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المقدمة
عزيزي ولي األمر

قيما وعادات
تعد الأ�رسة املدر�سة الأوىل للفرد؛ فمنها ي�ستقي مبادئ احلياة الأ�سا�سية؛ ً
وتقاليد ،وفيها تتكون �شخ�صيته وت�صقل ،ثم ي�أتي دور املدر�سة؛ لتكمل �إعداد هذه ال�شخ�صية
وتعليما وتثقيفًا.
تربي ًة
ً
� َّإن الأ�رسة واملدر�سة مكملتان لبع�ضهما البع�ض ،ومن هنا تتزايد احلاجة �إىل وجود توا�صل
دائم بينهما ال�سيما يف الوقت احلايل؛ فما يتعلمه التلميذ يف املدر�سة تتابعه الأ�رسة يف
لتثبت املعرفة �أو املهارة املدرو�سة.
البيت؛ ّ
وا�ضحا
اهتماما
وت�شري الدرا�سات العلمية �أن م�ستوى التلميذ التح�صيلي يتح�سن متى ما وجد
ً
ً
من �أ�رسته ،ومتابعة م�ستمرة له يف البيت(Jeynes & McNeal, 2015) .
لذا جاء هذا الدليل تلبية حلاجتك عزيزي ويل الأمر ،وذلك من خالل متابعات ومرئيات
احلقل الرتبوي ،و�أكدها الفريق بتطبيق �أدوات بحثية مقننة (مقابالت وا�ستبانات �إلكرتونية)
ت�ضمنت املخرجات الأ�سا�سية يف هذه املرحلة؛ والتي �أظهرت احلاجة امللحة لوجود مثل
هذا الدليل؛ ليكون معين ًا لك يف متابعة ابنك/ابنتك يف منو مهاراته اللغوية يف ال�صفوف
الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
حر�صنا يف هذا الدليل �أن نقدم خطوات ومعلومات وا�ضحة يف الإ�سرت�شاد وتدري�س املهارات
الأربع الأ�سا�سية (اال�ستماع والتحدث والقراءة والكتابة) منذ دخول التلميذ املدر�سة يف
ال�صف الأول وحتى نهاية ال�صف الرابع.
انق�سم الدليل �إىل م�ستويني؛ ت�ضمن املخرجات الأ�سا�سية يف ال�صفوف الأربعة الأوىل من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي.

احتوى امل�ستوى الأول على «هم�سات تربوية» ت�ضمنت مهارات ما قبل القراءة ،والكتابة؛
تدريجيا �إىل خطوات مب�سطة؛ تبد�أ من تعرف احلروف الهجائية يف �شكلها
لينتقل بعدها
ًّ
الأويل ،و�صو ًال �إىل مرحلة قراءة اجلمل وكتابتها ،يتخلل ذلك الكثري من الإ�ضاءات التوجيهية
املقدمة لك؛ للإ�سرت�شاد بها.
�أما امل�ستوى الثاين من الدليل فتناولنا فيه املهارات اللغوية الأربع (اال�ستماع والتحدث
والقراءة والكتابة)؛ حيث قدمنا لك بع�ض املعلومات العامة املتعلقة بهذه املهارات
أفكارا تر�شدك لدعم ابنك؛ للو�صول به �إىل
واملرتبطة ب�آليات تدري�سها؛ ثم انطلقنا لنقدم لك � ً
امل�ستوى املطلوب يف هذه املهارات.
� َّإن حمتوى الدليل يف ق�سميه يتفق مع خمرجات املناهج الدرا�سية يف هذه املرحلة ،مع
مراعاة �أب�سط اخلطوات لإك�ساب ابنك املهارات اللغوية الأربع (اال�ستماع والتحدث والقراءة
والكتابة).
أردت معرفة التطبيق
يتميز هذا الدليل بوجود نظام قارئ ال�شفرة؛ ميكنك اال�ستعانة به �إذا ما � َ
ال�صحيح ملهارة معينة يف امل�ستويني :الأول والثاين.
وملزيد من اال�ستفادة واملعرفة يف كيفية �إك�ساب ابنك/ابنتك املهارات املرجوة يف هذه
املرحلة الدرا�سية املهمة ،يرجى التوا�صل امل�ستمر مع املدر�سة ومعلم املادة من �أجل
تزويدك بكل ما هو معني ومي�رس لتعلم ابنك/ابنتك.

إرشادات لولي األمر
عزيزي ولي األمر
أو ًلا

رابعا
ً

ُو ِ�ض�� َع هذا الدليل لإعانتك على دعم تعلم ابنك يف
اكت�س��اب بع�ض مه��ارات اللغة العربي��ة الأ�سا�سية
(اال�ستم��اع والتحدث والقراءة والكتابة) وال يعني
�أنه يحل حمل الكتب الدرا�سية املقررة.

اق��ر�أ الإ�ض��اءات؛ لأنه��ا �ستق��دم ل��ك بع���ض
املعلوم��ات �أو االر�ش��ادات والتوجيه��ات
ال�لازم معرفته��ا �أو اكت�سابه��ا قب��ل االنتق��ال
�إىل اخلط��وة الالحق��ة املرافق��ة ل��كل خط��وة
م��ن خط��وات تنمي��ة امله��ارات املختلف��ة
لدى ابنك.

ثان ًيا

خامسا
ً

�ستالح��ظ �أن الدلي��ل ال يعالج بع���ض املهارات
مثل :مهارة الكتابة (الأمن��اط اللغوية-الإمالء
اخل��ط) ب�ش��كل مف�ص��ل كم��ا ه��و يف الكت��اب
املدر�سي.

الأمثل��ة التي ت�ضمنها الدليل جمرد �أمثلة ل�رشح
كيفي��ة دع��م اكت�ساب ابن��ك للمه��ارة املطلوبة؛
وميكنك �أن ت�أتي ب�أمثلة �إ�ضافية �أخرى �إن دعت
احلاجة لذلك.

ً
ثالثا

سادسا
ً

ق��د ال حتت��اج �إىل ا�ستخدام��ه كام�ًل؛اً ؛ و�إمن��ا
بح�س��ب النق��اط التي تري��د �أن تدع��م اكت�سابها
لدى ابنك.

علي��ك �أن تراع��ي �أن هن��اك فرو ًق��ا فردي��ة بني
�أبنائن��ا؛ فقد يكون ابن��ك يف ال�صف الثاين مث ًال
يف م�ست��وى متق��دم؛ لذلك ا�ستخ��دم معه الدليل
يف ما يتنا�سب مع م�ستواه.

 10دليل ويل الأمر

سابعا
ً
من الأف�ض��ل تخ�صي�ص كرا�سة البنك عند تنفيذ
�أن�شطة الدليل يف املهارات املختلفة.

ثام ًنا
ه��ذا الدليل ال يغن��ي عن التوا�ص��ل املبا�رش مع
مدر�سة ابنك؛ ملتابعة م�ستواه التح�صيلي ب�شكل
م�ستمر.

تاسعا
ً
ميكنك الرج��وع �إىل مدر�سة ابنك؛ ملعرفة ما قد
ي�صعب عليك من هذا الدليل ،ولطلب اال�ست�شارة.
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همسات تربوية
عزيزي ولي األمر
قب��ل الب��دء يف م�ساع��دة ابن��ك عل��ى اكت�س��اب مهارت��ي الق��راءة والكتاب��ة؛ ت�أك��د �أن ابن��ك ميتلك
املهارات الآتية:

 .1مهارة االنتباه
مثال ذلك:


مييز بني الألوان الأ�سا�سية.



مييز بني �صور (احليوانات-و�سائل النقل -الأدوات املدر�سية�-أدوات النظافة.).. -



مييز بني �أع�ضاء ج�سمه (ر�أ�س -يد -رجل -عني� -أذن.)... -



مييز بني الأ�صوات (�أ�صوات احليوانات -و�سائل النقل -الهاتف -اجلر�س.)... -



مييز بني الأ�شكال الهند�سية (الدائرة -املثلث -املربع -امل�ستطيل).



مييز بني املت�ضادات (ق�صري /طويل -بارد� /ساخن -كبري� /صغري.)... -

 .2مهارة الإدراك
مثال ذلك:


التمييز بني املت�شابه واملختلف (�أدوات نظافة ومعها قلم مثلاً ).



يذكر �أيام الأ�سبوع بالرتتيب.



مييز بني االجتاهات (ميني /ي�سار.)...،



مييز بني �أماكن الأ�شياء (�أعلى� ،أ�سفل.)...،
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 .3مهارة الذاكرة
مثال ذلك:


يذكر اجلزء الناق�ص من �صورة ما (�سيارة بدون عجالت).



�إعادة ترتيب جمموعة من ال�صور بعد عر�ضها ب�شكل مرتب.





و�ص��ف تفا�صي��ل �ص��ورة �شاهدها (عر�ض �ص��ورة ملدة زمني��ة �أمام ابنك ،ث��م �إخفا�ؤها
و�س�ؤاله عن تفا�صيل ال�صورة).
و�صف موقف �أو م�شهد مر به ( ي�صف منظر :حديقة� -شاطئ -رحلة ت�سوق).

 .4املفاهيم
مثال ذلك:


ت�سمية ال�صور املعرو�ضة عليه.

قلم

كتاب

طاولة

قطة

�سيارة

�صحن
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عزيزي ولي األمر
إضاءة

قب��ل البدء يف تدريب ابنك على الكتابة عليك �أن تت�أكد ب�أنه ميتلك مهارات
ما قبل الكتابة؛ مثل :م�سك القلم بطريقة �صحيحة؛ فهناك بع�ض التدريبات
التي ت�ساعده على ذلك؛ كما هو مو�ضح �أدناه:

اطلب إلى ابنك تتبع الخطوط المختلفة األشكال
 .1اخلط الأفقي امل�ستقيم
اجتاه حركة اليد :من اليمني �إىل ال�شمال

 .2اخلط العمودي امل�ستقيم
اجتاه حركة اليد :من �أعلى �إىل �أ�سفل

اجتاه حركة اليد :من �أ�سفل �إىل �أعلى

 .3اخلط املتك�رس
اجتاه حركة اليد :من اليمني �إىل الي�سار
من �أ�سفل �إىل �أعلى ثم من �أعلى �إىل �أ�سفل
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 .4اخلط املتعرج
اجتاه حركة اليد :من اليمني �إىل الي�سار

 .5اخلط اللولبي الأفقي
اجتاه حركة اليد :من اليمني �إىل الي�سار
(اال�ستدارة �إىل �أعلى)

 .6اخلط احللزوين
اجتاه حركة اليد :من الي�سار �إىل اليمني

مادة اللغة العربية 17
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كيف أساعد ابني على
قراءة الجمل وكتابتها؟
م��ن �أف�ض��ل الط��رق املتبع��ة يف تعلي��م الق��راءة الطريق��ة
ال�صوتية التي تعتمد على نطق احلروف ب�أ�صواتها الق�صرية
(ـــــَـــــــُــــــــِ) ،والطويلة (ا و ي).

مادة اللغة العربية 19

أو ً
ال:
نطق الحروف الهجائية بأسمائها وكتابتها

عزيزي ولي األمر
إضاءة

تعرف
تتكون لغتنا العربية اجلميلة من ثمانية وع�رشين حرفًا ،عليك �أن ِّ
ابنك بها �شكلاً ونط ًقا.

درب ابنك على نطق احلروف الهجائية ب�أ�سمائها وي�شري �إىل احلرف املنطوق من
ِّ .1
خالل اجلدول الآتي:

�أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

�س

�ش

�ص

�ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

هـ

و

ي
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 .2ت�أكد من �أن ابنك قادر على التمييز بني �أ�شكال احلروف و�أ�سمائها؛ ك�أن تنطقها
ع�شوائيا ،وعلى ابنك و�ضع دائرة حول احلرف املنطوق:
ًّ

مثال

إضاءة

�أ .اُكت��ب احل��روف الآتي��ة يف بطاق��ات �أو يف الكرا�س��ة
الت��ي خ�ص�صته��ا لدع��م اكت�س��اب ابن��ك مهارت��ي
القراءة والكتابة:

ميكنك �أن ت�ضيف
جمموعة ح��روف
�أخرى غري الواردة
يف املثال.

ب

ك

�ش

و

غ

ج

�ص

ذ

ح

ف

ث

هـ

ب .انطق �أ�سماء احلروف الآتية:
�ص

�ش

غ

ث

و

ح

ج .اطل��ب �إىل ابن��ك �أن ي�ض��ع دائ��رة ح��ول احل��رف
الذي ي�سمعه.
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عزيزي ولي األمر
ولكي ترت�سخ احلروف العربية يف ذهن ابنك ميكنك �أن تربط بني احلرف
و�شيء م�ألوف لدى ابنك يبد�أ به.

إضاءة

�أرنب

�أ

بطة

ب

تفاحة

ت

ثعلب

ث

جمل

ح�صان

خروف

دجاجة

رمان

زرافة

�سلحفاة

�شجرة

�صقر

�ضفدع

طبل

ظرف

عنكبوت

غزال

فلفل

قطة

كرة

ليمون

موز

منر

هدية

وردة

يد

ج

ح
ز

ر

�ض
ف
ن

ط
ق

هـ
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خ

�س
ظ
ك
و

د

�ش
ع
ل

ي

ذ

ذرة

�ص
غ
م

ثانيا:
ً
قراءة الكلمات بالحركات القصيرة (ـَـــُـــِ) وكتابتها

إضاءة

احلركات الق�صرية هي الفتحة ــــَـــ ،وال�ضمة ــــُـــ ،والك�رسة
ــــِـــ ،وال�سكون ــــْـــ.

درب ابنك نطق احلروف الهجائية ب�أ�صواتها الق�صرية كما يف اجلداول الآتية:
ِّ .1
احلروف الهجائية ب�صوت الفتحة

�أَ َب َت َث َج َح خَ
�ض طَ ظَ َع َغ َف قَ
َ

َد
كَ

َذ
لَ

َر
َم

�ص
َز َ�س َ�ش َ
هـ َو َي
َن
َ

احلروف الهجائية ب�صوت ال�ضمة
�أُ ُب ُت ُث ُج ُح خُ
�ض طُ ظُ ُع ُغ ُف قُ
ُ

ُد
كُ

ُذ
لُ

ُر
ُم

�ص
ُز ُ�س ُ�ش ُ
ُن هـُ ُو ُي

احلروف الهجائية ب�صوت الك�رسة
ِ�إ ِب ِت ِث ِج ِح ِخ
�ض طِ ظِ ِع ِغ ِف ِق كِ
ِ

ِد

ِذ

ِر

�ص
ِز ِ�س ِ�ش ِ

لِ

ِم

ِي

ِن ه ِـ ِو
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 .2ت�أك��د م��ن �أن ابنك قادر عل��ى متييز الأ�ص��وات الق�صرية املختلف��ة للحروف؛ ك�أن
ع�شوائيا ،وعلى ابنك و�ضع دائرة حول احلرف املنطوق:
تنطقها
ًّ

مثال

إضاءة

�أ .اُكت��ب احل��روف الآتي��ة يف بطاقات
�أو الكرا�س��ة الت��ي خ�ص�صته��ا لدع��م
اكت�س��اب ابن��ك مه��ارات الق��راءة
والكتابة:
���س ،لِ ِ ،عَ ،ف ،كَ  ،لُ ِ ،بُ ،م ،غَ ُ ،جِ ،م.
ُ
ب .انطق احلروف الآتية :لُ ِ ،مَ ،ف
ج .اطل��ب �إىل ابن��ك �أن ي�ضع دائرة حول
احلرف الذي �سمعه.

ميكنك �أن ت�ضيف جمموعة ح��روف �أخرى
غري الواردة يف املثال.

 .3ت�أك��د من �أن ابنك قادر عل��ى �أن ينطق احلروف ب�أ�صواتها الق�ص�يرة (ـــــَـــــــُــــــــِ)،
�سماعيا؛ عليك �أن تعلّمه الآن كيف يكتبها.
ومييزها
ًّ
�أ .اطل��ب �إلي��ه �أن يكتب احلروف كما هي موجودة يف «جدول احلروف الهجائية ب�أ�صواتها
الق�صرية» �صفحة (.)23
ب .اطلب �إليه �أن يكتب احلروف ب�أ�صواتها الق�صرية بح�سب ما تمُ لى عليه.

مثال
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َت

ِح

ُر

قِ

َهــ

�ص
ِ

ُذ

ظَ

ُي

ال تبد�أ مع ابنك هذه اخلطوة �إال بعد ت�أكدك �أنه قادر على التمييز بني جميع
احلروف بحركاتها الق�صرية �شكلاً ونط ًقا.

إضاءة

 .4اتبع الطرائق الآتية امل�ساعدة يف تعليم ابنك مهارتي القراءة والكتابة:
�أ.

اقر�أ حروف الكلمات الآتية ب�صوت الفتحة:
َخ

�أَ

َذ

َث

�أَ َخ َذ

َب

َت

َح

َج

َز

َح َج َز

َث َب َت

ب .اقر�أ الكلمة مبقاطع �صوتية من الأ�سفل �إىل الأعلى كالآتي:
�أَ َخ َذ
�أَ
�أَ

َخـ

�أَ

خـَ

ــ َذ

ج .اقر�أ حروف الكلمات الآتية املت�ضمنة ل�صوتي الفتحة وال�ضمة:
َح

ُ�س

َن

َث

َح ُ�س َن

قُ

لَ

َق

ُر

َب

َق ُر َب

َثقُلَ

د .اقر�أ املقاطع ال�صوتية امللونة لتكوين كلمة من �صوتي الفتحة وال�ضمة كالآتي:
		

حـَ ُـ�س َـن

حـَ ُـ�سـ َـن

َح ُ�س َن

هـ .قم بقراءة حروف الكلمات الآتية بالأ�صوات الق�صرية (ـــــَـــــــُــــــــِ):
ُف

ِت
ُفت َِح

َح

ُ�س

ِم
ُ�سمِ َع

َع

ُو

ِع

َد

ُوعِ َد
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و .اق��ر�أ املقاط��ع ال�صوتية امللونة لتكوي��ن كلمة من الأ�ص��وات الق�صرية (ـــَـــــُــ��ـِ) كالآتي:
ِــح
فُـ ـتـِـ َـح
		
ُفت َِح
فُــتـ َ

 .5اطلب �إىل ابنك �أن يكتب ما يمُ لى علي ِه من كلمات باحلركات (ـــــَـــــــُــــــــِ)

مثال
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َح َج َز

َق ُر َب

ُوعِ َد

ً
ثالثا:
قراءة الكلمات باألصوات الطويلة (ا و ي) وكتابتها

إضاءة

مثال

ال تبد�أ مع ابنك هذه اخلطوة �إال بعد ت�أكدك �أنه قادر على التمييز بني جميع
احلروف �شكلاً ونط ًقا ب�أ�صواتها الق�صرية.
اال�صوات الطويلة (حروف املد) هي احلروف الثالثة الآتية :ا ،و ،ي.
ي�أتي املد بعد احلرف
بـ
ـا
+
ـو
بـ
+
ـي
بـ
+

با
بو
بي

درب ابنك نطق احلروف الهجائية ب�أ�صواتها الطويلة كالآتي:
ّ .1
جدول احلروف الهجائية ب�أ�صواتها الطويلة

احلروف الهجائية مبد الألف

�أا= آ� با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا �سا �شا �صا
�ضا طا ظا عا غا فا قا كا ال ما نا هـا وا يا
احلروف الهجائية مبد الواو
�أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو �سو �شو �صو
�ضو طو ظو عو غو فو قو كو لو مو نو هـو وو يو
احلروف الهجائية مبد الياء
�إي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي �سي �شي �صي
�ضي طي ظي عي غي فـي قي كي يل مي ين هـي وي يي
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 .2ت�أك��د م��ن �أن ابنك ق��ادر على متيي��ز الأ�صوات الطويل��ة املختلفة للح��روف؛ ب�أن
تنطقها ع�شوائ ًيا ،وعلى ابنك و�ضع دائرة حول احلرف املنطوق.

مثال

إضاءة

�أ .اُكت��ب احل��روف الآتي��ة يف بطاقات
�أو الكرا�س��ة الت��ي خ�ص�صته��ا لدعم
اكت�س��اب ابن��ك ملهارت��ي الق��راءة
والكتابة:

مي���ك���ن���ك �أن ت�������ض���ي���ف جم���م���وع���ة
ح���������روف �أخ�����������رى غ���ي��ر ال�����������واردة
يف املثال.

دي طو تي

دا

ين خي

�أو

وو

قا وي

�شا

نو

ب .انطق احلروف الآتية:
دا

نو وي

ج .اطل��ب �إىل ابن��ك �أن ي�سح��ب بطاق��ة
املقطع الذي ي�سمعه.
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 .3بع��د الت�أك��د م��ن �أن ابن��ك ق��ادر عل��ى �أن ينط��ق احل��روف ب�أ�صواته��ا الطويل��ة
�سماعيا؛ عليك �أن تعلّمه الآن كيف يكتبها.
(ا و ي) ،ومييزها
ًّ
�أ .اطل��ب �إلي��ه �أن يكتب احلروف كما هي موجودة يف «جدول احلروف الهجائية ب�أ�صواتها
الطويلة» �صفحة (.)27
ب .اطلب �إليه �أن يكتب احلروف ب�أ�صواتها الطويلة بح�سب ما ميلى عليه.

ذو با �ضي ها ثو حا
مثال

 .4ت�أك��د �أن ابنك قادر على �أن مييز بني احلروف ب�أ�صواتها الق�صرية والطويلة نط ًقا.
ميكنكَ حتقيق ذلك من خالل اللعبة الآتية:
لعبة البطاقات العشوائية


اعر�ض على ابنك جمموعة من البطاقات عليها حروف ب�أ�صواتها الق�صرية والطويلة:

ِ�س




ظا

ُت

فـي

رو

َج

انطق �صوت (يف) ،وعلى ابنك اختيار البطاقة التي حتمل هذا ال�صوت ،وهكذا حتى تت�أكد
�أن ابنك مييز بني احلروف ب�أ�صواتها الق�صرية والطويلة.
اطلب �إىل ابنك اختيار بطاقة ثم اطلب �إليه قراءتها.
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 .5ت�أكد �أن ابنك قادر على �أن مييز بني احلروف ب�أ�صواتها الق�صرية والطويلة كتابة،
بح�سب ما تمُ لى عليه.

مثال

�ص ثي خا ُي
َ

لِ غو

إضاءة

 .1ميكنك �أن ت�ضيف جمموعة حروف �أخرى غري الواردة يف املثال.
 .2ميكنك �أن ت�ستعني عند متلية ابنك  /ابنتك بالآتي:

ال�صل�صال

ال�سبورة

الرمل

ق�صا�صات الورق

الأزرار

ق�شور الف�ستق
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 .6اقر�أ مقاطع الكلمات الآتية:
مبد الألف:
با

َت

َد

جا

بِــ

جا َد

بات
َ

ـحا

ٌر

ِحار
ب ٌ

ــ�س
َمــ ـجا لِــ ُ
مال ُِ�س

 .7اقر�أ مقاطع الكلمات الآتيةمبد الواو:
نو

ُ�صــ ــعــو

ُر

ٌد

ُ�صعو ٌد

نور
ُ

َي ْد

ُر �سو َن
�سون
َي ْد ُر َ

 .8اقر�أ مقاطع الكلمات الآتية مبد الياء:
ـــ ٌل

فـيــ

لَـــ ـــذيــ ـــ ٌذ

ُمـ ـ َه ْنـ ـ ِد �سيـ َـن

لَــذيـ ٌذ

ِ�سيـن
ُم َه ْند َ

فـيـ ٌل

 .9اقر�أ مقاطع الكلمات الآتية باملدود الثالثة (ا و ي):
�إيــ

ــمـا
�
إيـمـان
ٌ

ٌن

طـا

بـــو
طـابـور
ٌ

ٌر

مــيــ ـــزا

ٌن

مـــيــزان
ٌ
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 .10والآن اطل��ب �إىل ابن��ك �أن يكت��ب م��ا يمُ ل��ى علي�� ِه م��ن كلم��ات حتت��وي عل��ى
املدود الثالثة.
جا َد

ِحار
ب ٌ

ُ�صعو ٌد

ني
�صانع َ

طـابـور
ٌ

مثال

 .11اطلب الآن �إىل ابنك �أن يكتب �أ�سماء ال�صور الآتية:

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

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

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

رابعا:
قراءة كلمات تحتوي على المقاطع الساكنة وكتابتها

عزيزي ولي األمر
إضاءة

(ب)
اعلم �أن احلرف ال�ساكن ال ميكن نطقه مبفرده؛ فال ميكن �أن تنطق مثلاً ْ
بدون وجود حرف �سابق متحرك قبلها مثلاً (�أَ ْب).
احلرف املتحرك هو احلرف الذي تظهر عليه �إحدى احلركات الآتية (ــَـــُــِـ)

 .1انطق احلروف الآتية مع ابنك م�ستعي ًنا بالقر�ص امل�صاحب:
قراءة احلرف ال�ساكن م�سبو ًقا بالفتحة

َقـ ْد

َه ْل

َم ْن

َد ْع

قراءة احلرف ال�ساكن م�سبو ًقا بال�ضمة

ُ�ص ْم ُخ ْذ

ُد ْم

كُ ْن

قراءة احلرف ال�ساكن م�سبو ًقا بالك�رسة

�سِ ْـر

ِز ْد

�إِ ْذ

ب ِْت

 .2اقر�أ مع ابنك الكلمات التي بها مقطع �ساكن مع بقية احلركات (ـــــَـــــــُــــــــِ):
كلمة (�أَ ْح َمـ ُد) كلمة مكونة من ثالثة مقاطع �صوتية كالآتي:
ـــمـــ ُد
�أَ ْح َ

ــمــ
�أَ ْحـ
َ

مثال

ينطق كل مقطع كالآتي:

ــمــ
�أَ ْحـ
َ

ــ ُد
ــ ُد
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عزيزي ولي األمر
ــــمـــ�� ُد) هي طريق��ة التحليل
الطريق��ة الت��ي اتبعته��ا �ساب ًقا يف كلم��ة (�أَ ْح َ
ال�صوتي للكلمات ،وهي من الطرائق الناجحة يف تعليم القراءة والكتابة.

إضاءة

 .3عزيزي ويل الأمر اكتب الكلمات الآتية يف بطاقات ورقية:

َيـ ْغ ِر ُ�س

َر�أَ ْي َت

َم ْر َي ُـم

 .4اطل��ب �إىل ابنك �أن يحلل الكلمات ال�سابقة �إىل مقاطعها ال�صوتية ،وذلك با�ستخدام
املق�ص (كما هو مو�ضح يف املقطع املرئي يف القر�ص امل�صاحب).
 .5اطلب �إىل ابنك �أن يقر�أ الكلمات ال�سابقة قراءة �رسيعة.
عزيزي ولي األمر
إضاءة
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دربه
بعد �إتقان ابنك ملهارة التحليل ال�صوتي (التقطيع ال�صوتي) للكلماتِّ ،
على مهارة تركيب كلمات من مقاطع �صوتية.

كون مع ابنك كلمات من املقاطع الآتية:
ِّ .6

�أَ ْخـــ

ـــــــــــر
َ

َج

ــــــر َج
�أَ ْخ َ

ـــــ َبـــ

ـــــــــــر
َ

ــــر
�أَ ْخــ َب َ

ُ�ســـــــ

ــــــــم
ُ

ـــم
ـــــر ُ�س ُ
َت ْ

كَ ـــ

ــــــــع
ُ

ـــع
ـــــركَ ُ
َت ْ

فَـــــــ

ــــــــع
ُ

َــع
ـــــرف ُ
َت ْ

ـــر
َت ْ

 .7اطل��ب �إىل ابن��ك تركيب كلمات م��ن املقاطع ال�صوتية الآتية ،ث��م اطلب �إليه كتابة
الكلمة حتت ال�صورة التي تنا�سبها:


ـــــر
 َب ْـحــُ /



ــ�صــ /ـــفــوُ /ر
 ُع ْ



ـــجـــ /ـــــ ُد
ـــ�ســـِ /
 َم ْ



بـاِ /ذ ْنــ /ـــجاُ /ن

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

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

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

....................
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�	.9أطلب �إىل ابنك �أن يقر�أ الكلمات الآتية قراءة �رسيعة:
ـــــر�أُ
َيـــــ ْق َ

ْـــــل
طِ ــــف ُ

ـــــــــف
ــــــي
ُ
َ�س ْ

ـــــ�ســــــطُ
َي ْ
ــــــــب ُ

 .10اطلب �إىل ابنك �أن يكتب �أ�سماء ال�صور املعرو�ضة عليه:

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

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

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

 .11اقر�أ اجلمل الآتية مع ابنك م�ستعي ًنا بال�صور:

ـــح
ـــــــ�ســـــ َب ُ
�أَ ْ�ســــــــ َعــــــــــــــ ُد َي ْ

ـــــــــر�أُ
ـــــــي
ُ
طَ ْ
ــــــــف َتـــــــ ْق َ

عزيزي ولي األمر
إضاءة
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بعد �إتقان ابنك لقراءة كلمات باملهارات ال�سابقة (احلركات الق�صرية
�ادرا على قراءة
والأ�صوات الطويلة واملقطع ال�ساكن)؛ �سي�صبح الآن ق� ً
جمل ب�سيطة.
ٍ

 .12اطلب �إىل ابنك �أن يقر�أ اجلمل الآتية:




ـــح.
ـــــر َتـــــ ْن َ
ـــــج ْ
ذاكِ ْ
ـــر ُح.
ــــح ُ
 َن ْ
ــــب َو َن ْ
ـــن َنــــلْــــ َع ُ
ـــم َ
ــــدور.
ـــر مِ ْ
�أَ ْم َ
ــــجــــ ُد �أَكْ ـــ َب ُ
ـــــن ُب َ

 .13اطلب �إىل ابنك �أن يكتب ما متليه عليه من اجلمل.



ــــ�ســـ َعــــ ْد.
�أُ ْ�صــــ ُد ْق َت ْ
ــــمــ ُد؟
 َهــ ْل �أَ ْن َ
ــت �أَ ْح َ
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خامسا:
ً
قراءة كلمات تحتوي على تنوين وكتابتها

عزيزي ولي األمر
التنوين :نون �ساكنة زائدة تلحق �آخر اال�سم لفظً ا ال كتابة،
ــــ).
وعالمتهالفتحتان(ـــًـ اً)�أوال�ضمتان(ــــــٌــ ــُــُــ) �أوالك�رستان( ٍ

إضاءة

 .1انطق مع ابنك التنوين مع جميع احلروف م�ستعي ًنا بالقر�ص
علما ب�أن اللون الأخ�رض ي�شري �إىل تنوين الفتح ،واللون
امل�صاحبً ،
الأزرق ي�شري �إىل تنوين ال�ضم ،واللون الأحمر ي�شري �إىل تنوين الك�رس.
تنوين تنوين تنوين تنوين تنوين تنوين تنوين تنوين تنوين
الفتح ال�ضم الك�رس الفتح ال�ضم الك�رس الفتح ال�ضم الك�رس
ٍب

ًزا

ٌز

ٍز

فًا

ٌف

ٍف

ً�سا

ٌ�س
ٌ�ش

ٍ�س

قًا

قٌ

ٍق

ٍ�ش

كً ا

كٌ

ٍك

�ص
ٍ

ل

ٌل

ٍل

ًما

ٌم
ٌن

ٍم
ٍن
هٍ
ٍو

ًبا

ٌب
ٌت

ٍت

ثًا

ٌث

ٌث

�شً ا

ًجا

ٌج

ٍج
ٍح

ً�صا
ً�ضا

�ص
ٌ
�ض
ٌ

�ض
ٍ

ٌخ

ٍخ

طً ا

طٌ

ٍط

ًنا

ٌد

دٍ

ظً ا

ظٌ

ٍظ

ًها

ٌه

ٌذ

ذٍ

ًعا

ٌع

ٌر

ٍر

غً ا

غٌ

ٍع
ٍغ

ًوا

ٌو
يــــ ٌ

ًتا

ًحا
ًخا
ًدا
ذًا
ًرا

ٌح
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يــــًا

ــــ
ي ٍ

 .2ت�أك��د م��ن �أن ابنك ق��ادر على نطق جميع احل��روف بتنوين الفت��ح وال�ضم والك�رس
ب�شكل ع�شوائي.
�أ .انطق احلروف الآتية:
يــــًا
ٌف
ذٍ
مثال

�ص
ٍ

ٌع

ًما

ب .اطل��ب �إىل ابن��ك �أن ي�ضع دائرة ح��ول احلرف املنون بالفتح،
وي�ض��ع املثل��ث حول احل��رف املنون بال�ض��م ،واملربع
حول احلرف املنون بالك�رس.
ٌر

ًغا

ًها

ٍ�س

ٍط

كٌ

عزيزي ولي األمر
إضاءة

ميكنك �أن ت�ضيف جمموعة �أخرى غري الواردة يف املثال.

 .3ت�أكد من �أن ابنك ق��ادر على �أن ينطق احل��روف بالتنوين ب�أنواعه املختلفة
�سماعيا؛ عليك �أن تعلمه الآن كيف يكتبها:
(ــــًـــــــــٌــــــــٍــ) ،ومييزها
ًّ
اطلب �إىل ابنك �أن يكتب احلروف بالتنوين بح�سب ما يمُ لى عليه.

ٍظ
مثال

ًوا

ٌخ

ًزا

ٍل

ٌن

عزيزي ولي األمر
إضاءة

عليكَ االنتباه �أن تنوين الفتح ت�ضاف له �أل��ف عند الكتابة ماعدا يف
(�سماء-
املوا�ضع الآتية( :ة ــــة) التاء املربوطة ،والهمزة امل�سبوقة ب�ألف
ً
م�ساء.)... -
ً
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 .4اق��ر�أ م��ع ابن��ك الكلم��ات الآتي��ة املنون��ة ب�أن��واع التنوي��ن املختلف��ة ،م�ستعي ًن��ا
بالقر�ص امل�صاحب:

تنوين ال�ضم

تنوين الفتح

تنوين الك�رس

َ�ش ْم ٌ�س
وفاء
ٌ

َ�ش ْم ً�سا

َ�ش ْم ٍ�س

وفاء
ً
�صابو ًنا

وفا ٍء

�صابون
ٌ

�صابون
ٍ

 .5اقر�أ مع ابنك اجلمل الآتية املت�ضمنة لكلمات منونة ب�أنواع التنوين املختلفة:




�أَكَ ل ُْت تمَ ْ ًرا لَذيذًا.
ظيف.
�أَ ْح َم ُد َو َل ٌد َن ٌ
وا�ض ٍح.
كَ َت ْب ُت ب َِخطًّ ِ

 .6اطل��ب �إىل ابن��ك الآن �أن يكت��ب م��ا يمُ ل��ى عليه م��ن اجلم��ل الآتية ،مراع ًي��ا و�ضع
التنوين املنا�سب:




�صريا.
�شرَ ِ ْب ُت َع ً
 َب ْد ٌر ِتلْمي ٌذ مجُ ْ َت ِه ٌد.
 َلب ِْ�س ُت ث َْو ًبا مِ ْن قُطْ ٍن.
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سادسًا:
قراءة كلمات تحتوي على شدة (ـــّــ) وكتابتها

عزيزي ولي األمر
إضاءة

احلرف امل�شدد عبارة عن حرفني :الأول منهما �ساكن نقف عليه وقفة
ب�سيطة ،والثاين منهما متحرك ي�أخذ احلركة املرافقة لل�شدة .وقد ترافق
ال�شدة حركة ق�صرية (ــَـــــــُــــِـــ) �أو تنوين (ـــًــــــٌـــــٍــ).

 .1انطق املقاطع الآتية مع ابنك م�ستعي ًنا بالقر�ص امل�صاحب:
قراءة
املقاطع
امل�شددة
بالفتحة

قراءة
املقاطع
امل�شددة
بتنوين
الفتح

قراءة
املقاطع
امل�شددة
بال�ضمة

قراءة
املقاطع
امل�شددة
بتنوين
ال�ضم

قراءة
املقاطع
امل�شددة
بالك�رسة

قراءة
املقاطع
امل�شددة
بتنوين
الك�رس

َب َّـت
ُر َّب

َبـ ًّتا
ُر ًّبا

َب ُّر
ُد ُّر

َب ٌّر
ُد ٌّر

َر ِّن

َر ٍّن

�إِ َّن

�إِ ًّنا

حِ لُّ

حِ ٌّل

ُب ِّر
طِ ِّب

ُب ٍّر
طِ ٍّب
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 .2والآن اقر�أ مع ابنك الكلمات ،وحللها كما يف املثال الآتي:

مثال

َم َّر

َم ْر

ـــر
َ

َد َّر َ�س

َد ْر

َر

َ�س

فَلاَّ ٌح

فَــلْــ

ـــال

ٌح

 .3ت�أكد من �أن ابنك قادر على �أن يقر�أ الكلمات الآتية ويحلّلها.
�أُ ُّم
َج َّهـ َز
يخ
بِطِّ ٌ

لتك��ون كلم��ات ،ث��م اطل��ب �إلي��ه �أن يكتبه��ا ويقر�أه��ا:
 .4ركِّ��ب م��ع ابن��ك املقاط��ع
ِّ
َ�شــ ْد

ــــ َد

َو ْز

َز

َع

�صبـ
ْ

ــبــا

ٌر

 .5اطلب �إىل ابنك �أن يكتب ما يمُ لى عليه من جمل:



�أُحِ ُّب �أُ ِّمي.

 َم َّر محُ َ َّم ٌد ب َِخ َّب ٍاز.
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سابعا:
ً
قراءة كلمات تبدأ بـــ (الــ) التعريف وكتابتها

إضاءة

(الــ) التعريف
الالم القمرية
هي الالم التي تكتب وتنطق،
ويو�ضع عليها �سكون.
مثال :ا ْل َق َم ُر ,ال َْولَد ُ ,ا ْل َب ْي ُت.
حروف الالم القمرية:
�أ ,ب ,ج ,ح ,خ ,ع ,غ ,ف ,ق ,ك ,م,
و ,هـ ,ي.

الالم ال�شم�سية
هي الالم التي تكتب وال تنطق،
ويو�ضع على احلرف الذي بعدها �شدة.
فاح.
مثالَّ :
ال�ش ْم ُ�س ,ال َّد ُار ,ال ُّت ُ
حروف الالم ال�شم�سية:
ت ,ث ,د ,ذ ,ر ,ز� ,س� ,ش� ,ص� ,ض,
ط ,ظ ,ل ,ن.

 .1انطق الكلمات الآتية مع ابنك م�ستعي ًنا بالقر�ص امل�صاحب:
كلمات تبد�أ بالالم القمرية

كلمات تبد�أ بالالم ال�شم�سية

الْـف َْج ُر
الْـ َقل َُم
تاب
الْـ ِك ُ
ال َْـم ْك َت ُب
الْـ ُه ْد ُه ُد
ال َْـوطَ ُن
الْـ َيـ ُد

ـراع
ِّ
الـ�ش ُ
الـ�صنْدوقُ
ُّ
الـ�ض ْـر ُ�س
ِّ
بيب
الـطَّ ُ
الـظِّ ف ُْر
الـل ِع ُب
وم
الـ ُّن ُج ُ

ْالَأ ُب
ا ْل ُب ْـر ُتقالُ
ْـج َملُ
ال َ
مام
ال َ
ْـح ُ
ْـخ ْب ُز
ال ُ
الْـ ِعل ُْم
الْـ ُغ ْ�ص ُن

الـ َّت ْم ُر
مار
الـ ِّث ُ
الـ ِّديكُ
الـ َّذ َه ُب
الـر ُجلُ
َّ
هور
الـ ُّز ُ
الـ�سوق
ُّ
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 .2اقر�أ مع ابنك الكلمات ،وحللها وفق املثال الآتي:

مثال

ْ أَ
ال ُب

الْـ

�أَ

ُب

ا ْلف َْج ُر

الْـ

ــف َْجـــ

ـــر
ُ

ْب ُتقالُ
ال رُ ْ

الْـ

ـــب
رُ ْ

ُتـــ

ال َّت ْم ُر

ال ْتـ

ــمـ
َت ْ

ــر
ُ

هور
ال ُّز ُ

الـ ْز

ــ ُز

هــو

ُر

ال ُّل َع ُب

اللْـ

ـــلُــ

ـــ َعــ

ـــب
ُ

ــــقــا

 .3ت�أكد من �أن ابنك قادر على �أن يقر�أ الكلمات الآتية ويحللها.
ا ْل ِعل ُْم
ِتاب
ا ْلك ُ
الر ُجلُ
َّ
بيب
الطَّ ُ
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لُ

 .4ركِّ��ب م��ع ابنك املقاط��ع؛ لتك ِّون منه��ا كلمات ،ث��م اطلب �إلي��ه �أن يكتبها ث��م يقر�أها:
الْــ

ــبــا

ُب

الْــ

ـــمِ ــفْــ

ـــتـــا

الــلْــ

َـحــ
ل ْ

ُم

الــ�صـ
ْ

ـــ�صــا
َ

بـــــو

ُح

ُن

 .5اطلب �إىل ابنك �أن يكتب ما يمُ لى عليه من جمل:



ِّبا�س ا ْل ُعمانيِ ُّ َجميلٌ.
الل ُ
ال�سماءِ.
ا ْل ُع ْ�ص ُ
فور ُي َحلِّقُ يف َّ
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ً
ثامنا:

قراءة كلمات تنتهي بالتاء المربوطة
والتاء المفتوحة وكتابتها

التمييز بني التاء املربوطة (ـة  -ة) والتاء املفتوحة (ـت -ت)

إضاءة
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(ــــة -ة):
الت��اء املربوط��ة ُتكْت��ب يف
نهاية الكلمة ،ولها �شكالن.
� َّإما مت�صلة (ــة)
مثلَ :بطَّ ةٌ.
�أو منف�صلة (ة)
مثلَ :ز ْه َر ٌة.

(ــــت  -ت):
التاء املفتوحة تكتب يف نهاية
الكلمة ب�شكلني.
�إما مت�صلة (ـــت)؛
مثلَ :ب ْي ٌت�,أَكَ ل َْت.
�أو منف�صلة (ت)
بات.
مثل�َ :ص ْو ٌتَ ,ن ُ

هاء عن��د الوقف عليها
تنط��ق ً
(بدون نطق حركتها).

ت��اء عند الوق��ف عليها
تنطق ً
حتى بدون نطق حركتها.

 .1انطق الكلمات الآتية مع ابنك م�ستعي ًنا بالقر�ص امل�صاحب:
نطق التاء املربوطة نطق التاء املربوطة نطق التاء املفتوحة نطق التاء املفتوحة
عند الوقف عليها
عند الوقف عليها
حركتها
مع
مع حركتها
بدون نطق حركتها
بدون نطق حركتها
ال َْو ْر َد ُة

ال َْو ْر َدة

ِب ْن ٌت

ِب ْنت

َم ْد َر َ�س ٌة

َم ْد َر َ�سة

َ�سمِ ْع ُت

َ�سمِ ْعت

ال َّن ْخ َل َة

ال َّن ْخلَة

الت
ِ
طاو ٌ

طاوالت
ِ

ث ََم َر ًة

ث ََم َرة

كَ َت ْب َت

كَ َت ْبت

المْ َ ْك َت َب ِة

المْ َ ْك َت َبة

ُخ ْب َزةٍ

ُخ ْب َزة

ِ�صات
مخُ ْ ل ٍ
�أَ ْوقا ًتا

مخُ ْ لِ�صات
�أَ ْوقات

�	.2أكمل مع ابنك ا�سم ال�صورة بالتاء املنا�سبة (ــــت -ت) �أو (ـــة -ة):

فَرا�شا

........

�ساعـ

........

ورد

........

بـيـ

........

 .3اطلب �إىل ابنك �أن يكتب ما يمُ لى عليه:
َق َر�أَ ُت قِ َّ�ص ًة ُمفي َد ًة مِ ْن َم ْك َت َب ِة ا ْل َب ْيتِ .
مادة اللغة العربية 47

المستوى الثاني
كيف �أ�ساعد ابني على تنمية مهاراته اللغوية الأربعة:
(اال�ستماع  -التحدث  -القراءة  -الكتابة)

المحتويات

� اً
أول :مهارة اال�ستماع

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

51
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مهارة
االستماع

تظهر هذه املهارة يف ال�صفوف ()4 -1
يف الآتي:

يف درو�س اال�ستماع يف الكتاب املقرر.

اال���س��ت��م��اع امل�ستمر مل��ا يجري
يف ال����غ����رف����ة ال�������ص���ف���ي���ة م��ن
م��ن��اق�����ش��ات وح�������وارات دائ��م��ة
بني املعلمة والتالميذ.
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كيف أنمي مهارة
االستماع عند ابني؟
ميكنكَ �أن تنمي هذه املهارة لدى
ابنك من خالل �إ�سماعه جمموعة
من الق�ص�ص والن�صو�ص املنا�سبة
لعمره ،املثرية الهتمامه.
ففي ال�صف الأول ميكنك �أن تنمي
ه���ذه امل���ه���ارة يف ب��داي��ة ال��ع��ام
ال��درا���س��ي م��ن خ�ل�ال الق�ص�ص
املرتبطة باحلروف املدرو�سة يف
الكتاب امل��در���س��ي� ،أو م��ن خالل
احل�صول على ه��ذه الق�ص�ص من
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امل��ك��ت��ب��ات ،وم��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب،
وامل��واق��ع الإلكرتونية املعتمدة،
�أو م��ن خ�ل�ال حت��ري��ك خميلتك
ون�سج حكاية للحرف املدرو�س
ت�شتمل على كلمات لهذا احلرف.
وم��ن ث��م مناق�شة ابنك ع��ن هذه
الق�صة م��ن خ�لال توجيه بع�ض
الأ�سئلة التي تك�شف لك فهمه ملا
ا�ستمع �إليه.

إرشادات عامة
 .1هيئ ابنك لال�ستماع �إىل الق�صة مبراعاته لآداب اال�ستماع الآتية:

من �آداب اال�ستماع


التزام الهدوء واجللو�س يف مكان واحد حتى نهاية اال�ستماع.



االنتباه دون التلفت بالنظر �أو التحدث مع �أحد.



 جتنب املقاطعة.

 .2اِحكِ له الق�صة مع مراعاة التنويع يف نربات ال�صوت ،وتقم�ص بع�ض ال�شخ�صيات
(ميكنك الرجوع �إىل القر�ص امل�صاحب).
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أو ًلا:
مثال على قصة حرف

قصة حرف (أ)
يال»
ِ
«م ْن َن ْ
س ِج ا ْل َخ ِ
�شاهدوا �أَ َ�س ًدا َو َ�أ ْر َن ًباَ ،و َب ْع َد
إميان �إَلىَ َحدي َق ِة الحْ َ َي ِ
�سام ُة َو� ُ
وانات ِب ِر ْف َق ِة وا ِل َد ْي ِه ْمَ ،و ُهناكَ َ
ذ ََه َب �أَ ْح َم ُد َو ُ�أ َ
الَ
نانا�س اللَّذيذَ.
ناولوا ْ أ
�ساعةٍ مِ َن ال َّت َج ُّولِ يف الحْ َدي َق ِة �أَ َح ُّ�سوا ِبالجْ ِ
َ
وع َف َت َ
َ

وجه الأ�سئلة الآتية �إىل ابنك:
 .1بعد االنتهاء من الق�صة؛ ِّ








من ال�شخ�صيات التي ذكرتها الق�صة؟
�إىل �أين ذهب الأطفال؟
كم كان عددهم؟ ماذا �شاهدوا؟ وماذا �أكلوا؟
اذكر الكلمات التي بد�أت بحرف (�أ).
�أحمد� ،أ�سامة� ،إميان� ،أ�سد� ،أرنب� ،أنانا�س؛ ما ال�شيء امل�شرتك بني هذه الكلمات؟
ما ر�أيك يف الطعام الذي تناوله الأطفال؟
ما الطعام املف�ضل لديك عندما تذهب �إىل احلديقة؟
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 .2اغر�س بع�ض القيم الإيجابية عند ابنك من خالل الق�صة ،ك�أن تناق�شه مثلاً يف
الطريقة ال�صحيحة عند التعامل مع احليوانات �أو من خالل حثه على تناول
الفواكه املختلفة مثل �أنانا�س.
يف مراحل متقدمة من اكت�سابه ملهارات التقطيع ال�صوتي التي �سوف
تتعرفها الح ًقا؛ ميكنك �أن تخترب مقدرته على التمييز ال�سمعي للآتي:
 كلمة (ذهب) من كم حرف تتكون؟
ثالثة حروف ( -1ذ  -2هــــ  -3ب).
إضاءة





من كم مقطع �صوتي تتكون كلمة (ذ ََه َب)؟
ثالثة مقاطع هي :ذ/هــ /ــــــب
اجلملة (�شاهد الأطفال �أ�س ًدا) من كم كلمة تتكون؟
ثالث كلمات (� -1شاهد  -2الأطفال � -3أ�س ًدا).

 .3اطلب �إليه �رسد الق�صة ب�أ�سلوبه.
 .4ميكنك �أن تطلب �إليه ر�سم م�شهد من الق�صة �أو �شخ�صية �أعجبته.
أي�ضا �أن حت�رض جمموعة من الأ�شياء املتوافرة يف منزلك منها ما ذكر يف
 .5ميكنك � ً
الق�صة ومنها ما مل يذكر ،وتطلب �إليه �أن ي�ستخرج الأ�شياء املذكورة يف الق�صة.

مثال



بع���ض الفواكه واخل��ضراوات مثل(:خيار ,جزر� ,أنانا���س ,ب�صل.)... ,



بع���ض الألعاب املتواف��رة مثل(:دمية ,قطار� ,أرنب� ,سي��ارة� ,أ�سد.)... ,

ع��ود ابنك على مهارة ترتيب الأحداث ال��واردة يف الق�صة � ِّإما بال�صور �أو بعبارات
.6
ِّ
ق�صرية ،كما هو وارد يف الق�صة:




تناول الأطفال الأنانا�س) 3( .
�شاهد الأطفال �أ�س ًدا و�أرن ًبا)2( .
ذهب الأطفال �إىل حديقة احليوانات)1( .
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ثانيا:
ً
مثال على االستماع لنص علمي
عزيزي ولي األمر
إضاءة

تتنوع الن�صو�ص التي ي�ستمع �إليها ابنك فهناك ن�صو�ص �أدبية ،مثل
الق�ص�ص ،ون�صو�ص علمية مثل ن�ص «كوكب الأر�ض» .وهذه الن�صو�ص
تتنا�سب مع تقدم ابنك يف مهارة اال�ستماع �إىل الن�صو�ص وفهمها.

ض
ب ا ْل َأ ْر ِ
َك ْو َك ُ
عي�ش في ِه يف
��عُ .ي َ�س َّمى الجْ ُ ْز ُء الَّ��ذي َن ُ
َن ُ
َ��و ِن َّ
عي���ش َعلَ��ى كَ ْوكَ ٍ
ال�شا�سِ ِ
��ب َ�صغ ٍري يف ُج�� ْز ٍء َ�صغ ٍري مِ َن ا ْلك ْ
ن ٍم ُن َ�س ِّمي ِه
ظوم ُة َّ
ظوم�� ُة َّ
��دور َح ْولَ جَ ْ
ال�ش ْم�سِ َّيةُ»َ .ت َت َ�ض َّم ُ
��ن المْ َ ْن َ
َ��و ِن «المْ َ ْن َ
ا ْلك ْ
ال�ش ْم�سِ َّي ُة ثَما ِن َي َة كَ واكِ َبَ ،ت ُ
ِري.
َّ
«ال�ش ْم َ�س»� ،أَ ْو َت ْل َت ُّف َح ْو َل ُه يف َم ٍ
�سار دائ ٍّ
اتُ .ت َ�س َّمى مجَ َ َّر ُتنا « َد ْر ُب ال َّتبا َنةِ»َ ،و َت َت�أَلَّف مِ ْن ()100
ال�ض ْخ َم ُة ِبالمْ ََج َّر ِ
جوم َّ
ُ
موعات ال ُّن ُ
��ر ُف مجَ ْ
َو ُت ْع َ
ن ٍم َعلَى ْ أَ
القَلِ !
مِ لْيا ِر جَ ْ
ظوم ُة
��ن المْ ََج َّر ِ
ني مِ َ
َ��و ُن المْ َالي َ
اتَ ،وكُ لُّ مجَ َ َّرةٍ ُيحي��طُ بِها ف ُ
َ�ضاء فارِغٌ �شا�سِ ٌ
��عَ .ت َ�ش َّكلَتِ المْ َ ْن َ
َي ُ�ض ُّ
��م ا ْلك ْ
ريةٍ َد َّو َارةٍ مِ َن ا ْل ُغبا ِر َوالْغا ِز.
ِ
ال�ش ْم�سِ َّي ُة ُم ْن ُذ َخ ْم ِ�س مِ
َّ
ليارات َ�سنَةٍ مِ ْن غَ ْي َمةٍ كَ ب َ
��ح الجْ ُ ْز ُء ْ أَ
ْغازات ا ْل َبعي َدةِ؛
خ��ور َوال ِ
ال ْو َ�س��طُ المْ ُ ْل َت ِه ُب مِ َن ا ْل َغ ْي َم ِة َّ
َو�أَ ْ�ص َب َ
���س»َ ،ب ْي َنما تجَ َ َّم َعتِ ُّ
ال�ص ُ
«ال�ش ْم َ
ِبات» �أَ ْو «كَ واكِ َب َق َز َمةٍ ».
ال�صخو ِر ُْ أ
ال ْخ َرى َف َق ْد تحَ َ َّول َْت �إِلىَ «كُ ِو ْيك ٍ
ِل ُت َ�شكِّلِ ا ْلكَواكِ َب� .أَ َّما َ�شذ ُ
َرات ُّ
من �أطل�س العامل للأطفال والنا�شئة �ص13
(ترجمة فاديا قرعان -الطبعة �أوىل -دار امل�ؤلف للن�رش والطباعة والتوزيع)

�أ .هيئ ابنك لال�ستماع �إىل الن�ص مبراعاته لآداب اال�ستماع ال�سابقة.
ب .اقر�أ على ابنك الن�ص يف املرة الأوىل؛ مراع ًيا تغيري نربات ال�صوت.
ج .ا�س�أله بع�ض الأ�سئلة؛ مثل:




ما ا�سم الكوكب الذي نعي�ش عليه؟
�سمى جمرتنا؟
 َ
مب ُت َّ
من كم جنم تت�ألف؟
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�إذا وج��دت ابن��ك غري ق��ادر عل��ى التو�صل للإجاب��ات ال�صحيحة ع��ن الأ�سئلة
ال�سابق��ة؛ فه��ذا يعني �أنه بحاج��ة �إىل اال�ستماع مرة �أخ��رى �إىل الن�ص ال�سابق
ف�أع��د �إليه اال�ستم��اع .كما ميكنك �أن تعيده للمرة الثالث��ة �إن تطلب الأمر ذلك.
د .والآن بع��د ت�أك��دك من �أن ابنك �أ�صب��ح على معرفة جيدة باملو�ضوع ال��ذي ا�ستمع �إليه؛
�أعد عليه الأ�سئلة ال�سابقة.
هـ .وا�صل توجيه �أ�سئلة �أخرى �أكرث تف�صيلاً عن املو�ضوع؛ مثل:



ا�رشح ،كيف ت�شكَّلت املنظومة ال�شم�سية؟
ار�سم خمططً ا تبني فيه مكونات املجموعة ال�شم�سية.

املنظومة
ال�شم�سية

ال�شم�س





الكواكب

الكويكبات

و�ضح �إجابتك.
هل ال�شم�س كوكب �أو جنم؟ ِّ
 اقرتح اً
حلول للمحافظة على نعمة كوكب الأر�ض.
 كيف ت�ستدل على عظمة اخلالق من خالل املو�ضوع الذي ا�ستمعت �إليه؟
وكتابيا.
�شفويا
 خلِّ�ص املو�ضوع الذي ا�ستمعت �إليه
ًّ
ًّ

�إذا متك��ن ابن��ك م��ن الإجابة عن من��ط الأ�سئلة ال�سابق��ة يف كل ن���ص ا�ستماع تطبقه
مع��ه؛ تك��ون يف هذه احلالة قد �أو�صلت ابن��ك �إىل امل�ستوى املطلوب يف هذه املهارة.
أفكار لتنمية مهارة االستماع
إضاءة

ميكنك �أن تن ِّمي هذه املهارة من خالل اال�ستفادة من بع�ض الربامج الإذاعية
ومن برامج التلفاز ومن خالل املقاطع ال�صوتية �أو املرئية من الهاتف �أو
الأجهزة اللوحية الأخرى؛ بحيث تنتقي املو�ضوعات املنا�سبة مل�ستوى ابنك.
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مهارة
التحدث

تظهر هذه املهارة يف ال�صفوف ( )4 -1يف الآتي:

يف ال�صور املرافقة لدرو�س الكتاب.

يف �صور لوحات املحادثة التي
ت�سبق درو����س ال��ق��راءة يف الكتب
املقررة.

مادة اللغة العربية 59

نمي
كيف ُأ ِّ
مهارة التحدث عند ابني؟
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إرشادات عامة
 .1اعر�ض ال�صورة الآتية على ابنك:

 .2ناق�ش ابنك يف ال�صورة؛ من خالل توجيهك ملجموعة من الأ�سئلة التي حتثه فيها
على الإجابة على �شكل جمل مفيدة ولي�س كلمات ،مع مراعاتك للجوانب الآتية:
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عناصر لوحة التحدث

المكونات

ماذا ت�شاهد يف ال�صورة؟
�أ�شاه��د يف ال�ص��ورة �أرن ًب��ا يقف
عل��ى ح�شائ���ش ،وجمموع��ة من
و�سياجا من اخل�شب.
الأزهار،
ً

العالقات

�أين يقف الأرنب؟

األلوان

م���ا ل���ون الأرن���ب والأزهار
واحل�شائ�ش وال�سياج؟

لون الأرنب رمادي ,لون الأزهار
أ�صف��ر ,ل��ون احل�شائ�ش خ�رضاء,
�
ُ
لون ال�سياج بني.

يق��ف الأرن��ب عل��ى احل�شائ���ش
اخل�رضاء �أمام ال�سياج.

�أين توجد الأزهار؟

توج��د الأزه��ار خل��ف ال�سي��اج
اخل�شبي.
القيم

ماذا ت�ستفيد من الأرنب؟
�أ�ستفيد من الأرنب الفراء.

الحركة

هل الأرنب واقف �أو جال�س؟
الأرنب واقف.
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كيف تتعامل مع الأرنب؟

�أقدم له الطعام وال �أ�ؤذيه.

عزيزي ولي األمر
إضاءة

قد يجيب ابنك �إجابات خمتلفة عن الإجابات املو�ضوعة يف النموذج؛
عليك �أن تتقبل �إجاباته مع توجيهه �إن لزم الأمر.

 .3اطلب �إىل ابنك كتابة جملة معربة عن ال�صورة كن�شاط ختامي.
الأرنب حيوان �أليف.
مثال

ميكن��ك يف مراح��ل متقدم��ة �أن تطل��ب �إىل ابن��ك � ُأن يع�ِّبع رِّ ع��ن ال�ص��ور من
خ�لال ت�أليف ق�صة عنها من خياله �أو كتاب��ة مو�ضوع مرتابط عن ال�صورة
املعرو�ضة عليه.
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نموذج
على كيفية التعبير عن الصورة بشكل مترابط

أو ً
األرنب
عن
ال :موضوع ِ
ِ
اج َم ْن َخ َ�ش ٍب
�أَ َرى �أَ ْر َن ًب��ا َرم��اد َِّي الل َّْو ِنُ ،ي َغطي ِج ْ�س َم ُه َو َب ٌر َجميلٌَ ،يق ُِف َعلَى ُع ْ�ش ٍ
��ب �أَ ْخ�ضرَ َ ب ِِجوا ِر �سِ َي ٍ
ْراء الل َّْو ِن.
ال�س ِ
هار َ�صف ُ
ُب ْن ِّي الل َّْو ِنَ ،خل َْف ِّ
ياج �أَ ْز ٌ
ات ال َّناعِ َمةِ.
لْأ
ناع ِة المْ َِخ َّد ِ
ِلَ ْر َن ِب فَوا ِئ ُد َعدي َد ٌة مِ ْنها؛ �أَ َّننا َن�أْكُ لُ لحَ َْم ُه اللَّذيذَ ،و َن ْ�س َتفي ُد مِ ْن َو َب ِر ِه يف ِ�ص َ
ي»
ب الرَّمادِ ُّ
ثانيا :قِ َّ
ص ُة «ا ْل َأ ْر َن ُ
ً
ِ�ش
ميل َخ َر َج ْ َ أ
���س َج ٍ
ع��ام َل ُه ِبينْ َ الحْ َ�شائ ِ
��و ٍم ُم ْ�شمِ ٍ
الرم��اد ُِّي ال َّن�شيطُ كَ عا َد ِتهَِ ،ي ْب َح ُث َع ْن طَ ٍ
ِيف َي ْ
ال ْر َن ُب َّ
اج َخ َ�شب ٌِّي ُب ِّن ِّي الل َّْو ِن.
الخْ َ �ضرْ اءَِ ،و�أَ ْزها ِر الحْ َدي َق ِة الجْ َ مِ ي َل ِة ا َّلتِي ُيحِ يطُ بِها �سِ َي ٌ
كان ذَكِ ًّيا؛ َف َ�أ ْ�ص�� ِد ِر َ�ص ْو ًتا عا ِل ًيا
�ض َعل ِْي��هِ؛ �إِ اَّل َ�أ َّن ْ أ
��ر َج َل ُه َث ْعل ٌَب َماكِ ٌر
ح��اولَ �أَ ْن َي ْن َق َّ
الَ ْر َن َب َ
َ
ف َْج���أَ ًة َخ َ
ياج.
ِرا�س ِة الْوَفيِ ِّ ا َّلذِي كَ َ
َو�صرُ ً
ال�س ِ
اخا ُم َت َ
وا�صلاً �َ ،سمِ َع ُه كَ ل ُْب الحْ َ
ان َنائ ًِما بِا ْل ُق ْر ِب مِ َن ِّ
ورا.
ال؛ َف َه َر َب ال َّث ْعل َُب َخا ِئفًا؛ َف ِر َح ْ أ
ِ�ص ْو ٍت َع ٍ
َن َب َح ا ْل َكل ُْب ب َ
الَ ْر َن ُبَ ،و َ�شك ََر ا ْل َكل ُْبَ ،و َعا َد �إَلىَ َم ْ�أوا ُه َم�سرْ ُ ً
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عزيزي ولي األمر
إضاءة

�إذا متكن ابنك من التعبري عن �أي �صورة تعر�ضها عليه يف �شكل ق�صة �أو
مو�ضوع؛ تكون يف هذه احلالة قد �أو�صلت ابنك �إىل امل�ستوى املطلوب من
حتقيق املهارة.
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مهارة
القراءة

تتكون هذه املهارة يف ال�صفوف ()4 -1
من مهارتني �أ�سا�سيتني:
الطالقة القرائية
(ال�رسعة املنا�سبة لقراءة املو�ضوع).

فهم املو�ضوع املقروء.
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أو ًلا:
الطالقة القرائية

قادرا على تهجي الكلم��ات دون �أن يقر�أها ب�شكل متوا�صل؛ فعليك
عزي��زي ويل الأم��ر �إذا كان ابنك ً
اتباع اخلطوات الآتية:
فمثلاً  :عندما يقر�أ ابنك الن�ص الآتي:
َلم َي ْ�س َتطِ ْع
�ضت َب ْع ُ
َ
ناء �أكْ ِل ِه ْاعترَ َ ْ
�ض الع ِ
ا�صطا َد ُه ،ويف �أ ْث َ
كان ُهـن��اكَ ِذ ْئ ٌب َي�أكُ لُ َحيوا ًن��ا ْ
ِظام َح ْل َق ُه ،ف ْ
تجولُ َبينْ َ ا َ
َّطعام
حل َيوانات ،و َيطْ ل ُُب َم ْ
��ن ُي�ساعِ ُد ُه َعلَى �إِ ْخ ِ
راج ال ِ
�إِ ْخراجه��ا مِ ْن فَمِ ِه � ْأو َب ْل َعه��ا ،ف� َأخ َذ َي َّ
ُمقابِ��لِ � ْأن ُي ْعطي�� ِه ما َي َتمن��ا ُهَ ،ف َع ِج َز ْت ا َ
َزينِ ،ل َي ُح َّل
حل َي
وان��ات َع ْن ذَلكَ َح َّت��ى �أ َتى الطَّ ائ ُِر مال��كُ الحْ ُ
ُ
امل ُْ�ش ِك َلةَ.
ئب
ِظ��ام و� ُآخ ُذ اجلا ِئ َز َة؛ ف�أ ْد َخل مالِكُ
ُ
ق��ال مالِ��كُ احل ُ
احلزي��ن َر�أْ َ�س ُه داخِ َل َف ِم ال ِّذ ِ
َزين� :أنا َ�س�أُ ْخ ِر ُج الع َ
��ر َج َّّ
ام ،ث َُّم قالَ لل ِ ِّذ ْئ ِبْ � :أي َن اجلا ِئ َز ُة التي َو َع ْد َتني بِه��ا؟ قال ل ُه الِّذ ْئ ُب�ِ :إ َّن � ْأعظَ َم جا ِئ َزةٍ
الط َع َ
َح َّت��ى � ْأخ َ
َم َن ْح ُتكَ �إِ َّياها هِ َي �أ َّنكَ �أ ْد َخل َْت َر� َأ�سكَ يف فَمي ولمَ ْ �آكُ لَكَ .

 .1اعر���ض عليه كلمات الن�ص كلم��ة كلمة؛ اعر�ض الكلم��ة الأوىل ،واطلب �إليه قراءة
الكلمة بالت�شكيل.
كان
َ

 .2اعر�ض الآن الكلمة الثانية  ،واطلب �إليه قراءتها بالت�شكيل.
ُهناكَ

 .3اطلب �إليه الآن قراءة الكلمتني م ًعا.
كان
َ

ُهناكَ
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 .4وهكذا مع بقية كلمات املو�ضوع حتى النهاية.
 .5بعدها اطلب �إليه قراءة املو�ضوع كاملاً من البداية حتى النهاية.
 .6ا�ستعن باجلدول الآتي لتح�سني ال�رسعة القرائية لدى ابنك:
مرات القراءة

عدد الأخطاء

الزمن

القراءة الأوىل
القراءة الثانية
القراءة الثالثة

عزيزي ولي األمر

إضاءة

 .1عند قراءة ابنك للمو�ضوع اطلب �إليه �أن ي�ضع �أ�صبعه �أو �أي م�ؤ�رش
حتت الكلمات املقروءة.
 .2للت�أكد من �أن ابنك غري حافظ للمو�ضوع؛ اطلب �إليه قراءة الكلمات
التي ت�ؤ�رش �أنت عليها ب�شكل ع�شوائي.
 .3يف جدول ال�رسعة القرائية؛ كلما زادت مرات القراءة ينبغي �أن يكون
أي�ضا �أقل.
زمن قراءة ابنك �أقل ،و�أخطا�ؤه � ً

 .7يف مرحل��ة متقدمة ،وعندم��ا يتقن ابنك الق��راءة؛ ميكنك ترقي��م �أ�سطر املو�ضوع،
�أو تق�سيمه �إىل �أجزاء؛ ت�سهيلاً للقراءة.
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ثانيا:
ً
فهم الموضوع المقروء

عزيزي ولي األمر
دربه على الإجابة عن بع���ض الأ�سئلة التي تو�ضح لك �أن
والآن بع��د �إتق��ان ابنك لق��راءة املو�ضوع؛ ِّ
ابنك ف َِهم ما قر�أ؛ مثل:







ع ِّدد ال�شخ�صيات التي ذكرت يف الق�صة.
ما امل�شكلة التي وقع فيها الذئب؟
كيف ت�رصف الذئب ليتخل�ص من امل�شكلة التي وقع فيها؟
�صحيحا؟ ا�رشح �إجابتك.
هل كان ت�رصف مالك احلزين
ً
ا�ستخل�ص الدر�س امل�ستفاد من الق�صة ال�سابقة.
/م َن َح ) يف جمل مفيدة من �إن�شائك.
�أدخل الكلمتني الآتيتني َ
(ع َج َز َ

عزيزي ولي األمر
إضاءة
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�إذا متكن ابنك من قراءة املو�ضوع ب�رسعة منا�سبة ،والإجابة عن الأ�سئلة
التالية له ب�شكل �صحيح؛ تكون يف هذه احلالة قد �أو�صلت ابنك �إىل امل�ستوى
املطلوب يف هذه املهارة.

عزيزي ولي األمر
إضاءة

هناك �أنواع من القراءات التي مير بها ابنك يف �أثناء درا�سته ،وال�شكل الآتي
يو�ضح ذلك.

أنواع القراءات

1

2

القراءة التشاركية

القراءة الجهيرة /الجهرية

ه��ذا النوع من الق��راءة ي�ستخ��دم مع تالميذ
ال�ص��ف الأول من��ذ بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي؛
لتحبيبهم يف القراءة والكتاب.

ق��راءة الكلم��ات املكتوب��ة ب�ص��وت وا�ض��ح
وبالت�شكي��ل ،م��ع تغي�ير ن�برات ال�ص��وت
ومراعاة عالمات الرتقيم (النقطة ،الفا�صلة،
عالم��ة التعج��ب ،عالم��ة اال�ستفه��ام) .وهذا
الن��وع من الق��راءة ي�ستخدم ب�ش��كل كبري يف
احل�ص�ص الدرا�سية.

حيث جتل�س املعلمة م��ع تالميذها يف �شكل
حلقة وب�أريحية ،تقر�أ معهم الق�صة وت�س�ألهم
عنها ،وتتقب��ل الإجابات منه��م مهما كانت
م��ع تعديل فق��ط ما يحت��اج �إىل تدخل منها.
وه��ذا النوع م��ن القراءة ين�ص��ح بتنفيذه مع
ابنك منذ �صغره وقبل التحاقه باملدر�سة.
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3

4

القراءة الصامتة

القراءة التصفحية

قراءة الكلمات املكتوبة بالعني دون حتريك
ال�شفت�ين وب��دون �ص��وت .وه��ذا الن��وع من
القراءة ،يركز على فهم ما يقر�ؤه التلميذ.

ت�����س��ت��خ��دم يف ب���داي���ة درو������س ال���ق���راءة؛
ملعرفة الدر�س ب�شكل �رسيع ،ثم الإجابة
خ�صي�صا لهذا النوع
ع��ن �أ�سئلة تو�ضع
ً
م��ن ال��ق��راءة يف ال��ك��ت��اب امل��در���س��ي مثل:
عنوان الن�ص ،وامل��ؤل��ف ،وم�صدر الن�ص.
وه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ق��راءة ي�ستخدم كذلك
لتدريب التالميذ عند تعرف الكتب التي
ي��ري��دون ��شراءه��ا م��ن معر�ض الكتاب �أو
قراءتها من مكتبة املدر�سة �أو البيت.

5
القراءة الحرة
ق��راءة الق�ص�ص والكتب م��ن مكتبة املدر�سة
�أو م��ن البي��ت �أو م��ن الإنرتن��ت ،الغر���ض
منه��ا ا�ستثمار وقت الف��راغ وزيادة معارف
التالميذ وخرباتهم.

عزيزي ولي األمر
إضاءة
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هناك درا�سة دولية تهتم بقيا�س تقدم مهارة القراءة عند تالميذ ال�صف
الرابع ،وميكنك الإطالع عليها من خالل التوا�صل مع معلمة املادة.

عزيزي ولي األمر
إضاءة

توفري مكتبة بيتية ،وتهيئة البيئة امل�شجعة على القراءة ،وحر�صك الدائم
على القراءة �أمام ابنك؛ عوامل م�ساعدة على حبه للقراءة والتقدم فيها؛
فالقراءة فر�ض ديني قبل �أن تكون حت�صيل درا�سي.
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مهارة
الكتابة

عزيزي ولي األمر

إضاءة

تتمثل مهارة الكتابة يف كتبنا املدر�سية يف جمموعة من الدرو�س؛
ه��ي الأمن�����اط ال��ل��غ��وي��ة (ال��ق��واع��د ال��ن��ح��وي��ة) والأمن�����اط الإم�لائ��ي��ة
واخلط والتعبري� .إال �أننا �سرنكز معك على «الكتابة الإبداعية» �أو ما ُي�سمى
بالتعبري الكتابي؛ باعتبار �أنه يجمع كل القواعد الكتابية التي تعلمها ابنك
من قواعد لغوية و�إمالئية وخط .وهناك العديد من الأفكار التي ميكنك
من خاللها تنمية مهارة الكتابة الإبداعية لدى ابنك؛ حيث �سنعر�ض عليك
بع�ضا منها.
ً
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أفكار لتنمية
الكتابة اإلبداعية
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أو ًلا:
التعبير عن الصورة

أ .التعبير عن الصورة بجمل مفيدة.

 .1اعر���ض عل��ى ابنك �ص��ورة ،واطلب �إلي��ه �أن يت�أمله��ا جي ًدا ،ثم يكت��ب كلمات تعرب
عن حمتوياتها.

مثال

طيور� ،أ�رسة� ،أ�شجار،
ك���رة ،ب��ح��ر� ،أط��ف��ال،
قلعة ،جبال� ،صخور،
�شاطئ ،رم��ل ،طعام،
�سماء.

م�ستخدم��ا الكلم��ات ال�سابق��ة ،كما يف
لا مفي��د ًة،
 .2اطل��ب �إلي��ه الآن �أن يكت��ب جم� ً
ً
الأمثلة الآتية:
نظيف.
ال�شاطئ
ٌ
ُ
يجل�س الرجلُ على الرمل.
الأطفال يلعبون بالكرة.
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ب .التعبير عن الصورة بقصة قصيرة

عزيزي ولي األمر
إضاءة

توجد للق�صة عنا�رص رئي�سية ،على ابنك �أن يراعيها عند كتابة الق�صة،
وال�شكل الآتي يو�ضحها.

القصة
الشخصيات

لماذا

المكان

ماذا حدث

الزمان
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.1
.2
.3
.4

اعر���ض على ابنك ال�صورة ال�سابقة ،اطل��ب �إليه �أن يت�أملها جي ًدا ،بعدها اطلب �إليه
�أن يتخيل �أحداث ق�صة ممتعة لتلك ال�صورة.
حدد له وق ًتا منا�س ًبا للتفكري ،بحيث ال يزيد عن ( 5دقائق).
الآن ،ا�ستمع �إليه وهو يحكي الق�صة.
اطلب �إليه الآن �أن يكتب ق�صته.

ِر ْح َل ٌة �إِ ىَل ال�شَّ اطِ ِئ

مثال

َخ َر َج ْت �أُ��ْسَرْ َ ُة «�سالمِ ٍ »
يف ُع���طْ ��� َل��� ِة ِن���ه���ا َي��� ِة
بوع يف ِر ْحلَةٍ �إِلىَ
ْأ
الُ ْ�س ِ
�شاطِ ِئ ا ْل َب ْح ِر.
ا ِْختا ِر ِت ْ أُ
ال��ْسررْ َ ُة َمكا ًنا
لو���س في��هِ،
َجمي�ًل�اً ِلل ُْج ِ
��م
َو َب�� َد�أَ كُ لُّ واحِ �� ٍد مِ ْن ُه ْ
ِ��ب
َي ْ�س َت ْمت ُ
ِ��ع ب َِو ْقتِ��هِ؛ َلع َ
ظيف� ،أَ َّما �أَبو ُه َف�أَ َخ َذ َي ْق َر ُ�أ
ال�شاطِ ِئ ال َّن ِ
ي» بِا ْلك َُر ِة َعلَى َّ
«م ْر مَ َ
َب ْد ٌر َم َع �أُ ْخ ِت ِه َ
الجْ َري َد َة ا ْل َي ْومِ َّي َة كَ عا ِد ِتهِ.
ري اللَّذي َذ لَها َو ِلل َْج َّد ِة الحْ َنو َن ِة «فاطِ َمةَ».
ني َح�ضرَّ ِت ْ أ
يف ح ِ
الُ ُّم ا ْل َع�ص َ
َ��كان َنظيفًا،
��ئ؛ َت َركَ تِ ْ أ
الُ�سرْ َ ُة المْ
ِ��ع َعلَى َّ
َ
ال�شاطِ ِ
َو َب ْع�� َد َق�ض��ا ِء َي ْو ٍم ممُ ْ ت ٍ
ور ًة.
َوعا َد ْت �إِلىَ ا ْل َب ْيتِ َم�سرْ َ
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ج .التعبير عن الصورة بموضوع علمي

عزيزي ولي األمر
إضاءة

أي�ضا عزيزي ويل الأمر �أن تدرب ابنك على �أن يتحدث عن ال�صورة
ميكنك � ً
مبو�ضوع علمي ب�سيط ،مع مراعاة �أن تكون الأفكار مرتابطة ومت�سل�سلة
تتنا�سب مع عمره وم�ستواه الدرا�سي.

َ�شواطِ ُئنا جْالَمي َل ُة

مثال
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�ات يف
���و ُع ا ْل��ب��ي��ئ� ُ
َ َت���� َن� َّ
مان؛
بِالدي الحْ َبي َب ِة ُع َ
�ار وا� ِ��س� َع��ةٍ ،
َب�ْي�نْ َ �َ��ص��ح� ٍ
ِحار
َو ِج ٍ
بال �شاهِ قَةٍ َ ،وب ٍ
ممُ ْ َت َّدةٍ ؛ ممِ َّ ا َج َعلَها محَ َ طَّ
اح مِ ْن داخِ لِ
ال�س ّي ِ
�أَ ْنظا ِر ُّ
مان َوخا ِر ِجها.
ُع َ
ِنات الحْ ََّيةِ؛ مِ ثْلَ ْ أَ
ريةٍ مِ َن الْكائ ِ
ال ْ�سماكِ
ِحارها َت ْز َخ ُر ِب�أَ ْن ٍ
واع كَ ث َ
َفب ُ
ال�ش َع ِب المْ َْرجان َِّيةِ.
ني َو ُّ
المْ ُْخ َت ِل َف ِة َوال َّدالف َ
�إِ�ضا َف ًة ِ�إلىَ الْكائ ِ
عي�ش َعلَى َ�شواطِ ئِها؛ مِ ثْلَ الطُّ يو ِر،
ِنات الحْ ََّي ِة الِّتي َت ُ
كون �أَ ْحيا ًنا �أَماكِ َن
�ض ال َّن ِ
َو َب ْع ِ
باتات الِّتي تجُ َ ِّملُ َه ِذ ِه َّ
ال�شواطِ ِئَ ،و َت ُ
َي ْ�س َتظِ لُّ تحَ ْ َتها ال ُّز َّو ُار.
ظيم ٌة َن ْ�شك ُُر ا َ
هلل َعل َْيهاَ ،و َعل َْينا �أَ ْن ُنحافِ ظَ َعلَى
َو َه ِذ ِه َّ
ال�شواطِ ُئ ِن ْع َم ٌة َع َ
الَماكِ ِن المْ َُخ َّ�ص َ�صةِ.
�ساخ �إِ اَّل يف ْ أ
َنظا َفتِها؛ ِب َع َد ِم َر ْم ِي ْ أ
الَ ْو ِ

ثانيا:
ً
عمل معجم

عزيزي ولي األمر
املعجم :عبارة عن جمموعة من الكلمات اجلديدة التي يتعرفها ابنك من
خالل درو�س القراءة يف كتبه املدر�سية �أو من خالل الق�ص�ص التي يقر�أها.
رتا ،وت�ساعده على ت�سجيل هذه
كل ما عليك فعله هو �أن تخ�ص�ص له دف ً
الكلمات ،والبحث عن معناها من معاجم لغوية كاملعجم الو�سيط �أو من
خالل اال�ستعانة باملعاجم املتوافرة يف الإنرتنت.

إضاءة

 .1اطلب �إىل ابنك �أن يقر�أ الدر�س �أو الق�صة قراءة واعية مع توجيهه لو�ضع خط حتت
الكلمات اجلديدة التي يحتاج معرفة معناها.
 .2والآن اطل��ب �إليه �أن ينقل الكلمات اجلديدة يف دفرته؛ لتكوين معجمه اخلا�ص به؛
حيث ميكنك اال�ستعانة باجلدول الآتي:
الكلمة

معناها

�إدخالها يف جملة مفيدة
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ا�ستخدام املعجم من ق�صة «رحلة �إىل ال�شاطئ»:

مثال

 82دليل ويل الأمر

الكلمة

معناها

�إدخالها يف جملة مفيدة

عطلة

�إجازة

ق�ضينا عطلة ممتعة.

تعتني

تهتم

تعتني املعلمة بتالميذها يف ال�صف.

ً
ثالثا:
كتابة اليوميات

عزيزي ولي األمر

إضاءة

اليوميات :كتابة ابنك للأحداث اليومية التي حتدث معه يف البيت �أو
املدر�سة �أو املجتمع من حوله.
ميكنك �أن تخ�ص�ص له مذكرة �صغرية يكتب فيها وت�سميها له «يومياتي»
�أو «مذكراتي اليومية».
على كتابة مذكرة يومية
جمي َل ُة
فاج َأ ُة ا ْل َ
ا ْل ُم َ

مثال

باح َي ْو ِم ْ أَ
�شاط�َ ،صل َّْي ُت
ال َح�� ِد 2017 /12 /24م كَ عا َدتي ِب َن ٍ
��و ُت يف َ�ص ِ
َ�ص َح ْ
ناول ُْت فَطوري،
��ر َم َ
ُ��م َت َ
ُ��م َ�سل َّْم ُت َعلَ��ى وا ِل َد َّي ،ث َّ
��ع والِدي يف المْ َْ�س ِجدِ ،ث َّ
ا ْلف َْج َ
َوغا َد ْر ُت ا ْل َب ْي َت ِبالحْ افِ َل ِة ُم َّت ِج ًها �إِلىَ َم ْد َر َ�ستي الجْ َمي َلةِ.
باح،
ال�ص ِ
ديرتي َو ُم َعل َِّمتي َو ُز َمالئي ،ث َُّم َو َقفْنا ِبن ٍ
ِظام يف طابو ِر َّ
َ�سل َّْم ُت َعلَى ُم َ
َ
موعةٍ
َو َب َع�� َد ِا ْنتِها ِء ْ إِ
مي مجَ ْ َ
ال َ
دي��ر ُة َم ْد َر َ�ستِنا َع ْن َتكْر ِ
ذاع�� ِة المْ َ ْد َر�سِ َّيةِ� ،أ ْع َل َن ْت ُم َ
ُجيدين يف حِ فْظِ ا ْل ُق ْر� ِآن.
مِ َن ال َّتالمي ِذ المْ
َ
ِالم الجْ ائِ�� َز ِة َو َ�سطَ
َ��ر ٍح غامِ �� ٍر حِ ي َنم��ا َ�سمِ ْع ُت ا ِْ�سم��ي ُين��ا َدى اِل ْ�ست ِ
��ر ُت ِبف َ
َ�ش َع ْ
َت ْ�صفيقِ ُز َمالئي.
عزيزي ولي األمر

إضاءة

�إذا متكن ابنك من كتابة ق�صة من خياله �أو التعبري عن �صورة يف �شكل
ق�صة �أو يف �شكل مو�ضوع؛ تكون يف هذه احلالة قد �أو�صلت ابنك �إىل
امل�ستوى املطلوب يف هذه املهارة.
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اإلشراف العام

د .يحيى بن خمي�س احلارثي

مدير عام املديرية العامة لتطوير املناهج
اإلشراف التنفيذي

د� .سعاد بنت مبارك الفورية

مديرة عامة املديرية العامة للمدار�س اخلا�صة
املكلفة ب�إدارة املكتب الفني للدرا�سات والتطوير
اإلعداد

�سامل بن خلفان احلو�سني

خولة بنت نا�صر العامرية

معلمة جمال �صعوبات تعلم
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

رقية بنت �سعيد ال�سيابية

معلمة جمال �صعوبات تعلم
املديرية العامة للرتبية والتعليم جنوب الباطنة

فاطمة بنت حممد احل�سنية

معلمة جمال �أول
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

كاملة بنت حممد اجلردانية

باحث تربوي
املكتب الفني للدرا�سات والتطوير

معلمة جمال �أول
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

م�شرفة جمال �أول
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

معلمة جمال �أول
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

فوزية بنت مال اهلل الوهابية

موزة بنت �سيف الوهيبية

معلمة �أوىل جمال �أول
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

غالية بنت عبداهلل امل�شايخية

م�شرفة �صعوبات تعلم جمال
املديرية العامة للربامج التعليمية
المقاطع التعليمية

ن�صرة بنت غريب الهادية
المراجعة

د .غالية بنت زاهر اخل�صيبية

خبرية تربوية
املديرية العامة لتطوير املناهج
التدقيق اللغوي

فاطمة بنت �سيف الها�شلية

رئي�س ق�سم ادخال البيانات والتدقيق اللغوي

خالد بن �سليمان الزدجايل

عبداهلل �أحمد داود �سعد

نا�صر بن على ال�شكيلي

الرسامون

مدير م�ساعد
دائرة الإعالم الرتبوي
فني مونتاج
دائرة الإعالم الرتبوي

ب�سمة بنت عبداهلل التوبية

ع�ضو مناهج لغة عربية
املديرية العامة لتطوير املناهج

بدرية بنت خلفان الرحبية

رئي�سة ق�سم الر�سم
املديرية العامة لتطوير املناهج

م�صورة تلفزيونية
دائرة الإعالم الرتبوي

فهد بن �سامل املعمري

م�شرفة جمال �صعوبات تعلم
املديرية العامة للرتبية والتعليم م�سقط

التصميم واإلخراج

هند بنت �سعيد الناعبية

فايزة بنت حممد اخلزيرية

م�شرفة جمال �صعوبات تعلم
املديرية العامة للرتبية والتعليم جنوب الباطنة

�أخ�صائي ر�سم كتب مدر�سية
املديرية العامة لتطوير املناهج

حممد بن �سيف اجللنداين

م�صمم جرافيك
املكتب الفني للدرا�سات والتطوير

ن�شر عام  2019بوا�سطة
وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة ُعمان
�إ�صدارات تربوية 2019/04
رقم الإيداع بوزارة الإعالم 2019 /987
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