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 برنامج التعليم املساند لطالب املرحلة االبتدائية الدنيا

Supporting Education Program for Lower Elementary Students. 
 
 :التعريف بالبرنامج 

 التربية والتعليم لتقديم دعم إضافي مكثف ومركز لطلبة الصفينبرنامج التعليم المساند هو برنامج تقدمه دائرة 
الثالث والرابع في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وهو برنامج يمتد من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 

 نهايته.
 
 الفئة المستهدفة: 

 

 طالب الصف الثالث والرابع األساسي.
 

 :يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التالي 
 .دعم تعلم الطلبة لمهارات القراءة والكتابة والحساب 
 .تمكين الطلبة من المهارات األساسية في مادتي اللغة العربية والرياضيات 
  .تقديم فرص إضافية للطلبة لمزيد من التدريب والممارسة وصواًل إلى مستوى مقبول من اإلتقان 
 .تعزيز ثقة الطالب بنفسه 

 
  :مكونات البرنامج 

ي دورًا أساسيًا ف الدائموبهذا يلعب المعلم  ،هو المسئول األول عن تعلم جميع الطلبةالدائم ال شك أن المعلم 
 تنفيذ هذا البرنامج،

 أهم مكونات وروافد هذا البرنامج: 
 .معلم مساند لمادة اللغة العربية وآخر لمادة الرياضيات 
 .مجموعة من أوراق العمل المساندة لتعلم الطلبة 
 لة وتوجيهات للمعلم المساند.أد 
  .عداده لدوره الداعم والمعزز  برنامج تدريبي مكثف لتمكين المعلم المساند وا 
   مركز التطوير التربوي، وحدة ضمان الجودة ، وحدة :هيكلية دعم يشارك فيها جميع المستويات التربوية وهي

 التطوير المهني والمنهاج ،وكادر المناطق التعليمية.
  حصة أسبوعية توزع كالتالي: 24المعلم المساند نصاب 

  .ثالث حصص لكل شعبة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات يعمل فيها المعلم المساند منفردًا 
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 .يتحكم في عدد الحصص المنفردة في كل تخصص عدد الشعب في المدرسة 
  الدائمباقي الحصص يقوم المعلم المساند بمرافقة المعلم. 
  ( يرافق المعلم الدائم وله نفس المهام من حيث متابعة الطالب 9-5ة من صف )المساندمعلم

 متدني التحصيل وتدقيق كراساتهم.
 

( حصة دراسية لكل صف 36الجدول المدرسي بحيث تصبح عدد حصص الصفين الثالث والرابع ) يتم إعداد
 أسبوعيًا.

 يقوم مدير المدرسة بإعداد جدول مدرسي جديد بحيث تصبح حصة المساندة ضمن الجدول األساسي للمدرسة.
 
 :آلية تنفيذ البرنامج 
 يصل فيه إلى المدرسة. يستلم المعلم المساند جدول حصص المساندة في أول يوم عمل 
 .يستلم المعلم المساند جدول حصص المعلم النظامي موضحًا فيه الشعب التي سيرافقه فيها 
  يرافق المعلم المساند المعلم الدائم في األسبوع األول من بداية الفصل ليتعرف على الطالب ومستوياتهم ثم

 يبدأ التدريس منفردا من األسبوع الثاني بالتنسيق مع المعلم الدائم. 
 طلبته.ل طالع المعلم المساند على مهامه وتعريفه بالمدرسة والهيئة التدريسية ويعرفهايقوم مدير المدرسة ب 
   في الحصص التي يعمل بها المعلم منفردًا يطلع المعلم المساند على أوراق العمل والتوجيهات التي أعدها

 مركز التطوير التربوي ويلتزم العمل بها.
  .يلتحق المعلم المساند ببرنامج يستهدف آلية التخطيط والتنفيذ وتقويم الحصة الصفية 
  د المعلم المساند بتقديم أنشطة تناسب الطلبة المتفوقين، ويتابع المعلم المسان يقوم المعلم الدائم بالتنسيق مع

أداء الطلبة من خالل أوراق العمل والتي ستقدم على شكل كراسة تبقى في حوزة الطالب إلفساح الفرصة أمام 
 الطالب وأولياء األمور المتابعة وتقديم الدعم.

 

 دور المعلم المساند: 
 ورقة العمل. خطة يومية لتنفيذ يقوم المعلم بإعداد 
   في حالة مرافقة المعلم المساند المعلم الدائم يقوم المعلم المساند بمتابعة األعمال الكتابية وتدقيقها للطلبة

 والمساعدة في إدارة الصف.
 ئم.أثناء الحصص المنفردة وخالل تواجده مع المعلم الدا الكتابية ةبلفي تدقيق أعمال الط يشارك المعلم المساند 
 .يرصد في سجل خاص تأمالته ومالحظاته اليومية حول أداء الطلبة واحتياجاتهم التعليمية 
 .يحرص على تقديم الدعم والتعزيز لفئة الطلبة المستهدفين 
 كالة الغوث الدوليةباألنظمة والقوانين المعمول بها في المدرسة والمنبثقة من سياسة و  يتقيد 
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 .دور المعلم الدائم وعالقته بالمعلم المساند 
 

 .يدعم ويتابع المعلم المساند في إعداد وتنفيذ أوراق العمل 
 .يعد أوراق عمل للطلبة المتفوقين وتزويد المعلم المساند بها 
 .يقرر لمدير المدرسة عن سير العمل ومدى تقدم الطلبة 
  بمتابعة السجالت الخاصة بالمعلم المساند ومساعدته في تجاوز أي عقبات يمكن أن يقوم المعلم الدائم

 تواجهه
   

 :دور مدير المدرسة 
  أخذا بعين االعتبار جدول حصص المعلم المساند جدول الحصص المدرسيةيعد. 
 ر التسهيالت المادية والمعنوية الالزمة.يوف 
 تقدم الطلبة.الدائم والمعلم المساند ويرصد مدى أداء المعلم  يتابع 
 

  :دور المختص التربوي 
 

 ص داعمة وموجهة للمعلم المساند في الحصعلى األقل زيارتين، لكل معلم مساند تكون  ذ زيارات صفيةينف
 المنفردة.

 .تقديم تغذية راجعة عن أداء المعلمين وجودة أوراق العمل لمزيد من المتابعة 
 

 لدعم االستراتيجي:دور وحدات ا 
 

 .تنفيذ زيارات مدرسية موجهة للوقوف على مدى تقدم البرنامج من خالل جداول زيارات معدة مسبقا 
 

 :تعليمات إدارية  
 بأي حال من األحوال. دائمالمعلم البمهام المعلم المساند يكلف  ال 
  ط.كلف المعلم المساند بأي أعمال أخرى تعيق عمله مثل حصص االحتيايال  
 لمعلم المساند في األنشطة المدرسية التي توفر له خبرة يستفاد منها.شارك اي 
  بأي مهام إدارية.عدم تكليف المعلم 
  أعمال المعلمين المساندين. ونائبهيتابع المدير 
 التوقيع و  تعريف المعلم المساند بجميع القوانين واللوائح والتعليمات التربوية والفنية المعمول بها في المدرسة

 عليها.



 13 من 5 صفحة

  األنابيب )ِمن حمل العصى و  العقاب البدني بكافة أشكاله ومظاهرهدائرة التربية والتعليم تؤكد على منع
 إلخ(.... ،المطاطية

  جراءات المتابعة لمنع العقاب في المدارساإلدارة المدرسية تخذ ت  .كافة التدابير والتعليمات وا 
    -راسة كل مساحات الكواستثمار ، ويكتفى بالحد األدنى بطلب العديد من الكراسات لبةإرهاق الط عدم

ية أولياء االقتصادية التي يعاني منها غالب وال يجوز تغليف )تجليد( الكراسة رحمة بأبنائنا ومراعاة للظروف
 األمور.

 - استخدام شعار األونروا أو الظهور باسم األونروا على مواقع التواصل  ايرجى العلم أنه يمنع منعًا بات
 .االجتماعي والمنتديات المختلفة دون إذن مسبق من دائرة اإلعالم بوكالة الغوث الدولية
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 أوراق العمل اخلاصة مبادة اللغة العربية للصف الثالث األساسي لتنفيذالدليل اإلرشادي 
 الورقة األولى

 دقائق (  10)     نشاط المحادثة:أواًل: 

 . ) بسيط (لحصة لتهيئة أذهان التالميذ  -
 .المحادثة  صورةعرض  -
  . الصورةإتاحة الفرصة للتالميذ لتأمل  -
تحدث  ،يعطى المعلم الطالب الحرية الكاملة للتعبير عن الصورة من خالل طرح السؤال اآلتي )التعبير الحر(  -

، أو ماذا تشاهد في الصورة األولى . يكرر المعلم السؤال أكثر من مرة. يشجع المعلم  عّما تشاهده في الصورة
 . الحرالتالميذ على التعبير 

لمعلم باألسئلة ، ويتدرج ا الصورة األولى) التعبير الموجه ( يطبق المعلم أسلوب الحوار والمناقشة للتعبير عن   -
ش المعلم الجوانب التي لم يعبر عنها التالميذ ، أو التي يجب ) يناقمن الفهم إلى التحليل إلى نقد الصورة .

 أن يبرزها (
تخدمة ) ينوع المعلم في االستراتيجيات المس يطلب المعلم من التالميذ التعبير عن الصور األولى بجملة واحدة. -

 عمل مجموعات . تعبير فردي ، عمل ثنائي ..... ( 
 المعلم الصغير في طرح أسئلة عن اللوحة .يتيح المعلم المجال للطلبة للقيام بدور  -
 ) تكليف الطلبة بإجابة نشاط المحادثة الوارد في ورقة العمل ( . تقويم تكويني -
 ) رصد إجابات التالميذ ( تدقيق النشاط مع التركيز على الفئة المتوسطة . -

 

 دقيقة ( 20)  ثانيًا : نشاط  َفْهم اْلَمقروء:
 .للفقرةمن قبل المعلم  النموذجيةقراءة ال -
 ) المعلم الصغير ( قراءة طالب أو طالبين من الطلبة المجيدين للفقرة الواردة في ورقة العمل . -
 وسريعة (  ،. ) مناقشة بسيطة فقرةللستنتاج الفكرة العامة المناقشة الفهم العام  -
 يتيح المعلم المجال لقراءة الدرس مرة أخرى من قبل عدد من الطلبة . -
 الوارد في ورقة العمل ( فهم المقروء) تكليف الطلبة بإجابة الجزء األول من نشاط  .يم تكويني تقو  -
 ) رصد إجابات التالميذ (                                 تدقيق النشاط مع التركيز على الفئة المتوسطة . -
 النشاط عن السبورة (إجابة التدريب على السبورة . ) إتاحة الفرصة للفئة المتوسطة بقراءة  -
 .يتخلل القراءة مناقشة شفوية للمهارات التي سبق تعلمها الطلبة،مرة أخرى من قبل عدد من قراءة الفقرة  -
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َرة َكِلَمًة بَحَسب اْسَتْخِرج ِمَن اْلِفقْ ) تكليف الطلبة بإجابة الجزء الثاني من نشاط فهم المقروء "  تقويم تكويني . -
 ( اْلَمْطلوب: "

 ) رصد إجابات التالميذ (                                 النشاط مع التركيز على الفئة المتوسطة .تدقيق  -
 إجابة التدريب على السبورة . ) إتاحة الفرصة للفئة المتوسطة بقراءة النشاط عن السبورة ( -

 

 الورقة الثانية
 . ) بسيط (لحصة لتهيئة أذهان التالميذ  -
اعتماد الطريقة القياسية لتنفيذ هذه الحصة حيث يقدم المعلم النمط اللغوي المحدد في ورقة العمل ، ويجري  -

 مع التالميذ حوله. حوار
 بمشاركة التالميذ. شفوياً األول  النمط اللغويعلى عدة أمثلة المعلم  قدمي -
 .على السبورة النمط اللغويعلى مثااًل أو مثالين المعلم  يكتب -
 ) تكليف الطلبة بإجابة النشاط األول الوارد في ورقة العمل ( تكويني . تقويم -
 ) رصد إجابات التالميذ (                                تدقيق النشاط مع التركيز على الفئة المتوسطة .  -
 إجابة التدريب على السبورة . ) إتاحة الفرصة للفئة المتوسطة بقراءة النشاط عن السبورة ( -
 رار الخطوات السابقة إذا اشتملت الورقة على أكثر من نمط لغوي. ) مهارة (تك -

لعمل ضمن العاب التربوية والمسابقات األالحرية في استخدام الطريقة أو االستراتيجية المناسبة " للمعلم  * )
 . مجموعات .....  (

 

 ةلثالورقة الثا
 دقيقة ( 20)  أواًل اإلمالء :

 على ثالثة أنواع من اإلمالء .) مهارات إمالئية ، ِإْمالًء َغْيُر َمْنظور، لتحتوي أوراق العم -
 .(اْخِتباِري ِإْمالءً 
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 أـ المهارات اإلمالئية:
 . ) بسيط (لحصة لتهيئة أذهان التالميذ  -
وار حاعتماد الطريقة القياسية لتنفيذ هذه الحصة حيث يقدم المعلم المهارة المحددة في ورقة العمل ، ويجري  -

 مع التالميذ حوله.
 بمشاركة التالميذ. شفوياً اإلمالئية  المهارةعلى عدة أمثلة المعلم  قدمي -
 .المهارة على السبورةعلى مثااًل أو مثالين المعلم  يكتب -
 ) تكليف الطلبة بإجابة النشاط األول الوارد في ورقة العمل ( تقويم تكويني . -
 المتوسطة .                                 ) رصد إجابات التالميذ (تدقيق النشاط مع التركيز على الفئة  -
 إجابة التدريب على السبورة . ) إتاحة الفرصة للفئة المتوسطة بقراءة النشاط عن السبورة ( -
 

 ب / خطوات تدريس اإلمالء غير المنظور :
 . تهيئة التالميذ للحصة بطريقة مناسبة 
  . قراءة المعلم للقطعة ، ليلم التالميذ بفكرتها العامة 
  . مناقشة المعنى العام ببعض األسئلة ، الختيار مدى فهمهم لما استمعوا إليه 
  م توظيف ثكتابة بعضها على السبورة ، فردات الصعبة التي في القطعة ، و كلمات مشابهة للم ئةتهج

 لطالب على التهجئة الصوتية بصورة جيدة () يجب تدريب ا هذه الكلمات في جمل كاملة .
  . االستعداد للكتابة ، و في أثناء ذلك يمحو المعلم الكلمات التي على السبورة 
   الكلمات  ، وإلدراك المتشابه بين الكلمات الصعبة وثانية ، ليتهيأ التالميذ للكتابةقراءة المعلم للقطعة مرة

 المتماثلة.
  . إمالء القطعة جملة جملة مرة واحدة ، لحمل التالميذ على حسن اإلصغاء ، و جودة االنتباه 
  رة ثالثة لتدارك األخطاء و النقصقراءة المعلم للقطعة م. 
   جمع الكراسات بطريقة منظمة و هادئة لتصحيحها 
 

 ج / خطوات تدريس اإلمالء االختباري :
  المنظور مع اإلشارة إلى أن الكلمات الصعبة ال يتم كتابتها و ال خطواته هي نفس خطوات اإلمالء غير

 تهجئتها على السبورة .
 
 
 



 13 من 9 صفحة

 دقيقة (  25) : ثانيًا: التعبير
 ،جمل تحتوي أوراق العمل على عدة أنواع من أشكال التعبير تبدأ من إعادة ترتيب مجموعة

 وهذه مجموعة من الخطوات العامة لتنفيذ التعبير. وكتابتها ، إلى كتابة فقرة عن شيء محدد.
 . ) بسيط (لحصة لتهيئة أذهان التالميذ  -
ابتها بمشاركة ، ويقوم بإجالتعبير الوارد في ورقة العمل على السبورة نمطمثااًل أو مثالين تحاكي المعلم  يكتب -

 التالميذ. 
 الوارد في ورقة العمل ( نشاط التعبير) تكليف الطلبة بإجابة  تقويم تكويني . -
 تدقيق النشاط مع التركيز على الفئة المتوسطة .                                 ) رصد إجابات التالميذ ( -
 إجابة التدريب على السبورة .  -

 مالحظة : يجب التركيز في هذه الحصة على قراءة وكتابة التالميذ خاصة الفئة المتوسطة بشكل كبير.

 

  



 13 من 10 صفحة

 أوراق العمل اخلاصة مبادة اللغة العربية للصف الرابع األساسي لتنفيذالدليل اإلرشادي 
 

 تعليمات عامة:
 تهيئة الطلبة قبل البدء بالدرس. .1

 االهتمام بالطلبة ذوي األداء المتوسط والمتدني. .2

 توظيف الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم المناسبة. .3

 وجودة الخط من قبل المعلم والطلبة.االهتمام بالتنظيم والترتيب  .4

 عليماتاإلمالء( مراعيا الت –التدريبات اللغوية  –إعداد خطة درسية متكاملة لتنفيذ ورقة العمل )فهم المقروء  .5
 التالية:

 فهم المقروء:
 يقرأ المعلم الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة )قراءة القدوة(. .1

 الفقرة أو جزءا منها )قراءة المحاكاة( يكلف المعلم بعض الطلبة المجيدين قراءة .2

 يكلف المعلم الطلبة ذوي األداء المتوسط والمتدني قراءة الفقرة أو جزءًا منها. .3

 يناقش المعلم شفوياًّ الفقرة من حيث الشكل والمضمون. .4

 :يكلف المعلم الطلبة حل التدريبات الواردة في ورقة العمل مع توظيف استراتيجية التعلم النشط ومنها .5
ي العمل ف –العمل الزوجي -تعلم األقران  –االكتشاف الموجه  -فكر زاوج شارك -)الحوار والمناقشة 

 لعب األدوار ...إلخ(. –العصف الفكري  –مجموعات 

 يصحح المعلم كراسات الطلبة مع مراعاة تقديم التغذية الراجعة الفردية أو الجماعية. .6

 هم.يصوب المعلم أخطاء الطلبة ويتابع كراسات .7

 تكليف الطلبة بنشاط بيتي موجه في نهاية الحصة. .8

 

 التدريبات اللغوية واإلمالء:
 يقوم المعلم بعرض أمثلة حول المهارة المطلوبة ويناقشها مع الطلبة، ويعمل على تعزيزها. .1

 يوظف المعلم التدريبات الواردة في بطاقة العمل كأنشطة كتابية أثناء الحصة. .2

 كراسات الطلبة وتقديم التغذية الراجعة الفردية أو الجماعية.يقوم المعلم بتصحيح  .3

 يهتم المعلم بالمهارة التي يشيع فيها الخطأ ويثبتها من خالل التركيز بالشرح والتوضيح. .4

 يهتم المعلم بترتيب الكراسات وتنظيمها من قبل الطلبة. .5

 تكليف الطلبة بنشاط بيتي يعزز المهارة موضوع الدرس.  .6

 
 
 



 13 من 11 صفحة

 أوراق العمل الخاصة بمادة الرياضيات للصف الثالث األساسيالدليل اإلرشادي لتنفيذ 
 

 

اإلعداد الكامل  لموضوع البطاقة كحضور ذهني للمعلم المساند  للموضوع من حيث األهداف 
 الختامي . –والتقويم التكويني  –والبنود االختبارية  –المتطلب األساسي  –
 

 تهيئة الطلبة للحصة .

 

 إعطاء مثال حول المهارة ومناقشة الطلبة في ذلك .

 

 

 إعطاء التدريبات المتضمنة للمهارة بشكل متسلسل ومنطقي .

 

 توظيف أساليب التعلم النشط  خالل تنفيذ البطاقات بما يناسب تحقيق األهداف .

 

 . تصحيح ومتابعة أوراق  العمل بدقة وكتابة المالحظات والتغذية الراجعة لكل طالب

 

 توظيف أساليب التعزيز المناسبة الستثارة الدافعية عند الطلبة .

 

 . التواصل والتناغم مع المعلم األساسي وتقديم التغذية الراجعة له حول مستويات الطلبة

 

التركيز على جميع الطلبة أثناء الحصة وخاصة الطلبة أصحاب الحاجات من الضعفاء 

 بالتعاون مع المعلم األساسي (والمتفوقين )إعداد بطاقات تفوق 

 

 

 

 

 

 

 



 13 من 12 صفحة

 أوراق العمل اخلاصة مبادة الرياضيات للصف الرابع األساسي لتنفيذالدليل اإلرشادي 
 

 تنظيم العالقة بين المعلم المساند والمعلم الدائم** 

 خطة عمل المعلم المساند يتم بناءها بالتوافق مع معلم الصف الدائم. -1
 حصص أسبوعيًا لكل شعبة.ينفذ المعلم المساند ثالث  -2
 يعد المعلم المساند خطته اليومية مستندًا على أوراق العمل الخاصة. -3
 تيحرص المعلم المساند على تحديد المتطلبات األساسية واقتراح األدوات واالستراتيجيا -4

 المناسب لتنفيذ درسه.
 ورقة العمل التي سيتم تنفيذها قد سبق بأن المعلم الرسمي قام بشرح موضوعاتها. التأكد أن -5
 يراعى المعلم المساند توافر عناصر الخطة الدرسية في كراسة اإلعداد.  -6
 مشرف مقيم ُيقدم الدعم الفني للمعلم المساند. الدائم،يعتبر المعلم   -7
ت مع اظهار مالحظا يومي،يحرص المعلم المساند على تقييم أعمال الطلبة الكتابية بشكل   -8

 التقييم على أوراق العمل.
 ُيقدم المعلم المساند التغذية الراجعة للطلبة وللمعلم الدائم حول أداء العام. -9

 .الحصة الواحدةينفذ المعلم المساند ورقة عمل واحدة على األكثر في  -10
 م المساند إثراء ورقة العمل إذا استدعى ذلك.يمكن للمعل  -11
 ينفذ الطلبة األعمال الكتابية على ورقة العمل نفسها. -12
يدون المعلم المساند مالحظات خاصة في سجل خاص عن أداء طلبته الذين يحتاجون إلى  -13

 متابعة.


