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  :العلميةمحاور المادة 
 حياة الطفل في األولى السنوات أهمية . 
  التعلم واستراتيجيةمتعلم / الدماغ والعاطفة الدماغ.  
 لخصممممممماائ النماايمممممممة التمممممممي تميمممممممز الطفمممممممل فمممممممي مرحلمممممممة مممممممما قبمممممممل أهمممممممم ا

 .المدرسة
 / القوانين والمبادئ العامة للنمو طفل الروضة ينمو ويتطور. 
 المبادئ األساسية للنهج الشمولي التكاملي.  
 الحياة الداخلية للطفل. 
 مجاالت نمو وتطور طفل الروضة. 
 مادية( -)بشرية  البيئة المثرية والداعمة. 
 ادئ بيئة التعلمأسس ومب. 
  وأهميممممممة كممممممل ركممممممن والمهممممممارات التممممممي األركممممممان التعليميممممممة )أنمممممموا  األركممممممان

 –الممممممممممواد المبرمجمممممممممة و يمممممممممر المبرمجمممممممممة  –أدوات كمممممممممل ركمممممممممن  –ينميهمممممممما 
الخطممممموات التمممممي ينب مممممي  - قواعمممممد العممممممل فمممممي األركمممممان –مبمممممادئ اإلدرا  

 .(للمعلمة إتباعها عند إعداد األركان
 تاتتطبيق عملي على خبرة النبا.  
 (ثاني –خبرات فصل أول )منها  ال. 
 أهداف الخبرات.  
   التمهيدياألسبو. 
  البرنامج األسبوعي. 
 االستقبال. 



 

 

 الحلقة الصباحية. 
 خبرة ل وية. 
 رياضية خبرة. 
 خبرة فنية. 
 ودا  وانصراف.  

 :حياة الطفل في األولى السنوات أهمية  
العقلمممممي  األطفمممممال تنميمممممة اسمممممتعداد الهمممممدف األسممممممى ممممممن التعلممممميم المبكمممممر همممممو

 .يصبحوا مهيئين لدخول المدرسةوالمعرفي، واالجتماعي، والعاطفي ل
المترتبمممممة علمممممى  التمممممتثيراتن أل كبمممممرا ن مممممرا   أهميمممممة األولمممممىلسمممممنوات الثمانيمممممة اف

الرعايمممممة واالهتممممممام اللمممممفان يلقاهمممممما الطفمممممل فمممممي همممممف  المرحلمممممة تسمممممتمر طممممموال 
  قدرة الطفل على التعلم تبدأ لح ة والدته.فحياته 

فممممي مجمممماالت علمممممم  أجريممممم مجموعممممة واسمممممعة مممممن البحممممو  التممممي  كممممما تشممممير
، وعلمممممممم نفمممممممس النممممممممو، والطمممممممب، وعلمممممممم االجتمممممممما ، وعلمممممممم التر يمممممممة اإلنسمممممممان
األثممممممر الحاسممممممم للتنميممممممة فممممممي المرحلممممممة المبكممممممرة للطفولممممممة فممممممي  إلممممممىوالتعلمممممميم، 

تكممممممممممممموين القمممممممممممممدرات الفهنيمممممممممممممة وتكممممممممممممموين الشخصمممممممممممممية واكتسممممممممممممما  السممممممممممممملو  
فمممممي همممممف   اإلهممممممالالتراكميمممممة المترتبمممممة علمممممى  تثيراتللتمممممويمكمممممن  ،االجتمممممماعي

 تستمر طيلة الحياة. نأالفترة 
تعمممممميم الطممممماب  المتكاممممممل لتنميمممممة الطفولمممممة المبكمممممرة تعمممممر  األطفمممممال  عمممممدم إن
تممممعثر علممممى  فالعوامممممل البيولوجيممممة والبيئيممممة ،نممممموهم ونمممممااهم إعاقممممةخطممممر  إلممممى

لصاااااغار الااااا ي  ن األطفاااااال اإفعلمممممى سمممممبيل المثمممممال،  ،نممممممو المممممدماغ والسممممملو 
كبااار تعيااا  أيتعرضاااون لطاااغوة نفساااية جالغاااة يوابهاااون  اااعوبات جشااا ل 



 

 

 هاااا ع العوائاااا  تااااأ يرا    وقااااد تتاااار  ،والساااالوكي والعاااااطفي اإلدراكااااينمااااائهم 
وطويااال المااادا علاااى اساااتعداد األطفاااال ل لتحاااا  جالمااادارس وقااادرتهم  قوياااا  

  .على التحصيل في المدرسة الحقا  
الطفمممممممل تعتبمممممممر نافمممممممفة الفمممممممر  لمسممممممماعدة   السمممممممنوات األولمممممممى ممممممممن حيممممممماة إن

المدرسممممممممي، حيمممممممم  تكممممممممون عقممممممممول  التعلمممممممميم لتحقيممممممممق المزيممممممممد مممممممممن األطفممممممممال
وتشمممممهد خطممممموات الطفمممممل نحمممممو   األطفمممممال مافالممممم  فمممممي مرحلمممممة النممممممو السمممممري 
 .تشكيل مداركه، ومشاعر ، وقدراته االجتماعية

 
 :متعلمال الدماغ

 ،المدماغ ر المتعلممي يم اإلنسمان، دمماغ بمه يقموم شميء أفضمل همو المتعلم إن
 وسملو  وخبمرة محفمز كمل مم  نفسمه يعيمد تن ميم أن يسمتطي  المدماغ ألن
 .جديد



 

 

 العمليممات الكهر اايممة مراقبممة تقنيممات فممي أحممرف الممفي التقممدم و فضممل
 العلمممممممماء باسمممممممتطاعة أصمممممممب  الحمممممممي، المممممممدماغ فمممممممي تحمممممممد  التمممممممي والكيماايمممممممة

 ويجمم  اغالممدم تطمور كيفيمة عممن ممن المعلوممات بالمزيمد تزويممدنا اليموم
 :اآلتية على النقاط العلماء مع م

 ممن %60 المموالدة قبمل المدماغ بنممو الخاصممة "البنماء كتمل" تتشمكل 
 يكمون  ال المدماغ أن حمين فمي بنممو المدماغ، تخمتئ البشمرية الجينمات
 ويكبمر خمالل المدماغ ينممو تقريبما   %25 بنسمبة إالم  الموالدة عنمد مكمتمال  
 .السمممممابق فمممممي يعتقمممممد كمممممان ممممممام أسمممممر  بشمممممكل العممممممر ممممممن األولمممممى السمممممنة
 بالنسمبة بال مة بتهميمة مباشمرة تلمي الموالدة التمي األولمى األشمهر وتتسمم
 االتصممممممال بممممممين نقمممممماط عممممممدد يتزايممممممد الفتممممممرة هممممممف  فخممممممالل الممممممدماغ، لنضممممممج
 عشمرين لتبلم  – المتعلم تتمي  التمي النقماط وهمي - العصمبية الخاليما

 يفمو   تمتثرا   لالطفم فيمه يولمد المفي بمالمحي  المدماغ نممو ضمعفا  يتمتثر
 ذلم،، علمى لامثم أوضم  وتعتبمر الت فيمة ،الممرء ي نمه أن يمكمن مما

فممممممي ( المتراكمممممممة وتجار ممممممه اآلخممممممرين ممممممم  الطفممممممل تفاعممممممل طبيعممممممة أن كممممممما
 الثمانيمممممة األشمممممهر خمممممالل )والتحفيمممممز العنايمممممة الت فيمممممة، الصمممممحة، مجممممماالت
 المممممممفين األطفمممممممال يعممممممماني قمممممممد بينمممممممما نممممممممو ، فمممممممي تسممممممماهم األولمممممممى عشمممممممرة
 وتممعثر بعمد فيممما تممداركها يصممعب نمواقئ فقيممرة بيئممات فمي يعيشمون 
 لفتمرة يسمتمر تمتثيرا   دما مه، نممو فمي الطفمل فيهما يولمد التمي البيئمة
 وتحفيمز  لديمه، األلعما  وتموافر الجيمدة للطفمل الت فيمة وتشمكل طويلمة،
تممنعكس  عواممل األولمى، السمنوات خممالل اآلخمرين مم  التفاعمل علمى
 أن ويبمدو عشمرة، الخامسمة سمن لو مهب عنمد دما مه أداء علمى إيجابما  



 

 

 وال، تراكمممممممممي بطمممممممماب  يتميممممممممز األولممممممممى السممممممممنوات خممممممممالل التحفيممممممممز تممممممممتثير
 نقمممممماط عممممممدد علممممممىو  الممممممدماغ خاليمممممما عممممممدد علممممممى المحممممممي  تممممممتثير يقتصممممممر
 أشمكال أيضما   يشممل وإنمما فحسمب، العصمبية الخاليما بمين االتصمال
 لمالعمما ممم  بتجر تممه  الممدماغ ويسممتعين الخاليمما، هممف  بممين التممراب 
تحديممد  فممي مهمممة األولممى السممنوات تجممار  وتعتبممر .أدااممه لتحسممين
 العصمبي للتموتر التعمر  أن علمى أدلمة وثممة المدماغ، عممل طريقمة
 المدماغ، أداء علمى سملبا   تمنعكس العممر ممن السمنوات األولمى خمالل

 يكونمون  األولمى سمنيهم فمي عصمبيا  شمديدا   تموترا   عمانوا المفين فاألطفمال
 .والعاطفية والسلوكية المعرفية للمشكالت سواهم من عرضة أكثر

  اسمممممتدرار( داخليممممما   المنبمممممه همممممفا يكمممممون  وقمممممد،  للمممممدماغ مممممما منبمممممه هنممممما 
ن  قمممممد أو ،)!أفكمممممار  بعمممممد متقاطعمممممة، صمممممور ل مممممز كحمممممل جديمممممدة خبمممممرة يكممممموم
 مسممتويات عممدة علممى معالجتمه وتممتم المنبممه تحديمد أو فممرف يممتم ذلم،
 يعنمي وهمفا المنبمه ذلم، تسمترج  أن يمكمن التمي المفاكرة تتشمكل ،وأخيمرا  

 لكمممي المناسمممبة أماكنهممما فمممي موضممموعة المعلوممممات أجمممزاء أن ببسممماطة
 منمما يسممتحق األمممر فمم ن كمممر ين، ونحممن، بسممهولة الممفاكرة تنشممي  يممتم
 فممممممي مفيممممممدا   تبصممممممرا   يعطينمممممما قممممممد فممممممفل، الخطمممممموات، هممممممف  أسممممممس نفهممممممم أن

 شمممميء بعمممممل نقمممموم أن إممممما فممممنحن ألدم تنمممما، بالنسممممبة الطممممال  تعلمممممم كيفيممممة
 نكممرر كنممما فمم ذا ،جديممد شمميء بعمممل نقمموم أو نعديممه كيممف مسممبقا   نعممرف
 تصممب  ألن جيممدة فرصممة هنمما  فمم ن مسممبقا ، تعلممنمما  شميء فعمل

 .أكثر فاعلة العصبية الطر   أو الممرات



 

 

 مممن كممال   فمم ن المموالدة، بعمد يحمد  المدماغ نمممو ممن%  75 أن بمما 
 تمممممتثيرا   تمممممعثر األولمممممى فمممممي سمممممنواته الطفمممممل عنمممممد األخمممممرا  والتجمممممار  اللعمممممب
 إلمممى الطفمممل ومممم  وصمممول أداامممه، وطريقمممة الفمممردي دما مممه بنيمممة فمممي عميقممما  

 .فريد بشكل مبنيا   دماغ كل يصب  مرحلة البلوغ
  يرهما ممن أكثمر المدماغ مسماحات بعم  تضمطل  أن يمرج  أنمه مم  

 يعممممممل فالمممممدماغ ،)والل مممممة السمممممم ، مثمممممل )الن مممممر، هاممممممة معينمممممة بوظممممماا 
 علمممممى وصممممم  المممممدماغ يمكننممممما بالتمممممالي، ة،ومتكاملممممم تفاعليمممممة بطريقمممممة ككمممممل
 وهمممممفا ومتشمممممعب،  نمممممي بشمممممكل داخلهممممما فمممممي مترابطمممممة "أد الم"بممممم أشمممممبه أنمممممه

 ."اآللة مزايا له حاسو م"ب من وصفه أفضل
 وت هر  المعلومات، وتحليل معالجة على الدماغ قدرة على التعلم يعتمد

 حلول في اكتمل قد يكون تقريبا   الدماغ نمو أن الدما ي البح  دراسات
 م  الطفل تفاعل عملية إن المدرسة إلى فيه الطفل يدخل الفي الوق 
 الوصالت نمو في كبير تعثر بشكل األولى عمر  سني خالل محيطه

 .وعمله الدماغ "هندسة" في وكفل، العصبية،
 علمممممم الجينمممممات، بمممممين المتبمممممادل التمممممتثير علمممممى المممممدماغ بنممممماء أسممممملو  يعتممممممد 

 تعتمممممممد العصممممممبية الوصممممممالت لتكمممممموين الخبممممممرات/والتجر ممممممة األطفممممممال، بيئممممممة
 يمممممممتم بنممممممماء المبكمممممممرة علمممممممى التجمممممممار  (التشممممممماب، نقممممممماط( الوصمممممممالت فيمممممممادة
 .المبكرة السنوات في ثانية كل وصلة  700

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 )شهر(     )مولود جديد(  شهور(      4)   أشهر(     6)         
 ممكل  بزيممادة )الممدماغ بنيممان تشممكل( الممدماغ بنمماء أسمملو  التجر ممة تشم

 .الوصالت هف  بتشفيب البدء ثم العصبية الوصالت إنتا 

 
 سنة 14       س  سنوات            الوالدة                   
 التجمار  ممن الوقايمة بعم  الداخليمة وصمالبته المدماغ مرونمة تمعمن 

 .المبكرة السلبية
 أو المعاملمممممممممممة، إسممممممممممماءة أو الحممممممممممماد، اإلهممممممممممممال مثمممممممممممل وحمممممممممممدها الحممممممممممماالت

  عمممممممن علمممممممى األرجممممممم  تسمممممممفر البيئيمممممممة السمممممممموم أو الممممممممر ، أو المجاعمممممممة،
 .الطويل المدا على كبير ضرر

 



 

 

 
 ممن فمي  الثالثمة طفمل لمدماغ الصمورة همف 

 .شديدا   حسيا     حرمانا   العمر يعاني
 مممن بكثيممر أصمم ر الطفممل هممفا دممماغ
 فممي طبيعممي  يممر وي همر نمممو المعمدل
 .الدماغ قشرة

 ممن الثالثمة فمي طفمل لمدماغ الصمورة همف 
 .المعدل ضمن رأس حجم م  مرالع

 

 
 
 
 
 
 
 المعاشمة التجمار  فم ن مما، حمد إلمى (لينما  (مطاوعما   يبقمى المدماغ أن بمما 

 .ووظاافه الدماغ بين في طوال الحياة تتثيرها تواصل

 
 العصبية الشجيرات كثافة
 للتهديد يتعر  ال دماغ في

 العصبية الشجيرات كثافة في النقئ
 والض   للتهديد التعر  عند



 

 

 وحتممممممممى المممممممموالدة منممممممممف الوقمممممممم ، عبممممممممر تسلسمممممممملية بطريقممممممممة الممممممممدماغ يبنممممممممى 
 :الشبا 

 ثممممم ،الل ممممة ثممممم ،والسممممم  الن ممممر مثممممل الحسممممية المهممممارات تطممممور أوال   يبممممدأ 
 .العليا الفكرية المهارات

 يحممممممدد الوصممممممالت ظهممممممور وتوقيمممممم  محممممممدد، بتسلسممممممل الوصممممممالت تنمممممممو 
 أو قويمممممممممة) الوصمممممممممالت همممممممممف  ماهيمممممممممة تحمممممممممدد التجمممممممممار  ولكمممممممممن جينيممممممممما ،
 .ضعيفة(

  مسمممممتمرا   أثمممممرا   األطفمممممال فيهممممما ينممممممو التمممممي والبيئمممممة المبكمممممرة الخبمممممرات تتمممممر 
 .والحياة المدرسة في المستقبلي نجاحهم على

  مرحلمممممة خمممممالل مرنمممممة الضممممم   مممممم  للتعاممممممل العصمممممبية الوصمممممالت تكمممممون 
 .المبكرة الطفولة

  



 

 

 :أهم الخصائص النمائية التي تميز الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة
 العمر
 التقريبي

 ما يحتا  إليه األطفال ما يفعله األطفال

 5 من

 حتى

6 

 سنوات

 .يدوم انتباههم لفترة أطول 
  يتصمممممممممممممممممممممممممممممممممرفون بعفويمممممممممممممممممممممممممممممممممة

 و فوضوية.
  يكثمممممممممرون ممممممممممن الكمممممممممالم وممممممممممن

 طرح األسئلة.
  يريممممدون الحصممممول علممممى أشممممياء

 البال ين الحقيقية.
 .يحتف ون بمشاري  فنية 
 .المبادأة 
 .الخيال واإلحيااية 
 مهمممممممارات الجسمممممممدية يختبمممممممرون ال

 والشجاعة بحفر.
  يكشمممممممفون عمممممممن المشممممممماعر فمممممممي

 اللعب الدرامي.
  يحبمممممون اللعمممممب مممممم  األصمممممدقاء

 ويكرهون الخسارة.
  يتشمممممممممماركون ويتبممممممممممادلون األدوار

أحيانمممممممممممممما  يثيممممممممممممممر األشممممممممممممممخا  
 والعالم من حولهم فضولهم.

   يبممممممممممممممممدون اهتماممممممممممممممممما  متزايممممممممممممممممدا
باألرقمممممام، واألحمممممرف، والقمممممراءة، 

  فمممممممممر  لتطممممممممموير مهمممممممممارات حركيمممممممممة
 دقيقة. 

  تشممممممجي  علممممممى فهممممممم الل ممممممة والتعبيممممممر
 بها. 

  إشمممممممممممبا  حاجمممممممممممة الطفمممممممممممل للمعرفمممممممممممة
ومسمممماعدته الكتسممممما  وسممممماال المممممتعلم 

 الفاتي.
  لمممممتعلم التعممممماون، والمسممممماعدة،  فمممممر

 والتشار . 
  اختيمممممممار مهمممممممارات مممممممما قبمممممممل القمممممممراءة

 والكتابة. 
  فممممممر  لتحمممممممل المسممممممعولية / اتخمممممماذ

 القرارات.
  ،تشمممممممممجي  لتطممممممممموير ضمممممممممب  المممممممممفات

والتعمممممممماون، والمثممممممممابرة علممممممممى إنجمممممممماف 
 المشاري .

  مسممممماعدة الطفمممممل علمممممى الفصمممممل بمممممين
الواقممممم  والخيمممممال. أمممممما إذا عاقبنممممما  أو 

فنكممممممون قممممممد فرعنمممممما  اتهمنممممما  بالكممممممف 
فممممممي نفسممممممه بممممممفور الشمممممم، ونضممممممع  

 ثقته بها.



 

 

 والكتابة.
  الكبار.يحبون نشاطات 
  يصمممممممممممممممممبحون أكثمممممممممممممممممر وديمممممممممممممممممة

 ويتعارفون من خالل اللعب.
   .االستقاللية 
  .حب االستكشاف والتجريب 
  يتحمممممدا الطفمممممل الحمممممدود ويقممممموم

 بتفويبها

  دعممممم حسممممهم بالقيمممممة الفاتيممممة والفخممممر
 باإلنجافات. 

  . موسيقى من كل نو 
  الممممممممممممدعم فممممممممممممي اكتسمممممممممممما  مهممممممممممممارات

 حركية، ول وية، وفكرية إضافية. 
  فممممممممممممممممممممممر  إضممممممممممممممممممممممافية لتطمممممممممممممممممممممموير

 االستقاللية. 
  فممممر  أكثممممر لالعتممممماد علممممى الممممفات

  فيما يتعلق بالرعاية الفاتية.
  المممممممدعم لتطممممممموير الل مممممممة أكثمممممممر عبمممممممر

 الكالم، والقراءة، وال ناء. 
  نشممممممممماطات سمممممممممتتي  للطفمممممممممل تطممممممممموير

 حس إيجابي باإلتقان. 
  ،فمممممر  لمممممتعلم التعممممماون، والمسممممماعدة

 والعمل الجماعي. 
  تشممممممممممجيعه علممممممممممى االسترسممممممممممال فممممممممممي

الكمممممالم خاصمممممة حمممممول الموضممممموعات 
التممممممي يحياهمممممما فممممممي بيئتممممممه ويمارسممممممها 

 في روتينه اليومي.
  مشممممممماعر الطفمممممممل وانفعاالتمممممممه احتمممممممرام

السمممممممممممملبية وااليجابيممممممممممممة علممممممممممممى حممممممممممممد 
سممممممواء، وفممممممي الوقمممممم  نفسممممممه يشممممممج  

 على إبداء مشاعر  أمام اآلخرين.
  إتاحمممممممممة الفرصمممممممممة  األطفمممممممممال علمممممممممى

االعتمممممماد علمممممى أنفسمممممهم ويتممممماح لهمممممم 



 

 

المجممممال للقيممممام بخدمممممة أنفسممممهم مثممممل 
 سممممممممل األيممممممممدي وارتممممممممداء المالبممممممممس 

 والتمشي  ولبس الحفاء...
 نيمممة بمممالمثيرات التمممي  نممموفر لمممه بيئمممة 

تدفعمممممممممه إلمممممممممى المحاولمممممممممة والتجريمممممممممب 
واالسممممممممممممممممتنتا ، لتطممممممممممممممممموير قدراتمممممممممممممممممه 
وإكسممممابه خبممممرات جديممممدة تسممممهم  ممممي 
إشممممممممممممممممممبا  حاجتممممممممممممممممممه لالسممممممممممممممممممتطال  

 واالستكشاف.
   تسمممماعد  علممممى تمييممممز حممممدود السمممملو

المقبممممول فممممي الموقمممم  المعممممين، فمممم ن 
همممممممممفا سممممممممموف يمكمممممممممن الطفمممممممممل ممممممممممن 
استشممممممممممعار الحممممممممممدود وهممممممممممف  خطمممممممممموة 

ب الحممممدود وتطمممموير أولممممى نحممممو تممممفوي
 قدرة الطفل على الضب  الفاتي.

  



 

 

طفمممممال كمممممل أن جميممممم  مممممما يمممممرد فمممممي همممممف  القمممممواام همممممو حاجمممممة وحمممممق لجميممممم  األ
ل وليسمممممم  األطفممممممال دون تمييممممممز ألي اعتبممممممار كممممممان، كممممممما أنهمممممما حقممممممو  للطفمممممم

 .منة أو هبة يقدمها الكبار
 

 
 :طفل الروضة ينمو ويتطور

 مبادئ النمو العامة:
د أنممممماط عامممممة للتحمممموالت النماايممممة التممممي تحممممد  بفعممممل كشمممم  العلممممم عممممن وجممممو 

عاممممممممممل الوراثمممممممممة  لقمممممممممد صممممممممماغ العلمممممممممماء عبمممممممممارات تصممممممممم  همممممممممف  األنمممممممممماط، 
وأصممممممبح  تعمممممممرف بمبمممممممادئ النمممممممو العاممممممممة ال يوجمممممممد صمممممميا ة موحمممممممدة لهمممممممف  

 المبادئ، إال أنها تفيد بما يلي: 



 

 

 النمو والتطور عملية مستمرة.  -1
  تتداخل مجاالت النمو وتتكامل في الطفل. -2
 يحد  النمو بخطوات متسلسلة يمكن التنبع بها.  -3
تتفمممممممماوت سممممممممرعة النمممممممممو بممممممممين األشممممممممخا ، وعبممممممممر المجمممممممماالت فممممممممي  -4

 الشخئ الواحد.
 تتخلل مراحل النمو فترات حرجة يكون فيها التعلم في أوجه. -5
 النمو يعتمد على النضج والتعلم. -6
يسمممممير النممممممو ممممممن العمممممام إلممممممى الخممممما ، ممممممن المممممرأس إلمممممى القممممممدمين،  -7

 .إلى األطراف ومن الوس 
أمممممما المبمممممادئ  ،( نمممممم  ظهمممممور التحممممموالت النماايمممممة7، 3، 1تصممممم  المبمممممادئ )

( فتعكمِّمممممد علمممممى وجمممممود تنمممممو  داخمممممل المممممنم  النممممممااي ال يل مممممي همممممفا 5و 4و 2)
التنمممممو  المممممنم  العمممممام، ولكنمممممه يفسمممممر االختالفمممممات فمممممي سمممممرعة، كميمممممة ونوعيمممممة 

التفمممماوت التحمممموالت النماايممممة التممممي تحممممد  بممممين األشممممخا ، كممممما ي هممممر هممممفا 
فمممممي الشمممممخئ الواحمممممد، إذ قمممممد يتحقمممممق النممممممو بمممممدرجات متفاوتمممممة فمممممي مختلممممم  

 مجاالت نمو الفرد الواحد. 
( علمممممى عاممممممل الوراثمممممة، عاممممممل البيئمممممة، فهمممممو يقمممممرم بتهميمممممة 6يضممممميف المبمممممدأ )

الممممتعليم فممممي تحقيممممق النمممممو، والممممتعليم يحممممد  نتيجممممة تفاعممممل ممممما فممممي الممممداخل ممممم  
 ما في الخار . 

عمممممن أثمممممر العواممممممل الداخليمممممة والعواممممممل الخارجيمممممة علمممممى  هكمممممفا أصمممممبحنا نمممممتكلم
 تحقق البرنامج المورو  عبر المجاالت النمااية.

 



 

 

 
 :المبادئ األساسية للنهج الشمولي التكاملي

 مبادئ النهج الشمولي التكاملي: الطفل والبيئة
ممممممممز عمليممممممممة الممممممممتعلمم عنممممممممد الطفممممممممل  -1 تفاعممممممممل الطفممممممممل ممممممممم  األشممممممممخا  )كبممممممممارا  وصمممممممم ارا ( يحفم

عها ويدعمها.وينشطم   ها ويشجم
تر يمممممة الطفمممممل همممممي تفاعمممممل مممممما بمممممين الطفمممممل و مممممين بيئتمممممه، بمممممما فمممممي ذلممممم،، و شمممممكل خممممما ،  -2

 الناس اآلخرين والمعرفة.
تنميممممة هويممممة الطفممممل الثقافيممممة، ول تممممه األم، وقيمممممه الخاصممممة )المحليممممة( مهمممممة لنمممممو  السمممموي  -3

 .والمتكامل
 مبادئ النهج الشمولي التكاملي: الطفل والبرامج

 األولى: الرفمة
 هنا  "حياة داخلية" للطفل ت هر وتزدهر في ال روف المناسبة. -4
االعتمممممراف بتهميممممممة "الدافعيممممممة الداخليممممممة" للطفممممممل التممممممي تقممممممود  إلممممممى المبممممممادرة للقيممممممام بتنشممممممطة  -5

 يوجهها بنفسه، وتشجيعها، أمر مهم في تحقيق مختل  جوانب شخصيته.
ه الشخصمممممممية والتصمممممممرف تنشمممممممئة الطفمممممممل علمممممممى " الضمممممممب  المممممممفاتي" لضممممممممان وتمممممممتمين حريتممممممم -6

 بمسعولية في السيا 
 االجتماعي والثقافي.  -7
ممممممممعة أو  -8 تقممممممممدير واحتممممممممرام دور الوالممممممممدين و/ أو عنممممممممد الحاجممممممممة، دور أعضمممممممماء األسممممممممرة الموس 

 الجماعة الراعية أو الكافلة في من ور العرف المحلي.
ن مممممممرة الطفمممممممل شممممممممولية وهمممممممو ال يميمممممممز بمممممممين فمممممممرو  المعرفمممممممة المختلفمممممممة بمممممممل يمممممممتعلم بشمممممممكل  -9

 مل.متكا
 الرفمة الثانية:

 من المهم تثمين الفرو  الفردية بين األطفال واالحتفاء بها. -11
تر يممممة الطفممممل تنطلممممق مممممما يقممممدر الطفممممل علممممى القيممممام بممممه ولمممميس مممممما ال يقممممدر علممممى القيممممام  -11

 به.



 

 

يحتممممما  الطفمممممل المممممفي يعممممميع فمممممي ظمممممروف صمممممعبة إلمممممى دعمممممم نفسمممممي ومجتمعمممممي كممممماف  ممممممن  -12
لديمممممه التمممممي تسممممماعد  علمممممى البقممممماء والت لممممممب علمممممى أجمممممل تطممممموير المهمممممارات والقمممممدرات الكامنمممممة 

 الصعو ات والصدمات.
 مبادئ النهج الشمولي التكاملي: الطفل والطفولة

الطفولممممة مرحلممممة عمريممممه قاامممممة ومتكاملممممة فممممي حممممد ذاتهمممما، ومممممن حممممق الطفممممل   وحاجتممممه أن  -13
 يحياها بكاملها

وانممممب األخممممرا الطفممممل كيممممان واحممممد موحممممد، مهممممم بكافممممة جوانبممممه، حيمممم  يتممممتثر كممممل جانممممب بالج -14
 ويعثر فيها

يحممممممد  النمممممممو فممممممي "خطمممممموات متسلسمممممملة" يمكممممممن التنبممممممع بهمممممما، تتخللهمممممما فتممممممرات تكممممممون فيهمممممما  -15
 جاهزية الطفل للتعلمم في أوجها.

 

 :الحياة الداخلية للطفل
 حياة الطفل الداخلية:

  "تعتمممممرف البمممممرامج الشممممممولية التكامليمممممة بمممممتن فمممممي "فضممممماء الطفمممممل المممممداخلي
ففمممممممي همممممممفا الفضممممممماء  ،أي طفمممممممل  خمممممممرتسمممممممكن روحمممممممه التمممممممي تميمممممممز  عمممممممن 

تتفاعمممممل جميممممم  مكونمممممات الطفمممممل الداخليمممممة )النفسمممممية، واالنفعاليمممممة والفهنيمممممة 
واألخالقيممممة( وتتبلممممور نتيجممممة تفاعلهمممما ممممم  بيئتممممه الخارجيممممة لتصممممن  جمممموهر 

 شخصية الطفل.  
  فمممممممي مراحمممممممل الطفولمممممممة المختلفمممممممة تتجلمممممممى بعممممممم  م ممممممماهر "حيممممممماة الطفمممممممل

يعبممممر فيممممه عممممن ذاتممممه مممممن دون قيممممود  الداخليممممة" عنممممدما يجممممد الطفممممل منفسمممما  
برنمممممممامج يوجهمممممممه، أو نشممممممماط يحمممممممدد لمممممممه كيمممممممف يتصمممممممرف، ومممممممماذا يعممممممممل، 

لممممفا تجممممد البممممرامج الشمممممولية التكامليممممة فممممي  ،ويحممممدد لممممه نتمممما  ممممما يقمممموم بممممه
اللعممممب  منفممممفا  طبيعممممي لحيمممماة الطفممممل الداخليممممة كممممما وتكثممممر مممممن نشمممماطات 

 التعبير اإلبداعي الحر على تنوعه. 



 

 

 لشممممممممولية التكامليمممممممة علمممممممى تممممممموفير البمممممممرامج التمممممممي تتمممممممي  تعممممممممل البمممممممرامج ا
للطفممممل اكتشمممماف مكنونممممات نفسممممه وإيجمممماد الطممممر  التممممي تناسممممبه فممممي ت فيممممة 
روحمممممممه وتقويمممممممة حياتمممممممه الداخليمممممممة، كمممممممما تعتمممممممرف بتهميمممممممة مواكبمممممممة تطمممممممور 

 الحياة الداخلية للطفل عبر مراحل نمو  المختلفة.  

 



 

 

 مجاالت نمو وتطور طفل الروضة:
ن نمممممو الطفممممل بشممممكل عممممام، لممممفا كممممان ال بممممد مممممن إيجمممماد يصممممعب الحممممدي  عمممم

وسمممميلة للتعامممممل مممممم  مختلمممم  جوانممممب النممممممو علممممى نحممممو يعكمممممس تكامممممل همممممف  
 الجوانب في تفسير ال واهر النمااية. 

هنممممممما  أكثمممممممر ممممممممن طريقمممممممة لتسممممممممية مجممممممماالت النممممممممو، وكمممممممل طريقمممممممة تعكمممممممس 
 اهتمامات الدارسين، أو هدف الدراسة.

 لى النحو التالي:سنعتمد تقسيم مجاالت النمو ع
 المجال الجسمي/الحركي 
 المجال الفهني/المعرفي 
 المجال النفسي/االجتماعي 

 النفسي/االبتماعي ذهني/ معرفي بسمي/حركي

 : الدماغ

  العالقات والسلو. 
 الوراثة. 
  تشعب الخاليا

 .العصبية
  تشكل الوصالت

 .العصبية

 :اللغة
 الل ة الشفوية.  
 الل ة المكتو ة. 

 أنظمة اللغة:
 الن ام الصوتي. 
 الن ام الداللي. 
  الحس النحوي. 

 .االتصال والتوا ل

  المشاعر واالنفعاالت
 العمممممممممممممممممممممممممماطفي/ )المجممممممممممممممممممممممممممال

  .االنفعالي(
 فهمممممممممممممممم  مفهممممممممممممممموم المممممممممممممممفات(

 .المشاعر واالنفعاالت(
 المممممممممممتحكم  ضمممممممممممب  المممممممممممفات(

 .بالمشاعر واالنفعاالت(
  المممممممممممممممممممممموعي االجتممممممممممممممممممممممماعي



 

 

 النفسي/االبتماعي ذهني/ معرفي بسمي/حركي

 الحواس:

 حاسة اللمس. 
 حاسة البصر. 
  حاسة السم. 
 لفو  ا. 
 حاسة الشم. 

 :التفكير
 :اإلدرا  الحسي 
 اإلدرا  السمعي. 
  اإلدرا  البصري. 
 :الفاكرة الحسية 
 الفاكرة السمعية. 
 الفاكرة البصرية. 

 :التفكير العلمي
 المالح ة والتجريب. 
  االكتشاف )اكتشاف

 .العالقات(
 حل المشكالت. 
  االخترا. 

 :مستويات التفكير
 المعرفة. 
 الفهم. 
 التطبيق. 
 التحليل. 
 التركيب. 
 التقييم. 

  .والتعاط 
 العالقات االجتماعية. 
  التفكيممممممممممممممممممممممممممر والسمممممممممممممممممممممممممملو 

 .األخالقي

 :التمييز الحسي

 التمييز السمعي. 
  التمييز البصري. 
  التوجممممممه فممممممي الفممممممراغ

 واإلحسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماس
 .بوضعية الجسم

 

 :الحركة 
  التممممممممممم فر العصمممممممممممبي

 ./العضلي
 العضالت الكبيرة. 

 :المنط  الرياضي
 صنيفالت. 
   المطابقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة )إدرا

 .العالقات(

 



 

 

 النفسي/االبتماعي ذهني/ معرفي بسمي/حركي
 العضالت الص يرة.   المقارنمممممممممممممممممممممة )التشمممممممممممممممممممممابه

 .واالختالف(
  السلسممممممملة )الترتيممممممممب مممممممممن

 .حي  الدرجة(
 القياس. 

 الحساب:
 مفاهيم ما قبل العدد: 
 عالقة واحد إلى واحد. 
  العمممممممممممممممد  العمممممممممممممممد الشمممممممممممممممفوي(

 .الصمي(
 العدد. 
 العد الترتيبي. 

 
 

  



 

 

 :مادية( -)جشرية  البيئة المثرية والداعمة
 حممممين يكممممون محاطمممما  بممممالمواد المثيممممرة لممممه و القااممممد لعمليممممة تعلمممممه الطفممممل همممم

  و الكبار الفين يساندونه في خياراته
 :البيئة البشرية

 ( :ر عممممممن المشمممممماعر تمممممموفر فممممممر  التعبيممممممسممممممليمة مممممممن الناحيممممممة العاطفيممممممة
 .(اإليجابية والسلبية

   (كتشافواال)تسم  باالستكشاف و بالتتمل : مثيرة ذهنيا. 
 (لنفسية: )تعزف الثقة بالنفس منة من الناحية ا. 
   ترسممممممممممم المعممممممممممالم الواضممممممممممحة للحقممممممممممو  والواجبممممممممممات : )مناسممممممممممبة اجتماعيمممممممممما

 .(اآلخرين وم  الكبار لخاصة للطفل و عالقته م  األطفالا
 ( :جمممممممماد التمممممممموافن بممممممممين النشمممممممماطإيتتضمممممممممن سممممممممالمة األطفممممممممال الجسممممممممدية ،

 ،القسممممممم  الكممممممافي مممممممن النممممممموم ،الجيممممممدة، الحصممممممول علمممممممى الت فيممممممة الراحممممممة
، تمممممتمين الرعايمممممة اعممممماة الن افمممممة، تممممموفير العمممممال  فمممممي حممممماالت اإلصمممممابةمر 

 .الصحية
 تممممممولي ب علممممممى الحاجممممممات النماايممممممة لطفممممممل: )مرنممممممة وقابلممممممة للتكيممممممف وتجيمممممم

 .المت يرة(االعتبار لحاجات الطفل ولخصااصه 
  تقممممممديم بممممممرامج تقمممممموم علممممممى إشممممممرا  الطفممممممل فممممممي التخطممممممي  والتنفيممممممف وتقمممممميم

 .البرامج
 ( :صوصممممممية كممممممل تراعممممممي الممممممدمج والتكامممممممل وختصممممممل إلممممممى كممممممل األطفممممممال

  .(طفل وكل فئة من األطفال
 



 

 

 :البيئة المادية
 منمممممة ممممممن ي حالمممممة جيمممممدة ممممممن التهويمممممة واإلضممممماءةن يفمممممة وفممممم: )صمممممحية  ،

 .(المخاطركل أنوا  
 : ذات نوعية: في ما يخئ المجاالت التالية

 ( :تراعي التوافن في وجود المواد الطبيعية والصناعيةالحواس. 
   المرونمممممة  فيهممممما ممممممن حيممممم  النمممممو  والملممممممس والشمممممكل ودرجمممممةوالتنمممممو

 .(والحرارة
 ( : عهم االجتماعيتراعي أعمار األطفال ونو التنو). 

  متميزترا أن كل طفل فريد و.  
 الفهنيممممممممة المعرفيممممممممة": تهمممممممتم بالطفممممممممل ككممممممممل: )مممممممممن الجوانمممممممب المختلفممممممممة" ،

 .("االجتماعية النفسية"، "الحسية الحركية"

 
 :ة التعلُّمأسس ومبادئ تنظيم بيئ

 بيئة ص  االستعداد للمدرسة يعكس بيئة الطفل الحياتية. 
 التخطي  للتعليم في الص  هو خلق فر  للعب. 
  الطفل شري، في صن  المنها. 
 دعم استقاللية الطفل واعتماد  على نفسه. 



 

 

 :األركان التعليمية
التمممممي تجعمممممل  همممممي ، الممممممواد والتجهيمممممزاتن مممممام األركمممممان فمممممي الروضمممممة وقواممممممه

يا  للطفل في نفس الوق الر   .وضة عالما طيمعا  ومتحدم
تعمممممممرف البيئمممممممة التر ويمممممممة التمممممممي تمممممممم تن يمهممممممما علمممممممى أسممممممماس أنشمممممممطة مختلفمممممممة 

 باسمممممم صممممم  المممممتعلم المممممفاتي، موفعمممممة فمممممي فوايممممما محمممممددة فمممممي قاعمممممة النشممممماط،
وتعتبممممر هممممف  البيئممممة هممممي المثلممممى لتعلمممميم وتوجيممممه أطفممممال مرحلممممة الريمممما  مممممن 

 المر يممممممةهممممممي المكممممممان المناسممممممب الممممممفي تعممممممد  ف عمممممممر الثالثممممممة إلممممممى السادسممممممة،
فيممممتعلم ويجممممر  ويكتشمممم  حسممممب قدراتممممه  ،بدقممممة وتكممممون واعيممممة لكممممل محتوياتممممه

همممممممف  البيئمممممممة لتحقمممممممق فيهممممممما كافمممممممة  المر يمممممممةباإلضمممممممافة إلمممممممى تن ممممممميم ، وميولمممممممه
األهمممممداف التر ويمممممة التمممممي تتعلمممممق بتنميمممممة قمممممدرات الطفمممممل المتكاملمممممة والمتوافنمممممة 

 .والشاملة
صيصمممممما ألطفممممممال الروضممممممة كممممممي تحفممممممزهم علممممممى الممممممتعلم وتهيممممممت هممممممف  البيئممممممة خ

فهمممممم يبمممممادرون ممممممن خمممممالل الوسممممماال ، المممممفاتي فمممممي جمممممو يشمممممبه الجمممممو األسمممممري 
واأللعمممممممما  واألجهممممممممزة التممممممممي بممممممممين أيممممممممديهم إلممممممممى ممارسممممممممة عممممممممدد كبيممممممممر مممممممممن 
المهممممممارات المتنوعممممممة والمن مممممممة حتممممممى يتمكنمممممموا منهمممممما ويتعلممممممموا مممممممن خاللهمممممما  

 كيف يتعاملون م  أنفسهم.
 ن:أنواع األركا

مسمممممممرح  - ألعممممممما  السمممممممجادة -)ألعممممممما  التفكيمممممممر الكتممممممما  والكتابمممممممة ركمممممممن -1
 .(المكتب -اللوحات التفاعلية -الدمى

التجر مممممة  -االسمممممتنبات - بمممممالخردةتشمممممكيل  -المرسمممممم) ركمممممن الفمممممن والطبيعمممممة -2
  .(واألش الالرسم  - والماءالرمل  - واالكتشاف



 

 

 .(المنزل -المهن - الدكان – )التركيب ركن التركيب والخيال -3
 :أهمية األركان
 رك  الم تبة:

والحكايممممممممممات...( بعنايممممممممممة علممممممممممى أن يتناسممممممممممب  يجممممممممممب اختيممممممممممار )القصممممممممممئ،
، فتعممممممل علمممممى تطممممموير مسمممممتويات النماايمممممة وخبمممممرات األطفمممممالالمحتممممموا مممممم  ال

تطمممممممموير مهممممممممارات االسممممممممتعداد وفيممممممممادة تقممممممممدير الكلمممممممممة المكتو ممممممممة و  المفممممممممردات
  .كما تعلمم العناية بالكتا للقراءة والكتابة 

 :طقة اللعب الخاربيةمن 
، ألن اركة فمممممممي األنشمممممممطة الخارجيمممممممة للروضمممممممةيحتممممممما  األطفمممممممال إلمممممممى المشممممممم

ممممممي أ لمممممب ال ممممممرف الصممممممفمية ال تملمممممم، المسممممماحة المناسممممممبة ل نشممممممطة  التممممممي تنمم
 .حركة العضالت الكبيرة

 :مسرح الدمى
ء يسمممممممماهم فممممممممي تحريممممممممر االنفعمممممممماالت و العواطمممممممم  و يعممممممممزف مهممممممممارة اإلصمممممممم ا

تطمممموير مهمممممارة التمعبيممممر الممممفاتي وتطممممموير ، لل ممممةويشممممج  علممممى تطمممموير مهمممممارة ا
الحساسممممممية اتجمممممما  األقممممممران وتعلمممممممم كيفيممممممة تفسممممممير تعبيممممممرات الوجممممممه والحركممممممات 

 .الجتماعية وفهم األدوار المختلفةونبرة الصوت وتطوير العالقات ا
 :رك  التفكير العلمي والمنط  الرياضي

طفممممممال مممممممن يممممممتعلم األ ،ن يحتمممممموي علممممممى ألعمممممما  ومممممممواد مختلفممممممةإن هممممممفا الممممممرك
خممممممممالل التفاعممممممممل معهمممممممما البنمممممممماء والمقارنممممممممة والتصممممممممنيف والتن مممممممميم والمطابقممممممممة 
والفممممممرف، فيتعلممممممممون مفهمممممموم اللمممممممون والعممممممدد والحجمممممممم والشممممممكل كمممممممما يطمممممممومرون 



 

 

التناسمممممممممق الحركمممممممممي البصمممممممممري والحركمممممممممات الدقيقمممممممممة فيصممممممممملون إلمممممممممى أفضمممممممممل 
 .مستوا من اإلتقان مما يساعدهم على تطوير مهارة حل المشكالت

 :والطبيعةرك  الف   
يسممممماعد األطفمممممال علمممممى تطممممموير مفهممممموم ذات إيجمممممابي  وخبمممممرة عمليمممممة إبداعيمممممة 

تعلممممممممممم أسمممممممممماء األدوات  وتعلممممممممممم التعبيمممممممممر عمممممممممن األفكمممممممممار والمشممممممممماعر وأيضممممممممما  
مالح مممممممة اللممممممممون والقممممممموام واسمممممممتعمالها وتطممممممموير مهمممممممارات اإلدرا  البصمممممممري و 

وتعزيممممممممز  ي الحركمممممممميتمييممممممممز األلمممممممموان واألشممممممممكال وتطمممممممموير التمممممممم فر البصممممممممر و 
ر الل وي   .التطوم
 :رسم وأشغال

سمممممممممدي واالجتممممممممماعي واالنفعمممممممممالي  ر الجم يقمممممممموم الفمممممممممن بتعزيممممممممز النممممممممممو والتطمممممممموم
والتلمممممموين والطممممممالء والمعجممممممون والمعرفممممممي لممممممدا األطفممممممال مممممممن خممممممالل الرسممممممم 

 .والقئ
 :رك  التجربة واالكتشاف

تطممممممموير مهمممممممارات المالح مممممممة وتطممممممموير مفمممممممردات جديمممممممدة وممارسمممممممة مهمممممممارات 
تنبمممممع وتطمممموير وفهممممم للبيئمممممات البيولوجيممممة والقممممدرة علمممممى التصممممنيف ومهممممارات ال

 .التعامل م  المواد الطبيعية واكتشاف خصااصها
 :رك  الم عبات 

د األطفمممممال بمهمممممارات حممممملم المشمممممكالت وتعلممممممم عالقمممممات رياضمممممية وتطممممموير  يمممممزوم
مهممممممممارات ل ويمممممممممة وتعلمممممممممم تصممممممممنيف األشممممممممكال واألحجممممممممام وتطمممممممموير المفمممممممماهيم 

وتطممممموير مهمممممارات التن ممممميم ومهمممممارات الحركمممممات التناسمممممب األساسمممممية للتممممموافن و 
، يممممممزود هممممممفا الممممممركن بحديقممممممة حيوانممممممات المزرعممممممة وأشممممممخا  الكبيممممممرة والدقيقممممممة



 

 

فضمممممممل موقممممممم  لمممممممه أن يكمممممممون وإشمممممممارات الممممممممرور وألعممممممما  بتشمممممممكال مختلفمممممممة وأ
 .على السجادة
  :رك  الخيال

يسمممماعد الطفممممل علممممى تطمممموير مهممممارات التعبيممممر الممممفاتي وتعلمممممم تفسممممير تعبيممممرات 
والحركمممممممممات ونبمممممممممرة الصممممممممموت  وتطممممممممموير وفهمممممممممم لممممممممم دوار المختلفمممممممممة  الوجمممممممممه 

 وتطوير عالقات اجتماعية باإلضافة إلى تحسين مفهوم الفات.
 :الّرمل والماء

مممممممل وهممممممو مممممممن أهممممممم األدوات التممممممي توجممممممد فممممممي  يلعممممممب األطفممممممال بممممممتحوا  الرم
الممممركن الحسممممي  ويجممممب وضمممم  هممممفا الحممممو  فممممي األممممماكن الم لملممممة ويفضممممل 

صممممممدر الميمممممما  ألن إضمممممافة الممممممماء علممممممى الرمممممممل يتممممممي  وضمممممعله بممممممالقر  مممممممن م
  .فرصة لبناء أشكال بتفاصيل دقيقة أمام األطفال

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواد وتجهيزات األركان:
 .مواد وتجهيزات رك  التجربة واالكتشاف -1

  
 م حظات المواد 

 ومن هف  المواد:   المواد التجارية
 العدسة المكبرة. 
 المجهر. 
 مرايا يدوية بحجم ص ير. 
 )الم ناطيس ) بتحجام وأشكال متعددة.  
 متر للقياس. 
 ميزان حرارة. 
 ميزان للتوفين. 
  مصباح يدوي. 
 بطاريات. 
  :ضمممممممممممممرورة مراعممممممممممممماة عمممممممممممممدد الممممممممممممممواد علمممممممممممممى سمممممممممممممبيل المثمممممممممممممال        

 )توفر عدسة لكل طفل(.
مااااااااااااواد متنوعااااااااااااة 

 مجمعة م  البيئة
 )علب فار ة، كعوس، صحون، مالعق بالستيكية...(.

 
 
 



 

 

 زات االستنباتمواد وتجهي -2

  
 م حظات المواد واأللعاب

 هنال، أنوا  من المزروعات منها: أنواع المزروعات
 الفاصولياء...( الشعير، مثل:)القم ، البفور. 
 ، البندورة...( الملفوف، األشتال مثل:)القرنبي. 
 ،الليمون...( اللوف، الزيتون، الشجيرات )الليمون. 
 .أشجار الزينة 

مساااااتخدمة ماااااواد وأدوات 
 في الزراعة

 أحوا  للزراعة متنوعة األحجام. 
 صحون بالستيكية لزراعة البفور. 
 أباريق لري النباتات. 
 فتس. 
 عر ة يدوية ص يرة. 
  النكاشمممممات الصمممممم يرة )إلفالمممممة الشممممممو  واألعشممممما  مممممممن

 .حول النباتات(
تطممممممممموير المعرفمممممممممة العلميمممممممممة لمممممممممدا المعلممممممممممة ممممممممممن خمممممممممالل 

الزراعممممممة علممممممى الرجممممممو  إلممممممى بعمممممم  المصممممممادر المتعلقممممممة ب
سممممبيل المثممممال: مراعمممماة العوامممممل التممممي تممممعثر علممممى الزراعممممة: 
الضمممممممممممممممممممموء، درجممممممممممممممممممممة الحممممممممممممممممممممرارة، الريمممممممممممممممممممماح، التر ممممممممممممممممممممة 
الزراعيمممممممممممممة،...الا، تممممممممممممموفير السمممممممممممممماد والرممممممممممممممل والتمممممممممممممرا  

 الصال  للزراعة...
 
 



 

 

 
 .مواد وتجهيزات رك  التركيب -3

 
 م حظات المواد واأللعاب

 الم عبات
 

   مختلممممممم  ألعممممممما  التركيمممممممب يمممممممتم اللعمممممممب والتفاعمممممممل مممممممم
 على السجادة في الركن الخا  بتلعا  التركيب.

 هنال، أنوا  من المكعبات الخشبية فمنها:
 ( نصممممممممم  قممممممممموس، ،قممممممممموسالمكعبمممممممممات الكبيمممممممممرة الحجمممممممممم 

ر ممممم   نصممممم  داامممممرة، أعممممممدة خشمممممبية داامممممرة، اسمممممطوانات،
مسممممممممممتطيل نصممممممممم  مسممممممممممتطيل ر مممممممممم   مثلثممممممممممات، ،داامممممممممرة

 مستطيل،...مكعبات مسطحة(.
 اإلسممممممممممممممفنجية المكعبممممممممممممممات  -لخشممممممممممممممبية المكعبممممممممممممممات ا- 

   .مكعبات الطاولة
  يراعمممممممممممممى أن تكمممممممممممممون المكعبمممممممممممممات متعمممممممممممممددة األحجمممممممممممممام

 واألشكال واأللوان.
العااااااااااااااااب التركياااااااااااااااب 

 الب ستي ية
  مثممممممل األلعمممممما  التجاريممممممة )اللي ممممممو( بتنواعهمممممما وأحجامهمممممما

 المتعددة.
هنالمممممممم، أنمممممممموا  مممممممممن الخممممممممرف بتشممممممممكال وأحجممممممممام مختلفممممممممة  الخرز

 فمنها:
  خرف مبس 
 رف كروي ص ير، كبير  ... الاخ 

 



 

 

 

 

 

 

 الخيال )الدكان(.مواد وتجهيزات رك   -4

 
 م حظات المواد واأللعاب

 الدكان وتجهيزاته
 

  يجهممممممز هممممممفا الممممممركن مممممممن المممممممواد واأللعمممممما  التجاريممممممة، كممممممما
يمكممممن للمعلمممممة إنتممممما  مجموعممممة كبيممممرة ممممممن المممممواد لتجهيمممممز 

بيل الممممركن مممممن خممممالل اسممممتخدامها لخامممممات البيئممممة علممممى سمممم
المثممممممممممال: )إنتممممممممممما  الخضمممممممممممروات والفواكممممممممممه ممممممممممممن الجراامممممممممممد 
وتلوينهمممما ضمممممن األنشممممطة الفنيممممة ووضمممم  المنتممممو  فممممي هممممفا 
الممممممممركن(، مممممممممن هممممممممف  المممممممممواد واأللعمممممممما : ميممممممممزان، رفمممممممموف، 
خضممممممممممروات، فواكممممممممممه، علممممممممممب لمممممممممممواد  فاايممممممممممة مسممممممممممتهلكة 

  منة....، هات ،  لة للنقود.... الا.
  اد يمكمممممممممن أن يسمممممممممهم األطفمممممممممال فمممممممممي تجهيمممممممممز المممممممممركن بممممممممممو

   .يجمعونها من بيوتهم



 

 

 

  مواد وتجهيزات مسرح الدمى -5
  هنالممممممم، العديمممممممد ممممممممن الخيمممممممارات واألنممممممموا  لمسمممممممرح المممممممدمى ولكمممممممن مممممممم  وجمممممممود

 الخيارات المتعددة هنال، أمور يجب مراعاتها مثل:
 .سهولة نقل المسرح من مكان إلى  خر 
  .أن يكون المسرح  من ومتين 
 لطفممممل والمعلمممممة اسممممتخدامه مثممممل وجممممود أن يكممممون مصمممممم بطريقممممة يسممممهل علممممى ا

 كرسي ص ير يمكن للمعلمة الجلوس عليه عند استخدامها للمسرح.
 .وجود رفوف أو عالقات لوض  الدمى ...الا 
 :مجموعة من النماذ  لمسرح الدمى المصنو  من الخشب 
 

 
 

 :هنال، أنوا  متعددة من الدمى فمنها 
 ا وأشكالها ومنها: الدمى الجاهزة من األسوا  بمختل  أنواعه 
 

 
 دمى اليد

 
 دمى األ اجع



 

 

  مواد وتجهيزات مسرح الدمى -5

 
 دمى أشخاص

 
 دمى العصي

 
 واناتدمى ح

 :دمى من إنتا  المعلمة واألطفال مثل 

 
 دمية الكيس الورقية

 
 الدمى الكرتونية

 
 دمى األ اجع

  

 

 

 



 

 

 
 مواد وتجهيزات ركن الموسيقا. -6
 موسمممممميقية عنممممممد تنفيممممممف األنشممممممطة مممممممن الضممممممروري تواجممممممد عممممممدد كمممممماف مممممممن األدوات ال

مممممم  المجموعمممممة الكليمممممة )سمممممواء كانممممم  همممممف  األدوات تجاريمممممة أو ممممممن إنتممممما  المعلممممممة 
 واألطفال(.

  ،أمثلمممممة علمممممى األدوات الموسممممميقية التجاريمممممة: )الخرخيشمممممة، الزيلفمممممون، المممممدف، الطبمممممل
 الصنج، المثل  الموسيقي....الا(.

   

 
  

 

 

 

 



 

 

 
 شغالمواد وتجهيزات رك  الف  واأل -7

 م حظات المواد

 األق م
 

  تممممن م هممممف  المممممواد فممممي سممممالل حيمممم  يممممتم تصممممنيف كممممل نممممو  مممممن
 أنوا  األقالم في سلة خاصة.

  ...،األقالم بتنواعها مثل :األقالم المااية، األقالم الخشبية 
 .مجموعة من المحايات والمباري 

 المقصات
  يجممممممممممب مراعمممممممممماة أن تكممممممممممون المقصممممممممممات بعممممممممممدد األطفممممممممممال فممممممممممي

وحجمهممممممما ممممممممتالام مممممممم  حجمممممممم أيمممممممدي األطفمممممممال وأن  المجموعمممممممة
 تكون  ير حادة.

 الكرتون بتلوان وأحجام مختلفة )العادي والمقوا(.  الكرتون 

 األلوان

  ،األلمممممممموان بتنواعهمممممممما مثممممممممل األوان الشمممممممممعية ال لي ممممممممة والرفيعممممممممة
 األلوان الخشبية،...

  )األلوان المااية )ال واش 
 .)ألوان الفلوماستر )حجم كبير وص ير            

 ال   

  هنالمممممم، أنمممممموا  مممممممن الالصممممممق يممممممتم اسممممممتخدامها بحسممممممب النشمممممماط
المخطمممممممم  منهممممممممما ال ممممممممراء وهنممممممممما ال بمممممممممد مممممممممن تممممممممموفير صمممممممممحون 
بالسمممممتيكية صممممم يرة ومتينمممممة لوضممممم  كميمممممة ال مممممراء إضمممممافة إلمممممى 

 الفراشي الخاصة الستخدام ال راء.

 األورا 
  أورا  الرسم والتلوين والتشكيل المختلفة 
 لملون(.الور  اللمي  ) ا 
 .ور  الكريب بتلوان متنوعة 

يراعى توفير مجموعة من الفراشي )ال لي ة والرفيعة( وأن يكون   الفراشي



 

 

 لكل طفل فرشاة.

 الملتينة
 .الملتينة التجاري المتواجدة في األسوا  بتلوان مختلفة 
 .قوالب الملتينة وتكون بتشكال وأحجام متنوعة 
 وألوان متعددة. يمكن للمعلمة إنتا  الملتينة بكميات 

مواد 
للمحافظة 
على النظافة 
الشخصية 
ونظافة 
 الم ان

  تعتبممممممر هممممممف  المجموعممممممة مممممممن المممممممواد أساسممممممية فممممممي هممممممفا الممممممركن
ومنهممممممما: جراامممممممد، نمممممممايلون، أكيممممممماس نمممممممايلون، كفممممممموف بحجمممممممم يمممممممد 
المعلمممممممممة ومجموعممممممممة أخممممممممرا بحجممممممممم أيممممممممدي األطفممممممممال، كممممممممعوس 

 بالستيكية، سالل للقمامة،.الا.

الخردة 
 والخامات
 

  يممممممتم تجميمممممم  خممممممردوات وخامممممممات أساسممممممية مممممممن البيئممممممة المحيطممممممة
وتصممممن  فممممي علممممب بطريقممممة من مممممة فممممي الممممركن ليممممتمكن الطفممممل 
مممممن معرفممممة الموجممممودات ليسممممهل عليممممه التعامممممل معهمممما، ومممممن هممممف  

قنمممماني جممممزء أساسمممميا مممممن مممممواد هممممفا الممممركن ) المممممواد والتممممي تعتبممممر
بالسممممممتيكية وليسمممممم  فجاجيممممممة، علممممممب فار ممممممة مختلفممممممة األحجممممممام، 

 ور، قط  قماشية وخشبية...الا(.بف
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 م حظات المواد واأللعاب

هنالممممم، عمممممدة أنممممموا  ممممممن األحممممماجي التجاريمممممة   األحابي
 و مستويات متفاوتة ومنها:

 . األحاجي م  المقاب 
 ور األحمممممممممممممممماجي المصممممممممممممممممورة المرفقممممممممممممممممة بالصمممممممممممممممم

 )للمطابقة(.
   األحممممممممممممممممممممماجي المصمممممممممممممممممممممورة بمممممممممممممممممممممدون وجمممممممممممممممممممممود

 للمطابقة....
هممممممف  األلعمممممما  يمكممممممن أن تكممممممون تجاريممممممة أو   ألعاب التصنيف

ممممممممن صمممممممن  المعلممممممممة أو ممممممممن تجميممممممم  ممممممممن 
 البيئة مثل:

 البطاقات المصورة 
 ألعا  التركيب 
  الخمممممممممرف مممممممممم  ضمممممممممرورة وجمممممممممود مجموعمممممممممة ممممممممممن

 …السالل للتصنيف
يمكممممممممممن أن تكممممممممممون  هممممممممممف  األلعمممممممممما  أيضمممممممممما  ألعاب المطاجقة

تجاريممممممممممة أو مممممممممممن صمممممممممممن  المعلمممممممممممة مثمممممممممممل: 
 )ألعا  اللوتو وألعا  الدومينو(.

 نالممممممممم، عمممممممممدة أنممممممممموا  ممممممممممن همممممممممف  األلعممممممممما  ه



 

 

 م حظات المواد واأللعاب
 تتواجد بمستويات مختلفة:و 

 الطنجرة و طااها( العالقة الوظيفية(. 
 )الجزء من الكل )عجل سيارة للسيارة. 
 )التحول) كتا  مفتوح، كتا  م لق. 
 (امل )االبرة للخي التك. 
 (  أشممممممممياء مصممممممممنوعة مممممممممن الخشممممممممب إلممممممممى النممممممممو

 .الخشب(
 طاولة إلى مستطيل(. الشكل( 
 .)مكانية ) الشمس والقمر بالسماء 
 .العدد والمعدود 
 .الصوت األول من اسم الصورة 
  (التشابه )صورة م  صورة. 
 .صورة م  كلمة 
  .كلمة م  كلمة 

وهمممممممف  المجموعمممممممة ممممممممن األلعممممممما  مبنيمممممممة علمممممممى   ألعاب التسلسل
تيممممممممممب األشممممممممممياء/المواد تصمممممممممماعديا أو أسمممممممممماس تر 

 )الطممممممول، تنافليممممما علمممممى أسممممماس مت يمممممرات ثابتمممممة
العمممممممممممممر ، االرتفممممممممممممما ( والمت يمممممممممممممرات التابعممممممممممممممة 

 درجمممممة اللمممممون، الملممممممس، السمممممم،، مثل:)السمممممعة،
...المممما(، وذلمممم، مممممن خممممالل التعامممممل ممممم  المممممواد 
المحسوسممممممة ثممممممم  المجممممممردة أو قصممممممئ وأحممممممدا  
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مصممممممممممممممورة ومتسلسمممممممممممممملة ومممممممممممممممن هممممممممممممممف  المممممممممممممممواد 

  :واأللعا
 بطاقات القصئ المصورة. 
 خرف بتشكال وأحجام. 
 بطاقات الصور. 
  بطاقات األعداد. 

هنالممممممم، عمممممممدة أنممممممموا  ممممممممن المجسممممممممات بتحجمممممممام   المجسمات
وأشمممممكال مختلفممممممة وممممممن المتلوفممممممة والتمممممي تعكممممممس 

 واق  و يئة الطفل مثل:
 (. أشخا  )كبار وص ار 
 .حيوانات 
 .وساال الموصالت 
األشااااااااااااااااااااااااااااااا ال 

 الهندسية
 بالسممممممممتيكية بتحجممممممممام وألمممممممموان  أشممممممممكال هندسممممممممية

 .وأعداد متنوعة
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تزويمممممممد األطفمممممممال بالكتمممممممب والممممممممواد التمممممممي تعكمممممممس  
همممممويتهم ول مممممتهم األم وثقمممممافتهم واهتمامممممماتهم. مهمممممم 
أن تمممممممممتالءم القصممممممممممئ مممممممممم   للمرحلممممممممممة العمريممممممممممة 

 اضممحة الصممور،و  ل طفممال )كتممب كبيممرة الحجممم،
 بحي  يتوق  الطفل وجودها...(.

تزويممممد األطفممممال بالقصممممئ التممممي تحمممماكي خيممممالهم،  
ومممممممن المممممممواد التممممممي يمكممممممن أن تتواجممممممد فممممممي ركممممممن 

 المكتبة:
 ...مجالت، جرااد 
 .قصئ متنوعة تحتوي على صور 
 .قصئ م  كاسيتات 
 .قصئ مصممة بطريقة تصدر أصواتا 
 .صور للمحادثة 
  .صور لقصة متسلسلة 
 بطاقممممممات الكلمممممممات وصممممممور متعلقممممممة  مجموعممممممة

 بموضو  معين.
 . اللوح القال 



 

 

 دفاتر ل طفال 
 أقالم 
 ألوان 

 الخطوات التي ينبغي للمعلمة إتباعها عند إعداد األركان:
إن تن مممميم البيئمممممة التر ويممممة ومممممما يقتضممممي ذلممممم، مممممن تصمممممميم وتجهيممممز وترتيمممممب 

ة ساسمممممممميوإعممممممممداد حسممممممممب المواصممممممممفات التر ويممممممممة والتعلميممممممممة مممممممممن العوامممممممممل األ
 . لتهيئة وحفز عمليات التعلم

وفيمااااا يلااااي الخطااااوات العمليااااة التااااي تسترشااااد بهااااا المعلمااااة عنااااد إعااااداد 
 أركان تعلمية في قاعة الروضة:

 :الخطوة األولى تقسيم الغرفة
تقسمممممممم المعلممممممممة قاعمممممممة الصممممممم  إلمممممممى مسممممممماحات مختلفمممممممة ،فهنممممممما  مسممممممماحات 
 تحتممممموي علممممممى طمممممماوالت ومقاعمممممد ل طفممممممال وهممممممف  يمكمممممن وضممممممعها فممممممي وسمممممم 
القاعمممممة بينمممممما تخصمممممئ المسممممماحة الباقيمممممة ل ركمممممان التعلميمممممة ، فتتممممموف  إلممممممى 
جوانممممممب الجممممممدران األر عممممممة القاعممممممة واسممممممعة بممممممما فيممممممه كفايممممممة فيتوجممممممب علمممممممى 

 . المقاعد في جانب من جوانب ال رفةالمعلمة وض  الطاوالت و 
تخصمممممئ المعلممممممة عندامممممف جمممممزءا ممممممن الحممممماا  ل ركمممممان التعليميمممممة وإذا كانممممم  

جمممممدا بحيممممم  ال تتسممممم  إال لطممممماوالت ومقاعمممممد األطفمممممال عندامممممف ال رفمممممة صممممم يرة 
تقممممممموم المعلممممممممة بتن ممممممميم األركمممممممان التعليميمممممممة متحركمممممممة وخمممممممالل فتمممممممرة اللعمممممممب 
باألركممممممان وتسمممممماعد األطفممممممال ممممممم  المعلمممممممة فممممممي وضمممممم  طمممممماوالت والكراسممممممي 

ة الحيمممممممممز البممممممممماقي ل ركمممممممممان بعضمممممممممها فمممممممممو  بعممممممممم  ثمممممممممم تسمممممممممتخدم المعلمممممممممم
 . المتحركة



 

 

ت واسمممممعة نقتمممممرح أن تقممممموم اإلدارة بتخصممممميئ وفمممممي حالمممممة عمممممدم وجمممممود قاعممممما
قاعممممة واحممممدة فممممي الروضممممة ل ركممممان التعلميممممة يسممممتخدمه األطفممممال فممممي فتممممرات 

 دورية حسب جدول فمني من م.
عنممممممد تقسممممممميم قاعمممممممة الصمممممم  إلمممممممى أركمممممممان مختلفممممممة تسمممممممتعمل المعلممممممممة رفوفممممممما  

مسمممممممماحة وتوضممممممممي  منخفضممممممممة أو طمممممممماوالت عاديممممممممة كفواصممممممممل لتحديممممممممد كممممممممل 
 .حدود الركن التعلمي

ترتممممممب المعلمممممممة األركممممممان بشممممممكل يسممممممتطي  األطفممممممال ر يتهمممممما ور يممممممة بعضممممممهم 
وهممممممممم منممممممممدمجون باللعممممممممب أينممممممممما وجممممممممدوا وتختممممممممار أركانمممممممما تعلميممممممممة متعممممممممددة 
األ ممممممرا   واألهممممممداف بحيمممممم  تناسممممممب أكبممممممر عممممممدد ممكممممممن مممممممن المسممممممتويات 

 والميول. 
تنتبمممممه المعلممممممة داامممممما بمممممتن ال يكمممممون هنممممما  فسمممممحات واسمممممعة ومممممممرات طويلمممممة 

فممممة فهممممف  تشممممج  األطفممممال علممممى الممممرك  والتسممممابق لممممفل، تحممممددها أو فممممي ال ر 
 . متحر  لعر  إنتا  األطفال مثال   تفصلها ولو جزايا بحاا 

تعطممممي المعلمممممة اسممممما لكممممل ركممممن تعلمممممي فممممي القاعممممة مممممثال كممممركن المطالعممممة، 
 ،الكتشممممممافركممممممن البنمممممماء والهممممممدم، ركممممممن التعممممممايع األسممممممري، ركممممممن البحمممممم  وا

ويمكممممممممن ل طفممممممممال اسممممممممتخدام نفممممممممس التسمممممممممية أو ركممممممممن األلعمممممممما  اإلدراكيممممممممة، 
ن بتسممممممماء محتوياتممممممه مثممممممل ركممممممن الكتممممممب، ركممممممن المنممممممزل، ركممممممن تسمممممممية الممممممرك
 ...المطبا..

 
 
 



 

 

 : يب المواد وحفظهاالخطوة الثانية ترت
إن ال ممممر  األساسممممي مممممن ترتيممممب المممممواد وحف همممما هممممو جعلهمممما سممممهلة المنممممال 

يمممممات ممكنممممة لممممفل، يعثممممر عليهمممما الطفممممل بسممممهولة ثممممم يتعامممممل معهمممما بتقممممل تعل
 يكون عنصر الترتيب مهما في تسهيل وتوضي  العملية التر وية.

مكممممممان تضمممممم  المعلمممممممة المممممممواد واأللعمممممما  واألدوات الخاصممممممة بكممممممل ركممممممن فممممممي 
ويمكممممممممن للمعلممممممممممة اسممممممممتعمال رفممممممممموف  ،اسممممممممتعماله أي فمممممممممي ركنهمممممممما الخممممممممما 

خاصممممممممممة لعممممممممممر  الكتمممممممممممب عليهمممممممممما واسمممممممممممت الل األدرا  بتصممممممممممفيف ألعممممممممممما  
لهمممممما اسمممممممتخدام علممممممب )بالسممممممتيكية( أو ورقيممممممة مختلفمممممممة  الطاولممممممة كممممممما يمكممممممن

لحفممممممص المقصممممممات وأقممممممالم الشممممممم  وترسممممممم المعلمممممممة أو تلصممممممق رمممممممزا ممممممما فممممممي 
( مفتوحممممممة )بالسممممممتيكية ر ممممممما تسممممممتعمل أوعيممممممةكممممممل علبممممممة لتسممممممهيل تمييزهمممممما و 

لحفممممص مممممواد مختلفممممة كتخصمممميئ علبممممة لقطمممم  القممممماش وأخممممرا لقطمممم  الممممور  
  بعة لخرف.الملون وثالثة أل طية الزجاجات ورا

ويفضمممممل تخصمممممميئ رفممممموف خاصممممممة للمكعبمممممات مختلفممممممة األشمممممكال واألحجممممممام  
ممممممن اجمممممل تعلمممممم األطفمممممال الترتيمممممب ترسمممممم المعلممممممة بمممممور  التجليمممممد الملمممممون أو 

بممممنفس شممممكله وحجمممممه  ،ان الحمممماا  الالصممممق علممممى شممممكل المكعممممببممممور  جممممدر 
وهكمممممفا يمممممتعلم ، وتلصممممقه علمممممى المكممممان المممممفي تريمممممد تخصيصممممه لمممممه فمممممي الممممرف

ملصممممق علممممى الممممرف وفممممي المكممممان يممممب المكعبممممات حسممممب الشممممكل الالطفممممل ترت
 .المحدد

 
 
 



 

 

 :الوسائل التعليمية التعلمية
 المقدمة: 

الوسممممممممماال التعليمية/التعليميممممممممممة وهممممممممممو المصممممممممممطل  الممممممممممفي سممممممممممنعتمد  كتسمممممممممماس 
ليشمممممممل مختلمممممم  أشممممممكال المممممممواد فممممممي الروضممممممة، خاصممممممة تلمممممم، التممممممي تخضمممممم  

ممممممم ل الممممممممديرة وفريمممممممق إلمممممممى تصمممممممميم المعلممممممممة ممممممممن خمممممممالل همممممممف  الممممممممواد تتوص 
ممممد منهمممما   المعلمممممات إلممممى ترجمممممة "الخطممممة المنهجيممممة" إلممممى برنممممامج عمممممل يلجسمِّ
الروضمممممممممة، ويلضمممممممممفي األجمممممممممواء التعليميمممممممممة فمممممممممي الروضمممممممممة.  ومنهممممممممما وسممممممممماال 

(، واأللعممممممممما  التقليمممممممممدي مثممممممممل المجسممممممممممات والخمممممممممراا  اإليضمممممممماح )بمفهومهممممممممما
ة التجاريمممممممممممة بتنواعهممممممممممما، مثممممممممممممل الدميمممممممممممة والكمممممممممممرة واأللعمممممممممممما  بقممممممممممموانين )شممممممممممممد

التصممممممممنيف....(، ولوحممممممممات العممممممممر  التفاعليممممممممة يمكممممممممن أن نممممممممدر  الوسممممممممماال 
وتكمممممون همممممف  الممممممواد إمممممما مبرمجمممممة، ليميمممممة التعلميمممممة تحممممم  مسممممممى "ممممممواد" التع

 أو  ير مبرمجة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مواد مبرمجة ومواد غير مبرمجة:  .1
ممممممممممن خمممممممممالل تفاعمممممممممل الطفمممممممممل مممممممممم  
م "بمبمممممممدأ  مممممممة يصمممممممطدِّ الممممممممواد الملبيرمجي

رمجمممممممممة تقممممممممماوم الواقِّممممممممم " فالممممممممممادة المب
الطفممممممممممممممل وتتحممممممممممممممدا  مممممممممممممممن خممممممممممممممالل 
تصممممممميمها، فيضممممممطر إلممممممى التعامممممممل 
مممم  الموقممم  وفممم، لل مممز الممممادة، ممممما 
يسممممماعد الطفمممممل علمممممى التعمممممريف علمممممى 
جوانممممممممممممب مختلفممممممممممممة مممممممممممممن المعرفممممممممممممة 
المتضمممممممممممممممممممممممنة فممممممممممممممممممممممي "الوسمممممممممممممممممممممميلة 

 التعليمية/التعلمية". 

ممممممممواد مصمممممممممة  "الممممممممواد المبرمجمممممممة"
مممممممممممم  أو يلبممممممممممممرف  علممممممممممممى نحممممممممممممو يوضمِّ

شمممممكل...(  خصممممماائ )مثمممممل: لمممممون،
أو عالقمممممممممممممممممات محمممممممممممممممممددة )مثمممممممممممممممممل: 
عالقمممممممممات مكانيمممممممممة...(. وتسمممممممممتدعي 
توظيممممممممف مهممممممممارات معينممممممممة )مثممممممممال: 

 حسية حركية(

إن مواجهمممممممممممة العمممممممممممالم ممممممممممممن خمممممممممممالل 
"األلعمممممممممممما  النوعيممممممممممممة" والنشمممممممممممماطات 
التممممممي تحتممممممرم قلممممممدرات الطفممممممل وتثممممممق 
ب مكانياتمممممه الدفينمممممة، يكتشممممم  الطفمممممل 
"أن العممممممممممممالم ال يممممممممممممدور حولممممممممممممه" وأن 

 م  الحياة. عليه التيكيييف 
عنممممممدما يتعامممممممل الطفممممممل ممممممم  المممممممادة 
)يلعممممممممب فيهمممممممما( يحاكيهمممممممما وتحاكيمممممممممه 
عممممممممممممن طريممممممممممممق ممممممممممممما يصممممممممممممله مممممممممممممن 

عبممممارة عممممن مممممواد  "األلعمممما  النوعيممممة"
مبرمجممممممممممة تحتممممممممممرم طبيعممممممممممة الطفممممممممممل 
النماايمممممممممممة، فهممممممممممممي تلحممممممممممماكي ذكمممممممممممماء 
الطفممممممل وتدفعممممممه للتفكيممممممر، فيكتشمممممم  
مممممممممممن خاللهمممممممممما ممممممممممما يحتاجممممممممممه مممممممممممن 
معرفممممة، ومممممن خممممالل التفاعممممل معهمممما 
تتطممممممممور مهاراتممممممممه وقدراتممممممممه النفسممممممممية 
االجتماعيممممممممممة، الجسمممممممممممية الحركيممممممممممة 

 والفهنية المعرفية. 



 

 

معلومممممممات عبممممممر حواسممممممه ومشمممممماعر . 
هممممفا ممممما يلمكمِّممممن الطفممممل مممممن اكتشمممماف 
المعرفمممممة. يلشمممممكمِّل همممممفا الممممموعي بدايمممممة 
فهمممم الطفمممل بمممتن العمممالم يمممعثر عليمممه، 
ويمممممتعلمم ممممممن خمممممالل اللعمممممب أنمممممه همممممو 

  لعاليم.أيضا يعثمِّر في ا
 لحات ومفاهيممصط

 

 
 "مواد مبرمجة م لقة"

مممممممممممممواد مصممممممممممممممة علممممممممممممى نحممممممممممممو 
مممممممم  أو يلبممممممممرف خصمممممممماائ أو  يوضمِّ
عالقممممممممممممات محممممممممممممددة، وتسممممممممممممتدعي 
توظيممممف مهمممممارات معينمممممة، وتكمممممون 
إمكانيمممممممممممممممممات التفاعمممممممممممممممممل معهمممممممممممممممممما 
محممممدودة ومحممممددة )مثممممل: أحمممماجي 

 بزل(. -مصورة 
 

مممممممممممممواد مصممممممممممممممة علممممممممممممى نحممممممممممممو  "مواد مبرمجة مفتوحة"
مممممم  أو يلبممممممرف خصمممممماائ  أ و يوضمِّ

عالقممممممممممممات محممممممممممممددة، وتسممممممممممممتدعي 
توظيممممف مهمممممارات معينمممممة، وتكمممممون 
إمكانيمممممات التفاعمممممل معهممممما متعمممممددة 
أو  يمممممممممممممممممممر محمممممممممممممممممممددة )مثمممممممممممممممممممل: 

 المكعبات(.



 

 

 

 
 "مواد  ير مبرمجة م لقة"

مممممممممواد مجمعممممممممة مممممممممن البيئممممممممة لهمممممممما 
اسمممممممممممتخداماتها المحمممممممممممددة )مثمممممممممممل: 
الهمممممممممممممممممات ، شمممممممممممممممممو  ومالعمممممممممممممممممق 
وصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحون ومقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالة، 
المالبس...المممممممما(  وتوظمممممممم  فممممممممي 

ضممممممممممة علممممممممممى نحممممممممممو برنممممممممممامج الرو 
 مطابق الستخداماتها الواقعية.

 :المواد غير المبرمجة في الروضة -2
فمممممي الروضمممممة التعلميمممممة نعتبمممممر كمممممل مممممما همممممو موجمممممود فمممممي الروضمممممة والمممممفي ال 
ينممممممدر  تحمممممم  مسمممممممى مممممممواد مبرمجممممممة، مممممممواد اسممممممتهالكية، أو أثمممممما  وتجهيممممممز 
يكمممممون ممممممادة  يمممممر مبرمجمممممة.  يعمممممود ذلممممم، إلمممممى أن كمممممل مممممما همممممو موجمممممود فمممممي 

ل مممممن ممممواد يكمممون موضممممو  اهتممممام الطفمممل، ومممممن حقمممه أن يكتشممممفه بيئمممة الطفممم
وأن يتعاممممممممل معمممممممه )ضممممممممن حمممممممدود المنطمممممممق ومممممممما ال يهمممممممدد سمممممممالمة الطفمممممممل، 

 و ما ينسجم م  حاجاته وخصااصه النمااية(. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أمثلة –مواد  ير مبرمجة 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 )ليشمل(: مواد  ير مبرمجة م لقة"نوس  تعريف "
 ستخدمه في حياتنا من أدوات، مالبس، أجهزة...الاكل ما ن. 
 )الفاكهة والخضار )النباتات وثمارها.  
 فاءنا . 

ونتعاممممممل ممممممم  هممممممف  المممممممواد ضممممممن نشمممممماطات من مممممممة )مثممممممل تحضممممممير 
الطعمممممممممام(، وفمممممممممي نشممممممممماطات استكشمممممممممافية للتعمممممممممرف علمممممممممى خصممممممممماائ 
الممممممممممواد وكيفيمممممممممة التعاممممممممممل معهممممممممما، أو نضمممممممممعها فمممممممممي أركمممممممممان الخيمممممممممال 

لطفممممممل بممممممما يتناسممممممب وطبيعممممممة المممممممادة )مثممممممل وضممممممم  ليتفاعممممممل معهمممممما ا
جهممممممممماف الهمممممممممات  فمممممممممي ركمممممممممن البيممممممممم  والمممممممممدكان والطبيمممممممممب، أو وضممممممممم  

 .(الطناجر في المطبا...
 " ليشمل:مواد  ير مبرمجة مفتوحةنوس  تعريف "

إعممممممممادة اسممممممممتخدام مممممممممواد صممممممممنمِّعي  بيممممممممد اإلنسممممممممان بعممممممممد أن تكممممممممون قممممممممد 
واد اسمممممممتخدم  بحسمممممممب اسمممممممتعمالها األصممممممملي  عمممممممادة تكمممممممون همممممممف  المممممممم

مصمممممممممنوعة ممممممممممن خاممممممممممات مثمممممممممل البالسمممممممممتي،، القمممممممممماش، الخشمممممممممب... 
وتشممممكمِّل عمممممبء علمممممى البيئمممممة إذا لمممممم يممممتم المممممتخلمئ منهممممما بشمممممكل سمممممليم. 
يكمممممممممماد ال يخلممممممممممو بيمممممممممم  أو مدرسممممممممممة أو دكممممممممممان أو مشمممممممممم ل أو شممممممممممار  
منهممممما... لمممممفا، يسمممممهل الحصمممممول عليهممممما فتشمممممكل خاممممممات ثمينمممممة و يمممممر 

 مكلفة. تتتي هف  المواد على شكل: 
رتونيممممممممة الفار ممممممممة: علممممممممب المحممممممممارم الورقيممممممممة والحليممممممممب العلممممممممب الك (أ 

 والكبري ... الا.
بممممممواقي الخيطممممممان الصمممممموفية والمصمممممميئ والقطممممممن، وقطمممممم  إسممممممفنج  (  

 وأفرار قديمة.



 

 

الفلممممممممين األبممممممممي  الموجممممممممود داخممممممممل علممممممممب األجهممممممممزة الكهر اايممممممممة،  (  
الفلمممممممين الطبيعمممممممي المممممممفي يمكمممممممن الحصمممممممول عليمممممممه ممممممممن سمممممممدادات 

 الزجاجات.
 .سدادات فجاجات العصير (د 
ع الممممممدواجن وقطمممممم  صمممممموفية )صمممممموف الخممممممروف الطبيعممممممي أو ريمممممم (ه 

 الصوف االصطناعي(.
ممممممممواد طبيعيممممممممة كمممممممالقع والعيممممممممدان وأورا  الشمممممممجر الجافممممممممة ونمممممممموا  (و 

 .البل  والزيتون والمشمع... الا والقط  الخشبية
 قصاصات القماش والور  بتنواعه، ... الا.  (ف 
 بكرات الصوف وكرتون لفاا  الور   (ح 
 ة وكل ما يزيد من الطعامقشور و فور الخضار والفاكه (ط 
المممممممممممممممواد الطبيعيممممممممممممممة مثممممممممممممممل الممممممممممممممماء  والرمممممممممممممممل وأورا  الشممممممممممممممجر  (ي 

 والحجارة....
 :مبادئ برنامج إدراج الوسائل

يحتممممممما  طفمممممممل الروضمممممممة إلمممممممى بيئمممممممة من ممممممممة وداعممممممممة تتناسمممممممب مممممممم  قدراتمممممممه 
وجاهزيتممممممممه للممممممممتعليم، وتحتممممممممرم التفمممممممماوت فممممممممي قممممممممدرات األطفممممممممال واسممممممممتعداداتهم 

بمممممممد أن يتممممممموفر فممممممي الروضمممممممة القمممممممدر الكمممممممافي ممممممممن  ودافعتمممممميهم للمممممممتعلم لمممممممفا ال
الخبممممممممرات إ ممممممممرا  الطفممممممممل بممممممممالمثيرات لهمممممممما مممممممممردود عكسممممممممي ومشممممممممت ، وهممممممممو 

مممممممد ممممممممن تفاعمممممممل  يسممممممميء للطفمممممممل كمممممممفل، قصمممممممور البيئمممممممة التعليمية/التعليميمممممممة تحمِّ
 الطفل معها، وتفشل في تحقيق األجواء التعليمية. 

 



 

 

 تقها م :يقوم برنامج إدراج الوسائل في الروضة على مبادئ نش
 مبادئ برنامج إدرا  الوساال  

مممممممن المممممممتلوف إلممممممى  -1 المبممممممدأ
 . ير المتلوف

يت يمممممر الممممممتلوف فمممممي حيممممماة الطفمممممل بحسمممممب بيئتممممممه 
 وخبراته الحياتية.

ممممن المحسممموس إلمممى  -2 المبمممدأ
د  .المجر 

كممممل ممممما كممممان الطفممممل أصمممم ر كممممل ممممما كممممان معتمممممدا 
 على حواسه في تشكيل الصور الفهنية. 

األسممممممهل إلممممممى  مممممممن -3 المبممممممدأ
 .األصعب

سممممهولة وصممممعو ة الشمممميء تعممممود إلممممى خبممممرة الطفممممل 
 وميوله وقدراته الطبيعية.

ممممممممن البسمممممممي  إلمممممممى  -4 المبمممممممدأ
 المركب

مممما همممو بسمممي  بالنسمممبة للطفمممل يختلممم  عمممن مممما همممو 
بسمممممممي  بالنسمممممممبة للكبيمممممممر  طبيعمممممممة الممممممممادة، ونمممممممم  
اكتسمممممما  الطفممممممل لمفاهيمهمممممما يحممممممدد ممممممما إذا كانمممممم  

 ة.  الخبرة بسيطة أم مركب

مممممممممممن العممممممممممام إلممممممممممى  -5المبممممممممممدأ
 الخا 

يتعاممممممممل الطفمممممممل مممممممم  المواقممممممم  والخبمممممممرات بشمممممممكل 
 .كلي، ال يرا فيها التفاصيل

إدرا  الطفممممممممممل بتفاصمممممممممميل األشممممممممممياء )األصممممممممممموات، 
وخصمممممممممماائ المممممممممممواد( يحممممممممممد  بشممممممممممكل تممممممممممدريجي 
وينمممممممممممتج عمممممممممممن تممممممممممممرين الحمممممممممممواس فمممممممممممي التمممممممممممدقيق 

 بتفاصيل األشياء.

ممممممن  يمممممر المتممممممايز  -6 المبمممممدأ
 يزإلى المتما

ينطبمممممممق همممممممفا المبمممممممدأ أيضممممممما علمممممممى تمييمممممممز الطفمممممممل 
التممممممدريجي لمشمممممماعر  )ال ضممممممب، الفممممممرح، الخمممممموف، 
التممممممممممموتر...(، وممممممممممممن ثمممممممممممم يتعمممممممممممرمف علمممممممممممى همممممممممممف  

 المشاعر لدا اآلخرين.
 



 

 

 

 )من البسي  إلى المركب( -4المبدأ
ممممممممم  "اإل مممممممممال " و"التماثمممممممممل" فمممممممممي عممممممممممل األطفمممممممممال. همممممممممف  ممممممممممن  أمثلمممممممممة توضمِّ

 خصاائ اإلدرا  الحسي ....  

  

  

  
 
 
 



 

 

 )من المحسوس إلى المجرد( -2المبدأ
ضِّ  مراحل التجريد   أمثلة تو 

  

   

  
 

 :ير المنظمة في الروضة التعلُّميةالخبرات المنظمة وغ
اليممممممممممات" و"نشمممممممممماطات"، كممممممممممال  تممممممممممتتي الخبممممممممممرات المن  مممممممممممة علممممممممممى شممممممممممكل "فعم

امج الروضمممممممة المصمممممممطلحين يشمممممممير إلمممممممى "فعمممممممل" أو "نشممممممماط"، همممممممفا ألن برنممممممم
ممممممي الحركممممممي )أي التفكيممممممر المبنممممممي علممممممى الحممممممواس  يقمممممموم علممممممى التفكيممممممر الحسم

 والحركة(. 
نلفمممممرمِّ  بمممممين المصمممممطلحين لفشمممممارة إلمممممى االخمممممتالف بنوعيمممممة الخبمممممرة، فنسمممممتخدم 
اليمممممة" لفشمممممارة إلمممممى من وممممممة متكاملمممممة ممممممن األفعمممممال فمممممي سممممميا   مصمممممطل  "فعم

لطفممممممممل، أو برحلممممممممة )مثممممممممل االحتفممممممممال بعيممممممممد ممممممممميالد ا مممممممممن م ومفتمممممممموح نسممممممممبيا  



 

 

ميدانيمممممة(. فمممممي حمممممين نسمممممتخدم مصمممممطل  "نشممممماط" لفشمممممارة إلمممممى وحمممممدة تفاعمممممل 
ة ومحدودة.  دي  محدم

يمكممممممن تصممممممنيف الخبممممممرات بحسممممممب درجممممممات الحريممممممة المتضمممممممنة فممممممي تفاعممممممل 
 في الموق  التعليمي التعلمي.الطفل 

 سلم تصنيف الخبرات في الروضة التعليمية من حي  درجة الحرية 
 

 
  

ه  موجم
  

هة  شبه موجم
 
 حر
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 ، 0درجة  نشاط تعليمي مح  = 

  1نشاط تنفف  المعلمة وتطلب من الطفل القيام بمهام محددة = 

  2=  ويتطلب تفاعل الطفل المباشرنشاط تقود  المعلمة  

  3مة المباشر = نشاط ينفف  الطفل تح  إشراف المعل

  4=  ينفف  الطفل باستقالليةم لق نشاط 

  5=  ب يعاف من المعلمةيتفاعل الطفل م  المواد المبرمجة الم لقة 

ب يعممممماف ممممممن  نشممممماط يسمممممتخدم ممممممواد مبرمجمممممة مفتوحمممممة ينفمممممف  الطفمممممل باسمممممتقاللية
  6=  المعلمة



 

 

 7درجة  م  مواد مبرمجة =  تفاعل الطفل الحر

 8درجة  م  مواد  ير مبرمجة =  رتفاعل الطفل الح

  9درجة  اللعب الحر في بيئة  ير من مة = 
مممممن العوامممممل التممممي تممممتحكم بتحديممممد درجممممات الحريممممة فممممي النشمممماطات التعليميممممة 

 التعلمية من من ور الطفل:
 نو  المادة المستخدمة في النشاط -
 دور المعلمة في تقديم النشاط -
 . خيار الطفل في تنفيف النشاط -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

: مثممممممال يوضمممممم  العوامممممممل  التممممممي تممممممتحكم بتحديممممممد درجممممممة الحريممممممة 16 –لوحممممممة 
 في النشاط

 

 
  

ه  موجم
  

هة  شبه موجم
 

 نشاط حر
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 نشاط رسم جماعي:
  عبممممارة عممممن خبممممرة من مممممة يشممممار  فيهمممما

وم نشمممممماط يمممممم –الطفممممممل بقممممممرار المعلمممممممة 
 مكمل.

  لمممممم تحمممممدد المعلممممممة موضمممممو  الرسمممممم– 
 النتا  مفتوح 

 ينفف  الطفل بحرية 
 

 

 

 نشاط تصنيف الحبو :
  فترة الفعاليات –نشاط  في ركن الطبيعة. 
 ينفف  الطفل بحرية. 
 النتا  محدد.     

 4 درجة  
 

  6درجة 



 

 

 منهاج رياض األطفال المطور
 :األطفال ض ريا منهاج تعريف
 واألنشمممممطة الخطممممم ، مجموعمممممة " بتنمممممه طفمممممالاأل ريممممما  منهممممما  يعمممممرف

 الطفممل حممول تتركممز تر ويممة لمواقمم  الشمماملة المتكاملممة المترابطممة
 تر ويمة بيئمة فمي الروضمة أهمداف لتحقيمق الروضمة معلممة بتوجيمه
 ." ممتعة

 :األسس الفلسفية لمنهاج رياض األطفال
 للطفممممممممممل، النمممممممممممااي المممممممممممدخل األطفممممممممممال ريمممممممممما  منهمممممممممما  اعتمممممممممممد 

 والممممممممممممممممممممدخل العمريمممممممممممممممممممة، للمرحلمممممممممممممممممممة ماايمممممممممممممممممممةالن واالحتياجمممممممممممممممممممات
  .التعلم في الحديثة والن ريات الحقوقي،

 :المعتمدة الفلسفية األسس يلي وفيما
 مراعمممممممماة ممممممممم  العمريممممممممة المرحلممممممممة هممممممممف  فممممممممي األطفممممممممال خصمممممممماائ 

 الفرديممممممممممة والفممممممممممرو   نممممممممممموهم، معممممممممممدمالت اخممممممممممتالف فممممممممممي المرونممممممممممة
 يلبمممممممممي بمممممممممما وإمكانممممممممماتهم، اهتمامممممممممماتهم، مممممممممم  يتفمممممممممق و مممممممممما بيممممممممنهم،

 .وتنوعها بيئاتهم مراعاة م  ودوافعهم جاتهمحا
 الممممممممممممممواد تتمممممممممممممداخل حيممممممممممممم  المتكاملمممممممممممممة، الخبمممممممممممممرة مبمممممممممممممدأ اعتمممممممممممممماد 

 النشممممممممممممماط، حولمممممممممممممه يرتكمممممممممممممز متكاممممممممممممممل ممممممممممممممنهج فمممممممممممممي التعليميمممممممممممممة
 الفممممممممممرو   مراعيمممممممممما   كافممممممممممة، الطفممممممممممل نمممممممممممو نممممممممممواحي إلممممممممممى ويتوجممممممممممه
 المرحلمممممممممممة، همممممممممممف  فمممممممممممي واضممممممممممم  بشمممممممممممكل ت همممممممممممر التمممممممممممي الفرديمممممممممممة
 اختيمممممممممار فمممممممممي لمرونمممممممممةوا الوسممممممممماال، تنمممممممممو  فمممممممممي ذلممممممممم، ويمممممممممنعكس
 .األنشطة



 

 

 أساسمممممممميا   حقمممممممما   وتر يتممممممممه رعايتممممممممه واعتبممممممممار الطفممممممممل حقممممممممو   احتممممممممرام 
 مبمممممممممدأ كرسممممممممم  التمممممممممي اإلنسمممممممممان حقمممممممممو   الاحمممممممممة يتصمممممممممدر المممممممممفي
 اإلعممممممممممالن منحهمممممممممما التممممممممممي البنممممممممممود شممممممممممتى فممممممممممي الطفولممممممممممة احتممممممممممرام
 .الطفل لحقو   الدولي

 مهمممممممممممممارات تنميمممممممممممممة علمممممممممممممى القمممممممممممماام المهمممممممممممممارات، ممممممممممممممدخل اعتممممممممممممماد 
 ممممممممممما وتنطلمممممممممق للمممممممممتعلم، اسمممممممممتعداد  يرتطمممممممممو  خمممممممممالل ممممممممممن الطفمممممممممل

 واالعتمممممممممممممراف تحقيقمممممممممممممه، يمكنمممممممممممممه ومممممممممممممما بمممممممممممممه، القيمممممممممممممام يسمممممممممممممتطي 
 للقيمممممممممام المبمممممممممادرة إلمممممممممى تقمممممممممود  التمممممممممي الداخليمممممممممة الدافعيمممممممممة بتهميمممممممممة

 التمممممممممي خمممممممممالل األنشمممممممممطة ممممممممممن المتنوعمممممممممة، المطلو مممممممممة بالمهمممممممممارات
 شخصممممممممممية جوانممممممممممب مختلمممممممممم  لتنمممممممممممي متمممممممممموافن  بشممممممممممكل تتممممممممممداخل
 .الطفل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :اآلتية التعليمية الخبرات نهاجالم تطم  وقد
 :األول الفصل
 .وروضتي أنا خبرة -1
 .الخريف خبرة -2
 .و يتي أسرتي خبرة -3
 .وصحتي  فااي خبرة -4
 .الشتاء خبرة -5
 .وطني خبرة -6
 :الثاني الفصل
 وساال النقل واالتصال -1
 النباتات  -2
 الحيوانات  -3
 الر ي   -4
 الكون والطبيعة -5
 الصيف -6
 المهن  -7
 األعياد -8

 
 
 
 
 



 

 

 األسبوع التمهيدي
يعممممد دخممممول ريمممما  األطفممممال قبممممل االلتحمممما  بالروضممممة مرحلممممة انتقاليممممة 
 مهمممممممة لل ايممممممة فمممممممي حيمممممماة كممممممل طفمممممممل وكممممممل أسممممممرة علمممممممى حممممممد سمممممممواء،
وتحممممر  كممممل أم علممممى أن تمممممر هممممف  المرحلممممة مممممن حيمممماة طفلهمممما بسممممالم 
لتحقيمممممق أكبمممممر قمممممدر ممكمممممن ممممممن الفاامممممدة والمصممممملحة لمممممه وعلمممممى إفاحمممممة 

ير ممممم  بدايممممة تلمممم، شممممب  القلممممق الثقيممممل الممممفي يجممممثم علممممى صممممدر الصمممم 
 .الفترة الفاصلة في حياته

وقممممد حمممماول البروفيسممممور جوشمممموا اسممممبارو أسممممتاذ علممممم الممممنفس فممممي كليممممة 
نقمممماط التممممماس بممممين ثممممال  "المعلمممم  المشممممار  لكتمممما   -طممممب هارفممممارد 

وسمممممم  سممممممنوات" الخمممممما  باألطفممممممال فممممممي مرحلممممممة الروضممممممة، أن  يقممممممدم 
هممممممل لتخفيممممممف القلممممممق عممممممن كا عممممممدة نصمممممماا  للكبممممممار السمممممميما األمهممممممات

 .الص ار
وأكثمممممر التحمممممديات شممممميوعا  التمممممي يواجههممممما الصممممم ار فمممممي تلممممم، المرحلمممممة 

ورطمممممممممة االنفصمممممممممال " همممممممممي توديممممممممم  الوالمممممممممدين أو مممممممممما يسمممممممممميه اسمممممممممبارو
 ".عنهما

فبالنسمممممبة لمممممبع  األطفمممممال تكمممممون همممممف  أول ممممممرة ينفصممممملون فيهممممما عمممممن 
أمهمممماتهم.. وحتممممى إذا كممممانوا قممممد سممممبق لهممممم االنفصممممال عممممنهن فمممم ن هممممف  

م فيممممممه أطفممممممال  خممممممرون قمممممم  جديممممممد تماممممممما  يشمممممماركهطريقممممممة جديممممممدة ومو 
 في الروضة. رعاية المر ية

 :أسباب عدم تكيف طفل الروضة
إن الطفممممل تعممممود أن يعمممميع دون تقيممممد فممممي جممممو أسممممرته، اعتمممماد أن يممممرا 
وجوهممممممما  محممممممممدودة مممممممممن أفممممممممراد أسمممممممرته إضممممممممافة إلممممممممى أقر ااممممممممه وجيرانممممممممه 



 

 

نطممممموي المتمممممرددين علمممممى األسمممممرة ، وكلمممممما كانممممم  األسمممممرة ممممممن النمممممو  الم
والقليممممل فممممي عالقاتممممه االجتماعيممممة كممممان الطفممممل أكثممممر اسممممت رابا  ووحشممممة 
ممممممن جمممممو الروضمممممة الجديمممممد بالنسمممممبة لمممممه، وممممممن األسمممممبا  التمممممي تمممممعدي 
إلمممممى رفممممم  الطفمممممل للروضمممممة أو مجيئمممممه لهممممما كمممممما جممممماءت فمممممي كتممممما  

سمممممنوات للمممممدكتور فريمممممد  /6-3/المشمممممكالت السممممملوكية للطفمممممل فمممممي سمممممن 
 :حسن

مطلقممممممة فممممممي البيمممممم  إلممممممى جممممممو مممممممن االنتقممممممال مممممممن جممممممور الحريممممممة ال -1
  .االنضباط والحدود

انتقمممممال الطفمممممل ممممممن جمممممو اعتممممماد  سمممممنوات همممممي األولمممممى فمممممي حياتمممممه  -2
 .وخبرته إلى جو جديد ال يعرف عنه أي شيء

تركممممه ألمممممه التممممي يعتبرهمممما مركممممز العممممالم وألبيممممه وإخوتممممه ليلتقممممي فممممي  -3
الروضمممممممممة بكبمممممممممارهم المر مممممممممون والمسمممممممممتخدمون وصممممممممم ارهم فممممممممممالء 

م الخبمممممرة فيمممممما ير بمممممون منمممممه أن يكمممممون وكيمممممف الروضمممممة وهمممممو عمممممدي
 .ستكون العالقة بينه و ينهم

تممممممممر  الطفممممممممل أللعابممممممممه وممتلكاتممممممممه الخاصممممممممة وقممممممممد تكممممممممون بعمممممممم   -4
 .الريا   ير ملبية لكثير من حاجات الطفل

 .ت ير نم  ال فاء والنوم واللعب -5
قممممد يكممممون السممممبب مممممن الروضممممة بممممدءا  مممممن بنااهمممما وأثاثهمممما و احتهمممما  -6

 .تها أو مستخدماتهاوألعابها أو مر يا
قممممممد يكممممممون لطريقمممممممة اسممممممتقبال األطفممممممال لمممممممزميلهم الجديممممممد والتعاممممممممل  -7

معممممممه أثممممممر فممممممي تال مممممممه وتكيفممممممه فكلممممممما كممممممان الجممممممو ايجابيمممممما  أسممممممر  
 .الطفل في التتقلم



 

 

إلمممى تعلمممق الطفمممل بتحمممد أفمممراد أسمممرته البممماقين فمممي البيممم  ممممما يمممعدي  -8
  ة.صعو ة تال مه بسرعة في الروض

  الممممفي يسمممم  للطفممممل م مممادرة المنممممزل إلممممى إذا كمممان البيمممم  ممممن النممممو  -9
فمممممي أي وقممممم  ار  القريمممممب أو البعيمممممد بكمممممل حريمممممة و الحديقمممممة أو الشممممم

 .كلما صعب تقييد  في األيام األولى في الروضة
أدوات التسممممممملية التمممممممي يمتلكهممممممما الطفمممممممل فمممممممي المنمممممممزل تجعمممممممل ممممممممن  -10

 الصعب على الطفل االبتعاد عنها لفترة طويلة.
مهيمممممممدي فمممممممي بدايمممممممة العمممممممام الدراسمممممممي وهنممممممما تكممممممممن أهميمممممممة االسمممممممبو  الت

لمسممممممماعدة الطفمممممممل علمممممممى التمممممممتقلم التمممممممدريجي مممممممم  العمممممممالم الجديمممممممد فمممممممي 
الروضممممممة بكممممممل مكوناتممممممه مممممممن خممممممالل األنشممممممطة الهادفممممممة والمخصصممممممة 

   .لهف  المرحلة
 :ساااابوع التمهياااادي فااااي النقاااااة التاليااااةوتناااادرج أهااااداف برنااااامج األ

نحمممممو المسممممماعدة علمممممى تكممممموين اتجممممما  نفسمممممي إيجمممممابي لمممممدا الطفمممممل -1
 الروضة واكتسا  خبرات مبكرة تسر  عملية التكيف.

تيسمممير انتقممممال الطفممممل مممممن محممممي  بيئتممممه إلممممى محممممي  الروضممممة مممممما  -2
يخفمممم  شممممعور الخمممموف والرهبممممة فممممي نفسممممه ويحممممل محلممممه شممممعور األلفممممة 

 .طمتنينةوال
تيسممممير تكيممممف الطفممممل وتعاملممممه ممممم  عناصممممر مجتمعممممه الجديممممد مممممن -4

 .يات ومبانر ين وإدارة وأن مة وأدو أقران وم
ة لتتعممممرف علممممى شخصممممية كممممل يممممتمممموفير فرصممممة تر ويممممة مبكممممرة للمر  -5

طفممممممممل ومسممممممممارات نمممممممممو  وأنممممممممماط سمممممممملوكه المختلفممممممممة فممممممممي جممممممممو مفعممممممممم 
 بالحرية والتسام .



 

 

بمممم  الطمتنينممممة فممممي نفمممموس اآلبمممماء علممممى أبنممممااهم وتعميممممق الشممممعور  -6
لممممديهم أن أبنممممااهم محممممل االهتمممممام والرعايممممة وتوظيممممف ذلمممم، فممممي تممممدعيم 

 ة بين البي  والروضة.العالق
 أنشطة األسبوع التمهيدي: خصائص

 ذهني تحتا  إلى تركيز تكون األنشطة ترفيهية وحركية ال. 
 .األن مة فيها واضحة والقوانين قليلة  
  التواصممممممممممل بممممممممممين تشمممممممممماركية مع مهمممممممممما وتسمممممممممماعد علممممممممممى التفاعممممممممممل و

 األطفال.
 .تشي  جو المرح و األمان بين األطفال جميعهم 
 الف رغبات األطفال.متنوعة تراعي اخت 

 الوقت:
الطفممممممل فممممممي الروضممممممة  فممممممي اليممممممومين األول والثمممممماني ألتزيممممممد فتممممممرة بقمممممماء

عمممن سممماعتين ثمممم تمممزداد فمممي اليممموم الثالممم  والرابممم  والخمممامس المممى ثمممال  
 أما األسبو  الثاني فتصب  ثال  ساعات والنص . ساعات

 استقبال المربية لألطفال في األسبوع التمهيدي:
كممممل طفممممل بابتسممممامة وترحيممممب وتناديممممه باسمممممه  تحممممر  علممممى اسممممتقبال 

 .ليشعر الطفل باألمن والطمتنينة
نفممممس الطفممممل  يممممم  األم أمممممام الطفممممل حتممممى يتممممر  فمممم تتحممممد  المر يممممة 

تسمممممممم  ل مهمممممممات واآلبممممممماء بتوصممممممميل  أثمممممممرا  طيبممممممما  ويشمممممممعر  بالطمتنينمممممممة
 .طفله إلى  رفة النشاط أو الفصل

ر يممممة  لمممم م بالبقمممماء إذا تمسمممم، الطفممممل بوالدتممممه ورفمممم  تركهمممما تسممممم  الم
 .أمه م  الطفل أن يتكيف م  جو الروضة ويوافق على م ادرة



 

 

ر الطفمممممل بالبكممممماء تسمممممم  لمممممه المر يمممممة باالنصمممممراف مممممم  أممممممه، إذا اسمممممتم
علممممى تطبيممممق خطممممة االنفصممممال التممممدريجي إلممممى أن يصممممل وتتفممممق معهمممما 

 ينفصل نهاايا عن األم. مرحلة إلى
مكمممممممان يختمممممممار  وال تفمممممممر  عليمممممممه  يأ يتسمممممممم  للطفمممممممل بمممممممالجلوس فممممممم

 .الروضة يمقعد معين منف اليوم األول ف يالجلوس ف
ى الصممممممورة واالسممممممم علمممممم تقمممممموم بتعليممممممق بطاقتممممممه علممممممى صممممممدر  وتحتمممممموي 

 .على تفكر  عندما تحتا  مناداتهلتساعد المر ية 
 دون قيممممممممود حتممممممممى ال يمممممممممارس األطفممممممممال اللعممممممممب الحممممممممر فممممممممي الخممممممممار 

 باألن ممممممممممممممممممممة والقممممممممممممممممممموانين فمممممممممممممممممممي األيمممممممممممممممممممام األولمممممممممممممممممممى يصمممممممممممممممممممطدمون 
الروضاااة رباااارة عااا  أركاااان حااارة وحفااا ت  يي اااون األسااابوع األول فااا
وأنشااااطة تعااااارف حتااااى يعتاااااد علااااى  لفناااااءا يوممارسااااة ألعاااااب فاااا

 الم ان ويشعر جاأللفة تجاهه.
 جعض األنشطة المقترحة في األسبوع التمهيدي:

 .حفل استقبال بداية العام ل طفال م  ذويهم  
  الطفمممممل ورفاقمممممه حتمممممى بعممممم  األلعممممما  الممتعمممممة لكسمممممر الجليمممممد بمممممين

، كممممممممممممممرة، البمممممممممممممموالين، فقاعممممممممممممممات الصممممممممممممممابون اليشممممممممممممممعر باألمممممممممممممممان )
  ...(.اقاتالسب

 (. ن دخول الطفل للروضة )مسرح عرااسمسرحية ع 
 .الرسم على وجو  األطفال بتلوان خاصة  
 .قراءة القصئ بطريقة ممتعة  
  ت ........(.مكعبا –اللعب بتدوات مختلفة )معجون  
  .أنشطة الرسم والتلوين 

http://www.3noni.net/vb


 

 

 التقممممممويم اليممممممومي، أسممممممماء األطفمممممالصمممممن   لوحممممممة أعيممممماد الممممممميالد ، ،
  الحضور والغيا .

  الرقئ م  األطفال. األ اني و 
  األطفممممال علممممى مجموعممممة قمممموانين العمممممل فممممي االتفمممما  بممممين المر يممممة و

 . رفة النشاط والروضة
  كممممن إضممممافة قمممموانين يمتسممممتعين المر يممممة باألطفممممال لوضمممم  القمممموانين و

  بحسب المواق  السلوكية التي تحد  في أثناء االنشطة.
  مقترح لمجموعة قواني :

 إلى الروضة بهندام ن يف ومرتب  القدوم.  
 .إعادة األدوات كلها إلى مكانها الصحي  في نهاية النشاط  
  . استخدام الطاوالت والكراسي بشكل صحي 
 بتد  وتهفيب. التحدم  إلى كل الموجودين في الروضة  
 .العمل بهدوء دون أن نزعج اآلخرين  
 .فت   البا  وإ القه بهدوء  
 .المحاف ة على ن افة المكان  
 .احترام مكان عمل اآلخرين، واستئفان اآلخرين قبل الدخول  
 شمممممممكرا ، عفممممممموا ، لمممممممو سممممممممح ( بشمممممممكل داامممممممم مممممممم  ) اسمممممممتخدام كلممممممممات

  .ا  اآلخرين جميع
 الخرو  إلى الباحة بن ام وهدوء.  
  .اللعب دون تداف  واتبا  قوانين اللعب 
  يمكممممممن وضمممممم  صممممممور القمممممموانين فممممممي ركممممممن الحيمممممماة اليوميممممممة و يتفممممممق

 األطفال على االلتزام بها.



 

 

 التخطيط لألسبوع التمهيدي: 
تحتمممممما  المر يممممممة إلممممممى التخطممممممي  المسممممممبق ل سممممممبو   التمهيممممممدي  وفممممممق 

 المخط  و األمثلة التالية:
المدة  النشاط  المقترح اليوم

 التوقي و 
 دور الطفل دور المر ية األدوات

 
 األول 

  
لوحمممممممممممة أسمممممممممممماء 

 األطفال   

 
 دقيقة 30

كرتون، 
مقئ، 
الصق، 

  .، ألوانإيفا

رسم بع  
األشكال، 
، اإلشراف
 التوجيه.

، يلصق اسمه
يقئ، 
 يلون...

 الثاني 
 

لوحمممممة الحضمممممور 
 الغيا  و 

ألوان، ورود  دقيقة 30
من الور  
، المقوا 
 .أش ال

  

ات والتخطمممممممي  األدو ن التحضمممممممير المسمممممممبق لهمممممممف  األنشمممممممطة و مممممممم والبمممممممد
لتنفيممممممممفها ضمممممممممن البرنممممممممامج الزمنممممممممي فممممممممي األسممممممممبو  األول حتممممممممى  لهمممممممما

الجهمممممد تممممموفر علمممممى المر يمممممة الوقممممم  و منهممممما و تحقمممممق الهمممممدف األساسمممممي 
السممممممميما أن األسمممممممبو  األول تحتممممممما  أن تكمممممممون مممممممم  األطفمممممممال الوقممممممم  

 األكبر.
  



 

 

 البرنامج األسبوعي 
 :امج اليومي للروضةفعاليات البرن

صمممممممممم برنممممممممامج الروضممممممممة / الممممممممروتين اليممممممممومي علممممممممى أجممممممممزاء فمنيممممممممة ي
محمممممممممددة مخصصمممممممممة ألنشمممممممممطة معينمممممممممة، ويقسمممممممممم اليممممممممموم المممممممممى أجمممممممممزاء 

 تخصئ ألنوا  معينة من األنشطة المخط  لها.
 أهمية البرنامج اليومي ألطفال الروضة: 

يعمممممممل البرنممممممامج اليممممممومي المممممممن م والمبنممممممي علممممممى أسممممممس مسممممممتمدة مممممممن 
 على: اجات األطفالاحتي
  من حولهم.و فيادة ثقة األطفال بتنفسهم و مر يتهم 
  تمكممممممين األطفممممممال مممممممن التوقمممممم  بممممممما سمممممميحد  فممممممي سمممممماعات اليمممممموم

 المدرسي من خالل الروتين واألنشطة اليومية.
 .مساعدة األطفال على االنتقال التدريجي من نشاط الى  خر 
 .توفير الن ام والهدوء ل طفال 
 ن العمممممممل فممممممي جممممممو مممممممن االسممممممتقاللية والحريممممممة تمكممممممين األطفممممممال ممممممم

 وفقا  للفترات المخصصة.
  يمممممدعم مبمممممادرة الطفمممممل، ممممممن خمممممالل تممممموفير الوقممممم  ل طفمممممال ليعبمممممروا

 عمممممممممن أنفسمممممممممهم ويتمممممممممابعوا أهمممممممممدافهم وتشمممممممممجيعهم ليكونممممممممموا مبمممممممممادرين
 وتوفير فر  ل طفال لتطوير استقالليتهم ولمساعدة الفات.

 بيئمممة هادامممة و منمممة نفسممميا ،  يممموفر اطمممارا  اجتماعيممما  ممممن خمممالل تممموفير
ويسمممماعد  وتسممممهيل انتقممممال األطفممممال مممممن البيمممم  الممممى صمممم  الروضممممة

 في تقبل األطفال ألنفسهم وللروضة )المدرسة(.



 

 

  يممممموفر بيئمممممة مرنمممممة بديلمممممة عمممممن بيئمممممة جاممممممدة ويتمممممي  الفرصمممممة للكبمممممار
 للتعرف الى عالم الص ار.

  يممممدعم األنشممممطة المنهجيممممة مممممن خممممالل تعزيممممز قممممدرات األطفممممال فممممي
 سا  المهارات.اكت

 الفعاليات الحيوية المختلفة للبرنامج اليومي لطفل الروضة: 
همممممو العنصمممممر األهمممممم فمممممي البرنمممممامج اليمممممومي، و  اسمممممتقبال األطفمممممال: -1

ألنمممممممه يعكمممممممس المعممممممماني الجميلمممممممة فمممممممي حيممممممماة الطفمممممممل، وألن كمممممممل يممممممموم 
خبممممممرة جديممممممدة،  يمضمممممميه الطفممممممل فممممممي الروضممممممة هممممممو يمممممموم يكتسممممممب فيممممممه

وتحممممدد الممممدقااق األولممممى مممممن يمممموم الطفممممل نفسمممميته وإقبالممممه للمشمممماركة فممممي 
 فعاليات اليوم المختلفة وعلى المر ية أن:

  لمممممى بممممما   رفمممممة الصممممم  عنمممممد وصمممممول الطفمممممل السمممممتقباله إتتوجمممممه
 وهي مبتسمة.

  تعطمممممممي الحريمممممممة ل طفمممممممال عنمممممممد الوصمممممممول للصمممممممق ريثمممممممما يقومممممممموا
 في مكانها المخصئ. بوض  حقاابهم او معاطفهم او  يرها

  تممممموفر ل طفمممممال متسمممممعا ممممممن الحريمممممة للحركمممممة والتجمممممول واللعمممممب فمممممي
 االماكن التعليمية الى حين وصول بقية األطفال.

  تتحممممممد  بممممممود الممممممى الطفممممممل بينممممممما تقمممممم  او تجلممممممس علممممممى مسممممممتوا
 ن ر .

 . تتعامل معه وكتنه الطفل المميز الوحيد في الص 
خصمممممممئ للمجموعمممممممة لمممممممى الوقممممممم  المإيشمممممممار  الحلقمممممممة الصمممممممباحية: -2

الكبيمممممممرة بالجلقمممممممة الصمممممممباحية، وهنممممممما علمممممممى المر يمممممممة التخطمممممممي  الجيمممممممد 
و إلعمممممداد الحلقمممممة الصمممممباحية بحيممممم  تعقمممممد فمممممي ألمكمممممان لقممممماء األطفمممممال 



 

 

و عممممن أي مممممواد أخممممرا أمنطقممممة بعيممممدة عممممن المشممممتتات وعممممن األلعمممما  
قمممممممد تسمممممممبب فمممممممي تشمممممممتي  انتبممممممماههم، كمممممممما يجمممممممب ان تكمممممممون المنطقمممممممة 

 و "حرام" إذا لزم األمر.أة و بحصير أم طاة بالسجاد 
يجلممممس األطفممممال حممممول المر يممممة بشممممكل نصمممم  دااممممري، ويمكممممن للمر يممممة 
رسممممممم نصمممممم  دااممممممرة علممممممى األر  الم طمممممماة بالسممممممجاد بشممممممري  الصممممممق 

شمممممكال أخمممممرا حسمممممب الرغبمممممة، بحيممممم  يجلمممممس أو أو وضممممم  مر عمممممات أ
األطفمممممال عليهممممما، وال مممممر  ممممممن ذلممممم، تسمممممهيل عمليمممممة تعمممممرف األطفمممممال 

(( قمممممانون ))همممممم للجلممممموس وعلمممممى المر يمممممة وضممممم  لمممممى المكمممممان المحمممممدد لإ
محممممممدد لتجممممممم  األطفممممممال، سممممممواء عممممممن طريممممممق اعطممممممااهم إشممممممارة معينممممممة 

 (.استخدام عبارة )دعونا نجلس بهدوءو أللبدء في الحلقة 
 :م  مزايا الحلقة الصباحية

تعمممممممممزف الحلقمممممممممة الصمممممممممباحية روح الجماعمممممممممة واالنتمممممممممماء عنمممممممممد الطفمممممممممل، 
بممممممداء الممممممرأي حممممممول الخبممممممرات وتمنحممممممه الفرصممممممة للتحممممممد  والمناقشممممممة وإ

المختلفمممممممة، وتشمممممممج  المشممممممماركة الفاعلمممممممة بمممممممين األطفمممممممال وتسمممممممهل حمممممممل 
 المشكالت المختلفة، وتساعد على اتخاذ القرار الجماعي.

 خطوات الحلقة الصباحية:
  تجلممممس المر يممممة مممممم  األطفممممال علمممممى السممممجادة، بوضممممم  يمكنهمممما ممممممن

 التواصل معهم 
 دي  ممممممممن خمممممممالل ترحمممممممب المر يمممممممة باألطفمممممممال وتتبمممممممادل معهمممممممم الحممممممم

 أسئلة تشجعهم على الحوار وتشعرهم بمدا اهتمامها بهم.
  تفكر األطفال بالقوانين الصفية المختلفة 
 :تستخدم المر ية الوساال الثابتة 



 

 

  لوحة الحضور والغيا  لوحة الطقس 
 األيدي المساعدة  لوحة المشاعر 

  تنشد المر ية أ نية الصباح المتعارف 
  بعمممممد ذلممممم، المممممى موضمممممو  النشممممماط المحمممممدد تنتقمممممل المر يمممممة واألطفمممممال

 لهفا اليوم.
  ،تممممممر   المر يممممممة موضممممممو  االمممممممس ممممممم  موضمممممموعات اليمممممموم الجديممممممد

 وفق الخطة والمفاهيم التي تم تعلمها.
 .تخبر المر ية األطفال باألنشطة التي سيتم تنفيفها هفا اليوم 

 الخبرة اللغوية في رياض األطفال
ة للطفممممل علممممى مراقبممممة التطممممور فممممي تعلمممميم الل مممم اعتمممممد التر ويممممون الممممرواد

وقممممد وجممممد هممممعالء  ،اجاتممممه ومتطلباتممممه فممممي أثنمممماء تطممممور لديممممه لتلبيممممة احتي
بالل ممممممممة المسممممممممتخدمة مممممممممن قبممممممممل العلممممممممماء أن الطفممممممممل يهممممممممتم بطبيعتممممممممه 

 مممممن ثممممم األحممممرف، فيشمممم   بدايممممة بتكممممرار بعمممم  األصمممموات و اإلنسممممان
ثمممم يبمممدأ بتكمممرار بعممم  الكلممممات إلمممى أن يصمممب  قمممادرا  علمممى دممممج عمممدة 

، همممممممف  جممممممممل تتسمممممممم بتصمممممممول القواعمممممممد المعقمممممممدة ممممممممات ليصمممممممل إلمممممممىكل
واعممممممي بدايممممممة  دون أن يعممممممي هممممممو العمليممممممة تبممممممدأ فممممممي عقلممممممه الممممممما  الال

تخدام بواسمممممطة العقمممممل المممممما  تتطمممممور لتخمممممر  إلمممممى حيمممممز االسمممممذلممممم، و 
 . الواعي

 يممممممر مفسممممممرة  يممممممر أنهممممممما هممممممف  العمليممممممة تبممممممدو  امضممممممة للمممممممبع  و  إن
متكمممممررة ممممممن االمتصمممممما  لببسممممماطة تكمممممون نتيجمممممة لمحمممممماوالت الطفمممممل ا
أكثممممر مممممن ذلمممم، ف نهمممما فممممي والتقليممممد والتممممدريب العضمممموي المسممممتمر بممممل و 

 .مراحل تخض  أيضا  للتدريب النفسيعدة 



 

 

إن األطفممممال فممممي عمممممرهم المبكممممر تكممممون لممممديهم طاقممممات داخليممممة تممممدفعهم 
قيمممممممممق تواصمممممممممل أفضمممممممممل مممممممممم  لفنجممممممممماف وخصوصممممممممما  لمممممممممتعلم الل مممممممممة لتح

 يمممممة أن تراقمممممب الطفمممممل وأن ، لمممممفا يقممممم  علمممممى عممممماتق المر المحيطمممممين بهمممممم
ترصمممممد احتياجاتمممممه خصوصممممما  فمممممي الفتمممممرات الحساسمممممة التمممممي يممممممر بهممممما 

ويمكممممممن القممممممول أن تعلمممممميم  ،حتممممممى تسممممممتثمر طفولتممممممه باألسمممممملو  األمثممممممل
تطممممموير قمممممدرة الطفمممممل علمممممى  لل مممممة العر يمممممة فمممممي الروضمممممة يهمممممدف إلمممممىا

االسممممممممتما  والفهممممممممم والتحممممممممد  وعلممممممممى رفمممممممم  مسممممممممتوا الل ممممممممة المحكيممممممممة 
 .لل ة المقروءة والمكتو ة البسيطةتطا  م  التتساوا قدر المس

لتحقيمممممممق همممممممفا يجمممممممب إتبممممممما  أسممممممماليب  يمممممممر مباشمممممممرة فمممممممي التعلممممممميم ألن 
األسمممممممملو   يممممممممر المباشممممممممر يحقممممممممق الهممممممممدف بتسمممممممملو  يفعممممممممل إيجابيممممممممة 
الطفممممل وتعممممزف ثقتممممه بنفسممممه فممممي أثنمممماء الممممتعلم مممممما يجعلممممه متعلممممما  ذاتيمممما  

ت الطفمممممممل عدوكلمممممممما  منممممممم  المر يمممممممة بمممممممفل، كلمممممممما سممممممما ،ممممممممدا الحيممممممماة
 .لوصول الهدف بشكل أفضل

إن تعلمممممم الل مممممة عمممممن طريمممممق اللعمممممب ال يقتصمممممر علمممممى فاويمممممة الل مممممة بمممممل 
حيممممم  تصممممممم تلممممم،  ،إنمممممه نشممممماط يتكمممممرر فمممممي كمممممل الفعاليمممممات المتممممموفرة

الفعاليممممممممات بطريقممممممممة ت ممممممممفي التطممممممممور الطبيعممممممممي وكممممممممل ممممممممما يلممممممممزم مممممممممن 
المهممممممارات التممممممي تسمممممماعد الطفممممممل علممممممى التطممممممور األكمممممماديمي خصوصمممممما  

 الكتابة.القراءة و 
حيمممم  تتطممممور عنممممد  الحيمممماة العمليممممةإن هممممفا اإلعممممداد يبممممدأ مممممن أنشممممطة 

الطفممممممممممل المهممممممممممارات الحركيممممممممممة والتناسممممممممممق البصممممممممممري العضمممممممممملي وهممممممممممي 
عممممد علممممى الكتابممممة وهممممي تمممممارين عناصممممر مهمممممة  تسمممماعد الطفممممل فيممممما ب

نقمممممممممممل األرف، مسممممممممممم  الطاولمممممممممممة، إطمممممممممممارات األلبسمممممممممممة، تلميممممممممممم  مثمممممممممممل )



 

 

لمممممتعلم الطفمممممل مفممممماهيم أخمممممرا األشمممممياء..( كمممممما تعسمممممس همممممف  األنشمممممطة 
مثمممممل التسلسمممممل و الترتيمممممب و تسممممماعد  علمممممى التركيمممممز و اكتسممممما  ميمممممزة 

إذ  األنشممممممطة الحسمممممميةاالنضممممممباط الممممممفاتي هممممممف  األنشممممممطة تكتمممممممل  ممممممم  
ة الطفمممممممل ممممممممن حيممممممم  التمييمممممممز البصمممممممري تحسمممممممن همممممممف  التممممممممارين مقمممممممدر 

. ة إلممممممى تطمممممموير مقدرتممممممه فممممممي التصممممممنيف والمقارنممممممةالسمممممممعي باإلضممممممافو 
بالنسمممممبة لتطممممموير عضمممممالته ممممممن خمممممالل التممممممارين التممممممي كمممممفل، األممممممر 
م التمممممارين مممممن تقممممديثممممل اللمممممس، التممممدريب علممممى الهمممموامع )سممممتقدم لممممه م

ن أساسممممما  متينممممما  للقمممممراءة و ( كمممممل همممممفاليممممممين إلمممممى اليسمممممار الكتابمممممة ا يكممممموم
 عند الطفل فيما بعد.

مممممممن خممممممالل قممممممراءة الكتممممممب المتنوعممممممة  كممممممما تتطممممممور الل ممممممة عنممممممد الطفممممممل
، ألعمممممما  تقمممممموم علممممممى يممممممة التممممممي تقممممممدم لممممممه )األ ممممممانيالجماع األنشممممممطةو 

( ، ألعممممممممما  صمممممممممموتيةية األشمممممممممياء، األناشمممممممممميد واألشمممممممممعارأسممممممممماس تسمممممممممم
وكممممممفل، مممممممن خممممممالل  تشممممممجي  األطفممممممال علممممممى الكممممممالم والتعبيممممممر بل ممممممة 

ر، ألعممممما  ، بطاقمممممات الصمممممو تواضمممممحة  فيمممممما يتعلمممممق بمممممم )تسممممممية األدوا
 . المقارنة والمطابقة...(

جممممممب أن تحتممممممل مكممممممان الصممممممدارة فممممممي أممممممما بالنسممممممبة لل ممممممة الفصمممممميحة في
يم الكثيمممممر ممممممن المفمممممردات المصمممممورة صمممممفوف الروضمممممة ممممممن خمممممالل تقمممممد

ال يمممممتم إ فمممممال أهميمممممة العضمممممالت الكبيمممممرة فمممممي ممممممنهج ريممممما  األطفمممممال و 
الحمممممدي  حيممممم  يمممممتم تمممممدريب همممممف  العضمممممالت بشمممممكل مناسمممممب إلنجممممماف 
عمليتممممممي القممممممراءة و الكتابممممممة فممممممي الوقمممممم  المناسممممممب أي عنممممممدما يصممممممب  

 عمممممممد أن يصمممممممب  الطفمممممممل قمممممممادرا  علمممممممى و  ،لهمممممممفا األممممممممر الطفمممممممل جممممممماهزا  
 .  جئة والقراءة يكتش  أصوات الحروفالته



 

 

إذ يممممممدر  الطفممممممل  يممممممر أن المقممممممدرة علممممممى القممممممراءة ال تممممممتتي مممممممن فممممممراغ 
 صمممممريا  ممممممن خمممممالل األحمممممرف الرمليمممممة إذ يلممممممس علمممممى ذلممممم، سمممممماعيا  و 

علمممممى صمممممموته ل الحمممممرف فيتعممممممرف علمممممى شممممممكله حسممممميا  و صممممممريا  و الطفممممم
)الممممثال  رار المر يممممة للفممممص الحممممرف وكممممل ذلمممم، فممممي فتممممرة مممممن خممممالل تكمممم
( وهمممممي الفتمممممرة الحساسمممممة بمممممرأي علمممممماء تر يمممممة الطفولمممممة سمممممنوات ونصممممم 

المبكمممممممرة ممممممممن أمثمممممممال الطبيبمممممممة ماريممممممما مونتيسممممممموري لمممممممتعلم األحمممممممرف إذ 
يحفممممز مثممممل هممممفا النشمممماط األطفممممال ويقمممموي لممممديهم الممممفاكرة العضمممملية لكممممل 

ال الكتابممممة بممممل يشممممجعون وفممممي هممممف  الفتممممرة ال يطلممممب مممممن األطفمممم ،حمممرف
بعممممممد ذلمممممم،  صمممممموات األحممممممرف و أشممممممكالها لمممممميس إالعلممممممى استكشمممممماف أ

تقمممممموم المر يممممممة بتقممممممديم أدوات ل ويممممممة ذات وظمممممماا  متعممممممددة إذ يصممممممب  
كممممما يصممممب  جمممماهزا  لممممتعلم القواعممممد ، الطفممممل قممممادرا  علممممى القممممراءة بمفممممرد 

يصممممب  احممممل متقدمممممة مممممن إمكانيممممة القممممراءة و مممممما يمكنممممه مممممن وصممممول مر 
 أيضا  أن يكتب بشكل إبداعي.بمقدور  

 المهارات اللغوية في رياض األطفال:
 مرحلمة إلمى الطفمل يصمل أن يعنمي الطمفمل عنمد اللم موي  واالسمتعداد

 خمواطر ممن نفسمه فمي يجمول عمما التمعبيمر علمى قمادرا   فيهما يكمون 
 تنميممة تتطلممب كممما شمميء، أي ر يتممه أو سممماعه عنممد وفكممر

 مرحلمة فمي اللم ويمة المهمارات ةتنميم الطمفمل عنمد اللم موي  االسمتعداد
 :وهي األطفال ريا 

 
 
 



 

 

 .الّلغوي  االستقبال مهارة: أوال  
مممممي علمممممى القمممممدرة وهمممممي )الل ممممموي  التواصمممممل أركمممممان ممممممن( ممممم  الفكمممممر تلقم  المل

 :اآلتية الثمان المهارات عنها ويتفرم  والفهم بالكالم عنها
ل وهممممممو: واإلنصممممممات االسممممممتما  مهممممممارة -1  االسممممممتقبال يتطلمبممممممه ممممممما أوم

 .الكالم من يسم  ما فهم أجل من  وي اللم 
 ممممممن البمممممدم  )الل ويمممممة الحصممممميلة( الل ويمممممة المفمممممردات توسمممممي  مهمممممارة -2

 الرصمممميد إنممممماء بهممممدف الطفممممل لممممدا التعبيممممر مهممممارة علممممى التركيممممز
 وتكممممون  معهالتممممه تالاممممم تعبيريممممة أداة  مممممن وتمكينممممه للطفممممل الل مممموي 
 .محيطه م  التواصل لحسن الفعالة وسيلته

 أوجممممممه مالح ممممممة علممممممى القممممممدرة وتمثمممممممل: سمممممممعيال التمييممممممز مهممممممارة -3
 ولهممممممما وتمييزهممممممما الصممممممموتية العناصمممممممر بمممممممين واالخمممممممتالف التشمممممممابه
 .القراءة تعلم في أهميتها

 الكلمممممممممممات أوااممممممممممل فممممممممممي تممممممممممتتي التممممممممممي: األصمممممممممموات إدرا  مهممممممممممارة -4
 . ونهاياتها وأواسطها

 األطفممممممال قممممممدرة هممممممي: الجمممممممل أو اللف يممممممة الوحممممممدات فهممممممم مهممممممارة -5
 نمممممو  تمييمممممز وعلمممممى الجممممممل ممممممن ي الصمممممح المعنمممممى اختيمممممار علمممممى
 .الصحيحة و ير الصحيحة الجمل وتمييز الجملة

 .الكلمات بع  استخدام في تتتي: اللف ية الدقة مهارة -6
 ممممممن ناقصمممممة عبمممممارة أو جملمممممة تكملمممممة أي :اللف مممممي الحكمممممم مهمممممارة -7

 .معناها تكمل ألفاظ خالل
 ويتطلممممممب الجملممممة، هممممانيتع التممممي الفكمممممرة إدرا : الجمممممل فهممممم مهممممارة -8

 .كامال   فهما   الجملة كلمات فهم



 

 

   .للقراءة الّطفل استعداد:  انيا  
 ). البصري  التمييز المن ور، القاموس( للقراءة والتمهيئة
 .للكتاجة الطفل ّتهيئة:  الثا  
ي الت فر) قيقة العضالت تنمية الحركي، الحسم  .)الدم

 .الّلغوي  الّتعبير مهارات :راجعا  
 :مهارات س م  وتتضممن

 .وواض  صحي  بشكل تالكلما نطق -1
حيحة المفيدة الجمل صيا ة -2  .نحويما   والصم
 .المبسطة الفصيحة العر ية الل ة استخدام -3
 .عنها والتمعبير الفكر تن يم -4
 .للجماعة المعلومة نقل -5
 .اللمف ية الطمالقة -6
 : لتي يم   استخدامها في رك  اللغةعض األدوات والوسائل اج
  صور الملونةاألبجدية العر ية والمجموعة الحروف. 
 مجموعة حروفي بالل ة العر ية. 
 لعر ية الخشبيةالحروف ا. 
 الحروف العر ية التركيبية. 
 صندو  تحليل وتركيب الكلمات. 
 عر ية الخشبية )للتحليل والتركيب(مكعبات الحروف ال. 
  أيام األسبو. 
 صندو  ال ل . 
 صندو  أحب سلوكي الحسن . 



 

 

 صندو  المفاهيم التر وية. 
 ميمركااب التص. 
 صندو  األضداد . 
 صندو  تمييز األلوان . 
 مجسم مزرعتي الخشبية. 
 (قصئ )مسرح العرااس.  
  فيديو ..... –أدوات  عر / مسجلة 
  .......... لوحات بزل 

وضممممممممة  ن مممممممرا ألهميممممممممة القصممممممممة كنممممممممو  مممممممممن النشمممممممماط التر مممممممموي فممممممممي الر 
، باعتبارهمممممما واحممممممدة مممممممن أشممممممد الطممممممر  و ثارهمممممما المتعممممممددة علممممممى الطفممممممل

، لممممفا البممممد مممممن ة التركيممممز واالنتبمممما  عنممممد األطفممممالي خلممممق عممممادتممممتثيرا فمممم
وروايتهمممممما ل طفممممممال  يممممممد علممممممى أهميممممممة وجممممممود القصممممممئ بالروضممممممةالتتك

بشممممممممكل مسممممممممتمر وعلممممممممى المر يممممممممة إتقممممممممان ذلمممممممم، حيمممممممم  أن االسممممممممتما  
م ....  للقصممممممئ يعهممممممل األطفممممممال للقممممممراءة وفيممممممادة الثممممممروة الل ويممممممة لممممممديه

، التسممممممممممجيالت سلممممممممممفا نقتممممممممممرح أن تكممممممممممون القصممممممممممة، مسممممممممممر ح العممممممممممراا
مرافقممممممة للطفممممممل بشممممممكل الصمممممموتية والمرايممممممة .......... مممممممن األنشممممممطة ال

( لمممممما لهمممممف  األنشمممممطة ممممممن أهميمممممة فمممممي تنميمممممة مهمممممارات مسمممممتمر )يوميممممما  
 .الل ة كافة

 :مراحل تقديم الحرف للطفل
  .قصة الحرف للتعرف على شكل الحرف وصوته -1
 .،  خر(، وس أول) بتشكالهتجريد الحرف  -2



 

 

األشمممممممم ال، تفريمممممممم  الحممممممممرف، صممممممممنعه بليمممممممما  )لحممممممممرف عمتشممممممممكيل ا -3
 .(بالمعجون، قصه وتزينه

 .كتابة الحرف -4
 :القصة

 مفممممممماهيم،تسممممممماعد عمليمممممممة سمممممممرد القصمممممممة علمممممممى تثبيممممممم  العديمممممممد ممممممممن ال
ففممممممممي حممممممممديثنا العممممممممادي اليممممممممومي نسمممممممممرد  وتنميممممممممة المهممممممممارات الل ويممممممممة،

 قصئ كثيرة متنوعة نسمعها ونعيشها. 
ي يشممممممممملها برنممممممممامج والقصممممممممة مممممممممن األنشممممممممطة الطبيعيممممممممة العاديممممممممة التمممممممم

ألفكمممممار األطفمممممال فمممممي الروضمممممة وهمممممي ممممممن اكثمممممر األنشمممممطة إحساسممممما  با
، ويمكممممممممن أن يكممممممممون محتمممممممموا القصممممممممة والمشمممممممماعر والصممممممممور الخياليممممممممة

حمممديثا  حقيقيمممما  ينبمممم  ممممن خبممممرات الطفممممل نفسمممه أو أن يكممممون خياليمممما  فممممي 
شخصمممممياته )حيوانمممممات ناطقمممممة ممممممثال ( وداامممممما  يكمممممون لمضممممممون القصمممممة 

م الطفمممممممل ومرحلمممممممة النممممممممو التمممممممي يممممممممر بهممممممما، إن عالقمممممممة بكمممممممل مممممممما يهممممممم
يمممممة همممممي مواضمممممي  مناسمممممبة القصمممممئ التمممممي تشممممممل حمممممواد  حياتيمممممة عاد

، لممممفل، تبتعممممد المر يممممة عممممن اختبممممار القصممممئ المخيفممممة لطفممممل الروضممممة
ئال تثيممممممممر قلممممممممق التممممممممي تحتمممممممموي علممممممممى شخصمممممممميات خرافيممممممممة عجيبممممممممة لمممممممم

 .األطفال أو مخاوفهم
 هممممما بحيممممم  يرونهممممماتجلمممممس المر يمممممة قريبمممممة ممممممن األطفمممممال وتجلسمممممهم حول

، تسممممممرد القصممممممة بل ممممممة سممممممليمة ويممممممرون الصممممممور التممممممي تعرضممممممها علمممممميهم
ونطممممق واضمممم  وأسمممملو  مشممممو  فت يممممر المر يممممة نبممممرات صمممموتها حسممممب 
ا حمممممممواد  القصمممممممة فتمممممممارة تمممممممتكلم بسمممممممرعة وتمممممممارة تهممممممممس وأحيانممممممما  أخمممممممر 

ي ، فيجمممممممزي إلقا هممممممما التعبيمممممممر تتحمممممممد  بنبمممممممرات قويمممممممة حسمممممممب األحمممممممدا 



 

 

كممممما تلجممممت المر يممممة إلممممى طممممر  مختلفممممة  ،انتبمممما  األطفممممال ويشممممد خيممممالهم
أو تسممممممممرد  فمممممممي سمممممممرد القصمممممممة فتسممممممممتعمل القصمممممممئ المصمممممممورة أحيانممممممما  

، وإذا كانمممممم  القصممممممة معروفممممممة لممممممدا قصممممممة فممممممي شممممممري  مسممممممجل مراممممممي
 األطفال يتقاسمون أدوار الشخصيات المختلفة ويتابعون سردها.

تحفمممممص المر يمممممة حمممممواد  القصمممممة وتسلسممممملها وأسمممممماء الشخصممممميات فيهممممما 
در  علمممممى إلقااهممممما بطالقمممممة وسمممممالمة يبعمممممدانها عمممممن التلعمممممثم مسمممممبقا  وتتممممم

ويممممممعدي بالنشمممممماط إلممممممى الفشممممممل  الممممممفي يممممممعثر علممممممى اسممممممتمتا  األطفممممممال
، وتختمممممممممار المر يمممممممممة القصمممممممممئ المناسمممممممممبة ألعممممممممممار األطفمممممممممال األكيمممممممممد

كالكتممممممممممب ذات )الصممممممممممور المطبوعممممممممممة( أو الرسمممممممممموم الكبيممممممممممرة والكتابممممممممممة 
تميممممممز بقصممممممرها القليلممممممة إذ إن القصممممممئ المناسممممممبة ألطفممممممال الروضممممممة ت

فتكمممممممممون ممممممممممن عشمممممممممرين إلمممممممممى أر عمممممممممين جملمممممممممة وكمممممممممفل، تتميمممممممممز بقلمممممممممة 
 شخصياتها م  بساطة حبكتها.

مجموعممممة أحيانمممما  تقمممموم المر يممممة ب عممممداد قصممممئ خاصممممة ل طفممممال مممممن 
بسمممميطا  واضممممحا  وتضمممم   ، ترسممممم رسممممما  محممممدودة مممممن الصممممور والكلمممممات

ى جملممممة واحممممدة بسمممميطة تكتممممب القصممممة مممممن اليمممممين إلمممم تحمممم  كممممل رسممممم
 :وتكون على الشكل التالي اليسار

أحيانممممممما تعلمممممممم  المر يممممممممة قصصمممممممما  عمممممممن خصمممممممماائ األشممممممممياء فتحكممممممممي 
بطمممممميء أو عممممممن رغيممممممف خبممممممز أو عممممممن حممممممفاء فممممممي  يءقصممممممة عممممممن شمممممم

سممممملة قماممممممة أو عمممممن سممممميارة بيضممممماء جديمممممدة لتثيمممممر خيمممممال الطفمممممل نحمممممو 
أفكمممممار جديمممممدة كمممممما تركمممممز أحيانممممما  علمممممى تسلسمممممل األحمممممدا  فمممممي القصمممممة 

ت ييمممممممممرات علممممممممممى لقصمممممممممة مممممممممممن وعلمممممممممى التمممممممممدر  فيممممممممممما يحمممممممممد  فممممممممممي ا
 .الشخصيات أو األشياء



 

 

 :حديقة الحروف
ن الل مممممة، األرضمممممية كمممممورنيع جمممممزء مخصمممممئ علمممممى الحممممماا  فمممممو  ركممممم

حديقممممة شممممجرتان مصممممنوعتان مممممن الكممممورنيع علممممى أطممممراف الأخضممممر و 
، ومجموعممممة مممممن األفهممممار المرسمممممومة أو شمممممس فممممو  الحديقمممممةو يمممموم و 

 كل متتمممممممممال  فمممممممممو  تلصمممممممممق بطاقمممممممممات كمممممممممل حمممممممممرف بشمممممممممالمصمممممممممنوعة و 
يممممممممة حريممممممممة تممممممممزيين الحديقممممممممة بممممممممما يتممممممممر  للمر الكممممممممورنيع األخضممممممممر )

 (.لديها
ة المتنوعممممة التممممي مممممن الضممممروري أن تسممممتعين المر يممممة باأللعمممما  الل ويمممم

تنميممممممة المهممممممارات الل ويممممممة األساسممممممية فممممممي هممممممف   تسمممممماعد الطفممممممل علممممممى
 المرحلة بطريقة ممتعة.

 إدراج الخبرات اللغوية في مناهج رياض األطفال:
 :الفصل األول

  .الشفهي التعبيرصل الل وي واالستما  والمحادثة و تنمية مهارات التوا -
  .إثراء الرصيد الل وي للطفل -
 .،  خر(الحروف بتشكالها )أول، وس  - 

 : الفصل الثاني
 حروف المد. 
  تركيبتحليل و. 
 الحركات. 
  كلماتمجسمات و.  
  كلماتمجسمات وأحرف و. 
  كلماتصور و. 



 

 

 كتابة كلمات. 
  :لالفصل األو

  :  حرف الباء جش له الكامل
 هدف النشاة: 

(  – ل  –نطقممممما  سمممممليما  ) ي ينطمممممق الطفمممممل صممممموت حمممممرف البممممماء  -1 ِّ 
     (.الكلمات)صوت الحرف من خالل 

 
 .باء(يسمي الحرف باسمه الصحي  ) -2
 يميز حرف الباء بشكله الكامل. -3
 .رف الباءيفكر الطفل كلمات جديدة تحوي صوت ح -4

 األدوات المطلوبة:
 ،بطاقممممممممة حممممممممرف البمممممممماء بشممممممممكله  قصممممممممة الحممممممممرف، بطاقممممممممات صممممممممور

 الكامل.
 خطوات النشاة:

ور بطريقممممة مشمممموقة تقممممرأ المر يممممة قصممممة الحممممرف ممممم  عممممر  الصمممم -1
 نطق سليم لصوت الحرف.و 



 

 

فمممي حديقمممة الحممممروف وقممم  حممممرف البممماء أممممام رفاقممممه يممما أصممممدقااي  -2
تممممممممي   نقطالحممممممممروف سممممممممتعرفكم بنفسممممممممي أنمممممممما حممممممممرف البمممممممماء وهممممممممف

 –حليممممممب  -بيمممممم   -بابمممممما  :الجميلممممممة ولممممممدي كلمممممممات كثيممممممرة مثممممممل
 بلبل. –د  

 الحروف: نحن نعرف، لماذا تعرفنا بنفس،. -3
حممممرف البمممماء: أريممممد أن تعطمممموني كلمممممات أخممممرا تسمممممعون صمممموتي  -4

  .فيها
 الحروف: ولماذا تريد الكلمات. -5
حممممممممرف البمممممممماء: ألننممممممممي أريممممممممد أن أذهممممممممب إلممممممممى روضممممممممة األطفممممممممال  -6

 ماتي.ألعرفهم بنفسي وكل
الحممممممروف: األطفممممممال اذكيمممممماء وسمممممميقدمون لمممممم، كلمممممممات كثيممممممرة ولكممممممن ال 

 تنسى دعوتنا في األيام لنتعرف على األطفال.  
 :تناقش األطفال جأحداث القصة

تعممممممر  المر يمممممممة صممممممور الكلممممممممات  التممممممي تحممممممموي  صمممممموت حمممممممرف  -
ى البمممممماء وتطلممممممب مممممممن األطفممممممال تسمممممممية كممممممل صممممممورة ، تركممممممز علممممممم

( – ل  –  ي نطق صوت الحرف من خالل الحرف ) ِّ .  
ته  مممممم  تعمممممر  بطاقمممممة حمممممرف البممممماء بشمممممكله الكاممممممل وتنطمممممق صمممممو  -

 تمرير سبابتها اليمنى عليه.)باء( و  تسمية  اسم الحرف
 يقمممموم  كممممل طفممممل بشممممكل فممممردي بتمريممممر إصممممبعه علممممى حممممرف البمممماء -

 .بشكله الكامل م  ذكر صوته واسمه



 

 

تنممممموم  المر يمممممة ل طفمممممال بمممممتن مخمممممر  حمممممرف البممممماء شمممممفوي أي نلف مممممه  -
طفمممممممال للحمممممممرف ممممممممن الشمممممممفا  لشمممممممفا  وتركمممممممز علمممممممى نطمممممممق األممممممممن ا

 . بشكل صحي 
تشممممج  المر يممممة األطفممممال علممممى ذكممممر كلمممممات تحتمممموي صمممموت حممممرف  -

 .الباء
تخبممممر األطفممممال أننمممما تعرفنمممما اليمممموم علممممى الحممممرف األول مممممن حممممروف  -

 .حديقة الحروف )باء(
تكتممممب المر يممممة حممممرف البمممماء بشممممكله الكامممممل علممممى بطاقممممة وتلصممممقها  -

 .في حديقة الحروف
كله الكاممممممممل أينمممممممما وجمممممممد بمممممممين : ألمممممممون حمممممممرف البممممممماء بشمممممممورقمممممممة عممممممممل

  .األحرف
  .حرف الباء أول الكلمة

 هدف النشاة: 
 ،  خر الكلمة.ل، وس يتعرف الطفل معنى أو  -
  .( نطقا  سليما  بِّمِّ  –بلم  –ينطق الطفل صوت الحرف )بيم   -
 (.يسمي الحرف باسمه الصحي  )باء -
 .يحدد موق  حرف الباء بتول الكلمة -
 .يميز شكل حرف الباء بتول الكلمة )بم( -
 بتول الكلمة. يفكر الطفل كلمات تحوي صوت حرف الباء -

 األدوات المطلوبة:
 .لمات تحوي حرف الباء بتول الكلمةصور لك  -
 .بطاقات لكلمات تحوي حرف الباء بتول الكلمة -



 

 

 .بطاقة حرف الباء بتول الكلمة -
 خطوات النشاة:

موقمممممممم   )أول، وسمممممممم ،  خمممممممممر  رح المر يممممممممة ل طفممممممممال معنمممممممممىتشمممممممم -1
 ( من خالل تمثيلها ذل، م  ثالثة أطفال.الكلمة

، يممممتتي أول الكلمممممة د األطفممممال الثالثممممة أنممممه حممممرف البمممماءيمثممممل أحمممم -2
ثممممم يتوسمممم  رفاقممممه ليكممممون وسمممم  الكلمممممة ثممممم ينتقممممل ل خممممر فيصممممب  

ف كمممل طفممممل اخمممر الكلمممممة ممممن خممممالل تمثيمممل األطفممممال لكلممممات يتخمممم
ر يممممممة كلمممممممات )بيمممممم ، الم، تمثممممممل دور حممممممرف مممممممن أحممممممرف الكلمممممممة

 .جبل، حليب(
تخبممممممر األطفممممممال أننمممممما سممممممنتعرف اليمممممموم علممممممى حممممممرف البمممممماء بممممممتول  -3

 الكلمة.
اء الكامممممممل و اسمممممممه رف البممممممتممممممفكر المر يممممممة األطفممممممال بشممممممكل حمممممم  -4

 .(صوته )تعر  بطاقة الحرفو 
تعممممر  المر يممممة صممممورا  لكلمممممات تحمممموي حممممرف البمممماء بممممتول الكلمممممة  -5

 وتطلب من األطفال تسمية كل صورة 
حيممممممم  يكمممممممون حمممممممرف بطاقمممممممات الكلممممممممات المعبمممممممرة عنهممممممما )  تضممممممم -6

 .(ملونا  بلون مختل  أو شكل  بارف  الباء 
تقممممرأ المر يممممة الكلمممممات  ممممم  األطفممممال بشممممكل فممممردي وجممممماعي مممممن  -7

 .خالل الصور
تطلممممممب المر يممممممة مممممممن الطفممممممل اإلشممممممارة إلممممممى حممممممرف البمممممماء  بممممممتول  -8

وتسمممممممية الحمممممممرف الكلمممممممة فمممممممي الكلمممممممات وتمريمممممممر إصممممممبعه عليمممممممه 
 .ي  )باء(باسمه الصح



 

 

تضمممممم  بطاقممممممة شممممممكل الحممممممرف بممممممتول الكلمممممممة  تحمممممم  الكلمممممممة مممممممن  -9
 (.بِّمِّ  –بلم  –)بيم أجل استنتا  شكله  

الحمممممممرف بمممممممتول الكلممممممممة تحممممممم  الكلممممممممة  تثبممممممم  المر يمممممممة شمممممممكل -10
   .(واسمه )باء (بِّمِّ  –بلم  –)بيم تعكد على نطق صوته و 
بطاقممممة حممممرف البمممماء فممممي تضمممميف المر يممممة البمممماء بممممتول الكلمممممة ل -11

 .فحديقة الحرو 
يقمممممموم  بطاقممممممات  لكلمممممممات تبممممممدأ بحممممممرف البمممممماء، تمممممموف  المر يممممممة -12

األطفممممممال بتجريممممممد الحمممممممرف منهمممممما إمممممممما مممممممن خمممممممالل قممممممئ حمممممممرف 
، أو فصمممممل بطاقمممممات الكلممممممات التمممممي تتضممممممن الحمممممرفالخبمممممرة ممممممن 

ات التمممممممي حمممممممرف الخبمممممممرة عمممممممن بممممممماقي األحمممممممرف فمممممممي حمممممممال الكلمممممممم
 .تكون فيها األحرف متحركة

 تممممموي صممممموتتشمممممج  المر يمممممة األطفمممممال علمممممى ذكمممممر كلممممممات تح -13
 .حرف الباء بتول الكلمة

 : أحي  حرف الباء بتول الكلمة بخ  م لق.ورقة عمل
 .حرف الباء في وسط الكلمة

 هدف النشاة:
  .ممبِّم ( نطقا  سليما   –ممبلم  –ممبيم ينطق الطفل صوت الحرف ) -
 (.يسمي الحرف باسمه الصحي  )باء -
 .يحدد موق  حرف الباء وس  الكلمة -
 .ء في وس  الكلمة )مبم(يميز شكل حرف البا -
يمممممممفكر الطفمممممممل كلممممممممات تحممممممموي صممممممموت حمممممممرف البممممممماء فمممممممي وسممممممم   -

 الكلمة.



 

 

 :األدوات المطلوبة
 .ت تحوي حرف الباء في وس   الكلمةصور لكلما -
 .بطاقات لكلمات تحوي حرف الباء في وس   الكلمة -
 .ةبطاقة حرف الباء في وس   الكلم -

 خطوات النشاة:
 .ف السابقينية األطفال بشكلي الحر تفكر المر  -1
تخبمممر األطفممممال أننممما سممممنتعرف اليممموم علممممى حمممرف البمممماء فمممي وسمممم   -2

 الكلمة.
تعمممممر  المر يمممممة صمممممورا  لكلممممممات تحممممموي حمممممرف البممممماء فمممممي وسممممم    -3

 .وتطلب من األطفال تسمية كل صورةالكلمة 
حيممممممم  يكمممممممون حمممممممرف   بطاقمممممممات الكلممممممممات المعبمممممممرة عنهممممممما )تضممممممم -4

 .(ء ملونا  بلون مختل  أو شكل بارفالبا
ممممم  األطفممممال بشممممكل فممممردي وجممممماعي مممممن  الكلمممممات تقممممرأ المر يممممة -5

 .خالل الصور
تطلممممممب المر يممممممة مممممممن الطفممممممل اإلشممممممارة   إلممممممى حممممممرف البمممممماء  فممممممي  -6

الكلمممممممات  وتحديممممممد موقعممممممه  ثممممممم تمريممممممر إصممممممبعه عليممممممه وتسمممممممية 
 .الحرف باسمه الصحي  باء

وسمممممممم   الكلممممممممة مممممممممن أجممممممممل تضممممممم  بطاقممممممممة شممممممممكل الحمممممممرف فممممممممي  -7
 .استنتا  شكله

الكلممممممة والتتكيمممممد علمممممى  فمممممي وسممممم  تثبمممم  المر يمممممة  شمممممكل الحمممممرف  -8
وشمممممكله فمممممي  خمممممر  (مبِّمممممم (  واسممممممه )بممممماءم –ممبلمممممم  –ممبيمممممم لفمممممص صممممموته )

 الكلمة.



 

 

بطاقمممة حممممرف البممماء فممممي تضممميف المر يممممة البممماء فممممي وسممم  الكلمممممة ل -9
 .حديقة الحروف

لمممممممات تحمممممموي حممممممرف البمممممماء وسمممممم  لكتمممممموف  المر يممممممة بطاقممممممات  -10
الل ، يقمممممموم االطفممممممال بتجريممممممد الحممممممرف منهمممممما إممممممما مممممممن خممممممالكلمممممممة

قممممممممئ حممممممممرف الخبممممممممرة مممممممممن بطاقممممممممات الكلمممممممممات التممممممممي تتضمممممممممن 
الحمممممرف أو فصمممممل حمممممرف الخبمممممرة عمممممن بممممماقي األحمممممرف فمممممي حمممممال 

 .ات التي تكون فيها األحرف متحركةالكلم
حمممممموي صمممممموت تشممممممج  المر يممممممة االطفممممممال علممممممى ذكممممممر كلمممممممات ت -11

 . حرف الباء في وس  الكلمة
 اختار .: ألون  شكل حرف الباء وس  الكلمة بلون ورقة عمل 

 . حرف الباء في آخر الكلمة
 هدف النشاة:

( نطقا  سليما   –مبل  –مبي ينطق الطفل صوت الحرف ) -1   .مبِّ
 (.يسمي الحرف باسمه الصحي  )باء -2
 يحدد موق  حرف الباء في  خر الكلمة. -3
 .الكلمة )مب( يميز شكل حرف الباء في  خر -4
يمممممممفكر الطفمممممممل كلممممممممات تحممممممموي صممممممموت حمممممممرف البممممممماء فمممممممي  خمممممممر  -5

 .ةالكلم
 المطلوبة:األدوات 

 .حرف الباء في  خر الكلمةصور لكلمات تحوي  -
 .بطاقات لكلمات تحوي حرف الباء في  خر  الكلمة -
 .بطاقة حرف الباء في  خر الكلمة  -



 

 

 خطوات النشاة:
 .تفكر المر ية األطفال بتشكال  الحرف السابقة -1
تخبممممر األطفممممال أننمممما سممممنتعرف اليمممموم علممممى حممممرف البمممماء فممممي  خممممر   -2

 الكلمة.
 يممممممة صممممممورا  لكلممممممات تحمممممموي حممممممرف البممممماء فممممممي  خممممممر  تعمممممر  المر  -3

 .وتطلب من األطفال تسمية كل صورة الكلمة
حيممممممم  يكمممممممون حمممممممرف   بطاقمممممممات الكلممممممممات المعبمممممممرة عنهممممممما )تضممممممم -4

 .(ء ملونا  بلون مختل  أو شكل بارفالبا
ممممم  األطفممممال بشممممكل فممممردي وجممممماعي مممممن  تقممممرأ المر يممممة الكلمممممات -5

 .خالل الصور
فممممممممي  إلممممممممى حممممممممرف البمممممممماء تطلممممممممب المر يممممممممة مممممممممن الطفممممممممل اإلشممممممممارة -6

تسمممممممممية وتحديممممممممد موقعممممممممه ثممممممممم تمريممممممممر إصممممممممبعه عليممممممممه و  اتالكلممممممممم
 .)باء( الحرف باسمه الصحي 

تضمممم  بطاقممممة شممممكل الحممممرف فممممي  خممممر الكلمممممة مممممن أجممممل اسممممتنتا   -7
 .شكله

شمممممكل الحمممممرف فمممممي  خمممممر  الكلممممممة والتتكيمممممد علمممممى  تثبممممم  المر يمممممة -8
( واسممممه )بممماء( وشمممكله فمممي  خمممر  –مبل  –لفمممص صممموته )ممممبي  مبِّ

ممممم  التنويممممه إلممممى أنممممه يممممتتي متصممممال  وقممممد يممممتتي منفصممممال    الكلمممممة
 مثل شكله الكامل. 

بطاقممممة حممممرف البمممماء فممممي تضمممميف المر يممممة البمممماء فممممي  خممممر الكلمممممة ل -9
 .حديقة الحروف



 

 

لممممممات تحممممموي حممممممرف البممممماء   خممممممر تممممموف  المر يمممممة بطاقممممممات  لك -10
، يقمممممموم األطفممممممال بتجريممممممد الحممممممرف منهمممممما إممممممما مممممممن خممممممالل الكلمممممممة

ت الكلمممممممممات التممممممممي تتضمممممممممن قممممممممئ حممممممممرف الخبممممممممرة مممممممممن بطاقمممممممما
الحمممممرف أو فصمممممل حمممممرف الخبمممممرة عمممممن بممممماقي األحمممممرف فمممممي حمممممال 

 .الكلمات التي تكون فيها األحرف متحركة
حمممممموي صمممممموت تشممممممج  المر يممممممة األطفممممممال علممممممى ذكممممممر كلمممممممات ت -11

 . حرف الباء في  خر الكلمة
 . الباء بمكانه المناسب في الكلمة ورقة عمل : أصل حرف

 :تش يل حرف الباء
                          : نشاةهدف ال

 يشكل حرف الباء بتشكاله. 
 :األدوات المطلوبة

كاله، ألممممممممموان، أورا  أو كرتمممممممممون مكتمممممممممو  عليهممممممممما حمممممممممرف البممممممممماء بتشممممممممم
ممممما يتمممموفر فممممي بيئممممة  رفممممة النشمممماط مممممن أشممممياء الصممممق، بممممري أقممممالم، )

 للزينة (
 :خطوات النشاة

، كمممممل طفمممممل ورقممممممة تممممموف  المر يمممممة األطفممممممال لمجموعمممممات وتممممموف  علممممممى
ن الطفمممممممل حمممممممرف البممممممماء بتشمممممممكاله حسمممممممب ر بتمممممممه ممممممممن الخاممممممممات يمممممممزي

 .الموجودة أمامه م  تمييز أشكال الحرف أثناء العمل
 
 

  



 

 

 كتاجة حرف الباء.
 هدف النشاة:

 .يكتب حرف الباء بتشكاله 
 األدوات المطلوبة:
 .كراس الطفل –صندو  الرمل 
 خطوات النشاة:

ى الرمممممل، ثممممم تسمممماعد المر يممممة األطفممممال علممممى كتابممممة حممممرف الخبممممرة علمممم
فممممممي المرحلممممممة الثانيممممممة تشممممممج  المر يممممممة األطفممممممال علممممممى كتابممممممة الحممممممرف 
بتشممممممكاله أول ووسمممممم  و خممممممر الكلمممممممة منقطمممممما  علممممممى كراسمممممماتهم ثممممممم دون 

 تنقي .
 .ون حرف الباء، لنكتب حرف الباءلنل :ورقة عمل
  :الفصل الثاني
    .أحرف المدّ 

 هدف النشاة:
  أن يتعرف الطفل أحرف المدم.  
 فل أحرف الخبرة م  أحرف المدم أن يلفص الط.  

 :األدوات المطلوبة
( بطاقممممممممممات حرفممممممممممي الخبممممممممممرة ) ، ، يا، وبطاقممممممممممات أحممممممممممرف المممممممممممدم )

   .(ت
 
 



 

 

 خطوات النشاة:
األطفممممممال تعمممممر  المر يممممممة بطاقممممممات األحممممممرف الممممممد وتطلممممممب مممممممن  -1

( ثممممممممم تشممممممممرح المر يممممممممة تسممممممممميتها )ألمممممممم  بممممممممدون همممممممممزة، واو، يمممممممماء
حممممرف ممممم  أحمممممرف وكيممممف نلفمممممص األ ل طفممممال معنممممى أحمممممرف المممممدم 

 .المدم 
 ة مممممممن األطفممممممال نطممممممق  حرفممممممي الخبممممممرة ) ، ت(تطلممممممب المر يمممممم -2

  .(م  أحرف المد )صا، صو، صي( )تا، تو، تي
فمممممل مممممم  لفمممممص أحمممممرف ممممممن حديقمممممة مثلمممممة مممممم  الطأتكمممممرر المر يمممممة  -3

 .الحروف
المممممممواو  عنمممممممدما تنطمممممممق حمممممممرف مممممممم تلعمممممممب معهمممممممم لعبمممممممة الممممممممدود ) -4

رف األلمممم  ، وعنممممدما تنطقممممه ممممم  حممممعلمممميهم أن يجلسمممموا القرفصمممماء
قمممممه ممممممم  اليممممماء علمممممميهم أن ، عنممممممدما تنطعلممممميهم أن يرفعمممممموا أذرعهمممممم

  .(يقفزوا
 :تعزيز أحرف المد

 



 

 

 هدف النشاة: 
 ينطق الطفل األحرف السابقة م  حروف المد.  
 يشكل مقاطعا  للحروف السابقة باستخدام أحرف المد.  

 أدوات النشاة: 
 .، حروف حديقة الحروف )   ، م، د(دبطاقات حروف الم
 خطوات النشاة: 

ينطقهمممما األطفممممال بشممممكل فممممردي كر المر يممممة األطفممممال بممممتحرف المممممد و تممممف
  .جماعي ثم تلعب معهم لعبةو 

( حممممممممرف مممممممممن حديقممممممممة الحممممممممروف )  ، م ، د بطاقممممممممة تختممممممممار المر يممممممممة
يتعممممممممين علممممممممى األطفممممممممال أن يسممممممممتعملوا حممممممممرف المممممممممد ممممممممم  يممممممممب و بالترت

إذا رفعممممم  بطاقمممممة الحمممممرف ل علمممممى يسمممممتخدم   الحممممرف حسمممممب الحركمممممة ،
قمممممممة إذا أنزلممممممم  البطاو  حمممممممرف الممممممممد األلممممممم  )بممممممما ، مممممممما ، دا(األطفمممممممال 

إذا قر ممممم  الحمممممرف ممممممن ذراعيهممممما ( و ل سمممممفل مممممم  )ي(  )بمممممي، ممممممي، دي
 .مو، دو( طقه األطفال م  )و( )بو،ين

 وهكفا حتى يشي  جو من المرح و اللعب م  أحرف المد.
  ف اآلتية مقاطعا  م  أحرف المرو : أركب من الحورقة عمل

 :ألعب مع الكلمات/تحليل
 هدف النشاة:

 يحلل الكلمة إلى حروفها. 
 يركب من الحروف كلمات بسيطة.  
 يهجئ الكلمات المركبة. 
 



 

 

 :المواد المطلوبة
مكعبممممممممممات بالسممممممممممتيكية عليهمممممممممما الحممممممممممروف السممممممممممابقة وحممممممممممرف الخبممممممممممرة 
  واألحمممممممرف الصممممممموتية، حمممممممروف مم نطمممممممة، بطاقمممممممات كرتونيمممممممة رسمممممممم

 ، أورا  مسطرة. ا الكلمات والحروف )نبات، فول(عليه
 خطوات النشاة:

تحفممممممممممز المر يممممممممممة ذاكممممممممممرة األطفممممممممممال بعمليممممممممممة تحليممممممممممل و تركيممممممممممب   -1
البسمممممميطة  المفممممممردات السممممممابقة، وتعممممممر  علمممممميهم بعمممممم  الكلمممممممات

روف وتطلمممممب ممممممنهم قراءتهممممما بصمممممريا  والمركبمممممة ممممممن مكعبمممممات الحممممم
علممممممى حممممممدة محاولممممممة تهجئتهمممممما، وتفكيمممممم، مكعباتهمممممما كممممممل حممممممرف و 

  .بشكل سليم وإعادة تركيبها
تثبممممم  المر يمممممة بطاقمممممة الكلممممممة علمممممى اللممممموح الم ناطيسمممممي أو اللممممموح  -2

روف ، وتممممموف  علمممممى األطفمممممال بطاقمممممات الحمممممدي بعمممممد قراءتهممممماالعممممما
، و تطلممممممب مممممممنهم البحمممممم  عممممممن العاديممممممة  أو الحممممممروف المم نطممممممة

أحمممممممرف همممممممف  الكلممممممممة ممممممممن الحمممممممروف الموفعمممممممة علممممممميهم وتثبيتهممممممما 
لل ممممم  نطممممق كممممل حممممرف وهكممممفا ينفممممف النشمممماط تحتهمممما حسممممب التسمممم
 عدد من المرات. 

يمكمممممن للمر يمممممة أن تقمممممدم النشممممماط بتمثلمممممة أخمممممرا بطريقمممممة المسمممممابقة  -3
حيممممم  تقسمممممم األطفمممممال إلمممممى فمممممريقين و الفريمممممق األسمممممر  فمممممي إيجممممماد 
األحمممممرف عنمممممد التحليمممممل أو إيجممممماد الكلممممممات عنمممممد التركيمممممب يكمممممون 

 هو الفااز.
 جئة الكلمات.تشج  األطفال على نطق الحروف و ته -4



 

 

تمثممممممل المر يممممممة عمليممممممة التحليممممممل كتابيمممممما  بحيمممممم  يختممممممار األطفمممممممال  -5
، ويقومممممممون بكتابممممممة كممممممل حممممممرف ةكلمممممممة ويرسمممممممونها علممممممى السممممممبور 
  .لوحد  ضمن المر   تح  الكلمة

 .ن األطفال تحديد عدد حروف الكلمةتطلب المر ية م -6
تمممممممممموف  المر يممممممممممة أورا  كتممممممممممب عليهمممممممممما بعمممممممممم  الكلمممممممممممات ليقمممممممممموم  -7

 إلى حروفها. األطفال بتحليها
 .أحلل الكلمة إلى حروفها :ورقة عمل

  .تركيب كلمات
 :هدف النشاة

 .يركب من الحروف كلمات لها معنى 
 المواد المطلوبة:

أورا   -حممممممممممروف مم نطممممممممممة -مكعبمممممممممات بالسممممممممممتيكية عليهمممممممممما حممممممممممروف
 مسطرة.

 خطوات النشاة:
تحفمممممز المر يمممممة ذاكمممممرة األطفمممممال بعمممممر  حمممممروف يعرفونهممممما سمممممابقا  -1

 ها وتسميتها.وتطلب منهم لف 
تمممممموف  المر يممممممة مكعبممممممات الحممممممروف علممممممى األطفممممممال طالبممممممة مممممممنهم  -2

 تركيب كلمات منها بعد لفص الحروف لف ا  سليما .
 تعيد النشاط باستخدام الحروف المم نطة. -3
تمثمممممممممل المر يمممممممممة عمليمممممممممة التركيمممممممممب ) كلممممممممممة( بكتابمممممممممة الحمممممممممروف  -4

منفصممممملة ضممممممن مر عمممممات ولف هممممما بشمممممكل سمممممليم وممممممن ثمممممم  كتابمممممة 
 كبة من هف   الحروف تحتها وقراءتها.الكلمة المر 



 

 

 تطلب المر ية من األطفال تحديد الحرف األول من الكلمة. -5
 تطلب من األطفال عد حروف الكلمة.....وهكفا. -6
 توف  عليهم أوراقا  مصورة لعدة حروف لكتابة الكلمة تحتها. -7

 ورقة عمل: أركب كلمة من الحروف. 
   .حركة الفتحة

 
 هدف النشاة:

 يتعرف الطفل حركة الفتحة. 
 . يلفص صوت الحركة لف ا  سليما 
 .يلفص الحرف م  الحركة 
 يسمي الحركة. 

 :األدوات المطلوبة
 .طاقات لشكل الحركة، بطاقات حروفب

 خطوات النشاة:
تعممممممر  المر يممممممة بطاقممممممات لحممممممروف وتطلممممممب مممممممن األطفممممممال لفممممممص  -1

 لى اللوح الم ناطيسي.صوتها لف ا  سليما  وتثب  أحدها ع



 

 

ألحممممممرف ممممممم  حممممممرف المممممممدم تطلممممممب المر يممممممة مممممممن األطفممممممال لفممممممص ا -2
 .)األل (

لمممممب..( ثمممممم تلفمممممص  -3 تلفمممممص المر يمممممة مفمممممردات مثمممممل )نيحلمممممة ، بيقمممممرة ، كي
م ..(الحرف األول لوحد  )   .نيم ، بيم ، كي

،  وتقممممموم بلف مممممه عمممممددا  ممممممن تعمممممر  بطاقمممممة الحمممممرف مممممم  الحركمممممة -4
تممممه علمممممى اللوحمممممة الم ناطيسمممممية تثبيالمممممرات ويلف مممممه األطفمممممال بعمممممد 

  .يقرأ األطفال الحرف الساكن، الحرف م  الحركة()
تسممممتل المر يممممة عممممن سممممبب اخممممتالف صمممموت الحممممرف المشممممكل عممممن  -5

صممممممموت الحمممممممرف السممممممماكن لتصمممممممل مممممممم  األطفمممممممال إلمممممممى أن سمممممممبب 
 ذل، وجود حركة على الحرف.

تجمممممرد المر يمممممة الحركمممممة تحممممم  الحمممممرف ويلفمممممص صممممموتها عمممممددا  ممممممن  -6
 تح  الحرف(. –عها) فو  الحرف المرات ويحدد موق

ولمممممى ممممممن تمممممفكر المر يمممممة ل طفمممممال أننممممما تعرفنممممما علمممممى الحركمممممة األ -7
 .الحركات وهي حركة الفتحة

ن لفممممص الحممممرف ممممم  أحممممرف المممممد مثممممل تميممممز المر يممممة ل طفممممال بممممي -8
ر أننمممممما ممممممم  أحممممممرف المممممممد نمممممممد الحممممممرف وتممممممفك ()بمممممما  ، بيقممممممرة ..

 .أما م  الحركة يختل  اللفص )بمي( با()
مر يممممممممة عممممممممددا  مممممممممن الحممممممممروف السمممممممماكنة علممممممممى السممممممممبورة تكتممممممممب ال -9

يلف هممممما األطفمممممال ثمممممم تطلمممممب ممممممنهم وضممممم  الحركمممممة علمممممى الحمممممرف 
 ومن ثم لف ه لف ا  سليما  م   حركته.

 تسمي الحركة التي لف ها.  -10
 : أض  حركة الفتحة وألف ها بشكل صحي  . ورقة عمل



 

 

 مجسمات و أحرف وكلمات  
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدف النشاة: 
 أن يشممممكل اسممممم كممممل مجسممممم مممممن ل  المجسمممممات  أن يسمممممي الطفمممم

األحمممممممممرف أن يطمممممممممابق بطاقمممممممممات الكلممممممممممات مممممممممم  األحمممممممممرف التمممممممممي 
 شكلها.

   أدوات النشاة:
بسممممماط مسمممممطر، مجسممممممات، أحمممممرف متحركمممممة تمثمممممل أحمممممرف الكلممممممات، 

، بطاقممممممات للكلمممممممات دلممممممو، د  )أو بطاقممممممات عليهمممممما أشممممممكال الحممممممروف(
 مطبوعة.

 خطوات النشاة: 
( )دلمممممو ممممممثال  الكلممممممة سممممماط  مجسمممممم علمممممى يممممممين البتضممممم  المر يمممممة  -1

 تستل األطفال عن.



 

 

أول صمممموت سمممممعتمو  عنممممدما ؟ )دلممممو( ممممما : ممممما هممممفاالشممممكل األول -2
ا (: ...)دل..ممممممممو(، تنطمممممق المر يمممممة الكلممممممة ممممممرة أخمممممر لف ممممم  )دلمممممو

 (.حتى يسم  األطفال  خر صوت )دلو
؟  خممممر صمممموت سمممممعتمو  عنممممدما لف مممم  دلممممو تسممممتل األطفممممال: ممممما -3

 )و(.
تسممممممممتل األطفممممممممال ممممممممما الحممممممممرف ة و كيل الكلمممممممممتبممممممممدأ المر يممممممممة بتشمممممممم -4

؟ فتحمممممة ؟ بمممماء كيممممف شمممممكله فممممي أول الكلمممممة؟ دي ومممممماذا فوقممممهاألول
ضمممممم  الحممممممرف األول ممممممم  حركممممممة الفتحممممممة ؟ وتسممممممكون أم ضمممممممة أم 

 .الياء و التاء حتى تتشكل الكلمة هكفا م  حرفيو 
تتمممممممي  ل طفمممممممال بشمممممممكل فمممممممردي أن يشمممممممكلوا كلممممممممات المجسمممممممممات  -5

ا جمممممممماهزة لمسمممممممماعدتهم إن لمممممممممزم بممممممممنفس الطريقممممممممة  وتخبممممممممرهم أنهممممممممم
 األمر.

تراعممممممي المر يممممممة  أن تكممممممون الكلمممممممات مممممممن األحممممممرف التممممممي مممممممرت  -6
 ، قلم(.بقا  ومكونة من ثالثة أحرف )طبلسا

تعيمممممد المر يمممممة النشممممماط نفسمممممه مممممم  األطفمممممال ولكمممممن تسمممممتخدم بمممممدال   -7
ممممممممممن المجسممممممممممات صمممممممممورا  و يشمممممممممكل األطفمممممممممال بمممممممممنفس الطريقمممممممممة 

 الحركات.تحركة و الل األحرف المكلمات هف  الصور من خ
بعمممممممممد أن ينتهمممممممممي األطفمممممممممال تمممممممممريهم المر يمممممممممة  كيمممممممممف علممممممممميهم أن  -8

يحضممممممروا بطاقممممممات الكلمممممممات المطبوعممممممة فيقر ونهمممممما  ويطابقونهمممممما 
 م  الكلمات المشكلة بواسطة األحرف المتحركة.

 .أكتب أسماء الصور من الحروف اآلتيةورقة عمل: 
 



 

 

  ور وكلمات:

  لنشاة:هدف ا
 مات و الصور الموجودةلأن يطابق الطفل بين الك. 

   أدوات النشاة:
صمممممممندو  يحتممممممموي علمممممممى سممممممم  صمممممممور أو أكثمممممممر )تمثمممممممل كلممممممممات ممممممممن 

 ثالثة أحرف(.
سمممممم  بطاقمممممممات للقمممممممراءة عليهممممممما أسمممممممماء الصمممممممور مثمممممممل )تمممممممين، بمممممممي ، 

 جرو، ق ، مهد، شمس(.
 خطوات النشاة: 

ال ثممممم علممممى هممممفا النشمممماط ينفممممف أول مممممرة علممممى شممممكل حلقممممة ل طفمممم -1
الطاولمممممة بشمممممكل فمممممردي أو لمجموعمممممة قليلمممممة جمممممدا  ممممممن األطفمممممال ال 

 تتجاوف األر عة في كل مرة.



 

 

 ثممممممم ترفمممممم  تممممممدعو المر يممممممة األطفممممممال للجلمممممموس علممممممى شممممممكل حلقممممممة -2
 الصور الواحدة تلو األخرا وتطلب منهم تسمية كل صورة.

تضمممممم   جانبممممممما  الصمممممممور التمممممممي لممممممم يعرفهممممممما األطفمممممممال كمممممممي تكمممممممرر  -3
 تعريفهم بها.

 الصور من اليمين إلى اليسار. ترتب -4
ثمممممممممم تممممممممموف   البطاقمممممممممات التمممممممممي طبعممممممممم  عليهممممممممما الكلممممممممممات علمممممممممى  -5

األطفمممممال فيقمممممرأ كمممممل طفمممممل البطاقمممممة ويطابقهممممما مممممم  الصمممممورة التمممممي 
 تناسبها.

تشمممممج   األطفمممممال علمممممى تبمممممادل البطاقمممممات حتمممممى تتتكمممممدي ممممممن أن  -6
 الجمي  قد قر وا الكلمات كافة.

قممممة مسممممطرة بشممممكل الكلمممممات علممممى ور وأخيممممرا  شممممجعيهم علممممى كتابممممة  -7
 إفرادي.

  .ورقة عمل: أكتب اسم كل صورة تحتها
 . ور وكلمات
 هدف النشاة: 

 أن يسمي الطفل كل صورة 
  أن يقرأ الطفل الكلمات 
  أن يض  الطفل الكلمة المناسبة تح  كل صورة 

 المواد المطلوبة:
 .، صور، بطاقات الكلماتساط مسطرب
 
 



 

 

 خطوات النشاة:
ى يممممممين البسممممماط وفمممممي كمممممل سمممممطر تضممممم  ، علمممممتضممممم  المر يمممممة البسممممماط

م تضممممم  المر يمممممة صمممممورة وتطلمممممب ممممممن األطفمممممال تسممممممية كمممممل صمممممورة ثممممم
( وتطلمممممب ممممممن أحمممممد األطفمممممال المر يمممممة أسمممممماء همممممف  الصمممممور )بطاقمممممات

الكلمممممة بجانممممب الصممممورة قممممراءة أول بطاقممممة و عممممد قراءتهمممما يضمممم  الطفممممل 
 . المعبرة عنا

ة ابمممممممتطمممممممرح  المر يمممممممة أسمممممممئلة عمممممممن كمممممممل صمممممممورة وتعمممممممر  بطاقمممممممة اإلج
 .وتثبتها تح  الصورة المناسبة

اختيمممممار كلممممممات تحممممموي أحمممممرف ممممممد عزيزتمممممي المر يمممممة احرصمممممي علمممممى 
، تممممموت، تمممممين .. ( مممممم  االنتبممممما  الختيمممممار مثمممممل )بممممما ، دار، صمممممو 

وإفسممممماح  ،التمممممي تمممممم إعطا هممممما حتمممممى همممممف  الخبمممممرة كلممممممات ممممممن األحمممممرف
فمممممممممي همممممممممفا النشممممممممماط والنشممممممممماطات المجمممممممممال لكمممممممممل األطفمممممممممال بمممممممممالقراءة 

 . الالحقة
تحممممم  كمممممل صمممممورة الكلممممممة المعبمممممرة ة عممممممل: أقمممممرأ الكلممممممات وأكتمممممب ورقممممم
 . عنها

 .كتاجة كلمات
 هدف النشاة: 

 أن يسمي الطفل الصور. 
 أن يكتب الطفل اسم كل صورة تحتها . 

 : األدوات المطلوبة
 . صور، اللوح

 



 

 

 :  النشاةخطوات 
وتطلممممممب مممممممن األطفممممممال  تعممممممر  المر يممممممة الصممممممور علممممممى األطفممممممال -1

المر يمممممة ل طفمممممال بتننممممما سمممممنكتب اسمممممم  ، تشمممممرحتسممممممية كمممممل صمممممورة
( وتقممممول ل طفممممال كممممل صممممورة، تبممممدأ بالصممممورة األولممممى )جبممممل مممممثال  

الحمممممرف األول جممممميم ونكتبمممممه بمممممتول الكلممممممة م تسمممممتل األطفمممممال ممممممما 
تسممممتلهم كيممممف نكتبممممه بممممتي ، الحممممرف الثمممماني؟ يجيممممب األطفممممال بمممماء

 . شكل؟ ثم حرف الالم
، مممممممم  خمممممممرا لمجمممممممال ل طفمممممممال لكتابمممممممة كلممممممممات أتتمممممممر  المر يمممممممة ا -2

وقمممم  الحممممرف فممممي الكلمممممة تحديممممد عممممدد أحممممرف كممممل كلمممممة وتحديممممد م
 . ور طه بشكله

 .تح  كل صورة الكلمة المعبرة عنها: أكتب ورقة عمل
  .الخبرة الرياضية في رياض األطفال

 ؟أهداف تعليم األطفال الرياضيات في الس  المب رة -
هنممممما الرياضممممميات همممممي علمممممم اكتشممممماف العالقمممممات والمقصمممممود بالعالقمممممات 

بيمممممممر عنهممممممما بصمممممممورة تلممممممم، التمممممممي تحمممممممد  بالتفاعمممممممل مممممممم  المحمممممممي  والتع
  .رمزية أو تجريدية

يبمممممدأ بتعمممممرف ففمنمممممف الممممموالدة يبمممممدأ الطفمممممل باكتشممممماف العمممممالم ممممممن حولمممممه 
 .من حوله وتت ير الحجوم والوق  و تن األشياء تتحر 

الطفممممممل بعممممممدد مممممممن التجممممممار  والخبممممممرات  يمممممممر الروضممممممةوفممممممي مرحلممممممة 
رفممممممة بممممممالمحي  الممممممفي يعمممممميع بممممممه مممممممن المع التممممممي تعطيممممممه المزيممممممد مممممممن

 . األشياء من حولهبسببها  ت يرالكيفية التي ت، و جهة



 

 

يشمممممعر بكفايتمممممه وكفاءتمممممه ولكمممممي ينممممممو الطفمممممل بطريقمممممة  منمممممة  سمممممعيدة و 
يممممممة عممممممن العممممممالم الممممممفي فنممممممه بحاجممممممة لمعرفممممممة كاأ ، نجممممممدفممممممي المجتممممممم 

  .يعيع به
 ، إذتلمممممم، المعممممممارف والمهممممممارات الحسممممممابية وواحممممممدة مممممممن هممممممف  المعممممممارف

بمممممممل علينممممممما أن نسممممممماعد  علمممممممى إعمممممممادة إنتاجهممممممما  ال يكفمممممممي أن يتعلمهممممممما
 بطريقة تعبمر عن فهمه الجيد لها. 

فممممممممهو تسمممممممملو   خممممممممر أن  طريقممممممممة قراءتهمممممممما وكتابتهمممممممما حيمممممممم  نقمممممممموم  نعرم
فممممممي وعممممممن طريممممممق ال نمممممماء واللعممممممب ف الرياضممممممية شممممممفهيا  و الرممممممم بتكممممممرار

 .كتابتهاو   قراءتها بادئ األمر ثم نتحول إلى
يمممما  األطفممممال ، وفممممي ر األساسممممي للرياضمممميات بشممممكل عمممماملهممممدف إن ا

يقتصمممممممممر علمممممممممى اكتسممممممممما  عمممممممممدد ممممممممممن  بشمممممممممكل خممممممممما  ال يمكمممممممممن أن
، أو حتمممممى اكتسممممما  عمممممدد ممممممات الرياضمممممية أو القمممممدرة علمممممى العمممممدالمعلو 

لمممممى تنميمممممة بمممممدايات ممممممن المهمممممارات، بمممممل يتجممممماوف ذلممممم، بكثيمممممر ليصمممممل إ
، فالرياضممممممميات بمممممممما فيهممممممما ممممممممن عالقمممممممات وقممممممموانين التفكيمممممممر المنطقمممممممي

لمممممى التمممممي سيسممممملكها الطفمممممل الكتسممممما  وتعلمممممم وقواعمممممد تعمممممد الطريمممممق األو 
 ، ور   األسبا  بالنتااج.التفكير المنطقي
 :        داف الرياضيات في الروضة جما يليويم   إيجاز أه

 تنمية بدايات التفكير المنطقي. 
 حو التعامل م  المفاهيم الرياضيةتنمية اتجاهات إيجابية ن. 
  إدرا  مفمممممماهيم الرياضمممممميات األساسممممممية مثممممممل تمكممممممين األطفممممممال مممممممن

 .ليات الحسابية واألشكال الهندسيةاألعداد والعم



 

 

 كمهمممممممممارات التصمممممممممنيف،  تنميمممممممممة عمممممممممدد ممممممممممن المهمممممممممارات الرياضمممممممممية
 .والترتيب، والمواءمة

 الطفممممممممل ، ممممممممن خممممممممالل إدراتنميمممممممة المممممممموعي بالعالقمممممممات الرياضممممممممية  
 .لمفاهيم المساحة، الشكل، الحجم

 نين التي تحكم العالقات المختلفةقواتنمية مهارات اكتشاف ال. 
  خيال الطفل ، وقدراته االبتكاريةتنمية. 
 تنمية قوة المالح ة لدا األطفال. 
 الت مممممممن خممممممالل أفكممممممار رياضممممممية تنميممممممة القممممممدرة علممممممى حممممممل المشممممممك

 .متعددة
  تنميمممممممة تمممممممفو  الطفمممممممل لجممممممممال االنت مممممممام فمممممممي الطبيعمممممممة كاألشمممممممكال
 .لهندسية والتكوينات المختلفة بهاا
 ؟ف يتعلم األطفال الرياضياتكي - 

علممممممممم الممممممممنفس وتعممممممممددت ن رياتهمممممممما لممممممممتعلم األطفممممممممال تعممممممممددت مممممممممدارس 
 :وهي المفاهيم الرياضية

 .اإلدراكية .1
 .السلوكية .2
 .التفاعل االجتماعي .3

 اسممممممممةمممممممممادة الرياضمممممممميات بممممممممتن علمممممممميهم در  وومممممممممن هنمممممممما يعتقممممممممد مدرسمممممممم
الن ريممممممات الثالثمممممممة  نفمممممممة المممممممفكر والخمممممممرو  منهممممممما بمالح مممممممات ونتمممممممااج 

يطبقونهمممما مممممن تعلمممميم وتقممممويم األطفممممال الممممفين يقومممممون بتعلمممميمهم  قياسممممية
،  يمممممممر أن اسممممممميةاألسهمممممممف  الممممممممادة  وخصوصممممممما  فمممممممي مرحلمممممممة التعلممممممميم 

األمممممممر يختلمممممم  بتقممممممديرنا إذ أنم نجمممممماح الطفممممممل فممممممي اكتسمممممما  المفمممممماهيم 



 

 

فممممي  ،الرياضممممية مممممرتب  باألسمممماس الممممفي بنيمممم  عليممممه معارفممممه الرياضممممية
مرحلمممممة الروضمممممة( وهمممممفا مممممما نعنمممممي مرحلممممة مممممما قبمممممل التعلممممميم األساسمممممي )

بممممممه موقمممممم  األطفممممممال تجمممممما  هممممممف  المممممممادة وتمممممموفر الممممممداف  الممممممفاتي عنممممممد 
 .ل ورغبة تعلم هف  المادةاألطفال لقبو 
الدراسمممممممات علمممممممى أن األهمممممممل والمعلممممممممين يركمممممممزون علمممممممى  لقمممممممد أثبتممممممم 

يفكممممرون بممممماألمر تعلمممميم األطفممممال مممممادة الرياضممممميات  يممممر أن األطفممممال 
  على النحو اآلتي: 

 .ارين مصا ة بطريقة واضحة ومرحليةمهل الت -1
 .هل أصا  أثناء الحل أم أخطت -2
 .تهل هنا  عقو ة ما لدا حدو  الخط -3

قممممد ال يكممممون التعلمممميم فممممي كثيممممر مممممن المممممدارس اليمممموم يقمممموم علممممى أسمممماس 
الشممممكل هممممف  األعبمممماء التممممي كممممان األطفممممال يشممممعرون بهمممما علممممى األقممممل ب

لصمممممحي  مممممما  يمممممر أن ضممممم   الجممممموا  ا ،الملحممممموظ كمممممما اعتمممممدنا سمممممابقا  
يمممممزال يتهمممممدد إحسممممماس األطفمممممال ولكمممممن ممممممن الجمممممدير بالمممممفكر هنممممما بمممممتن 
ابتكممممممار األدوات التفاعليممممممة واسممممممتخدامها فممممممي تعلمممممميم مممممممادة الرياضمممممميات 

وخصوصممممممممما  إذا صممممممممممم  النمممممممممو  ممممممممممن الضمممممممم   يل ممممممممي وجمممممممممود هممممممممفا 
كممممممممما يجممممممممب أن تصمممممممممم ذاتيمممممممما  فيهمممممممما ضممممممممب  الخطممممممممت  األدوات ليكممممممممون 

بعمممممد ممممممل بشمممممكل مرحلمممممي )ل وتشمممممجعه علمممممى العتحفمممممز األطفممممما بطريقمممممة
 (.ل نجاح يوجد نجاح  خر وأداة أخرا ك

رياضممممميات وانطالقممممما  ممممممما سمممممبق كمممممان البمممممد ممممممن أن تكمممممون خاممممممات ال
، بحيممممممم  تتمممممممي  لهمممممممم فرصممممممما  لتمممممممدريب وأنشمممممممطتها ممممممممن النمممممممو  الحسمممممممي

مهممممممماراتهم األساسمممممممية فمممممممي مجمممممممال التعاممممممممل مممممممم  األعمممممممداد واألشمممممممكال 



 

 

رارهممممممما ممممممممرارا  والمسممممممماحات والحجممممممموم بصمممممممورة جفابمممممممة ير بمممممممون فمممممممي تك
ات فممممي جممممو مممممرح مممممن عديممممدة،  مممممما يسممممم  لهممممم بتممممدريب هممممف  المهممممار 

 .األلفة الجماعية
 :يجب أن تمنح األطفال الروضةنشاة  غرفةاألدوات في 

 إلى المجرد وسحسممن الهم الفر  الالفمة لنقل. 
 بخطوة –االستمتا  بالتعلم خطوة  فرصة. 
 دهم علمممممممى ميمممممممزة الضمممممممب  المممممممفاتي والتصمممممممحي  المممممممفاتي ممممممممما يسممممممماع

الممممممداام إلممممممى  المر يممممممةاالسممممممتقالل بالعمممممممل دون الحاجممممممة إلممممممى وجممممممود 
 .مجانبه

 : المربيةدور 
ممممممممن جاهزيمممممممة األدوات الحسمممممممية التمممممممي  المر يمممممممةيجمممممممب أن تتتكمممممممد  -1

ممممممممد يتعلمها األطفممممممممال الحقمممممممما  فممممممممي مممممممممادة سممممممممللمفمممممممماهيم التممممممممي  تمهم
بمممممممممالخبرات والمفمممممممممردات  همممممممممف  األدوات زود سمممممممممت حيممممممممم الحسممممممممما  
 الالفمة.

ون علممممممى علممممممم ودرايممممممة بالمراحممممممل التممممممي يمممممممر بهمممممما يجممممممب أن تكمممممم -2
ممممممممممن )بياجيمممممممممه، برونمممممممممر،  األطفمممممممممال علمممممممممى ضممممممممموء مممممممممما تعلمتمممممممممه 

 .وفيكوتسكي(
عليهممممما أن تقممممميمم ممممممدا نجممممماح األدوات فمممممي تحقيمممممق ال مممممر  المممممفي  -3

صمممممممم  ممممممممن أجلمممممممه مممممممم  مسممممممماعدة األطفمممممممال علمممممممى المممممممتعلم ممممممممن 
خمممممالل اسمممممتخدام وسممممماال أخمممممرا مالاممممممة ال تتعمممممار  مممممم  )خطمممممة 

 بعة. المنهج( المت
 



 

 

  :إلعداد المب ر لمنهاج الرياضياتأنشطة ا
مممممن األمممممور الهامممممة التممممي يجممممب أن تعخممممف بعممممين االعتبممممار لممممدا إعممممداد 

وقبمممممممل البمممممممدء بمممممممالتعليم الن مممممممامي لهمممممممف  منهممممممما  الرياضممممممميات ل طفمممممممال 
تطمممممممممور مهمممممممممارات األطفمممممممممال الممممممممممادة يجمممممممممب أن تممممممممموفر المر يمممممممممة أدوات 

 هي:الرياضية و 
  :الفرز والتصنيف 

هاممممممممممة و ، طفمممممممممالف همممممممممي عمليمممممممممة طبيعيمممممممممة بالنسمممممممممبة ل عمليمممممممممة الفمممممممممر 
، فالطفمممممل يحتممممما  ألن يميمممممز ويصمممممن ، للمسممممماعدة فمممممي فهمهمممممم ل رقمممممام
 .بينما هو يبتدئ بالفهم المنطقي

وهمممممي عمليمممممة عقليمممممة تنبممممم  ممممممن عمليمممممة المطابقمممممة وتهمممممدف إلمممممى تقسممممميم 
المجموعمممممممة إلمممممممى مت يمممممممر أو أكثمممممممر، وتمممممممعدي عمليمممممممة التصمممممممنيف إلمممممممى 

للون والطممممممممول والحجممممممممم ل شممممممممياء كمممممممما اكتشمممممممماف الخصمممممممماائ الحسممممممممية
وتضممممممممم قممممممممدرة الطفممممممممل إلممممممممى وضمممممممم  مجموعممممممممات مممممممممن ، والمممممممموفن...الا

األشممممياء حسممممب صممممفات مشممممتركة بينهمممما. والتركممممز لمممميس علممممى اكتشمممماف 
مجموعمممممة "صمممممحيحة" بمممممل علمممممى العمليمممممة التمممممي يمممممتم ممممممن خاللهممممما عممممممل 

 مجموعات بطر  منطقية.  
لمدركاتممممه  دوعلممممى ذلمممم، يمكممممن تعريممممف التصممممنيف علممممى أنممممه تقسمممميم الفممممر 

، ويكممممممون التصممممممنيف أكثممممممر( وفممممممق معيممممممار أو )األشممممممياء التممممممي يممممممدركها
، وإذا تممممم علممممى أسمممماس إذا تممممم علممممى أسمممماس معيممممار واحممممد فقمممم  بسمممميطا  

 .يار، ف نه يسمى تصنيفا  متعددا ، أو تجميعيا  أكثر من مع



 

 

، فالطفممممممل بحاجممممممة تصممممممنيف القممممممدرة علممممممى التمييممممممز البصممممممري يتطلممممممب ال
، كمممممما أنمممممه بحاجمممممة والحجممممموم واأللممممموان بصمممممريا  األشمممممكالإلمممممى أن يميمممممز 

، وممممممن خمممممالل همممممف  المقارنمممممة يمممممتعلم أن قارنمممممة األشمممممياء ببعضمممممهاإلمممممى م
، ولممممممممن يممممممممتمكن مممممممممن األشممممممممياء تتشممممممممابه وأن بعضممممممممها يختلمممممممم  بعمممممممم 

ات إال مممممممممن خممممممممالل التفاعممممممممل الحسممممممممي  الوصممممممممول إلممممممممى هممممممممف  المعلوممممممممم
 .     والن ر إلى االشياء الموجودة في بيئته

 
 :ة التمممممممي تمممممممتم فيهممممممما مقارنمممممممة األشمممممممياء، أوهمممممممي العمليممممممم المقارناااااااة 

 مجموعة من األشياء على أساس مت ير أو أكثر.
 :الحجممممم  القممممدرة علممممى ترتيممممب أو تن مممميم األشممممياء حسممممب التسلساااال

، لمممممممممين( أو الكميمممممممممة )قليمممممممممل، )كبيمممممممممر، صممممممممم ير( الصمممممممممفة )خشمممممممممن
كثيمممممر(.  والتركيمممممز علمممممى المقارنمممممة بمممممين أوجمممممه الشمممممبه واالخمممممتالف 

وعمممممة وترتيبهممممما حسمممممب االختالفمممممات بمممممين األشمممممياء فمممممي نفمممممس المجم
 بينها.



 

 

  

 :عبممممممممارة عممممممممن مجموعممممممممة مممممممممن الخبممممممممرات  االسااااااااتعداد للحساااااااااب
المن مممممة وال يممممر من مممممة التممممي تمممموفر الفممممر  المتنوعممممة لممارسممممة 
عمليممممممات المنطممممممق الرياضممممممي والتممممممي بممممممدورها تممممممعدي إلممممممى تشممممممكيل 
مفهمممممممممموم العممممممممممدد لممممممممممدا الطفممممممممممل والكتسممممممممممابه مجموعممممممممممة المفمممممممممماهيم 

ويبمممممممدأ بالتعامممممممل مممممممم  المفمممممماهيم الرياضمممممممية ، الرياضممممممية األساسممممممية
 .لعدد والعمليات الرياضية البسيطةالمجردة كا

 :ممممن الممكممممن أن يشممممير إلمممى ترتيممممب الحممممد  مممممن  العاااادد الترتيبااااي
طفمممممممل فمممممممي الطمممممممابور( وممممممممن حيممممممم  المممممممزمن حيممممممم  المكمممممممان )أول 

أول مممممن وصممممل إلممممى الموقمممم ( وقممممد يضمممماف إلممممى مضمممممون العممممدد )
هممممماني األول فمممممي صمممممفه( ول )ترتيبمممممي دالالت إضمممممافية كمممممتن نقمممممال

فمممممممي همممممممف  الحالمممممممة اقتمممممممرن مفهممممممموم العمممممممدد الترتيبمممممممي للعمممممممدد بقيممممممممة 
أو بمفهمممممموم الجممممممودة كممممممتن نقممممممول )هممممممفا الصممممممن  ، عدديممممممة أخممممممرا 

األول فمممممممممي المنتجممممممممممات الوطنيممممممممممة( أي أفضممممممممممل األصممممممممممناف مممممممممممن 
 حي  الجودة.



 

 

 
 نتوصممممل إلممممى مفهمممموم العممممدد مممممن خممممالل مجموعممممة : مفهااااوم العاااادد

ية النابعممممممممة أساسمممممممما بشممممممممكل فطممممممممري هاالممممممممة مممممممممن الخبممممممممرات الحسمممممممم
و مممممدواف  داخليمممممة تحمممممدد وتشمممممكل طبيعمممممة التفاعمممممل الرياضمممممي بمممممين 

تممممممعدي هممممممف  الخبممممممرات  اإلنسممممممان والعممممممالم المحسمممممموس المحممممممي  بممممممه
فمممممي مجملهممممما إلمممممى تشمممممكيل المفممممماهيم الرياضمممممية لمممممدا الطفمممممل كمممممما 

 يتشكل لديه مفهوم العدد وأسلو  تعامله به.

 
 :فمممممي المممممنم  نرتمممممب األشمممممياء همممممو أحمممممد أشممممكال الترتيمممممب ف التنمااااايط

علممممى أسمممماس معممممين ،كممممتن نصممممن  عقممممد مممممن الخممممرف تكممممون وحممممدة 
المممممنم  فيمممممه مكمممممون ممممممن خمممممرفة كبيمممممرة، وخمممممرفة متوسمممممطة ،وخمممممرفة 

 ص يرة.



 

 

 
  :عمليممممة عقليممممة يممممفهب بهمممما الطفممممل إلممممى ممممما هممممو أبعممممد االكتشاااااف

 مممممممن المعلومممممممات المعطمممممماة لممممممه. يممممممن م فيهمممممما معلوماتممممممه السممممممابقة،
كتشمممممممماف عالقممممممممات جديممممممممدة فممممممممي ويكيفهمممممممما بشممممممممكل يمكنممممممممه مممممممممن ا

 الموق  لم تكن معروفة له قبل اكتشافها.
 :والمقصممممود بهمممما قمممدرة الطفممممل علممممى الممممر   بممممين  التناااااألر األحااااادي

 شيئين كل منهما باآلخر ألنهما ينتمي للفئة نفسها.
 القياس:

يعممممد القيمممماس حالممممة خاصممممة مممممن تقممممدير الكميممممات يمكممممن التعبيممممر عنهمممما 
، وقممممممد تقمممممموم العالقممممممة ئممممممة المكملممممممة لهممممممالفئممممممة الفرعيممممممة والفكميمممممما   بممممممين ا

لنسمممممممبة إلمممممممى فئمممممممة محمممممممددة بينهمممممممما علمممممممى التكمممممممافع او علمممممممى التعمممممممداد با
 .تضمنها معا  
، فهممممممم كثيممممممرو التعليممممممق طفممممممال ب مممممماهرة القيمممممماس منممممممف البدايممممممةويهممممممتم األ
اطرة، طممممممول المقعممممممد، طممممممول القممممممال األشممممممياء التممممممي يرونهمممممما )علممممممى أطممممممو 

، بمممممممين هممممممف  األشمممممممياءقممممممارنون باسممممممتمرار ( وي، الشمممممممار طممممممول المنضممممممدة
وهممممممف  االهتمامممممممات تفممممممت  البمممممما  لمزيممممممد مممممممن األنشممممممطة فممممممي الروضممممممة 
للوصممممول بهممممم إلممممى إدرا  مفمممماهيم القيمممماس مممممن جهممممة ولمزيممممد مممممن الفهممممم 

 . والعد من جهة أخرا  لفعداد



 

 

يمممممة مثمممممل: اويمكمممممن ل طفمممممال اسمممممتخدام مقممممماييس  يمممممر معياريمممممة فمممممي البد
المر يمممممممة لهمممممممم  ، وممممممممن خمممممممالل مناقشمممممممةالخيممممممموط، االقمممممممالم، المكعبمممممممات

ن األطفمممممممال أهميمممممممة القيممممممماس ومقارنمممممممة نتمممممممااجهم ببعضمممممممها بعضممممممما  يتبمممممممي
 . المعياري 

فممممم ذا طلبممممم  المر يمممممة ممممممن األطفمممممال قيممممماس طمممممول المنضمممممدة باسمممممتخدام 
المسمممممطرة ممممممثال  فقمممممد يصمممممل طفمممممالن مختلفمممممين حيممممم  يمممممرا أحمممممدهما أن 

 3أمثمممممال طمممممول المسمممممطرة بينمممممما يمممممرا اآلخمممممر أنهممممما  4طمممممول المنضمممممدة 
شممممممياء متعممممممددة ناقشممممممهم المر يممممممة وتعيممممممد التجر ممممممة علممممممى أأمثممممممال، هنمممممما ت

اس أهميمممممممة المقممممممماييس المعياريمممممممة كمممممممالمتر لقيمممممممليصممممممملوا بتنفسمممممممهم إلمممممممى 
، ومممممممن المهممممممم أن يممممممتم القيمممممماس كممممممل االطمممممموال والميممممممزان لقيمممممماس المممممموفن 

اس تكتسممممممب مممممممن خممممممالل فممممممي مجالممممممه الخمممممما  فممممممبع  مهممممممارات القيمممممم
ل و عضمممممممممها فمممممممممي مجممممممممما( أنشمممممممممطة العلممممممممموم )قيممممممممماس الحمممممممممرارة، الطمممممممممول

  .، الطول(الوفن األنشطة الفنية )
 إدراج الخبرة الرياضية في مناهج رياض األطفال:

 الفصل األول: 
 .(المستطيل، المر  ، المثل  ،األشكال الهندسية )الداارة -
الفمممممممممرف وفمممممممممق معيمممممممممار أو أكثمممممممممر  )الشمممممممممكل، اللمممممممممون، يف و التصمممممممممن -

 .الحجم، النو (
 (.المقارنة )كبير، ص ير، أكبر من و أص ر من -
بعيممممممد، ليممممممل  \، قريممممممب مسمممممماء\صممممممباح قممممممات مكانيممممممة وفمانيممممممة )عال -

  .، أمام وخل (نهار، داخل وخار \
 المستقيمات األفقية والعمودية. -



 

 

 (.مفهوم )السابق ، التالي -
  .حسيا وشفهيا   10العد إلى  -
   .تعرف شكل العدد -
 .ر   العدد بمدلوله -
 .كتابة العدد -
 .، األخير(التسلسل )األول -
 .المطابقة -
 .(لهندسية )الشكل البيضوي األشكال ا -
 .رنة من حي  الكمية )قليل، كثير(المقا -
 .ارنة من حي  الكتلة )أثقل، أخ (المق -
 .النم  الثنااي -
 .(مقاييس معيارية )ميزان الحرارة -
 .(3الجم  ضمن مكونات العدد ) -
  .(3الطرح ضمن العدد) -
 الفصل الثاني:  
 .صل األولتعزيز المفاهيم الرياضية السابقة الواردة في الف -
 .9 – 8- 7- 6 – 5 -4الطرح ضمن الجم  و  -
 .األص راألكبر و  -
 .العد التنافلي -
 .الزوجيةاألعداد الفردية و  -
 
 



 

 

 مراحل تقديم العدد للطفل:
 مفهوم العدد -1
 تشكيل العدد عمليا   -2
 .كتابة العدد -3

    5أوال  : مفهوم العدد 

 :ف النشاةهد
 10وحتى  0ل شفهياي من أن يعد الطف. 
  بمدلوله حسيا   5أن ير   العدد . 
  باسمه الصحي 5أن يسمي العدد . 
  5أن يميز شكل العدد . 
 
 



 

 

 :األدوات المطلوبة
( عمممممممدد كمممممممل ألشمممممممياء للعمممممممد )أورا  صمممممممفراء و نيمممممممةمجموعمممممممات ممممممممن ا

 . 5منها 
 :لنشاةخطوات ا

ة بمممممممممالخبرة داخمممممممممل الصمممممممممندو  تضممممممممم  المر يمممممممممة األشمممممممممياء المتعلقممممممممم -1
 .4ا وعدده

تطلمممممب ممممممن األطفمممممال سمممممحب واحمممممدة ممممممن األشمممممياء التمممممي وضمممممع   -2
 في الصندو .

تطلممممممممب مممممممممن األطفممممممممال الممممممممفين يحملممممممممون األشممممممممياء المتشممممممممابهة أن  -3
، مجموعممممممممة األورا  وا معمممممممما : مجموعممممممممة األورا  الصممممممممفراءيجتمعمممممممم

 البرتقالية أو البنية. 
وتطلممممممب مممممممن تضمممممميف المر يممممممة عنصممممممرا جديممممممدا  إلممممممى المجموعممممممة  -4

ها  . األطفال عدم
دأ األطفممممال فممممي كممممل مجموعممممة بمسمممماعدة المر يممممة بعممممد األشممممياء يبمممم -5

 التي معهم بصوت جماعي ثم بشكل فردي.
علمممممى ، يممممممرر كمممممل طفمممممل إصمممممبعه 5تثبممممم  المر يمممممة بطاقمممممة العمممممدد  -6

العمممممممممممدد بطريقمممممممممممة كتابتمممممممممممه نفسمممممممممممها ويسمممممممممممميه باسممممممممممممه الصمممممممممممحي  
 .(ةخمس)
 5تتتكممممممد المر يممممممة مممممممن أن كممممممل األطفممممممال اكتسممممممبوا مفهمممممموم العممممممدد  -7

 من خالل:
 تضمممم  علممممى الطاولممممة  5ب المر يممممة ممممم  األطفممممال لعبممممة العممممدد تلعمممم

مجموعمممممات عديمممممدة ممممممن األشمممممياء إحمممممداها تتكمممممون عناصمممممرها ممممممن 



 

 

،  يبممممدأ األطفممممال بالعممممد بشممممكل 5ترفمممم  بطاقممممة العممممدد  عممممدد الخبممممرة،
عناصمممممرها التمممممي تمثمممممل  جمممممماعي إلمممممى أن يصممممملوا إلمممممى المجموعمممممة

 .5العدد 
  5ل العممممممممدد تمثمممممممممأو يتسممممممممابق طفممممممممالن إليجمممممممماد المجموعممممممممة التممممممممي 

 .واألسر  هو الفااز
  .ورقة عمل: أكتب الرقم المعبر عن عناصر المجموعات

  .5: تش يل العدد  انيا  
 هدف النشاة:

 بالمعجون الملون  5يشكل العدد  -
 األدوات المطلوبة:

 5بطاقة العدد  -معجون ملون  -
 خطوات النشاة:

 5تممممممممموف  المر يمممممممممة المعجمممممممممون علمممممممممى األطفمممممممممال ليشمممممممممكلوا العمممممممممدد  -
 لوان المطلو ة.باأل

 .(يمكن تشكيل العدد )بالرمل، الرف، األش ال .... -
 هدف النشاة:

 .5يكتب العدد  -
 :األدوات المطلوبة

 صينية الرمل _ أورا  العمل )الكراسات( . 
 خطوات النشاة:

تسممممماعد األطفمممممال علمممممى كتابمممممة عمممممدد الخبمممممرة علمممممى الرممممممل ثمممممم تشمممممجعهم 
 ن تنقي . على كتابة العدد منقطا  على كراساتهم ثم دو 



 

 

 .5لنكتب العدد ، 5ورقة عمل: لنلون العدد 
 .مفهوم الجمع

 : النشاةهدف 
  أن يتعرمف الطفل مفهوم الجم. 
 +(  أن يميمز الطفل إشارة الجم).  
 يساوي =(فل إشارة )أن يميز الط.  

 : األدوات المطلوبة
، اللوح   .(أرقام، بطاقات اإلشارات )= +، بطاقات أشياء للعدم

 :شاةخطوات الن
( ثمممممم ر يمممممة مجمممممموعتين ممممممن أشمممممياء للعمممممدم )أقمممممالم ممممممثال  تعمممممر  الم -1

وا كل مجموعة   .تطلب من األطفال أن يعدم
ألطفممممال ممممماذا تجممممم  المر يممممة المجممممموعتين ممممم  بعضممممهما وتسممممتل ا -2

 ؟ فعلنا
ممممممن إجابمممممات األطفمممممال تتوصمممممل لتقمممممديم مفهممممموم الجمممممم  وتتحمممممد   -3

 .عن أن األشياء تزيد بعد جمعها م  بعضها
  .ثلة الحسية  م  األطفال الكتسا  مفهوم الجم تكرر األم -4
( 2يسمممممماوي  1و 1بية علممممممى اللمممممموح )تكتممممممب  المر يممممممة جملممممممة حسمممممما -5

  .وتمثلها بمجموعة أشياء
تسمممممتل األطفمممممال: مممممما رأيكمممممم أن نسمممممتبدل )و( ب شمممممارة جميلمممممة ، تمممممر  -6

 سم إشارة الجم   بدل )و(



 

 

يتحسسمممممممها كمممممممل طفمممممممل تعمممممممر  إشمممممممارة الجمممممممم  علمممممممى األطفمممممممال  و  -7
مممممممين و أنهمممممما عبممممممارة عممممممن خطممممممين عمممممممودي و أفقممممممي ب صممممممبعها الي
 متقاطعين.

تعرضممممممها طريقممممممة كلمممممممة يسمممممماوي باإلشممممممارة )=( و تسممممممتبدل بممممممنفس ال -8
 .على األطفال

تكتممممممب المر يممممممة عممممممدة جمممممممل حسممممممابية علممممممى اللمممممموح وتطلممممممب مممممممن  -9
ممممم  تمييممممز اإلشممممارات األطفممممال  بشممممكل فممممردي قممممراءة هممممف  الجمممممل 

 . أثناء القراءة
  .مفهوم الطرح

 : النشاةهدف 
 .أن يتعرف الطفل مفهوم الطرح 
 (-ن يميمز الطفل إشارة الطرح )أ.  

 : األدوات المطلوبة
، اللوح   .(-ام، بطاقات اإلشارات ) =  ، بطاقات أرقأشياء للعدم
 :خطوات النشاة

أشمممممياء للعمممممدم ثمممممم تطلمممممب ممممممن األطفمممممال  تعمممممر  المر يمممممة مجموعمممممة -1
وا المجموعة  .أن يعدم

موعممممة وتسممممتل األطفممممال ممممماذا مجتلممممنقئ المر يممممة عممممدة أقممممالم مممممن ال -2
 ؟ فعلنا

ممممممن إجابمممممات األطفمممممال تتوصمممممل لتقمممممديم مفهممممموم الطمممممرح وتتحمممممد   -3
  .عن أن األشياء تنقئ بعد طرحها من بعضها

ر األمثلة الحسية  م  األطفال الكتسا  مفهوم الطرح  -4  تكرم



 

 

بقممممممي  1نقممممممئ  3ة علممممممى اللمممممموح )تكتممممممب  المر يممممممة جملممممممة حسممممممابي -5
  .( وتمثلها بمجموعة أشياء2

، تمممممر أيكمممممم أن نسمممممتبدل )و( ب شمممممارة جميلمممممة: مممممما ر األطفمممممال تسمممممتل -6
 .سم إشارة الجم   بدل )و(

لمممممممى األطفمممممممال ويتحسسمممممممها كمممممممل طفمممممممل تعمممممممر  إشمممممممارة الطمممممممرح ع -7
 أنها عبارة عن خ  أفقي ص ير.ب صبعها اليمين و 

تعرضمممممممها لطريقمممممممة كلممممممممة بقمممممممي  باإلشمممممممارة )=( و تسمممممممتبدل بمممممممنفس ا -8
  .على األطفال

علممممممى اللمممممموح وتطلممممممب مممممممن  تكتممممممب المر يممممممة عممممممدة جمممممممل حسممممممابية -9
األطفممممال  بشممممكل فممممردي قممممراءة هممممف  الجمممممل ممممم  تمييممممز اإلشممممارات 

  .أثناء القراءة
: ألممممممون إشممممممارة الجممممممم  بلممممممون أفر ، وإشممممممارة الطممممممرح بلممممممون رقممممممة عممممممملو 

 . أخضر، وإشارة التساوي بلون احمر
 .(3الجمع ضم  العدد )

 هدف النشاة:
 ( 3أن يجم  الطفل ضمن العدد). 
 جم  بجملة حسابيةأن يمثل عملية ال. 
 تعرف الطفل معنى )مكونات العدد(أن ي. 

 :لمطلوبةا األدوات
  .( ، اللوحعد )صور لمدن وقرا أشياء لل

 
 



 

 

 :  خطوات النشاة
تمممموف  المر يممممة الصممممور علممممى طفلممممين و تطلممممب مممممن أحممممدهما أن يجممممم  

  .الصور التي معه م  صور رفيقه و يعدان الناتج
تشمممممكل مكونمممممات العمممممدد  فمممممة التمممممييمثمممممل األطفمممممال عمليمممممة الجمممممم  المختل

 .3= 3+0، 3= 1+2، 3=0+3،  3= 2+1 ( بشكل حسي3)
تطلمممممب المر يمممممة ممممممن األطفمممممال تمثيمممممل العمليمممممة الحسمممممابية علمممممى الرسمممممم  

يهممممممممما عنصمممممممممرين : رسمممممممممم مجموعمممممممممة فمثمممممممممل، الموجمممممممممود علمممممممممى السمممممممممبورة
  .يقوم األطفال بحسا  مجمو  عناصرهامجموعة فيها عنصر و و 

  .تكرر األمثلة السابقة
نتقممممممل المر يممممممة إلممممممى العمليممممممات الحسممممممابية المجممممممردة باسممممممتخدام الجممممممم  ت

الجمممممممم  السمممممممابقة همممممممي المممممممفهني ليسمممممممتنتج األطفمممممممال أن نممممممماتج عمليمممممممات 
 (.3، أي عددين ناتج جمعهما العدد )3مكونات العدد 
: اكتمممممب العمممممدد الممثمممممل لعناصمممممر كمممممل مجموعمممممة ألحصمممممل ورقمممممة عممممممل

  .عناصر 3على مجموعة  فيها 
 .(3)الطرح  ضم  العدد 

 هدف النشاة:
 ( 3أن يجري الطفل عملية الطرح ضمن العدد). 
 أن يمثل عملية الطرح بجملة حسابية. 

 لمطلوبة:األدوات ا
  .، اللوحأشياء للعد )صور لمدن وقرا(

 :  خطوات النشاة



 

 

تطلممممممب مممممممن طفممممممل و الممممممثال  ألحممممممد األطفممممممال  المر يممممممة الصممممممور تعطممممممي
 ؟ هنه صورة و تستله كم صورة بقي مع خر أن يتخف م

( بشمممممممكل 3) يمثمممممممل الطفمممممممالن عمليمممممممة الطمممممممرح المختلفمممممممة ضممممممممن العمممممممدد
    . 0= 3-3   2= 1-3،  3=0 -3،    1= 2حسي 

تطلمممممب المر يمممممة ممممممن األطفمممممال تمثيممممممل العمليمممممة الحسمممممابية علمممممى الرسممممممم 
: رسممممممم مجموعمممممة فيهممممما ثالثمممممة عناصممممممر مثمممممل ،الموجمممممود علمممممى السمممممبورة

طممممممممرح يقمممممممموم األطفممممممممال بحسمممممممما  نمممممممماتج مجموعممممممممة فيهمممممممما عنصممممممممرين و و 
  .عناصرها

 تكرر األمثلة السابقة 
المجممممممردة باسممممممتخدام الطممممممرح   تنتقممممممل المر يممممممة إلممممممى العمليممممممات الحسممممممابية

 .الفهني
فممممممممل المممممممممواد التممممممممي تسممممممممتخدم فممممممممي تعلممممممممم الطصممممممممور بعمممممممم  األدوات و 

 :المهارات والمفاهيم  الرياضية

  
  

  



 

 

 فترة اللقاء األخير مع المربية:
 تعريفها:

  فيممممممه المر يممممممة ممممممم  مجموعممممممة األطفممممممال فممممممي هممممممو اللقمممممماء الممممممفي تجتممممممم
نهايممممة اليمممموم للوقمممموف علممممى مممممدا اإلنجممممافات المحققممممة فممممي ذلمممم، اليمممموم 
ومممممما حممممموا  ممممممن أفكمممممار وأنشمممممطة ،وتمممممفكرهم بتعممممممال اليممممموم التمممممالي ومممممما 

 فيه من مشوقات ليستعدوا لها نفسيا .
 ممممماني يكمممممون األطفمممممال محمممممور نشممممماط أعممممممال همممممف  الفتمممممرة فيمممممرددون األ

تعلمممممو  صممممباحا  ثممممم يعرضممممون إنتمممماجهم ويتحممممدثون عممممما األناشمممميد مممممما و 
قممممماموا بمممممه خمممممالل النهمممممار ويختمممممار األطفمممممال إن أحبممممموا إنشممممماد األناشممممميد 
الجماعيمممممة، ويبقمممممى همممممفا النشممممماط جماعيممممما  من مممممما  فالمر يمممممة تهيمممممئ لممممممه 

 وتدير ، ولكن األطفال يقومون بمع م محتوا  بتنفسهم.
 :م فترة اللقاء األخير مع المربيةتنظي

ل المر يمممممممة األسممممممماليب والطمممممممر  نفسمممممممها التمممممممي اسمممممممتعملتها فمممممممي تسمممممممتعم
جممممممممممم  األطفممممممممممال فممممممممممي الحلقممممممممممة وتخصممممممممممئ هممممممممممف  الفتممممممممممرة ل نشممممممممممطة 
الجماعيمممممة التمممممي تهمممممم المجموعمممممة وتختمممممار لهمممممف  الفتمممممرة أنشمممممطة ترفيهيمممممة 

 .ال تتطلب تركيزا  فكريا  دقيقا   حركية
تحتممممموي همممممف  الفتمممممرة علمممممى واحمممممد أو اكثمممممر ممممممن البنمممممود التاليمممممة ، وذلممممم، 

عممممممممممممرو  وحاجممممممممممممات مجموعممممممممممممة ب البرنممممممممممممامج والموضممممممممممممو  المحسمممممممممممم
 األطفال.

حركمممممممممات -3ألعممممممممما  جماعيمممممممممة . -2عمممممممممر  أعممممممممممال األطفمممممممممال. -1)
 سرد قصة.( -4يدوية من مة .

 



 

 

 :أعمال األطفال -1   
تممممممدعو المر يممممممة بعمممممم  األطفممممممال خممممممالل هممممممفا اللقمممممماء لعممممممر  عملهممممممم 
 علممممى بقيممممة المجموعممممة والتحممممد  عنممممه ويعممممد ذلمممم، جممممزءا  أساسمممميا  ومهممممما  

، وتراعمممممي المر يمممممة دعممممموة عمممممدد قليمممممل ممممممن قمممممويمفمممممي عمليمممممة المممممتعلم والت
األطفممممممممال يوميمممممممما  للتحممممممممد  أمممممممممام المجموعممممممممة حتممممممممى ال يمممممممممل الجميمممممممم  

، فعنمممممممدما يمممممممتكلم الطفمممممممل عمممممممن تراعمممممممي دعممممممموتهم دوريممممممما  دون اسمممممممتثناءو 
واسممممممممطة كلمممممممممات وجمممممممممل عملممممممممه الممممممممفي أنجممممممممز  ويعبممممممممر عنممممممممه شممممممممفهيا  ب

خطمممموات التمممممي قممممام بهممممما فرصممممة ليتمممممفكر ويسمممممى ال مسممممموعة تكممممون لمممممه
ويسمممممممماعد  ذلمممممممم، علممممممممى ر مممممممم  أفكممممممممار  وتسلسمممممممملها فيشممممممممعر بالمسممممممممعولية 
الفاتيممممممممة فممممممممي التعبيممممممممر عممممممممن نفسممممممممه، ومرحلممممممممة اسممممممممترجا  المعلومممممممممات 
تسممممممماعد الطفمممممممل علمممممممى بنممممممماء شخصممممممميته ، كمممممممما تممممممممد األطفمممممممال المممممممفين 

، جديممممممدة ليجر مممممموا ممممممما سمممممممعوا وممممممما رأوايسممممممتمعون إلممممممى حديثممممممه بتفكممممممار 
ي  صمممممممة الشمممممممترا  األطفمممممممال اآلخمممممممرين بالحمممممممدوتممممممموفر همممممممف  الفتمممممممرة الفر 

 .واالستما  لوص  أعمال فمالاهم
إن كفمممماءة األطفممممال باسممممترجا  معلوممممماتهم عممممن عملهممممم تممممرتب  ارتباطمممما 
وثيقمممممما  ب نجمممممماف  وسممممممهولة تكممممممرار  فيسممممممتمت  األطفممممممال بعملهممممممم والحممممممدي  
عنممممه وقممممد يصممممعب علممممى بعضممممهم التعبيممممر عممممن نفسممممه أو عملممممه شممممفهيا  

يفيمممممة ممممممز  ك  يجممممماف، مثممممملئلة يجيبمممممون عنهممممما بفتسممممماعدهم بتوجيمممممه أسممممم
ونوعيممممة الممممممواد المسممممتعملة وسمممممعال الطفمممممل  األلمممموان فمممممي عملممممه المنجمممممز

عممممممن شممممممعور  أثنمممممماء تتديتممممممه العمممممممل ممممممم  إبممممممداء المر يممممممة آلرااهمممممما فيممممممما 
يتعلممممممق بممممممالخطوط واألشممممممكال وتعممممممد هممممممف  األسممممممئلة النممممممواة األولممممممى فممممممي 

 تكوين  راء خاصة بالطفل وتقويم عمله.



 

 

 :اب الجماريةاأللع –2
الطفمممممل ال بمممممد ممممممن تممممموفير األلعممممما  المختلفمممممة  للمحاف مممممة علمممممى سمممممالمة

المناسمممممممبة لنممممممممو  فاللعمممممممب يكسمممممممبه مهمممممممارات فكريممممممما  ومنطقيمممممممة وإدراكيمممممممة 
تهمممما والتعامممممل المتنممممو  ممممم  مختلفممممة باإلضممممافة إلممممى متعممممة الحركممممة وحري

، ويقممممممممموي اللعمممممممممب ممممممممممن مجموعمممممممممات روح الفريمممممممممق وي مممممممممرس األطفمممممممممال
لممممميهم ممممممما يحسمممممن العالقمممممات بمممممين األفمممممراد ويقممممموي الشمممممعور باالنتمممممماء إ

أواصمممممممر الصمممممممداقة وتختمممممممار المر يمممممممة األلعممممممما  الحركيمممممممة الصممممممماخبة أو 
الهاداممممة وفممممق حاجممممات األطفممممال فممممي تلمممم، الفتممممرة علممممى أن تكممممون العمممما  
بسممممميطة ذات قمممممموانين  يمممممر معقممممممدة ، فممممممثال  تطلممممممب المر يمممممة مممممممن أحممممممد 

، كمممممممما نبسممممممما  واحمممممممدة محممممممماوال  مسممممممم، اآلخمممممممري األطفمممممممال أن يمممممممرك 
يمكنهممممممممما أن تطلمممممممممب ممممممممممن طفمممممممممل  خمممممممممر تمثيمممممممممل دور القممممممممم  واللحممممممممما  

 باألطفال اآلخرين الفين يعدون دور الفئران.
إن أكثمممممر األلعممممما  المناسمممممبة ألطفمممممال الروضمممممة همممممي األلعممممما  الدااريمممممة 
ممممممممثال : تطلمممممممب المر يمممممممة ممممممممن األطفمممممممال المممممممدوران عنمممممممد االسمممممممتما  إلمممممممى 

تطلممممب مممممنهم ، و الطبممممل والتوقمممم  بتوقمممم  الضممممر  عليممممه الضممممر  علممممى
الوقممممموف فمممممي داامممممرة ثمممممم القفمممممز داخلهممممما عنمممممد سمممممماعهم قمممممول كلممممممة "بمممممر" 
والقفممممممممز خارجهمممممممما بسمممممممممماعهم لكلمممممممممة "بحممممممممر" وتمممممممممن م المر يممممممممة ألعابممممممممما  
جماعيممممممة هاداممممممة تهممممممدف إلممممممى مسمممممماعدة األطفممممممال فممممممي معرفممممممة األلمممممموان 
فيجلسممممون بشمممممكل داامممممري حسمممممب إرشمممماداتها وتطلمممممب ممممممن أحمممممدهم رممممممي 

ون الممممفي ي هممممر علممممى وجهممممه مممممن مكعممممب وسمممم  الممممداارة ممممم  ذكممممر اللمممم
يتممممابعون الرمممممي  جهممممات المكعممممب عنممممد توقفممممه فممممي وسمممم  الحلقممممة وهكممممفا

، وقمممممد تقتممممممرح المر يمممممة بعمممممم  األلعممممما  اختبممممممار قمممممموة بالطريقمممممة السممممممالفة



 

 

المالح ممممممممة لممممممممدا األطفممممممممال وتحقممممممممق هممممممممف  األلعمممممممما  جميعهمممممممما أهممممممممدافا  
تر ويممممممممة محممممممممددة باإلضممممممممافة إلممممممممى عنصممممممممري االسممممممممتمتا  والفممممممممرح ممممممممم  

نممممممممد صممممممممعو ة اسممممممممت الل الملعمممممممب خممممممممارجي خممممممممالل أيممممممممام المجموعمممممممة ع
تزيمممممممد المر يمممممممة األلعممممممما   الحمممممممارة أو أيمممممممام الشمممممممتاء الممطمممممممرة، الصممممممميف

لحاجممممممممة األطفممممممممال  الحركيممممممممة الجماعيممممممممة خممممممممالل فتممممممممرة اللقمممممممماء األخيممممممممر
 .للحركة واالنطال 

 :أناشيد وأغاني وحركات يدوية –3
أممممممام  تشمممممج  األناشممممميد الجماعيمممممة األطفمممممال المممممفين ال يتكلممممممون بطالقمممممة

اآلخمممممرين علمممممى تكمممممرار الكلممممممات والجممممممل دون خممممموف أو وجمممممل و همممممفا 
، ويخممممممئ لكممممممل أنشممممممودة  ون علممممممى النطممممممق السممممممليم ولفممممممص الجمممممممليتممممممدر 

رددون فمممممممن معممممممين يكررهمممممما األطفممممممال ممممممم  المر يممممممة عممممممدة مممممممرات ثممممممم يمممممم
، إن الترديمممممد الجمممممماعي يكممممممل ل طفممممممال أخمممممرا وإن لمممممم يتقنممممموا األولممممممى

ركمممممممممات أصمممممممممابعهم وأيمممممممممديهم تعلمممممممممم كلممممممممممات األنشمممممممممودة مسمممممممممتخدمين ح
وتممممممرتب  عممممممادة حركممممممات األيممممممدي واألصمممممماب  بمعمممممماني الكلمممممممات فتثبمممممم  

،  ممممة وتشممممعرهم بالمتعممممة والسممممرور أيضممممالممممدا األطفممممال المفمممماهيم المطلو 
إن األناشمممميد تزيممممد مممممن ثممممروة األطفمممممال الل ويممممة وتنمممممي اإلبممممدا  الفكمممممري 
والحسمممممي عنمممممدهم وتسممممماعد األناشممممميد الطفمممممل علمممممى التمييمممممز السممممممعي إذ 

ن االسمممممممتما  للكلممممممممات واإلنصمممممممات للمممممممن م ممممممممن العناصمممممممر األساسمممممممية أ
فممممممي تمييممممممز التعممممممابير الل ويممممممة ومممممممن ثممممممم تفهمهمممممما وتكرارهمممممما لهممممممفا تقمممممموم 
المر يممممممة باألنشممممممطة الجماعيممممممة خممممممالل اللقمممممماء األخيممممممر ممممممم  المحاف ممممممة 
علممممى عنصممممر التشممممويق والمتعممممة فممممي عرضممممها وقممممد تطممممول أو تقتصممممر 



 

 

، هنممممما  أنشمممممطة األطفمممممال نسمممممجامالفتمممممرة المخصصمممممة ل ناشممممميد حسمممممب ا
 :دوية نختار منها األمثلة التاليةمصاحبة ل ناشيد والحركات الي

 الضر  المن م على الطبل: 
تضمممممممممر  المر يمممممممممة الطبمممممممممل ضمممممممممر ات من ممممممممممة متميمممممممممزة ويحممممممممماول  .1

 األطفال تقليدها بسرعة و  ء.
 .اءهم من ضر ات المر ية على الطبليحزر األطفال أسم .2
بوسممممماال أصممممموات بديلمممممة للطبمممممل  تقممممموم المر يمممممة واألطفمممممال ب صمممممدار .3

، أو تحريمممممممم، هممممممممزافة طفممممممممل أو مختلفممممممممة: كممممممممالنقر علممممممممى الخشممممممممب
 .بة فار ة أو على دف ومطار  خشبيةالضر  على عل

 :لعبة التصفيق 
عممممممين ويتوقفممممممون عممممممن يصممممممفق األطفممممممال عنممممممد سممممممماعهم لصمممممموت م    

 .انعدامهذل، عند 
  لعبة الرك: 
ون عنممممممد لصمممممموت معممممممين ويتوقفمممممم يممممممرك  األطفممممممال عنممممممد سممممممماعهم    

 .انعدامه
 لعبة اإلشارات: 
رفيممممممم  و.... عنمممممممد  يرفممممممم  األطفمممممممال أيمممممممديهم عنمممممممد سمممممممماعهم صممممممموت  

 .سماعهم صوت عميق
 لعبة الجماد: 
يتحمممممممر  األطفمممممممال فمممممممي ال رفمممممممة كلمممممممما سممممممممعوا ضمممممممر ات دف سمممممممريعة   

ويمشممممممون عنممممممد اسممممممتماعهم ضممممممر ات دف بطيئممممممة ويقفممممممون دون تحممممممر  
 .وق  الضر اتبت



 

 

 لعبة التمثيل: 
طفمممممممممل أدوارا مختلفمممممممممة حسمممممممممب األنشمممممممممودة فيجلسمممممممممون يعطمممممممممي كمممممممممل    

بهممممدوء لسممممما  األنشممممودة فمممممثال  عنممممدما يممممتتي دور الممممفاب يقمممموم الطفممممل 
ل ويممممعدي دور  ثممممم يرجمممم  مكانممممه وعنممممدما يممممتتي دور األرنممممب يقمممموم الطفمممم

 .كاألرنب حتى ينتهي الدور وهكفا
 :لعبة تقليد األصوات 

 .ن أصواتهميوانات ويرددونها مقلدييستم  األطفال ألنشودة الح
 لعبة تقليد الحركات: 

 –يسمممممممتم  األطفمممممممال ل نشمممممممودة ويقوممممممممون بالحركمممممممات المطلو مممممممة ممممممممنهم 
 .ك  )فيركضون( هيا نقفز )فيقفزون(هيا نر 
 :الرسم حسب أصوات من مة 

يرسمممممممممم األطفممممممممممال خطوطممممممممما  حسممممممممممب وقممممممممم  الصمممممممممموت الممممممممممن م الممممممممممفي 
أو يسممممممممممعونه فيحركمممممممممون أقالمهمممممممممم علمممممممممى المممممممممور  بسمممممممممرعة أو بمممممممممب ء 

 .طا  متعددة األطواليخططون خطو 
 

  



 

 

  

 



 

 

 


