
 

 

 المرحلة األولى من رياض األطفال: 

 السادة أولياء األمور... 

مرحبًا بكم في عام دراسي جديد ، ويسعدنا أن نوضح لكم الخطوط العريضة التي نعتمممد عملميم ما فمي تمدريم  الملم مة 

 العربية في هذه المرحلة. 

  .عدد حصص الل ة العربية في هذه المرحلة ثالث حصص فقط خالل األسبوع 

  يدر  األطفال خالل هذا العام حروف الل ة العربية مع التوضيح أننا نعتمد في التدري  على أصوات الحروف

وليست أسمائ ا لنس ل على الطفل عملية القراءة فيما بعد، ألن الطفل حين يقرأ كلمة مثل ) أسد ( لمن يسمتمطمع 

 د (.  -سه  -دال ( ولكن سينطق صوت الحرف ليقرأها ) أه  -سين  -قراءت ا ) ألف 

  حرف متشابً ا شكاًل أو صوتًا، مما يجعل الطفل  82حرف من بين ا  82ونود أن نوضح أن حروف الل ة العربية

يخلط بين هذه الحروف المتشاب ة في هذه المرحلة فال داعي للقلق إذا واج تم هذا مع طفلمكمم ، حميمث أنمنما نمقموم 

 بالتكرار والمراجعة لمواج ة هذه المشكلة. 

  لكل طفل كتاب لل ة العربية يتعلم فيه كتابة الحرف وبعض التدريبات البسيطة التي تساعد في التأكيد عملمى شمكمل

 وصوت كل حرف. 

  يتم إرسال الكتاب الخاص بالطفل في ن اية العام الدراسي فقط ، ولكن يتم توضيح خطة العمل خالل األسبوع وما

 تم دراسته في المدرسة من خالل النشرة األسبوعية. 

  ( الواجبات : يتم إرسال الواجب أيًضا من خالل النشرة األسبوعيةnews letter  والذي يمكمون عمبمارة عمن ،)

أوراق عمل بسيطة تشبه ما تم التدريب عليه في الكتاب المدرسي و أحيانًا يمكمون المواجمب عمبمارة عمن  بمعمض 

األنشطة على الحرف، حيث يستطيع الطفل إنجازه بمفرده، وبرجاء إتاحة الفرصة لملمطمفمل متمممام همذا المواجمب 

 بنفسه. 

  .نعتمد في هذه المرحلة على أساليب التعزيز للحصول على أفضل نتيجة من الطفل 

  سوف نقوم بإعداد ورشة عمل ألولياء أمور هذه المرحلة قريبًا لتوضيح خطة العمل خالل العام ، وكيف يمكننا أن

 ندعم أطفالنا في الل ة العربية في هذه المرحلة، ونرد من خالل ا على جميع استفساراتكم. 

  أ. زهرة (  -معلمات هذه المرحلة ) أ. إيمان 
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Dear FS1 Parents,  

Welcome to the new academic year.  Please see our guidance below on teaching 

Arabic at this first stage.   

 

 Arabic in FS1 is 3 lessons per week.   

 Lessons focus on the Arabic Alphabet. 

 We rely on teaching these letters to their sounds, not the name of the    

letters (phonetically).   This supports a more successful transition to 

reading and writing.  

 Each child has an Arabic book.   It is kept at school but will be sent home 

at the end of the year.  

 You can follow what we are doing through the FS1 Weekly Newsletter, 

which contains an Arabic section. 

 If we feel a child needs extra support in Arabic lessons we will rely on     

in-class boosters to ensure each child is achieving their true potential. 

 

Later in the term we will be holding a workshop for parents where we will cover 

this in more detail, including how you can support your child in learning Arabic at 

home, as well as answering any questions you may have. 

 

Arabic teachers for FS1 are Ms Zahra Jawad & Ms Eman Sayed. 
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