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نامج عن   Arabic is fun  الثر

 2 سن من لألطفال العربية اللغة لتعليم كامل  منهج هو   Arabic is Fun برنامج

اء من نخبة وتسجيل إعداد  سنوات، 5 اىل    المتخصصي    الخثر
 
 األطفال تعليم ف

 .العربية اللغة

نامجال يحتوي  تعليم ،واأللعاب والصور  بالكلمات العربية الحروف تعليم عىل ثر

  أ شكال،األ  تعليم لوان،األ تعليم رقام،األ تعليم العربية، للغة السليم النطق
 
 غان

 ومهارات قدرات لتنمية تفاعلية لألطفال، اختبارات محببة هادفة تعليمية

 .األطفال ذكاء لتنمية لعاباأل من والعديد  طفالاأل 

 يشتمل كما   بالمدارس، القبول ختباراتإ جتياز ل  تامة بسهولة طفلك يؤهل

نامج  بالمدارس التعليم   للمنهج مماثل كامل  منهج تعتثر  تعليم   كتاب  30 عىل الثر

  الطفل لتدريب
 
 الحروف عىل واضح بشكل والتعرف والكتابة القراءة عىل عمليا

 . المضادات و  األلوان و  األشكال وجميع واألرقام
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 التعليمية األلعاب ثر ع العربية اللغة األطفال تعليم

   اللعب أهمية أثارت لقد 
 
 الفكر  فجر  منذ  والمربي    العلماء اهتمام األطفال حياة ف

  
ى اإلنسان     للبدء طريقة أحسن اللعب أن( أفالطون) في 

 
 أي من األطفال تعليم ف

. التعلم عليه يكون أن يجب ما  مع يتعارض وهذا  الطفل، دور  تهمل أخرى طريقة

 الطفولة، منذ  وتربيتها  األطفال حواس استغالل إىل( روسو جاك جان) دعا  وكذلك

 أي دعا  وقد 
 
 .اللعب خالل من التعلم عىل الطفل تشجيع إىل ضا

اتيجيا من التعليمية فاأللعاب    المهمة التدريسية تاالسير
 
 التعليمية المؤسسة ف

اتيج    فلسفة تقوم الحديثة حيث    الواردة المعلومات واستيعاب فهم عىل االسير
 
 ف

   الطالب يمارسه فعىل سلوك إىل ذلك ترجمةو  اللعبة،
 
 .اليومية حياته ف

ة اإليطالية الطبيبة( منتسورى) ترى كما  اتيجية استخدام أن الشهي   األلعاب اسير

   التعليمية
 
   األطفال، مع وبخاصة التعليم ف

كيب، بالحل تسمح والتر  حيث والير

ات المهارات من العديد  األلعاب هذه طريق عن الطفل يكتسب  والمعارف، والخي 

 موجه نشاط بأنه اللعب ويعرف. اإلرغام يتضمن ال  حر  بطريق للتعلم طرق وكلها 

   ويحقق والوجدانية، والجسمية العقلية وقدراته سلوكه لتنمية الطالب به يقوم
 
 ف

   اللعب أنشطة استغالل هو  باللعب التعلم وأسلوب والتسلية؛ المتعة الوقت نفس
 
 ف

 .المعرفية آفاقه وتوسيع للمتعلم العلم مبادئ وتقريب المعرفة اكتساب
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   اللعب أهمية
 
 التعلم ف

 وإنماء لتعلما لغرض البيئة عناص  مع المتعلم تفاعل إحداث عىل تساعد  تربوية أداة اللعب

 إدراك عىل وتساعد  المفاهيم تقرب تعليمية وسيلة اللعب يمثل كما   وسلوكه، شخصيته

  
   فعالة أداة ويعتي   األشياء، معان 

 
 وتعليم الفردية الفروق لمواجهة وتنظيمه التعلم تفريد  ف

  المتعلمي   
 
 القدرات تنشيط عىل المختلفة التعليمية األلعاب وتعمل إلمكاناتهم وفقا

 . الطفل لدى اإلبداعية الموهبة وتحسن العقلية
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  العربية اللغة األطفال تعليم

 واألحداث، الذات عن والتعبي   بطالقة، طابةالخ فن   أتقن الضاد، لغة أتقن من

 منذ  سليمة بطرق تعلمها  فمن الصحيح، بلفظها  واآليات السور  قراءة واستطاع

   للتجاهل تعرض ومن العمر، طوال أتقنها  الصغر،
 
 أساليب استخدمت أو  التعليم ف

   يفلح لن فإنه واستيعابه، فهمه ومستوى تتوافق ال 
 
ا    كثي 
 
 وسيجدها  اللغة، تعلم ف

 . منها  التمكن دون ذلك سيحول وبالتاىل   صعبة،
 
 واألصوات، الحروف اللغة أساس إن

   يهم ما  ولكن
 
ة، بتسلسل البداية من البدء هو  الصحيح، التعليم ف  من ننتقل فال  وَروي 

ة مرحلة ولكل . سبقه الذي الحرف من التمكن دون آخر، إىل حرف  طرقها  تعليمي 

ة المرحلة ه   األصعب والمرحلة وهدفها، ووظيفتها   لألطفال موجهة كونها   االبتدائي 

   الكثي   يخزنوا  لم كونهم  بالذات هؤالء ذكاء ورغم . مبكرة بسن  
 
 وهم بعد  عقولهم ف

  جاهزون
 
  إال  للتعلم دوما

 
  يكون أن يجب التعليم أسلوب أن

 
 الفئة هذه مع صحيحا

  . دقيق، بسيط وواضح بشكل المعلومة لهم تصل ك    العمرية

 أمور:  عدة Arabic is Funيراع  برنامج  ،جوةر الم الفائدة تحقيقبهدف 

 سليمة حروف ومخارج سليم نطق اىل الطفل استماع -1

 
 
ء كل  يلتقطون األطفال ألن  

سخ هو  كما   ش     ويير
 
 . لهم يعىط ما  أدمغتهم ف

  للطفل المعلومة نقل -2
 
 تدريجيا

 ولكن العربية باألبجدية مرتبة ه   كما   الهجائية األحرف الطفل تعليم يبدأ 

  السكون، بحالة له تعليمها  مراعاة مع بأسمائها  ال  بأصواتها 
ا
 وليس ْب،: مثل

 . باء 

 الحروف، تراكيب الطفل تعليم عىل العمل يبدأ  األحرف، لفظ إتقانبعد  -3

 (. ن    بو، با، ،)ب الهجائية، الحروف تراكيب بتعليمه تكون المرحلة وهذه
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   المتبعة التعليم آلية
 
نامج ف   Arabic is Fun الثر

ة،  أساليب   لألطفال العربية اللغة لتعليم  يجب خطوة أي نخطو  أن قبل لكن كثي 

غيب االهتمام ء فُحب ترهيبه، ال  بها  الطفل بير  
   يساعد  الش 

 
، وفهمه تقبله ف

 
 رسيعا

حرص  فاعلية، وذات رسيعة نتائج أردنا  إن. والمكافأة التعزيز  استخدام إىل باإلضافة

نامج عىل ،) التقليدية األساليب عن البعد  الي   عىل وكتابتها  الحروف وقراءة كالتلقي  

، لذا حرصنا عىل تعليم الطفل كيفية  ،(أخرى مرة نسخها  الطفل من والطلب الدفير

، اللفظ الصحيح
ا
 ووقته حقه وصوت حرف كل  أعطينا  و  كتابتها،  هميلتعل نلجأ  ثم   أوال

ر  العجلة، فائدة فما  التعليم، أثناء
ّ
  ولنتذك

 
،  يساعد  اللعب أن

 
ا    كثي 

 
 الطفل تركي    زيادة ف

ه عن الموقع هذا  يمي    ما  وهذا . للتعلم وتقبله  .التقليدية التعليم وسائل من غي 

 : الطفل انتباه جذب -1

  ترسد  أن عليك الذكاء فائق ابنك يكون أن أردت إذا 
ُ
 عليهو  الخيال قصص له

  ،القصص لهذه االستماع  
 
   المعرفة من أهم   هو  الخيال ألن

مها  سوف التر
ّ
 يتعل

  
 
ه   وكسب   الطفل انتباه جذب وبالتاىل   حياته، ف

م حب 
ّ
ل ه   للتعل  خطوة أو 

 .لتعليمه

 : الُمنفصلة األحرف الطفل تعليم -2

ة اللغة  ن العربي  ن تتكو    28 م 
 
، حرفا

 
ا  الطفل تعليم لذا حرصنا عىل أساسي 

دة، عىل واحدة   وكل ُمنفصلة الحروف هذه جميع  هل هناك أفضل منو  ح 

مها  أن
ّ
  يتعل

 
ها  استماعا

ُ
د  الطفل تمرينوبعدها نعمل عىل  وَيحفظها، ويرد 

 عىل حرف كل  كتابةالحرص عىل   مع وممتعةكتابة الحرف بطرقة سهلة 

  .حدة
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 : للطفل األحرف لتعليم ُممتعة طريقة إيجاد  -3

ة العربي األحرف األطفال لتعليم موجهة لعبة 112 من أكي   قعو الم يقدم 

تها  أثبتت الطريقة وهذه مشوقة وممتعة.  ةبطريق َ  فاعلي  م فه 
ّ
 الطفل تعل

   التكنولوجيا  استخدام كيفية
 
م ف

ّ
  التعل

 
ة االستفادة وأيضا م من الكبي 

ّ
 تعل

 .اللغة

ة الفيديوهات شاهدة  م -4  : التعليمي 

 وهذا  مصورة، قصص شكل عىل تعليم   فيديو  30 من أكي   الموقع يقدم

   األمر 
 
غف توليد   وُيمكن المتعة غاية   ف

 
 أن ُيمكن وبالتاىل   األطفال، عند  الش

م الفيديوهات بهذه   الطفل يستمتع
ّ
ه بتلقاء   منها  ويتعل  إىل الحاجة دون نفس 

 المساعدة. 

 طريق عن الكلمات اىل االستماع خالل من العربية للغة السليم النطق تعليم -5

 .التعليمية والفيديوهات األلعاب

 .10 اىل 1 من االرقام تعليم -6

   وترسيخها  محببة بطريقة األلوان تعليم -7
 
 .الطفل ذهن ف

 .(مثلث دائرة، مستطيل، مرب  ع،) الهندسية االشكال تعليم -8

9-   
 .لألطفال محببة هادفة تعليمية أغان 

 . األطفال ومهارات قدرات لتنمية تفاعلية اختبارات -10

 األطفال ذكاء لتنمية لعبة 330 عن تزيد  االلعاب من العديد  الموقع يقدم -11

 .العربية اللغة تعلم من تمكنه وتعزيز 

نامج -12   30 من أكي   يتناول الي 
 
 الطفل يراه الذي اليوم   بالمحيط تتعلق محورا

َردات اكتساب مع الخ ...  المطعم، المدرسة، األرسة، مثل حوله
ْ
 حاور الم ُمف

 (كلمة  200 من أكي  )

   المفردات من جموعةوه  م تعليم الطفل المفردات األساسية  -13
 يحتاجها  التر

 . اليومية أعماله ألداء الطفل


