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مقدمة
تعريف موجز بمناهجنا في تعليم اللغة العربية 

هي مجموعة مناهج في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى، وتغطي الم�ستويات التالية: الرو�سة 
)من 3 اإلى 5 �سنوات تقريبا( والتعليم الإبتدائي )من 6 اإلى 11 عاما تقريبا( والتعليم الثانوي )قيد الإعداد 

- من 12 عاما(، وال�سباب. 
وهي مناهج تعليمية متطورة، تعر�ض اللغة العربية عر�سا تربويا �سيقا وتلبي حاجات الأطفال وال�سباب غير 
الناطقين بالعربية والمقيمين في الغرب. وتتميز بال�سمول والتكامل. وهي تنظر اإلى اللغة على اأنها مجموعة 
من المهارات العامة والأن�سطة الخا�سة، ي�سعى المعلم اإلى اإك�سابها الطفل اأو ال�ساب عن طريق التوا�سل 
معه، واإ�سراكه في اكت�سافها ثم اإدراكها ثم معالجتها وتوظيفها، ل عن طريق فر�سها عليه ليتلّقاها بالتلقين.

اإلى تحقيق تعليم العربية لالأطفال باأف�سل الو�سائل واأحدثها من خالل تمكينهم   وتهدف هذه المناهج 
من الكفايات التالية: الكفاية اللغوية )التي ت�سم المهارات اللغوية الأربع : ال�ستماع والكالم والقراءة 
الت�سالية  والكفاية  النحوية(  والتراكيب  والمفردات  الأ�سوات  الثالثة:  اللغوية  والعنا�سر   - والكتابة 
)القدرة على الت�سال باأهل اللغة كالما وكتابة( والكفاية الثقافية )عر�ض اأنماط الثقافة العربية الإ�سالمية 
باأ�سلوب جذاب وم�سوق للطفل في هذه ال�سن، واإمداده باألوان من الثقافة العامة الم�ستركة بين الأطفال 

في الغرب في هذه المرحلة(.
تعتمد مجموعة مناهجنا  على اللغة العربية الف�سحى، ول ت�ستخدم اأي لهجة من اللهجات العربية العامة ول 
ت�ستعين بلغة و�سيطة. وتهتدي باأحدث الطرائق والأ�ساليب التي تو�سل اإليها علم تعليم اللغات الأجنبية، 

مع مراعاة طبيعة اللغة العربية. 
وتهتدي مناهجنا كذلك مبقررات وتعليمات الإطار الأوروبي الـَمرجعي وامل�سرتك يف تعليم اللغات احلية يف 
اأوروبا : )Cadre européen commun de référence pour les langues( ال�سادر 
عن الربملان الأوروبي. وميثل هذا الإطار املرجعية الأ�سا�سية التي توجه تعليم اللغات احلية يف اأوروبا من 
جميع النواحي )الأهداف، املحتوى، طرائق واأ�ساليب التدري�ض، الخ...(. وهو نتيجة عمل خرباء 
متخ�س�سني يف تعليم اللغات احلية يف 41 دولة اأوروبية ع�سوة يف الربملان الأوروبي. وهدفنا من ذلك 
هو اأن تاأخذ اللغة العربية مكانتها الالئقة بها يف اأوروبا ويف الغرب عامة اإىل جانب اللغات احلية الأخرى.

�صل�صلة  »اأحب اللغة العربية« الخا�صة بالتعليم االبتدائي 
-  الم�صتوى االأول -.

ي�ستمل الم�ستوى الأول - بداية من 6 �سنوات-  على 5 و�سائل تعليمية :
التلميذ.  1. كتاب 

التمارين.  2. كرا�ض 
3. كرا�ض الخط والإمالء. 

.)CD-ROM( للتلميذ 4. قر�ض �سوئي 
المعلم. 5.حـقيـبة 

: التلميذ  1. كتاب 
ي�سم الكتاب 14 وحدة تعليمية موافقة لـ : 28 حرفا من حروف اللغة العربية، بحيث يقع درا�سة حرفين 

في كل وحدة. 
وقد جاء ت�سميم الوحدات كما يلي :

ومفردات  اأ�سوات  من  اللغوي  الجانب  ي�سم  ق�سير،  �سهل  بحوار  افتتحت كل وحدة   : الحوار   .1
وتعبيرات وتراكيب نحوية. والهدف من الحوار هو ت�سهيل عملية التعلم والتعليم وتمكين التلميذ من 

ا�ستعمال اللغة والتوا�سل بها.
2. الكالم : يحتوي على تمارين الكالم، ب�سكل ثنائي، حتى ُيك�سب التلميذ الطالقة في ا�ستخدام اللغة، 
ولتحقيق التفاعل والم�ساركة والتوا�سل بين التالميذ. وهي ت�ستثمر المادة اللغوية التي وردت في الحوار.

3. الأ�صوات : يتم عر�ض اأ�سوات اللغة العربية �سوتا �سوتا.
4. المفردات الجديدة : وهي مفردات ح�سية م�سورة، هدفها اإثراء ر�سيد الطفل اللغوي، وتزويده 

بمفردات جديدة غير موجودة في ن�ض الحوار. 

: التمارين  2. كرا�س 
جاء ت�سميم التمارين كما يلي :

مكان  بتحديد  وذلك  لل�سوت  ال�سمعي  الدراك  لتثبيت  مترين   : لل�صوت  ال�صـمعي  الإدراك   .1
ال�سوت يف الكلمة املنطوقة �سفهيا )يف اأول اأو و�سط اأو اآخر الكلمة(.
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وحدات امل�ستوى الأول ودرو�سه :

ي�سم هذا امل�ستوى )14( وحدة، وتتاألف كل وحدة من ق�سمني : كل ق�سم خم�س�ض لدرا�سة حرف واحد جديد. 
يـتـكون الق�سم الأول من )6( درو�ض مق�سمة اإىل )14( ح�سة )يتاألف كل در�ض من ح�سة اأو اأكرث(. 

اأما يف الق�سم الثاين  فيتكون من )5( درو�ض مق�سمة اإىل )12( ح�سة.

وقد جاء ت�سميم الوحدات كما يلي : 

الق�سم الأول :
2 ح�س�ض احلوار     الدر�ض الأول :  

1 ح�سـة الكالم     الدر�ض الثاين :  
4 ح�س�ض املفردات اجلديدة   الدر�ض الثالث :  
3 ح�س�ض الأ�سوات والقراءة   الدر�ض الرابع :  
3 ح�س�ض الكتابة     الدر�ض اخلام�ض :  

1 ح�سـة التعبري ال�سفهي    الدر�ض ال�ساد�ض :  

الق�سم الثاين :
1 ح�سـة الكالم     الدر�ض الأول :  

4 ح�س�ض املفردات اجلديدة   الدر�ض الثاين :  
3 ح�س�ض الأ�سوات والقراءة   الدر�ض الثالث :  
3 ح�س�ض الكتابة     الدر�ض الرابع :  

1 ح�سـة التعبري ال�سفهي    الدر�ض اخلام�ض :  

وفيما يلي اخلطوات التف�سيلية ل�سري الدرو�ض

2. الإدراك الب�رصي للحرف : مترين لتثبيت الإدراك الب�رصي للحرف وذلك من خالل و�سعه يف 
دائرة.

3. الكتـابة : تدريب التلميذ على كتابة احلروف العربية بح�سب موقعها يف الكلمة، ثم اإك�سابه القدرة 
على ربط احلروف بع�سها ببع�ض لتكوين كلمات.

4. القراءة : قراءة احلروف اجلديدة ثم بع�ض الكلمات والعبارات بتدرج.
5. املفردات : هدفها م�ساعدة التلميذ على حفظ املفردات الواردة يف الوحدة.

القامو�ض الم�سور 
يحتوي كرا�ض التمارين على قامو�ض م�سور ورد في نهاية الكرا�ض، وهو ي�ستمل على الكلمات الح�سية 

التي جاءت في الدرو�ض، حتى تبقى معانيها حية في ذاكرة التلميذ. 

: واالإمالء  الخط  3. كرا�س 
هدف هذا الكرا�ض هو تدريب التلميذ ال�سغير على كتابة الحروف العربية مت�سلة ومنف�سلة من اليمين اإلى 

الي�سار كتابة �سحيحة في حدود التراكيب التي تدرب عليها، واأن ينقل كلمة ثم تعبيرا بخط وا�سح.

للتلميذ )CD-ROM( ي�ستمل على كل محتويات كتاب التلميذ معرو�سة  4. قر�س �صوئي 
بطريقة حيوية وعلى الت�سجيالت ال�سوتية م�سجلة باأ�سوات الأطفال لي�سهل على التالميذ حفظها.

5. حقيبة المعلم :         
تحتوي على : 

اأ - دليل المعلم : الذي يهدف اإلى تزويد المعلم بخطوات �سير الدرو�ض التي �ستمكنه من القيام بالتدري�ض 
القيام  بكيفية  ومقترحات  للمعلم  عامة  اإر�سادات  ت�سمن  وقد  النتائج.  اأف�سل  وتحقيق  فعالة،  بطريقة 

بالتدري�ض. 
ب - كل �سور وكلمات كتاب التلميذ مطبوعة على �سكل بطاقات م�سورة ولوحات ي�ستعملها المعلم 

داخل الق�سم.

والله ولي التوفيق.
الدكتور الحبيب العفا�ض
باري�ض، فرن�سا،  1430هـ/2009م
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الوحدة 1 : ا�سمي - الق�سم الأول  
6 عدد الدرو�ض :  

16 عدد احل�س�ض :  

                     مرحلة التهيئة 
 )ح�سـتان( 

الأهداف :
- َيفهم التالميذ مبداأ ا�ستعمال الدمية )العرو�سة( يف 

الق�سم.
- التدرب على ال�ستماع اإىل اأ�سوات اللغة العربية.

- التدرب على نطق اأ�سوات اللغة العربية.

الو�سائل :
- دمية.

- حركات املعلم واإ�ساراته.
مالحظة :

الهدف من ا�ستعمال الدمية داخل الق�سم هو �رصف 
الو�سيطة  اللغة  ا�ستعمال  عن  ذكية  بطريقة  التالميذ 
اأثناء الدر�ض )وهي اللغة التي يتكلمون بها عادة يف 
اأن  فعو�ض  الأم(.  لغتهم  اأ�سبحت  والتي  املدر�سة 
يطلب املعلم با�ستمرار من التالميذ اأن ل يتكلموا اإل 
بالعربية واأن ل يجيبوا بلغتهم املدر�سية، ينبههم اإىل 
اأنه �سي�ستـظيف يف  الق�سم دمية ل تتكلم اّل بالعربية 
ول تفهم ال اللغة العربية. فهي ل تتكلم ول تفهم 
اأملانية،  اأجنليزية ول  اأخرى )ل فرن�سية ول  لغة  اأي 
لغة  اأية  )اأو  بالفرن�سية  نكلمها  وعندما   :  )... الخ 
اأخرى غري العربية( فهي تغ�سب وتختفي ول تعود 

للظهور ال عندما ت�سمع كالما بالعربية. 
وبهذه الطريقة يتخلى التالميذ �سيئا ف�سيئاعن الكالم 
بلغتهم الأم حتى ل يغ�سبوا الدمية وحتى تبقى بينهم 

يف الق�سم.

احل�سة الأوىل 

 خطوات �سري الدر�ض :

تقدمي الدمية لالأطفال :
- يقوم املعلم ب�رصح مبداأ ا�ستعمال الدمية يف الق�سم 
وذلك باللغة التي يفهمها التالميذ )اأي لغتهم الأم(: 
اللغة  ال  تفهم  ول  بالعربية  اّل  تتكلم  ل  الدمية 
اأية لغة اأخرى  العربية. عندما نكلمها بالفرن�سية )اأو 
ال  للظهور  تعود  ول  وتختفي  تغ�سب  العربية(  غري 

عندما ت�سمع كالما بالعربية.
- يتاأكد املعلم من اأن التالميذ فهموا ماذا عليهم اأن 
اأن  عليهم  )اأي   : وتتكلم  الدمية  تظهر  لكي  يفعلوا 

يتكلموا بالعربية(.
لن  الآن  من  بداية  اأنهم  اإىل  التالميذ  املعلم  ينبه   -
ي�سمعوا ال اللغة العربية والتي �سيتعلمونها عن طريق 

اللعاب والأنا�سيد...الخ 
تظهر  عندها   ،» عليكم  ال�سالم   «  : املعلم  يقول   -
الدمية وتنظر اإىل املعلم وتقول : » ال�سالم عليكم «. 
الدمية  يتكلم عو�ض  الذي  املعلم هو  )بطبيعة احلال 

مع تغيري خفيف يف نربات �سوته(.
- الدمية تنظر اإىل املعلم وت�سري اإىل نف�سها باإ�سبعها 

وتقول : » ا�سمي ميمي «.
- املعلم يفعل نف�ض ال�سيء ويذكر ا�سمها: » ا�سمي 

حممد «.
يتفاعلون مع ما راأوا و�سمعوا : بع�سهم  التالميذ   -
الدمية  الدمية.  �سيكلم  وبع�سهم  املعلم  �سيكلم 

احل�سة الثانية : حفظ اأن�سودة يختارها املعلم. 

تختفي، اأو ُتخفي راأ�سها، لأنها �ست�سمع كالما بغري اللغة 
العربية )بالفرن�سية مثال(.

اأن  اإذا لحظ  البداية  الدر�ض من  املعلم خطوات  يعيد   -
التالميذ مل يفهموا.

- يقول املعلم بع�ض الكلمات بالعربية حتى تظهر الدمية 
من جديد. 

          : احلوار  وتعيد  التالميذ  اأحد  اإىل  الدمية  تتوجه   -
»ال�سالم عليكم. ا�سمي ميمي«

- يجيب التلميذ : » ال�سالم عليكم. ا�سمي �سامي«. 
ويخاطب  الدمية  املعلم  ُيخفي  التلميذ،  ُيجب  مل  اإذا   -

التلميذ باللغة التي يفهمها وي�ساعده على الجابة بالعربية.
- توا�سل الدمية احلوار مع التالميذ. ويقوم كل تلميذ 

بذكر ا�سمه وذلك مب�ساعدة املعلم . 
الكالم  على  يت�سجعوا  حتى  التالميذ  املعلم  ي�سكر   -

بالعربية.
- تختفي الدمية قائلة : » مع ال�سالمة «.

اإىل  التالميذ  «، ويدعو  ال�سالمة  مع   «  : املعلم  يقول   -
ترديد العبارة.

الأهداف :
اإن�سادها بعد كل ح�سة من ح�س�ض  اأن�سودة ثم  - حفظ 

الدرو�ض.
- التدرب على ال�ستماع اإىل اأ�سوات اللغة العربية.

- التدرب على نطق اأ�سوات اللغة العربية.
تعلم  على  يقبل  حتى  التلميذ  نف�ض  يف  ال�رصور  بعث   -

العربية.
- تهذيب ذوق التلميذ واإرهاف ح�سه وتنمية ذاكرته.

الو�سائل :
- الدمية. 

- حركات املعلم واإ�ساراته.
- ان�سودة  يختارها املعلم.

خطوات �سري الدر�ض :
التحفيظ :

- تظهر الدمية وتن�سد الن�سيد.
متثيل  م�ستخدم  متاأين  ب�سوت  الأن�سودة  املعلم  ين�سد   -

احلركات والأ�سوات اأمام التالميذ.
- ي�ستثري املعلم دوافع تالميذها حلفظ الأن�سودة بقراءتها 
الذي يقوم به، ويوجه تالميذه  ملحنة مع بع�ض اليقاع 
اليه، و�رصعان ما ي�ستجيب التالميذ لهذا اليقاع مبحاولة 

تقليده، ويقراأ هذه الأن�سودة بهذه الطريقة مرتني.
- يبداأ املعلم بتحفيظ التالميذ الأن�سودة جزءا جزءا على 

النحو التايل :

-ين�سد املعلم البيت الأول ثم يعود اإىل ال�سطر الأول، 
ذلك  ويكرر  اإعادته،  التالميذ  اأحد  اإىل  ويطلب 
جمموعة من التالميذ فرادى، ثم يكرر التالميذ ذلك 
يف جمموعات  )وقد يق�سم ال�سف اإىل جمموعتني اأو 
اأكرث(، وميكن للمعلم اأن يثري التناف�ض بني املجموعات.

التاكد من  الثاين، وبعد  البيت  اإىل  املعلم  ينتقل  ثم   -
بع�سهم  اإىل  يطلب  التالميذ حفظته  ن�سبة كبرية من  اأن 
اإعادة البيتني معا، وبني احلني والآخر يوجه التالميذ اإىل 

الإن�ساد الزمري اأو اجلماعي )جميع ال�سف(.
- وهكذا حتى ينتهي املعلم من حتفيظ التالميذ الأن�سودة 
اأن يتم ذلك يف  بحيث ين�سدونها كاملة، ول ي�سرتط 
الأن�سودة  التالميذ  يحفظ جميع  اأن  اأو  واحدة،  ح�سة 
يتجاوز  املعلم  فاإن  التالميذ  ميار�سه  ن�ساط  واأي  كلها، 

بهم عنه اإذا �سعر بوجود ملل لديهم.
- وميكن للمعلم اأن يق�سم تالميذه اإىل جمموعتني بحيث 
تن�سد املجموعة الأوىل جزءا )�سطرا اأو بيتا( فرتد عليها 
الذي  البيت  اإن�ساد  اأو  ال�سطر  باإكمال  الثانية  املجموعة 

يليه وهكذا حتى تنتهي الأن�سودة.
ولرت�سيخ حفظ الأن�سودة ميكن للمعلم اأن ي�ستخدمها يف 
الف�سل بني اأوجه الن�ساط املختلفة حينما ي�سعر التالميذ 

بامللل.
ول بد من التذكري هنا اأن املعلم يكتفي باأن يفهم التالميذ 
التف�سيالت،  يف  اخلو�ض  دون  عاما  فهما  الأن�سودة 

ودون اأن ي�رصح لهم الأن�سودة.
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 )ح�ستان( 

1. الأهداف :
يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :

- يحفظ حوارا ق�سريا.
- يتدرب على فهم ما ي�سمع.

الو�سائل :  .2
- الدمية.

- حركات املعلم واإ�ساراته.
- �سورة ن�ض احلوار مكربة. 
)موجودة يف حمفظة املعلم(.

الدر�ض : 3. �سري 

التهيئة : مثال 1 )ا�ستعمال الدمية( :
— يقول املعلم : » ال�سالم عليكم «، عندها تظهر 

احل�سة الأوىل : عر�ض احلوار وحتفيظه 

الدمية وتنظر اإىل املعلم وتقول : »وعليكم ال�سالم«. 
الدمية  مكان  يتكلم  الذي  هو  املعلم  احلال  )بطبيعة 

مع تغيري خفيف يف نربات �سوته(.
— الدمية تنظر اإىل املعلم وتقول : » ما ا�سمك ؟ «.

— املعلم ي�سري اإىل نف�سه باإ�سبعه ويقول : » ا�سمي 
حممد «.

 : وتقول  باإ�سبعها  نف�سها  اإىل  ت�سري  الدمية   —
»ا�سمي ميمي«

التالميذ وتعيد احلوار :  اأحد  اإىل  الدمية  — تتوجه 
»ال�سالم عليكم«

اإذا  ال�سالم«.  »وعليكم   : التلميذ  يجيب   —
ويخاطب  الدمية  املعلم  ُيخفي  التلميذ،  ُيجب  مل 
الجابة  على  وي�ساعده  يفهمها  التي  باللغة  التلميذ 

بالعربية.
 : له  وتقول  التلميذ  مع  احلوار  الدمية  — توا�سل 

»ما ا�سمك ؟«
— يجيب التلميذ : »علي«. اإذا مل ُيجب التلميذ، 

التي  باللغة  التلميذ  ويخاطب  الدمية  املعلم  ُيخفي 
يفهمها وي�ساعده على الجابة بالعربية. وهكذا مع 

تالميذ اآخرين.
على  يت�سجعوا  حتى  التالميذ  املعلم  ي�سكر   —

الكالم بالعربية.

التهيئة : مثال 2 : 
على  مكربة  احلوار  �سورة  املعلم  يثبت   —

ال�سبورة.
 - )�سامي   : ال�سورة  �سخ�سيات  بت�سمية  يقوم   —

كمال(.
�سامي  يقوله  ما  ت�سور  اإىل  التالميذ  يدعو   —

لكمال.

عر�ض احلوار وحتفيظه :

مكربة على ال�سبورة  احلوار  �سورة  املعلم  — يثبت 
بطاقات  يل�سق  )اأو  احلوار  ن�ض  بجانبها  ويكتب 

كلمات احلوار(.
 : ويقول  الكتب،  اإغالق  التالميذ  من  يطلب   —

ا�ستمع جيدا.
املعلم احلوار مرتني. — يردد 

من  ويطلب  مرتني،  عبارة  عبارة  احلوار  يردد   —
التالميذ الإعادة اجلماعية بعده،يف كل مرة .

التالميذ  من  ويطلب  عبارة  عبارة  احلوار  يردد   —
اأداءه بعده يف جمموعات.

بعده  احلوار  عبارات  اأداء  التالميذ  من  — يطلب 
فرديا.

اإىل  ويدعوهم  التالميذ  بع�ض  مع  ذلك  يكرر   —
التحاور.

— يختاربع�ض التالميذ لأداء احلوار ثنائيا.
— يطلب من التالميذ فتح الكتب والنظر يف ن�ض 

احلوار وال�ستماع جيدا.
والتالميذ  ال�سابقة  اخلطوات  نف�ض  املعلم  يكرر   —

ينظرون اإىل كتبهم.
— تنتهي احل�سة باأن�سودة.  

: 1. الأهداف 
يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :

 - عليكم  ال�سالم   : التالية  املفردات  معنى  يفهم   -
ا�سمي �سامي - ا�سمي كمال.

الو�سائل :  .2
حمفظة  يف  )موجودة   : التالية  احلوار  �سور   -

املعلم(.
- ال�سبورة.

- الدمية.

احل�سة الثانية : فهم مفردات احلوار

الدر�ض : 3. �سري 

�سور احلوار على طاولة قريبة من  املعلم  — ي�سع 
التالميذ اأو يثبتها على ال�سبورة.

بت�سمية ال�سور : )ال�سالم عليكم - ا�سمي  — يقوم 
�سامي - ا�سمي كمال(.

وتذكر  �سورة  �سورة  ال�سور  اإىل  الدمية  — ت�سري 
ا�سم كل �سورة : )ال�سالم عليكم - ا�سمي �سامي 

- ا�سمي كمال(.
— تعيد الدمية ذكر الأ�سماء ا�سما ا�سما مع الإ�سارة 
اإىل ال�سور وتطلب من التالميذ اأن يرددوا وراءها.

ويقوم  ال�سور  من  �سورة  ا�سم  الدمية  تذكر   —
املعلم بالإ�سارة اإىل ال�سورة املوافقة للكلمة. 

وهكذا مع ال�سور الثالثة.
باأن�سودة. — تنتهي احل�سة 

الدر�ض الأول : احلوار
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احل�سة الثالثة : اإجراء مترين فهم امل�سموع

التمرين رقم 1 و2، �سفحة 2 من كرا�ض التمارين :  
�سع عالمة )*(  حتت ال�سورة التي ت�سمع ا�سمها.

اإجراء التمرين : 
— يطلب املعلم من التالميذ فتح كرا�ض التمارين.
— يطلب منهم النظر اإىل �سورتي التمرين رقم 1.

ال�سور،  بني  التمييز  حماولة  منهم  يطلب   —
والتفريق بينها.

— يقول املعلم : » ا�ستمع اإىل الكلمة جيدا «.

— قل : » رقم واحد « ثم انطق بالكلمة مرتني.
— يطلب املعلم من التالميذ و�سع العالمة )*( يف 

املربع حتت ال�سورة املنا�سب.
— يعطيهم وقتا كافيا للبحث عن ال�سورة، وو�سع 

العالمة.
— وهكذا بالن�سبة لتمرين رقم 2.

— يطلب منهم ال�ستماع اإىل الإعادة من جديد.
— يتاأكد من �سحة اإجاباتهم.

1. الأهداف :

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :
- يدخل تدريجيا اإىل عامل القراءة.

- يتمكن تدريجيا من الإدراك ال�سامل لبع�ض الكلمات 
بوا�سطة ال�سور وبطاقات الأ�سماء.

الأ�سياء  بع�ض  مل�سميات  الب�رصي  الإدراك  تركيز   -
وحفظ �سورها املكتوبة تدريجيا.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- 5 �سور :

- بطاقات كلمات ال�سور : 

الدر�ض :  3. خطوات �سري 

- يعر�ض املعلم ال�سور الثالثة على ال�سبورة.
- يثبت حتت كل �سورة بطاقة متثل ا�سمها. 

)حقيبة(،   : ويقول  )حقيبة(  �سورة  اإىل  املعلم  ي�سري   -
ثم ي�سري اإىل البطاقة املكتوبة عليها ا�سم )حقيبة( ويقول : 

)حقيبة(.
- يذكر املعلم ا�سم ال�سورة من جديد وي�سع ا�سبعه )اأو 
اأن  التالميذ  ليدرك  عليها،  الدالة  الكلمة  املوؤ�رص( حتت 

هذه الكلمة تدل على ال�سورة.
مع  ا�سما  ا�سما  ال�سور  اأ�سماء  ذكر  الدمية  تعيد   -
الإ�سارة اإىل بطاقة الكلمة املكتوبة وتطلب من التالميذ 

اأن يرددوا وراءها.
ال�سبورة  فوق  من  الكلمات  بطاقات  املعلم  يحذف   -

ويرتك ال�سور مكانها.
ويعطيها  الكلمات  بطاقات  من  بطاقة  املعلم  ياأخذ   -

للدمية. ت�سع الدمية البطاقة حتت ال�سورة املنا�سبة.

لعبة )خذ واأل�سق( :
ويـنطق  الكلمات  بطاقات  من  بطاقة  املعلم  يختار   -
الكلمة ثم يعطي البطاقة لأحد التالميذ. يخرج التلميذ 
اإذا  اإىل ال�سبورة وي�سع البطاقة حتت ال�سورة املنا�سبة. 
يقوم  اأن  اآخر  تلميذ  من  املعلم  يطلب  التلميذ،  اأخطاأ 

بالتمرين.
واحد   : باللعبة  يقوما  اأن  تلميذين  من  املعلم  يطلب   -
يختار البطاقة وينطقها ثم ي�سلمها اإىل الثاين ليثبتها على 

ال�سبورة حتت ال�سورة.

لعبة )ا�سمع وخذ( :

اأذنيه  اإىل  ي�سري   : للتالميذ  اللعبة  قواعد  املعلم  ي�رصح   -
ويقول : )ا�سمع(، ثم ياأخذ �سورة بيده ويقول : )خذ(.

- يقول املعلم للدمية : )خذ حقيبة(. تاأخذ الدمية �سورة 
)حقيبة(. وتفعل نف�ض ال�سيء مع ال�سور الأخرى.

- يتوجه املعلم اإىل اأحد التالميذ ويقول له : )خذ حقيبة(. 

- يخرج التلميذ اإىل ال�سبورة وياأخذ �سورة )حقيبة(.
ال�سور  بقية  مع  التالميذ  بقية  مع  اللعبة  املعلم  يكرر   -

بالرتتيب وبغري ترتيب.
�سورة  بذكر  هو  يقوم  اأن  التالميذ  اأحد  املعلم  ي�سجع   -

ويقوم تلميذ اآخر باأخذ ال�سورة.وهكذا...
- تنتهي احل�سة باأن�سودة. 

____________________

احل�سة الثانية : عر�ض بطاقات اأ�سماء املفردات اجلديدة وحتفيظها

اأن�سطة اإ�سافية :

اإليها  ي�سري  التي  ال�سورة  ا�سم  التلميذ  )يذكر   .1
املدر�ض(.

من  ويطلب  ع�سوائيا،  ال�سور  اإىل  املعلم  ي�سري   —
؛  الإجابة جماعيا، ثم يخرج كل واحد منهم  التالميذ 

ليذكر ا�سم ال�سورة التي يحددها هو.

2 — يطلب املعلم من التالميذ اخلروج واحدا واحدا 
ع�سوائيا  الكلمات  بع�ض  اإىل  والإ�سارة  ال�سبورة،  اإىل 

ويدع كل واحد منهم يختار ال�سخ�ض الذي يجيب.
اإجابة  اأجاب  الذي  التلميذ  اإجابة  املعلم  يعّزز   —
�سحيحة، ويرتك ت�سويب من اأخطاأ ملن �ساأله، اأو لبقية 

التالميذ يف الق�سم.



   8J’aime la langue arabe - Niveau - 1 -
I Love the Arabic Language - Level 1

»اأحب اللغة العربية«  -  الم�ستوى الأول

احل�سة الرابعة : اإجراء مترين املفردات

  : التمارين  كرا�ض  من   2 �سفحة  املفردات  مترين 
�سل بني الكلمة وال�سورة املنا�سبة كما يف املثال.

اإجراء التمرين : 
وكذلك  الثالثة  التمرين  �سور  املعلم  يثبت   —

بطاقات الكلمات الثالثة على ال�سبورة.
الكلمات ب�سوت وا�سح. املعلم  — يقراأ 

— يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكلمات �رّصا.
الكلمات  اأحدهما  يقراأ  تلميذين،  املعلم  — يختار 

من القائمة، ويختار الثاين ال�سورة املنا�سبة.
اخلطوة  بعك�ض  ليقوما  تلميذين  املعلم  يختار   —

وي�سري  ال�سورة،  اإىل  اأحدهما  ي�سري  باأن  الرابعة، 
التلميذ،  اأخطاأ  واإذا  املنا�سبة،  الكلمة  اإىل  الآخر 

يعطي املعلم الفر�سة لتلميذ اآخر.
كرا�سات  فتح  التالميذ  من  املعلم  يطلب   —

التمارين �سفحة 2.
التمرين  حل  مثال  اإىل  النظر  منهم  يطلب   —

)حقيبة(.
التي  بال�سور  الكلمات  و�سل  منهم  يطلب   —

تنا�سبها.
باأن�سودة.  — تنتهي احل�سة 

الدر�ض الرابع :  الأ�سوات : تدري�ض احلرف )م(
)3 ح�س�ض(

1. الأهداف :
يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :

- يتعرف على احلرف اجلديد )م(.
- ينطق حرف )م( نطقا �سليما.

- مييز حرف )م( من غريه باأ�سكاله : 
)مـ - ـمـ - ـم(.

الو�سائل :  .2
- ال�سبورة.

حقيبة  يف  )موجودة  الأحمر  باللون  )م(  حرف  بطاقة   -
املعلم(.

: )مترين ال�سوات من كتاب التلميذ :  الدر�ض  �سري   .3
انظر ا�ستمع وردد(.
— )الكتب مغلقة(.

ال�سبورة. التمرين على  املعلم كلمات  — يكتب 
الكلمات  جميع  يقراأ  ثم  جيدا(  )ا�ستمعوا   : يقول   —

ب�سوت وا�سح.
والتالميذ  مرتني،  )ماهر(  الأوىل  الكلمة  يقراأ   —

ي�ستمعون.
ثالث  جماعيا،  خلفه  الكلمة  اإعادة  منهم  يطلب   —

مرات.

احل�سة الأوىل : اكت�ساف احلرف اجلديد واإبرازه وجتريده 

الأخرى  الكلمات  مع  الن�ساط  هذا  املعلم  يعيد   —
)كمال، ال�سالم عليكم(.

— يطلب من التالميذ نطق الكلمات ال�سابقة فرادى.
الكلمات  كل  يف  )م(  حرف  بالأحمر  املعلم  يلّون   —

امل�ستملة على حرف )م(.
امللون،  احلرف  على  الرتكيز  مع  كلمة  كل  يقراأ   —
ّم  ّم  )ّم  جر�سه  وباإطالة  باإحلاح  وحده  بنطقه  وذلك 
....(، حتى يقع اإدراك �سوت احلرف جيدا من طرف 

التالميذ.
— يخرج اأحد التالميذ ليقراأ الكلمة الأوىل ويطلب منه 
ويقراأ  الكلمة  من  امللونة  غري  احلروف  مي�سح  اأن  املعلم 
حرف )م( املتبقي. ثم يقراأ التالميذ ذلك فرديا وجماعيا.

الن�ساط مع الكلمات الأخرى. املعلم هذا  — يعيد 
ال�سبورة حرف )م( بخط كبري. املعلم على  — يكتب 

فرادى وجماعيا  )م(  اجلديد  احلرف  التالميذ  يقراأ   —
وذلك ملعرفة �سوته وحفظه وتركيز �سورته يف اأذهانهم.

— ميكن للمعلم اأن ي�ستخدم املعجون يف ر�سم احلرف 
لأن  التالميذ  ذلك  بعد  ويدعو  التالميذ،  على  وعر�سه 

ي�سكلوا احلرف من املعجون.
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الوحدة 1 : ا�سمي - الـقـ�سـم الـثـانـي
12 5       -         عدد احل�س�ض :   عدد الدرو�ض :  

الدر�ض الأول : الكالم
 )ح�سة واحدة ( 

الدر�ض الثاين : املفردات اجلديدة 
)4 ح�س�ض(

1. الأهداف :

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :
لبع�ض  ال�سامل  الإدراك  من  تدريجيا  يتمكن   -

الكلمات بوا�سطة ال�سور.
- يحفظ كلمات جديدة �سماعا )مكتب - �سباك - 

كر�سي - باب - �سف(.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- 5 �سور :

 

الدر�ض : 3. �سري 

ترد لأول مرة  التي  املفردات اجلديدة،  يتم عر�ض 
بواحد من الأ�ساليب التالية :

ال�سيء نف�سه ) قلم -حمفظة -ممحاة -  1 - عر�ض 
. . .اإلخ ( .

الباب -اأغلق الباب - قراأ  )افتح  املعنى  متثيل   -  2
- . .اإلخ ( .

الدور )مثل : دور طفل ينام( . 3 - متثيل 
اأو املرادف. 4 - ذكرامل�ساد، 

اللفطي. ال�سياق  ال�رصح عن طريق   - 5
الرتجمة ؛ وهي اآخر اأ�سلوب يلجاأ اإليه املعلم ؛   -  6

لتو�سيح املعنى.

عر�ض املفردات اجلديدة :
ال�سبورة. املفردات على  املعلم �سور  — يثبت 

— يطلب من التالميذ اإلقاء نظرة على كل ال�سور.
ال�سورة الأوىل  الرتكيزعلى  الآن  منهم  — يطلب 

فقط.
بينما  وا�سحا  نطقا  مرات  ثالث  الكلمة  ينطق   —

ي�ستمع التالميذ.
— ينطق الكلمة ثالث مرات نطقا وا�سحا، ويطلب 

منهم الإعادة جماعيا بعده يف كل مرة.
فرديا،  الكلمة  لنطق  التالميذ  بع�ض  يختار   —

ب اأخطاءهم. وِّ وُي�سَ
— يوا�سل التدريب بهذه الطريقة مع بقية ال�سور.

احل�سة الأوىل : عر�ض املفردات اجلديدة وحتفيظها �سماعا

1. الأهداف :

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�ض اأن :
- يتدرب على تبادل حوار ق�سري مع �سديقه. 

- يتدرب على الكالم باللغة العربية.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- الدمية.

- حركات املعلم واإ�ساراته.
- 4 �سور )موجودة يف حمفظة املعلم(.

- بطاقة كلمة )كتاب( وبطاقة كلمة )�سبورة(. 
 

الدر�ض : 3. �سري 

— يطلب املعلم من التالميذ اإغالق الكتب.
— يكتب املثال على ال�سبورة.

ال�سبورة. الدر�ض على  — يثبت �سور وبطاقات 
— ي�سري اإىل �سورة )الكتاب( ويقول : )َمـا َهـَذا؟(

)َهـَذا ِكـَتـاب(. — الدمية جتيب : 
)َمـا َهـَذا ؟(  : التالميذ  — ي�ساأل 

— ي�ساعد التالميذ على الإجابة : )َهـَذا ِكـَتـاب(.
ـا     )َم  : ويقول   )ال�سبورة(  �سورة  اإىل  ي�سري   —

َهـِذِه ؟(
وَرة.( )َهـِذِه �َسـبُـّ — الدمية جتيب : 

)َمـا َهـِذِه ؟(  : التالميذ  — ي�ساأل 
وَرة(.  — ي�ساعد التالميذ على الإجابة : )َهـِذِه �َسـبُـّ
— يتبادل املعلم ال�سوؤال واجلواب مع اأحد التالميذ.
ال�سوؤال  لتبادل  التالميذ  بع�ض  املعلم  يختار   —

واجلواب ثنائيا.




