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 : خصوصیات النشاط
 

لعاب لذلك أیمارس عبر كل ما ینجزه الطفل من أنشطة و أنھ غة نشاط أفقي بمعنىلنشاط ال* 
 یعتبر من الثوابت التي ال یخلو منھا  كل نشاط 

مشاعره قبل أن یستعملھا كأداة  نبھا ع حللتعبیر عن ذاتھ  ویفص ة* یستعمل الطفل اللغ
للتواصل مع اآلخرین وباتساع الدائرة االجتماعیة وتنامي العالقات التي یربطھا مع اآلخرین 

 یحتاج إلى إغناء لغتھ لتستجیب لحاجیاتھ 
سامي ولكن  یحتاج األمر إلى عنایة بتنویع الالتحضیریة لتحقیق ھذا الھدف  ة* تأتي السن
تتركز على  ةطویر قدراتھ التعبیریة وتبادل لغوي في إطار أنشطالتي تسمح بتالوضعیات 

 اللعب والمشاریع 
: اللغة المستعملة في السنة التحضیریة ھي الدارجة المھذبة . وال یعني ھذا االمتناع عن اللغة

إدخال اللغة العربیة الفصیحة بل من الواجب السھر على إغناء زاده اللغوي بما یناسب   
واعیة كلما سنحت الفرصة دون تكلف  وضغط مما یسبب عرقلة عملیة  بصورة منظمة 

 التواصل  
 

 : الغایات  
* اإلسھام في تھیئة األطفال للتعلملت األساسیة الالحقة و تأھیلھم للتكیف مع  متطلبات 

 الدراسة 
 

 :األھداف العامة  
 

 إقدار الطفل على التعایش مع اآلخرین والتواصل معھم •

 اللغوي للطفل وتدقیقھإغناء الزاد   •

 إقدار الطفل على تلبیة حاجاتھ المتصلة باإلخبار واالستخبار  •

 اإلسھام في إغناء خیال الطفل  •

 إیقاظ تالطفل إلى عالم القراءة والكتابة  •
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 أھمیة  النشاط الغوي في السنة التحضیریة :
في   أن تؤثر  عملیة اكتساب اللغة ذاتھا یمكن إلى أن  (Vigotsky) أشار فیجوتسكي ،  

تنمیة المھارة المعرفیة واالجتماعیة، فاللغة بالنسبة لھ تتحدد من خالل البیئة االجتماعیة 
ً . ف واللغویة التي ولد فیھا الطفل والنماذج اللغویة المتاحة لھ  یبدأ  :لما یرى فجیوتسكي طبقا

اصلوا مع اآلخرین، صغار األطفال في تنمیة الكالم بدون أن یفھموا أن الھدف منھ ھو أن یتو
ً فإنھم ینمون نوع ً  التواصل من ا ً  الداخلي والذي یصبح تدریجیا بالتواصل الخارجي،  مرتبطا

ومن ھنا ینظر إلى اللغة كوسیط ھام بین التعلم والتطور. فاللغة تتطور في البدایة بسبب حاجة 
، فإن اللغة تتحول الطفل إلى التواصل مع الناس في البیئة المحیطة بھ، وفي خالل تطور الطفل

  إلى كالم داخلي، أي تصبح عملیة داخلیة تعمل على تنظیم أفكار الطفل 

إذا اللغة أداة  في خدمة الفكر،  فبھا نتعلم التفكیر  وبواسطتھا یتعلم الطفل التصنیف والمقارنة  
 ... 

عاطفي  ویؤدي النشاط اللغوي دورا ھاما وأساسیا  في مختلف  مجاالت النمو  طفل( ذھني /
 /اجتماعي ..)

 ومن ھذا المنطلق  یمثل ھذا النشاط  أولویة مطلقة باعتباره مفتاحا  كل المعارف  

لذا  یعتبر من الضروري تدریب األطفال على التواصل الشفوي الممھد  للكتابي  و ذلك بتنویع 
 الوضعیات التواصلیة  داخل المجموعة .

 

 االنسان  مراحل نمو
 

إِْن ُكْنتُْم فِي َرْیٍب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن  أَیَُّھا النَّاسُ 
ْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّقٍَة َوَغْیِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَیَِّن لَُكْم َونُِقرُّ فِي اْألَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى ـــَعلَقٍَة ثُمَّ مِ 

ى ثُمَّ  ُكْم ـــــْخِرُجكُ ـنُ  أََجٍل ُمَسم� َوِمْنُكْم َمْن یَُردُّ  َوِمْنُكْم َمْن یُتََوفَّىْم ِطْفًال ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ
ٍم َشْیئًا َوتََرى اْألَْرَض َھاِمَدةً فَِإذَا أَْنَزْلنَا ـــِل اْلعُُمِر ِلَكْیَال یَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعلذإِلَى أَر

  )5ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَِھیجٍ (َعلَْیَھا اْلَماَء اْھتَزَّ 
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 الفترة الزمنیة  المراحل
 ـ ما قبل المیالد 1
 ـ مرحلة المھد 2
 ـ الطفولة المبكرة 3
 ـ الطفولة المتأخرة 4
 ـ المراھقة 5
 ـ الرشد 6
 الشیخوخة 7

 من اإلخصاب إلى المیالد
 من المیالد وحتى نھایة العامین

 العام الثالث إلى نھایة الخامسمن بدایة 
 11من بدایة العام السادس إلى نھایة العام 

 21إلى نھایة العام  12من بدایة العام 
 إلى نھایة الستین  22من العام 

 فوق الستین
 

 مجموعة من العملیات البیولوجیة التي تحدث على شكل تغیرات تظھر من خالل : :وــنمـــال

 والً إلى النضجتسلسل وتتابع طبیعي وص -
 
 

 العوامل المؤثرة في النمو
  

 یختلف األفراد عن بعضھم بعضاً باختالف الخصائص الوراثیة :  الوراثة -1
: النضج ھو تغیرات منتظمة في جوانب عدیدة دون تدریب أو خبرة.   النضج العضوي -2

كال سلوكیة التغیرات في الطول والوزن، والشكل الخارجي، والنسب الجسمیة، واكتساب أش
 جدیدة مثل المشـي.

  البیئة: -3
: بیئة الحمل في مرحلة ما قبل الوالدة، وظروف ما بعد الوالدة مثل: العوامل المادیـة -

 التغذیة، التلوث، الضوضاء
  العوامل الثقافیة االجتماعیة -
 الغذائیة. : المستوى االقتصادي والعاداتالغذاء -4
 

 اجیھمراحل النمو المعرفي حسب نظریة بی
 

 .االستعدادات التي تمكنھ من التفاعل مع البیئة یولد اإلنسان وھو مزود ببعض* 
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 بدایة حیاة الطفل مجرد أفعال انعكاسیة تكون مثل ھذه االستعدادات في* 
 یلعب االستكشاف دوراً رئیساً في عملیة النمو المعرفي لدى * 
 ىإلى مرحلة أخر یسیر النمو وفق تسلسل مضطرد من مرحلة* 
 محددة تسیطر على كل مرحلة استراتیجیات تفكیر * 
 تفاعل مجموعة من العوامل الوراثیة مع العوامل البیئیة یتطلب النمو* 

 

  نظریة بیاجیھ
ھو نتیجة: النضج، التوازن، الخبرات االجتماعیة، الخبرات الطبیعیة  النمو المعرفي -

 باألشیاء

یمیز الواقع من الخیال، والذات من : التمركز حول الذات (الخصائص تفكیر األطفال -

الموضوع، واألنا من األشیاء الموجودة في العالم الخارجي)، اإلحیائیة، االصطناعیة 
(األشیاء في الطبیعة من صنع اإلنسان)، الواقعیة (یدرك األشیاء عن طریق نتائجھا 

 المحسوسة وال یربطھا بأسبابھا الحقیقیة).
  

 :مراحل النمـو

): حب االستطالع والرغبة باالكتشاف، ردود الفعل 2-0( حركیة المرحلة الحس -

المنعكسة (األفعال المنعكسة)، مفھوم دوام األشیاء (أن األشیاء تبقى حتى لو غابت عن 
 مجال حواسھ)، بدایة ظھور اللغة واألسالیب الرمزیة لتمثل العالم.

نتباه على عنصر واحد، ): نمو الغة، التفكیر بتركیز اال7-2( مرحلة ما قبل العملیات -

، تفكیر متمركز حول الذات، تصنیف  عدم الثبات، عدم القدرة على التفكیر بالعكس، 
 یاء بناء على بعد واحد، عدم اكتساب مفھوم االحتفاظ، اإلحیائیة، االصطناعیة.شاأل

): فھم العالقات بین األشیاء، تصنیف األشیاء المادیة، 11-7( مرحلة العملیات المادیة -

فات مستمرة مثل الطول صالخصائص وال (قدرة على التفكیر بأكثر من بعد، الثبات ال
ألشیاء المحسوسة، المناقشة با، التفكیر بالعكس، التفكیر المنطقي لكنھ مرتبط )والوزن

والحوار مع األقران، اللعب المنظم القائم على بعض القواعد، ربط الظواھر بأسباب 
الضرب والقسمة، االنعكاس (إعادة الشيء إلى نقطة بدایتھ واقعیة، یفھم الجمع والطرح و

 دون حدوث أدنى تغیر).
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أشیاء في وقت واحد، بدایة التفكیر  ة): معالجة عد  -12( مرحلة العملیات المجردة   -

 المفاھیم المجردة، التفكیر المجرد والقدرة على وضع افتراضات واختبارھا المنطقي، إدراك 

 
 : النـمو اللغوي

:إن النمو اللغوي یسبق النمو القرائي، فالطفل یستطیع أن یصغي إلى اللغة التي   للغة والطفلا
ن فكرة عما یقصدونھ، وذلك تبعاً للمواقف التي یستمع بھا إلى یتكلم بھا من یحیطون بھ، ویكوّ 

 والكالم مھارة، الفھم مرحلة الكالم عند الطفلكلمات معینة . فكما ھو معروف تسبق مرحلة 
من مھارات اللغة األساسیة یستعمل فیھا اإلنسان الكلمات للتعبیر عن أفكاره، فھو مزیج من 

 واالستعداد للكالم    التفكیر واإلدراك والنشاط الحركي
 

  :ممیزات النمو اللغوي 

تتمیز لغة الطفل في ھذه المرحلة العمریة  بمظاھر األنویة  في الكالم  ویظھر ذلك :   األنویة

فھو یتكلم لنفسھ  دون التفاعل مع اآلخرین  والحوار إن وجد فھو  .دیث إلى نفسة في الح
 .بط األفكار ارر  أو ترببدائي  بعیدعن المنطق فتراه یتنقل من  موضوع إلى آخر  دون م

أنھ یتحدث  إلى نفسھ    . فال یتم  التواصل مع اآلخر بصورة تفاعلیة  كیتحدث إلى اآلخرین  و
  . رواآلراء إال بعد السادسة  حیث یصبح قادرا على المحادثةبتبادل األفكا

ال یستطیع أن یضع نفسھ  مكان اآلخرین  والتفكیر عنده مرتبط   : المركزیة في التفكیر

االجتماعیة   بسبب فقدان  التسلسل المنطقي  والموضوعیة  بعید عن المشاركة  بالذاتیة  و
( یصبح قادراعلى استعمال" ألن" بصورة السببیة ظھر ذلك في استعمالھ  لحروف الوصل ویو

صحیحة كلما تقدم في السن مما یدل على انحسار األنویة  وإدراك العالقات السببیة  وال یتم  
 ذلك إال بالتفاعل االجتماعي  واالحتكاك مع اآلخرین .  

 : النمو الصوتي
 نیم أو الوحدة الصوتیة)النطق وإخراج الحروف والكلمات (الوحدة األساسیة للغة ھي الفو

یبدأ النمو اللغوي باألحرف الصوتیة ثم تبدأ األصوات األخرى بالظھور التدریجي لتشكل فیما 
 بینھا البرنامج الصوتي
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 : النمو الداللي
 فھم وإدراك المعنى المتضمن في الكلمات والتركیبات اللغویة -
 وجوداً الوظیفة الرمزیة للكالم ھي أن یتحدث المرء عن شيء لیس م -
(كلمات بابا وماما وسیارة) وھي كلمات مرتبطة بأشیاء  كلمات األسماءتحدث بلوم عن  -

إذ یربط الطفل بین حدث یجري اآلن وبین حدث سیجري  الكلمات الرمزیةحسیة. و
 الحقاً( مثل ارتداء المالبس والخروج للسیارة یقول باي باي)

  

 نمو القدرة على التركیب النحوي
 ى بناء جمل وتركیبھا بناء على قواعد معینةقدرة الطفل عل

مراعاة موقع االسم والخبر والفعل وأشكال الحال والزمن وأدوات السؤال والنفي وضمائر 
 الملكیة

 مراحل النمو اللغوي
 :مرحلة ما قبل الكالم- 1

نوع  استجابة الولید بالبكاء یدل على دخول الھواء إلى الرئتین. یتغیر نوع البكاء حسب :البكاء
 الحاجة ویستطیع الوالدان تمییزھا فھناك بكاء المرض، الجوع، البلل

: یصدر أصوات ومقاطع ویكررھا معبراً عن الحالة االنفعالیة (صرخات حادة مرحلة األصوات
 تدل على األلم، الصرخات الطویلة تدل على الغضب)

 أصوات تلقائیة.: مرحلة المناغاة
 أصوات ال معنى لھا یكررھا الطفل تكون بمثابة تمرین إلعضاء النطق. :مناغاة عشوائیة -
: یكرر الطفل األصوات ویختار بعضھا ویعیدھا وكأنھ یجرب أنواع المناغاة التجریبیة -

 األصوات التي تصدر عنھ ویتمرن علیھا
أو یحذف حرف تقلید األصوات أو الكلمات التي یسمعھا تقلیداً خاطئاً فقد یبدل أو یغیر  :التقلید

 من الكلمات التي ینطقھا بسبب عدم نضج جھاز النطق وقلة التدریب
 : یربط بین الرموز ومعناھامرحلة المعاني

 

 
 

7 

 



 تشمل تعلم مھارات لغویة المرحلة اللغویة :   - 2 
(الكلمة الجملة): یعبّر عن حاجاتھ ورغباتھ من خالل كلمة واحدة فقط.  مرحلة الكلمة الواحدة

 ة كاملة المعنى في كلمة وتتسم الكلمات بصیغة األمـرتحوى جمل
الجملة): یركز الطفل على كلمات محوریة مثل األسماء واألفعال -(الكلمتان مرحلة الكالم البرقي

 ویسقط الكلمات الوظیفیة مثل أدوات التعریف، الضمائر، أحرف العطف والجر

یزداد طولھا وتصبح متضمنة للفعل  كلمات ثم 6إلى  4: جمل قصیرة من مرحلة الجمل الكاملة
 والفاعل والمفعول بھ واألحرف والطفل قادر على اكتشاف قواعد اللغة بفرده

 :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي 
: النمو اللغوي لدى اإلناث أسرع وأبكر من الذكور من حیث عدد المفردات والقدرة الجنس -

ثر لدى البنین. بدء المناغاة لدى اإلناث قبل على الفھم. اضطرابات الكالم مثل التأتأة أك
 الذكور

: وضوح التواصل اللغوي، كمیة التواصل اللغوي وتعقیده. األسلوب العوامل األسریة -
التسلطي في تصحیح األخطاء وتأثیره على النمو اللغوي، إجبار الطفل على الحدیث 

 بأسلوب معین، أھمیة التعزیز، قراءة القصص.
: األطفال الذین یعیشون في بیئات وثقافات غنیة في بدایة یة والثقافیةالعوامل االجتماع -

نطقھم یمتازون في عدد الكلمات التي یكتسبونھا وقدرتھم على تركیب الجمل تركیباً سلیماً 
وھناك عالقة بین المركز االقتصادي واالجتماعي لألسرة وبین مستوى الثقافة وبین تعدد 

 وسائل االتصال المتاحة
: سالمة أعضاء الحواس وخاصة الحس السمعي، والنطقي، الصحي والجسمي الوضع -

وإذا كان الطفل سلیم جسمیاً یكون أنشط ومن ثم أكثر اكتساباً للغة. وتأخر النمو الحركي 
ألصوات، واضطراب أجھزة الكالم والسمع یؤثر على ابسبب المرض یؤدي إلى قلة اللعب ب

 النمو اللغوي
 وسائل اإلعالم -
 (النموذج، التقلید) ط بالراشدیناالختال -
 التعلم -
 القدرات العقلیة -
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 األھداف العامة للنشاط اللغوي

 إقدار الطفل على التعایش مع اآلخرین  والتواصل معھم 
 إغناء الزاد الغوي للطفل و تدقیقھ 
  إقدار الطفل على تلبیة حاجاتھ  المتصلة باإلخبار 
  اإلسھام في إغناء خیال الطفل 
 ل إلى عالم اللقراءة  والكتابة إیقاظ الطف 
  

 االقتدارات 
 االقتدار الفرعي االقتدار الرئیسي

 حداثأعر أو بحث أو اومة أو بمشلإفادة اآلخرین بمع  اإلخبار واالستخبار
 اإلجابة عن  الطلب 
  اإلجابة عن السؤال 
  استفسارعن  اإلجابة 
  صیاغة سؤال بكیفیة واضحة 
  صیاغة استفسار بكیفیة واضحة 

 تصور خاتمة جدیدة  إغناء الخیال 
 سرد قصص خرافیة 
  تصور قصص بسیطة انطالقا من حیوانات خرافیة  وأبطال

 أحداث خارقة للعادة و  خرافیین
  التحاور حول صور و أشرطة تجسم الخیال العلمي 
  تقمص أدوار خیالیة 

التیقظ إلى عالم القراءة 
 والكتابة

 ترتیب مشاھد تسرد أحداث قصة 
 على أحداث مصورة  اة بسیطة إعتمادسرد قص 
 اإلنصات إلى قصة یسردھا غیره 
 المحامل  الكتابیة  التمییز بین أنواع مختلفة من 
 تصفح كتاب  والبحث عن صورة  تجسم حدثا 
  تعرف اسماء باالعتماد على الصورة 
 (حدث /معنى  / موقف ) التعبیر عن فكرة 
 ذج و أشكال خطیة  بسیطة مقترحةونقل نم 
  عالمات  باتباع السطروضع 
 وضع عالمات ما بین سطرین ( تحت/ فوق  ( 
  تنمیة االنتباه وتطویر الذاكرة 
  التحكم في الحركة 
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 المحامل  : 
/  مشروع) / مشاریع،  / أنشطة جماعیة  ( مسرح، تنكر  قصص مسرودة  /ألعاب رمزیة

مسموعة / أشرطة  /  مقامات التواصل/ ألعاب حرة /  العاب خارجیة /  قصص اتاخرج
أشرطة  مصورة / معینات سمعیة بصریة / ألعاب مسرحیة / ألعاب تنكر/ خرافات وأساطیر/

الكتب المصورة / مجالت/  جرائد/  مطویات/ الفتات إشھاریة / بطاقات بریدیة /  الخیال العلمي/
اظ / وضعیات دعوات  / علب أدویة / یومیات / األحوال الجویة / أیام األسبوع  / جداول اإلیق

تمكن من  التحكم في الحركة  ( حركةالیدین ) / وضعیات  تطور الذاكرة  ةالقدرة على التمییز 
 بین األشیاء باعتماد الحواس 

 

 مواصفات نشاط في المجال اللغوي

  المواصفات ع/ر

  یندرج النشاط ضمن مشروع الفصل 1

  یتالءم مع قدرات الطفل الذھنیة 2

  طفل في المدرسة والفصل والبیئةیعتمد تجارب ال 3

  یكون محفزا  ومرغبا ویلبي حاجاتھ 4

  ییسر التفاعل  ویحقق التواصل  بمجموعة الفصل 5

  یسمح بتوظیف  مجاالت بقیة  األنشطة 6

  یسھم في إغناء خیال الطفل  7

  یساعد على إكسابھ  زادا لغویا ثریا  ودقیقا 8

  م القراءة والكتابةیساعد  على إیقاظھ إلى عال 9

  یساعد على تطویر البنیة  اللغویة للطفل  وھیكلتھا  10
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 نماذج  من أنشطة لغویة للتحلیل
 

 اقرأ األنشطة وعمرشبكة مواصفات  نشاط في المجال اللغوي باألقسام التحضیریة : التعلیمة

 
 : االحتفال بقدوم الربیعلمشروع ا

 لم القراءة والكتابة : التقیظ لعا االقتدار الرئیسي

 :  االقتدارات الفرعیة

 *التعبیر عن فكرة/ حدث معنى / موقف منخالل رموز خطیة أو مصورة

 * وضع عالمات باتباع سطر

 * یتعرف اسماء باالعتماد على صورة 

 
 : الوضعیة األولى

 

 : مشھد مصور / حدیقة مدرسة/ مواقف معیشة  لئالمحامل والوسا

 : لوضعیة ا

 لون  في الغابة أو في الحقل والمنشطة على األطفال مشھدا مصورا یمثل أطفاال یتجتعرض  -

 ھم إلى التعبیر  عنھ تلقائیادعوت -

* تطرح أسئلة الستدراجھم إلى التعبیر عن مظاھر فصل الربیع ( الطقس/ 

 الخضر/األشجار/المنالبس..)

 بیع تدعوھم إلى الخروج إلى  حدیقة  المدرسة ووصف مظاھر  الر -

 تدعوھم إلى سرد أحداث عاشوھا في فصل الربیع  -

 تصلح أخطاءھم -

 

 كذلك االقتدار الرئیسي واالقتدارات الفرعیة:   نفس المشروع  و الوضعیة الثانیة

 

 :  لالمحام

 ن اتباعھا للوصول إلى الغابة كخارطة مكبرة في المسالك المم -

 یام القادمة لوحة تمثل  حالة الطقس  المتوقعة خالل األ -
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 أوراق / مقص/ أقالم / لصق... -

 : الوضعیة
 تقترح المنشطة على األطفال مجموعة من األنشطة لالحتفال بفصل الربیع مثل: -

 الخروج إلى الغابة ، صنع باقة ورود ، إنتاج مسرحیة تتعلق بالربیع ..

األنشطة في مرحلة تعتمد اقتراحات بعض األطفال للخروج إلى الغابة وتعدھم بإنجازبقیة  -

 الحقة من المشروع: 

 الحالة التي سیكون علیھا الطقس؟ 

 المالبس التي سیرتدیھا األطفال ؟ 

 االستعداد للخرجة : كیف ؟ المستلزمات ؟ 

 الطریق التي سیتم اتباعھا للوصول إلى الغابة؟ 

 كیفیة التنقل؟ 

 أین سیتم تناول طعام الغداء ؟ 

 ماذا سنفعل في الغابة ؟ 

 

 3ة الوضعی 
 االحتفال بعید األم  : المشروع

 : إغناء الزاد اللغوي االقتدار الرئیسي

 : اكتساب مفردات ضمن سیاق / تسمیة أشیاء ، أعمال ، أحاسیس   االقتدار الفرعي

 وضعیات مستمدة من حیاة الطفل / :  والوسائل : صور  المحامل

 : نص الوضعیة

 )باقة أزھار ألمھلدا یقدم یقدم المنشط السند البصري ( مشھد یمثل و -

 یدعوھم إلى التعبیر عن واجبات الوالدین نحو أبنائھم وواجبات األبناء نحو آبائھم -

 یستدرجھم إلى ذكر المناسبات التي تتیح للطفل التعبیر عن مشاعر ه نحو أمھ: -

 عن طریق السؤال  ( عید المیالد  ، عید الفطر   ،  عید األم....)

 خطاء المنشط یصلح األ -
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 تطبیقات حول مواصفات نشاط في المجال اللغوي

 ال  نعم  المواصفات  

1 2 3 1 2 3 

       یندرج النشاط ضمن مشروع الفصل 1

       یتالءم مع قدرات الطفل الذھنیة 2

       یعتمد تجارب الطفل في المدرسة والفصل والبیئة 3

       یكون محفزا  ومرغبا ویلبي حاجاتھ 4

       ییسر التفاعل  ویحقق التواصل  بیم مجموعة الفصل 5

       یسمح بتوظیف  مجاالت بقیة  األنشطة 6

       یسھم في إغناء خیال الطفل  7

       یساعد على إكسابھ  زادا لغویا ثریا  ودقیقا 8

       یساعد  على إیقاظھ إلى عالم القراءة والكتابة 9

       ویر البنیة  اللغویة للطفل  وھیكلتھا یساعد على تط 10
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 تحلیل نشاط في المجال اللغوي

 2النشاط   3و   1النشاط  

اط
نش

 ال
عیة

نو
 

  

فل
لط

ة ا
صی

صو
لخ

تھ 
ءم

مال
 

  

فھ 
واق

وم
ط 

نش
الم

ت 
وكا

سل
 

  

قفھ
موا

 و
فل

لط
ت ا

وكا
سل

 

  

 

 
 
 
 
 
 

     
  

14 

 



 تقییم األنشطة المنجزة
 أن تتوفر لدیھ على منشط التحضیري مؤشرات ینبغي 

 المؤشرات  المجاالت 

   

 1 

 

 المعارف

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

2 

 

 المھارات

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 المواقف والسلوكات 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 



 
 مؤشرات ینبغي على منشط التحضیري أن تتوفر لدیھ 

ارسة اللغة الشفویة  وتطویر : یكون المنشط قادرا على تمكین األطفال من ممالكفایة 
 تصوراتھم حول المكتوب 

 
 المؤشرات  المجاالت 

   

 1 

 

 المعارف

 

 یتعرف  
 المنشط المضامین المعرفیة لألنشطة اللغویة الواردة بالوثیقة -

 مشروعیة األنشطة اللغویة  ودور اللغة في تنمیة نمو الطفل  -

 طبیعة النشاط اللغوي في القسم التحضیري -

 ھداف األنشطة  اللغویة بالسنة التحضیریةأ -

 الخصائص السیكولوجیة  للطفل من حیث نمو اللغة عنده -

 كیفیة سیر األنشطة  -
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 المھارات

 

 یقترح وضعیات حاثة على التعبیر التلقائي -

 ییسر عملیة التفاعل  ویوفر مناخا للعمل قوامھ الثقة بالنفس والطمانینة -

 اإلنصاتینصت ویدرب على  -

 یثمن تعابیرالطفل -

 یعمل على تطویر    وإغناء الزاد اللغوي للطفل - 

 یوظف النشاط اللغوي عبر بقیة األنشطة -
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المواقف 

 والسلوكات 

 

 یوفر فرصا تمكن الطفل من التعبیرعن تجربتھ -

 یمارس اللغة في وضعیات محفزة  ومرغبة في التواصل  -

 یعید ھیكلة لغة الطفل -

 یرسي قواعد وسلوكات تتصل بحیاتھ  في الفصل  -
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