


   2L’arabe de la Maternelle - 5 - 6 ans
Arabic in Kindergarten : KG level (5-6 Years)

6 �سنوات »العربية في الرو�سة «  -  5 - 

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.

�ضل�ضلة  »العربية في الرو�ضة« الخا�ضة بالتعليم في الرو�ضة 
-  المرحلة الثالثة - 5 - 6 �ضنوات -.

ي�ستمل هذا الم�ستوى  على 5 و�سائل تعليمية : 1. كتاب التلميذ. - 2. كرا�ض الأن�سطة. - 3. كرا�ض الخط.
 - .)CD-ROM( 4. قر�ض �سوئي للتلميذ - 

: 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. وتعر�ض هذه الوحدات الجوانب الهامة لمحيط الطفل وحياته اليومية. 
اإن هذه المجموعة التربوية لتعليم اللغة العربية ترمي اإلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي يقوم عليها منهج اللغة 
العربية لغير الناطقين بها في م�ستوى المرحلة الثالثة من الرو�سة. ونكتفي هنا باإ�سارة مجملة اإلى اأبرز ما ي�سعى هذا 

الكتاب لتحقيقه. فهذا الكتاب يهدف اإلى :
— تنمية ا�ستعدادات الطفل لعملية تعلم العربية، وذلك بجعله راغبا في الدر�ض مقبال عليه محبا له، م�ستخدما كل 

حوا�سه، حيث يلعب ويتعلم في اآن واحد، فهو ير�سم ويلون، ويلعب ويغني.
للطفل ب�سكل ب�سيط ومرح ومتدرج. الهجائية  — تقديم الحروف 

الطفل. — تنمية قوة المالحظة لدى 
— تعويد الطفل على �سبط النطق ال�سحيح للحروف ومجموعة من الكلمات العربية مقدمة في �سياق ذي معنى.

الي�سار بطريقة �سليمة. اإلى  اليمين  بالقلم والكتابة من  الطفل  من الإم�ساك  — تمكين 

الي�سار. اإلى  اليمين  ال�سحيح من  العربية وفق اتجاهها  — تدريبه على كتابة الحروف 
الطفل. اللغوية لدى  الثروة  — تنمية 

وتحقيقا لهذه الأهداف فقد ا�ستمل كتاب التلميذ على مجموعة من الن�ساطات الخا�سة بهذه المرحلة والتي ت�ستخدم 
اأ�ساليب عديدة ت�ستهدف تنمية ا�ستعداد الطفل لعملية تعلم اللغة العربية، من حيث تنمية الخبرات، والح�سيلة اللغوية، 

والقدرة على الفهم والتعبير.
وكان الحر�ض على التهيئة للقراءة والكتابة كبيرا. وقد جاءت التهيئة �سائقة وجديدة ومالئمة للطفل عقليا ونف�سيا وبيئيا، 
مركزة على المهارات التي تعين على نطق الكلمات والتمييز بين الأ�سكال،عن طريق ر�سوم مختلفة تثير اإدراك الطفل 
وت�سوقه لمعرفة اأ�سماء ما يراه من �سور مختلفة لأ�سياء تحيط به. كما وقع الهتمام بالأنا�سيد، حتى ين�سد الطفل، 
فت�ساعده على تجويد النطق و�سالمة اللغة، كما اأنها من اأنجع الو�سائل لعالج الخجل عند الأطفال اأو ترددهم في النطق، 

اإلى جانب اأنها تجدد ن�ساطهم وت�سرهم، وهي ل �سك لها تاأثير كبير في اإك�ساب الأطفال اتجاهات تربوية �سليمة.
المعجم  الم�سور 

يحتوي كتاب التلميذ على قامو�ض م�سور ورد في نهاية الكتاب، وهو ي�ستمل على الكلمات الح�سية التي جاءت في 
الدرو�ض، حتى تبقى معانيها حية في ذاكرة التلميذ. 

المعلم. 5.حـقيـبة 
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وحدات امل�ستوى التح�سريي ودرو�سه :

ي�سم هذا امل�ستوى )14( وحدة، وتتاألف كل وحدة من )3( اأق�سام مق�سمة اإىل )17( ح�سة )18 ح�سة يف 
بع�ض الوحدات(. 

وقد جاء ت�سميم الوحدات كما يلي : 

)5 اأو 6 ح�س�ض( الق�سم الأول : مرحلة التهيئة    
)6 ح�س�ض(   الق�سم الثاين : تدري�ض احلرف الأول اجلديد  

)6 ح�س�ض( الق�سم الثالث : تدري�ض احلرف الثاين اجلديد 

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

: الأن�ضطة  2. كرا�س 
وقد �سمل كرا�ض الأن�سطة التعريف با�سم كل حرف من الحروف الهجائية مع �سورته. فقد جعلنا لكل حرف من 
الحروف التي يتعلمها الطفل �سفحتين تحتوي على عدة اأن�سطة، وهي عبارة عن األعاب وتلوين ون�ساط، تدور كلها 

حول ذلك الحرف :
في  تثبيته  لت�سهيل  الكبير  وبالحجم  الأحمر  باللون  كتبناه  الذي  الجديد  للحرف  الب�سري  الإدراك  — تدريب   1
حافظة الطفل الب�سرية. وقد ا�ستمل التدريب اأي�سا على كلمة تحتوي على الحرف الجديد ومدعومة ب�سورة �سغيرة 

تعبر عن الكلمة وتقراأ ب�سورة �ساملة وذلك لإغناء ر�سيد الطفل اللغوي.
ز فيه على  يَركَّ التلوين ع�سوائيا بل  اأن ل يكون  التركيز على  المفرغ مع  تلوين الحرف  الطفل على  — تدريب   2

البدء من اليمين اإلى الي�سار في التلوين.
ال�سوت الجديد. ا�سمها  التي في  ال�سورة  — تلوين   3

الب�سري للحرف وذلك من خالل و�سعه في دائرة. — تثبيت الإدراك   4
الباهت. بالقلم على �سكله  المرور  — التدرب على كتابة الحرف وذلك من خالل   5

الي�سار. اإلى  اليمين  البدء دائما من  — تلوين كلمات مفرغة مع الحر�ض على   6

: والإمالء  الخط  3. كرا�س 
هدف هذا الكرا�ض هو تدريب التلميذ ال�سغير على كتابة الحرف وذلك من خالل المرور بالقلم على �سكله المفرغ 

والباهت والمنقط.

للتلميذ )CD-ROM( ي�ستمل على كل محتويات كتاب التلميذ معرو�سة  4. قر�س �ضوئي 
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 بطريقة 
فعالة، وتحقيق اأف�سل النتائج. وقد ت�سمن اإر�سادات عامة للمعلم ومقترحات بكيفية القيام 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 

)6 ح�س�ض( الق�سم الأول : مرحلة التهيئة   
)6 ح�س�ض(   الق�سم الثاين : تدري�ض احلرف )م(  

)6 ح�س�ض( الق�سم الثالث : تدري�ض احلرف )ب(  

الق�سم الأول : مرحلة التهيئة 
6 عدد احل�س�ض :  

مفردات وعبارات الوحدة :  ا�سـمـي - قطة - مـاهـر - ربـاب - دبدوب - ريـم .

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 
تطلب املربية با�ستمرار من التالميذ اأن ل يتكلموا اإل 
بالعربية واأن ل يجيبوا بلغتهم املدر�سية، تنبههم اإىل 
اأنها �ست�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 :
- تقوم املربية ب�رصح مبداأ ا�ستعمال الدمية يف الق�سم 
وذلك باللغة التي يفهمها التالميذ )اأي لغتهم الأم(: 
اللغة  اإل  تفهم  ول  بالعربية  اإّل  تتكلم  ل  الدمية 
اأية لغة اأخرى  العربية. عندما نكلمها بالفرن�سية )اأو 
اإل  للظهور  تعود  ول  وتختفي  تغ�سب  العربية(  غري 

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

يتكلموا بالعربية(.
لن  الآن  من  بداية  اأنهم  اإىل  التالميذ  املربية  تنبه   -
ي�سمعوا اإل اللغة العربية التي �سيتعلمونها عن طريق 

الألعاب والأنا�سيد...الخ 
تظهر  عندها   ،» عليكم  ال�سالم   «  : املربية  تقول   -
الدمية وتنظر اإىل املربية وتقول : » ال�سالم عليكم «. 
الدمية  تتكلم عو�ض  التي  املربية هي  احلال  )بطبيعة 

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

وتقول : » ا�سمي ميمي «.
- املربية تفعل نف�ض ال�سيء وتذكر ا�سمها: » ا�سمي 

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

الأهداف :
- حفظ اأن�سودة » ا�سمي «.

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

- بعث ال�رصور يف نف�ض التلميذ حتى يقبل على تعلم 
العربية.

وتنمية  ح�سه  واإرهاف  التلميذ  ذوق  تهذيب   -
ذاكرته.

الو�سائل :
- الدمية. 

- حركات املربية واإ�ساراتها.
- اأن�سودة : ا�سمي

خطوات �سري الدر�ض :
التحفيظ :

- تظهر الدمية وتن�سد ن�سيد »ا�سمي«.
م�ستخدمة  متاأين  ب�سوت  الأن�سودة  املربية  تن�سد   -

متثيل احلركات والأ�سوات اأمام التالميذ.
الأن�سودة  حلفظ  تالميذها  دوافع  املربية  ت�ستثري   -
به،  تقوم  الذي  الإيقاع  بع�ض  مع  ملحنة  بقراءتها 

احل�سة الثانية : حفظ اأن�سودة

وتوجه تالميذها اإليه، و�رصعان ما ي�ستجيب التالميذ 
الأن�سودة  هذه  وتقراأ  تقليده،  مبحاولة  الإيقاع  لهذا 

بهذه الطريقة مرتني.
- تبداأ املربية بتحفيظ التالميذ الأن�سودة جزءا جزءا 

على النحو التايل :
ال�سطر  اإىل  تعود  ثم  الأول  البيت  املربية  -تن�سد 
ويكرر  اإعادته،  التالميذ  اأحد  اإىل  وتطلب  الأول، 
يكرر  ثم  فرادى،  التالميذ  من  جمموعة  ذلك 
ال�سف  يق�سم  )وقد  ذلك يف جمموعات   التالميذ 
تثري  اأن  للمربية  وميكن  اأكرث(،  اأو  جمموعتني  اإىل 

التناف�ض بني املجموعات.
- ثم تنتقل املربية اإىل البيت الثاين، وبعد التاكد من 
اأن ن�سبة كبرية من التالميذ حفظته تطلب اإىل بع�سهم 
اإعادة البيتني معا، وبني احلني والآخر توجه التالميذ 

اإىل الإن�ساد الزمري اأو اجلماعي )جميع ال�سف(.
التالميذ  حتفيظ  من  املربية  تنتهي  حتى  وهكذا   -
اأن  ي�سرتط  ين�سدونها كاملة، ول  بحيث  الأن�سودة 
جميع  يحفظ  اأن  اأو  واحدة،  ح�سة  يف  ذلك  يتم 
التالميذ الأن�سودة كلها، واأي ن�ساط ميار�سه التالميذ 
اإذا �سعرت بوجود ملل  فاإن املربية تتجاوز بهم عنه 

لديهم.
- وميكن للمربية اأن تق�سم تالميذها اإىل جمموعتني 
بحيث تن�سد املجموعة الأوىل جزءا )�سطرا اأو بيتا( 
فرتد عليها املجموعة الثانية باإكمال ال�سطر اأو اإن�ساد 

البيت الذي يليه وهكذا حتى تنتهي الأن�سودة.

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

اإذا  البداية  من  الدر�ض  خطوات  املربية  تعيد   -
لحظت اأن التالميذ مل يفهموا.

تظهر  حتى  بالعربية  الكلمات  بع�ض  املربية  تقول   -
الدمية من جديد. 

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

- يجيب التلميذ : » ال�سالم عليكم. ا�سمي �سامي«. 
الدمية  املربية  ُتخفي  التلميذ،  ُيجب  مل  اإذا   -

يفهمها وت�ساعده على  التي  باللغة  التلميذ  وتخاطب 
الإجابة بالعربية.

كل  ويقوم  التالميذ.  مع  احلوار  الدمية  توا�سل   -
تلميذ بذكر ا�سمه وذلك مب�ساعدة املربية. 

- ت�سكر املربية التالميذ حتى يت�سجعوا على الكالم 
بالعربية.

- تختفي الدمية قائلة : » مع ال�سالمة «.
التالميذ  ال�سالمة «، وتدعو  : » مع  املربية  تقول   -

اإىل ترديد العبارة.
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احل�سة الثالثة : عر�ض املفردات وحتفيظها �سماعا

الأهداف :

- حفظ كلمات جديدة : 
قطة - مـاهـر - ربـاب - دبدوب - رمي.

الو�سائل :
- الدمية.

- الأن�سودة.
- 5 �سور :

خطوات �سري الدر�ض :

- تبداأ املربية احل�سة باأن�سودة » ا�سمي «.
- الدمية ت�سري اإىل نف�سها باإ�سبعها وتقول : » ميمي. 

ا�سمي ميمي «.
- املربية تفعل نف�ض ال�سيء وتذكر ا�سمها : »�سلوى. 

ا�سمي �سلوى «.

- ت�سع املربية ال�سور على طاولة قريبة من التالميذ 
اأو تثبت ال�سور على ال�سبورة.

- ت�سري الدمية اإىل ال�سور �سورة �سورة وتذكر ا�سم 
كل �سورة : 

      )قطة - مـاهـر - ربـاب - دبدوب - ريـم(.
- تعيد الدمية ذكر الأ�سماء ا�سما ا�سما مع الإ�سارة 
اإىل ال�سور وتطلب من التالميذ اأن يرددوا وراءها.

- تذكر الدمية ا�سم �سورة من ال�سور وتقوم املربية 
مع  وهكذا  للكلمة.  املوافقة  ال�سورة  اإىل  بالإ�سارة 

ال�سور الأربعة.

لعبة )ا�سمع وخذ( :
اإىل  ت�سري   : للتالميذ  اللعبة  قواعد  املربية  ت�رصح   -
بيدها  �سورة  تاأخذ  ثم  )ا�سمع(،   : وتقول  اأذنيها 

وتقول : )خذ(.
الدمية  تاأخذ  قطة(.  )خذ   : للدمية  املربية  تقول   -
ال�سور  مع  ال�سيء  نف�ض  وتفعل  القطة.  �سورة 

الأخرى.
له : )خذ  التالميذ وتقول  اأحد  اإىل  املربية  تتوجه   -
�سورة  وياأخذ  ال�سبورة  اإىل  التلميذ  يخرج  قطة(. 

القطة.
- تكرر املربية اللعبة مع بقية التالميذ مع بقية ال�سور 

بالرتتيب وبغري ترتيب.
بذكر  هو  يقوم  اأن  التالميذ  اأحد  املربية  ت�سجع   -

�سورة ويقوم تلميذ اآخر باأخذ ال�سورة.وهكذا...
- تنتهي احل�سة باأن�سودة )ا�سمي(. 

الأهداف :

القراءة  عامل  اإىل  تدريجيا  التلميذ  اإدخال   -
والكتابة.

ال�سامل  الإدراك  من  تدريجيا  التلميذ  متكني   -
وبطاقات  ال�سور  بوا�سطة  الكلمات  لبع�ض 

الأ�سماء.
بع�ض  مل�سميات  الب�رصي  الإدراك  تركيز   -
�سورها  وحفظ  احليوانات  وبع�ض  الأ�سخا�ض 

املكتوبة تدريجيا.

الو�سائل :
- الدمية.

- الأن�سودة.
- 5 �سور 

- بطاقات كلمات ال�سور : 

احل�سة الرابعة : عر�ض بطاقات اأ�سماء املفردات وحتفيظها قراءة

خطوات �سري الدر�ض : 

- تعر�ض املربية ال�سور اخلم�سة على ال�سبورة.
- تثبت حتت كل �سورة بطاقة متثل ا�سمها كالآتي : 

)قطة(،   : وتقول  القطة  �سورة  اإىل  املربية  ت�سري   -
ثم ت�سري اإىل البطاقة املكتوبة عليها ا�سم قطة وتقول : 

)قطة(.
وت�سع  جديد  من  ال�سورة  ا�سم  املربية  تذكر   -
عليها،  الدالة  الكلمة  حتت  املوؤ�رص(  )اأو  ا�سبعها 

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

التالميذ اأن يرددوا وراءها.
- حتذف املربية بطاقات الكلمات من فوق ال�سبورة 

وترتك ال�سور مكانها.
- تاأخذ املربية بطاقة من بطاقات الكلمات وتعطيها 

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

لعبة )خذ واأل�سق( :
الكلمات وتنطق  املربية بطاقة من بطاقات  - تختار 
يخرج  التالميذ.  لأحد  البطاقة  تعطي  ثم  الكلمة 
ال�سورة  حتت  البطاقة  وي�سع  ال�سبورة  اإىل  التلميذ 
تلميذ  املربية من  تطلب  التلميذ،  اأخطاأ  اإذا  املنا�سبة. 

اآخر اأن يقوم بالتمرين.
- تطلب املربية من تلميذين اأن يقوما باللعبة : واحد 
ليثبتها  الثاين  اإىل  ي�سلمها  ثم  وينطقها  البطاقة  يختار 

على ال�سبورة حتت ال�سورة.

اأن  للمربية  ميكن  الأن�سودة  حفظ  ولرت�سيخ 
املختلفة  الن�ساط  اأوجه  بني  الف�سل  يف  ت�ستخدمها 

حينما ي�سعر التالميذ بامللل.

يفهم  باأن  تكتفي  املربية  اأن  هنا  التذكري  من  بد  ول 
يف  اخلو�ض  دون  عاما  فهما  الأن�سودة  التالميذ 

التف�سيالت، ودون اأن ت�رصح لهم الأن�سودة.
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الق�سم الثاين :  تدري�ض احلرف )م(

الأهداف :

للحرف  الب�رصي  الإدراك  على  التلميذ  تدريب   -
اجلديد )م(.

الو�سائل :
- الدمية.

- الأن�سودة.
- كرا�ض التمارين.

- 3 �سور :

خطوات �سري الدر�ض : 

- تعر�ض املربية على التالميذ �سورة )ماهر( وت�سري 
اإىل ال�سورة وتطلب ت�سميتها من التالميذ : )ماهر(.

اأمام التالميذ وتدعهم  - تكرر املربية كلمة )ماهر( 
يكرروا هذه الكلمة عددا من املرات.
- تثبت املربية ال�سورة على ال�سبورة.

وت�سري  )رمي(  �سورة  التالميذ  على  املربية  تعر�ض   -
اإىل ال�سورة وتطلب ت�سميتها من التالميذ : )رمي(.

وتدعهم  التالميذ  اأمام  )رمي(  كلمة  املربية  تكرر   -
يكرروا هذه الكلمة عددا من املرات.
- تثبت املربية ال�سورة على ال�سبورة.

- تقوم بنف�ض اخلطوات مع �سورة )ماما(.
على  املثبتة  ال�سورة  حتت  )ماهر(  كلمة  تكتب   -
كلمة  ثم  �سورتها،  حتت  )رمي(  وكلمة  ال�سبورة 

)ماما( حتت �سورتها.

احل�سة الأوىل 

- ت�سري املربية اإىل كلمة ال�سورة الأوىل وتطلب من 
التالميذ : )من يقراأ هذه الكلمة ؟(
- اأحد التالميذ يجيب : )ماهر(.

- ت�سري املربية اإىل كلمة ال�سورة الثانية وتطلب من 
التالميذ : )من يقراأ هذه الكلمة ؟(

- اأحد التالميذ يجيب : )رمي(.
- ونف�ض ال�سيء مع )ماما(.

بكتابته  وذلك  )م(   : حرف  باإبراز  املربية  تقوم   -
على  )القت�سار  الأحمر  وباللون  الكبري  باحلحم 

ال�سكل العام للحرف مكربا(.
- تطلب املربية من التالميذ تعرف �سوت : )م(.

- ت�سري املربية اإىل حرف )م( وتعيد : )م( ثم تطلب 
من التالميذ تكرار النطق ب�سوت : )م(.

)ماما( وت�سري  التالميذ �سورة  املربية على  تعر�ض   -
اإىل ال�سورة وتقول : )م - ماما(.

)م   : بـ  النطق  تكرار  التالميذ  من  املربية  تطلب   -
- ماما(.

- تطلب منهم فتح كرا�ض التمارين )�ض.4(. 

  
- ت�سري املربية اإىل حرف )م( وتقراأ: )م(، ثم ت�سري 

اإىل كلمة )ماما( وتقراأ: )ماما(.
 - )م   : قراءة  تكرار  التالميذ  من  املربية  تطلب   -
ماما( من كرا�ض التمارين وذلك بالإ�سارة بالإ�سبع 

اإىل حرف )م( ثم اإىل كلمة )ماما(.
- تنتهي احل�سة باأن�سودة )ا�سمي(. 

الأهداف :

- تدريب التلميذ على تلوين حرف )م( املفرغ مع 
الرتكيز على اأن ل يكون التلوين ع�سوائيا بل يركز 
فيه على البدء من اليمني اإىل الي�سار ومن فوق اإىل 

حتت يف التلوين.

خطوات �سري الدر�ض : 

- تنتقل املربية اإىل هذا التدريب وتبني للتالميذ اأنها 
با�ستعمال  وذلك  )م(  حرف  يكتبوا  اأن  منهم  تريد 

التلوين.
وتقراأ  التالميذ  على  املفرغ  احلرف  �سكل  تعر�ض   -
هذا احلرف وتطلب من التالميذ قراءة هذا احلرف 

ثم تل�سقه على ال�سبورة.
- ت�سع اإ�سبعها فوق هذا احلرف وتبني نقطة البداية 

يف كتابته والجتاه.
للتالميذ خطوات  لتبني  اأ�سهما على احلرف  ت�سع   -
م�ستخدمة  الأ�سهم  تو�سحها  كما  احلرف  تلوين 

موؤ�رصا يف ذلك.

بتلوين احلرف املفرغ على ال�سبورة وحتر�ض  - تبداأ 
عند  احلركة  واجتاه  البداية  نقطة  تبيني  تكرار  على 

التلوين ويجري ذلك عدة مرات.
ال�سبورة  اإىل  اخلروج  التالميذ  بع�ض  من  تطلب   -
الأخطاء  وت�سحح  بالتلوين،  والقيام  واحدا  واحدا 

وتر�سدهم وت�سجعهم وتوجههم.
اخلطاأ  يف  الوقوع  كيفية  تراقب  اأن  املفيد  ومن   -
للمربية  ميكن  الجتاه،...(.  بالقلم،  اليد  )حركة 
لتحليل  اأمامها  الكتابة  اإعادة  التلميذ  من  تطلب  اأن 
توجيهه  باإمكانه  ليكون  اخلطاأ،  يف  الوقوع  اأ�سباب 
املربية  وتقوم  الكتابة.  يف  ال�سليمة  الطريق  اإىل 
بالإر�ساد اإىل الأخطاء اجلماعية من خالل التو�سيح 

العملي على ال�سبورة.
- تنتهي احل�سة باأن�سودة )ا�سمي(. 

احل�سة الثانية:  اإجناز ن�ساط 1
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على  الأول  العمود  مترين  �سور  املربية  تثبت   —
ال�سبورة كما يف التدريب.

املربية اأ�سماء ال�سور ب�سوت وا�سح. — تنطق 
املربية من التالميذ الرتديد وراءها. — تطلب 

على  الثاين  العمود  مترين  �سور  املربية  تثبت   —
ال�سبورة كما يف التدريب.

املربية اأ�سماء ال�سور ب�سوت وا�سح. — تنطق 
املربية من التالميذ الرتديد وراءها. — تطلب 

العمود  يف  الأوىل  ال�سورة  اإىل  املربية  ت�سري   —
الأول وتنطق ا�سمها : »باب«، ثم ت�سري اإىل �سورة 
»اجلزء من الباب« يف العمود الثاين وتنطق : »باب«. 

بعد ذلك ت�سل بخط بني ال�سورتني.

املربية اخلط وتختار اأحد التالميذ لإعادة  — مت�سح 
العملية بحيث يخرج اإىل ال�سبورة وي�سل بخط بني 

ال�سورتني.
املنوال  نف�ض  على  التمرين  بقية  املربية  توا�سل   —

حتى ي�ستوعب التالميذ العالقة بني اجلزء والكل.
— تطلب املربية من التالميذ فتح كرا�سات التمارين 

�سفحة 7 واإعادة التمرين فوق الكرا�سات.
املربية بني ال�سفوف وت�ساعد من يحتاج اإىل  — متر 

امل�ساعدة وت�سلح الأخطاء.
باأن�سودة.  — تنتهي احل�سة 

الأهداف :

- التدرب على كتابة حرف )ب( يف �سكله العام ثم 
يف اأول وو�سط واآخر الكلمة.

- تـثبيت الإدراك ال�سامل لكلمتي )بابا( و)دبدوب(
وذلك من خالل كتابة حرف )ب( فيهما.

خطوات �سري الدر�ض : 

ملحوظة : تذكر املربية التالميذ بطريقة م�سك القلم، 
تنبههم  ثم  )ب(.  حرف  �سيكتبون  اأنهم  لهم  وتبني 
مو�سح  )وهو  الكتابة  منه  تبداأ  الذي  املكان  اإىل 
ب�سورة اليد التي ت�سري اإىل نقطة البداية(. وتك�سف 
الهواء.  الي�سار يف  اإىل  اليمني  من  الجتاه  لهم عن 
كتابة  املربية  تراقب  ذلك.  يف  يقلدوها  وتدعهم 
التالميذ وت�ساعد من يحتاج اإىل امل�ساعدة، وت�سحح 

كتاباتهم.
ال�سبورة  )ب( على  حرف  بكتابة  املربية  تقوم   —

بو�سوح وتاأين.
حتى   - ال�سبورة  اإىل  ووجهها  املربية  تقف   —
حرف  وتكتب   - التالميذ  اجتاه  نف�ض  يف  تكون 

)ب( يف الهواء.
حيث  حماكاتها  التالميذ  من  املربية  تطلب   —

يكتبون بدورهم حرف )ب( يف الهواء.
— تقوم بكتابة حرف )ب( على ال�سبورة مو�سحة 
للتالميذ كيفية الكتابة وبدايتها ونهايتها. ت�سع املربية 
اأ�سهما على احلرف لتبني للتالميذ نقطة البداية واجتاه 

احلركة عند الكتابة. ويجري ذلك عدة مرات.
— ُتخرج املربية التالميذ تلميذا تلميذا اإىل ال�سبورة 
�سحيحة  بطريقة  بالقلم  الإم�ساك  اإليهم  وتطلب 
نقطة  لهم  وتبني  الي�سار  اإىل  اليمني  من  به  واحلركة 

البداية ليقوموا بدورهم بكتابة احلرف.
على  احلرف  كتابة  على  التالميذ  يتعاقب   —

ال�سبورة.
.3 التالميذ كرا�سات اخلط، �سفحة  — يفتح 

— تقراأ املربية احلرف املكتوب وتطلب من التالميذ 
الإعادة بعدها.

اإم�ساكا  بالقلم  مي�سكوا  اأن  التالميذ  من  — تطلب 
�سحيحا.

البداية  نقطة  القلم على  ي�سعوا  اأن  منهم  — تطلب 
باللون  املكتوب  احلرف  على  بالقلم  ميروا  واأن 

اخلفيف ح�سب اجتاه الأ�سهم.
اخلطاأ  وتناق�ض  التالميذ  بني  املربية  تتجول   —

وت�سححه.
ون�سخ  التمرين  موا�سلة  التالميذ  من  تطلب   —
حرف )ب( يف اأول وو�سط واآخر الكلمة وتراقب 

كتاباتهم.
بالتمرين )3( : القيام  املربية  — ثم توا�سل 

بو�سوح  ال�سبورة  )بابا( على  بكتابة كلمة  — تقوم 
بحروف  الكلمة  يف  )ب(  حرف  وتكتب  وتاأين، 
وبدايتها  الكتابة  كيفية  للتالميذ  مو�سحة  مفرغة، 
تكتبها  وكاأنها  الكلمة  على  باإ�سبعها  متر  ونهايتها. 
اإىل  اليمني  من  الجتاه  التالميذ  عند  تركز  حتى 

الي�سار. وجتري ذلك عدة مرات.
— ُتخرج املربية التالميذ تلميذا تلميذا اإىل ال�سبورة 
فيما فعلت، بحيث ميرون  اإليهم حماكاتها  وتطلب 
اليمني  يكتبونها من  الكلمة وكاأنهم  باأ�سابعهم على 

اإىل الي�سار، وتبني لهم نقطة البداية.
منهم  وتطلب  اخلط،  كرا�سات  التالميذ  — يفتح 
املربية كتابة حرف )ب( يف كل كلمة مع احلر�ض 
اإىل  اليمني  من  الكتابة  واجتاه  البداية  نقطة  على 

الي�سار.
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