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التعبير والكتابة

أنشطتي األولى 

روضتي

5 - 4
سنوات



مقّدمة لـجنة الّتاأليف 

ا بسـم الله الّرحمــن الّرحيـم

م�شتوى  في  وبناتنا  ابنائنا  اإلى  المّوجه  الكتاب  هذا  اأيديكم  بين  ن�شع  اأن  ي�شرنا   

الرو�شة (ما قبل الّتح�شيري) وهو ثمرة �شنوات طويلة من العمل الجاّد والّتجارب 

الّثرّية مع الأطفال، وقد اعتمدنا فيه مبداأ الّتي�شير وحر�شنا على اأن يكون الّتعّلم من 

خالله مريحا وم�شّوقا.

ويهدف الكتاب اإلى:

1. تعويد الطفل على الأ�شوات العربّية وجر�شها.

حيحة. 2. تدريبه على النطق بها نطقًا �شليما يراعي مخارجها ال�شّ

عليها  الّتعّرف  من  يتمكن  حتى  العربّية  الحروف  اأ�شكال  على  ب�شره  تعويد   .3

وقراءتها وكتابتها.

4. اك�شابه زاداً لغويًا من المفردات والّتراكيب الب�شيطة يالئم �شّنه ومحيطه.

والكلمات  المعبرة  وال�شورة  الوا�شحة  الكتابة  اعتمدنا  الأهداف  هذه  ولتحقيق 

الب�شيطة في بنائها وال�شهلة في نطقها والهادفة في معناها. كما عملنا على اأن تكون 

معرفة  على  وتعينه  المالحظة  دّقة  الّطفل  لدى  تنمي  وم�شّوقة،  متنوعة  التمارين 

الحروف والّتمييز بينها بكل ي�شر...



با حّقا، ت�شتهيه اأنف�س النا�شئة وُتقبل عليه اأذهانهم  وحّتى يكون هذا الكتاب، مرِغّ

في هذا الع�شر الذي ما اٱنفّكت تتنّوع و�شائط المعرفة فيه وتتكاثر و�شائل الإعالم 

المدر�شي الكتاب  م�شاحة  من  بذلك  م�شّيقًة  والّرقمّية،  والمرئّية  الم�شموعة 

 في �شكله الكال�شيكي، كان لزاما اأن نرفده بو�شائط اأخرى حّية، م�شّوقة، وع�شرّية، 

تعيد اإليه منزلته الأولى.

المعلمين  ندعو  فاإننا  رقمّية  و�شائط  من  يكّمله  وما  التاأليف  هذا  نقدم  اإذ  ونحن 

المرن  الأ�شلوب  على  بالعتماد  محتواه  تنزيل  على  يحر�شوا  اأن  اإلى  الولياء  و 

تعّلمها.كما  في  والّرغبة  العربّية  الّلغة  حب  الطفل  في  يغر�شوا  حّتى  والمن�ّشط 

ندعوهم اأي�شًا اإلى اأن يبذلوا لنا من الن�شح ما يرقى بهذا العمل نحو الأف�شل.

 

والله من وراء القصد وهو الـمعين .
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اْلأَْعــــَداُد

 َواِحــٌد

ــةٌَخْم�َسـةٌاأَْربَـَعــةٌ  �ِسـتَـّ

ِتـ�ْسـَعـةٌ �َسـْبـَعـةٌ ثَـَماِنـيَـةٌ

 ثَـاَلثَــةٌ  ِاثْـنَــاِن
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