
 حضرة السادة مدراس ....

 نبذة مختصرة عن دار الصديق :

 2009ئيسي في االردن وآخر في كندا ، تم انشأ الدار عام فرعنا الرنحن دار نشر اردنية 

: ذلكافعين .ولتتعرف علينا أكثر يمكنكم ي طفال والنتاج الكتب والقصص الخاصة باألإعنى ب ن  

 من نحن 

 منتجاتنا :

: ويتكون من : وى االولمنهاج المست *   

.لكل فصل  ثالث كتيبات -  

.لكل فصل الث ملفات الكترونية ث  -  

صة .ق 63مجموع ب  متقدم (،بثالث مستويات ) مبتدئ ، متوسط كل حرف لقصة  -  

وتتكون من ::  كتب لتعليم االطفال اللغة العربية*   

.) من المستوى الثاني وحتى المستوى الخامس (من خمس مستويات ورقية تتكون كتب  -  

وسبة للخمس مستويات سابقة الذكر .كتب مح -  

.قصص من المستوى الثاني وحتى الثامن  -  

 لنتعرف معًا أكثر على محتوى منهاج المستوى االول ، حيث يحتوي كل فصل على :

محوسبكتاب المهارات السمعية والبصرية :  -1  

  ورقيتاب مهارات القراءة والكتابة : ك -2

  ورقيأ : ب هيا نقركتا -3

  رقيو  كتيب الكتابة : -4

محوسب ملف القراءة :  -5  

  محوسبملف االمالء :  -6

عينات منها من  اضافة الروابط لمشاهدةمنتجاتنا مع سوف نقدم لكم فيما يأتي شرح مفصل عن 

 على موقعنا الكتروني :
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 منهاج المستوى االول

طفالنا ومن خالله سوف يكونوا مؤهلين قادرين على القراءة والكتابة وهو االنطالقة الحقيقة أل

متدرجة وتراعي الفروق الفردية وتؤدي بنا الى النتيجة التي نرجوها . يباتالكت والتعبير،  

سوف تكون العينات على الموقع لحرف الجيم لكي تتعرفوا منهجيتنا في التعامل مع كل حرف 

 من حروف اللغة العربية .

 فهو عبارة عن منهاج متكامل يتكون من:

 كتاب المهارات السمعية والبصرية : )محوسب (

التدريبات في هذا الكتاب على مفهوم حديث وهو وتعتمد  ،الحروفعلى ف عر  وهو البداية لت  

التذكرات ، وهنا نعالج التذكر السمعي)أي صوت الحرف ( والتذكر البصري )شكل الحرف( 

فل . وهذه التذكرات هي الخطوة األولى في تعريف الط   (رسم الحرف )والتذكر العضلي وهو

فل  ، هذا الكتاب محوسب )تفاعلي( ليجذب الط  ()حرف الجيم مثاًل  رسبالحرف موضوع الد  

لالنتقال الى الخطوة الالحقة في كتابنا مهارات  هيأه  الى عملية التعلم مشارًكا ومتفاعاًل ، لن  

.القراءة والكتابة  

يوجد منه نسخة ورقية لم يرغب في دعم الملف االلكتروني حيث أنها تحتوي على نفس 

 التمرينات المحوسبة ولكن بنسخة ورقية قابلة للحل بالقلم .

 كتاب مهارت القراءة والكتابة : )يدوي ورقي (

يبدأ هذا الكتاب بنص المحادثة الذي يحتوي على  مجموعة من الصور و الجمل ، التي ت  عبر 

تدريبات تأتي الثم  بطريقة مبعثرة وعلى الطالب الربط بين الصورة والجملة المناسبة،عنها 

م ي الضرورية للطالب والتي تعتبر البداية في تعلالمهارات اللغوية  متنوعة التقان جميعال

.  أطفالنا مهارات القراءة والكتابة والتعبير والتي سوف نبني عليها تطوير لقدرات  

ننهي كل درس بتحويل نص المحادثة الى فقرة للقراءة ب عنوان ) يوميات رامي مع جده جميل( 

وبذلك ننقله الى قراءة  ورة .على القراءة بدون االعتماد على الص   فلالهدف هنا تدريب الط  

قصة الحرف بمستوها المبتدئ والتي هي عبارة عن تحويل نص المحادثة الى قصة . وبالتالي 

سوف يقرءها الطفل بكل سهولة وسوف تزيد من ثقته بنفسه وبالتالي تشجعه على االستمرار 

ا بها .ط والمتقدم .ويصبح طفل محب للقراءة مستمتعً بجزئيها المتوسالحرف ص بقراءة قص  

. واكتساب المهاراتلحل التدريبات يستلزم استخدام القلم في هذا الكتاب   
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 كتيب هيا نكتب : ) يدوي ورقي ( 

حروف المد الطويل والقصير ، وكلمات مع  رس الحرف موضوع الد  يحتوي كل درس على 

)نص المحادثة( التي تحتوي على الحرف موضوع الدرس ، الهدف من الكتيب تعليم أطفالنا 

غير  لحفظ إمالء الكلمات بطريقة اتمهيدً  عتبري   الكتابة بخط جميل وبالحجم المناسب ، وأيضا

مباشرة ، وال ننسى أن هذه الكلمات أيضا مدعمة بملف )االمالء المحوسب(، على األقل سوف 

، حوالي عشر كلمات وعدد الدروس تزيد عن الثالثون درسامالء الطفل من كل درس يتعلم 

الذي اتبعناه في تعليم المتكامل ، مع االسلوب الناطفالغزير لغوي قاموس حصل على نبالتالي و 

نحقق هدفنا المرجو في وبذلك كله فقط ، تركيبهاومن ثمَّ مقاطع الى تقطيع الالطفل التهجئة و 

  ء الصحيح للكثير من الكلمات .االمالالتعبير و وقارئ وقادر على  على طفل متقنالحصول 

 

 كتاب هيا نقرأ : )يدوي ورقي (

: طعدة نقا يعتمد على   

.وجود نص للمحادثة ، صور وتحت الصورة جملة تعبر عنها -   

حفظ شكل الكلمات الجديدة وبالتالي تساعد الطفل على  ،دريبات تحاكي نص المحادثةت  -

 بالمقارنةمرتبطة بالقصص في مستوها المبتدئ ، أي  اأيضً هي و أينما شاهدها قراءتها بسهولة 

بين القصة في مستوها المتبدئ وبين نص المحادثة في هذا الكتاب، نالحظ التوافق التقريبي 

.نص المحادثة الى قصة للحرف في المستوى المبتدئ لنا حو  لقد خر آمعنى بينهما ، ب   

تمكنوا من يهذا الكتاب أيضا اختياري وفق للطلب ، للطالب الذين يحتاجون لدعم أكثر لكي  -

فصل يتم أو الطالب البصريين الذين يتقنون القرءاة من خالل الصور ثم  ،القراءةاتقان مهارة 

.ا تدريجًي الصور عن الجمل   

جئة وال تعتمد على معرفة كل هارة التهال تعتمد على اتقان مالقراءة هنا إتقان مهارة  -

 وتدريبات هذا الكتاتحفظ شكل الكلمة ، ، بل تعتمد علىالحروف التي تتكون منها الكلمة 

ؤدي هذا الغرض وتخدمه .ت   
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 كتاب تدريبات القرءاة : )محوسب(

في هذا الملف االلكتروني يتم تدريب الطالب على قراءة جمل الدرس )المحادثة ( الموجودة 

، بحيث نعطي للطفل فرصة القراءة   يا نقرأوفي كتاب ه في كتاب مهارات القراة والكتابة

س ، والكلمة و منفرًدا ، خاصة أن معظم كلمات المحادثة تعامل معها من خالل تدريبات الدر

قراءتها ويشاهد مع القرءاة كيفية الى مع ت فقط فيس الضغط عليهاا عليه هءت قرا ال يستطيعالتي 

تقان الطفل لمهارة القراءة والكتابة .تقطيعها لمقاطع ، وهي الطريقة المثلى إل  

 

 كتاب االمالء : ) محوسب ( 

كل درس ، وهنا يتدرب الطفل نهاية خر ملف يتعامل معه الطفل في آهذا الملف المحوسب هو 

على كتابة كلمات نص المحادثة الموجو دة في كتاب مهارات القراءة والكتابة وفي كتاب هي ا 

على االمالء  يتدرب الطفلمختلفة ، وهنا  ققراءتها بطر على فلالط  رب التي تد  نقرأ ، و 

خر تمرين في كتاب آرس نذهب به الى بطريقة سلسلة وممتعة ، وبعد اتقان امالء كلمات الد  

مهارات القراءة والكتابة وهو )تمرين اإلمالء( لكي يمأل فراغات نص المحادثة بالكلمات التي 

.عليها هنا  ربتد    

 

:مالحظات هامة   

متسلسلة بحيث ال نطلب من الطفل قراءة أو كتابة أي كلمة  في كل الكتب روستدريبات الد   -

يجرد حروفها ) لم يتعلم حروفها ( من قبل ، لدعم ثقته بنفسه وقدراته . لم  

فيه تم شرحها سابقا . مختلفةجية هننا اتبعنا منأل ا نقرأاب هي  ال كتا  

تكون من فصلين، كتاب للفصل ت  ةأو محوسب  ةكر سواء ورقي نفة الذ  آكل كتاب من الكتب  -

 الدراسي االول وكتاب للفصل الدراس الثاني .

 قصص منهاج المتسوى االول :

-:بثالث مستويات قصة (  36مدعم ب )منهاج المتسوى االول   

 مبتدئ : ويتكون من 28 قصة ، كامل الحروف الهجائية للغة العربية .

  متوسط  : ويتكون من 13 قصة ، حروف دروس الفصل االول ماعدا )االلف والواو والياء(

  متقدم : ويتكون من 12 قصة ، حروف دروس الفصل الدراسي الثاني .
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 مميزات هذه القصص :

 - متوفرة على موقعنا االلكتروني بطريقة التصفح .

لسلة )يوميات رامي مع جده جميل ( وهي تعالج مشاكل حياتية يتعرض لها أطفالنا في س -

 حياتهم اليومية ونعالجها من خالل استخدام تقنية ) الذكاء العاطفي (

 فيهذه السلسلة  تتدرج قصة من قصص من  أكثركل حرف من الحروف الهجائية له  -

 مستوياتها إلى ) المبتدئ ،المتوسط ، المتقدم ( وفق لتقدم الطفل في القراءة واالستعاب .

هذه القصص متدرجة في عدد الكلمات وفي مستوى اللغة بما يتناسب مع تطور حصيلة  -

.قراءتها  أتقني فل اللغوية وعدد الحروف الت  الط    

تفتح هذه القصص فرصة للحوار بين ولي االمر والطفل أو بين المعلم والطالب أو بين  -

في نهايتها . مرشد المدرسة والطالب ، من خالل مناقشة االسئلة الحوارية الموجودة  

- قصص حروف الفصل األول في مستواها المت وسط ، احتوت أحدثها على حبكة درامية 

ض ادفة وتساعد في مواجهة وتعديل بعطفال على القراءة ولكي تكون القصص هشجيع األلت 

ير قادرين على طفال في هذه المرحلة العمرية غالسلوكيات لدى أطفالنا ، ولكن كون أن األ

قراءة قصة طويلة ، تم عمل ورقة عمل باسم )رسالة إلى المستقبل( موجهة للمربي لتساعده 

واردة في القصة .ا الى حل للحبكة الدرامية الفي فتح حوار مع الطفل للوصل معً   

كيف ؟!، أنها تزيد من ثقة الطفل في قدرته على القراءة ، وآخر ميزة وأهم ميزة ربما  -  

 لقد أخذنا بعين االعتبار أن تحتوي كلمات القصة وخاصة المستوى المبتدئ منها على 

 كتب ،كتبناالحروف التي درسها الطفل سابقًا ) وفق ترتيب دراسة وتجريد الحروف في 

عتمدنا على مقولة "ما نتقنه وا، ا الشرح التفصيلي لها سابقً التي تم   (غة العربية صديقي في الل

 نحبه ، وما النتقنه نتجنبه ".

جنا المتكامل كتابة والتعبير من خالل منهاأطفالنا لمهارة القراءة واللذلك كان هذفنا اتقان 

.(منهاج المتسوى االول )  

 

http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=2724
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=1753
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=1755
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=4724
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=4724
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=4724
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=2725
http://daralsadeq.com/ar/ContentViewer.aspx?content=1752

