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TPRS: Teaching Proficiency through

Reading and Storytelling  

According to its founder, Blaine Ray:

TPRS® is a method of second-language 

teaching that uses highly-interactive 

stories to provide comprehensible input 

and create a feeling of  “I am so getting 

this.”



Comprehensible Input

Speech whose meaning (or message) you 
can understand.

 Is language which is comprehensible to the 
learner and slightly above their ability to 
produce

 Is in the target language and is 
contextualized. 

 Is relevant to real communication and 
includes frequent checks for understanding



Creating Comprehensible Input
 In many language classrooms, sometimes the focus is ONLY on 

words.

INSTEAD…

 There are strategies that can be adopted to make input 
comprehensible for students.

 focus should be also on the use of images, facial expressions, 
gestures, modeling responses, PowerPoint resources, 
graphics, and even mind maps

 Always remember that learners need a bank of tools and 
strategies to meet their needs. No one strategy can ever be 
the answer for all students. 

 Teachers can draw on a variety of resources in order to make 
input comprehensible for different students. 



Key Components of TPRS

Repetition: 

1.Repetitive questions

2.Continually starting over

3.Adding details

4.Use of multiple locations

5. Multiple characters

6.Verifying details (with actors and with the class)



Key Components of TPRS

Story Retell:

1) Students should frequently retell the story to their partners.

2) After the story ends, have one of the students retell the entire 
story to the class.

.لكل قصة هناك مشكلة و من خالل سياق القصة نعمل على حل المشكلة 

نكرر دائماً التراكيب اللغوية التي نريدها في أكثر من موقع في القصة

.......أريد أن آكل، أذهب إلى، أبحث عن  ، ألَن ، بسبب، لذلك : تراكيب لغوية 

ضع لوحة ألدوات اإلستفهام بجانب السبورة: مهم



Circling

1. Positive statement

2. ? with a yes answer

3. Either/or questions

4. ? with a no answer

5. Restate the negative and restate the positive

6. Who?

7. What?   Where?   When?    How?    Why?
How much?,   etc…  

8. Positive statement



Practice with Circling

خالد طالب مجتهد:       مثال

هل خالد طالب مجتهد؟

هل خالد طالب كسول؟

هل خالد طالب كسول أو مجتهد؟

من طالب مجتهد؟

خالد طالب مجتهد ألنُه يعمل الواجب دائماً 



Background Information

دائماً نبدأ القصة بإختيار الممثلون و نبني 
:الشخصية من خالل إختيار

األسم، صفات، السكن، و أي شيء نريد أن 
نضيفُه للشخصية 

.هذا يكون قبل البدأ بالقصة 

ـ تدريب  



وحدة الطعام   : الوحدة 

What?  ما؟

What? ماذا؟

Who? َمن؟

Is?  َهل؟

Why? لماذا؟

Where? أيَن؟

How much? كم؟

How? كيف؟



كلمات القصة 
 Cow

 Monkey

 He wants to

 He doesn’t have

 He sleeps

 Bill

 Rich

 Poor

 Because

 Because he

 Hungry

 He wants to eat

بقرة

قِرد

يريد أن

ليس عندهُ 

ينام

فاتورة

غني

فقير

ألن  

ألنهُ 

جائع

يريد أن يأكل



القرد الجائع
. القرد فقير، ليس عندهُ بيت يناُم في الشارع. وهو بشع هناك قرد أسمهُ بوتس ، القرد قصير

.هي سعيدة. البقرة عندها بيت و هي بقرة غنية. هناَك بقرة أسمها أليسا ، البقرة كبيرة

.هناك مشكلة ، القرد جائع و ليس عندهُ مال ألنهُ فقير 

. القرد يبكي ألنهُ جائع. في يوم ما، القرد يناُم في الشارع البقرة ترى القرد

ما المشكلة؟: البقرة تقول 

!أنا جائع: القرد يقول

لماذا ال تأكل؟: البقرة تقول

أنا فقير ، ليس عندي مال: القرد يقول

هل تريد أن تأكل في المطعم؟: البقرة تقول

نعمنعم ، : القرد



-المطعمفي 

ماذا تريد أن تأكل؟: النادلة

.أريد أن آكل دجاج، لحم، بطاطا و أرز: القرد 

(طعام عربي) أريد أن آكل بيتزا و شاورما : البقرة

ماذا تريد أن تشرب؟: النادلة

أريد أن أشرب عصير برتقال: القرد

أريد أن أشرب قهوة مع حليب: البقرة

هذه الفاتورة: النادلة

شكرا  : البقرة

.شكرا  يا أليسا: و يقول! القرد األن ،سعيد و ليس جائع

الجائعالقرد 
(continued)



القراءةو اإلستماع –تدريبات 

Written comprehension check–

Purpose: used as a formative 

assessment to monitor comprehension

Practice: Teacher stops reading every 

so often to ask a quick question about 

what was just read to the class. 

Students respond on individual white 

boards and reveal their answers at the 

same time. 



القراءةو اإلستماع –تدريبات 

Gestures - Teacher reads aloud and 

students gesture

Illustration- Teacher reads aloud and 

students draw (what they understood) 

in a grid of 4 or 6 boxes



تدريبات التكلم

Pair Retells: Two/three students take 

turns retelling the story to each other 

with or without a prop (picture, 

outline, guide words)



تدريبات التكلم

Index card retells: Every student’s name 

is written on an index card. Draw the 

names of 3-4 students to retell after 

each major story. (Grade them using a 

rubric for a speaking grade.) 

Every 15-20 minutes,  just stop the 

story and have students summarize to 

partners what has happened so far. 



التكلم: تدريبات 
A One-Word Story (Pair or Group)

-A group of students sit in a circle. 

-One participant says a word. 

-Someone else in the group says another word. 

-Students continue in this way until the words 
come together as a story or someone makes a 
mistake.

-If a mistake is made, the participants need to 
start the story again with a new word.



التكلم: تدريبات 

 Small-Group Speaking Assessment:

-With your group, you will have 10 minutes to draw 
out a four-scene story AND to practice what story you 
will tell. 

-There can’t be any words, letters, numbers, or 
symbols written on any of the pictures.   

-Also, you are not being graded on your artwork, so 
don’t spend your whole time drawing out the story.

-Each group will be randomly called upon to share 
their story.  Each member will talk about one square 
aloud to the other groups. (You can’t use a cheat 
sheet. You can only use the pictures to help you 
remember what to say.)



تدريبات التكلم

Whole-Class Speaking Assessment:

-Using the displayed pictures, you will talk 
about one frame at random in Arabic.

-Each participant will be randomly called 
upon. When it’s your turn, roll the dice. 

-The number on the dice will determine 
which frame you will need to talk about. 

-You will have no more than 30 seconds to 
say something about the picture.



الكتابة: تدريبات 
 Timed Writing: 

1) Write a story. You will have 10 minutes to write as quickly and as 
descriptively as possible. 

2) You won’t have time to proofread or edit your work. 

3) Write using the best Arabic you know how, and if you make a 
mistake, cross it out and continue writing. 

4) Don’t stop until time is called (Accuracy is usually not graded on 
timed writings).

 Written Retells:

1) Students use guide words/pictures/ outline to write what they 
remember from the story.

2) Write a 75-word story using 8 of the following words:        
يوجد  مطار   شاطيء   مريض   ُمهم   شمال    ُمعتدل    ُفندق   لكن   
ر   الُعطلة قر 



Embedded Reading

An embedded reading is made up of 

versions of a text . Each version has 

the previous one  “embedded” within 

it.

The simplest text version is called the 

base reading.  This reading may 

include key structures of the language.



How is embedded reading created?

1) By creating a base reading and adding 
details and information to create 

additional versions.

2) Pulling details and information out of a 
longer reading to create shorter, simpler 
versions.  



:مثال

سوزان تسكن في شيكاغو، هي بشعة و 
.عندها كتاب

.سوزان ال تجد الكتاب

.سوزان حزينة 



2القراءة 

هي.  في شارع اشالند و تسكن في شقة كبيرة سوزان تسكن في شيكاغو

.لغة عربية عندها كتاب. لكنها طويلة  بشعة

و ال تعرف أيَن الكتابسوزان ال تجد الكتاب

ألنها تريد أن تذهب إلى المدرسة و ال تجد الكتاب  سوزان حزينة

ن الكتاب تبحُث عن الكتاب تحَت الطاولة لكنها ال تجدُ الكتاب ، ثَُم تبحُث ع

.عند النافذة و لكن ال تجدُ الكتاب



3القراءة 
عندها كتاب لغة . هي بشعة لكنها طويلة  .  سوزان  تسكن في شيكاغو في شارع اشالند و تسكن في شقة كبيرة  

.عربية 

سوزان ال تجد الكتاب و ال تعرف أيَن الكتاب

38تسكن سوزان مع أمها ، اسم أمها ماري و ماري جميلة و بدينة ، عمرها 

سوزان حزينة ألنها تريد أن تذهب إلى المدرسة و ال تجد الكتاب  

.بتبحُث عن الكتاب تحَت الطاولة لكنها ال تجدُ الكتاب ، ثَُم تبحُث عن الكتاب عند النافذة و لكن ال تجدُ الكتا

يا أمي أين كتابي؟: سوزان تقول 

الكتاب بجانب الحاسوب: األم تقول

سوزان تبحث عن الكتاب بجانب الحاسوب ، لكن ال تجد الكتاب

الكتاب ليس بجانب الحاسوب : سوزان تقول



Movie Talk

-What is a Movie Talk?

 A Movie Talk is a narration that explains a movie.

 Students can name objects, describe actions, explain 
characters, their emotions and dialogue.

https://www.youtube.com/watch?v=Lc-vINJmhNk

..\..\Videos\Alarm.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Lc-vINJmhNk
../../Videos/Alarm.mp4


Activities for Movie Talk

Listening:

الحرف المناسب للصورة التي تصف أكتب 
:الجملة التي يقولها األستاذ

Writing:

أكتب قصة من الصور المعطاة



الكتابة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



القراءة
فادي طالب وسيم و طويل و لكن عنده مشكلة فهو كسول جدا  . فادي طالب في جامعة أريزونا و يسكن في شقٍة صغيرة على الطابق الثامن 

. هو يحب النوم كثيرا  و دائما  ينهُض متأخرا  و هو دائما  يتثاوب   . و ليس نشيط 

ر أن يضع منبهات في جميع غرف البيت و في الحمام و في المطبخ أيضا   .فكََّر فادي كثيرا  ليحل هذه المشكلة و قرَّ

.كان فادي نائما   و في الساعة الثامنة سمع صوت موسيقى و لكنه لم ينهض و بعد ذلك رن المنبه و لم ينهض فادي في الصباح 

في النهاية أصبح فادي غاضبا  و أخرج المسدس و . مرات و لم ينهض فادي10فادي كسول جدا  و ال يريد أن ينهض و المنبه رن أكثر من 
بعد ساعتين سمع فادي المنبه و لكن لم يعرف أين هو ، بحَث فادي عن المنبه في جميع األماكن في الغرفة و. أطلَق رصاصة على المنبه 

. أخيرا  وجد المنبه في خزانة الكتب

اك فادي نام و هو يفرشي أسنانه و الحمد هلل كان هن! يا هللا. ذهب فادي إلى الحمام ليستخدم الحمام و بدأ يفرشي أسنانهُ و هو يستعمُل الحمام 
و لكنه نام وهو يحضر . غسَّل فادي يديِه و ذهب إلى المطبخ ليحضر الفطور . منبه في خزانة الحمام و إستيقظ فادي من صوت المنبه 

.الفطور و الحمد هلل كان هناك منبه آخر و نهض فادي من النوم

كن و هو يشاهد التلفاز ، طبعا  فادي نعَس و أراد أن ينام ل.بعد ذلك مشى لغرفة الجلوس ليأكل الفطور و جلس على األريكة ليشاهد التلفاز 
. المنبه رنَّ و وقَع فادي على األرض و أصبح فادي غضبان و حطم كل المنبهات في البيت 

نظر إلى . لبس فادي بدلة و غادر البيت ليذهب إلى الجامعة و ركب المصعد و بينما المصعد ينزل سمع صوت المنبه و لكن أين المنبه 
. في المصعد و المنبه كان في شعره و خاف فادي كثيرا  آةالمر

. كان كابوسا  مخيفا  . المفاجأة كانت أن فادي كان يحلم و نهض من النوم 



األسئلة و المصادر

 http://blaineraytprs.com/

 https://tprstorytelling.com/

 http://embeddedreading.com/

 http://martinabex.com/

 For any questions or additional information, 
please email me at :

fabughoush@gmail.com 

http://blaineraytprs.com/
https://tprstorytelling.com/
http://embeddedreading.com/
http://martinabex.com/

