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المقدمة

 تعتبر هذه الوثيقة بمثابة دليل لتدريس العربية باستخدام اليوغا
 في حصة مدتها 45 دقيقة، وُمعّد لُيستخدم من قبل مدرس
 اللغة العربية مع طالب تتراوح أعمارهم بين 4 و7 سنوات. إن

 فكرة استخدام حركات اليوغا لتعليم اللغة العربية يمكن مالءمتها
 بسهولة مع أي فصل دراسي بغض النظر عن المستوى اللغوي
 او الفئة العمرية. وتشمل خطة الدرس نشاط افتتاحي، تسلسل

.حركات اليوغا، لحظة لالسترخاء، ونشاط ختامي

 في البداية، تم استخدام الدرس في مدرسة لالنغمار الثنائي
 باللغة العربية حيث كان جميع الطالب يتعلمون موادًا باللغة

 العربية. ولكن يمكن استخدام هذه النشاطات في عزلة عن مواد
 الفصول الدراسية أو من ضمنها ألي من مستويات اللغة

.العربية

تمتع بزيارة الى المزرعة مع اليوغا بالعربية!
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األهداف التعليمية

 مع اختتام هذا الدرس، سوف يتمكن الطالب من تحديد الوضعية
 باالسم عندما يرونها في الصور أو عندما يمثلها المعّلم او

.زمالءهم

 سيتمكن الطالب من تعريف الحيوانات الموجودة في المزرعة
.من خالل استخدام مفرداتهم العربية

 وسيتمكن الطالب من تطبيق الوضعيات عندما يسمعون
.المفردات المقابلة لها في اللغة العربية

الدليل المقترح لتعلم الدروس

النشاط األول

 يمكن للمعلمين أن يطلبوا من الطالب إرشاد الصف في كل
 وضعية خالل الدرس وخالل تكراره الحقًا. وهذا يعطي الطالب
 فرصة للتمرن على المفردات، وعرض مهاراتهم بعد تصميمها

 من قبل المعلم. إن هذا النوع من التقييم التطويري، الذي ينادي
 الطالب للمشاركة من دون تمييز هو وسيلة عظيمة للتأكد من أن

 كل طالب لديه فرصة متساوية لألداء. إحدى الوسائل للقيام
 بذلك هي استخدام قطعة خشبية صغيرة ٌيكتب عليها أسماء

.الطالب

النشاط الثاني

 يمكن للطالب العمل ضمن مجموعات لتأليف قصة أو مسرحية
 فكاهية عن الحيوانات في المزرعة. ثم يؤدي الطالب دورهم أمام

.الصف باستخدام الوضعيات والمفردات التي تعلموها



4

مفردات الدرس

مزرعة

فراشة

فزاعة

شروق الشمس

جرار زراعي

كلب

بقرة

فأر

ضفدع

دجاجة

بطة

خنزير

قط

نوم

شهيق

زفير

FARM

BUTTERFLY

SCARECROW

SUNRISE

TRACTOR

DOG

COW

MOUSE

FROG

CHICKEN

DUCK

PIG

CAT

SLEEP

INHALE

EXHALE

AL-MAZRA‘A

AL- FARAASHA

AL- FAZAA‘A

SHUROOQ AL-SHAMS

JARAAR ZIRAA‘EE

AL- KALB AL-WAFEE

AL BAQARA

AL- FA’R

AL- DHIFDA‘

AL- DAJAAJA

AL- BATTA

AL- KHANZEER

AL- QITT

AL- NAWM

AL- SHAHEEQ

AL- ZAFEER

)النشاط االفتتاحي )الوقت: 5 دقائق

 نشاط اليوغا الموسيقية

 يرقص الطالب في مكانهم أثناء تشغيل الموسيقى. ثم يوقف
 المعلم الموسيقى بشكل مفاجئ. وبمجرد توقف الموسيقى،

 يتوقف الطالب عن الحركة في وضعية يوغا معينة تشبه وضعية
 المعلم. يمكن تكرار النشاط أكثر من مرة. في كل مرة يتوقف

 الطالب، يجب على المعلم أن يعلن اسم الوضعية، ويدعو
.الطالب ليعيدوا وراءه االسم

 اختياري: يمكن للمعلم أن يشير بسرعة إلى ملصق أو عرض
 بصري للوضعية التي يريد ان يتوقف الطالب عليها عند توقف

.الموسيقى

المواد

الموسيقى العربية لتشغيلها للطالب

اختياري: عرض بصري للوضعيات
(لتعليقها او عرضها على الحائط) 

ارجع إلى المواد في الصفحات 22-23
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 يشرح المعلم للصف بأنهم ذاهبون اليوم في رحلة إلى مزرعة
العم ماكدونالد

 يستمع الصف إلى أغنية “ماكدونالد عنده مزرعة” ويغنون معها.
 ثم يوقف المعلم األغنية، لغناء جزء من األغنية ببطء مع الطالب

 ويطلب منهم تكرارها. يقوم الطالب بتمثيل األغنية مع وضعيات
 اليوغا الخاصة بكل حيوان. لكل وضعية، يعرض المعلم الصورة

 المطابقة لها )إما عن طريق تعليقها على الحائط أو باستخدام
 جهاز بث الصور على الحائط)، يمثل المعلم الوضعية ويغني

 األغنية مع الطالب، بعد التعريف عن كل حيوان. وبعد التعريف
 بكل حيوان، يكرر الطالب المفردات الجديدة بطريقة موسيقية.
 على المعلم أن يرشد الطالب على القيام بالشهيق والزفير 3

مرات مع كل وضعية

المواد:

األغنية: لدى العم ماكدونالد مزرعة )باللغة العربية)

ارجع إلى المواد في الصفحة 22-23

صور حركات اليوغا )صفحات 6-19)
لتعليقها أو عرضها على الحائط 

اختياري: حصيرة اليوغا أو سجادات صغيرة

حلقات اليوغا في المزرعة  )الوقت: 20 دقيقة)
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اللفظ

    AL-FARAASHA 

الحركة
رفرف الذراعين )الجوانح) لفراشة1 ا

(Butterfly)
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(Scarecrow)
لفزاعة2 ا

اللفظ

    AL-FAZAA‘A

الحركة
هز الذراعين جنبا الى جنب
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3
(Sunrise)

اللفظ

    SHUROOQ AL-SHAMS

الحركة
استعد )انخفض) وارتفع )تمدد)
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(Tractor)
4

زراعي جرار 
اللفظ

    JARAAR ZIRAA‘EE

الحركة
إطالق الزمور

الصوت
بيب بيب 
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(The Loyal Dog)
5

الوفي الكلب 
اللفظ

    AL-KALB AL-WAFEE

الحركة
تمدد لجلب شيء

الصوت
روف روف
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(Cow)
ة6 لبقر ا

اللفظ

    BAQARA

الحركة
رعي الحشيش 

الصوت
مووو
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(Mouse)
ر7 لفأ ا

اللفظ

    AL-FA’R

الحركة
البحث عن الجبنة
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(Frog)
8

لضفدع ا
اللفظ

    AL-DHIFDA‘

الحركة
القفز

الصوت
ريبت ريبت
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(Chicken)
لدجاجة9 ا

اللفظ

    AL-DAJAAJA

الحركة
رفرف الذراعين

الصوت
باك باك
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(Duck)
لبطة10 ا

اللفظ

    AL-BATTA

الحركة
المشي بتمايل القدمين على الجانبين

الصوت
كواك كواك
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(The Energetic Pig)
11

النشيط الخنزير 
اللفظ

    AL-KHANZEER

الحركة
التدحرج من جنب الى آخر

الصوت
أوينك أوينك




17

(Cat)
لقط12 ا

اللفظ

    AL-QITT

الحركة
حرك ساقك )الذيل)

الصوت
مياو مياو
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استرخاء
)الوقت: 5 دقائق)
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Relaxation Script (English)

You are going to relax your whole body.

Close your eyes and try to be as still as you can.

Listen to my voice and your breathing.

Relax your feet. Now your feet are relaxed. 

Relax your legs. Now your legs are relaxed. 

Relax your stomach. Now your stomach is relaxed. 

Relax your hands. Now your hands are relaxed. 

Relax your shoulders. Now your shoulders are relaxed. 

Relax your mouth. Now your mouth is relaxed. 

Relax your eyes. Now your eyes are relaxed. 

Now your whole body is relaxed and resting.

Relaxation Script (Arabic)

(Relax)
اللفظاالسترخاء

    AL-ISTIRKHAA’

الحركة
تمدد بصمت ومن دون حركة
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النشاط الختامي )الوقت: 15 دقيقة)

اليوغا ولعبة الكراسي مع الموسيقى

 يقف الطالب على شكل دائرة في وضعيات اليوغا المشابهة
للبطاقة التي أمامهم

 يشّغل المعلم االغنية للطالب. وخالل تشغيل الموسيقى،
 يسير الطالب بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة حتى توُقف

.الموسيقى

 مع توُقف الموسيقى، يقف الطالب في وضعية اليوغا التي
.أمامهم. ويكررون ذلك

 ومع أداء الطالب للوضعيات المالئمة، يتجّول المعلم حولهم
.ويسأل كاًل منهم عن وضعيته

التحضيرات

 طباعة وقص بطاقات الوضعيات )بطاقة واحدة لكل طالب، تكرار
البطاقات مقبول

 رّتب البطاقات على األرض في دائرة كبيرة بحيث يقف كل طالب
أمام بطاقة

المواد

موسيقى عربية لتشغيلها للطالب

اختياري: عرض بصري للوضعيات )لتعليقها أو عرضها على الحائط

ارجع إلى الموارد في الصفحات 22-23

.(

(

.



21

(Tree)

(Snake)(Mountain)

(Seal)

(Star)

AL-SHAJARA

AL-THA‘BAANAL-JABAL

AL-FAQMA

AL-NAJMA

ة لشجر ا

ن لثعبا لجبلا ا

لفقمة ا

لنجمة ا

وضعيات إضافية

(Bridge)
AL-JISR

لجسر ا
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المصادر

قصص اليوغا لألطفال

www.kidsyogastories.com/kids-yoga-resources

 قصص اليوغا لألطفال” هو موقع الكتروني تم إنشاؤها من”
 قبل جيزيل شاردلو، وهي معلمة دولية، مدربة اليوغا، وأم. وقد

 اّلفت العديد من قصص اليوغا لألطفال مركزة على مواضيع
 مختلفة. مدّونتها على هذا الموقع هي مكان جيد للحصول على

 أفكار بشأن كيفية استخدام اليوغا لتدريس موضوع ما. هذا
 الموقع هو أيضًا باب جيد إليجاد كتب لدمجها في التدريس وأفكار

لوضعيات اليوغا األساسية الستخدامها في الصف

تعليم العافية

www.teachwellness.org

 جزء كبير من خبرتي في كيفية تعليم اليوغا اخذتها من “تعليم
 العافية”. يحتوي موقع “تعليم العافية” على دروس وأشرطة

 فيديو تدريبية موجهة نحو الفئات العمرية األكبر سنًا، ولكنها
تتضمن المهارات األساسية الهامة

المصدر

www.arabicalmasdar.org

 هذا الموقع هو مصدر رائع ألساتذة اللغة العربية للعثور على
أفكار تدريسية مصممة خصيصا الحتياجاتهم

http://www.kidsyogastories.com/kids-yoga-resources
http://www.teachwellness.org
http://www.arabicalmasdar.org
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المصادر )تابع)

“Old MacDonald Had A Farm” (in Arabic)
في مزرعة العم ماك دونالد

www.youtube.com/watch?v=C0oN0-DrSag

“Old MacDonald Had A Farm” (in Egyptian Dialect)
مزرعة العم ماك دونالد

www.youtube.com/watch?v=KYjE867N3fg

“Mary Had a Little Lamb”
مريم عندها خروف صغير

www.youtube.com/watch?v=qiggWmgBpU0&list=RDKYjE867N3fg

“Twinkle Little Star”
أضيئي يا نجمة 

www.youtube.com/watch?v=3iLbQCEKXeA

“hal sisan shu helween”
(A famous Lebanese nursery rhyme)

هالصيصان شو حلوين 

www.youtube.com/watch?v=rjxwtzIbNYw

http://www.youtube.com/watch?v=C0oN0-DrSag
http://www.youtube.com/watch?v=KYjE867N3fg
http://www.youtube.com/watch?v=qiggWmgBpU0&list=RDKYjE867N3fg
http://www.youtube.com/watch?v=3iLbQCEKXeA
http://www.youtube.com/watch?v=rjxwtzIbNYw
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 مدرسة ماغنيت لالنغمار الثنائي باللغة العربية

 مدرسة ماغنيت لالنغمار الثنائي باللغة العربية )إبه. أي. ام. اس)
 افتتحت أبوابها في هيوستن، تكساس في أغسطس 2015.

 )إبه. أي. ام. اس) هي مدرسة عامة تقدم برنامجًا فريدًا
 للصفوف المتوسطة في حرم يمثل تنوع هيوستن. يتوافد

طالبها من 40 منطقة مختلفة

 يمضي طالب )إبه. أي. ام. اس) نصف اليوم مع مدرس
 اإلنجليزية يتعلمون اللغة اإلنجليزية والمواد االجتماعية ويمضون
 النصف اآلخر من اليوم مع مدرس العربية يتعلمون اللغة العربية
 والرياضيات والعلوم. وتسعى )إبه. أي. ام. اس) لتوفير التعليم

 على مستوى عالمي لطالبها وضمان أنهم سيصبحون مواطنين
عالميين كفوئين

المتعاونون

إيدن باس

 أنا اعمل حاليًا كمعلمة أساسية ومساعدة المدير في مدرسة
 ماغنت للتشبع باللغة العربية في هيوستن، تكساس. تخرجت من
كلية ليسلي مع درجة بكالوريوس في الدراسات الشرق أوسطية

 خالل مسيرتي الجامعية، أتيحت لي فرصة العيش والتطوع مع
 الالجئين في األردن، ما أثار شغفي بالتدريس. بعد التخرج،

 التحقت بـ “تيتش فور اميركا” كمدرسة للرياضيات في الصف
 السادس لمدة سنتين قبل انضمامي إلى فريق مدرسة ماغنت

 للتشبع باللغة العربية. وعندما أتت فكرة تدريس اليوغا باللغة
 العربية لمديرتي كايت آدمز، اعتقدت أنها فرصة رائعة لتعزيز

اللغة المستهدفة بطريقة جذابة ومفيدة لطالبنا الصغار

 طالبي يحبون ممارسة اليوغا ومع عناصر الموضوع هم قادرون
على اكتساب اللغة العربية الشفهية



 ان مشروع درس اليوغا بالعربية تحقق من خالل دعم وتمويل من
مؤسسة قطر الدولية

 ذ.م.م. هي عضو في مؤسسة )QFI) مؤسسة قطر الدولية
 ومقرها الواليات المتحدة. تعمل مؤسسة قطر الدولية )QF)  قطر

كمنظمة لتوفير المنح، و هي مؤسسة

 رائدة في جمع األفكار حول القضايا ذات الصلة بالتعليم العالمي
 والدولي، والتعليم المفتوح، والتكنولوجيات التعليمية، حيث تتقاطع

 مع المجاالت األساسية الثالثة لبرامج  المؤسسة : اللغة العربية
  والثقافة العربية، ومجال العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات

وبرنامج إشراك الشباب )STE[A]M)، باإلضافة إلى الفنون

 لمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر الدولية، يرجى زيارة الموقع التالي
www.qfi.org
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