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هذا الكتاب تم أعدادة وتجمٌعة من عده مصادر موثوق منها عن طرٌق موقع
بانورامـا سكول التعلٌمى .

 .1أهمٌة تعلم اللؽة العربٌة
التواصل اإلنسانً
ٌتواصل الناس فٌما بٌنهم من خالل اللؽة التً هً االسبٌل إلى فهم بعضنا البعض وفهمنا
اآلخرٌن ،و اختالؾ ااأللسنة واأللوان من آٌات هللا فً خلقه ،معنى اللسان هو اللؽة أي أنك
تسمع عن اللسان العربً كما أطلق العالم الجلٌل ابن منظور معجمه اللؽوي األصٌل وأسماه
لسان العرب ،وكذلك تسمع أن هُناك ألسنة أعجمٌة وهً األوربٌة بلؽاتها ال ٌمختلفة وكذلك فً
ُبلدان شرق آسٌا ،وفً ظل كثرة اللؽات المعروفة فً العالم تظهر اللؽة العربٌة كأفضل لُؽة
وأكثر لؽة تحتوي على ال ُمفردات والتعابٌر التً من خاللها ٌستطٌع الناطق بها والكاتب لها
أن ٌتحدث عما فً داخله بأفضل طرٌقة وأكمل وجه.

أهمٌة تعلم اللؽة العربٌة










تكمن أكبر أهمٌة للؽة العربٌة فً أنها لُؽة القرآن الكرٌم ،ونزول القرآن باللؽة العربٌة
سبحان ُه وتعالى لهذه اللؽة التً ُكتب لها الخلود والبقاء لخلود كالم
هو تشرٌؾ من هللا ُ
هللا تعالى ،ولكل من أراد أن ٌفهم القُرآن الكرٌم وٌعرؾ معانٌه و ُمحكم آٌاته و ُمراد هللا
عز وجل منه علٌه أن ٌتعلم اللؽة العربٌة على أصولها وأن ٌتعرؾ إلى معانٌها
وبالؼتها ،ونحوها ،وصرفها.
ٌُفٌد تعلم اللؽة العربٌة بأن ٌجعل من لسانك ُمستقٌما ؼٌر ذي عوج ،فاللسان العربً
أكثر األلسنة وضوحا وٌخلو من ال ُمبهم من القول أو المعانً السقٌمة أو الركٌكة.
اللؽة العربٌة من أكثر اللؽات احتواءا على ال ُمفردات البلٌؽة وذات المعانً القوٌة
واأللفاظ الجزلة وبتعلم اللؽة العربٌة نكون قد اكتسبنا هذه الملكة العجٌبة التً تتسم
بها اللؽة العربٌة عن باقً اللؽات وتتزٌن بها.
بتعلم اللؽة العربٌة نكون قد فهمنا لؽة العلم ،ألن اللؽة العربٌة لؽة علمٌة أصٌلة ذات
مفاهٌم ومعانً تفً باإلؼراض العلمٌة.
اللؽة العربٌة أصبحت لُؽة مشتركة بٌن البشر الذٌن من أصول عربٌة وأٌضا لؽة
جامعة بٌن ال ُمسلمٌن من كافة أنحاء العالم ،حٌث تجمعهم المصادر التشرٌعٌة للدٌن
اإلسالمً والتً جمٌعها باللؽة العربٌة من القرآن الكرٌم ومن أحادٌث النبً علٌه ي
معرفة األحكام الفقهٌة عن طرٌق استنباطها من مصادرها األصٌله والجدٌر بالذكر هو
الفائدة العظمى للؽة العربٌة فً علم الفقه اإلسالمً ،فالفقٌه البارع هو الذي ٌُتقن
فٌنون اللؽة ،وٌعرؾ المعانً التً ٌُرٌدها الشرع اإلسالمً ،وٌستطٌع النظر فً األدلة،
والترجٌح بٌنها ،وهذا من خالل فهمه الواسع لمعانً اللؽة حسب النصوص.
اللؽة العربٌة تمنح االقارىء الصالة والسالم ،وكذلك سٌرة الصحابة الكرام والسلؾ
الصالح.

 -2طرق تدرٌس رٌاض األطفال
 الطفولة
تحتاج فترة الطفولة إلى الكثٌر من التأهٌل ،وذلك ألنها تعتبر اللبنة األساسٌة فً حٌاة الشخص ،فإذذا
تم تأسٌسه بشكل جٌد قاده ذلك إلى الطرٌق الصحٌح للنجاح فً هذه الحٌاة ،كما أن فترة الطفولة مإن
أفضل الفترات التً ٌستطٌع الشخص استقبال المعلومات فٌها ،وذلك نظرا للحجم القلٌل من المشإاؼل
التً تشؽله.
قال تعالى( :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من علإق ،اقإرأ وربإك األكإرم ،الإذي علإم بإالقلم،
علم اإلنسان ما لم ٌعلم).
ٌتضح من هذه اآلٌة -وهً أول آٌة نزلت على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم -أن اإلسالم هو دٌن
القراءة والتعلم؛ حٌث إنها تحث بصٌؽة األمإر علإى القإراءة والإتعلم .تعتبإر عملٌإة تعلإٌم األطفإال مإن
واجبات األهل والمإدربٌن والمعلمإٌن ،وهإً لٌسإت بالمهمإة السإهلة ،فهإً تحتإاج الإى الصإبر واتبإاع
أسالٌب التعلٌم المختلفة من أجل إٌصال المعلومات إلى جمٌع األطفال.
تأخذ فترة رٌإاض األطفإال المراحإل العمرٌإة الحساسإة؛ وذلإك مإن سإن الثالثإة حتإى سإن الخامسإة،
وبعدها تبإدأ المرحلإة األساسإٌة عنإد الطفإل ،والٌإوم سإنتحدث عإن أسإالٌب تعلإٌم األطفإال فإً رٌإاض
األطفال

 طرق التدرٌس فى رٌاض األطفال
ٌجب التنبه الى أن هذه الفترة تمتاز بالتقلبات لدى األطفال وبالحساسٌة الزائدة؛ فهإً بداٌإة االعتمإاد علإى
النفس واالبتعاد عن الوالدٌن فً تقدٌم االحتٌاجات للطفإل ،فإأي تصإرؾ خإاطىء قإد ٌصإدر مإن المربإً أو
المعلم أو حتى من الوالدٌن قد ٌسبب األذى الكبٌر فً شخصٌة الطفل مستقبال ،وٌجب اتبإاع طإرق مختلفإة
لتإإدرٌس األطفإإال فإإً هإإذه المرحلإإة؛ ألن قإإدرات األطفإإال تختلإإؾ عإإن بعضإإها ،كمإإا أن اسإإتعدادهم لتقبإإل
المعلومات أٌضا مختلؾ من طفل آلخر ،ومن الطرق المتبعة للتدرٌس فً رٌاض األطفال .
طرٌقة تعلٌم الحروؾ واألرقام بصوت عال؛ حٌث ٌقوم المإدرس بلفإظ الحإرؾ بصإورة صإحٌحة وواضإحة
أمام األطفال ،ومن ثم ٌعٌد األطفال من بعده الحرؾ ،كما أنه ٌجب أن ال ٌكتفً بأن ٌعٌإد جمٌإع الصإؾ معإا
بل ٌجب أن ٌجعل كل طفل ٌكرر الحرؾ لوحده وٌصحح له الخطأ.
طرٌقة استخدام اللوح أو السبورة ،وتعتمد هذه الطرٌقة على عمر األطفال؛ بحٌث تكون لدٌهم القدرة علإى
مسك األقالم من أجل محاولإة كتابإة الحإرؾ أو الإرقم ،كمإا ٌمكإن اسإتخدام الإورق واألقإالم لإتعلم الحإروؾ
واألرقام.
طرٌقة ربط الصورة بالحرؾ أو الرقم ،وهذه الطرٌقة ٌحبها معظم األطفال؛ ألن فٌهإا شإٌئا مإن التشإوٌق،
فٌحضر المدرس العدٌد من الصور التً تدل على الحرؾ أو الرقم وٌقلبها ،ثم ٌطلب من كإل طفإل أن ٌأخإذ
ورقة وٌحاول معرفة ما تدل علٌه.
بعد أن ٌكمل المدرس عملٌة التعلٌم األولى وهً تعلٌم الحروؾ واألرقام وٌالحظ تقإدم األطفإال فٌهإا ،علٌإه
أن ٌبدأ بعملٌة تدرٌبهم على تجمٌع الحروؾ لتشكٌل الكلمات لتكوٌن جمل ذات معنى فٌما بعد.

 -3كٌفٌة تعلٌم الحروؾ لألطفال
 الحـروؾ
تحلم األم عادة بأن ٌصبح ابنها ناطق وقادر علإى قإراءة األحإرؾ والكلمإات بالشإكل الصإحٌح فإً المراحإل
األولى من حٌاته ،ومن المعروؾ أن الطفل ال ٌُمكن أن ٌتعلم القراءة قبل األربع سنوات األولى من ُعمإره،
وبالتالً ٌجب تر ُك الطفل إلى هذا العمر وبعدها ٌتم تعلٌمه األحرؾ وطرٌقإة قإراءة الجمإل وكتابتهإا ،وهإذا
األمر لٌس سهال وأٌضا لٌس صعبا ،وهو مهم فً نفإس الوقإت؛ ألن الطفإل ٌحتإاج إلإى المتابعإة خصوصإا
من األهل أكثر من المدرسة فً المراحل األولى من حٌاته.
تأسٌس الطفل أهم أمر ٌجب أن تنتبه له العائلة ،وهو األمر الإذي ٌحإدد مصإٌرهُ فإً الحٌإاة ،وبعإد ذلإك لإن
تحإإدث هنإإاك أي مشإإاكل تعلٌمٌإإة للطفإإل بعإإد أن ٌتجإإاوز الصإإؾ السإإادس ،فالمتابعإإة هإإً أسإإاس التعلإإٌم،
وسنذكر فً هذا المقال كٌفٌة تعلٌم الطفل الحروؾ األبجدٌة.
 كٌفٌة تعلٌم الحروؾ لألطفال
بخؼهيى طفهٓا يا ْٕ يفيدذ نغياحدّ
أٔضاع األطفال ْي انؼائهت انخي ال حٓخى
غبب انشئيغي ٔاأل ّٔل فِي حذْٕس
ان َ
ِ
ِ
ْي أ ّٔل يا يضب أٌ يخؼهًّّ انطفم ٔطشيق ِت انخؼهيى ْي يا حضؼم األيٕس عٓهت ػهيّ يٍ أفضم
ٔبانخاني انهغت َ
ْي:
انخطٕاث انخي يضب احّباػٓا َ
صددز اَخبددداِ انطفدددم :إرا أسدث أٌ يكدددٌٕ ابُدد ِ فدددائ اندددز ا ػهيددد ِ أٌ حغددشد ندددّ قظدددض انخيدددال
ٔاالعخًاع نٓزِ انقظض؛ ألٌّ انخيال ْٕ أْ ّى يٍ انًؼشفت انخي عدٕ يخؼهًّٓدا فدي عياحدّ ٔبانخداني
ِ
ب عبّ ِّ نهخؼهّى ْي أ ّٔل خطٕة نخؼهيًّ.
غ
ٔ
انطفم
اَخباِ
صز
ِ
فيضب حؼهيى انطفم صًيغ ْدز ِِ
حؼهيًّ األعش انًُفظهت :انهغت انؼشبيّت حخك ٌّٕ ِيٍ  82عشفا أعاعيّا
ِ
انغشٔ يُفظهت ٔ م ٔاعذة ػهى ِعذة ٔيٍ األفضم أٌ يخؼهًّٓا اعخًاػا ٔيش ِددْا ٔيَغفظٓدا ٔبؼدذ
رن يخِى حؼهيًّ خاب ِت ّم عش ػهى عذة.
ديى األعددش نهطفددم :فِددي انبذايددت ُْددا بؼد األطفددال غيددش انددشاغبيٍ بددخؼهّى
إيضدداد طشيقددت يًخؼددت نخؼهد ِ
خدلل صؼهٓدا نؼبدت نٓدى ٔيًكدٍ رند يدٍ خدلل إنظدا انكهًداث
األعش ٔبانخاني يًكٍ صدزبَٓى يدٍ
ِ
ْي انكهًاث انخي حبذأ بغش ِ انبا ْٔكزا فبٓزِ
بغشفخ ِّ أٔ انهؼب يؼّ نؼبت انكهًاث أٌ
ِ
حقٕل نّ يا َ
يخشضغ انطفم نهخؼهّى.
انطشيقت
ّ
يشاْذ ِة انفيذيْٕاث انخؼهيًيّتُْ :ا انكزيش يٍَ انفيذيْٕاث ػهى يٕاقغ اإلَخشَدج انخدي حؼهّدى األطفدال
األعش األبضذيّت ْٔزا األيش في غاي ِت انًخؼت ٔيًكٍ حٕني ِذ انشّغف ػُذ األطفدال ٔبانخداني يًكدٍ أٌ
َفغّ دٌَٔ انغاص ِت إنى حؼهي ًِّ فقظ يًكٍ انبغدذ
يغخًخغ انطفم بٓز ِِ انفيذيْٕاث ٔيخؼهّى يُٓا بخهقا ِ ِ
حؼهيى األعش األبضذيّت نألطفال ٔحُضيهٓا نيشا ِْذَٔٓا ْٔزِ انطشيقدت أربخدج
في يغ ّش اث انبغذ ػٍ
ِ
فٓي حؼهّى انطفم يفيدت اعدخخذاو انخكُٕنٕصيدا فدي اندخؼهّى ٔأيضدا االعدخفادة انكبيدشة يدٍ حؼهّدى
فاػهيّخٓا َ
انهغت.

 -4كٌفٌة تحفٌظ األطفال الحروؾ
ٌبإإدأ الطفإإل فإإً سإإن مبكإإرة مإإن عمإإره بمحاولإإة النطإإق بإإبعض الكلمإإات التإإً ٌسإإمعها مإإن حولإإه  ،و أول
محاوالته للنطق عندما ٌبلػ عمر الثالثة شهور  ،وبعض األطفال تكون بعمر األربعة شهور ٌ ،عنً ممكنأن
نقول أن األعمار تتراوح ما بٌن ( )6-3شهور ،فٌكون الطفل قد نطإق بإبعض األحإرؾ ومإن هإذه الكلمإات
(إغ  ،با  ،ما) وٌحاول تكرارها بذستمرار ومع الوقت و كلما زاد عمر الطفل زادت قدراته على النطإق  ،و
التعلم من والدٌه ،وٌتلقى فً معظم األحٌان الكلمات البسٌطة من األم وتقبلها باإلبتسامات .
عندما ٌبلػ الطفل العام األول ٌصبح قادرا على إعادة ما ٌسمعه من والدٌه من كلمات ،و إعادتهإا باسإلوبه
الخاص وعادة تكون ؼٌر واضحة ،إال أن هذا دلٌل واضح على استٌعاب الطفل ما ٌإدور حولإه وأن مؤشإر
السمع لدٌه ممتاز وال خوؾ علٌه مستقبال ،أما عندما ٌبلػ عامه الثانً تكون الحبال الصوتٌه لدٌه ناضجة
 ،ومسإإتعدة للنطإإق بمخإإارج الحإإروؾ الصإإحٌحة والكلمإإات الواضإإحة والمفهومإإة مإإن قبإإل األهإإل ،وٌكإإون
التطور بالسنوات الثالثة والرابعة سرٌع جدا و ٌكون مستعدا لتلقً المعلومات الصحٌحة وإعادتهإا بالشإكل
الصحٌح.
عندما ٌبلػ الطفل سن الرابعة من عمره،هذه المرحلة األولى من رٌاض األطفإال والمعروفإة بذسإم ( k g
 )1وهذا ٌعنً  :أن قدرات الطفل العقلٌة مكتملة النمو وحان الوقت لصقلها بالفائدة وتربته ذهنٌا ونفسإٌا
وعقلٌا وترشٌده تدرٌجٌا للتعلم الممتع البسٌط  ،و عن طرٌق اللعب ٌستقبل المعلومات بشكل أسرع وتبقى
المعلومة التً ٌتلقاها الطفل بالطرقة الصحٌحة راسخة بذهنه.
لنعلم الطفل الحروؾ العربٌة ومعرفة شكلها وإسمها وإعادة صوتها ٌجب مراعاة عدة أشٌاء لتجنب خوفه
أو نفوره من الدراسة بالمستقبل -:





ترؼٌب الطفل بحب المعرفة والعلم والتحدث عن المستقبل المزهر للمتمٌزٌن والمتفوقٌن.
اتباع أسلوب الرسم لألحرؾ وإعادة التحدٌد على الحرؾ  ،جعل الطفل ٌرسمه وٌلونه ،وقراءة كل
حرؾ عدة مرات خالل كتابته حتى ٌتمكن الطفل منه .
ربط كل حرؾ بكلمة محببة للطفل (مثال (أ) أرنب ورسم الحرؾ مع األرنب وتلوٌنهما بشكل ممتع
وهكذا نفعل بكل حرؾ من ناحٌة الكتابة.
مشاهدة الطفل لألؼانً المتعلقإة بإاألحرؾ والؽنإاء معإه حتإى ال ٌشإعر بالملإل مإن التكإرار  .كتابإة
األحرؾ على أوراق صؽٌرة ومتفرقة واللعب مع الطفل لعبة الذكاء باختٌار أي حرؾ تختارٌنإه لإه
للعثور علٌه .

وهكذا مع التدرٌب المستمر والمتعة والمرح ٌستطٌع الطفإل الإتمكن مإن األحإرؾ بشإكل قإوي  ،وقإادر
على التمٌٌإز بٌإنهم بثقإة  ،دون تإردد أو خإوؾ وهإذا ٌبعإث فإً الطفإل حإب الإتعلم والدراسإة والتفإوق
وشعوره بالقوة واالنجاز  ،و أنه أصبح طفل فعالٌ ،جب أن نأخذ بعٌن اإلعتبار أنه ٌوجد حاالت نإادرة
عند بعإض األطفإال تعإرؾ بصإعوبات الإتعلم وهإؤالء األطفإال لهإم معاملإة أخإرى مإع استشإارات طبٌإة
ونفسٌة.

 -5طرق تعلٌم األطفال القراءة والكتابة
إن األطفال هم أساس المجتمع ،وهم الذٌن سٌقومون بتطوٌر المجتمع والرقً به عندما
ٌكبرون ،فال بد من ذلك أن تكون تربٌة األطفال سوٌة وأن نعلمهم التعلٌم الصحٌح ،وإن أول
التعلٌم هو تعلٌم الطفل القراءة والكتابة ،فالطفل عند عمر الخامسة ٌكون قد دخل فً مرحلة
جدٌدة من حٌاته وهً مرحلة التعلٌم ،التً تبدأ بتعلٌمه أسس الكتابة والقراءة ،وذلك األمر
مهم جدا للطفل لكً ٌكمل مسٌرته العلمٌة بكل سهولة وٌسر ،وطرق تعلٌم الطفل القراءة
والكتابة مختلفة ومتعددة وتعتمد على طبٌعٌة الطفل العقلٌة وقدرته على الحفظ والتركٌز،
لذلك قمنا باختٌار عدة طرق لتعلٌم الطفل القراءة والكتابة حتى إذا لم تنجح طرٌقة مع طفل
ٌكون هنالك طرٌقة بدٌلة.

طرق تعلٌم الطفل القراءة
 طشيقت انخضضئت
ْي أٌّ حض ّضأ انكهًت إنى أقغاو فًزل هًت يايا حضض نهطفم ػهى شكم يـ ا يـ ا ر ّى حؼهيى انطفم
أَّٓا حش ب نخظبظ يايا ْٔكزا في ّم انكهًاث.

 اعخخذاو انكهًاث انذاسصت ػهى نغاٌ انطفم
فًزل أ زش انكهًاث انخي يُطقٓا انطفم هًخي يايا بابا فيخى خابت ْاحاٌ انكهًخاٌ بخظ بيش
ٔيهٌٕ ٔحؼهيى انطفم أَا ْزِ انكهًت ْي بابا ٔحقشأ ْكزا ٔراث انطشيقت نكهًت يايا ٔغيشْا يٍ
هًاث يُطقٓا انطفم باعخًشاس.

 طشيقت انظغف
ْي أٌ يقٕو أعذ أفشاد ػائهت انطفم بقشا ة انظغف بظٕث ػاني فزن يضؼم انطفم يشيذ أٌ
يقهذ األشخاص انكباس ٔيكٌٕ رن ًغفّض نهطفم ػهى انقشا ة.

 انظٕسة ٔانكهًت
تعتمد هذه الطرٌقة على ربط الكلمة بالصورة التً تعطً معناها إن كانت تدل على شًء
مادي أو بمشهد إن كانت تدل على مفهوم كمرحلة تالٌة ،وهذه الطرٌقة مستخدمة من قبل
المدارس لما لها تأثٌر فً الطفل ،فالطفل ٌحب الرسومات والصور فتبقى الكلمة راسخة فً
دماغ الطفل ،وعندما ٌراها مرة أخرى سٌتذكرها على الفور وٌقرأها بكل سهولة.

طرق تعلٌم الطفل الكتابة
طشيقت يغ انيذ ُْا يبذأ حؼهيى انطفم عش ٔاعذ ٔيغ يذِ نكي يقٕو بكخابخّ ٔحكشاس ْزِ
انؼًهيّت أل زش يٍ ػشش ي ّشاث نك ّم عش عخّى يخً ّكٍ يٍ خابت انغش بُفغّ.
طشيقت انُقاط بغيذ يخى خابت انغش نهطفم ػهى شكم َقاط ْٕٔ يقٕو بخٕطيم حه انُقاط
ببؼضٓا نيخك ٌّٕ شكم انغش ٔيضب خابت انغش انًُقّظ أل زش يٍ ػششيٍ ي ّشة ٔ زشة
انخكشاس حضؼم انطفم قادس ػهى خابت انغش في آخش ي ّشة ٔعذِ دٌٔ ٔصٕد انُقاط.
يلعظت  :إٌّ انز ٕس يضذٌٔ طؼٕبت في حؼهّى انقشا ة ٔانكخابت أ زش يٍ اإلَاد نزن ال حقاسَي
بيٍ طفم ٔطفهت في قذسحًٓا ػهى انغفظ فٓزِ طبيؼت نكم يًُٓا.

 -6كٌفٌة تدرٌس القاعدة النورانٌة
يا ْي انقاػذة انُٕساَيت
يقظذ بانقاػذة انُٕساَيت ْ :ي دٔسة حؼهيًيدت حذسيبيدت يخظظدت نألطفدال حٓدذ إندى حؼهديًٓى انهغدت
انؼشبيددت بانخددذسيش يددشٔسا بًشاعددم ػذيددذة عخددى يظددم إنددى انقددذسة ػهددى َطدد انغددشٔ بًخاسصٓددا
انظغيغت ٔ زن انخًكٍ يٍ قشا ة انقشآٌ انكشيى بًٓاسة ٔحضٕيذ يغكى .
ٔيخش ض حذسيظ ْزِ انقاػذة انُٕساَيت نألطفدال اندزيٍ حخدشأط أػًداسْى يدٍ  5إندى  7عدُٕاث نؼدذة
شٕٓس يخخانيت يخهقى فيٓا انطانب أعدظ قدشا ة انغدشٔ انًفدشدة ٔانًش بدت نيكدٌٕ صداْضا فيًدا بؼدذ
نقشا ة انقشآٌ انكشيى بطشيقت طغيغت ٔحضٕيذ يخقٍ .
انقاػذة انُٕساَيت دسٔعٓا يشحبت بطشيقدت ر يدت ٔيخقُدت ٔحغهغدم ػهًدي يدذسٔط ٔيخدذسس أنفٓدا
انشيخ " َٕس يغًدذ عقداَي "  -سعًدّ هللا  -اندز حفداَى إلػدذاد خدا صًدغ فيدّ أعدظ حدذسيظ ْدزِ
انقاػذة نخؼهيًٓا نألطفال يُز بذايت عيداحٓى ردى أضدا ػهيٓدا انشديخ يغًدذ انًدذَي بؼد انخؼدذيلث
نضيادة ضبطٓا ٔبانخداني صيدادة َغدبت انًقبهديٍ ػهيٓدا فدي انًدذاسط اإلعدلييت ٔيشا دض حؼهديى ٔحضٕيدذ
انقشآٌ .
الهدؾ من القاعدة النورانٌة
.1
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.4
.5

تعلٌم األطفال الطرٌقة الصحٌحة لقراءة الحروؾ الهجائٌة وتقوٌم اللسان للكبار .
تسرٌع تعلٌم األطفال للقراءة بمجهود أقل .
تحبٌب األطفال بالقراءة وبالقرآن .
تحسٌن مستوى الوعً واإلدراك لدى الطفل فً سن مبكرة
تعمٌق أحكام التجوٌد عند األطفال .

كٌفٌة تدرٌس القاعدة النورانٌة لألطفال
الإإإإإدرس األول  :تعلإإإإإٌم حإإإإإروؾ الهجإإإإإاء المفإإإإإردة  :مثإإإإإل " أ ..ب ..ج ..ث  ..الإإإإإ
ٌقرأها المدرس أمام الطالب ثم ٌكرروها بذٌقاع موحد .
الإإإإدرس الثإإإإانً  :تعلإإإإٌم حإإإإروؾ الهجإإإإاء المركبإإإإة  :مثإإإإل " ال ..بإإإإا ...نإإإإس ..بٌإإإإل...
كب  ..لح  "..والتدرٌب على نطقها .
الإإإدرس الثالإإإث  :تعلإإإٌم الحإإإروؾ المقطعإإإة  :مثإإإل " آلإإإم  ...ألإإإر ٌ ...إإإس ...طسإإإم...
ال
الإإإإدرس الرابإإإإع  :تعلإإإإٌم الحإإإإروؾ المتحركإإإإة " فتحإإإإة ..ضإإإإمة  ..كسإإإإرة " مثإإإإل  :ط
...ط ُ ...ط الإإإإدرس الخإإإإامس  :تعلإإإإٌم الحإإإإروؾ المنونإإإإة " التنإإإإوٌن " مثإإإإل  :ظإإإإا ...ظ
ٌ ...ظ
الإإإإدرس السإإإإادس  :تإإإإدرٌب الطلبإإإإة علإإإإى الحركإإإإات والتنإإإإوٌن مثإإإإل  :أبإإإإدا  ...أحإإإإ ٌد
...سفرةٌ  ...عبس ...ال
الإإإدرس السإإإابع  :التإإإدرٌب علإإإى األلإإإؾ الصإإإؽٌرة والٌإإإاء الصإإإؽٌرة والإإإواو الصإإإؽٌرة
مثل  :ب ...هُ ُ ....ء ش
الدرس الثامن  :تعلٌم حروؾ المد واللٌن مثل  :با ...تا ...خا ..عً
الإإإدرس التاسإإإع  :تإإإدرٌبات علإإإى التنإإإوٌن وأحإإإرؾ المإإإد الثالثإإإة وحرفإإإً اللإإإٌن مثإإإل :
ءامن  ...كٌؾ  ..و ٌْل
فارؼإإإإب
الإإإإدرس العاشإإإإر  :التإإإإدرٌب علإإإإى السإإإإكون مثإإإإل  :ا ْب ْ ....إذ ْ ٌ ...هإإإإديْ ...
....ن ْ
شطا

