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القراءة من أجل النجاح

برنامج القراءة الصیفیة

2017مارس 

”يبرنامج تجریبي لتحسین القراءة في السنة األولى والثانیة من التعلیم االبتدائ -القراءة من أجل النجاح”

LIRE POUR REUSSIR – EXPERIMENTATION A PETITE ECHELLE (LPR-EPE)



للمجلس  2030-2015االستراتیجیة الرؤیة 
.األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي

التدابیر ذات األولویة لوزارة التربیة الوطنیة 
.والتكوین المھني

ي التعاون بین وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھن
والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
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:اإلطار المؤسسي



ة؟من ھذه الورش وانتظاراتكمما ھي توقعاتكم •



 القراءة من أجل النجاح”برنامج تقدیم  “

مقاربة المعتمدة في تعلیم و تعلم القراءة•

الصیفیةالقراءة برنامج •

 التدبیر المتمركز حول النتائج)GAR(

النتائجصیاغة •

إطار النتائج•

اإلطار المنطقي•

خطة العمل•

التقویم والتتبعمخطط •

:التقدیمعناصر 



 مقاربة فعالیة مدى فحص :1 المكون

 السنةب القراءة وتعلم تعلیم في جدیدة

.دائياالبت التعلیم من والثانیة األولى

 ةقرائی أنشطة برامج أثر دراسة :2 المكون

 لمیذاتالت احتفاظ في الصیفیة العطلة خالل

القرائیة بمھاراتھم والتالمیذ

ات األولى السنوالقراءة في  مھارات تحسینالبرنامج في  فعالیةمدى فحص 

االبتدائي للتعلیممن 

:أھداف البرنامج



طریقة وسطى بین الطرق الجزئیة والكلیة

تعلیم القراءة بتقدیم وحدات لغویة أكبر من 
الحرف، ولكن أقل من الكلمة

یتعلم التلمیذ جملة من 
یل المقاطع، ثم یقوم بتشك

كلمات من ھذه المقاطع

–طریقة تركیبیة  
تحلیلیة

، البدء بقراءة المقاطع
بدل الحروف

المقطعیةخصائص الطریقة 

:المكون األول



الفھم القرائي

المفردات إكتساب

الطالقة

التطابق الصوتي اإلمالئي

الوعي الصوتي

مھارات القراءة             
:المكون األول



النص معنى فھم على القدرة :القرائي لفھما

.الذھني المعجم تنمیة إلى تھدف مھارة :المفردات إكتساب

.يالصوت التعبیر إلى إضافة تردد، ودون وصحیحة دقیقة قراءة على القدرة ھي :لطالقة

 .لخطيا بشكلھا الصوتیة الوحدة ربط على القدرة بھ ویقصد :اإلمالئي الصوتي التطابق

الصوتیة الوحدات من سلسلة المنطوقة الكلمة أن وإدراك الوعي ھي :الصوتي الوعي

الفھم القرائي

المفردات إكتساب

الطالقة

التطابق الصوتي اإلمالئي

الوعي الصوتي

:المكون األول



محور تنمیة الرصید 
یةاللغوي باستثمار الحكا

المحور الصوتي 
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للسنة األولى الدیداكتیكيالنموذج 
:المكون األول



للسنة الثانیة الدیداكتیكيالنموذج 

الفھم القرائي 

:القراءة قبل ما مرحلة

 برع النص ولوج استراتیجیات
  المتعددة عتباتھ

:القراءة أثناء مرحلة

 مالفھ استراتیجیات تعزیز
 القرائي

:القراءة بعد ما مرحلة

 النص، تشخیص أو مسرحة
 ألعاب النص، إنتاج إعادة

.إلخ قرائیة،

-الوعي الصوتي
اإلمالئي

-تيالصو التطابق عملیة إنجاز یتم

 ةالعالق مستویات حسب اإلمالئي

.بینھما

 لبعض اإلمالئي الشكل تذكر-

.الكلمات

.اإلمالئیة الظواھر تواتر-

 اإلمالئي القیاس توظیف-

.الصوري

.الصرفیة المعارف استدعاء-

:المكون األول



ممارسة 
القراءة  

اللعب

ةالثقاف 

الفن

ھالترفی

برنامج القراءة الصیفیة 

:المكون الثاني



القراءة المشتركة               

القراءة الجھریة 

القراءة الموجھة 

القراءة الصامتة

القراءةنادي 
:المكون الثاني



الحكينادي  :المكون الثاني



مسرح 
الكبار 
للصغار

مسرح 
األطفال

مسرح  
العرائس

نادي المسرح

:المكون الثاني



مسرح 
األصاب

مسرح 
دمى 

الجوارب

مسرح  
الظل

مسرح     
الكراكیز
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نادي المسرح
:المكون الثاني



مجالت حائطیة

نادي الفنون التشكیلیة :المكون الثاني



لعبة تخمین 
الكلمات   
Pictionary

بطاقات 
الكلمات 

اإلذاعة 
األدبیة

قرائیةنادي األلعاب 

الكتب 
الصوتیة أو 

مسموعة

معجم 
موضوعاتي

 ألعاب قرائیة
في الھواء 

الطلق

:المكون الثاني



منتدى السنیما

معارض الكتب

مسابقات أدبیة

و األمھات األباءأنشطة قرائیة مع                  

)أفقیة(أنشطة مستعرضة 

:المكون الثاني
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شكرا على حسن االنتباه


