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فـي البـدايـة
العريّب،  املجتمع  يف  املبكرة  الطّفولة  مبوضوع  واسًعا  اهتامًما  "أشاليم"  جمعيّة  تبدي 

وينعكس هذا االهتامم من خالل تطوير عّدة برامج تحت مظلّة -                          

العرش سنوات األخرية. ويهدف هذا الربنامج إىل تطوير وتدعيم خدمات الطّفولة املبكرة 

يف املجتمع العريّب يف البالد. 

من ضمنها قمنا مع وزارة الّتبية والتّعليم باملبادرة إلنشاء برنامج "حوار مع وبني الصغار" 

إلمياننا بأهّميّة تطوير مهارات االتّصال والخطاب والحوار لدى األطفال يف اإلطار اليومّي 

رياض  يف  العامل  الّتبوّي  الطّاقم  مهارات  وتدعيم  تأهيل  إىل  باإلضافة  لهم.  الطّبيعّي 

األطفال يف هذا املجال. وبدوره يهدف هذا الربنامج إىل التّعلّم وتعميق اللّغة وتطوير 

مهارات االتّصال الكالميّة )الّشفويّة/املحكيّة( والّسلوكيّة،  ملا لها من أهّميّة بالغة األثر 

عىل جيل الطّفولة املبكرة، ألنّها أساس مهّم الكتساب اللّغة املكتوبة يف املستقبل. 

األسس  تطوير  يف  املرئيّة  التّعليم  لوسائل  قصوى  أهّميّة  هناك  فإّن  فيه  شّك  ال  وماّم 

اللّغويّة وإكسابها وتذويتها ومالءمتها لهذه املرحلة من تطّور الطّفل والطّفلة. وكّل هذا 

يكون بغية تحفيز مربّيات رياض األطفال عىل العمل الفردّي مع كّل طفل وفق قدراته، 

ومرحلة تطّوره ومنّوه، عن طريق تزويدهّن بأدوات عمل ومهارات لغويّة وإصغاء والّتي 

من شأنها أن تحّسن قدرات الطّفل عىل التّعبري وتطّور قدراته اللّغويّة والكالميّة.

هذا املُرِشد هو نتاج العمل املشتك واملتفاين لعدد من املهنينّي واملهنيّات من الحقل ومن 

وزارة الّتبية والتّعليم وجمعيّة أشاليم.  أتقّدم لهم هنا بجزيل الّشكر وكثري االمتنان، مع 

التّمّنيات مبواصلة العطاء ملا فيه خري ملستقبل أطفالنا وطفالتنا.

ريتا فرو - نرص الدين

رئيسة قسم الطفولة املبكرة 

يف املجتمع العريب 

جوينت اشاليم

אחד  ECHAD واحد  



ُخطوة أولى في ُدروب اللُّغة...

حرضات املربِّيات الفاضالت،

املُتَعلِّقة بها يف رياض األطفال،  اللّغويَّة واملَهارات  بية  للتَّ بالغًة  بيِة والتَّعليِم عنايًة  التَّ تُويل وزارُة 

وذلك ملا لهذه املهارات واكتسابها يف مرحلٍة ُمبكِّرة ِمْن تأثريٍ عىل نجاح األطفال يف املراحل التّعليميَّة 

التّالية. 

تُشكُِّل اللّغُة وما يتعلَُّق بها واحًدا من املوضوعات األساسيَّة التي تعمُل املُربِّيات عىل تطويرها من 

ة لتوفريِ  خالل فعاليّات الّروضة املختلفة، وقد جاَءت هذه الُكرّاسة بعَد ما ملسناه ِمن َضورٍة ُملِحَّ

مواّد ُمساعدة للمربِّيات تُسهُِّل عليهّن تحقيق األهداف الّتبويَّة املنشودة يف هذه املرحلة الُعمريَّة، 

املناهج  وتطوير  تخطيط  ومركز  الّتبية،  الّسكرتارية  عن  الّصادر  اللُّغويَّة  بية  التَّ ومنهج  يتَِّفُق  مبا 

بية والتَّعليم بُعنوان: البنية األساسيَّة للقراءة والكتابة يف اللُّغة العربيَّة كلغة أُّم:  بويَّة يف وزارة التَّ التَّ

منهج تعليمي لرياض األطفال الرسميّة، عام 2008.

ه العقيّل، ولعّل    تُشكُِّل املهارات اللّغويَّة التي يكتسبُها الطِّفُل يف الرَّوضة لَِبَنة أساسيَّة يف تطوُّره ومُنوِّ

من أهّم هذه املهارات "الوعي الّصويت" Phonological Awareness فام املقصود بهذا املصطلح؟ 

وما هي أهمّيته؟

ُن منها  غرى التي تتكوَّ وتيَّة األساسيَّة الصُّ الوعي الّصويت هو الُقدرَة عىل متييز واستنتاج الوحدات الصَّ

ُر بصورٍة طبيعيٍَّة بال  الكلامت، وهي مقدرة مولودة يختصُّ بها الجنُس البرشّي دوَن غريِه، وهي تتطوَّ

وتية باستخالص  حاجة إىل تعلٍُّم منظَّم، ولكن ينبغي التَّفريُق بني املقدرة عىل استخدام الوحدات الصَّ

وتية التي تتكوَّن منها الكلامُت. وفهم اللُّغة، وبني املقدرة عىل إجراء تحليٍل وإدراك للوحدات الصَّ

تظهُر مهارُة الوعي الّصويت عند األطفال يف جيٍل مبكٍِّر، وتتجىّل هذه املهارة يف ألعابهم، ويف أغانيهم 

ال  األمر  هذا  أّن  غري  مقاطع،  إىل  الكلامت  بعض  بتجزئة  يلهون  ما  كثريًا  وهم  املُرتََجلَة،  البسيطة 

يعني بالّضورة أّن الطّفل قادر عىل تقسيم الكلمة إىل فونيامت، وُهنا نجُد أنَّ باستطاعة املربِّيات 

يف رياض األطفال املساهمة بشكٍل كبري يف تنمية هذا الوعي من خالل أنشطة وفعاليّات منظّمة 

التّخطيط لهذه األنشطة بدقٍّة وعناية، بعد  مدروسة، وتحتاج املربِّيات من أجل تحقيق ذلك إىل 

متابعة أطفال الّروضة، واإلملام باحتياجاتهم، ومعرفة مستوى النُّضج اللُّغوّي واإلدرايكّ لكّل طفٍل عىل 

ِحَدٍة حسب مؤّشات الوعي الّصويتّ.



ما هي أهميَّة الوعي الّصويت؟

يبحُث املربّون دامئًا عن وسائل دقيقة وناجعة تفيُد يف تطوير الكفاءات التّعلّميَّة للمتعلّمني وقياسها، 

وقد وجدوا ضالّتهم يف الوعي الّصويت، فقد أثبتت األبحاُث التي تناولت الوعي الّصويت عند األطفال أنّه 

خري ُمؤّشٍ عىل قُدرات األطفال اللُّغويَّة، واكتسابهم سائر املهارات األخرى –ال سيّام مهارة القراءة- كام 

يلعُب الوعي الّصويتّ دوًرا أساسيًّا يف العمليّات الّذهنيَّة التي تسبق اكتساب املقدرة عىل القراءة، فهي 

 ٌ ليست ُمجرََّد شٍط أسايّس، وعامل ال ِغنى عنه الكتساب املهارات اللّغويّة، بل هو ناتج أسايّس وُمؤشِّ

دقيق عىل اكتساب هذه املهارات.

كيَف الّسبيل إىل تنمية الوعي الّصويت وتطويره؟

أشارت األبحاُث التي أنِجزَت يف الُعقود األخرية إىل إمكانيَّة تنمية الوعي الّصويت وتطويره، وأنّه من شأن 

الفعاليّات التي تعمُل عىل تطوير الوعي الّصويت أن تُساهم يف تحسني اكتساب القراءة لدى األطفال 

يف املراحل التّعليميَّة التّالية للّروضة.

ال ِمراَء يف أنَّ للُمربّيات يف رياض األطفال والبساتني دوٌر كبري يف تطوير الوعي الّصويت عند األطفال، 

وهناك كثرٌي من الفعاليّات واألنشطة التي يُقمَن بها يف الّروضات تُساِهُم يف اكتساب األطفال للوعي 

الّصويتّ، وسائر املهارات اللُّغويَّة األخرى، وتنعكُس هذه املهارات فيام بعُد عىل ُجملَة التّحصيل املَْعريّف 

لألطفال، فاملربّيات من هذا املنظور يلعنب دوًرا أساسيًّا وحاساًم يف وضع اللّبنة األساسيَّة للمستقبل 

التّعليمي لألطفال، ويُساهمَن بشكٍل فّعال يف إرساء األسس املتينة الكتساب مهارة القراءة. 

لقد جاَءت هذه الكرّاسة تلبية لحاجاٍت ُملّحة يف الحقل، وقد تضافر عىل تأليفها َجْمَهرٌة من الخبريات، 

والعامالت يف حقل الّتبية، ومن صاحبات االختصاص يف مرحلة الطُّفولة املبكِّرة، فاشتملت عىل مواّد 

قيِّمة، وُمقتحاٍت تطبيقيَّة تُشكِّل عونًا للمربِّيات يف تنمية وتطوير الوعي الّصويت لدى األطفال. 

إىل  األطفال  انتباه  تستعي  فعاليّاٍت  مجموعة  الكرّاسة  هذه  تضّمنتها  التّي  الهاّمة  املُقتحات  ومن 

االبتدايّئ، والتّقفية،  الّسجع  التي تعتمد عىل  اللُّغويَّة  للكلامت، كاأللعاب  املوسيقّي  اإليقاع والَجرْس 

التّابع واملَتبوع،  اللّفظّي )كاإلتباع، وهو أسلوب من أساليب الكالم يقوم عىل طرفني هام  والتاّلعب 

ويربط بني الطَّرَفني التزاٌم ِبَحرٍْف يف آخر كُلِّ طَرٍَف، وِبْوزٍن يتساوى فيه الطَّرفان، ويغلب أن يكون 

نت متارين وألعاب  طرفاه اسمني ال فاصل بينهام، وأن يكون الثّاين كلمة ال معنى لها( كام أنّها تضمَّ

مختلفة تهدُف إىل تدريب األطفال عىل التّفريق بني األصوات التي تتكَُّب منها الكلامت.

كُمربِّيات  بنا  يجُدُر  أنّه  إاّل  الكرّاسة  هذه  تتضّمنها  الّتي  القيِّمة  والفعاليّات  املواّد  من  الرُّغم  وعىل 



املحافظة عىل روح اللّعب واملرح خالل تنفيذ جميع الفعاليّات التي تهدف إىل تنمية الوعي الّصويت، 

ل العمل مع األطفال يف مجموعاٍت )صغرية أو كبرية، حسب الحاجة وُمتطلّبات  ولذلك من املُفضَّ

الفعاليّة( وتشجيع العالقات الُوّدية بني األطفال لضامن تحقيق املُتعة الجامعيَّة املرُجوَّة من هذه 

األلعاب اللُّغويَّة، والتّحفيز عىل ُحّب االستطالع، واإلقدام عىل التاّلُعب بالكلامت عند األطفال مع 

مراعاة الفروق الفرديَّة يف الّنضج اللّغوّي بني كُلِّ ِطفٍل وِطفل، وال بُدَّ يف النِّهاية أن نجعل األلعاب 

اللُّغويّة، وفعاليّات تطوير الوعي الّصويت جزًءا أساسيًّا من الربنامج اليومّي للّروضة.

ُنه من  إنّني أمتّنى لجميع املربّيات عمالً ُمثمرًا، ناجًحا وممتًعا يف تطبيق هذا الربنامج بكّل ما يتضمَّ

كَر العميَم لكلِّ من ساَهَم يف  قة، وال يسُعني أخريًا إالّ أن أُزجَي الشُّ فعاليّاٍت وأنشطة ُممتعة وُمشوِّ

إعداد هذا املُرشد الذي ال يُخاِمُرين شكٌّ بأنُّه سيعود بالفائدة واملنفعة عىل أطفالنا، وطواقم العاملني 

يف روضاتنا.

                                                           باحتاٍم وتقدير

                                                             فاطمة أبو أحمد قاسم 

                                                        املفّتشة املركّزة لرياض األطفال يف الوسطني العريب والبدوّي



الـمحتويـات

مقّدمة ......................................................................................................................................8

القسم األّول: املدخل الّنظرّي ................................................................................................ 10 

القسم الّثاين: برنامج لتطوير الوعي الّصويتّ يف رياض األطفال ......................................................14

الفصل األّول: افتتاحيّة القرص املدمج - العارضة ....................................................................... 18

الفصل الّثاين: ترديد الكلامت ....................................................................................................19

 20........................................................................................................... الّسجع  الّثالث:  الفصل 

الفصل الّرابع: الوحدات الّصوتيّة األوىل واألخرية يف الكلمة ...........................................................23

الفصل الخامس: الكلمة الطّويلة والقصرية .................................................................................28

الفصل الّسادس: الحروف الهجائيّة ...........................................................................................29 

الفصل الّسابع: الحركات ..........................................................................................................31

الفصل الّثامن: األصوات املتشابهة واملتبادلة يف اللغة ..................................................................33

قامئة املصادر ...........................................................................................................................36

مخزن الكلامت ........................................................................................................................38



8

مـقّدمة

ال شّك يف أّن التّنّور اللغوّي يعترب، يف أيّامنا هذه، أحد الرّشوط األساسيّة النخراط الفرد يف املجتمع. 

من هنا فإّن تطوير التّنّور اللغوّي غدا هدفًا مركزيًّا يف غالبيّة دول العامل ويف بالدنا أيًضا )לוין, 

2002; משרד החינוך, 2005(. 

التّنّور اللغوّي، يف مرحلة رياض األطفال بالّذات، يعني استخدام اللغة املحكيّة واملكتوبة استخداًما 

املكتوبة،  الرّموز  اللغوّي، فّك  الوعي  اللغوّي  التّنّور  مالمئًا، وتحليل مركّباتها تحليالً واعيًا. ويشمل 

واالستعامل املرِن للّغة وفق االحتياجات والّسياقات االجتامعيّة وبداية القراءة والكتابة. 

يحدث التّنّور اللغوّي تدريجيًّا عرب الّسنوات.  تبدأ هذه العمليّة لدى الطّفل منذ والدته )بل ورمّبا 

قبل ذلك(، حيث يستمع لحديث املحيطني به باللغة املحكيّة، ويستمّر يف اكتساب التّنّور اللغوّي 

اللغوّي  التّنّور  بتنمية  مبكرًا  البدء  فإّن  لذلك  البلوغ.  املختلفة حتّى سّن  املهارات  وتطّور  املتاكم 

لهو أمر ضورّي وناجع لتسهيل اكتساب القراءة والكتابة، والحّد من احتامل الفشل لدى األطفال 

 Shatil, Share & Levin, 2000; Shatil & Share, 2003; Schatschneider,( املستصعبني 

 .)Fletcher, Francis, Carlson, & Foorman, 2004

يتطلّب تطّور التّنّور اللغوّي وساطة مخطّطة ومنهجيّة من املربنّي واملربّيات. وقد أثبتت الّدراسات، 

الّتي أجريت يف العامل، تأثري الربامج املختلفة والوساطة املنهجيّة يف سّن مبكرة عند األطفال لتنمية 

 Snow, Burns & Griffin, 1998; National Reading( التّنّور اللغوّي عىل التّحصيل املدريّس الحًقا

 .)Panel 2000

الّروضة  اللغويّة يف سّن  الّرعاية والوساطة  تأثري  بيّنت  أبحاث  أجريت يف اآلونة األخرية، يف بالدنا، 

العربيّة  باللغة  أجريت  الّدراسات  غالبيّة هذه  األطفال.  لدى  اللغوّي  التّنّور  تطوير  والبستان عىل 

)לוין, שמש, ארם ובירון, 2003; קוזמינסקי וקוזמינסקי, 2001( وعدد قليل 
Saiegh-Haddad 2003; 2004; Levin, Saiegh-  ;2006 )הנדי,  العربيّة   باللغة  كان  منها 

  .)Haddad, Hende & Ziv, 2008

والبستان  الّروضة  طفل  لدى  االستطالع  حّب  تثري  أن  شأنها  من  ووساطتهم  املربنّي/ات  رعاية  إّن 

الهجايّئ وقواعد منظومة  املبدأ  الطّفل يف فهم  املربنّي/ات دعم  املكتوبة، كام ويكون دور  للامّدة 

الكتابة وإثراء اللغة وغريها. يف هذا الّسياق من املهّم االنتباه إىل أمرين؛ األمر األّول- التّأكيد عىل أّن 

رعاية التّنّور اللغوّي لطفل الّروضة والبستان ال تعني إيصاله أو نقله فوًرا ملرحلة القراءة والكتابة 
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دون أخطاء يف اإلمالء، ألّن الّروضة والبستان ليستا من األطر الّتي يتعلّم فيها األطفال القراءة والكتابة 

باملفهوم الرّسمّي، بل هي من األطر الّتي يُفتض بها أن متّهد لتعلّم القراءة والكتابة الحًقا يف الّصّف 

األّول )وزارة الّتبية والتّعليم، 2008(. األمر الثّاين- إّن األطفال يف كّل مرحلة يواصلون توسيع معرفتهم 

بكلامت  اللغوّي.  التّنّور  مجال  الّسابقة يف  املرحلة  اكتسبوها يف  التي  املهارات  من  متّكنهم  وتحسني 

إىل  لالنتقال  وليس  البستان،  والتّحسني يف  للتّوسيع  أساًسا  يشّكل  الّروضة  اكتسابه يف  يتّم  ما  أخرى، 

التّعلّم الرّسمّي للقراءة والكتابة.

أحد املركّبات األساسيّة للتّنّور اللغوّي يف رياض األطفال هو الوعي الّصويتّ )מודעות פונולוגית(، 

والّذي يعني إدراك املبنى الّصويتّ للكلمة وتحليله إىل وحدات صوتيّة مختلفة. 

يأيت هذا املرشد مرافًقا لقرص مدمج يف إطار برنامج يهدف إىل رعاية الوعي الّصويتّ لدى أطفال الّروضة 

والبستان، ويساعد املربّية عىل تنمية الجوانب املختلفة للوعي الّصويتّ لديهم متهيًدا الكتساب القراءة 

والكتابة يف الّصّف األّول االبتدايّئ. 
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املدخل الّنظرّي - الوعي الّصويّت )מודעות פונולוגית(

الوعي الّصويتّ يعني الحساسيّة واليقظة للمبنى الّصويتّ للكلمة املحكيّة، والقدرة عىل تحليل هذا 

)الفونيمة هي أصغر وحدة صوتيّة يف  املبنى إىل وحدات صوتيّة منفردة مثل مقاطع وفونيامت 

وحداتها  إىل  الكلامت  كتقطيع  مختلفة  مهام  طريق  عن  القدرة  هذه  وقياس  فحص  يتّم  اللغة(. 

الّصوتيّة، ومقارنة كلامت من حيث مبناها الّصويتّ، وعزل وحدات صوتيّة وغريها. التّمييز الّسمعّي 

الجيّد شط أسايّس لتطوير الوعي الّصويتّ ولكّنه غري كاف، ألّن الوعي الّصويتّ يتطلّب قدرة ذهنيّة 

 Adams, 1991; McBride–Chang, 2004; Goswami &( اللغة  مباين  بتحليل  تسمح  خاّصة 

 .)Bryant, 1990; NRP, 2000

األصوات واملبنى الّصويّت يف اللغة العربّية

تتكّون الكلمة املحكيّة من أصوات وتسّمى الفونيمة(. فمثالً، كلمة َدَرج، تتكّون من خمس فونيامت 

وهي: ْد + َ+ ْر + َ + ْج )صوت الّدال وصوت الفتحة فوق الّدال وصوت الرّاء وصوت الفتحة فوق 

الرّاء وصوت الجيم(. 

والحركات.  الحروف  بواسطة  كتابيًّا  متثيلها  ويتّم  وصوائت،  صوامت  نوعان:  العربيّة  الفونيامت 

الّصوامت العربيّة )مثل: ب، ت، د، ر، ع، ط وغريها( متثّلها كل الحروف، ما عدا األلف. أّما الّصوائت 

فهي نوعان: الّصوائت الطّويلة ومتثّلها الحروف ا، و، ي. والّصوائت القصرية ومتثّلها الحركات- الفتحة، 

الّضّمة والكرسة. من املهّم االنتباه إىل أّن الحرفني و- ي  ميثاّلن صامتني كام هو الحال يف الواو يف 

كلمة َولد، والياء يف كلمة يَزن. بينام ميثاّلن صائتني كام يف الكلمتني سور وبري. أّما األلف فماّم ذُكر 

يتّضح أنّها متثّل صائتًا فقط. 

الفونيامت هي العنارص األساسيّة التي تكّون الكلمة، وتنتظم يف الكلمة يف قوالب معيّنة تسّمى- 

مقاطع. فمثالً، لو عدنا لكلمة َدَرج، والتي أملحنا أنّها تتكّون من خمس فونيامت، نرى أنّها كلمة 

منتظمة يف مقطعني: املقطع األّول )َد( واملقطع الثّاين )َرج(. 

تتكّون املقاطع يف اللغة العربيّة من فونيمتني أو أكرث، ويحتوي كّل مقطع عىل صائت واحد عىل 

األقّل. املقاطع نوعان: مقطع مفتوح ومقطع مغلق. 

 القسم ا ألّول
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املقطع املفتوح هو املقطع املنتهي بصائت. فإذا كان الّصائت طويالً )الّذي يتمثّل يف الكتابة بواسطة 

الحروف: ا و ي( سّمي "مقطع مفتوح طويل" مثل: دا، رو، دي. أّما إذا كان الّصائت قصريًا )الّذي يتمثّل 

يف الكتابة بواسطة الحركات: -َ –ُ –ِ ( ُسّمي "مقطع مفتوح قصري" مثل: َب، ُع، ِد.  

املقطع املغلق هو املقطع املنتهي بصامت وهو نوعان: األّول هو املقطع املنتهي بصامت واحد، مثل: 

كلمة دار أو تاب )يف كلمة كِتاب( أو  كُر )يف كلمة كُريس(. الّنوع الثّاين هو املقطع املنتهي بصامتني، 

مثل: كَلْب )الّصامتان األخريان هام )ل( َو )ب((، أو ِقرْد أو  َمْوز. 

االزدواجّية )Diglossia( يف اللغة العربّية وعالقتها بالوعي الّصويّت

االزدواجيّة هي من املميّزات البارزة  يف اللغة العربيّة، وهي الوضع اللغوّي القائم يف مجتمع معنّي يتم 

فيه استعامل صيغتني لغويّتني، كاللغة املحكيّة واللغة الفصحى. إحدى الظّواهر التي نلمسها بسبب 

اللهجات  بعض  يف  موجودة  غري  صوامت  وهي  "ديجلوسيّة"،  صوامت  وجود  هي  االزدواجيّة  هذه 

العربيّة املحكيّة، مثل الّصامت )ث( أو )ذ( املفقود يف لهجات سّكان بعض املدن والقرى يف شاميّل 

اكتسابها  تأجيل  يؤّدي إىل  الّصوامت يف لهجتهم  انكشاف األطفال لوجود مثل هذه  إّن عدم  البالد. 

 Saiegh-Haddad,( القراءة  عمليّة  عليهم  يصعب  وهذا  الفصحى،  للّغة  اكتسابهم  إىل حني  لديهم 

2003(. يف كثري من الكلامت الفصحى التي تحتوي عىل صامت "ديجلويّس" يتّم تحويل هذا الّصامت 

باللغة املحكيّة إىل صوت آخر يشبهه من حيث امليّزات اللفظيّة. الّصوتان املتقابالن يسّميان  "توأم 

ك(،  )ق-  الّصويتّ"  "التوأم  عىل  املثلث  منطقة  يف  اللهجات  بعض  تحتوي  املثال،  سبيل  عىل  صويت". 

وفيها يتّم تحويل الّصوت )ق( إىل الّصوت )ك( بالعاميّة، ولذا فإّن كلمة "قرص" تتحول إىل "كرص". أّما 

األصوات )ق- ء( فهام "التّوأم الّصويتّ" يف منطقة الّشامل، حيث يتّم تحويل الّصوت )ق( إىل صوت 

الهمزة، ولذا فإّن كلمة "قرص" تتحّول إىل "أرص". 

يف لهجات بالدنا أربعة صوامت "ديجلوسيّة" متحّولة وهي: )ذ- ث- ظ- ق(. الّصوت )ذ( يتحّول عادة 

إىل الّصوت البديل )د(. والّصوت )ث( يتحّول عادة إىل )ت(. والّصوت )ظ( يتحّول عادة إىل )ض(. 

تحتوي  اللهجات  بعض  أّن  الجدير ذكره  )ء(. من  إىل  )ك( وكذلك  إىل  يتحّول  فإنّه  )ق(  الّصوت  أّما 

عىل أصوات متحّولة أخرى، مثل )ك- تش(، ولكن هذه األصوات ال تؤّدي إىل بلبلة بني أصوات اللغة 

الفصحى املكتوبة وذلك لعدم وجود حرف ميثّل الّصوت )تش(.   

إن الخاّصيّة الّتي متيّز الّصوت البديل يف كّل توأم صويتّ هي التّقارب اللفظّي بينه وبني الّصوت املتحّول. 

فمثالً الّصوت )د( يقارب الّصوت )ذ( يف اللفظ. باإلضافة إىل ذلك فإّن هناك أصوات أخرى تتقارب 
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يف اللفظ للّصوت املتحّول، بالّرغم من أنّها ال تشارك يف عمليّة التّبديل الّصويتّ وتسّمى "األصوات 

له.  بديالً  ليس صوتًا  )ذ( ولكّنه  املتحّول  للّصوت  قريبًا  يعترب صوتًا  )ز(   الّصوت  الّشبيهة". فمثالً 

Saiegh-( ولكّنه ليس صوتًا بديال له )الّصوت س يعترب صوتًا قريبًا للّصوت املتحّول )ث أّن  كام 

Haddad, 2007(. إًذا، نرى ماّم سلف أّن كّل صوت من األصوات الّديجلوسيّة األربعة يكّون ثالثيّة 

من األصوات، بحيث أن الّصوت األّول هو الّصامت الّديجلويّس املتحّول، الّصوت الثّاين هو الّصوت 

البديل له، أّما  الّصوت الثّالث فهو الّصوت "الّشبيه" وهو القريب منهام غري البديل. الثاّلثيّات األربع 

هي كالتّايل: )ذ د ز (، )ث ت س(، )ظ ض ز(، )ق ك ء(.   

معها  والتّعامل  الّصحيح  لفظها  ومساعدته عىل  األصوات  كّل هذه  الطّفل عىل  عمليّة كشف  إّن 

ماّم  منها،  لكّل  سليم  متثيل صويتّ  وبناء  بينها  التّمييز  القدرة عىل  لديه  يطّور  املختلفة،  املهام  يف 

األصوات  عىل  الطّفل  كشف  يف  تسهم  الّتي  الفّعاليّات  والكتابة.  القراءة  اكتساب  عىل  يساعده 

املتبادلة واملتشابهة كثرية، وأهّمها قراءة القصص والتّسمية باللغة الفصحى لثالثيّات صور ألغراض 

أو حيوانات تبدأ أسامؤها بثالثيّة صوتيّة معيّنة )مثال للثاّلثيّة – ذ  د  ز-  يف  الكلامت: ذئب  ُدب  

زرافة(.

تطّور الوعي الّصويّت لدى األطفال

إّن براعم الوعي الّصويّت تظهر بوضوح مع بلوغ الطّفل ثالث سنوات، وأحيانًا قبل ذلك بقليل. 

ومن أهّم ظواهرها ما ييل: 

 • يبدأ الطّفل بتمييز الكلامت املسجوعة وترديدها، وأحيانًا نسمعه يتمتّع بتأليفها. فينادي أخاه حّمودة

    قائالً: "حّمودة دوِدة". وآخر ينادي أخته َهال قائالً: "َهال باَل". يف هذه املرحلة ميكن للمربّية تطوير قدرة 

   الطّفل عىل إدراك الّسجع وتذكّره  باألغاين واألناشيد وتأليفه يف ألعاب املالَءمة الّشفويّة وبطاقات 

  الّصور.

 •  يف الفتة نفسها تقريبًا تظهر جليًّا قدرة الطّفل عىل إدراك املبنى املقطعّي للكلمة، فرناه يقطّع الكلمة إىل 

    مقاطع دون أّي صعوبة. أحيانًا يقوم الطّفل بالتّقطيع حتّى بدون أن يقصد ذلك، فالطّفل نور ابن الثاّلث

  سنوات ونصف الّسنة يطالب أّمه برشاء كيس البمبا قائالً: “ِبد- دي   بَم- بَه”. 

  من املهّم أن نشري هنا إىل أنّنا ال نعني أّن جميع األطفال يف هذا الّسّن قد متّكنوا من هذه القدرة، 

   ئ، ليس يف هذه املرحلة فحسب، بل يف جميع مراحل التّطّور. لتطوير قدرة األطفال عىل إدراك 

دمج  وميكنها  مقاطع  إىل  الكلمة  تحليل  عىل  األطفال  مساعدة  للمربّية  ميكن  املقطعّي،  املبنى     
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   مقاطع لتكوين كلمة، عّد املقاطع يف الكلمة وغريها.

 • ظاهرة أخرى تطّوريّة ومميّزة يف هذا الّسّن هو "اإلدراك املرجعّي". واملقصود أّن الطّفل يف هذه املرحلة 

    يعتقد بأّن هناك عالقة بني شكل الغرض وبني طول الكلمة كتابيًّا وصوتيًّا. فهو قد يعتقد مثالً أّن فيل 

ا نسبة لكربهام. ويعتقد بأّن الغرض الكبري ال بّد أن يكون     وبحر هام كلمتان شكلهام الكتايّب طويٌل جدًّ

     له اسم طويل وفيه أصوات كثرية. لذا، يزيد األطفال يف الكالم أصواتًا، عادة صوائت طويلة. ويف محاوالت 

   الكتابة يزيدون حروفًا للتّعبري عن اسم الغرض الكبري، كقولهم "أنا شفت فييييل كبيييري ...". يف هذا 

الكلمة  مقابل  الطويلة  الكلمة  مقارنة كلامت ومتييز  األطفال عىل  للمربّية مساعدة  املجال ميكن     

   القصرية.

يف مرحلة متقّدمة ميكن العمل عىل املقاطع بصورة مختلفة كتصنيف كلامت شفويّة حسب املقطع 

األّول، أو املقطع األخري )وهام أسهل من املقطع األوسط(، واكتشاف املقطع األّول املشتك ملجموعة 

كلامت، وحذف مقطع من كلمة وغريها.

املبنى  الفونيمي، والّذي يظهر يف غالبيّة األحيان بعد إدراك  املبنى  الطّفل  البستان يدرك  يف مرحلة 

قد  ولكّنه  مقاطع،  إىل  اسمه  بتقطيع  يستمتع  الّروضة  طفل  أحيانًا  نرى  لهذا  للكلامت.  املقطعّي 

يستصعب تحليل اسمه إىل الفونيامت الّتي يتكّون منها. بينام، يف مرحلة البستان قد يقوم بتحليل 

اسمه وبعض الكلامت األخرى إىل الفونيامت الّتي تتكّون منها دون صعوبة. 

عىل الّرغم من األهّميّة القصوى للوعي املقطعّي لدى األطفال، إالّ أّن املساهمة الحقيقيّة يف تعلّم 

الوعي  إىل مرحلة  املقطعّي  الوعي  االنتقال من مرحلة  فإّن  لذا  الفونيمي.  الوعي  تكمن يف  القراءة 

ا، ويفّضل الوصول إليه قبل الّدخول إىل الّصّف األّول االبتدايّئ.  الفونيمي هو أمر مهّم جدًّ

إجراء  خالل  من  الفونيمّي  الوعي  إدراك  عىل  الطّفل  قدرة  تطوير  للمربّية  ميكن  املرحلة  هذه  يف 

فّعاليّات تتطلّب عزل الّصوت األّول أو األخري من الكلمة، تحليل الكلمة إىل الفونيامت الّتي تكّونها. 

وهنا نلفت نظر املربّية إىل ضورة استعامل كلامت أحاديّة املقطع )أمثلة: دار، راس، حوت...( عندما 

يكون العمل يف مستوى الفونيمة وذلك لتسهيل عمليّة التّحليل عند األطفال. 

الوعي الّصويّت وعالقته باملعرفة الهجائّية

املعرفة الهجائيّة تعني معرفة الحروف، وترتيبها األبتثّي، ومعرفة األشكال املختلفة للحرف وفق موقعه 

يف الكلمة، واألهّم من هذا هو القدرة عىل الّربط بني شكل الحرف والّصوت الّذي ميثّله.

ال شّك يف وجود عالقة قويّة بني معرفة الحروف وقدرة األطفال عىل القراءة والكتابة، وذلك ألّن القراءة 
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والكتابة تعتمد باألساس عىل ترجمة الحروف والحركات، إىل األصوات الّتي متثّلها. 

عند تعليم الحروف لألطفال ينبغي عىل املربّية االنتباه إىل املميّزات الخاّصة ملنظومة الكتابة العربيّة، 

تشابه  )مثالً: ب ت ث(،  بالّشكل  تشابه حروف  األطفال:  رياض  مرحلة  املميّزات يف  وأهّم هذه 

باللفظ )مثال: س- ص( وتعّدد األشكال للحرف الواحد )مثالً: ع  ع  ع ع(. قد يصعب عىل األطفال 

اكتساب هذه املميّزات، ومع هذا فقد أجري بحث يف البستان يف اللغة العربيّة أثبت أّن وساطة 

املربّية من خالل فّعاليّات مخطّطة ومتدرّجة ساهمت بتجاوز هذه الّصعوبات )הנדי, 2006(. 

مقابل التّحّديات املذكورة أعاله، فإّن بروز املبدأ األكروفوين يف اللغة العربيّة يشّكل عامالً مساعًدا 

لألطفال يف عمليّة االكتساب. هذا املبدأ يقيض بأّن اسم الحرف يبدأ بصوت الحرف، فمثالً الحرف 

)ب( واسمه "باء" يبدأ بصوت الحرف ْب. بينام تبنّي يف بحث باللغة االنجليزيّة أّن عدم تطابق هذا 

.)Treiman & Kessler, 2003( صّعب اكتسابها عىل األطفال ،)H, w, y( املبدأ مع بعض الحروف

معرفة  وإىل  جهة،  من  الفونيمي  الوعي  وتحديًدا  الّصويتّ  الوعي  إىل  تحتاج  والكتابة  القراءة  إّن 

ينبغي أن يشمل  القراءة والكتابة  الحروف من جهة أخرى. وعليه فإّن تحضري األطفال الكتساب 

املهارتني مًعا. لكن، العمل عىل تطوير الوعي الّصويتّ كقدرة منفصلة ومستقلّة، خاصة يف البداية، 

تستدعي من املربّية إجراء فّعاليّات ونشاطات شفويّة دون استعامل بطاقات تعرض شكل الحروف 

والكلامت. الحًقا، وعندما تشعر املربّية أّن األطفال قد تقّدموا يف الوعي الفونيمي فإنّها تستطيع 

العمل عىل دمج بطاقات الحروف وبطاقات مكتوبة أخرى ضمن فّعاليّات مخطّطة ومتدرّجة. 

برنامج لتطوير الوعي الّصويّت يف رياض األطفال

أهداف الربنامج

الّصويتّ  القراءة مهارة تتطلّب متهيًدا جيًّدا الكتسابها والتّمّكن منها، والوعي  أّن  ماّم تقّدم،  نؤكّد 

يشّكل مركّبًا أساسيًّا يف عمليّة التّمهيد لها. يهدف هذا الربنامج إىل مساعدة املربّية عىل تخطيط 

العمل بشكل منهجّي، وبصورة تثري انتباه األطفال ومتتّعهم وتدفعهم إىل التّعلّم وتطوير قدراتهم 

برغبة واهتامم. يرافق هذا املرشد قرًصا مدمًجا يحتوي عىل: "أنشطة مقتحة" فيها فّعاليّات تهدف 

إىل تطوير الوعي الّصويتّ يف رياض األطفال، وكرّاس "مخزن كلامت" يساعد املربّية يف اختيار كلامت 

مناسبة للفّعاليّات املقتحة يف هذا املرشد. 

 القسم الّثاين
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مبنى الربنامج

يتكّون القرص من مقّدمة وسبعة أقسام معروضة مع ألحان موسيقيّة. يف االفتتاحيّة يتم التّعرّف عىل 

الغابة املساّمة  "بالد الكلامت"، وهي البيئة املاّديّة الّتي تُقّدم فيها األقسام الّسبعة الالحقة ويتّم فيها 

أيًضا التّعرّف عىل الّشخصيّات الّتي تلعب دوًرا يف غابة "بالد الكلامت".  كل قسم من األقسام الّسبعة 

الوحدات  الّسجع،  الكلامت،  ترديد  كالتّايل:  الّصويتّ، وهي  بالوعي  الخاّصة  املهارات  يقّدم مهارة من 

الحركات، وأخريًا  الهجائيّة،  الحروف  الطويلة والقصرية،  الكلامت  الكلمة،  األوىل واألخرية يف  الّصوتيّة 

األصوات املتشابهة واملتبادلة يف اللغة.

يتّم تقديم كّل مهارة من هذه املهارات من خالل شخصّية أو شخصّيتني لحيوان أو طري وفق الّتتيب 

الّتايل: 

- الببّغاء "ست ببّغونة" تقّدم مهارة ترديد الكلامت.

- توأمان من الّصيصان "سمعونة" و "سجعونة"  تقّدمان الّسجع.

ويف  الكلمة  بداية  واألصوات( يف  )املقاطع  الّصوتيّة  الوحدات  تقّدمان  "نهوة"  و  "بدوة"  الّدودتان   -

نهايتها. 

- الّزرافة "طََولونة" والشاة "قزْمونة" تقيسان الكلامت الطّويلة والقصرية.

- الكنغر "األمرية هجائيّة" تقّدم الحروف الهجائيّة.

- القردة " األمرية حركويك" تقّدم الحركات.

- ثالث فراشات تقّدم األصوات املتشابهة واملتبادلة يف اللغة.

نعرض يف القسم الّتايل فصوالً الفتتاحّية العارضة ومهارات الوعي الّصويّت املعروضة يف هذا الربنامج. 

كل فصل يشم ثالثة أقسام، وهي:

- األهداف املرجّو تحقيقها.

- عرض الّنّص كام ورد يف القرص.

- فّعاليّات مقتحة.

قبل استعامل الربنامج ننصحك عزيزيت املربّية باالستعداد واالستعانة بالوسائل الّتالية:

إن متتّع األطفال بالربنامج يعترب مهامًّ لتعلّمهم. لهذا يجدر بك توفري املكان واملواد والّنشاطات الّتي 

تشّجع عىل االكتشاف وتدعو األطفال للتّجربة وتوصلهم إىل التّعلّم.

 • حافظي عىل إضفاء جّو مرح لنجاح الفّعاليّة. من خالل اختيار جمل مضحكة أو محبوبة عىل األوالد 
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   والبنات )مثال: خيط حرير عىل حيط خليل(.

• تجّنبي الرّشح والتّلقني.

• يفّضل العمل يف مجموعات صغرية، مثل: 6-4 أطفال. 

 • احفظي األغاين والّنصوص املعروضة يف االفتتاحيّة عن ظهر قلب، ليتسّنى لك ترديدها مع األطفال

   ومساعدتهم عىل حفظها. 

 • رّددي االغاين مبتعة وإحساس، وحافظي عىل االتّصال البرصّي مع األطفال لتنقيل لهم االنفعال واإلحساس

   والحامس.

 • عند تخطيطك للّنشاطات، ضعي يف الحسبان تنّوع أمناط التّعلّم لدى األطفال. فهناك أطفال 

)التّجارب(، ، وآخرون يتعلّمون من خالل املجال االستقاليّل  الحّسّ    يتعلّمون من خالل املجال 

   وغريهم يتعلّمون من خالل املجال البرصّي، وآخرون يتعلّمون من خالل املجال الّسمعّي.

 • حّضي دمى من القامش أو الجبص- الجابصني لتمثيل الّشخصيّات املذكورة يف الّنّص، وقّدميها

   لألطفال. تقوم الّدمى "بالتّحّدث" عن نفسها و "توّضح" لهم/ّن هدفها من زيارتهم يف الّصّف. 

 • ميكن أن يرتدي األطفال ثيابًا تنّكريّة مالمئة للّشخصيّات املذكورة، ويقومون بلعب أدوار من

   خالل إجراء محادثة من خالل استعامل كلامت ومقاطع مالمئة.

 • شّجعي األطفال عىل رسم "بالد الكلامت" والّشخصيّات الّتي تعيش هناك، ثّم اعريض الرّسومات 

   عىل حائط اإلنتاج.

• باشي العمل باملقاطع، ثّم انتقيل إىل الكلامت، بعدها انتقيل إىل الجمل. 

 • ابحثي وقّرري سلًفا ما هي األلعاب والفّعاليّات الّتي ستختارينها. اعميل عىل تجهيز الوسائل

   الالزمة للّعبة/ للفّعاليّة الّتي تختارينها يك تكون يف متناول يدك. تفحَّيص وتأكَّدي أنَّ األجهزة 

   سليمة وصالحة لالستعامل. 

عوبات غري املتوقَّعة، وتأخذي دة جّربيها بنفسك أوَّالً يك تقفي عىل الصُّ  • إذا بدت اللعبة/ الفّعاليّة معقَّ

   التّدابري الالزمة.

 • لتفادي إخفاق األطفال يف تنفيذ األلعاب، قدر املستطاع، حاويل مالءمة درجة صعوبة اللعبة/ 

    الفّعاليّة مع مستوى انتباه الطّفل وتأكدي أنَّ اللُّعبة/ الفّعاليّة بكّل مراحلها وجوانبها قد باتت

   واضحة للجميع.

مي مناذج للعبة/ لفّعاليّة أخرى، ويحاول   • إْن أخفق طفٌل معنيَّ يف اللعبة، حاويل أن ترشحي له وأن تُقدِّ

    الطِّفُل بعدها ثانية. فإذا اتَّضح لِك أنَّ اللُّعبة/ الفّعاليّة أصعب ماّم يجب بالنسبة ملقدرة األطفال 
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عفاء وساعديهم، أو  كيز، افسحي لهم املجال لتنفيذ لُعبة أقل صعوبة، رافقي األطفال الضُّ     عىل التَّ

   اجعيل أطفاالً آخرين يساعدونهم.

 • إْن الحظِت أّن اإلخفاق ناجم عن قلّة االنتباه، خذي بالحسبان ثقة الطّفل بنفسه، ومكانته يف 

   الّروضة.

ة طويلة، ألّن هذا من شأنه أن يبعث امللل يف نفوسهم. • تجّنبي جلوس األطفال كمشاهدين ملدَّ
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افتتاحّية العارضة الفصل األّول

األهداف: 

♦ أن يتعرّف األطفال عىل الربنامج بصورة تشّوقهم وتحثّهم عىل املشاركة، وترفع درجة استعدادهم للّعب.
♦ أن يتعرّف األطفال عىل الّشخصيّات الّتي تقّدم املهارات الّصوتيّة يف الربنامج. 

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

تحتوي افتتاحيّة العارضة عىل ثالثة نصوص وهي كالتّايل:

1. أغنية االفتتاح: هّيا مًعا إىل بالد الكـلمــات

بالد الكلامت

ت لكـلمــا ا بـالد  ىل  إ هّيـا مًعا   هّيـا مًعـا           

هّيـا مًعـا   هّيـا مًعـا            نحيك ونسمُع  األصوات

نـرى مًعـا، نـرى مًعـا           شـجر،  زهور وحْيـوانات

نسمع مًعا، نسمع مًعا                     كالم،  حـروف  وحَركـات

2. نشيد الّتعارف

كلامت حركات أصوات           هّيا يا صغار

مع طَلَة الّنهار                    نبدأ املشوار

3. عرض الّشخصّيات

هنا بالد الكلامت    

فيها نسمع األصوات

من يسكن بالد الكلامت؟ 

الّست ببّغونة وكّل الّصاحبات: 

َسَمعونة وَسَجعونة 

«بَْدَوه ونهَوه           



قَزَمونَة وطََولونَة           

وَمعنا األمريات:

"هجائيَّة" للحروف الجميلة

و "حركويك" للحركات الّدليلة  

َوَمن أيْضا؟

ثالث أََخوات َجميالت: َصْوتونة  َوَشبَهونة  َوبََدلونة.

األهداف:

♦ أن يطّور األطفال قدرتهم عىل التّمثيل الّصويتّ للكلامت واملقاطع واألصوات.  

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

الّشخصيّة الّتي تقدّم مهارة ترديد الكلامت هي الببغاء "ست بّبغونة" 

الّست بّبغونة ترّدد الكلامت، املقاطع واألصوات

بّبغونة جميلة بارعة

إىل الّتديد هي مسارعة

مرحًبا مرحًبا، سالًما سالًما

بّبغونة عجيَبة غريَبة

بتديد الكلامت هي لبيَبة 

أهالً وسهالً  أهالً وسهالً

فّعالّيات مقتحة:

♦ تخطيط فّعاليّة مالمئة تهدف إىل التّعرف عىل طري الببّغاء وصفاته، وأهّمها قدرته عىل ترديد الكالم.
 ♦ تشجيع األطفال ليلعبوا دور بّبغونة الّتي تحاول أن تجيب عن طلبات ترديد الكلامت أو/و تقطيعها، 

    )يحمل الطّفل الّذي يلعب دور ببّغونة الّدمية أو يرتدي زيّها(.

ترديد الكلامتالفصل الّثاين
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الّسجعالفصل الّثالث

األهداف:

♦ أن يتعرّف األطفال عىل الّسجع.
♦ أن يطّور األطفال قدرتهم عىل قول جمل أو/وكلامت فيها سجع.

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

الّشخصيّتان اللتان تقّدمان مهارة الّسجع هام توأم الّصيصان- َسَمعونة وَسَجعونة

َسَمعونة وَسَجعونة بارعتان يف سْجعِ الكلامت

نسمُع الّسَجع    عىل الَوْزِن يقع

سجع، سمع   سمع، سجع.

مثرة   شجرة   راس  فاس  

سامح تّفاح   كتاب رباب

 نسمُع الّسَجع   عىل الَوْزِن يقع

 سجع،  َسَمع   سمع، سجع

نّطْ  بّطْ    محبوب مرغوب

مها  منتهى   انتهى؟  انتهى.

اقتاحات لفّعالّيات مالمئة:

فّعالّية 1

اسم الفّعالّية: هيا نتعرّف عىل الّسجع

٭ األهداف:

♦ أن يتعرّف األطفال عىل ظاهرة الّسجع يف اللغة العربيّة.
♦ أن يستخرج األطفال أزواج الكلامت املسجوعة من مجموعة أسامء ألغراض وصور معروضة أمامهم.



¤ املواد املستعملة:

 أزواج أغراض أو صور أسامؤها مسجوعة.

◊ سري الفّعالّية:

 - تضع املربّية أزواج األغراض أو الّصور الّتي لها أسامء مسجوعة عىل الّسجاد أمام مجموعة صغرية من

   األطفال، وتسّمي كّل غرض أو صورة بصوت واضح.

ِحصان– صيصان طَبْل– َحبْل   نار– فار    أمثلة: 

َعلَم– قَلَم   سيّارة- صّفارة                   َجبَل– َجمل  

• تسأل املربّية األطفال – ما هو املشتك لكل زوج كلامت؟
• يرشح األطفال بلغتهم اإلجابة عن الّسؤال. 

• تلّخص املربّية بلغة بسيطة وسليمة معنى الّسجع.
• تخلط املربّية األغراض والّصور مع أغراض وصور أخرى- للتّمويه.

• تطلب املربّية من األطفال أن يبحثوا عن زوج من األغراض والّصور، أسامؤها مسجوعة. 
 • تعزف املربّية عىل آلة موسيقيّة أو تُسمع األطفال موسيقى، خالل بحثهم عن األغراض ذات األسامء

   املسجوعة، وعندما تتوقّف، يعرض كّل طفل زوج األغراض الّتي وجدها.

فّعالّية 2

اسم الفّعالّية: كلامت بدل الرّسومات

٭ األهداف:

♦ أن يقتح الطّفل أزواج كلامت مسجوعة  تعرّب عن الّصور املعروضة عليه.

¤ املواد املستعملة:

أزواج صور أسامؤها مسجوعة تصلح لتكوين جمل مفيدة. مثل: شبكة وسمكة، فأر ونار وغريها. 

◊ سري الفّعالّية:

- تبدأ املربّية، فتقرأ عىل مسامع األطفال جمالً استبدلت بعض كلامتها بصور.

- تبدأ املربّية بجملة وتعرض الّصور، يستبدل األطفال الّصور بكلامت مالمئة مسجوعة.
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عنان الفّنان يرسم - ماذا يرسم؟

شبكة     تحمل        سمكة  1. يرسم 

الفار     يطفئ        الّنار 2. يرسم 

الجمل     يصعُد        الجبل 3. يرسم 

سيّارة     تدخل        البيّارة 4. يرسم 

العصفور    يالعب        الرّصصور 5. يرسم 

فّعالّية 3

اسم الفّعالّية: مجموعات من الكلامت

٭ األهداف:

♦ أن يصّنف الطّفل الكلامت إىل مجموعات وفق الّسجع الخاّص بكّل مجموعة.

¤ املواد املستعملة: 

مجموعات من الّصور مثقوبة من األعىل، تتكّون كّل مجموعة من أسامء متشابهة يف أصواتها األخرية.

أمثلة: 

1. ثريان، ِفريان، نريان، جريان....

2. شبكة، سمكة، كعكة، حسكة...

3. جبل، حمل، عسل، بصل، جمل....

◊ سري الفّعالّية:

- تضع املربّية صورة كّل غرض عىل الّسّجاد أمام األطفال، وتسّميه بلغة عربيّة معياريّة. 

- تخلط املربّية الّصور وتطلب من األطفال تصنيفها إىل مجموعات من الكلامت املسجوعة.

- يصّنف األطفال الّصور يف مجموعات، ويصنعون عقًدا من كّل مجموعة.

- بعد االنتهاء من صنع العقد، يسّمي كّل طفل الّصور الّتي يف عقِدِه.

للمربّية: 

ميكن للمربّية، يف املرحلة األوىل من اللعب، أن تبنّي لألطفال الخاّصيّة اللغويّة املشتكة يف كّل مجموعة 

كلامت مباشة بعد تسمية الّصور.
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فّعالّية 4

اسم الفّعالّية: ِقالَدة الّسجع

٭ األهداف:

♦ أن يالئم األطفال أزواج الكلامت املسجوعة.

¤ املواد املستعملة: 

بطاقات- عىل كّل بطاقة صورة واحدة. كّل صورتني لهام أسامء مسجوعة.  كّل بطاقة تَُعدُّ عىل شكل قالَدة 

يضعها الطّفل عىل صدرِِه )يلبسها يف رقبته(.

◊ سري الفّعالّية:

-  تعرض املربّية كّل قالدة أمام األطفال وتسّمي الغرض الّذي يظهر عىل القالدة:

        كف - دف                نار - فار           منديل - قنديل 

حوت - توت         فانوس - جاموس    جرس - فرس    

عصفور- رصصور         فارس - حارس      فجل – رِجل     

َغيَْمة - َخيَْمة         نرِس  - ِجرْس         طبل - حبل    

كاس - راس                لوز  - موز         قمر – شجر   

- يختار كّل طفل قالَدة معينة

 - تُسِمع املربّية موسيقى هادئة لفتة معيّنة، وخالل هذه األثناء يبحث كّل طفل عن زميله الّذي يحمل 

  البطاقة األخرى املالمئة. يتّم البحث بدون كالم بني املشاركني. 

- عندما توقف املربّية املوسيقى، كّل طفلني يضعان قالدتني مالمئتني يعلنان عن إمتام املهّمة.

  مالحظة: يف مرحلة الحقة، باإلمكان توسيع مخزن أزواج الكلامت لتكرار الفّعاليّة.  

٭ األهداف:

♦ أن مييّز األطفال الوحدات الّصوتيّة )املقاطع والفونيامت( املتشابهة يف بداية الكلامت وآخرها. 
♦ أن يطّور األطفال مهارة تركيب كلامت من مقاطع.  

الوحدات الّصوتّية األوىل واألخرية يف الكلمة الفصل الّرابع
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عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

تقّدم الّدودة "بدوة" املقاطع واألصوات يف أّول الكلمة. وتقّدم الّدودة  "نهوة" املقاطع واألصوات يف آخرها. 

بْدَوه ونْهَوه تصغيان لبداية الكلامْت ونهايتها.

هنا  َس _هنا  الْم                ومًعا سالم

هنا  با _هنا  لون                ومًعا بالون

هنا َب _هنا نات                 ومًعا بنات

نجمُع مقاطَع يف كلمة.

هنا  أَ _  هنا  سْد                ومًعا أسد

هنا  َع_ هنا  رين               ومًعا عرين

هنا  تم _هنا رين               ومًعا مترين

ماذا؟  انتهى؟؟                    نعم. انتهى التّمرين.

إيقاْع إيقاْع                      فرح إبداع

مقطع أّول           عنُه نسأل

َجواد  َجرس  َجنى  َجمل       َج 

إيقاع إيقاع          فرح إبداع

مقطع أخري         إليِه نُشري

ُحروْف  َمْعروْف          َخروْف َمرْصوْف     روف 

إيقاع إيقاع                فرح إبداع

صوت أّول               عْنُه نسأل

َسمك َسامي                          ُسهى ُسور ِسنْ  ْس 

إيقاع إيقاع                          فرح إبداع

صوت أخري                         إليِه نُشري 

ناِجح  لَْوح  بَلَح  فََرح  ريح          ْح
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اقتاحات لفّعالّيات مالمئة:

فّعالّية 1

اسم الفّعالّية: من مقاطع إىل كلامت.

٭ األهداف:

♦ أن يجمع األطفال مقاطع لتكوين كلامت مبساعدة صور معرّبة عنها.

¤ املواد املستعملة: 

صور حيوانات وأغراض. كّل صورة مقّسمة إىل عدد املقاطع الّتي يتكّون منها اسم الحيوان، أو الغرض 

الظّاهر يف الّصورة. مثال: صورة أرنب مقّسمة إىل قسمني كعدد املقاطع: أْر- نَب. وصورة فراشة مقّسمة 

إىل ثالثة أقسام كعدد مقاطعها: َف- را- َشة.

◊ سري الفّعالّية:

1. يختار الطّفل املشارك بطاقة يظهر فيها جزء من صورة، مثالً- جزء من صورة زرافة.  

 2. تطلب املربّية من كّل طفل أن يكّون افتاضاته عن اسم ما يظهر يف الّصورة. ثّم يقطّع االسم )زرافة(

    إىل مقاطع: 

    َز- را- فَة.

 3. يبحث الطّفل عن باقي القطع الّتي تكمل الّصورة )يعلم الطفل بعد تقطيع الكلمة أنّه يبحث عن 

    بطاقتني ناقصتني(.

4. املربّية والطّفل يفحصان سويّة أداء العمل.

 5. تعود املربّية وتعرض عمل الطّفل أمام بقيّة األطفال، مع الّتكيز عىل تقطيع الكلمة. وترشد األطفال 

   إىل عمليّة فحص التّقطيع من خالل عّد أجزاء الّصورة. 

فّعالّية 2

اسم الفّعالّية: نسّمي ونعّد املقاطع.

٭ األهداف:

♦ أن يتمّكن الطّفل من متييز عدد املقاطع يف الكلمة.
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¤ املواد املستعملة: 

صور أغراض وحيوانات، ولوح مقّسم إىل ثالثة أعمدة مرقّمة من 1 إىل 3 . 

◊ سري الفّعالّية:

- تطلب املربّية من الطّفل أن يختار صورة ويسّميها.

- تعود املربّية لتسّمي ما يظهر يف الّصورة بصوت واضح.

- تطلب املربّية من الطّفل أن يقطّع الكلمة، ثّم يضع الّصورة يف العمود املناسب لعدد املقاطع. 

  مثال: فراشة- كلمة مكّونة من ثالثة مقاطع، لهذا نضعها يف العمود الّذي يرمز للعدد 3. 

للمربّية: 

يُفّضل البدء بتقطيع األسامء الّشخصيّة لألطفال. بعدها يتّم االنتقال إىل الّصور.

فّعالّية 3

اسم الفّعالّية: املقطع األّول يف األسامء.

٭ األهداف:

♦ أن مييّز الطّفل املقطع األّّول من اسمه وأسامء زمالئه.
♦ أن يستخرج الطّفل أسامء أخرى تبدأ باملقطع نفسه.

¤ املواد املستعملة: 

بطاقات حمراء عليها صور األطفال.

بطاقات صفراء عليها صور أغراض أو حيوانات.

◊ سري الفّعالّية:

 - تطلب املربّية من مجموعة األطفال الّذين تبدأ أسامؤهم مبقطع معنّي )مثالً: مقطع َج( أن يبحثوا بني 

   البطاقات الحمراء عن صورهم.

   أمثلة: َجميلة، َجالل، َجواد،....

- تطلب املربّية من هؤالء األطفال أن يبحثوا يف البطاقات الّصفراء عن صور ألشياء تبدأ باملقطع نفسه. 

   أمثلة للمقطع )َج(: َجَمل، َجبَل، َجرَس، َجَزرة، ...

   مثال آخر ألسامء األطفال: َسمري، َسَحر، َسالم.

   أسامء أغراض وحيوانات مالمئة يف البطاقات الّصفراء – َسمكة، َسفينة، رسير،...
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فّعالّية 4

اسم الفّعالّية: الكلمة الّشاّذة.

٭ األهداف:

♦ أن مييّز الطّفل الكلمة الّتي يختلف صوتها األّول عن باقي الكلامت يف املجموعة املقروءة عىل مسامعه.

تحضري مسبق:

تقوم املربّية بالعمل مع األطفال عىل مدار األسبوع وبالتّدريج لتطوير قدرتهم عىل متييز الّصوت األّول يف 

الكلمة. أمثلة: الّصوت األّول يف كلمة دار هو ْد،  والّصوت األّول يف كلمة حوت هو ْح.

¤ املواد املستعملة: 

بطاقة الستعامل املربّية تحتوي عىل مجموعات من الكلامت. يف كّل مجموعة 4 5- كلامت تبدأ بصوت 

الحرف نفسه، عدا كلمة واحدة والّتي تبدأ بصوت حرف آخر.

1. حوت، حليب، ِحامر، َحاممة، موز أمثلة: 

2. ُورود، َولد، وحيد القرن، ِوسام، كرز  

3. كُريس، كَمنجة، كتاب، ساّمعة  

◊ سري الفّعالّية:

- تختار املربّية مجموعة كلامت، تبدأ بقراءتها، وتركّز عىل الّصوت األّول يف كّل كلمة.

- تطلب املربّية من األطفال إيجاد الكلمة الّشاّذة والّتي يختلف صوتها األّول عن باقي الكلامت.

فّعالّية 5

اسم الفّعالّية: صندوق األصوات.

٭ األهداف:

♦ أن يتمّكن الطّفل من تجميع أغراض تبدأ أسامؤها بصوت معنّي.

¤ املواد املستعملة: 

أغراض وصور تبدأ أسامؤها بأصوات مامثلة ألسامء األطفال.



◊ سري الفّعالّية:

- تطلب املربّية من كّل طفل أن يذكر اسمه.

- تلفظ املربّية االسم مرّة أخرى، وتركّز يف نطقها عىل الّصوت األّول.

- تطلب املربّية من كّل طفل أو مجموعة أطفال، تبدأ أسامؤهم بالّصوت نفسه، التّجّول يف الّروضة ويف 

الّساحة وتصّفح الّصور واملجالّت إليجاد أكرب قدر ممكن من أشياء وصور تبدأ أسامؤها بالّصوت نفسه، 

وتجميعها يف صندوق خاّص أو يف سلّة وعرضها أمام باقي األطفال يف نهاية الفّعاليّة.

٭ األهداف:

♦ أن يطّور األطفال قدرتهم عىل متييز الكلمة الطّويلة مقابل الكلمة القصرية من حيث عدد املقاطع. 

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

تقّدم الّزرافة "طولونَة" والّشاة "قزمونَة"مهارة قياس الكلامت.

طولونَة وقزمونَة تقيسان الكلامت الطّويلة والقصرية

هاتوا كلمة طويلة طويلة طويلة  

هاتوا كلمة قصرية، قصرية  قصرية  قصرية

ديناصور   عصافري   طابات    مسامري  

ُحْب  خّسْ  أُم  َدّفْ 

كلامت قصرية قصرية. 

فّعالّيات مقتحة:

- تحضري فّعاليّة مالمئة تهدف إىل التّعرّف إىل الّزرافة والّشاة وصفاتهام لرفع استعداد األطفال وتشويقهم.

- تحضري قامئة أزواج كلامت من نوعني؛ األّول: يحتوي كّل زوج كلامت عىل كلمة طويلة وكلمة قصرية 

الكلمة الطويلة والقصرية   الفصل الخامس
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الحروف الهجائّيةالفصل الّسادس

)مثالً: دار مقابل شجرة(. الّنوع الثّاين: يحتوي كّل زوج كلامت عىل كلمتني طويلتني )مثل مدرسة مقابل 

زرافة( أو كلمتني قصريتني )مثل دب مقابل َخس(. ثّم يُطلب من األطفال اإلصغاء جيًّدا حينام تنطقني 

الكلمتني، ومن ثّم التّمييز والحكم عىل الكلمتني- هل هام متشابهتان يف الطّول؟ ما هي الكلمة األطول؟ 

ما هي الكلمة األقرص؟ وفحص ذلك معهم/ّن عرب التّقطيع.

- يف فّعاليّة الحقة ميكنك استعامل الّدمى أو املالبس التّنكرية لـ طَولونة وقزَمونة. طفالن يرتديان لباس 

الّشخصيّتني. يعطي األّول كلمة مالمئة لوظيفته والثّاين يرّد عليه بكلمة مناسبة.

- يُطلب من األطفال أن يجمعوا أغراًضا من غرفة الّصّف، أو صوًرا من مجالّت مصّورة وفق شط معطى، 

يجمع  طَولونة  اختار دور  مثالً: من  منهم.  واحد  كّل  يختاره  الّذي  الّدور  مع  الغرض  اسم  وهو مالءمة 

مكّعبات، سحسيلة، ملعقة،... ومن اختار دور قزَمونة يجمع ِزرًّا، ُدبًّا، صوًصا، فأًرا، فيالً،...

٭ األهداف:

♦ أن يتعرّف األطفال عىل العالقة بني اسم الحرف وصوته.

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

الّشخصيّة الّتي تقّدم أسامء الحروف العربيّة وأصواتها هي الكنغر واسمه "هجائيّة". 

هجائيَّة أمريُة الحروف

راء راء ماذا تقولنَي؟

كيَْف بصوتِِك، أنِت تعزفنَي؟؟

راء راء    ر ر ر  ....  روعة التّلحني.

زاي زاي ماذا تقولنَي؟

كيَْف بصوتِِك، أَنِت تعزفنَي؟

زاي زاي ْز ْز ْز  روعة التّلحني.

29«شني شني ماذا تقولنَي؟
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كيف بصوتِِك، أنِت تعزفنَي؟

شني شني ش ش ش روعة التّلحني.

الم الم ماذا تقولنَي؟

كيف بصوتِِك، أنِت تعزفنَي؟

الم الم ل ل ل .... روعة التّلحني.

اقتاحات لفّعالّيات مالمئة تهدف إىل الّتعرف عىل العالقة بني أسامء الحروف وأصواتها:

مساعدة األطفال عىل حفظ تسلسل الحروف. ميكن تفعيل األطفال لتثبيت تسلسل الحروف يف أذهانهم 

من خالل أنشودة الحروف. مثالً: يبدأ طفل يف تسمية الحروف همزة، باء، تاء،.. ويف لحظة معيّنة تنقر 

املربّية عىل الّدّف، فيكمل طفل آخر وهكذا حتّى إنهاء األنشودة. مثال آخر: ترّدد املربّية أنشودة الحروف، 

وتتعّمد أن تقفز عن أحد الحروف وتسأل- ما هو أسم الحرف الغائب؟

فّعالّية 1

 - تحض املربّية صوًرا تبدأ بالحرف. مثال للّصوت )د(، ميكن تجميع صور تبدأ بهذا الّصوت: دار، دب، 

   درج، دف، دكّان، دهان. 

- تطلب املربّية من األطفال أن يسّموا األغراض الّتي تظهر يف الّصور. 

- تسّمي املربّية األغراض مرّة ثانية مع الّتكيز عىل الّصوت األّول من اسم كّل غرض. 

 - تساعد املربّية األطفال عىل متييز الّصوت األّول يف جميع الكلامت، وتلّخص قائلة: الكلامت دار، دب، 

  درج،...)تركّز املربّية عىل الّصوت األّول خالل تسميع الكلامت( هي كلامت تبدأ بالّصوّت )د( واسمه دال.

فّعالّية 2

- تعرض املربّية يف كّل مرّة صورتني ألغراض مختلفة: فيل- فار؛  كاس- فول 

- تسأل املربّية األطفال: هل الكلمتان فيل – فار  متشابهتان يف الّصوت األّول؟ 

 - يجيب األطفال، فتلّخص املربّية إجابتهم وتقول: "صحيح، فيل- فار هام كلمتان متشابهتان بالّصوت 

   األّول، وهو الّصوت )ف(.  

   تسأل املربّية األطفال يف املرّة الثّانية: هل الكلمتان كاس – فول  متشابهتان يف الّصوت األّول؟

 - يجيب األطفال، فتلّخص املربّية إجابتهم وتقول: " كاس- فول هام كلمتان تختلفان  بالّصوت األّول. ثّم     

     تسأل: "من يقول لنا بأي صوت تبدأ كّل واحدة منهام؟". تعود املربّية وتلّخص بقولها: "كلمة كاس تبدأ 

   بصوت ك واسمه كاف، وكلمة فول تبدأ بالّصوت )ف( واسمه فاء".   



الحركاتالفصل الّسابع

٭ األهداف:

♦ أن يتعرّف األطفال عىل حركات اللغة العربيّة.
♦ أن يطّور األطفال قدرتهم عىل تركيب الّصامت مع الّصوائت املختلفة. 

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

الّشخصيّة الّتي تقّدم الحركات هي القردة "حركويك". 

حركويك مسؤولة عن الحركات

آ أو إي                أَ أُُ إِ 

ناس فول بري         أَنا أُُذن إِبِْن

الهجائيَّة وحركويك  أمريتا الحروِف والحركاِت

جيم هي ْج جيم هي ْج

حاء هي ْح حاء هي ْح

خاء هي ْخ خاء هي ْخ

خا خو خي   َخ ُخ ِخ

كاف هي ْك كاف هي ْك

الم هي ْل    الم هي ْل

ميم هي ْم    ميم هي ْم

ما مو مي       َم ُم ِم

عني هي ْع عني هي ْع 

غني هي ْغ  غني هي ْغ

فاء هي ْف  فاء هي ْف

فا فو يف     َف ُف ِف
31
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اقتاحات لفّعالّيات مالمئة للّتعرّف إىل الحركات: 

 1. اختيار ستّة أطفال. كّل طفل ميثّل صوت حركة من الحركات. يختار باقي األطفال يف كّل مرّة صوت 

     حركة معيّنة. واملطلوب هو أن يقف من ميثّل الحركة املختارة. من املهم مساعدة األطفال عىل حفظ 

     الحركات، ومن املفّضل ربط كّل حركة مع تعابري وجه مالمئة، تسّهل عىل األطفال تذكّر صوت كّل حركة 

    من الحركات. 

 2. الحًقا، ميكن توزيع دور الحركات بني جميع األطفال. يف كّل مرّة تلفظ املربّية صوت حركة معيّنة، ومن 

     ميثّلها يقوم بحركة متّفق عليها )يقفز إىل األمام أو يعرب برسعة إىل الجهة األخرى من الغرفة وغريها،...(.

اقتاحات لفّعالّيات مالمئة للّتعرّف إىل الّصامت مع كّل صائت من الّصوائت املختلفة:

 فّعالّية 1

 - توزع املربّية مهاما مختلفة عىل كل مجموعة من األطفال. مجموعات األطفال مقسمة وفق الّصامت 

   األّول والّصائت األّول يف األسامء. لتوزيع املهام تتوجه املربّية لألطفال قائلة: "كل األطفال الّذين يبدأ

   اسمهم ِب "سا" يقفزون ثالث قفزات".

- يقوم األطفال بتلبية املهّمة. األسامء املناسبة قد تكون: سامر، سامي، ساري، ساهر، ساجد،... 

 - تعود املربّية وتتوّجه لألطفال مرّة أخرى قائلة: "كّل األطفال الّذين يبدأ اسمهم ِبـ "َج" يصّفقون ثالث 

   مرّات". 

- يقوم األطفال بتلبية املهّمة. األسامء املناسبة قد تكون: َجميل، َجميلة، َجواد، َجرِب،... 

   تكمل املربّية حتّى تنهي كافّة األسامء يف صّفها. 

فّعالّية 2

 - تحرض املربّية قامئة بأسامء األطفال يف الّصّف. القامئة مرتّبة يف مجموعات وفق الّصائت األّول لكّل    

   اسم. مثالً: مجموعة األسامء الّتي يكون الّصائت األّول فيها هو "و" هي: نور، بوران، جونا، روحانا، 

   زوزو، لورا،...

- تقرأ املربّية األسامء يف كّل مجموعة مع الّتكيز عىل الّصامت والّصائت األّولني يف كّل اسم.

- تسأل املربّية عن العامل املشتك لجميع األسامء يف املجموعة.

- تلّخص املربّية وتوّضح العامل املشتك، والّذي هو الّصائت األّول يف األسامء. 
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فّعالّية 3

- تحض املربّية مجموعة صور ألغراض وحيوانات، تبدأ كلّها بالّصامت نفسه وتختلف يف الّصائت )الحركة( 

األّول. مثال: باب، بوق، بري، بَطّة، بُرج، ِبنت. نرى يف املثال املرفق أّن الّصامت األّول يف جميع الكلامت 

هو )ب(، والّصائت األّول يف كلمة باب هو األلف، ويف كلمة بوق الّصائت األّول هو واو، وهكذا نكمل يف 

هذه الكلامت جميع الّصوائت )الحركات(.

- تعرض املربّية الّصور أمام األطفال وتطلب منهم تسميتها. 

- تعود املربّية عىل تسمية الّصور، وتركّز عىل لفظ الّصامت األّول مع الّصائت املرفق. مثال يف كلمة بُرج، 

تركّز املربّية يف التّسمية عىل )ُب(.         

٭ األهداف:

♦ أن يتعرّف األطفال عىل األصوات املتشابهة واملتبادلة يف اللغة.

عرض الّنّص كام ورد يف القرص:

وشبَهونة  صوتُونة  فراشات:  ثالث  هي  اللغة  يف  واملتبادلة  املتشابهة  األصوات  تقدم  الّتي  الّشخصيّات 

وبدلُونة.

صوتونة وشبهونة وبدلونة مسؤوالت عن األصوات املتشابهة.

ثالثيّات األصوات املتشابهة 

)ث _ ت _ س( 

َمن ِمَن الغابة جاء؟

يبحْث لَُه َعْن ِغذاْء

يبدأُ  بحرِْف ثاء؟ 

- متساْح.

األصوات املتشابهة واملتبادلة يف اللغةالفصل الّثامن
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- متساح يبدأُ بحرف تاء، نريد ثاء ْث سامع؟ ْث

- َسعدان.

- َسعدان يبدأُ بحرف سني، نريُد ثاء ْث سامع؟ ْث

- ثاء؟ يبدأُ بحرف ثاء؟ ْث ْث ْث ؟  ثعلْب.

- صحيح، ثعلْب. يبدأُ بحرِْف ثاء، رائْع رائْع.

)ذ _ د _ ز(

َمن ِمَن الغابِة زار

لفَّ وداَر حول الّدار

يبدأُ  بحرِف ذال؟

- ُدب

- ُدب يبدأُ بحرْف دال، نريُد ذال، ْذ ، سامع؟ ْذ. 

- زرافة.

- زرافة تبدأُ بحرْف زاي، نريد ذال ْذْ سامع؟ ْذ

- ذال؟ يبدأ بحرف ذال؟ ْذ ْذ ْذ ؟ ذئب.

- صحيح، ذئب. يبدأُ بحرف ذال، رائْع رائْع.

) ظ _ض- ز(  

َمْن يرعى الُعْشَب سعيد؟

رْسُمُه رمُز الربيد

بارٌع هذا العّداء.  

يبدأُ بحرْف ظاء.

- ِضفدْع.

- ِضفدْع يبدأُ بحرف ضاد، نريُد ظاء، ْظ سامع؟ ْظ.

- زرزور.

- زرزور يبدأُ بحرف زاي، نريد ظاء، ْظ سامع؟ ْظ.

- ظاء؟ يبدأُ بحرْف ظاء؟  ْظ ْظ ْظ؟  ظبي.
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- صحيح، ظبي.  يبدأُ بحرف ظاء، رائْع رائْع.

)ق _ ك _ ء(

َمْن يقلُّد اإلنسان؟

يقفُز فوق األغصان

 للموِز هَو  خطّاف               

يبدأُ بحرْف قاف.

- كلب.

- كلب يبدأُ بحرْف كاف، نريد قاف، ْق سامع؟ ْق.

- أرنب.

- أرنب يبدأُ بهمزة  ، نريد قاف ْق ، سامع؟ ْق.

- قاف؟ يبدأُ بحرْف قاف؟ ْق ْق ْق؟  قرد. 

- صحيح، قرد. يبدأ بحرف قاف، رائْع رائْع.

اقتاحات لفّعالّية مالمئة:

  فّعالّية 

- تحض املربّية ثالثيات من الّصور وفق الّتتيب التّايل: صورتان تبدآن بالّصوت نفسه، والّصورة الثّالثة تبدأ 

بالّصوت البديل أو الّشبيه. 

- تعرض املربّية يف كّل مرّة ثالث صور ألغراض مختلفة. مثال لألصوات )ث _ ت _ س(:

  )ثعلب ثور متساح( )ثعلب ثور ساعة( 

- تسأل املربّية األطفال: أي كلمتني متشابهتني يف الّصوت األّول؟ 

- تلّخص املربّية إجابة األطفال. للمثال )ثعلب ثور متساح( تقول املربّية: " ثعلب _ ثور" هام كلمتان 

متشابهتان بالّصوت األّول وهو الّصوت )ث(، أّما متساح فهي كلمة تبدأ بالّصوت األّول )ت(. 
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وراء اء غطاء  هواء  مساء  صفاء  ماء  فضاء  شتاء  سامء  حذاء 

صحراء

طاب ب شاب  تاب  غاب  ناب  آب 

تراب جواب  ثواب  أبواب  طالب  رشاب  آداب  سّحاب 

كباب شباب  أسباب  ُذباب  باب 

عتاب عقاب  ثياب  حساب  كتاب 

لّعيب نصيب  مغيب  لبيب  قريب  طبيب  حبيب  حليب 

ُعشب ُحب  ُدب 

حاسوب جيوب  حبوب 

رسب درب  غرب  جيب  قلب  كلب 

أحدب  أرنب 

شارب  قارب 

نبات ت بنات 

بنت بيت  زيت 

عنكبوت زيوت  كبوت  بيوت   كتكوت  فوت  حوت  توت 

شابةة طابة  غابة 

مصفاة ممحاة  مرباة  مكواة 

بلحة فرحة  فتحة  صلحة  طرحة  مسبحة  لفحة  صفحة  

عادة  زوادة  سعادة  عيادة  قيادة 

بقرة جزرة  قطرة  صورة  خرضة  حفرة 

صنارة بحارة  نظارة  صحارة  بيارة  سيارة 

شطارة جارة  حارة  ستارة  حضارة  خيارة  طائرة 
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فالحة مساحة  طراحة  تفاحة  فتاحة  قداحة  ساحة 

عريشة  ريشة 

رقيقة رفيقة  شقيقة  عتيقة  طريقة  صديقة  حديقة 

رشكة  حركة  بركة  حسكة  سمكة  حبكة  شوكة  كعكة  شبكة 

نخلة  نحلة  منلة 

غنمة شوارمة  بُرمة  خيمة  غيمة 

شاممة   غاممة  نعامة  حاممة 

مدينة  قنينة  سفينة 

بامية هدية  حنفية 

ثالث ث محراث 

حاجج تاج  زجاج  دجاج  سياج  رساج 

حرج مرج  فرج  بُرج  رسج  َدَرج  ُدْرج 

زالجة  دراجة  ثالجة  زجاجة  دجاجة 

متساحح فالح  رياح  مالح  صياح  صباح  تفاح  مرتاح  مصباح  مفتاح 

فراخخ منفاخ  طباخ 

سدد خد  رد  حد  جد  يد 

سند أسد  أحد  بلد  ولد 

صياد براد  حداد  سداد  عداد  ميالد  بالد  أجداد  أحفاد  أوالد 

ساجد هامد  شارد  بارد  مارد 

ُجهد  ِجلد  رَشْد  فهد  رعد  سعد 

نقود عنقود  ردود  سدود  خدود  جدود  حدود   عود  دود 

وحيد    جديد  بريد  عبيد  مفيد  عنيد  بعيد  سعيد 
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نبذ ذ أنقذ  أخذ 

لذيذ

قنفذ

أشعارر أقامر  أرسار  أنهار  أشجار  أنوار  أزهار 

كبار       صغار  نجار  طيار  منشار 

دير طري 

عرص قرص  نهر  ظهر  زهر  سطر  َشعر  بحر 

جزر سفر  حفر  مطر  بقر  خطر  سهر  شجر  قمر  حجر 

ِشْعر  رِس  ِهر  ِسْحر  مِنْر  نِرس  ِجرس 

جدار مثار  حامر  إفطار  قطار  طار  أخطار  مطار  أمطار 

رصصور  عصفور 

خنزير جنزير  غفري  صفري  صغري  أمري  مرير  حرير  رضير  رسير 

زار دار  صار  طار  نار  جار  فار 

ظهر مهر   جحر 

خرز   ز كرز 

ُخْبز َجْوز  لَْوز  َمْوز  َفْوز 

بلوزَة  عجوزَة 

كاسس ناس  فاس  راس  َخس 

محبس    مكبس    ملبس    عدس    جلس    مجلس    درس    مغطس    نعس    عرس    عطس

فرس  حرس  جرس 

فارس حارس 

رؤوس عروس  مكبوس  دبوس  فقوس 
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فانوس ناموس  جاموس  قاموس 

ماس  ناس  راس  فاس  كاس 

شمس درس  ُعرس 

أعشاشش فراش  رشاش 

َفش ُدش  ُعش 

َحَبش     كَرْش  َجْحش  َفرْش  ُحرْش  ُعرْش  ِقرْش 

كروش جحوش  قروش  طربوش  منكوش  شاكوش 

حشيش ريش 

إجاصص باص 

مقص قفص 

عرضض أرض  بيض 

روض حوض 

مشطط حيط  خيط 

خط شط  مط  حط  قط  بط 

بالطة بطاطا 

بلوط خيوط  أخطبوط    بوط 

لحظظ حفظ  لفظ 

إصبعع ضفدع  نبع  طَُبع  بجع  ضبع  سبع  ربع  شمع 

جوع كوع 

مضغغ صمغ 

زفف جف  صف  رف  دف  كف 

ُعرف حرف  ظرف  سقف 
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كلف رشف  صدف  علف  ملف 

معطف رششف  مرصف 

لوف مرصوف  خروف   صوف 

لقلقق ُفستق  بندق  فندق 

رشق ورق  عرق  حلق  برق 

طوق سوق  صندوق  برقوق   بوق 

شقيق إبريق  غريق  رقيق  بريق  فريق  حريق  صديق  طريق 

حسكك شبك  سمك 

نالل شال  طال  حال  قال  عال  بال  مال  

مال شاّلل  أمال  غزال 

رِمال تالل  سالل  جبال  حبال 

طويل برميل  قنديل  منديل  ترتيل  بخيل  عميل  جميل 

تدليل جليل  بليل  قليل  دليل  عليل 

َعَجل    عسل  بطل  غسل  حمل  جمل  جبل  بَصل 

رُجل ِرجل  فجل  ِعْجل  قفل 

رمل فصل  عقل  حقل  نحل  منل  نخل  حبل  طبل 

طول فول 

ميل جيل  نيل  فيل 

همومم بوم  ثوم  نجوم  غيوم 

يوم تِلم  فلم  حلم  لوم  قوم  عوم  صوم  نوم 

غنم ُسلّم  َهرَم  نغم  أمل  قلم  علم 

سم دم  عم  شم  فم 
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شامم طعام  حاّمم  إسالم  كالم  سالم  حامم 

أصنام أنغام  أعالم  أفالم  أحالم  أقالم 

طحنن شحن  بطن  صحن 

حضن سخن  قطن  فرن  جرن 

حيطان نريان  ثريان  عيدان  فريان  جريان  ميزان 

فنجان ُقبطان  فنان  فران  عجان  بردان  شبعان  نعسان  تعبان  زعالن 

ياسمني رسدين  سجني  حزين  سمني  عرين  جنني  عجني 

فلّني ِسكّني 

حيوان أفران  سعدان  عامن  أسنان 

رّمان لسان  صيصان  إنسان  حصان 

بنيان فستان  دكان  بُستان  جزدان  ثُعبان 

حلزون صابون  تلفون  كانون  بالون  صالون  ليمون  زيتون  

متويهه شبيه  وجيه  نبيه 

لهوو رخو  بهو  بدو  قبو  دلو 

عاديي وادي  قايض  نادي 

روىا لوى  شوى  عوى  طوى   كوى 


