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 الوحدة األولى
 :األول للنشاط االختبار األول

 :أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية 
 .قدرة الطفل على التعلم تبدأ لحظة والدته  
    لكثهنننننننا ال تسنننننننتأل   نننننننما   يننننننناة  للسنننننننثمات الاألالينننننننة اىولنننننننى أ ألينننننننة  بننننننن

 .الطفل
  يألكننننننني للتنننننننأة  ات الت اعألينننننننة الألت تبنننننننة علنننننننى ا  ألنننننننا   ننننننن  تكنننننننم ي قننننننندرات

 عأل  الاألان سثمات اىولى أن تستأل    لة الحياة.   الطفل 
  على لألم الدماغ والسلمك  العمامل الب ملمجية والب ئية تؤة. 
 لألسننننننننناعدة الطفنننننننننل تعتبننننننننن  لا ننننننننن ة الفننننننننن    السنننننننننثمات اىولنننننننننى مننننننننني  يننننننننناة

 التعليم الألدرس . لتحق ق الألز د مي اى فا 

 :للنشاط الثاني االختبار الثاني 
 خطأ صح العبارة

 .المالدة قبل ال ئيسية الدماغ تمصيالت نن تتكمن 
 .العالم لغات مي أي تعلم على قدرة مع اى فا  نن يملد

 بنأعلى الاالانة سني  ن  البشن ي  الطفنل دمناغ ننن يتأل نز
 ).الألشابك) الخاليا الدماغية ب ي  الماصالت مي عاا ة

 الندماغ لألنم  ن  اى نم اىولنى الناال  السنثمات تكنمن  ننن 
 قبنل منا  تن ة عدينندة مني وصنالت يشنكل الندماغ ىن

 ))لا نن ة تقفننل الاالاننة وبعند الاالاننة  سنني  تننى النمالدة
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 .الف  ((
 التن  الفضنلى المسنائل مني وا ندة الج ندة التغ ينة تعتبن  ننن

 .للدماغ صح  لألم على تساعد
 وظيفنة علنى للضنغ  السنلب  اىةن  علنى إةبنات ةألنة ننن

 .اىولى الطفل سثمات    الدماغ
 سنلبية مفاع نل إلنى الأل نتم  ن  الطفملنة تألضنية ينؤدي ننن

 .الدماغ على اىجل و م لة
 الفضننلى المسنن لة الننمالدة  نندي  لطفننل القنن ا ة نننن تعنند

 .الألستقبل    الق ا ة تعلم على لألساعدته
 تنأة ا   الطفنل فينه يملند الن ي بنالألحي  الندماغ لألنم يتنأة  ننن

 .الأل   يظثه أن يألكي ما يفمق 
 دماغالن يصنبح البلنمغ م  لنة إلنى الطفنل وصنم  منع ننن

 .   د بشكل مبثيا  
 

 .مواقف تمثيلية :للنشاط الثالثاالختبار الثالث 
 لعطننننن  لكنننننل مجألمعنننننة ممقفنننننا تألا لينننننا  يألانننننل مجألنننننمعت يلنننننممش الألشنننننار  ي إلنننننى 

بتألا نننننل الألماقننننن   قنننننمم  نننننل مجألمعنننننةت   ننننند الخصنننننائ  الثألائينننننة عثننننند الطفنننننلأ
الألكتمبننننننة بح نننننن  تننننننتألكي منننننني مع  ننننننة الخاصننننننية التنننننن  يألالهننننننا الألمقنننننن  وا ليننننننة 

 .وتقديم التعليقاتالت  يجب التعامل بها مع الطفل و ق   ه الخاصية 
 - اننننن ة اىسننننننئلة  -التأل  ننننننز  نننننم  الننننن ات  -خينننننا   -ا  يائينننننة الخصنننننائ  )
 .عا ة الح  ة(
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 .التمركز حول الذات :الحالة األولى
 .سثمات /3/ هعأل  رام   فل صغ   

 تعطنننننن  ا تألامننننننا   أوشننننننديد التعلننننننق بأمننننننه  تننننننى ألننننننه ال يقبننننننل أن تالعننننننب   نننننن ه 
منننننننني تعلننننننننق  فلهننننننننا الشننننننننديد بهننننننننا وبألعابننننننننه  اىملغ نننننننن ه منننننننني اى فننننننننا  تثننننننننزع  

 تننننننى   ننننننما  المقنننننن  تتخننننننم  منننننني أن يكننننننمن  فلهننننننا ألاليننننننا   النننننن  و  وأ  اضننننننه 
عثنننننندما أخنننننن ت لعبننننننة رامنننننن   ألهننننننا لننننننم تعنننننن   مننننننا إ ا  ننننننان تصنننننن  ها صننننننحيحا  

 . ها البي الج  ان ر م  ضبه وبكا هالألفضلة وأعطت
 ولاقش ما يل ؟ تأمل الحالة

 ؟  ه الخاصية الثألائية عثد الطفل   وما ا تسألىاش ح الحالة -
 ية؟ ل مخاو  اىم مثطق -
  يف يألكي االستفادة مي   ه الخاصية  ثا  ة     لثألم الطفل؟ -

  .اإلحيائية :الثانيةالحالة 
مثننننننى مننننننا ا  ال ادري يننننننا :تهننننننات  صننننننديقتها العز ننننننزة وتقننننننم  لهنننننناعالنننننن  جأل لننننننة 

وتسنننننننننق ها  تطعألهنننننننننا   فلتننننننننن  سنننننننننال  تكننننننننناد ال تتننننننننن ك دم تهنننننننننا إن: لنننننننننك أقنننننننننم 
 .وتحاع ها وتثام بجالبها

 ولاقش ما يل ؟ تأمل الحالة
 ننن اش ح ما ا يقم  الألمق ؟ 

 .السبب    مخاو ها أم ال؟ معلال   ننن  ل جأل لة محقة
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مننننع  نننن ا الألمقنننن  واسننننتاألاره  كننننان جأل لننننة مننننا النننن ي تفعلننننه للتعامننننلم نننننننن لننننم  ثنننن   
 عثا  ة     للطفل؟

  .االحتياجات :للنشاط الرابع  االختبار الرابع
 بلغة الألجألمعة.     ل مستم  ب ممم عي اال تياجات  رسم اله م والتعب   

 .الحقوق  :للنشاط الخامس االختبار الخامس
 مماق  تألا لية 

لنننننممش الألشنننننار  ي إلنننننى أربننننننع مجألمعنننننات لعطننننن  لكننننننل مجألمعنننننة ممقفنننننا تألا ليننننننا  
 نننننند  قننننننمق الطفننننننل  تقننننننمم  ننننننل مجألمعننننننة  بتألا ننننننل الألماقنننننن  الألكتمبننننننة أيألاننننننل 

الحياتينننننة  و يفينننننة م اعاتنننننه  ننننن  الألماقننننن بح ننننن  تنننننتألكي مننننني مع  نننننة  ننننن ا الحنننننق 
 .للطفل تقديم التعليقات

 الحالة األولى:
 .سثمات /4/ة عأل  ا ليان  فل

مثننننن  سنننننثة و ننننن  تعألنننننل  ننننن  ملهنننننى اىم مثفصنننننلة عننننني النننننزو    تقنننننيم منننننع أمهنننننا
  تهننننا لكثهننننا ال ت  نننند أن تتنننن ك العألننننل   نننن  تحننننب  فلل لنننن  وتتعننننا ى الألخنننندرات

تنننننم   لطفلتهنننننا الألسنننننكي الج ننننند وأ ضنننننل ألنننننماش اى عألنننننة والشننننن ا  وتت  هنننننا منننننع 
خادمننننة لتعتثنننن  بهننننا خننننال  ال ننننمم   نننن  تعتبنننن  أن منننني  قهننننا أن تعننننيش الطفلننننة 
معهننننننا  نننننن  لفنننننن  الب نننننن  ىن الحضننننننالة  نننننن   نننننن ه الأل  لننننننة العأل  ننننننة منننننني  ننننننق 

 اىم. 
 ولاقش ما يل ؟ تأمل الحالة
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 ؟وال ي لم يؤخ  بع ي االعتبار الةما  م الحق للطفلة      ه الح -
 أن تعد     الحالة لتأخ  الطفلة  قها؟ عيف يألكي -

 :نيةالحالة الثا
 .سثمات /10/ألا سام  عأل ي 

عثنننننندما  ثنننننن   نننننن  السننننننابعة منننننني عألنننننن ي خ جثننننننا منننننني مثزلثننننننا ومننننننديثتثا بسننننننبب 
وأخنننننمت  اىربعنننننة اىصنننننغ   الحننننن   والتقلثنننننا إلنننننى مديثنننننة أخننننن   ألنننننا وأبننننن  وأمننننن 

   تنننننى   الألثنننننز  الحنننننارة  اىصننننندقا تغ ننننن   نننننل شننننن   علننننن    و جنننننأة  سنننننثا  مثننننن 
  و جننننأة لننننم اخ أبنننن  وبكننننا  أمنننن أبنننن  وأمنننن  قنننند تغ نننن وا لننننم أعنننند أسننننألع   نننن  صنننن  
ت وجهننننننن  دائألنننننننا  متسننننننن  وةيننننننناب  أجننننننند لفسننننننن  إال  ننننننن  ورشنننننننة ميكالينننننننك سنننننننيارا

  أصننننبح  مضننننط ا  للعألننننل ىسنننناعد أ لنننن   و نننن   ننننل صننننباح أقنننن  أمننننام أيضننننا  
 فننننا  النننن ا ب ي إلننننى الألدرسننننة بحننننزن شننننديد وأسننننأ  لفسنننن  المرشننننة ألظنننن  إلننننى اى

 لألا ا ألا  ثا؟ 
 ولاقش ما يل ؟ تأمل الحالة

 ؟ل ي لم يؤخ  بع ي االعتباراما  م الحق للطفل  -
 ؟تعد     الحالة ليأخ  الطفل  قه أن عيف يألكي -

 :الحالة الثالثة
 .  ألا لس  سع دا  ال أ ب الحديقة

سننننثمات  نننن   /6/تجلنننن  أم صننننالح مننننع  فلهننننا الم  نننند صننننالح البننننال  منننني العألنننن  
  و لألنننننا  ننننناو  أن يثنننننز  صنننننالح عننننني مقعنننننده محننننناوال  الحديقنننننة يشننننن بان العصننننن  

تعننننمد أم صننننالح وت جعننننه  الننننتألل  منننني ينننندي أمننننه التنننن  تحكألننننان  بضننننتها عليننننه
من و لعبننننننمن  نننننن  الحديقننننننة   يت قننننننب صننننننالح اىوالد النننننن يي ي  ضننننننإلننننننى جالبهننننننا

بنننننال   يتمقنننن  عننننني شنننن   العصننننن   قننننائال : مامنننننا أر نننند أن ألعنننننب  تج بنننننه  بحننننزن 
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ثيفننننننمن سننننننا  بجننننننالب   ألننننننا أخننننننا   ننننننؤال  اىوالد العلجا ؛ ابننننننق  مامننننننا: ال يننننننا أمننننننه
  يأخنننننن  صننننننالح وأخننننننا  أن يمقعننننننمك أو يضنننننن بمك  اجلنننننن  وراقننننننبهم  منننننني  ثننننننا

لكثننننننن  أ نننننننب اللعنننننننب منننننننع  :مننننننني عصننننننن  ه بغصنننننننة و بنننننننادر أمنننننننه بنننننننالقم رشنننننننفة 
ال سنننننتبقى  :مامنننننا  أر ننننند أن ألعنننننب معهنننننم  قلننننن  لنننننك  إلهنننننم سنننننعدا  ينننننا اى فنننننا 
بسنننننيارت  وأر ننننن  ورا  تلنننننك إ ا  دع ثننننن  أجلننننن  علنننننى العشنننننب وألعنننننب   بجنننننالب 
 .أخا  أن تلد ك  ش ة وتصا  باى    ال يا  فل  الف اشات

أ ننننننننب سننننننننك  صننننننننالح مطننننننننمال  ةننننننننم  ألنننننننن  قننننننننائال  : ألننننننننا ال أ ننننننننب الحديقننننننننة وال 
 .اى فا   ألا لس  سع دا  

 تأمل الحالة ولاقش ما يل ؟
  و نننننل قننننن   فلهنننننا بجالبهننننناوضنننننح ب أينننننك اىسنننننبا  التننننن  تجعنننننل أم صنننننالح تب -

 ؟سبا  مب رةتلك اى
مننننني اللعنننننب منننننع  منننننا الألشننننناع  التننننن  شنننننع  بهنننننا صنننننالح عثننننندما   متنننننه أمنننننه -

 ؟   الألستقبلة   ا على صالح وما تأ ؟اى فا     الحديقة
 ؟لتفعل  مكان أم صالح  ما ا  ث  لم  ث -
؟ وضننننح ب أيننننك أ أل تننننه  قننننمق الطفننننل تنننندور  ملننننه تلننننك الحالننننةأي  ننننق منننني  -

     ياة الطفل و يف يألكي تطبيقه     ياة الطفل؟ 
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 الوحدة الثانية
 :للنشاط األول االختبار األول

 خطأ أمام  ل عبارة مي العبارات ا تية: ضع صح أو 
 .مبادئ النهج الشمولي التكاملي: الطفل والطفولة

الطفملنننننة م  لنننننة عأل  نننننه قائألنننننة ومتكاملنننننة  ننننن   ننننند  اتهنننننا  ومننننني  نننننق الطفنننننل    -
  .و اجته أن يحيا ا بكاملها

ت بينننة الطفنننل  ننن  تفاعنننل منننا بننن ي الطفنننل وبننن ي ب ئتنننه  بألنننا  ننن   لنننك  وبشنننكل  -
 والألع  ة.  ا خ  ي  خا   الثاس

 .مبادئ النهج الشمولي التكاملي: الطفل والبيئة
 الف دية ب ي اى فا  واال تفا  بها.مي الألهم تاأل ي الف وق  -
نننننز عأللينننننة النننننتعل م عثننننند  - تفاعنننننل الطفنننننل منننننع اىشنننننخا  )عبنننننارا  وصنننننغارا ( يحف 

عها و دعألها.  الطفل و ثشط ها و شج 
الطفنننننل  ينننننان وا ننننند مم ننننند  مهنننننم بكا نننننة جمالبنننننه    ننننن  يتنننننأة   نننننل جالنننننب   -

 .بالجمالب اىخ   و ؤة    ها
 .الطفل والبرامجمبادئ النهج الشمولي التكاملي: 

يحنننننند  الثألننننننم  نننننن  كخطننننننمات متسلسننننننلةك يألكنننننني التثبننننننؤ بهننننننا  تتخللهننننننا  تنننننن ات  -
 تكمن   ها جا ز ة الطفل للتعل م    أوجها.

  ثاك ك ياة داخليةك للطفل تظه  وتزد      الظ و  الألثاسبة. -
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ال لظنننننن ة الطفننننننل شننننننألملية و ننننننم ال يأل ننننننز بنننننن ي  نننننن وش الألع  ننننننة الألختلفننننننة بننننننل  -
 متكامل.يتعلم بشكل 

تثألينننننة  م نننننة الطفنننننل الاقافينننننة  ولغتنننننه اىم  و يألنننننه الخاصنننننة )الألحلينننننة( مهألنننننة  -
 .لثألمه السمي والألتكامل

يقنننندر الطفننننل علننننى القيننننام بننننه ولنننني  مألننننا يقنننندر ال ت بيننننة الطفننننل تثطلننننق مألننننا  -
 على القيام به.

يحتنننننننننا  الطفنننننننننل الننننننننن ي يعنننننننننيش  ننننننننن  ظننننننننن و  صنننننننننعبة إلنننننننننى دعنننننننننم لفسننننننننن   -
الألهننننننارات والقنننننندرات الكامثننننننة لديننننننه التنننننن   ومجتألعنننننن   ننننننا ي منننننني أجننننننل تطننننننم  

 تساعده على البقا  والتغل ب على الصعمبات والصدمات.
  .المواقف الحياتية -ال يوجد )ألن النشاط بحد ذاته اختبار (ختبار الثاني: اال

 :للنشاط الثالث االختبار الثالث
 أ ثينننننة  -رسنننننم خاصنننننة عننننني الحيننننناة الداخلينننننة للطفنننننل )عبننننن  بط  قتنننننك ال

 .........( مخط  -
 : للنشاط الرابع  االختبار الرابع

 الجدو  التال  بالألطلم : أملئ 
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 النفسي/االجتماعي ذهني/ معرفي جسمي/حركي

 : الدماغ

 العالقات والسلمك. 
  
  تشعب الخاليا

 .العصبية
  

 :اللغة
 اللغة الشفم ة.  
  

 أنظمة اللغة:
  الثظام الصمت. 
  
  الح  الثحمي. 

  المشاعر واالنفعاالت
 العننننننننننننننننننننننننننا ف / )الألجننننننننننننننننننننننننننا 

  .االلفعال (
 هنننننننننننننننم  مفهنننننننننننننننمم الننننننننننننننن ات (

 .الألشاع  وااللفعاالت(
  
   الننننننننننننننننننننننمع  االجتألنننننننننننننننننننننناع

  .والتعا  
  
  التفك نننننننننننننننننننننننننن  والسننننننننننننننننننننننننننلمك

 .اىخالق 

 الحواس:

  اسة اللأل . 
  اسة البص . 
  
  ل وق ا اسة. 
  

 :التفكير
 : ا دراك الحس 
  ا دراك السألع. 
  
 :ال اع ة الحسية 
 ال اع ة السألعية. 
  

 :العلميالتفكير 
 الألال ظة والتج  ب. 
  
 ل الألشكالت . 
 االخت اش. 

 :مستويات التفكير
 الألع  ة. 
  
 التطب ق. 
 

 :التمييز الحسي

  
  التأل  ز البص ي. 
  التمجننننننه  نننننن  الفنننننن اغ

 وا  سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس
 .بمضعية الجسم
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 النفسي/االجتماعي ذهني/ معرفي جسمي/حركي
 :الحركة 
   التننننننننننن مر العصنننننننننننب

 ./العضل 
  
 العضالت الصغ  ة. 

 :المنطق الرياضي
 التصثيف. 
  الألطابقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة )إدراك

 .العالقات(
  
  السلسنننننننلة )الت ت ننننننننب منننننننني

 .    الدرجة(
 القياس. 

 الحساب:
 مفاهيم ما قبل العدد: 
  
  العننننننننننننننند  العننننننننننننننند الشنننننننننننننننفمي(

 .الصأل (
 العدد. 
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 الوحدة الثالثة
  االختبار األول للنشاط األول:

 اخت  ا جابات الصحيحة؟ 
  :الب ئة الصحية تؤمي 

  .الثظا ة -1
 .الد   -2
 .االستكشا  -3
   ائية. تمعية -4

  :الب ئة ال  ثية تتيح 
 .أوقات لل ا ة  -1
 .الألسؤوليات  -2
 .التأمل ال ات   -3
 .االستكشا   -4

 الب ئة الجسدية تؤمي: 
 التص  ات ا مثة -1
 .التمامن ب ي الثشاط وال ا ة -2
 .التعب   عي الألشاع   -3
 .التمعية على الثظا ة  -4

  :   الب ئة الألا  ة تدعم تطمر الطفل 
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 .الجسم  -1
 .الص  -2
 .ال  ي  -3
 .االجتألاع  –الجالب الثفس   -4

 والثالث: للنشاط الثاني االختبار الثاني
  إيجننننننناد اىمنننننننمر  وعلننننننن هم   هنننننننا ةغننننننن ات تثظيألينننننننةلنننننننممش صنننننننمر لب ئنننننننات

 ننننن  الصنننننمرة واسنننننتبدالها لتصنننننبح ب ئنننننة داعألنننننة وما  نننننة  تثظيألينننننةالغ ننننن  
  للطفل.

  .عأللية خال  باق  أيام التدر ب باق  االختبارات    تطبيقات :مالحظة
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