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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
تأسســت مؤسســة الســنابل بتوفيــق مــن هللا خــال الثمانينــات كأول دار عربيــة للنشــر
والتوزيــع فــي أوروبــا بفضــل جهــود إخــوة مــن الفضــاء الغيوريــن علــى الثقافــة العربيــة
ً
ًّ
ـميا عـــــــــــام  1415 / 1994لنشــر المقــررات التربويــة
والديــن اإلســامي ،وأصبحــت مقـ ّرا رسـ
التعليميــة بهــدف التعريــف بمبــادئ اإلســام لألطفال المســلمين وتعليمهم اللغــة العربية.
وصــارت منشــورات المؤسســة تصــل إلــى كثيــر مــن المــدارس والمؤسســات التربويــة فــي
كل مــن أوروبــا وأمريــكا .والزال الفريــق التربــوي يكــرس الجهــود للمســاهمة فــي تحســين
وتطويــر الخدمــات تمشــيا مــع متطلبــات التطــور وتطلعــات المشــرفين والمشــرفات علــى
هــذا القطــاع مــن التعليــم.
أنشطة سنابل أوروبا للنشر والتوزيع :
–تأليــف ونشــر وتوزيــع مقــررات خاصــة بتعليــم اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســامية
والقــرآن الكريــم للتلقيــن والحفــظ والتجويــد ومــا يتبعهــا مــن وســائل اإليضــاح
والدعــم ،هــذا باإلضافــة إلــى برامــج لتنظيم العمل اإلداري ،و كذلك توفير الشاشــات
التفاعليــة الذكيــة ،كل ذلــك تحــت إشــراف مجموعــة مــن األطــر التربويــة مــن ذوي
الخبــرة المهنيــة والميدانيــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم واإلدارة.
–نشــر وطبــع التقاويــم وإمســاكيات شــهر رمضــان المبــارك بالعــام الهجــري
والميــادي ومواقيــت الصــاة واألعيــاد بمختلــف مــدن ومناطــق بلــدان
أوروبا.
–أنشطة أخـــرى تخص الترجمة ومطبواعات حرة...
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مرحلة الحضانة
خطوتي األولى

Réf : AR/NH1
ISBN: 978-2-931045-04-6

موجه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  4سنوات.
حروف كبيرة ورسوم واضحة وجميلة.
االنطالق من التلوين والوصول إلى الكتابة.
من السماع إلى النطق ،ومن المشاهدة إلى القراءة.
رغبة في االكتشاف وراحة في التعلم.

خطوتي الثانية

Réf : AR/NH2
ISBN: 978-2-931045-05-3

موجه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4و  5سنوات.
تدريب متواصل ومستمرعلى القراءة والكتابة لمختلف
الحروف العربية في مختلف أوضاعها وأشكالها مصحوبة
بالحركات البسيطة.
االنطالق من الكلمة والتعبير قراءة وفهما وكتابة.

خطوتي الثالثة

Réf : AR/NH3
ISBN: 978-2-931045-06-0

موجه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  6سنوات.
في هذا المستوى تم تخصيص حيز كبير لألنشطة التعليمية والتربوية
باالعتماد على أنشطة التخطيط والتلوين والكتابة واالستكشاف
واللعب الهادف وأنشطة التفتح الذهني.
التنشيط المتناسق للذهن مع حواس السمع والبصر والكالم.

المرحلة االبتدائية
المستوى التمهيدي

Réf : AR/Tam
ISBN: 978-2-9602048-0-3

موجه لألطفال الذين لم يدرسوا في قسم الحضانة.
صمم هذا المستوى على الطريقة التفكيكية حيث ينطلق الطفل من
الكلمة الى الحرف.
يتعلم الطفل الحروف العربية صوتا وشكال وموضعا بالتدرج المألوف
تجنبا ألي تشويش من خالل التدريب والتمرين على الحروف
والكلمات والرسوم الجميلة والمشوقة.

المستوى األول

Réf : AR/N1
ISBN: 978-2-9602048-1-0

هذا المستوى هو تعميق ومراجعة مستمرة لما جاء في المستوى
التمهيدي أو قسم الحضانة ،بتركيز أكثر على الحروف في الكلمات
والتمييز بينها في الصوت والشكل .مستوى ثري وغني بالمفردات
الجديدة والتمارين الشيقة.

كتاب الخط

Réf : AR/Khat
ISBN: 978-2-931045-14-5

تم تصميمه للتدريب والتمرين بهدف معالجة صعوبات
في مهارات الكتابة والنطق والقراءة.

المرحلة االبتدائية
المستوى الثاني

Réf : AR/N2
ISBN: 978-2-9602048-2-7

موجه لألطفال الذين أصبحت لهم القدرة على التمييز بين الحروف
في الكلمة قراءة وكتابة.
يكون االنطالق من القراءة لنص أو حوار قصير يتم تفكيكه فيما
بعد إلى كلمات ثم إلى حروف .
يتعلم الطفل قراءة النصوص والفقرات القصيرة وفهم محتواها من
خالل المحادثة والتدريبات ويقوم بانجاز األنشطة
والتمارين ذات الصلة.

ملحق المستوى الثاني

Réf : AR/N2bis
ISBN: 978-2-931045-03-9

لألطفال الذين درسوا أو لم يدرسوا في قسم الحضانة حسب
مكتسباتهم السابقة.
صمم هذا الكتاب العداد المتعلم إلى المستوى الثالث بطريقة
سلسة ومبسطة بنصوص خفيفة ومشوقة من واقعه وتمارين سهلة
ومتنوعة.
وقع التركيز في كل مراحل الكتاب على الكلمة والجملة تتخللهما
قواعد لغوية بسيطة تساعد المتعلم على الفهم.

المستوى الثالث

Réf : AR/N3
ISBN: 978-2-9602048-3-4

نصوص بجمل بسيطة ومحتوى غني بالمفردات والمعاني الهادفة.
مع هذا الكتاب ،ال يحتاج المتعلم الى الكثير من الكتب للتدريب،
ففيه نصوص للقراءة وحسن االلقاء تليها تدريبات في اللغة من نحو
وتصريف وقواعد اإلمالء.
ّ
لكل محور هناك تمهيد وتقييم يمكن المتعلم من اكتساب
ّ
المهارات الضرورية لتطبيقها في حياته اليومية ولمواصلة تعلمه.

المرحلة االبتدائية
المستوى الرابع

Réf : AR/N4
ISBN: 978-2-9602048-4-1

هذا المستوى هو مواصلة لما جاء في المستويات السابقة من حيث
التدرج الكمي والكيفي وقد تم التعرض من خالله إلى عديد المحاور
ذات الصلة بالحياة االجتماعية والثقافية والنفسية لألطفال بأسلوب
مبسط وجذاب.
اختص هذا المستوى بأنشطة لكل محور للخروج عن المألوف
ولتشريك المتعلم في العملية التعليمية أكثر انخراطا واندماجا.

المستوى الخامس

Réf : AR/N5
ISBN: 978-2-9602048-5-8

تم االلتزام في هذا المستوى بأيسر الطرق المعمول بها في تدريس
اللغة العربية مع اخراج نوعي من حيث المواضيع والتمارين
واالهداف.
• مواضيع من صميم واقع األطفال االجتماعي والعائلي واالخالقي.
• تمارين مبسطة وسهلة
• أهداف محددة ونتائج فورية يلمسها األطفال والمعلمون
بعد كل محور.

المستوى السادس

Réf : AR/N6
ISBN: 978-2-9602048-6-5

هذا المستوى هو ثمرة ما اكتسبه المتعلم طيلة السنوات السابقة وهو
زبدة ما تعرض إليه في كل مراحل تقدمه.
هناك إضافات طبيعية في الكتاب أكثرها تمدد وتوسع في النصوص
والقواعد والتدريبات.

األقسام الخاصة
المستوى التحضيري 10 -

Réf : AR/N10
ISBN: 978-2-931045-00-8

صمم هذا المستوى على الطريقة التركيبية المجردة حيث ينطلق
المتعلم من الحرف الى الكلمة الخالية من أي حرف غير مدروس.
هدف هذا المستوى يكمن في تعلم المتعلم الحروف العربية صوتا
وشكال وموضعا بالتدرج المألوف تجنبا ألي تشويش من خالل
التدريب والتمرين على الحروف والكلمات والرسوم الجميلة المشوقة.

المستوى األول 11 -

Réf : AR/N11
ISBN: 978-2-931045-01-5

مستوى مكثف موجه للفتيان والفتيات الذين تأخروا في االلتحاق
بالمدرسة العربية.
مراجعة مستمرة لما جاء في المستوى التحضيري بتركيز أكثر على
الحروف في الكلمات والتمييز بينها في الصوت والشكل.
مستوى ثري وغني بالمفردات الجديدة والتمارين الشيقة.

المستوى الثاني 12 -

Réf : AR/N12
ISBN: 978-2-931045-02-2

موجه للفتيان والفتيات الذين تأخروا في االلتحاق بالمدرسة
العربية محتواه مكثف مايكفي لتمكين المتعلمين من تدارك ما
فاتهم واكتساب الرصيد اللغوي الكافي يمكنهم من االستمرار
مع أقرانهم الذين سبقوهم.

األقسام الخاصة
المستوى الثالث 13 -

Réf : AR/N13
ISBN: 978-2-931045-17-6

في هذا المستوى ،يبدأ الطالب بتكوين زاده اللغوي على قواعد
مضبوطة وواضحة تيسر له القراءة السليمة وتكسبه مهارة التحكم
والتعرف على آليات اللغة وبذلك تنمو قدراته التعبيرية والكتابية
وتحصل الفائدة المرجوة بعون هللا.

مرافق لكل المستويات من برامجنا
يشرح كيفية القاء الدرس

المرحلة التأهيلية

المستوى األول ثانوي

المستوى الثاني ثانوي

المستوى الثالث ثانوي

Réf : AR/N7
ISBN: 978-2-931045-07-7

Réf : AR/N8
ISBN: 978-2-931045-08-4

Réf : AR/N9
ISBN: 978-2-931045-09-1

تعليم الكبار

الوحدة األساسية

الوحدة األولى

الوحدة الثانية

منشورات أخرى

الفاتحة وجزء عم
بخط واضح كبير

الفاتحة جزء تبارك
وج عم بخط واضح كبير

الرسم العثماني

برنامج التربية اإلسالمية
تهـدف سلسـلة اإلسـالم ديننـا إلـى تطعيـم الرصيـد المعرفـي واللغـوي مـن القيـم اإلسـالمية لربط
الطفل المسـلم بخالقـه عـز وجـل وبالرسـول صلـى هللا عليـه وسـلم ،والتدريـب علـى األخـالق
الفاضلـة اإلسـالمية التـي يحتاجهـا فـي حياتـه اليوميـة ومحيطـه ،وكذلك تثبيت العقيدة في
نفـوس األطفال و التدريـب علـى تطبيـق العبـادات والمعامـالت بمـا يتناسـب مـع ِّ
سـنهم وقـدرة
اسـتيـعابهم.

الـمستوى التحضيري

Réf : ID/NO
ISBN: 978-2-931045-10-7

موجه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  7سنوات.
في هذا المستوى يتعلم الطفل بحاستي السمع و البصر
للحفظ والفهم مستعينا بالرسوم المعبرة وأنشطة التلوين.

الـمستوى األول

Réf : ID/N1
ISBN: 978-2-9602048-7-2

في هذا المستوى أصبح الطفل قادرا على قراءة الكلمات التي
ستساعده على الفهم والحفظ وتعطيه شيئا من االستقاللية في
تقدمه .وفيه يبدأ الطفل في التمييز بين المحاور بصفة تدريجية
ّ
عالوة على ما سيتعلمه من خالل كل محور.

الـمستوى الثاني

Réf : ID/N2
ISBN: 978-2-9602048-8-9

في محور العقيدة يتعرف الطفل على خالقه سبحانه و تعالى
وفي محور السيرة يتعرف على نبيه صلى هللا عليه و سلم.
وفي محور العبادات يتعلم أركان اإلسالم وفي محور األخالق
يتعلم االداب والسلوك الحسن والمعامالت الطيبة.

الـمستوى الثالث

Réf : ID/N3
ISBN: 978-2-9602048-9-6

من أهدافه تثبيت العقيدة لدى االطفال من خالل دروس شيقة
وآيات واضحة.
 التدرب على التطبيق ألمور العبادات. التعريف بالرسول صلى هللا عليه و سلم و غرس محبته لدى األطفال. -تعليم األطفال أهمية األخالق الحسنة.

الـمستوى الرابع

Réf : ID/N4
ISBN: 978-2-931045-11-4

تثبيت محبة هللا ورسوله صلى هللا عليه و سلم وعباده
في قلوب األطفال وال يكون ذلك إال باإليمان الراسخ
والعمل الصالح واألخالق الحميدة.

الـمستوى الخامس

Réf : ID/N5
ISBN: 978-2-931045-12-1

إنطالقا من حديث جبريل عليه السالم تم التحليل والتوسع
في كل ما يتعلق بالعقيدة والسيرة والعبادات وفي باب االخالق
تم التطرق أكثر إلى صلة المسلم بمحيطه.

الـمستوى السادس

Réf : ID/N6
ISBN: 978-2-931045-13-8

تم اعتماد لكل محور مواضيع مناسبة ومعززة بنصوص قرآنية
وأحاديث نبوية .تم تدعيم الجانب النظري بتطبيقات في اطار
الترسيخ والتثبيت .في ختام هذا المستوى يكون التلميذ
قد تمكن من أساسيات الدين من جميع نواحيه.

وسائل الدعم وااليضاح

التدريب على الخط

دفتر المراقبة

كراس الدروس 96

كراس الدروس A4

بطاقات الحروف

كراس الدروس 48

دفتر المناداة
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لوحة وسائل النقل

لوحة الحيوانات األهلية

توجيهات للمدارس  :االختيار األول
مرحلة الحضانة
خطوتي 1

خطواتي + 3

خطوتي 2

ابتثج
حخدذرزس
شصضط
ظعغفقك
لمنهويء
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+
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المرحلة اإلبتدائية الثانية
الثالث

الرابع

الخامس

المرحلة االعدادية أو الثانوية
األول ثانوي

الثاني ثانوي

الثالث ثانوي

السادس

توجيهات للمدارس  :االختيار الثاني
المرحلة اإلبتدائية األولى
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+
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الثاني

كتاب الخط

األول

الثاني

المرحلة اإلبتدائية الثانية
الثالث
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الخامس

المرحلة االعدادية أو الثانوية
األول ثانوي
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السادس

توجيهات للمدارس  :االختيار الثالث
المرحلة الخاصة
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+

األول 11

التدريب على الخط
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كتاب الخط

األول

الثاني

المرحلة اإلبتدائية المتقدمة
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الخامس

السادس

المرحلة االعدادية أو الثانوية
األول ثانوي

الثالث 13

الثاني ثانوي

الثالث ثانوي

الثالث

المركز األوروبي ابن خلدون للتدريب والتكوين التربوي المستمر
في إطار خدماتها التربوية والتأطيرية ،تحتضن مؤسسة سنابل أوروبا للنشر والتوزيع المركز األوربي
ابن خلدون للتكوين والتدريب التربوي المستمر .ينشط المركز التربوي في مجال إعداد الفعاليات
التعليمية من مشرفين ومشرفات ومدراء ومديرات ومعلمين ومعلمات واستكمال خبراتهم .ويقوم بتهيئة
وتسليم « شهادة التكوين والتدريب التربوي « للمشاركين والمشاركات في الدورة التكوينية.

التعريف :
يعمل مركز ابن خلدون التربوي كمؤسسة تربوية تعليمية وتأطيرية بشكل مستقل عن أي جهة رسمية
محليا او قاريا لكنه يبقى على تواصل مستمر مع الفعاليات التربوية والتعليمية والمؤسسات المعنية
بتدريس اللغة العربية من معاهد ومدارس وجمعيات ومراكز ثقافية عربية وإسالمية.
يشرف على المركز التربوي ابن خلدون فريق تربوي مهني ،يشتغل في مجال التعليم الرسمي بالمدارس
النظامية ،متحصل على تكوين أكاديمي عال ،متمرس ذو تجربة ميدانية مباشرة مع المدرسة العربية
ألكثر من ربع قرن من تاريخ تعليم اللغة العربية بأروبا.
تختلف طبيعة االشتغال بالمركز التربوي حسب نوع مطالب هيئة التدريس أو أعضاء اإلدارة من الدورة
التكوينية؛ ولتسهيل العملية تبعث إدارة المركز باستمارة إلى الجهات المعنية بالتكوين لملئها
بمعطيات ومعلومات تربوية وتنظيمية ،تسمح للمؤطر بفهم اإلطار العام الذي تشتغل فيه المؤسسة
وتسهل عملية تحضير مضمون الدورة بما يتناسب وحاجات المعلمين أو اإلدارة من التكوين
(انظر االستمارة).

أنشطة مركز ابن خلدون التربوي وكيفية االشتغال على الدورات :
يتوفر المركز األوربي ابن خلدون للتكوين التربوي المستمر على قاعات مجهزة بما يلزم من معدات
تقنية للعرض واإللقاء وعلى وسائل إيضاحية وديداكتيكية لدعم مواد التكوين وتنشيط التدريبات
ّ
والورشاتُ .ينظم المركز دورات تكوينية:
 بمقر المركز حسب رغبات المؤسسات المعنية التي تسمح لها الظروف بالتنقل ليوم كاملمن  09.00إلى .16.00
 أو على الصعيدي الوطني والقاري بمقر المؤسسة المعنية وفقا لرغبتها ليوم كامل أو يومينمن  09.00إلى .16.00
 أو ألكثر من يومين خالل العطل المدرسية الطويلة بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات بحيث يتموضع برنامج عام يتضمن زيارات ميدانية تقييمية لبعض المدارس وإلقاء محاضرات حسب رغبات
وحاجات المؤسسات المعنية ،هذا على هامش الدورات التكوينية.
 -كما يخصص المركز حصصا تكوينية خاصة باألفراد في إطار ما يحتاجه المعلم من إعداد تربوي عام...

تطبيقة سنابل لتعليم اللغة العربية لألطفال
قامت سنابل أوروبا بتطوير هذه التطبيقة لدعم مجهودات المتعلم في ترسيخ المهارات التي تعلمها
عن طريق تمارين تفاعلية مدروسة وهادفة .التطبيقة مجانية وخالية تماما من أي إشهار

منصة سنابل الرقمية
بسم هللا الرحمن الرحيم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التربوية
العملية
التفاعلية لدعم
االفتراضية
المنصة
بعون هللا وتوفيقه قامت سنابل أوروبا باعداد هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية بأوروبا وأمريكا.
العربية والتربية
بمؤسسات تعليم اللغة
ّ
ّ
والمتعلمين على ّ
ّ
المنصة ّ
حد سواء.
موجهة للمشرفين والمعلمين واألولياء
هذه
ّ
رقمية ّ
المنصة على دروس وتمارين ّ
تسهل إيصال المعلومة وترسيخها
تحتوي
ّ
ّ
ومشوق.
لدى المتعلم بأسلوب ممتع
مالحظة :ال تعوض هذه المنصة الكتاب المدرسي وال السبورة وال اللوحة
وإنما هي للدعم والتنشيط والمراجعة.

توفير و بيع السبورات الذكية
تعمل الثورة الرقمية المستمرة على تغيير عمليتي التدريب والتعلم بشكل كبير .أدى التطور
المذهل الذي شهده هذا المجال في السنوات األخيرة إلى الدمج التدريجي للهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية والعديد من المنتجات الرقمية بشكل عام في حياتنا اليومية .تتطور المدرسة
لدمج هذه التطورات واالستفادة القصوى من التقنيات الجديدة .هل ترغب في االستفادة من أفضل
دعم ممكن لجعل مدرسة اللغة العربية مدرسة رقمية ؟ ننصحك ونساعدك في اختيار المعدات
المناسبة لنظامك الحالي وكذلك لمشاريعك المستقبلية.
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