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Section (1): General Guideline 
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 التوجيهات احملور

الوعي  تنميةبرامج 
والطالقة اللغوية  الصوتي
 لغة العربيةيف ال

 ، وبإمكان املدارس االختيار من القائمة املذكورة مقرتحة للتطبيق وليست إلزاميةاملذكورة يف هذه النشرة  الربامجمجيع   -
أخرى من اختيار معلم اللغة العربية باملدرسة وفق معايري اختيار  برامجأو تطبيق  يف الفصل الثالث ن هذه النشرة 

 املصادر االثرائية املذكورة يف هذه النشرة )انظر الفصل الثاني(.

املذكورة يف بند " معايري اختيار املصادر التعليمية اإلثرائية  " )انظر الفصل  املعايريمطابقة   على املدارس أن تتاكد من -
 الثاني( على حمتوى القصص  اليت تتضمنها كل حقيبة قبل اختيار أ  عنوان منها.

 املوجّهة القرائيةاحلقائب 
 تعلم واملتدرجة لدعم
 اللغة العربية

 ، وبإمكان املدارس االختيار من القائمة املذكورة للتطبيق وليست إلزاميةمقرتحة املذكورة يف هذه النشرة  احلقائب مجيع  -
أخرى من اختيار معلم اللغة العربية باملدرسة وفق معايري اختيار  حقائبأو تطبيق يف الفصل الرابع من هذه النشرة 

 املصادر االثرائية املذكورة يف هذه النشرة )انظر الفصل الثاني(.

املعايري املذكورة يف بند " معايري اختيار املصادر التعليمية اإلثرائية  " )انظر الفصل مطابقة  د من على املدارس أن تتاك -
 الثاني( على حمتوى القصص  اليت تتضمنها كل حقيبة قبل اختيار أ  عنوان منها.

 ، رة القراءة لدى طالهبالتنمية مها زمن تعلم أسبوعي ختصيص حيقرتواملتدرجة  ة القراءة املوجهّ حلقائبللتطبيق األمثل  -
 وميكن للمدرسة أن ختتار بني املقرتحني التاليني للتطبيق :

 (.8-1ختصص حصة واحدة أسبوعيا من حصص اللغة العربية لتفعيل هذه احلصة للصفوف )  .أ

مناسبا من برناجمها الزمين لليوم الدراسي، حسب ما تراه ) احلصة اإلضافية (ختصص حصة واحدة أسبوعيا  .ب
 لتفعيل هذه احلصة.

 الربامج العالجية
املقرتحة لتنمية املهارات 
 اللغوية يف اللغة العربية

، وبإمكان املدارس االختيار من القائمة املذكورة مقرتحة للتطبيق وليست إلزاميةاملذكورة يف هذه النشرة  الربامج مجيع  -
أخرى من اختيار معلم اللغة العربية باملدرسة وفق معايري اختيار  برامجأو تطبيق يف الفصل اخلامس من هذه النشرة 

 املصادر االثرائية املذكورة يف هذه النشرة )انظر الفصل الثاني(.

يف خمتلف الضعف القرائي أو الكتابي لدى الطلبة  عاةجة ملتعترب من الربامج املساندة ملناهج اللغة العربية  الربامج العالجية  -
حيث أنّ الضعف القرائي أو الكتابي  املستوى التحصيلي املأمول منهم، عيقهم من حتقيقي الذ ،و سيةاملراحل الدرا

مثل هذه الربامج فإن  تطبيق  ، وبالتايل التحصيلي العام  م الذ  يعاني منه بعض الطالب يؤد   إىل التدني يف مستواه
 .لدى هؤالء الطالب التحصيلي ىستواملالعالجية قد حيسّن من 

طبق الربنامج الذ  ختتاره املدرسة وفق اآللية اليت تراها مناسبة، كأن ختصص حصة خاصة للطلبة الذين يعانون من ي -
 صعوبات قرائية أو كتابية أو حيتاجون إىل تدريبات وأنشطة لتنمية مهاراهتم اإلدراكية.
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   اإلثرائيةمعايري اختيار املصادر التعليمية :  لثانيالفصل ا

Section (2): Supplementary Resources/Textbooks Selection Criteria 
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 يصل إىل الطالب أو مسموعة مما  ةسواء كانت مرئية أو مقروء اإلثرائية/الداعمة على مجيع املدارس اخلاصة عند اختيار املصادر التعليمية
 أن تلتزم باملعايري اآلتية:، الربامج العالجية احلقائب القرائية واللغوية و ربامج الوعي الصوتي والطالقةك

 أن يكون احملتوى مصمماً لألغراض التعليمية أو كمصادر للقراءة احلرة. .1
 العامة للدولة. ةأن ال يتعارض احملتوى مع الفلسفة التعليمية أو السياس .1
(، أو خمصصة MENAومشال أفريقيا ) أو خمصصة لدول الشرق األوسط، أن تكون املصادر التعليمية مؤلفة لالستخدام الدويل  .2

 لسلطنة عمان.

 أن ال يعزز احملتوى االنتماء لدولة أخرى غري سلطنة عمان. .3
 أن ال يتطرق إىل ما يدعو للديانات األخرى غري الدين اإلسالمي بأ  شكل من األشكال. .3
 أن ال  يتضمن احملتوى ما يدعو للعنف أو االضطهاد أو التفرقة العنصرية بكافة أشكاهلا. .4
 أن ال يتضمن احملتوى ما يسيء إىل األديان أو األخالق أو األعراف أو التقاليد العمانية والعربية. .5
 أن ال يتضمن احملتوى أ  صور أو  رسومات  أو حمتوى صريح يشري إىل العالقات اةجنسية. .6
 .ن ال يتناول احملتوى  ما يسمى مبراحل تطور اإلنسان حبيث يرجع أصل اإلنسان إىل قردأ .7
 أن ال يتطرق احملتوى إىل املسكرات )اخلمور واملخدرات( بكافة أنواعها إال بالسياق الذ  يوضح حرمتها وخطورهتا وأضرارها. .8
 معتمدة يف خريطة العامل.أن ال يتناول احملتوى  ما يشري إىل االعرتاف بإسرائيل كدولة  .9

 أن ال يتضمن احملتوى أية معلومات مغلوطة أو معلومات بعيدة عن الصحة أو الدقة. .10
 أن يكون احملتوى املقدم للطلبة متناسباَ مع فئتهم العمرية. .11
 أن يواكب احملتوى آخر املستجدات الرتبوية والعلمية. .12
 .حملتوى باستخدام هلجات عامية، وال يقدم ا من األخطاء اللغوية االيوخركاكتها  أن يتصف احملتوى بسالمة اللغة والبعد عن  .13
 اإلخراج الفين.وأن يتصف احملتوى باةجودة من حيث وضوح وتسلسل  األفكار ، الشمول والتغطية،  .14
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 العربية للغةوالطالقة اللغوية يف ا تنمية الوعي الصوتيل املقرتحة ربامجالالفصل الثالث : 
Section (3): Suggested Arabic Language Phonics Kits 
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 للغة العربيةوالطالقة اللغوية يف ا تنمية الوعي الصوتياملقرتحة ل الربامجقائمة 

 التوصيف الصفوف املقرتحة املكونات دار النشر الربنامج
أجبد لتنمية  برنامج

الوعي الصوتي 
  والطالقة اللغوية

مكتبة اةجامعة 
 أبوظيب -

الصف  إىل التمهيد من  قصص أجبد
 الرابع األساسي

 أجبد لتنمية الوعي الصوتي برنامج  تكون ي
 :كاآلتي من مخس مستوياتوالطالقة اللغوية 

 قصة(. 28املستوى األول ) -برنامج أجبد  .1

 قصة(. 28الثاني )املستوى  -برنامج أجبد  .2

 قصة(. 28املستوى الثالث ) -برنامج أجبد  .3

 قصة(. 28املستوى الرابع ) -برنامج أجبد  .4

 قصة(. 28املستوى اخلامس ) -برنامج أجبد  .5

إىل استخدام قصص  دليل املعلم
اللغة العربية أجبد يف حتقيق معايري 

من خالل القراءة املوجهة  
 واملستقلة

 السجالت القرائية
دليل املعلم إىل استخدام قصص 
 أجبد يف السجالت القرائية

 
 
 

 للغة العربيةيف ا الطالقة اللغويةو لتنمية الوعي الصوتيلحقائب املقرتحة ل ISBNsأرقام الو مكونات قائمة

بند " معايري اختيار املصادر التعليمية اإلثرائية  " )انظر الفصل الثاني( على حمتوى  على املدارس أن تتاكد من انطباق املعايري املذكورة يف
 قبل اختيار أ  عنوان منها. اليت تتضمنها كل حقيبةالقصص  

  
 الطالقة اللغوية و الصوتي برنامج أجبد لتنمية الوعي: 

 ISBN املستوى احلقيبة

 9789948227557 األول قصة( 28املستوى األول  ) -برنامج أجبد  1

 9789948227564 الثاني قصة( 28املستوى الثاني  ) -برنامج أجبد  2

 9789948227571 الثالث قصة( 28املستوى الثالث  ) -برنامج أجبد  3

 9789948227588 الرابع قصة( 28املستوى الرابع  ) -برنامج أجبد  4

 9789948227595 اخلامس قصة( 28املستوى اخلامس  ) -برنامج أجبد  5
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 اللغة العربية ميتعل لدعماملوجّهة واملتدرجة  قرتحة للقراءةامل قائباحل:  الفصل الرابع
Section (4): Suggested Arabic Language Guided & Graded Reading 

Kits 
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 اللغة العربية يمتعل لدعمة املوجهة واملتدرجة لقراءاملقرتحة ل احلقائبائمة ق

بند " معايري اختيار املصادر التعليمية اإلثرائية  " )انظر الفصل الثاني( على حمتوى  املعايري املذكورة يفمطابقة  على املدارس أن تتاكد من 
 قبل اختيار أ  عنوان منها.اليت تتضمنها كل حقيبة القصص  

الصفوف  مكونات السلسلة دار النشر السلسلةالربنامج/
 التوصيف املقرتحة

 سلسلة ريكا
 للقراءة املتدرجة

 مكتبة اةجامعة
 أبوظيب -

 19تنقسم إىل )مراحل  6تتكون سلسلة قصص ريكا من   6 -التمهيد  القصص
 :كاآلتي (مستوى
 مرحلة ما قبل القراءة. .1
 مرحلة القراءة الناشئة. .2
 األولية.مرحلة القراءة  .3
 مرحلة القراءة بطالقة. .4
 مرحلة القراءة لسبب. .5
 مرحلة القراءة للمعرفة. .6

 الكتب
 كراسات األنشطة
 االسطوانات التفاعلية

 كتاب املعلم
 اسطوانات املعلم

 القراءة العربيّة
سلسلة القراءة 
 املوجّهة

(Collins Big 

Cat Arabic 

Reading 

Programme) 

 كولنز دار
 مستوى ١٦ يف متدرجًا كتابًا ٨٩ للنشر

 خطوة العربيّة قراءة على قدراهتم يبنوا أن على األطفال تساعد  6-التمهيد 
 املتميّز، القارئ لتحفيز مناسب كتاب وجود وتضمن طوة،خب

 . الصعوبة بعض يواجه الّذ  القارئ ملساندة آخر وكتاب
  األفكار من وجمموعةً للدروس، خططًا املعلّم دليليتضمن 

 إرشادات يتضمّن كما. الصفّ يف لالستخدام واالقرتاحات
 .اةجماعيّ التدريس يف الكبرية الكتب الستعمال

 وأسئلة املسموعة، الشفويّة القراءة لتقييم سجّالت توجد 
 على حيتو ( DVD) وقرص االستيعاب، مدى لقياس

 للطباعة معدّة كلّها اإلضافيّة، واألنشطة للسجلّات، استمارات
 .الفوريّة

 دليل املعلم

 الشفويّة القراءة قييمت سجّالت
 املسموعة

 (DVD) قرص

 كتب الفراشة
برنامج القراءة )

 (املتدرجة

مكتبة لبنان 
 ناشرون

 كتب قصصية

1-12 
وفق مستوى 
 الطالب القرائي

 تغطي قصصية وغري قصصية كتب على الربنامج هذا يشتمل -
 القراءة مهارات لتطوير مصممة موضوعات من واسعًا نطاقًا

 .واملعارف املدارك وتوسيع األساسية
 تنقسم إىل أربع مراحل:  -
 مرحلة القراءة الناشئة. .1
 مرحلة القراءة املبتدئة. .2
 مرحلة القراءة االنتقالية. .3
 مرحلة القراءة املتمكنة أو املستقلة. .4
 و حكايات األربع املراحل من مرحلة كل يف الربنامج يقدم -

 بسيطة عبارات من مستوى، بعد مستوى تتدرج، معلومات
 إىل الطفل، ذهن من قريبة وموضوعات أساسية ومفردات
 املهارة فيه تنمي وموضوعات متنامية وتراكيب مفردات
 بأنواع التحكم من األمر، هناية يف ومتكنه، التجريد وقوة الذهنية
 .وأساليبها ومفرداهتا العربية اللغة يف املختلفة الرتاكيب

 ةيكتب غري قصص
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الصفوف  مكونات السلسلة دار النشر السلسلةالربنامج/
 التوصيف املقرتحة

سلسلة اصعد مع 
 أصالة

 املرحلة األوىل: دار أصالة
 عنوان 28)جمموعة األحرف( = 

 عنوان 48القصص: 

مراحل ولكل مرحلة حقيبة  مثان إىل تنقسم قصص موعةجم  8 - التمهيد 
مبتد ء، ( مستويات ثالثة إىل مقسمة مرحلة لكو مستقلة،
 .(متقدّم متوسّط،

 عنوان 75املرحلة الثانية: 
 عنوان 47املرحلة الثالثة: 
 عنوان 86املرحلة الرابعة: 
 عنوان 102املرحلة اخلامسة: 
 عنوان 11املرحلة السادسة: 
 عناوين 4املرحلة السابعة: 
 عناوين 4املرحلة الثامنة: 

 روفاحلدار   القراءة املتسلسلة
 املستوى املبتدئقصص 

  4-التمهيد 
 
 
 
 

 الطفل على التدرج من مرحلة إىل  ةساعدمل السلسلة مت تصميم
 .أخرى يف القراءة

  حسب  مرحلة رياض األطفال إىل ما بعد ذلكتناسب السلسل
 .مستوى القراءة لدى كل طفل

   ،اللغة املستخدمة يف هذه القصص لغة بسيطة، مرنة وسهلة
 وتساهم يف إثراء قاموس الطفل. 

  مقسمة على مرحلة،  12ومستويات  3تتكون السلسلة من 
 .املستوى املبتدئ، املستوى املتوسط، املستوى املتقدم

 املستوى املتوسطقصص 

 املستوى املتقدمقصص 

سلسلة قصص 
 املعجم اللغو 

دار مكتبة 
 املنهل

   4-1 قصة 12
 
 
 

  هي فكرة مطوّرة لتدريس الطالب مفردات اللغة العربية، وذلك
عرب سلسلة قصصية أُنْتِج منها حتى اآلن اثنا عشر عنوانًا، 
تدور أحداث كل قصة من قصص السلسلة يف جمال معجمي 
حمدد، واختريت شخصية )حنظلة( رابطًا مشرتكًا تسري 

 ااجماالت املعجمية املستهدفة يف أحداث بأحداث القصص بني
 مثرية شائقة حتفّز الطالب على متابعة السلسلة.

  ضُمِّنتْ السلسلة جمموعة من القيم اإلنسانية واإلسالمية
والوطنية النبيلة، قصد منها اإلسهام غري املباشر يف صقل 

 شخصية الطالب، وتشكيل منظومة القيم لديه. 
 ة هندسلسل

 وسيف
 روائع دار

 جمدالو 

 قصرية ةقص 11

 :على السلسلة منهجية تعتمد 8 -5
 املطروحة والقضايا املواضيع تنوع. 
 ال قد مبفردات النصوص تغذية مع مألوفة مفردات اختيار 

 . والفين اللغو  السياق ضمن مفهومة ولكنها مألوفة تكون
 املطروحة احلياتية باملواضيع اخلاصةالغنية   للمفردات إثراء 

 .واستخدامها توظيفها إعادة إىل الطالب تؤهل
  البسيطة بني ترتاوح وحنوية لغوية تراكيب اعتماد 

 على ليسهل تكرارها على واحلرص التعقيد واملتوسطة
 .هبا والتمثيل اكاهتاحم الطالب

  الطول متوسطة أو قصرية مجل استخدام. 
 350 إىل 300 بني كلماهتا عدد يرتاوح قصرية فصول 

 .كلمة
  تأتي السلسلة مع  دليل للمعلم لشرح آلية تطبيق كل قصة من

 قصص السلسلة.

 دليل املعلم
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 يف اللغة العربية لتنمية املهارات اللغوية   املقرتحة الربامج العالجية قائمة

 التوصيف الصفوف دار النشر املؤلف املنهج
برنامج أقرأ 
 وأفكر

د. خليل 
 البطاشي

 الصف الثاني  دار املنهل
 إىل 

 الصف السادس
 
 

أتكلم وأفكر(، ويهدف  -أكتب وأفكر -) أقرأ وأفكر أحد مكونات برامج التأهيل اللغو  -
إىل تأهيل الطالب املتأخرين يف مهارة القراءة العربية، وقد متّ اختباره على فئات خمتلفة، 

 وأثبت فاعليته يف تأهيل احلاالت اآلتية: 
 طالب التأخر القرائي. .1
 طالب بطء التعلم. .2
 طالب صعوبات التعلم. .3
 اط الزائد.الطالب الذين يعانون من فرط احلركة والنش .4
 طالب العسر القرائي ) الديسلكسيا(. .5

 يتكون الربنامج من مخس مراحل:  -
 املرحلة أ / التهيئة للقراءة. .1
 املرحلة ب/ الوعي الفونيمي. .2
 املرحلة ج/ القراءة األدائية. .3
 املرحلة د / القراءة االستيعابية. .4
 .املرحلة هـ / القراءة املستقلة .5

برنامج أكتب 
 وأفكر

د.خليل 
 البطاشي

 الصف الثاني  دار املنهل
 إىل 

 الصف السادس
 
 
 
 
 

أتكلم وأفكر(،  -أكتب وأفكر  -) أقرأ وأفكر هو أحد مكونات برامج التأهيل اللغو    -
ويهدف إىل تأهيل الطالب املتأخرين يف مهارة الكتابة العربية، وقد متّ اختباره على بعض 

  :الفئات، وطوِّر للتعامل مع احلاالت اآلتية
 .طالب التأخر الكتابي .1
 .طالب بطء التعلم .2
 .طالب صعوبات التعلم .3
 ) الديسجرافيا(. طالب العسر الكتابي  .4

 يتكون الربنامج من مخس مراحل :  -
 املرحلة أ / التهيئة للكتابة .1
 املرحلة ب/ الوعي الفونيمي يف الكتابة. .2
 املرحلة ج/ الكتابة اإلمالئية والنحوية. .3
 بطالقة.املرحلة د/ الكتابة  .4
 املرحلة هـ / الكتابة اإلبداعية. .5

برنامج التأهيل 
الذهين وتعليم 
 التفكري
 ) إدراك(

د.خليل 
 البطاشي

 الصف الثاني  دار املنهل
 إىل 

 الصف السادس
 

هي حزمة مكتملة لتعليم التفكري بطريقة مباشرة ومنهجية، تتكون احلزمة من ثالثة برامج   -
يعاجل كلٌّ منها منطًا من أمناط التفكري مبثريات متنوعة بني الصورة والقصة. وتضم احلزمة 

 املستويات اآلتية:
 مهارات التفكري التباعد . .1
 مهارات التفكري التقاربي. .2
 املشكالت.مهارات تفكري حل  .3

 ومتتاز الربامج مبا يلي:   -
 تركيزها على املهارات الثالث احملورية يف تعليم التفكري واإلبداع. .1
تسلسلها املنطقي الذ  يبدأ بالتدريب على إنتاج األفكار، ثم فحصها، وينتهي  .2

 بالتدريب على توظيف تلك األفكار يف احلياة العملية )حل املشكالت(.
 .رة دون احلاجة لدجمها يف املنهاج الدراسيالتعليم املباشر للمها .3
جودهتا وفاعليتها يف تطوير عمليات التفكري البحتة، فقد جُرِّبت مع عشرات  .4

 الطالب، ومت التأكد من قدرهتا على حتقيق اهلدف.
 مرونتها وقابليتها للتطبيق مع األعمار واملستويات املختلفة للطالب. .5
عمليات التفكري، وتعدّ من التجارب توظيفها للقصة يف تدريب الطالب على  .6

 الرائدة يف العامل العربي يف املزج بني النص القصصي وتعليم مهارات التفكري.
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 التوصيف الصفوف دار النشر املؤلف املنهج
سلسلة تنمية 
 املهارات اللغوية

د. عبداهلل 
 اخلباص وآخرون

 الصف الرابع  دار اتقان
 إىل

 الصف الثامن

هبدف تنمية مهاراهتم ( سنة، 14-9تستهدف الطالب الذين ترتامح أعمارهم ما بني ) -
 اللغوية املختلفة.

 تضم السلسلة مخسة كتب هي: -
 مهارات القراءة. .7
 مهارات الكتابة. .8
 مهارات التعبري. .9

 مهارات التدريبات النحوية والصرفية. .10
 مهارات التذوق اةجمايل. .11

 متتاز السلسلة مبا يلي: -
 متكن الطالب من التعلم الذاتي. .1
 جمموعة من األلعاب واألنشطة اللغوية.يتضمن كل كتاب  من كتب السلسلة  .2
 تتضمن كتب السلسلة تدريبات وتطبيقات لغوية متنوعة. .3
 تعاجل جوانب الضعف لدى األطفال يف استخدام املهارات اللغوية. .4
 تنمي مهارات الدارسني من غري الناطقني باللغة العربية. .5
 تعزز املهارات اللغوية االتصالية األربعة. .6
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 هناية النشرة
End of the newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


