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عزيزي ولّي األمر 

اأ�ص��ول  وف��ق  بنين��اه  ال��ذي  اجلدي��د،  املنه��ج  ه��ذا  ط��اب  م��ن  ابنت��ك  ابن��ك/  يك��ون  اأن  ي�ص��عدنا 
ه��ذا  جن��اح  اأّن  �ص��ّك  ول  من��ه.  املرج��ّوَة  الغاي��ة  يحق��ق  اأن  وناأم��ل  ��ا.  عامليًّ معتم��دة  لغوي��ة  علمي��ة 
يف  ابنت��ك  لبن��ك/  يق��ّدم  م��ا  واأّن  والبي��ت،  املدر�ص��ة  ب��ن  امل�ص��رك  التع��اون  عل��ى  يعتم��د  الأم��ر 
نوعّي��ة  �ص��راكة  نحق��ق  اأن  اإل��ى  نتطل��ع  نح��ن  ولذل��ك  البي��ت.  يف  وُيتاَب��ع  ُي�ص��تكمل  اأن  يحت��اج  املدر�ص��ة، 
الطي��ب.  البل��د  ه��ذا  م�ص��تقبُل  وبناتن��ا،  اأبناوؤن��ا  منه��ا  الأول  امل�ص��تفيد  يك��ون  والبي��ت  املدر�ص��ة  ب��ن 
ابن��ك  ت�ص��اعَد  اأن  ميكن��ك  وكي��ف  املنه��ج،  ُبِن��َي  كي��ف  ل��ك   �ص��تو�صح  الت��ي  املوّجه��ات  بع���ض  ه��ذه 

اأف�ص��ل:  ب�ص��كل 
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االختبار التشخيصي

�صتجري املدر�صة  اختباًرا ت�صخي�صيًّا يف القراءة جلميع الطاب والطالبات يف 
ال�صف الأول،  الهدف من الختبار معرفة م�صتوى الطاب، لي�صاعد ذلك املعلم 

يف عمليات التعليم والتقييم امل�صتمرة خال العام. 
ومن املفرو�ض اأن ي�صلك من املدر�صة تقييم مل�صتوى ابنك/ ابنتك. �صي�صاعدك 

هذا التقييم على معرفة م�صتوى ابنك/ ابنتك من بداية العام، لت�صع له/لها 
خطة تنا�صب م�صتواه/ها. هناك 3 م�صتويات لهذا الختبار الت�صخي�صي:

ا اأو ممتاز. اللون الأخ�صر: يعني اأن م�صتوى ابنك/ ابنتك  جيد جدًّ
اللون الأزرق: يعني اأن م�صتوى ابنك/ ابنتك متو�صط  اأو جيد.

اللون الأحمر يعني اأن م�صتوى ابنك/ ابنتك دون املتو�صط.

األسبوع األول 
سيخصص إلجراء 
اختبار تشخيصي 
لجميع الطالب

ل يعني ذلك بال�صرورة، فالطاب يف ال�صف الأول، يف الإمارات، يبدوؤون تعلم 
ا احلكم على اأي طالب اأنّ عنده م�صكات  القراءة، ولذلك �صيكون من املبكر جدًّ

اأو �صعوبات قرائية. لكّن هذا الختبار يو�صح فقط اأين موقع الطالب بالن�صبة 
للمعرفة اللغوية التي �صيتعلمها خال العام، مبعنى هل لدى الطالب معرفة 

�صابقة؟  هل لديه ن�صبة ب�صيطة من مهارة القراءة؟ فاإذا مل يكن لديه ح�صيلة 
لغوية ول مهارة اأولية فهذه لي�صت م�صكلة على الإطاق، لأّن املنهج م�صمم على 

ا لأولئك الطاب  افرا�ض اأّن الطاب يبدوؤون من ال�صفر، لكّن الختبار مهم جدًّ
الذين لديهم معرفة ومهارة اأولية يف القراءة، فهوؤلء من املهم اأن نعرفهم، حتى 

ا  نتجاوز معهم م�صتوى متطلبات املنهج، ول نظلمهم، وحتى يعرف ويّل الأمر اأي�صً
اأّن حاجة ابنه تتجاوز ذلك، فيعمل على تطويرها وتنميتها. 

هل معنى أّن 
مستوى ابني دون 

المتوسط أنه 
سيواجه مشكالت 

في القراءة؟ 
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تدريس حروف الهجاء : حرف واحد و 4  أيام

-  �صيتم تدري�ض حروف الهجاء مرتبة ح�صب الرتيب الهجائي من الألف اإلى الياء.
- كل حرف �صيتم تدري�صه يف اأربعة  اأيام متتابعة.

-  يف اليوم الأول �صي�صتمع الطاب اإلى ق�صة مرتبطة باحلرف نف�صه، مثًا: الهمزة: ق�صة اأو�صي الأرنب 
الأكول، الباء: بوبي البومة احلكيمة، وهكذا. و�صيتدربون على قراءة بع�ض الكلمات �صمن ن�ض ق�صري.

- يف اليوم الثاين: �صيتعلمون جتريد احلرف �صفويًّا.

- يف اليوم الثالث: �صيتعلمون جتريد احلرف كتابيًّا.
- يف اليوم الرابع �صيتدربون على كتابة احلرف بخط الن�صخ.

سُيَدّرس كل حرف 
من حروف الهجاء 
في أربعة  أيام 

متتابعة
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اليوم األول: حوار وقراءة  
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اليوم الأول يف املدر�صة: حرف هجاء يف  ق�صة طريفة+ مناق�صة واأ�صئلة + تدريب على القراءة.
اليوم الأول يف البيت: حوار واأ�صئلة + تدريب على القراءة

-  هذه احل�صة هي مدخل لغوي وتربوي ت�صاعد الطفل على الندماج يف جّو التعلم،  وتريحه نف�صيًّا،  
�صي�صتمع ابنك/ ابنتك اإلى ق�صة بطلها حيوان يبداأ ا�صمه بحرف الهجاء املقرر.  و�صي�صارك يف مناق�صة 

اأحداث الق�صة مع زمائه ومعلمته. قد يقوم بتمثيل م�صهد متثيًا �صامًتا.  وبعد النتهاء من الق�صة 
�صتبداأ املعلمة تدرب الطاب على قراءة الن�ض القرائي الذي �صتجده  يف الكتاب.

-  اأهم ما ميكن اأن ت�صاعد ابنك  فيه  يف هذا ال�ّصياق اأن ت�صاأله عن الق�صة، وتطلب منه اأن يحكي لك 
ق�صة اليوم. فهذا �صيدّربه على الفهم والتلخي�ض، و�صي�صجعه على التحدث والتعبري، و�صريفع ثقته 

ا هل اأعجبتك الق�صة؟ هل اأحببت  بطلها؟ بنف�صه.  ا�صاأله اأي�صً
ا له ليتحدث عن جتربته. �صً -  اجعل هذا الوقت خم�صّ

-  بعد ذلك افتح الكتاب على �صفحة الن�ض القرائي ودّرب ابنك على القراءة.
-  �صتجد اأننا كتبنا لك ماحظة يف الكتاب: تتلخ�ض يف م�صاعدة ابنك على تعلم قراءة بع�ض الكلمات. 

بح�صب م�صتواه، وقدراته. و�صرحنا لك كيف ميكن اأن تبداأ معه، وتتدرج.
-  الّتلّطف و الّتدّرج يف تدريبه على القراءة هو املفتاح، وميكن اأن تبداأ معه بداية ب�صيطة ثم تزيد من عدد 

الكلمات، ووقت القراءة يوًما بعد يوم.
-  م�صتوى طفلك هو الذي �صيحدد لك عدد الكلمات التي �صتدربه على قراءتها. والوقت املخ�ص�ض لذلك. 

قد تعلمه كلمة اأو كلمتن، وقد تعلمه الن�ض كامًا، هذا يعتمد على م�صتواه، واإقباله. 

في اليوم األول 
ستقرأ له المعلمة 
قصة، وتناقشه 

فيها، ثم ستبدأ في 
تدريبه على قراءة 

النص القرائي

في اليوم األول 
افتح مع ابنك باب 
الحوار حول القصة، 
ودّربه على القراءة.
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�ض: كيف اأعّلم ابني القراءة  وهو ل يعرف احلروف ابتداًء؟ كيف �صيتعلم؟  

ج:  هناك طريقتان لتعليم القراءة: 
الأولى: الطريقة اجلزئية التي تبداأ بتعليم الأطفال اأ�صوات اللغة، ثم تنتقل من تعلم ال�صوت اإلى تعلم قراءة 

 الكلمات. وهي الطريقة التي يطلق عليها »الأ�صوات« phonics. وتعلم الأ�صوات
  اأ�صا�صي ول ميكن ال�صتغناء عنه يف تعليم القراءة وتعلمها،  و لن ي�صتطيع الطفل اأن 

 يتعلم القراءة من دون معرفة اأ�صوات اللغة، » الأ�صوات« هي الأر�صية التي ُتبنى عليها
 القراءة.  �صينجح الطفل يف تعلم القراءة  اإذا عرف اأ�صوات اللغة. 

 وبعد اأن يتعلم الطفل اأ�صوات اللغة باأ�صكالها املختلفة يف موا�صعها املختلفة يف الكلمات 
 �صيبداأ يف حتليل الكلمات اإلى اأ�صواتها يف حماولة لقراءتها، ومع التدرب �صيجيد

  القراءة.  لكّن هذه الطريقة وحدها قد توؤخر تعلم القراءة، وت�صتهلك وقًتا طويًا، كما
ا، مما قد ي�صبب امللل لاأطفال ال�صغار يف الوقت الذي ميكن   اأّنها وحدها جتعل عملية التعليم والتعلم رتيبة جدًّ

لكثري من الأطفال جتاوزها، وتعلم القراءة يف وقت ق�صري. 

الثانية: الطريقة الكلية التي تعتمد على تعليم الأطفال قراءة الكلمات قبل تعلم )اأو مع تعلم( الأ�صوات، وتعتمد 
على اأن يحفظ الطفل �صكل الكلمات من دون اأن يعرف كيف يحللها �صوتيًّا، وترّكز على اأن يكون للتعليم والتعلم 

�ض الطفل املفاهيم من خال ن�صو�ض لها معنى يتفاعل معها. لكّن نقطة ال�صعف  �صياق وا�صح ومفهوم، كاأن يدرَّ
يف هذه الطريقة اأّن الأطفال قد ل يتعلمون طريقة »فك الرموز اللغوية«  التي ت�صعفهم بها الطريقة اجلزئية، اأي 

 طريقة حتليل الكلمات اإلى مكّوناتها،  لأّن العتماد هنا على اللتقاط الب�صري
  ل�صورة الكلمة، ولذلك فاإنهم قد يقفون عاجزين اأمام الكلمات اجلديدة، ولن ميلكوا 

 اإ�صراتيجيات ت�صاعدهم على جتاوز هذه امل�صكلة.  ولهذا ال�صبب فاإّن هذه الطريقة
  تنجح مع الكلمات الب�صرية وال�صائعة يف اللغة، لكرثة ما تلتقطها العن اأثناء النظر 
 يف الن�صو�ض املكتوبة، لكنها ل متنح الطفل اآلية ثابتة ي�صتخدمها يف قراءة الكلمات 

اجلديدة كما تفعل الطريقة الأولى. 

نحن يف هذا الكتاب مزجنا بن الطريقتن، بحيث يتعلم الطفل اأ�صوات العربية ونطقها ومتييزها، وكتابتها، 
ا قراءة الكلمات ابتداًء، خا�صة الكلمات الب�صرية والكلمات  وتهجئة الكلمات اعتماًدا على حتليلها، ويتعلم اأي�صً

ال�صهلة والق�صرية.  وهذا �صي�صاعده على حت�صن م�صتواه القرائي، و�صيخت�صر الزمن بالن�صبة له. 

لن ي�صتطيع الطفل اأن يتعلم القراءة من 
دون معرفة اأ�صوات اللغة، »الأ�صوات«  

هي الأر�صية التي ُتبنى عليها القراءة.  
�صينجح الطفل يف تعلم القراءة  اإذا عرف 

اأ�صوات اللغة. 

الطريقة الكلية التي تعتمد على تعليم 
الأطفال قراءة الكلمات وتعتمد على اأن 

يحفظ الطفل �صكل الكلمات من دون اأن 
يعرف كيف يحللها �صوتيًّا.
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�ض: ما اأهمية الق�ص�ض املقررة؟ 

ج:   يعّد ا�صتخدام الق�صة يف تعليم اللغة لاأطفال من اأكرث الطرق جناًحا ، ومع اأّن الق�ص�ض املختارة يف منهج 
ال�صف الأول مرتبطة بتعليم اأ�صوات اللغة العربية فاإّن الهدف الأول منها لي�ض اأن ت�صتخدم لتعليم الطفل 

القراءة. خا�صة يف الأ�صابيع الثمانية الأولى. 
ميكن اإيجاز اأهم اأهداف ا�صتخدام الق�صة يف تعليم اأ�صوات اللغة العربية يف: 

 1-   خلق �صياق حمّبب للتعليم والتعلم، وتطوير مهارات الطفل على ال�صتماع، واملحادثة،
  وامل�صاركة، وتهيئة جّو اآمن ومريح لاأطفال مع معلمتهم، ولاأطفال مع اآبائهم 

واأمهاتهم. 
 2-   ربط كل حرف من حروف الهجاء بحيوان وحكاية، فالهمزة مرتبطة باأو�صي الأرنب

 الأكول، والباء مرتبطة ببوبي البومة احلكيمة، والطاء بطريف الطاوو�ض اللطيف، 
 والنون بنونة النملة الن�صيطة، والراء بربيع الراكون ال�صريع، وهكذا.  مثل هذا الربط
 ي�صنع �صياًقا لغويًّا ق�ص�صيًّا للطفل ليتذكر ال�صوت، وبع�ض الكلمات امل�صتملة عليه. 

 3-  خلق فر�صة لويّل الأمر لك�صر منطية التعليم يف البيت الذي كان يعتمد على متابعة
 حل الطفل للواجبات وحتفيظه الإجابات، اإلى �صكل متجدد وحيوي من اأ�صكال التوا�صل بينه وبن طفله، 

بحيث ت�صكل الق�صة مادة جيدة للحوار مع الطفل، ومداخل ذكية ل�صرب حاجاته، ومدى تفاعله مع ما يتعلمه، 
وامل�صكات التي ميكن اأن يواجهها، ول ي�صتطيع اأن يعرّب عنها. 

 �ض: كيف ميكن اأن اأوظفها يف البيت؟ 

ج:  هناك طرق كثرية لا�صتفادة من الق�صة يف تعليم ابنك وجعل عملية التعلم م�صلية وحمببة اإليه، هذه بع�ض 
القراحات: 

1- احلديث معه عن الق�صة، وفكرتها، وماذا تعلم منها، وهل اأعجبته...الخ
2- قراءة الق�صة له، ومعه، وتوجيهه اإلى الكلمات امل�صتملة على ال�صوت املقرر. 

3- ت�صوير احليوان »بطل الق�صة، وكتابة ا�صمه واحلرف املقرر وتعليقها يف غرفته. 
4-  ا�صتثمار بع�ض املفردات اجلديدة يف الق�صة، وا�صتخدامها مع الطفل يف جمل من عندك.، اأو طباعتها 

وتعليقها يف غرفته ) ويف�صل اأن تكون من قائمة كلمات القراءة(. 
5- ا�صتثمار بع�ض الأ�صاليب اللغوية املت�صمنة يف الق�صة وا�صتخدامها مع طفلك. 

6- اإذا اأظهر طفلك تفوًقا يف القراءة ميكن مع الوقت، اأن تطلب منه اأن يقراأ جزًءا من الق�صة. 
7- متثيل بع�ض اأجزاء الق�صة مع ابنك، وميكن هنا اإ�صراك اأفراد اآخرين من العائلة. 

من اأهم فوائد ا�صتخدام الق�صة: خلق 
فر�صة لويّل الأمر لك�صر منطية التعليم 

يف البيت الذي كان يعتمد على متابعة حل 
الطفل للواجبات وحتفيظه الإجابات، اإلى 
�صكل متجدد وحيوي من اأ�صكال التوا�صل 

بينه وبن طفله، بحيث ت�صكل الق�صة مادة 
جيدة للحوار مع الطفل، ومداخل ذكية 

ل�صرب حاجاته، ومدى تفاعله مع ما يتعلمه.
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اليوم الثاني: قراءة وتمييز صوت الحرف   

14
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التجريد ال�صفوي ل�صوت احلرف املقرر     

اليوم الثاين يف املدر�صة: تدريب على القراءة + جتريد احلرف �صفويًّا
اليوم الثاين يف البيت: تدريب على القراءة + حل تدريبات متييز احلرف 

-  يف اليوم الثاين يف املدر�صة �صتكرر املعلمة تدريب الطاب على قراءة الن�ض القرائي فيما ل يتجاوز 15 
دقيقة باأ�صكال خمتلفة وتنويعات تراها منا�صبة بح�صب م�صتوى طابها، وا�صتعدادهم، ثم �صتبداأ معهم 
جتريد احلرف املقرر.  ) ميكنك العودة اإلى كتاب الطالب لتنظر يف ال�صفحتن املخ�ص�صتن للتجريد 

ال�صفوي للحرف املقرر( 
-   يف اليوم الثاين �صتدربه املعلمة على قراءة الن�ض القرائي، و�صتدربه على جتريد ال�صوت �صفويًّا. 

-  ابداأ دائًما حوارك مع ابنك ب�صوؤاله عن يومه املدر�صي، كيف كان؟ هل حدث �صيء اأزعجه؟ هل هناك ما 
ا حتى ي�صعر الطفل بالراحة، واأّن هذا الوقت هو وقت ي�صتطيع  يود اأن يخربك به؟ هذا املدخل مهم جدًّ

فيه اأن ينقل لك خرباته وجتاربه يف املدر�صة، �صواء الإيجابي منها اأو ال�صلبي. 
-  بعد اأن ت�صتمع اإليه، وتتحاور معه فيما قاله، وتتفق معه على بع�ض الأمور اإن كان ما حدثك به ي�صتدعي 

ذلك ا�صاأله عن ح�صة اللغة العربية، ماذا تعلم اليوم؟ هل حتدثتم عن اأو�صي؟ بوبي؟ جنجل؟ ... 
)�صخ�صيات الق�ص�ض( دعه هو يخربك مبا تعلمه، وحاول اأن تقي�ض من حديثه مدى ما يتذكره، 

واإح�صا�صه، وحالته العاطفية؛ هل يتحدث بحما�ض؟ هل يتحدث مبلل؟ هل ت�صعر اأنه ل يود اأن يكمل 
احلديث معك يف هذا املو�صوع؟ كل هذه قد تكون موؤ�صرات لك لتتابعه عن كثب.  

-  دّرب طفلك على قراءة االن�ض القرائي،  بح�صب م�صتواه، وبح�صب الإر�صادات التي و�صعت لك يف 
الكتاب. 

ا، وخفيفة، ول ت�صتغرق  -  �صاعده يف حل تدريبات  جتريد �صوت احلرف �صفويًّا، وهي تدريبات ب�صيطة جدًّ
وقًتا. وحاول اأن جتعل الأمر مرًحا وممتًعا له.

-  دّرب ابنك على  قراءة الأ�صوات واملقاطع والكلمات بالطريقة امل�صتوحاة من القاعدة النورانّية لل�صوت 
املقرر.   

في اليوم الثاني ابدأ 
بتدريب ابنك على 

قراءة النص القرائي، 
ثم ساعده على 

حل تدريبات التجريد 
الشفوي لصوت 
الحرف )صفحتان( 
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 �ض: ما معنى التجريد ال�صفوي ل�صوت احلرف؟ 
ج:   هو اقتطاع �صوت احلرف من جمموعة من الكلمات، والنطق به منفرًدا. كاأن تقول مثًا: بيت:  َب َبيت، بنت: ِب ِبنت، ُبلُبل: ُب ُبلُبل. 

هذه العملية ت�صاعد الطفل على فهم العاقة بن ال�صوت منفرًدا، وحن يكون جزًءا من الكلمة، واإدراك اأن الكلمات تتكون من 
جمموعة من الأ�صوات. كما اأنها ت�صاعد الطفل على تثبيت �صورة ال�صوت اأو رمزه الكتابي. ولي�ض �صرطا اأن ياأتي ال�صوت يف بداية 

 الكلمة، بل ي�صرط اأن ُيعر�ض للطفل جمموعة من الكلمات يقع فيها ال�صوت يف مواقع خمتلفة. 

�ض:ما املق�صود بالقاعدة النورانية؟ وما معنى تدريب ابني على قراءة الأ�صوات واملقاطع والكلمات من 
وحي طريقة القاعدة النورانّية؟ 

ج:    القاعدة النورانية هي طريقة كانت، وما زالت، مّتبعة لتعليم الأطفال تهجئة اأ�صوات اللغة العربية، باحلركات الق�صرية والطويلة، 
ومبقاطعها ال�صاكنة اأو امل�صددة، بهدف تعّلم قراءة القراآن الكرمي وجتويده. كّل كلمات القاعدة النورانية هي من األفاظ القراآن 

الكرمي. ولأن هذه الطريقة اأثبتت جناحها يف تعليم الطفل التهجئة وزيادة اإدراكه ملفهوم الوعي ال�صوتي، فاإننا اعتمدنا على املنهجية 
املتبعة فيها يف تدريب الطفل على قراءة الأ�صوات واملقاطع والكلمات التي متّر يف خربته اأثناء التعلم. وملزيد من املعلومات حول 

القاعدة النورانية ميكنك زيارة املوقع الإلكروين الآتي:
http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1

 http://www.tardeed.com/default.asp?LANG=1 
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�ض: هل يكفي حل التدريبات لتعليم طفلي احلروف؟ اأم اأّن هناك طرًقا اأخرى ميكنني 
اأن اأ�صاعده فيها؟   

ج:   التدريبات والأن�صطة ُو�صعت ليتعلم الطفل احلروف ويتذكرها، ومع مرور الوقت وتراكم اخلربات �صتثبت رموز 
الأ�صوات يف ذهنه، وكلما تعر�ض اأكرث للكلمات كان هذا كفيًا باأن ي�صاعده على متييزها ومتييز مكّوناتها 

ال�صوتية، لكّن التعليم والتعلم اأو�صع واأكرب من حل تدريبات الكتاب املدر�صي، بل هو اأكرث متعة اإذا حترر من 
عامل الكتاب، وانطلق بالطفل اإلى العامل الكبري من حوله، هذه بع�ض الأفكار التي قد جتد اأّنها �صتك�صر منطية 

التعليم املقّيد بالكتاب املدر�صي، و�صتمتع ابنك وتربطه باللغة من اأبواب �صّتى: 
1-  ابحث يف ال�صوبر ماركت: ميكنك اأن تاأخذ ابنك يف رحلة اإلى ال�صوبر ماركت اأو ال�صوق، وتطلب منه اأن يبحث 
معك عن اأطعمة اأو اأغرا�ض ي�صتمل ا�صمها على ال�صوت املقرر، مثًا، �صوت الباء: بي�ض، حليب، زبدة، جنب، 

�صابون، وميكنك واأنت تبحث معه اأن ت�صاأله مثًا: �صابون: بو ما هذا املد؟ وهكذا .
2-  �صيد البالونات: ميكنك اأن حت�صر جمموعة من البالونات وتكتب عليها حروًفا خمتلفة، وجتري م�صابقة باأن 

تطلب من ابنك اأن يفّجر البالونات التي كتب عليها احلرف املقرر. اأو اإذا كان ابنك جيًدا يف القراءة ميكنك 
اأن تكتب كلمات بع�صها ي�صتمل على احلرف املقرر، وبع�صها ل ي�صتمل عليه، وتطلب منه اأن يفجر البالونات 

التي ل ت�صتمل على احلرف املقرر. 
3-  األوان واأ�صكال: اربط بن الألوان والأ�صكال واحلروف؛ اإذا كان ال�صوت املقرر هو الثاء ا�صاأل ابنك يف اأي 

الأ�صكال جتد �صوت الثاء: مربع، م�صتطيل، دائرة، مثلث؟ وكذلك بالن�صبة لاألوان. 
4-  طّبق مع ابنك لعبة »اأين يف بيتنا؟ » قم مع طفلك بجولة يف البيت، وابحث معه عن اأ�صياء ت�صتمل اأ�صماوؤها على 

ال�صوت املقرر، مثًا: الباء: باب، مطبخ، عباءة، .. اجليم: �صجرة، جر�ض، اأباجورة... 
 5-  اأطعم الوح�ض: ميكنك اأن ت�صنع من علبة فارغة وح�ًصا، ت�صنع له فتحة على اأنها فتحة الفم،

 وتر�صم له عينن، وتلّونه، وتكتب لطفلك كلمات اأو حروًفا خمتلفة )بح�صب م�صتواه وقدراته على اأوراق 
 �صغرية(، وتطلب منه اأن يطعم الوح�ض الكلمات التي �صتنطقها له، وعلى طفلك اأن ي�صع الورقة التي

 ت�صتمل على الكلمة اأو احلرف الذي تنطقه يف فم الوح�ض.
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اليوم الثالث: قراءة وتمييز شكل الصوت 
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التجريد الكتابي  ل�صوت احلرف املقرر           

اليوم الثالث يف املدر�صة: تدريب على القراءة + جتريد احلرف كتابيًّا
اليوم الثالث يف البيت: تدريب على القراءة + حل تدريبات جتريد احلرف كتابيًّا

-    يف اليوم الثالث  يف املدر�صة �صتكرر املعلمة تدريب الطاب على قراءة الن�ض القرائي فيما ل يتجاوز 
15 دقيقة باأ�صكال خمتلفة وتنويعات تراها منا�صبة بح�صب م�صتوى طابها، وا�صتعدادهم. ثم �صتبداأ 

معهم التجريد الكتابي  لل�صوت املقرر.  ) ميكنك العودة اإلى كتاب الطالب لتنظر يف ال�صفحتن 
املخ�ص�صتن للتجريد ال�صفوي و الكتابي للحرف املقرر( 

-    ابداأ دائًما حوارك مع ابنك ب�صوؤاله عن يومه املدر�صي، كيف كان؟ هل حدث �صيء اأزعجه؟ هل هناك 
ا حتى ي�صعر الطفل بالراحة، واأّن هذا الوقت هو وقت  ما يود اأن يخربك به؟ هذا املدخل مهم جدًّ

ي�صتطيع فيه اأن ينقل لك خرباته وجتاربه يف املدر�صة، �صواء الإيجابي منها اأو ال�صلبيّ. 
-  بعد اأن ت�صتمع اإليه، وتتحاور معه فيما قاله، وتتفق معه على بع�ض الأمور اإن كان ما حدثك به ي�صتدعي 

ذلك ا�صاأله عن ح�صة اللغة العربية، ماذا تعلم اليوم؟ هل حتدثتم عن اأو�صي؟ بوبي؟ جنجل؟ ... 
)�صخ�صيات الق�ص�ض( دعه هو يخربك مبا تعلمه، وحاول اأن تقي�ض من حديثه مدى ما يتذكره، 

واإح�صا�صه، وحالته العاطفية؛ هل يتحدث بحما�ض؟ هل يتحدث مبلل؟ هل ت�صعر اأنه ل يود اأن يكمل 
احلديث معك يف هذا املو�صوع؟ كل هذه قد تكون موؤ�صرات لك لتتابعه عن كثب. 

-  دّرب طفلك على قراءة االن�ض القرائي،  بح�صب م�صتواه، وبح�صب الإر�صادات التي و�صعت لك يف 
الكتاب.

-  �صاعده يف حل تدريبات  التجريد الكتابي لل�صوت،  وهنا ميكنك اأن ت�صرح له املطلوب منه، وتراقب 
اأداءه يف الكتابة، ثم تركه يكمل كتابة احلرف وحده، ثم تعود اإليه بعد فرة لرى اإجنازه. 

-  ترك الطفل  وحده لفرة ق�صرية، ليكتب املطلوب منه، يعد خطوة متهيدية لتدريبه ليعتمد على نف�صه 
يف امل�صتقبل اأثناء املذاكرة وحل الواجبات، ومع الوقت ميكنك اأن تطيل من فرة بقائه وحده، وهو  

يجيب عن التدريبات بح�صب م�صتواه، وقدراته. 

في اليوم الثالث 
ستدربه المعلمة 
على قراءة النص 
القرائي، وستدربه 
على تجريد الصوت 

ا  كتابيًّ

في اليوم الثالث ابدأ 
بتدريب ابنك على 

قراءة النص القرائي، 
ثم ساعده على 

حل تدريبات التجريد 
الكتابي لصوت 

الحرف صفحة واحدة
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�ض: ما معنى التجريد الكتابي ل�صوت احلرف؟ 

ج:  هو اقتطاع �صوت احلرف من جمموعة من الكلمات، وكتابته منفرًدا. فبعد اأن يتدّرب الطفل على قراءة 
الكلمة، ثم النطق بال�صوت �صفويًّا، يبداأ يف التدرب على كتابة رمزه الكتابي. هذه العملية ت�صاعد الطفل على فهم 
ا يف  العاقة بن ال�صوت املنطوق ورمزه الكتابي. و تثبيت �صورة ال�صوت اأو رمزه الكتابي.  هذه املرحلة مهّمة اأي�صً

تدريب الطفل على الطريقة ال�صحيحة لاإم�صاك بالقلم، ولكتابة احلروف العربية. 

�ض: اإذا اأح�ّض ابني بالتعب اأو امللل وهو يكتب احلرف، ماذا اأفعل؟ 

ج:  الأطفال، يف العادة، يحبون اأن يكتبوا، واإذا كان اجلهد املطلوب منهم ل يتجاوز قدراتهم، واأمزجتهم، فاإنهم 
�صينجزونه. حر�صنا األ تكون الكمية التي �صيكتبها الطفل يف البيت مرهقة وكبرية، ولذلك يتوقع األ يظهر الطفل 
ا�صتياءه اأو متلمله، وهو ينجز تدريب التجريد الكتابي. لكن يف حال حدث ذلك، فيمكنك اأن ت�صجعه، وتثني عليه، 

وتقول له مثًا: انظر لقد اأجنزت ن�صف املطلوب، ل �صّك اأنك ت�صتطيع اأن تكمل الباقي. لكن اإذا بدا لك اأنه 
 يرف�ض متاًما اإكمال الكتابة، فيمكنك اأن تطلب منه اأن يتوقف، وتتفق معه اأن يعود لإكمال الواجب بعد �صاعة مثًا. 

املهم األ تكتب عنه، فهذا لي�ض عمًا تربويًّا، وين�صئ الطفل على التكالية، وتقّبل الكذب.  
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اليوم الرابع: تدريب على خط النسخ 

22
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اليوم الرابع: تدريب على خط النسخ     
جتويد اخلط+  كتابة                  

اليوم الرابع يف املدر�صة:  تدريب على كتابة احلرف بخط الن�صخ
اليوم الرابع يف البيت: ن�صاط حر 

-  يف اليوم الرابع يف املدر�صة �صيتعلم الطاب طريقة كتابة احلرف بخط الن�صخ يف كّرا�ض اخلط، و 
�صي�صاهدون فيلًما ق�صرًيا ي�صرح لهم الطريقة ال�صحيحة لكتابة احلرف وفق خطوات حمددة.

-   ابد اأ دائًما حوارك مع ابنك ب�صوؤاله عن يومه املدر�صي، كيف كان؟ هل حدث �صيء اأزعجه؟ هل
ا حتى ي�صعر الطفل بالراحة، و اأّن هذا الوقت هو هناك ما يود اأن يخربك به؟ هذا املدخل مهم جدًّ

وقت ي�صتطيع فيه اأن ينقل لك خرباته وجتاربه يف املدر�صة، �صواء الإيجابي منها اأو ال�صلبية.
-   بعد اأن ت�صتمع اإليه، وتتحاور معه فيما قاله، وتتفق معه على بع�ض الأمور اإن كان ما حدثك به

ي�صتدعي ذلك  ا�صاأله عن ح�صة اللغة العربية، ماذا تعلم اليوم؟ وكيف قام مبحاكاة كتابة احلرف) دعه 
هو يخربك مبا تعلمه، وحاول اأن تقي�ض من حديثه مدى

ما يتذكره، و اإح�صا�صه، وحالته العاطفية؛ هل يتحّدث بحما�ض؟ هل يتحّدث مبلل؟ هل ت�صعر اأنه ل يود اأن 
يكمل احلديث معك يف هذا املو�صوع؟ كل هذه قد تكون موؤ�صرات لك لتتابعه عن كثب.

-   دّرب طفلك على قراءة الن�ض القرائي، بح�صب م�صتواه، وبح�صب الإر�صادات التي و�صعت لك يف
الكتاب. من املتوقع اأن يكون ابنك قد اأجاد قراءة 50 % من الن�ض القرائي على اأقل تقدير.

-   بعد النتهاء من قراءة الن�ض ميكنك، بح�صب اإقبال طفلك، وحما�صته اأن تخ�ص�ض له كرا�صة
يكتب فيها الكلمات التي اأجاد قراءتها.

-   ميكنه يف هذه الكرا�صة اأن ير�صم، ويكتب جمًا، فالق�صد من هذه الكرا�صة اأن تكون لديه م�صاحة
للكتابة احلرة ي�صتطيع اأن يكتب فيها ما ي�صاء. ميكنك اأن ت�صرك معه من بداية العام يف تزين هذه 

الكرا�صة، واأن تكتب عليها مثًا: كرا�صتي اخلا�صة بالكلمات واحلروف.
هذه الكرا�صة، و اأن تكتب عليها مثًا: كرا�صتي اخلا�صة بالكلمات واحلروف.

في اليوم الرابع 
ستدّربه المعلمة 
على كتابة الحرف 

بخط النسخ.

في اليوم الرابع 
أعد تدريب ابنك 
على قراءة النص 
القرائي، وبحسب 
إقباله يمكنك أن 
تجلس معه ليكتب 
الكلمات التي أجاد 
قراءتها في كراس 

خاص به. 
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�ض: هل هناك اأفكار اأو مقرحات يل لأنفذها مع ابني يف هذا اليوم؟ 

ج:   هذا هو اليوم الأخري يف تعلم ال�صوت املقرر، �صيبداأ طفلك دورة جديدة من اأربعة اأيام اأخرى مع حرف جديد، 
لذلك اجعل هذا اليوم خفيًفا عليه، ويكفي اأن تطمئن اإلى اأنه يجيد متييز احلرف، ورمزه الكتابي، ويعرف اأن 

 يقراأ عدًدا منا�صًبا من الكلمات التي تدرب عليها، مبا يتوافق مع م�صتواه وقدراته. 
ميكنك اأن تفّكر يف طريقة جتعلها ثابتة يف اليوم الرابع لكل حرف، ت�صبه الحتفالية بتعلم حرف جديد من 

حروف اللغة العربية، هذه بع�ض املقرحات: 
1-  �صمم لوحة كرتونية مب�صاركة ابنك، تكتب عليها احلرف، وتطلب من ابنك اأن يل�صق �صوًرا اأو ير�صم ر�صوًما 
ا، ويزين اللوحة بالأ�صرطة  لأ�صياء تت�صمن اأ�صماوؤها ال�صوت، ميكنه اأن يكتب الكلمات التي تعلم كتابتها اأي�صً

والورود اأو اأي �صيء اآخر. 
2-  عّلق اللوحة يف غرفة ابنك، وحن ينتهي من ال�صوت التايل ا�صنع معه لوحة جديدة، وعلقها، وهكذا، ميكن 

لاأفكار اأن تتجدد، وميكن اأن تبدع معه بطرق واأ�صاليب مل تخطر لك على بال. 
3-  اخبز له خبزة اأو فطرية اأو كعكة على �صكل ال�صوت، واحتفا مًعا باأكلها مع باقي اأفراد الأ�صرة. 

4-  اأح�صر علبة فارغة واكتب عليها احلرف، واجمع فيها معه الأ�صياء التي تت�صمن ال�صوت،  ودعه يكتب الكلمات 
التي يعرفها وي�صعها يف العلبة، ومع الوقت �صيكون لديه علبة لكل �صوت. 

5-  ميكنك اأن حتتفل معه بقراءة الق�صة مًعا، ومتثيل اأجزاء منها، ور�صم احليوان على ورقة بي�صاء، وكتابة 
احلرف وا�صم احليوان، وتعليق الورقة يف غرفة ابنك. 

6-  اأو ميكنك اأن تكتفي بالكرا�صة التي ي�صتطيع ابنك اأن يكتب فيها وير�صم كما ي�صاء احتفاًل بتعلم �صوت جديد 
من اأ�صوات العربية. 
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أيام المراجعة
اأيام املراجعة  يف املدر�صة: اأن�صطة وتدريبات على متييز الأ�صوات واأ�صكالها يف مواقعها املختلفة+قراءة + ن�صخ كلمات. 

اأيام املراجعة يف البيت: �صرب مدى قدرة الطفل على قراءة املجموعة املقررة من الكلمات

-   اأيام املراجعة يف املدر�صة هي مثل حمطات ا�صراحة للطاب، وتقومي مركز وق�صري على ما اكت�صبوه 
من مهارات يف متييز جمموعة الأ�صوات املحددة،وقراءة الكلمات، وكتابتها. يف هذا اليوم �صت�صاعد 

املعلمة الطاب على حل اأن�صطة املراجعة، وعلى القراءة، و�صتكون هناك فر�صة جيدة اأمامها 
لتق�صيمهم اإلى جمموعات بح�صب م�صتوياتهم، وتنفيذ بع�ض الأن�صطة الإ�صافية اإذا راأت ذلك، وكان 

هناك مت�صع من الوقت. كما اأنها يف هذه احل�ص�ض، �صتاحظ مدى تقدم طابها، وحتدد اأي الطاب 
ا ي�صاعده اأن يلحق بزمائه.  لديه م�صكات يف القراءة ومتييز الأ�صوات لت�صع له برناجًما خا�صًّ

-   يف البيت هذا اليوم خم�ص�ض بالدرجة الأولى ل�صرب مدى قدرة الطفل على متييز الكلمات التي مّرت 
يف خربته، وعلى قراءتها قراءة �صحيحة، بطاقة، ودون تردد، كما ميكن التاأكد من قدرة الطفل على 

حتليل الكلمات اإلى اأ�صواتها. 
-  اأخرب طفلك اأنك �صتتابع معه قراءة الكلمات التي يف اجلدول، و�صريان مًعا عدد الكلمات التي 

يجيدها، وعدد الكلمات التي يحتاج اأن يتدرب على قراءتها وحتليلها، واأنك �صت�صاعده يف كل خطوة. 
-  تاأكد اأّن الوقت منا�صب، واأن ابنك مرتاح، قبل اأن يبداأ قراءة الكلمات، عليك اأن ت�صع عامة  حتت 

كل كلمة قراأها قراءة �صحيحة بطاقة من دون تردد، اأما الكلمات التي عجز عن قراءتها، اأو تردد 
فيها، فاتركها من دون كتابة اأي �صيء. 

-  بعد اأن ينتهي ابنك من قراءة الكلمات، ا�صكره، واأثن عليه، واأخربه )بح�صب م�صتواه وما حققه( عن 
خطتك التي تنا�صب اإجنازه. 

-  اإذا مل ي�صتطع ابنك اأن يقراأ عدًدا من الكلمات، فاإننا نن�صحك باأن تكتبها اأو تطبعها على بطاقات، 
وحتاول كل يوم اأن تخ�ص�ض وقًتا ق�صرًيا للتدرب على قراءتها، ميكن اأن يكون 5 دقائق فقط، اأو 

10 بح�صب اإقبال ابنك، وحما�صه. لكن لبد من اأن ت�صع يف برناجمه اليومي وقًتا للتدرب على قراءة 
الكلمات. 

-  ل تن�ض اأن تكافئ ابنك اإذا اأجاد قراءة كل الكلمات، اأو اإذا ا�صتطاع اأن يتقدم مع الوقت والتدريب. 

ستكون هناك أيام 
مخصصة للمراجعة، 
ستساعد المعلمة 
طالبها على حل 

أنشطة المراجعة، 
والقراءة  

في البيت، في يوم 
المراجعة ستجد 

هناك قائمة بعدد 
من الكلمات في 
الكتاب، عليك أن 
تقيس مدى قدرة 
ابنك على قراءة 
هذه الكلمات.
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حصص األناشيد  
اإغناء املعجم اللغوي للطفل، حفظ، وت�صلية      

ح�ص�ض الأنا�صيد يف املدر�صة: وقت طّيب، م�صاركة، غناء، واإغناء  
ح�ص�ض الأنا�صيد يف البيت:  وقت طّيب، م�صاركة، غناء واإغناء

-  �صتكون هناك ح�ص�ض خم�ص�صة لاأنا�صيد، و�صتقوم املعلمة بتدريب الطاب على حفظ الن�صيد، 
وغنائه، مب�صاركة التاميذ، اأو بالغناء �صمن جمموعات، اأو وفق ما تراه املعلمة منا�صًبا.  

-   يف البيت عليك اأن ت�صاعد ابنك على حفظ الن�صيد، ميكنك اأن حتّول هذا اليوم اإلى يوم احتفايل، 
وحتفظ اأنت معه الن�صيد، وتتبادلن الأدوار يف الغناء. 

- ميكنك  دعوة كل اأفراد الأ�صرة مل�صاركتكما احلفظ والغناء. 
- اجعل هذا الوقت وقًتا مميًزا و ممتًعا لبنك، ول تثقل عليه كثرًيا، 

-  لي�ض �صرًطا اأن يحفظ كل الن�صيد من اليوم الأول، اإذا كان ابنك يواجه م�صكلة يف مثل هذا فا ت�صغط 
عليه، ولكن تلطف معه، وامنحه الوقت الذي يحتاجه. 

الهدف األول من 
حصص األناشيد 

إغناء معجم الطفل، 
وكسر روتين الدراسة 

بوقت ممتع في 
المدرسة والبيت




