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الرؤية
يتمحور منهاج فّن اللغة العربية حول رؤية تؤمن بضرورة اتقان الطالب ملعايري اللغة العربية الفصيحة ومهاراتها 
وسرب غورها حبيث يتمكّنون من استخدامها بسهولة وسالسة كي يفكروا بها ومن خالهلا وكي يبحثوا بها ويناقشوا 

ويبدعوا ويتواصلوا بها.

الرسالة
يهدف منهاج فّن اللغة العربية إىل إحاطة الطالب باللغة العربية من خالل برنامج غيّن باألنواع األدبية املختلفة. كما 
يهدف ِإىل حتضري الطالب وتدريبهم على استخدام اللغة العربية الفصيحة يف النقاشات واملناظرات املتعددة املواضيع 

أكانت اجتماعية، سياسية، فكرية، علمية، تارخيية أو اقتصادية كي يوّضحوا وجهة النظر العربية يف احملافل القُطرية 
والدولية على السواء.      

األهداف
1- تصميم برنامج يضّم طرائق التعليم الفضلى من حيث تصميم املنهاج واحملتوى والتقييم  للناطقني بالعربية.   

2- تطوير معايري وعالمات تقّدم ومؤّشرات أداء للغة العربية.
3- تصميم منهاج مبين على تلك املعايري.

4- حتضري الئحة بعناوين الروايات والقصص املرفقة للمنهاج واليت ستكون عماده وحمتواه األساسي. 
5- يكتسب الطالب ويتعّلمون من خالهلا مهارات القراءة والتحليل والتفكري.

هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة )قصص( وهي سلسلة مبنية على التعليم والتعّلم باستخدام املعايري 
وباستخدام القصص والروايات على أنواعها األدبية املختلفة.  فّن اللغة العربية لصّف الروضة الثانية 

سريّكز على تدريب األطفال على استخدام اللغة العربية الفصيحة استماعًا وحتّدثًا وقراءة وكتابة كما سريّكز 
على تعّلم احلروف من خالل أصواتها وربطها بقصص وشخصيات كتاب »أرض األصوات« الذي يستخدم 

نظرية الذكاءات املتعّددة لتعليم اللغة. 
يعّد هذا الكتاب مصدرًا للمدّرس يساعده على حتديد أهداف التعّلم وأهداف الوحدة بالنظر اىل املعايري 

املطلوب التمّكن منها يف صف الروضة الثانية.  
ستالحظون أّن الوحدات طويلة واألنشطة كثرية جدًا.  ليس املطلوب انهاء الكتاب كّله وعمل كّل األنشطة 
وامنا هي موضوعة يف الكتاب لتساعدكم على اختيار ما يناسب كّل طالب أو كّل جمموعة من الطالب.  

أ



هذا جزء من عملية التمايز واليت حتّث املدّرس على اختيار األنشطة والتمارين وكتب أدب األطفال اليت 
تناسب كّل طالب من حيث املستوى التحصيلي واللغوي وحتى من حيث الوعي العاطفي واالجتماعي.  
فلطفًا مراعاة أّن األنشطة كّلها ال تتناسب وكّل طالب وأّن الطالب الواحد ال يستطيع يف الغالب أن يتّم 

كّل األنشطة يف الوحدات مجيعها ويكون قرار »من يفعل أّية أنشطة« عائدًا إىل املدّرس والطالب معًا ألنهما 
الشريكان األساسيان يف العملية التعلمية داخل الصف.  وحبسب توملينسون 2004 فاّن تطبيق التعلم 

املتمايز يف الصف يضمن أّن مضمون ما تعّلمه الطالب والطريقة اليت تعّلم بها وخمرجات التعّلم ستكون 
كّلها مطابقة ملدى استعداد الطالب للتعّلم والهتماماته وأسلوب التعّلم املفّضل لديه.     

            بمودّة
د. هنادا طه

ب







ْقَرُأ َأ َأنا  العنوان: 

أاسبيع ثالثة  الزمن: 

والقصرية.  الطويلة  األصوات  مع  احلروف  التالميذ  سرياجع  الَهَدُف: 
من  أطفال  وقصص  كتب  وقراءة  احلروف«.  »قصص  كّتيبات  وقراءة 

الواقعّي.  األدب 

. واقعي  األديب:  اجلنس 

َأنا َأْقَرُأ
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ُل ِمَن الِوْحَدِة  الِقْسمُُ اأَلوَّ

أنا أقرأ                                                                                                        

1-1( ُأالِحُظ َأْصواَت احُلروِف الَعَرِبّيِة َمَع احَلَركاِت الَقصرَيِة َوُأَردُِّدها.

• ِل الَكِلَمِة َمَع الَفْتَحِة :	 َجْدَوُل َأشكاِل احُلروِف يف َأوَّ

خـَحـَجـَثـَـتـَبـََأ

َصـشـَسـََزَرَذَد

قـَـفـَغـَعـََظـطـَضـَ

يـَـَوهـَنـَـمـَـلـَكـَـ

• ِة :	 مَّ َجْدَوُل َأشكاِل احُلروِف يف َوَسِط الَكِلَمِة َمَع الضَّ

ــُخــــحـُـــجـُـــُثـــــُتـــبـُـُأ

ــُصــــُشــــُســــُزــُرــُذــُد

ــقـُـــُفــــُغــــُعــــظـُـــطـُـــُضـ

ــُيــــُوــُهــــُنــــُمــــلـُـــكـُـ
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• َجْدَوُل َأْشكاِل احُلروِف يف آِخِر الَكِلَمِة َمَع الَكْسَرِة :	

ــِخــِحــِجــِثــِتــِبــِأ

ــِصــِشــِســِزــِرــِذــِد

ــِقــِفــِغــِعــِظــِطــِض

ــيــِوــِهــِنــمــِلــِك

ويَلِة َوُأَردُِّدها. 1 -2( ُأالِحُظ َأْصواَت احُلروِف الَعَرِبيَِّة َمَع احَلَركاِت الطَّ
• ِل الَكِلَمِة َمَع َمدِّ األِلِف:	 َجْدَوُل َأْشكاِل احُلروِف يف َأوَّ

خاحاجاثاتاباأ + ا = آ

صاشاسازاراذادا

قافاغاعاظاطاضا

يـاواهـاناماالكا

• َجْدَوُل َأْشكاِل احُلروِف يف َوَسِط الَكِلَمِة َمَع َمدِّ الواِو:	

ـُخوـُحوـُجوـثـُوـُتوـُبوـُأو

ـُصوـُشوـُسوـُزوـُروـُذوـُدو

ــقـُوــفـُوــُغوــُعوــُظوــُطوـُضو

ــُيوــُووــُهوــُنوـُموـلـُوــكـُو
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• َجْدوُل أشكاِل احلروِف يف أّوِل الكِلمِة مع َمدَّ الياء :	

ِخيِحيِجيِثيِتيِبيِإي

ِصيِشيِسيِزيِريِذيِدي

ِقيفِغيِعيِظيِطيِضي

ِييِويِهيِنيِميِليِكي

َأنا ُأَردُِّد                                                                                                           

ِستُّ ِسننَي
من تأليف: مصطفى عكرمة.

ِستَّ ِسننَي َأْصَبَح ُعْمـري
ِصْرُت ُأَسوِّي ِبَيِدي َشْعـري

 
َألـَْبُس َوْحـدي َدْومًا ثـَْوبي
َأعِرُف َكْيَف ُأَرتِـُّب كـُُتيب

ِستَّ ِسـننَي َأْصَبَح ُعـْمري
ِجـْئُتـِك َوْحدي يا َمْدَرَسيت
ُأهـْدي َزْهـرًا ملَُِعـلِّـَميت
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ستَّ ِسـنني َأصبَح ُعـْمري 
َأكـُتُب َدْرسي قـَْبـل الّنـْوِم
ُأْرضي ماما ُطـوَل اليومِ 
ستَّ ِسـننٍي َأْصـَبَح ُعـْمري

َأنا َأَتعلَُّم اُلْفَرداِت                                                       

1-3( َأْقَرُأ ِكتاَب »أنا« من املكتبة العربّية، َأْكَتِشُف َمعاِني الَكِلماِت اجَلديَدِة ِمْن 
ِخالِل اسْتاِتيِجّياِت َتَعّلم امُلْفَرداِت َوِهَي:

• ورة	 الصُّ
• ياق	 السِّ
• اسِتَشاَرة َزميٍل	
• اْسِتشاَرة امُلدرِِّس	
•  َأْذُكُر َأْضَداَد اْلَكِلماِت الَّيت يف اْلِكتاِب: 	

َأْمشيXَأْرُكُض

َأِقُفXَأْقِفُز

َأْهِدُمXَأْبين

َأْنِزُلXَأَتَسلَُّق
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َأْحَزُنXَأْمَرُح

َأْسَتقيُمXَأَتَأْرَجُح

َأْسَتْيِقُظXَأناُم

َأنا َأْكُتُب                                                                               

1-4( َأْكُتُب اْلَكِلماِت اْلَبَصِريََّة التَّاِلَيَة: 

 كاَن، َأنا، َهذا، يا، ماما، بابا، يف، ِمْن، َمْع، ُكّل، َبْيٌت، باٌب، 

قاَل، ما، َأْن، َرَسَم، َأْسَود، َأَكَل.

ُر                                                                         َأنا ُأفكِّ

1-5( َأَضُع َخّطًا حَتَْت اْلَكِلماِت اْلَبَصريَِّة اليتَّ َتَعلَّْمُتها يف اجُلَمِل التَّاِلَيِة: 

هذا َأَسٌد َأْسَوُد.قال بابا: ماما َمَع رميَة.َيْسُكن بابا يف َبْيٍت.

َرَسَم َأخي بابا َمَع ماما.َأَكَل الدُّبُّ توتاً.ِعْنَد ماما َثْوٌب َأْسَوُد.

اِئَعِة َبْعَد َأْن أِجَد اْلَكِلماِت التَّاِلَيَة:   1-6( اْلَكِلماُت امُلَتقاِطَعُة : أحْبَُث َعِن اْلَكِلَمِة الضَّ
كان – هذا – يا- ماما –  بابا – يف – ِمْن – َمّع – ُكّل – َبْيت - باب – قاَل  

ما – َأْن – َرَسَم – َأْسَود - َأَكَل.
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مبلدوسأ

اانألكأ

مبلكمسر

اااملاق

اذهـاناك

يميفباب

انتيبعم
ائعة هي : ال الكلمة الضَّ

اِئَعِة َبْعَد َأْن أِجَد اْلَكِلماِت التَّاِلَيَة:  1-7( اْلَكِلماُت امُلَتقاِطَعُة: أحْبَُث َعِن اْلَكِلَمِة الضَّ
َأَتَأْرَجُح ، َأناُم ،َأمَرُح ، َأَتَسّلُق ،َأْبين ، َأْقِفُز ، َأْرُكُض 

بأأأأأ
حنمبقر
رارنفك
يمحيزض
نقلستأ
حجرأتأ

 . اِئَعُة هي: اسُم َبَلٍد َعَرِبيٍّ اْلَكِلَمُة الضَّ
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  1-8( َأِصُل َبنْيَ الِعباَرَتنْيِ امُلَتماِثلتنْيِ:

باٌب َأْسَوُدماما ف َبْيٍت

ماما ف َبْيٍتَرَسَم بابا

َهذا َأناباٌب َأْسَوُد

َرَسَم باباَهذا َأنا

 1-9( َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة امُلْخَتِلَفِة:
• هذا  –  هذا  –  َبْيٌت  -   هذا   -  هذا 	
• باٌب  -   باٌب  -  باٌب  -  قاَل   -  باٌب	
• َأْسَوُد -  َأْسَوُد  -  َأْسَوُد  -  َأْسَوُد  -  َرَسَم	
•  كاَن  - َأنا  -  كاَن  -   كاَن   -  كاَن	
• ماما  -  ماما  -  بابا   -   ماما  -  ماما	

1-10( أضع خّطًا حتت الكلمة املماثلة ُثّم َأْقَرُأ:

هذا َأنا َمَع ماماهذا
َبْيٌت َأْسَوُدَبْيٌت
َرَسَم بابا بابًا بابًا

قاَل باباقاَل
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َة بابا. َأَتَّيُل َأنَّ بابا ُهَو َبَطُل ِكتاِب »َأنا« َأْسُرُد ِقصَّ
بابا َيْرُكُض، بابا َيْقِفُز، بابا يْبين، بابا ِيَتَسلَُّق، بابا ميََْرُح، بابا َيَتَأْرَجُح، بابا َيناُم.

• َأَتَّيُل َأنَّ ماما ِهَي َبَطَلُة ِكَتاِب »َأنا« َأْسرُد ِقّصَة ماما.	
ماما َتْرُكُض، ماما َتْقِفُز، ماما َتْبين، ماما َتَتَسلَُّق، ماما تََّرُح، ماما َتَتَأْرَجُح، ماما 

َتناُم.
• َهْل ِمَن امُلْمِكِن َأْن َأْفَعَل َأنا ،َأْو بابا ، َأْو ماما َأْشياَء ُأْخَرى خمَْتِلَفًة؟ 	
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الِقْسُم  الثاني ِمَن الِوْحَدِة

ًة                                                                                     َأنا ُأَركُِّب ِقصَّ

ُب ِكَتاَبا ُمَشاِبها ِلكتاِب »َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى«. 2-1( ُأَركِّ
َأْسَتْخِدُم َحَيواناً، َأْو َحَشَرًة َأْو َأْشياَء ُأْخَرى َلْوُنها ِمْثُل َلْوِن احْلََشَرِة،                

َأْو احَلَيواِن ِمَن اْلِكتاِب:
َمَثاًل: َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى َفراَشًة َحْراَء.

َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى ِحصانًا ُبنِّّياً.
َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى َسََكًة َصْفراَء.
َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى دولفينًا َرماديًّا.
َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى ُسْحِلّيًة َخْضراَء.

َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى َكْلبًا َأْسَوَد. 

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

2-2( ُأَسِّي َأْلواَن اأَلْشياِء ِمْن ِكتاِب  »َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى« ، َوَأحاِوُل َأْن َأحْبََث َعْن 
َأْساِء األماِكِن الَّيت َتعيُش فيها:

. ِفيٌل : َرماديٌّ
ِضْفَدَعٌة : َخّضراُء.
ُحوٌت : َأْسَوُد.

َدْعسوقٌة : َحْراُء.
. ُدبٌّ : ُبينِّ

ُثْعباٌن : َأْصَفُر.
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2-3( أضُع داِئَرًة َحْوَل اللَّوِن املناِسِب:

 َحْراُء – َخْضراُء – َرماِديٌَّة – َصْفراُء- َسْوداُء – ُبنِّّيٌة.َدْعسوَقٌة

 َحْراُء – َخْضراُء – َرماِديٌَّة – َصْفراُء- َسْوداُء – ُبنِّّيٌة.ِضْفَدَعٌة

 َأْحَُر – َأْخَضُر – َرماِديٌّ – َأْصَفُر – َأْسَوُد – ُبينٌِّّ.ِفيٌل

 َأْحَُر – َأْخَضُر – َرماِديٌّ – َأْصَفُر – َأْسَوُد – ُبينٌِّّ.ُثْعباٌن

 َأْحَُر – َأْخَضُر – َرماِديٌّ – َأْصَفُر – َأْسَوُد – ُبينٌِّّ.ُحوٌت

 َأْحَُر – َأْخَضُر – َرماِديٌّ – َأْصَفُر – َأْسَوُد – ُبينٌِّّ.ُدبٌّ

2-4( اْلَكِلَماُت امُلَتقاِطَعُة: َأحْبَُث َعِن اْلَكِلماِت اْلتَّاِلَيِة : 
َأْحَر، َأْصَفر، َأْخَضر ، َأْسَود ، ُبينِّ ، َرماِدّي.

برمحأ

نرفصأ

يرضخأ

دوسأ

يدامر
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حيِح أِلْحُصَل َعَلى مجَْلٍة ُمفيَدٍة: تيِب الصَّ 2-5( أَرتُِّب اْلَكِلماِت بالتَّ
بابًا ، بابا ، َرَسَم  ، َأْسَوَد
ِمَن ، َأنا ، قاَل: الَبْحَرْيِن
يف ، ِكتاٌب ،  َبْيٍت ، ُكلِّ

ماما ، َو ، ُكْنُت  ، َأنا ، اْلَبْيِت ، يف
2-6( َأَضُع داِئَرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة امُلْخَتِلَفِة : 
َأْحَر - َأْخَضر – َأْحَر – َأْحَر – َأْحَر.

َأْصَفر – َأْصَفر – َأْسَود – َأْصَفر – َأْصَفر.
َأْخَضر – َأْخَضر – َأْخَضر – ُبينِّ – َأْخَضر.
َأْسَود –  َرماِدّي – َأْسَود – َأْسَود – َأْسَود.
َرماِدّي – َرماِدّي – َرماِدّي – َرماِدّي – َأْحَر.

ُبينِّّ – ُبينِّّ – ُبينِّّ - َأْصَفر – ُبينِّّ.

ًة                                                                          َأنا ُأَركُِّب ِقصَّ

ُب ِكَتابَّا ُمَشاِبها ِلكتاِب لِكِتاِب َمِن اْخَتَبأَ. َأْسَتْخِدُم َحَيوانًا َأْو  2-7( ُأَركِّ
ؤاِل َكما يف  َحَشَرًة َأْو َأْشياَء ُأْخرى ُأَسِّيها ُثمَّ َأْسأل : َمِن اْخَتَبَأ ؟ َوُأجيُب َعِن السُّ

اْلِكتاِب: مثاًل: 
الولُد: َمِن ِاْخَتَبَأ ؟

اْلِبَنُت: الدَّْعسوَقُة احلْمراُء اختبأت.
اْلِبَنُت: َمِن ِاْخَتَبَأ ؟

الولُد: الفيُل الرَّماِديُّ ِاْخَتَبأَ.
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ُر                                                                                      َأنا ُأَفكِّ

2-8( َأَضُع دائرًة َحْوَل الِفْعِل املناِسِب ِلْلَكِلَمِة:
  ِاْخَتَبَأ  - ِاْخَتَبَأِت               ِاْخَتَبَأ  - ِاْخَتَبَأِت            ِاْخَتَبَأ  – ِاْخَتَبَأِت

  ِاْخَتَبَأ – ِاْخَتَبَأِت                ِاْخَتَبَأ  – ِاْخَتَبَأِت            ِاْخَتَبَأ  – ِاْخَتَبَأِت              

  ِاْخَتَبَأ  - ِاْخَتَبَأِت             ِاْخَتَبَأ  - ِاْخَتَبَأِت

َلْحفاُةالثَّـْعـَلـُباْلَفـراَشُة السُّ

ْفَدَعُةالبوَمُة الضِّ  الَوْطواُط

 مامابابا  

الولُد: َمِن ِاْخَتَبَأ؟
اْلِبَنُت: احلوُت اأَلْسَوُد ِاْخَتَبأَ.

اْلِبَنُت: َمِن ِاْخَتَبَأ ؟
ْفَدَعُة اخَلْضراُء  الولُد: الضِّ

. أْخَتَبَاتِْ
الولُد: َمِن ِاْخَتَبَأ ؟

اْلِبَنُت: الثُّْعباُن اأَلْصَفُر ِاْخَتَبأَ.
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