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يبظوبأ- ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ةملك|

،ءازعألا رومألا ءايلوأ

 لاـــصيإىلع ةردقلاف .انلاـــفطأل اهـــمدقن نأ نـــكمي يتلا ايادـهلا عورأ نم ةءارـقلا بح
 ،ةيناسنإلا ةبرجتلا نمً امهم ًاءزج ربتعت نيرخآلا راكفأ نم ةدافتسالاو ملعتلاو انراكفأ
.انلافطأ مامأ ةعساوً اقافآ حتفتس ةءارقلاو

 ،ةءارـقلا رهــشب ةدـــحتملا ةيبرعلا تاراـــمإلا ةلود لفتحت ،ماــــع لك نم سراــــم رهش يف
 ةيـــلود ثاــــحبأ ىلع ًاداـــمتعا ليـلدلا اذه عضوب اـــنمق ؛هتايلاـــعف يف كراــــشن ذإ نحنو
 .ةءارقلا ريوطت يف ةنيصر

 ميدقتل اهب ةناعتسالا نكمي ةطسبم تايـجيتارتساو ةيساـسأ تـاموـلعم ليلدلا مدقي
 .ةرـــكبملاةــقهارملا نس ىتحو دــهملا ةـــلحرم ذنم لافـطألا ىدل ةءارــقلا ةبرــــجتل مـــعدلا
 كلت ضوخ ثيح نم لفط لك ةيصوصخ ركذتن نأ ديفملا نم نوكيس ،هتءارق ءاـــنثأو
 ةـعتمم ةبرجتاهلعجن نأ- قفرب انلاـــفطأ هيـــجوتو عيجـــشت ربع- اننكمي هنأو ،ةبرـــجتلا
.تقولا سفن يف ةرمثمو

.نيــفوغشءاّرـق اوــحبصيل مكلاــــفطأ هيجوت يف مــكل ًاديــــفم دروملا اذه نوــكي نأ لـمأن

!ةعتمم ةءارق

يبظوبأ– ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد قيرف
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:اهضعب مكيلإ .ةايحلا ىدم مودت دئاوفلا هذهو ،ةديدع قرطب لافطألا ديفت ةءارقلا

نأ ىلإ ثوحبلا نم ةديازتم ةعومجم ريشت :غامدلا يوقت ةءارقلا1.
 نيبلاــصتالا ةــيوقت ىلع لمعتو ،غاــــمدلا زفحتو طــشنت ةءارقلا
.ةفلتخملا هئازجأ

 نيذلا ساــنلا نأ ثاــــحبألا رهظت :فطاـــعتلا رعاـشم ينبت ةءارقلا2.
 مـهف ىلع ربكأ ةردق نورهــظي ةيلاـــيخلا بتــكلاو صصقلا نوأرقي
 ءانب مهل حيتي يذلا رمألا ،مهرعاشمو نيرخآلا تادقتعمو لويم
.لضفأ ةيعامتجا تاقالع

 نوأرـقي نيذلا لاـــفطألا عتــمتي :تادرــفملا نوزخم يوــقت ةءارقلا3.
غلاــب رـــمأ اذهو ،تادرــفملا نم ةرفاو ةريــخذ ءانب ىلع ربـكأ ةردقب
 نم ديدعلا دــفريو ،ةرـــثؤمو ةلاـــعف ةروـــصب لـــــصاوتلل ةيــمهألا
.لبقتسملا يف ةينهملاو ةيميداكألا مهتايح تالاجم

30 ةدمل ةءارـقلا :داـــهجإلا نم ّدــحتو تاطوـــغضلا للــقت ةءارقلا4.
 كحضلاو اغويلا ةسرامم نع ةيلاعف لقت ال غارفلا تقو يف ةقيقد
.ةيسفنلا تاطوغضلا فيفخت يف

لجأ نم نوأرقي نيذلا لافطألاف :يميداكألا ءادألا نّسحت ةءارقلا5.
 ةءارــــــقلا تاراـــبتخا يف لـــــضفأ ءادأب نوـــعتمتي ،موي لك ةيلــستلا
 يباــجيإ رثأ تاذ ةماــع ةفرعم ءانب يف كلذ مهاـــسي امك ،ةيـــسردملا
.يسردملا مهميلعت ىلع

 ةيناكمإ لفطلل حيتت ةءارقلاف :عادبإلا ززعتو لايخلا يّذغت ةءارقلا6.
 تايصخشو ملاوع روصت لالخ نم هكرادمو هلايخ عيسوتل ةعساو
.ةثيدحو ةركتبم رظن تاهجو ىلع فرعتلاو ،ةديدج

 ةيملاع تاسارد تصلخ :لـمعلا صرف نّسحي ةءارقلا دئاوف زيزعت7.
ىلعأ فئاظو ىلع نولصحي- حجرألا ىلع- لـــضفألا ءارقلا نأ ىلإ
.مهنارقأب ةنراقم ًارجأ

ةءارـقلا دـــئاوف|

Healthline، Pearson،Huffington Post :رداصملا

https://www.healthline.com/health/benefits-of-reading-books
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/uk/documents/Learner/Primary/Primary%20parents/Enjoy-Reading-Guide.pdf
https://www.huffingtonpost.ca/jerry-diakiw/reading-and-life-success_b_16404148.html
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 ةءارق يف هثادحإ مكنكمي يذلا ريثأـتلا ىدم نع ،ةياعر يمدقم وأ رومأ ءاـيلوأ متنك ءاوس ،نولءاستت دق
؟مكلافطأ

 تانبللا ّدعت يتلا تاوصألا نوقلتي ةدالولا يثيدح لافطألا ىتح .ًادج ريبك ريثأتلا ىدم :زاجيإب باوجلاو
 يف قئاقد عضببو .هعم ءدبلا نكمي ،ًاريغص لفطلا رمع ناك امهمف .ةءارقلاو ةغلل ةيساسألا ةيئانبلا
 ىلع ءيضت يتلا بناوجلا ضعب مكيلإ .نيفوغش ءارق مكلاــفطأ لعج يف ًاليوطً اطوش نوعـطقت ،مويلا
:مكلافطأو مكتلئاع ىلع ةءارقلا ريثأت ةيفيك

 تاقوأ ءاـضقمكل حيتتو ،ةيرـــسألا طباورلا زيزعتو ريوـطت ىلع ةءارقلا دعاـست :تاـقالعلا ءانب1.
.مكلافطأ نيبو مكنيبً اكرتشمً امامتها قلختو ً،اعم ةعتمم

 وأ ،مكلافطأل ةءارقلل مويلا لالخ قئاقد عضب صيصختبف :مهــسفنأل لاــــفطألا ريدقت ززعت2.
 ىلع يباجيإ لكشب سـكعني ام ماتلا ماــمتهالاو ةيسفنلا ةياعرلا مهوــحنمت ،مهــعم ةءارقلل
.مهسفنألمهريدقتو مهتقث

 نيذلا لافطألا نأ ثوـــحبلا تدــكأ :لــضفأ ةروـصبو ،رثـكأ ةءارقلا ىلع لاـفطألا ةردق ةداــيز3.
 تايوتسم ليصحتو ،ةسردملا يف مـيلعتلا يقلت ىلع لضفأ ةردقب نوـــعتمتي لزنملا يف نوأرقي
.ريبعتلاو مهفلاو ،ةءارقلا يف لضفأ

National Literacy Trust :ردصملا

 لافطألا عم ةيلزنملا ةءارقلا ةيمهأ|

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496346.pdf
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๏نّمؤت فورظ يف وأ ،ةبتكم هيف لزنم يف لافطألا أشن اذإ :ةيلئاعلا ةايحلا نم ًاءزج بتكلا لعج 
.ةصرفلا تحنس املك نوؤرقي فوسف ،ةلوهسب بتكلا ىلإ لوصولا مهل

๏لافطألل يبظوبأ ةبتكم كلمت :ةيلحملا ةبتكملا ةرايز 
)https://culturalfoundation.ae/en/childrenslibrary(نم ةعونتمو ةريبك ةعومجم 
 ىلع عجـــشت ةئيب ىلإ ةفاـــضإلاب ،راــــمعألا لك نم لاـــــفطألل ةيمقرلا رداـــصملاو ةعوــبطملا بتكلا
 مهساـسحإو،ةيكلملاب مهروعش ززعي اذهو ،ةبتكملا ةقاطب ىلع لوصحلا لافطألل نكمي .ةءارقلا
.مامتهالاو ةيلوؤسملاب

๏صاــخشأفنك يف نوؤشني نيذلا لافـــطألا ىدل ةءارــقلاب ةبغرلا دلوت :مكلاــــفطأل ةودق اونوك 
 ،ةءارـــقلا هاــــجتً ايباـــــجيإً افـــقوم مــهيدل حبـصيو ،تايـــكولـسلا كلت ديــــلقت نولواــــحيف ،نوأرـــقي
.اهتسراممب نوعتمتسيو

๏ىلع مهيعجشت نإ :مهلوح ناـــكم لك يف اهيلإ نوريـــشيو تادرفملاً انس رغصألا لاـــفطألا ركذتي 
 عقت ءيش يأو ،ةلاـــقبلا مئاوقو ،ماــــعطلا بلع تايوتحمو ،تاـــــنالعإلا تاــــحول ةءارق ةلواــحم
 .ىلوألاةءارقلا تالواحمب فورحلا طبرو ،ةيقايسلا ةءارقلا ريوطت ةيناكمإ مهل حيتي ،هيلع مهيديأ

๏موي لك مكلافطأ عم اوأرقا:
 .مكل نوأرقي مهو مهيلإ اوتصنأ وأ ،عومسم توصب مهل اوأرقا•
.ةلقتسم ةروصب ةءارقلا ىلع ةردقلاب نوعتمتي اوناك ول ىتح عومسم توصب ةءارقلاب اورمتسا•
 ىلع اوفرعتيل مويلا لالخ ةيمقرلا ةيتوصلا تانودملا وأ ةعومسملا بتكلا ىلإً اعم اوعمتسا•

.ةديدج تادرفم

 عم ةءارقلل صرفلا مانتغا نكمي .لزنملا جراخ مكدجاوت ءانثأ باتك باحطصا نم اودكأت•
.)ىهقملا يف وأ ،بيبطلا ةدايع يف راظتنالا ةرتف لالخ :لاثملا ليبس ىلع( .تقو يأ يف مكلافطأ

๏ةيلسم ةءارقلا اولعجا:
 ةبتكم اوئشنأ وأ .بتكلا نمً ابيرقوً احيرم نوكي نأ ىلع ،لزنملا يف ةءارقللً اصاخً انكر اوصصخ•

.ةريغص ةيلزنم
 .تالجملاو ةروصملا بتكلاو ،صصقلاو ،ةءارقلا تارايخ نم ةعساو ةعومجم مكلافطأل اورفو•

.ديفيو مهي ام لك ةءارق ىلع مهوعجشو

๏ةيوقتلً اعماـــهوأرقاو صصقلاو بتـــكلا نع مهولأـــسا :مكلاــــفطأ أرقي امب مكماــــمتها اورهظأ 
.مهعم لصاوتلا

ةيلزنملاةءارقلاةفاقثءانب |

Pearson،Hanover Research:رداصملا

https://culturalfoundation.ae/en/childrenslibrary
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/uk/documents/Learner/Primary/Primary%20parents/Enjoy-Reading-Guide.pdf
https://www.irsd.net/UserFiles/Servers/Server_170503/Image/Parents%20&%20Students/Parent's%20Guide%20to%20Reading.pdf
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๏ةءارــقللً اـــتقو اوصصخ .نيغلاـــبلاو لاـــفطألا ىلع قبطني اذه :هاــــبتنالا تتــشت لـــماوع اوللق، 
 طاشنل ًاليدب هلعج نم ًالدب ٍلسم طاشنك ةءارقلا سيركتل ةعتمم ةيئارق ءاوجأ قلخ اولواحو
.تقولا عييضتل وأ ً،اعاتمإ لقأ

 اهلمكأب ةرسألا صصخت ."أرقنو ً،ابناج ءيش لك عدنل" أدبم قيبطت لالخ نم كلذ ققحتي•
 لــكب ةءارـــقلا ىلإ هجتيو ،هب موـــــقي اـــم اهنم درــف لك كرتي ثيــــحب ،موي لك ةءارـــقللً اــــتقو
.صصخملا تقولا سفن يف عيمجلا أرقيو ،هحراوج

 عيب تالـحموأ ،ةبتكملا يف ةـعونتم بتك ةعومجمب مهفيرعت لالخ نم ،ةءارقلا ىلع مكلافطأ اوعجش
:ةيلاتلا قرطلاب ةءارقلا تاراهم ءانبو ،بتكلا عم لماعتلا ةيفيك مهوملعو .تنرتنإلا وأ ،بتكلا

๏بتك وأ عيضاوم عم ةءارـقلاب مهماـــــمتهاو لافطألا لايخ ضراــــعتي دق هنأ رـــكذتن نأ بجي 
 أشنيسو مهترظن ريغتتس تـــقولا عمف ،بتكلا نم عونلا اذه ةءارق ىلع مهوـــعجش .ةنيعم
 عم ةقفاوملا وأ مامتهالا مدع اورهظت الو .يعيبط لكشب مهسوفن يف ةءارقلاو عالــطالا بح
.مهيدل ةلضفملا بتكلا ةءارق ةداعإ يف اوبغر اذإ وأ ،لافطألا هيلإ ليمي ام

๏لثم ةينورتكلإلا عقاوملا نم ديدعلا رفوت Love Reading for Kids)( اقفو لافطألل ةدعمً ابتك ً
.مكلافطأل اهنم ديجلا اوراتخاو ،بتكلا نع تاحمل ىلع اوفرعتو ،اهيلع اوعلطا .عوضوملاو رمعلل

๏صوصخلا اذهب ةسردملا ةبتكم نيمأ وأ نيملعملا ةروشم اوبلطا ،كلذل ليدبك.

๏ةهجوملا بتكلا" يهو ،ةءارقلا ىلع مكلافطأ ةردق بسانت يتلا بتكلا رايتخال ىرخأ ةقيرط دـجوت". 
 وأ ،ةددـــحم ةيرمع ةئفل بــسانم دروـــمك هوــفّنصو ءاربخلا همّيق يذلا وه هجومـلا باــتكلاو
 وأ ،ةيرمــعلا ةـئفلا بــساـنتً ابتك ةينورتــكلإلا عـــقاوملا نم ديدــعلا رفوت .نيــعم يئارق ىوتــسم
Reading A-Z((Love Reading)( :لـثم يئارـــقلا وأ يـــــــساردلا ىوتــسملا (Scholastic) 

(Oxford OWL) (Cengage)اهريغو. 

๏اودارأ اذإ اذه ،%95 و90 نيب حوارتت ةـــــــقدب بتــــكلا ةءارقً انـــــس ربـــكألا لاـــفطألا نم عـــــقوتي 
.مهسفنأب ةءارـــقلا

 ةدعاــــق اومدختــسا ،ةروــــكذملا ةقدلاب ةءارقلا ىلعً اــــنس ربكألا لافــطألا ةردق نم دــــكأتلل•
 نأ ىلع ،بوغرملا باتكلا نم نيتحفص لوأ ةءارق مهنم بلطي ثيحب ،"ةسمخلا عباصألا"
 ةياهنعم ةسمخلا عباصألا اوعفر اذإ .اهتءارق نع نوزجعي ةملك لك لباقمً اعبصإ اوعفري
 مكيلع نوكي،هيلعو .ةبعص ةـمهم مهـسفنأب باتكلا ةءارق نوـكت ،ةيناثلا وأ ىلوألا ةـحـفصلا
.ةبعصلا تاملكلا ةءارق ىلع مهتدعاسم وأ ،عومسم توصب مهعم ةءارقلا

ةءارقلا رداصمو بتكلا رايتخا |

Pearson:ردصملا

https://www.lovereading4kids.co.uk/browse-by-age
https://www.readinga-z.com/books/leveled-books/
https://www.lovereading4kids.co.uk/
https://shop.scholastic.com/parent-ecommerce/parent-store.html
https://home.oxfordowl.co.uk/reading/reading-schemes-oxford-levels/
https://cengage.com.au/search/pg/1/sortOrder/r/div/primary/f/123_92,/qry/
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/uk/documents/Learner/Primary/Primary%20parents/Enjoy-Reading-Guide.pdf
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๏تاملكلا ريسفتو مهف يف اوأدبي نأ لبقف .ةءارقلا ملعت لبق ةيوفشلا مهتغل لافطألا يّمني 
 تاملكلا نم ديدعلا نوملكتيو ،ةقوطنملا تاملكلا فالآ لعفلاب نوكردي ،ةبوتكملا صوصنلا وأ
.لبقتسملا يف ةءارقلل قيرطلا دّهمت )عامتسالاو مالكلا( ةيوفشلا ةغللا نإ .تارابعلاو

๏مهنأ ينعي اذهو .نوأرـقي مهنأب "نورهاظتي" ام ًاريثك ،ةيــلعفلا ةءارقلا لاـــفطألا أدبي نأ لبق 
 ،اهيلإ ةراشإلا مهنـكمي يلاتلابو ،مهل اهتءارـق قبس يتلا صصقلاو تاراـشإلا زييمت نوعيـطتسي
.ىوتحملل مهمهف راهظإو

๏نيب ةقالعلا ىلع فرعتلا لالخ نم ةيوفشلا ةيوغللا مهتاراهم لافطألا ينبي ،مهومن لالخو 
 تاـــملك ةءارــقل ةفرـــعملا هذه مادختــــساب ةداع نوأدبي ،ةلـــحرملا هذه يف .تاوــصألاو فورحلا
 رهظتو ،يعيبط لكشب ةبستكم ةراهم تسيل هذهو .هنوؤرقي ام ىنعم مهف ةلواحمو ةطيـسب
.ىرخأ ةيميلعت ةليسو يأ وأ ،ةسردملا يف*تاوصألل رشابملا ميلعتلا لالخ نم ماع لكشب

๏مادختساب يأ ،زومرلا كف لالخ نم ةفولأمو ةلهس صوصن ةءارقب لافطألا أدبي ،كلذ دعب 
 ةــلدأ لالــخ نمو .تاملـــكلا قطن ىلع مهدعاــــسي ام ،عطاـــقملاو فورحلا تاوــصأب مهتــفرعم
.ةيــلآلا هذـهب اهتءارق نــكمي ال دق يتلاو صنلا يف ةرركتملا تاملـــكلا كاردإو ،صنلا يف ةيقايــس

๏؛"ةقالطلا"ـب ىمسي ام راغصلا ءارقلا ققحي ،ةءارقلا صرف دايدزاو ةرمتسملا ةسرامملا لالخ نم 
.ةبسانم ةيريبعت ةراهمبو ،ةقدو ،ةعرسب ةءارقلا ىلع ةردقلا يهو

๏يفً ايساسأ ًارصنعتادرفملا حبصت ،ًاديقعت رثكأ بتكو صوصن ةءارق ىلإ لاـــفطألا لاـــقتنا عم 
 يف اهيلع ةعرسب فرعتلا ةيناكمإ اهيناعمو تاــملكلا ةفرعم مهل حيــتت ذإ .ةءارقلا ىلع مهتردق
.صوصنلا مهف يلاتلابو ،اهتاقايس

๏امب هـتءارق تـمت ام طــبر ربع قيقدو لوـــقعم ىنـعم ءانب ىلعمــهفلا يوطني ،ةلــحرم رخآ يف 
 رغصأىتحو .راــمعألا عيمج نم لاـــفطألا ىدل مهفلا ةـــيلمع ثدحت .لعفلاب ئراـــقلا هفرعي
.مهتئيب يف ةنيعم ةيقايس تاراشإ وأ ،باتك يف روص ىلإ رظنلا لالخ نم نومهفي ءارقلا

๏ددحم رمعبةنورقم ةرورضلاب تسيل اهنأ الإ ،ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت تاراهملا نأ نيح يف 
 مادختــساب ةدقعملا تامــلكلا زومر نوديجلا ءارقلا كفي :لاثملا ليبس ىلع( .ةيــسارد ةلحرمب وأ
 نوأرـــقي اونوـــكي مل ول ىتح مهتادرفم نيئـــشانلا ءارقلا ينبيو مـهفي امك ،تاوــصألاب مهتفرـــعم
 .)لعفلاب تاملكلا

 ؟ةءارقلا لافطألا مّلعتي فيك|

Chall’s :ردصملا Stages of Reading Development 

25 ةحفصلا ىلإ عوجرلا ىجري ،تاوصألا ملع نع زجوم ىلع عالطالل :ةظحالم

https://www.learner.org/wp-content/uploads/2019/06/RWD.DLU1_.ChallsStages.pdf
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ةعيرس ةءاضإ

 لافطألا ةدعاسمل ىلوألا تاوطخلاو،ةءارقلل ةيساسألا ةنبللا يه ةيوفشلا ةغللا
 لـــحارــملا يف مـــهتغل ريوـــطت ىلع لمعلا يهنيـــقثاوو ءادعـــــس ءارق اوحبصي يك
 .ةركبملا ةيرمعلا

 كلذكو ،اهيلإ ةباجتسالاو ،لزنملا لهأ تاوصأ عامسب ةغللا ملعت لافطألا أدبي
.مهتاريبعتو مهتاماستبا ىلإ

ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏ءاكبلاو كحضلا :لاثملا ليبس ىلع( .مهسفنأ نع ريبعتلل مهتاوصأ نومدختسي(.
๏ةطيسب تاوصأ رادصإب مالكلا نودلقي.
๏ناولألاو بتكلا ىلإ نورظني.
๏مهـسفنأب "اهوــفلؤي" يتلا كلت وأ ةطيــسبلا تاملـــكلا ضعب قــطنب نوأدبي. 
๏ةطيسب تارابع ةدع نومهفي.
๏رثكأ وأ ةملك قلطن مهنكمي ،ةنس دعب.
๏مهيدل نيفولأملا صاـخشألا عم ةعوبطملا داوـملاو بتكلا ىلإ رظنلاب نوـعتمتسي.
๏اهب نوهليو مامتهاب بتكلا عم نوـــــــلماعتي.

معدلا ةيفيك

๏رمــعلا اذهل ةصــصخملا ةناـــضحلا يناغأ رارـكت ديــفملا نم :لاـــفطألا ىلإ ثدحتلا، 
 اذه .مونلا ءانثأ مهب ةطيحملا ءايشألا فصوو ،راهنلا لالخ ىرخأ يناغأ داشنإو
 ليبس ىلع( .ام طاشنب مـكمايق ءانثأ عومــسم توـصب يتاذلا ثدحتلا لمشي
 ثدحتلاو ،)قرزأ اهنول رعش ةاشرف مدختست يهو ،اهرعش طشمت اماملا :لاثملا
 ةنحاش ،ةنحاــش هذه :لاثملا ليبــس ىلع( .لاــفطألا هلــعفي ام درس يأ ،يزاوملا

.)بيب ..بيب ،قلطنت اهلعجن ايه ،ةليمج ءارفص

)ًارـــــهش18– ةدالولا يثيدح( دهملا ةلحرم يف لافطألا

ةءارقلا زيزعت|

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
Raising Strong Readers, Harvard Usable Knowledge :ردصملا

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/03/raising-strong-readers
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๏ةرغرـــغلاو ةمهـــمهلا نإ :اهـــنوردصي يتلا تاوـــــصألا ىلإ ةباــــــجتسالا 
 عجشت اهديلقتو اهيلإ ةباجتـسالاو ،قطنلل ةركبم تالواحم خارصلاو
.لافطألا دنع مالكلا تاراهم دفرتو

๏ةروـــصملا بتـــكلا :ةلـــحرملا هذهل ةـــصصخملا لاـــفطألا بتكب ةناعتسالا، 
 .مهزفحتو لافطألا هابتنا بذجت ةعطاسلا ةيحيضوتلا موسرلا تاذو
 شامقلا نم ةعونصملا كلت ىلع لوصحلاو ،ةيقرولا بتكلا بنجت بجي
 .اهب وهللاو اهسمل مهل نكمي يتلا ةنيللا داوملا وأ

๏ءانثأ ءاوــس يمويلا نيـتورلا نم ءزج ةءارقلا لعج :لاـفطألل ةءارقلا 
 ليفك هل هبتك دحأ ةءارقو لفطلا ناضتحا نإ .بعللا لالخ وأ مونلا
.نوأرقتمتنأومكتاوـصأب نمآلاو ئدهملا روعــشلا كلذ طبرب

ةعيرس ةءاضإ

 .ةكرحلانوبحيو ،ةياـــغلل نوطيــــشن رمعلا اذه يف لاــفطألا نوــكي ام ةداع
 لاــــخدإو ،مهيلإ ثدــحتلا لالخ نم مـــهيدل ةغـللا ريوطت عيــــجشت نـــكمي
 نكمي امك .مالكلاو قطنلا ىلع مهزيفحتو ،ثيداحألا ىلع ةديدج تاملك
 ةيلسملاو ةيكرحلا ةطشنألا جمد لالخ نم ةءارقلاو بتكلاب مهمامتها ةراثإ

.ةءارقلا ةطشنأ يف

ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏ةلهسلاوةفولأملا تاعاقيإلا تاذ ةعئاشلا تاملكلاو عطاقملا نوقطني. 
.رابكلاتاوصأو تامغن نودلقيو ،)اداد ،اباب ،امام :لاثملا ليبس ىلع(

๏لوقل تقولا نيحي امدنع مهيلإ اومضنا .ةفولأم بتك ىلإ نوعمتسي 
.ةصقلا يف رركتت ةطيسب ةرابع وأ ةملك

๏ديشانألا وأ يناغألاو ،صصقلا ضعب نولضفي.

)تاوـنس3– ًارهش18(ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف لافطألا

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
Raising Strong Readers, Harvard Usable Knowledge :ردصملا

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/03/raising-strong-readers
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معدلا ةيفيك

๏لوح تاداـــشرإو حئاصن ىلع عالـــطالا ىجري ،ديزملا ةفرعمل .لافطألا ىلإ ثدحتلا 
.10 ةحفصلا يف يزاوملاو يتاذلا ثيدحلا

๏اذل ،باتك ةءارقل نينكاس لافطألا ســـلجي ال دق .ةكرـــحلاب لاــــفطألل حاـــمسلا 
.ةءارقلا لالخ زفقلا وأ ،تاياكحلا ليثمتب وأ ،لوجتلاو كرحتلاب مهل حمسي

๏روصلا ىلإ ةراــــــــــــــــــشإلاو تاحفصلا بلقو باتكلا كاــــــــــــــسمإ ىلع مهعيجشت 
.اهيف ةدوجوملا

๏ةباذج بتك رايتخا: 

 ديـلقتوةكرحلا ىلإ ةيرــطف ةروصب لافــطألا بذجت تالآلاو تاـــناويحلا بتك•
.اهتاوصأ

 هابتنابذجت ةفلتخملا ىقيــــــــــسوملاو تاوصألا وأ فراـــــــــــــــــــخزلا تاذ بتكلا•
ً.اضيأ لافطألا

 راغصلا لافطألا نع ثدحتت يتلا بتكلاب ةلحرملا هذه يف لافطألا قلعتي دق•
.بعللاو ةلوليقلاو ،ماعطلا لوانتو ،سبالملا ءادترا :ةيمويلا مهتطشنأو

 ،تارايــــسلا :لاـــــــثملا ليبـــس ىلع( .ةلـــضفملا تاعوـــضوملا تاذ بتـــكلا رايتخا•
اذهف ،تارــم ةدع بتكلاو صصقلا ةءارـــق ةداعإو ،)...اهريغو ،تاناوــيحلاو
.لافطألا هابتنا ىدم ةدايز ىلع دعاسي

๏ءايشألا ةيمستلاــفطألا نم بلطي :لـــصاوتلا نمضتي يذلا بعللا عيـــجشت 
.)ةيشامقلا باعلألانم تاناويح ةقيدح :لاثملا ليبس ىلع( .اهفصوو

๏لافطألا اوعجش ،باتكلا يف ةفولأملاو ةرركتملا تارابعلا وأ عطاقملا نوأرقت امنيب 
.ةءارقلا مكتكراشم ىلع

๏نوعتمتــــــسي ال لاــــفطألا ناك اذإ .مويلا يف تارـــم ةدع ةريغص صوــــصن اوأرقا
 نوكي نأ بجي ،ةلحرملا هذه يفف .ةءارقلا تقو وأ بتكلا رييغت اوـــلواح ،ةءارقلاب
.ةعجشم ةيباجيإ ةءارق براجت داجيإ ىلع زيكرتلا

๏ام ىلإ اوتصنأو ،بعللا ءانثأ وأ ،بتكلا يف لافطألا هاري ام لوح ةلــئسأ اوحرطا 
 اوــــطعي وأ ،ةحيــــحص تاملـك اوقـــطني نأ مهملا سيل .ءارآو راـــــكفأ نم مـــهيدل
.ريبعتلاو ريكفتلاو ثدحتللً اصرف مهحنم ىلع زيكرتلا لب ،ةحيحص تاباجإ

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
Raising Strong Readers, Harvard Usable Knowledge :ردصملا

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/03/raising-strong-readers
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)تاوــــــنس5-3(ةسردملا لبق ام ةلحرم يف لافطألا
ةعيرس ةءاضإ
 نأ ىلع لاــــفطألا دعاــــسي ةرـــكبم نس يف تادرــفملا نم دـــــيزملا ىلع فرعتلا
 ةــمهمةادأً اضيأ ةءارــــقلا دعت ،ةلـــحرملا هذه يف .ةايحلا ىدــم ءارق اوــــحبصي
 مهدادعإ ىلع دعاسي امم .اهتباتــكو تامـــلكلاو فورحلا لــــكشب مهـــفيرعتل
.ةسردملا يف ةباتكلا ةراهمل

ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏اهل يتلاوأ ،)ةملكلا رخآ( ةيفاــــقلا ثيح نم ةمغانتملا تاــــملكلا نوزيمي 
.ةيادبلا توص سفن

๏نم ةءارقلا ةيفيك نوــــمهفيو ،تاـــحفصلا نوبلـــقيو ،بتكلا نوكــــسمي
.ةغللا بسح )سكعلا وأ راسيلا ىلإ نيميلا نم( هاجتالا ثيح

๏ةعوبطملا تاملكلاو ،فورحلاو ،ةيــحيضوتلا موسرلاب ماــمتهالا نورــهظُي 
.مهطيحم يف ةرفوتملا

๏ةدعاسم نود مهسفنأب بتكلا نوحفصتي.

๏اهـنوري يتلا روصلا وأ مـــهتفرعم ىلع ًءانب ةنيـــعم ةصق ثادــحأ نوأبنتي.

معدلا ةيفيك

๏مكمامأ رهظي ام ىلإ هيبنتلا :ناكم لك يف ةعوبطملا تاملكلا ىلإ ةراشإلا 
 فرحألا زييمت لاـفطألا نم بلطي .ةعوبطم تاراشإو زومرو ،تاملك نم
 مئاوــقوأ ،ًالـثم تانالــعإلا تاــحول ىلع ةفوـــلأملا تاملــــكلا وأ ماـــقرألا وأ
.كلذ ىوسو ،ماعطلا

๏لــصف ةيـــفيك حرـــش مـــتي نأ ىنعمب :ةءارـــقلا ءانثأ ةباتــــكلا نع ثدــحتلا 
 أرقت ةيبرعلا ةغللا( ةءارقلا هاجتاو ،تافاسم ةطساوب بتكلا يف تاملكلا
 ىلــعأ نمو ،)نيميلا ىلإ راـــسيلا نم ةيزيلـجنإلاو ،راـــسيلا ىلإ نيميلا نم
.لفسأ ىلإ

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم

Raising Strong Readers, Harvard Usable Knowledge :ردصملا
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๏تاملك هميلعت لالخ نم ،ةيوغللا لفطلا ةريخذ ىنبُت :ءيش لكل مسا حنم 
 ناخدلاهنم جرخي يذلا ناكملا ،راطقلا وه اذه :لاثملا ليبس ىلع( .ةددعتم
.)ً؟اضيأ ةنخدملا دجوت نيأ .ةنخدم همسا

๏ةيعاقيإلالمجلا فيلأتو ،ةءارقلاو ،ءانـغلا ءاــنثأ تاوــصألاو تاملــكلاب وهللا. 
 يهتنت يتلاو ،توــصلا ســفنب أدبت يتلا تاـــملكلا ىلإ لاــــفطألا هابتنا بذج
.)ربنع– ركس ،مار– حار :لاثملا ليبس ىلع( .توصلا سفنب

๏كلذ نم ًالدب .ةلحرملا هذه يف فورحلا ءامسأ لافطألا ميلعت نع عانتمالا، 
 أدــبت امام ةمـــلك :لاـــثملا لــــيبس ىلع( .فورـــحلا تاوـــصأ ىلع زيـــــكرتلا مــتي
 .)م توصلاب

๏نمف .صصقلا زومر كف ىلع لافطألا ةدعاسمل ةروصملا بتـكلاب ةناعتسالا 
 نأ ديـــــفملاو عــتمملا نم .صصقلا درــس ةداـــعإ نم نونــكمتي روـــصلا لالخ
.مهنم كلذ بلطي

๏وأباتك ةءارق "ءاهنإ" سيل انفده ،ىرخأ ةرم :ةءارقلا لالخ ةلئسألا حرط 
 ،ءايـــشألاوأ تايــصخشلا عم لعاــفتلا ىلع لافطألا زيـــفحت لب ،هنم لــصف
.براجتلاو روصلا نم مهنوزخمب اهطبرو

ةعيرس ةءاضإ
 ىدلةءارقلا لدعمداز املك .ةءارـقلا نم دــيزملا ىلع ةيباــــجيإلا ةبرجتلا عجــشت
 بردـــتلا صرف مكلاــــــفطأ اوــــــحنما .لـــضفأ كلذ ناك ،لاـــفطألا نم ربــكأ ددع
 صنلا مـــهف :ةءارقلل يئاــــهنلا فدــهلا ىلع اوزكرو .عوـــــمسم توـــصب ةءارقلاو
.هل ةباجتسالاو

ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏ىلع ةردــقو ،)25 ةحفصلا ىلإ عوجرلا ىجري( تاوــــصألاب ةفرعم نوـــــكلتمي 
.مهفلا تاراهم ريوطت

๏تاوصألا مادختساب ةدقعملا تاملكلا ةءارق نوملعتي.

)8–5( نس يف لافطألا

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
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๏كلذو ،ةءارــقلا ءانثأ ثادحألا نوــعقوتيو ،ةطيــسبلا لمجلاو تاملكلا نوأرقي 
.يقايسلا مهفلاو ،روصلاو ،اهوكلمي يتلا ةفرعملا مادختساب

๏لالــخ نماهيلع فرـــعتلا مهل نـــكمي يتلا تادرـــفملا ددع ةدايز يف نورمتسي 
.رصبلا ةساح

๏مهل قبــس يتلا ىرخألا صصقلاو ،ةيـــصخشلا براـــجتلاب نوأرقي ام نوـــطبري 
.اهتءارق

معدلا ةيفيك

๏صصقلاو بتـكلا ةءارق ةداعإ ىلع لافطألا عيـــجشت :رارمتــساب ةءارقلا راركت 
 ىلع فرـــعتلا لالخ نم ربــكأ ةقدو ةعرــسب ةءارقلاب مهل حاــــمسلاو .ةلــضفملا
.صنلا يف ةفولأملا تاملكلا ةءارق ةداعإو ةيئرملا تاملكلا

๏ينبت جمارب وأ ويديف عطاقم رايتخا :ةءورقملاو ةدهاـــشملا داوملا نيب ةقالــع ءانب 
 اولواـــح ،نيعم عوــــضومب ماـــمتها لاــفطألا ىدل رهظ اذإف .ةدـــيدج ةفرعم
.هنع ثدحتت بتك نع ثحبلا

๏ىوتحمب ريـــكفتلا نم لاــــفطألا ّنكمي ةلئـــــسألا حرط :صوــــصنلا يف قمعتلا 
 ةلــــطب ةجاــــجدلا نوــــل ام" لثم ةلئـــسأ حرــــط نم ًالدب .ربــــكأ قمعب باتــــكلا
 ترداغ اذامل وأ ،اهرعاشم نع ةجاجدلا تّربع فيك" :لاؤسلا نوـكي ،"؟ةصقلا
 ."؟ةعرزملا ةجاجدلا

๏تقو صيصخت لب ،بوتكملا صنلا ىلع راصتقالا بجي ال :روصلا نع ثدحتلا 
 صنلا مهفل روـــصلا مادختـــسا ىلع لاـــــفطألا عيجشت .روــــصلا نع ثدــــحتلل
.روصلا يف ثدحي امع ثدحتلاو

๏نكمتي مل اذإ ،ةءارقلا ءانثأ :اهتــسراممو تاوــــصألا ىلع بردتلا يف رارمتــــسالا 
 مث نمو ،اهتئــجهت مهنم بلطي ،ةـــسالسب ةنيــعم ةملك ةءارق نم لاـــــفطألا
.ةءارقلا اوعباتيل ،مهل ةملكلا أرـــقُت ،كلذ يف ةبوعص اوهجاو اذإ .ةلـــماك اهقطن

๏ىنعمب لاـــفطألا فـــيرعت بجي:ةءارقلا ءاـــنثأ ةديدج ةملك ةفداـــصم لاح يف 
 ةطبترملاىرخألا لمجلاو تاملكلامادختسا ىلع مهعيجشتو،ةديدجلا ةملكلا
 ىرـــخألا تامادختـــسالا ىلإ ةراـــــــشإلا عم،ىنـــعملا مــهف ةلواـــحمل صنلا يف اهب
 .مهفلا قيمعتل ةملكلل

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
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ةعيرس ةءاضإ

 وأ لـفـــطلا اهأرقي يتلا كلت نع ةـــــفلتخم ةثداــــــحملا يف ةمدخـــتسملا تاـــــملكلا
 جاتحي ،ةـــسردملا يف ةءارــقلا حاـــجنإلو .ةيـــــسردملا بتــــكلا لالخ نم اهل ضرعتي
.ةيميلعتلا ةغللا هذه ىلع فرعتلا ىلإ لافطألا

ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏امنيبو .ديازتم لــكشب ةقالطبو نيلقتــسم ءارق اوحبصيل مهتاراــهم روطتت 
 مادـختـــسايف نورمتــــسي دق ،مهـــفلا ىلع ةلــــحرملا هذه يف زيـــــكرتلا نوــكي
.ةديدج تاملك مّلعتو ةجلاعمل ةيتوصلا مهتاراهم

๏دــيدحتلقــحاوللاو تاـئدابلاو ،ةيرذجلا تاــــــملكلاب مهـتفرعم نومدختــسي 
.تاملكلا يناعم

๏تاراـــشإو ةلدأ مادختــساب )روطسلا نيب ةءارقلا( تالالدتــسالاب نونيعتسي 
.ةقباسلا ةفرعملاو صنلا نم

๏نوـــكلتميو ،مهرامعأل ةبــسانملا صوصنلا نم ةعونتم ةعومجم نومهفي 
.نـــــيرخآلا عم ىوتحملا لوح مهراكفأو مهئارآ ةشقانم ىلع ةردقلا

معدلا ةيفيك

๏يف لافطألا أدبي دق ،رــــمعلا اذه يف :نوأرقي مهو لاــــفطألا ىلإ عامتسالا 
 ،ةءارقلا ىلع مهتردق معدو ةقثلا مهحنمل .لقتسم لكشب ةءارقلا ليضفت
 ريغ تاـــملك مــهتهجاو لاح يف ةدعاـــــــــــسملاو ،عمتــسملا رود بـــعل نــكمي
.مهفلا ىلع مهتدعاسمل باتكلا نع ثدحتلا كلذكو ،ةفولأم

๏تابجاولا وأ لمجلاو تاملكلا ىلع يوتحت يتلا تاقصلملا وأ طئارخلا قيلعت 
 ىلإ ضرعتلاو ،اهعم لــــصاوت ىلع اوقبيل لزنملا ناـــكرأ فلتخم يف ةيسردملا
.مهدوهجل ريدقتلا راهظإلو ،تاملكلا نم ديزملا

)11–8( نس يف لافطألا

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
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๏ربــكأ ىرخأ صصقو بتـــك وأ ،فــحصلا نم ةءارقلا ىلع لاـــفطألا عيجــشت 
.عومسم توصب )مــهدرفمب اهتءارق اوـعيطتسي ال( يئارقلا مهاوتسم نم

๏قاـــطنعيـــسوتل ،ةءارــقلانم ةديدج عاوــنأو عيضاوم ىلع لافطألا فيرعت 
 سفنل بتكةلـسلسب لافطألا عتمتــسي دق .ةيعقاولا صوـــصنلل مهضرعت
 اهتايصخشنيبو مهنيب ةقالع قلـخت تاـفلؤمب كلذكو ،ىرخأ بتـك وأفلؤملا
.اهتعباتمبنوبغريف

๏لثم ،لزنملا ناــكرأ فلتخم يف اهتءارقب لاـــفطألا عـتمتــسي داومب ظاــــفتحالا 
.مهتاياوهب ةقلعتملا داوملا وأ ،لافطألا تالجم

๏اهـتءارق ءانثأ اهوـــمهفي ال دق يتلا تاـــملكلا نيودت ىلع لاـــفطألا عيـــجشت. 
 ،سيــماوقلا دحأ يف تاملكلا يناعم نع ثحبلاب لاـفطألا موقي ،ةءارقلا دعب
.اهنع ثدحتلاو

๏اهلالخ نوهــجاوي تاــظحل يف اورمي دق ،ةبوعص رثكأً ابتك لافطألا أرقي امنيب 
 نم رـمألا اذهزواجت يف ةدعاـــسملا نكمي .ةعباــتملاب نوبغري ال دقو ،ةبوـــعص
ً.اعم ةءارقلا لالخ

๏لضفألا ةروصلاب معدلا ميدقت ةيفيك مهفل لافطألا يملعم عم ثدحتلا 
.لزنملا يف مهيدل ةءارقلا ةراهم ةيمنتل

ةعيرس ةءاضإ

 يف ىرخأ تاياوه وأ ،ةضايرلا وأ ،ةينورتكلإلا ةزهجألاب لافطألا مامتها دادزي دق
 مــعديف مهماــــمتها بذجت ةداـــم ىلع روثعلا دعاــــــسي نأ نكمي .ةلحرملا هذه
.نيفوغشلا ءارقلا ةلحرم ىلإ مهلاقتنا

 ةدقعملا ةءارقلل لافطألا دادعإ ةيلمع يف ةيمــهألا غلاب رمأ تادرفملا ةداــيزو ءارثإ
.ةيوناثلا ةلحرملاب ةيسردملا بتكلا يف

.ةءارقلا تابلطتم ديازتت ثيح ،يفاضإ معد ىلإً اضيأ لافطألا جاتحي دق

)15–11( نس يف لافطألا

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
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ام ةداع ،ةلحرملا هذه يف لافطألا

๏ًاديـــــقعت رثكأ صوـــصن ةءارقو ،ةديدج تادرــفم مّلعت يف نورمتـــسي.

๏راكفألاو رظنلا تاهجو ةنراقم نوعيطتسيو ،صنلا عوضوم نوددحي 
 .عوضوملا سفن نع ثدحتت يتلا ةفلتخملا بتكلا نم

๏ةيلاحلا ةفرعملا ىلع ةديدجلا تامولعملا ءانب ةيفيك نوشقاني.

๏هليلحت ةيلمع دفرل صنلا نم ةلدأ نومدختسي.

๏صنلا اهحرطي يتلا راكفألا نومّيقيو نوفّلؤيونولّلحي. 

معدلا ةيفيك

๏يف ثدــحي ام وأ ،راــبخألا تارـــشن يف دري ام نع لاـــفطألا ىلإ ثدحتلا 
.لمعلا ناكم وأ ةسردملا

๏بتكلل مهراــيتخا داــقتنا مدع بجي ،نيددرتم ءارق مكلاــفطأ ناك اذإ، 
 ام ةءارقب مهل حامسلاو،مكتاراــيتخا عم ىشاــــمتت ال تناك اذإ ةصاخ
 وأباـــــعلألا نع بتكو ،تاـــنودمو ،ةروــصم بتكو ،تالــجم :نوبحي
 .كلذ ىوسو ،ةينويزفلتلا تالسلسملا

๏يبحم نم اوناك اذإ :لاـثملا ليبس ىلع( .لاـــفطألا فغشب ةءارقلا طبر
 ةـــــساردل ةءارـــقلا ةيــمهأ ىدم راهــظإ بجي ،تاـــــناويحلا عم لماعتلا
 .)عوضوملا اذهب قلعتت ًاديقعت رثكأ داومل مهــضيرعت وأ ،ةيرــطيبلا مولعلا

๏ةءارــــقلا نأل ًارظن :ةيـــــسردملا بتــكلا ىلع رـــصتقي ال ةءارــــقلا صرف ريفوت 
 رمعلا اذهيف لافطألا ىري دق ،تاناحتمالا طوغضب ةطبترم ةيسردملا
 مهعيجشت بجي ،اذل. قباـسلا يف هيلع تناك اممً اعاــتمإ لقأ ةءارقلا نأ
.ةءارقلا ةعتم مهحنمل ةسردملاب اهب ةقالع ال داوم ةءارق ىلع

๏نم نوأرـقت مــتنأو مكل لاــــفطألا ةدهاــــشم لالخ نم :ةودق اوـــنوك 
.ةيلستلاو ةعتملا لجأ

.طقف ةيداشرإ يه ليلدلا اذه يف ةدراولا تانايبلاو ،ةفلتخم تالدعمب مهتاراهم روطتتو نومنيلافطألا :ةظحالم
Raising Strong Readers, Harvard Usable Knowledge، Adolescent Literacy :رداصملا

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/03/raising-strong-readers
http://www.adlit.org/article/23399/


ةءارقلارسعيوذنملاــــــفطألامعد
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๏مكلافطأ دحأ هجاو اذإو .ةــفلتخم تالدعمب مهتاراـــهم روطتتو نومني لاـــفطألا نأ رـكذتنل 
.ةصاخلاتاجايتحالا باحصأ نم هنوك ىلع ًارشؤم ةرورضلاب سيل اذهف ،ةءارقلا يف ةبوعص

๏ىلع رمثملا حاــــفكلا اذه ريشي اــمنيبو .ةءارقلا يف ةبوعص رخآل تقو نم لاـــفطألا هجاوي دق 
 عيــجشتلاومعدلا دوهج دعاستو .قلقلا ةءارقلا ببست الأ يغبني هنأ الإ ،دهجلا نولذبي مهنأ

.ةءارقلانأشب قلقلا ىلع لافطألا بلغت يف ليوط طوش عطق ىلع ةسردملاو لزنملا يف

๏يناـــعي مكلاـــفطأ دحأ ناك اذإف .بابـــسأ ةدعل ةءارقلا يف ةبوعص لاــفطألا ضعب هجاوي دق 
:ةيلاتلا طاقنلا ىدحإ تحت هتلاح جردنت نأ نكمي ،ةرمتسم تابوعص نم

 ةنراقم مالكلاو قطنلا يف نورخأتي نيذلا لافطألا ىدل ةءارقلا تابوعص ثدحت دق•
 .ةنيعم تاوصأ وأ تاملك وأ ،فورح قطن يف ةبوعص نودجي نيذلا وأ ،مهنارقأب

 .رصبلاو عمسلا صحفب حصني كلذل ،ام ةلكشم ساوحلا ىدحإ فعض لكشي دق•

 .ةءارقلا يف ةبوعص هابتنالاو زيكرتلا ةلق نم نوناعي نيذلا لافطألا ضعب دجي دق•

๏لافطألا أرقي امدنع اهتبقارم بجي يتلا بناوجلا ضعب:

.ةيعاقيإلا طامنألا ىلع فرعتلا ةبوعص•

.ةنيعم ةلمج يف ةدوقفملا تاملكلا داجيإ•

.ماقرألاو فرحلا زييمتو ،ةيدجبألا فورحلا ملعت ةبوعص•

.زيكرتلا ىلع ظافحلا•

.لبق نم تأرُق يتلا تاملكلا نايسن•

.ةيوفشلا تاميلعتلا يقلت ةبوعص•

๏ًاديازتمً اقلق هل ببـسي كلذ نأو ،ةءارــقلا تابوـــعص نم يناعي مكلافطأ دحأ نأ مترعش اذإ، 
 ميدقت نمةسردملا يف نوصتخملا نكمتي دقو .ملعملا عم رمألا اذه لوح ثدحتلا مكب ردجي
.مزاللا معدلا ميدقتل داشرإلاو حصنلا

ةءارقلا رسع يوذ نم لافطألا معد|
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 نم نوكي دق ،ةءارقلا ىلع هتردق ىلع رثؤي امم يناعي هنأ نيبتو ،مكلفط ةلاح صيخشت مت لاح يف
:ةيلاتلا لبسلا نم هريفوت ةلئاعلل نكمي اميف رظنلا ديفملا

๏تاــــحفصلانوـــل رييغت وأ ،ةءورـــقملا صوــــــصنلا يف مدختـــــسملا طـــخلا عون وأ مــجح رييـــغت،
.)انه ةطقنلا هذه نع رفاو حرش ىلع عالطالا ىجري(

๏تادرفم باستكا يف هتدعاسمو ،هتايناــكمإ عم ىشامتت يتلا ةعرــسلاب لفـــطلا عم ةءارقلا 
.ةديدج

๏صنلا يف اهيلإلصو يتلا ةملـكلا عبتت ىلع هتدعاـــسمل ةءارقلل ليلد وأ ةرطـــسم مادختسا.

๏ةعومسم ةءارق جماربب ةناعتسالا.

๏رصقأ تارتفلو تارملا نم ربكأ ددع ةءارق.

๏ةطيـحملا ءاوجألايف ءاــــضوضلا وأ تيتـــشتلا لــماوع ليلقت عم ،ةحـــيرم ةيئارق ةئيب ريــــفوت.

๏مييقتل اهمادختـــسا نكميو ،مـــهفلا مــعدت يتلا موـــــسرلاو روـــــــصلاب ةينغلا بتــــكلا رايتخا
.باعيتسالا رادقم

๏بسانتو ،لهس يئارــق ىوتسم تاذ نوكت ،لفطلا مامتها مئالت ةبــسانم بتك نع ثحبلا 
.انه باتكلا نم عونلا اذه نع ةلثمأ ىلع روثعلا نكمي .ةيرمعلا هتئف

https://www.crossboweducation.com/dyslexia-coloured-overlays-and-visual-stress
https://www.readingrockets.org/article/highlow-books-children


نيئــــشانلاءارقلامــعدتاـــيجيتارتـــــسا
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๏مهعم وأ لاــفطألل ةءارــقلل ةــــفلتخم قرــــط كلانه ،باتـــكلا ديـــــقعت ةـــــجردو عوــــضوملً اقفو. 
:لاثملا ليبس ىلع

 دنع وأ ً،انس رـغـصألا لاــفطألا عم ةداع ةقيرطلا هذه مدختست ،عومسم توصب ةءارقلا•
 دحأ أرـقي،ةقيرطلا هذه يف .لافطألل يئارقلا ىوتــــسملا نم ىلعأ ىوتـسم يذ باتك ةءارق
 نقتملا ةءارقلا بولــسأ ةجذمن ىلع موقيو ،صنلا مـظعم وأ لك ةياعرلا مدقم /نيدلاولا
.نوبقاريو لافطألا عمتسي امنيب ،عتمملاو

 حبصي ،ةدحاو ةرم عومسم توصب ةياعرلا مدقم /نيدلاولا دحأ أرقي امدنع ً،اعم ةءارقلا•
 ءازجألا ةءارق ىدل ةــــصاخ ،ربكأ لــــكشب ةءارقلاب نومــكحتيف ،صــنلاب ةيارد رثكأ لاــــفطألا
.تاعاقيإلاو يفاوقلا تاذ لمجلاو تادرفملا وأ ،ةرركتملا

 ةياــعرلامدقم /نيدلاولا دحأ عمتـــسي امنيب ،صنلا لاـــفطألا أرقي ثيح ،ةهــــجوملا ةءارقلا•
 نيرداق لاـفطألا نوـــكي امدنع ةقيرطلا هذه مدختـــست امً ابلاغ .ةجاحلا دنع مهدعاــــسيو
.ةسالسب صنلا نم ريبك ءزج ةءارق ىلع

๏باتكلا ةشقانمو ةلئسألا حرط لالخ نم قبطتو ،ةيئارقلا قرطلا لضفأ يه ةيلعافتلا ةءارقلا 
.هعم لصاوتلا نم ةلاح قلخو صنلا مهف نم لافطألا نكمتي ىتح

๏دعبو ءاـــنثأو لبق هب مايقلا نــكمي ام ضعب مكل درون ،ةمدختــسملا ةقيرطلا نع رـظنلا فرصب 
:باعيتسالاو مهفلا ىلع ةدعاسملل ةءارقلا

 فالغىلإ اورــظنا .راتخملا صنلا مـهف ىلع لافطألا ةدعاـسم وه انه فدهلا : ةءارقلا لبق•
ً ابتك دجوي له ؟فلؤملا مسا ام ؟باتكلا ناونع وه ام /نيأ" :لثم ةلئسأ اوحرطاو ،باتكلا
 لالخلاـــــفطألا اودــــشرأ ."؟اذامل ؟باتكـــلا عوـــــضوم ىرت اي وه ام ؟فــــلؤملا ســفنل ىرــخأ
 مهعم اوثدحت .ةصقلا ثادحأب قلعتت ًاراكفأ اوــحرطاو ،روصلا مهعم اوــــشقانو ،تاحفصلا
 .ةصقلا عم قباطتت دق ةيصخش براجت يأ نع

هعم وأ ئشانلا ئراقلل أرقن فيك|

 Learning at the Primary Pond، Reading Rockets،Victoria State Government:رداصملا

https://learningattheprimarypond.com/blog/read-aloud-shared-reading-guided-reading-whats-the-difference/
https://www.readingrockets.org/article/simple-yet-powerful-things-do-while-reading-aloud
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/english/literacy/readingviewing/Pages/teachingprac.aspx
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 اوثدحت .نيطيــــشن ءارقاوحبصييكللاـــفطألا ةدعاــــسم يف فدهلا نمكي : ةءارــقلا لالخ•
 ةريـثم وأ ةبعـــص ةدرفم يأ اوــــــشقانو اوــــفقوت .ةءارقلا ءانثأ ةــــصقلا تايرـــجم نع مهعم
 نم ءازجأ روـصت ىلع مهودعاـــــسو ةــنيزح وأ ةئجافم عطاـــقم يأ نع اوثدحت .ماــــــمتهالل
 دق يذلا ام ؟ثدحي نأ نـــكمي يذلا ام ؟انه ثدـــحي اذام" :لثم ةلئـــسأ اوحرطا .ةـــصقلا
 اذإ ديدج نم ةءارقلا اوديعأو ،اوـفقوت ،نيدـــكأتم ريغ لاـــفطألا ادب اذإ ،"؟كلذ دعب ثدحي
 ىلإ هاــبـتنالا تفل نكمي ،راـــغصلا لافطألل ةبـسنلاب .ةريحم ءازجأ مهعم اوـشقان .رمألا مزل
 اذه :لاثملا ليبس ىلع( .كلذ ىوسو ،ةءارقلا هاجتا ،ماـسرلا ،فلؤملا ،لثم باتكلا ليصاـــفت
 ىلع مهتدعاــسمل )هنم ةءارقلا أدبنس يذلا ناــكملا وه اذهو ،ةحفصلا نم يولـعلا ءزجلا وه
 نــكمي ،رخآ لاــــــثمكو ."راـــسيلا ىلإ نيميلا نم ،لفــسأ ىلإ ىلعأ نم" ةءارقلا هاـــــجتا مهف
.اهديدحتو تايصخشلا تاراوح ىلإ ةراشإلا

 مهوكراشو اوصخل .هوأرق اميف ريكفتلا ىلع لافطألا ةدعاسم وه انه فدهلا : ةءارقلا دعب•
10 ىلإ1 نمسايقم ىلع باتكلا مييقت مهنم اوـــــبلطا .باــــتكلا نم مكيدل لــــضفملا ءزجلا
.هليثمتو مهيدل لضفملا ءزجلا ةءارق ةداعإ ىلع مهوعجشو .ببسلا اوحرشي نأ ىلع

 هذه مادختــــــــسا ةيفيـــك نع ًالاــــثممدقي(Raising Readers) عــــــقوم نمويديفلا اذه•
.تايجيتارتسالا

 Reading Rockets, Child Development:ردصملا

https://www.youtube.com/watch?v=jyQ5KwmIT_I&feature=emb_title
https://www.readingrockets.org/article/simple-yet-powerful-things-do-while-reading-aloud
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 ،تاوصألا سيردتيف اهيدل عبتملا بولسألا نع ديزملا ةفرعمل ،مكلافطأ ةسردم عم لصاوتلا ىلع مكعجشن
.هجو لضفأ ىلع مهملعت معد ةيناكمإ ليعفتو

 ةروــشملا بلط ىلإ مكوعدن ،ةلماـــش تسيل اهراـــبتعابو ،تاوصألا ملع نع ةعيرس ةــمدقم هاندأ مكل درون
.مهيدلةءارقلا ىوتسم نيسحتل لثمألا ةقيرطلا ىلع فوقولا نم اونكمتتل مكلافطأ يملعم نم

:ربع ةءارقلا نم لافطألا تاوصألا ملع ّنكمي ،ةطيسب تارابعب

 .تاملكلا يف ةرواـــجتملا فرحألا ةعوـــمجم وأ ،ليكــشتلاو فرحلا وأ ،فرحلا زييمتو كاردإ1.
 واو عم ماللا فرحو ،"ُل" ةمض عم ماللا فرـحو ،"ل" ماللا فرح :لاثملا ليبــس ىلع(
 قطني ةثلاثلا يفو ً،امومــــضم قطني ةيناثلا يفو ً،انكاـــس فرحلا قـــطني ىلوألا يفف ."ول"
.)فيّللا ةملك يف امك اهل ةرواجملا ماللا نع فيرعتلا لأ زييمت .واوبً اقحلم

 فلأ ،فاق فورحلا تاوصأ :لاـــثملا ليبــس ىلع( .ةملك ليـــــكشتل فرحألا تاوـــصأ جزم2.
 .)لاق :ةملكً اعم لكشتو ،مالو

 "س ،ر ،د" :لاثملا ليبس ىلع( .عطاــــقملا عاونأو ،عطاـــقم وأ فورح ىلإ ةملــــكلا عيطقت3.
 لكشت "َب َت َك" ."َد" يتوصلا عـــطقملا لكـــــشت "ةحتف ،لاد" ."سرد" ةملــــك لكــــشت
 .)َبََتك حوتفملا يتوصلا عطقملا

 ىدل يتوصلا يعولا ريوطت ىلع دعاـسي امب تاوـــصألا لصفو جزم تاراـــــهم مادختسا4.
.لافطألا

 ،)ةرسكلا ،ةمــضلا ،ةــحتفلا( نيبو اهــــنيب قيرــــــفتلاو )ءاي ،واو ،فلأ( ةلــــعلا فرحأ زييمت5.
 داضلاو ،داــصلاو نيسلا نيب قطنلا ثيح نم قيرفتلا ،عــطقلاو لـــصولا ةزمـــه زييمت
.لافطألا ضعب ىلع اهقطن هبتشي دق يتلاو ،فاقلاو فاكلاو ،لادلاو

.ةيتوصلا عطاــــقملا عاوـنأ ىلعو ةيبرــعلا تاوــــــصألا فـــصو ىلع فرـــعتلل انه رقنلا ىجري6.

تاوصألا ملع ىلإ ةطّسبم ةمدقم|

https://www.youtube.com/watch?v=sTTmft3GkjM&ab_channel=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86
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تاروظحملاو تاحومسملا|

 ملـعب قلعتملا يئارقلا ميــلعتلا ماظن ىلع فرعتلا :ةدازتسالاو ثحبلا
 متي نأك نيعم جهن ىلعً اينبم نوكي دقف ،ةسردملا يف عبتملا تاوصألا
.فورعملا يئاجهلا بيترتلاب سيلو ،تاعومجم يف فورحلا ميلعت

 ويديفلااذه ةدهاشم ىجري :حيحص لكشب فورحلا قطن ةيفيك ملعت
 دفر يف مكتدعاسمل ،ةبـــكرملاو ةلقتــسملا فورــحلا تاوـــصأ حـضوي يذلا
 .قايسلا اذه يف مكلافطأ ةفرعم

 .ةءارقلاةـسراممل ةددعتمً اـــصرف لافــطألا حنم :بيردتلاو ةسراـــــمملا
 ثيح ،باعلألاو ةيــــميلعتلا تاقاطبلا لالخ نم كلذب ماــــيقلا نكمي
 تاوصألا قطنو فورحلا ىلإ وأ ،اهتئجهتو تاملكلا ىلإ رظنلا مهنكمي
 تاـــــــــينقتلا ىلع ءوـــــضلا يقلي يفيرـــــــعتلا ويديفلا اذه .اهل ةلباـــــــقملا
 ،راكفألا نم ديزمل .تاملـكلا ةءارقو فورحلا تاوــــصأ جزمل ةيساـــــسألا
.ليلدلا اذه ةياهن يف ةدراولا رداصملا ىلع عالطالا ىجري

 ىلوألا مهتاونس يف لاـــفطألا مـلعتي :ةعتممو ةفيفخ ةطشنألا لعج
 اوعلطا.تابيردتلا لالخ نم سيلو ،بعللا لالخ نم لضفأ لكشب
 ةيفيك لوح ةدراولا راـكفألا نم اوديفتستلانه ةطــــشنألا ضعب ىلع
.بعللا لالخ نم فورحلا تاوصأ ملعت

 ربع مهودعاـــس ،اوكبترا اذإ :ةءارقلا ءانثأً ايفاــــكً اتقو لاـــــفـطألا حنم
 قــطن ةيفيك نع مهلاؤـــس :لاثملا ليبـــــس ىلع( .ام ةراـــــشإ مهئاـــطعإ
 .)ةلماك ةملكلا ةءارق نم ًالدب ،لوألا فرحلا

تاحومسملا

https://youtu.be/UCI2mu7URBc
https://youtu.be/vqvqMtSNswo
https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/phonics-activities-for-preschoolers/
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 لاجملا كرتو ،ًادج ركبم تقو يف تايتوـصلا لاــفطألا ميلعت بنجت
 .بسانملاتقولا يف عطاقملاو فورحلا تاوصأب مهفرعي يك ملعملل
 ةيفيك ةــفرعملقباـــسلا مـــسقلا ىلإ عوـــجرلا نـــكمي ،كلذ نم ًالدب
.رمعلا بسح ةءارقلا ةراهم ريوطت يف لفطلا ةدعاسم

 بنـجتبجي ،ةيادبلا يف فورحلا تاوــصأ ىلع لاـــفطألا فرعت ءانثأ
 مهتراهم قيعيو ،كابترالا كلذ ببسي دقف ،مهمامأ اهئامــسأ ركذ
 "د" نوكيلادلا فرـــح قطن :لاــــثملا ليبــس ىلع( .جزملا /ربــسلا يف
 .)"لاد" سيلو

 .فورحلاءامسأ لافطألا فيرعتب ملعملا موقيس ،ةقحال ةلحرم يف
 يف هملعتي ام عم مغانتت ال ةقيرطب فورحلا قطن بنجت بجي ،اذل
 .ةملــك ًةملـــك ةءارـــقلا راـــغصلا لاــــفطألا نم عـــقوتي الو .ةسردملا
 اوحمسا .نوأرقي مهو ةصق نوفلؤي وأ ةءارقلاب نورهاظتي ً،انايحأ
 لــــيلدلا اذــه يف ةدراوـلا تايجيتارتـــسالا اومدختـــــساو ،كلذب مــهل
.ةءارقلا ىلع مهتدعاسملً ايجيردت

تاروظحملا
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๏ىلع لاقمطبار (Edutopia)ةءارقلل لافطألا دادعتسا ززعت يتلاو بعللا ىلع ةمئاقلا ةطشنألانع.

๏ةءارقلا يف ةيسيئرلا ميهافملا ىلع ءوضلا يقلي رومألا ءايلوأل هجوم ينورتكلإ عقومطبار 
.ىرخألا حئاصنلا نم ةعومجم يطعيو

๏لافطألا ىدل ةءارقلا ةراهم زيزعتل ةيميلعتلا تاقيبطتلا ضعب حرتقي لاقمطبار.

๏لافطألل تاوصألا ملع ميلعت نع لاقمطبار.

๏ةءارقلا ىوتسم بسحً اهجومً اباتك2550نم رثكأمضي ينورتكلإ عقومطبار.

๏ــــب نونعملا رومألا ءايلوأ ليلدطبارSong of Soundsةقيرط ليلدطبارو Jolly Phonics

๏ةحفصطبار (Helping Struggling Readers)عقوم ىلع Reading Rockets.

๏تالئاعلاو لافطألل ةصصخم رداصم:
•Reading partners

•Reading is fundamental 

•Read Write Think

•RAZ Kids

•Starfall

๏ىرخأ تاغلو ةيبرعلا ةغللاب رداصمو بتك:
•)100Books in Arabic( نم)IBBY Euro(.

.(Little Linguist)ىلع ةغل نيسمخو ثالثب بتكلا نم ةعساو ةعومجم•
.)International Children’s Library( بتك ةعومجم•

.)Visual storybooks( لافطألل يبظوبأ ةبتكم نم ةيبرعلا ةغللاب ةروصم بتك•

๏ةيبرعلا ةغللاب ةيمألا وحمل ةصاخ رداصم:
•Read Arabic 

•Nahla Wa Nahil

•Alef Ba Ta

๏لافطألل يبظوبأ ةبتكم:
انه يمقرلا ىوتحملا•
"كترايز ططخ" وأ•

ةديفم رداـــــــــــــــصم|

https://www.edutopia.org/article/play-based-activities-build-reading-readiness?utm_content=linkpos1&utm_campaign=weekly-2021-01-27&utm_source=edu-legacy&utm_medium=email
https://www.readingrockets.org/reading-101-guide-parents
https://www.edarabia.com/best-educational-apps-kids/
https://www.penguin.co.uk/articles/children/2018/how-to-teach-your-child-phonics.html
https://www.readinga-z.com/books/leveled-books/
https://www.songofsounds.co.uk/page/?title=Parent+Guide&pid=14
https://www.jollylearning.co.uk/jolly-phonics-catalogue/parent-teacher-guides/
https://www.readingrockets.org/helping
https://readingpartners.org/take-action/resources-for-families/
https://www.rif.org/literacy-central/parents
http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/
https://www.raz-kids.com/
https://www.starfall.com/h/index.php
https://www.ibby-europe.org/sites/default/files/100%20Books%20for%20Children%20and%20Young%20People%20in%20Arabic.pdf
https://www.little-linguist.co.uk/
http://en.childrenslibrary.org/
https://culturalfoundation.ae/ar/childrenslibrary/online-library/arabic-books-listing
https://www.ireadarabic.com/ar/
https://nahlawanahil.com/ar
https://www.alefbata.com/
https://culturalfoundation.ae/en/childrenslibrary/online-library/e-books
https://culturalfoundation.ae/en/childrenslibrary

