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�صل�صلة  »اأتعلم العربية -  المنهج المي�صر« الخا�صة بالتعليم االبتدائي 
-  الم�صتوى الثاني -.

ي�ستمل الم�ستوى الثاني  على 5 و�سائل تعليمية :
التلميذ.  1. كتاب 

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

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

: التلميذ  1. كتاب 
 ي�سم الكتاب 16 وحدة تعليمية تعر�س الجوانب الهامة لمحيط الطفل وحياته اليومية. 

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

ا�ستعمال اللغة والتوا�سل بها.
2. المفردات : وهي المفردات الواردة في الحوار م�سحوبة بر�سوم �سغيرة حتى ُتي�ّسر عملية الفهم 

والدراك الح�سي، لأن الأطفال في هذه ال�سن ما زالوا �سمن اإطار الإدراك الح�سي.
3. 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.
4. المفردات الجديدة :  وهي مفردات ح�سية م�سورة، هدفها اإثراء ر�سيد الطفل اللغوي، وتزويده 

بمفردات جديدة غير موجودة في ن�س الحوار.
5. الأ�صوات : نوا�سل في هذا الم�ستوى الثاني العناية بالجانب ال�سوتي. ونقدم في كل وحدة �سوتان 
من الأ�سوات العربية التي تختلط عادة على التالميذ. فنعالج ال�سعوبات المتعلقة بقراءة ور�سم الحروف 
المت�سابهة ر�سما والحروف المت�سابهة نطقا. وُيدّرب التالميذ على تذليل هذه ال�سعوبات للو�سول بهم 

اإلى القراءة ال�سريعة.
6. القراءة : ن�سو�س القراءة متكونة من مفردات وعبارات ن�سو�س الحوار. فهي ل تقدم مادة لغوية 

جديدة حتى يتي�ّسر على التلميذ قراءتها وفهمها.

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�س 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�س 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�س، 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.
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وحدات امل�ستوى الثاين ودرو�سه :

ي�سم هذا امل�ستوى )16( وحدة، وتتاألف كل وحدة من )6( درو�س مق�سمة اإىل )13( ح�سة )يتاألف كل 
در�س من ح�سة اأو اأكرث(. 

وقد جاء ت�سميم الوحدات كما يلي : 

3 ح�س�س احلوار      الدر�س الأول :  
1 ح�سـة الكالم      الدر�س الثاين :  

3 ح�س�س املفردات اجلديدة     الدر�س الثالث :  
ح�سـة واحدة التعبري الكتابي اأو الرتكيب اجلديدة  الدر�س الرابع :  

ح�ستان القراءة       الدر�س اخلام�س :  
3 ح�سـ�س الكتابة      الدر�س ال�ساد�س :  

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

المعجم الم�سور 
يحتوي كتاب التلميذ على معجم م�سور ورد في نهايته، وهو ي�ستمل على الكلمات الح�سية التي جاءت 

في الدرو�س، حتى تبقى معانيها حية في ذاكرة التلميذ.

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

ملا ي�سمع من حوار ومفردات  التلميذ  التمارين مراقبة درجة فهم  امل�صموع : هدف هذه  فهم   .1
وعبارات.

2. ا�صتيعاب احلوار : مترين هدفه مراقبة درجة فهم التلميذ ملعاين عبارات احلوار.
3. املفردات : هدفها م�ساعدة التلميذ على حفظ املفردات الواردة يف الوحدة.

تعبريا  اللغة والتعبري كتابيا  التلميذ من مهارة ا�ستخدام  4. التعبري الكتابي : هو مترين هدفه متكني 
�سحيحا. وذلك من خالل البدء بو�سل الكلمات لت�سبح تعبريا ثم برتتيب الكلمات لت�سبح جمال.

5. الرتاكيب اجلديدة : هو مترين اآخر م�ساند لتمرين كتاب التلميذ.
احلروف  وو�سل  واحلركات،  احلروف،  كتابة   : الآلية  الكتابة  على  التلميذ  تدريب   : الكتـابة   .6

لتكوين كلمات، ثم كتابة كلمات منا�سبة لل�سور املعرو�سة.

: واالإمالء  الخط  3. كرا�س 
والعبارات بخط  الكلمات  العربية ون�سخ  الحروف  التلميذ على كتابة  تدريب  الكرا�س هو  هدف هذا 

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�س التي �ستمكنه من القيام بالتدري�س 
القيام  بكيفية  ومقترحات  للمعلم  عامة  اإر�سادات  ت�سمن  وقد  النتائج.  اأف�سل  وتحقيق  فعالة،  بطريقة 

بالتدري�س.

والله ولي التوفيق.
الدكتور الحبيب العفا�س
باري�س، فرن�سا،  1430هـ/2009م
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: 1. الأهداف 

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن :
- يحفظ حوارا ق�سريا.

- يتدرب على فهم ما ي�سمع.

الو�سائل :  .2
- �سورة ن�س احلوار مكربة.

- القر�س امل�سغوط.
- اأجهزة البث على ال�سا�سة.
- حركات املعلم واإ�ساراته.

الدر�س : 3. �سري 

التهيئة :

— يثبت املعلم �سورة احلوار مكربة على ال�سبورة.
 - )طارق   : ال�سورة  �سخ�سيات  بت�سمية  — يقوم 

فتحي(.
الإطار  يف  التالميذ  ت�سع  الأ�سئلة  بع�س  يلقي   —

العام ملو�سوع الوحدة : التعارف وال�سالم.
ماذا يفعل طارق ؟ ماذا يفعل فتحي ؟ 

يدعو التالميذ اإىل ت�سور ما يقوله طارق لفتحي.
يكتب بع�س الأجوبة القريبة من م�سمون احلوار على 

ال�سبورة ويدعو التالميذ لقراءتها.

عر�س احلوار وحتفيظه :
— يكتب املعلم ن�س احلوار بجانب �سورة احلوار 
احلوار  ن�س  ببث  يقوم  اأو  ال�سبورة،  على  املكربة 
امل�سجل على القر�س امل�سغوط، على �سا�سة ال�سف.

 : ويقول  الكتب،  اإغالق  التالميذ  من  يطلب   —
ا�ستمع جيدا.

ومتاأنية  معربة  قراءة  مرتني  احلوار  املعلم  يقراأ   —
ت�سد انتباه التالميذ اأو ي�سمعهم احلوار امل�سجل على 

القر�س امل�سغوط.
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�س  مع  ذلك  يكرر   —

التحاور.
— يختاربع�س التالميذ لأداء احلوار ثنائيا.

— يطلب من التالميذ فتح الكتب والنظر يف ن�س 
احلوار وال�ستماع جيدا.

والتالميذ  ال�سابقة  اخلطوات  نف�س  املعلم  يكرر   —
ينظرون اإىل كتبهم.

الوحدة 1 : ال�سالم عليكم 

احل�سة الأوىل : عر�س احلوار وحتفيظه 

6 عدد الدرو�س :  
13 عدد احل�س�س :  

الدر�س الأول : احلوار
)3 ح�س�س(

1. الأهداف : 

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن :
- يفهم معنى املفردات التالية : ال�سالم عليكم 

- ا�سمي طارق - ا�سمي فتحي.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- �سور احلوار. )موجودة يف حقيبة املعلم(.

- القر�س امل�سغوط.
- اأجهزة البث على ال�سا�سة.

الدر�س : 3. �سري 

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

من خالل القر�س امل�سغوط.
)ال�سالم   : �سورة  �سورة  ال�سور  بت�سمية  يقوم   —

عليكم - ا�سمي طارق - ا�سمي فتحي(.
— يعيد ذكر الأ�سماء ا�سما ا�سما مع ال�سارة اإىل 

ال�سور ويطلب من التالميذ اأن يرددوا وراءه.
— يذكر املعلم ا�سم �سورة من ال�سور ويقوم تلميذ 

بالإ�سارة اإىل ال�سورة املوافقة للكلمة. 
وهكذا مع ال�سور الثالثة.

احل�سة الثانية : فهم مفردات احلوار
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احل�سة الثالثة : مترين ا�ستيعاب احلوار

1. الأهداف :

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن :
- ي�ستوعب معاين ن�س احلوار.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- كرا�س التمارين.

الدر�س : 3. �سري 

التالميذ ال�ستماع جيدا. املعلم من  — يطلب 
— يقراأ املعلم احلوار املكتوب على ال�سبورة.

التالميذ قراءة احلوار. — يطلب من 
للحوار. التالميذ  املعلم من فهم  — يتاأكد 

— يطلب من التالميذ فتح كرا�س التمارين �سفحة 
التمرين. اإجراء  1. وي�رشح لهم طريقة 

عالمة  )ي�سع  للحل  مثال  باإعطاء  املعلم  يبداأ   —
َم َطـاِرق َعـَلـى َفـتْـِحـي(. )*( اأمام جملة : �َسـلَـّ

التمرين وذلك بو�سع  اإجناز  اإىل  التالميذ  — يدعو 
عالمة )*( اأمام اجلملة ال�سحيحة.

— تنتهي احل�سة باأن�سودة.

_______________

حل التمرين :

1. الأهداف :

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

- يتدرب على الكالم باللغة العربية.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- �سور مترين الكالم )موجودة يف حقيبة املعلم(.

الدر�س : 3. �سري 

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

و)كرمية(  و)توفيق(  )طاهر(  �سور  يثبت   —
و)فاطمة( على ال�سبورة.

الدر�س الثاين : الكالم
)حـ�سـة واحـدة(

— يقراأ املعلم ال�سوؤال واجلواب مرتني.
— يقراأ املعلم ال�سوؤال واجلواب مرتني، ويطلب من 

التالميذ الإعادة بعده  جماعيا يف كل مرة.
— يقراأ املعلم ال�سوؤال واجلواب مرتني، ويطلب من 

اأحد التالميذ الإعادة بعده يف كل مرة.
اأحد  مع  واجلواب  ال�سوؤال  املعلم  يتبادل    —

التالميذ.
ال�سوؤال  لتبادل  التالميذ  بع�س  املعلم  يختار   —

واجلواب ثنائيا.
املفردات الإ�سافية :

)خالد - لطيفة - فتحية - اأمرية - منذر - مرمي(.
— يقراأ املعلم الكلمة التي حتت ال�سورة )لطفي(.

— يختار تلميذين لتبادل ال�سوؤال واجلواب.
— يعطي الفر�سة لتلميذين اآخرين.

— ي�ستمر بالطريقة ال�سابقة اإىل اآخر التدريب.
— يوجه التالميذ اإىل اأداء التدريب، والكتب 

مفتوحة.
— تنتهي احل�سة باأن�سودة.

حل التمرين :حل التمرين :

حل التمرين :
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الدر�س ال�ساد�س : الكتابـة
  )3 ح�س�س(

: 1. الأهداف 

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن :
- مييز ِكتابًة بني حرفني مت�سابهني نطقا )ت - ط(.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- كرا�س التمارين.

الدر�س : 3. �سري 

- يكتب املعلم الثالث كلمات الأوىل من التمرين 
على ال�سبورة مع ترك فراغ حلريف )ت و ط(  :

)...ـوفيق( )...ـارق( )فـا...ـمـة(.
)توفيق(  بها  وينطق  الأوىل  الكلمة  اإىل  ي�سري   —
مع الرتكيز على حرف )ت( واإبرازه. يكرر ذلك 

ثالث مرات.
ال�سبورة  اإىل  اخلروج  التالميذ  اأحد  من  — يطلب 
ثم  )توفيق(.  بكلمة  وينطق  )ا�سمع(   : له  ويقول 
يطلب منه كتابة حرف )ت( يف الفراغ املعد لذلك 

من الكلمة.

احل�سة الأوىل : كتابة احلرفني املت�سابهني نطقا )ت - ط(.

)...ـارق( و  كلمتي  مع  ال�سيء  بنف�س  يقوم   —
)فـا...ـمـة(.

— يحر�س املعلم على اأن ي�ستوعب التالميذ الفرق 
بني احلرفني املت�سابهني نطقا )ت - ط(.

— يطلب من التالميذ فتح كرا�س التمارين �سفحة 
.1 3 مترين 

نطقا وا�سحا  وينطقها  الأوىل  الكلمة  اإىل  — ي�سري 
ويطلب من التالميذ كتابة حرف )ت( الناق�س.

الكلمات  بقية  مع  اخلطوات  بنف�س  يقوم   —
ويحر�س على مراقبة كتابة التالميذ.

— تنتهي احل�سة باأن�سودة.

حل التمرين :

توفيق - َطـاِرق - فاطمة - فتحي - فتحية - 
طاهر - لطفي - بنت.

حل التمرين :

1. الأهداف :

يتوقع من التلميذ بعد النتهاء من هذا الدر�س اأن :
- يتمكن من كتابة كلمات حتت ال�سور املنا�سبة.

الو�سائل :  .2

- ال�سبورة.
- �سور التمرين املوجودة يف حقيبة املعلم.

- كرا�س التمارين.

الدر�س : 3. �سري 

— يثبت املعلم �سور التمرين على ال�سبورة ويكتب 
قائمة كلمات التمرين يف الو�سط كما يف التمرين.

— يطلب  من التالميذ ت�سمية ال�سور وقراءة قائمة 
الكلمات.

اإىل  اخلروج  التالميذ  اأحد  من  املعلم  يطلب   —
منه  ويطلب  الأوىل  ال�سورة  اإىل  وي�سري  ال�سبورة 
واختيار  الكلمات  قراءة  منه  يطلب  ثم  ت�سميتها. 

كلمة منا�سبة لل�سورة.
— يطلب املعلم من تلميذ اآخر اخلروج اإىل ال�سبورة 

وكتابة الكلمة حتت �سورتها )ولد(.
— يطلب املعلم من التالميذ فتح كرا�س التمارين 

على �سفحة 3، مترين رقم 2.

احل�سة الثانية : كتابة كلمات حتت �سورها.

ال�سور الأربعة. اإىل  النظر  — يطلب منهم 
كلمة  ويقراأ  الو�سط  يف  الكلمات  قائمة  يقراأ   —

املثال )ولد(.
الكلمات. التالميذ قراءة  — يطلب من 

ويطلب  الأعلى  يف  املعلمة  �سورة  اإىل  ي�سري   —
منهم ت�سمية ال�سورة.

لل�سورة  املنا�سبة  الكلمة  اختيار  منهم  يطلب   —
وكتابتها. 

ويتاأكد  الكتابة،  اأثناء  التالميذ  املعلم  يراقب   —
ما  وي�سحح  الي�سار  اإىل  اليمني  من  يكتبون  اأنهم 

كتبوه.
�سورة  املنوال  نف�س  على  التمرين  يوا�سل   —

�سورة.
التالميذ يف  وي�ساعد  الأخطاء،  املعلم  — ي�سحح 

التو�سل اإىل الإجابات ال�سحيحة.

بنت

معلمة

ي�سلم




