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  التأهيل اللغويبرنامج 


 :مقدمة 

دناا نباااعا اناا،ا دقااًنلضقناا بد اا ا دأهلاا،افااتبااادرنًعلااتديااالدا اااعددا،روااًااد لنًنااً نًحرصااانطالقاً ناا 

، ا يلاًدبااًا ينلا لسادطل االسادرادليلً دا ننلاً ا بسالطلا داضلد ن باضلندأخرل  غدلً  غديل ادأهل، لبرنًنج

:  تنراح،هضا برنًنجسدق د

 

   ألولٌةاتطوٌر المهارات  مرحلة -1

.دننللاالندبًهدا درقلز -

.ا،اراكا بصريدننله -

.ا،اراكا سناضدننله -

 .ا دظلنللا ناًرا دطدلر -

 .ًهلددا االقً دقدل ا نن -



 االستقبالٌة بناء اللغة  مرحلة  -1

ا دارفا ربطددننللناًرة -

 ا نا،دا نًع،دارفعلتا  -
 ا صلغا قالنللا دارفعلت -



 :بناء اللغة التعبٌرٌة  مرحلة -3

 .نخدلنلدسنلهاألولًءا نندنلل  تفئً  -
 .دقدل ا ين،داسدخااداألفاً، -

 .ا ين دا نثنتا ننراداسدخااد -

 .دحردفا يرا ظردفدا  نًئراسدخااد -

 .دا ند ًاا اسدخاادا صنً  -

.ا يصصداألحااثسرا -
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 تةبيقي النطة  األ

 

 

I. األولٌةتطوٌر المهارات  مرحلة : 
 : الهدف التدرٌبً 

دننللا ناًرا ا لغدللفضسندادهاألد ضدالغنتعناًفضعددطدلرناًرا داللنللعد لللحدًياًق،طن،هددقدل 

 .دا نارفللداالدصً للدااليدنًعلل

 

 تنمٌة االنتباه والتركٌز : أوال 
 هادءدعلتا قرسضبًسديال للا يلدس. 

 ديًه،ا سلدكا غلرنسدحبدبً نقًفأةدازلزا سلدكا نسدحب لطن،. 

 . دارلبفضاا نسدخانلاألادا عدا ناربن ا دداص،ا بصري

 اآلدللبًألنوطلاالندبًهلدننل: 

 دا بًز،ا نقابً ا اًب -
 ا اًبا ندًهً دا نطًبيل -

 نلد ا خرزا   دنوًط -
 ا نخدلنلاألوقً،ددلدل رسد -

 

 : البصري اإلدراك ةتنمٌ  :ثانٌاً 

 دا اقسا قبلر  تن ا صغلراألحيًدنخدلنلنقابً ا دردلب. 

 ،ا طن،اندبًهدديلهددا دايبا بصريع اًبا بًز. 

 اائرللعدنسديلنلرسدخطدطا دآزرا بصريا حرقضفض. 

  نخدلنلعباًا صًبلا اافن. 

 :ادعنثللذ كاألوقً،عنوطل

.ا اناسللا دارفدا دنللزبل األوقً، -
 .بً،صب ا اناسللددب األوقً، -

 .بً يلدددب نيطاألوقً، -
 .ا ندوًبالاألوقً،ن ًهًة -

 .لدلدل عوقً،نرسدن -

 :ادعنثللذ كاألحيًدلعنوط
.ا ندوًبالاألحيًدن ًهًة -

 .دسلس،فضدردلباألحيًد -

 :ادعنثللذ كاأل دا لعنوط 

 .األ دا نخدلنلنقابً نطًبيل -

 .دينل األوقً،ذا ا لد ا داحا -

 .ربطاأل دا ن األولًء -
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 : السمعً اإلدراك ةتنمٌ :ثالثاً 

 السمعً ستقبالاال : 

 .عناسنًعا نؤثرا،وًرة نظلًعداالسديًبللطلبن ا طن، -

 مصدر الصوت تحدٌد : 

ا دارفعلتفضا لادي نسًعاها طن،ا دديلهلسدخادا نارب.نخدلنلاديًهً فضعصدا  صاار -

 .اديًها صد 

 السمعً التمٌٌز : 

 (اعوخًصانداصال حلدانً )للبلئا دنلزبل عصدا  -

قًن األصدا عدا قلنً عدا ين، ذالحااقارا ا طن،بأ حسبين،ا قلنً عدا دنللزبل ا  -

 .نخدلنل/ندوًباه

 السمعً اإلدراك : 

 .ا قلنً عدا ين،داألصدا نًسن ن  عًاةدارلبا طن،علت -

 

 : المهارات الوظٌفٌة تطوٌر :رابعاً 

 األحيًدنخدلنلا دقدفااخ،عدخًرجعوقً،اا ينزاا نوضا حرقللدننلها ناًرا . 

 دا صدرا اناسللا دارلبعلتا يصدا دلدل درسداألوقً،. 

 ع طرلقا حرقضا بصريآزرا د: 

 بنًءاألبراجبً نقابً ابً،صب ا رسد -
 بً انتا لاباا دلدل دا يصاع اًبا بًز، -

 ا لاببً صلصً،اا بسلطلا ندسليللًآلال با لاب -
 .صغلرعدرنضعقلًسا رن،ااخ،دعًءقبلرارنضا حليً علتا اندا -

 ن خال،ا نطيضدننللاألااءا دظلنض: 

 دنرلنً ديدللع للا لسً  -
 (ا ننخدا ونط)دنرلنً ديدللا ننس -

 دنرلنً ديدللع ال ا ونًهدا خال  -
 ديدللحرقلا نقل  -




 : تكوٌن المفهوم :خامساً 

 مضاهاةالمطابقة وال : 

 .ا ندوًبالدا صدرا نيسنً  -
 . لدظلنلبً نسبلادا األ -

 والفئة تصنٌفال : 

 .ا خ.....ا خ ردا اا نًقال:نث،نخدلنلفئً   تا نندنللدا صدرا نيسنً  -
  مفهوم التشابه و االختالف: 

 .نخدلنلفئً   تا نندنللعدا صدرا نيسنً نارفهعديها وبهداالخدالفبل  -

 المكانٌة مفهوم : 

 .عسن،/ععلت:،نث -
 الزمنٌة  مفهوم: 

 .ا ونس/ا ناًر:نث، -

  السبب والنتٌجة: 

 .نناددقب،دباا:دا نسببً انث،نارفلا صللبل ا ندًئج -
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II. االستقبالٌة  اللغةبناء  مرحلة: 

 
 : الهدف التدرٌبً   

.دربطاًبنا دالداًا لنظللاألولًءددنللزهًا دارفعلتهد ليًاقارةعلتا نادا لغدين خال،   

 

 الضمنٌة مجموعات الالتعرف على و الفهم واالستٌعاب تنمٌة مهارة : 

ا نوردبً دا نأقدال اا خ ردا دا نًقالاا طلدردا حلدانً اا نالبساعيزاءا يسداعفراااألسرة
دلددذ كا........األحيًدداألوقً،ااأل دا ادسًئ،ا نداصال اعادا ا طاًدااألثًثدا ننز،عيازةا

:ن خال،

 :ألوفة المو الصور  والمجسماتاأللعاب التعرف على  -

o ا نيندعً ا سًبيلليددا نارببدارلبا طن،علتنارفه

 
 :مع الصور  األلعاب والمجسماتربط  -

o ثاادل اا ا صاادرااأللساارا يًناابفااضطًد االا ناا عادا ا لااابعلاات3-1ليااددا نااارببد اا 

 .األلن ا يًنبفضا طًد لعلتا ننًثلل

o ل ً لنبا ننًثللبً صدرةا لسًرن ا لابللطًبقلطلبن ا طن،ع  

.لا يطةصدرن (قطهنيسد)نطًبيل:ً،نث

 : و الصورالتمٌٌز بٌن أدوات اللعب  -

o .ا نيندعً ا صدرن عدا نيسنلن عادا ا لابعاابًخدلًرليددا نارب

o عنًدا طن،األرض/ا طًد لل  ا ناربهذها نؤثرا علت 

o ا لغااالا نرحلااللساادخادا ناااربفااتهااذه.  لااهلواالرع ا طناا،لطلاابناا لحااااا ناااربعنصاارد

.........ـا ععطنضا........علتعور؟؟ا......ــا عل :ً،نثا لطن،ا ننادنل

o :  ضا طن،ن دطدراسديًبلهذاا دنرل صادبلدزااا

ا خ....؟بهدود...؟دودفبه....؟دسن بها ذيا وضءنًهد -

؟نرقباًا لضا حلدانً عل  -

نأقلاً؟ا لضا طلدرعل  -

؟ا حللبنأخذننها لض ا حلداعل  -

 ؟نرقباًا لضا نداصال عل  -

 

 الفعل ومن ٌقوم به  التعرف على: 
 

o (لصحدالأق،الورباللابالوًهاالنًد)عفاً،ا حلًةا لدنلل 

o (ل حكالبقتالصرخالبدسدالدأ د)عفاً،ا نوًعر

o (دطبخاديط ادغطتادرنتادودى)عفاً،ا نطبخ

o (ليرعالقدبالرسداليلبالرقبا بًص)عفاً،ا نارسل

o (لرقضاللاببً قرةالينزالدسلقالدز ج)عفاً،ا حاليل

o (ًبد لندحا بًباليط بً سقل السدحدبً ص)عفاً،األادا 

o (لغس،دياهالنظفعسنًنهاليصعظًفرهالغس،لاله)االسديال للعفاً،

o (لصلحا سلًرةالخبزا خبزاليط ا لحدالبل لودرى)عفاً،نانلل

o (لرف لاهالرق،النًداليفاليلس)حرقللعفاً،

o (لخسرالندزالرنتالسبحالرقض)عفاً،رلً لل
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 :التدرٌب 

ديالزصدر نيندعلاألفاً،ا سًبيل -

األفاً،لصدرن نيندع4بًخدلًرليددا نارب -
عنًدا طن،ا طًد لل  ا ناربهذها نؤثرا علت -

 .ا ذيلذقرها نؤثر  تلطلبن ا طن،ع لولر -


III. بناء اللغة التعبٌرٌة برنامج : 

 
 : الهدف التدرٌبً 

 .د ندًجدحاا  غدلل اًاال لدنانتدا ندرفد ديضا نسدديا ندند ديضهددطدلر

 :مفردات ال ةتسمٌ -1
دا ننز،اعيازةا نوردبً دا نأقدال اا خ ردا دا نًقالاا نالبساعيزاءا يسداعفراااألسرة

األعاااااألحيًدداألوقً،ااأل دا ادسًئ،ا نداصال اا طلدردا حلدانً اعادا ا طاًدااألثًث

 :التدرٌب 

 ن عادا ا لابعدا صدر3-1ليددا نارببًخدلًر

 األولًءللطلبن ا طن،دسنل

 :بً دً ضفلنق نسًعادها وضء دلدنق ا طن،ن دسنله ذا

.ا قلنلدقرار -
 . لقلنلاألد، نيط ا صد عدا عطًء -
 .ديللاندا  ا نطق -

 

 : اللفظًالتوسٌع  -2
ن خال،.يالاةنالدنً  عطًئهن ن قلندل بسلطلليددا نارببدارلبا طن،علتدقدل ين،

:انثً، ألسئللاالسديًبل

 ؟قدفداقدعذ ؟اعناكقدلا؟

 ً؟ا بيرةنًذاداطلن 

 ن األسئللا حدارللا خ.......؟ا لددفطر نًذا. 

 

 : المركبة الجملةبناء  -3
:لاآلدلا لغدللدا يداعاددالا صحلحلليددا نارببدارلبا طن،علتدقدل ا ين،

 .دا نناد،بهاسدخااداألفاً، .2
.اسدخاادحردفا يردا اطف .1

 .ا نثنتدا ين ين،اسدخااد .3
 .دا صنً اسدخاادا  نًئر .4

 .ا نقًنللظردفاسدخاادا  .5
 .اسدخاادزن ا نا، .6

 

: القصصواألحداث  سرد -4

.سرااألحااثا دضنرباًلدنلً با طن،علتلدار -

 .ا بسلطلا نصدرةسراباضا يصصدارلبا طن،علض -



. كالم التلقائًالسٌاق  فً اللغةاستخدام  -5


