0228" )أم  
  ا يف وقت سابق، عليهعلى الرغم من انكشافه  ()الفصيحةتلميذ وجود اللغة الرمسي ة يف هذه املرحلة يدرك ال

 . لبيت ووسائل االت صال، يف اوتعر ضه هلا ولكن بشكل غري رمسي  
  ،التالميذ يف وضعي ة )يتعل م  ختطيط مدروس يف الصفوف األوىل والثانية. ليصبح حسبيبدأ تعل م اللغة واكتساهبا

لميذ كي يقرأ(، ويتعاملون مع حاالت تعليمي ة خمتلفة حتت م عليهم استعمال مبادئ القراءة والكتابة وأسسها الت
 لتحقيق األهداف املنشودة. 

   ساعات  02أصل  منإضافي ة  ساعات 6)العربي ة وعشر ساعات تعليمي ة للغة و ل يف الصف  األص ص خت
 3الثاين ختص ص مثاين ساعات تعليمي ة للغة العربي ة و)الصف   (، ويفإىل جمموعتني الصف  حالة توزيع  يف ،إضافي ة

  .2 (إىل جمموعتني الصف  حالة توزيع يف  ،إضافي ة ساعات 5 أصل من ساعات
 الصفوف إذ تعترب هذه املرحلة ) ،والكتابة أساسي ات التعليم يف القراءةهذه الساعات استجابة ملتطل بات  ختص ص

 ( بداية املواجهة الرمسي ة بني لغة التلميذ احملكي ة ولغة الكتاب )املعياري ة(.والثانيةاألوىل 
  بأكملها.  التعل مي ةا على املسرية كتساب السليم للقراءة والكتابة يؤث ر إجياب  اال 

 من ويزيد املتعل م، يشرك معىن   ذو وتعل م واجملتمع، املتعل م اجاتتيحاب عالقة له تعليم املرحلةيف هذه  يلزم
 .3واملعل م للمتعل م وممتعة داعمة سريورة وحيدث ودافعي ته، اهتمامه

 ات قراءة ناجعة من خالل نصوص سرتاتيجي  إمهارات و على اكتساب  اهالميذدر ب تتأن  ةيتوج ب على املعل م
 م وتراعي التفاوت بينهم.تالئم قدراهت ،متنو عة

   رة.بفرتة مبك   ومكتوبة حمكي ةالبدء بالتعامل مع نصوص 
   كأداة تشخيص،( وفق جدول زمّي ،  فحص القراءة والكتابة )تسع مهام   يف الصفوف األوىل يتم  تنفيذ مهام 

، القراءة والكتابة األساسي ة م بصورة كبرية يف اكتساب مهاراتهِ ست   ووسيلة عمل تنفيذي ة بيد املعل مة، هذه األداة
   .4املعتمدةوهي آلي ة التقييم الوحيدة 

                                                                 
  2ملحق  :أّول. انظري -تالميذ طبقة الصفوف الدنيا؛ بستان كذلك. 1

 מארזי    -ה")מתנ، 167 -795 ص 1075-1074الدراسّي  منظومة "التخطيط ، اإلدارة، واالستعدادات للعامّ : انظري 2.

 الرابط التالي: علىה(תשע" ,והיערכות ניהול ,תכנון 

 print.pd-http://meyda.education.gov.il/fi les/MinhalPedagogy/b 

 على الرابط التالي: والتعليم التربية جهاز في قُدًما معنًى ذي تعلّم لدفع سياسة وثيقة :انظري 3.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm 

 .חוזר מנכ"ל מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף חינוכי(. )1071منشور المدير العام، آب : انظري .4

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D-1D4E-4799-B1F1-4E070725BC4F/169646/1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D-1D4E-4799-B1F1-4E070725BC4F/169646/1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/b-print.pd
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
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  وتشارك بأي ام دراسي ة خاص ة وفق  ،دورات للتأهيل املهّي  و  مهني ة تلتحق باستكماالت لغوي ةالمعل مة الرتبية
 1اجلدول السنوي  )جدول جانت(

 تَحن التلميذ  .2الدراسي  مبا يف ذلك امتحان النجاعة والنماء تني خالل العام  مر   يف الصفوف الثانية ُي 
 أهداف البرنامج

 القراءة والكتابة أساسي ات اكتساب .1 
 ووظيفي ة( )أدبي ة التعليمي ة. استخالص املعىن من النصوص 0 
 )اإلقبال على الكتاب( . قراءة من أجل املتعة3 
  لغوي ة ال. توسيع الثروة 4 

  االستماع ات. تطوير مهار 5 
 التكل م ات. تطوير مهار 6 
 الكتابة ات. تطوير مهار 7 

 لغوي ة ال. تطوير املعرفة 8 

 
  لغويّةالالتعّلم في التربية  -تخطيط سيرورات التعليم

نوا التالميذ، التنو ر اللغوي  لدى إىل تطوير قدراتلغوي ة الهتدف الرتبية  ذاته، لغة كهدف حبد  من تعل م ال ،بداية   ،ليتمك 
)نتعل م  ا لتلبية احتياجاهتم الشخصي ة واالجتماعي ة، وفق رغباهتم وميوهلموأيض   اللغة هبدف التعل م، وفيما بعد استعمال

 .مث  نقرأ لنتعل م(ومن لنقرأ 
حتديد  عليهاتالميذ، يتوج ب لدى اللغوي ة ال لكفاياتر اتطوي يف الصفوف األوىللغوي ة الللرتبية  كل  معل مة وظيفة ن  مبا أ

والعكس  ،متك ن التالميذ من حتويل احلروف املكتوبة إىل أصواتومنهجي ة،  تعل مي ة مفص لة، واضحة –سريورات تعليمي ة
نتاج نصوص وإ ومكتوبة على اختالف أنواعها، حمكي ةة وطالقة، مث  فهم نصوص إجادة القراءة بدق  هبدف  ،صحيح

 روتطوي .تابة وتعزيزهاوالك لقراءةا التلميذ مهارات هو إكسابمن التعل م  لعاماهلدف ا مشاهبة ألهداف خمتلفة.
ا إثراء قاموس أيض  لغوي ة الومن أهداف الرتبية  ،3نةيَ ن   الب َ  طريقة على يرتكز معىن   ذي تعل م سريورات خالل من شخصي ته

تنمية  ،مهارات االستماع هسابكإ ،العربي ة غةبالل، حتفيز رغبته يف القراءة غة املعياري ةاللغوي  مبفردات من الل لميذالت
تطوير قدراته يف ، إكسابه مهارات فهم املقروء ،إكسابه مهارات التهجئة وتطويرها لديه ،ويت  الصمهاراته يف جمال الوعي 

 املختلفة. واملوضوعات متنو عة من حيث اللون األدب   وذلك عن طريق استخدام نصوص، والكتابة كل مالت جمايَل  
 وتدريس ياقي ة، من جهة،الداللة السويت  للغة و والص األورتوغرايف املبىن تطوير ودمج خالل من الميذالت مع العمل جيري

 غة الل استخدام من األطفال النتقال نظر ا عوبات،الص من العديد القراءة اكتساب ةعملي   رافقي  . من جهة أخرى الكتابة
 قدرة يف تؤث ر ال يت املعيقةل لعواممن ا يزيد مم ا أجنبي ة، لغة بتعل م ما يكونأشبه غة املعياري ة؛ وذلك استخدام الل إىل احملكي ة

 .والكتابة القراءة مهارات اكتساب على الميذلتا

                                                                 
1

 גאנט ארצי תשע"ה(לוח . )1025-1024طرّي جدول جانت قانظري:  .
2

 (.חינוכיה הרצף פני על מהערכה כחלק פנימיים מבחנים ל"מנכ חוזר. )1021 آب العام، المدير منشور :انظري .
3

 .21، ص 1002انظري: منهج التربية اللغويّة،  .

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3BC60A7D-1D4E-4799-B1F1-4E070725BC4F/169647/Gand_20131.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
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 إتاحة فرص تعّلم اللغة

، مبا  حلصص اللغة العربي ة على مدار العام   نهجختطيط مم اللخالتعل مي ة ناجعة من  –التعليمي ةسريورات التكون  الدراسي 
.  يتالءم مع املنهج  التعليمي 

 :رتكز التخطيط علىي
  لغوي ةاللتحقيق األهداف من اجلزء إىل الكل ، تعليم تدر جي موج ه.  
 بصورة متواصلةواستخدامها املعياري ة ملمارسة اللغة  ،بشكل دائم ،إتاحة الفرص.  
  التحصيالت املتوق عة. تحقيقأساسي ة ل ات فحص القراءة والكتابة كنقطة انطالقهم  مباعتماد أداء التالميذ 
 تنظيم منهجي  لساعات تدريس اللغة العربي ة. 
 التعل م لعملي ة إجيابي ة جتربة متنح تعل م سريورة يف مشاركة ؛معىن   ذي تعل م يخترس. 
  امي ة غني ة لغوي  يتعلتطوير بيئة. 
  تعل مالتعليم والتنويع أساليب. 
 

  ملّ عت

 ،االحق   لهكي تتوف ر   ،وإتقاهنا "ةالشيفرة القرائي  فك  "التمك ن من  فرصمن املهم  أن تتيح حصص اللغة العربي ة للتلميذ 
 فرص تعل م اللغة وممارستها يف القراءة، الكتابة، االستماع والتكل م.

ا لتدريس املهارات شك ل نقطة انطالق وإطار ا سياقي  ت ،الدراسي   العام  عليمي ة على مدار جيب ختطيط وحدات ت
تالميذ  على أن تالئم املوضوعاتواحلرص  ،بشكل مباشر ومفص ل لغوي ةالوالثروة  لغوي ةالسرتاتيجي ات واملعرفة واال

االت معرفي ة، ثقافي ة، سنوي ة، جمحسب معايري مدرسي ة خاص ة، مواضيع  باإلمكان اختيارها األوىل والثانية. الصفوف
 .وميوهلم لتالميذمات ااهتما مع مراعاة تراثي ة

 

 ةمقترحة إلعداد وحدات تعليميّ  موضوعات

 ي ة.ثترا -ة ومصادر ديني ةبي ة، وظيفي  أد تعبريي ة خمتلفة:ات واألعياد تدريس نصوص تستدعي املناسبمناسبات وأعياد: 
 .، قيم وسلوكي ات )برنامج مفتاح القلب(البيئة، التغذية السليمة، مثل: جودة موضوعات مدرسّية

 .إخل ، موسم قطف الزيتون، احلصاد، مثل: ظواهر فصل اخلريفموضوعات موسمّية سنوّية
 .إخل اجة، ركوب الدر  ، مثل: احليوانات، األلعابموضوعات من عالم التالميذ واهتماماتهم

يتم  تعل م نصوص من  العلوم، بواسطتهاو مثل: املوطن  ،في مجاالت المعرفة المختلفة التعليمّية استعانة بالمواضيع
ت وكتب معلوماتي ة أخرى، نصوص رقمي ة، إضافة  تلك املوجودة يف  إىل مصادر خمتلفة، مثل: موسوعات التالميذ، جمال 

 كتب التدريس. 
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 عليم موّجهت

 التالميذيكتسب  أهداف واضحة لتعليم اللغة، لكل  حص ة ولكل  وحدة تعليمي ة، واحلرص على أنجيب حتديد 
 جتارب ؛ماجاهتتيحا وتلب   مههتم   اليت باملواضيع عم قتتو  ،مهتفكري  تطوير ف زحت  ، اسرتاتيجي ات وأساليب متنو عة

فمنهم من يتعل م من خالل تعليم مباشر موج ه . الذاتي ة الطاقة واستنفاد التمي ز ج عت ش جمموعة، وضمن فردي ة ونشاطات
 مي ة.يمن البيئة التعل ةستقيها املعل متللهدف، ومنهم من يتعل م من خالل ممارسات وتدريبات 

عند التالميذ أكثر، لتتجاوز األهداف لغوي ة ال، توف رت فرص تطوير املقدرة انت املمارسات والتدريبات منو عةكل ما ك
دة للحص ة ذاهتا. العيني ة  واحملد 

د وفق التحصيالت املطلوبة من كل  فئة عمري ة،  ، وحتد  ووفق معطيات تنبثق األهداف يف جمال اللغة من املنهج التعليمي 
 عَتِمَدة على ما يعرفه التالميذ. التقييم ونتائجه امل

 

 ميذأداء التلاالستناد إلى 
.على التالميذ و يتم  التخطيط للتعليم بناء  على احتياجات   الفروقات القائمة بينهم يف الصف 

متتابع مستوى ت، الدراسي   على مدار العام  متواصلة  قييمت عملي ة ميذاللتتعل م ا سريورةت رافق   العوامل املعيقةو  مهقد 
 القراءة، وليس هبدف تقييمهم وتقييم أدائهم فحسب. يف حتسني عملي ة مهتابتغاء مساعد ،لسريورهتا

من خالل آلي ات التقييم املتنو عة، وهي:  ،الدراسي  معطيات حول أداء التالميذ يف جمال اللغة املعل مة خالل العام  جتمع 
وكذلك  ،جاعة والنماءمقاييس الن فحوصات نتائج فحص القراءة والكتابة للصفوف األوىل، وحتصيالت التالميذ يف

وبتوجيه من خالل  ،مدرسي   مرشدقبل الطاقم الرتبوي  يف املدرسة، مبساعدة يتم  تطويرها من  ،قييم بديلة داخلي ةت آلي ات
تتعل ق باكتساب التالميذ  آلي ات تقييم كهذه، متك ن املعل مة من تشخيص معطيات مرحلي ة االستكماالت املدرسي ة.

التالميذ يف نفس الفئة  ومبا أن  هنالك فروقات بني حتصيالت. المعرفة، لوضع أهداف تدعم معرفتهم وتدفعها ق دم  ل
 .مراعاة هذه الفروقات، ومالءمة سريورات تعليمي ة الحتياجات التالميذ العمري ة، ينبغي على املعل مة

 
 الدراسيّ  تنظيم ساعات اللغة العربيّة على مدار العامّ 

ثانية، أسبوعي ة يف الصفوف الساعات  8صفوف األوىل، والتعليم اللغة العربي ة يف ل ةساعات أسبوعي   02يتم  ختصيص 
والساعات  ساعات للصفوف الثانية( 3للصفوف األوىل وساعات  6) الصف  إىل جمموعتني عتوزيإضافة إىل ساعات 

 الفرداني ة.
 مقرتحات وخيارات:

 مجيع األهداف املطلوبة وفق املنهج. ت راعىبناء التخطيط  عند 
  عدد الساعات املخص صة،  يف حص ة اللغة العربي ة، جيب مراعاةعند التخطيط لتطبيق أهداف التعليم املختلفة

، من خالل ختطيط ناجع لغوي ةاللتحقيق املهارات املطلوبة يف التكل م واملعرفة و وكتابي ة،  لدفع سريورات قرائي ة
  .  وعملي 

   وعليه جيب الرتكيز دائم ، يف مجيع  لغوي ةا على تعليم مهارات يتم  تدريس اللغة يف كل  سياق أو جمال تعليمي 
مطلوبة يف جماالت معرفي ة لغوي ة الفاملهارات  املواضيع واجملاالت العلمي ة، وليس فقط ضمن دروس اللغة العربي ة،
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يف خمتلف املواضيع، ولتطوير املهارات التعل مي ة املطلوبة من كل  متعل م  التعليمي ةوذلك لفهم النصوص  خمتلفة،
.ل م  ليصبح متع  ا مستقال 

 مثل: حمادثة  اللغة العربي ة جيب ختصيص الوقت الكايف لتشجيع القراءة من أجل املتعة واملطالعة احلر ة؛ صيف حص
ت، واستخدام قراءة جرائد وجمال   استعراض بعض األعمال من أدب األطفال، ،اتبىل كإتعر ف  حول كتاب،

 البيئة احملوسبة.
 
 غويًّال  ميّة غنيّة يتطوير بيئة تعل

 ميول التالميذ  تلب  هتي ئ أساليب تعل مي ة خمتلفة،  أنبكل  أشكاهلا املرئي ة واملسموعة، مي ة يي فرتض يف البيئة التعل
 مبصادر املعرفة والوسائل التعل مي ة املختلفة. وتكون غني ة وزاخرة ورغباهتم،

 التعل مي ة املختلفة، مثل: كتب،  املشاركة جلميع التالميذ، واستخدام املواد   مي ة فرصيمن املهم  أن تتيح البيئة التعل
 ووسائل تكنولوجي ة. دفاتر

   فردي ، ويف جمموعات صغرية. عليمي ةووضعي ات ت رطتتمي ز البيئة بأ ، ، ثنائي   خمتلفة: تعل م وجاهي 
 واد  التدريسي ة وتثريها. تتغري  هذه امل واد  وامل التعليمي ةتدعم الوحدات  نو عة،تمي ة ميتعل مي ة مواد  يتشمل البيئة التعل 

 واملضامني التدريسي ة: التعليمي ةمع تغري  الوحدات 
ستويات مقروئي ة خمتلفة تالئم الفروقات داخل مبوضوع، وأنواع كتابي ة متنو عة كتب مطالعة ختدم وحدة امل -

 .  الصف 
 املطلوبة. لغوي ة الميذ، لدفع وتعميق املهارات ملستقل  للتلا ملف  مهم ات للتدريب والعمل الذايت   -
 دعم التعل م، وإثراء حص ة اللغة العربي ة. صور، جرائد، ألعاب تعل مي ة، خرائط ومصادر أخرى ُيكنها -
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اكتساب اللغة لدى المبتدئين علىتأثير االزدواجيّة   
ا هي منظومة من اإلشارات والدالالت أيض  اللغة ليست جمرد وسيلة  ا، حيث تعد  اللغة من أهم  ات صال فحسب، وإمن 

نات اهلوي ة الفردي ة واجلماعي ة، فهي ترسم احلدود الذهني ة  أدوات التنشئة االجتماعي ة للفرد واجملموعة، ومن أهم  مكو 
 وبني اآلخر. بني الناطقني هبا كلغة أم   ،والثقافي ة والقومي ة

ا "مستويان من اللغة  االزدواجي ة هي ظاهرة متي ز اللغة العربي ة عن سائر اللغات. يعر ف "فريغوسون" االزدواجي ة على أهن 
ثو امليستعملها  تفصل بني اللغة  ،لغوي ةحتتوي على ثنائي ة لغوي ة يف ظروف وأوضاع خمتلفة". فاالزدواجي ة هي حالة  نتحد 

دة  يت حتتويلغة احملكي ة والاملكتوبة وال بني اللغة الفجوة احلاد ة  وت شك ل .(Ferguson, 1959)على هلجات متعد 
ة املعياري ة استعمال اللغة العربي   إن   عقبة أمام اكتساب املهارات القرائي ة األساسي ة. ةاملعياري ة واللهجات العربي ة احملكي  

 ة الضي قة.كاملدرسة واحللقات الثقافي    ،مقصور يف األغلب على جماالت احلياة الرمسي ةحمدود و 
االزدواجي ة يف قدرة القر اء على فهم املقروء وذلك بسبب البعد اللغوي  بني اللغتني؛ احملكي ة واملعياري ة يف املباين  تؤث ر

، يف تلك احلروف اليت مت  ة. ة والنحوي ة والصرفي ة والداللي  الصوتي   ل أصوات ا غري ث  ينحصر تأثري االزدواجي ة، بشكل أساسي 
ذه األصوات يف موجودة يف لغة القارئ )مثل ث، ذ، ظ، ق يف بعض اللهجات(، وقد يؤث ر التمثيل الصويت  املتدين  هل

، حبيث تصبح ويف الرتكيب الصويت  للكلمات حت   ،إىل أصواهتا ترمجة هذه احلروف  عندما تكون مألوفة بشكلها احملكي 
وف والرتكيب التشديد على تعليم أصوات احلر  أمه ي ة املكتوب. هذا االحتمال يؤك د ثانيةمببناها الصويت   لفةأ أقل  

 وتذويتها كمهارة أوتوماتيكي ة. ،قدرة التلميذ على متثيل األصوات غري املألوفةمن  الصويت ، ألنه يعز ز
، عنده فهم املقروء عائق ا يف تطوير قد يشك لوهذا  .للقارئ املبتدئ خاص ة بكلمات غري مألوفة اللغة املعياري ة حافلة

ينبغي، بالطبع، أن  ،افشف   ر يف القدرة على قراءة الكلمات، ألن  اللغة العربي ة ذات مبىن أورتوغرايف   يؤث  جيب أال   لكن
 .عليه تطويرها يف املراحل األوىليتعل م القارئ معاين هذه الكلمات، وهذه مهم ة أخرى 

 
 

 اللغة المكتوبة واللغة المحكيّةبين  لغويّةالاالختالفات 
 كل    توح دوهي اللغة الفصيحة/ املعياري ة، يوجد يف اللغة العربي ة مستويان نستعملهما يف وضعي ات خمتلفة؛ لغة األدب، 

وال يوجد هلا متثيل إذ حتتوي على هلجات عديدة،  ،غري موح دةاللغة احملكي ة وهي و  .رايف  اللهجات، وهلا متثيل أورتوغ
 (.2002 ،אסדי) أورتوغرايف  

ثيتح غة غة املكتوبة، والثانية تستعمل لل  "، واحدة تستعمل لل  لغوي ةازدواجي ة عن لغة حتتوي على " "فريغوسون" د 
  احملكي ة:

 the high-H-variety) لغة األدب) فصيحة .1
  the low-L-variety) اللهجات) ةي  حمك .2

غة خمتلفتني، بينهما فجوة تظهر يف املبىن الصويت ، الصريف ، الداليل  والنحوي  لل  فاحلديث هنا عن منظومتني لغوي تني 
تستعمل ألهداف  ،ا لغة قائمة حبد  ذاهتاالعربي ة، لذا وحسب الباحثني نستطيع التعامل مع كل  منهما على أهن  

 .(Saieg-Haddad, 2003) خمتلفة ويف سياقات متنو عة

 الفصل والتمييز بني هاتني املنظومتني ألغراض تدريسي ة يف: جيب ومن هنا
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اف هلا مفردات ت ضد بشكل دائم، و د  جت  ، وهي يف مفرداهتا لغوي ةال: يف اللغة املكتوبة تت سع الثروة لغوّيةالالثروة  .0
،حسب السياق والتطو   ، لتكون لغة حي ة، والتجديدات يف العاملحتاول اللغة أن تالئم التغيريات  لذا ر االجتماعي 

حتتوي املفردات املتعل قة  ؛ة يف مفرداهتاحمدوداللغة احملكي ة  يف حني أن    1990) ..ג ,עיראקי) فع الة ومتفاعلة
 باحلديث، تفتقر للمصطلحات العلمي ة، لذا ال تستطيع مفرداهتا التعبري بدق ة عن حقائق علمي ة، أو عبارات أدبي ة

.(Abu-Rabia, 2000)   
ة وحاجته املاس ة يف لغة األدب. خيتلف مبىن اجلملة بني املنظومتني، إذ يقتصر التشكيل : له أمه ي ته اخلاص  النحو .0

 واليت متي ز وظيفة الكلمة يف اجلملة.، املكتوبة فقط املنظومة وحركة اإلعراب على
ما ختتلفان يف املبىن الصويت . : خيتلف النطق واللفظ بني املنظومتني بشكل كبري؛ أي أهن  المبنى الصوتّي للغة .3

هنالك كلمات مشرتكة ومتشاهبة بينهما، وهنالك كلمات ختتلف اختالف ا جزئي ا، لكن هنالك كلمات ختتلف  
 ي ا يف اللفظ، وترتيب األصوات.كل  

 
 ن من المنظومتين اللغويّتينالتمكّ : العربيّة اكتساب اللغة

يف املرحلة األوىل لى اكتساب املهارات اكتساب اللغة، قد تؤث ر االزدواجي ة عفيما يتعل ق بتأثري االزدواجي ة على 
الثالثة(، فالتالميذ يتعل مون اللغة املكتوبة يف جمال القراءة والكتابة، لكن هم يتداولون حديثهم باللغة  -)الصفوف األوىل

، املبىن الصويت ، الصريف  والنحوي ، فاألوالد يقرأون لغوي ةالاحملكي ة، األمر الذي قد يعيق من اكتساهبم للغة املكتوبة؛ الثروة 
   (Abu-Rabia, 2000).لغة ال ُيارسوهنا 

 ,Saiegh-Haddad)  يف القراءةعلى حتصيل التالميذ املتدين   اواضح   ايف حبثها، أن  لالزدواجي ة تأثري   "صايغ"وتشري 
صعوبة أكرب من أي تلميذ آخر يف العامل، ألن ه مطالب بأن  . وتشري أحباث أخرى إىل أن  التلميذ العرب  جيد(2003

ن ا من املنظومتني؛ املنظومة احملكي ة )باعتبارها لغة ثانية يف سل م واملكتوبة  )كلغة أوىل يف االكتساب( يكون متمك 
 .(Maamouri, 1998) االكتساب(

 والسوق البيت يف اليومي   التخاطب لغة فهي عنها احملكي ة واالستغناء على القضاء نستطيع ال اإنن   القول، خالصة
 املعياري ة. من قريبة ادائم   لتكون احملكي ة الرتاكيب هتذيب يف نستمر   أن هو نعمله أن ُيكن وغريمها. لكن ما

 بتنفيذه بدء ا من التحاق الطفل لتزم ة أن تإن  التدريس باللغة املعياري ة واجب بل فرض علينا، لذا ينبغي على كل  معل م
ته رار ا ملراحل التعليم املتعاقبة،واستم ،هاز التعليم يف رياض األطفالجب ، وال جيوز، مهما كان اجملتمعه وانتماء   ااحرتام ا ألم 

 وقدوة مثاال تكونم بسائر الواجبات املدرسي ة لكي أثناء التدريس، والقيا العربي ة استعمل لغة غري لغتها، أن تختص صه
 وف ر هلم فرص االستماع والتحادث باللغة املعياري ة.ا، ولكي تلتالميذه

 
  العادي التعليم ضمن ادم  ق   ودفعهم مينالمتعلّ  دمج

تلبية تسعى وزارة الرتبية والتعليم جاهدة إىل احتواء التالميذ املستصعبني، وتطوير أدائهم وحتصيلهم من خالل 
ا، ورفع دم  احتياجاهتم املختلفة بشكل مهّي ، ومراعاة الفروقات واالختالفات بينهم. كما وتسعى إىل دفع املتفو قني ق  

, ספר ההכלה, משרד החינוך)حتصيالهتم وثقافتهم، وحترص على تقليص الفجوات االجتماعي ة بينهم 

 لتحقيق ذلك.الظروف  هتيئة، وتكون املدرسة ملزمة يف فرص متساويةاحلصول على لكل  تلميذ احلق  يف ف ،(2102
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 احتياجات يالئم تدخ ل برنامج وتطبيق بناء يف كذلك التلميذ، صعوبات وتقييم حتديد يف أساسي   دور الصف   ملرب ية
مه مدى متابعة وبالتايل التلميذ، هذا  وإدارة التالميذ، بني الفردي ة بالفروقات االعرتاف الصف   مرب ية على يتوج ب. تقد 

، داخل والتمايز التجانس تراعي ا،وحتصيلي   اواجتماعي   اعاطفي   داعمة تعليمي ة منظومة  التالميذ مساعدة هبدف الصف 
 املس   وعدم تعليمي ة فجوة ملنع. لغوي ةال الرتبية منهج حسب املتوق عة التحصيالت حتقيق يف ودعمهم املستصعبني

 .ملديه إلحباطا شعور وتوليد ميذالتال بشخصي ة

ة؛ جتهيزات املدرسة من يتطل ب املستصعبني بالتالميذ النهوض إن    ببناء تتعل ق وتنظيمي ة، بيداغوغي ة -تربوي ة نفسي ة، عد 
د طاقم . صعوباهتم مع التعامل وكيفي ة املستصعبني، التالميذ جتاه املدرسة سياسة حتديد على يقوم التخص صات، متعد 

، األفضل بالشكل واستغالهلا مجعها ليتم   املستصعبني، التالميذ هؤالء خلدمة املخص صة املوارد مجيع ت رصد أن ينبغي
. وتكون حتصيالهتم العلمي ة جي دةا بشكل صحيح، عندها فقط تكون الفرصة أمام التالميذ ساحنة لكي يتطو روا نفسي  

دالتدخ ل إىل بلورة ثقافة عمل  عملي اتمن هنا حتتاج   .واع  ة، وتقوم بفحص ذايت  مهّي  و حسب معايري حمد 
 

 الصّف العاديّ  إطارخصائص ومميّزات في تدريس اللغة لدى تالميذ ذوي احتياجات خاّصة في 

التأقلم، لكن بعد إعداد برنامج موج ه وحمتو ، يتم   علىهم تالميذ يعانون من عسر حيد  من قدراهتم  ونالتالميذ املدجَم 
احلق  يف  يصبح لديهمالدمج،  جلان ، وبعد عقد جلساتمجيع املوارد املتاحة يف التعليم العادي   دمن خالله استنفا
    (.0.2-33(, ד)3/סח  , אוכלוסיות מיוחדות:חוזר מנכ"לبرنامج الدمج ) االنضمام إلطار

؛  ةمسؤولي  يكونون حتت إشراف ومتابعة و و  ،ي عترب التالميذ املدجمون جزء ا ال يتجز أ من الصف   مربي ة الصف  بشكل  مطلق 
 تعليمي ا، اجتماعي ا وتربوي ا.

تيح للتالميذ ذوي االحتياجات ت قبول اآلخر قيمة، و عترِب تيف صلب قانون الدمج  ةاملوجود ةاإلنساني   ةالرتبوي   رؤياإن  ال
دة التعل م يف بيئتهم الطبيعي ة، وأن حيظوا مبساعدات تالئم احتياجاهت كنهج يضع يف سل م   الدمجو م. املختلفة واملتعد 

نح الدعم بواسطة طاقم كثر وقت ممكن. " ُي  ألتالميذ الدمج يف صفوفهم ، وضعي ة إبقاء واضحوبشكل  أولوي اته،
ميذ التعليم اخلاص  واملتخص ص يف رعاية ومعاجلة تالميذ ذوي عسر يف جماالت خمتلفة، متاشي ا مع احتياجات التال

 (,א)5/עדאוכלוסיות מיוחדות:  ,חוזר מנכ"ל) املتوف رة واملتاحة يف إطارهم الرتبوي " اخلاص ة ومراعاة للموارد

  (.2102 בינואר 10, ד"התשע בטבת ט"כ

 ، ما وأن  اللغة سي  ال إن  إعطاء الدعم لتالميذ ذوي احتياجات خاص ة يف جمال اللغة، هو حاجة هام ة بشكل خاص 
لتالميذ ذوي فااآلخر. وسيلة لفهم الذات و ، و للتواصل وللتعل مو  داة للتعبري؛ فهي أموجودة ومطلوبة يف حياتنا 

يف جمال اللغة، حنو؛ اضطرابات يف جمال االت صال، إعاقات  صعوبات تؤث ر على أدائهميواجهون االحتياجات اخلاص ة 
ي ة، مسعي ة، إعاقات لغوي ة وتعل مي ة عاطفي ة وعقلي ة، هذه اإلعاقات  -نفسي ةوصعوبات حركي ة،  -صعوبات حس 
حملادثات اكتساب أساسي ات القراءة والكتابة، املشاركة يف احلوارات وا :يفدرجة الصعوبة واالضطرابات كفيلة بتصعيد 

 -التعل مي ة، التعبري عن األفكار واملشاعر، فهم اإلُياءات والنظرات واستعمال اللغة يف سياقات اجتماعي ة واتصالي ة
 تواصلي ة وتعل مي ة.

، من ناحية تعل مي ة القصوىفائدة الجّي يتيح هلم فرصة كل  نشاط صف ي    ضمنع ال فحيق  لتالميذ الدمج أخذ دور 
منحهم االندماج يف إطار الصف  العادي ، مع  وحث هم على ينبغي تشجيعهملذا اجتماعي ة.  -عاطفي ة ح  وأيض ا من نوا 

تعليمهم وحتصيلهم،  ي ةمبشاركة طاقم املعل مني يف الصف  مسؤولو املرب ية تتحم ل الدعم املالئم الحتياجاهتم اخلاص ة. 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2014-5-1-1-2-42.htm
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الصف  األم   إطار ضمنيتم  ذلك اهتم وطاقاهتم الكامنة، أحيان ا قدر  ويفتعل مي ة تست -اختيار طرائق تعليمي ة مسؤولي ةو 
تعل م فرداين . يتم  تطبيق برنامج العمل واخلط ة التعليمي ة عن طريق إطار  ضمن ضمن جمموعات صغرية أوأحيان ا أخرى و 

فعهم قدم ا لتحقيق دتعليمي ة وفرص تعل مي ة حبسب ممي زات املتعل مني وخصائصهم الفردي ة، هبدف  مالءمة سريورات
 .للرتبية اللغوي ة املنهج التعليمي   وفقالتحصيالت املطلوبة 

 
 تخطيط العمل وبناء خّطة تعليمّية  لتالميذ ذوي احتياجات خاّصة في الصّف العاديّ 

اللغة  تأخذ باحلسبان قدراهتم وكفاءاهتم يف جمايل ،سريورات تعل م خاص ة لتالميذ الدمجهنالك أمه ي ة قصوى لتخطيط 
مهم. يعتمد دإضافة لصعوباهتم ومكامن ضعفهم، وحتد   ،واالت صال التعليم )ختطيط تخطيط هذا ال الطرائق املالئمة لتقد 

يف التعليم العادي ، مع  للرتبية اللغوي ة لتعليمي  نهج ااملعلى  (لتالميذ ذوي احتياجات خاص ة املدجمني يف الصف  العادي  
يشمل بناء خط ة تربوي ة خاص ة و سؤولي ة املربي ة، ضمن مالتخطيط  قعاص ة. ياخلواألخذ باالعتبارات  ،ءماتالإجراء م

د التخص صاتيتم  إعدادها  (י"תח) كيفي ة مع مراعاة  على أداء التلميذ،  بناء  التخطيط ويتم   ،مبساعدة الطاقم متعد 
 לימודים תכנון"وثيقة حبسب إعطاء الدعم وختصيص الساعات يف إطار موارد الدمج املتوف رة للتلميذ 

(. "מיוחדים צרכים עם לתלמידים  )خط ة التعليم لتالميذ ذوي احتياجات خاص ة، قسم التعليم اخلاص 
د التخص صات  ، ي عد  ي ة وأخرى فردي ةبني برامج صف   على عمل يدمجتخطيط يعتمد ال   من قبل املرب ية والطاقم متعد 

اهتمام مشرتك على الصعوبات، و  ز علىك  ير  متواصال   اعالج  ليشك ل يتطر قون الحتياجات التلميذ بشكل مشويل ؛ حيث 
مهم يف األداء حتصيالت التالميذ املدجمنيمن رفع تيف اختيار ومالءمة إسرتاتيجي ات وطرائق تعليم   .وتقدُّ

 
 :لتالميذ ذوي احتياجات خاّصة في الصّف العاديّ  يّ برنامج التعليمالتخطيط في مراحل 
 يف هذا السياق .اإلطار الرتبوي   ضمن ختطيط العمل منكجزء للتالميذ املستصعبني   شامل برنامج دعم ختطيط . أ

ي ة تعتمد على  خطط عملإعداد  بجي على أدائه  ملعرفة وضعي ة كل  تلميذ بناء   ،نتائج التقييمو  سوحاتاملصف 
 .التعليم العادي  الرتبية اللغوي ة يف  التحصيالت املطلوبة يف منهجمتاشي ا مع و واحتياجاته يف جمال اللغة، 

  يف جمال اللغة. شمل أهداف ا خاص ةت ، حبيثدمج لكل  تلميذ( י"תח)بناء خط ة تربوي ة خاص ة  . ب
ة يف تركيبها وفق  ،إنشاء جمموعات تعل مي ة متجانسة أو متمايزة . ت دةهداف األمتغري  ودمج  .يف جمال اللغة احملد 

 .(تالميذ الصف  مع بقي ة )موعات هذه األطر واجملالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاص ة يف 
يتم  حتديد املالءمات الحتياجات التالميذ من خالل التنسيق بني التحصيالت املطلوبة يف منهج الرتبية اللغوي ة  والربنامج 

-0.2)ד(, 3סח/)אוכלוסיות מיוחדות:  חוזר מנכ"ל,)لكل  تلميذ على حدة ( תח"י) الرتبوي  اخلاص  

 :املهارات اللغوي ة املختلفة، حنوجيب التأكيد على أن تكون خط ة العمل موج هة لرفع التحصيل يف  (.03, סעיף 33
، مسامهة امل التعليمي ة املضافة وغريها. باإلضافة إىل ذلك، يشمل التخطيط توجيهات  واد  مالءمة أسئلة، تبسيط النص 

، مع تفصيل املال -لكيفي ة تنظيم العمل الرتبوي    ءمات والتغيريات ومراعاة املبادئ التالية:البيداغوغي 
توف رها البيئة الرتبوي ة، حنو؛ إدخال أجهزة صوتي ة، إجراء تغيريات يف طرائق عرض   -(accommodations) مالءمات

 املساعدة. ة، التوس ع واالستزادة يف املواد  التعليمي   واد  امل

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
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، شإجراء تغيريات/  -(modifications) تغييرات/ تعديالت رط أال  تؤث ر على تعديالت يف مضامني الربنامج التعليمي 
التعليمي ة، حنو؛ التقليص من حجم ماد ة معي نة أو توسيعها بإضافة ماد ة ثانوي ة تعترب مهم ة وأساسي ة لفهم ماهي ة املواد  

 التغيري/ التعديل. املاد ة التعليمي ة واستيعاهبا. ويتم  ذلك بعد استنفاد مجيع احملاوالت قبل إجراء هذا
  

 تعتمد المالءمات في التخطيط على المبادئ التالية:
  تنويع يف طرائق التعليم وإسرتاتيجي ات التعل م، مع األخذ بعني االعتبار احتياجات التالميذ وممي زاهتم. . أ

 مالءمة فرص التعل م حبسب احتياجات املتعل م. . ب
 ل م.التعليمي ة ملستوى قراءة املتع واد  مالءمة امل . ت
 مسبقة للمضامني وللمصطلحات.هتيئة  . ث
مهم. . ج ي ة هبدف إغالق الفجوات بني التالميذ والسعي لتقد   تنظيم التعل م باالعتماد على املسوحات الصف 
 إكساب وتطوير مهارات وإسرتاتيجي ات التعل م، مع توجيه ووساطة يف تطبيقها. . ح
توصيات بشأن طرائق تقييمهم يف االمتحانات الداخلي ة مالءمة مهم ات التقييم الحتياجات التالميذ وتقدمي  . خ

 .1واخلارجي ة
 تتوىل  مرب ية الصف  مسؤولي ة: 

 .تنفيذ برنامج الدمج وخط ة العمل 
 .  التنسيق مع أعضاء الطاقم الرتبوي  العامل مع هؤالء التالميذ املدجمني يف الصف 
 .تنفيذ سريوريت املتابعة والتقييم 
 الربنامج الرتبوي  الفردي  ومدى مالءمته للخطط التعليمي ة. حتلنة 

 الوثائق التالية: :لتوس ع، انظريل
)خط ة التعليم لتالميذ ذوي  ,"תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים" وثيقة  -

 احتياجات خاص ة(، قسم التعليم اخلاص.
املرشد التطبيقي  إليعاب الرتبية ) ,וך הלשוני בחינוך המיוחדהמדריך היישומי להטמעת החינ -

 ، قسم التعليم اخلاص. 2007اللغوي ة يف الرتبية اخلاص ة( 
 افات خاص ة( لتالميذ ذوي احتياجات خاص ة.)إض תוספות ייחודיות -
 :االحتواء ات نشر  -

 العربي ة االبتدائي ة املدارس يف االحتواء قدرة توسيع نشرة االحتواء األوىل:

 نشرة االحتواء الثانية: الصعوبات التطو ري ة

 نشرة االحتواء الثالثة: القراءة فهم املقروء والكتابة 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-
16D104263D0A/166177/16320132.pdf 

                                                                 
1

لخّطة  كإضافات خاّصة ،خاّصةإضافات  -תוספות ייחודיותمقترحات أخرى للمالءمات تجدينها في موقع قسم التعليم الخاص   .
 أعّدت لتالميذ ذوي احتياجات خاّصة في إطار الصّف العادّي أو في إطار التعليم الخاّص.التعليم، والتي 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/TichnonLimodim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/lshoni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/lshoni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/lshoni.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/166177/16320132.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/166177/16320132.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TochniotLimudim/lshoni.htm
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 للصفوف األولى والثانية لغويّةالالتربية االحتواء في تدريس 

ن نكون قد عز زنا من أا، بعد فعه قدم  دبذلك نستطيع و  ،وبشكل معم ق عن كثب معرفة التلميذهو  ي  األساس دفاهل
 الثقة والدعم. يتعالق

يف إطار التعليم م مة على احتواء التلميذ، لفسح اجملال أمامه يف االندماج والتفاعل والتقد  توسيع قدرة املعل   يكون
ة تعليمي  النظر إىل اجلانب ال عند .العادي    :لالختالفات نرى حماور عد 
   األمر الذي  ،ل مع خلفي ات ثقافي ة خمتلفة(: يأيت التالميذ إىل الصف  األو  ري  )التنو   اختالفات يف املستوى الثقايف

 يؤث ر على جودة وجناعة اكتساهبم أساسي ات القراءة والكتابة.
 التعل م عن طريق القناة البصري ة، طابع  ماختالفات يف قنوات التعل م واسرتاتيجي اته: هنالك من يغلب عليه

 وهنالك من يغلب عليهم أسلوب التعل م عن طريق القناة السمعي ة أو احلركي ة.
 رياضي ة، حتليلي ة أو و أي ة، وآخرون ميوهلم فن    ميوهلم موسيقي ة، هنالك تالميذ يف الذكاءات: اختالفات

 ..اجتماعي ة.
   ي واالستيعاب، املعاجلة الذهني ة، التعبري واستخراج املعاين.اختالفات يف عملي ات التلق 
 .اختالفات يف أساليب التعل م وطريقة ممارسته 
  .اختالفات يف املقدرة على الرتكيز 
 .اختالفات يف املهارات االجتماعي ة 
 عاطفي ة. -اختالفات حسي ة 
 التعل م. اختالفات يف دافعي ة 

 
 تلميذإلى الشمولّية نظرة 

ومع معارفه مع ذكرياته وجتاربه ، كذلك اخلاص   ه، فهو يأيت إىل املدرسة مع خمزونةمشولي  إىل التلميذ نظرة النظر  فرتضي  
ة  ،قناعاته ومعتقداتهمع  عاته،ه، مع أحالمه وتطل  فشلوعالقاته، مع جناحاته و   ر املعريف  التنو   بضمنهاو حول أمور عد 

مه. الد يف هذا املخزون سيكون لنا خري معني ا. إملامنا بكل  أيض   والقرائي   نستطيع أن جنر د التلميذ من   فع التلميذ وتقد 
علمي ة. فهذا الت اتمهار اكتسابه أساسي ات القراءة والكتابة و  حمور من خالل معه فقطونتعامل  ،كل  هذا املخزون

، طريقة حديثنا أو سنت بع سرتاتيجي اتاأي ة  ؛كون له تأثريه وتداعياته على طرائق تعليمناوجوده، سيي عاملخزون الذي ن
 ات اليت تناسبه...، النصوص اليت تالئمه، املهم  تعاملنا معه

 
 معرفة التلميذ

علينا مجع معلومات حول: وضعه  .ي ةري ة التعلمة مسح جلمع معلومات عنه، إىل جانب قدراته التنو  ن نقوم بعملي  علينا أ
، مدى تنق له بني مدارس خمتلفة، الوضع االقتصادي  الصح   ألسرته، مدى متابعة أهله وتدخ لهم، درجة تركيزه، دافعي ته،  ي 

 ...استقاللي ته، نشاطه االجتماعي  
حنو؛ هل يتغي ب عن املدرسة؟ هل يشارك أثناء الدرس؟  واستفسارات، أسئلة عنعلينا معرفة إجابات  ،إىل جانب هذا

أجرى تشخيصات أو تلق ى عالجات؟ كيف يقضى سبق و ؟ هل كون منضبط امدى ي إىل أي   الئق؟و هل سلوكه مقبول 
 ؟ي  بعد دوامه املدرسو  ،يف ساعات الفراغوقته 
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 "داعم ومحتو   مناخ تربويّ "ممّيزات 
، وللعمل مع التلميذ كفرد. كما  "،داعم وحمتو   مناخ تربوي  "ق مصطلح يتطر   جلميع االختالفات بني التالميذ يف الصف 

للتلميذ  هذه العوامل داعمة. تتيحمة ولبيئة تعليمي ة ئطرائق تعليم، تعل م، وتقييم مالعن يتعل ق بالبحث الدائم واملتواصل 
 ا اكتسبه من معرفة.الكشف عم  املستصعب جتاوز صعوباته، و 

ملتالميذها حتقيق املعرفة  مسؤولي تها يفن تعي املعل مة أومن املهم   جلهات مهني ة  إىل توج هها حت  لو أد ى األمر ،هموتقد 
 خارجي ة هبدف تلق ي الدعم واملشورة.

 

 العمل كطاقم
أن حتصل معل مات الصفوف األوىل والثانية على استشارة مهني ة من جهات خمتص ة يف املدرسة. العمل  من الضروري  

لعمل ة األفضل لط  اخلتقدمي ا يستطيعون عرفته للتلميذ، ومع  مبو ربته خبكل  يديل بدلوه، فإطار طاقم،  ضمنالناجع يكون 
متعلى   .هقد 

 
  العالقة الحميمة، التعّلم من منطلق العمل المتمحور بالفرد

 تالميذ  . التدريس من خالل عالقات كهذه تفرزيتم  التعل م من خالل تواصل وترابط بني املعل مة والتلميذ
 ناجحني ذوي حتصيالت مرتفعة.

  م   تربوي  تنعم مبناخ املدارس اليت  أن  إىل تشري األحباث ا، وحتصد جناحات إجياب ، يكون حتصيل تالميذها متقد 
 أكثر.

  يف حتديد مثابرة التلميذ وإصراره أو تنازله وتراجعه، هو شعوره بأن   أمه ي ةالعامل األكثر  أشار إىل أن   إضايف  حبث
 بأمره. ن يعرفه ويهتم  مَ  هنالك يف املدرسة

 مه هه لتعل  من شأنه أن يؤث ر بشكل كبري على نظرة التلميذ وتوج   ،املعل مة للتلميذختص صه الذي كث ف املوقت ال
 وتصر فه.

مت  استعداد ملساعدته. هذه العالقة بني ، وعلى أا مصغية لهن صعوباته، ألهن  فاجأ مت  املعل مة لن  أن  ن يعي التلميذ بأجيب 
ة، فضل. وتنم ي لديه مقدرة ذاتي  أر عند التلميذ معرفة ذاتي ة جي دة، وقدرة على ضبط النفس بشكل مته تطو  التلميذ ومعل  

  دافعي ته ومثابرته.وتزيد من 

 

 كمبدأ أساسّي للتعليم  الختالفاتمراعاة ا
   ؛ ذي تعل م عمل املعل مة من منظور يتم ي ة تعل مي ة جتارب يضم   معىن   .ومعرفي ة اجتماعي ة حس 
 للمهارات املطلوبة. وال  ات الالزمةمءاملالحسب التعليم املوج ه للفرد، و  مبدأ على كل  معل مة أن تعمل حسب

ا تستطيع تقدير نقاط القو ة   فعدناء خط ة تة لديه، وعليه تستطيع بالعوائق التعل مي   أيض اتلميذها، و  لدىشك  أهن 
؛ ذي تعل مكل  ذلك من خالل  ،واندماجه من قدراته وحتصيله ي ة تعل مي ة جتارب يضم   معىن   اجتماعي ةو  ،حس 

 .ومعرفي ة
   مالئمة  ، وطرائق تقييمتراعي من خالهلا أساليب، مواد  ة عمل ، بناء خط  عمل املعل مة مع الطاقم الرتبوي

 السلوكي ة.و ي ة ، احلس  الفيزيولوجي ةن نواقصه العقلي ة، عتعو ضه  للتلميذ.
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 ة لتلميذ يف ء خط ة عمل مالئمة، ال يعّي ذلك أبنا ، أو أن تنف ذ فقط التعليم اخلاص  طار إن تكون اخلط ة معد 
اذ قرارات   تدريسه داخللفضل ساسي ة حول العمل مع التلميذ، الطرائق األأأثناء احلصص الفردي ة. اهلدف هو اخت 

اجلهات واملوارد الداعمة، لقى عليه، اجلدول الزمّي  للتنفيذ، اليت ست   ام  نوعي ة امله، مجيع املواضيعويف  الصف  
 يف املواد   ،إضافي ة مع األهل بعد املدرسة. احلديث هنا عن جمموع التغيريات اليت سيجريها طاقم بأكمله نشاطات

 ا.يض  أواملضامني وطرائق التعليم والتقييم والتوق عات 
 

 التالميذ في الصفوف األولى والثانية قييمت

من أجل  ،عوبات لديهماليت تعل موها، ورصد مكامن الص فحص مدى متك ن التالميذ من املهارات هتدف عملي ة التقييم
 حتسينها. ىالعمل عل

باإلضافة إىل االمتحانات املت بعة يف  ،تعمل وزارة الرتبية والتعليم يف األعوام األخرية على تطوير آلي ات وطرائق تقييم بديلة
املدارس. وقد قامت بإصدار منشور يفص ل ما يتوج ب على املعل مني ات باعه يف كل  مرحلة عمري ة، وخصوص ا مبا يتعل ق 

 .1بسريورات التقييم
التالميذ من ، ويتم  فحص مدى متك ن متحانات في الصفوف األولىاال ت جرى  على ما ورد يف هذا املنشور بناء  

حسب املواعيد املفص لة يف املرشد  ،املهارات املختلفة بشكل فردي  بواسطة فحص القراءة والكتابة للصف  األو ل
 .2للمعل م

، الدراسي   يكون حت  منتصف العام   ، االمتحان األو لالدراسيّ  يتّم إجراء امتحانين على مدار العامّ يف الصف  الث اين 
م التالميذ ورصد مكامن الصعوبات لدى املستصعبني منهم. واالمتحان الثاين يكون امتحان وهدفه فحص ومتابعة  تقد 

رى عادة  يف شهر أي ار، حبيث تشك ل نتائج هذا االمتحان الب نية األساسي ة لبناء خط ة العمل  النجاعة والنماء الذي جي 
 السنوي ة للصف  الثالث.

ى متك ن التلميذ من املهارات املطلوبة منه   يةم يف الصفوف األوىل والثانقيييكون الت  حسبكالمي ا، حبيث يوض ح مد 
 .التعليمي ةاملنهج، وال تعطى أي ة عالمات يف هذه املرحلة 

م التلميذ خالل العام  توف ر عملي ة التقييم معلومات   ا لألهل أيض ا ،الدراسي   كافية عن مدى تقد   .ليس فقط للمعل مة وإمن 
لكي يتسىن  هلم متابعة العمل معهم يف  ،على املعل مة التواصل مع األهل وإعالمهم بالصعوبات اليت يواجهها أبناؤهم الذ

 البيت. 
م طرائق تقيي باالعتماد علىفحص مدى متك ن التالميذ من املهارات بواسطة االمتحانات والفحوصات الفردي ة،  تم  ي

 ي  للتلميذ.من التقييم النهائبديلة ت شك ل جزء ا 
 مقرتحات لطرائق تقييم بديلة:

   وهتدف هذه املهام  بيتي ة ملهارات تعل   بيتي ة: تقوم املعل مة بإعطاء مهام   -تنفيذي ة مهام ، إىل  مها التالميذ يف الصف 
 التدريب على املهارات املتعل مة.
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   ي ة: ت بىن ه -تنفيذي ة مهام ، وخيص ص هلا وقت خالل دروس اللغة العربي ة. بناء  على مهارات اجملال ذه املهام  صف 
 ...لغوي ةالتكون هذه املهام  متنو عة؛ يف فهم املقروء، يف التعبري الكتاب ، يف تطوير الثروة 

 تعل مه، وذلك بواسطة  ملف  التلميذ )بورتفوليو(/ حقيبة عمل: يقوم كل  تلميذ يف هناية الدرس بتوثيق وكتابة ما
، أو أي ة مهم ة أخرى ت    ةانتعبئة استب عطى من قبل املعل مة كإمجال ملوضوع كمردود ذايت ، أو حل  مترين معني 
إىل ا ادهتعوإ ،اوتقوم املعل مة بفحصها تباع   ،مع األوراق خالل الفصل يف ملف  خاص  بكل  تلميذتعل موه. جت  

 وجدت هناك صعوبة معي نة. يما لوف ،لتالميذ للتصحيحا
   أو بناء جمس م يف أعقاب درس تعل موه.، الميذ بتحضري لعبة ملهارة معي نةة: يقوم التنتاجات إبداعي 

 
 في متابعة أبنائهم دور األهل

، حتس ن املهارات وترفع من تساعد  التعليمي ةيف العملي ة  لت الدراسات على أن  مشاركة األهدل   التحصيل التعليمي 
 ة والسلوكي ة.، وتؤد ي إىل اخنفاض كبري يف املشاكل األخالقي  الذايت   رصو  التوالدافعي ة للتعل م، حتس ن  الفكري ة

حباجة ماس ة ملساعدة األهل يف فهم املطلوب وحل  الوظائف، فإن  العديد من التالميذ  ،وفيما يتعل ق بالوظائف البيتي ة
  .املناسب للدراسة وتوفري اجلو   ،إرشاد أبنائهمهل لذلك على األ

 مسؤولي ة األهل:
 .يشاركون يف بلورة السياسة املدرسي ة يف موضوع الوظائف البيتي ة ويدعموهنا 
 يف حتضري الوظائف البيتي ة. ،يوف رون بيئة مالئمة مليول أبنائهم التعل مي ة والدراسي ة 
   نون ألبنائهم احتياجاهتم األو د يؤمِّ تعليمي ة  للنوم، غذاء، راحة، ويوف رون هلم مواد  لي ة، حنو: وقت ثابت وحمد 

 .أوقاهتم تنظيم يف ويساعدوهنم ،لتنفيذ الوظائف البيتي ة لدراستهم أماكنو ،وجتهيزات ضروري ة
 حمادثة حوهلا. معهم روندون اهتمام ا بوظائف أبنائهم وجييب 
 ويطلعوهنا على كل  ما يتعل ق مبتطل بات التعليم عام ة وبالوظائف البيتي ة على وجه  ،يقومون بالتواصل مع املعل مة

 تي ة، والصعوبات ال يت يواجهوهناالتحديد، وي علموهنا مبيول أبنائهم التعل مي ة والدراسي ة عند قيامهم بالوظائف البي
 ق ملساعدهتم.ائوبدرجة مواظبتهم والطر 

 

 لدور األهل في االنتقال من البستان إلى الصّف األوّ 

تعليمي  إىل آخر خمتلف متام ا، فالصف  األو ل يعّي االنتقال إىل  -ما ُيي ز هذه املرحلة أن  الطفل ينتقل من إطار تربوي  
دة،  ؛املدرسة يف إطار رمسي    ،لفرتات زمني ة طويلةلزم الطفل باجللوس واالنضباط يدروس، حصص و له جداول زمني ة حمد 

 عل مه كيفي ة السلوك أثناء االسرتاحات.يو 
يف هذه املرحلة يتوج ب على األهل هتيئة أوالدهم لنظام يومي  جديد، هبدف استخدام عادات ثابتة مثل؛ حتديد أوقات  
عن طريق اإلصغاء على أن تكون عملي ة االنتقال تدرجيي ة ومتأن ية،  رصللعب والدراسة والنوم...، كذلك جيب احلا

 ألبنائهم، اإلكثار من توجيه األسئلة وتلق ي اإلجابات، التعزيز والدعم وعدم اإلحلاح.
صل يف املدرسة كل  ما يتعل ق باألبناء خاص ة يف احلاالت الطارئة، متابعة ما حيالتواصل مع املدرسة يف  ا أيض   من املهم  

 والتعبري عن االحرتام لطاقم املدرسة واإلدارة أمام األبناء. ،ا، املواظبة على حضور املناسبات املدرسي ةيومي  
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 ة التنّور القرائيّ دور األهل في عمليّ 

وأساسي  يف بلورة عادات  يكمن يف جتارب الطفل قبل دخوله املدرسة، لذا لألهل دور هام   ر القرائي  ساس التنو  إن  أ
مواصلة هذه الثقافة وهذا النهج يف إطار البيت،  قرائي ة ألوالدهم، كتنمية حب هم للكتاب وللقراءة. لذا من الضروري  

 وبواسطة أنشطة يتشارك األبناء واألهل يف تنفيذها.
جيب تشجيع األهل على مواصلتهم يف  .أبنائهم حتصيلا ترفع من ألهن   املطالعة أمه ي ة حولا تنوير األهل من املهم  جد  

مشاركة األهل  ال أن  طيعون القيام بذلك بشكل مستقل ، إم يتعل مون القراءة ويستقراءة القصص ألبنائهم، بالرغم من أهن  
 ة األبناء ورغبتهم يف القراءة.وقيامهم بذلك يزيد من دافعي  

 والديه مع لالت صال لي ةأو   صور ا له يت خذ الكالم يبدأ أن قبل فالطفل املدرسة، دخوله قبل للقراءة الطفل إعداد يبدأ  
د للقراءة إعداده يكون ،املدرسة دخوله موعد حيني حت   ،الفرتة هذه ومنذ حوله، من اآلخرين ومع  ففي .اجلوانب متعد 

 يفهم أن يستطيع الوقت مرور ومع .ثوالتحد   للتفاهم املفردات من خمزون ،تدرجيي ا ،ديهل ينمو املدرسة قبل ما مرحلة
 وإذا .ماملفاهي من خمتلفة جمموعة الطفل لدى نتتكو   العملي ة هذه استمرار ومع .صحيح ا استخدام ا ويستخدمها اجلمل

ا يكتسب أن استطاع  لديه يكون عندها مناسبة، بدرجة ويفهمها اللغة يستخدم وأن ،الواضحة املفاهيم من كبري ا عدد 
 .القراءة لتعل م واضح استعداد

م ويف ،للقراءة االستعداد يف األطفال بني واضحة فروق ا هناك أن   الواضح ومن    بني القراءة اكتساب عملي ة يف التقد 
 قد ن هأ إىل إضافة .الكلمات من هبا بأس ال ثروة اكتسب قد الطفل يكون الصف   هذا هناية وعند األو ل، الصف   تالميذ

اهات كو ن  جيد أن املمكن ومن بل وقراءهتا، الكتب استخدام يف اكتسبها مهارات خالل من ،القراءة حنو ورغباته هاجت 
 .إضافي ة أخرى كتب وساطة دون الذاتي ة القراءة يف املتعة

 ذلك ،واسعةلغوي ة  ثروة يكتسب أن بد   ال ،تنو ري ة ومدرسي ة منزلي ة وأجواء غني ة قرائي ة بيئة يف يرتعرع الذي الطفلإن   
ث أن يستطيع اجلو   هذا مثل يف هألن    حب  استطالعه إشباع على يشج عونه بدورهم ذينال   ومعل مته، والديه مع يتحد 

مه تطوير يف اهام   ادور   الطفل هبا ينشأ اليت والبيئة لبيتفإن  ل. وميوله ، تقد   متابعة يف األساسي ة املسؤولي ة ولكن القرائي 
 .املعل مة عاتق على ،شيء كل   قبل ،تقع القرائي   تطو ره

 هم،طفلل املناسبة الكتب القتناء توجيههم أو بيتي ة، مكتبة لتأسيس األهل مع بالتواصل املباشر املعل مة تقوم أن جيب لذا
 كذلك البيت. يف لألبناء القص ة سرد كيفي ة حول ولآلباء هاتلألم   عمل ورشات تنظيم اأيض   املدرسة تستطيع كما
 .القرائي   الوعي   تنمية جمال يف املدرسة هبا تقوم خمتلفة فع الي ات يف للمشاركة األهل دعوة ُيكن

 
 ممتعة مقترحات ألنشطة 

 تم  يف إقامة لقاءات بني األهل والتالميذ لقراءة قصص، حتت إشراف املعل مة. ي -دنادي القر اء؛ لألهل واألوال
لوساطة يف القراءة، إقامة حوارات بني التلميذ وأهله عرض درس منوذجي  لتوضيح معىن االلقاء: قراءة قص ة، 

 ي ة. ة مشرتكة من املكتبة الصف  حول قص ة، القيام باستعارة قص  
 عائلة، وبشكل  . كل  الدراسي  بني التالميذ تتنق ل خالل العام   حقيبة صغرية )تزي نها املعل مة( -املكتبة املتجو لة

قراءهتا، حسبما ترتئيه العائلة دون التزام ب قامتوع، وتقوم بتوثيق القصص اليت دوري ، تستلم احلقيبة فرتة أسب
ن تكون التعليمات واضحة يف ملف  مرفق، وخيص ص جيب أ مبنهجي ة معي نة، وهذا يؤد ي إىل تنو ع يف املردود.
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دة وثابتة ليقوم أفرادها بالتوثيق. ويف هناية األسبوع يعيد التلميذ احلقيبة ويشارك أبناء عائلة صفحات حمد   لكل  
 صف ه هبذه التجربة. 

 "ن تكون قد أرسلت هلم دعوات. تالميذ، بعد أاليف جمموعة من عائلة تستض كل    -" انضم  إيل  يا صديقي
.وي   ،بتوثيق اللقاءتقوم مث   ،تقوم بإعداد فع الي ات يف أعقاب قراءة قص ة  عرض النتاج يف الصف 

 "د يوم يف األسبوع، يزور فيه أحد األهايل الصف  ويقرأ/ يسرد قص ةحي   -"نفتح نافذة للقراءة أحب ها يف طفولته.  د 
 ممتعة.مسل ي ة و قام فع الي ة يف هناية اللقاء ت  

 
 اكتساب القراءة

يت يتعلم ها األبناء، ومجيع النصوص ال  و  التعليمي ة، بضمنها البيئة والكتابة القراءة يت  على سريور  ألهلإطالع اينبغي 
 أمه ي ة. لتوضيح سريورة اكتساهبم مهارات القراءة والكتابة، و بضمنها نتاجاهتم الكتابي ة ،املهم ات اليت يقومون هبا

باهتا  .اإلمالئي ة يف املهام  البيتي ة، حنو؛ أن يقوم األبناء بتصحيح األخطاء مرك 
م أن   إىل اإلشارة من بد   وال  م هذا مراحل من مرحلة وكل   مراحل، يف ُير   القراءة يف التقد   املهارات تنمية تتطل ب التقد 

 قارئ ا تلقائي ا يصبح الطفل فإن   خلل أو توق ف أي   دون األمر هذا يتم   وعندما التالية، املرحلة يف للنجاح الالزمة الضروري ة
 . ولةقبم بدرجة ناضج ا

 على األهل حث   املفض ل من: خمتلفة سياقات خالل من البيت يف التكل م جمال تطويرل األهل توجيه املهم   منكذلك 
 املهم   ومن. همائابن لغة يف ذلك لينعكس حديثهم، أثناء والعبارات املفردات انتقاء يف التدقيق مع أبنائهم، مع التكل م
 ومراعاة تشجيعهمب االهتمام مع ،...األصدقاء بني حوار تلفزيوين ، برنامج قص ة، حول حمادثة إلجراء التالميذ توجيه

 .إخل أحداثها شخصي اهتا، القص ة؛ من وانطباعهم رأيهم عن التعبري يف ومشاركتهم مشاعرهم،

املستطاع. إذا تطل بت املهم ة البيتي ة الكثري من الوقت ُيكن قدر   يف كل  األحوال جيب االلتزام بإمتام الوظائف مبك ر ا
ات باع نظام و لبحث عن املواد  يف املكتبة، وتقسيم الوظيفة إىل أجزاء، ويف ا ،مساعدة الطفل يف ختطيط الوقت وحتديده

 ، على سبيل املثال:عمل لتنفيذ كل  مرحلة
  إضافي ة، وتدريبه أيض ا على كيفي ة استعمال كتب  تزويده مبعلوماتو تفسري مجلة غري مفهومة، من املمكن

 .مهم ات التنفيذي ة املختلفةالتحضري لل علىتعداد مساعدة، واالس
  ا مشاركتهحل  الواجباتمن املهم  مساعدة الطفل يف حت  يبحث  ه على التفكريوحث   ،، دون إعطاء إجابات وإمن 

 وجيد احلل  بقواه الذاتي ة.
  انتباه األهل ألبنائهم يف حتضري الوظائف البيتي ة، وليس املتابعة "عني ساهرة"متابعة مستمر ة؛ املقصود هنا هو ،

ا املراقبة واإلشراف عن بعد. ،اليومي ة الدقيقة  وإمن 
  ،على الطفل التأك د من وجود األهل جبواره ملساعدته عند احلاجة. إذا هتر ب الطفل من الوظائف بشكل دائم

من املمكن فحص ذلك مع معل مته ومراقبته يف البيت ملعرفة سبب املشكلة. قد تكون املشكلة متعل قة بصعوبات 
، أو مشكلة سلوكي ة، أو مشكلة أخرى  .1تعل مي ة، أو عسر تعل مي 
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  التطّوريّة، في موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي باللغة العربيّة.نشرة االحتواء الثانية بعنوان: الصعوبات انظري:  .

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/166177/16320132.pdf
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 اكتساب أساسيّات القراءة والكتابة        لهدف األّولا  

 

 مميّزات منظومة الكتابة في اللغة العربيّة

 حرف ا  08 ا )تبدأ باهلمزة وتنتهي بالياء(،حرف   02تشتمل على  ذة، إلفبائي  أمنظومة الكتابة يف اللغة العربي ة هي منظومة 
 األلف، والواو والياء، هي صوائت طويلة. وثالثة حروف؛ )باستثناء األلف( ت عترب من صوامت اللغة؛

كما  .ةتوغرافي ة للغة العربي  ر ل املنظومة األو ومع الصوائت القصرية )احلركات الثالث: الفتحة، الكسرة، الضمة(، تتشك  
منها فونيمة واحدة، والفونيمة هي أصغر وحدة  ل كل  حروف ُيث  ا عبارة عن ة، بأهن  ز منظومات الكتابة األلفبائي  تتمي  

عي و يف زيادة  ت سِهمُيكن أن  العربي ةز الكلمات املختلفة. هذه امليزة يف أمساء حروف اللغة يف اللغة، وهبا تتمي   ةصوتي  
األطفال ومعرفتهم رة قدكذلك فإن  . ة يف القراءةأساسي   مهاراتاألطفال ألصوات احلروف، وبالتايل اكتساهبا ك

القراءة يف املراحل األوىل  ا يف القراءة، ألن  ة جد  ة ومهم  لها احلروف، هي قدرة أساسي  صوات( اليت متث  للفونيمات )األ
 .هال احلروف إىل األصوات اليت متث لتعتمد، يف األساس، على حتوي

هذه . ةالعالقة بني شكل الكلمة وصوهتا واضح أي أن  ، افةة شفّ أورتوغرافيّ ا هن  أة بللغة العربي   ةلفبائي  املنظومة األ زتتمي  
ة ة كبرية السرتاتيجي  فاعلي   هلامن ناحية، و  قراءة الكلماتر سريع وقدرة عالية على امليزة من شأهنا اإلسهام يف تطو  

د التشابه يف الشكل وتعد   ،مها ة مبيزتنيالعربي   تتمي ز احلروفكما و خرى ،يف القراءة من ناحية أ الرتكيب الصويت  
ودة ة حمدأنواع املقاطع يف اللغة العربي   ب، ألن  بسيط/ غري مرك   ة لغة ذات مبىن مقطعي  تعترب اللغة العربي  . و األشكال

 ا. وعدد الصوامت فيها قليل نسبي  

ر بشكل يتطو  و  ،بقدرة الطفل على قراءة الكلمات وفهم املقروء ئاتمن أهم املنب   الوعي الصويت  إن  إضافة إىل ذلك ف
ها، وهكذا تنشأ عالقة تعليم احلروف يشمل تعليم الفونيمات اليت متثل   ن  م األطفال حلروف اللغة، وذلك ألسريع مع تعل  

بعد  ن يكون وعيه الصويت  أالتلميذ العادي من املفروض  ن  أ جيدر بالذكر هنا، .م القراءةوتعل   متبادلة بني الوعي الصويت  
ر هذه القدرة ه ال يطو  ن  إِ ف ا الطفل الذي يعاين من عسر قرائي  أم  افة. ة يف املنظومات الشف  ا، خاص  ا نسبي  م القراءة عالي  تعل  

ويف ربط احلروف  ،ةاملعاجلة الصوتي  ة هي يف مشكلته األساسي   ن  ه للغة املكتوبة، وذلك ألانكشاف بعد ، حت  بشكل كاف  
ة اإلسرتاتيجي   ة، أم اات قراءة لوغوغرافي  اسرتاتيجي  تطوير ض عن ذلك به قد يعو  فإن   ا. لذوبالرتكيب الصويت   ،بأصواهتا

 .1يةمتدن   فتظل   ةصوتي  ال
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 .1021نشرة االحتواء الثالثة: القراءة، فهم المقروء والكتابة، أيلول  :انظري 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/177149/3.pdf
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 أساسيّات في اكتساب القراءة والكتابة
القراءة عملي ة تفكري معق دة، تشمل تفسري الرموز املكتوبة )الكلمات والرتاكيب(، وربطها باملعاين، مث  تفسري تلك املعاين 

 وبناء  على ذلك هناك اسرتاتيجيتان يعتمدمها القارئ يف قراءة الكلمات:  الشخصي ة.وفق ا خلربات القارئ 
 / التركيبّية:الميكانيكّية ة/ة/ الجزئيّ لفبائيّ االستراتيجية األاألوىل: 
ة ة الرتكيبي  ت عد االسرتاتيجي   .الرتكيب الصويت   صوات، ومن مث  طريق حتويل حروفها ومقاطعها إىل أقراءة الكلمة عن         

مع املمارسة الحق ا نه ومتك   كلمة )مألوفة وغري مألوفة(،  ن القارئ من قراءة أي ةر القراءة، فهي متك  ساس يف تطو  األ
 . اهر ا/ متمر س ام اقارئ  ليصبح ة للكلمات يستعملها لوغوغرافي   عرفةالكافية من تطوير م

 :/ الشمولّيةّيةة/ الكلّ ة اللوغوغرافيّ االستراتيجيّ الثانية: 

 ت كتسب مع املمارسة الكافية كنتاج طبيعي  . وهي ليها عن طريق شكلها ككل  أي قراءة الكلمة والتعر ف إ
ي ز االسرتاتيجية اللوغوغرافي  و  .ةة الرتكيبي  الكتساب االسرتاتيجي   قراءة  املتمرِّس، وتستعمل يف املاهر/ القارئ  ةمتَ 

  تلك الكلمة. إىلف ا يستعمله يف التعر  ورتوغرافي  كلمة مبىن أر لكل   كلمات كثرية التكرار، إذ يكون القارئ قد طو  
الطريقة ي عن ا، بالتخل  ات القراءة، هو التغيري يف طرائق تعليم القراءة أيض  ل يف نظري  ة هلذا التحو  النتائج الرتبوي   أهم  

 .ةبالطريقة الصوتيّ واستبداهلا ،  توصي بتعليم اللغة كوحدة واحدةاليت ةيّ الكلّ 
، ومباشر لتطوير مهارات أساسي ة يف القراءة وتعليمها بشكل مستقل   كربى يف املراحل األوىل  أمه ي ة ةالطريقة الصوتيّ تويل 

 إىل لغوي ةالة، وبدون حتويل املعرفة إذ ال ُيكن حتقيق فهم املقروء بدون حتويل تلك القدرات إىل قدرات أوتوماتيكي  
املهارات اليت حتو ل القارئ من قارئ مبتدئ  من أهم   الرتكيب الصويت   تبني  أن   وقد .من خالل التمرين واملمارسة مهارات

 س.متمر  ماهر/ إىل قارئ 

 

 األّول والصفّ  البستان بين التواصل
 األساسي ة البنية األطفال، رياض منهج تطبيق خالل من والكتابة القراءة أساسي ات التالميذ يكتسب البستان مرحلة يف

بات تطوير على املنهج يرك ز .0228 األم، كلغة العربي ة اللغة يف والكتابة للقراءة  عن ويعر ف اللغوي   التنو ر مرك 
 .سنوات 6 -3 جيل من املطلوبة التحصيالت

 

 القراءة اكتساب لمرحلة الداعمة اللغويّ  التنّور مكّونات

 (.والكتابة القراءة يف األوىل اخلربات احلروف، معرفة الصويت ، الوعي) احلروف مهارات •
 (.الرباغماتي ة والصرف، النحو املفردات،: )اللغوي ة الكفاءة •

 يف املكتوبة اللغة عن التالميذ اكتسبها اليت املعرفة على بناء   األو ل الصف   يف والكتابة القراءة عملي ة تأسيس املهم   من
بات إىل األو ل الصف   معل مات تتعر ف أن املفض ل من لذلك ،البستان  يف عليها الرتكيز مت   اليت اللغوي   التنو ر مرك 

 يف التالميذ تشخيص املعل مات تستطيع وبالتايل سنوات، 6 -5 جيل يف التالميذ من املتوق عة األهداف وعلى البستان،
تني االستعانة ُيكن. التالميذ بني للتمايز واالستجابة العمل خط ة بناءاألو ل و  الصف   بداية )اسم  والثانية األوىل باملهم 

 .األو ل للصف   والكتابة القراءة فحص كر اسة يف احلرف وصوت احلرف(
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 مراحل تعّلم القراءة

 ( سنوات، وفيها يتم  هتيئة 6 – 4مرحلة االستعداد لتعل م القراءة: وهي مرحلة الروضة والبستان )
 الطفل لتعل م القراءة.

  وفيها يتم  التدريب أمرحلة البدء يف تعل م القراءة: وتستغرق هذه املرحلة ، ساس ا على الصف  األو ل االبتدائي 
 .ق واالنكشافمهاريت  النط

 وتستغرق هذه املرحلة الصف ني الثاين والثالث من "نتعل م لنقرأ"؛ مرحلة تنمية املهارات األساسي ة يف تعل م القراءة :
م، والنطق والسرعة، وما يرتبط هبا من مهارات املرحلة االبتدائي ة، وفيها يتم  التدريب على مهارات: التعر ف والفه

 فرعي ة.
 وفيها يتم  تدريب التالميذ على ، الواسعة: أو مرحلة القراءة "نقرأ لنتعل م"، يف اجملاالت العلمي ة مرحلة القراءة

وتستغرق هذه والصح ة وعلوم البيئة،  االجتماعي ة واد  الرياضي ات وامل القراءة يف جماالت العلوم املختلفة، مثل
 املرحلة الصفوف الرابع واخلامس والسادس.

   مرحلة صقل ومراجعة مجيع املهارات، اليت مت  تدريب التالميذ عليها، وتستغرق هذه املرحلة الصفوف السابع
مل والثامن والتاسع. ووظيفة هذه املرحلة هي حماولة االرتقاء مبستوى مهارات القراءة، وحماولة تنمية املهارات اليت 

 .(0202نصر، مناصرة ) تأخذ حظ ها من التنمية سابق ا
  

 المنهج التعليميّ  وفقالتحصيالت المطلوبة 
 (.67قراءة، فهم، تفسري وتقييم نصوص من أنواع خمتلفة. )انظري، املنهج ص :3التحصيل المطلوب  

 (. 88-78( وأيض ا ص 0222) لغوي ةالاملنهج التعليمي  للرتبية  :القراءة، انظريات )للتوس ع يف مهار 
سي ة بالنسبة اين حتصيالت أساغة األربعة حت  هناية الصف  الثت عترب التحصيالت املفص لة يف املنهج التعليمي  جملاالت الل 

 لث.لتالميذ الصف  الثا

 

 مبادئ في التخطيط وتوصيات لطرائق في التعليم

 التعليمّية موادّ اختيار ال

 ا لكتب التدريس اليت يتم  الثاين وفق   ا يف الصف  عميقهل وتاألو   لتدريس القراءة يف الصف   التعليمي ة واد  اختيار امل يتم  
 .عام كل  يف   للوزارة ور املدير العام  منشاعتمادها واملوافقة عليها من قبل قسم الكتب املدرسي ة وتنشر يف 

املقرتحة  واد  وطواقم املعل مات يف الصفوف األوىل والثانية باستعراض امل ،ة يف املدرسةأن يقوم مركزو اللغة العربي   من املهم  
 للتدريس واختيار األفضل منها.

 
 التعليمّيةالبيئة 

  يذ جلميع لمل حبيث ينكشف التالتعليمي ة مع بداية الصف  األو  التمثيل للمنظومة الكتابي ة يتم  عرضه يف البيئة
قبل إكساهبا بشكل  ،مم ا يساعده على تكوين دالالت مم ا تعل مه وتركيب مقاطع جديدة ،احلروف واحلركات

 موس ع داخل الصف.
 ة مصو رة.: نصوص، كتب مطالعة، موسوعات وكتب معلوماتي  من ساملواضيع اليت تدر   التعليمي ةالبيئة  عرضت 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/mnhaagTalimya/manshor.htm
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   اليت تكو ن منظومة الكتابة: احلروف، احلركات واملقاطع اليت تدر س. واد  وامللغوي ة ال ملفرداتعرض ا من املهم  
 مثلبيئة تعليمي ة فع الة إعداد ،: 

o   ل كلمات حتتوي على تلك احلروف، بطاقات كتبها التالميذ...ل احلروف ووضع صور متث  جيوب متث 
o َقَطَف( -كلمات تبدأ أو تنتهي بنفس الصوت )َقطَعَ  لزواج من الصور متث  أ 
o وكتابتها على بطاقات.عليمي  لموضوع التلكلمات مالئمة   قراءة 
o .حروف وحركات لرتكيب الكلمات 
o عة.لعاب متنو  أ 

 
 تدريبات التالميذ

 اليت تشتمل على كثري جموعة من األلفاظ، بسرد احلكايات املالئمة مب تالميذقراءة والكتابة يتم  تزويد اللل كتهيئة
طويل،  -القراءة، وتدريبهم على التمييز بني األضداد )قريب، بعيد مهملمات اليت ستصادفهم أثناء تعل  من الك

 قصري(، وغريها.
   وأعضائهم اليت ستستخدم يف القراءة والكتابة. تالميذال تدريب حواس 
 ها.طقن، وعدد أحرفها، وسهولة مبناها األورتوغرايف   البسيطة يف الكلمات اختيار 
  دة، حبيث تثب ت يف ذهن التتكر ر الكلمات يف سياقات خمتلفة، ومواقف   ونطق ا.شكال   تلميذمتعد 
  ،يف مستوى املقطع وأيض ا يف مستوى الفونيمةتدريبات مكّثفة في الوعي الصوتّي أثناء تعّلم القراءة والكتابة 

 )الصوت؛ احلرف/ احلركة(. وذلك عن طريق حذف، إضافة، استبدال مقاطع.
  من املهم  دمج التدريبات يف الوعي الصويت  للتمييز بني احلركات، وذلك عن طريق االستعانة مبفردات يألفها

.التالميذ  : أمساء تالميذ الصف 
  التعر ف إىل الكلمات واجلمل: وتقوم هذه املرحلة على عرض الرمز املكتوب، والنطق به، ومطالبة التلميذ برؤية

الصورة اخلطي ة والنطق بصوهتا، والربط بني الشكل املكتوب والصوت املنطوق، وتكرار ذلك تكرار ا كافي ا حت  
قراءهتا إذا واجهها يف بواسطة إليها  تعر فال، فيستطيع رتبطة بأصواهتا يف ذهن التلميذاملتنطبع أشكال الكلمات 

 أي موقف جديد مبجر د وقوع نظره عليها، دون حاجة إىل مساعدة أو توجيه.
  أصابع بطريقة حمسوسة؛ ملصقات، بطاقات، التدريب بواسطة وسائل مساعدة تدعم اكتساب األصوات اجملر دة

 واملكع بات...اليد 
 طع املقر ر يف ا بتعليم احلروف واملقاوهذا ليس منوط   أسماء الحروف والتدريب عليها. في استعمال فّعالّيات

 الكتب التدريسي ة؛ حنو:
o   سميتها.تمن التالميذ  ا، والطلباختيار بطاقات احلروف عشوائي 
o .إخفاء حرف من بطاقات احلروف املرت بة ترتيب ا هجائي ا، والطلب من التالميذ تسمية احلرف الناقص  
o ."ألعاب تتضم ن أمساء التالميذ: "كل  من يبدأ امسه حبرف... يقف 
o ...؟أثناء الكتابة على اللوح أو القراءة، تسأل املعل مة: بأي حرف نكتب الكلمة 
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 مورفولوجيال -تطوير الوعي الصرفيّ 

أو كلمات  هلا نفس الوزن كلماتلكي ة،مؤن ث(، ضمائر امل -مجع(، )مذك ر -متييز سوابق أو لواحق للكلمة؛ )مفرد 
 مسجوعة.

 
 تدريبات على القراءة الصامتة والجهريّة

 م، وهكذا يتدربون أكثر فأكثر، على هتجئة الكلمات كأساس اكتساهبتالئم مستوى معرفتهم و  مواد   اختيار
 الطلقة. للقراءة

  ،وتطويرها هبدف كتابة فع الي ات لكتابة كلمات هبدف تطبيق املعرفة يف العالقة بني صوت احلرف وشكله
 الكلمة.

 مقاطع، إمتام مقاطع، إدخال كلمة يف مجلة إلمتام معناها...ن طريق كتابة كلمة ع 
 يف إطار قص ةكتابة ك ،   (Close). / حمَكمنص  مغلق ،لمات داخل نص 

 
ر التالميذ وأداءهم يف مهارات القراءة والكتابة، باالعتماد باعتباره أداة ترصد تطو  استعمال فحص القراءة والكتابة 

 .مبوجبه التعليمي ة واد  رشد للمعل م، ومالءمة املاملعلى التعليمات يف 

 
 فّعالّيات للتالميذ المستصعبين

 ،الدراسي  على  جيب تدريبه خالل الشهر األو ل من العام   اذا أبدى التلميذ صعوبة يف معرفة صوت احلرف وامسه
 ويفض ل من خالل األلعاب املختلفة. ،هاتني املهارتني

 والتدر ب على الصعوبة األساسي ة عندهم تكمن يف تعل م احلركة مع احلرف، لذا وجب تكرار احملاولة 
 وبطاقات داعمة للذاكرة، ،كالبطاقات اخلاطفةاقات للتذك ر  حتليل وتركيب أصوات، وعن طريق بط

 .ر فيها عنصر التحليل الصويت  ف  كلمات يتو ممارسة ألعاب بو 
  من املهم  متابعة هؤالء التالميذ بشكل مستمر  من خالل إعادة املهام  األوىل لفحص القراءة والكتابة وطرائق

 أخرى من قبل املعل مة.
 

 :1عند التالميذ المستصعبين تطوير طالقة القراءة
  اه العني أثناء القراءة عن طريق تتب ع  ع احلروف واإلشارة باألصبع أو وضعتدريبات تتضم ن تتب  اجت 

 .خط  حتت احلروف أثناء القراءة
 تعويد التالميذ على الرتو ي واهلدوء أثناء القراءة. 
 التدريب على معرفة كلمات جديدة. 
 استخدام ماد ة قرائي ة أسهل. 
   وها.ؤ خرى إىل النصوص والكتب اليت قر أجل العودة مر ة تزويد التالميذ بوقت إضايف  من أ ليفض 

                                                                 
1

 .نشرة االحتواء الثالثة: القراءة فهم المقروء والكتابةانظري:  .

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/177149/3.pdf
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 من املفض ل اختيار كلمات من النص  حتتوي على نغمات صوتي ة ف وغري مألو نص  جديد  عند تعليم التالميذ
 أمريَة... -َصديَقة، مَسريَة -وتدريب التالميذ على قراءهتا مثال: َحديَقة ،متشاهبة

 ءة.من املفض ل استعمال احلوسبة لتسريع طالقة القرا 
   بينها قارنةوأخرى كاملة من أجل امليت حتتوي على مجلة ناقصة استخدام البطاقات اخلاطفة ال. 
 ة.اعطتدريب على التصف ح السريع للعثور على كلمة معي نة يف مجلة م 
 استخدام تدريبات إكمال اجلمل. 
 توجيه أسئلة مستقاة من فقرة معطاة. 
 
 ينتجابة الحتياجات التالميذ المتمّكناالس

 جمالت لألطفالحتتوي على مقاطع ، كتب تعليمي ةكتب للمطالعة  ؛ثلم ،مواد  شمل تعليمي ة ت جتهيز بيئة ،... 
   القراءة، أو لديهم القدرة على هتجئة بعض الكلمات،  مهارات ل وُيتلكونو  األ التالميذ الذين يصلون الصف

اليت وضعت  تحصيالتمدى مالءمتهم لل نعرفلحص القراءة والكتابة، ف ُيكن تقييم معرفتهم من خالل مهام  
 ل.األو   للصف  

   ات حسب قدراهتم، والفع الي   التعليمي ةة خمتلف هلؤالء التالميذ ومالءمة املاد   طار تعليمي  إ بناءل من املفض
شراكهم يف اللقاءات ن، ال حاجة إلآخريتالميذ ل ةنسب يف الكتاب التدريسي  أكثر م لتقد  لفرصة  منحهمو 

 ا.نوا منها سابق  متك  قد  صة إلكساب مقاطعاملخص  
  ل.األو   ل هلؤالء التالميذ مع بداية الصف  األو   الكتب اجلديدة املعتمدة للصف  ُيكن مالءمة  
   ة املذكورة أعاله.ُيكن التعامل معهم بنفس املنهجي   ،بشكل سريع يف القراءة مونبالنسبة للتالميذ الذين يتقد 

 

 حوسبةاّتصال و 

 القراءة.  مهارات اليت تعمل على تطوير التعليمي ةُيكن االستعانة باملواقع والربامج 

 

 التقييم

م التالميذ يف اكتساب التهجئة وطالقة القراءة:ل وسيلتني مركزي  األو   تعتمد معل مات الصف     تني لتقييم تقد 
 م التلميذ خالل عملي  لتعليم القراءة وتقييم  التدريسي ة واد  الفحوصات املدجمة يف امل ة اكتساب املقاطع اليت تقد 

 ة القراءة مستوى دق   حول. هذه الفحوصات تعطينا نتائج التعليمي ةلة يف املادة مث  تا لطريقة القراءة املس، وفق  تدر  
 ن من املهارات.للتمك   اإضافي   ل عامالمستوى سرعة القراءة اليت تشك  حول وليس 

   متك ن املعل مات من  ،هةة املوج  لي  ، تقييم التالميذ من خالل هذه اآللاألو   من فحص القراءة والكتابة للصف   مهام
القراءة ة ق  معياري د حسبل و  األ عة من تلميذ يف الصف  املتوق   تحصيالتا للاحلصول على معلومات وفق  

 سمح للمعل مات مقارنة أداء كل  ي  ة، وبالتايل لي  ة حبث لتطوير اآلمن خالل عملي   هذه املعايري وضعت تها.سرعو 
 . هصف  ىل مجيع تالميذ إتلميذ نسبة 

   م لفحص القراءة والكتابة للصف  لمعل  لرشد امليف التالميذ كما جاء ىل أخطاء ف إمالء بعد التعر  تقييم اإليتم 
 الثاين. امتحانات النجاعة والنماء للصف   دليلوكذلك يف  ،لو  األ
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(ظيفيّةو و  أدبيّة) التعليميّة النصوص من المعنى استخالص          الهدف الثاني   

 
 ، معرفة الوعي الصويت   :مثل ،ةأساسي  لغوي ة  -ة وذهني   ،لغوي ةعلى قدرات ومهارات  القراءة يف املراحل األوىلر تطو   يعتمد

لفهم  قاعدة مهم ةل تشك   املهارات األساسي ةوالتعر ف الدقيق والسريع على الكلمات. هذه  احلروف، الرتكيب الصويت  
 .املقروء

 ، إذ تلعبللتلميذ بشكل عام   املدرسي   يف التحصيل األكادُيي   األهم  و ة األساسي   تعترب القدرة على فهم املقروء القدرة
ر التلميذ القدرة أن يطو   لذلك من املهم   كالعلوم والتاريخ وما شابه.ا يف فهم املواضيع األخرى،  ا أساسي  القدرة دور   هذه

ن ينتقل التلميذ أ يفرتض ذإالرابع،  )عادة ما يكون ذلك يف الصف   د يف الوقت املناسبعلى فهم املقروء بشكل جي  
املواضيع  حتصيله يف سلب  علىكان هلذا أثر  ، وإال  م(جل التعل  أ مرحلة القراءة من إىل ،القراءةمن أجل م من مرحلة تعل  

"عامل ماثيو يف  ىهذا ما يسم   ،وبني زمالئه أكرب مع مرور السننيا جيعل الفجوة بينه مم  األخرى سنة بعد أخرى، 
 .زداد ضعف اوالضعيف ي زداد قو ة  ي القوي   ن  أمبعىن  ،القراءة"

حتتاج إىل عاملني أساسي ني ومها: القدرة على  ،العمري ةلكي تتطو ر القدرة على فهم املقروء عند التالميذ يف هذه املرحلة و 
قراءة الكلمات، والقدرة على الربط بني رموز الكلمات ومعانيها، وتشمل تقومي املعاين اليت يلتقطها القارئ من النص  

دامها يف نشاط واسرتجاع هذه األفكار واستخ قراءهتا، تذك راملقروء، واختيار املعىن الصحيح، وتنظيم األفكار أثناء 
. فهي نشاط ذهّي  يتناول أبعاد الف إىل التفسري  ،يح واخلفي  حهم املختلفة؛ من فهم املعىن الصحاضر أو مستقبلي 

عليم يف الصف  األو ل على تطوير املهارات األساسي ة يف اكتساب عملي ة التيق والتقييم بأنواعه. لذلك تعتمد والتطب
من  ،القدرات األساسي ة يف فهم املقروء، واليت تبدأ بالتبلور يف النصف األو ل من هذه املرحلةالقراءة والكتابة، وتطوير 

 وتطوير مهارات فهم املسموع. ،لنصوص متنو عة ستماعخالل اال
ا  يف النصف الثاين من الصف  األو ل، بعد إمتام املهم ة اخلامسة من فحص القراءة والكتابة ، نيسان -آذارشهري وحتديد 

نسبي ا. ومن خالل  )قراءة كلمات مألوفة وغري مألوفة(، تبدأ املعل مة بالتعامل مع نصوص خمتلفة )أدبي ة ووظيفي ة( بسيطة
صوص املختلفة وفق يجي ة املالئمة لقراءة أنواع النسرتاتاإل ات القراءة املختلفة، تتطو ر لدى التلميذسرتاتيجي  إعامل مع الت

نو ع الص املعاين منها. ويكون هذا التلفهمها واستخ ،أن يتعامل مع نصوص متنو عةأهدافها، لذلك يتطل ب منه 
إىل نصوص  ،من حيث تركيب اجلمل ومبناها واألفكار املركزي ة فيها ،درجيي  من نصوص قصرية وبسيطةباالنتقال الت

 .1أطول نسبي ا وأكثر تركيب ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

.
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 والمسوحات.تستطيع المعلّمة أن تبدأ قبل هذه الفترة إذا رأت أن تالميذها متمّكنون بحسب فحص القراءة  
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  مختلفة نصوص التعليم والتعّلم من أنواع

 قصصّية -نصوص أدبّية
  ينكشف التلميذ يف مراحل الطفولة املبك رة على نصوص قصصي ة خمتلفة حتوي جتارب وشخصي ات من عامله القريب

داثها وشخصي اهتا. وهبذا تساعده يف فهم القص ة والتفاعل مع أحلغوي ة . فتتطو ر لديه قدرات ذهني ة و ومن عامل اخليال
الشخصي ات وتسلسل األحداث  ،القصصي   ص  ر األساسي ة لبناء الناألو ل منكشف ا على العناصلميذ إىل الصف  يصل الت

  واحلبكة، واليت تشك ل اللبنة األساسي ة يف تطوير مهارات فهم املقروء.

 
 نصوص وظيفّية

منذ الصفوف األوىل يوصي املنهج بالتعامل مع النصوص الوظيفي ة. وهي غالب ا تتطر ق ملضامني وأفكار وعبارات جمر دة، 
دة تتعل ق مبوضوعة النص  وجماهللغوي ة تكون بعيدة عن واقع قر ائها. وتتمي ز بثروة  وحنوي ة أكثر لغوي ة  املعريف ، ومببانِ  احمد 

ا من القص   ة. وقد دل ت األحباث أن  هذه النوعي ة من النصوص هلا تأثري كبري على فهم املقروء. وهنا يأيت تركيب ا وتعقيد 
 هذه املهارات وتطو رها. هممة يف تعليم تالميذها إسرتاتيجي ات واضحة ومفص لة، وتكون وسيطة تنم ي عنددور املعل  

 
 معايير الختيار نصوص

  معلوماتي ة  -قصصي ة نثري ة أو شعري ة ونصوص وظيفي ة -نصوص أدبي ةيرتكز ختطيط بناء وحدات تعليمي ة على
 مالئمة يف مضموهنا وأفكارها هلذه الفئة العمري ة.

 وتركيب اجلمل فيها  ،مبناهايف  تالميذ الصفوف األوىل والثانية يتم  اختيار نصوص مالئمة ملستوى القراءة لدى
 .لغوي ةالوثروهتا 

   082-022كلمة، ويف الصف  الثاين بني   022 -52الصف  األو ل بني هناية يف  يرتواح عدد كلمات النص  
 كلمة. وتكون الكلمات َمشكوَلة َشكال  تام ا.

 ومن عامل  ،تكون النصوص األدبي ة يف هذه املرحلة عبارة عن قصص تتطر ق ملوضوعات من احمليط القريب للتلميذ
 ، مم ا يتيح له التفاعل مع شخصي اهتا وأحداثها. اخليال

  ينكشف التالميذ يف هذه املرحلة على نصوص علمي ة تتناول موضوعات من عاملهم القريب، ويكون التعامل مع
. ففي الصف  األو ل تكون نسبة هذه النصوص أقل  من النصوص القصصي ة  ،هذه النصوص بشكل تدرجيي 

 الصف  الثاين، ولكن جيب أن يبقى التعامل مع هذه النصوص أقل  نسبي ا من التعامل وترتفع نسبتها تدرجيي ا يف
 مع النصوص األدبي ة.

( 0222) لغوي ةالاستخالص املعىن من النصوص األدبي ة الوظيفي ة، انظري، املنهج التعليمي  للرتبية  مهارات )للتوس ع يف 
 (. 88-78وأيض ا ص  50-07ص 

  

 المطلوبة حسب المنهج التعليميّ ت التحصيال

 (.67)انظري، املنهج ص سري وتقييم نصوص من أنواع خمتلفة: قراءة، فهم، تف3التحصيل المطلوب  
 ت عترب التحصيالت املفص لة يف املنهج التعليمي  جملاالت اللغة األربعة حت  هناية الصف  الث اين حتصيالت أساسي ة بالنسبة 

 الث الث.لتالميذ الصف  
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 تعليمفي الوتوصيات لطرائق لتخطيط لمبادئ 

 باستخالص األفكار املركزي ة، املوضوعات  روري  أن تتعم ق املعل مة يف قراءة النص  قبل تعليمه، وأن هتتم  من الض
 فيه.  لغوي ةالاملطروحة، مبناه، والث روة 

   ة نصوص من نفس دمج عملي ة تعليم النص  العلمي  باملضمون وربطه مبوضوع عام   من املهم ، وتدريس عد 
 كوحدة تعليمي ة واحدة، األمر الذي يسه ل على التالميذ استيعاب وفهم موضوعة النص  بشكل أعمق.  ةاملوضوع

   ينبغي عليكون حتليل وتقييم النص . ى املعل مة أن تقوم بتحليل نقطة انطالق أساسي ة يف التخطيط التعليمي 
باته  وفق املعايري  لغوي ةالالنص  التعليمي  وتقييمه من حيث األفكار املركزي ة؛ الصرحية واخلفي ة، مبناه، ثروته ومرك 

 والتحصيالت املطلوبة.
  املتعل قة باستخالص  سرتاتيجي اتبشكل مباشر ومفص ل، املهارات واإلتدر س املعل مة يف حصص اللغة العربي ة، و

 ،، فبداية تكون األسئلة يف مستوى استخالص املعىن الصريحتدرجيي ان النصوص، ويكون تدريسها املعىن م
 وبعدها يتم  االنتقال إىل أبعاد الفهم األعلى.

 ا لقرا ، من خالل جتارهبم ومعرفتهم السابقة، متهيد  ، تثري املعل مة دافعي ة التالميذ ليتفاعلوا مع النص  ءة النص 
 فكرته والتعم ق يف مضمونه. التعر ف إىلو 
 .  تقوم املعل مة بإبراز الكلمات واملصطلحات األساسي ة يف النص 
  ؛املعل مة وسائل اإليضاح املختلفةتستخدم  .  حاسوب ا، صور ا، بطاقات، ألعاب ا، إلبراز األحداث الرئيسي ة يف النص 
  توس ع من معرفة التالميذ ملعاين الكلمات.التعليمي ةص ختتار املعل مة مفردات وعبارات من النصو ، 
  تشري املعل مة إىل أهداف تدريس القراءة بشكل واضح، من خالل حث  التالميذ على قراءة النص  بصورة جهري ة

 أو صامتة، يف الصف  ويف البيت.
 من  اتكون هذه القراءة جزء   ص منس قة ومرت بة بشكل جيذب التالميذ يف هذه املرحلة، وأنمن املهم  قراءة قص

 خط ة العمل األسبوعي ة.
 

 وساطة المعّلمة في عملّية القراءة
 مهارات فهم املقروء، لذلك:القراءة يف اكتساب التالميذ  ت سِهم
 لقص ة والعالقات السببي ة من املفض ل أن تقوم املعل مة مبساعدة التالميذ يف فهم تسلسل األحداث املركزي ة يف ا

 أمامهمسئلة على التالميذ، وفسح اجملال وسلوكي ات الشخصي ات املركزي ة فيها. وذلك عن طريق طرح األ بينها،
 نقاش والتحاور حول األحداث والشخصي ات يف القص ة.لل
  من املهم  أن ختتار املعل مة كلمات ومصطلحات جديدة وغري مألوفة للتالميذ، وتقوم حبث هم وتشجيعهم على

 هلم. فعل هي ذلكتذلك جيب أن  بإمكاهنمشرح معانيها بلغتهم. وإذا مل يكن 
 رضها لكي حيفظ التالميذ الكلمات واملصطلحات اجلديدة جيب دجمها خالل عملي ة التعليم، وذلك عن طريق ع

ي ة وإعادة قراءة النصوص.  يف الزوايا الصف 
  ي يتم  كشفهم لك ،املرحلة العمري ة هن تقوم املعل مة بقراءة نصوص علمي ة مالئمة للتالميذ يف هذأمن املهم  أيض ا

 .ولغتها النصوص العلمي ة على مبىن
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  قبل القراءةما فّعالّيات 
لت على التالميذ عملي ة التعامل مع النص  أثناء سه   ،لقراءة بشكل أكربا تسبقحتضريي ة كل ما قامت املعل مة بفع الي ات 

  القراءة الذاتي ة.

 املوضوع الذي سيقرأ عنه  حولبقة اأو عنوان النص  يساعد على عملي ة اسرتجاع املعرفة الس عرض املوضوع
فرضي ات معي نة، أن يقوموا بتخمني ُيكن أن تطلب منهم املعل مة أن يقرتحوا  التالميذ. من خالل طرح أفكارهم

.  األحداث، وأن يقوموا بصياغة بعض التوق عات حول موضوعة النص 
 جيب حث  التالميذ على احلديث عن جتارب مشاهبة مر وا هبا، أو قصص مشاهبة قرأوها أو  نص  عند قراءة ال

.مسعوها. كذلك من املهم  تشجيعهم على إبداء رأيهم والتعبري عن مواقفهم جت  اه القيم املذكورة يف النص 
 وتدوينه وترتيبه حبيث تتم  االستعانة ةقبل قراءة النص  العلمي  من املفض ل فحص ما يعرفه التالميذ عن املوضوع ،

.  هبذه املعلومات أثناء شرح املعلومات اجلديدة يف النص 
 التالميذ عملي ة الفهم. ولكن ال بقة، وذلك ليسه ل على اسال فع الي اتمات من النص  خالل الجيب استعمال كل

ات لفهم معاين سرتاتيجي  إيتم  حث  التالميذ على استعمال  يفض ل شرح مجيع الكلمات واملصطلحات لكي
 ياق.سالكلمات من خالل ال

 القراءة الصامتة، القراءة الذاتي ة.ل إجابته خال عن ل موج ه يبحث التالميذتقوم املعل مة بطرح سؤا 
                     

 قراءة النصّ أثناء 

  جيب حث  املعل مة،  ةقراءفهم النص  فقط بعد  فيهامت  والتقليل من احلاالت اليت  ،فهم املقروء مهاراتلتطوير
 .وتعويدهم على ذلك التالميذ على القراءة الذاتي ة

   قراءة جهري ة. القراءة الص امتة قراءتهب منهم أن طلَ من املفض ل أن يقرأ التالميذ النص  قراءة صامتة قبل أن ي  
. خبالف ما حيدث  تساعد يف عملي ة الفهم، إذ يكون تركيز القارئ على استخالص األفكار املركزي ة يف النص 

 قراءة الكلمات.يف  تهمدى دق   علىاهتمام وتركيز القارئ  أثناء القراءة اجلهري ة، إذ ينصب  
  ة قراءة كل  قسم منه وفهمه  مث  ، و قسامألتقسيم النص   إىلمن املفض ل إرشاد التالميذ  ،للتعليميف النصوص املعد 

استيعاب النص  كوحدة كاملة من املمكن أن يثقل على ألن  . ذلكمساعدهتم يف وعلى املعل مة  ،على حدة
د األفكار د املعل مة النقاط اليت ستتوق ف عندها  واملعلومات التالميذ يف هذه املرحلة العمري ة بسبب تعد  فيه. حتد 

 مبناه ومضمونه. حسبلتكون وسيطة يف فهمه  يف النص  
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 خالل القراءةالمعّلمة طة اوس
الوساطة ف وليس من اللحظة اليت ينهي قراءته. ،تبدأ عملي ة فهم املقروء من اللحظة اليت يبدأ منها القارئ قراءة النص  

تعل ق وذلك عن طريق حمادثة مسبقة ت ،لنص  وتساعد القارئ على الربط املنطقي  بني أجزاء ا ،القراءةالناجعة تتم  خالل 
 األمور التالية:ب

   تصر فاتستفسار عن أسباب اال، مثل: تكوين روابط )يف األساس سببي ة( بني اجلمل أو األجزاء الكبرية للنص 
 وردود فعلها.الشخصي ات يف القص ة 

  ختلفة، فهم األفكار املركزي ة يف النص  املفهم الالتطر ق إىل أبعاد. 
   حتديد معلومات صرحية يف النص. 
  أو الربط بني املعلومات املختلفة  ،صر ح هبا مثال: فهم روابط سببي ة غري مصر ح هبا يف القص ةاملغري فهم األفكار

 املعلومايت . لنص  االواردة يف 
 تقييم ردود فعل الشخصي ات وسلوكي اهتا.: مثال ،تقييم ونقد 
   احلياة اليومي ة.ويف خارج النص   تملةحم ومواقف حلاالت تطبيق أفكار من النص  
 هم  ا. من املوبعضها كتابي   ،ه التالميذ شفوي اة، بعضها جييب عنمن املفض ل دمج أسئلة خمتلفة خالل احملادث

  ليفك روا قبل اإلجابة.التالميذ أكرب عدد من فساح اجملال أمام إ
  جياد ق مناسبة إلائعن طريق إعطاء الفرصة للتالميذ لعرض طر  تعليم معاين كلمات ومصطلحات من النص  ينبغي

ن وساطة املعل مة عن أن تكو  احلقل الداليل . من املهم   كلمات من نفس العائلة أو،  املعىن كالعالقة املوضوعي ة
 التعر ف إىل(. يف احلاالت اليت ال يستطيع التالميذ العائلةكوين اللغوي  للكلمة )الرتكيز على املرتادفات والت طريق

 املعىن. معىن الكلمة تقوم املعل مة بتفسري
 سومات والصور واألفالم يساعد التالميذ على فهم النص  ر استعمال الوسائل البصري ة كال. 

 
 بعد القراءةما فّعالّيات 
  لنصوص من مستويات خمتلفة مناسبة للمعرفة اليت  ،التالميذ عندة القراءة الذاتي  من املهم  تطوير القدرة على

 .الي ات متعل قة باستخالص األفكار من النص  اكتسبوها. ومن املهم  القيام بفع  
  ة طر النص  والتعليق عليه يف تفسح اجملال أمامهم لتقييم  فع الي اتتعطي املعل مة للتالميذ ق، مثل: الرسم، ائعد 

 . هكل   وبعضها يكون موج ه ا للنص   جلزء من النص   ا، النقاش... بعض هذه التعليقات تكون موج ه  الفن  
   معلومايت .  نص  قراءة ات بعد الي  وفع   ،قصصي   ات بعد قراءة نص  الي  من املهم  التمييز بني فع 
 اسرتاتيجي ات لفهم  إكساهبمجيب  ،بشكل مستقل   ص  ات اليت تتعل ق بالنالميذ من القيام بالفع الي  لكي يتمك ن الت

 :مثل ،واببني السؤال واجلعالقة ال
 وهكذا تتأك د املعل مة من فهمهم للسؤال. ،بلغتهم مر ة أخرى صياغة السؤالإعادة التالميذ  الطلب من -        
 كن مومن امل "كلمات مفتاحي ة" لفت انتباههم إىل أن  بعض الكلمات يف السؤال تكون موجودة يف النص   -        

 صول إىل اإلجابة.ا للو حتديده           
ا جيب ،غري موجودة يف النص   إجابتها" ؟"ما رأيك أسئلة من نوع -      ،بقةاسأن يعتمدوا فيها على معرفتهم ال وإمن 

 .والربط بينها وبني األفكار الواردة يف النص        



 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    35

 

 

 الثانيالصّف  المهارات المطلوبة فيقرائيّة؛  اكتساب استراتيجيّات

  ،الشخصي ات، املكان، الزمان، العالقات بني الشخصي ات : د التالميذ تفاصيل صرحية يف النص  القصصي  حيد 
.  تسلسل األحداث والفكرة املركزي ة من النص 

  دون الشخصي ة ، وحيد  املركزي ة يف يستنتج التالميذ صفات الشخصي ات؛ من خالل سلوكها ومظهرها اخلارجي 
 القص ة.

 .د التالميذ املغزى من النص  القصصي  واجلو  السائد فيه باالعتماد على كلمات وتعابري  حيد 
  ،يتدر ب التالميذ على كيفي ة التعامل مع مبىن النص  الوظيفي  وبنائه، هبدف استخالص املعىن املطلوب: عناوين

: عدد الكلمات، بارزة، وكذلك على كيفي ة استخالص ا تفقرات، كلما بات أخرى يف النص  ملعىن من مرك 
 الرسومات، والصور.

  الشخصي ة. جتارهبميربط التالميذ بني أحداث النص  و 
 .  يعرب  التالميذ عن رأيهم يف موضوعة، أحداث وشخصي ات النص 
 جدول،  والوسائل البصري ة املرافقة ،يقوم التالميذ مبقارنة ومقابلة املعلومات الواردة يف النص  املكتوب(

 .رسومات...(
 

 فّعاليّات للتالميذ المستصعبين

 اترصد مكامن الصعوب 
  يف هذه املرحلة العمري ة تستعني املعل مة بفحص القراءة والكتابة لرصد مكامن الصعوبات عند التالميذ. وتكمن

بطيئ ا نسبي ا يف قراءة الكلمات، وهذا  يكونبعضهم فالصعوبة عند بعض التالميذ يف سرعة القراءة ودق تها أيض ا، 
 يؤث ر على عملي ة الفهم.

   ظهر عدم دق ة يف القراءة عند التالميذ، مثل: الصعوبة يف يت ت  على املعل مة أيض ا رصد مكامن الصعوبات ال
، نقص يف املعرفة الذاتي ة، ثروة  ا، صعوبة يف فهم متطو رة نسبي  غري لغوي ة اسرتجاع املعرفة السابقة املرتبطة بالنص 
 . بة، صعوبة يف فهم الروابط ووظيفتها يف النص  أحيان ا قد تنبع الصعوبة من قصور في مجل طويلة ومرك 

وهنا على املعل مة تكثيف التدريب والبحث عن إسرتاتيجي ات وطرائق تعليم مالئمة  التدريب على القراءة.
 أكثر.

 

  المستصعبين التالميذمالءمة النّص وطرائق عرضه على 
 بقة  اسضعيفة، عدم توف ر معرفة لغوي ة  حتديد مكامن الصعوبات لدى هؤالء التالميذ يف فهم املقروء، مثال: ثروة

ات الستخالص املعلومات من سرتاتيجي  إ ات باع، عدم عاطفي ا القص ة مع، عدم التفاعل ةكافية عن املوضوع
نهم من عملي ة القراءة . تعود أسباب عدم الفهم عند بعضالنص   لذلك جيب استعمال  ،التالميذ إىل عدم متك 

 لديهم. اتيم التالميذ وحتديد مكامن الصعوبمتنو عة لتقي ئقاطر 
 احلاجة، وعرضه بصورة مالئمة للتالميذ املستصعبني،  اجلرايف  للنص  حسب -ي  ينبغي إجراء تغيري يف املبىن الشكل

والرتكيز على طريقة العرض من حيث: حجم اخلط، حجم الفراغات، طريقة تقسيم الفقرات، استخدام نصوص 
 بصري ة أو صور...
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 ثل هذا من املهم  مساعدة التالميذ على بناء م لذا ،هيتطل ب فهم النص  من القارئ، بناء تصو ر ذهّي  ملا يرد في
 مثل: توجيه التالميذ إىل ترمجة الفكرة إىل رسومات و/ أو أشكال فني ة، وذلك ملساعدهتم على بناء ،التصو ر

.  تصو ر ذهّي  لتفاصيل وردت يف النص 
 اليت حيتاجوهنا لفهم النص   لغوي ةاللثروة ولة التالميذ للمضامني توسيع معرف. 
   على مجلتني حت   كل  جزءوي  إىل أجزاء، حي النص   تقسيمعلى  قراءهتم،، خالل العمل مع التالميذ من املهم

 مخس مجل. وجيب أن يتم  فحص مدى فهم الرابط بني اجلمل عن طريق طرح األسئلة على التالميذ.
 

 أطر تعّلمّية
  .قبل تناوله يف الصف  أمام اجلميع ،  من املمكن استغالل احلصص الفردي ة ملكاشفة مسبقة ومتهيدي ة للنص 
  ،تقوم املعل مة بتكثيف فع الي ات القراءة مثل: مالءمة كلمات من النص  وصور مناسبة هلا، مالءمة مجل وصور

، ا  ...اختيار فقرة ورسم رمسة مناسبة هلحتديد كلمة معي نة يف النص 
 عن طريق  ذاتي ةمن خالل أداء املعل مة دور الوسيطة، بإمكاهنا توسيع املعرفة ال ، للتالميذ وخربهتم املتعل قة بالنص 

 الرتكيز على املعاين واملصطلحات.
  تشج ع املعل مة التالميذ على القراءة الذاتي ة يف املدرسة ويف البيت، وذلك عن طريق توجيههم لنصوص متنو عة

 خمتلفة. ضوعاتومن مو 
 ون عنها أمام جمموعة من زمالئهم أو أمام ؤ يت هتم هم واليت يقر ال   ضوعاتلعرض املو  ،إتاحة الفرص أمام التالميذ

 مجيع تالميذ صف هم.
  نها من إعطاء مهم ات مالئمة للتالميذ املستصعبني، وبناء أطر تعليمي ة تبّي املعل مة دروس اللغة العربي ة بصورة متك 

 عات صغرية، ومن خالل التعل م املتبادل بني التالميذ أنفسهم.ضمن جممو 
 

 استجابة الحتياجات التالميذ المتمّكنين 
 ختط ط املعل مة مهم ات مالئمة للتالميذ املتمك نني من القراءة.

 
 مّيةيالبيئة التعل

 مي ة، وبضمنها شبكة اإلنرتنت، موضوعات تدر س يف الصف  من خالل حصص اللغة العربي ة يتتضم ن البيئة التعل
 تتعل ق بتلك املوضوعات والنصوص. لغوي ة وغريها من جماالت املعرفة األخرى، وتشمل نصوص ا وكتب ا علمي ة وثروة 

  يف النصوص املختلفة. كذلك  الكلمات واملصطلحات اجلديدة اليت يتعل مها التالميذ التعليمي ةتشمل البيئة
 مالئمة. يسي ة يف النص  أو معلومات ومجالتشمل صور ا ألحداث رئ

  النصوص اليت تدر س يف كل  فرتة زمني ة. ضوعاتوفق مو  ،الدراسي   على مدار العام   التعليمي ةالبيئة تغيري 
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 اّتصال وحوسبة
  احلاسوب واإلنرتنت، يف تعليم النصوص، ألن ه بواسطتها هنالك أفضلي ة يف التعامل مع وسائل تكنولوجي ة؛

 .نستطيع إدراج رسومات توضيحي ة للنص  
  شعار من خالل اليوتيوب. تقوم املعل مة باختيار القصص واألشعار املالئمة ألقصص أو لمشاهدة/ استماع

 ها أثناء املشاهدة/ االستماع.تنفيذيقوم التالميذ ب ،هم ات مناسبةموحتضري 
 

 التقييم
 دليل و لصف  الث اين، ا" املخص صة لنهاية ة والنماء املوجودة يف موقع "رامااستعمال امتحانات مقاييس النجاع

 التقييم اخلاص بكل  امتحان عند فحصه.
   مثال: تقييم إجابات التالميذ الشفوي ة خالل احملادثة  ،الدراسي   استعمال وسائل تقييم متنو عة خالل العام

 جدول زمّي . حسب، أو تقييم إجاباهتم الكتابي ة ،والنقاش يف الصف  
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 قراءة من أجل المتعة )اإلقبال على الكتاب(        الهدف الثالث

 
 تنمية ح ب  املطالعة من أجل املتعة. فالقراءة من أجل املتعة تثري القاموس اللغوي ، ت كِسب لغوي ة المن أهداف الرتبية 

 سرتاتيجي ات قرائي ة، تدعم الكتابة والتكل م وتزيد من املعارف اإلنساني ة.إمهارات و 
عاملا والذي يتضم ن؛  ،للتلميذ يف املدرسة ن  هنالك عالقة وطيدة بني املطالعة والتحصيل العلمي  تشري األحباث إىل أ

أيض ا و ، لتفكري العليا، هتجئة صحيحةوإثراء القاموس اللغوي ، الفهم يف مستويات الغوي ة الزيادة الثروة معرفي ا واسع ا، 
عل مي ة القدرة على التعبري الشفوي  والكتاب . فاملطالعة ليست من أجل املتعة فقط، بل حتدث من خالهلا عملي ات ت

 مكتسبة، تتم  بطريقة غري مباشرة.
ا تساعد ال أمه ي ةتدرك كل  معل مة   ،تلميذللقراءة دور أيض ا يف توسيع خمي لة الف يف املدرسة والبيت. تلميذالقراءة بأهن 

ة واحلياتي ة التعليمي  قراءة إلكساهبم املهارات على ال تالميذتشجيع ال أمه ي ةوتعميق فكره وزيادة معلوماته. وبالتايل تدرك 
 اليت سيحتاجوهنا مستقبال.

على مدار سنوات حياتنا؛ يف البيت، بني األسرة، يف املدرسة، ويف كل  مكان. التالميذ الذين  تد  ة متتنمية عادة القراء
قراءة، لل مع الكتاب يف البيت والروضة وبوساطة بالغ، يتجاوبون بسهولة وإجيابي ة ربايصلون الصف  األو ل ومعهم جت

م ي ة، ا مببادرهتم الذاتي  وه، ويطلبون أن ي قرأ هلم، لديهم اهتمام بالكتاب، خيتارون كتب  ؤ ا ليقر كتاب    تناولونبل إهن 
ي ة بني التلميذ ُيي زون بينها. وهنا يأيت دور املعل مة ومسؤولي تها يف مواصلة هذه األلفة والعالقة الود  و تصف حوهنا، ي

 .ما يف حياهتا أساسي  وتطويرها لتصبح القراءة عادة وهنج   والكتاب،
 

 بيئة تعليميّة

 المدرسّية المكتبة
   عة.ة ومتنو  ة غني  ي  ة وصف  ة ناجعة عن طريق بناء مكتبة مدرسي  بناء بيئة تعليمي 
  ي ة بشكل دائم.الصف  فتح اجملال أمام التالميذ لزيارة املكتبة املدرسي ة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع املكتبة 
  ،هبم من التواصل مع الكتاب.يقر  و توفري جممع كتب مطالعة يالئم تالميذ الصفوف األوىل والثانية 

 
 المكتبة الصّفّية

   م القراءة باملمارسة،  مهارات يتنم فقد أظهرت األحباث أن  سهولة احلصول على الكتب تؤث ر إجيابي ا يف تقد 
 ،خمزونه من املفردات، ويرتقي أسلوبه يف التعبري ثريأ تتطو ر قدرة الفهم لديه، ويالذي يقر  تلميذ. فالتلميذال

فقد أظهرت األحباث أن   ،. إضافة لذلكصف  هتي ئ للتلميذ هذه الفرصةة. ومكتبة الوتتوس ع آفاق معارفه العام  
وزيادة املعرفة، وليس فقط جمر د  ،فتصبح أيض ا وسيلة للمتعة ،دافعي ته على القراءة دادعندما يقرأ طوع ا، تز  تلميذال

.  نشاط دراسي 
 تلميذتعترب مكان ا لتثقيف الفهي  .التعليمي ة، فتغّي البيئة التعليمي ةوالنصوص  واد  ي ة املاملكتبة الصف  كذلك تدعم  

 وتوسيع معارفه وآفاقه.
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ا من وأيض   وحياة املكتبة، ابكتقر هبم من عامل التساعدهم وتي ة إن  مشاركة التالميذ يف بناء وتنظيم مكتبتهم الصف  
 .والنظام والقوانني ة التنظيم واحملافظة على الرتتيبعملي  

   ىل مبناها وترتيب ف إي ة، للتعر  من املهم  تنظيم زيارات للمكتبة العام ة، واملكتبة املدرسي ة قبل بناء املكتبة الصف
 الكتب على رفوفها.

   ي ة.املكتبة الصف  على رفوف الكتب  حتديد معايري لرتتيب من املهم 
  ، شؤوهنا.إلدارة من املفض ل تعيني أمناء مكتبة بشكل دوري 
 .من املفض ل أن يشارك التالميذ يف إقرار قوانني وأنظمة الستعمال املكتبة والكتب 
  التعليمي ة ضوعاتباإلمكان ختصيص مكان لعرض الكتب املتعل قة باملو. 

 
 اختيار الكتب

ومن املهم   اهتماماته وميوله.و تلميذ ة تلك املفض لة والقريبة من عامل الالتنو ع يف موضوعات الكتب، خاص  جيب مراعاة 
. كتب املطالعة  تتفاوت وختتلفأن  أن تكون  على واحلرص يف مستوى مقروئي تها، لتالئم التمايز بني التالميذ يف الصف 

 ابة وصور ا توضيحي ة.وحتوي رسومات جذ  ، الفّي   مجيلة يف عرضها وإخراجها 
 اقتراح أوقات المطالعة: 

 .صباح ا، عند وصول التلميذ إىل املدرسة 
 أثناء االسرتاحة 
 ايف األي ام املاطرة أو احل.  ر ة، إذ يبقى التالميذ يف الصف 
 .بعد االنتهاء من املهم ات التنفيذي ة الصفي ة 
 لمطالعة.لعل مة املناوبة استغالل احلص ة عند تغي ب املعل مة، بإمكان امل 
 عند امللل هبدف التنو ع وجتنب شعورو يف احلص ة،  عن الروتني والرتابة من باب اخلروج 

 .التالميذ
 

 أنواع القراءة

 ة  ،اختياره احلر  وذوقه حسب، كل  بشكل مستقل ، و قراءة صامتة ذميوالتل املعل مة  تقرأ: تةالقراءة الصام  -5مد 
 دقيقة يومي ا. 05

 هيو ) قراءة االستماعبعرف جيب ات باعها يف مجيع املراحل العمري ة، فاملعل مة تقرأ للتلميذ ما ي   :القراءة اجلهري ة        
   كي تساعده يف بلورة  (،نرتنت والربامج والقصص احملوسبةورقمي ة من اإل ،االستماع إىل نصوص خمتلفة عادية

، ومن خالل ذلك يزيد التلميذ من قاموسه اللغوي  وليس فقط املعريف ،  عامله    املعريف  الذي حيتاجه لفهم النص 
 الذي ينم ي مع الوقت العالقة الطردي ة بني القراءة واملتعة.ر األم

  روس وفق فع الي ات تدمج بني قراءة الكتب وإجراء حوار حوهلا، كجزء من برنامج الد: الذاتي ة احلر ةالقراءة
 يذ، ويتم  إعداد مهم ات وأنشطة حوهلا.من القراءة جزء ا من واجبات التل، وتكو لغوي ةالأهداف الرتبية 

 املكث فة قراءةطالعة والامل. 
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بني يديها، ألن ه  على املعل مة أن حتمل كتاب ا لذا ا،ئم  أن تكون املعل مة منوذج ا لتالميذها: األوالد يقل دون الكبار داجيب 
 . وسلوك ضروري   هذا يعّي أيض ا أن  القراءة أمر مهم  ص ص وقت ا للقراءة، و خت اغار أهن  بذلك يفهم الص

إجيابي ة بني الكتاب واملتعة،  لق عند التلميذ عالقةخيوهذا القيام بأنشطة وفع الي ات ممتعة يف أعقاب القراءة، ل من املفض  
بداعي ة، كتابة أن يتعامل مع القص ة بواقع حمسوس؛ مهم ات يف حتضري وصفات، أنشطة وألعاب، فع الي ات إ هتيح ليو 

 حباث وجتارب... أإبداعي ة، إعداد 
 
 مبادئ في التخطيط وتوصيات لطرائق في التعليم 

 توصيات لتشجيع المطالعة
 1لتعليم االبتدائي  أ ل ا من قسمواملوصى هبلثانية، ألوىل واالعة للصفوف اكتب املطيت  االستعانة بقائم. 
  والتفاعل مع النصوص املقروءة.الفرصة أمام التالميذ لالستمتاع إتاحة 
   شاهدة يف إطار عمل؛ فردي  أو زوجي  أو يف جمموعات ممساع قص ة أو حول ة جتمع التالميذ تنظيم بيئة تعليمي

 صغرية.
 جعل املطالعة عادة وهواية هلم، وتوجيههم إىل تنظيم أوقاهتم،  للمعل مة دور أساسي  يف تشجيع تالميذها على

 املكتبة العام ة. يف حبيث خيص صون وقت ا ثابت ا للقراءة داخل املدرسة وخارجها: يف البيت و 
  ينبغي ختصيص الوقت للقراءة واملطالعة، وتشجيع التالميذ على إبداء آرائهم حول ما مت ت قراءته، والتداول

احلرص على إرشاد التالميذ وتوجيههم الختيار الكتب املالئمة،  ةارهبم القرائي ة. وعلى املعل مجت واملشاركة يف
 واألخذ بتجارب اآلخرين وتوصياهتم.

  أبنائهم. الوعي القرائي  واملطالعة من أجل املتعة لدى األهل، كعامل داعم يف رفع حتصيالت أمه ي ةمن املهم  تعزيز 
  القراءة واملطالعة. أمه ي ةالعمل على إجراء حمادثة بن اءة حول 
 .من املفض ل إجراء حمادثة ونقاش يف أعقاب قراءة كتاب ما، حول مضمونه ومعلومات تتعل ق به 
  .ة مراحل ولفرتة زمني ة معي نة  من املمكن قراءة كتاب يف الصف  على عد 
   ى لبعض القصص.من املفض ل إعداد مسرح دم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1

ننّوه بأّن لجنة مختّصة من وزارة التربية والتعليم، قد قامت بإعداد قائمتي كتب مطالعة تالئم تالميذ الصفوف األولى والثانية. تمّ  .

فيّة هذه الكتب للمدارس مع رسالة موّجهة لكلّ من معلّمة ومرّكز اللغة العربيّة تشرح كي مجموعة منتحوي للصّف الثاني إرسال حقيبة 

 .من هذه الوثيقة 1ملحق رقم  :استخدامها. انظري
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 ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم
   والبيت. يتدر ب التالميذ على ممارسة فع الي ات تشج عهم على مطالعة الكتب يف الصف 
   ة ومشاركة زمالئهم يف قراءة الكتب.يتدر ب التالميذ على التعبري عن جتارهبم القرائي 
  ،يتدر ب التالميذ على ممارسة أنشطة خمتلفة يف أعقاب القراءة.   ويعرضوهنا أمام زمالئهم يف الصف 

 
 فّعالّيات للتالميذ المستصعبين

 ال شك  أن  التلميذ الذي يستصعب القراءة، سيواجه صعوبة يف املطالعة. مع هذا، فإن  التلميذ الذي ال يطو ر لديه
 القراءة من أجل املتعة لن ُيارس القراءة الحق ا، لذا ينبغي ات باع اخلطوات التالية: مهارات
   لتؤه له خوض جتربة ناجحة ينبغي أن يتعامل التلميذ يف البداية مع نصوص بسيطة جد ، ا أقل  من مستواه القرائي 

 يب. تدفع بقدراته ق دم ا، وجتن به الشعور باإلحباط واخلوف من احملاولة والتدر 
 .  إجراء حمادثة مع التلميذ حول كيفي ة اختيار الكتاب، ومساعدته على إجياد نصوص تالئم مستواه القرائي 
  من املفض ل أن تقوم املعل مة بنفسها بقراءة ، عندما تشك ل الصعوبات عائق ا كبري ا يف التعامل الذايت  مع النص 

 الكتاب أمام التلميذ.
 وتوجيهه ملواقع يستطيع من خالهلا  نصوص تالئم جمال اهتماماته وميوله. جيب تشجيع التلميذ على قراءة

 االستماع لقصص.
 ن املم. ة إصدارات: كتاب، قرص مضغوط، استماع، فيلم، كتاب رقمي   فض ل عرض قص ة أمام التالميذ يف عد 
  هلميقوم بسرد قص ة خيتارها  واستضافة كاتب قصصلقاء شهري ، باإلمكان ختصيص.  
 

 االستماع
 من خالهلا االستماع إىل  عونهتدف إىل تشجيع املطالعة، يستطي من املفض ل توجيه التالميذ إىل مواقع إلكرتوني ة

 ا واإلصغاء إليها.وهنسرد القصص اليت خيتار 
 قدراته   القراءة، ويطو رزه ويدفعه إىلبسرد قصص وقراءة كتب للتلميذ، ألن  ذلك حيف   ةقوم املعل مفض ل أن تمن امل

أصواهتم، وإمساعها يسج ل التالميذ القصص ب ومن احملب ذ أن بذلك(. القرائي ة )جيب تشجيع األهل على القيام
.  لزمالئهم يف الصف 

 

 ّكنيناستجابة الحتياجات التالميذ المتم 
 ا وكيف اكم    على التنويع يف قراءة الكتب املختلفة ك ننيتشجيع التالميذ املتم. 
 الناقدة لدى التالميذ، وتشجيعهم على التعبري عن آرائهم جتاه الكتاب، أفكاره وشخصي اته، أو  تطوير القراءة

 توضيح أسباب تفضيل كتاب عن آخر.
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  ىمعن  من خالل تعّلم ذي  القراءة موضوع في ئعيينطالتوصيات لتطوير 
 "ىل كم  أكرب من القصص.التالميذ إة قرأها، وهكذا يتعر ف أسبوع يتناول تلميذ قص   كل   ،"قارئ األسبوع 
 "هبا. اختيار التلميذ القارئ أكرب عدد من القصص، ليعرض أمام زمالئه القصص املوصى ،الشهر" فارس 
 "وها.ؤ لتالميذ مقطوعات قصرية من قصص قر خيتار جمموعة من ا ،"بين السطور 
 "ون للكتب املستعارة، ي   وتسجيال اتالميذ يشج عون زمالءهم على املطالعة، جيرون توثيق   ،"سفراء القراءة عد 

 ا للقصص، وجيرون إحصائي ات حول وترية القراءة يف صفوفهم.ألعاب  
  ّيقوم التالميذ باختيار أحداث من القص ة حيث  ،تعل م ذو معىن   ،ة ومن الحياة""أحداث سردّية من القص

 أو على معارفهم وأقارهبم. ،يروهنا قريبة من أحداث حياتي ة مر ت عليهم
 

 توصيات لتشجيع القراءة مع ا
 تالميذ يتفاوتون يف أعمارهم، فيقرأ الكبار للصغار. -يتشارك التالميذ فيما بينهم يف القراءة 
 اثون حوهلة ويتحد  يقرأ جمموعة من التالميذ قص   ،القراءة مع ا. 
  تلميذ يف  كل    و يلتقون يف مكتبة املدرسة، ويقرأأ ،مصف هيزور تالميذ الصفوف األوىل تالميذ الصفوف الثانية يف

 ة لتلميذ يف الصف  األو ل.الصف  الثاين قص  
   رسومات للقص ة...ةبناء ألعاب يف أعقاب قراءة قصص: مسارات، ذاكرة، دومينو، بازل، غالف قص ، 
 دة ثون عنها، يسردوهنا، أو لتسجيل صويت  لقص ة يقرأها  لالستماع"ميديا"  بناء حمط ة وسائط متعد  التالميذ، يتحد 

ون عن شعورهم إزاء شخصي اهتا وأحداثها.  يعرب 
 

 متابعة وتقييم
ىل ف إ، للتعر  ادثة حوله، وإجراء حملديه من البيتمن التلميذ إحضار الكتاب املفض ل املعل مة ل تطلب يف اللقاء األو  

 املفض ل مجع معلومات؛ حنو:. أثناء احملادثة من ئة القرائي ة والتنو ري ة لديهالبي
o  للتلميذ كتب إضافي ة؟يوجد هل 
o هل يستطيع التلميذ تفسري سبب اختياره؟ 
o  ل عنوان الكتاب، مؤل فه، معد  الرسومات؟سجَّ ي  هل يعرف التلميذ أين 
o هل يستطيع التلميذ سرد القص ة؟ 
o هل يستطيع التلميذ اإلشارة للكلمة األوىل يف السطر؟ 
o  اإلشارة إىل وجهة القراءة )من اليمني إىل اليسار(؟هل يستطيع التلميذ 
o  ؟حرف من كلمة، أو كلمة من مجلةهل يستطيع التلميذ متييز 
 يه.دلئمة، مع اإلشارة للقصص احملب بة توثيق القصص اليت يقرأها التلميذ يف قا 
  وه.ؤ قر ميذ إعداد توصية لكتاب طلب من التالو شفوي ة: ي  أمكتوبة  ؛كتابقراءة  توصية لإعداد 
 ة للتقييم: من املفض ل اقرتاح فع الي ة تزيد من التجربة الشعوري ة  .لتلميذعند ا والتعل م ذي معىن   فع الي ات إبداعي ة معد 
  ة يف احملادثة: متابعة املعل مة حملادثة بني التالميذ حول قص ة ما، تستطيع املعل مة الشخصي ات متابعة جوانب عد 

 أحداث القص ة، احلبكة...بينها، فيما والعالقة 
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 اّتصال وحوسبة
 هلم إمكاني ة االستماع إىل قراءات  توف رو ، ن استخدام شبكة اإلنرتنت، توج ه التالميذ إىل مواقع إلكرتوني ةُيك

اب  .1وسرد معرب  لألدب اجلي د واجلذ 
  ويكتبون معلومات حوهلا لزائري  "صفحة البيت"يقوم التالميذ بإعداد . من شخصي ات قصصي ة ملوقع الصف 

 املوقع.
 طفال عرب لألقصص  مؤل فيو مع م التالميذ بالتواصل فيما بينهم أيقو  طفال،يوم حموسب يف موضوع أدب األ

 وها.ؤ اإلنرتنت، حول قصص قر 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 "قائمة عناوين لمواقع إلكترونيّة لفهم المسموع"، للتعّرف على عناوين لمواقع إلكترونيّة توفّر من هذه الوثيقة  1انظري: ملحق رقم  .1

ا وكيفًا من القصص المعّدة لالستماع.  كّمً



 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    44

 

 

  لغويّةالالثروة توسيع        الهدف الرابع 

 
 ؛غةحصيالت يف اللاألساس لرفع التتعترب منظ مة ومرتابطة. لغوي ة حيتوي القاموس الذهّي  عند اإلنسان على ثروة 

بناء بيئة تعليمي ة داعمة، غني ة بالل غة والكتب املختلفة، من أجل إفساح اجملال أمام  أمه ي ةاملكتوبة واحملكي ة. من هنا تنبع 
 . غوي ةل  ثروة كتسابيف ا الميذ الت
  

فالكلمات النجاح التعل مي  للتالميذ.  يف أيض او  ،قصوى يف ضبط جناعة التواصل اللغوي   أمه ي ة لغوي ةالالكتساب الثروة 
تساعدنا يف تنظيم جتاربنا، عن طريق عرض األفكار والعبارات وتنظيم العالقة بينها. وهبذا تستطيع الكلمات تطوير 

 .سريورات التفكري والتعل م عند التالميذ
اللغة، الصفوف األوىل والثانية، فهي تعم ق من متك ن التلميذ من تالميذ  عندلغوي ة الر الثروة يبالغة لتطو  أمه ي ةهنالك 

ا نتيجة النكشاف التلميذ أساس  لغوي ة الا تعليمي ة. وتتطو ر هذه الثروة ومن استعمال ناجع هلا ألهداف اجتماعي ة وأيض  
يستدعي ا. هذا االنكشاف ، واملكتوبة أيض  ة يف الصف  ستعملة املاحملكي  لغوي ة الوالنصوص  ،ومشاركته للبيئة التنوري ة

ىل كلمات جديدة، وتتوس ع معرفته مبصطلحات توبة من خالهلا يتعر ف التلميذ إللغة املكلقاءات متتابعة ومتكر رة 
 يف جودته وتركيبه. تغيري ا، بل يتطو ر ويطرأا وكم  قاموسه فقط حجم   ت سعلقاموسه الذهّي ، وهبذا ال ي تضاف وعبارات

، وهذا للكلمة، فاللغة املكتوبة تطو ر من وعي التلميذ له( والصريف   )االشتقاقي   كذلك األمر بالنسبة للمبىن املورفولوجي  
تطو ر وعي التلميذ ملبىن الكلمة، جذرها، حقلها الداليل ، نوعها ومعناها لغوي ة. ومع الوقت ياليؤد ي إىل توسيع الثروة 

 .بق واللواحق(ا. عن طريق عملي ات ذهني ة يف تصنيف الكلمة وتقسيمها )اجلذر، الوزن، حروف الزيادة، السواأيض  
 

 لغوّية ال الثروة واكتساب العربّية اللغة في االزدواجّية
ة جوانب:  والعامي ة )املعياري ة( يحةهنالك اختالف بني الفص ي ة هي لغة احلديث والتفكري، ن  احملكأ ذكرنامن عد 

هي اللغة الرمسي ة. إذ ا هي اللغة  )املعياري ة( يحةويكتسبها الصغار منذ الطفولة وبطريقة غري رمسي ة، يف حني أن  الفص
 الثانية يف االكتساب، يتعل مها األوالد فقط يف املدرسة وبطريقة رمسي ة.

ىل هذه اللغة رمسي ا عند دخوهلم املدرسة، لذا تعترب منظومة جديدة، وانكشاف األوالد د يتعر فون إوهذا يعّي أن  األوال
  .هم يف اكتساهبم مهارات قرائي ةة، مبثابة خطوة تربوي ة صحيحة ت سهلذه اللغة يف مرحلة الطفولة، وقبل املدرس

ث بلغةلق حاجز ا أمام التلميذ العرب   ي فهم من هذا أن  االزدواجي ة خت املدرسة يطلب  إىل ومع دخوله ،البيت كونه يتحد 
 ة املعل مة ودورها كوسيطة يف تقليصمسؤولي  وهنا تقع  منه التعامل مع لغة أخرى، اللغة املعياري ة، بقوانينها ومهاراهتا.

 .واملكتوبةالفجوة بني احملكي ة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    45

 

 

 في اكتساب اللغةلغوّية الالثروة  أهّمّية
فالكلمة هي أساس التواصل البشري ، عن طريقها يعرب   .وتطويرها هي شرط أساسي  يف تعل م اللغةمعرفة الكلمة 

ا تلعب دور ا أساسي ا يف التعل م، فهي تصوغ املعلومات األفكار و أفكاره و اإلنسان عن مشاعره  آرائه. كما أهن 
 عددها، حيث من التلميذ عند سعوتت   لغوي ةال الثروة رتتطو   أن جيب لذا،واملصطلحات وتنظ م العالقات فيما بينها. 

 .الصريف   ومبناها معانيها،

واملعرفة، فكل ما تطو رت وات سعت معرفتنا، تت سع وتتطو ر ثروتنا لغوي ة اليستدل  من هذا أن  هنالك عالقة بني الثروة 
 املعلومة بالكلمات.تصاغ و ، لغوي ةال

لذا جيب على املدرسة أن واسعة، لغوي ة إن  التلميذ املتمك ن من املهارات واملعارف املختلفة، هو ذاك الذي ُيتلك ثروة 
ذات طابع لغوي ، ومن هنا فإن  معرفة استعمال الكلمات عامل هام  يف إجناح أي نشاط  فع الي اتممارسة على  تدر ب

، تعل مي   ، ومن هنا تنبع احلاجة إىل تعليم الثروة  علمي  كعامل أساسي  يف تعل م اللغة واجملاالت  لغوي ةالأو اجتماعي 
 األخرى أيض ا.

 
 في اكتساب القراءة وتطّورهالغوّية الالثروة  أهّمّية

، وهي شرط أساسي  لغوي ةال ااالهتجمعلى خمتلف لغوي ة الملهارات ساسي ا وضروري ا ألداء ناجع  أعامال  لغوي ة التعترب الثروة 
  ملهارات القراءة وفهم املقروء.

وأساسها الثروة  لغوي ةالتعتمد طالقة القراءة على الدق ة والسرعة. إحدى املمي زات اهلام ة للسرعة يف القراءة هي املعرفة 
أساسي  لدرجة صعوبة النص  أو ما يعرف هي مؤش ر لغوي ة الاليت تعترب من أهم  العوامل يف فهم املقروء. فالثروة  لغوي ةال

.  مبقروئي ة النص 
ي ة ،النجاح يف مهارات الفهم عالقة بني كمن هنا نستطيع القول بأن  هنا التلميذ كل ما كان ف .لغوي ةالالثروة  وبني كم 

جيب أن تغط ي بأنه أثبتت األحباث ) وزادت معرفته. أكثر تنو ر ا وأكثر قراءة، تطو رت قراءته وات سعت ثروته اللغوي ة
ن ا  ،% من كلمات النص  كي ينجح التلميذ يف فهم النص  25نسبة لنص  تعليمي  الكلمات املألوفة لدى التلميذ  خمم 

  .(من السياق %5معاين الكلمات اجلديدة وهي بنسبة 

 

 يات لطرائق في التعليممبادئ في التخطيط وتوص 

 يف مرحلة املدرسة:لغوي ة الثالثة أهداف أساسي ة لتوسيع الثروة  هنالك
اليت ال تعليم طرائق لتعل م الكلمات اجلديدة بشكل ذايت ، فاملعل مة ال تستطيع أن تعل م التلميذ مجيع الكلمات  .0

 سرتاتيجي ات وطرائق لتمييزها ومعرفتها وتعل مها.إيعرفها، لذا جيب تعليمه 
بة بشكل  .0 اكتساب مصطلحات أساسي ة لفهم املاد ة التعلمي ة، ألن  التلميذ سيستصعب اكتساب مصطلحات مرك 

 معم ق وبصورة ذاتي ة. لذا جيب تعليمه بشكل مباشر ومفص ل.
لتعل م كلمة جديدة،  مثال، توفري فرص عديدةهم يف معرفة الكلمات واكتساهبا، بناء بيئة داعمة وحمف زة ت س  .3

ينبغي تعليم معاين كلمات  مبعرفة معانيها.لتمييز الكلمات غري املألوفة، وتطوير االهتمام  تطوير احلس  
ومصطلحات من النص  عن طريق إعطاء الفرصة للتالميذ لعرض طرائق مناسبة إلجياد املعىن كالعالقة املوضوعي ة،  

العائلة أو احلقل الداليل . من املهم  أن تكون وساطة املعل مة عن طريق الرتكيز على املرتادفات كلمات من نفس 
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والتكوين اللغوي  للكلمة )العائلة(. يف احلاالت اليت ال يستطيع التالميذ التعر ف إىل معىن الكلمة تقوم املعل مة 
 بتفسري املعىن.

 ، . وهذا يشمل فيما بعد من استعماهلاو يستطيع اإلنسان التعر ف إىل الكلمة ومتييزها، عندما يتمك ن من فهمها أو ال 
، و  هنالك  "2558 ,ווהל ואורדן" حسبأيض ا معرفة املعاين املختلفة للكلمة، واختيار املعىن املناسب يف النص 

 أربعة مستويات يف معرفة الكلمة:
 معرفة املعىن يف اجملاالت والسياقات املختلفة، ويف مستوى التلق ي واإلنتاج. ،املعرفة .0
 ويقف عند رأيه. ،بني يقف :مثل. التعم ق )يف معرفتها( استعماالهتا اجملر دة واالستعاري ة .0
 .وقف، وقفة، موقف :الكلمة وربطها بعائلة أو حقل داليل ، مع إضافة روابط وعالقات لغوي ة، مثل استعمال .3
، يف مستوى الكلمة العائلة واجلذر اللذين تنتمي هلمامتك ن من متييز ة/ منظومة، وهي املستوى األعلى، بناء شبك .4

 املعرفة واالستعمال، حيث تبىن بشكل شبكة للدالالت واملعاين اللغوي ة يف الذاكرة بعيدة املدى.
 لتعر ف إىل جوانب أخرى هلا:ال يعّي فقط التعر ف إىل معناها أو مرادفها، بل ا إن  معرفة كلمة

 املعىن احلريف  للكلمة .0
 تداعي ات الكلمة وإحياءاهتا .0
 تعابري واصطالحات تدخلها .3
 هتجئتها بشكل صحيح .4
 معرفة ترد دها الكم ي  يف اللغة )مألوفة أم غري مألوفة(  .5
 معرفة قوانينها النحوي ة والصرفي ة .6

 
 توسيع الثروة اللغويّة في مجال القراءة

 سابق ا يف نصوص أخرى. املعل مة انتباه التالميذ، خالل قراءة النصوص، إىل مفردات وردت تلفت 
  .يتم  تعليم املفردات والعبارات اللغوي ة من خالل سياقها داخل النص  املسموع، املرئي  واملكتوب 
  ، د تضع املعل مة معايري واعتبارات واضحة الختيار املفردات اليت تنوي تدريسها يف النص  مثل: مفردات قد ترتد 

، مفردات ترتبط مبفردات أخرى، أو ترتبط حبقل داليل    يف نصوص أخرى، مفردات أساسي ة تسهم يف فهم النص 
 . معني  

 ميذ على حتث  املعل مة التالميذ على املطالعة وتشج عهم على تعل م الكلمات وتذك رها، وتزيد من دافعي ة التال
 القراءة. 

  ي ة.التنو ر القرائي  من خالل القراءة اجلهر تنم ي املعل مة 
   ة سياقات، نصوص وجماالت لغوي ة.جيب أن تكون الكلمات مرتد  دة ومتكر رة يف عد 
 يإلن توج ه املعل مة تالميذها أهم  ن املم ، ،  حسباملفردات اجلديدة  تضم نعداد دفرت/ ملف  ترتيبها األلفبائي 

 ويستعملونه يف تدريباهتم وتعل مهم. ،ا يستعينون بهمرجع   ليكون هلم
  تشجيع التالميذ بشكل دائم ومتواصل على القراءة واملطالعةجيب.  
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 1أمثلة لطرائق تعليم

 تعليم كلمات مرادفة لكلمة ما . 
 من حيث املبىن تعليم كلمات قريبة من الكلمة. 
 تعليم أضداد للكلمة . 
  تركيبها.تعليم تعابري، مصطلحات وأقوال تدخل الكلمة يف 
 .تعليم سياقات بني كلمة وكلمات أخرى من نفس اجلذر 
 .)إدخال الكلمة يف سياق حنوي  مناسب )داخل مجلة 
 .التعر ف إىل األشكال الصرفي ة املختلفة للكلمة 
 .فهم معاين كلمات جديدة باالعتماد على السياق 
 شائعة.  فهم اصطالحات وتعابري لغوي ة 
  املعياري ة لكلمات مستعملة يف اللغة احملكي ة.معرفة بدائل يف اللغة 
 .معرفة واستعمال كلمات من البيئة القريبة 
 مالئمة من حقول داللي ة خمتلفة. معرفة ثروة لغوي ة 
  العمل على تطوير طرائق متنو عة تساعد التالميذ على حفظ معاين الكلمات، فتكتب املعل مة الكلمات اجلديدة

، لتظل  أمام أعينهم وتصن ف وتعل ق على احلائ  ت قَرأ باستمرار.فط املفع ل يف الصف 
 

 في مجالي االستماع والتكّلم توسيع الثروة اللغويّة
   يف جماالت املعرفة املختلفة حترص معل مة اللغة على دمج الثروة اللغوي ة اليت مت  تناوهلا يف حديث التالميذ اليومي. 
   مع احلرص على أن تكون النصوص غني ة لغوي ا، وأعلى )قراءة االستماع( قراءة نصوص تالئم جيلهم من املهم ،

االستماع ينكشف التالميذ على مفردات وعبارات جديدة، قد ال قراءة  من مستوى قراءهتم الذاتي ة. فبواسطة
 يواجهوهنا يف قراءهتم الذاتي ة.

   دة )الوساعرب  وصى بإفساح اجملال للتالميذ لالستماع لنصوص مسج لةي  . (امليديائط املتعد 
 .تشجيع التالميذ على استعمال املفردات اجلديدة، يف مجيع األطر اللغوي ة 

ث أمام تالميذها باللغة املعياري ة، وتشج عهم على استعمال الثروة  د على أن تقوم املعل مة بالتحد  كما ذكرنا سابق ا، نشد 
 يف سياق مالئم خالل حديثهم.  اللغوي ة

 

 ةكتابفي مجال ال الثروة اللغويّةتوسيع 
ة. ل الكلمات اجلديدة أثناء كتابتهمتشج ع املعل مة التالميذ على استعما  يف سياقات عد 
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 ( معروضة الثروة اللغويّة في موقع المنطار.1. األلعاب المحوسبة في موقع قسم أ للتعليم االبتدائيّ ( 2انظري: نماذج وأمثلة:  .

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/ansheta_lagaoya.htm
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 المخزون اللغوّي في التعبير الكتابّي عند التالميذ
اليت تعل مها التالميذ، ، املفردات اجلديدة ى لوحة خاص ة أو بتقني ات حموسبةأو عل ،تسج ل املعل مات على جانب اللوح

مع شرح ملعانيها وأشكاهلا الصرفي ة األخرى، وإضافة أضداد هلا، أو مرادفات جديدة حتمل معىن  مشاهب ا هلا، كما وُيكن 
 .بصري (التمثيل ات باع أسلوب ال) إرفاق مجل حتوي هذه املفردات

 
 تدريبات وممارسات التالميذ في الصفوف األولى والثانية في حّصة التربية اللغويّة 

 ويعتربونه قاموس ا شخصي ا هلم. بتوثيق الكلمات اجلديدة اليت اكتسبوها يف دفرت خاص   التالميذ يقوم ، 
  .يتدر ب التالميذ على التداول مع وحدات تعليمي ة ذات موضوعة، هبدف توسيع الثروة اللغوي ة 
 شائعة يف جماالت اللغة األربعة. يستعمل التالميذ اصطالحات وتعابري لغوي ة 
 .يتدر ب التالميذ على تطوير طرائق متنو عة، تساعدهم يف حفظ معاين الكلمات اجلديدة واستعماهلا 

 
 التعليمّية البيئة 

 :تضم  البيئة التعليمي ة
 .قواميس مصو رة 
  وأحاجي، ألغاز  لغوي ةألعاب ا ،  .لغوي ة ا، كلمات سر 
 ا املسح معىن الكلمة، مرادفات. حيوي هذلمة اجلديدةومعلومات حول الكثابتة ث ل معايري ، ُي  (خطاطة) مسح ،

 .يف تركيبها عبارات تدخل، جذرها )الفعل األصلي  هلا(، الصريف   وزهنا
 

 ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم
 .يتدر ب التالميذ على القراءة بصورة مكث فة 
  عاين الكلمات اجلديدة من خالل اإلحياول التالميذ التوص ل إىل م.  سرتاتيجي ات اليت تعل موها يف الصف 
  يت تعل موها مرار ا وتكرار ا، خالل حديثهم وكتاباهتم وخالل سريورات القراءة ل  ايستخدم التالميذ الثروة اللغوي ة

 وفهم املقروء.
 

 فّعالّيات للتالميذ المستصعبين
دة للكلمة، فالكلمة هي حمص   ة صفات؛ إحدى الصعوبات يف اكتساب كلمات جديدة تكمن يف اجلوانب املتعد  لة لعد 

داللي ة، وترابطي ة. فمعرفة كلمة تعّي معرفة مجيع هذه الصفات، وهذا حبد  ذاته أمر ليس لفظي ة/ صوتي ة، صرفي ة، حنوي ة، 
 بالسهل.

. لكن باإلمكان تنفيذه بع ة طرائق وعن طريق مهام  خمتلفةومن هنا فتعليم كلمات جديدة يضع املعل مة أمام حتدٍّ   :د 
 "الكلمات، وليس صدفة معرفة فالتكرار وسيلة لتعميق  االستعانة بألعاب لغوي ة: "لعبة األمساء" أو "لعبة التخمني

 األطفال يرد دون ما يقول ذووهم بأحاديثهم مضمون ا، وأسلوب ا. أن  
  تتطل ب املعرفة األو لي ة ملعىن الكلمة شرح ا ألصلها، باالستناد إىل املعرفة اللغوي ة، وإىل معاين كلمات موجودة يف

 قاموس التلميذ الذهّي . 
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   إىل حتس ن يف  ذلك ويؤد ي ة،راقيلتالميذ إىل التفكري مبستويات التعامل املتواصل مع الكلمات اجلديدة يدفع اإن
 تطوير الكتابة.إىل وإىل تعل م ذايت  لكلمات أخرى، وبالتايل  الذاكرة،

 عادة، إىل إعادة شرح معاين الكلمات اجلديدة مر ات عديدة ،حيتاج التالميذ املستصعبون. 
  ي ة الكلمات اجلديدة اليت سيكتسبها التالميذ أثناء تعل مهم. من جيب الرتو ي يف اختيار نوعي ة وحتديد كم 

املستحسن أن يتم  الرتكيز على كلمات حمدودة يف كل  حص ة، واالمتناع عن إغراق التالميذ بكم  هائل من 
 اجملاالت املعرفي ة واملواضيع التعليمي ة. املفردات واملعلومات. من املفض ل تعليمهم كلمات أساسي ة جديدة ختدم

 يتم  خالل القراءة الذاتي ة احلر ة. ومبا أن  التالميذ  جيب التذك ر بأن  قسم ا كبري ا من اكتساب ثروة التالميذ اللغوي ة
اءة قر ) أن يستمعوا إىل نصوص تالئمهمو املستصعبني ال يقرأون كثري ا، لذا فمن املهم  أن تقرأ املعل مة هلم، 

 .االستماع(
  من املفض ل اختيار نصوص يكون مستوى مقروئي تها مالئم ا ملستوى التالميذ، وتكون النصوص غري حاشدة

 بكلمات صعبة تعيق املعىن والفهم.
 

 استجابة الحتياجات التالميذ المتمّكنين 
 ،الواسعة.اهتا فر عوت من املفض ل إرشاد التالميذ وتوجيههم لبناء شجرة عائلة الكلمة 
   ع يتوسل، ة أعلى من تلك ال يت ُيارسها زمالؤهمدرجة صعوببوأنشطة  األعاب   حيوي من املمكن بناء مركز تعليمي

 الثروة اللغوي ة أكثر.
 .تدريبهم على كيفي ة استعمال القاموس للبحث عن معاين الكلمات، لتوسيع معرفتهم بقواهم الذاتي ة 
  جيلهم. أبناء مقروئي ةمستوى تزويدهم بكتب مطالعة غني ة بالثروة اللغوي ة، ومبقروئي ة أعلى من 
 تط ور وتوس ع من ثروهتم اللغوي ة، ويف مجيع جماالت اللغة؛ التكل م،  احلرص دائم ا على بناء أنشطة وفع الي ات

 االستماع، القراءة والكتابة.
 ي وتغّي الفكر.من املهم  أن تكون هذه األنشطة وال  فع الي ات ممتعة وشائقة، تثري التحد 

 
 تقييم

  مثال؛ ، بعد االنتهاء من تعليم من املفض ل حتديد أوقات ثابتة لتقييم املفردات اجلديدة على مدار العام  الدراسي 
 هناية كل  أسبوعني/ شهر... عندوحدة، أو 

 أو عبارات ضداداز لغوي ة يف الرتادف أو األألغ باإلمكان اعتماد أنشطة وفع الي ات خمتلفة للتقييم، حنو؛ ،
 شائعة... شرط أن يكون رصيدها الكلمات اليت تعل مها التالميذ.

   تستطيع املعل مة تقييم التلميذ من خالل مهم ة يف جمال التكل م أو الكتابة، تفحص من خالهلا  بشكل عام
 استعماله للمفردات اجلديدة.
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 اّتصال وحوسبة 
 1استخدام األلعاب احملوسبة لتوسيع الثروة اللغوي ة ي فض ل. 
 ،   تعل مها التالميذ. واملصطلحات اليت مثل: بناء جممع للكلمات ُيكن بناء ملف ات يف احلاسوب الصف ي 
  من خالل مواقع تربوي ة.و/ أو استخدامها ضري ألغاز وألعاب لغوي ة حموسبة حت 
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 تدائّي.انظري: األلعاب المحوسبة في موقع قسم أ للتعليم االب .
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االستماع مهارات تطوير       الخامسالهدف     
 

االستماع هو أكثر أساليب االت صال شيوع ا واستخدام ا، فمن خالله يتعل م التلميذ كثري ا من الكلمات والتعابري واجلمل 
اإلنسان ة، أي الكلمات اليت يفهمها يف سياقات خمتلفة )كل ما كثر عدد املفردات السمعي   مكتوبة الحق ا، اليت سرياها

م عندما يستمع إليها،  يف القراءة(. هأسهم ذلك يف تقد 
، فمعظم الدروس تعتمد على العمل الشفوي ، وهو وسيلة الكتساب  االستماعيشك ل  جزء ا حيوي ا يف الربنامج املدرسي 

 املعارف واخلربات واملتعة.
تطو ر فهم املقروء. فإذا طو ر الطفل قدرة جي دة على  أهم  القدرات يف من فهم املسموع أن   تعترب نظري ات القراءة احلديثة

م أصوات احلروف والرتكيب الصويت  للتعر ف إىل الكلمات، ليتمك ن أخري ا من فهم ما تعل   ينقصه إال   لن ،فهم املسموع
 يقرأ.

، حت  قبل أن يطو ر الطفل  من من اجلدير بالذكر أن  القدرة على فهم املسموع تتطو ر يف معظم اللغات بشكل طبيعي 
. لذلك يكون التأكيد يف تعليم القراءة، يف املراحل األوىل، على تطوير القدرة على قراءة الكلمات والرتكيب تهقراء

.الصويت ، لتمكني التلميذ من فهم ما يقرأ  

 
 م المسموع في اللغة العربّيةفه

بسبب ازدواجي ة اللغة العربي ة، فإن  الطفل يطو ر أو ال القدرة على فهم املسموع يف اللغة احملكي ة، إال  أن  هذه القدرة ال 
 احملكي ة.تسهم بشكل مباشر يف تطوير فهم املقروء، وذلك ألن  اللغة املكتوبة )املعياري ة( ختتلف اختالف ا كبري ا عن اللغة 

ر فقط من خالل تطوير القدرة على قراءة الكلمات، كما هو يف لغات لذا، فإن  فهم املقروء يف املراحل األوىل ال يتطو  
 .واملسموع أخرى، بل يتطل ب تطوير القدرة على فهم اللغة املعياري ة بشكلها املنطوق

ط وممنهج لالستماع إىل نصوص متنو عة )قصصي ة، ط  وتدريب التالميذ على حسن اإلصغاء، والرتكيز واملتابعة بشكل خم
(.05ص  احلاجة )املنهج التعليمي  يف الرتبية اللغوي ة حسبوصفي ة، إقناعي ة، تفعيلي ة(، والتفاعل معها  -إخباري ة  

احلاجة )انظري، املنهج  حسب: االستماع إىل نصوص متنو عة، فهمها والتفاعل معها 2التحصيل المطلوب 
(.67ص  

 
 مبادئ في التخطيط وتوصيات لطرائق في التعليم

  ،العمل على ختطيط وحدات تعليمي ة يف موضوعات مألوفة هلذه الفئة العمري ة مثل: العائلة، األعياد، املواسم
 فصول وأشهر السنة...

 .تشجيع التالميذ على االستماع إىل نصوص تالئم مستواهم الفكري  وفئتهم العمري ة 
  نربة صوت املتكل م من أجل فهم معم ق للنصوص املسموعة، وفهم املعاين من خالل سياقات االعتماد على

 .صوته ونربة وجهه تعابري على الرتكيزخمتلفة، و 
 .التعاون مع معل مات املواضيع األخرى، من أجل املسامهة يف تنمية مهارات اإلصغاء لدى التالميذ 
   لفهم املسموع.ختصيص حص ة أو أكثر يف الربنامج األسبوعي 
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   مة، عصف ذهّي ، صورة... ليبّي املستمع  هتيئة التالميذ لنوع النص االستماعي  وموضوعته من خالل عرض مقد 
 توق عاته وفرضي اته حول مضمون النص  وأهدافه.

  االستماع توج ه املعل مة التالميذ من خالل لغة اجلسد؛ اإلُياءات واإلشارة باليد والوجه والعينني، وحتث هم على
واملتابعة، من خالل النظرات والتواصل معهم. هذا التنو ع يساعد التالميذ على مساع النص  بلهجة ونربة خمتلفتني، 

 مم ا يساعدهم على االستماع والتفاعل مع أساليب سرد خمتلفة.
    إبداعي ة من قبل التالميذ يف أعقاب االستماع ألغنية، قص ة وما شابه. إعداد مهام 
 خالل االستماع األو ل ال يسج ل التلميذ شيئ ا، وخالل االستماع الثاين  لنص  االستماع. ورقة عمل رفاقإ

 يسج ل الكلمات اجلديدة ال يت مل يفهمها.
 .كتابة الكلمات اجلديدة اليت تعلم ها التالميذ من النص  املسموع 

 
 ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم:

  أو حكاية مع املعل مة، مث  تقوم املعل مة بتحليلها معهم من خالل طرح أسئلة يقوم التالميذ باالستماع إىل قص ة
 والتوص ل إىل مغزى.

 تعل م ذو معىن   -السابقة تجارهبمإجراء حوار داخل الصف  حول ما مسعه التالميذ وربط األحداث ب. 
 تعل م ذو معىن   -والوقوف على قضايا معي نة هتم هم ،إصغاء التالميذ لبعضهم. 

 
 تلبية احتياجات التالميذ المستصعبين:

عند التالميذ مثل: صعوبة يف اإلصغاء، صعوبة  اتعلى املعل مات تشخيص مكامن الصعوب :اترصد مكامن الصعوب
 ، صعوبة يف املشاركة الفع الة يف حمادثة أو نقاش، صعوبة يف الفهم وغريها من الصعوبات.والتعبري يف الكالم

 
 وساطة
  أخرى مالئمة. على االستماع يف البيت لربامج األطفال وبرامجتشجيع التالميذ 
   ا واإلصغاء وهنمن خالهلا االستماع إىل سرد القصص اليت خيتار  ونة يستطيعتوجيه التالميذ إىل مواقع إلكرتوني

 إليها.
  وجماالت معرفي ة أخرى.الرتبية اللغوي ة االستماع إىل نصوص يف حصص 
 

 أطر تعّلمّية

  التالميذ على مهارات اإلصغاء من خالل احلصص الفردي ة.تدريب 
   للتالميذ املستصعبني، وعرضها ضمن احلص ة الفردي ة أمام اجملموعة. إعطاء مهام 

 
 استجابة الحتياجات التالميذ المتمّكنين 

   السائد يف النص  تطوير مهارات فهم املسموع، واالستماع الناقد الذي ُيي ز بني الواقع واخليال، ومتييز اجلو
  باالعتماد على نربة الصوت.
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 .تطوير مقدرة التعبري الشفوي ، مع االهتمام بتقدمي تقارير عن سريورات، وأحداث وجتارب 
 

 اّتصال وحوسبة

 التقني ة من أجل التسجيل واالستماع. -من املمكن استخدام الوسائل التكنولوجي ة 
 تطوير مهارات االستماع. هبدف، من املمكن االستماع إىل برامج أطفال 
  صص مسرودة ىل مواقع إلكرتوني ة، توف ر هلم إمكاني ة االستماع إىل قإتوجيه التالميذ.  بشكل شائق ومعرب 
 

 مقترح لتقييم أداء التلميذ في مهارات االستماع
 يصغي التلميذ لزميله/ لزمالئه. 
 ث اآلخر/ اآلخرون  .حيافظ على اهلدوء عندما يتحد 
  أفكار يف حديث املتكل م وُيي زهايتعر ف إىل. 
  ا  .ديث املتكل م، وفق قواعد احلديث وآدابهحليستجيب ويعطي رد 
 يؤي د ويدعم ويعارض(و  يتطر ق لكالم الزمالء وحديثهم )يضيف. 
   ث إذا كان هنالك أي  شيء غري مفهوم. يتوج ه إىل املتحد 
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التكّلم مهارات تطوير      الهدف السادس    
 

، كما تشغل أمه ي ة بالغة يف السياق التعليمي   تعل مي، إذ يطلب  -تشغل اللغة احملكي ة وظيفة هام ة يف التواصل االجتماعي 
ة؛ اد عاء، تقرير، أو املشاركة يف نقاش. وتطو ر اللغة احملكي ة من اللغة  من التلميذ إنتاج نصوص  حمكي ة يف مواضيع عد 

سرتاتيجي ات واملهارات املطلوبة لالستماع والتكل م وبة وتدعمها. وعلى املعل مة التخطيط لتدريسها بشكل يفص ل اإلاملكت
 تطو ر أيض ا من اكتساب التالميذ للقراءة والكتابة.تكجزء من ثقافة احلديث. فهي 

عباراهتم يف احلديث، لذا على املعل مة توفري آلي ات للوساطة، ليساعد النص   يعتمد التالميذ يف كتاباهتم األوىل على
لتفصيل شفوي ا، كانت لديهم واالشرح و السرد و الكالمي  نص  الكتابة ويدعمه؛ فكل ما تدر ب التالميذ على الوصف 

 سهولة أكثر يف توسيع أفكارهم املكتوبة.
ة تشمل العديد من غاحملكي ة، فإن  هذه الل غةوهم حيملون معهم الل  املدرسةعلى الرغم من أن  األطفال يصلون إىل

مبا يف ذلك فهم املقروء. وتقع هذه  عياري ةة. واملطلوب من املدرسة تعزيز اللغة املعياري  الكلمات املشرتكة مع اللغة امل
مجيع  ، علىاملكتوبة واحملكي ة للتعبري عن أنفسهم ةعياري  لتالميذ على استخدام اللغة املاملسؤولي ة، ونقصد ضرورة تشجيع ا

 . لرتبية اللغوي ةالتدريس وباألساس معل مات اهيئة  أعضاء

 
 تطوير مهارات االستماع والتكّلم أثناء الحديث والنقاش داخل الصفّ 

التحصيالت  )انظري عليهالتزام وتبادلي ة بني املتكل م واملستمع، إذ أن  املتكل م يعرض فكرة واملستمع يرد  اهنالك 
: ، 0التحصيل املطلوب  املطلوبة يف املنهج التعليمي  : التكل م بلغة معياري ة يف مواقف خمتلفة وألغراض خمتلفة، القص 

 (.67ص، إلخبار والوصف، اإلقناع والتفعيلا
د  التحصيالت ال يت على التلميذ أن يعرفها، يعرض منهج الرتبية اللغوي ة تفصيال للتحصيالت املرحلي ة يف هذا اجملال، وحيد 

  وأن يكون قادر ا على تنفيذها يف أعقاب املمارسة والتعل م يف هذه املرحلة العمري ة )هناية الصف  الثاين(.
 .77-74مفص لة يف املنهج التعليمي  للرتبية اللغوي ة ص  ة اليت حتق ق التحصيالت املطلوبةالتحصيالت املرحلي  

 

 ق في التعليمتخطيط وتوصيات لطرائمبادئ في ال
إن  احلديث املطلوب لتطوير التالميذ يف الصفوف األوىل والثانية، جيب أن يعتمد على عبارات واسعة ومتنو عة، ويف 

املعل مة. وعلى املعل مة أن تتيح للتالميذ،  وليس فقط ميذأمناط حديث وسياقات تلقائي ة تثري األسئلة من جانب التال
 لتفكري والتشاور مع زمالئهم.  لاحلديث، جماالأثناء 

دة كثوابت أو ضوابط لبناء نصوص شفوي ة ناجعة  :؛ وهيمن املهم  اعتماد معايري حمد 
 .ة، مردود املعل مة ورد ها على كالم التلميذ، أطر تعل مي ة متنو عاختيار املوضوعة، أنواع األسئلة، وقت للتفكري والرد  

 
أسئلة يف مستويات الرتكيز على و  أسئلة مفتوحة وجتن ب األسئلة املغلقة، واعتماد التنو ع يف األسئلة، :أنواع األسئلة

 تفكري عالية )ال متدن ية( تتيح التفسري والتحليل واملقارنة والتطبيق والتقييم والنقد.

فكري، وجتن ب الردود املتهو رة، تدريبهم على مبدأ التفكري قبل الرد ، هبدف تطوير عادات للت :دّ وقت للتفكير والر 
 عرض أفكار متطو رة وموس عة.و 
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 .إتاحة الفرصة أمام التالميذ للعودة ملصادر املعلومات، هبدف بلورة معرفتهم الذاتي ة بعد التوس ع يف قراءة املاد ة 
   شفوي .تشجيع التالميذ على توثيق أفكارهم، هبدف تعويدهم على أسلوب كتابة مسو دة أو لي ة لنص 

 

 مردود المعّلمة ورّدها على كالم التلميذ

 .جيب الرجوع للتالميذ الذين أجابوا بشكل غري واضح أو ناقص، وطلب توضيح، تفسري أو إثبات 
 وتوضيح ذلك جلميع التالميذ، بعد كالميف ال االستطرادتلميذ بغية تصحيح مضمونه أو تكرار ما قاله ال ينبغي ،

 التلميذ يف ذلك.أن تأخذ املعل مة موافقة 
 ينبغي  ، إمكاني ة ؛ و يه التالميذ للتشاور فيما بينهمتوجو توسيع اجملال للتفاعل والتواصل بني التالميذ يف الصف 

 إعطاء مردود له أو رد  أحدهم على اآلخر.و طرح سؤال عليه، و تلميذ لكالم زميله،  تطر ق
  سئلة، وليس للحديث، بواسطتها يستطيعون طرح األينبغي تشجيع التالميذ على طرح األسئلة، وبناء قواعد

 أسئلة املعل مة.فقط تقدمي إجابات عن 
  ت فاق أو وثيقة توض ح قواعد احلديث وآدابه، وتشج ع على احلوار األفضل يف جماالت املعرفة اينبغي بلورة

 املختلفة.
 وإعطاء رد  الفعل املالئم حلديث  املشاركة يف النقاش واحلديث من خالل اإلصغاء، إىل ينبغي توجيه التالميذ

 املت بع. حسبزميلهم، واملشاركة يف احلديث 
 اع أسلوب بت  اجتارب حول إعطاء إجابات مبوضوعي ة، ألسئلة تتعل ق باملاد ة التعليمي ة، مع  حضارينبغي است

 ما تتطل به املهم ة.حسب ؛(Modeling) الشرح، الوصف، النمذجة
  انطباعات التالميذ واملعل مة حول مشاركتهم يف احملادثة، يعرضون من خالله طريقة ينبغي إجراء حديث يعكس

 مشاركتهم، وأسلوهبم وفق القواعد املت فق عليها.

 

 أطر تعّلمّية متنّوعة

  جمموعات صغرية، زوجي ة...ني األطر التعل مي ة املختلفة وال  بينبغي الدمج ،  يت تتيح احملادثة بني الزمالء: الصف 
 واستينبغي استغالل الساعات الفردي ة، والتعل م يف جم ، جتارب سابقة للتدر ب  حضارموعات صغرية داخل الصف 

 حوار ونقاش ناجع. جراءعلى مهارات التكل م، وإ
 .ينبغي التنويع يف تركيبة اجملموعة بني متمايزة ومتجانسة، ليتم  التعل م بني الزمالء ومنهم 

 
 بمرافقة المعّلمةالتعليم في مجموعة صغيرة 

 خاص ة اخلجولني منهم، أو االنطوائي ني، إمساع صوهتم دون اخلوف من مجهور  ،دور املعل مة تشجيع التالميذ
(، وت مت بعاملستمعني )كما هو   التحل ي بالصرب، واإلصغاء لكالم غريهم.على تالميذ آخرين  دريبيف الصف 

 يف توسيع معرفتهم العام ة، وأيض ا  وتساهماجملموعة الصغرية فرصة لتحسني قدرة كل  تلميذ على اإلصغاء.  تعترب
 االنكشاف لوجهات نظر وأبعاد خمتلفة. 

  التطر ق لكالمه، طرح ما ث، إىل املتحد   توجيههو  النظرلفت لتطوير اإلصغاء، جيب تدريب التالميذ عليه، مثال؛
 طرح أسئلة توضيحي ة... اهتمام حلديثه،بداء إ فهم من كالمه،
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 مرافقة المعّلمةرة بدون يالتعليم في مجموعة صغ

 وما  / للنقاشاتلتطوير حمادثة مجاعي ة بدون معل مة، جيب تعليم التالميذ وتدريبهم على كيفي ة االستعداد لنقاش
 هي قواعد احلديث. 

 دة، تعل م التالميذ من خالهلا كيف يتم  احلديث فض ل أن تقوم املعل مة بتحضري مهم ة صغرية واضحة ي وحمد 
 والنقاش.

 فيها جتربتهم السابقة نتيجة إىلا، لينجح التالميذ يف تنفيذها بشكل مستقل  يض  ي ة أالصف   فع الي اتينبغي دمج ال ،
أفكاره يف التعبري عن تلميذ  ن تعطى الفرصة لكل  راءة قص ة أو االستماع هلا. على أحنو؛ حمادثة يف أعقاب ق

 و قص ة مشاهبة...مشاعره، املشاركة يف حدث أ
   يس اجملموعة، رئ ثة بشكل مستقل  دون معل مة، جيب أن يكون لكل  واحد منهم دور؛ري التالميذ حمادعندما جي

...املسؤول عن الوقت،   من يلخ ص كتابي ا، من يعرض أمام الصف 

 
 تعزيز مهارات النّص الكالميّ 

)الصف  أو  ستمعنيعرض أمام مجهور املجيب تعزيز القدرة عند التالميذ على إنتاج نص  شفوي ، ي   ،الصف  األو ل ذمن
مبساعدة املعل مة، مثل: تنظيم املعرفة ومعاجلتها،  مسبق اله اجملموعة الصغرية(. لذا يتوج ب على التالميذ التحضري 

، مع االستعانة بالقراءة والكت  ابة باعتبارمها منظومتني داعمتني.لعرضها يف الصف 

 

 مبادئ في التخطيط وتوصيات لطرائق في التعليم:
  العمل على ختطيط وحدات تعليمي ة يف موضوعات اجتماعي ة خمتلفة تكون قريبة من جماالت اهتمام التالميذ؛

 هلذه الفئة العمري ة.العائلة، األعياد، املواِسم، فصول السنة، أماكن، وأحداث الساعة وغريها، ومالَءمتها 
  ملمارسة التكل م ، والتدر ب على حمادثات شفوي ة بلغة معياري ة.يف الربنامج األسبوعي   حصصختصيص 
  تذى به، فيتلق ى التلميذ وحياول أن يفهم ويستوعب  أن يكون حديث املعل مةينبغي سليم ا ليشك ل منوذج ا حي 

 هذه املعلومات واملعارف ويقل د معل مته. 
 املختلفة، هبدف توسيع املعرفة عند التالميذ، كمصدر إثراء  ءمة البيئة التعليمي ة للوحدات التعليمي ة ونصوصها مال

 لألنشطة يف جمال التكل م. وعرض عبارات ومفردات من احلقل الداليل  للموضوعة.
  خاص ة أولئك التالميذ الذين ، إتاحة الفرصة جلميع التالميذ للمشاركة الفع الة يف احلديث واإلجابات والتعبري احلر 

 يعانون من صعوبات تعل مي ة أو عاطفي ة. 
 توجيه التالميذ إىل االستماع حلديث زميلهم واإلصغاء له، مع متابعة لتسلسل كالمه وطرح أسئلة للفهم 

 .واالستيضاح
 تالميذ، أهل وغريهم( يف مناسبات وأطر خمتلفة. جيع التالميذ على احلديث أمام مجهور متنو عتش( 
 .التشديد على تعليم أصوات احلروف ولفظ العبارات بشكل سليم 
  استحضار العديد من العبارات املألوفة، والروابط اللغوي ة خالل النقاش، وعرض بدائل للمفردات احملكي ة، تساعد

 على استعماهلا بشكل صحيح خالل حديثهم.التالميذ 
 .مساعدة التالميذ على انتقاء العبارات واملفردات املالئمة إليصال الفكرة املطلوبة 
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 الثانيالصّف  في
 .    ينبغي إتاحة الفرصة للتالميذ ليكتبوا أفكارهم قبل عرضها شفوي ا أمام الصف 
  عرض املوضوع، عن طريق عرضه أو ال أمام زميل، وتلق ي جيب توجيه التالميذ وتدريبهم على االستعداد قبل

 مردوده. حسب، والتصحيح مردود منه
 يقي م أداء التلميذ املشارك. من املفض ل بناء دليل 

 
 ممارسات التالميذ وتطبيقاتهم:

  املخالفة آلرائهم التكل م: يتدر ب التالميذ على كيفي ة احملاورة واملشاركة يف النقاش، والرد  على آراء اآلخرين
 (.76-74)انظري املنهج ص 

  لغوي ةاليتدر ب التالميذ على عرض أفكارهم، آخذين بعني االعتبار؛ مضمون احلديث، مبىن احلديث، الثروة 
باهتا املالئمة.  ومرك 

 
 تلبية احتياجات التالميذ المستصعبين

على املعل مات رصد مكامن الصعوبة عند التالميذ مثل: صعوبة يف خمارج حروف معي نة،  رصد مكامن الصعوبة:
ث إليه، صعوبة يف مالءمة احلديث للمضمون، صعوبة املشاركة الفع الة يف الدروس  صعوبة يف مواجهة اجلمهور والتحد 

 أو يف املناسبات.
  ي ة، مع إعطاء مردود  ة يف احلديث والتعبريالفع التشجيع التالميذ على املشاركة احلر  واالخنراط يف احملادثة الصف 

 يوس ع من قدرهتم الذاتي ة وثقتهم بأنفسهم. ؛داعم
 ضمن إطار جمموعة صغرية أو ضمن  تواجدهمخالل  ،حتفيز التالميذ على االستعانة بالتجربة واملعرفة السابقة

 لقاء فردي .
  ع اليت حتتمل اإلضافة، هبدف حتسني املضمون، مع املواضِ دعم حديث التالميذ املتكل مني، وإضافة كالم يف

 االنتباه إىل أن  الوساطة هتدف إىل الدعم وليس اإلعاقة.
  توزيع الصف  تشجيع التالميذ على توسيع آفاقهم من خالل طرحهم أسئلة بن اءة يف حصص التقوية، وحصص

 .، والعمل الفرداين  إىل جمموعتني
 مذجة تشجيع التالميذ عن طريق الن(Modeling)  َّح من خالهلا األسلوب، العرض لنصوص شفوي ة يوض

 .اجلاريالتعابري، وإشراكهم يف احلديث 
 

 ينمّكنتلبية احتياجات التالميذ المت
 وأحداث وجتارب. هتمام بتقدمي تقارير حول سريوراتتطوير مقدرة التعبري الشفوي  مع اال 
 نني تأهيل التالميذ  كي يكونوا املوج هني يف إدارة النقاشات وبشكل مستقل .  ،املتمك 
  درسي ة، يف طابور الصباح واملناسبات والربامج امل :فرصة عرض حديثهم أمام مجهور التالميذ املتمك ننيمنح

ا و وإعطاؤهم   .أدوات للنقدمردود 
  التعليمي ةإجراء حوار حول املوضوعات اليت تطرح ضمن نصوص القراءة واملواضيع. 
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 بيئة تعليمّية

  لوحة مام التالميذ وعلىلعرض نص  شفوي  أ تقييمجيب عرض دليل .  الصف 
 ؛ أريد التطر ق ملا قاله...، بود ي التعليق أو أثناء احلديث، مثل التالميذيستخدمها عبارات و  جيب عرض أقوال 

أعتقد أن  ...، مل أقصد التعقيب حول...، هل باإلمكان االستفسار عن...، هل باإلمكان طرح سؤال ل ...، 
 ع وسياقات مالئمة.هذا...(، جيب تعليم التالميذ االستعانة مبثل هذه األقوال يف مواضِ 

 ة منها لكل  تلميذ.نسخ ، وتوزيععلى اللوحةوتعليقها قواعد احلديث وآدابه، على بطاقة  توثيقفض ل ن املم 
 

 اّتصال وحوسبة
 تحليل جودة التكل م. ل ، كذلكالتقني ة من أجل التسجيل أو التصوير -من املمكن استخدام الوسائل التكنولوجي ة

 أجهزة احلاسوب. عن طريقتسجيل صوير وبث  و تمن  وسائل متاحة
  ن ا من املمكن أن يتم  عرض منوذج للحديث ، ةجهري   قراءة ، أو قراءة نصوصمعياري ة سليمةبلغة يتناول حدث ا معي  

 .والتكل م أو االستماع لربامج من وسائل اإلعالم هبدف تطوير مهارات االستماع
 يف إطار اجملموعة. ة، يعرضون من خالهلا موضوعهمتشجيع التالميذ على بناء شرائح حموسب 
 قواعد احلديث اليت  حسبيعرض حوار ا بني الشخصي ات، وحتليل احلوار  ،اختيار مشهد من برنامج أطفال

 تعل موها.
 هبدف حتليله وتقييمه  ملقطع املصو رأثناء احلديث يف جمموعات من املمكن تصوير جمموعة تالميذ، مث عرض ا

كل  مر ة، على جانب من املفض ل الرتكيز،  ي ة وفقها. و وفق ا لقواعد احلديث اليت تعل موها، أو بناء قواعد إضاف
م قد أصغوا فعال؟(. الواحد لآلخر؟ أي ة سلوكي ات ىواحد، مثال؛ إصغاء )نسأل: هل أصغ  تظهر لنا أهن 

  ليت استعان هبا التالميذ عند عرضعرض الشرائح ا .  موضوعهم أمام الصف 
 

 مقترح لتقييم النّص الشفويّ 

 .ث بصوت جهوري  وواضح   يتحد 
 .يتطر ق حلديث غريه 
 هبم. عناية للمستمعني ويويل اهتمام ا يوج ه  
 حول تفاصيل مالئمة وبتسلسل منطقي   يرتك ز يف املوضوعة. 
 .يالئم تعابريه للجمهور املتلق ي وللحاالت التفاعل ية والتواصلي ة 
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 الكتابة مهارات تطوير       الهدف السابع 

 
ا إحدى النتاجات الرئيسة اليت نسعى إىل حتقيقها من  وسائل االت صال اإلنساين ، بل ُيكن القولتعد  الكتابة من أهم   إهن 

ا الوسيلة اليت قدرة أساسي ة ومهارة من مهارات احلياة اليت خيدم هبا اإلنسان نفسه ألهن   عتربوت  . خالل تعليم اللغة العربي ة
 يستعملها يف حتويل أفكاره إىل شكل مكتوب.

بة تتطل ب معرفة متنو عة. لذا يتوج ب على التالميذ  عملي ةالكتابة  مهارات الكتابة بشكل مدروس  ارسةممذهني ة مرك 
 ، ، املفردات املناسبة، اإلنشاء التعبريي ، اسرتجاع لغوي ةالاستعمال معرفتهم املتعل قة باملوضوعات، الثروة من خالل وواع 

تتطل ب سريورة الكتابة مع احلرص على الكتابة خبط  واضح، واستعمال سليم لعالمات الرتقيم. معرفتهم السابقة، 
على كتاب ، وذلك يف أعقاب انكشافه   ا، متابعة ومراجعة. ي طَلب من التلميذ خالل سريورة الكتابة بناء نص  تنظيم  

غني ة يف الكتابة تساعده على التخطيط والنقد  أنواع املعرفة والنصوص املختلفة، لذا من املهم  إكساب التلميذ جتربة
 سرتاتيجي ات املختلفة. ، من خالل تعليمه املهارات واإلالكتاب  

 
 تطّور الكتابة

تطو ر الكتابة عند التالميذ منوط بفهم نصوص مكتوبة، فالنص  املكتوب ثابت وسهل احلصول عليه، فهو يف متناول  إن  
ة مسو دات، يف تهمراجعته وكتاب ويستطيع الكاتب، االيد، بصري  يستطيع القارئ الرجوع إليه مرار   كإجراء تغيريات فيه   عد 

 قد وتقييم. أو عملي ات ن
يف القراءة  من اكتساب املهارات األساسي ة املطلوبة ك ننيماألوىل من الدراسة يكون التالميذ غري متيف السنوات 

احملكي ة يف مبناها  ميذ إىل كتابة نصوص قريبة إىل لغتهمغري قادرين على إنتاج نصوص مكتوبة، فيميل التالوالكتابة. و 
 التالميذ ال يستطيعو ، ةمنطقي   وغري ةألفكار تكون عشوائي  خالية من أي  مضمون، واالنصوص ولغتها. غالب ا ما تكون 

الذي يعتمد احلدث هو  تقييم كتابتهم وإجراء تعديل فيها. أم ا بالنسبة ألنواع النصوص وإملامهم هبا فعملي ا اجلانر األدب  
ة العمري ة. وبالتوازي مع هذا عمل التالميذ يف هذه الفئناحي ة تطو ري ة، لذا يكون النص  القصصي  حمور  املالئم هلم من

ا غريهمقارنة معلومات و ، كتابة إجابات ألسئلة و مثل ؛العلمي  املتعل ق مبهم ات -النوع األدب  يبدأ اجلانر املعلومايت  
 .بالدخول تدرجيي ا

 يفص ل املنهج التحصيالت املطلوبة حت  هناية الصف  الثاين. 
 يف منهج الرتبية اللغوي ة 67لغوي ا ألغراض خمتلفة وملتلق ني خمتلفني )صكتابة نصوص سليمة :4التحصيل المطلوب 

0222.) 

ا للعملي ة التعل مي ة يف الصف  الثالث، ويف تعترب التحصيالت املطلوبة يف هناية الصف  الثاين والتحصيالت العاملي ة، موج ه  
 نفس الوقت تعترب هدف ا للتعليم يف الصف  األو ل.

 . 23-82 فحةص لغوي ةالحلي ة اليت حتق ق التحصيالت املطلوبة مفص لة يف املنهج التعليمي  للرتبية التحصيالت املر 
 
 
 
 
 



 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    61

 

 

 مراحل الكتابة

 ومشاعره اجاته،تيحا عن التلميذ به يعرب   الذي املكتوب الكالم الكتاب  هو التعبريمرحلة التعبير الكتابّي، 
 .واملعىن اللفظ يتضم ن والتعبري. فعله وردود وانطباعاته،

يز ما خالل من ونلحظ  التعبري على التالميذ وبني قدرة املختلفة املعرفة جماالت بني التكامل ضرورة املرحلة هذه به تتم 
 .قصرية جبمل حي ة مشاهدات ووصف ،معىن   ذات قصرية مجل بكتابة أفكارهم عن

. كالم ي   وس ياق الرتق يم، وعالمات الكتابة، بقواعد االلتزام يتطل ب ومقاصد غايات ذو كالم هو الكتاب   والتعبري
 تكون وقد للتلميذ، اليومي ة احلياة مواقف تتطل بها وظيفي ة تكون قد األغراض وهذه ومقاصد، أغراض الكتاب   وللتعبري
 وظيفته حيث من الكتاب   التعبري أنواع حتديد ُيكن وبالتايل واألحاسيس، املشاعر عن التعبري مواقف تقتضيها إبداعي ة
 :بنوعني

o كأن. ةالنفعي   الطبيعة ذات ةاليومي   احلياة بشؤون كاتباتامل يتضمن :الوظيفيّ  الكتابيّ  التعبير 
ال ،الثالثي   امسه التلميذ يكتب  عك ا، مدينة يف أسكن أنا: مثل أغراض ا معي نة، تصف قصرية ومج 

 بطاق ة كتاب ة الرسائل، وكتابة التهاين، كتابة أمارس السباحة. وتعرب  عن مواقف معي نة مثل: أنا
 .دعوة

o والعواط  ف املش  اعر ع  ن التلمي  ذ يع  رب   الكتاب  ة م  ن الن  وع ه  ذا ويف :اإلب  داعيّ  الكت  ابيّ  التعبي ر 
 التلميذ يكتب أن مثل. إثارة االنطباع على والقدرة باجلمال تت سم بعبارات ،واخليال واألحاسيس

 ...، جتربة شعوري ةوخواطر قص ة،
 

 مهّمات كتابّية

 . تتماشى مع التعلم ذي معىن   مكن أن تكون املهم ات نابعة من سياقات خمتلفة ومببادرة املعل مة أو التالميذن املم

  أو جماالت املعرفة األخرى، حنو؛ لغوي ة المهم ات كتابي ة متعل قة مبوضوعات ونصوص تعليمي ة، يف إطار دروس الرتبية
، كتابة معلومات يف أعقاب مشاهدات، انطباعات من زيارة...أسئلة يف أعقاب قراءة   نص 

   ي ة، مناسبات مدرسي ة أو خارج املدرسة، حنو؛ كتابة جتربة شعوري ة، مهم ات متعل قة مبوضوعات اجتماعي ة، أنشطة صف
 هتنئة، دعوة للمشاركة يف عيد ميالد...

  

 مبادئ في التخطيط وتوصيات لطرائق في التعليم:
، ينبغي على املعل مة تشجيع تالميذها على الكتابة احلر ة، دون االلتزام بأي   وم األو ل من العام  منذ الي ة قواعد الدراسي 

 تقبل بنتاجاهتم مهما كانت جودهتا.ف ،وقوانني، خللق مناخ داعم مريح
 املش كالت ض  عف  تل ك وم  ن تش  غل حي   ز ا م ن تفك  ري وختط يط املعل م ة، م راحلهم مش كالت اخ  تالف عل ى التالمي ذ، يواج ه

   واليت تبدأ يف الصفوف األوىل. ،مهارات الكتابة اليت يعاين منها عدد ال بأس به من التالميذ
 معاجلتها وحماولة التلميذ دافعي ة تدين   أسباب دراسة ،التلميذ دافعي ة زيادة. 
  كف  اءة العالي  ة يف تعل يم جتع  ل التلمي ذ يكتس  ب مه  ارات الق راءة والكتاب  ة، وعل ى املعل م  ة أن متتل ك ال س  رتاتيجياتإاعتم اد

   .اسرتاتيجي ة التعليم اليت تناسب قدرات التلميذ، األمر الذي يؤد ي إىل تفاعل التلميذ معهإاختيار وتطبيق 
  ا.مهارات الكتابة تعليم ا مفص ال وموج ه   لتعليمللكتابة يومي ا،  لغوي ةالجيب ختصيص وقت من حصص الرتبية 
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 و بشكل تجانسة، متمايزة، يف إطار الصف  أينبغي اختيار اإلطار األكثر مالءمة لتعليم الكتابة: جمموعات م
 فردي .

  تدر ب املعل مات التالميذ على طرائق وآلي ات تساعدهم على توظيف معرفتهم وجتارهبم السابقة، يف مجيع جماالت
 املختلفة، واليت من شأهنا أن تسهم يف حتسني كتاباهتم. املعرفة

 

 التخطيط للكتابة
  تالئم  لغوي ةومفردات مالئمة وصحيحة، وعلى استعمال روابط لغوي ة تساعد املعل مة التالميذ على استعمال ثروة

 النص  املكتوب.
  نتاج كتابات إساعدهم على ت اتسرتاتيجي  إورة الكتابة على اكتساب مهارات و يتدر ب التالميذ خالل سري

 التحصيالت املطلوبة.  معايري ستويفت
 النص  أو تلخيصه(  من املمكن أن تكون للمهم ة الكتابي ة عالقة بالنص  املقروء )إجابة عن سؤال، أو التوس ع يف

.  أو مهم ة كتابي ة حر ة غري مرتبطة بأي نص 
 وأسلوهبا  الميذ من حيث؛ نوعها وهدفها ومضموهنا ومبناهاة وواضحة للتالكتابي ة مفص ل املهم ة ينبغي أن تكون

، كقص ة تعل موها، واإلشارة إىل جوانب تعل موها،  ،الكتاب   بداية القص ة،  مثل؛عن طريق عرض نص  منوذجي 
 أوصاف، حوارات بني شخصي اهتا...

  ِالزمالء وبشكل مستقل  و  ةماملعل  بل يتدر ب التالميذ على سريورة التخطيط للكتابة، عن طريق طرح أفكار من ق. 
 وتدريبهم على ترمجة أفكارهم بلغة منطوقة، وهذا يساعدهم على ترمجة اللغة أو النص  املنطوق إىل نص  مكتوب.

 مالئم؛ خطاطة، جدول... فكارهم، بواسطة متثيل بياين  ينبغي مساعدة التالميذ يف تنظيم أ 
 حسبل بات املهم ة الكتابي ة، والتقي د بتعليماهتا، وعلى تنظيم النص  در ب املعل مة التالميذ على االلتزام مبتطت 

، إضافة إىل استعمال الثروة  ، يالئم املهم ة، مع مراعاة الرتابط الصحيح بني أجزاء النص   لغوي ةالتسلسل منطقي 
 ا.وعالمات الرتقيم استعماال صحيح  

 سبب ونتيجة، بداية وهناية، مشكلة وحل ...الروابط املنطقي ة يف القص ة، تسلسل زمّي   ينبغي بناء مهم ات حول ، 
 حيث يقومون برتمجة أفكارهم إىل كالم منطوق، يديرون حوار ا بينهم،  ؛يكتبه التالميذ مع ا -نتج مجاعي  كتابة م

 ويقرتحون بدائل جلمل وعبارات ومرادفات.
 

 فحص الكتابة وتقييمها

   أن يتم  من خالله معاجلة قضايا  ؛مثل ،جراء عملي ات تدخ لا إلم  التمع ن يف اختيار النص  ليكون مالئِ من املهم
 ، أخطاء يف اإلمالء.مثل، كتابات التالميذ عموم ا  معظم يف ظهرت

   ة املعايري املت فق عليها، قد تنشأ فجوة بني كتاب حسبالتالميذ ال يكتبون نص ا  يف الصف  األو ل، حيث أن
لميذ. عليها الت هما ُيلي حسبيف هذه احلالة على املعل مة كتابة النص  بنفسها  .قصدهيالتلميذ الفعلي ة وبني ما 

التلميذ حول كتابته  مع حمادثةإلجراء هذه فرصة أيض ا و ن يرى نص ه املنشود. هذه الكتابة تتيح للتلميذ أ
 وحتسينها.



 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    62

 

 

   يربزون من خالله  ،الصف   زمالئه يف بعد موافقته، وإجراء نقاش معفض ل اختيار نص  كتبه أحد التالميذ، ي
، ونقاط حباجة للمعاجلة والتحسني. باإلمكان إجراء ذلك أيض    ،ا يف جمموعات صغريةمواضع القو ة يف النص 

هم  التوص ل لقصد الكاتب عن طريق أسئلة، واحلرص على من املواحلرص على أن حيصل كل  تلميذ على نسخة. 
 اختياره ملقرتحات زمالئه املناسبة له. 

   فق املعايري املت   حسب ألفضلفض ل اختيار ثالثة نصوص لثالثة تالميذ، عرضها على الصف  واختيار النص  اي
 ا. وعلى التالميذ تفسري سبب اختيارهم.عليها مسبق  

   يف إطار جمموعات صغرية، يقوم التالميذ بعرض التغيريات اليت أجروها على نص هم، مع فض ل إجراء نقاشات ي
 شرح أسباب التغيري.

  ،تباحث تخالل مراحل الكتابة املختلفة: كتابة مسو دة، إعطاء مردود، إجراء مراجعات تنقيح وصياغة جديدة
 .املعل مة مع تالميذها حول سبل حتسني النص  

 
 المستصعبينوساطة للتالميذ 

 صعوباهتم. ومعرفة التالميذ املستصعبني، التعر ف إىلينبغي على املعل مة 

  ا من خالل وأيض   ،الصعوبات اليت يواجهها التالميذ املستصعبون، من خالل نتاجاهتم الكتابي ة ةاملعل متشخ ص
 طريقة كتابتهم.

   ومتمايزة. حتسني كتابتهم يف جمموعات متجانسةهبدف هلم  جيب ختصيص وقت كاف 
 .ينبغي إجراء مراجعات متكر رة، مع مالءمة نوع الوساطة الحتياجاهتم 
 .باهتا  تساعد املعل مة التالميذ يف معاينة املهم ة الكتابي ة وتفح صها، وتوج ههم ليقوموا بتحديد أجزاء املهم ة ومرك 
 م عامل معرفتهم، اهتماماهتم وميوهلم. الئت اةمعط ةتساعد املعل مة التالميذ على تطوير أفكار كتابي ة حول موضوع

ث معهم حوهل ،ةتوج ههم إىل استحضار املعرفة الالزمة للموضوع  .اوتتحد 
   مة التالميذ على التخطيط للكتابةتساعد املعل  .  من خالل مشاركتها يف بناء النص  بشكل تسلسلي  ومنطقي 
  تالئم لغوي ة ومفردات مالئمة وصحيحة، وعلى استعمال روابط  لغوي ةتساعد املعل مة التالميذ على استعمال ثروة

، وتتالءم مع قدرات التالميذ ومعرفتهم   .لغوي ةالالنص 
  تشارك املعل مة التالميذ على بناء دليل لفحص كتابتهم وتقييمها، هبدف تعميق فهمهم لكل  ما هو مطلوب

 منهم يف املهم ة الكتابي ة.
  ا ألي ة صعوبات يف التهجئة أو بسبب مارسة الكتابة يف بيئة حموسبة، جتن ب  مبع، تسمح املعل مة، قدر املستطا

 ا.ا سلبي  على الكتابة تأثري   إعاقات حركي ة أو جسدي ة، قد تؤث ر
 

 استجابة الحتياجات التالميذ المتمّكنين 
  .ي  تقرتح املعل مة على التالميذ مهام  كتابية تثري الدافعي ة والتحد 
  يف بنائه. كتابة نص  ليتشاركوا  عندجمموعات متمايزة، من املفض ل دمج التالميذ، يف إطار  
 لكتابة اإلبداعي ة، كتابة نظري ، وتشج عهم على ا تقرتح املعل مة مهم ات متنو عة يف أعقاب قراءة ذاتي ة، أو تعل م

 .قص ة أو جتربة شعوري ة..
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 الذايت  لنص  كتبوه. يتدر ب التالميذ على بناء دليل للتقييم 
 

 التعليمّيةالبيئة 

   أن  تثري تعبريهم، وبعد  عةينتقل التالميذ إىل الصف  األو ل بعد أن يكونوا قد انكشفوا لبيئات تعليمي ة غني ة ومتنو
 .ة يف الكتابةكانت هلم جتارب أو لي  

  الضروري  بناء بيئة تعليمي ة حتوي زوايا كي يكون هنالك متابعة تتيح للتالميذ مواصلة مهاراهتم الكتابي ة، من
دة بضمنها بطاقات وبطاقات وغريها. وأيض ا " ووسائل للكتابة؛ ألوان، أقالم، أوراقأدوات  :وحمط ات متعد 

للذاكرة"، حنو؛ ملصقات حروف، مقاطع، كلمات تعل موها، كتب وجمالت وغريها. ومن املهم  ختصيص  مةعاد
 على اعتبار أن  النشر أحد الوسائل لتشجيع التالميذ على الكتابة. مساحة لنشر كتابات التالميذ،

 
 التقييم
  املردود اقرتاحات لتطوير ي  أو كتاب ، حول إنتاجاهتم وكتاباهتم. يتضم ن دود شفو تزو د املعل مة التالميذ، مبر

 ي ة.بسيطة وود  و  وتكون لغة املردود واضحة ،الكتابة
   :تباحث تتنقيح وصياغة جديدة،  ،كتابة مسو دة، إعطاء مردود، إجراء مراجعاتخالل مراحل الكتابة املختلفة

 ،  األمور التالية: يفاملعل مة مع تالميذها حول سبل حتسني النص 
o  مضمون النص  ومبناه هلدف الكتابة.بني الءمة املفحص مدى 
o .فحص اإلضافات أو التغيريات يف املاد ة واملضمون 
o   فحص مدى ترابط أجزاء النص .  وتالمحه الكل ي 
o .فحص صح ة التعبري واللغة واستعمال عالمات الرتقيم 
o  مالئمة. لغوي ةاختيار ثروة 

 سريورات نقدي ة حول  ءيف أعقاب التدريبات والنقاشات التقييمي ة، ختص ص املعل مة مساحة لتالميذها إلجرا
 نتاجاهتم الكتابي ة، ومبوجبها إجراء التعديالت يف كتاباهتم.

ا ملعاجلته هبدف تطوير الكتابة وحتسينها لدى ا واحد  يف أعقاب كل  نتاج كتاب  يقي مونه، ختتار املعل مة جانب  : مالحظة
 التالميذ.

 لنتاجاهتم الكتابي ة. أثناء الكتابة، ويف هنايتها.  ، ومبشاركة تالميذها، دليل تقييمطو رمن املفض ل أن تبّي املعل مة وت
 ي ة مالئمة لطبقة لغة التالميذ.الصياغة ود  واحلرص على أن تكون 

  يف مللف  اداخل  ، يضعه التلميذكل  شهرأو   كل  أسبوعمفض ل اختيار نتاج   بورتفوليو، -ملف التوثيقبناء .
ا حول وجتري املعل مة حوار   موضوعات وسياقات تعل مي ة متنو عة. بعضها خيتارها التلميذ وبعضها تطلبها املعل مة.

ن يقوم بتغذية راجعة خرى تتيح للتلميذ أ، وأسئلة أتوضيح الفرق بني مسو دة ومنتج هنائي   تطلباختياراته، 
 ومردود ذايت  حول تطو ر كتابته.
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 اّتصال وحوسبة
 ،ويتعل مون استخدام مهارات وتقني ات خمتلفة، مثل: ُيارس التالميذ الكتابة بواسطة احلاسوب ويتدر بون عليها  

ا، بناء روابط وإضافة صور ي  خطوط خمتلفة، تنسيق النص  وإخراجه فن    التعر ف إىلالكتابة على لوحة املفاتيح، 
بات أخرى   دةلوسائط املتعد  خصائص الوسائل التقني ة وااملطلوب. يستخدم التالميذ  حسبورسومات، ومرك 

 . كتاباهتملتحسني  
  املواقع املختلفة تشج عهم على الكتابة.يتدر ب التالميذ على فع الي ات يف 
 نسخ"،  :األيقوناتبواسطة  عادة بناء نص  وكتابته من جديدأثناء الكتابة تستطيع املعل مة اقرتاح منوذج إل"

، أ"لصق"، "حبث"، "استبدال"، تلوين   حتتهااإلمالئي ة املشار  تصحيح األخطاءو و إبراز أسطر خمتارة من نص 
 ...خبطوط محراء

  كجزء من التوثيق. املسو دات، ومجع النصوص للمقارنة بينهاحفظ 
 لتغيريات"...تبع ااِ ة: "أضف مالحظة"، "باإلمكان التعليق على املسو دات عن طريق أيقون 
 استالم مردود.عد، ت، حترير عن ب  : نقل ملف احاسوبي ة مثل باإلمكان االستعانة بأدوات 
    حموسب باإلمكان بناء ملف. 
  البيئة احملوسبة، موقع الصف  يف عن طريق نشر نتاجات التالميذ الكتابي ة  تشجيع التالميذ على الكتابةباإلمكان 

 موقع املدرسة.و 
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 غويّةللا معرفةال تطوير        الهدف الثامن 
 

 التالميذ وبعض. يف املدرسة التعليم من سنتني أوَّل يف بسرعة لغوي ةال مهاراهِتم يطوِّرون التالميذ معظم أنَّ  املعروف من
 الدراسة سنوات يف تزداد، اورمب   معهم، تستمر   املرحلة هذه يف املهارات هذه اكتساب يف مشكالت من يعانون الذين

م يف  الذين التالميذ هم االبتدائي ة املرحلة هناية يف القراءة يستصعبون الذين فالتالميذ. الالحقة نوا من التقد  مل يتمك 
 .امتالك مهارات القراءة يف مرحلة الروضة والصف  األو ل

 تتم   يتم  التعم ق يف اللغة أثناء فهم وإنتاج نصوص حمكي ة ومكتوبة، إذ جيد التالميذ فيها سياقات تعل مي ة وات صالي ة.
بات اللغة يف املدرسة االبتدائي ة  ي   ضمن فقطالدراسة املنهجي ة ملرك   ة، مع الرتكيز على وظائفها يف الكالم.سياقات نص 

قوانين ، فمعرفة (12 ، صلغوي ةالمنهج الرتبية ) الرتكيز على اجلانب الوظيفي  للكلمة وإمهال ما عداها ةعلى املعل مو 
 ابلورة وتنمية ملكة اللغة العربي ة لدى التلميذ ُيكنه تعي أن ه إذا استطاعا أن ت، كذلك عليهاللغة وسيلة وليست غاية

يض ا يف تدريس فقط بل أ لغوي ةال دروس الرتبية من املهم  تدريس اللغة ليس يف .لغوي ةالاالستغناء عن كثري من القوانني 
 جماالت املعرفة املختلفة. 

 

 ت المطلوبة في المنهج التعليميّ التحصيال

  .1(020-24، وص 67، املنهج صي: معرفة وفهم واستعمال )انظر لغوي ةالاملعرفة : 5التحصيل المطلوب 
  لغوي ة الاألصوات.  ومتثيلها الكتاب ، الصرف، النحو، داللة األلفاظ، اإلمالء والرتقيم واخلط 
  د التحصيالت ال   لغوي ةاليعرض منهج الرتبية على التلميذ أن يت تفصيال للتحصيالت املرحلي ة يف هذا اجملال، وحيد 

ا على تنفيذها يف أعقاب املمارسة والتعل م يف املراحل العمري ة املختلفة )هناية الصف  يعرفها، وأن يكون قادر  
 الثاين، هناية الصف  الرابع وهناية الصف  السادس(.

 ل.التعل مي ة يف الصف  األو  تعترب التحصيالت املطلوبة يف هناية الصف  الثاين والتحصيالت العاملي ة، موج ها للعملي ة 
 .020-24 صفحة لغوي ةالة اليت حتق ق التحصيالت املطلوبة مفص لة يف املنهج التعليمي  للرتبية التحصيالت املرحلي  

                                                                 
ث وأباه بصيغة المذّكر وما إلى المقصود أّن التلميذ في البداية يستعمل اللغة دون أن يعي قواعدها، فهو ينادي أّمه بصيغة المؤنّ  .1

يتعلّم النحو  رةخّ الفطرّي الالمنهجّي بواسطة تطوير الوعي اللغوّي عند التلميذ. وفي مرحلة متأ في المدرسة يتحّول هذا االستعمالذلك. 
 .لغة -. ميتا3. الوعي اللغوّي 1االستعمال )البيت والبيئة(  .7لغة من حيث:  -واإلعراب وكلّ ما هو ميتا
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 تعليم في الوتوصيات لطرائق التخطيط  مبادئ في
  د املعل مة املواضيع من خالل و اليت تالئم الفئة العمري ة للتالميذ، باالعتماد على املنهج التعليمي   لغوي ةالحتد 

لفهم النصوص، وتشمل الوحدات  ، وتكون املواضيع بارزة وضروري ةالتعليمي ةالنصوص الواردة يف الوحدات 
. يفتسل ط الضوء عليها، وتوض ح مدى تأثريها ومسامهتها  ما، لغوي ةنصوص ا تتناول قضي ة  التعليمي ة  فهم النص 

 
 محكّيةمن خالل سياقات نصّية مكتوبة و لغوّية اليتّم اختيار القضايا 

 ، وطرائق استعمالها في النّص المكتوبستفهاممعرفة عالمات الوقف: النقطة وعالمة اال
  ة، وهكذا تساعدهم تقوم املعل مة بتمييز عالمات الوقف للقر اء، لتوضيح حدود الوحدات النحوي  قراءة نص  عند

، مثلجيب التأكيد على أمه   يف فهم اجلمل. هنالك  تظهر لنا أن   ؛ عالمة االستفهام هذهي تها ودورها يف النص 
 لشخصي ة.داخل ا حوار ا جاري ا بني شخصي ات القص ة، أو أن  هنالك حديث ا وحوار ا

 .على املعل مة توجيه  التمييز بني عالمات الوقف ُيكن أن يكون داعم ا للقارئ، ويطو ر من طالقته يف القراءة
 الوحدات النحوي ة املنتهية بعالمة وقف.اجلمل و تابعة وم لقراءةلتالميذها 

 مثل؛ تغيري نربة اجلهري ة القراءة خاص ة  يف على القراءة بنربة صوت مالئمة لتلميذتساعد عالمات الوقف ا ،
 الصوت عند السؤال.

  بشكل هلا  يفهموا أن  استعماهلملعند الكتابة جيب تعليم التالميذ استعمال عالمات الوقف، لتخدم قصدهم، و
 .  صحيح، يساعد املتلق ي يف فهم النص 

 على قراءة نص هم قراءة ، و/ أو إعادة كتابة نصوص، جيب حث  التالميذ كجزء من عملي ة الكتابة يف مسو دات
 ع اليت حتتاج لعالمات وقف.جهري ة، كي يسمعوا أنفسهم، وُيي زوا املواضِ 

 
 تمييز كلمات تتبع لنفس "العائلة"

  مفض ل اختيار كلمات معناها هام  يف مضمون ، ، مع توسيع معرفة التالميذ عند قراءة نص  يف الصف  النص 
كلمات من على   . أحيان ا حيتوي النص  )جذرها( لنفس عائلة الكلمة، عن طريق استخراج كلمات إضافي ة حوهلا

التالميذ على اشتقاق كلمات جديدة لكلمة  نفس العائلة )اجلذر( وعلى التالميذ متييزها. باإلمكان حث  
 ؛، مثلوالطلب من التالميذ اشتقاق كلمة جديدة من نفس عائلة ،. باإلمكان اقرتاح مبىن معني  معطاة

  ة )مدرسة(. xxxكلمة " درس" بواسطة املبىن م   
  ة )مكتبة(. xxxكلمة " كتب" بواسطة املبىن م 
 )ملعب(. xxxكلمة " لعب" بواسطة املبىن م 
 ة )سهرة(. xxxكلمة " سهر" بواسطة املبىن 

  عقاب الكتابةأيف،  ، هم  حتديد كلمات من  من املوكجزء من عملي ة الكتابة يف مسو دات و/أو إعادة كتابة نص 
 مة تعليم التالميذ أن  . دور املعل  كتابة،  كاتب،  ت  كتبنفس اجلذر:  ها تتبع للكن  أخطأ يف كتابتها قد  تلميذكتابة 

 هنالك عالقة ذات معىن بني املفردات الثالث، وتظهر العالقة أيض ا مببىن الكلمة وشكلها.
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 ب   ةتار املعل مخت اجلملة والنص  بأكمله، و وض ح مسامهته يف فهم الكلمة تلقي الضوء عليه، تا لغوي ا من النص  و مرك 
 مثل: إذا وردت كلمة "زارت" من املمكن التطر ق إىل مدلوهلا ومعناها باالعتماد على دالالهتا للمؤن ث.

 .احلرص على تكثيف التدريبات لتطبيق املعرفة اجلديدة املكتسبة يف إنتاج نصوص مكتوبة وحمكي ة 
 

 سات التالميذ وتطبيقاتهمممار 
  بات يف سريورات فهم املقروء، واستخالص املعىن من  لغوي ةاليستخدم التالميذ معرفتهم املكتسبة حول املرك 

 نصوص مكتوبة وحمكي ة.
 

 فّعالّيات للتالميذ المستصعبين
 بات اللغوي ة، مثلرفتهم حيتاج التالميذ املستصعبون إىل تدريبات وممارسات مكث فة ومتكر رة لتعزيز مع  باملرك 

، وحت بات اليت تسهم يف فهم النص   .سني التعبري الشفوي  والكتاب  احلروف الشمسي ة وغريها من املرك 
 النص   للتوس ع يف معرفة كلمات جديدة و استعماهلا، أو التدر ب على كتابتها، باإلمكان عمل ذلك يف إطار

اجلذر وبتصريف خمتلف، أو حتذف منه كلمات  ةتتم   كلمات لنفساملعل مة  ، حتذف (Close) / احملَكماملغلق
 جديدة.

  تطبيق املعرفة املورفولوجي ة )تصريف واشتقاق كلمات من نفس اجلذر(، عن طريق التدريب على تصريف كلمات
 يف أعقاب قراءة حدث بصيغة املؤن ث.

 :مثل ، بة يف النص  استخالص املعىن كوسيلة مساعدة يف فهم  تدريب التالميذ على تقسيم اجلمل الطويلة واملرك 
 العالقات بني أجزاء اجلملة.

   عالقة  ؛مثلى، تعليم الروابط لفهم املعىن، كوهنا األساس يف حتديد العالقة املنطقي ة بني اجلمل يف نص  معط
 تضاد ، مقارنة، إضافة، سبب...

 ور ا أساسي ا لعوائق أخرى يعاين منها تشك ل الصعوبات يف الصرف )تصريف واشتقاق كلمات من نفس اجلذر( حم
التالميذ املستصعبون، وال يت تظهر يف القراءة، الكتابة والتكل م. ويتم  معاجلة هذه الصعوبة عن طريق تدريبات 

 كلمة مزارع، يف مجلة:   التلميذ شتق  أن ي ؛ات من خالل السياق، مثلمكث فة لتصريف واشتقاق كلم
  .شجرَة ب رتقال _____  زرعَ 

 
 استجابة الحتياجات التالميذ المتمّكنين

ي ا، ترد فيها ظواهر لغوي ة قد   تقوم املعل مة بتشجيع التالميذ املتمك نني على قراءة وكتابة ماد ة قرائي ة تشك ل حتد 
ي ا جلميع التالميذ.  اكتسبوها من قبل. من املستحسن تشجيع التالميذ على تطوير ألعاب ومهام  تشك ل حتد 
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 )חטיבה צעירה( تطوير مهارات اللغة في طبقة الصفوف الدنيا: 2ملحق 

 األّولللصّف  رحةقتقائمة كتب المطالعة المأّوال( : 1ملحق 
 الثاني للصفّ  رحةالمقت المطالعة كتب قائمة( ثاني ا           

 : قائمة عناوين لمواقع إلكترونيّة لفهم المسموع3ملحق 

 
 

  

 مالحقال
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 חטיבה צעירה() تطوير مهارات اللغة في طبقة الصفوف الدنيا: 2 ملحق

أبناء إليهم  ا ينضم  ت، وأحيان  سنوا 7 -5 بني ينفرد به أوالدهي إطار تربوي  ممي ز ( חט"צ)طبقة الصفوف الدنيا 
د األجيال( يف "بيتما ي عرف ب) مع اتعل م ا ذا معىن  يتعل مون  .الثماين سنوات  -يعمل كوحدة إداري ة "واحد تعل م متعد 

 تضم  سبع فئات عمري ة.  جغرايف  مالئم، يف مدرسةتربوي ة داخل مبىن  
من ألعاب )معىن مهم ة وذات ممارسات وجتارب تعل مي ة  توظيف ويف خنراطااليتم  الدمج بني الرغبة يف  يف هذه الطبقة

مهم من أجل حتقيق أهداف الوزارة الرتبوي ة.بني ، و (وأشغال  الرغبة يف رفع التالميذ وتقد 
 ي عَمل على حتقيق هذه األهداف بواسطة الطرائق األساسي ة اآلتية:

  هام  بني ما بناء تواصل تربوّي سنوات(، بواسطة  6تطو ري ة جر اء االنتقال )يف عمر  –جتنب  صدمة عاطفي ة
 (.00-5جيري يف عامل األوالد يف البستان وبني عاملهم يف املدرسة )

 يف جهاز الرتبية والتعليم بشكل ناجح، من خالل استدعاء ممارسات تلميذ وضمان اندماج ال تقليص فجوات
ر وتدرجيي  لثقافة املدرسة التنو ري ة، وممارسات غني ة املراحل األوىل؛ انكشاف مبك   يفوجتارب تعل مي ة يعو ل عليها 

 .  ومتنو عة وتفاعل اجتماعي  متغري 
 يتمت ع األوالد داخل إطار تربوي  داعم، مسل  وممتع، فع ال تطوير القدرات الذاتّية لكّل ولد واستثمارها .

، ويت مون ومتحد   جمال التطو ر املخم ن عندهم. حسبقد 
 طّور شامل عّلم ذو معن ى وتت(Holistic) :لألوالد والذي يشمل 

o .م  تنمية التصو ر الذايت  اإلجياب ، وتعزيز ثقة الولد بنفسه، من منطلق أن  باستطاعته التعل م والتقد 
o .تطوير الكفايات التنو ري ة، التفكريي ة والتكنولوجي ة 
o  قيم ومهارات حياتي ة.تطوير 
o .تطوير التذو ق للفن  والشعور به 
o .تطوير القدرات على التواجد يف البيئة احمليطة والتعامل معها 
o   املختلفة. تطوير قدرات للتعبري الذايت  بواسطة اللغة، احلركة، األلعاب والعمل باملواد 
o .توسيع عوامل املعرفة واملصطلحات 
o املستقل . -لتعل م الذايت  االبحث و  تعل م عن طريقاكتساب عادات لل 

 د توّجهات التعّلم البنيوّي/ البنائّي ؤكّ تعّلمّية ت -مّيةتطبيق طرائق تعلي(Constructivist)  واليت تدمج
 ، والتعل م من خمتلف املباين االجتماعي ة يف إطار تربوي  االجتماعي ة -اص ة ألعاب الدرامااأللعاب بأنواعها، خ

د األجيال.  متعد 
 ثقايف ، فالتفاعالت االجتماعي ة  -: يتم  التعل م داخل سياق اجتماعي  التعّلم ضمن تركيبة اجتماعّية مختلفة

بيئة تعل مي ة إنساني ة تشابه تلك البيئة  ئي  اجليل يف طبقة الصفوف الدنيامهم ة لكل  تطو ر. يفرز الرتكيب ثنا
 فاألوالد يتعل مون من بعضهم.  ،احلقيقي ة للولد )خارج جدران املدرسة(. وهكذا يتاح له تعل م طبيعي  

نهم معرفتهم من اجملموعة يف واملتدر بون البالغون ي عم ق        طريق عن ومراجعات، تدريبات بواسطة املاد ة من ومتك 
 .سن ا بينهم من لألصغر ؛(Modeling) ومنذجة توضيحات إعطاء    
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 نيخمتلف (اللعب باملواد  من خالل املمارسة و أعمق )وتعل م  ،والذين حيتاجون لوقت أكثر ،منهم ال ي عترب البالغون 
م يستطيعون تعزيز ثقتهم بنفسهم عن طريق التواجد مع األصغر منهم دون قلق أو نيأو مستصعب ، بل إهن 

 ختو ف.
   ة عن طريق تقليد يتعل م األوالد الصغار من البالغني منهم، سلوكي ات اجتماعي ة متنو عة وسلوكي ات قرائي ة وكتابي

 .زمالئهم األكرب
  مون ويطو رون من كفاءاهتم، ومن معرفتهم ومن األوالد الذين مل يتدر بوا كفاية ومل يتمر سوا يف املهارات، يتقد 

الكتابة وأي  و الولد املهتم  بالقراءة يستطيع ن طريق استعانتهم مبن يكربوهنم سن ا. أدائهم للمهارات املختلفة، ع
التعل م مع األكرب منه سن ا، ويف ذات الوقت بإمكانه مواصلة اللعب واالستمتاع باألنشطة  موضوع آخر

 والفع الي ات املختلفة.
  يال وتوسيعه يف إطار قص ةمن خالهلا مبمارسة اخل: هي فع الي ات يقوم األوالد االجتماعّية-فّعالّيات الدراما 

تعتمد على مبدأ التقليد. والتقليد حالة حياول الولد من خالهلا تقم ص شخصي ة اختارها، تكون من عامل 
الكبار، مع التعامل الرمزي  بأشياء حقيقي ة أو خيالي ة. هذه الفع الي ة هي ضروري ة للولد، تساعده، وبشكل كبري، 

، املعريف  واجلسدي .على التط ، االجتماعي   و ر العاطفي 
 :يتيح تفاعال واندماج ا وتواصال متنو ع ا بني األوالد، عن طريق االستعانة باحملادثة والقراءة الذي و  البرنامج اليومّي

راكز والكتابة، سواء كان ذلك أثناء الفع الي ات املتنو عة من ألعاب وأشغال، أو أثناء القيام بنشاط داخل امل
وتريته الذاتي ة، ومن ناحية أخرى يتيح له املشاركة  حسبالتعل مي ة املختلفة. يتيح الربنامج اليومي  للولد أن  يتطو ر 

سرتاتيجي ات خمتلفة وفق احلاجة. إإطار جمموعات صغرية، والعمل على تعل مي ة وتقييمي ة يف  -يف سريورات تعليمي ة
ية واملعل مة تقومان بدور الوسيطتني يستطيع من خالهلا املمارسة والتدريب، واملرب  يت لكل  ولد مساحته ال  ف ،وهكذا

 تلبية الحتياجاته.
 مشرتكة ملراكز  ومنطقة ،: الصفوف األم  : تضم  البيئة التعليمي ة يف طبقة الصفوف الدنيا منطقتنيبيئة تعليمّية

بنصوص خمتلفة يف مستوى ت رفق و تتضم ن؛ األنشطة والفع الي ات املختلفة، األلعاب، األشغال، املكتبة.  ،التعليم
 مقروئي تها، حتف ز الولد وتشج عه على ممارسة الكتابة والتعبري.

 اه عن طريق دعم وتعزيز مكامن القو ة عند الولد ومسؤولي ته جت :تلبية االحتياجات المختلفة لألوالد المختلفين
تعرف مجيع  فراد هذا الطاقمواحدة من أ . وهكذا كل  "واحد اسطة تنظيم طاقم يعمل داخل "بيتالتعل م، وبو 

  مرب يات ومساعدات ومرك زات(. 3-0ولد ) خاص ة لكل  و األوالد معرفة جي دة، وتسهم بتخص صها مسامهة فريدة 
  :بواسطة موارد املدرسةأو عن طريق كفاءات طاقم "البيت"  انك  سواء  جمع موارد. 
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 تطوير الكفايات اللغويّة في طبقة الصفوف الدنيا
وأساليب من أحاديث األوالد ؛ دأ من احلديث اليومي  والتكل مال جدال على أن  الرتبية تب :1اللغة المنطوقة/ المحكّية

 در س يف املدرسة. فتكون لغتهم أسهل ومباشرة أكثر يف املهارات التنو ري ة اليت ت   .يف مهارات التكل م تعبريهم،
وعن طريق التواصل والتفاعل  ،عديدة ليعرب  األوالد من خالهلا يتيح الربنامج اليومي  يف طبقة الصفوف الدنيا فرص ا

د األجيال يوس ع من ثروته اللغوي ة، ومن و طقه للكالم، ومع طاقم له أمه يته وتأثريه. وهبذا حيس ن الولد من ن ،املتعد 
 أفكاره، وأيض ا من مهاراته االت صالي ة، باإلضافة للتدريب والتعل م يف أطر اللقاءات التعل مي ة.

املعرفة عن اللغة املكتوبة متنو عة ومرك بة، وتضم  كذلك املعرفة عن وظائف اللغة املكتوبة، واملعرفة عن  اللغة المكتوبة:
 ممي زات الكتابة يف سياقاهتا املختلفة، واملعرفة حول قواعد الكتابة، واملعرفة حول قوانني املنظومة الكتابي ة وغريها. 

ر وعيهم للبيئة احمليطة. فمنذ الوالدة ينكشف األوالد للمطبوعات اليت تظهر تتطو ر الكتابة عند األوالد بالتوازي مع تطو  
 ينكشف معظم األوالد على كتب خمتلفة وغريها...فة األطعمة املختلفة، املالبس، و على اللوحات التجاري ة، أغل

د للغة املطبوعة واستعماالهتا، يفهم األوالد أن  للكتابة  هدف ا وهي وسيلة للتعبري. على ضوء هذا االنكشاف املتعد 
 سنوات، يقل دون الكبار وخيربشون "بكلمات" "ويكتبون" قصص ا. 4-3أطفال يف سن  

رة، قبل بدأ يف مرحلة مبك  توالقراءة وقوانينها  يف طبقة الصفوف الدنيا، جيب التطر ق حلقيقة أن  نشوء براعم الكتابة
ا للمعرفة التنو ري ة اليت سيكتسبها الولد الحق ا.االنكشاف للتعليم الرمسي  بكثري. وهذا هام  وضرور   ي  جد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .
1

 معياريّة.–هو التكلّم بلغة سليمة يجب التذكير، بآّن المقصد 
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 ""نيجيل هول حسبمميّزات البيئة التعليميّة التي تطّور الكفايات اللغويّة 
The emergence of Literacy, 1987)                      ) 

 التطبيقات الممّيزات
تسجيل منظ م لسري األنشطة 

 والفع الي ات 
   ل الربنامج اليومي  لوحة تفص 
 إعالنات تتطر ق إىل األنشطة والفع الي ات املختلفة ونتائجها 
 إعالنات حول الفع الي ات الفردي ة واليت تتم  يف جمموعات صغرية 

 و درجأوالرفوف تشري إىل حمتوى كل  رف   وضع ملصقات على اخلزانات  لوحات وملصقات للتوضيح 
 تعليمات واقرتاحات توض ح كيفي ة استعمال كل  جهاز 
 تكون مجيع امللصقات واللوحات نظيفة وواضحة 

وظائف مكتوبة من قبل الولد أو 
 ُيليها الولد على أحدهم

 

  سبوعاأل خاللوظائف مقد مة 
  ت يف املدرسةن  ف ذوظائف 
 وظائف قام األوالد بعرضها 
 أعيدت كتابتها وظائف 

ملصقات للشرح ترافق العرض/ 
 املعروضات

 ل امل اليت حتتويها وتشرتك يف  واد  معروضات خمتلفة ترافقها لوحات تشرحها، أو تفص 
 إعدادها

 تعليمات الفع الي ة/ النشاط
 

   ة تتيح للولد العمل بشكل مستقل  بطاقات مهم 
  إجرائهاضافة أو تعديل أو املبادرة يف إيسمح لألوالد 

 مرئي ة مسج لة -صوتي ة مواد  مهم ات تقرتح على الولد التعامل أيض ا مع   مرئي ة مسج لة -صوتي ة مواد  عرض 
وجتهيزات لتوثيق املهام   مواد  

 واألنشطة اللغوي ة
 

  ،ات وجتهيزات مالئمة لألوالد: أقالم رصاص، أقالم حرب، ألوان، أوراق، دفاتر معد 
 وآلة للطباعةلوحات صغرية، حاسوب 

 ات واألجهزة بسهولة وراحة تم  جيب أن ي  احلصول على املعد 
مكان الفع الي ات/ األنشطة 

 ومساحتها
  جيب ختصيص أماكن هادئة للمراكز اليت يتم  فيها تنفيذ فع الي ات القراءة والكتابة، حبيث

 واالستماع إليها مواد  تتيح لألوالد تسجيل 
 املالئمة له  واد  خيص ص لكل  مكان امل 
  ه ملراكز الفع الي ات املختلفةيتم  الت و  حسبعلى برنامج خمط ط له مسبق ا و/أو  بناء   ج 

 بتوجيه من الكبار/ اآلخرين اختيارات األوالد و/أو
مصادر املعلومات، حنو؛ قوائم، بطاقات، كتب، إرشادات االستعمال والعمل،   مصادر املعلومات 

 برامج حموسبة، قواميس وموسوعات، أفالم وتسجيالت، (كتالوجات)مصن فات 
 زوايا للفع الي ات املسرحي ة والدراما؛ طبيب، بيت، مكتب، طوب للبناء، دك ان وغريها  فع الي ات يف جمال الدراما واملسرح

 ا تنفيذ فع الي ات يف جمال الكتابةهذه الزوايا تستدعي أيض  
جريدة،  ؛بوعات الصادرة من بيئتهم وحميطهماألوالد بفع الي ات تعتمد على املطينشغل   احمليطة مطبوعات من البيئة

جمالت، دليل اهلاتف أو التلفزيون، الدليل السياحي ، كتب الطبخ، قائمة مشرتيات، 
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قائمة مدعو ين، ملصقات األغذية، أغلفة، يومي ات، جدول السنة/ الرزنامة، نقود 
 وغريها

 وملو نة جتذب األوالد لتصف حها توجد للكتب أغلفة مجيلة  الكتب كجزء من املعروضات
   توجد كتب تالئمه يف كل  مركز تعليمي 
  موسوعات وقواميس مصو رة متنو عة 
 كتب من إنتاج األوالد 

 مجيع الكتب صاحلة للقراءة ويف وضعي ة جي دة  أنواع الكتب وجودهتا
 جمموعة كتب متنو عة يف مستوى مقروئي تها ويف أنواعها 

 لوحات ورفوف للعرض، يستطيع التالميذ عرض وظائفهم، أعماهلم، إعالناهتم...  أماكن للعرض
  ات وجتهيزات مالئمة، حنو؛ كتب، أطر، دبابيس ومشابك... كي يستطيع األوالد معد 

 بنفسهم عرض أعماهلم
 احلفاظ عليها مشاركة التالميذ يف بناء البيئة التعليمي ة، يف تفعيلها ويف  مواقع التالميذ ودورهم

 االحتياجات / الصويت ، كي تلب  باإلضافة للتسجيل الكالمي   وسائل مساعدةاستخدام   استخدام أدوات متنو عة للعرض
 املختلفة للتالميذ

 اللغة؛ املنطوقة واملكتوبة معرفتهم يف جمايل وعن ،إعطاء جمال لألوالد للتعبري عن قدراهتم  التعبري عن معرفة األوالد
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 2ألّولللصّف اقترحة لمطالعة الماقائمة كتب  :ّوالأ: 1ملحق 
 يّةكتب محلّ  . أ

 

 ف/المؤّل 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

 / إصدار السلسلة

 مكان
سنة 
 النشر

 ملّخص الكتاب لصفوف
 

1.  
 
 

 نفين عثامنة
 

 هيا ترسم
 

مركز أدب  
 األطفال

ة ة األكاديميّ يّ الكلّ 
للتربية_ ة العربيّ 
 حيفا

هيا طفلة تحّب الرسم، ورسم  األّول 2002
فتطلق العنان  .الدوائر تحديد ا

لمخيّلتها وترسم العديد من 
 ة المحيطة بها.األشياء الدائريّ 

2.  
 
 

 ميساء فقيه
 

 ريما والبحر
 

مركز الكتاب_  
 الرينة
 

اء يبنون مجموعة من األصدق األّول 2002
ون ؤ قصر ا من الرمال ويتفاج

بقدوم األمواج لتهدم ما بنوه. 
فيقّررون إعادة بناء القصر مّرة 

 أخرى.
3.  
 
 

 ماني جبارينأ
 

عندما 
ابتسمت 

 الزرافة

 براعم الزيتون
 

 –شيء كلّ 
 حيفا
 

األّول  1002
 والثاني

حوار ونقاش بين حيوانات 
الغابة مع الزرافة  )القّصة 

 (.آلخرتعالج تقبّل ا
4.  
 
 

حمد أد. 
 سليمان

 

 طفال مل األأج
 

مركز ثقافة 
 الطفل

 

مركز ثقافة الطفل 
 سواراأل

األّول  1020
 والثاني

طفل ينظر في المرآة 
"هل أنا جميل؟"  ويتساءل:

ن يحصل على كّل أيتمنّى 
شيء جميل في وجوه 

يكتشف وفي النهاية  ،أصدقائه
 أنّه أجمل األطفال.

5.  
 
 

و أبعليا 
 شميس

 

 لو كنت غيمة
 

 براعم الزيتون
 

 -شيء كلّ 
 حيفا
 

طفل يتمنّى أن يكون غيمة  األّول 
تتنوّع في صورها وأشكالها؛ 
في سمع الناس ضحكاته أو 

قطع الشارع بأمان وحاالت ي
 أخرى.

د علي محمّ   .6
 طه
 

 وجبة فطور
 

ة ة العربيّ يّ كلّ لا 
للتربية في 

 حيفا -سرائيلإ
 

الطفل سميح ال يحّب تناول  األّول 1002
فتتحّدث معه  ،طعام الفطور

جميع مرّكبات الفطور 
ة، مثل: البيض، العسل، الغذائيّ 
يّة لكي تقنعه بأهمّ  .ةر الخض

الحرص و تناول طعام الفطور، 
على التنويع فيها لبناء جسم 
 قوّي وسليم، بأسلوب ممتع

 .وكالم مسجوع

                                                                 
2

لثاني، والتوصية عليها من قبَل لجنة خاّصة عيّنت تمّ اختيار الكتب في قوائم كتب المطالعة الواردة في هذه الوثيقة للصفّين األّول وا. 

 من قبَل وزارة التربية والتعليم، عملت وفق معايير محّددة.
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7.  
 
 

 سميح ناطور
 

موسوعة آداب 
 الصغار 

 سرةآداب األ
 

موسوعة آداب 
 الصغار 

 

 آسيادار 
 

 األّول 2006
 الثانيو 

عّدة حاالت وأحداث يظهر 
فيها الطفل رازي وهو يقوم 

بعّدة تصرفات إيجابيّة،  
 كمساعدة العائلة...

8.  
 
 

 -هام دوريإل
  تابري

فراس 
وأصحابه 

 الثالثة 
 

األّول    فراس
 الثانيو 

قّصة شعبيّة من التراث، 
تتحّدث عن الصدق في 

الحديث، وتجّنب الكذب أو 
اء الحقيقة. بلغة شعريّة إخف

 مسجوعة.

ناطور ونصر   ي كالورد               خدّ  فاضل علي            .2
دالية  –الدين

 الكرمل      

مجموعة شعريّة لألطفال،  األّول 
 -مضامينها ذات قيمة تربويّة

 ثقافيّة.
10.  
 
 

 فاضل علي
 

مركز أدب   لي الدنيا 
 األطفال العربيّ 

األّول  1226
 الثانيو 

تتناول قضايا  مجموعة شعريّة
 تربويّة، -اجتماعيّة

موضوع حقوق إلى  تتطّرق
 الطفل.

ومفرداته تثري لغة التلميذ 
 وأفكاره.

 عايدة خطيب  .11
 

 طفال شعار األأ
 

يّة العربيّة الكلّ  
 للتربية حيفا

ثقافيّة  -تربويّة مجموعة شعريّة األّول 
من حياة التلميذ، تعكس 

 احتياجاته ومشاعره.
  نبيهة جبارين  .12

 

أنشودة 
 الصباح

 

دار الهدى  
 -للطباعة والنشر

 كريم

 ثقافيّة -تربويّة مجموعة شعريّة لاألوّ  
ق لبيئة الطفل ومحيطه، و تتطرّ 

ما يحدث معه في طريقه للمدر 
 سة أو عودته منها.

 سلمان   .13
 جبران

 -صغار لكن
 قصائد للصغار

 -براعم الزيتون 
 شيء مكتبة كلّ 

 لوّ ألا 2002
 والثاني

    من عالمأشعار تطرح قضايا 
 الطفل بلغة بسيطة وسلسة.

 

 كتب من العالم العربيّ  . ب
 

  ف/المؤّل 

 المترجم
عنوان 
 الكتاب

 / إصدار السلسلة

 مكان
سنة 
 النشر

  ملّخص الكتاب لصفوف

1.  
 
 

 عبير الطاهر

 

كّل شيء على 
 ما يرام

  

 انمّ ع 
 

 األّول 2005
 الثانيو 

الستقبال قّصة عائلة تستعّد 
ضيوف على الغداء، وما 

من أحداث  يحدث معها
ومفارقات ومشاكل في ذلك 
اليوم، لكن رغم ذلك تتدّبر 

مورها ويصبح  كّل أالعائلة 
 .شيء على ما يرام

2.  
 
 

 عبير الطاهر 
 

 ال أحد يحبّني
 

 -دار المنهل 
 انعمّ 
 

 األّول 2000
 ثالثلل

يقّرر علّي مغادرة البيت 
ه جدّته، ألنّ  قامة في بيتواإل

يشعر بالظلم من قبل جميع 
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أفراد أسرته، لكنّه يفاجأ بحفلة 
وها له، فيقّرر تأجيل أعدّ 

 .الرحيل
3.  

 
 

 تغريد النّجار 
 

 كعك
 

 أحسن صديق
 

سلوى للدراسات 
 عّمان -والنشر

 

 األّول 2007
 ثالثلل

سمسم، مع بائع كعك  عليّ 
، عنده قّط يحّب أن يلعب معه

في رقبة ذات يوم تعلق كعكة 
فيبدأ علّي بمطاردة  ،القطّ 

القّط الشقّي السترداد 
 الكعكة.

4.  
 
 

 رتغريد النّجا

 
لماذا أنام 

 باكر ا؟
 

سلسلة 
 الحلزونة

 

سلوى للدراسات 
 عّمان -والنشر

 

 -الثاني 2008
 لرابعا

 

عن موعد  ر اتتأّخر جود كثي
التلفاز خلسة،  وتشاهدنومها، 

يغضب والدها ألنه سيتأّخر 
عن عمله بسببها  اأيض  

فيعاقبها. لكنها تستغّل فترة 
 عقابها لتنّفذ مشروع ا ممتع ا...

5.  
 
 

 صفاء عمير
 

 اأنا لست شقيًّ 
 

 قصص مرح
 

مركز المصادر 
 رةللطفولة المبكّ 

 

 األّول 1228
 الثانيو 

طفل يدافع عن اّتهامات 
ا، بأسلوب الكبار له لكونه شقيًّ 

 مسجوع وجميل.
6.  

 
 

 محمد الظاهر 
 

 ماذا ترى..؟   
 

مؤّسسة تنمية  
 عالم الطفل

 

حيوانات ال عن تعريف األّول 2000
 واأللوان، بلغة شعريّة سلسة.

7.  
 
 

 وائل حمدي
 

المفّتش فلفل 
وسّر اختفاء 

 الموز
 
 

 عالم سمسم
 

 -دار الشروق
 القاهرة

 

 األّول 2005
 لثانيوا

فلفل  نمنم يدعو صديقه
جمع الموز في بلمشاركته 
ويفاجأ الجميع بأن مزرعته، 

طف واختفى، الموز كلّه قد ق  
فيبدأ فلفل في حّل لغز اختفاء 

 الموز.

8.  
 
 

 صفاء عمير
 

تعال العب 
 معي
 

سة تامر مؤسّ  
للتعليم 
 يّ المجتمع

 

 األّول 2010
 الثانيو 

 ة طفل يحاول بكلّ قصّ 
الوسائل أن يدفع والده 

 عب معهالمشغول دائم ا للّ 
آخر األمور تّتخذ منح ى  ولكنّ 

 ة.في نهاية القصّ 
بلغة بسيطة  كتاب شعريّ 

 .وجميلة

2.  
 
 

 عبير الطاهر
 

 فوق السطح
 

 ةالمكتبة البيتيّ 
 

دار ياسمين 
 للنشر والتوزيع

 

ولد خائف ال يستطيع النوم  األّول 
بسبب األمطار والرياح التي  
كانت تضرب سطح البيت 

تصف القّصة  و والشبابيك، 
كيف تعامل هذا الولد مع 

 .في تلك الليلةهواجسه 
لجنة تطوير   .10

مهارات 
 القراءة

لوني ال 
 يعجبني

 

 -دار المنهل 
 انعمّ 

 األّول 
 الثانيو 

قطّوط يريد تغيير لونه األبيض، 
ويطلب  ،امفيذهب إلى الرسّ 

بألوان مختلفة. ه منه أن يلوّن
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ويبدأ  ايفرح لهذا التغيير كثير   
 بالسيرك .العمل 

 عبير الطاهر  .11
 

 أين ياسمين؟
 

 -مطبعة فراس 
 االردن

 

الطفلة ياسمين تقلّد العديد من  األّول 
ن والحيوانات أصحاب المه

 .يرتينبمتعة وبمهارة كب
تغريد عارف   .12

 النجار
 

 ستطيعأني نّ إ
 

سلسلة 
 الحلزونة

 

السلوى 
للدراسات 

 والنشر
 

الطفلة جود تواجه بعض  األّول 1000
حرفي الصعوبات في لفظ 

الغين والخاء بالشكل 
تواجه بعض  ، أيض االصحيح

 ى يتمّ ة حتّ المشاكل االجتماعيّ 
تغّلب على تحل المشكلة، و 

 صعوبتها هذه.
تغريد عارف   .13

 النجار 
نا في صفّ 

 ضفدع             
دار الهدى  

 -والنشر للطباعة
 كريم

معلومات عن مراحل نمّو  األّول 1002
الضفدع وتكوّنه. بلغة حيوان 

 سهلة وممتعة.
عارف تغريد   .14

 النجار
  

ماذا نلعب 
  ؟اآلن

السلوى  
للدراسات 

 والنشر
    

  

ة ممتعة تنّمي الخيال قصّ  األّول 1002
وتشّجع الطفل على التفكير 

والخلق واإلبداع. تحكي عن 
طفلة تقضي أمتع األوقات 

وهي تلعب مع صديقتها بقطعة 
من القماش األخضر فتتحّول 

بها إلى بطلة خارقة، بدويّة 
ثّم  ،جنديّة رومانيّةشجاعة، 

تسافر إلى أقاصي البالد على 
 سفينة السندباد.

 

 كتب من األدب العالميّ  . ت
 

  ف/المؤّل 

 المترجم
عنوان 
 الكتاب

 / إصدار السلسلة

 مكان
سنة 
 النشر

  ملّخص الكتاب لصفوف

1.  
 

 كرستين هول
 

يوم صعب 
 ادًّج

 

 ا نكتشفهيّ 
 

نهضة مصر 
للطباعة 

 والنشر
 

حداث القّصة حول طفل أتدور  األّول 1005
يواجه يوم ا صعب ا؛ في طريقه إلى 

المدرسة وأثناء عودته منها 
تواجهه عّدة عقبات. جميع 

األحداث من واقع حياة 
 .لألطفاا

2.  
 

أولف ولينا 
 الندستروم

 
 
 

سعد يقّص 
 شعره

 

 -دار المنى  
 السويد

 

 األّول 1221
 الثانيو 

يستعّد سعد لحفل نهاية العام 
فيذهب مع والدته إلى الدراسّي، 

ت الحاّلق، يتصفح المجاّل 
ا يالئمه، وتصبح ليختار تصميم  

تسريحته موضوع حديث التالميذ 
 وموضع إعجابهم. 
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 كتب من األدب العبريّ ث.  
 

  ف/المؤّل 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

 / إصدار السلسلة
 مكان

سنة 
 النشر

  ملّخص الكتاب لصفوف

1.  
 
 

 نيرة هارئيل
ترجمة: د 

محمود 
 عباسي

 

ن أتستطيع 
 شعارّاإتترك 

 

 عام عوفيد 
 

فل داهود يبقى في البيت طال األّول 1226
لوحده لفترة قصيرة. يرّن 

الهاتف عّدة مرّات، وفي كّل 
مّرة يطلب المّتصل إيصال 

معلومات إلى والديه. وبما أّن 
فل ال يعرف القراءة طداهود 

ّر إلى رسم تلك طوالكتابة يض
 بدل كتابتها.اإلشعارات 

2.  
 
 

 ميرة مئير
ترجمة: فتحية 
 خورشيد طبري

 

ة كان ولد مرّ 
أن  لم يحبّ 

 ينام وحده
 

 سفريات بوعليم 
 

 النوم عندالطفل  صعوبات األّول 1227
واالستعانة  ،وحده في غرفته

بالدمى المحيطة بسريره  
 س وحدته.كوسيلة تؤنّ 

3.  
 

 ميريك سنير
ترجمة: فتحية 
 خورشيد طبري

 

 والبحرسمر 
 

دار الهدى  
 -للطباعة والنشر

 كريم
 

ف تحاول الطفلة سمر أن تتعرّ  األّول 2001
على البحر، عن طريق سرد 

وعرض مصطلحات ومفاهيم 
في  أساسيّة، تعتمد التضادّ 

 المعنى.
4.  
 

تأليف: دالية  
 كوراح

تعريب: نجيب 
 نبواني

 مطٌر يتساقط
 

نقرأ مثل 
 الكبار

 

مركز أدب 
 حيفا -طفالألا

 

ة حول تدور أحداث القصّ  األّول 
األمور التي تمّيز سقوط 

المطر، عن طريق األصوات 
 والمشاعر التي ترافق ذلك. 

5.  
 

 فنية فيرجستين
ترجمة: فتحيّة 

 طبري

هكيبوتس   في المساء
 همؤحاد

األّول  
 الثانيو 

قّصة من عالم األطفال، تطرح 
 مشكلة بين طفلة ووالدها.

 
6.  

 
 حير ز نوريت 

 ترجمة: لبنى
 صفدي

 
نمر في بيجاما 

 ةذهبيّ 

يّة العربيّة الكلّ  
 حيفا -للتربية

 األّول 2000
 الثانيو 

تعكس القّصة عالم الخيال 
عند الطفل وتنّميه، تتحّدث 
عن ولد يحّب تقليد النمر، 

لكّن والده ال يعي ذلك، وال 
يدرك عالم ابنه الصغير 

 وخياله.
7.  

 
السمكة التي  باول كور

ن أرادت أما 
 سمكةتكون 

األّول   مركز الطفولة 
 الثانيو 

السمكة التي تبحث عن 
ذاتها، وتحاول التواصل مع 

بيئتها المحيطة، الستكشاف 
 حاجاتها، ومشاعرها. 
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 لثانيللصّف اقترحة قائمة كتب المطالعة الم ثاني ا:

 كتب محلّيّة . أ

/ فالمؤّل 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

/ إصدار السلسلة
 مكان

سنة 
 النشر

 كتابالملّخص  لصفوف

 نادر أبو تامر  .0
 

 دار الهدى  الزرافة ظريفة
 -للطباعة والنشر

 كريم

تختلف في شكلها عن زرافة غريبة  الثاني 2020
بعنق  و لدتإذ  أخواتها ورفيقاتها،

لكّنها تثبت لزميالتها بأّن لها  قصير...
 أفضليّات عنهن.

أسرار صندوق  مريم حمد  .0
 األزرار

 -مكتبة كّل شيء 
 حيفا

تسأل الطفلة جدتها: لماذا تحافظين  الثاني 2008
على كّل هذه األزرار؟ فتعرف أّن لكّل 

 زر حكاية.
د محمّ   .3

 حجيرات
األرنب 
العجوز 
وأحفاده 
 الخمسة

مركز أدب  
 األطفال

-الثاني 2004
 الثالث

لحصول لمغامرات األرانب الخمسة 
 الجزر من الحقل. على

السلحفاة  نفين عثامنة  .4
 الغريبة

 دار الهدى 
 -للطباعة والنشر

 كريم

ا تعيش قّصة سلحفاة تحمل بيت ا هرميًّ  الثالث 
هم يسخرون منها وفي وحيدة ألنّ 

 النهاية تنقذهم فيندمون.

نهال أبو    .5
 ياسين -نمر

 

 الكرة الزرقاء
 

 دار الهدى 
 -للطباعة والنشر

 كريم
 

 ،الدببة أسرة أفراد بين الكرة هذه تقع الثاني 
 حتى لغيره، ويركلها فهايتلقّ  واحد وكلّ 

 .مع ا ويلعبون الدار فناء في يلتقون
 ة،أساسيّ  لغويّة ومفاهيم ثروة تحوي

 ةيّ دالل حقول على التلميذ وتكشف
 .مختلفة
 .لغويّة صعوبات لديهم لتالميذ مالئمة

 غادة سالمة   .6

 

سلّة 
 الحمضيّات

 

 الهدىدار  
 -للطباعة والنشر

 كريم
 

 

-األّول 
 الثالث

 شراء بغية السوق لىإ تذهب سلّة
 .الحمضيّات

: اللغة من مستويين بين ّصةقال تجمع
 ةوالمعياريّ  المحكيّة

 سالفة  .7
 حجاوي

 

 حلم
 

 الثاني 1002 سة تامرمؤسّ  
 

 لألطفالأشعار مجموعة 
 

 سماعيل إفائق   .8

 

الريشات 
 نةالملوّ 

 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

 في إسرائيل
 دار الهدى

 الثاني 1020
 

ن يقوم بمساعدة الطفلة طائر ملوّ 
 أصيل في إكمال رسم لوحتها.
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شادية   .2
 -صفدي

 زعبي

 

فهمني قبل أ
 ن تغضبأ

 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

 -في إسرائيل
 دار الهدى

 الثاني 1002
 

فصل عصفورة تبحث عن ملجأ لها في 
 لكنّ  ،األشجار طلبهاالشتاء، ترفض 

ي طلب العصفورة شجرة الزيتون تلبّ 
 .ها دائمة الخضرةألنّ 

 ليلى حجة  .02

 

 حقيبتي ثقيلة
 

مركز أدب  
 األطفال العربيّ 

 -في إسرائيل
 الهدىدار 

 الثاني 1020
 

إرشادات لجعل حقيبة المدرسة 
 .خفيفة

 

 مفيد صيداوي   .00
 

لماذا تختلف 
 ؟ألوان البشر
 

مركز أدب  
 العربيّ األطفال 

في إسرائيل دار 
 الهدى

 الثاني 1004
 

تطرح القّصة قيمة تقبّل الغير من 
خالل طرح صفة االختالف في ألوان 

 البشر.
 

-لبنى صفدي  .00
 عباسي

هل يوافق 
أمجد أن 

 يتطّعم؟

مركز أدب 
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 1002
 الثالث

خوف أمجد من التطعيم يمنعه من 
 يّةشرح أهمّ  .الذهاب إلى المدرسة

 .بأسلوب قصصيّ  التطعيم
عواطف   .03

أبو  -بصيص
 ةحيّ 

 

مركز أدب  أطفئوا الحريق
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 2011
 الثالث

خالل إجراء تجربة في الحرش أشعل 
راني النار في العشب اليابس، حاول 

وأصدقاؤه إخماد الحريق ولم 
ل الجيران يستطيعوا ذلك ،تدخّ 

 مّصة تعلّ قواستدعوا رجال اإلطفاء. 
 أهّميّة الحفاظ على البيئة. عن

أدب مركز   اسمي لمن؟ انتصار بكري  .04
 طفالاأل

االسم و  ،ّصة عن األسماءقث التتحدّ  الثاني 2005
واالسم الواحد  ،ا ألحدليس ملك  

 .يكون ألكثر من شخصيمكن أن 

 -انمينا عليّ   .05
 حمود
 

البلورات 
 الزرقاء
 

 الهدى دار 
 –والنشر للطباعة

 كريم
 

 

 -الثاني 2004
 الثالث
 

ّصة حول الطفل سعيد قتدور أحداث ال
الذي ال يرضى بالخسارة في اللعب، 

بتجربة تجعله يفهم أهّميّة اللعب  ويمرّ 
علينا  ،ومثلما نفرح بالفوز ،بةبروح طيّ 

 بة.ل الخسارة بروح طيّ تقبّ 

–وفاء عيّاشي  .06
 بقاعي
 

القبطان 
 الحيران
 

 الهدى دار 
 –والنشر للطباعة

 كريم
 

 -الثاني 
 الثالث

ّصة حول القبطان قتدور أحداث ال
الذي يبحث عن دواء لزوجته 

المريضة، يحصل على المساعدة من 
 .نساحر معيّ 

جع، ألوانها ّصة مكتوبة بأسلوب السقال
 مريحة للعين وواضحة.

 -دويري لهامإ  .07
 تابري

كشكش ضد 
 العنف

 كشكش
 

منشورات دار 
 اإللهام

 -الثاني 2008
 الثالث

 نبذ العنف
 

 -بلحة حياة  .08
 شميس بوأ

 اجتيأنا ودرّ 
 

مركز أدب  
 زاألطفال المميّ 

 -الثاني 2004
 الثالث

)موضوع االعتداء  الحذر من الغرباء
 على األطفال( الجنسيّ 
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أحمد عمر   .02
 عقل

 

 ثوب الصنوبر
 

 الثاني 2008  الحنين سةمؤسّ  
 

أنواع عرض ألسماء  اون،الصداقة والتع
 دليل أشجارو  ،جذّاباألشجار بشكل 

م يقدّ  إذ ،ّصةقال مرفق في نهاية
 معلومات حول تلك األشجار.

البحيرة  رندة شقير   .02
 الحزينة

مركز أدب  
 األطفال

تتحّدث القّصة عن جزيرة كبر عدد  الثاني 2002
سّكانها، وامتألت بالمصانع، فتلوّثت 

ان وماتت النباتات، فقام السكّ  ،المياه
وإعادة الحياة  ،بمشروع لتنقية المياه

 للجزيرة.

 فاضل علي   .00
 

 إنسان
 

مركز ثقافة الطفل  
مؤّسسة 

 عكا -األسوار

 تربويّة شعريّة لألطفال أشعارمجموعة  الثاني 2006

مجموعة أيّامي  منقوشة رافع يحيى   .00
 الّسعيدة

 –مكتبة كّل شيء
مركز أدب  ،حيفا

 األطفال

قّصة ولد يروي ما يتخيّل ألصدقائه   الثاني 2002
 كأنّه حقيقة. 

 القّصة ترّكز على موضوع الّصدق.

 -زادت سالمة  .03
 غّرة

 

الغراب وزهرة 
 األقحوان
 

مركز أدب  
 األطفال
 

تتحّدث عن زهرات ملوّنة عاشت  الثاني 2008
بأمان، حتّى جاء الغراب وضايق 

فقامت إحداها وسرق منها لونها، 
صديقاتها بكتابة إعالن لطلب 

المساعدة، فاستجابت الحيوانات 
لطلبهّن وحضرت للمساعدة، 

الغراب، وعاد  تخادعأن  اعتواستط
 اللّون للّزهرة.

 إبراهيم عمر   .04
 

الروبوت 
 العجيب
 

سلسلة 
المفاهيم 
 األساسيّة
 

دار الهدى 
 -شرباعة والنللط

 كريم

 -األّول 
 الثاني

االختراعات، يحّول قّصة طفل يحّب 
لعبة أخيه القديمة إلى روبوت، فيقوم 

الروبوت بعمل عكس ما يطلبه  هذا
 منه.

عواطف   .05
أبو  -بصيص

 حية

 حكاية بذرة
 

دار الهدى  
 -شرلنباعة واللط

 كريم

قّصة تروي حكاية بذرة منذ دخولها  الثاني 1005
 .في األرض حتّى تصبح نبتة

إيمان أبو   .06
 فارس 
 

 أشهر السنة
 

دار الهدى  
-شرباعة والنللط

 كريم

 وصف لممّيزات كّل شهر  الثاني 1020
 

جوني  .د  .07
 خرعوبة

سوسة 
 الفسفوسة

مركز أدب 
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

 -الثاني 2008
 الثالث

يتها اة الحفاظ على األسنان وحمكيفيّ 
  سلوب قصصيّ أمن التسّوس ب

-ة راشدنبيه  .08
 جيارين

 المهندسة
 غيرة ياراالص

مركز أدب 
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

، يروي الكهربائيّ  بسبب انقطاع التيار الثاني 2007
عن  ّصة من قصص طفولته،قاألب 

ويصل في  البيت،قة ببناء المهن المتعلّ 
النهاية إلى أهّميّة المهندس في هندسة 

 البيت قبل الشروع ببنائه. 
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هو صديق  نمَ  جودت عيد  .02
 راني السّري؟

مركز أدب 
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 2010
 الثالث

خذه على بساط ألراني صديق سرّي ي
ماكن مختلفة، أالريح في رحالت إلى 

صدقاؤه معرفة من هذا الصديق؟ أأراد 
ّصة قه الكتاب. واكتشفوا في النهاية أنّ 

 ب األوالد في المطالعة.تحبّ 
بابونج وزعتر  مريم حمد  .32

 ةوميرميّ 
مركز أدب 

 -األطفال
 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

 لها الطبيب فيوصي ،ة مريضةالجدّ  الثاني 2011
تطلب  ها، لكنّ مختلفةالدوية األ تناول

البابونج والزعتر  ؛ةالنباتات الطبيّ 
ن قطفها ممنوع أة، وبما والميرميّ 

زرع هذه النباتات حفادها أر قرّ  ا،قانونيًّ 
 ة في حديقة المنزل. يّ الطب ّ 

 رفيقة عثمان  .30
 

ة تمارا في القطّ 
 البيارة

مركز أدب 
 -األطفال

 براعم الزيتون

 -مكتبة كّل شيء
 حيفا

-الثاني 2010
 الثالث

تها بينما كانت الرا تبحث عن قطّ 
شجار أصارت  ،ارةالضائعة في البيّ 

م عن نفسها وعن الحمضيات تتكلّ 
حتى سمعت الرا مواء خصائصها، 

إحدى  تها وهي جالسة تحت ظلّ قطّ 
صدقائها أفجلست الرا مع  ،الشجرات
ات الشجرة وتناولوا الحمضيّ  تحت ظلّ 

 .ةالشهيّ 
 -علينسرين   .30

 ناصر
 

 رائع
 

مركز أدب  
األطفال العربي 

 -في إسرائيل
 دار الهدى

 الثاني 1002
 

ن فقد إحدى أبعد  وصف لحياة طفل
 يديه.
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 كتب من العالم العربيّ  .ب
 مؤّلفال 

 المترجم
عنوان 
 الكتاب

/ إصدار السلسلة
 مكان

سنة 
 النشر

 لكتابا ملّخص لصفوف

دار الياسمين   فوق السطح عبير الطاهر  .1
 -للنشر والتوزيع

 عمان

قّصة طفل صغير يحاول أن ينام،   الثاني 
 ".طحهناك أصوات فوق الس" لكن

 تكون؟ أن ماذا يمكن
تعال العب  صفاء عمير  .2

 معي
 -سة تامرمؤسّ  

 رام اهلل
 ّصة مشّوقة يحاول فيها الطفل بكلّ ق الثاني 2010

الوسائل أن يدفع والده المشغول 
 .عب معهللّ 

ر الكتاب أحالم الورقة البيضاء يصوّ  الثاني 2010 انعمّ  -دار نون  أحالم ورقة ناهد محمد  .3
أن تكون ضمن   فتحلم ،المستطيلة

 . زون والحالمونكتاب يقرأه المميّ 
النقطة  وليد الطاهر  .4

 السوداء
 -دار الشروق 

 مصر
يدفع الكتاب األطفال نحو المثابرة  الثاني 2010

واالستمرار في البحث عن الحلول 
ّصة قيات من خالل ومواجهة التحدّ 

مشّوقة وطريفة تقع أحداثها في 
 .ملعب األطفال

5.  
 

 

 عمير صفاء
 

 اأنا لست شقيًّ 
 

 قصص مرح
 

مركز المصادر 
للطفولة 

 رام اهلل -رةالمبكّ 

 -األّول 2222
 الثاني

من خالله  لنّص مسجوع، يحاو 
هامات اء اتّ طفل الدفاع عن نفسه جرّ 

 اته المرفوضة.الكبار له ولسلوكيّ 
6.  
 

 العين 
 

العالم بين 
 يديك

مكدونالد الشرق 
 األوسط

ة يتحّدث عن حاسّ  كتاب معلوماتيّ  الثاني 
 البصر.

7.  
 
 

 نبيهة محيدلي 

 

ان يعرف غسّ 
من أين يأتي 

 المطر

 ولىمكتبتي األ
 

 دار الحدائق
 

-الثاني 
 الثالث

المطر، من  تكّونة تبسيط عمليّ 
ان مع ّصة غسّ قخالل أحداث 

 .عرانيس الذرة المسلوقة
8.  

 
 

 فرج التايه 

 

تان عن قصّ 
 وراقالبيئة: األ

السعيدة/ بيئة 
جميلة حياة 

 جميلة

 -سة تامرمؤسّ  
 رام اهلل
 

-الثاني 
 الثالث

 . ورقة تسرد حياتها بتفاصيلها. 2
. االهتمام بجودة البيئة، في بلدة 1

 حاكمها قاس وجاهل. 
 

2.  
 
 

ه ث عن معاناته من توجّ طفل يتحدّ  الثاني  دار المنهل  نيال أحد يحبّ  عبير الطاهر 
ر مغادرة يقرّ فنحوه،  أهله السلبيّ 

وا له هم قد أعدّ يفاجأ بأنّ و  ،البيت
عيد ميالد، فيؤّجل فكرة حفلة 

 الرحيل.
10.  

 
 

 نوريا روكا 
ترجمة: أسماء 
 محّمد سلمان

ماذا تعرف  شجرة عائلتك
 عن؟

-الثاني 1002 دار المنهل
 الثالث

 تعريف بشجرة العائلة وأفرادها.
 .ا إرشاديّةيحوي نصوص  

. 
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11.  
 
 

 كاندلآريانا  
ترجمة: أريت 

 فايز

اتك سلوكيّ  في المتنّزهات
 تكشخصيّ 

الدار المصريّة 
 اللبنانيّة

-الثاني 
 الثالث

مجموعة من النصوص القصيرة ، 
أبطالها مجموعة من األطفال يلعبون 

مون كيف يتشاركون ه، ويتعلّ في المتنزّ 
 .في اللعب

12.  
 
 

حكاية بلدي:  حلمي التوني
سماء وبحر 

 وصحراء

 -الشروقدار  
 القاهرة

 ؟كيف تكوّنت الحضارة البشريّة الثاني 1002
 ؟وكيف بنى اإلنسان المدينة

عماد الدين   .13
 حسين
 

ف ا بنا نتعرّ هيّ 
على: 

 الديناصورات

ف هيا بنا نتعرّ 
 على:
 

مكتبة الساعي 
 للنشر والتوزيع

 

 -الثاني 2006
 الثالث
 

 ةموسوعة علميّ 
 

14.  
 

أكاديميا 
 انترناشيونال

 

غار ص
الحيوانات في 
 البرك واألنهار

صغار 
 الحيوانات

 

أكاديميا 
 نترناشيونالإ

 الثاني 2006
 

 ةعلميّ  موسوعة
 

15.  
 

 محّمد كرياز 
 

 مغنّي المطر
 

 -مؤّسسة تامر 
 رام اهلل
 

يضرب الجفاف األرض فيغنّي الناس  الثاني 1020
 الحمار، والحيوانات والطيور، إاّل 

من صوته القبيح، إلى  يصمت خجال  
جاء اليوم الذي تحّدى فيه خجله  أن

وانسكب ، وفتح فمه فانساب صوته
 .المطر.

 فيليسيا لو  .16
ترجمة: 

 محمود جعفر

تعّرف على 
 المكان
 

عالم المعرفة 
 المبّكر

 -دار النهضة
 مصر
 

ّصة تصف رحلة "بولدي" في ق الثاني 2006
 .الصحراء من أجل العثور على الماء

 

 كتب من األدب العالميّ  ت.

 /مؤّلفال 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

/ إصدار السلسلة
 مكان

سنة 
 النشر

 لكتابا ملّخص لصفوف
 

ولف ولينا أ .1
 النستروم

سعد وقبعته 
 الجديدة

 قبعة سعد حين تكون جديدة ثمّ  الثاني -األّول  دار المنى 
 مبتلة بالماء.

 ميرندا هاكسيا .2
ترجمة: نبيلة 

 اسبانيولي

دار  -مركز الطفولة  أنف الدمية
 الهدى

، ماري ال تملك لعبة كصديقاتها الثاني 2011
ها تصنع لعبة من أمور بسيطة لكنّ 

 فتبدع...
 باول كور .3

شكيب :ترجمة
 جهشان

السمكة التي 
ما أرادت أن 
 تكون سمكة

دار  -مركز الطفولة 
 الهدى

السمكة التي ما أرادت أن تكون  الثاني 
ن تكون فقط أا سمكة تقتنع أخير  

 سمكة.
4. 
 
 

 جولدبرغليئة  
بشارة  ترجمة: 

 مرجية
 

حكاية 
الجوزات 

 الثالث
 

مركز  -بوعاليم 
أدب األطفال 

 العربي في إسرائيل 

 الثالث-الثاني 1020
 

في داخل الجوزات الثالث ثالثة 
أسرار عجيبة، من يجد الحلول 

لهذه األسرار يصبح أسعد إنسان 
 .في العالم

5. 
 
 

 فاليشون راحلة
ترجمة: بشارة 

 مرجية

 سعيد والبحر
 

مركز  -كنيرت 
أدب األطفال 

 العربي في إسرائيل 

 الثاني 1002
 

ه لوحة للبحر بطريقة مّ أليرسم سعيد 
 .يةطريفة ومسلّ 
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6. 
 
 

 كارلإريك  

 

 اليسروعة
 الجائعة

 

مركز  -بوعاليم 
أدب األطفال 

 العربي في إسرائيل

 الثاني 1020
 

وصف ألطوار نمو الحشرة الصغيرة 
لى أن تصبح فراشة إمن البيضة 

 .نةملوّ 

7. 
 
 

كاميليا  نانسي ديلفو
ترتكب 

 حماقة

 مّ أ -مكتبة الطالب كاميليا
 الفحم

م بتحضير قالب حلوى تقوم األ الثاني 
تأكل  أنكاميليا   طلب تو  .للضيوف

لكن كاميليا لم ، األم رفضت .منه
  .هامّ تصغ أل

8. 
 

 

لمن هذه  هولبيج 
 ؟رجلاأل

-ةالدار المصريّ  
 ةاللبنانيّ 

الحيوانات  من خالل أرجل الثاني 1005
نستطيع أن نكتسب  المختلفة،

 ل؛مث، كّل منهامعلومات كثيرة عن  
 هأو طريقة تجنبّ  غذائه،طريقة 

 ؛ه باإلضافة إلى فوائد األرجلئعداأل
االنحناء و  ،القفزو  ،مثل المشي

 وغيرها.
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األدب العبريّ كتب من  .ث  

 /فالمؤّل 
 المترجم

عنوان 
 الكتاب

/ إصدار السلسلة
 مكان

سنة 
 النشر

 لكتاباملّخص  لصفوف

 كريمر عدنة .2
 ترجمة:

محمود 
 اسيعبّ 

 

ين اختفى أ
 الحذاء؟

مركز أدب  
 األطفال

نات طريفة بين األب وابنه لعبة تكهّ  الثاني 
 "أمير"للبحث عن حذاء  ،أمير

 .الذي اختفى

 تيرتسا أتار  .1
ترجمة: رجاء 

 بكريّة 

 

 

األسد الذي 
 أحّب التوت

الكيبوتس  
 الموّحد
  -دار الهدى
 كفر قرع

ث عن شغف تتحدّ  ،مسجوعة قّصة الثالث -الثاني 
ه للتوت، ورفضه ألي الشبل وحبّ 

بدائل أخرى. يلتقي به أطفال في 
رحلة إلى الغابة، ويحملون معهم 

 تهم ويهربون،فيعطونه حصّ  ،التوت
ح له يتضّ  ،وبعد حصوله على مراده

التوت، ويرضى بكّل  أنه ال يحبّ 
 ه.مه له أمّ ما تقدّ 

 يريس تصاديقإ .3
: رنا ترجمة

 سعيد
 

 
 

أصدقاء 
فرشوش 
 وفرشوشة
 

كليّة طب  
 –األسنان

الجامعة العبريّة 
 وهداسا

 الثالث -الثاني 
 

 أهّميّة تنظيف األسنان
 

 شيرا جيفن  .4
 

 

مريم وورقة 
 الشجرة
 

 الثاني 1002  
 

ل مريم يسقط المطر وال تتبلّ 
فتكتشف الحق ا أن ورقة الشجرة 

التي على رأسها قد حمتها من 
 .ذلك

 مايا حانوخ .5
 وميخال

 كوهين حاي

 صالة الليل
 

يديعوت  
 -أحرونوت

 أدب مركز
  األطفال

 الثاني 1020
 

 لوقت الليل. )تهليلة( مهدالأغنية 
 

6. 
 
 

 جولدبرغليئة 

بشارة  ترجمة:
 مرجية

 

حكاية 
الجوزات 

 الثالث
 

مركز  -بوعاليم 
  أدب األطفال 

 الثالث -الثاني 1020
 

في داخل الجوزات الثالث ثالثة 
أسرار عجيبة، من يجد الحلول 

لهذه األسرار يصبح أسعد إنسان 
 .في العالم

7. 
 
 

راحلة 
 فاليشون

 بشارة ترجمة:

 مرجية

مركز  -كنيرت  سعيد والبحر
 األطفالأدب 

ه لوحة للبحر مّ أليرسم سعيد  الثاني 1002
 .يةبطريقة طريفة ومسلّ 
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: قائمة عناوين لمواقع إلكترونيّة لفهم المسموع3ملحق   
مواقع قصص  رقم

-وحكايات
 1024/حزيران

 الرابط القّصة عنوان الموقع

-http://www.al الحكواتي 2

hakaw ati.net/arabic/index.asp 

  

  
 

-http://www.al زهرة النوم

hakaw ati.net/arabic/stories_tales/baby3h.a

sp 

http://yaratoon.net/category/10/%D9%8 يارا تون 2

2%D8%B5%D8%B5_%D9%88%D8%A

D%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A

7%D8%AA/1.html 

  

  
 

حكاية بائع 
 احالتف  

http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%

D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8

%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%

A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7

%D8%AD.html 

3 Books to learn 
Arabic 

http://bookstolearnarabic.wordpress.co

m/more/arabic-stories/arabic-stories-

grade-2/ 

  

  

 

ة ودمح  
والببغاء 
 احلبيسة

http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-

02-Book-01 

  http://bookstolearnarabic.wordpress.co

m/more/arabic-stories/arabic-stories-

grade-1/ 

  

ة الحياة مجلّ  4
 لألطفال

http://www.alhayatlilatfal.net/cat.php?ca

t=86 
  

طفال الخليج أ 5
حتياجات الذوي ا
 ةالخاصّ 

http://www.gulfkids.com/ar/books-

48.htm 
  

http://www.al-hakawati.net/arabic/index.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/index.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_tales/baby3h.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_tales/baby3h.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_tales/baby3h.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_tales/baby3h.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/stories_tales/baby3h.asp
http://yaratoon.net/category/10/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D9%88%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1.html
http://yaratoon.net/category/10/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D9%88%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1.html
http://yaratoon.net/category/10/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D9%88%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1.html
http://yaratoon.net/category/10/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D9%88%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://yaratoon.net/game/177/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD.html
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-2/
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-2/
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-2/
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://www.scribd.com/doc/84990685/Set-02-Book-01
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-1/
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-1/
http://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic-stories/arabic-stories-grade-1/
http://www.alhayatlilatfal.net/cat.php?cat=86
http://www.alhayatlilatfal.net/cat.php?cat=86
http://www.gulfkids.com/pdf/Gassass%20%289%29.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/Gassass%20%289%29.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/Gassass%20%289%29.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/Gassass%20%289%29.pdf
http://www.gulfkids.com/ar/books-48.htm
http://www.gulfkids.com/ar/books-48.htm
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http://kaye7.school.org.il/forum/children ّية كيكلّ  6

_literature_ar.htm#c6 
  

حكايات   موقع حبوب 7
جحا  قراءة 

 مع الصور

http://www.hobob.org/arabi/qerawanosos/3

7-joha-qosas-stories 

قصص  /http://www.hindawi.org هنداوي 8
 األطفال

http://www.hindawi.org/kalimat/categories/

children.stories/ 

http://kaye7.school.org.il/forum/children_literature_ar.htm#c6
http://kaye7.school.org.il/forum/children_literature_ar.htm#c6
http://www.hobob.org/arabi/qerawanosos/37-joha-qosas-stories
http://www.hobob.org/arabi/qerawanosos/37-joha-qosas-stories
http://www.hindawi.org/
http://www.hindawi.org/kalimat/categories/children.stories/
http://www.hindawi.org/kalimat/categories/children.stories/
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لكترونيّةإمواقع   

 مصّورة محاضرات -والكتابة القراءة اكتساب في أساسّية مهارت -
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/m
ain12/main33.htm  

 
 المحوسبة: موقع البيداغوغيا -

https://sites.google.com/site/arabic4education/ 

 
 موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي باللغة العربّية: -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageAra
bic.htm 

 

 موقع قسم التعليم الخاص: -
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special/ 

 
              :موقع المنطار -

                       https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/ 
 
  :االحتواءات نشر  -

 ةالعربي   االبتدائي ة املدارس يف االحتواء قدرة توسيع نشرة االحتواء األوىل:

 نشرة االحتواء الثانية: الصعوبات التطو ري ة

 نشرة االحتواء الثالثة: القراءة فهم املقروء والكتابة

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-
16D104263D0A/166177/16320132.pdf 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/main33.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main12/main33.htm
https://sites.google.com/site/arabic4education/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/166177/16320132.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3525F01F-2DEB-4CE2-B6A2-16D104263D0A/166177/16320132.pdf


 

 وتعّلم وتقييم طرائق تعليم خطيطتمبادئ و  أهداف                                                                                                                                                                         

 األولى والثانية بية اللغويّة العربّية في الصفوفبرنامج تعليمّي لتطبيق أهداف التر    92

 

 

م ا في  -  :جهاز التربية والتعليموثيقة سياسة لدفع تعّلم ذي معن ى قد 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb

                                                                                                                                                1.htm 

 
ו)ב(,  \מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי, עג: ל"מנכ חוזר -

 8008אוגוסט 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMe
dorim/3/3-      1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm     
 

  בהכנה(.-ללמידה משמעותית )טיוטהאבני דרך למידה משמעותית,  ל:חוזר מנכ" -
 

נית השילוב במסגרות החינוך תכאוכלוסיות מיוחדות, חינוך מיוחד:  חוזר מנכ"ל: -

 .הלומדים בכיתות רגילות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הרגיל
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmed
orim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm 
 

יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת  :מיוחדות, חינוך מיוחד אוכלוסיות חוזר מנכ"ל: -

 .שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmed
37.htm-2-1-3d-2008-2/horaotkeva/k-orim/1/1 

 

                                            ישראל עולה כיתה, עוברים ללמידה משמעותית: -
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/Israel

OlaKita/Israel.htm 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/kesher/Arb1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/horaotkeva/k-2008-3d-1-2-37.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Israel.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/IsraelOlaKita/Israel.htm

