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Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt 

يیبددأأ االتعلمم قبلل   
رريیاضض ااألططفالل  

ططوويیلة   فتررةةب  
تووصيیاتت بشأنن ااالنتقالل منن مررحلة ما قبلل االمددررسة 

رريیاضض ااألططفالل إإلى  
لمررااحلل االددررااسيیة االتاليیة؟للرريیاضض ااألططفالل وو ممإإعدداادد ططفلك ووننترريیددهھھھلل   
االحيیاةة االيیووميیة٬،  مماررسة مناحىفي  تشرركهھوو بإنتباههططفلكك  فعنددما ترراافققغيیررعادديي:  يیئايیحتاجج شآل ااألمرر
ووبهھذذاا يیكتسبب ااألططفالل خبررااتت هھھھامة فى االتعلمم٬، االتى ستكوونن مهھمة . وونمووههشجيیعهھ تأأسلووبب لهھذذاا هھھھوو أأفضلل ف

      www.kinder-4.ch ووفى مووقع  أأيیضا لنمووهھھھمم ووتعلمهھمم بعدد ذذلكك فى رريیاضض ااألططفالل وواالمددااررسس.
  .لكلل ططفلليیمكنن أأنن تكوونن مكانن تعلمم ممتاززاا االحيیاةة ااألسرريیة  أأنن كيیففتبيّینن لة منن ااألفالمم االقصيیررةة كأمث 40
هھھھوو . وولذذلكك٬، فإنن االقصدد منن االنصائح االتاليیة بططررقق صحيیحة أأططفالهھمم عاططفيیا يیددعمم ااآلباءبشكلل عامم٬، وو

.مجمووعة متكاملة منن ااألفكاررعررضض ل  
للتقددمم فى هھھھذذاا االططرريیقق٬، ووبقددرر ااإلمكانن تترركهھ   هھ٬، ووتشجعبسررووررططفلكك نجاحاتت تتططلع إإلى  ككأأن ٬،في االمقددمة

.أقصى حدد ممكننبليیعملل وويیكتسبب االخبررةة بنفسهھ   

نن ووتفكررااللغة االتي  بذذااتت هھمعنن ووهھھھلل تتحددثوو ؟ مممع ططفلك ننلـووتووااصهھھھلل ت  االتحددثث
؟بهھا  

يیجبب  أأنن عـنـددما نتحددثث معهھمم ف ؛بشكلل أأفضللددموونن لغـوويیا ـيیتقااألططفالل 
.كى يیعبرروواا عنن أأنفسهھمم نعططيیهھمم االفررصة  

ااآلباء بططالقة ووثقة٬، فإنهھمم يیكتسبوونن يیتكلمم بهھا تعلمم ااألططفالل االلغة االتي  إإذذاا
ووأأذذاا تعددددتت لغاتت أأآلباء٬، يیجبب بهھذذاا أأسـسا جيیددةة لتعلمم لغاتت أأخررىى. 

ااإلتفاقق على قاعددةة ووااضحة عنن االلغة االتى يیجبب االتحددثث بهھا.  

                                                    تحددثث معهھتووعليیهھ  أأقررهھھھلل تططفلكك٬، وومع االكتبب االمصووررةة  هھھھلل تشاهھھھدد   ااالستماعع
حكايیاتت ووقصصص ووهھھھلل تقصص عليیهھ ؟ ماجاء بهھا منن معلووماتتحوولل 
أأخررىى؟  

للتعلمم في  اننهھھھامووحسنن ااالستماعع وواالترركيیزز هھھھما شررططانن أأساسيیانن 
هھھھوو ووقتت الحقق لقررااءةة وواالكتابة في ااااألططفالل على يیسهھلل  ماموواالمددررسة. 

للكتبب وواالصوورر وواالكتابة.إإستمتاعهھمم ووحبهھمم فى ووقتت مبكرر   
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هھھھلل تترركوونن لططفلكمم٬، كلما كانن ذذلكك ممكنا٬، أأشيیاًء منن االحيیاةة االيیووميیة   ااإلددررااكك

(على سبيیلل االمثالل٬، ااألثاثث٬، ليیلمسهھا٬، وويیلتقططهھا بيیددهه وويیددررسهھا بكلل حووااسهھ 
ووهھھھلل تلقنوونهھ أأسماء لخ)؟ اا االمأكووالتت ووااألووااني٬،أأددووااتت ااألكلل االمالبسس٬، 

؟ووتشررحوونن لهھ كيیفيیة إإستعمالهھا االعناصررهھھھذذهه   

االعالمم االذذىى  إإددررااككفف ووااإلستططالعع وويیرريیددوونن وونن لإلستكشامحبااألططفالل 
كال معنيیيیهھ: االلمسس وواالفهھمم.فى  مهھمم . ووااإلددررااككيیعيیشوونهھ  
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أأوو يیصحبكمم فى االتسووقق االططبيیعة؟  بيینن أأحضانن مممع ططفلك هھھھلل تتجوولوونن  االخبررةة
ووفى ووررشة االعملل ووغـررفة االغسيیلل؟ ووهھھھلل تسمحوونن لهھ بلمسس ااألشيیاء فى 

هھھھذذهه ااألماكنن وورربما ااستعمالهھا٬، ووفى بعضض ااألحيیانن قدد تتسخ مالبسهھ؟  
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مم بالكثيیرر منن ططفلكبخووضض مثلل هھھھذذهه االتجارربب االعدديیددةة٬، تززدداادد معررفة 
مناحى االحيیاةة٬، وويیتعلمم ااحترراامم االقووااعدد ووتططبيیقهھا.  

 

االجهھدد االذذااتى  –هھھھلل يیمكنن لططفلكمم أأنن يیقوومم بعملل شيیئ بنفسهھ   حتى لوو ااستغررقق إإتمامهھ  
مالبسهھ٬، أأوو االذذهھھھابب إإلى  ووقتا ططوويیال أأوو لنن يیكللل بالنجاحح ( مثال إإررتددااء

٬، أأوو تجهھيیزز االمنضددةة لتناوولل االططعامم٬، أأوو تقشيیرر االتفاحح...االخ)؟ ددووررةة االميیاهه
االبحثث بنفسهھ عنن حلل لمشكلة ما٬، ووتعاوونووهه فى تخططى هھھھلل تشجعـووهه على 

االمصاعبب االتى تقابلهھ؟   
 مستقلل . االعملل االووتنفيیذذهھھھا بأنفسهھممااألططفالل إإلى االووقتت إلتقانن االمهھامم يیحتاجج 

.ة وويیعططيیهھ االثقة بالنفسسيیمددررسااللحيیاةة لططفلكمم االل سهھّ يیُ   
 

للعبب سـوويیا اا       ؟أأططفالل آآخرريیننبانتظظامم مع ووسـوويیا االلعبب إإمكانيیة لددىى ططفلكمم هھھھلل     

يیررااعـوونن االجانبب ااآلخرر وويیظظفـرروونن مم: ااألططفالل االكثيیرر عنن بعضهھيیتعلمم 
كلل هھھھذذاا يیسهّھلل لططفلكمم  وويیحاوولوونن تفهھمم وومساعددةة ااآلخرريینن. ٬،ببغيیتهھمم

.االتعايیشش االجيیدد فى فصلل االددررااسة وويیثّبتت مكانتهھ فيیهھ  

 

عنددما يیتعلقق ااألمرر رريیاضض ااألططفالل؟٬، ططفليهھھھى االقددررااتت االتى يینبغى توواافررهھھھا فى ما  
االططفلل. ننليیسس هھھھناكك شـررووطط لددخوولل رريیاضض ااألططالل سـووىى س  

:بالفعلل االتجارربب االتاليیةخاضض وولكنن منن االمفيیدد لططفلكك إإذذاا كانن قدد   
• ٬،وواالتووااززنن ٬،تسلققاال٬، وواالجررىىااللعبب مع ااألططفالل ااآلخرريینن٬،    
• ٬،هھنن وواالدديیعمكنن فصلهھ لبضع ساعاتت إإذذاا أأ   
• ٬،يیلصقق بالصمغوو ٬، أقالمم االررصاصصبررسمم وويی٬، بالمقصص االووررققيیقصص    
• ٬،ووخلع مالبسهھ بنفسهھ إإررتددااء   
• ٬،ددووررةة االميیاههإإلى  بمفررددههذذهھھھابب اال   
• ااألسنانن بالفررشاةة٬،تنظظيیفف غسلل االيیدديینن وواالفمم ووااألنفف وو   
• ٬،منهھ ططلببما يیااأللمانيیة ووتنفيیذذ  باللغةفهھمم عباررااتت بسيیططة    
• ذذلكك٬، وواالتعايیشش معلبعضض االووقتت في شيء ووااحدد وواالمثابررةة    
• ٬،وواالموواادد االكائناتت االحيیةمع االتعاملل بحررصص    
• –بعدد االلعبب  تررتيیبب االمكانن  .إإذذاا لززمم ااألمرربالمساعددةة    

 
ااألسئلة؟  

مووقع متخصصص (على بإإذذاا كانن لدديیكك أأسئلة أأوو غيیرر متأكدد منن نموو ططفلكك٬، يیررجى ااالتصالل 
)٬، )Kinderarzt(ااألططفالل أأوو ططبيیبة ٬، ططبيیبب )Familienberatung( سبيیلل االمثالل ااإلررشادد ااألسرريي

االمشررفة على مجمووعة االمددررسة أأوو مددررسس رريیاضض ااألططفالل في االمددررسة أأوو إلتصالل بإددااررةة ااأأوو 
-في ووقتت مبكرر  ااإلتصاللططفلكك. إإذذاا تبيینن أأنن هھھھناكك تأخرر في االنموو٬، االررجاء لااللعبب االجماعي  قبلل  
-ددخوولل االررووضة  مقابلة معلمم رريیاضض ااألططفالل أأوو إإددااررةة االمددررسة. ووبهھذذهه االططرريیقة فقطط يیمكنن ضمانن   
.أأفضلل ددعمم ممكنن  
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:بالفعلل االتجارربب االتاليیةخاضض وولكنن منن االمفيیدد لططفلكك إإذذاا كانن قدد   
• ٬،وواالتووااززنن ٬،تسلققاال٬، وواالجررىىااللعبب مع ااألططفالل ااآلخرريینن٬،    
• ٬،هھنن وواالدديیعمكنن فصلهھ لبضع ساعاتت إإذذاا أأ   
• ٬،يیلصقق بالصمغوو ٬، أقالمم االررصاصصبررسمم وويی٬، بالمقصص االووررققيیقصص    
• ٬،ووخلع مالبسهھ بنفسهھ إإررتددااء   
• ٬،ددووررةة االميیاههإإلى  بمفررددههذذهھھھابب اال   
• ااألسنانن بالفررشاةة٬،تنظظيیفف غسلل االيیدديینن وواالفمم ووااألنفف وو   
• ٬،منهھ ططلببما يیااأللمانيیة ووتنفيیذذ  باللغةفهھمم عباررااتت بسيیططة    
• ذذلكك٬، وواالتعايیشش معلبعضض االووقتت في شيء ووااحدد وواالمثابررةة    
• ٬،وواالموواادد االكائناتت االحيیةمع االتعاملل بحررصص    
• –بعدد االلعبب  تررتيیبب االمكانن  .إإذذاا لززمم ااألمرربالمساعددةة    

 
ااألسئلة؟  

مووقع متخصصص (على بإإذذاا كانن لدديیكك أأسئلة أأوو غيیرر متأكدد منن نموو ططفلكك٬، يیررجى ااالتصالل 
)٬، )Kinderarzt(ااألططفالل أأوو ططبيیبة ٬، ططبيیبب )Familienberatung( سبيیلل االمثالل ااإلررشادد ااألسرريي

االمشررفة على مجمووعة االمددررسة أأوو مددررسس رريیاضض ااألططفالل في االمددررسة أأوو إلتصالل بإددااررةة ااأأوو 
-في ووقتت مبكرر  ااإلتصاللططفلكك. إإذذاا تبيینن أأنن هھھھناكك تأخرر في االنموو٬، االررجاء لااللعبب االجماعي  قبلل  
-ددخوولل االررووضة  مقابلة معلمم رريیاضض ااألططفالل أأوو إإددااررةة االمددررسة. ووبهھذذهه االططرريیقة فقطط يیمكنن ضمانن   
.أأفضلل ددعمم ممكنن  
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مم بالكثيیرر منن ططفلكبخووضض مثلل هھھھذذهه االتجارربب االعدديیددةة٬، تززدداادد معررفة 
مناحى االحيیاةة٬، وويیتعلمم ااحترراامم االقووااعدد ووتططبيیقهھا.  

 

االجهھدد االذذااتى  –هھھھلل يیمكنن لططفلكمم أأنن يیقوومم بعملل شيیئ بنفسهھ   حتى لوو ااستغررقق إإتمامهھ  
مالبسهھ٬، أأوو االذذهھھھابب إإلى  ووقتا ططوويیال أأوو لنن يیكللل بالنجاحح ( مثال إإررتددااء

٬، أأوو تجهھيیزز االمنضددةة لتناوولل االططعامم٬، أأوو تقشيیرر االتفاحح...االخ)؟ ددووررةة االميیاهه
االبحثث بنفسهھ عنن حلل لمشكلة ما٬، ووتعاوونووهه فى تخططى هھھھلل تشجعـووهه على 

االمصاعبب االتى تقابلهھ؟   
 مستقلل . االعملل االووتنفيیذذهھھھا بأنفسهھممااألططفالل إإلى االووقتت إلتقانن االمهھامم يیحتاجج 

.ة وويیعططيیهھ االثقة بالنفسسيیمددررسااللحيیاةة لططفلكمم االل سهھّ يیُ   
 

للعبب سـوويیا اا       ؟أأططفالل آآخرريیننبانتظظامم مع ووسـوويیا االلعبب إإمكانيیة لددىى ططفلكمم هھھھلل     

يیررااعـوونن االجانبب ااآلخرر وويیظظفـرروونن مم: ااألططفالل االكثيیرر عنن بعضهھيیتعلمم 
كلل هھھھذذاا يیسهّھلل لططفلكمم  وويیحاوولوونن تفهھمم وومساعددةة ااآلخرريینن. ٬،ببغيیتهھمم

.االتعايیشش االجيیدد فى فصلل االددررااسة وويیثّبتت مكانتهھ فيیهھ  

 

عنددما يیتعلقق ااألمرر رريیاضض ااألططفالل؟٬، ططفليهھھھى االقددررااتت االتى يینبغى توواافررهھھھا فى ما  
االططفلل. ننليیسس هھھھناكك شـررووطط لددخوولل رريیاضض ااألططالل سـووىى س  

:بالفعلل االتجارربب االتاليیةخاضض وولكنن منن االمفيیدد لططفلكك إإذذاا كانن قدد   
• ٬،وواالتووااززنن ٬،تسلققاال٬، وواالجررىىااللعبب مع ااألططفالل ااآلخرريینن٬،    
• ٬،هھنن وواالدديیعمكنن فصلهھ لبضع ساعاتت إإذذاا أأ   
• ٬،يیلصقق بالصمغوو ٬، أقالمم االررصاصصبررسمم وويی٬، بالمقصص االووررققيیقصص    
• ٬،ووخلع مالبسهھ بنفسهھ إإررتددااء   
• ٬،ددووررةة االميیاههإإلى  بمفررددههذذهھھھابب اال   
• ااألسنانن بالفررشاةة٬،تنظظيیفف غسلل االيیدديینن وواالفمم ووااألنفف وو   
• ٬،منهھ ططلببما يیااأللمانيیة ووتنفيیذذ  باللغةفهھمم عباررااتت بسيیططة    
• ذذلكك٬، وواالتعايیشش معلبعضض االووقتت في شيء ووااحدد وواالمثابررةة    
• ٬،وواالموواادد االكائناتت االحيیةمع االتعاملل بحررصص    
• –بعدد االلعبب  تررتيیبب االمكانن  .إإذذاا لززمم ااألمرربالمساعددةة    
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)٬، )Kinderarzt(ااألططفالل أأوو ططبيیبة ٬، ططبيیبب )Familienberatung( سبيیلل االمثالل ااإلررشادد ااألسرريي

االمشررفة على مجمووعة االمددررسة أأوو مددررسس رريیاضض ااألططفالل في االمددررسة أأوو إلتصالل بإددااررةة ااأأوو 
-في ووقتت مبكرر  ااإلتصاللططفلكك. إإذذاا تبيینن أأنن هھھھناكك تأخرر في االنموو٬، االررجاء لااللعبب االجماعي  قبلل  
-ددخوولل االررووضة  مقابلة معلمم رريیاضض ااألططفالل أأوو إإددااررةة االمددررسة. ووبهھذذهه االططرريیقة فقطط يیمكنن ضمانن   
.أأفضلل ددعمم ممكنن  

 
 

	  

Empfehlungen_Arabisch.docx	   4	   April	  15	  

    االمررااجع/االمصاددرر
• «Lernen ist schon für kleine Kinder sehr wichtig!» (Flyer der Schule 

Buchs SG) 
 

 

 

 

 

 

 ووإإتحادد (VKZ) هھھھذذهه االتووصيیاتت بالتعاوونن االمشترركك بيینن إإتحادد رريیاضض ااألططفاللكتابة  تمم

. بززيیوورريیخ .(ZLV)االمعلماتت وواالمعلميینن   
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