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 رــــــــــوتقدي رـــــــــشك  
 " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "

 الحمد هلل المستحق للحمد والثناء تعظيما وتمجيدا ،

والصالة والسالم على عبده ورسولو الذي بعثو للعالمين بشيرا ونذيرا .   

الذي أنار دربنا وأعاننا على إتمام ىذا العمل إلى ما ىو خير لنا    نشكر هللا تعالى
 ولغيرنا        

على   *دعاس حي  اة*  ةوالمشرف  ةالف اضل  ةكما نتقدم بالشكر القدير إلى األستاذ
تشجيعيا لنا وإشرافيا ومتابعتيا لكل مراحل ىذه الدراسة مذّ كانت فكرة  

...صغيرة حتى انتيت إلى ما ىي عليو اليوم    

 وإلى الذين ميدوا لنا طريق العلم والمعرفة  

والشكر الكبير إلى كل من ساىم من قريب أو من بعيد     

 في إتمام ىذا العمل المتواضع
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 مقدمة

وخررت لو  واالىتسامكل دول العالم بالطفل وأعطتو أىسية كبخى وقجمت لو الخعاية  اىتستلقج       
الخكيدة األساسية لبشاء السجتسع  باعتبارىاالجدء األكبخ من مخططاتيا التشسهية فتخبية الطفل ضخورة حتسية 

أصبحت رعاية األطفال معيارا يقاس بو تقجم السجتسعات ،فتخبيتيم وإعجادىم لسهاجية التحجيات  وليحا
التخبية عمى  اعتسجتبهاقع األمة وتحزيخا لسدتقبميا ومن ىحا  اىتساماالحزارية التي يفخضيا التقجم يعج 

فية من خالل وضع نظام تخبهي لمتعبيخ عن فمدفة األمة ومبادئيا الخوحية والسادية وكحا الثقاكأداة التعميم 
مشظم ومتكامل يعسل عمى تحقيق األىجاف و يذكل التعميم التحزيخي جدء مشو بحيث ييجف إلى تأىيل 

والتخبهية وتهفيخ البيئة الغشية بالهسائل والسعجات التي  االجتساعيةالسيارات السعخفية،  الكتدابالطفل 
وذلك عن طخيق  واالنفعاليةتشسية الجدجية والعقمية تداعج الطفل عمى تشسية حهاسو التي ىي أساس ال

األنذطة الستشهعة التي يدتطيع من خالليا التعبيخ عن رغباتو وتكهين السفيهم اإليجابي عن ذاتو وعمى 
ىحا األساس قسشا بالتخكيد عمى ىحه الفئة وأىسية التعميم التحزيخي في تييئة الطفل لمسجرسة اذ يعتبخ ىحا 

لبجء في التكهين والتذكيل الثقافي والسعخفي والتخبهي لمطفل حيث قسشا بتقديم مهضهع بحثشا التعميم  نقطة ا
 كالتالي:

يتسثل في اإلطار السفاهيسي  لمجراسة الحي يتزسن اإلشكالية التي انتيت بالدؤال الخئيدي  ألول:االفصل 
والتي من خالليا تم صيغة الفخضيات مع تهضيحشا ألىسية وأىجاف الجراسة مع تحجيج  الستعمق بالسهضهع

 السفاهيم الخئيدة لمجراسة  ثم بعج ذلك قسشا بالتعقيب عمى الجراسات الدابقة.

يتزسن ىحا الفرل طفل ما قبل السجرسة ماىيتو وخرائرو ،إضافة إلى حاجاتو وأىسية  :الثانيالفصل 
ة لو قبل الجخهل السجرسي وكحلك أىم ما يسكن تقجيسو ليحا الطفل من رعاية وبخامج ىحه السخحمة بالشدب

 التخبهية السهجية لو.

يتشاول ىحا الفرل تعخيف التعميم التحزيخي و أىم السخاحل تطهر التخبية التحزيخية  في  الفصل الثالث:
ىسية ىحا الشهع من التعميم وأىجاف التي تحتهي ىحه الفئة من أطفال، كحلك أ  الجدائخ إضافة إلى مؤسداتيا

 بسمسح الطفل التخبية التحزيخية. وانتييشا
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يطخح ىحا الفرل تعخيف السيارات المغهية وأىجاف تشسية ىحه السيارات وكحلك أنهاعيا  الفصل الرابع:
ات إضافة إلى أسذ تعميم السيارات المغهية وأساليب تشسية السيار  اكتدابيا،والعهامل التي تداعج عمى 

 المغهية.
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 اإلشكالية: -1

تعتبخ مخحمة الظفؾلة السبكخة مؽ أىؼ مخاحل الشسؾ في حياة الفخد ألنيا األساس في التكؾيؽ الشفدي        
والمغؾي حيث تؾضع فييا الجعائؼ األساسية لذخرية الظفل وفييا يقؾم  االجتساعي ياالنفعالالحدي العقمي 

بإثخاء خبخاتو البديظة، ويكتدب معمؾمات ومفاهيؼ حؾل البيئة السحيظة بو كسا أن الظفل في ىحه السخحمة تتحكؼ 
خخى بيئية أي أن الظفل يخث بعض مكؾنات الذخرية مؽ األسخة والبعض اآلخخ مؽ أفيو عؾامل وراثية و 

 ، لحلػ فالجانب السكتدب مؽ السحيط ىؾ الحي يسكؽ التحكؼ فيو.االجتساعيمحيظو 

كبيخا بالظفل وتدعى لتؾفيخ  ي اىتساماوعمى ىحا األساس أضحت السجتسعات الستقجمة مشيا والستخمفة تؾل       
التخبؾية لخعاية  يةاالجتساعالبيئة الرحية لو بغية تحقيق نسؾ سميؼ لو لحلػ فقج أنذأت العجيج مؽ السؤسدات 

خيخ الحي يسثل أحج أنؾاع التعميؼ ال، الخوضة والقدؼ التحزيخي، ىحا االقخآنيةاألطفال مشيا الكتاتيب، السجارس 
سشؾات ( وييجف إلى مداعجتو  عمى التكيف مع التعميسات 6-4السخاحل األولى مؽ حياتو )  السؾجو لمظفل في

 ات السعخفية.السيار  اكتدابالسجرسية اإللدامية وعمى 

وتأكج ذلػ  اوتعسيسيا. تظؾيخىولقج عسمت الجدائخ كغيخىا مؽ الجول عمى إدراج مدألة التعميؼ التحزيخي        
( 2009 \ 2008مؽ خالل ما ورد في الشذخة الخسسية لمتخبية الؾطشية في عجدىا الخاص بالجخؾل السجرسي )

خبية الؾطشية تظخق في كثيخ مؽ تؾجيياتو إلى أن ىحه الدشة تحت عشؾان تالميح التخبية التحزيخية:"إن وزيخ الت
ىحه الذخيحة العسخية ذات  استقبمتستعخف تحدؽ كبيخ في مجال تعسيؼ التخبية التحزيخية وفعال فإن السجارس 

% مع 70كبيخ لؼ يذيج القظاع مؽ قبل حيث فاقت ندبة تسجرس ىحه الفئة  ارتفاعاالخسذ سشؾات و عخفت 
 م الزخورية مؽ بخامج وكتب مجرسية والتأطيخ السالئؼ ليحه الفئة مؽ األطفال".تؾفيخ المؾاز 

وليحا فإن الجدائخ عسمت عمى إدراج الظفل الجدائخي في محيط مجرسي مشغؼ يزبط سمؾكو ويسشحو        
تعمؼ المغة  ،آرائو و التعبيخ عؽ مذاعخه  إلى التؾاصلبغيخه والتفاعل معيؼ باإلضافة  لالحتكاكفخصة مشاسبة 

 . الكتابة،القخاءة ،  واالستساعواكتداب السيارات المغؾية السختبظة بيا التي تشقدؼ إلى ميارات الحجيث 

ألن الغاية مؽ تعميسيا ىؾ  سالتسجر وىي األىجاف التي تدعى العسمية التعميسية لتحقيقيا في مخحمة ما قبل       
السيارات المغؾية في السخاحل األولى مؽ التعميؼ خاصة في ب اىتسامشاتظؾيخ شخرية الظفل ،و مؽ ىشا جاء 

 السخحمة التحزيخية وعميو نظخح التداؤل التالي:



 اإلطار الطفاهيطي                                                         الفصل األول 

 

4 
 

 ىل لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ السيارات المغؾية لجى الظفل؟ -

 ويشجرج تحت ىحا التداؤل االسئمة التالية:

 ىل لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة القخاءة لجي الظفل؟-1

 ىل لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة الكتابة لجى الظفل؟-2

 ستساع لجى الظفل؟الميارة اىل لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ -3

 ىل لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة الحجيث لجى الظفل؟-4

 الفرضيات:-2

 الفرضية الرئيدة: 2-1

 لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ السيارات المغؾية لجى الظفل . -

 الفرضيات الفرعية:2 -2

 .لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة القخاءة لجى الظفل -
 لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة الكتابة لجى الظفل. -
 ستساع لجى الظفل .اللمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة ا-
 لمتعميؼ التحزيخي دور في تظؾيخ ميارة الحجيث لجى الظفل. -
 أهطية الدراسة:-3

لشسؾ الظفل ليحا وجب التخكيد  سشؾات( فتخة حخجة وحداسة 6-4فتخة التعميؼ التحزيخي التي تستج مؽ)  -1
 عمييا بجرجة كبيخة،إلى جانب أنيا تسثل مخحمة تسييج وتييئتو لمسخاحل الجراسة الالحقة .

طفل ما قبل السجرسة، وعالقتو بالشذاطات السبخمجة لو ومداعجتو عمى ؾ تؾضيح طبيعة وخرائص نس -2
 المغؾية. تياتظؾيخ ميارا

-4عسمية الفيؼ وتقييؼ السكتدبات األولية ألىؼ مخحمة في حياة الظفل )أىسية الجراسة تشجرج في إطار  -3
 سشؾات(.6
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 التخبؾية.تبيان أىؼ الشذاطات المغؾية السقجمة في األقدام التحزيخية بالسؤسدات  -4

ه الجراسة مؽ نتائج وتؾصيات قج تداعج القائسيؽ عمى التعميؼ التحزيخي، في تفعيل حيسكؽ أن تخخج بو ى ما -5
 ة القدؼ التحزيخي.بيئ

 أهداف الدراسة:-4

 التعخف عمى دور التعميؼ التحزيخي في تشسية ميارة الكتابة.-

 التعخف عمى دور التعميؼ التحزيخي في تشسية ميارة القخاءة.-

 .االستساعالتعخف عمى دور التعميؼ التحزيخي في تشسية ميارة -

 لحجيث.التعخف عمى دور التعميؼ التحزيخي في تشسية ميارة ا-

حؾل دور التعميؼ التحزيخي فى تشسية السيارات  ابتجائيالتعخف عمى وجية نغخ معمسي االقدام األولى -
 المغؾية.

 مفاهيم الدراسة: -5

 التعليم التحضيري:5-1

 :التعريف االصطالحي - أ

سؽ القبؾل اإللدامي في  والتخبية التحزيخية  تعشي "الَتخبية السخّررة لألطفال الَّحيؽ لؼ يبمغؾا التعميؼ التَّحزيخي 
 بتشسية كل إمكانياتيؼ  و تؾفخ ليؼ فخص السجرسة، ويقرج بيا  مختمف البخامج السؾجو ليحه الفئة والتي تدسح

 .(06،ص2004الشجاح في السجرسة والحياة.")وزارة الَتخبية الؾطشّية، 

الدؽ القانؾني، الحي يدسح ليؼ  ايبمغؾ ؼ الحيؽ ل لألطفالالتعميؼ أو التخبية السقجمة ىؾ ذلػ  التعريف االجرائي:-ب
 بالسجرسة. بااللتحاق
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 القدم التحضيري:5-2

 :االصطالحيالتعريف -أ

سشؾات( في حجخات تختمف عؽ غيخىا 6-4ىؾ القدؼ الحي يقبل فيو األطفال الستخاوح، أعسارىؼ بيؽ )    
غؼ فيو السخبية لمظفل عمى أنو مازال طفال بتجييداتيا وسائميا البيجاغؾجية كسا أنيا السكان السؤسداتي التي تش

في السخحمة السقبمة )المجشة الؾطشية لمسشياج،  سلمتسجر لمتخبية االسخية وتحزيخا  استسخاريةوليذ تمسيحا وىي بحلػ 
 (.8،ص2004

 التعريف اإلجرائي:-ب

( يتمقؾن فيو بخنامج سشؾات5-4والحي يمتحق بو األطفال في الدؽ ) االبتجائيةىؾ القدؼ السمحق بالسجرسة       
 .االبتجائيىحا البخنامج يعسل عمى تييئتيؼ ،وتحزيخىؼ لاللتحاق بالدشة األولى مؽ التعميؼ  لسجة سشة

 المغؾية: اتالسيار 

 التعريف اإلجرائي:-أ 

السقخوءة ىي قجرة الفخد عمى التعخف عمى قؾاعج المغة وتخكيبيا بسا يسكشو التعامل بيا سؾاء في صؾرتيا         
 السدسؾعة السكتؾبة بكل سيؾلة ويدخ .

 الدراسات الدابقة:-6

 :األولى دراسةال -6-1

(تحت عشؾان " تقييؼ التخبية التحزيخية السمحقة بالسجرسة 2008/2009فاطسة الدىخاء)  بؾرصات       
 في الجدائخ". االبتجائية

لسعالجتيا قبل  ةالتخبية في األقدام التحزيخي : الكذف عؽ الشقائص أو العيؾب التي تعاني مشياهدف الدراسة
تعسيسيا ،ومعخفة مجى تؾافق الشرؾص الجدائخية الخاصة بالتخبية التحزيخية مع ما جاء حؾليا مؽ األدبيات 

عؽ نؾع األنذظة السقجمة في  السخترة العالسية ،ومجى تظبيقيا عمى أرض الؾاقع كسا سعت إلى الكذف
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 أكثخ السخبؾن  ( التي يؾلؾنيااالجتساعيةالحدية ،مية ل مؽ مجاالت الظفل) العقاألقدام التحزيخية وأي مجا
 .اىتسام

 عيظة الدراسة:

ويتخاوح عجد  بسجيشة قالسة تزؼ كل مشيا قدؼ تحزيخي ، ابتجائيةأطفال  6تسثمت عيشة الجراسة في       
  السشيج الؾصفي. باستخجاموالسقابمة  السالحغة بأداة  االستعانةطفال، تؼ 35إلى 20طفال في كل قدؼ مؽ اال

 :نتائج الدراسة

ىشاك تجانذ و تذابو في السجال العقمي ،السعخفي بيؽ التخبية التحزيخية في األدب العالسي والشرؾص  -1
 أرض الؾاقع.مى الجدائخية و السظبقة ع

العالسي والشرؾص  تصالتحزيخية واألدب السخ ىشاك تجانذ وتذابو في السجال الحدي حخكي بيؽ التخبية -
الجدائخية، بيشسا ال يؾجج ىحا التجانذ و التذابو بيؽ الشرؾص الجدائخية وما ىؾ مظبق عمى أرض الؾاقع إال 

 مع بعض األنذظة 

القدؼ وىحا البخنامج ىؾ عبارة عؽ مجسؾع األنذظة واألساليب التي  بخنامجالظفل لمغة مؽ خالل  اكتداب 
 و تحقيق األىجاف السشذؾدة. تيجف الى إشباع حاجيات الظفل

 الدراسة الثانية:2_6_

( تحت عشؾان"االكتداب المغؾي عشج الظفل في مخحمة التعميؼ التحزيخي 2016/2015دراسة عسخاوي ىجى)
 الحي يتمقاه ىجا الظفل"

الكذف عؽ مجى اكتداب الظفل لمغة مؽ خالل بخنامج القدؼ وىحا البخنامج ىؾ عبارة عؽ هدف الدراسة: 
 عة األنذظة و األساليب التي تيجف إلى إشباع حاجيات الظفل وتحقيق األىجاف السشذؾدة .مجسؾ 

باالستعانة معمؼ و معمسة يجرسؾن في القدؼ التحزيخي عمى مدتؾى والية أم البؾاقي  20 عيظة الدراسة:
 السشيج الؾصفي التحميمي. واستخجامكأداة لجسع البيانات،  باستسارة

 :نتائج الدراسة
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القدؼ حدب األنذظة السقجم لو في البخنامج  في يكتدب الظفل رصيجا لغؾيا مؽ الجروس التي يتمقاىا  - 
 وسخد القرص. القخاءة والحؾار ،التعبيخ الذفيي،لعاب المغؾية األذلػ مؽ  يخغوي

نتباىو ا جحبفي تمعب الؾسائل التعميسية دورا ميسا في مداعجة الظفل عمى في تشسية لغتو لسا ليا مؽ دور 
 بعاد شعؾره بالسمل.او 

 :الدراسة الثالثة -6-3

 القدؼ لتالميح (تحت عشؾان: "تعميسية ميارتي القخاءة والكتابة2017/2016دراسة الحاج سعيج يسيشة) 
 التحزيخي".

 هدف الدراسة:

مشح  لألطفالالسيارتيؽ  ىاتيؽ كتداباعتسادىا في تدييخ ا أفزل الدبل التي يسكؽ لمسخبي  كتذافا     
السخاحل األولى لمتعمؼ، و الدعي لتظؾيخ ميارتي القخاءة والكتابة لتالميح القدؼ التحزيخي والحخص عمى 

 الشيؾض بالسجرسة الجدائخية عسؾما مؽ خالل تظؾيخ مشاىجيا وتدييل سبل التعميؼ فيو.

دراسة ميجانية بقدؼ التحزيخي في مجرسة حاج ميسؾن عرسان بعيؽ يؾسف يتجاوز عجد  عيظة الدراسة:
 تمسيح، تؼ استخجام السالحغة كأداة لجسع البيانات و السشيج الؾصفي. 36التالميح فيو 

 :نتائج الدراسة

 لجى التالميح كانت ندبة نجاح الحرة أكبخ.  الظسأنيشةكمسا قل الخؾف وعيخت  -

 في أذىانيؼ. ميح وتؾجييؼ في مختمف الشذاطات المغؾية أمخ ضخوري لتخسي  معمؾمات صحيحةمتابعة التال -

 كل ما ىؾ  ججيج. الكتذافالتالميح ويجفعيؼ  اىتسامالتشؾيع في الؾسائل التعميسية يعسل عمى جحب  -

السشذؾدة ،مؽ خالل و بغية الؾصؾل لمغاية يقدؼ التحزيخي يجعمو يشؾع طخق تجرسالالخبخة الكافية لمسخبي في -
 السيارات الالزمة في مخحمة األولية مؽ حياتيؼ الجراسية. اكتدابتحفيد التالميح ومداعجتيؼ عمى 

 :الدراسة الرابعة -6-4

 لمظفل". االجتساعيتشسية التفاعل في (: بعشؾان " دور مخحمة التعميؼ التحزيخي 2017/ 2016سساح ميجي) 
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لمظفل وإبخاز فعالية  االجتساعيخحمة التعميؼ التحزيخي في تشسية التفاعل التعخف عمى دور السهدف الدراسة: 
 الؾسائل التعميسية في ذلػ.

    عمى  دباالعتسامديمة  ابتجائياتومعمسة يجرسؾن في األقدام التحزيخية في  عمؼم 40: عيظة الدراسة
 السشيج الؾصفي. واستخجاملجسع البيانات  واالستبيان كأداة  السقابمة،

 :نتائج الدراسة

 لمظفل. االجتساعيلمتعميؼ التحزيخي دور فعال في تشسية التفاعل  -

السذاركة  أكجت الجراسة أن تشؾع الؾسيمة التعميسية يتؼ حدب إقبال الظفل عمى الؾسيمة كسا يديج مؽ -
 نؾعية التعمؼ. اكتدابالخبخة لجيو مسا يؤدي الى  اكتداباإليجابية في 

 حخية لمظفل، األدوات السسارسة يدسح بإعظاء واستعسالعمى أن التعاون مع الظفل  أكجت الجراسة أيزا -
 ساليب الجيسقخاطية في التعامل معو والتكيف مع متظمبات الفزاء التحزيخي.واستخجام األ

 :الدراسة الخامدة -6-5

التحزيخية ودورىا في اكتداب كة بختي ونؾال عبج الدالمي: بعشؾان "البخامج التعميسية في األقدام اتدراسة ع
 المغة".

 المغة. اكتدابالؾقؾف عمى حقيقة البخامج ومحتؾاىا وطخق تعميسيا ومجى مداىستيا في  الهدف من الدراسة:

تجيب عشو السعمسة  االستبيانعمى  أداة  باالعتساد قدؼ التحزيخي،الطفل ب 25معمسة واحجة و   عيظة الدراسة:
 السشيج الؾصفي. باستخجام

 :تائج الدراسةن

 أساسيا جذسل عمى مجاالت عجة بيشيسا السجال المغؾي الحي يعتأن البخامج الخاصة بالقدؼ التحزيخي 

 والتعبيخ والتخظيط وفي نياية ىحا البخنامج تتكؾن لجى الظفل مكتدبات لغؾية. وىؾ يتزسؽ نذاط القخاءة

 عؽ نفدو التعبيخ. ي يجيجستسخار لكاييجف البخنامج الى تظؾيخ اإلمكانيات المغؾية ب -



 اإلطار الطفاهيطي                                                         الفصل األول 

 

10 
 

يتشاسب البخنامج السقخر لمتخبية التحزيخية مع مدتؾى األطفال ففي نياية الدشة يتسكؽ الظفل مؽ تحقيق  -
في بخنامج تذسل طخائق تعميؼ المغة األطفال عمى الظخيقة التخكيبية والظخيقة التحميمية  الكفاءات السحجد لو،

 والسختمظة.

  الدراسة الدادسة:6-6-0

وإعجاده  لالمغؾي. لمظف( بعشؾان: "إثخ التعميؼ التحزيخي في تشسية الخصيج 2018/2019َدراسة عشابي خؾلة ) 
 " .سالتسجر لمسخحمة 

 .سالتسجر ىجف الجراسة:  عخض ىل لتعميؼ التحزيخي دور في تشسية الخصيج المغؾي لمظفل وإعجاده لسخحمة 

مجارس في والية قالسة وعشابة ويقؾمؾن بالتجريب في مخاحل  معمؼ ومعمسة يشتسؾن إلى بعض26 : عيظة الدراسة
 عتساد عمى السشيج الؾصفي.الستبيان كأداة لجسع البيانات وأيزا باالا ستخجامباالتحزيخية ، 

 : نتائج الدراسة

 يعسل نذاط القخاءة عمى جعل الظفل يقخأ قخاءة برخية إجسالية لجسل بديظة وكمسات وحخوف. -

 المغؾية السجرجة في التعميؼ التحزيخي عمى تشسية الخصيج المغؾي . تعسل الشذاطات -

 الكافية لظفل التعميؼ التحزيخي. االستعجاداتندبة كبيخة مؽ السخبييؽ أن التعميؼ التحزيخي يخمق  ت أجسع -

 ستساع في مخحمة التحزيخية في تكؾيؽ ميارات لغؾية جيجة يكتدبيا الظفل ويتؾاصل بيا.اليديؼ ا -

 بين الدراسات الدابقة: االتفاق واالختالفأوجه  -

القدؼ التحزيخي  تفقت الجراسات الدابقة عمى ىجف مذتخك وىؾ الكذف ومعخفة األنذظة والبخامج السقجمة فيا
ستثشاء دراسة سساح ميجي التي تيجف إلى اومجى مداىستيا في تشسية الشسؾ المغؾي والسيارات السختبظة بو، ب

 جتساعي لمظفل.الالتعميؼ التحزيخي في تشسية التفاعل  ا التعخف عمى دور

ستثشاء اتفقت الجراسات الدابقة مؽ حيث تظبيق الجراسة عمى عيشة مؽ معمسي ومعمسات التعميؼ التحزيخي با -
 فاطسة الدىخاء ودراسة الحاج سعيج يسيشة التي طبقت عمى عيشة مؽ تالميح القدؼ التحزيخي. بؾرصاتدراسة 
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فاطسة الدىخاء ودراسة  تدراسة بؾرصا ستثشاءاستبيان لجسع البيانات بالالجراسات الدابقة أداة ا استخجمت -
 ستعسمتا السالحغة والسقابمة كأداتيؽ لجسع البيانات.االحاج سعيج يسيشة التي 

 .وعفت الجراسات الدابقة السشيج الؾصفي -

 استفادتظا من الدراسات الدابقة :

مؽ خالل استعخاض ىحه الجراسات تبيؽ انيا تتفق مع دراستشا مؽ حيث مؾضؾع الجراسة الحي ىؾ التعميؼ 
ومعخفة التحزيخي واختمفت معيا في  اليجف مؽ  الجراسة فالجراسات الدابقة كان اليجف مشيا الكذف  

،والبعض مشيا  لمغؾي األنذظة والبخامج السقجمة في القدؼ التحزيخي ومجى مداىستيا في تشسية الشسؾ ا
، في حيؽ ان دراستشا كان تشسية التفاعل  االجتساعي لمظفلىجفت الى معخفة دور التعميؼ التحزيخي في  

اليجف مشيا معخفة دور التعميؼ التحزيخي في تشسية السيارات المغؾية االساسية )القخاءة، الكتابة، الحجيث 
بقة مؽ حيث مجتسع الجراسة فيشاك مؽ الجراسات مؽ ، االستساع ( ، كسا  تختمفت عؽ الجراسات الدا

اعتسجت عمى معمسي ومعمسات القدؼ التحزيخي مجتسعا لجراستيا وىشاك مؽ اعتسجت عمى تالميح القدؼ 
 التحزيخي مجتسعا ليا في حيؽ ان دراستشا اعتسجت عمى معمسي الدشة االولى ابتجائي .
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 تطهيد :
الذخرية وحياة تعج مخحمة ما قبل السجرسة من أىم السخاحل التخبهية التعميسية التي ليا تأثيخ عمى        

الصفل في السدتقبل لحلك البج من تقري وإدراك ىحه السخحمة وخرائز الصفل فييا وأىجاف التخبية فييا 
 ىتسامات شفل ما قبل السجرسة وسبل رعايتو وىحا ما تشاولشاه في فرمشا ىحا.ا وتحجيج أىم حاجات و 
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 مفههم مرحلة ما قبل الطدرسة:-1

ختالف السهاقف اإلجخائية اختمفت تعخيفاتيا باحهل مخحمة ما قبل السجرسة و  اآلراءتعجدت         
 والفمدفية ويسكن ذكخ بعس التعخيفات التالية:

بتجائية قج اللمصفل قبل دخهلو السجرسة ا الستكاممةبأن التخبية  (:3002عتبخ حدن شحاتة وأخخون )ا -
سشهات حيث  6إلى أقل من 4الحزانة وتستج عادة ما بين  تكهن في السشدل أو في رياض األشفال، ودور

 ،ص (3002،وآخخون بتجائي اإللدامي )حدن شحاتة التبجأ بعجىا مخحمة التعمم ا
دمهك الكسا تعج مخحمة ما قبل السجرسة من السخاحل الشسائية السيسة التي يكتدب فييا الصفل أنساط -

في تفكيخىم وبخاصة التفكيخ اإلبجاعي ،وىي الفتخة التي يكهن والتفكيخ السختمفة، فقج تؤثخ خبخات األشفال 
فييا الصفل فكخة واضحة وسميسة عن نفدو ،ومفيهما محجد لحاتو مسا يداعج عمى التكيف مع السجتسع 

نفعالية والعقمية ،اال جتساعية،االشفال في الجهانب الجدسية، الحخكية وتيجف ىحه السخحمة إلى تشسية األ
 (.04،ص3004يم نسه متكامل )   عبج الغشي دمحم إلسساعيل العسخاني،تشسيت تمحتى ي

بأن مخحمة ما قبل السجرسة ىي السخحمة التي تدبق  (:3004ويحكخ عبج الغشي دمحم اسساعيل العسخاني )-
وتيجف فييا العسمية التخبهية إلى الشسه الذامل لمصفل فيسا ببين الدشتين وسن الدادسة  التعميم الشظامي ،

بتجائي والتي االساسي أو وىه ما يقابل في السؤسدات التخبهية التعميسية مخحمة ما قبل التعميم األ خيبا ،تق
 (.01،ص3004شفال )عبج الغشي دمحم إلسساعيل العسخاني ،تتزسن دور الحزانة ورياض األ

ق مخحمة التعميم من خالل التعاريف الدابقة يتزح بأن مخحمة ما قبل السجرسة ىي السخحمة التي تدب     
سشهات يكتدب فييا أنساط الدمهك ،والتفكيخ السختمفة  6الى4بتجائي يكهن فييا الصفل في عسخ ما بين الا

 وتتكهن ىحه السخحمة في السشدل أو رياض الصفال أو دور الحزانة .،ويسيد فييا ذاتو 
 خصائص طفل ما قبل الطدرسة:-2

 جتساعيةالا،الحخكية ،إلى تشسية الجهانب ،الجدسية  من خرائز مخحمة ما قبل السجرسة أنيا تيجف
 العقمية لحلك فإن أىم خرائز شفل ما قبل السجرسة تتسثل في :،نفعالية الوا
إذ يدتسخ نسه كل من الصهل والهزن بسعجل سخيع إال أن ذلك السعجل يقل في الجسطي:  الظطه 2-1

ويالحع بين أشفال ىحه السخحمة، فخوقا فخدية واضحة وتخجع  عسا كان عميو في مخحمة الخضاعة، سخعتو،
 مى شبيعة الصفل الخاصة والهراثة.عالفخوق الستعمقة بالصهل 
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ومجػ العشاية  أما فيسا يتعمق بالهزن فتخجع أساسا إلى الظخوف البيئية التي يعير فييا الصفل ،        
ئم لمصفل يشبغي أن تكهن عمى عمم بعسخه وشهل قامتو التي يشاليا في التغحية وما أردنا تقجيخ الهزن السال

 (.21،ص3002وسالمة بيئتو ونهع تغحيتو.)مجحت عبج الخزاق الحجازؼ،
تشقصع والصفل  يتسيد نسه الصفل في ىحه السخحمة بالشذاط الدائج والحيهية التي ال لظطه الحركي:ا 2 -2

ب إليو الجمهس أو اليجوء من ضيق و تهتخ و يجيجه الشذاط الحخكي، بقجر ما يجم  في ىحه السخحمة ال
 يتزح ذلك من خالل: و  القهة، ويتسيد الشذاط الحخكي في ىحه الفتخة من الشسه بالدخعة ،الجقة 

ستخجام ايقهم نذاط الصفل ولعبو في ىحه السخحمة أساسا عمى  نطه التحكم في العضالت الكبرى: -أ
ستصاعتو غالبية الصفال إيجاد الجخؼ والقفد والتدمق االعزالت الكبخػ ،وفي سن الثالثة يكهن في 

 وصعهد الدمم وندولو، كسا تدداد ميارة الصفل في الكيام بيحا الشهع من الشذاط في سن الخابعة.
،بيشسا تشسه  بصيءأصابع نسه  ستخجاماتشسه قجرة الصفل عمى  نطه التحكم في العضالت الدقيقة: -ب

أو  ندكابالالسسمهءة بالدهائل ومحاولة مشعيا من ا لألوانيتدان الحخكي ،خالل حسمو القجراتو عمى ضبط ا
 ستخجام مكعبات خذبية .انقل الدهائل من إناء إلى أخخ ،أو بشاء أبخاج أكثخ إتقانا ب

 الظطه العقلي :2-3
 ختياراو  نتقاء،اي ييتم كافة العاممين في مجال التخبية والتعميم بالشسه العقمي ذلك ألنو يداعج ف       

ستعجادات الصفل ومهالبو إلى أقرى حج مسكن ،إذ أنيا تؤثخ تأثيخا بارزا اأندب الظخوف السالئسة لتشسية 
يسكن فرل الشسه العقمي  م السجاالت ىه نذاط متعمم وبيحا الظفي درجة تعمسو، فشذاط الصفل في مع

تخمه عادة من نذاط  الصفل أيا كانت الستجابات اعن باقي جهانب الذخرية ،فيه يؤثخ ويتأثخ بيا و 
حيث تدداد مدتهيات ىحا الشذاط تعقيجا بديادة العسخ ،وىي تتجرج بتعقيجىا بسا  عقمي بديط كان أو معقج ،

شفال يتستع بو الصفل من درجة ذكاء وتتأثخ بعسميات الشزج وبالخبخات الستحرمة، لحا فيي تختمف في األ
ئيم ونهع السهاقف التي يتعخضهن ليا ويتعمسهن مشيا ومن مجاالت الشسه ختالف درجة نسهىم وذكااالتبعا 

 العقمي ما يمي:
نتباه بشهع الشذاط ،ومجػ ميل الصفل الا ثخ ذلكأنتباه بديادة عسخه ويتالتدداد قجرة الصفل عمى ا نتباه:ال ا-أ

معين يسكن القهل بهجو عام بين أشفال العسخ الهاحج ،إزاء نذاط  إليو ولحلك كانت الفخوق الفخدية واضحة
ختالف مدتهػ الشزج ودرجة ادقائق ب (00-2نتباه وتخكيده الحىشي يتخاوح في ىحه السخحمة بين)الأن ا

 . السيل الشذاط
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يكتدب الصفل فكختو عن السدافة والذكل والحجم من خالل خبخاتو بالسهضهعات اإلدراك الحسي:  -ب
دائسا قبل القجرة عمى إدراك العالقات بيشيسا أو العالقة التي  القجرتو عمى تسيد األشك السحيصة بو، وتبجأ

 ، ىي العالقة السكانية وذلك حين بمهغو الخامدة.اليتعمم الصفل إدراكيا أو 
ستخجاع ما تعمسو سابقا أو التعخف عميو اىه تمك العسمية العقمية التي يتسكن بيا الصفل من التذكر:  -ج

 3002الحاتية، ثم يتحهل تجريجيا إلى الشاحية السهضهعية)مجحت الحجازؼ ،ويبجأ التحكخ لجيو بالشاحية 
 (.40-22ص
 الظطه اللغهي:2-4

جتساعي شأنو في ذلك شأن الشسه الحخكي االنفعالي، والشسه اليتأثخ الشسه المغهؼ بكل من الشسه ا       
 ومذاعخه .ستجابة لخغبات الصفل وحاجاتو، عن شخيقيا يعبخ عن أفكاره اوتشسه المغة 

ىشاك فخوق كسية ونهعية بين الصفال من حيث الثخوة المغهية الخاصة بكل مشيم فالصفل قج يرل        
إلى إدراك سميم لسفيهم بعس الكمسات ،عن شخيق الخبخة الذخرية بسا تبقى مفاليم بعس الكمسات 

كمسة تقخيبا  (300بمغ حهالي )األخخػ غامزة أو غيخ معخوفة ،والصفل يبجا ىحا السخحمة وثخوتو المغهية ت
كمسة تقخيبا في سن  (0100كمسة تقخيبا في سن الثالثة وإلى ) (302ثم تدداد ىحه الثخوة الى حهالي )

وتشسه لجػ أشفال ىحه السخحمة القجرة عمى تكسيل  ، كمسة في سن الخامدة (3000الخابعة ثم حهالي )
لحا اتفق الخأؼ عمى أن ىحه الفتخة من الحياة ىي الفتخة أن ىحا الشسه يديخ بسعجل سخيع،  ويالحع الجسل،

ففييا تشزج قجرة الصفل عمى محادثة غيخه ويتسكن  الحاسسة في نسه المغة  الصفل وقجراتو عمى التعبيخ ،
 كمسات تقخيبا.2من تكهين جسل تتخكب من 

 جتطاعي:الالظطه ا2-5
من خالل  لألخخينوصحبتو  نذاشو الحخكي ، جتساعي في ىحه السخحمة من خاللاليشسه الدمهك ا       

ويتزح ىحا الدمهك في تعامل الصفل مع غيخه من األشفال  شال رضى الغيخ وتقجيخىم لو ،يرغبتو في أن 
الفتخة التي يقزييا  بصهلوفي ميمو إلى التعاون وكحلك في تعبيخه عن ميهلو العجواني وتتأثخ ىحه السخحمة، 

البعس، ويدداد ميل األشفال في سن الخامدة إلى المعب السذتخك إال أنو ترال ببعزيم الاألشفال في ا
يبجأ ؼ نفخاداللهحع أنيم في ىحه الدن ال يدالهن يسزهن ما يتخاوح بين ثمث وقتيم ونرفو في المعب ا

 (.083ص 3002)رافجة الحخيخؼ، لعب مادية. ستخجاماب



 الطدرسة قبل ما طفل                                                       الثاني الفصل

 

16 
 

مجسهعة من الخرائز الشسائية التي تسيده عن شفل  سجرسة ندتشتج مسا سبق ذكخه أن لصفل ما قبل ال
 بعامل الهراثة وعامل البيئة السحيصة. متأثخةالخضاعة وشفل السجرسة إال أن ىحه الخرائز 

 طفل ما قبل الطدرسة :أهداف تربية -3
ل من إن اليجف األساسي لمتخبية في مخحمة ما قبل السجرسة ىه تحقيق الشسه الدميم والستهازن لمصف       

وتييئتو لمجخهل لمسجرسة اإللدامية  الحخكية...( المغهية، نفعالية ،العقمية،الا جتساعية،الكل الشهاحي )ا
 وتيجف تخبية الصفل ما قبل السجرسة بذكل عام إلى:

 تأمين نذاط حخكي أكبخ لمصفل خارج بيئتو.-0-
 بتجائي.الإلى مخحمة التعميم ا االنتقال تييئة األشفال-3-
 وقجراتو وقيسو. وواستعجاداتمعخفة الصفل  تشسية-2-
 بشاء شخرية الصفل بشاءا سهيا ومتهازنا.-4-
 تجريب الصفل عمى الدمهك السشصقي.-1-
 العسل عمى إدراك جهانب الشقز في التخبية العائمية.-6-
 (30،ص3002تعميسيم مبادغ القخاءة والكتابة والحداب.)يهنذ بحخؼ،-2-

يسيج لشجاح الصفل في مخحمة األولى  هل أن تحقيق ىحه األىجاف من شأنو أنوبشاء عمى ما سبق يسكن الق
 من التعميم السجرسي.

 سظهات(: 6-4إهتطامات طفل ما قبل الطدرسة)-4
كسا أنو يدتكذف نفدو و  ، من السعخوف أن الصفل في ىحه السخحمة كثيخ الفزهل والحخكة والشذاط

 السسارسات في سبيل ذلك مشيا ما يمي :السحيط الحؼ يعير فيو ويقهم ببعس 
 يسيل إلى الدىه بحاتو والتفاخخ بقجرتو الحخية والعقمية .-0-
 اليجوية الستشهعة كالخسم والرمرال والفك والتخكيب. اتشايحب الشذ-3-
 ماذا؟،متى؟،أين؟ ،كيف؟. يحب القرز الحكيكية التي تحكي عن فهائج األشياء والسخمهقات،-2-
التي يدسعيا في  ويقمج الكبار وأساليبيم الكالمية ىتسام بكمسات الججيجة ،الب باأللفاظ وايحب التالع-4-

 جتساعية ويسيل إلى السشاقذة .البيئتو ا
 اىخ التي تجور حهل مهاقف يذتخك فييا مع رفيقو الخيالي الحؼ يمعب معو.ظيحب ألعاب الت-1-
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م ويحب التعميق عمى كافة الرهر ومعانييا)ميا يحب الكيام بتسثيل أحجاث قرة بعج أن تدخدىا عميي-6-
 (.22،ص3004إبخاليم البديهني

ومن ىحا  نجج ان الصفل في ىحه السخحمة تجحبو الكثيخ من السسارسات التي تعبخ عن ميهلو وعن 
 شخريتو والتي يقهم بيا من أجل إفخاغ شاقاتو الجاخمية .

 حاجات طفل ما قبل الطدرسة:-5
السجرسة من شأنو أن يداعج الصفل عمى تحقيق الشسه الجدسي  لما قبإن تمبية الحاجات األساسية لصفل 

 جتساعي ولعل أبد ىحه الحاجيات نحكخ ما يمي:الوالعاشفي وا
 : الحاجة الجسطية للطفل-أ

والحاجة كحاجتو لمغحاء السشاسب الحؼ يداعجه عمى الشسه الدميم وضبط اإلخخاج والتخمز من الفزالت 
 لمشهم والخاحة والحخكة والشذاط والمعب لو أىسية نفدية في التعميم والتذخيز والعالج .

 حاجات الظطه العقلي: -ب
ستصالع وتشسية السيارات العقمية من تحكخ وإدراك، وتشسية حهاسو وتفكيخ وتجريبو الحاجة الصفل لجراسة وا 

 ة.عمى أسمهب حل السذكالت، وإكدابو السيارة المغهي
 الحاجات الظفسية للطفل: -ج

عشج الصفل فيه يحتاج إلى أن يذعخ بأنو  االنفعاليةمثل الحاجة لمحب والسحبة ،وىي أىم الحاجات 
محبهب والحاجة إلى الخعاية الهالجية والتهجيو والحاجة إلى إرضاء الكبار رغبة مشو في الحرهل عمى 

 الثهاب ،الحاجة إلى الخضا مسا يجمب إليو الدخور.
 الحاجة إلى األمن: -ح

 نتساء إلى جساعة األسخة أو الخفاق في الخوضةاليحتاج الصفل إلى الذعهر باألمن والصسأنيشة ،ا     
ويتجرب عمى كيفية تقبل  واالندجاموبالتالي يجج السجال السشاسب لمتفاعل  وإقامة عالقات صجاقة معيم ،

 قهاعجىا ،يحتاج إلى تشسية حهاسو  واحتخامنظام الجساعة 
 : االجتطاعيالحاجة إلى التقدير -خ

عتبار عمى األخخين )ىشاء حدين واعتخاف و ا فالصفل يحتاج إلى أن يذعخ أنو مهضهع تقجيخ وقبهل      
 (.84-82،ص3008الخزاق دمحم الهشمي، الفمفمي أمومحسهد 
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واألولياء العسل عمى تمبية وإشباع ىحه الحاجيات حتى في األخيخ يسكن القهل أنو البج عمى السخبين      
 ضصخابات بسختمف أشكاليا.اليشسه الصفل نسها سميسا متهازنا خاليا من ا

 طفل ما قبل الطدرسة:رعاية  -6

لتحقيق نسه متكامل لصفل ما قبل السجرسة وفي جسيع الشهاحي البج من تييئتو السشاخ السشاسب       
 مجخهل السجرسي ويسكن تمخيز رعاية الصفل فيسا يمي:ستعجاد لالوالسالئم ا

 تقجيم الخعاية الرحية لمصفل ما قبل السجرسة من خالل ما يمي: الرعاية الصحية:-أ

 الفحز الصبي الذامل لصفل ما قبل السجرسة. -

 لجييم مع نذخ الهعي الرحي بيشيم. التغحيةاإلشخاف عمى -

 من خالل: الرعاية الثقافية:-ب

 بين الييئات التي تيتم بثقافة الصفل السيسا بين وزارة التخبية والتعميم وأجيدة اإلعالم. التشديق-
 تهفيخ الكتب الججيجة من خالل إقامة السعارض لمكتاب.-
 تذجيع دور الشذخ اإلصجار السديج من مجاالت الصفل ما قبل السجرسة.-
 :يما يممن خالل جتطاعية: الالرعاية ا-ج
كجور األقدام التحزيخية  سدانجة لمصفل من خالل إنذاء تذخيعات مكسمة لجور األسخة،تقجيم الجعم وال -

 دور الحزانة..إخ
-024، ص3008ىتسام بالصفل ما قبل السجرسة.)مرصفى رجب ،التهعية السجتسع واألسخة بزخورة ا -

022.) 
يتاح ليم من مدؤوليات جيهدىم بسا  ايزاعفه عمى كل من األولياء والسخبين والييئات السعشية أن      

 وصالحيات ويعسمها بتشديق بيشيم لتهفيخ الخعاية الذاممة والستكاممة لصفل ما قبل السجرسة.
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 خالصة الفصل:
إلى مفيهم مخحمة ما قبل السجرسة التي تعج مخحمة مسيجة لمجخهل  وكخالصة ليحا الفرل فقج  تصخقشا 

 السجرسي اإللدامي،حيث تعج مخحمة ميسة في تكهين شخرية الصفل ونسهه نسها شامال في جسيع الشهاحي
إلى خرائز الصفل في ىحه السخحمة إضافة إلى ة العقمية والمغهية( إضاف ، االنفعالية جتساعية،ال)ا

 وحاجاتو ،كسا تشاولشا سبل رعاية شفل ما قبل السجرسة. واىتساماتوفل ما قبل السجرسة أىجاف تخبية الص
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 تطهيد       
يعتبخ التعميع التحزيخؼ مخحمة تعميسية ىامة ألنيا ضسان لتشذأة سميسة قائسة عمى أسذ عمسية       

 تػفخ البيئة التخبػية الغشية التي تشسي قجرات إجتساعية ألنياوتكسغ أىسيتيا العتبارات كثيخة نفدية، تخبػية، 
السخاحل  في الصفل وشخريتو وتييئو مغ كافة الشػاحي الجدسية والعقمية والسعخفية واإلنفعالية التي تداعجه

و سشحاول فيج الفرل التعخف إلى ىاذا الشػع مغ التعميع وإلى تصػره في  االبتجائيالتعميع الالحقة مغ 
 دائخ وكحلظ أىسيتو أىجافو  ومؤسداتو .الج
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 تعريف التعليم التحضيري في الجزائر : -1

التخبية التحزيخية تخبية ضخورية لتغصية وتجارك جػانب الشقز في التخبية العائمية،  ورغع  تعتبخ    
ومغ بيغ تعخيفاتيا  والدادسة،أن السخبػن أجسعػن عمى أنيا الفتخة ما بيغ الخابعة  تعخيفاتيا إال اختالف

 نحكخ ما يمي:

جاء تعخيف التخبية التحزيخية أو التعميع التحزيخؼ في مشياج التخبية التحزيخية كسا يمي :"تعشي -1
مختمف البخامج التي تػجو لألشفال الحيغ لع يبمغػا سغ القبػل اإللدامي في السجرسة ،تدسح لألشفال بتشسية 

يع فخص الشجاح في السجرسة والحياة ")مشياج التخبية التحزيخية المجشة الػششية كل إمكانياتيع كسا تػفخ ل
 (.4،ص2004لمسشياج،

كسا جاء تعخيفيا في الشذخة الخسسية لمتخبية الػششية : "عمى أنيا السخحمة األخيخة لمتخبية ما قبل  -2
تحاق بالتعميع إللل شفال الحيغ يتخاوح أعسارىع بيغ خسذ وست سشػاتالسجرسة وىي التي تحزخ األ

 (.74،ص2019/2018اإلبتجائي ")عائكة بختي ونػال عبج الدالمي 

الرادرة بتاريخ 76-35لقج جاء تعخيف التعميع التحزيخؼ في الجدائخ في الجخيجة الخسسية ،أمخية رقع  -3
وجاء نز التعخيف في السادة كسا يمي :"التعميع التحزيخؼ تعميع مخرز لألشفال  1976أفخيل 16

 (155،ص2017سغ القبػل اإللدامي في السجرسة " )عبج الحميع مدوز، الحيغ لع يبمغػ

 التعريف اإلجرائي:

 ندتشتج مغ التعاريف الدابقة  أن التعميع التحزيخؼ ىػ: تعميع مخرز لألشفال الحيغ تتخاوح

 ععسمية تخبػية تعسل عمى إيقاظ رغبة الصفل في التعم سشػات، وىػ 06إلى  04أعسارىع مغ 

التسجرس  لألنجماج في جػ الشػاة األولى في إكتداب الستعمع لمُّغة ويفتح السجال فالتعميع التحزيخؼ إذن ىػ
 ألنو يعسل عمى بشاء مياراتو ، ويداعجه في بشاء تعمساتو لمسخاحل الالحقة سػاًء في الحياة السجرسية أو

 االجتساعية.

 تصػر التخبية التحزيخية في الجدائخ : -2

 مخت السخحمة التخبية التحزيخية في الجدائخ بسخاحل محجدة تػالت في فتخات زمشية ىي:
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 قبل األستقالل: 2-1

إستسخت السجارس القخأنية والكتاتيب عمى أداء وضيفتيا الحزارية في مػاجية مذخوع السجرسة       
مية التي إعتسجت القدع اإلستعسارية ذات الصابع التعميسي التبذيخؼ وكحا السجارس الشطامية العسػ 

 التحزيخؼ السجمج قرج تقخيب األشفال إلى الدشة األولى .

 بعد اإلستقالل: 2-2

وججت الجدائخ نفديا بعج اإلستقالل في مخحمة إعادة بشاء شامل لمسشطػمة التخبػية إلستعاب أكبخ        
القخآني في الشطام العام ،وما  عجد مسكغ مغ التالميح وتػحيج التعميع العام ،حيث أمشت وأدمجت التعميع

إلى أن أصجرت أمخية أخخػ  بقي مغ السؤسدات التخبػية التحزيخية تكمفت بيا قصاعات ميشية وإجتساعية
التي حجدت اإلشار القانػني وميام وأىجاف التعميع التحزيخؼ أما الجانب البيجاغػجي  1976افخيل  16

تؤكج عمى أىسية التخبية التحزيخية، ثع أتبعت بػثيقة  1984فقج عخف صجور وثيقة تػجييية تخبػية سشة 
تحجد أىجاف الشذاشات وممسح الصفل والبخامج السقتخحة  1990تخبػية مخجعية لمتعميع التحزيخؼ سشة 

الستسثمة في  1996يع الفزاء السادؼ لمقدع التحزيخؼ ،وبعج ذلظ جاءت وثيقة مشيجية سشة طوكيفية تش
جرسي، وتصػر مفيػم ىحه السخحمة مغ مفيػم التعميع إلى مفيػم التخبية)المجشة دليل السشيجي لمتعميع الس

 2000( وفي شيخ ماؼ سشة 8،ص2004الػششية لمسشياج الجليل التصبيقي لسشياج التخبية التحزيخية ،
ػمة التخبػية وقج تع دراسة نتائج وتػصيات ىحه طالسش نرب رئيذ الجسيػرية المجشة الػششية إلصالح

قبل عخضيا عمى  2002عجة مخات مغ شخف الحكػمة خالل شيخؼ فبخايخ ومارس مغ العام  المجشة
السدجمة في بخنامج الحكػمة  2002افخيل  30قخارات مجمذ الػزراء السشعقج في  حمجمذ الػزراء وتشفي

ع الحؼ صادق عميو السجمذ الػششي ومجمذ األمة تذكمت أرضية لمتغييخ الحؼ تع الذخوع فيو)عبج الحمي
 (.3( ،ص2017مدوز )

حيث تكػنت  2008جانفي  23السؤرخ في  04-08رجر القانػن التػجييي لمتخبية الػششية رقع ف        
مغ القانػن مغ السدتػيات التعميسية األتية: "التخبية التحزيخية  27مشطػمة التخبية الػششية حدب السادة 

تعميع الستػسط ،التعميع الثانػؼ العام والتكشػلػجي" )وزارة ساسي الحؼ يذسل التعميع اإلبتجائي وال،التعميع األ
 (.72،ص2008التخبية الػششية ،
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 38فقج نرت السادة  43-37ولقج عخض القانػن التػجييي مذخوع لمتخبية التحزيخية مغ خالل السػاد 
شفال تحزخ األ مغ القانػن أن التخبية التحزيخية ىي السخحمة األخيخة لمتخبية ما قبل السجرسة وىي التي

الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ خسذ وست سشػات لإللتحاق بالتعميع اإلبتجائي )وزارة التخبية الػششية 
فإن الػزيخ السكمف بالتخبية الػششية مدؤول في مجال التخبية  43وحدب نز السادة  (74،ص2008و

ياكل واألثاث السجرسي والتجييد التحزيخية عمى إعجاد البخامج التخبػية ،تحجيج السقاييذ الستعمقة بالي
والػسائل التعميسية ، تحجيج  شخوط قبػل التالميح و إعجاد بخامج تكػيغ السخبيغ وتشطيع التفتير والسخاقبة 

 (.76،ص2008التخبػية )وزارة التخبية الػششية 

قبل السجرسة مغ القانػن أنو بغس الشطخ عغ الصابع غيخ اإلزامي لمتخبية ما  41كسا نرت السادة        
تديخ الجولة عمى تصػيخ التخبية التحزيخيةوتعسيسيا بسداعجة الييئات واإلدارات والسؤسدات العسػمية 

 (75،ص2008والجسعيات وكحلظ القصاع الخاص )وزارة التخبية الػششية ،

بتاريخ وبعج تبشي ىحا القانػن التػجييي صجرت تجابيخ تشطيسية تخبػية خاصة بالتخبية التحزيخية       
والتي شسمت األىجاف وكيفية فتح األقدام وتدجيل األشفالػ التأشيخ والتكػيغ وبمغ عجد  2008أفخيل  20

( اؼ 433000()2009/2008األشفال السدتفيجيغ مغ التخبية التحزيخية في الدشة الجراسية )
 (.25،ص2011/2012مغ العسخ )زردة عائذة ، 5مغ األشفال في سغ ℅71بشدبة

ػمة التخبػية عبخ مخحمتيغ طحا فالتخبية التحزيخية في الجدائخ أخجت مكانتيا في إصالح السشوبي      
أساسيتيغ وعخفت تصػر ممحػظ مغ خالل عجة مخاسيع قانػنية والتي كان ليا الفزل في اإلرتقاء بالتعميع 

 التحزيخؼ في الجدائخ .

 مؤسدات التربية التحضيرية في الجزائر : -3

اإلىتسام بالتعميع التحزيخؼ وإنتذاره في العالع ودمجو في السدارات التخبػية إتجيت  مع تدايج      
الجدائخ كغيخىا مغ الجول إلى إنذاء مؤسدات  تتكفل بتخبية ورعاية  أشفال ما قبل السجرسة و تػفخ ليع 

 التعميع التحزيخؼ و تجعمو في متشاول العجيج مشيع مغ بيغ ىجه السؤسدات نجكخ:

تقػم الكتاتيب بسيسة تمقيغ وتحفيع القخآن الكخيع لألشفال  وتعميسيع مبادغ القخاءة والكتابة تيب: الكتا3-1
وقػاعج الدمػك وإلى جانب ميسة التعميع فالكتاتيب تسكغ الصفل مغ تشسية الجانب اإلجتساعي في شخريتو 
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حجختيغ  غ حجخة أوعبارة  ع ، وأما تخكيبيا السؤسداتي فيػ اآلخخيغوذلظ عغ شخيق اإلترال مع 
-4مفخوشتيغ مفتػحة الػاحجة عمى األخخػ تطع عجدا مغ البشات والبشيغ الجيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

 .(7،ص2004سشػات فسا فػق )المجشة الػششية لمسشياج ،5

ىي أقدام ممحقة عادة بالسداجج والجػامع ميستيا نفذ ميسة الكتاتيب فتجرس  :القرآنيةالطدرسة 3-2
القخاءة والكتابة وتمقيغ وتحفيع القخان الكخيع إال أنيا تختمف عشيا مغ حيث أنيا تتشػع وتتبايغ  فييا مبادغ

 (22،ص2011/2012فييا األعسار والسدتػيات التعميسية وىي أشبو باألقدام الشطامية )زردة عائذة ،

ب في شبيعتيا ىي مؤسدة إجتساعية تخبػية تختز بالخعاية الرحية والغحائية وىي أقخ الحضانة: 3-3
إلى السشدل مغ السجرسة ويقػم العسل فييا عمى أساس الشذاط والمعب والخعاية الرحية واإلجتساعية 

 (.8ص ،2004)المجشة الػششية لمسشياج،

ىي مؤسدة إجتساعية تخبػية مخترة في تػفيخ الذخوط التخبػية السشاسبة والجػ السالئع  الروضة:3-4
 (.21،ص2011/2012سشػات )زردة عائذة، 6إلى  4دتقبل أشفال مغ وإيقاظ وتشسية قجرات الصفل وت

يعخف القدع التحزيخؼ حدب الجليل التصبيقي لسشياج التخبية التحزيخية بأنو  القدم التحضيري:3-5
سشػات( في حجخات تختمف عغ غيخىا  6و5"القدع الحؼ يقبل فيو األشفال الستخاوح أعسارىع بيغ )

اغػجية ، تحزيخا لمدشة األولى إبتجائي مكتدبا بحلظ مبادغ القخاءة والكتابة حبتجييداتيا ووسائميا البي
والحداب ويقػم العسل في ىحه الحجخات عمى أساس نذاشات بيجاغػجية ىادفة في شكل ألعاب ومذاريع 
فيػ قدع ممحق بالسجرسة اإلبتجائية يشطع إليو األشفال الحيغ ىع في سغ الخامدة ، ويتمقػن في ىحه 

دام بخامج خاصة بالتخبية التحزيخية لسجة سشة تحزخىع لإللتحاق بالدشة األولى مغ التعميع اإلبتجائي األق
 (.51،ص2017/2018كسا تػفخ ليع البيئة الغشية التي تداعجىع عمى الشسػ )زيشب عديمة،

الالحقة التعميع التحزيخؼ مغ أجل رعاية وتييئة الصفل لسخاحل  كانت ىحه السؤسدات مشبخ وبيحا     
 وتحقيق أىجاف التخبية التحزيخية في الجدائخ.

  أهداف التعليم التحضيري:4-

 التخبػية التالية: تيجف التخبية التحزيخية إلى مداعجة أشفال ما قبل السجرسة عمى تحقيق األىجاف 
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 اعميةالتشسية الذاممة والستكاممة لكل شفل في جسيع السجاالت العقمية والجدسية والحخكية واإلنف-1
 ت.ابعيغ اإلعتبار الفخوق الفخدية في القجرات واإلستعجاد حواإلجتساعية مع األخ

إكتداب األشفال السفاليع والسيارات األساسية  في المغة العخبية والخياضيات والعمػم ،الفشػن -2
 ،السػسيقى ،التخبية الحخكية ،الرحة العامة والشػاحي اإلجتساعية .

 لدميسة في ضل قيع السجتسع ومبادئو.التشذئة اإلجتساعية ا-3

الخاصة بيحه السخحمة مغ العسخ لتسكغ الصفل مغ أن يحقق ذاتو   تمبية حاجات ومصالب الشسػ -4
 ومداعجتو عمى تكػيغ الذخرية الدػية القادرة عمى تمبية مصالب السجتسع.

تعػد عمى نطام وتكػيغ األسخة إلى جػالسجرسة بكل ما يتصمبو ذلظ مغ  اإلنتقال التجريجي مغ جػ -5
عالقات إندانية مع السخبيغ والدمالء ومسارسة أنذصة لمتعمع تتفق مع اىتسامات الصفل ومعجالت نسػه في 

 (.33،ص2014/2015شتى السجاالت )ذباح نجية،

أن  39في السادة  2008جانفي 23السؤرخ  04-08كسا جاء في القانػن التػجييي لمتخبية الػششية رقع 
 تحزيخية تيجف خرػصا إلى:التخبية ال

 شفال بفزل أنذصة المعب التخبػؼ .العسل عمى تفتح شخرية األ -

 تػعيتيع بكيانيع الجدسي  السيسا بإكتدابيع عغ شخيق المعب ميارات حدية وحخكية . -

 غخس العادات الحدية لجييع بتجريبيع عمى الحياة الجساعية . -

 ات التػاصل السشبثقة مغ الشذاشات السقتخحة مغ المعب .تصػيخ مسارساتيع المغػية مغ خالل وضعي -

إكدابيع العشاصخ األولى لمقخاءة والكتابة والحداب، مغ خالل  نذاشات مذػقة وألعاب مشاسبة  .  -
يتعيغ عمى مدؤولي السجارس التحزيخية بالتشديق مع اليياكل الرحية الكذف عغ أشكال العاقة الحدية 

ال والعسل عمى معالجتيا قرج التكفل بيا برفة مبكخة )وزارة التخبية شفلألوالحخكية والعقمية 
 ( .75،ص2008الػششية،
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مغ خالل ما سبق ندتشتج أن مغ بيغ أىع أىجاف التعميع التحزيخؼ في الجدائخ التشسية الذاممة    
 والستكاممة لكل شفل في جسيع السجاالت وكحلظ إكدابيع لمعجيج مغ السيارات األساسية .

  هطية التعليم التحضيري:أ5-

 لقج صار إجساع تام بيغ السخبيغ عمى الجور الحؼ يمعبو التعميع التحزيخؼ في حياة الفخد فيػ        
اإلجتساعية والتػافق مع البيئة السحيصة ويتعمع العادات والتقاليج  التعميع الحؼ يكدب الصفل قػاعج اإلنزباط

اإلجتساعية التي  التعميع التحزيخؼ في تكػيغ عادات الصفل وسمػكاتوليا،ويداعج  واإلمتثال وإحتخاميا
ويداىع أيزا في تكػيغ شخرية الصفل ويثخؼ تجخبتو وخبخاتو  شبجونو،ي يحكع بيا عميو الغيخ فيحبػنو أو

ورصيجه المغػؼ ويشسي نذاشو العقمي ووضائفو كاإلدراك والتفكيخ واإلنتباه والتحكخ ويداعج عمى تشسية 
ت التختيب والترشيف، وإجخاء عسميات السقارنة التي تؤدؼ إلى تكػيغ السعارف الخياضية األولية عسميا

والسعخفة بخمػزىا، يسج التعميع التحزيخؼ األشفال أيزا بإجابات كثيخة عغ تداؤالتيع ويخمق فييع إتجاىات 
إستجعت الحاجة كاإلسخاع بو  السعخفي العام وتعجيل نسصو إن عسمية التعمع ويداعج عمى الشسػ إيجابية نحػ

بإستخجام وسائل وأساليب وبخامج خاصة مػجية تػجييا دقيقا لتحقيق نسػ معخفي  شامل ومتكامل عشج 
الصفل، ويعسل التعميع ما قبل السجرسي أيزا عمى تييئة الصفل لمسخحمة السجرسية اإللدامية معخفيا بتعميسو 

داب ،وإجتساعيا بتمقيشو قػاعج اإلنزباط التي تتصمبيا الحياة بعس السبادغ األولية لمقخاءة والكتابة والح
التي لع يتعمسيا الصفل في حياة األسخية ،وتخبػيا يخمق  اآلخخيغالسؤسداتية كإحتخام الغيخ والتعاون مع 

ميل وإتجاىات وأفكار إيجابية عغ التعميع والتعمع والسجرسة، فيربح يحب التعمع ويجتيج فيو ويدداد مخدوده 
أسباب الخقي واإلزدىار  تخبػؼ في مخاحل سمع التعميع فيشذأ قادرا عمى مػاجية التحجيات وتحقيق ال

العجيج مغ الجول إلدراج التعميع  اتجيتوليحه أىسية ، (35،ص2014/2015لمسجتسع )دباح نجية،
 التحزيخؼ في مداراتيا التخبػية نطخا.

سيمة التخبية لغخس إتجاىات والكيع و  زيخؼ ىػمغ خالل ما سبق يكغ القػل أن التعميع التح       
 .والعادات والتقاليج في أشفال ما قبل السجرسة
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 ملطح تخرج طفل التربية التحضيرية: -6

يقرج بالسمسح جسمة مغ الكفاءات التي يكتدبيا الصفل باإلعتساد عمى وضعيات وأنذصة تعميسية       
يترخف بيا في نياية مخحمة التخبية التحزيخية ويحقق ىحا السمسح  مغ مختمف السجاالت التي يشجدىا أو

 مغ خالل الجػانب التالية: 

 في الجانب الحدي حركي:  -أ

 يزبط أنذصة وفق الػضعيات الصبيعة . -

 يتفقج أنذصة مغ الحخكات الذاممة والجقيقة )كمية والجدئية(بتشاسق ودقة ومخونة.-

 معالع الخاصة بو.يتسػقع في الدمان والسكان حدب -

 يتعخف عمى إمكاناتو الجدسية وحجوده الحدية والحخكية.-

 الوجداني: –الجانب اإلجتطاعي -ب

 يكتذف ذاتو وفخديتو .-

 يتبادل مذاعخه وأحاسيدو مع األخخ.-

 يطيخ إستقالليتو مغ خالل األلعاب واألنذصة والحياة اليػمية داخل القدع وخارجو .-

 سة لإلستجابة لحاجياتو وميػلو ورغباتو وإىتساماتو.يدتعسل الػسائل السالئ-

 الجانب اللغوي: -ج

 يتحجث ويتكمع برفة سميسة . -

 عغ معاني ومجلػالت الكمسات . ويتداءليبحث  -

 كمسة .3000و2500يدتعسل رصيجا لغػيا يتخاوح بيغ  -

 )يشصق كمسة ويقرج جسمة( .يدتعسل الجسل اإلسسية والفعمية السفيجة متجاوزا إستعسال الكمسة الجسمة  -
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 الجانب العقلي والطعرفي: -د

 اإلقترادؼ .،التكشػلػجي ،البيػلػجي ،الفيديائي ،يطيخ إىتسامو وفزػلو لسكػنات السحيط اإلجتساعي  - 

يػضف تفكيخه في مختمف السجاالت إذ يدتكذف ويسارس ويدتعسل السعمػمة ويػضف الحكع الشقجؼ  -
 ويحل السذكالت.

 فكخ اإلبجاعي.يػضف ال -

يػضف مكتدباتو األولى في بشاء السفاليع )الدمغ، السكان ،السقجار ،الكسية ،السكياس، الحجع الػزن،  -
 (.8،ص2004الذكل، السداحة ،المػن، السادة ،الرػت ..( )المجشة الػششية لمسشياج ،

العجيج  شػر قج إكتدب وقبل السجرسة عشج إكسالو لتعميسو التحزيخؼ يكػن  وبيحا فإن الصفل ما       
مغ الجػانب في شخريتو ومغ بيشيا الجانب السعخفي ، الػججاني ،اإلجتساعي ...والتي تداعجه عمى  

  اإلنجماج مع محيصو.
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 خالصة الفصل :

الفرل لتخبية التحزيخية ،حيث تع فيو تحجيج مفيػم التخبية التحزيخية وأىسيتيا   ىحالقج خرز          
العسل ونسػه مغ  التي تسثمت في التشذئة اإلجتساعية لمصفل، تشسية قجراتو العقمية، تكػيغ إتجاىاتو نحػ

مت عمى جسيع الشػاحي ،ونطخا ليحه األىسية التخبية التحزيخية  فالجدائخ كغيخىا مغ دول العالع عس
 إضافةالتخبػية فتشاولشا بحلظ مخاحل تصػرىا والقخارات التي جاءت ضسشيا  مشطػمتياإدراجيا ضسغ 

لسداعجة الصفل  ةالالزملسؤسدات التي أنذأتيا لتكػن فزاء قخيب لصفل  والسجيدة بالػسائل والسعجات 
 عمى التحزيخ واإلعجاد لجخػل السجرسة اإلبتجائية .
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 تطهيــد: 
الزخوريات األساسية وعشرخ أساسي لتعمؼ كل فخد فسؽ خالليا يعبخ إن اإلىتسام بالمغة يعج مؽ        

عمى ما يخيج ويتمقى مؽ األخخيؽ ما يخيجون وأيزا مؽ خالل تعميسو سؾف يكؾن ضسؽ مؾاقف إما 
مدتسعا أو متحجثا أو يكؾن قارغ أو كاتبا ىحه السؾاقف تدتمدم مشو أن يكؾن ممسا بسيارات كل مؾقف عمى 

لمغؾية أىجاف تشسيتيا عشج الظفل اجحا و خالل ىحا الفرل تظخقشا لتعخيف السيارات احجػ ليحقق تعمسا ن
 أنؾاعيا والعؾامل التي تداعج في إكتدابيا .
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 تعريف الطهارات المغوية: -1

يبجأ الشسؾ المغؾؼ لجػ الظفل مؽ ساعة والدتو، ويسخ الظفل في مخاحل نسؾه المغؾؼ بتظؾرات         
لغؾية كبيخة فيتأثخ بجسمة مؽ العؾامل التي تتخك فيو أثخىا في تحجيج طخيقة إكتداب المغة  والسيارات 

 األساسية السختبظة بيا وفي مايمي تعخيف السيارات المغؾية :
(: السيارة عمى أنيا قجرة عالية عمى أداء فعل حخكي معقج في مجال معيؽ 6006) يعخف دمحم حسجان -

 (.88،ص6006بديؾلة ودقة)دمحم حسجان،
"بأنيا 8965(:أنو عخفت المغة في السؾسؾعة العخبية السديخة 6086ويحكخ معسخ نؾاف اليؾانة )      

فخيجة التي يتسيد بيا الجشذ وسيمة اإلترال بيؽ البذخ في أشكال أصؾات مشغسة ،وىي الدسة ال
 (.87،ص6086البذخؼ".)معسخ نؾاف اليؾارنة،

(:السيارات المغؾية أداء لغؾؼ يترف بالجقة والكفاءة 6085ولقج إعتبخ أكخم صالح محسؾد خؾالجة)       
والدخعة والفيؼ ،ويقرج باألداء ىشا قج يكؾن صؾتي مثل )القخاءة ،السحادثة(أو غيخ صؾتي مثل 

،الكتابة( و يجب أن يترف ىحا األداء بالجقة والكفاءة والفيؼ فغال عؽ الدخعة والدالمة المغؾية )اإلستساع
نحؾا وصخفا وخظا وإمالء ،مع ضخورة مخاعات العالقة بيؽ األلفاظ ومعانييا ومظابقة الكالم لسقتزى 

لسخاد ،وكحلػ الحال وصحة األداء الرؾتي ألصؾات المغة مؽ حيث إخخاج الحخوف وتسثيميا لمسعشى ا
سالمة األداء اإلمالئي والقجرة عمى التكيف مع الغخوف إلى غيخ ذلػ مؽ السيارات السترمة بالمغة في 

 (.59،ص6085جسيع صؾرىا)أكخم صالح محسؾد خؾالجه،
 التعريف اإلجرائي:

يدتمدم السيارات المغؾية ىي نذاط عزؾؼ مختبط باليج أو المدان ،أو العيؽ ،أو األذن ىحا الشذاط     
 الجقة واإلتقان والكفاءة عمى حدب القجرة التعميسية لمفخد الستعمؼ

 أهداف تظطية الطهارات المغوية عظد الطفل : -2
 :تيجف تشسية السيارات المغؾية عشج الظفل إلى الشقاط التالية

 التعخف عمى األصؾات والتسييد بيشيسا في اإلختالفات ذات الجاللة. -8
 الحخكات الظؾيمة والقريخة والتسيد عشج اإلستساع إلييا.التعخف عمى  -6
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التسييد عشج الشظق بيؽ األصؾات الستذابية  د،ذ،ز،ر وكحلػ األصؾات الستجاورة مثل ب ،ت،ث  -3
 تسييدا واضحا.

 التسييد عشج الشظق بيؽ الحخكات الظؾيمة والقريخة. -4
 ربط الخمؾز الرؾتية بديؾلة ويدخ. -5
 التي تسمى عميو كتابة صحيحة في حجود ما تعمسو مؽ مفخدات. كتابة الكمسات -6
 إدراك العالقة بيؽ الخمؾز الرؾتية والحخوف السكتؾبة. -7
 نقل الكمسات التي يذاىجىا عمى الدبؾرة أو في كخاسة الخط نقال صحيحا. -8
 تخكيب جسل وكمسات بديظة مؽ بيؽ السفخدات التي يعخفيا تخكيبا صحيحا.  -9

 جاع نص مؽ الحاكخة يحفغو ويمكيو بظخيقة صحيحة .إستخ  -80
 (. 76-75،ص6007)سييخ كامل أحسج،

بشاء عمى ماسبق يسكؽ القؾل أن أىجاف تشسية السيارات المغؾية عشج الظفل إتدعت بديادة إىتسام     
 السخبيؽ والتخبؾييؽ بالظفؾلة كسخحمة عسخية ميسة ومؤثخة عمى باقي السخاحل العسخية لحياة الفخد.

 أنواع الطهارات المغوية :-3
 سية وىي كالتالي :تشقدؼ السيارات المغؾية إلى أربع ميارات أسا    
 مهارة القراءة:-3-1

 تعريف القراءة: -أ

(: أن السخبؾن عخفؾ القخاءة بأنيا عسمية يخاد بيا إيجاد الرمة بيؽ لغة 6086يحكخ أكخم صالح )      
الكالم والخمؾز )الكتابة( وتتألف لغة الكالم مؽ السعاني واأللفاظ التي تؤدؼ ىحه السعاني ويزيف جؾدمان 

القخاءة بأنيا عسمية نفدية لغؾية يقؾم بيا القارغ وبؾاسظتيا يقؾم بإعادة بشاء معشى غيخ عشو بأنو عخف 
الكاتب برؾرة رمؾز مكتؾبة )ألفاظ(في حيؽ يعخفيا ىؾ عمى أنيا عسمية فكخية دقيقة راقية تتسثل في حل 

 (.78،ص6086الخمؾز السكتؾبة وفيؼ معانييا )أكخم صالح ،
 مهارات القراءة: -ب
يعتسج نجاح التمسيح في تعمسو القخاءة عمى كيفية تعمسو أساسيات ليا وفيسا يمي نحجد أىؼ ىحه      

 السيارات:
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تعج مؽ أىؼ السيارات التي يحتاجيا القارغ ويتظمب التعخف كسيارة برخية ميارات  مهارة التعرف:-1
ؽ التعخف ىؾ التحقق مؽ أشكال فخعية مثل التسيد البرخؼ والتتباع البرخؼ والحاكخة البرخية والسقرؾد م

الحخوف والكمسات بالتسييد بيشيسا مشفخدة أو متتابعة، وميارات التعخف تعكذ ما يترل بالخمد الكتابي، 
تعخف العالقة بيؽ الحخوف الداكشة والرؾات اليشة،وحخوف السج وحخكات الذج والتشؾيؽ...إلخ ،كسا تختبط 

خاءة،فالقارغ كي يؤدؼ أداء صحيحا في القخاءة يجب أن يكؾن برحة القخاءة والفيؼ وتتجخل في سخعة الق
قادرا عمى الخبط الرحيح بيؽ الخمؾز وأصؾاتيا وإعظاء الخمد مقابمو الرؾتي)سسيخ عبج 

 (.89،ص6004الؾىاب،
 تعجدت تفديخات الفيؼ في القخاءة ويسكؽ عخضيا عمى الشحؾ التالي:مهارة الفهم:  -2

 مؾز المغؾية وتفديخىا أو أنو إدراك السعشى السقخوء وترؾره أو انو إستعابالفيؼ في القخاءة ىؾ شخح الخ 
 األفكار التي يعخضيا الكاتب أو أنو عبارة عؽ عسميات التفكيخ التي تحاول فػ الخمؾز السكتؾبة.

ويذيخ سسيث إلى أن الفيؼ يعتسج عمى التشبؤ في ضؾء الخبخات والسعارف و يفدخ التشبؤ عمى أنو  
لبجائل غيخ السحتسمة مؽ خالل التعخف ،بشاءا عمى تداؤالت عقمية تدتشج نغخيا عمى السعارف إستبعاد ا

 الدابقة فالفيؼ وفقا ليحه الشغخة ىؾ التؾصل إلى إجابات عؽ أسئمة.
وحرخت ميارات الفيؼ في القخاءة في الفيؼ طبقا لشؾع العسميات العقمية التي تتظمبيا القخاءة كفيؼ األفكار 

 (.94-93،ص6004والفخعية وإدراك العالقة بيشيسا.)سسيخ عبج الؾىاب،الخئيدية 
 أهطية مهارة القراءة: -ب

 تأتي أىسية القخاءة نغخا ألنيا تسثل الخكيدة األولى في الديظخة عمى المغة في:
 تزع أمام السعمؼ نسادج في السدتؾػ المغؾؼ التي يشبغي أن يرل إليو التمسيح. -
 التجيب المغؾؼ الستسيد.تقجم لمسعمؼ معالؼ  -
كي يجرس السعمؼ القخاءة بظخيقة مشغسة عميو أن يعخف لساذا يجرس ميارات معيشة ،وماذا يعمؼ؟ وكيف  -

 يعمؼ؟.
تعج السعمؾمات الخاصة بسا يحتاج التمسيح أن يتعمسو في مياراتو أكثخ أىسية بالشدبة لتعمؼ القخاءة لألنو  -

 (.88،ص6004ج يتعيؽ أنو ال يعمؼ شيئا )محسؾد جالل،لؼ يكؽ معخوف بالفرل ماذا يعمؼ؟ ق
 أساليب تظطية مهارات القراءة: -ج

 مؽ أساليب تشسية ميارات القخاءة نحكخ:
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تجريب الظالب عمى القخاءة السعبخة والسسثمة لمسعشى كحخكات اليج وتعبيخات الؾجو والعيشيؽ وىشا تبخز  -
 جسيع السخاحل ليحاكييا الظالب.أىسية القخاءة الشسؾدجية مؽ قبل السعمؼ في 

تجريب الظالب عمى القخاءة الرامتةواإلىتسام بيا فالظالب اليجيج األداء الحدؽ إال إذا فيؼ الشص حق  -
الفيؼ ولحا وجب أن يبجأ الظالب بفيؼ السعشى اإلجسالي لمشص عؽ طخيق القخاءة الرامتة واإلىتسام 

 (.35-34،ص6085ة )لبة عبج الحميؼ،بسشاقذة السعمؼ لظالبو قبل القخاءة الجيخي
معالجة الكمسات الججيجة بأكثخ مؽ طخيقة مثل إستخجاميا جسل مفيجة،ذكخالسخادف ،ذكخ السعشى، طخيقة  -

التسثيل ،طخيقة الخسؼ وىحه الظخائق كميا يشبغي أن يقؾم بيا الظالب ال السعمؼ وىشالػ طخيقة لعالج 
حدؾسة مثل معشى كمسة معجؼ وىحه الظخيقة يقؾم بيا السعمؼ الكمسات الججيجة وىي طخيقة الؾسائل الس

 نفدو.
تجريب الظالب عمى الفيؼ وتشغيؼ األفكار أثشاء القخاءة وغخس حب القخاءة في نفؾس الظالب )أكخم  -

 (.80-79،ص6086صالح،
 مهارة اإلستطاع:3-2
 :تعريف اإلستطاع-أ

األذن لحبحبات صؾتية مع إعظاءىا إنتباه خاصا يعخف دمحم رجب فزل هللا اإلستساع عمى أنو :إستكبال 
 (.68وإعسال الحىؽ لفيؼ السعشى)دمحم رجب فزل هللا ،بجون سشة ،ص

كسا يعخف اإلستساع أو القخاءة الدسعية عمى أنيا العسمية التي يدتقبل فييا اإلندان السعاني واألفكار 
الستحجث في مؾضؾع ما )راتب قاسؼ الكافية وراء ما يدسعو مؽ األلفاظ والعبارات التي يشظق بيا 

 (.95،ص6003عاشؾر،
 قدؼ التخبؾيؽ ميارات اإلستساع إلى أربع أقدام رئيدية تتسثل في : مهارات اإلستطاع : -ب

 ميارات الفيؼ ودقتو، وتتكؾن مؽ العشاصخ التالية :
 لإلستساع بفيؼ والقجرة عمى حرخ الحىؽ والتخكيد فيسا يدتسع إليو . اإلستعجاد -
 إدراك الفكخة العامة التي يجور حؾليا الحجيث. -
 إدراك األفكار األساسية لمحجيث. -
 إستخجام إشارات الدياق الرؾتية لمفيؼ. -
 القجرة عمى متابعة التعميسات الذفؾية وفيؼ السقرؾد مشيا . -
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 ميارة اإلستيعاب وتتكؾن مؽ العشاصخ التالية : -
 القجرة عمى تمخيص السدسؾع. -
 د بيؽ الحكيقة والخيال مسا يقال .التسيي -
 القجرة عمى إدراك العالقات بيؽ األفكارالسعخوضة. -
 القجرة عمى ترشيف األفكار التي تعخض ليا الستحجث. -
 ميارة التحكخ وتتسثل في: -
 القجرة عمى التعخف عمى الججيج في السدسؾع. -
 ربط الججيج السكتدب بالخبخات الدابقة. -
 بيؽ السدسؾع مؽ األفكار السعخوضة.إدراك العالقة  -
 القجرة عمى إختيار األفكار الرحيحة لإلحتفاظ بيا في الحاكخة . -
 ميارة التحوق والشقج وتترل بيا العشاصخ التالية: -
 حدؽ اإلستساع والتفاعل مع الستحجث.-
 (.70-69،ص6085القجرة عمى مذاركة الستحجث عاطفيا )أكخم صالح محسؾد خؾالجة،-
 طية اإلستطاع:أه -ب

لإلستساع أىسية كبيخة في تحريل السعمؾمات والسعارف وكحلػ في التعخف عمى كل ججيج مؽ التظؾر 
العمسي أو األخبار أو األراء كسا ليا أىسية في التعؾد عمى أداب الحؾار ومشيا حدؽ اإلصغاء لمستكمؼ 

السدسؾع بالتحميل والتقؾيؼ في ضؾء وإحتخام اآلخخ وأخج حجيثو بإىتسام باإلضافة إلى الحكؼ عمى الشص 
السعاييخ السحجدة والخاصة بالسؾضؾع كسا تكسؽ أىسية اإلستساع في تشسية القجرة عمى إستخالص الشتائج 
بيؽ سظؾر السادة السدسؾعة وتحجيج األفكار الخئيدية والثانؾية والتسييد بيشيا.)كتاب 

 (55-54،ص6006دورػ،
 أنواع اإلستطاع: -ج

 التحميمي(: اإلنتباىي، أنؾاع مؽ اإلستساع تتسثل في )اليامذي ،التقجيخؼ،ىشاك أربعة 
اإلستساع العخضي الحؼ يتؼ عشجما يكؾن الظفل مشيسكا في نذاط ما ويدتظيع  اليامذي:ىؾ اإلستساع -

 بظخيقة ىامذية أن يدتسع إلى السؾسيقى مثال أو لكمسة تقال دون أن يتؾقف عشجىا.
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اإلستساع الحؼ يقؾم بو الظفل بتخكيد ألن ما يدتسع إليو يدخه ويخيج أن يدتستع  التقجيخؼ:ىؾ اإلستساع -
 بو ،وإن كان ال يبحل مجيؾدا لفيؼ ما يدسعو ولكشو يقجره .

إنتباىو ويبحل  اإلنتباىي:الظفل يخكد إنتباىو فيو ليفيسو فيمغي كل السغاىخ التي تذتت اإلستساع -
 مجيؾد ليتابع ويفيؼ ما يقال.

تساع التحميمي: يديج اإلستساع التحميمي عؽ اإلنتباىي بأن السدتسع مظالب يخد فعل كأن يخد عمى اإلس -
 (57،ص6007سؤال يؾجو إليو أو يشقج تعميسات معيشة ترجر إليو.)ىجػ محسؾد ناشف ،

 مهارة الحديث )الكالم(3-3
 تعريف مهارة الحديث:-أ

لتحجث(ىؾ ميارة نقل السعتقجات واألحاسيذ (:أن الكالم )ا6003يحكخ نبيل عبج اليادؼ )      
واإلتجاىات والسعاني واألفكار واألحجاث ،مؽ الستحجث إلى األخخيؽ بظالقة وإندياب مع صحة في 
التعبيخ وسالمة في األداء ويشظؾؼ ىحا التعخيف عمى عشرخيؽ أساسييؽ ىسا التؾصيل ،الرحة المغؾية 

 (869،ص6003ج اليادؼ ،والشظكية وىسا قؾام عسمية الكالم )نبيل عب
ويعخف أيزا عمى أنو شكل مؽ أشكال التؾاصل مع اآلخخيؽ يعتسج بذكل أساسي عمى المغة أو       

الرؾت السشظؾؼ، والسحادثة كؾسيمة إترال ىي األكثخ تكخار أو مسارسة وإستعسال في مختمف السؾاقف 
األولى مؽ حيث األىسية في أشكال الشذاط  الحياتية،ويخؼ كثيخ مؽ السخبييؽ أن السحادثة تأتي في السختبة

 (604ص ،6009المغؾؼ مؽ بيؽ أشكال الشذاط المغؾؼ التي يحتاجيا اإلندان في حياتو.)باسؼ الحخايخة،
 مهارات التحدث: -ب

 لمتحجث مجسؾعة مؽ السيارات الفخعية التي البج عمى السعمؼ أن يدعى جاىجا لتحكيقيا لجػ الظمبة مشيا:
 مؽ مخارجيا الرحيحة .نظق الحخوف  -
 لفع كمسات دفعة واحجة دون أخظاء. -
 مخاعات مؾاضيع الؾصل. -
 قخاءة الجسل قخاءة مؾصؾلة. -
 يدجل إستجابة مشاسبة لمحجيث الحؼ يمقى عميو وكحلػ أنؾاع اإلنفعال الغالب عمى ىحا الحجيث . -
صحيح.)أكخم صالح محسؾد خؾالجة يسيد عشج الشظق بيؽ األصؾات الستذابية والسجاورة تسييد  -

 (75،ص6086
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 خطوات الكالم )التحدث(: -ج

إن عسمية الكالم ليدت حخكة بديظة تحجث فجأة ،وإنسا عسمية معقجة وعمى الخغؼ مؽ مغيخىا الفجائي إال 
 انيا تتؼ وفق ىحه الخظؾات:

يدتثار والسثيخ غالبا ما يكؾن مخحمة اإلستثارة:فقبل أن يتحجث الستحجث أو يتكمؼ بأؼ كالم البج أن  -
خارجيا ،كأن يخد الستحجث عمى مؽ أمامو أو يجيب عمى سؤال مظخوح أم يذارك في نقاش أو يكؾن 

 السثيخ إنفعال داخميا مثل )الدخور ،الغزب ،الزيق...إلخ(.

خ فيسا سيقؾل مخحمة التفكيخ:فبعج أن يدتثار اإلندان كي يتكمؼ أو يؾجج لجيو دافع الكالم يبجأ في التفكي -
 ،فيجسع األفكار ويختبيا ثؼ يتكمؼ.

 في مخحمة الريغة)صياغة األلفاظ(: وبعج أن يدتثار اإلندان ويجفع إلى الكالم ويفكخ فيسا سيقؾل يبجأ -
إنتقاء الخمؾز ، األلفاظ ، العبارات ،وإختيار المفع السشاسب الحؼ يؾصل السعشى الرحيح لمدامع مؽ 

 أقخب طخيق.

ي السخحمة األخيخة فال يكفي أن يكؾن لجػ الستكمؼ دافع الكالم وأن يفكخ ويختب أفكاره ويشتقي الشظق: وى -
مؽ األلفاظ والعبارات ما يتشاسب مع ىحه األفكار فيحه كميا عسميات داخمية فالبج أن يشظق بيا )نبيل عبج 

 (873،ص6003اليادؼ،

 أهداف تدريس الطحادثة: -ج

 ييجف تجريذ السحادثة إلى:

 شسية القجرة عمى السبادراة والتحجث عشج التمسيح وتشسية ثخوتو المغؾية .ت-

والسفخدات والتخاكيب مسا يؾلج لجييؼ إحداس بالثقة والحاجة لمتقجم  تسكيشيؼ مؽ تؾعيف معخفتيؼ بالمغة-
 والقجرة عمى اإلنجاز.

أندب الخدود والتسييد بيؽ تشسية قجرة التالميح عمى اإلبتكار والترخف في السؾاقف السختمفة وإختيار -
 البجائل الرالحة فييا لكل مؾقف.
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 تخجسة السفيؾم اإلفترالي لمغة وتجريب التمسيح عمى افترال األفعال في مؾاقف الحياة العسمية.-

تعخيض التالميح لمسؾاقف السختمفة التي يحتسل مخورىؼ بيا والتي يحتاجؾن فييا إلى مسارسة لمغة.)ىجػ  -
 (73،ص6007محسؾد الشاشف،

 مهارة الكتابة: 4 -3

 تعريف مهارة الكتابة: 

 (الكتابة بأنيا عسمية تختيب لمخمؾز الخظية ،وفق نغام معيؽ 6004يعخف سسيخ عبج الؾىاب )

و وضعيا في جسل وفقخات مع اإللسام بسا إصظمح عميو مؽ تقاليج الكتابة ،كسا أنيا تتظمب جيجا عقميا 
عيشة وتختيب األفكار والسعمؾمات والتخقيؼ )سسيخ عبج الؾىاب لتشغيؼ ىحه الجسل وربظيا بظخق م

 ( .809،ص6004،

كسا تعخف عمى أنيا إعادة تخميد المغة السشظؾقة في شكل خظي عمى ورق مؽ خالل أشكال تختبط 
ببعزيا البعض ووفق نغام معخوف إصظمح عميو أىل المغة بحيث يعج كل شكل مؽ ىحه األشكال مقابال 

عميو ،وذلػ بغخض نقل األفكار واألراء والسذاعخ مؽ كاتب إلى قارغ بؾصفيؼ  لرؾت لغؾؼ يجل
 ( .76.ص6088مدتقيميؽ)حاتؼ حديؽ البريص.

 مهارات الكتابة: -ب

إن مؽ أىؼ القجرات التي يشبغي إكتدابيا لألطفال مؽ خالل تجريبيؼ عمى األنذظة الكتابية بالخياض       
 والسجارس ما يمي:

 سسا صحيحايديل قخائتو .رسؼ الحخوف ر  -8

 كتابة كمسات مؾافقة لقؾاعج إمالئية . -6

 صياغة العبارات ،الجسل ، الفقخات السعبخة عمى األفكار والسعاني . -3

 إختيار األفكار التي يجب ان يذتسل عمييا كل لؾن مؽ ألؾان الكتابة.  -4
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 مؽ ألؾان الكتابة. تشغيؼ األفكار تشغيسا يقتزيو طبيعة كل لؾن  -5

 الديظخة عمى حخكات األصابع ،الحراع ،اليج . -6

 تعؾد الكتابة مؽ اليسيؽ إلى اليدار . -7

 مخاعات عالمات التخقيؼ . -8

 (.868،ص6004تحكخ ىجاء الحخوف .)سسيخ عبج الؾىاب ، -9

 أهطية تدريس الكتابة: -ج

وسائل اإلترال الفكخؼ بيؽ البذخ عمى مخ الدمؽ تكسؽ أىسية تجريذ الكتابة في أنيا تعج مؽ أىؼ       
وىي وسيمة لمتعبيخ عسا يجور في الشفذ والخاطخ ووسيمة لمتفكيخ السشغؼ وأداة ميسة لبيان ما تؼ تحريمو 
مؽ معمؾمة وتسثل مجال إلكتذاف مؾاىب الستعمسيؽ مؽ الشاحية األدبية ومؽ الشاحية التخبؾية فيي وسيمة 

 (.868،ص6003خيق اإلختبارات التحخيخية )دمحم رجب فزل هللا ،مؽ وسائل التقؾيؼ عؽ ط

 مراحل تعميم الكتابة لألطفال:-ح

قبل أن يبجأ األطفال الكتابة خالل الدشتيؽ األوليتيؽ مؽ السخحمة اإلبتجائية فإن اإلستعجاد ليحا        
 يمي: التعميؼ يبجأ قبل السجرسة ويسكؽ تمخيص مخاحل تعميؼ الكتابة لألطفال كسا 

إن اليجف األساسي ليحه السخحمة ىؾ إثارة اإلىتسام بتعميؼ الكتابة بيؽ األطفال مرحمة التطهيد لمكتابة:  -أ
وإعجادىؼ إلكتداب مياراتو وىحه اإلثارة وىحا اإلعجاد يتؼ مؽ خالل أنذظة تسييجية تقتخب مؽ األنذظة 

ى ىحا أنذظة تداعج األطفال فيسا بعج عمى التي مارسيا األطفال في مخحمة اإلستعجاد لمقخاءة ويزاف إل
اإلمداك بالقمؼ وأداء الحخكات السظمؾبة فاليجف مؽ ىحه السخحمة تجريب األطفال عمى التحكؼ الحخكي مؽ 

 خالل أنذظة متشؾعة .

تعميؼ الكتابة في ىحه السخحمة مدتسج مؽ الظخيقة التحميمية في القخاءة ويتؼ  مرحمة تعميم الكتابة: -ب
ام الظخيقة التخكيبية وىحا ىؾ الذكل األكثخ شيؾعا حيث يخكد الظفل عمى رسؼ الحخف بكل بإستخج

مكؾناتو ويسيد بيؽ شكمو في أول الكمسة وفي وسظيا وفي آخخىا ويفخق بيشو وبيؽ الحخوف السقاربة معو  
 الظفل عمييا. بالذكل وأيزا في ىحه السخحمة يشبغي التخكيد عمى الكتابة السذبكة )السترمة( حتى يعتاد
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وفي ىحه السخحمة يبجأ تجريذ الكتابة بالذكل السعخوف ليا في العسل  مرحمة الظضج في الكتابة: -ج
السجرسي )إمالء،خط،تعبيخ تحخيخؼ (وييجف تعميؼ كل فخع مشيا إلى تشسية ميارات الكتابة السترمة بو ثؼ 

 (،868ص6003زل هللا،تجريذ القؾاعج المغؾية  وتعميؼ اإلمالء لألطفال.)دمحم رجب ف

مؽ خالل ما سبق يسكؽ القؾل أنو مؽ الزخورؼ العسل عمى تشسية ىاتو السيارات األربع معا  حتى 
يدتظيع الظفل إكتداب المغة  مؽ جسيع جؾانبيا و بكل سيؾلة وإتقان وحتى ال تكؾن لجيو مذاكل في ىحه 

 السيارات في السخاحل الالحقة  . 

 إكتساب الطهارات المغوية : العوامل التي تساعد عمى -4

 يتأثخ إكتداب السيارات المغؾية بعؾامل إكتداب المغة ككل وفي مايمي نحكخ بعض ىحه العؾامل :

 السسارسة والتكخار :بحيث تسارس المغة برؾرة طبيعية وفي مؾافق حياتية متججدة .-

 تو في تعمؼ السديج .الفيؼ والتعمؼ : كمسا زاد التؾاصل والفيؼ زاد تفاعل الظفل وزادت رغب-

 التؾجيو: تؾجيو األطفال ألخظائيؼ ضسؽ جؾ ىادغ .-

 الحكاء: وإرتباطو بالسحرؾل المفغي عشج الظفل . -

الؾسط اإلجتساعي والحالة اإلقترادية: وججت رابظة قؾية بيؽ الحالة اإلجتساعية والؾضع اإلقترادؼ -
والبيئة ومجػ تأثيخىؼ في تشسية ميارات الظفل المغؾية ،عالوة عمى ذلػ فإن األطفال األشج فقخا تتجنى 

 . أرائيؼؾضؾح عؽ مياراتيؼ المغؾية و أطفال البيئة اإلجتساعية  يتكمسؾن تمقائيا ويعبخون ب

البيئة المغؾية: أؼ القخاءة والكتابة في السشدل ودورىا في إكتداب ميارات اؼ لغة .)أحسج نايل  -
 (.84.ص6008الغخيخ،

مؽ خالل ما سبق ندتشتج أن إكتداب السيارات المغؾية يتأثخ بعؾامل ذاتية متعمقة بالفخد وبعؾامل        
 خارجية تخجع إلى البيئة السحيظة .

 أسس تعميم الطهارات المغوية: -5
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يعتسج تعميؼ السيارة عمى معخفة األسذ التي تدبق عسمية تعمسيا وذكخ أكخم صالح محسؾد خؾالجة       
 ( مجسؾعة مؽ األسذ ىي :6086)

مخاعات درجة الشسؾ العقمي والبجني لمستعمؼ: لكل مخحمة مؽ الشسؾ العقمي والبجني إستعجاداتيا الخاصة  -أ
 ا ال يجب أن يعمؼ ميارة ال تتشاسب و مدتؾػ تفكيخه . بيا لح

مخاعات اليجوء الشفدي : فاإلضظخاب الشفدي أو الحخكي يأثخ سمبا عمى أداء السيارة وعسمية تعميسيا  -ب
 و لحلػ يجب إبعاد التؾتخات الشفدية  والحخكية طؾال فتخة تعميؼ السيارات .

في التعميؼ تعج شخطا أساسي لكل عسمية مؽ عسميات التعمؼ فال  مخاعات دافعية الستعمؼ : رغبة الستعمؼ -ج
بج أن تتفق السيارة مع السيؾالت الذخرية لمستعمؼ فالحؼ اليخغب في تعمؼ القخاءة أو الكتابة ال يسكؽ أن 

 يكتدبيا.

ا مخاعات درجة تعقيج السيارة: لكل ميارة خؾاصيا وإذا عخفشا ىحه الخؾاص أمكؽ تؾصيميا لمستعمؼ بس-د
يتشاسب و درجة تعقيجىا مؽ خالل إستخجام أصح الظخق التي تداعج عمى التعمؼ والتؾصل الرحيح ليا) 

 (.60-59.ص6086أكخم صالح محسؾد خؾالجة.

 إن معخفة وعسل السعمؼ بيحه األسذ مؽ شأنو أن يدسح لمتمسيح تعمؼ السيارات المغؾية بيدخ وسيؾلة .

 أساليب تظطية الطهارات المغوية: -6

ىشاك أساليب متعجدة تعسل عمى تشسية السيارات المغؾية  وإستخجام الؾسائل البرخية في تقجيؼ        
صؾرة لتمػ السفاليؼ وأمثمة مؽ األدوات التي يدتخجميا الستكمؼ في حياتو اليؾمية وعخض نسادج 

 ومجدسات لتمػ السيارات مسا يديل عمى الستعمؼ إكتدابيا:

وتيتؼ ىحه السيارة بإختيار أجداء السعمؾمات وتزؼ ميارة تحجيج السذكمة  أسمؾب ميارات التخكيد: -8
 وميارة صياغة األىجاف .

أسمؾب ميارة جسع السعمؾمات :وتيتؼ ىحه السيارات بتشغيؼ السعمؾمات إستخجاميا وتزؼ ميارة السقارنة -6
تخكة والتسثيل أؼ بيؽ شيئييؽ والترشيف أو وضع األشياء أو السفخدات في مجسؾعات وفق خرائص مذ

 (.39،ص6086تسثيل صؾرة السعمؾمات )أكخم محسؾد خؾادة،
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 أسمؾب لعب األدوار : يقرج بالمعب الخيالي وتسثيل األدوار والسدخحيات الجرامية و المعب الجرامي.-3

أسمؾب إستخجام األلعاب واألدوات لتشسية السفاليؼ المغؾية: األلعاب مؽ األشياء السحببة لألطفال، -4
يقبمؾن عمييا بذغف وحب ويذعخ الظفل فييا بحاتو وأن لو دورا يؤديو )أحسج طعيسة 

 (.49.50(ص6007)

وتعجد أساليب تشسية السيارات المغؾية إال أن إستخجام أسمؾب  مسا سبق يسكؽ القؾل أن مع إختالف      
إلى أنيا تزيف  ةح إضافواحج أو اكثخ  مؽ قبل السخبؾن يتيح ليؼ تقخيب وتدييل وصؾل السعمؾمة لمتمسي

 إلى العسمية التعميسية الحيؾية والتججيج وتجحب الستعمؼ ليا مسا يديج مؽ نذاطو وإقبالو عمييا .  
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 خالصة الفصل :
في تعمؼ أؼ لغة ، فمكي  إتقان  السيارات المغؾية )الكتابة ، قخاءة ، استساع ، تحجث (  أساس يعتبخ      

مع بعزيا البعض متكاممة غيخ ات بجون أؼ مذاكل وجب تشسية ىحه السيار  تشسؾ وتتظؾر لغة الظفل
مشفرمة ولقج تزسؽ ىحا الفرل الحجيث عؽ  السيارات المغؾية فقج تظخقشا  فيو إلى تعخيف السيارات 

إلى أنؾاع ىحه السيارات وأيزا العؾامل التي تداعج  ةالمغؾية  وأىجاف تشسية ىحه السيارات عشج الظفل إضاف
ى إكتداب ىحه السيارات نغخا لألىسية تشسيتيا عشج الظفل كحلػ أسذ تعميؼ السيارات المغؾية وأىؼ عم

 األساليب التي يسكؽ لمسخبي األخج بيا لتشسية ىحه السيارات .

 



 الخاتمة
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يعتبر مهضهع التعميم التحزيري من أهم السهضهعات التربهية التي عرفت اهتساما كبيرا من          
قبل السربين والتربهيين والدارسين في اآلونة االخيرة فهه يسثل األساس الدي يبشى عميه التعميم 

والتقاليد  تاالتجاهات والقيم والعادااالساسي وهه بسثابة تسهيد لمسرحمة االبتدائية ،ويعد وسيمة لغرس 
انساط الدمهك والتفكير السختمفة ويقهم فيها بالعديد من   ألطفال ما قبل السدرسة ففيها يكتدب الطفل

اضافة الى ان من السسارسات التي يحاول من خاللها ان يكتذف نفده ومحيطه ويمبي حاجاته   
ن لمطفل من كل الشهاحي )عقمي ،انفعالي ،اجتساعي تحقيق الشسه الدميم والستهاز اهدافه االساسية 

عمى ازدهار  التعميم التحزيري كذلك يعسل   وتغطية جهانب الشقص في التربية العائمية ،لغهي...(
شخرية الطفل وتشسية لغته من خالل الشذاطات التي يسارسها في القدم والتي تدسح له باكتداب 

ت المغهية األساسية )القراءة ،الكتابة ،االستساع ،التحدث( بحدب السهارات السختمفة وامن بيشها السهارا
 الكفاءات السدطرة سابقا.

 

    

. 
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 عالم الكتاب. القاىخة:
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 .)محكخة  ماستخ ( وىخان : جامعة وىخان.التحزيرية
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 ملخص الدراسة:

هجفت الجراسة الى معخفت دور التعميم التحضيخي في تظطية الطهارات المغهية لجى التالميح من وجهة نظخ 
معمطي السظة اولى  ابتجائي وباالعتطاد عمى الجراسات الطشابهة  واالطار الظظخي  تهصمظا الى ان لمتعميم 

ءة ،الكتابة، االستطاع، الحجيث ( التحضيخي دور ايجابي، في تظطية  الطهارات المغهية االساسية )القخا
انطالقا من الهضعيات واالنشطة التعميطية في الجانب المغهي الطجرجة في مظهاج التعميم التحضيخي بحيث 

تعطل عمى اتقانه واكتسابه لمكفاءات التي تجعمه في نهاية التعميم التحضيخي قادرا عمى الحجيث بصفة  
التفخقة بين الحخوف الطتشابهة في القخاءة  ، اضافة الى  تظطية  سميطة ،كتابة الحخوف بطخيقة صحيحة ، 

 معارفهم ومجركاتهم العمطية والطعخفية .

.  
 

 

 


