








ي هذا الكتيب ؟؟
 
ماذا ستجِدين  ف



...الحمد هلل رب العالمي    و الصالة والسالم عىل خاتم األنبياء و المرسلي   
ي المرحلة االبتدائية ، هذه ال

 
ة لدى  فئة  من الطالبات ف ي من الظواهر المنتشر

ظاهرة  شغلت تعد  ظاهرة الضعف القرائ 
ي ميدان التعليم ، وذلك ألن القراءة هي مرآة الفكر  كما أن اإلنسان ال يبدع و ال 

 
ي أي اآلباء و المربي   والباحثي   ف

 
 يتقدم ف

.  مجال إال إذا أتقن لغته األم ، ألن اللغة مفتاح العلوم 
ا من

ً
ة  الصحيحة ، و تنمية مهاراتها المختلفة ، و انطالق وثيقة اللغة و نظًر ألهمية تمكي   الطالبات من القراءة المعبر

امجها و مشاريعها ( 1440/ 1439) العربية و خطة وكالة التعليم للعام الحالي  من رؤية المملكة العربية المنبثقة ببر
كب   عىل تنمية مهارات القراءة و او ( 2030)السعودية 

لكتابة ؛ قد ضمن التوجه إل رفع مستوى التحصيل الدراسي و البر
ح   هذا الكتيب كمقبر

ُ
حة و المناسبة عام لألنشطة أعددت القراءة لدى للحد من الظاهرة و تنمية مهاراتو األنماط المقبر

التوفيق، و هللا ولي ( .. الصفوف العليا ) طالبات المرحلة االبتدائية 
رويدا عبد هللا الغامدي

هـ1440/ 7/ 13

“
“



ي تحقيق األهداف المقصودة بالقرا هو القصور 
 
، ءة ف

ي فهم المقروء أو الومن ثم فهو يشمل 
 
تعبب  القصور ف

ي القراءة ، أو التلفظ الخاط  لل
 
كلمة ، أو عنه ، أو البطء ف

ي ضبط األلفاظ وشكلها 
 
تصل إل آخر ما ي. . . الخطأ ف

.القراءة بأهداف 

ي ؟؟؟
 
ما هو  الضعف القرائ

D

D
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الدراسي ِمن التوجهات الوزارية الرامية إل رفع مستوى التحصيل
كب   عىل تنمية ورفع مستوى الكفايات ا

ي للطالبات البر
 
ألساسية ف

ي 
(القراءة و الكتابة ) اللغة العربية ال سيما مهارئر

ي 
 
 كافة بوصفها المفتاح األساسي لتطوير المهارات المعرفية ف
كب   

عىل العلوم األخرى ، فهل ذلك الهدف يتحقق فقط بالبر
هارتهن الضعيفات ؟؟ بال شك أن جميع الطالبات بحاجة لتطوير م

 يعاني   من ضعف و بحاجة لل
َّ
عالج ، أو بصفة مستمرة سواًء كن

لغوية مجيدات و بحاجة لالنتقال إل مستوى أعىل من الممارسة ال
ورة ملحة للجم .يع   و المعرفية ؛ لذا فتطوير مهارات القراءة ض 

و  رة هل تطوير مهارات القراءة ض 
ملحة ؟؟؟
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:مديرة مكتب تعليم جنوب ينبع 
وفية عثمان الصبحي / أ

D

D

القراءة مهارة أساسية 

تعترب القراءة من أهم املهارات املكتسبة يف مراحل 
تؤدي التعلم األوىل و حتى الكرب ؛ فهي اليت  تتطور و تنمو و

للنجاح لكل طالبة خالل حياهتا العلمية و العملية و هي جسر 
العبور لكل املهارات األخرى ، و احملفز الرئيسي 

للتفكري املنظم و اإلبداعي ؛ لذا وجب االهتمام هبا و 
الرتكيز عليها بوصفها ركيزة أساسية يف التعلم 



ي ، و تنمية مهارات القراءة 
 
أنشطة للتغلب عىل  الضعف القرائ

. لطالبات المرحلة االبتدائية 



تطبيق محاكاة نصوص االستماع 
ي  و تعبر عّما س) 

 
معته بلغة تستمع الطالبة لنص استماع  إثرائ
( فصيحة 

1

يم القدرة عىل التذكر و التنظ
.و صياغة الكالم و التعبب  

ي الطريقة السابقة 
 
ف

تدريب عىل استخدام 
-:مهارات التالية ال

االستماع

التحدث
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عرض فيها مجموعة من الصور، وعرض قضايا مبسطة للنقا
ُ
ش ذات تصميم جلسات مناقشة ت

امج ، األرسة ، المجتمع ، ارتباط بالمدرسة  بوية و الدينية ، االوزارية ، البر ي القيم البر لسلوك اإليجائر
.

2

الهـــــــــــــــــدف

ب النص ثم لكي تعبر عنها الطالبة بكالم صحيح وسليم من األخطاء يكت
قرأ ، ومكافئتها عىل ذلك  ، و تنظيم مجموعات تتابع ثنا

ُ
ي أو أكبر ي

 
ئ
ي تكوين العبارات و التعاون بي   أعضاء المجموع

 
.  ة للتنافس ف



نشاط الربط و التكوين و االشتقاق  3

توضع حروف الكلمة ثالثية أو 
رباعية و يطلب من الطالبات 
ها و تكوين أكبر كم من الكلمات من
ي سياقات مختلفة و 

 
كتابة وضعها ف

م و من ثسطرين عن معاٍن مختارة 
.  قراءتها أمام المجموعات 



س توفب  و توجيه الطالبات إل قراءة القوامي4
.القصصية 

لة القاموس القصصي هو عبارة عن سلس
ي ) قصصية للمؤلفة  (  شهرزاد العرئر

.تمت تسميتها  بالقاموس القصصي 

اموس   ينطبق عليها المسىم حرفًيا  كقال 
ت فهي قصة ، لكن تستخدم فيها كلما
ي أكبر من سياق ، إ

 
ا ف

ً
ما الكلمة فصيحة  لغوي

ح مع ناها، يوجد ما يرادفها أو يفشها أو يشر

 األسد وضعت عدة أسماء و صفات ل
ً
ه مثًل

ي نهاية ال
 
ي أكبر من مكان ، و وضعت ف

 
قصة ف

راء مفردات أخرى أعىل من الفئة العمرية للق
.لكي يبحثوا عنها و يحاولون قراءاتها 



ي  خاص بالطالبة
ر
إنشاء قاموس ذائ

وع إنشاء قام))  ير الفرنسيي   لفكرة مشر ي تبر
 
وس ف

دادة إننا نعتقد أنه بممارسة الح” :المدرسة، يقولون
ي 
ط أن نضف  نصبح حدادين كما يقول المثل، بشر

.”المتعة
درسة وتسب  العملية عىل هذا النحو، حيث تقوم الم

 بعد يوم، وكل كلمة لها 
ً
بجمع الكلمات يوما

ي ترتيبها، أي
 
يشارك اشتقاقاتها، ويسهم الطالب ف

ي تكوين قاموسهم الخاص المرتب أ
 
 أصدقائه ف

ً
بجديا
ْعىط

ُ
من قبلهم، ومع نمو هذا القاموس سوف ي
م ترتيب

ّ
األمور الطالب  فكرة عن التدريس، ويتعل

ه ذلك من إحراز ا
ُ
ن
َّ
ِمك
ُ
لمقدرة حسب خصائصها، وي

.((  عىل خوض عالم الكتابة

5

ألنها تحوي أكبر كم من المرادفات و األضداد 
ك ، و قد تحدث  المصدر  و المشبر

 
ً
-:عن أهمية هذه الفكرة قائًل

ي بعض المدارس 
 
هذه الفكرة مطبقة و بنجاح ف

الغربية، الهدف من إنشاء القاموس الخاص هو   
ي 
التمرن عىل الكتابة و التعرف عىل المعائ 
ي سياقات مختلفة ، 

 
و استخدامها ف

لغتنا قاموس مىل  بالكنوز و األرسار ، بحٌر ال ساحل
له ،و نحن أحرى بتوجيه طالبنا إل هذه الفكرة
ال سيما  و أن اللغة العربية  لغة االشتقاق



لقراءة ألعاب تنىمي القراءة تعتمد عىل التصنيف البحث ا
البرصية  6

البطاقات ) 
(المخفية

ن أمثلتها       م
بطاقات العرض
الشيــــع مثل 

أوراق ) 
(الكوتشينة

أوجد )
(الخطأ 



Two 
Columns 
Designed

.  ة البرصية ألعاب تنىمي القراءة تعتمد عىل التصنيف ،  البحث ، القراء

اء ، األماكن األوقات ، األفعال ، الحروف ، األسم-:تقسم فيها الكلمات إل أربــع مجموعات من األشياء المتماثلة مثل ةالكوتشينلعبة أوراق 
ي بطاقات أو 

أوراق و ما ، األصوات ، المرئيات ، الهوايات ، و يمكن ألربــع طالبات اللعب مًعا ، كل طالبة تأخذ ثمائ 
ي ت
ي وسط المنضدة ، كل طالبة تسحب بطاقة من المنضدة و الطالبة الفائزة هي التر

 
ستطيع أن تجمع يتبفر يبفر ف

ي التالي مثال توضيحي فقط و من الممكن تغيب  الك
 
لمات لجمل أو اختيار مجموعتي   كاملة لثالث كلمات متشابهة ، و ف

.مفردات من المنهج تنتىمي للصنف النحوي أو اللغوي 

الحروف األسماء األفعال األوقات 

 
ً
عىل سعاد حدقت ليًل

مالصيف
ّ
ي أحمد تقد

 
ف

من مجدسافرشهر 

األلوان الهوايات األصوات األماكن 

ل وزي السباحة هديرمب   فب 

أحمر القراءة تغريدحديقة 

ي الرسم مواء مكتبة 
فص 



Two 
Columns 
Designed

اءة البرصية ألعاب تنىمي القراءة تعتمد عىل التصنيف البحث القر 

أ لعبة اكتشف الخط

طاقات تحوي يتم تصميم النشاط بأكبر من طريقة تبًعا للموضوع ، مثال تثبت مجموعة ب
ي 
 ال أسماء اإلشارة الخاصة بالدرس و معها ضمائر و يطلب من الطالبة إقصاء الكلمات التر
ه قراءة عالقة لها بأسماء اإلشارة ، فكرة أخرى عرض نص منظور و توجيه الطالبات لقراءت

.رسيعة و اكتشاف األخطاء اإلمالئية و النحوية 



Two 
Columns 
Designed

ءة البرصية ألعاب تنىمي القراءة تعتمد عىل التصنيف البحث القرا 

لعبة البطاقات 
المخفية 

مخفية و عليها يتم تصميم النشاط بأكبر من طريقة تبًعا للموضوع ، مثال توضع البطاقات
ي  و غب  

ي بحاجة للتغلب عىل الضعف القرائ 
ا ، تفتح رقم ، يتم اختيار الطالبات اللوائر

ً
هن أيض

زميالتها أو الطالبة البطاقة و إما أن تقرأ نص مكتوب قراءة جهرية و يتم تصويبها من قبل
ي البطاقة أو التعبب  عن متطلب معي   

 
بصوت يطلب منها اإلجابة من الذاكرة عن سؤال ف

.مرتفع أمام الزميالت  



Two 
Columns 
Designed

أنشطة تتعلق بزيادة غزارة المعت  

الهدف منها 
ارات تكوين عادة التوجه إل معرفة المرادفات ، و تنمية مه

ي وبي   رموزها المتشابهة ؛ لتقوم
الطالبة بعد الربط بي   المعائ 

 
ً
بالسياق و ذلك بقراءة الكلمات بالتقريب مع الفهم مستعينة
ها من األساليب ، و بالتالي يتم الت غلب عىل الصوتيات و غب 

ي و تنمو مهارات القراءة لديها 
.ضعف الفهم القرائ 
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1

أنشطة تتعلق بزيادة غزارة المعت  

دار الزمن 

دار الجهاز

2

ي الجملتي   
 
اذكري الفرق بي   كلمة دار ف

ماهر باسق

مرتفعفاصل

استعداد تأهب 

حاجزمبدع

ا بي   الكلمة و معناها 
ً
ارسىمي خط



ات السياق " تمارين  ي فقرة بكلمات مبتورة الحروف ، إسقاط الدخي" ) مؤرسر
 
ي ف

...(ل اختيارات ، إكمال نص قرائ 
3

اإلكمال شفهًيا  لنص
ي فقرة بكل

 
ي ف

مات قرائ 
مبتورة الحروف

-:أكمىلي  الجملة بالكلمة المناسبة 
ي ابتعدوا نــ

ي أخوئر ............  عندما رأى أئر
بالكرة ،.... عليهم ، كانت فاطمة تلـ

ألعىل ، ..... و أحمد يقـ
.  الكرة ..... يريد أن يـ

اختيارات لغوية  

ي الفصل 
 
-:وزع الحلوى ف

( ؤ –ئ –إ –أ ) 

إسقاط الدخيل

ذهب أحمد كبب  إل المدرسة ،
ي الطريق إل النافذة المدر 

 
سة ف

شاهد صديقه ، سلم أحمد عىل
ا أحمد 

ً
منظر عمر ، و سلم أيض

.رجل عىل صديق عمر 

أنشطة تتعلق بزيادة غزارة المعت  



ي المدرسة 
 
ي توجد ف

ا بأرسع ما يمكن تحت األشياء التر
ً
-:ضعي  خط

تمارين تتطلب -1
من فحًصا واعًيا لقائمة
الكلمات 

شجرة    حصان     شباك     حجرة
ل        رسير        ورقة كتاب      مب  
قلم         نهر        ساحة          برج 

أنشطة تتعلق بزيادة غزارة المعت  

تمارين الشعة للوصول إل المعت   4



تمارين تتطلب -2
استجابة رسيعة 

 مجموعة من األسماء و األفعال ، تقوم الطالبة المكلفة بتنفيذ ا
ً
لنشاط  باختيار لعبة عبارة عن استخدام مثًل

ي جملة أو أكبر بشكل رسيــــع 
 
.طالبة ثم تقرأ إحدى الكلمات و تطلب منها وضعها ف

أنشطة تتعلق بزيادة غزارة المعت  

المعت  للوصول إل تمارين الشعة 

قفز

ثقيلشاهق علمكتاب

مختلف
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ا باللغة ؛ حيث يتم من خاللها البحث ع
ً
ا وثيق

ً
ي الموقف أو ترتبط مهارات التفكير ارتباط

ن معنى فى
ى أيديك ة و تمثيلها شفهًيا و كتابًيا من ِقبل المتعلمة ، لذا سنضع بير م أنماط من األنشطة  الخير
ي تس

ي  و الن  ي و التواصل الشفهي و  الكتائر
ي تخص الفهم القرائ 

، التعليمية الن  تحث مهارات التفكير
ها أو حن  تقويمها و تبويبها  .  إما لتوليد المعلومات أو تنظيمها أو تفسير



مهارة التخيل

1

 للغيوم خيوطأن تخيلي 
ً
ا
اذا تتدىل منها إىل األرض م

تخيلي أن جميع سكان يحدث ؟أن  تتوقعي 
,  ة األرض ال يعرفون القراء

ماذا تتوقعي أن يحدث ؟
ي تخيلي أن لِك عي

ى
 ف
ً
نا

نهاية أصبعك  ماذا 
؟تتوقعي أن يحدث 

تخيلي أن االشخاص عندما 

كل شتظهر أفكارهم عل يفكرون 
و يستطيع االخرون !  فقاعات 
؟ماذا تتوقعي أن يحدث! قراءتها  

.تمارين تزيد من القدرة عىل التخيل ، و التعبب  عن ذلك شفهًيا أو كتابًيا بلغة فصيحة 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 
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التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 

تخيىلي أن الحيوانات 
ن ماذا تتوقعي أتتحدث ،  

؟يحدث 

يع تخيىلي أن اإلنسان يستط
ماذا , التنفس داخل الماء 

تتوقعي أن يحدث ؟

تخيىلي أن األشجار 
ماذا  السب  ، تستطيع

تتوقعي أن يحدث؟

مهارة التخيل



ة -1 ا حوادث السيارات كثب 
ً
ببها هو هذه المشكلة بأن سإل و ينظر الجميع , جد

ي أستستطيعي   هل , الشعة الزائدة 
 
باب إيجاد طرق أخرى للنظر ف

المشكلة ؟؟

يلة تبقيهم عىل أنه وسإليه يتناول الناس الطعام بشكل مستمر و ينظرون -2
ن خاللها بديلة تنظري مطرق هل تستطيعي  إيجاد , عىل قيد الحياة 

إل الطعام ؟؟

.البدائل تمارين تنىمي القدرة عىل إيجاد 
2

التفكيربمهارات  أنشطة تتعلق 



ي أ
 
ي مع أفراد أرستك بالذهاب إل بيت جدك الذي يقطن خارج المدينة و ف

كم ثناء قمتر سب 
 
ً
ي تستقلونها ليًل

مجموعة من فقام والدك نتيجة لذلك بوضع, تعطلت السيارة التر
-:لهذه المشكلة اآلتية الحلول 

 إصالح السيارة محاولة.

ي لتصليح السيارة , إحدى السيارات المارة يقاف إ
.و الذهاب إلحضار فت 

 ي إصالح السيارة
 
.محاولة استدعاء أحد األقارب للمساعدة ف

 الصباح البقاء داخل السيارة و االنتظار حتر.

زي و ركاحللول ،  بوضعها قومي بالتفكري هبذه والدك  من تتبعك للحلول اليت قام 
.هلما و فسري سبب اختيارك طرحهما ،  تفكريك على أهم حلني مت 

.األولوياتتنىمي القدرة عىل ترتيب تمارين  3

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



يــها لعبتك المفضلة منِك تطلب  ي سوف تركزي علي, أحد صديقاتك المقربي   أن تعب 
ها من بي   العوامل ما العوامل التر

اآلتية قبل إعارتك اللعبة لها ؟

ي  ؟
هل أثق  بصديقتر

ما مدى محافظتها عىل اللعبة ؟

 لي  ؟متر ستعيدها

 ي هل
 
إليها ؟حاجة هي ف

.األمهيةاملعايري  السابقة حسب رتيب هذه 

.األولوياتتمارين تنىمي القدرة عىل ترتيب 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



.األولوياتتمارين تنىمي القدرة عىل ترتيب 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 

ي 
 
ضلَّ مجموعة من األطفال طريقهم ف
إحدى الطرق الصحراوية و قد تم إرسال 

.....فريق للبحث عنهم 

لهذا الفريقلو كنِت قائدة 

ي ي
احات التر أن مكن قومي بوضع جميع االقبر

ي البحث عنهم 
 
أهم ثم اختاري, تساعدك ف

احات و اذكري سبب اختيارك هذه االقبر
.لها

ك بمهنة المستقبل ماهي عند تفكب 
ي يجباألولويات 

األكبر أهمية التر

نع صبتقومي عليها لكي أن تركزي 
؟مهنة المستقبل قرارك حول 



لة  و تمارين تنىمي القدرة عىل صياغة األسئ
.تخمينهااشتقاقها  من المواقف و 

 
ً
 ضاًل

ً
ي أحد األسواق التجاريةوجدِت طفًل

 
......ف

مهارة صياغة 

االسئلة 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 4



تمارين تنىمي القدرة عىل صياغة األسئلة  و 
.تخمينها اشتقاقها  من المواقف و 

ي أحد -1
 
ي أثناء وجودك ف

 
ي عىل حقيبة تحتو األماكن العامة ف

ر
ئ ى عىل عبر

ي مبلغ من النقود 
 
ا لتسليمها السيارة ثم وضعتيها ف

ً
طة ل إاستعداد مركز الشر

ي إليك أحد األشخاص و يسألك إن  
ِت كنِت قو قبل مغادرتك المكان يأئر د  عبر

.ما حقيبٍة عىل 

ي أنِت اآلن  ترغبي   
 
دي من أنه هو أن تتأكعليِك و لكن تسليمه الحقيبة ف

............... الحقيبةصاحب 

مهارة صياغة 

االسئلة 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



ي ما المشكالت المستقبلية المتوقع ظهورها نتيجة السماح لألش
 
خاص ف

سنة بقيادة السيارات؟14عمر 

1

2

يه استطاع أحد األشخاص اكتشاف جهاز جديد يجعل قائد السيارة يعتمد عل
لية المتوقع ما المشكالت المستقب( آلي قائد ) بشكل كىلي أثناء قيادته للسيارة 

ظهورها ؟

ي حلول عمل
 
.  لها ية تمارين تنىمي القدرة عىل تحديد المشكلة و التفكب  ف

تحديد مهارة 
المشكلة و تحليلها  5

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



ي ستضعينها  قبل البدء ب-2
هذه الرحلة ؟تنوين القيام برحلة مع مجموعة من صديقاتك ما األهداف التر

ة طويلة  ي انتقلت إل مدرسة أخرى قبل فبر
ي معها عن أحوالها , أحد طالبات صفك  و التر

ي أحد األيام و تتحدئر
 
دي بأنها أصبحت فتج, تشاهدينها ف

ي حياتها ،
 
ي دراستها و ف

 
طالبة منظمة و متفوقة و ناجحة ف

ي وضعتها هذه الطالبة و تعاملت معها فأدت إىل نجاحها و تفوقها  ؟؟؟؟؟
باعتقادك ما األهداف الن 

مهارة صياغة األهداف
ا  من تمارين تنىمي القدرة عىل صياغة األهداف و اشتقاقه

.تخمينها المواقف و 

ي جديد للتقدمي أن منِك  طلبت محلية محطة تلفزيونية -1
بنات أفكار حول برنامج تلفزيوئ 

ي ستسعي لتحقيقها خالل تصميمك لهذا 
نامج ؟ماهي األهداف التر البر
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صياغة األهدافمهارة 

الهـــــــــــــــــدفالشخص

التاجر

المدرس

االب

الشرطي

النجار

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



م مهارة تحليل النماذج و التصامي

لقلم الرصاص ست جهات و ليس

لماذا ؟ثالث أو عشر جهات 
ع األوراق و ليس أربــآالف للشجرة 

لماذا ؟أو خمس ورقات 
ة حجم صفحات الصحيفة اليومي

لماذا ؟أكبر من صفحات الكتاب 

األحمر يستخدم اللون 

لماذا ؟للداللة عىل الخطر 

.ة تمارين تنىمي القدرة عىل تحليل التصاميم ، و  من ثم  التعبب  عنها شفهًيا و كتابًيا بلغة فصيح 7

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



مهارة إكمال الناقص 

.الناقصتمارين تنىمي القدرة عىل إكمال 

ي كل جملة يوجد كلمة مفقودة -1
 
ندوق كل الكلمات المفقودة موجوة داخل الص, تحت هذه الصورة مجموعة من الجمل ف

:  التالي 

بنات-ستة –مشح العرائس –األرض –واحد 

ي -1
 
...........................يوجد األطفال ف

.........................يجلس ثالثة أطفال عىل -2
.......................يوجد خلف الستار رجل -3
ي المشح -4

 
أوالد ......................... يوجد ف

......................سبع و 

8
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9

مهارة المتناقضات
ي 
ي المعائ 

 
ف

:المناسبة فيما يىلي الكلمة اختاري 

خمسةلمسةعصافب  ........ لدي رامي -1

ل بعد -2 طاعةساعة.......سأعود إل المب  

ي مصنوع من -3
خشبذهب ......بابا بيتر

ي ....... -4
أفكارأزهاررائعةحديقتر

ي المباراة......فاز-5
 
طريقفريقالسالحف ف

ي ألعب-6
 
ي ف

ساحةساعةالمدرسة..... مع صديقتر

عمارعمان........هي األردنعاصمة -7

القطةالقمةتهرب من الكلب....... شاهدت -8

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 

ي عىل إيجاد المتناقضات تمارين تنىمي القدرة 
 
ي ف

 
.المعائ



مهارة المتناقضات
ي 
ي المعائ 

 
ي إيجاد  تمارين تنىمي القدرة عىل ف

 
ي المتناقضات ف

 
.المعائ

:ضعي دائرة حول الكلمة المخالفة
ضخم، قليل، هائل, كبير

فظيع ، رائع ، جيدمرتب ،

ناعم, يهمس مزعج ، هادئ ،

سريع جدا, بطئ , أسرع , سريع 

فظيع( كريه )بذئ, رائع , شرير 

.بلًل أكثر , مبلبل , رطب جاف ، 

متوهج , مضئ,ملل , لماع 

يخت , طائرة, قارب , سفينة

.باب زجاجي , حائط, نافذة 

حافلت, منازل , سيارات 

شجرة, قطة , عشب

برتقال, ليمون , طباشير 

التفكيربمهارات أنشطة تتعلق 



أقفز , أتسلق , أركض , أنظف , سبح أ

ي الفراغ المناس
 
:بضعي الكلمة المناسبة ف

مهارة استخدام 
ي األفعال

 
ي المنطق ف

 
األفعالتمارين تنىمي القدرة عىل  استخدام المنطق ف

ي ............ عندما-1
 
.المعجون الفرشاة و ستخدم أأسنائ

خرآإل من مكان ........... الضفدع أنا -2

...............................أريد أنالبحر أذهب إل عندما -3

بحذر........... أنالشجرة يجب إل أعىل حتر أصل -4

ي مسابقة الجري -5
 
أفوز بشعة حتر ............. ف

10
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استخداممهارة 
(لتنبؤ ا) التفكب  فيما سيحصل 

ي نهاية مناسبة للجمل التالي :ةاكتتر
ة -1 ........................عندما يري الضفدع الحشر

.....................يرى السارق النقود يقوم بـــعندما -2

........................عندما تبلل الولد بماء المطر -3

...............أن عندما تكون إشارة المرور حمراء عىل السائق -4

ا عندما يأكل -5 ً ..........................فإنه أحمد كثب 

..........................ديناًرا تجد عائشة عندما -6

 يتعرض عندما -7
ُ
............................لعاصفة القارب

..............أمهيقول ألبيه و نومه عندما يصحو محمد من -8

ي ماذا تفعىلي  ذا ؟إاكتتر

ي باب اماذا 
لثالجة تفعىلي اذا فتحتر

ي 
 
خلها داو لم تجدي شيئا يؤكل ف

؟؟؟؟ 

11

التفكيربمهارات  أنشطة تتعلق 

( التنبؤ ) تمارين تنىمي القدرة عىل  التفكب  فيما سيحصل 



30%

15%

مهارة 
استخدام 
المقارنة

تمارين تنىمي القدرة عىل  المقارنة 

ي بي   المعلمة و -1
ي بي   الكتاب و الصحيفة -2.ة الطبيبقارئ 

 
 قارئ

ً
أوجه مبينة

.االختالف و الشبه 

الشبهأوجه

الطبيبةالمعلمة                    

االختالفوجهأ

الكتاب                           الصحيفةالشبة أوجه

وجهأ
االختالف
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ة مهارة طرح األسئل
.تمارين تنىمي القدرة عىل طرح األسئلة باعتبارها من أهم مهارات التفكب  المنتج 

و اطرح أكبر ( لماذا)استخدام أداة السؤال 
:حول األشياء التالية األسئلة عدد من 

النحلة الكرسي 

النحلةلماذا تطب   ضاألر لماذا يرتفع الكرسي عن 

...............................لماذا  ..............................لماذا 

..............................لماذا  .............................لماذا 

.............................لماذا  .............................لماذا 

..............................لماذا  ..............................لماذا 

و اطرح أكبر عدد ( لماذا ال )استخدام أداة السؤال 
:حول األشياء التالية األسئلة من 

الفيل السيارة

لماذا ال يشع الفيل ؟ عة؟السيارة مربإطاراتلماذا ال تكون 

.............................لماذا ال  ...............................لماذا ال 

...............................ال لماذا  ...............................لماذا ال 

.............................لماذا ال  ...............................لماذا ال 

.............................لماذا ال  ...............................لماذا ال 

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير
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.تمارين تنىمي القدرة عىل التشبيه و  استخراج العالقات 

مهارة التشبيه المجازي 

باإلنسان ؟ما عالقة النخلة 

أكمىلي الفراغات العالقة بي   النخلة و اإلنسان 
1-............................................................................................
2-............................................................................................
3-............................................................................................
4-............................................................................................

ي تحمل, الجملة التالية إقرأِ 
اإلجابة ثم ظلىلي الدائرة التر

:الصحيحة 
-:الوقت كالسيف ألنه كالهما 

o طويل
o يقطع االنسان
oمعدن

كيرأنشطة تتعلق بمهارات التف
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.تمارين تنىمي القدرة عىل التشبيه و  استخراج العالقات 

ازي مهارة التشبيه المج

 أكمىلي الفراغات التالية 
ً
.اإلنسان العالقة بي   الكمبيوتر و مراعية

......................................................................و اإلنسان له , الكمبيوتر له ذاكرة-1

..................................طاقته اإلنسان و , الكمبيوتر ال بد له من طاقة كهربائية ليعمل-2

ا -3 .............................................و اإلنسان له, من خاللها العالمترى الكمبيوتر له كامب 



.فكار تمارين تنمي القدرة على توليد و إنتاج  األ

توليد األفكار مهارة 

ي ا  ي تنتهي كتتر
 بأحد أكبر عدد ممكن من الكلمات التر

 الحروف التالية 
ً
:  فةأن تكون الكلمات مختلمحاولة

ي ل س

سامي  بلبل رأس

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

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

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

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

ي تبدأ بأحد الحرو 
ي أكبر عدد ممكن من الكلمات التر ف أكتتر

:التالية

ط خ ر

طبل خوخ رجب

طريق خرج رموز

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

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

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

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

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير
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.ر تمارين تنمي القدرة على توليد و إنتاج  األفكا

توليد األفكار مهارة 

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير

ي جميع حروفها منف
ي أكبر عدد من الكلمات التر :صلة أكتتر

دم ورق رأس وردة
...........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15



.تمارين تنىمي القدرة عىل المالحظة و التعبب  عن المنظور 

المالحظة مهارة 

ي  األشياء التماذا 
 
:الية تالحظي   ف ي الصورة التتالحظي    ماذا 

 
:اليةف

كتاب الليمونة طيارة

به أوراق حامضة ي الس
 
ماءتطب  ف

فيه صور دائرية ة كبب 

............ ............. ركاب

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

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

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

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

( ×)جوار الكلمات المتطابقة و عالمة ( √)ضعي عالمة 
ي المجموعتي   

 
ي ( أ)أمام الكلمات غب  متطابقة ف

 
 اقل ف

ثانية 30من 

العالقة ب أ

برد بدر

راح راح

لحم لمح

كرب ركب

طعم طمع

سدر سدر

جراد جدار

رقم قمر

رحم رجم

صاغ صاغ

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير

1-.......................................................................

2-.......................................................................

3-.......................................................................

4-.......................................................................

5-.......................................................................
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1

2

.بة تمارين تساعد عىل اختيار الحقائق األكبر منطقية و مناس

ي مهارة 
 
التفكب  ف

الحقائق المناسبة  

:بجانب كل منهما ( √ ) إشارة وضعي فضل إجابتي   اختاري أ

ي أسنانه ما يجب أن يعرفه ط
 
ي من ألم ف

 
بيب ذهب عىلي إل طبيب األسنان ألنه يعائ

-:األسنان  
o ؟كم ساعة نام الليلة الماضية
o ؟تؤلمه األسنان أي
o األلم شدة.

ي برنامج أن تريدي كنِت إذا  
 
ي ف( مع الناس )تشاهدي مقابلة والدك مع مذيع ف إنك تحتاجر

:لمعرفة 
o األخبار موعد.
o الناس ساعة بث برنامج مع.
o تلفزيون قناة.

كيرأنشطة تتعلق بمهارات التف
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3

.تمارين تساعد عىل اختيار الحقائق األكبر منطقية و مناسبة 

ي مهارة 
 
التفكب  ف
ة  الحقائق المناسب

. صحيحةكل النصائحليست  قائمة النصائح الستعارة الكتب من المكتبة أمامك  

o   الطاولة بالكتب المفيدة امأِل.
o يومًيا المكتبة قومي بزيارة.
o مكانها الصحيح ل الكتب إارجعي.
oي  أ .إل المكتبة أنِك ستذهبي   كل صديقاتك خبر
o ادفعي كلفة الكتاب الموجودة عىل البطاقة.
o ي الحاوية ضعيه  الكتاب الذي ال يعجبك

 
.ف

o ي عىل نظافة المكتبة
.حافىط 

o اب أي طعام أو يمنع  إدخال .رسر
o الكتاب تاريــــخ إرجاع تأكدي من.
o فقطدعي صديقاتك يأخذون كتابك المستعار للبيت ليوم واحد.
o عاٍل بصوت تقرِأ ال.
o أعيدي الكتاب  لمكانه.

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير



.تمارين تساعد عىل التفكب  بماذا سيحدث 

.توقع األحداث و حلها مهارة 

ي لير  ألمه من أراد مصطف  -1
ي الطريق تذكر أنه لم يجالبقالة و أن يشبر

 
المحفظة لب ف

؟ماذا تتوقعي أن يحدث بعد ذلك , 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

ي -2
 
ي األرجوحة الحديقة سمع بينما كان يوسف يتأرجح ف

 
تتوقعي ا ماذ, صوت طقطقة ف

؟أن يحدث بعد ذلك 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

؟ماذا تفعلي 
ي إذا 

.أفع عليها الفتة مرسوم وجدئر
............................................................................
............................................................................

ط من و فجأة بدأ المطر يتساق, كنا نشاهد التلفاز 
.سقف بيتنا 

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

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

ماذا تفعلي ؟

ي إذا 
يقطع الشارع أعىم وجدئر

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

ي بالخطر داخل قطار إذا 
شعرئر

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

ي ماذا تتوقعي أن يحدث ب. التالية الجمل اقرِأ   عد ذلك ؟ثم اكتتر

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير 18



.تمارين تساعد عىل االستنتاج 

.االستنتاج مهارة 

ي  تعتقدي أن الجملة صحيحة كنِت الموجودة بجانبها إذا  اقرِأ  الجمل و , التالية انظري إل الصور  ي ة غب  متأكدإذا كنِت و ( صح )كلمة اكتتر (غب  متأكدة )اكتتر

 هذه أوراق امتحانات طالب الصف الرابع

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

 الجو حار

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

 يبدو أن هناك سارق

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

 لطعام الغذاء تخطط

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

 ي من الحقنة يخاف الصتر

...............................................................
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ي من األفعال 
ي اختيار المنطفر

 
.تمارين  تساهم ف

األفعالالمنطق من مهارة 

ي الصندوق إلكمال الجمل استخدمي  
 
ي ف

:تالية الالكلمات التر

الغذاء   أتناول طعام -أحمل القلم  -الشمسية  أفتح 
الرسالةأستلم -أستحم 

لذلك عىلي أن , انسكب الحليب عىل مالبسي و اتسخت................
 األمطار تتساقط لذلك عىلي أن بدأت.........
 يد الباب ......لذلك عىلي أن . طرق ساعي البر
 لذلك عىلي أن , أشعر بالجوع..........
 ي

.....................لذلك عىلي أن أحتاجها سأكتب قائمة األغراض التر

ي الصندوق لتكملة الجملاستخدمي  
 
ي ف

:التاليةالكلمات التر

تدور -طب  ي-يزحف  
ي -تتدحرج  

يرفرف-تمسر

.................. عندما يتحرك الطفل فهو 1

.................. ك تتحر الطب  أجنحة عندما تبدأ 
فهو 

2

.................. تتحرك المروحة فهي عندما  3

.................. و بالتحرك فهيبدأ العلم عندما 4

  .................. عندما تتحرك الكره فهي  5

................... بالتحرك فهي عندما تبدأ الدودة  6
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ي التعرف عىل أجزاء القصة 
 
.تمارين  تساهم ف

معرفة األجزاء مهارة 

و زهور ... زهور 
ي البستان أحمد عىمي 

 
ف

يرعي الورد عىل األغصان
يحفظه من عبث المارة
و يزيل األعشاب الضارة 
ي مدخلة لوحة 

 
يكتب ف

ة تمنحنا الفرحة »  »الخرص 
يبهجنا األخرص  اللون 
ويجددنا, دوًما , دوًما 

حي   نروح إل البستان
يستقبلنا باألحضان
و يهلل عىمي و يقول

 
ً
 أهًل

ً
ي أهًل يا أصحائر

 
ً
 أهًل

ً
ي يا أهًل أصحائر

و نردد... نفتح نافذة 
ما أجمل ورد البستان

ي الفرح عىل الوجدان
يضف 

ي هذه القصيدة ؟
 
كم عدد األشخاص ف

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

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

؟» زهور و زهور » لماذا سميت القصيدة 
.....................................................................................
.....................................................................................

ي وضعت عند كتب ماذا 
البستان ؟مدخل عىل اللوحة التر

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

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

عىل اللوحة ؟ستكتب لو كنت مكان أحمد  ماذا 
.....................................................................................
  .....................................................................................

ي عن التالية ثم اقرِأ القصيدة  ي أجيتر
: تليها األسئلة التر
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منطقيةمهارة 
القصة 

تمارين  تعتمد عىل قراءة و  فهم القصة  ، و كتابة الكلمات
المتممات  الناقصة 

-:أكملي القصة مستخدمه الكلمات الموجودة في الصندوق 

إال أنها حينما سمعت نداء الحقول . جائعة فوق قمة الجبل ........................ كانت الغيمة 
:هتفت العطسر 

...........................................  لقد حان وقت 
 , عن ريــــح تحملها................... فأخذت تتلفت و 

ً
.لكنها لم تجد ريحا

 
ً
 عظيما

ً
ب ا, ابتسم النش .  منه أن يحملها ال الحقول...................... و , فجأة رأت نشا منها قبر

ب الهواء بجناحيه الط.  فجلست الغيمة الطفلة فوق ظهره,  ويلتي   حتر أخذ النش الكبب  يرص 
.أمطارها سقطت و هناك ......................... إل أوصلها 

ة  -طلبت  -العمل   حثتب-الحقول  -الصغب 

كيرأنشطة تتعلق بمهارات التف
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منطقيةمهارة 
القصة 

-:المناسبة  الفراغات بالكلمات ملء أذكري معنى مناسب للقصة من خلل 
الرسام الصغير

ا قوس قزح رأى فرح نوار حينما  ً ي السماء تحت رذاذا نارسر
 
من وراء و . فأخذ مسند الرسم................. ثوبه الجميل ف

!قوس قزح بعد أن توقف المطر فجأة اختف  لكن . يرسمهراح .............  نافذة الكوخ عىل 
 و هو يحدث نفسه , طال انتظاره . أخرىمرة .............. جلس نوار ينتظر طلوع 

ً
ي حزينا

!وس قزح ؟ذهب قأين : و بفر
:ياسمي   و قالت لصديقتها شهالء رأته  الحمامة -

بت منه ياسمي   و سألته!! حزينا أراه !  ماذا ينتظر صديقنا نوار الصغب  ؟... انظري  :  اقبر
؟...................................................................................

ي قوس قزح 
أرسمه و انا أريد أن ! ال أدري أين ذهب؟. لقد اختف 

ال تحزن : باسمة و قالت ............... هزت الحمامة .. أوه 
ت الحمامة الطيبة ياسمي   و صديقتها ,  سنبحث عن قوس قزح.. ال تهتم: قالت العصفورة شهالء العصفور أخبر

تها , الريــــح هبت ,  بذلك شهالء الريــــح  ت الغيوم الشمس. و صعدت إل الغيوم و أخبر .  ثم أخبر
ي آه 

ال تهتم .. يا عيت 
:أخرى رذاذا و ظهر قوس قزح مرة يهطل و بدأ المطر 

ا صاح نوار الصغب  و تهلل .........................!! 
ً
ي حي   كانت أمه تالح................ و راح يكمل وجهه فرح

 
ظه من ف

:تقول باسمه و هي ............... وراء 
.أيام كي يكمل رسمهنواًرا عدة سيتنظر قوس قزح 

كيرأنشطة تتعلق بمهارات التف
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الخاط  تمارين  تساعد عىل التميب   بي   الصحيح و 

ى الصحيح من الخاط  مهارة  تميير
:ضعي خطا تحت الجملة الصحيحة دائما 

األشجار أطول من البيوت-1

القطار أطول من الطائرة -2

الفيلة لديها أنياب -3

العمالت هي أموال-4

متعة تذوق الطعام -5

الساعات دائرية الشكل-6

التمساح لدية ذيل طويل-7

ي الجري-8
 
الرجال أرسع من النساء ف

القطط لديها فراء -9

مزعجالدراجة محرك –10

أحمًرا كل األعالم تحتوى لونا -11

الجسور تكون فوق األنهار -12

كل األشجار سهلة التسلق-13

ب الماء  من الجيد أن -14 عندما تكون عطشان تشر

ة فيها صور أكبر من الكتب الصغ-15 ة الكتب الكبب  ب 

كل النباتات لها جذور–16

عي بجانب الجملة الصحيحة أو ض( √)الجمل التالية ثم ضعي اشارة اقرأِ 

:التالي الخاطئة كما في المثال الجمل بجانب ( ×)اشارة 

× ا يصبح الجو عندما 
ً
ثلوجتتساقط البارد 1

كل الرجال يعملون 2

كل الهواتف لها شاشات 3

ات لديهن  أرجلستة كل الحشر 4

ء له أربعة أرجل فهو قطة ي
كل سر 5

كل الكتب فيها كلمات 6

صورفيها كل الكتب  7

غرففيها كل البيوت  8

ي لديها أجنحة هي عصكل
افب  األشياء التر 9

كل األطفال مزعجي    10

أنشطة تتعلق بمهارات التفكير



.تمارين  تعتمد  عىل القراءة و البحث   و ذكر التفاصيل 

يل تذكر التفاصمهارة 

ي قصة ثم  ي اكتتر
.إثارة إليها التفاصيل المناسبة لتكون أكبر أضيف 

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

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

ي   عن شخصية معروفة اكتتر
ً
.اذكري كافة التفاصيل و . مقاال

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

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

(.الحرارة )اجمعي كلمات و مقاالت من الصحف و المجالت توضح مفاهيم علمية مثل 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

كيرأنشطة تتعلق بمهارات التف
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.تمارين تقيس القدرة عىل تحليل المقروء 

:فيها األرقام القصة التالية و ركزي على اقرأِ  

ة  مساحتها . بنتان  و .............( 3)و أم و أب هادي المكونة من أرسة آل تقيم  ي قرية صغب 
 
ا ( 123)عدد سكانها و كم ( 2.5)ف

ً
األرسة تبكر هذه . ساكن

ي الحقول و تخرج للزراعة عند الساعة 
 
 ( 6)للعمل ف

ً
الساعةو ال تعود إال عن .  صباحا

ي استيق وذات ليلة . ثم يتوجهوا للنوم . مساء ( 9)الساعة حتر يجتمعوا عىل وجبة العشاء و يتسامرون بعدها أن تعودوا . مساء ( 5)
 
األب مبكرا ف

له فخرج ليستمتع بمنظر المطر فإذا بعش يقع عىل الشجرة المجاورة .  ساعة متأخرة من الليل ؟؟؟ ة ( 3)فيه لمب   ي تقف عىل . طيور صغب 
و األم التر

ا جانب من العش 
ً
ة طولها , فاستطلع األب األمر عن قرب . تدل عىل خوفها تصدر  أصوات أمتار تزحف عىل األرض باتجاه الشجرة ( 3)فإذا بأفع كبب 

ي نظرات الطائر رأى وقتها . قتيلة فأرداها . عليها رصاصتي   أطلق فأرسع األب إل البندقية و صوبــها تجاه الحية و ,
 
.ر و العرفان له بالجميل الشكاألم ف

ي 
أنشطة تتعلق بمهارات الفهم القرائ 

:أكملي الفراغات فيما يلي ،  القطعة السابقة قرأِت  إذا 

:..................الذكور األبناء عدد -1
:................مساحة القرية -2
:.............تعود األرسة من الحقل الساعة -3
:.............اعتادت االرسة أن تنام الساعة -4
:................طول الحية -5

ي القصة
 
أذكريــها ؟,  هل تذكري أرقاما أخرى جاءت ف

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

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



.تمارين تقيس القدرة عىل تحليل المقروء 

هذا العبارات التالية و حددي في أي سنة دراسية أحمداقرأِ  

-:العام 

 يحب الرياضيات أحمد
 ي

 
ي الصف الرابع االبتدائ

 
خالد ف

 خالد يحب معلم العلوم
يحب عصب  التوت حمد أ
 معلم القراءة يحب أحمد
 ي الشعبة

 
(أ)خالد ف

 ه بعام و يتقدم عليه بسنة دراسية أحمد خالد أخ يكبر
 ي مدرسة أحمد خالد و

 
واحدةف

ي الصف حمد أ
 
.......................يدرس ف

ي 
 
أنشطة تتعلق بمهارات الفهم القرائ



مهارة 
التمب   بي   الحقيقة و الرأي 

ارها من أهم  تمارين تنىمي القدرة عىل التميب   بي   الحقيقة و الرأي  باعتب
ي 
 
.مهارات الفهم القرائ

ي  ي ( ح)بجانب كل صور اكتتر رأياذا تكلم عن( ر)اذا تكلم الشخص عن حقيقة و اكتتر

يبدأمسجد و منزل كالهما 

بحرف الميم

)..............(

الثعبان من الزواحف

)..............(

أحب مشاهدة برامج 

األطفال

)................(



مهارة 
التمب   بي   الحقيقة و الرأي

ي تمارين تنىمي القدرة عىل التميب   بي   الحقيقة و الرأي  باعتبارها من أهم  مهارات الفهم القرا
.ئ 

و أيهما رأي ؟أي هذة العبارات تعتبر حقيقة 
رأيعبر عن كانت العبارة تذا  إرأي كانت العبارت تعبر عن حقيقة و ضعي دائرة حول إذا  ( حقيقة )ضعي دائرة حول 

ي السيارةشخاص أأربــع هنالك 1
 
رأيحقيقةف

رأيحقيقةطعم التفاح حلو2

رأيحقيقةالبيت بعد الساعة الخامسةإل عدت إذا والدي سيغضب3

رأيحقيقةممزقأحمد قميص4

رأيحقيقةالنباتات تنموكل5

رأيحقيقةذكي الطفل الصغب  6

رأيحقيقةأبيضفستانها الطويل الطفلة ذات الشعر 7

رأيحقيقةسنوات5أحمد عمر8

ي سن  الجامعة 9
 
رأيحقيقةينضج الشخص إذا أصبح ف

رأيحقيقةخواتأأنهما ببعضهما يبدولشبه الطالبتي   10

رأيحقيقةعجالٍت أربــعلها السيارة 11

ي القأنشطة تتعلق بمهارات الفهم 
رائ 



ي أنشطة 
 
تتعلق بمهارات الفهم القرائ

ي تمارين تنىمي القدرة عىل تكوين   الحقيقة و الرأي  باعتبارها من أهم  مهارات ال
 
.فهم القرائ

.النمور أكبر من القطط-1
نا الوقت -2 . نستخدم الساعات لتخبر
.أعتقد أن القراءة أكبر تسلية من الكتاب -3
ء جيد أن تأكل -4 ي

وات كل يوم فسر .واكه و خرص 
تقال -5 .مذاق الحليب أفضل من عصب  البر

6- 
ً
.معظم الناس ينامون ليًل

ي قبل 10العدد -7
.11يأئر

ٌ من التوقف 100اعتقد أن العد حتر -8 .فيه كثب 
.المياه ثروة -9

ا عن الثعلب
ًّ
ي رأي اكتتر

ي حقيقة عن البيت اكتتر

ي حقيقة عن قوس قزح اكتتر

ا عن السيارة
ًّ
ي رأي اكتتر



ي الجمل امعت  الكلمات نفس تعىطي من الصندوق كلمة اختاري 
 
ي تحتها خط ف

:لتالية التر

حزن –مرتفع –رائع –ضخم 

عت  ماختاري كلمة من الصندوق  باألسفل بحيث تعىطي عكس 
ي الجمل التالية 

 
ي تحتها خط ف

:الكلمات التر

بارد-جديدة  –أسود –يهمسون 

خارج مزعجالصوت 1
البيت

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

....................جميلالمنظر 2

3 
ً
ال ....................هائالرأيت مب  

...................الطفليبكي 4

....................يضأبترتدي ليىلي فستان 1

....................حارالجو 2

ي 3 ....................قديمةسيارة أئر

...................يرصخونهؤالء األطفال 4

ي الكلمة المناسبة  اكتتر
ي المثالمعت   لكل 

 
:كما ف

ى من 1 مون ألب ينتيولدون بنفس الوقت و األطفال اثنير
أمو 

التوأم

................يتسوق منه الناس و يقضون حوائجهم مكان2

................األبقارفيها األرض ترع منطقة من 4

................غاز ال هي سائلة و ال , حاالت المادة الثالثمن5

................يستخدم لتوفب  و إيداع االموالمبت  6

................سر  نحركة بالمعلقة7

................الوالدخو أ8

................األزرقو األصفر عن خلط ناتج لون 9

................الجزء الصلب الذي يغىطي جسم السلحفاة10

ي ال
.كلمة تمارين تقيس القدرة عىل مقارنة معائ 

ي 
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ي  و مرادفات الكلمة معرفة تمارين تقيس القدرة عىل 
 
.معائ

-:اختاري الكلمة المرادفة للجمل التالية 

ي ضع , عندما تنتهي من تناول طعام العشاء -1
 
-:الحافظةبقايا الطعام ف

o الوصفية
o الثالجة
o العالقة

-:الهشاشة من لحمايتها تستخدم حافظة النظارات -2
oالكش
oالخطر
oالحرة

-:الثعابي   و العناكب أمقتانا -3
oأملك
o أكره
oحبأ

ي 
 
أنشطة تتعلق بمهارات الفهم القرائ



ي  و مرادفات الكلمة معرفة تمارين تقيس القدرة عىل 
 
.معائ

:ال المثثم ضعي تحتها خط كما في الجملة ، في للمعنى المرادفة الكلمة ابحثي عن 

ي الجمله1
المعت 

االكتاب طويلة خاتمة2
ً
خالصةجد

اكان تقديري لإلجابة 2
ً
توقعي صحيح

اإلجابةدائرة حول الحل الصحيحضع3

امادة الرياضيات صعبة أن باعتقادي4
ً
برأيّ جد

كبر أ األربعةمن أكبر الثمانية 5

جذابةهادئة و جميلة شخصيتها 6

عالمصابيح مكتشف أديسون توماس 7 مخبر

ي أي ال يوجد عندي 8
 
خللالرياضياتامتحانخطا ف

ي بي   طول الزرافة و الشجرة9
ارتفاعقارئ 

ي انتخابات الليلة الماضية غضبان كان المرشح 10
 
قلقف

ية تتكلم 11 بشعةأو بسالسةبطالقةاللغة اإلنجلب  

ي 
أنشطة تتعلق بمهارات الفهم القرائ 



القصص الرقمية 

ي 
أنشطة تتعلق بمهارات الفهم القرائ 

Modern Portfolio 
Designed

كسرإلىاالبتدائيةالمرحلةوخاصةدراسيةمرحلةأيةفيالطالباتتحتاج

جياتاالستراتيأجملمنالرقميةالقصصولعلعليه،اعتادواالذيالروتين

تمدالمعالقرائيالفهممهاراتمنجملةتنميوالتيالتقنيةعلىالمعتمدة

ةوالمرونالطلقةمهارتيباألخصوالطالبة،لدىالمسموعوالمنظورعلى

توىمسترفعوالناقدالتفكيرمهاراتتنميةعلىتعملأنهاإلىباإلضافة

المتعةطابعتضفيأنهاكما،(،استماعتواصل،تحدث)اللغويةالكفايات

.المنشودةاألهدافتحقيقخللهامنللمعلمةويمكنالصف،على

إلىرقيةوأوشفهيةقصصمنالقصصتطورتالتعليمفيالتقنيةفبدخول

ماوهذا.المتحركةوالثابتةوالصورةالصوتعلىتحتويرقمية،قصص

.التعليميةالعمليةفيفعاالً دورا  الرقميةللقصصجعل



01

02

03

04

مكونات القصص الرقمية

:السرعة•

.القصةأحداثلفهميكفيمناسب،بمعدلاألحداثعرض

:النظروجهة•

المؤلف؟نظروجهةماهيةوالقصةفيالرئيسيةالنقطةبهاويقصد

:المسرحيةسؤال•

بحلولعليهاإلجابةستتمالذيوالمشاهدانتباهيلفتالذياألساسيالسؤالوهو

.القصةنهاية

:العاطفيالمحتوى•

.القصةلهذهالجمهورانتباهتجذبالتيالقضاياأي

:وهيالمكوناتمنعددمنالرقميةالقصةتتكون

: المؤثرات الصوتية •

.اقوسيلة إلضفاء الطابع الشخصي على القصة، ولمساعدة الجمهور على فهم السي

:التركيز•

المشاهدكاهلإثقالدونالقصةلسرديكفيما،محتوىاستخداميتمبحيث

.لهاداعيالبتفاصيل

05

06



مراحل إنتاج  القصص الرقمية 

فة وفي هذه المرحلة يتم التحديد وبص

ياً، مبدئية لمجال القصة، ما إذا كان ثقاف

.ذلكدينيا، ًخيالياً، جغرافياً، ونحو

:  تحديد مجال القصة

ية وفي هذه المرحلة يتم تحديد الفكرة الرئيس

ها أكثر للقصة، ويمكن لكاتبة القصة إعادة كتابت

.من مرة حتى تصل إلى الصيغة النهائية

:كتابة نص القصة
لرواية حيث يساهم السيناريو في تحديد الشكل األساسي

تخدم القصة، وعناصر الوسائط المتعددة التي سوف تس

.مهورفي عرضها، سعيا  لتصبح القصة أكثر إثارة للج

:إعداد سيناريو القصة

.سواء من اإلنترنت أو الكتب

ة إنتاج القصة، وهي المرحلة النهائية حيث يتم إنتاج القص

.الرقمية باستخدام برامج اإلنتاج المناسبة

:ة،إلنتاج القصالمصادر المناسبة الحصول على 
ددة في هذه المرحلة يتم تحديد النص والوسائط المتع

يل المراد استخدامها في أماكن محددة بالقصة، وبتفاص

.ليهادقيقة تساهم في تسهيل تنفيذ المرحلة التي ت

:إعداد السيناريو المصور
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وهي خاصة إنتاج انظر إلى وزن قطعة الذهب التي يساوي وزنها : أرخميدس

من الذهب

ثواني( 8) األشخاصالحوار بين : المؤثرات الصوتية 
حركة : المؤثرات

الفيديو

تدرج في نبرات الصوت و تسلسل الحكاية: االنتقال
تم االنتقال: االنتقال

بحركة مخصصة نمو

15

وهذا يدل على اختلف عن إزاحة التاج للماء تختلف أن إزاحتها : أرخميدس

الوزنين

القبض عليهإذن  ألقوا هكذا : الملك

الملك سامحنيأيها سامحني : الصانع

ثانية ( 24)
الحوار بين الملك و الصانع: المؤثرات الصوتية 

حركة : المؤثرات

الفيديو

تدرج في نبرات الصوت و تسلسل الحكاية: االنتقال
تم االنتقال: االنتقال

أطباقبحركة مخصصة 

(مخطط إلنتاج قصة رقمية ) مثال 



الحركة الزمن الصوت الصورة محتوى النص المشهد

مروًرامن شعار الجهة 

محتويات على 

للصورة 

ثانية( 20)
خلفية + بدون صوت 

بمؤثرات صوتية

ة و خلفية مكتوب عليها عنوان ومؤلف القص

شعار الجهة التعليمية
ميةالجهة التعلي–مؤلف القصة –عنوان القصة  ةاالفتتاحي

من أكثر النقاط أهمية 

في الصورة

ثانية( 35)
صاحب القصة

صورة ذات عالقة وطيدة بالمحتوى القصي

للمشهد األول 

مع ................ سوف نحكي االن قصة عن 

الذي تتناوله القصة........ عرض السؤال 
األول

من أكثر النقاط أهمية 

في الصورة
ثانية( 40) صاحب القصة

صورة ذات عالقة وطيدة بالمحتوى القصي

للمشهد الثاني 
................................وبعد ذلك تمر االحداث  الثاني

من أكثر النقاط أهمية 

في الصورة
ثانية( 35) صاحب القصة

صورة ذات عالقة وطيدة بالمحتوى القصي

للمشهد الثالث 

حيث ..............وهيا بنا ننتقل إلى 

...................
الثالث

من أكثر النقاط أهمية 

في الصورة
ثانية( 35) صاحب القصة

صورة ذات عالقة وطيدة بالمحتوى القصي

بالمشهد الرابع 

ها ويجب عن سؤالالقصة محتوى نصي يختتم 

الدرامي

المشهد 

الرابع

من الداخل إلى الخارج ثانية( 20)
خلفية بمؤثرات + بدون 

صوتية 
خلفة مكتوب عليها الشكر

كل .... ..وفي نهاية القصة تتقدم بالشكر لكل من 

ها من تم الرجوع إليه في محتوى القصة وصور

أو مؤثراتها الصوتية
الخاتمة

نموذج مقترح لصياغة سيناريو قصة رقمية
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:الحصرالالمثالسبيلعلىمنهاسهولة،وبكل

Goموقع• Animate

Powموقع• Toon

storyboardموقع•

PhotoStory3برنامج•

Movieبرنامج• Maker

Adobeبرنامج• Flash

Bitsبرنامج• tips

Goبرنامج• Animate
Videoبرنامج• Scribe
PowToonبرنامج•
.اإللكترونيةوالمواقعالبرامجمنذلكوغير•

https://goanimate.com/
https://goanimate.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132
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