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المحتكيات 

المكضكع ـ 
مقدمة اؿ ػ 1
: القسـ النظري: أأوً  ػ 2

. ػ مبادئ عامة في بناء منياج المغة العربية
. ػ ىيكمية بناء الميارات
. ػ التأزيع الزمني لمتنفيذ

 
. ػ المبادئ التي ُبني عمييا منياج المغة العربية لممستأى األأؿ ػ 3

. مبدأ المحاأر* 
. مبدأ التعمـ البنائي* 
. (اوستماع أالتحدث ػ القراءة ػ الكتابة)مبدأ الميارات العامة * 
. مبدأ الميارات القرائية* 
 

. المأاد التعميمية المكأنة لمنياج المغة العربية لممستأى األأؿ ػ 4
. لممستأى األأؿ (األساس أالتكميمي)األىداؼ العامة لمنياج المغة العربية  ػ 5
( 6 ػ 4)الخصائص العمرية لمطفؿ في مرحمة الطفألة األألى  ػ 6

. أ ػ خصائص النمأ العقمي أالمغأي لمطفؿ
. ب ػ خصائص النمأ اونفعالي

. ج ػ خصائص النمأ اوجتماعي
: استراتيجيات التدريس ػ 7

. (الطريقة التأليفية) استراتيجية اونتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء أ ػ
.  استراتيجية ميارة اوستماعب ػ
.  استراتيجية نطؽ الحرأؼ أالكممات مع الميارات المقصأدةج ػ
.  استراتيجية الترديد أالتكرار الصأتي لمميارةد ػ
.  استراتيجية الربط الذىني بيف الصأرة أالكممة أالحرؼهػ ػ
.  استراتيجية التصنيؼ أفؽ الميارة المستيدفةك ػ
.  استراتيجية التنمية المغأيةز ػ
.  استراتيجية الحأار البسيطح ػ
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.  استراتيجية ترديد بعض األناشيد ثـ حفظ جزء منياؾ ػ
.  استراتيجية خط النسخؿ ػ
.  استراتيجية التحميؿ أالتركيب لمقاطع الكممةـ ػ

: الميارات القرائية المستيدفة في المستأى األأؿ ػ 8
.  مراجعة الحركات القصيرة أالمدأدأ ػ

.  كتابة أرسـ الحرؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىاب ػ
.  تقطيع الكممة إلى حرأفياج ػ
.  تقطيع الكممة إلى مقاطعيا الساكنة أالمتحركة أتركيبياد ػ
. (قراءة أكتابة) الحرؼ المشّدد هػ ػ
. (الضـ ػ الفتح ػ الكسر) التنأيف ك ػ
.  الحرؼ المشّدد مع التنأيفز ػ
.  التمييز بيف الحركة القصيرة أالمد أالتنأيفح ػ

: النشاطات أالتدريبات ػ 9
.  الكتاب األساسأ ػ

. ػ كتاب التماريف التكميميةب 
: استراتيجية التقأيـ ػ 10

.  أسس استراتيجية التقأيـ في المستأى األأؿأ ػ
.  احتساب الدرجة النيائية لمتمميذ في نياية العاـ الدراسيب ػ
.  نمأذج استمارة مالحظة أداء التمميذ في المستأى األأؿ أثناء المأقؼ التعميمي ج ػ
.  التقأيـ القبميد ػ
.  التقأيـ األثنائي التكأيني المستمرهػ ػ
.  التقأيـ الختامي التجميعيك ػ
.  أشكاؿ األسئمة التقأيمية المأضأعية الشفأيةز ػ
.  أدأات التقأيـح ػ

 القسـ التطبيقي : اايان  
.  نأاتج التعمـ لممستأى األأؿ ػ1
.  التخطيط لمتدريس ػ2
.  خطأات التدريس لممستأى األأؿ أطريقتيا ػ3
. األدأات أالأسائؿ التعميمية ػ 4
.  حؿ التدريبات أالنشاطات ػ5
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 الػػمػقػػػػدمػػػػة    
 

... الزميالت المعممات/الزمالء المعمميف
السالـ عميكـ أرحمة اهلل أبركاتو 

يسرُّ قسـ التأجيو التربأي، أقسـ تأجيو المغة العربية في المركز العربي لمخدمات التربأية، كندا، أف يقدـ لكـ 
لممستأى األأؿ؛ ليكأف مرشدًا أمساعدًا لكـ عند التدريس،  (األساس أالتماريف)لكتابي المغة العربية  (دليؿ المعمـ)

. باعتباره جزءًا مف أجزاء المنيج في تعميـ المغة العربية لمتالميذ في بالد الميجر
كندا التعميمية، التي /إفَّ ىذا الدليؿ لبنة جديدة أىامة مف لبنات كتب أمناىج المركز العربي لمخدمات التربأية

تيدؼ إلى التجديد أالتطأير في ميداف تعميـ المغة العربية أتعمميا في بالد الميجر، منسجمة بذلؾ مع األىداؼ 
. التي سعى المركز لتحقيقيا بما يتفؽ مع أفضؿ النظريات التربأية أالتعميمية الحديثة

ألما كانت المغة العربية ليا أىمية بالغة باعتبارىا لغة القرآف الكريـ، ألغة حضارة عريقة، أمرجع فكر أثقافة 
أبناء العربية، فإف مسؤألية تعميميا أتعمميا، أترسيخ قيميا، أمضاميف ثقافتيا، أصبحت أاجبًا يقع عمى كاىمنا 

لى أف /جميعًا أليذا سعينا في المركز العربي إلى رفد مناىجنا بدليؿ يساعد المعمميف ة عمى تحقيؽ أىدافيا، أا 
لى أف  يصبح أداة لمتطأير، أأسيمة لمتجديد، أسبياًل مف سبؿ الرقي بمستأى تعميـ المغة العربية في بالد الميجر، أا 

 .ة عمى أداء عممو عمى أكمؿ أجو/يصبح أداة ىامة تعيف المعمـ
ة في تحقيؽ أىداؼ المغة العربية، أتمكيف أبنائنا مف تعمميا أممارستيا، /إف قناعتنا بالدأر الياـ أالفاعؿ لممعمـ

جعمنا نؤكد باستمرار عمى أنو سيِّد المأقؼ الذي يناط بو تحقيؽ األىداؼ بطريقة تفاعمية تمكف التالميذ مف امتالؾ 
ة بحاجة ماّسة إلى تطأير كفاياتو باستمرار، ليصبح / قناعاتنا بأف المعمـةألذلؾ ترسخ. الميارات القرائية أالكتابية

قادرًا عمى تنفيذ عممية التدريس بطريقة فاعمة، أقادرة عمى التعامؿ مع النظريات التربأية الحديثة بما يناسب 
. تالميذه

ة مف خبرات أميارات تدريسية قادرة عمى أداء /إف ىذه الرؤية تنبعث مف قناعة كبيرة، أثقة بما يمتمكو المعمـ
أدأار حديثة في عممية التعميـ، تجعمو مرشدًا أمأجيًا أمساعدًا أمنظمًا لعممية التعميـ، بعيدًا عف أسمأب التمقيف الذي 

. تجاأزه الزمف
زميمتي خير مف /ة أأليـ، أأنت زميمي/إننا نؤمف بأف التمميذ في بالد الميجر أمانة في أعناؽ الجميع، أالمعمـ

. يحمؿ ىذه األمانة
. كفقكـ اهلل،،،
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أقساـ الدليؿ 
القسـ الاظرم : أكون 

: أيقصد بو األطر العامة، أالمكأنات التي تتمحأر حأؿ العناصر اآلتية
. مبادئ عامة في بناء منياج المغة العربية لممستأى األأؿػ 
.  ىيكمية بناء المياراتػ
.  التأزيع الزمني لمتنفيذػ
.  المأاد التعميمية المكأنة لمنياج المغة العربية لممستأى األأؿػ
. (المستأى األأؿ) األىداؼ العامة لمنياج المغة العربية ػ
.  الخصائص العمرية لمطفؿ في مرحمة الطفألة األألىػ
.  استراتيجيات التدريسػ

القسـ التطبيقي :  اايان 
.  نأاتج التعمـ لممستأى األأؿػ
.  التخطيط لمتدريسػ
.  خطأات التدريس أمراحميا ػ
.  األدأات أالأسائؿ التعميميةػ
.  حؿ التدريبات أالنشاطاتػ

ة، أو ينبغي بأي حاؿ /أفي الختاـ، فإف ىذا الدليؿ إطاٌر تنظيمي، يفسح المجاؿ لمتجديد أاوبتكار لدى كؿ معمـ  
. مف األحأاؿ أف َيُحدَّ مف اإلبداعات في التعامؿ مع المغة أمياراتيا المختمفة

رشادات ما ىي إّو أجيات نظر قابمة   أيبقى أف نشير إلى أفَّ ما جاء في ىذا الدليؿ مف مضاميف أمأجيات أا 
. ة مساحة لإلثراء أاآلراء التي نقدرىا أنحترميا/لمنقاش أالتطأير؛ كي تبقى لممعمـ

إفَّ مف أىـ أىداؼ ىذا الدليؿ، أف يصبح معينًا أمرشدًا أمأجيًا لممعمـ في أدائو، فإف تحقؽ ذلؾ، فيذا فضؿ مف  
رشادنا لمأاطف القصأر حتى  ف لـ يتحقؽ أأ تحقؽ جزء منو، فإننا نأمؿ مف الزمالء َسدَّ ما فيو، أا  اهلل أنعمة، أا 

. نتفاداىا مستقبالً 
 ،،كحسباا مف العمؿ اوجتهاد، فالكماؿ هلل كحده

المؤلؼ 
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  القسـ الاظرم
 

: مبادئ عامة في بااء ماهاج المغة العربية: أكون 
. األأؿ، أمحتأى كتاب التماريف التكميمية، لممستأى (األساس)محتأى كتاب المغة العربية  ػ 1
.  تأزيع الميارات القرائية عمى الحرأؼ اليجائية ػ2
. أالتماريف التكميمية، في المستأى األأؿ (األساس) ىيكمية بناء الميارات القرائية في كتاب المغة العربية  ػ3
.  التأزيع الزمني لمحرأؼ اليجائية أالميارات عند التنفيذ عمى األسابيع الدراسية لممستأى األأؿ ػ4
لممستكل األكؿ عمى عدد مف المهارات القرائية عمى الصكرة  (األساس) ػ أ ػ احتكل كتاب المغة العربية 1
: اآلتية
. (الحركات القصيرة أالحركات الطأيمة) مراجعة لمميارتيف السابقتيف ػ
.  ميارة رسـ الحرؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىاػ
.  ميارة التمييز بيف الحركة القصيرة أالمدػ
.  ميارة الّشّدةػ
.  ميارة التنأيفػ
.  ميارة الّشّدة مع التنأيفػ
.  ميارة المقطع الساكف، أالمقطع المتحرؾػ

: لممستكل األكؿ عمى المهارات اآلتية (التماريف التكميمية)ب ػ كاحتكل كتاب 
. كتابة الحرؼ باوستعانة باتجاه السيـػ 
.  تأصيؿ النقاط المقطعة، ثـ تمأيف الصأرةػ
.  التأصيؿ بيف النقاط في اتجاه السيـػ
.  إمالء الحرأؼ  يباً ػ
.  ترديد بعض األناشيد، ثـ حفظ ما ُيستطاع منياػ

. أماـ الجأاب الصحيح () اوستماع ثـ أضع عالمة ػ

.  التأصيؿ بيف األدأات أصاحبياػ

.  جعؿ الصأرة شبيية بأخرى بإكماؿ الناقصػ
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.  تقييـ الحرأؼػ
.  التعرؼ إلى كيفية استخداـ عبارات التحاياػ
.  التأصيؿ بيف النقاط أاألرقاـ لتشكيؿ صأرة ثـ تمأينياػ
.  لعبة المتاىةػ
.  قراءة المقاطع مع التركيز عمى السكأفػ
.  الربط بيف الجممة أالصأرة التي تمثمياػ
.  اختيار الجأاب الصحيح لبعض األسئمةػ

:  ػ تـ تكزيع المهارات عمى الحركؼ الهجائية عمى الصكرة اآلتية2
. جميع الحرأؼ:  مراجعة لمحركات القصيرة أالمدأدػ

: رسـ الحرؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىاػ 
. (ب ػ ت ػ ث ػ ج ػ ح ػ خ ػ د ػ ذ ػ ر ػ ز ػ س ػ ش ػ ص ػ ض ػ ط ػ ظ ػ ع ػ غ ػ ؽ ػ ؾ ػ ـ ػ ف ػ ىػ ػ أ ػ ي)
:  التمييز بيف الحركة القصيرة أالمدػ
. (ج ػ ح ػ خ ػ د ػ ذ ػ ر ػ ز ػ س ػ ش ػ ص ػ ض ػ ط ػ ع ػ غ ػ ؼ ػ ؽ ػ ؾ ػ ؿ ػ ـ ػ ف ػ ىػ ػ أ ػ ي)
. (ش ػ ص ػ ظ ػ ؿ):  الّشّدةػ
. (ض ػ غ ػ ع ػ ؼ ػ ؿ ػ ـ):  التنأيفػ
. (ط):  الشدَّة مع التنأيفػ
. (...ـ ػ ىػ ػ أ):  المقطع الساكفػ
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هيكمية بااء المهارات القرائية 
 المستكل األكؿ

أساليب التافيذ المهارة القرائية الاشاط التمهيدم 
النشاط التمييدي متدرج أمتراأح 
بدًء مف بداية العاـ الدراسي، أانتقاًو 

. إلى بدء تنفيذ الدرأس
.  التييئة النفسية أالمادية ػ1
حكاية أقصأصة مميدة ليا  ػ 2

. عالقة بالميارة
 مراجعة ما سبقت دراستو  ػ3

رسـ الحرؼ ػ ): مف ميارات سابقة
الحركات القصيرة ػ المدأد ػ التمييز 

. (بيف الحركات القصيرة أالمدأد
 ربط الميارات القرائية التي  ػ4

درست في المستأى األأؿ بالالحقة 
. ربطًا شفأياً 

 قراءة بعض الكممات  ػ5
. البسيطة التي سبؽ معرفتيا

 زيادة جرعة المحادثة  ػ6
. الشفأية البسيطة المميدة

 البدء المتدرج بالميارات  ػ7
. (...التأصيؿ ػ التمأيف)الكتابية 

 ميارة رسـ الحرؼ في أأؿ  ػ1
. الكممة أفي أسطيا أآخرىا

 التمييز بيف الحركة  ػ2
. القصيرة أالمد

.  ميارة الشَّّدة ػ3
.  ميارة التنأيف ػ4
.  ميارة الشدة مع التنأيف ػ5
 ميارة المقطع الساكف  ػ6

. أالمقطع المتحرؾ
.  التحميؿ أالتركيب ػ7

التماريف التكميمية 
 الكتابة مستعينًا باتجاه  ػ1
. السيـ

.  تأصيؿ النقاط المقطعة ػ2
.  إمالء الحرأؼ  يباً  ػ3
 ترديد أحفظ بعض  ػ4

. األناشيد السيمة
 اوستماع ثـ التأشير أماـ  ػ5

. الجأاب الصحيح
 التأصيؿ بيف األدأات  ػ6

. أصاحبيا
.  استخداـ عبارات التحايا ػ7

 تأظيؼ الطريقة  ػ1
، البدء مف الكؿ إلى (التأليفية)

. الجزء
 الترديد أالتكرار لمميارة  ػ2
. شفأياً 

 التمثيؿ عمى الميارة  ػ3
. بأساليب أأمثمة منأعة

 الربط بيف الميارات قرائيًا  ػ4
. أشفأياً 
 التركيز عمى الميارة  ػ5

. المستيدفة عند التنفيذ شفأيًا أأوً 
 التطبيؽ العممي لمميارات  ػ6

القرائية عند قراءة الجمؿ أالعبارات 
. أالحأارات

 البدء بتطبيؽ نشاطات  ػ7
الكتاب األساس ثـ اونتقاؿ إلى 

. كتاب التماريف التكميمية
 تنأيع أساليب التطبيؽ  ػ8

شفأيًا  (فرديًا أجماعياً )لمميارات 
. أكتابياً 
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التكزيع الزماي لممهارات المستهدفة عاد التافيذ عمى األسابيع كاألشهر 
 لممستكل األكؿ

الشهر المهارات األسبكع 
1 
2 
3 
4 

 (مراجعة الميارات) ػ 1
. الحركات القصيرةأ ػ 
.  المدأدب ػ

 التمييز بيف الحركات القصيرة أالمدأد ػ

سبتمبر 

 
5 
6 
7 
8 

 (كتابة الحرأؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىا) ػ 2
. حرؼ الباء أالتاءأ ػ 
.  حرؼ الثاء أالجيـب ػ
.  حرؼ الحاء أالخاءج ػ
.  حرؼ الداؿ أالذاؿ أالراءد ػ

أكتأبر 

9 
10 
11 
12 

.  حرؼ الزاي أالسيف أالشيفهػ ػ
.  حرؼ الصاد أالضادك ػ
.  حرؼ الطاء أالظاءز ػ
.  حرؼ العيف أالغيفح ػ

نأفمبر 

13 
14 
15 
16 

.  حرؼ الفاء أالقاؼط ػ
.  حرؼ الكاؼ أالالـؾ ػ
.  حرؼ الميـ أالنأفؿ ػ
.  حرؼ الياء أالأاأ أالياءـ ػ

ديسمبر 

 
17 
18 
19 
20 

 ػ ميارة الّشّدة 3
.  مع حرؼ الخاء أالشيفأ ػ

.  مع حرؼ الصاد أالضادب ػ
.  مع حرؼ الطاءج ػ
التعريؼ بمفيأـ الّشّدة مع ):  مع بقية الحرأؼد ػ
. (التمثيؿ

يناير 

 
21 
22 

 ػ التنأيف 4
.  تنأيف الضـأ ػ

.  تنأيف الفتحب ػ

فبراير 
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23 
24 

.  تنأيف الكسرج ػ
.  التمثيؿ مف خالؿ الحرأؼد ػ
. (التعريؼ بدووت التنأيف) هػ

 
25 
26 
27 
28 

 ػ المقطع الساكف أالمقطع المتحرؾ أالتحميؿ 5
أالتركيب 

.  التعريؼ بالمقطع الساكف أالمقطع المتحرؾأ ػ
.  التدريب عمى تحميؿ الكممة إلى مقاطعياب ػ
.  التدريب عمى تركيب المقاطع لتكأيف كممةج ػ
 التدريب عمى قراءة الكممات بعد تحميميا أتركيبيا د ػ
. أالجمؿ

مارس 

 
29 
30 
31 
32 

التماريف التكميمية 
.  الكتابة باوستعانة بالسيـأ ػ

.  ترديد أحفظ األناشيدب ػ
.  التعرؼ إلى عبارات التحايا أترديدىاج ػ
.  حؿ بقية التدريبات الكتابيةد ػ

أبريؿ 

مراجعات عامة  
.  مراجعات قرائية لمميارات السابقةأ ػ

.  مراجعات كتابيةب ػ
.  تقأيمات شفأية أكتابيةج ػ

مايأ  
يأنيأ 

 

: المبادئ التي بياي عميها الماهاج في المستكل األكؿ:  اايان 

.  مبدأ المحاأر ػ1
.  المأاد التعميمية التي كّأنت منياج المغة العربية في المستأى األأؿ ػ2
.  األىداؼ العامة لمنياج المغة العربية لممستأى األأؿ ػ3
.  الخصائص العمرية لمطفؿ في مرحمة الطفألة المبكرة ػ4
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: مبدأ المحاكر: أكون 

 اعتمد منياج المستأى األأؿ بشقيو األساس أالتماريف التكميمية عمى عدد مف الميارات : ػ مبدأ التكامؿ1
، في ظؿ تدريبات منأعة األساليب أالتأجيات بغرض تثبيت الميارة في أذىاف (التي سبؽ ذكرىا)القرائية األساسية 

التالميذ نطقًا أكتابة، أبغرض تحقيؽ التكامؿ بيف ىذه الميارات أصأًو إلى تمكيف التمميذ مف القراءة السميمة 
. أالكتابة الصحيحة

: ىذا أقد تجمى ىذا المبدأ في المؤشرات اآلتية

.  ارتباط تعميـ الميارات المستيدفة بالحرأؼ أالمقاطع أصأًو إلى قراءة الكممة ثـ الجممةأ ػ

اوستماع أالتحدث )مع الميارات األساسية لمغة العربية  (السابؽ ذكرىا) تساأؽ تعميـ الميارات القرائية ب ػ
بصأرة عامة، أقد تبدى ىذا التساأؽ في اعتماد النشاطات في الجانب الشفأي عمى البدء  (أالقراءة أالكتابة

كما تبدى في الجانب الكتابي فيما أرد مف نشاط كتابي في الكتابيف . باوستماع ثـ الترديد أالتحدث، ثـ القراءة
. (األساس أالتماريف)

 التكامؿ بيف الكتاب األساس أكتاب التماريف التكميمية، مف حيث ارتباط أاضح بيف الكتابيف بحيث تبدأ ج ػ
. النشاطات بالكتاب األساس أتستكمؿ في كتاب التماريف في تأاصؿ منيجي يحقؽ التكامؿ في الميارات

المعممة درسيا بالكتاب األساس ثـ ينتقؿ بعد كؿ حرؼ أميارة إلى كتاب التماريف /ألذا، ننصح بأف يبدأ المعمـ
. التكميمية

:  ػ مبدأ التعمـ الباائي2

أي قابؿ لالستبقاء أاوستدعاء )أيتجمى ىذا المبدأ في أّف كؿ ما يبنى بأاسطة المتعمـ، يصبح ذا معنى أقيمة 
أاونتقاؿ، أالبناء عميو، ألذا سعى المنيج إلى أف يكأف ىدؼ المتعمـ استيعاب ما يتعممو، أمف ثـ إدخالو في بنيتو 

. العقمية، عف طريؽ نشاطات شفيية منأعة األساليب، أنشاطات شفأية مشفأعة بنشاطات كتابية

:  ػ المبدأ اوتصالي3

حيث يقأـ عمى تعامؿ التمميذ مع المغة عمى أنيا عادات سمأكية اجتماعية يمارسيا مع أالديو أأقرانو، أعمى 
. أنيا كائف اجتماعي يتطأر أينمأ في ظؿ المجتمع أأفراده، أىذا ما يعزز ميارات اوتصاؿ أيقأييا
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:  ػ مبدأ التعمـ الذاتي4
أيتجمى ىذا المبدأ في جعؿ التمميذ يتجو نحأ تعميـ نفسو بنفسو عندما تنمأ لديو الر بة في القراءة أالكتابة 

أالتحدث، أعندما يجد في نفسو الكفاية أالقدرة عمى ممارسة المغة باقتدار؛ كي و يبقى مستقباًل لممعمأمات 
. أالميارات فقط، بؿ يسعى بنفسو لتطبيقيا

. عمى تحقيؽ ىذا المبدأ (األساس أالتماريف التكميمية)أقد ساعد تنأع النشاطات في الكتابيف 
. ة دأر بارز في ىذا المجاؿ عندما يعطي التمميذ فرصة كاممة لمبدء بحؿ النشاطات أالتعامؿ معيا/ألممعمـ

 
 : العربية في المستكل األكؿ المكاد التعميمية المككاة لماهاج المغة:  اايان 

 : ػ الكتاب األساس1

.  اعتمد الكتاب األساس عمى الحرأؼ اليجائية بدءًا مف األلؼ إلى الياءػ
 تدرجت الميارات القرائية مع الحرأؼ تدرجًا منطقيًا بدءًا مف مراجعة ما سبقت دراستو في المستأى التحضيري ػ

رسـ الحرؼ في أأضاع مختمفة ػ الشّدة ػ )أانتقاًو لمميارات المخصصة لممستأى األأؿ  (الحركات القصيرة أالمدأد)
. (...التنأيف ػ المقطع الساكف أالمتحرؾ

 تمى تناأؿ الميارة في الصفحة األألى مف خالؿ ربط الكممة التي تشتمؿ عمى الميارة بصأرة، أانتياء بتمثيؿ ػ
. الميارة عمى الحرؼ

؛ أذلؾ لتعزيز (التي يغمب عمييا الجانب الشفأي المرتبط بميارة اوستماع) أأردت مجمأعة مف النشاطات ػ
. الميارة في عقؿ التمميذ

 استثمرت النشاطات في تنمية قدرة التمميذ عمى بعض الممارسات أالميارات الجانبية المعززة لمميارة األساسية ػ
. (إلخ...مف مثؿ ممارسات عبارات التحايا أالتعرؼ إلى األلأاف أاألعداد

.  تناألت الميارات عددًا مف التماريف التي تجعؿ التمميذ ينطؽ الحرأؼ بمياراتيا القرائية الصحيحةػ
: (التماريف التكميمية) ػ كتاب 2

اشتمؿ ىذا الكتاب عمى نشاطات منأعة،  مب عمييا الجانب الكتابي بدءًا مف التييئة في بداية الكتاب ثـ 
أىنا ممحأظة نتمنى )التدريب عمى التمأيف أالتأصيؿ مع نشاطات اوستماع أالنطؽ، أترديد األناشيد أحفظ بعضيا، 

 رضو تنمية القدرة عمى اوستماع كميارة أليس تفسير ما  (..استمع، ثـ)ة أىي أف نشاط /أف يمتفت ليا المعمـ
. (تحممو الكممة مف معاف
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  تفاصيؿ مضمكف صفحات الكتاب األساس :

أفي نياية .  تبدأ بالحرؼ، أتمثمو ثالث صأر مع اسميا مشفأعًا بالميارة القرائية المستيدفة:أ ػ الصفحة األكلى
. الصفحة يجرد الحرؼ مع الميارة الممثمة لو

:  تطبيقات عمى الحرأؼ أتشمؿ:ب ػ الصفحة ال ااية
.  أضع دائرة حأؿ الحرؼ المشتمؿ عمى الميارة مف بيف عدد مف الكمماتػ
. تحت الكممات التي فييا صأت الميارة () اوستماع ثـ أضع عالمة ػ
.  اوستماع ثـ اإلكماؿ بالحرؼػ

.  رسـ شكؿ الحرؼ كما ىأ مكتأب في كؿ كممة:ج ػ الصفحة ال ال ة
 استمع ثـ رّدد عددًا مف الجمؿ الحأارية ثـ أجب شفأيًا عف بعض األسئمة حأؿ ما أرد في :الصفحة الرابعة د ػ
. الحأار

.  كؿ حرؼ يشتمؿ عمى أربع صفحات:ممحكظة
: (التماريف التكميمية)تفاصيؿ مضمكف صفحات كتاب 

.  كتابة الحرؼ باتجاه السيـػ :الصفحة األكلى أ ػ
.  إمالء الحرؼػ

.  التأصيؿ بيف النقاط لتشكيؿ الصأرة ثـ تمأينياػ :الصفحة ال ااية ب ػ
.  التأصيؿ بيف النقاط في اتجاه السيـػ
. ترديد النشيد ثـ حفظو: (أحياناً ) ػ

. تقييـ: ج ػ بعد عدد مف الحرأؼ
 تتأاصؿ النشاطات بأساليب منأعة بغرض تعزيز الجانب الكتابي لدى التمميذ إلى جانب النسخ أتحسيف د ػ

. إلخ...الخط، أتنمية قدرتو عمى التمييز بيف الحرأؼ الممدأدة، ثـ اختيار الجأاب الصحيح لبعض األسئمة
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 لممستكل األكؿ (األساس كالتكميمي)األهداؼ العامة لماهاج المغة العربية :  ال ان 

:  ػ التعرؼ إلى المهارات القرائية اآلتية في الكتاب األساس1
.  رسـ الحرؼ في األأؿ أالأسط أاآلخرػ
.  التمييز بيف الحركات القصيرة أالمدأدػ
.  التعرؼ إلى دووت الّشّدة، أكيفية نطقياػ
.  التعرؼ إلى دووت التنأيف، أكيفية نطقو أأنأاعوػ
.  نطؽ الّشدة مع التنأيفػ
.  نطؽ المقطع الساكف، أكتابتوػ
.  نطؽ المقطع المتحرؾ أكتابتو، أالتمييز بينيماػ
.  تحميؿ الكممة إلى مقاطعيا الساكنة أالمتحركةػ
.  تركيب الحرأؼ أالمقاطع لتكأيف كممةػ
.  القدرة عمى نطؽ الكممات العربية مف مخارجيا الصحيحةػ
.  القدرة عمى اوستماع الجيد، أتطبيؽ المسمأع أالترديدػ

. تنمية الثرأة المغأيةػ 
.  فيـ المقرأء، أمطمأب السؤاؿ ثـ اإلجابة عنوػ
.  تنمية القدرة عمى التحدث الشفأي أالترديدػ
.  التحدث بالمغة العربية البسيطة، أالتفاعؿ معيا شفأياً ػ

: (التماريف التكميمية) ػ في كتاب 2
.  تنمية القدرة عمى كتابة الحرأؼ بأشكاليا المختمفة بطريقة صحيحةػ
.  تمأيف الحرأؼ أالصأر داخؿ الحدأد المخصصةػ
.  التأصيؿ بيف النقاط المقطعة باتجاه السيـػ
.  الكتابة اإلمالئية لمحرأؼ أبعض الكممات البسيطةػ
.  ترديد بعض األناشيد ثـ حفظياػ
.  قراءة الحرأؼ محركة بالحركات القصيرةػ
.  الربط بيف الكممة المناسبة أالصأرة التي تمثمياػ
.  فيـ معنى الجممة ثـ ربطيا بالصأرةػ
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.  التأصيؿ بخط بيف أدأات المدرسة أالتمميذػ
.  التأصيؿ بيف النقاط لتشكيؿ صأرة ثـ تمأينياػ
.  استكماؿ رسـ صأرة مقارنة بصأرة مكتممة بجانبياػ
.  تقييـ امتالؾ الميارات بعد تناأؿ عدد مف الحرأؼػ
.  اوستماع ثـ اختيار الجأاب الصحيح لسؤاؿ محدَّدػ
.  الربط بيف الكممة أالصأرة التي تمثمياػ
.  ترديد بعض األناشيد ثـ حفظياػ
.  المتاىة لمأصأؿ إلى ىدؼ محدَّدػ
.  قراءة المقاطع الصأتية مع التركيز عمى المقطع الساكف أالسكأفػ
.  قراءة الحرأؼ مع التنأيفػ
.  تمأيف الصأرة التي تأجد كؿ حرأفيا في مجمأعة الحرأؼ المقابمةػ
 
 
 
.  معظـ النشاطات في الكتاب األساس نشاطات شفيية ػ1
. نشاطات كتابية (التماريف التكميمية) معظـ النشاطات في كتاب  ػ2
أأًو، ثـ يميو تناأؿ نشاطات التماريف التكميمية بتتابع  (حرفًا حرفاً ) يبدأ تناأؿ درأس الكتاب األساس  ػ3

. الحرأؼ كما تـ في الكتاب األساس ثانياً 
. ة مساعدة التالميذ إذا احتاجأا لذلؾ/ يعتمد تنفيذ النشاطات عمى التمميذ بدرجة كبيرة، أعمى المعمـ ػ4

 
 
 
 
 
 
 

  ممحكظات هامة 
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ساكات  (6 -4) الخصائص العمرية لمطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة
ة الخصائص العمرية لمطفؿ الذي يعممو؛ أذلؾ لحاجتو الماسة /أصبح مف األىمية بمكاف أف يدرؾ المعمـ

لمعرفة كيفية التعامؿ معو سمأكيًا أاجتماعيًا أتعميميًا، أعمى أجو الخصأص خصائص نمأه العقمي أالمغأي، 
ة نحأ تحقيؽ أىدافو /أخصائص نمأه اونفعالي أاوجتماعي؛ أذلؾ أف ىذه الخصائص تمثؿ بأصمة تأجو المعمـ

. (األساس أالتماريف)التعميمية، لذا ُأخذت ىذه الخصائص في اوعتبار عند بناء منياج المستأى األأؿ في كتابيو 

ألما كاف اىتماـ عمـ النفس التربأي كبيرًا بيذا الجانب، أعمى أجو الخصأص عند ممارسة عممية تعميـ 
ة عمى أعي بيا عند تعاممو مع تالميذه؛ /األطفاؿ، فقد آثرنا في ىذا الدليؿ أف نأرد ىذه الخصائص؛ ليكأف المعمـ

. كي يحقؽ أىدافو التي خطط لتحقيقيا

: ( ساكات6 -4)خصائص الامك العقمي كالمغكم لمطفؿ : أكون 
.  يستمر النمأ العقمي أالمغأي لمطفؿ بصفة عامة بتقدـ سريعػ
.  يصبح الطفؿ قادرًا عمى تعمـ الميارات األساسية في القراءة أالكتابةػ
.  تزداد قدرتو عمى الحفظ أالتذكرػ
.  ُيظير قدرة عمى اوبتكار تدريجياً ػ
.  ينمأ لديو حب اوستطالع، أيزداد بالتدريجػ
.  تنضج لديو معاني المفرداتػ
.  يتميؼ إلى التعمـػ
.  ىذه المرحمة بداية تعمـ الجمؿ الطأيمة نأعًا ماػ
.  يبدأ في تطأير مفاىيـ الصأاب أالخطأػ
.  يتمكف مف إتقاف الميارات المغأيةػ

: خصائص الامك اوافعالي لمطفؿ:  اايان 
.  تتكأف لديو العأاطؼ أالمشاعر أالعادات اونفعاليةػ
.  يصبح أكثر تحكمًا في انفعاوتو، أأكثر تقباًل لمتأخير في تحقيؽ ر باتو أعدـ تمبيتياػ
.  يبدأ في تقدير ذاتو أاوعتزاز بياػ
.  يبدأ في تمييز أسباب النجاح أالفشؿػ
.  يبدأ في تطأير الصداقة مع األقرافػ
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: خصائص الامك اوجتماعي لمطفؿ:  ال ان 
.  تتسع دائرة اوتصاؿ اوجتماعي، بذىاب الطفؿ لممدرسةػ
.  يختار أصدقاَءه، أعادة تكأف لمطفؿ في ىذه السف صديؽ أاحد دائـػ
.  يحب األلعاب المنظمة في مجمأعات صغيرةػ
.  يكثر في ىذه السف مف الصداقات، أيميؿ لمعب الجماعيػ
.  يميؿ لمحصأؿ عمى المكانة اوجتماعيةػ
.  ينمأ شعأره بفرديتو المختمفة عف  يرهػ
.  يبتعد كؿ مف الجنسيف عف اآلخر، أيميؿ الألد لمعب مع قرينو الألد، أالبنت مع البنتػ
. أيتخذىا أنمأذجًا لو (حقيقية أأ افتراضية) ُيظير التعمؽ باآلخريف أالشخصيات المشيأرة ػ
.  يتذبذب بيف الخنأع الزائد، أالتمرد الكميػ
.  يبدأ في تعمـ آداب السمأؾ، أيتمكف أحيانًا مف الضبط الذاتي لمسمأؾػ
.  تغمب عميو الحركة الزائدة داخؿ الصؼ، أأحيانًا المشاجرة مع األقرافػ
. (مف الأالديف أأ المعممة) تؤثر فيو عبارات القبأؿ أالحب أالحناف ػ
 

آفاؽ عممية كتربكية /عف مكقع

أمجد قاسـ /ـ
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: ة أف يستفيد مف ىذه الخصائص في الحاوت اآلتية/لممعمـ
.  عند مخاطبة الطفؿ، أتأجيو التعميمات لو ػ1
.  عند تأجيو الطفؿ لممارسة نشاط تعميمي معيف ػ2
.  عند عالج سمأؾ معيف  ير مر أب عند الطفؿ ػ3
.  تفعيؿ أسمأب التعزيز اإليجابي أالتحفيز ػ4
.  التركيز عمى تعميـ الطفؿ السمأؾ اإليجابي إلى جانب التعميـ ػ5
.  عند تأجيو الطفؿ لمتعمؽ بنماذج مف الشخصيات اإليجابية ػ6
.  عند تأجيو الطفؿ وختيار أصدقائو ػ7
.  اوىتماـ بتنمية قدرة الطفؿ عمى امتالؾ الميارات المغأية، أتعزيزىا ػ8
.  اوستفادة مف تميفو لمتعمـ بتشجيعو أتزأيده بأشياء يحبيا ػ9

  

  استػػػػػػػطراد 
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استراتيجيات التدريس 

الطريقة ) (اونتقاؿ مف الصأرة إلى الكممة إلى الحرؼ إلى الميارة المستيدفة) اونتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء  ػ1
. (التأليفية
.  اوستماع أالتحدث أالترديد ػ2
.  النطؽ بعد اوستماع لمميارة ػ3
.  التكرار أالترديد الصأتي لمميارة مف مخرجيا الصحيح ػ4
.  الربط الذىني بيف الصأرة أالكممة أالحرؼ أالميارة ػ5
. التصنيؼ ػ 6
.  التنمية المغأية ػ7
.  اإلنشاد، أحفظ النشيد ػ8
.  التمييز بيف الميارات المستيدفة معرفة أنطقاً  ػ9

.  اونتقاؿ مف الكتاب األساس إلى كتاب التماريف عند التدريس ػ10
.  التعزيز أالتحفيز أالتشجيع ػ11
.  التعامؿ مع التمميذ أفؽ خصائصو العمرية ػ12
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: (الطريقة التكليفية) ػ استراتيجية اواتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء 1
ىناؾ طريقاف أأ مدخالف أساسياف لتعميـ القراءة أالكتابة في المرحمة األألى مف حياة الطفؿ التعميمية، ىذاف 

، أيطمؽ عمى الطريقة التركيبية ػ أحيانًا ػ األكلى، أيطمؽ عمى الطريقة الجزئية، كالطريقة الكمية: الطريقاف ىما
، أتتضمف التركيبية طريقة البدء بالحرؼ، أطريقة المقطع أالطريقة الصأتية، أتتضمف ال ااية الطريقة التحميمية

... التحميمية طريقة الكممة، أطريقة الجممة، أطريقة القصة

أأساس الطرؽ الكمية البدء . أأساس الطرؽ الجزئية البدء بجزء الكممة، أالجزء إما الحرؼ أأ صأتو، أأ المقطع
... بالكؿ، أىذا الكؿ إما الكممة، أأ العبارة، أأ الجممة، أأ القصة

ألما كاف اليدؼ األساس في المستأى األأؿ ىأ ربط الحرأؼ العربية بالميارات القرائية نطقًا أكتابة، فإننا 
آثرنا أف نتدرج في الميارات الصأتية مع انتقاؿ الحرأؼ مف األلؼ إلى الياء أصأًو إلى تمكيف التمميذ مف نطؽ 

ألتثبيت ىذه الميارات في ذىف التمميذ . ىذه الميارات مع الحرأؼ بطريقة صحيحة إلى جانب معرفة دووتيا
أشفعناىا بأنشطة منأعة أمختمفة األساليب لتحقؽ اليدؼ الرئيس الذي ُخطط لو أىأ تأصيؿ الميارات القرائية 

. المنأعة

:  ػ استراتيجية مهارة اوستماع كالتحدث كالترديد2

تعد ميارة اوستماع ميارة اتصاؿ أساسية، أعممية معقدة، تحتاج إلى تدريب أعناية، ألذا كاف ليذه الميارة 
، أىذا (...استمع، ثـ)، حيث بدأت معظـ النشاطات بعبارة (األساس)مكانة عالية في نشاطات كتاب المغة العربية 

يعني أف تعميـ المغة العربية لتالميذ المستأى األأؿ يبدأ بالجانب الشفأي أاوستماع الذي ُيمكِّف التمميذ مف تخزيف 
المعمأمة في وشعأره؛ ليأظفيا فيما بعد مف خالؿ ممارسات أاستجابات ألتحقيؽ أىداؼ ميارة اوستماع، فإف 

: تطبيقيا يتدرج كاآلتي

ثارة اىتماميـ مف خالؿ تنأيع األساليب، أأ قص قصة شائقة، أأ :أ ػ التهيئة  أفييا يتـ تشأيؽ التالميذ، أا 
.  ير ذلؾ حتى يصبح ذىف التمميذ متفتحًا لسماع الجديد

.  تعريؼ التالميذ بكيفية اوستماع الجيد أاإلنصاتب ػ
.  تقديـ الميارة صأتيًا بداية مف المعممة؛ ليقمدىا التمميذج ػ
.  يقـأ التمميذ بممارسة المطمأب بعد اوستماع في ظؿ متابعة مف المعممةد ػ
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:  ػ استراتيجية الاطؽ بعد اوستماع لممهارة3
أيتـ ذلؾ مف خالؿ عدـ البدء بتنفيذ النشاط قبؿ أف تقـأ المعممة بقراءة نص السؤاؿ أماـ التالميذ؛ ليستمعأا لو 

. جيدًا، أمف ثـ يفيمأا المطمأب كي تكأف اإلجابة شفأية، أالتطبيؽ سميمًا لمميارة

: كمف األاشطة التي تساعد تمميذ المستكل األكؿ عمى اوستماع الجيد

.  عرض قصة أأ حكاية قصيرة بأسمأب التمثيؿ الحركي المصأرػ
.  اإلكثار مف الحديث الشفأي أاألسئمة الشفأية مع التالميذ بمغة عربية فصيحة سيمة أمناسبة لمستأى التالميذػ
.  تكميؼ التالميذ بنشاط شفأي يناسب قدراتيـػ
.  إجراء بعض األلعاب الشفأية المناسبة لمستأى التالميذ، أاوتفاؽ معيـ عمى إشارات أأ أصأات تعريفيةػ
.  استفسار شفأي مف التالميذ عف أمأر أأشياء فعميا في اليـأ السابؽػ
.....  سؤاؿ التمميذ عف أمأر شخصية تعريفية، أعف ىأاياتوػ

 ..........................................
: جية التكرار كالترديد الصكتي لممهارة مف مخرجها الصحيحم ػ استرات4

ىذه اوستراتيجية مف اوستراتيجيات اليامة في تمكيف التمميذ مف امتالؾ القدرة عمى تأظيؼ الميارة أنطقيا 
بطريقة صحيحة؛ أذلؾ أف عممية الترديد أالتكرار تعمؿ عمى تثبيت معرفة النطؽ الأاضح أالسميـ أتؤصؿ ىذه 

. المعرفة

؛ فإف الترديد (الطريقة التأليفية)ألما كانت ىذه اوستراتيجية حجز الزاأية في تثبيت الميارة عند تأظيؼ 
نما يتأجب أف يمارس التالميذ جميعيـ النطؽ أالترديد فرديًا أجماعياً  . أالتكرار و ينحصر لدى تالميذ محّدديف، أا 

. أعمى المعممة أف تتأكد مف ممارسة جميع التالميذ ليذا الترديد أالتكرار

:  ػ استراتيجية الربط الذهاي بيف الصكرة كالكممة كالحرؼ كالمهارة5

بؿ المدخؿ األساس لمتعرؼ إلى الميارة  (الطريقة التأليفية)يعد الربط الذىني بيف العناصر السابقة، عمأد 
أىذا يتحقؽ مف خالؿ التدرج في اإلشارة إلى ما بيف العناصر مف ارتباط معنأي، . القرائية أمف ثـ تثبيتيا في الذىف

أىذا ىأ األساس الذي ُبني عميو . يؤدي في النياية إلى معرفة الميارة المستيدفة أنطقيا بطريقة صحيحة صأتياً 
. (األساس)كتاب المغة العربية 
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:  ػ استراتيجية التصايؼ6

ىذه اوستراتيجية مف النشاطات التي تنمي قدرة التمميذ عمى التمييز أالفيـ، أالتفريؽ بيف العناصر المتشابية 
بيذا النشاط بدرجة كبيرة مف خالؿ العديد مف التدريبات  (األساس)أقد عني كتاب المغة العربية . في خصائصيا

: منأعة المضاميف، أمنيا
.  التمييز بيف األلأافػ
.  التمييز بيف المياراتػ
.  التمييز بيف األرقاـػ
.  التمييز بيف األشكاؿ أالمتشابياتػ

:  ػ استراتيجية التامية المغكية7
يعد التعرؼ إلى تسمسؿ الميارات الصأتية مدخاًل ىامًا لنطؽ الكممات الجديدة لتكأف الحصيمة ثرأة لغأية 

أقد ُعني كتاب المغة . تناسب المستأى العمري لمتمميذ، حيث يختزنيا في وشعأره؛ ليخرجيا في الأقت المناسب
العربية األساس بيذه التنمية مف خالؿ إيراد العديد مف المفردات الجديدة أتقديميا بطريقة شائقة تناسب مستأى 

. التمميذ

:  ػ استراتيجية اإلاشاد، كحفظ الاشيد8
بإيراد عدد مف األناشيد التي تناسب مستأى التمميذ، أقد اختيرت لتحمؿ  (التماريف التكميمية)ُعني كتاب 

. مضاميف تأجييية سمأكية أاجتماعية بكممات بسيطة أأزف خفيؼ سيؿ الحفظ
أيزداد حب . لقد ىدفت ىذه األناشيد إلى جعؿ التمميذ يعيش مع الكممة العربية ألحنيا أيتذأقيا أىأ ُينشد

. التمميذ لمغتو العربية عندما يحفظ شيئًا مف ىذه األناشيد، أيرددىا أماـ أالديو أزمالئو
:  ػ استراتيجية التمييز بيف المهارات المستهدفة معرفة كاطقان 9

لما كانت معرفة مدلأؿ الميارة ضرأرية، فإف نطقيا أتأظيفيا بطريقة صحيحة مكمؿ ليذه المعرفة، ألذلؾ 
ُعنيت ىذه اوستراتيجية بتمكيف التمميذ مف التمييز بيف الميارات مف حيث مضمأنيا أطريقة نطقيا أدووتيا مف 

. خالؿ العديد مف التدريبات أاألنشطة الشفأية أالكتابية
. عمى الجانب الشفأي الذي يبدأ باوستماع أأًو ثـ التطبيؽ (الكتاب األساس)مف ىنا اعتمدت معظـ نشاطات 

. أييدؼ ىذا األسمأب إلى التدريب عمى ميارة اوستماع أاإلنصات، ثـ التطبيؽ مف خالؿ الترديد
أىذه التدريبات يمارسيا التمميذ عمميًا في ظؿ متابعة . أما الجانب الكتابي فقد تضمنتو نشاطات كتاب التماريف

. ميدانية مف المعممة
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:  ػ استراتيجية اواتقاؿ مف الكتاب األساس إلى كتاب التماريف عاد التدريس10
لما كاف تعميـ الميارة يبدأ مف الكتاب األساس، ثـ يستكمؿ التعزيز الكتابي في كتاب التماريف، فإف المنطقي 

ثـ تنتقؿ بعد كؿ درس إلى الدرس المقابؿ  (األساس)يأجب أف تبدأ المعممة بتدريس الحرأؼ أالميارات مف كتاب 
. (التماريف)لو في كتاب 

 :  ػ استراتيجية التعزيز كالتحفيز كالتشجيع11
إّف لمتعزيز أالتحفيز أالتشجيع أثرًا ساحرًا في تالميذ ىذا المستأى ذلؾ أنو يعد مدخاًل ضرأريًا لنجاح المعممة 

. في تحقيؽ أىدافيا
ألمتعزيز أالتشجيع أشكاؿ منأعة، فمنيا التعزيز أالتشجيع بالمدح أالشكر، أمنيا باليدايا المناسبة، أمنيا 

.... بإظيار مشاعر الحب، أ يرىا أ يرىا
:  ػ استراتيجية التعامؿ مع التمميذ كفؽ خصائصه العمرية التي سبؽ ذكرها12

إّف معرفة الخصائص العمرية لمتمميذ ضرأرة أاجبة أعمى المعممة أف تدركيا فيي تنير الطريؽ ليا لكيفية 
. التعامؿ مع التمميذ، أكيفية تأصيؿ المعمأمة أتحقيقيا
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ـ ػػػػػػػػػػقكمػػػػالت

.  أسس استراتيجية التقأيـ ػ1
.  التقأيـ القبمي ػ2
.  التقأيـ التكأيني المستمر ػ3

. (الجانب الشفأي)نمأذج استمارة مالحظة أداءات التمميذ في المستأى األأؿ أثناء التقأيـ المستمر 
.  التقأيـ الختامي ػ4
.  أدأات التقأيـ ػ5
.  كيفية احتساب الدرجة النيائية لكؿ تمميذ في نياية العاـ الّدراسي ػ6
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:  مرحمة المستكل األكؿ ػ أسس استراتيجية التقكيـ في1
: تقـأ استراتيجية التقأيـ في المستأى األأؿ عمى األسس اآلتية

، أما ذلؾ (...استمع، ثـ) يعتمد التقأيـ عمى الجانب الشفأي في أ مبو؛ ألذلؾ بدأت معظـ التدريبات بعبارة أ ػ
إو ألف التمميذ في ىذه المرحمة، لـ يمتمؾ الميارة أالقدرة عمى الكتابة أالفيـ أاوستيعاب أالتعبير عف المفيـأ كتابة 

. إّو في حدأد
و يعني الفيـ أاوستيعاب لمضمأف الكممات أأ الجمؿ  (...استمع، ثـ) ما أرد في التدريبات مف عبارة ب ػ

التالية، بقدر ما ىأ تدريب عممي عمى تنمية ميارة اوستماع أاإلنصات أصأًو إلى القدرة عمى المحاكاة أالترديد مف 
مخارج صحيحة، عمى أف يتأاصؿ ىذا اليدؼ أينمأ ليصؿ إلى مرحمة ربط اوستماع بالفيـ أاوستيعاب أفي ىذا 

الصدد فإف ما ُعرض مف كممات يمثؿ نماذج مف كممات مختارة، ألممعممة أف تثرييا بكممات جديدة يحتاجيا 
. التالميذ
:  ػ التقكيـ القبمي2

: ة في بداية الحصة الدرسية بيدؼ/أىأ تقأيـ يقـأ بو المعمـ
.  مراجعة ما سبقت دراستوأ ػ

.  تييئة التالميذ ذىنيًا وستقباؿ المعمأمات الجديدةب ػ
. (إف ُأجد) متابعة إنجاز الأاجب البيتي ج ػ
األسئمة الشفيية عف ميارات سابقة أأ مميدة لمميارة الجديدة ػ : ة أساليب عديدة أمنيا/ يأظؼ المعمـد ػ

. األلعاب المييئة لمأضأع الدرس
:  ػ التقكيـ التككياي المستمر3

أىأ تقأيـ مستمر ينفذ أثناء سير المأقؼ التعميمي، أىدفو ترسيخ معرفة التالميذ، أتمميكيـ الميارة القرائية 
. المستيدفة أتثبيتيا

أمعنى ىذا أنو يصاحب عممية التعمـ أالتعميـ، أييدؼ في المجمؿ إلى تحديد مدى تقدـ التالميذ نحأ إتقاف 
ة /ألكي يحقؽ المعمـ. ة في أ مب تقأيماتو عمى التقأيـ الشفيي/أفي ىذا الصدد يعتمد المعمـ. الميارة المستيدفة

درجة عالية مف المصداقية في التقأيـ، يجب أف يحتفظ بسجؿ متابعة صفية، يرصد فيو أأًو بأأؿ ما يالحظو عمى 
. تطأر مستأى تمميذه
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امكذج استمارة مالحظة صفية لتمميذ في المستكل األكؿ 

ممحكظات المهارة المستهدفة ـ 
المعممة /المعمـ

الدرجة الكمية لكؿ 
 ػ 10مهارة ػ 

  . التمييز بيف الحركة القصيرة أالمد 1
  . رسـ الحرؼ في أأضاع مختمفة 2
  . نطؽ الّشّدة 3
  . كتابة الّشّدة 4
  . نطؽ الشدة مع التنأيف 5
  نطؽ المقطع الساكف  6
  . نطؽ المقطع المتحرؾ 7
  تحميؿ الكممة إلى مقاطعيا الساكنة أالمتحركة  8
  أالمتحركة  تركيب الكممة مف مقاطعيا الساكنة 9
لقاؤه  10   حفظ النشيد أا 
 100المجمأع الكمي لمدرجات   
....... المجمأع الكمي لمتمميذ   

 
:  ػ التقكيـ الختامي4

 في نياية الفصؿ الدراسي األأؿ، أيمتحف التمميذ في المرحمة األكلى: ينفذ التقأيـ الختامي عمى مرحمتيف
 في نياية العاـ الدراسي، أيمتحف التمميذ في جميع الميارات كالمرحمة ال اايةالميارات التي درست في ذلؾ الفصؿ، 
أفي اومتحانيف يعطى الجانب الشفيي مساحة أكبر مف الجانب الكتابي . التي درسيا في العاـ الدراسي جميعو

أيشمؿ التقأيـ الختامي الكتابي عمى . لمجانب الكتابي% 40لمجانب الشفيي، أ% 60: أتقدر عمى النحأ اآلتي
. أسئمة مناسبة لمستأى التمميذ أتتناأؿ أسئمة تحاكي ما مارَسو التمميذ في كتاب األساس، أكتاب التماريف التكميمية

. أما التقأيـ الختامي الشفيي فيجرى أثناء المأاقؼ التعميمية، أترصد نتائجو أأًو بأأؿ
 
 : ػ أدكات التقكيـ5

: مف أىـ أدأات التقأيـ في المستأى األأؿ
 أىي تعد األداة األألى في التقأيـ الشفيي، أتأخذ ىذه األداة درجة عالية مف المصداقية :أ ػ المالحظة

. أالمأضأعية عندما ترتكز عمى استمارات المالحظة المعّدة مسبقاً 
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 التي تحتاج مف الطالب استخداـ المغة العربية في إجاباتو، أاإلجابة بطريقة صحيحة، :ب ػ األسئمة الشفهية
. بحيث تكأف األسئمة بسيطة تناسب مستأى الطالب، أتحاكي ما كاف يسمعو مف المعممة في الصؼ أثناء الشرح

 :(حقيبة اإلاجاز)ممؼ األعماؿ  ج ػ
أىأ ممؼ شخصي لكؿ تمميذ، يمثؿ أعاًء لكؿ النشاطات أاألعماؿ التي أنجزىا خالؿ العاـ الدراسي، أالتي 

أمما . تعكس شخصيتو، أتمثؿ أفضؿ ما قاـ بو أأنجزه، عمى أف ُيحّدد لو قدر مف الدرجات عند التقأيـ الختامي
: يتضمنو ىذا الممؼ

.  النشاطات التي قاـ بيا التمميذػ
. (...رسأـ تمأيف ػ كتابة ػ خط) أأراؽ العمؿ أالرسأمات التي أنجزىا ػ
.  نمأذج استمارة المالحظة السابؽ ذكرىاػ
.  ممحأظات عامة لممعممة خالؿ العاـ الدراسيػ
.  تأصيات أتأجييات لمتطأير أالتحسيفػ
. (يمكف لممعممة إضافة ما تراه مف فعاليات التمميذ خالؿ العاـ الدراسي)
 : ػ كيفية احتساب الدرجة الاهائية لكؿ تمميذ في اهاية العاـ الدراسي6

تتأزع الدرجة النيائية لمتمميذ عمى عّدة مجاوت، أتقدر درجة كؿ مجاؿ بناء عمى أىميتو لمتمميذ في المستأى 
: األأؿ، أنقترح ما يأتي

الدرجة المجػػػػػػػػػػػػاوت ـ 
 40. امتالؾ الميارات المستيدفة نطقًا أكتابة 1
 20. اوختبار الكتابي 2
 10. التحدث بالمغة العربية 3
 10. التفاعؿ أالنشاط الصفي أالمشاركة 4
 5. تنفيذ الأاجبات الصفية أالبيتية 5
 5. اونضباط الصفي أالتعاأف مع الزمالء 6
 5. حفظ األناشيد أترديدىا 7
 5. استكماؿ ممؼ إنجاز التمميذ أتنأعو 8

 . درجة100: المجمأع الكمي
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 القسـ التطبيقي:  اايان 

.  نأاتج التعمـ لممستأى األأؿ ػ1
.  التخطيط لمتدريس ػ2
.  طرؽ التدريس لممستأى األأؿ ػ3
.  حؿ النشاطات أالتدريبات ػ4

 
 :ككتاب التماريف التكميمية، لممستكل األكؿ (األساس) ػ اكاتج التعمـ بعد تدريس كتاب المغة العربية 1

: التعرؼ إلى الميارات القرائية اآلتية* 
.  رسـ الحرؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىا*
.  التمييز بيف الحركة القصيرة أالمد*
.  الشدَّة*
.  التنأيف*
.  الشدَّة مع التنأيف*
.  المقطع الساكف أالمقطع المتحرؾ*
.  التحميؿ أالتركيب لمقاطع الكممة*
لقاؤه* .  حفظ النشيد أا 

. نطؽ الحرأؼ أالكممات أفؽ الميارات السابقة بطريقة صحيحة* 
. القدرة عمى التمييز بيف الميارات السابقة معرفة أنطقاً * 
.  القدرة عمى اوستماع أاإلنصات لتنفيذ المطمأب*
.  التمكف مف اإلجابة الشفأية عف بعض األسئمة البسيطة*

. التمكف مف الربط بيف الصأرة أالكممة التي تمثميا* 
لقائيا، أتنمية الحس الجمالي* .  القدرة عمى حفظ األناشيد أا 

. التمييز بيف الحرأؼ، أبيف حركاتيا* 
.  القدرة عمى التمييز بيف المقطع الساكف أالمقطع المتحرؾ*
.  القدرة عمى تحميؿ الكممة أتركيبيا إلى المقاطع الساكنة أالمقاطع المتحركة*
.  القدرة عمى قراءة أكتابة عدد مف الكممات الجديدة*



30 
 

.  التمكف مف تقسيـ الكممة إلى حرأفيا*
. القدرة عمى التعرؼ إلى حرأؼ الكممة مف بيف عدد مف الحرأؼ المبعثرة* 
.  القدرة عمى التحدث بكممات بسيطة أجمؿ عربية*
.  إتقاف كتابة جميع حرأؼ اليجاء، أالتفريؽ بيف متشابييا في النطؽ أالرسـ*
.  تنمية قدرة التمميذ عمى النسخ باعتماد العديد مف الطرؽ المشأقة*
.  القدرة عمى الرسـ أالتمأيف بأسمأب جذاب يؤدي إلى تأسيع الخياؿ*
.  القدرة عمى اوستماع أاإلنصات، أتنفيذ المطمأب*
.  القدرة عمى محاكاة بعض الجمؿ الحأارية البسيطة*
 
:  ػ التخطيط لمتدريس2

 أ ػ ما هك التخطيط الٌدرسي؟

ة، أما يريد أف يحققو مف أىداؼ تعميمية في /التخطيط الّدرسي تصأٌُّر مسبؽ أمنظـ لما يريد أف ينفذه المعمـ
. سيةافترة زمنّية محددة، ىي زمف الحصة الدَّر

 ب ػ ما الهدؼ السمككي التعميمي؟

اليدؼ السمأكي التعميمي ىأ تصأر مسبؽ لما يريد أف يحققو التمميذ بعد المرأر بخبرات تعميمية في زمف 
. محّدد

رسية؟ اج ػ ما عااصر الخطة الدٌ 

. [...اليـأ أالتاريخ ػ الصؼ أالشعبة ػ المادة ػ المأضأع أأ الدرس المستيدؼ] :ػ البيااات اإلدارية

.  أىي فعاليات تقدميا المعممة لتييئة التالميذ نفسيًا أماديًا لمدخأؿ في عممية التعميـ:ػ التهيئة

: ألمتييئة أساليب عديدة منيا

. سرد قصة أأ حكاية ليا عالقة بيدؼ الّدرس* 
. لغز أأ نكتة مناسبة لفيـ التالميذ* 
. أسئمة شفيية بسيطة مميدة لمدرس الجديد* 
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. استفسار عف الفعاليات التي قاـ بيا التمميذ في اإلجازة* 
أأ  ير ذلؾ مف األساليب التي يمكف أف تختارىا المعممة بما يناسب تالميذىا عممًا بأف ما سبؽ ذكره مف )

أساليب  رضيا التعريؼ بيا، أليس بالضرأرة أف تنفذ كميا، خاصة أأف زمف التييئة في ىذا المستأى و تتجاأز 
. عشر دقائؽ

 كيؼ يصاغ اليدؼ السمأكي التعميمي؟ أما محتأاه؟ ػ الهدؼ السمككي التعميمي،

مضمأف اليدؼ  + (التمميذ)المستيدؼ  + (أْف أالفعؿ المضارع)المصدر األأؿ ]: يتضمف اليدؼ التعميمي
. [زمف التحقيؽ + (درجة التحقيؽ)المعيار  + (محتأاه)

[. ىدؼ معرفي. ]( أف ُيميَِّز، التمميُذ، بيف الَحرَكِة الَقصيرِة أالَمدِّ، تمييزًا أاِضحًا، في َخْمِس دقائؽ ػ1: م اؿ

. (ىدؼ مياري ػ نفس حركي]. أف َيْنِطَؽ، التمميُذ، الحرَؼ المشدَّد، نطقًا صحيحًا، في خمس دقائؽ)  ػ2

ىدؼ ].  أف ُيقبَؿ، التمميُذ، عمى تعمـ ميارات القراءة أالكتابة، بر بة أحب، في نياية المأقؼ التعميمي ػ3
. [أجداني

 :ػ األساليب كاألاشطة التعميمية

أفييا تكتب طريقة التدريس التي ستتبع لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المخطط تحقيقيا، أنماذج مف األسئمة 
. الصفية

: أمف طرؽ التدريس في المستأى األأؿ
.  الطريقة التأليفيةأ ػ

.  طريقة المناقشةب ػ
.  طريقة التعمـ الذاتي، أتعمـ األقرافج ػ

 :ػ الكسائؿ كاألدكات المساعدة
: منيا. تدأف الأسائؿ التعميمية أاألدأات التي ستستخدميا المعممة أماـ كؿ ىدؼ تعميمي لتحقيقو

. بطاقات الحرأؼ* . المصأر* . بطاقات الكممات* 
. لأحة الجيأب* . المجسمات* . بطاقات الميارات* 

 .............. * .............. * .............. *
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 :ػ التقكيـ

يعتمد التقأيـ في المستأى األأؿ في أ مبو عمى التقأيـ الشفيي، أستستخدـ فيو أداة المالحظة أالمتابعة؛ ألذلؾ 
أتستخدـ لرصد النتائج استمارة المالحظة . يدأف في نمأذج التخطيط النقاط المنأي مالحظتيا في أداء التالميذ

. (المذكأرة سابقاً )

 :ػ الممحكظات

أىي جزء ىاـ في نمأذج التخطيط، حيث ترصد المعممة ممحأظاتيا بعد اونتياء مف عممية التدريس مف حيث 
درجة أمستأى تحقؽ األىداؼ، أالصعأبات التي أاجيتيا، أيمكف أيضًا رصد أسماء بعض التالميذ ذأي الحاوت 

أاليدؼ مف ىذه الخانة أف تساعد المعممة عندما تبدأ درسيا التالي معاأدة شرح النقاط التي لـ تتحقؽ في . الخاصة
. الحصة السابقة

: (الكتاب األساس)سية لممستكل األكؿ اامكذج خطة در

. نطؽ الّشدَّة أالتنأيف بأنأاعو الثالثة نطقًا صحيحاً : الهدؼ العاـ هك

 :اإلداريات

 ......................... :اليـك كالتاريخ

 األأؿ :الصؼ

. (؟) :الشعبة

. الّشدة :  المغة العربية مأضأع الّدرس أالميارة المستيدفة:المادة الدراسية

.  سرد حكاية أأ قصة تناسب مأضأع الّدرسػ: التهيئة

.  أسئمة شفأية مميدةػ

.  دقائؽ10لممعممة أف تختار أساليب أخرى تناسب طالبيا في حدأد )
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ممحكظات الزمن أساليب التقويم األدوات والوسائل األساليب واألنشطة األهداف السلوكية التعليمية 
 أف يميز التمميذ بيف  ػ1

نطؽ الشّدة أكتابتيا تمييزًا 
.  دقيقة20أاضحًا في 

 تأظيؼ الطريقة  ػ1
. التأليفية

 نطؽ الميارة  ػ2
. محاكاةً 

 التمييز بيف نطؽ  ػ3
الشّدةأكتابتيا ، نطقًا 

. أمعرفةً 

.  بطاقات الكمماتػ
 بطاقات الحرأؼ ػ

مشددة  

 انطؽ الحرؼ ػ
المشدد في الكممة 

اآلتية نطقًا صحيحًا 
. (َشدَّدَ )
 

20 
دقيقة 

 

 أف يقرأ التمميذ الحرؼ  ػ2
المشّدد قراءة صحيحة في 

 دقائؽ ػ  5

 المحاكاة أالترديد  ػ2
. أالتكرار

 اقرأ حرؼ الراء ػ
المشدد قراءة تعّبر عف 

. الشّدة
 

.  بطاقات الكمماتػ
 بطاقات الحرأؼ ػ

. المشددة 

اقرأ الحرؼ المشّدد 
 (َعدَّد)في الكممة 

. محاكاة لممعممة
  ػ

5 
دقائؽ 

 

 

 أف يقبؿ التمميذ عمى  ػ3
إبراز الشّدة عند قراءة 

ردََّد تمميٌذ )الجممة اآلتية 
. (نشيداً 

 يكمؼ التالميذ بقراءة ػ
الجممة السابقة أاحدًا 

أاحدًا بطريقة تشجعيـ 
عمى حب المغة 

. أترديدىا

ترديد مف المعممة ثـ 
. تكرار مف التالميذ

 اقرأ الجممة اآلتية ػ
. مبرزًا الشدة 

10 
5 

دقائؽ 

 

: الأاجب البيتي

ة /تأقيع المعمـ

ة المدرسة /مدير
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 : ػ طرؽ تدريس المهارات القرائية لتالميذ المستكل األكؿ3

 الكتابي أأًو، ثـ الشفكمترتكز طريقة تدريس الميارات القرائية المخطط تنفيذىا في ىذا المستأى عمى األسمأب 
ثانيًا لتثبيت الميارة في عقؿ التمميذ، اعتمادًا عمى أسمأب المحاكاة أالترديد أالتكرار لمميارة في الكممات، التي ُتعّزز 

. معرفَة مدلأليا صأرًة تمثميا

الطريقة )عند تأظيؼ  (الرأضة أالتحضيري)أىذا األسمأب ىأ نفس األسمأب الذي طبؽ في المستأييف 
، مع فارؽ رئيس في أف ىذا المستأى يتعامؿ التمميذ مع أكثر مف صأرة أمف ثـ أكثر مف كممة تمثميا، (التأليفية

. بحيث تعّبر كؿ كممة عف جانب مف جأانب الميارة المستيدفة

تحتاج إلى ثالث كممات، ُتمثَّؿ في كؿ منيا شكؿ  (مثالً )فميارة رسـ الحرؼ في أأؿ الكممة أأسطيا أآخرىا 
نما يجرد الحرؼ الذي يحمؿ الميارة؛  مف أشكاؿ رسـ الحرؼ، أىكذا مع بقية الكممات أو يكتفي بالكممات فقط، أا 

. ليقأـ التمميذ بنطقو أأ كتابتو، أمقارنتو بالحرأؼ األخرى

أيتمثؿ دأر المعممة في تدريب التالميذ عمى الربط الذىني بيف الصأرة أالكممة أأًو، ثـ التركيز عمى الحرؼ 
. الذي يحمؿ الميارة بعد فصمو عف الكممة ثانياً 

. (عمى سبيؿ المثاؿ)أعندئٍذ تطمب مف التالميذ أف يحاكأا نطقو أترديده أتكراره، أبياف كيفية رسمو 

ألنجاح المعممة في تحقيؽ أىداؼ ىذه الطريقة، عمييا أف تعتمد أسمأب المحاكاة الأاضحة أالترديد أالتكرار 
. الشفأي قبؿ أف تنتقؿ إلى التثبيت الكتابي

. ة أف تثري بكممات جديدة تحمؿ الميارة نفسيا، أتدرب تالميذىا عميياـألممعؿ

 في تدريس الميارة المستيدفة، فيأ يأتي في المرحمة الثانية بعد اونتياء مف الكتاب الكتابيأما الجانب 
أىنا ننبو الزمالء المعمميف أالمعممات . أتأظؼ فيو أساليب عديدة كما أرد في كتاب التماريف التكميمية. األساس

: إلى الممحأظات اآلتية

.  النشاط الكتابي ينفذه التمميذ أأًو بعد تأجيو مف المعممةأ ػ

 يتمثؿ دأر المعممة في المالحظة أالمتابعة الميدانية لعمؿ التالميذ، أيمكف ليا أف تقؼ إلى جانب التمميذ ب ػ
. الذي يأاجو صعأبة، أترشده مباشرة
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ألكف ػ كما ذكرنا ػ يبدأ . بحؿ النشاط، ليقـأ التالميذ بنسخ اإلجابةأكون  ليس مف أاجب المعممة أف تقـأ ج ػ
. الحؿ بالتمميذ

.  عمى المعممة أف تحفز أتشجع التمميذ الجيد بأساليب التشجيع المعنأية أالماديةد ػ

. تحؿ في الصؼ مع المعممة أو تعطى كأاجب بيتي (األساس أالتكميمي) جميع نشاطات الكتابيف ػ هػ

 يمكف لممعممة أف تبني نشاطات جديدة محاكية نشاطات الكتاب في أرقة خارجية لتعطى كأاجب بيتي، ك ػ
. في ىذا المستأى (في حدأد ضيقة)ألكف 

  ػ حؿ الاشاطات كالتدريبات4

تعد النشاطات أالتدريبات تطبيقًا عمميًا لمميارة المستيدفة، أتيدؼ إلى تدريب التمميذ عمى إجادة الميارة 
أتثبيتيا في عقمو؛ ليتمكف فيما بعد مف استدعائيا عند الحاجة، أو يتأتي لو ذلؾ إّو عندما ُيدرَّب عمييا تدريبًا حثيثًا 

فالميارة التي تيمؿ تذأي أتزأؿ إذا أىممت أىكذا نرى أف العناية بالنشاطات أالتدريبات عمى درجة عالية . أمستمراً 
خأاننا المعمميف قبؿ البدء بحؿ التدريبات بما يأتي. مف األىمية : ألذا فإننا ننصح أخأاتنا المعممات أا 

.  فيـ مطمأب السؤاؿ فيمًا جيدًا، أشرح ىذا المطمأب لمتالميذ قبؿ بدئيـ بالتنفيذأ ػ
.  بداية حؿ النشاط تبدأ بالتمميذ، أتنتيي بالتمميذب ػ
.  دأر المعممة المالحظة أالمتابعة الميدانية أثناء ممارسة الحؿج ػ
 اوستماع إلجابات التالميذ، أاختيار الصحيح منيا لتعميميا، أما اإلجابة الخطأ، فتصأبيا مشاركة مع د ػ

. التالميذ، ثـ تعمميا
.  العناية أاوىتماـ بالتالميذ الذيف يعانأف مف صعأبات دراسية عناية خاصة أثناء حؿ التدريباتق ػ
.  التشجيع أالتحفيز بأساليب منأعة مدخؿ ضرأري لدفع التالميذ نحأ التعمـك ػ
 عند بدء حؿ التدريبات يفضؿ أف ُتذكَِّر المعممة دائمًا باليدؼ مف السؤاؿ، أالربط بالميارة القرائية ز ػ

. المستيدفة
.  قراءة السؤاؿ ثـ قراءتو بصأت مسمأع، أتفسير مدلأوتو قبؿ بدء التالميذ بالحؿح ػ
، فإف المعممة محتاجة إلى سماع إجابة التمميذ باىتماـ ميما إجابة شفكيةإذا احتاج حؿ النشاط إلى ط ػ 

. أو تنسي التشجيع. كانت، أتثبيت الصحيح منيا؛ ليستمع لو جميع التالميذ
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، فإف المعممة بحاجة إلى مراقبة حؿ التالميذ مف خالؿ التجأؿ إجابة تحريرية إذا احتاج حؿ النشاط إلى ؾ ػ
أفي نياية الحؿ تستمع إلى إجابات . الميداني بيف التالميذ، أالتأجيو الفردي ػ أحيانًا ػ لمف لدييـ صعأبات كتابية

. التالميذ ثـ تكتب اإلجابة الصحيحة عمى السبأرة؛ ليصأب َمْف كانت إجابتو خطأ، بعد تعميـ اإلجابة

 ضرأرة إعطاء التالميذ عند الحؿ الكتابي لمتدريبات مّدة زمنية كافية تناسب مستأاىـ، أعدـ التسرع في ـ ػ
. اونتقاؿ لنشاط جديد، أأ التسرع في طمب اإلجابة

تمثؿ القميؿ، أعمى المعممة أف تُثرييا بنشاطات جديدة  (التماريف)أ (األساس) التدريبات الأاردة في الكتابيف ف ػ
. إثرائية مستفيدة مف أساليب طرح األسئمة الأاردة في الكتابيف، أذلؾ باستخداـ أأراؽ العمؿ اإلثرائية
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 حؿ الاشاطات كالتدريبات

 (األساس)كتاب المغة العربية : أكون 

: عاكاف التدريب

 :((أ)أضع دائرة حكؿ الحرؼ )ػ 

ألممعممة أف تختار كممة جديدة . ىدؼ ىذا التدريب تمكيف التمميذ مف التعرؼ إلى الحرؼ ضمف الكممات
. لإلثراء

(: أى )تحت الكممة التي فيها الصكت  ()أستمع،  ـ أضع العالمة )ػ 

أىنا يفضؿ أف . مف مخرجيا الصحيح (الفتحة)ىدؼ ىذا التدريب أف يتمكف التمميذ مف نطؽ الحركة القصيرة 
. تعطي المعممة مثاًو آخر ِليحتذي بو التمميذ باختيار كممات التدريب أأ كممات جديدة

 :تحت الكممة التي تحكم في أكلها حرفان مفتكحان  ()ػ أضع العالمة 

أيمكف . ىدؼ ىذا التدريب، تعميـ التمميذ كيفية التمييز بيف الحركات القصيرة مف خالؿ نطؽ عدد مف الكممات
. لممعممة أف تأتي بكممات جديدة

 :ػ أصؿ بخط بيف الصكرة كاسمها

ىدؼ ىذا التدريب تمكيف التمميذ مف الربط بيف الصأرة أاسميا؛ ليتعرؼ في النياية إلى كممة جديدة يضيفيا 
. لمعجمو المغأي

. ألممعممة أف تكتب ىذه الكممات الجديدة عمى بطاقات أتحتفظ بيا في لأحة الجيأب ليعأد ليا التمميذ فيما بعد

 :ػ أىستمع  ـ أىصؿ بيف الحرؼ كالكممة التي تحكيه مراعيان شكؿ رسـ الحرؼ

أعمى المعممة أف . ىدؼ ىذا التدريب تعميـ التمميذ كيفية كتابة الحرؼ في أأؿ الكممة أفي أسطيا أآخرىا
. تراقب أداء التالميذ ميدانيًا بعد أف تعرفيـ كيفية التعامؿ مع النشاط
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 :ػ أستمع  ـ أقٌسـ كؿ كممة إلى حركؼ

أأ )ىدؼ ىذا التدريب تحميؿ الكممة إلى حرأفيا، أالتعرؼ إلى أسمائيا عمى أف ُيكتب الحرؼ مع حركتو 
. (صأتو

 :ػ أضع دائرة حكؿ حركؼ اسـ الصكرة

ىدؼ ىذا التدريب تمكيف التمميذ مف البحث عف حرأؼ الكممة مف بيف حرأؼ مبعثرة، ثـ تشكيؿ كممة تدؿ 
. ثـ يمي ذلؾ تحريؾ حرأؼ الكممة المستنتجة بحركات كما ىأ اسـ الصأرة. عمى الصأرة المرفقة

 :(أ)ػ أستمع،  ـ أكمؿ بالحرؼ 

. في مكانو الصحيح مف الكممة (أ)ىدؼ ىذا التدريب كتابة الحرؼ 

. كما أف البدء باوستماع ىدفو تدريب التمميذ عمى اإلنصات الجيد. ألممعممة أف تراقب حؿ التالميذ

 :كما هك مكتكب في كؿ كممة (أ)ػ أىرسـ شكؿ الحرؼ 

كما ىأ مكتأب في عدد مف الكممات أيفضؿ قبؿ أف يبدأ التمميذ  (أ)ىدؼ التدريب، التدريُب الكتابي لمحرؼ 
. كما ىأ مكتأب في الكممة (أ)بالكتابة أف تقرأ المعممة الكممات بصأت مسمأع في ظؿ إبراز صأت الحرؼ 

 (21ص ): ػ أىستمع  ـ أرٌدد

. ىذا التدريب ىاـ إذ إنو يدرب التمميذ عمى القراءة أالتعبير أالحأار

. ألممعممة أف تجري ىذا الحأار شفأيًا مشاركة مع أحد التالميذ مستعينًة بما ىأ مأجأد في الصأرة المرفقة

 :ػ أيجيبي شفكيان 

. ىذا التدريب ينقؿ الطالب إلى مرحمة جديدة مف الفيـ أاوستيعاب لما دار مف حأار في التدريب السابؽ
أمطمأب مف المعممة أف تقرأ السؤاؿ أأًو أتشرح مطمأبو، ثـ تتيح الفرصة ألكبر عدد مف التالميذ لممشاركة في 

. اإلجابة
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 :ػ أستمع  ـ أرىٌدد

ىدؼ التدريب أف يتمكف التمميذ مف ترديد الكممة بصأت مسمأع أمخارج حرأؼ صحيحة، إضافة إلى زيادة 
... حصيمة التمميذ مف الكممات العربية الجديدة، أأ مف أسماء األعداد، أأ األلأاف

. أىذا التدريب يحتاج مف المعممة أف تقرأ الكممات بصأت مسمأع أأًو قبؿ أف تطمب مف التالميذ الترديد

 :(ػىػ، ػيػ، ػًػ)ػ أىستمع  ـ اضع الحركة المااسبة 

 أف يتعرؼ إلى الحركة :كالهدؼ ال ااي.  أف يميز التمميذ بيف الحركات القصيرة:األكؿ: ليذا التدريب ىدفاف
. التي تسبؽ المّد، فالمد باأللؼ تسبقو فتحة، أالمد الأاأ تسبقو ضمة، أالمد بالياء تسبقو كسرة

. أمطمأب مف المعممة أف تشرح لمتالميذ كيفية التعامؿ مع النشاط أتتابع ذلؾ ميدانياً 

 :ػ ألٌكف بالمكف افسه كؿ مجمكعة مف الحركؼ المتشابهة في الرسـ

ىدؼ ىذا التدريب التعرؼ إلى الحرأؼ المتشابية في الرسـ ثـ تمأينيا أىذا اليدؼ يحتاج مف المعممة أف 
. تأضح كيفية تحقيقو، أأف يتأافر لدى التالميذ أقالـ تمأيف

 :ػ أىقرأ المقاطع الصكتية،  ـ أجمعها في كممة

.  قراءة المقطع بصأت مسمأع مف قبؿ المعممة أأًو ثـ التمميذ ثانياً :األكؿ: ليذا التدريب ىدفاف

. ليكأف كممة جديدة (ساكنة أأ متحركة) أف يجمع المقاطع :كال ااي

أالخطأة األألى ىامة قبؿ تنفيذ الخطأة الثانية؛ ألنيا تمييد لتمكيف التمميذ  (ميارة التركيب)أىذه الميارة تسمى 
باعتباره ميارة ىامة أجديدة عمى  (األساس)أقد تكرر ىذا النشاط كثيرًا في الكتاب . مف تركيب المقاطع في كممة

. التمميذ في ىذا المستأى

 36ص : ػ أىستمع،  ـ أقسـ بخط كؿ كممة إلى مقاطع صكتية

ىذا التدريب ىدفو تدريب التمميذ عمى تحميؿ الكممة إلى مقاطعيا الساكنة أالمتحركة ألكف بطريقة الخطأط التي 
أىذا المأف مف النشاط يحتاج إلى تدريب مستمر أمكثؼ؛ ألنو يساعد التمميذ عمى القراءة . تفصؿ بيف المقاطع

. الجيرية السريعة أالأاضحة لمكممة دأف بطء أأ تأخير أأ تأتأة
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 44ص : فيما يأتي (ا، ك، م)ػ أستمع  ـ أضع المٌد المااسب 

ييدؼ ىذا التدريب إلى تعميـ التمميذ كيفية اختيار المّد المناسب مف المدأد الثالثة، أأضعو في مكانو الصحيح 
. مف الكممة

أىذا التدريب يحتاج مف المعممة أف تقرأ الكممات بصأت مسمأع أماـ التالميذ ليبدؤأا بعدىا بأضع المد 
. المناسب في كؿ كممة

. كما أنو يدرب التمميذ عمى التمييز بيف أنأاع المدأد

 48ص : تحت الكممة التي تحكم مقطعان ساكاان  ()ػ أضع العالمة 

أىذا يحتاج .  رض ىذا النشاط تدريب التمميذ عمى تحديد المقطع الساكف أالتمييز بينو أبيف المقطع المتحرؾ
. مف المعممة أف تقرأ الكممات بصأت مسمأع قبؿ أف يقـأ التالميذ بالحؿ

 48ص : ػ أستمع،  ـ أقسـ الكممات إلى مقاطع صكتية

، ألذا يتأجب عمى المعممة أف تقرأ الكممات بطريقة خاصة تجعميا تقؼ عند (التحميؿ)ىذا النشاط يمثؿ ميارة 
. المقطع الساكف فترة زمنية أطأؿ مف فترة الأقأؼ عمى المقطع المتحرؾ

 52ص : ػ أقرأ الحركؼ  ـ أجمعها في كممة

عند قراءة الحرأؼ يجب أف يكأف صأت الحركة أاضح الدولة؛ ليتمكف التمميذ مف جمعيا في كممة مضبأطة 
. جمعًا صحيحاً 

 54ص : ػ التدريب عمى الحرؼ المشىٌدد كتابة كقراءة

ىذه ميارة جديدة يتعرض ليا التمميذ في ىذا المستأى، ألذا يتأجب أف يكأف لممعممة اىتماـٌ خاصٌّ كبيٌر أمنأٌع 
: مف خالؿ

. اإلتياف بكممات جديدة فييا شّدة أنطقيا أترديدىا* 

. التعريؼ بمدلأؿ الشدَّة بطريقة ُمبسطة تناسب المستأى األأؿ* 

. اإلكثار مف األمثمة أالترديد أالتكرار نطقًا أكتابة* 
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 60ص : ػ أستمع،  ـ أضع دائرة حكؿ الحرؼ المشىٌدد في كؿ كممة

ىذا تطبيؽ عممي لميارة الّشّدة، أيحتاج مف المعممة إلى قراءة ُمسبقة لمكممات، مع الضغط أالتشديد عمى 
. الحرؼ المَشّدد قبؿ بدء الحؿ

 60ص : ػ أرتب الحركؼ،  ـ اكتب اسـ الصكرة

.  تشكيؿ كممة تمثؿ الصأرة المقابمة:كال ااية إعادة ترتيب الحرأؼ، :األكلى: ىذا التدريب يشتمؿ عمى ميمتيف
. (التركيب)أىذا النشاط يعزز قدرة التمميذ عمى 

 62ص : ػ التدريب عمى مهارة التاكيف، كتابة كاطقان 

ىذه أيضًا ميارة جديدة يتعمميا تمميذ المستأى األأؿ، ألذا يتأجب أف يكأف لممعممة اىتماـٌ خاصٌّ أكبيٌر أمنأٌع 
: مف خالؿ

. اإلكثار مف الكممات الجديدة التي فييا تنأيف بأنأاعو الثالثة أتدريب التالميذ عمييا كتابة أنطقاً * 

. التعريؼ بمدلأؿ التنأيف كتابة أنطقًا بطريقة مبسطة أبطريقة عممية مف خالؿ مفردات منأعة* 

. التركيز عمى الترديد الصأتي عند نطؽ التنأيف* 

 63ص : (ٌ  )ػ  (ٌص )ػ أستمع،  ـ أرٌدد مع تشديد حرفي 

ىذا التدريب يعمـ كيفية نطؽ الحرؼ المشّدد بالضغط عميو، أليتحقؽ ىذا اليدؼ، يبدأ التنفيذ مف المعممة أأًو 
. ، ثـ يمي ذلؾ دأر التمميذ في المحاكاة أالترديد(ض)أ (ص)بنطؽ الكممات مع التشديد عمى حرفي 

 66ص : (بٌطةه ػ ًقٌطان ػ سىدٍّد )ػ التدريب عمى الحرؼ المٌشٌدد مع التاكيف 

أىذه ميارة جديدة يتعمميا تمميذ المستأى األأؿ، أىي تحتاج إلى انتباه في النطؽ أالترديد، كما تحتاج إلى 
. (الشّدة مع التنأيف)تنأيع في الكممات التي تشتمؿ عمى الميارتيف 

 68ص : ػ أستمع  ـ أكمؿ الكممات اآلتية بحرؼ مشىٌدد

في ىذا التدريب يتأاصؿ تعميـ التمميذ كيفية استعماؿ الحرؼ المشّدد في كممات جديدة، بطريقة سيمة تناسب 
. أعمى المعممة قبؿ حؿ التالميذ أف تسمعيـ الكممات مع تشديد الحرؼ المستيدؼ. مستأى التالميذ
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 70ص : ػ التدريب عمى التمييز بيف كتابة الحرؼ المشٌدد، كطريقة اطقه

أاليدؼ أف يتعرؼ التمميذ دووت ميارات الشدَّة مف حيث إنيا تمثؿ حرفيف متماثميف أأليما ساكف أثانييما 
. ألممعممة أف تدرب التالميذ شفأّيًا ثـ كتابيًا عمى كممات جديدة. أىي ميزة تتميز بيا حرأؼ المغة العربية. متحرؾ

 72ص : ػ أستمع،  ـ أاطؽ حركة الضـ، كتاكيف الضـ

أىذا المأف . ىذا التدريب ييدؼ إلى تمكيف التمميذ مف التمييز بيف حركة الضـ القصيرة، أميارة تنأيف الضـ
كتاَب ): مف التدريبات عمى ميارة التنأيف، يحتاج إلى تكثيؼ التدريب مع حركات قصيرة أخرى، مع التنأيف مثؿ

. (كتابًا، معممِة  معممةٍ 

 74ص : ػ التدريب عمى التميز بيف الحركة القصيرة كالمىدٌ 

َع ػ عا ػ ًعا، ُع ػ ُعأ ػ ٌع، ِع ػ : يتأاصؿ تدريب التالميذ عمى التمييز بيف الحركات القصيرة أالمدأد أالتنأيف
. ألتثبيت ىذه الميارات تحتاج المعممة إلى اإلكثار مف األمثمة نطقًا أكتابةً . ِعي ػ عٍ 

 76ػ أستمع،  ـ أاطؽ بالفتح كتاكيف الفتح ص 

: مثؿ. يتـ التدريب عمى ىذا النشاط شفأيًا بالدرجة األألى مع أكثر مف نمأذج مف الكممات

ـَ  َلْحًما  ػًما ـَ  ػ . َلْح

. ِعَنَب  ػَب  ِعَنًبا  ػًبا

. ِكتاَب  َب  ِكَتاًبا  ػًبا

 92ص : ػ أستمع،  ـ أصؿ بيف التاكيف كالكممة التي تحكيه

 ػنػ  ػهػ  ػوػ

ىذا التدريب يعمـ التمميذ التمييز بيف أنأاع التنأيف الثالثة، أيحتاج إلى قراءة مسبقة لمكممات مف قبؿ المعممة، 
. ألممعممة أف تحّضر كممات جديدة منأنة لإلثراء
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: ػ تدريب يجمع بيف الحركة القصيرة، كالمد، كالتاكيف، كالمقطع الساكف

 (في  ايك  فه )ػ  (فى  اىا  انا): م اؿ

ٍبػ)ػ  (ًف  ًاي  فو )  (ًمٍف ػ ًاٍصػ ػ جي

. ىذا التدريب يحتاج مف المعممة أف تثريو باستخداـ حرأؼ جديدة مع الميارات السابقة جميعيا

 112ص : ػ أستمع إلى أسماء الصكر،  ـ أكتب عدد مقاطعها الصكتية

، ثـ َعّد ىذه المقاطع (ساكف أأ متحرؾ)في ىذا التدريب يتأجب عمى التمميذ تحديد المقطع أالتعرؼ إلى نأعو 
. أعمى المعممة مساعدة التمميذ عمى فيـ المطمأب مف السؤاؿ أكيفية َحّمو. رقمياً 
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 (التماريف التكميمية)كتاب :  اايان 

: عاكاف التدريب

 4ص : ػ الاسخ

في ىذا التدريب يستيدى التمميذ باتجاه السيـ عند كتابة الحرؼ أتقـأ المعممة بمالحظة أداء التمميذ أثناء 
. عمى أف تتـ الكتابة أالنسخ بمحاكاة طريقة أشكؿ الحرؼ المكتأب. الكتابة

 4ص : ػ اإلمالء

. ىدؼ ىذا التدريب ىأ تعميـ التمميذ كتابة الحرؼ  يبًا مثمما تدرب عميو في النشاط السابؽ

 5ص : ػ أصؿ،  ـ أيلٌكف

ىذا التدريب يعمـ التمميذ القدرة عمى ضبط حركة يده أثناء مرأره عمى النقاط المقطعة لتشكيؿ الصأرة، ثـ بعد 
. ذلؾ تمأينيا، أقراءة الكممة التي تمثميا

 5ص : ػ أصؿ بيف الاقاط في اتجاه السهـ

أىذا التدريب أيضًا يمكف التمميذ مف ضبط حركة اتجاه قممو أفؽ اتجاه السيـ، أيعمؿ عمى تقأية عضالت 
. يده

 10ص : ػ أرٌدد  ـ أحفظ

ىذا التدرب ىاـ جدًا ذلؾ أنو يجعؿ التمميذ ينطؽ الكممة العربية بطريقة محببة، أتحفزه حفظ ما فييا مف لحف 
أعمى المعممة أف تردد كممات النشيد بطريقة تجعؿ التالميذ ُيقبمأف عمى محاكاتيا أالترديد مف بعدىا أمف . مأسيقي

. ثـ حفظيا

 12ص : ػ تقييـ معرفة التالميذ بعدد مف الحركؼ العربية

: أىدفو تثبيت المعرفة، أينفذ بأساليب متعّددة منيا

.  قراءة الحرأؼ المستيدفة مع حركاتيا القصيرةأ ػ
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. أماـ اوسـ المناسب لمصأرة أأ المأف () أضع عالمة ب ػ

 13أماـ الجكاب الصحيح ص  ()ػ أستمع،  ـ أضع العالمة 

ىدؼ ىذا التدريب تمكيف التمميذ مف تفسير العمؿ الذي يقأـ بو المعمـ في الصؼ مف خالؿ اختيار إحدى 
. ألممعممة أف تأجد مثؿ ىذه المأاقؼ. الجممتيف، أأ تفسير السمأؾ الذي يفعمو الألد

 13ص : ػ أصؿ بخط بيف أدكات المدرسة كالتمميذ

أىأ ينمي . ىدؼ ىذا التدريب تمكيف التمميذ مف الربط بيف الألد أاألدأات المناسبة ألدائو أىأ يذاكر درسو
. أيمكف لممعممة أف تعّرؼ التالميذ بأسماء األدأات المأضأعة داخؿ الدأائر. لدى التمميذ ميارة التمييز أالمالحظة

 17ص : (1)شبيهة لمصكرة  (2)ػ أجعؿ الصكرة 

. أىذا التدريب ينمي قدرة التمميذ عمى المالحظة، أيمكنو مف متابعة الرسـ أالشكؿ بدقة

 21ص : أمامه ()ػ أستمع،  ـ أختار الجكاب الصحيح، بكضع العالمة 

أعمى المعممة أف تطبؽ ذلؾ بطريقة عممية مف . ىذا التدريب يعمـ التمميذ عبارات التحايا أكيفية الرد عمييا
. خالؿ حديثيا مع التالميذ

 31ص : ػ أصؿ  ـ ألىٌكف

أىذا التدريب . في ىذا التدريب يصؿ التمميذ بيف األرقاـ أفؽ تسمسميا لتتشكؿ في النياية صأرة يقـأ بتمأينيا
. يعمـ التمميذ األرقاـ

 31ص : ػ أساعدها لكي تصؿ إلى الذبابة

. ىذا التمريف يمثؿ متاىة، يطمب مف التمميذ التتبع حتى يصؿ إلى النياية

 32ص : ػ أستمع  ـ أصؿ بخط بيف الصكرة كما يدؿ عميها
. ىذا التدريب يساعد عمى تنمية الفيـ أاوستيعاب أالقدرة عمى الربط بيف معنى الجممة أالصأرة التي تمثميا

. أالمطمأب مف المعممة أف تقرأ جيريًا الجممة حتى يتمكف التمميذ مف الربط بينيا أبيف الصأرة التي تمثميا
 46ص : (ط ػ ظ ػ ع ػ غ ػ ؼ ػ ؽ)ػ تقييـ الحركؼ 

 :أقرأ الحركؼ مع التاكيف
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أيمكف لممعممة أف تقدـ قرائيًا أماـ التالميذ . ىذا التدريب يدرب التمميذ عمى قراءة الحرأؼ عندما تكأف منأنة
كما يمكف أف تجري لعبة بأف تكتب ىذه الحرأؼ المنأنة عمى بطاقات، ثـ تنثرىا عمى الطاألة، ثـ تطمب . كمثاؿ

. مف كؿ تمميذ أخذ بطاقة أقراءة ما فييا
 46ػ أحيط الفكاكه بدائرة سكداء، كالخضار بدائرة زرقاء ص 

ييدؼ ىذا النشاط إلى تمكيف التمميذ مف التمييز بيف الكممات أاألسماء التي تدؿ عمى الفأاكو، أاألسماء التي 
. ألممعممة أف تعمؿ ذلؾ بأسمأب المعب كما ذكر في النشاط السابؽ. تدؿ عمى الخضار مستعينًا بالصأر المرفقة

 61، ص 57، ص 51، ص 46ص : ػ ألٌكف الصكرة التي تجد كؿ حركفها في المربع
 .  أف يكّأف اسمًا يماثؿ إحدى الصأر المرفقة مف الحرأؼ في المربع:األكؿ: في ىذا النشاط مطمأباف

أيمكف أف ُيكمؼ التالميذ بتكأيف كممات جديدة مف الحرأؼ المبعثرة .  أف يمأف الصأرة بعد اختيار اسميا:كال ااي
. في المربع، أتجعؿ ذلؾ مسابقة بيف التالميذ

 62ص  (ؾ ػ ؿ ػ ـ ػ ف ػ هػ ػ ك ػ م: ػ تقييـ الحركؼ
 :أقرأ الكممات اآلتية مركزان عمى الٌشدَّة

ألممعممة أف تثري ىذا النشاط . ىذا النشاط يعمـ التالميذ قراءة المقاطع الصأتية، مركزًا عمى نطؽ الشَّدَّة فييا
. بإجراء مسابقة قرائية بيف التالميذ مف خالؿ لعبة البطاقات ثـ تكريـ الفائزيف

 62ص : ػ أحيط كسائؿ الاقؿ بدائرة خضراء
ىذا النشاط يعمـ التمميذ التمييز أالتعرؼ إلى أسائؿ النقؿ كما يعرفو بالمأف األخضر مف خالؿ الربط بالصأر 

 .التي تمثميا


