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أهداف

ن من القراءة–التدريب عىل القراءة الجهرّية❑
ّ
الجهرّيةالمداومة والتكرار من أجل التمك

ورة ❑ ي سير
 
 مشاركة األهل ف

ّ
م والتدريبالتعل

توطيد العالقة والمشاركة بير  المدرسة واألهل❑

ي القراءة❑
 
معرفة حقيقّية لألهل حول أداء ابنهم ف



سير العمل

نامج ❑ مون األهل حول كيفّية تطبيق الير
ّ
يوّجه المعل

❑ 
ّ
ّ األهل إرشادات من المعل ة التطّرق لقراءة أوالدهممير  حول كيفيّ يتلقى

موها وفهموها ❑
ّ
ميهم نصوًصا متنّوعة قد تعل

ّ
 التالميذ من معل

ة، مقتطفات من روايات، نصوًص )يتلقىّ (ا من كتاب القراءةقصًصا قصير

ل يقرأ التالميذ النّص بصوت عاٍل ❑ ي المي  
 
 لمتابعة األهل، و ( جهوريّ )ف

ّ
عون عىل نموذج معد

ّ
هيثبت أمام األهل، ويوق

ّ
م قد استمعوا إىل قراءة ابنهمأن

❑ 
م من التالميذ نماذج المتابعة وتوقيعات األهل، وكّل تلميذ بدوره يتلقىّ

ّ
ي نهاية األسبوع، يجمع المعل

 
مه توقيًعا وتف

ّ
ا من معل

ً
.صديق



مبادئ التنفيذ 

 تلميذ، من املستحسن قبل بدء البرنامج، أن يضع املعلّم مع كّل 1.
ا لتقّدمه في قراءته 

ً
(.في السرعة والدقة)هدف

م بمالءمة مقروئّية النصوص ملستوى القر 2.
ّ
اءة الذاتّية يقوم املعل

.للتالميذ، مع درجة تحّدٍّ بسيطة
د من أّن النصوص التي يقرأها التال 3.

ّ
م التأك

ّ
ميذ قراءة على املعل

.جهرّية تكون مألوفة ليفهموها
م يمكن أن يكون اختيار النصوص للقراءة الجهرّية من املع4.

ّ
ل

يًضاأوالتالميذ 
م بإرشاد األهل حول كيفّية االستماع لقراء5.

ّ
ة أوالدهم يقوم املعل
والتطّرق لها

م بتنظيم برنامج واضح لجمع التوقيعات وا6.
ّ
الستماع يقوم املعل

.لقراءة تالميذه واالحتفاء بإنجازاتهم

مون 
ّ
معل

ل كيفّية قبل انطالق البرنامج  سيتلّقى األهل تعليمات واضحة حو 1.

"(افعل وال تفعل)"االستماع وكيفّية التطّرق لقراءة ابنهم 
ول تفاصيل ما بينهم ومع أبنائهم حمن املستحسن أن يّتفق األهل في2.

(من يتابع القراءة)ن؟ وم  ، (موعد التنفيذ)التنفيذ؛ متى؟ 
وير التص: يمكن توثيق طريقة القراءة بوسائل متنّوعة، نحو3.

الفوتوغرافّي، والتسجيل الصوتّي، وصفحة التوقيع
ّضلة أو يمكن لألهل اختيار نصوص القراءة من قصص أبنائهم املف4.

هل بناء على ذلك، على األ . نصوص أخرى تالئم مجاالت اهتماماتهم
م بذلك

ّ
.إعالم املعل

م األهل 5.
ّ
راء حوار لقاء إلجإلى في أعقاب هذه التجربة، سيدعو املعل

.حولها

أهل



نماذج وأمثلة
نموذج لدليل األهل

"افعل وال تفعل"
افعل

خّصصوا وقًتا منتظًما لالستماع إلى قراءة أبنائكم•
اجلسوا بجانبهم وشّجعوهم على القراءة أمامكم •
اعمة؛ في نهاية االستماع، اعرضوا أمامهم تعليقات ومالحظات مشّجعة ود•

، وما ك 
ً

ان صعًبا حول املثابرة، الدراسة والتدريب، واإلشارة إلى ما كان سهال
.في قراءتهم

ما الذي ما الذي استمتعوا به، و )يمكن أيًضا التحّدث عن مضمون النّص •
.(أحّبوه

م، وقراءته يمكنكم أيًضا أن تقترحوا على ابنكم كتاب القراءة الذي يعجبك•

.مًعا وعرض عليه قراءة مقتطفات منه بصوت عالٍّ 
ال تفعل

و بعدها تجّنبوا التعليق أو التعقيب حول قراءة ابنائكم، أثناء قراءتهم أ•

(.أخطاء، وتيرة بطيئة، وما إلى ذلك)

نموذج لملّف متابعة األهل

مثال على بطاقة توجيهات لتحديد أهداف قراءة 

م وتلميذ-التلميذ
ّ
:بين معل

سأقرأ عشر كلمات في الدقيقة•
/  لماتسأنتبه لضبط شكل الحرف في نهاية الك•

.الجملة
سألتزم بعالمات الوقف في النّص •
ي سأقوم بإعداد مخزن من الكلمات التي يمكنن•

قراءتها دون تحليلها إلى مقاطع
التنوين، وألتزم / الـ/ لواو العطف: سأنتبه•

بقراءتها، دون إضافة أو حذف

نماذج نصوص قراءة 
..للصّف الـ


