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 املديرية العامة لتطوير املناهج 
  دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية
 قسم تطوير مناهج اللغة العربية
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  :مقدمة
  

تعترب التهيئة اللغوية اليت تستهدف تالميذ الصف األول حديثي التعلم األسـاس  
حقـة ، ولقـد أثبتـت التجربـة ، أن التلميـذ الـذي       الذي تبنـى عليـه مراحـل الـتعلم الال    

يــذلل صــعوبات القــراءة والكتابــة يف بدايــة تعلمــه يضــمن النجــاح يف بقيــة املراحــل          
التعليمية، وييسر التعامل مع خمتلـف املـواد الدراسـية؛ ذلـك أن القـراءة والكتابـة مهـا        

  .املدخل الضروري الستيعاب املعارف ومتثلها
ة اللغوية املقرر للصف األول مـن التعلـيم األساسـي والعـام ال يفـي      وملا كان كتاب التهيئ

  :نذكر منها متعددة،باحلاجة وذلك لعوامل 
قصر املدة املخصصة للتهيئة؛ ذلك أهنا تقتصر على أربعة أسابيع، وهـي مـدة    - 

إلعــداد التلميـذ  مــن حيــث االسـتعداد للقــراءة والكتابــة وتعــرف   غـري كافيــة  
ها املختلفة، ومن ثم قراءة الكلمة فاجلملـة القصـرية   احلروف بأشكاهلا ومواضع

  .قبل الشروع يف مرحلة ثانية تتمثل يف قراءة الفقرة فالنص بعد التهيئة اللغوية
ــن مصــوتاهتا القصــرية       -  ــزل ع ــتم مبع ــاب ي ــروف يف الكت ــدريس احل ) ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ –ُ  –(   ت

 ).ي –و  –ا (والطويلة
غريهـا مت اقـرتاح تـدريس كتـاب حـروف لغـيت لتالميـذ الصـف         هلذه االعتبارات و

ــة      ــيم األساســي والعــام، لعــل ذلــك يســهم يف تفعيــل مرحل األول مــن مــدارس التعل
  .التهيئة اللغوية

  
 :كتاب حروف لغيت

م، الغايـة منـه متكـني املـتعلم مـن القـراءة       هو عبارة عن هتـيئة لغوية حلديثي التعل
وف العربية يف مجيـع أشـكاهلا منفصـلة ومتصـلة،     والكتابة بعد اكتساب مجيع احلر

 :يعتمد الكتاب يف منهجيته على اآلتي، وومع مجيع احلركات وكذلك أحرف املد
 ....).أ، ب، ت، ث، (اعتماد الطريقة البغدادية يف ترتيب احلروف - 
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التدريب على رسـم خمتلـف أنـواع اخلطـوط؛ لتـدريب عضـالت اليـد علـى رسـم           - 
  .بلةاحلروف يف املرحلة املق

  :التدرج يف تعلّم احلرف وفق املراحل اآلتية - 
  .تأمل احلرف لتعرف شكله وتثبيته يف ذاكرة التلميذ البصرية •
  .تلوين احلرف لالقرتاب منه أكثر ومعرفة حدوده وضفافه •
  ).ِ -َ  -( ُقراءة احلرف بأشكاله املختلفة مقرتنا باحلركات القصرية  •
  .كتابة احلرف منفصال بنفس شكل املقروء •
 .ترديد أنشودة احلرف ؛ لتثبيت املكتسب من املقروء واملكتوب •
  ).ـا ، ـو، ـي: حروف املد(قراءة احلرف وكتابته مقرتنا حبركاته الطويلة •
ــراءة احلــروف حبركاهتــا       • ــن الكلمــة مبســاعدة الصــور؛ لق تعــرف موضــع احلــرف م

  .القصرية ضمن الكلمات
  .رف حبركاته القصرية والطويلة ضمن كلماتكتابة احل •
ة؛ لتثبيت املكتسبات السابقة • أنشطة قرائية وكتابي.  
  .أنشطة منزلية؛ لتأكيد مهارات القراءة والكتابة •
  :يسعى كتاب حروف لغيت إىل حتقيق املخرجات اآلتيةو

  .رسم اخلطوط على أنواعها )١
  .فهم املسموع )٢
 .ويلة والسكونمعرفة احلروف مع املصوتات القصرية والط )٣
 .معرفة احلرف يف مجيع أشكاله ومواضعه يف الكلمة منفصال ومتصال )٤
 .متييز احلروف والكلمات بعضها من بعض )٥
 .إدراك العالقة بني الكلمة املسموعة واملكتوبة )٦
 .القراءة الصحيحة لألحرف والكلمات )٧
 .تطبيق القواعد اإلمالئية للحروف ومعرفة الفوائد املتعلقة هبا )٨
 .لى التواصل الشفهي بلغة عربية فصيحةالقدرة ع )٩
 .كتابة احلرف يف مجيع أشكاله )١٠



 ٤

 .كتابة كلمة كتابة صحيحة )١١
 .قراءة الصور والرسوم على اختالفها )١٢
 .قراءة مجل قصرية )١٣
 .كتابة مجل قصرية )١٤

  :ويتميز الكتاب باملميزات اآلتية
  .التنويع يف منطلقات التعلّم قراءة وكتابة وتلوينا ومشاهدة ورمسا - 
ةربط ا -  ملتعلم مبحيطه يف اختيار الكلمات والصور املرتبطة مبرجعياته الثقافي.  
حتبيب الكتاب للتلميذ قصد اإلقبال على التعلّم مـن خـالل اإلخـراج والرسـومات      - 

  .واأللوان
ــة يف أول        -  ــة وأشــكاهلا املختلف ــة حبركاهتــا القصــرية والطويل ــروف مقرتن ــدريس احل ت

 .الكلمة ووسطها وهنايتها

ةاعتماد من - ة الرتاكم يف التهيئة اللغوي حيـث يـتم اسـتثمار املكتسـبات السـابقة      : هجي
ــم احلــرف) ت(و) ب(و) أ(اســتثمار احلــروف: مــثال(يف تعلــم الالحــق مــن ) ث(يف تعلّ

  .حيث الصور والكلمات، وهكذا
ـم جمموعـة مـن احلـروف تقـدم أنشـطة        -  املراجعة املنتظمة للحروف السابقة بعد تعلّ

  .مراجعة وتقويم
ة إدر -  ـــالئي ـــفردات اإلمــ ـــض املـ ــاء املفتوحــة ( اج بعـ ــاء املربوطــة  -الت ــوين -الت ) التن

 .قصد تعلّم الكتابة بشكل صحيح
 


