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  وزارة ا������وزارة ا������      

  

  املطوراملطور  دليل املعلمةدليل املعلمة
  يف مرحلة رياض األطفاليف مرحلة رياض األطفال

  ))ا�ول ا�ول   ا�����ىا�����ى( ( 
  
٢٠١٠٢٠١٠  --  ٢٠٠٩٢٠٠٩  

  
  
  

  تأليف
  )رئيسا (  الغامن عبد اهللا هيفاء

  :رياض األطفال  -أ
  العصفورسعد ضياء . أ
  وداد محمد المكيمي. أ
  أمينة مليفي المليفي. أ
  نادية عبد العزيز المسلم. أ
  اهللا مرزوقمها عبد . أ
  باسمة عبد اهللا المطيري. أ
  وداد سعد الدوسري. أ
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  :اللغة العربية  - ب
  هدى سعود العميري. أ
  صبر سمير العنزي. أ
  صالح دبشة الماجدي. أ
  محمد حلمي عوض. أ

  :الرياضيات  - ج
  إبراهيم حسين القطان. أ
  منيرة عبد الرحمن البكر. أ
  غالية خالد الياسين. أ
  اهللامنال خالد مال . أ

  :اللغة اإلجنليزية  -د
  سكينة علي غلوم. أ
  مها عبد الرزاق اإلبراهيم. أ
  هديل حسن الكندري. أ
  جرمين السيد سليمان. أ
  محمد سالم. أ
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  الـمحتــــــوىالـمحتــــــوى
  

  الصفحة  وعـــموضـال  م
  ٤  مقدمة  ١
  ٦  الفلسفة العامة  ٢
  ٧  فلسفة المجتمع الكويتي  ٣
  ٩  األطفالفلسفة مرحلة رياض   ٤
  ١٣  أهمية تحديد األهداف التربوية  ٥
  ١٥  األهداف التربوية العامة لرياض األطفال  ٦
  ١٥  أهداف تعليم اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال  ٧
  ١٦  أهداف تعليم الرياضيات في مرحلة رياض األطفال  ٨
  ١٦  أهداف تعليم اللغة اإلنجليزية في مرحلة رياض األطفال  ٩
  ١٧  خصائص النمو في الطفولة المبكرة  ١٠
  ١٨  أسس وخصائص تعليم اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال  ١١
  ٢٠  أساسيات تعليم وتعلم الرياضيات في مرحلة رياض األطفال  ١٢
  ٢٢  األسلوب المتطور في مرحلة رياض األطفال  ١٣
  ٢٤  )خبرة روضتي (  نموذج جدول إعداد أسبوعي  ١٤
  ٢٥  المستوى األول -البنائية لخبرات رياض األطفال الهياكل   ١٥
  ٩٠  أساليب وطرق تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية  ١٦
  ٩١  اللغة العربية -أ   
  ١٠٧  الرياضيات -ب   
  ١٣١  اللغة اإلنجليزية -ج   
  ١٤٢  توجيهات تعين المعلمات على أداء عملهن  ١٧
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  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 مصطلحاليعتبر التعليم السابق للمدرسة االبتدائية نوعا من التربية الشاملة للطفل، ولفظ التربية هو 

في مرحلة الطفولة المبكرة السابقة لمرحلة المدرسة االبتدائية ، حيث الرعاية  األوفى للداللة على ما يجري
هي المنهج األساسـي  )  إلخ... ، واجتماعيا ، وانفعاليا  جسديا ، وعقليا (التربوية بالمعنى الواسع للكلمة 

من التربيـة الشـاملة    يتجزأفي تعهد هذه المرحلة من العمر ، وحيث تلقي المعرفة والعلم يكون جزءا ال 
  .المتكاملة لشتى جوانب شخصية الطفل 

شخصـيته ،  ومن المؤكد أن السنوات المبكرة في حياة الطفل تكاد تكـون حاسـمة فـي تكـوين     
دولـة  في رياض األطفـال فـي    التعليمتطوير مناهج وأساليب كان الهدف من لذا ؛  ومواقفهواتجاهاته ، 

وبناء عليه تشكلت لجـان تربويـة   ، والمختصين في مجال الطفولة  نالشاغل للمسؤولي الكويت هو الشغل
التسـعينيات ،  ثم نينيات ، لتطوير المنهج وطرق التدريس في رياض األطفال منذ السبعينيات مروراً بالثما

  .األلفية  وصوالً إلى 
ء بـه ،  هو تطوير منهج رياض األطفال ، واالرتقـا وكان نتاج هذا العمل المتواصل والجهد الكبير 

وقد تم إعداد المحتـوى  ترتبط بمواد اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية ، ، هيم جديدة مفا فتضمن
العلمي لتلك المواد الدراسية بما يتالءم مع طبيعة مرحلة الرياض ويناسب خصائص طفل الروضة وينـمى 

   . )ق في رياض األطفال المنهج المطب( مهاراته ويتواءم مع  برنامج الخبرات التربوية 
آملين أن يكـون  " في مرحلة رياض األطفال للمستوى األولالمطور دليل المعلمة "ويأتي هذا الدليل    

على وية المنشودة ، وقد سار نهجنا فيه الترب ات، ودليال يقودنا إلى تحقيق الغايالمعلمة به  تسترشدمعينا 
  : النحو اآلتي

فلسفة  التي تضمنتبيان الفلسفة العامة ، وفلسفة المجتمع الكويتي ، وفلسفة مرحلة رياض األطفال ،  -١
، إضافة إلى ما تطرقت إليه من اتجاهات معاصرة تعليم كل من اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية 

  .في تربية طفل ما قبل المدرسة 
ثم تحديـد  وتصنيفاتها ومستوياتها ، والمعايير التي تبنى عليها ، ، توضيح مفهوم األهداف التربوية  -٢

األهداف العامة لمرحلة رياض األطفال ، وأهداف تعليم كل من اللغـة العربيـة والرياضـيات واللغـــة     
  .اإلنجليزية 

من حيث إن مراعاتها تشكل أهمية قصوى فـي عمليتـي   بيان خصائص النمو في الطفولة المبكرة ،  -٣
  .ليم والتعلم التع
ذكر أسس وخصائص تعليم اللغة العربية ، وأساسيات تعليم وتعلم الرياضـيات فـي مرحلـة ريـاض      -٤

  .األطفال ، لما لكل مادة من خصائص تحتاج المعلمة إلى إدراكها واإللمام بها 
األسـلوب  إعطاء نبذة عن األسلوب المتطور في مرحلة رياض األطفال ، وبيان أهدافه ، من حيث إنه  -٥

  .المستخدم في العملية التربوية في هذه المرحلة 
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تسترشد به المعلمة في هـذه الخبـرة   ) خبرة روضتي ( وضع نموذج إعداد أسبوعي لخبرة متكاملة  -٦
  .وبقية الخبرات من دون إلزامها بالتقيد به حرفيا 

  .تضمين الهياكل البنائية لخبرات رياض األطفال  -٧
  .اللغة العربية والرياضيات واللغــة اإلنجليزية : وطرق تدريس مفاهيم كل من تضمين أساليب  -٨
  .وضع توجيهات عامة تعين المعلمات على أداء عملهن  -٩
  

  .نصبو إليه  آملين أن نكون قد وفقنا إلى ما
  ومن اهللا التوفيق والسداد ،،

  
  التوجيه الفني العام لرياض األطفال
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        الفلسفة العامة الفلسفة العامة الفلسفة العامة الفلسفة العامة 
عليه أن لكل مجتمع فلسفه العامة والتي تمثل في مجموعة من المعتقدات ، واللغة ،  المتعارفمن 

و الدين ، و المبادئ ، والقيم ، والمعايير ، واألخالق ، وأسلوب التفكير ، وأساليب العمل التي توجه نظام 
وبالتالي نجد الفلسفة العامة  .ية ، واالقتصادية السياسية ، واالجتماع : كافةوحياة المجتمع في مجاالته 

  . ه ، وهويته عن باقي المجتمعات بصورة أو بأخرى تللمجتمع هي التي تميز مالمحه ، وخصائصه ، وذاتي
والمجتمع الكويتي كبقية المجتمعات تنطلق فلسفته من ركائز وأسس قوامها الثقافة الخاصة بهذا المجتمع 

وقيمه ، وعاداته ، وتقاليد المجتمع والذي يحددها اإلطار الثقافي له ، اإلسالمي التي تحتوي على الدين 
  .واستمراره عن طريق التربية  وبنائه ، حيث يحافظ على هويته ، وتفرده ،

ل التعليمية ـوية للمراحـوقد حدد الهدف الشامل للتربية في الكويت األسس والمعايير الترب
شامل للتربية في الكويت يعمل على تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد ولما كان الهدف ال. المختلفة 

على النمو الشامل المتكامل روحيا ، وفكريا، واجتماعيا ، وجسميا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم ، 
ويتي والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع الك وإمكاناتهم ، وفي ضوء مبادئ اإلسالم ، والتراث العربي ،

وعاداته ، وتقاليده بما يكفل التوازن بين تحقيق األفراد لذواتهم ، وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم 
  .    واإلسالمي ، والعالمي بعامة  المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7 

 

        فلسفة اCتمع الكويتي فلسفة اCتمع الكويتي فلسفة اCتمع الكويتي فلسفة اCتمع الكويتي 
  :اآلتية تنبثق فلسفة رياض األطفال من األهداف العامة للتربية بالكويت كما تستند إلى الركائز األساسية 

        ::::طبيعة اCتمع الكويتي طبيعة اCتمع الكويتي طبيعة اCتمع الكويتي طبيعة اCتمع الكويتي : : : : أوالأوالأوالأوال
  :يتسم المجتمع الكويتي ببعض المعالم الرئيسية التالية 

 .و مبادئه  إنه مجتمع إسالمي يؤمن باإلسالم كدين ، ويمارسه كأسلوب حياة ، ويتمسك بقيمه ، - ١

كما أن . ويعتبر الخليج محور اهتمامه ، ومركز نشاطه . إنه مجتمع خليجي عربي يعتز بعروبته  -٢
 دة العربية معقدـالوحا ، و تراثا هي موضع اعتزازه ، والروابط العربية لغة ، ودينا ، وتاريخ

  .ماله آ

تمد مكانتها ، واحترامها من إنه مجتمع يعتبر األسرة نواته األولى ، ووحدته األساسية التي تس - ٣
روابطها ، وتقاليدها العربية األصيلة ، كما يؤمن بالوحدة الوطنية ، وروح األسرة الواحدة التي 

 .تربط أفراد المجتمع الواحد 

إنه مجتمع ديمقراطي يؤمن بالشورى ، والحوار البناء ، وتبادل اآلراء ، واحترام الحقوق الواجبات  - ٤
ظروف التي تساعد كل فرد من أفراد المجتمع ؛ لتحقيق أقصى ما يمكن ، ويعمل على تهيئة ال
 .تحقيقه في ظل القانون 

إنه مجتمع ينطلق نحو التطور والتحديث في المجاالت التربوية ، والفكرية ، واالجتماعية ،  - ٥
 .واالقتصادية نتيجة للتغير االجتماعي السريع الذي تشهده الكويت 

        :  :  :  :  طبيعة التغري االجتماعي يف الكويت طبيعة التغري االجتماعي يف الكويت طبيعة التغري االجتماعي يف الكويت طبيعة التغري االجتماعي يف الكويت : : : : ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا 
فلقد كانت . كان لموقع الكويت الجغرافي أبلغ األثر في نشأة عمليات االلتقاء الثقافي واالنتشار 

الهجرات الكبرى التي عرفتها شبه جزيرة العرب تمر بأرض الكويت ؛ وذلك لموقعها المتوسط بين مناطق 
ة ، وبين مناطق الجذب في الهالل الخصيب ، وهكذا ظلت الكويت معبراً تمر الطرد في قلب الجزيرة العربي

  .به الهجرات العربية 
كما أدى تطور النشاط البحري إلى ازدهار التجارة حيث كانت السفن الكويتية التجارية تمر عبر 

ة على المجتمع دول الخليج ، والهند ، وشرق إفريقية ، مما ساعد على انتشار العناصر الثقافية الوافد
  .الكويتي 

فقد . إال أن هذا الواقع قد تغير تماما بعد تدفق النفط . كان ذلك هو واقع الكويت قبل اكتشاف النفط 
كما سافر أبناء إلى الخارج طلبا . ازدادت أعداد الوافدين من الدول العربية ، والدول الصديقة زيادة هائلة 

تيارات الثقافية ، واألفكار ، والقيم ، واالتجاهات التي كانت تموج بها للعلم والمعرفة مما أدى إلى انتشار ال
الدول العربية ، والدول الصديقة نتيجة لعمليات االلتقاء الثقافي بين الكويتيين ، وأبناء هذه الدول ، ثم حدث 

إعادة النظر في  الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت اآلمنة وأثر سلبيا على جيل بأكمله مما تطلب األمر
  .   إعداد األجيال القادمة 
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  : اآلتيةومن المعروف أن التغير االجتماعي الذي شهدته الكويت قد اتخذ األبعاد 
 ::::البعد املادي البعد املادي البعد املادي البعد املادي  -١١١١

ويبدو ذلك في استخدام اآلالت ، واألجهزة اإللكترونية ، والسيارات وغير ذلك من وسائل التكنولوجيا 
  .  نشاء والتعمير الضخمة التي ما زالت تجري على قدم وساق الحديثة باإلضافة إلى عمليات اإل

 ::::البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات  -٢٢٢٢

ويبدو ذلك في إنشاء المؤسسات الدستورية والتشريعية باإلضافة إلى المؤسسات التجارية ، والبنوك ، 
  .والشركات ، ومراكز اإلنتاج 

 ::::البعد الفكري والثقايف البعد الفكري والثقايف البعد الفكري والثقايف البعد الفكري والثقايف  -٣٣٣٣

قافي من التطور الكمي والكيفي للتعليم ، واالهتمام بالمؤسسات الفكرية والثقافية ، يتضح البعد الفكري والث
  .والمشاركة في المؤتمرات المحلية ، والعربية ، والدولية ، وتأكيد دور أجهزة اإلعالم ، ووسائل االتصال 

 ::::البعد االجتماعي واحلاجات املتغرية لألسرة الكويتية البعد االجتماعي واحلاجات املتغرية لألسرة الكويتية البعد االجتماعي واحلاجات املتغرية لألسرة الكويتية البعد االجتماعي واحلاجات املتغرية لألسرة الكويتية  -٤٤٤٤

السكان نتيجة الهجرة بعد اكتشاف النفط ، والتحول من األسرة الممتدة إلى ويبدو ذلك في زيادة عدد 
األسرة الصغيرة ، كما زاد الوعي االجتماعي نتيجة انتشار الخدمات  االجتماعية ، والصحية ، والتربوية ، 

ودة إلى والثقافية ، والتحول من الرعي ، والزراعة ، وصيد األسماك ، واستخراج اللؤلؤ ، والتجارة المحد
هذا باإلضافة إلى النهضة النسائية ، . قطاع المال ، واألعمال التجارية الكبرى ، والوظائف الحكومية 
  .وتغيير دور المرأة الكويتية التي شاركت الرجل في ميدان العمل 

لى ال شك أن األسرة الكويتية قد تأثرت إلى حد كبير بالتغيير االجتماعي الذي شهدته الكويت مما أدى إ
  :تعديل في الحاجات األساسية على النحو التالي 

 .تحول نشاط األسرة من حياة البحر إلى حياة المؤسسات االقتصادية والصناعية المختلفة  - ١

 .اتسام العالقات األسرية بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياة األسرة  - ٢

عمل ومراكز اإلنتاج وخاصة في مجاالت تطور دور المرأة الكويتية ، وإسهامها في مختلف مواقع ال - ٣
 .التعليم ، والصحة ، والخدمات االجتماعية 

محاولة المرأة العاملة التوفيق بين العمل الوظيفي ، ورعايتها ألطفالها و االهتمام بهم ، و التفاعل  - ٤
 . معهم 

قليا ، ازدياد وعي األسرة بدور المؤسسات التربوية المختلفة في رعاية األبناء جسميا ، وع - ٥
 وانفعاليا ، واجتماعيا 

قبول بعض األسر للتغيرات المادية ، واالقتصادية ، والتكنولوجية الحديثة دون أن يصاحب ذلك  - ٦
تغيرات في بعض االتجاهات والقيم االجتماعية مما يلقي على المؤسسات التربوية في المجتمع 

وقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة .رية أعباء جديدة ؛للتقريب بين التغيرات المادية والتغيرات الفك
إلى قيام مؤسسة تربوية تعمل على إعداد الطفل جسميا ، وعقليا ،وانفعاليا ، وروحيا ، ووطنيا في 

  .ضوء التعاليم اإلسالمية والتراث 
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        فلسفة مرحلة رياض األطفالفلسفة مرحلة رياض األطفالفلسفة مرحلة رياض األطفالفلسفة مرحلة رياض األطفال
  :االجتاهات املعاصرة يف تربية طفل ما قبل املدرسة  -أوال 
التسليم بأهمية سنوات ما قبل المدرسة وخطورتها بالنسبة لنمو األطفال في حاضرهم ومستقبلهم مما  -١

يستدعي االهتمام بتوعية اآلباء ، وتثقيفهم تربويا ، ووضع برامج لمرحلة مـا قبـل المدرسـة تضـمن     
و الطفل وحاجاتـه ،  التشريعات كفاءتها ، حيث ال بد أن تكون برامج ما قبل المدرسة مناسبة لخصائص نم

  . كذلك حاجات وخصائص المجتمع وتطلعاته 
النظر إلى مرحلة ما قبل المدرسة على أنها جزء ضروري من تربية الطفل ، وأن رعاية النمو في هذه  -٢

المرحلة ضروري للنجاح في التعليم في المراحل التالية ، وتأكيد قيام العاملين في هـذا المجـال بـدورهم    
  .حية ، ومثقفين تربويين من ناحية أخرىكمربين من نا

تزايد تفهم الدور الذي يقوم به اآلباء والمعلمون كلما تزايد االتصال بينهم ، ويمكـن أن يكـون هـذا     -٣
  :االتصال عن طريق ما يلي 

  .مشاركة اآلباء في إدارة المؤسسات التربوية  -أ
  .البرامج التربوية اإلفادة من المهارات الخاصة التي يمتلكها اآلباء في  -ب
  .تشجيع اآلباء على زيارة المدرسة ، والمشاركة في أنشطتها بالطرق المناسبة  -ج
من االتجاهات الحديثة في أساليب التعلم في الطفولة المبكرة توظيف اللعب لتنميـة قـدرات الطفـل ،     -٤

الطفل فرصـة للعـب الحـر     ومهاراته ، واتجاهاته ، أي توجيه اللعب فال يكون حرا كل الوقت ، بل يعطى
أحيانا ، ويتم التدخل التربوي أحيانا ، لتحقيق أهداف تربوية محددة دون التخلي عن اللعب كأفضل أسلوب 

  .لألطفال في هذه المرحلة 
استمرار وتكامل العالقة بين مرحلتي ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية ، فيتفهم المعلمون في كـل   -٥

  :ي يقوم بها زمالؤهم في المرحلة األخرى ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ما يلي التمرحلة األدوار 
واحدة حتى يمكن لكل فريق االطالع على عمل الفريـق اآلخـر ،    ةالمرحلتين في مؤسس معلميتدريب  -أ

  .في أعمار مختلفة  واإللمام بحاجات األطفال
، أو أن تكون مؤسسات كل من المرحلتين تجميع أطفال كل من المرحلتين في مؤسسة تربوية واحدة  -ب

  .على صلة وثيقة باألخرى 
  .تنظيم البرامج التربوية للتدريب أثناء الخدمة بحيث تناسب التربية كال من المستويين  -ج
  .صياغة األهداف الخاصة بالتربية لكل مرحلة واإلعالم بها  -د

للمدرسة حيث إن كثيرا من األعمال التي يقـوم  إشراك األطفال في األعمال المتصلة بالعالم الخارجي  -هـ
  .بها األطفال لمساعدة الكبار لها قيمتها التربوية 

االستعانة باآلباء ، واألجداد ، وبكل من يمكن االستعانة به من الناس بطريقة مباشرة في تربية األطفال  -و
  .بغية االستفادة من قدراتهم وخبراتهم 
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مجتمع من أجل تحقيق نمو متكامل للطفل في سنوات ما قبـل المدرسـة ،   الدور التعاوني للمنزل وال -٦
  .وأهمية تثقيف اآلباء 

التأكيد على الجوانب اإلنسانية المشتركة في الثقافات الفرعية المختلفة بدال من االهتمـام بمـا يميـز     -٧
في إطار ثقافـة واسـعة   ويفرق الجماعات اإلنسانية حتى ال ينشأ األطفال في ظل أنماط ثقافية جامدة ، بل 

مرنة مما يؤدي إلى االلتقاء في الفكر واألهداف بالنسبة لجميع شعوب العالم ، وتخفيف حـدة الصـراعات   
  .الدولية 

تكوين اتجاهات إيجابية الزمة لهذا العصر ، عصر العلوم والتقدم التكنولـوجي ، كتكـوين اتجاهـات     -٨
في سن مبكرة لتقليل العزوف عن التعلـيم المهنـي والفنـي ،    إيجابية نحو العلم ، والعمل ، والتكنولوجيا 

  .وإعداد النشء المناسب للعصر الذي يعيشون فيه 
مفهوم التربية مدى الحياة وتطبيقاته على تربية سنوات ما قبل المدرسة حيث إن التربية مدى الحيـاة   -٩

  .والتربية ما قبل المدرسة مفهومان يتمم كل منهما اآلخر 
  

  :فلسفة مرحلة رياض األطفال يف دولة الكويت  -ثانيا 
  :تنبثق فلسفة مرحلة رياض األطفال من األهداف العامة للتربية بالكويت والتي يمكن تحديدها على أنها 

فلسفة نابعة من قيم المجتمع الكويتي الذي يؤمن باإلسالم كدين وأسلوب حياة ، ومن ثم فهـي تعمـل    -١
  :على 

  .اهات الدينية ، والخلقية لطفل الرياض تنمية القيم واالتج -أ
  .  أهمية اتفاق وتمشي الخبرات ، والبرامج ، واألنشطة المقدمة للطفل مع هذه القيم واالتجاهات  -ب
فلسفة عربية تتفق وتتمشى مع واقع المجتمع الكويتي ؛ ولذلك فهي تعمل علـى تنميـة االتجاهـات     -٢

  .جي ، واألمة العربية واإلسالمية اإليجابية نحو الكويت ، والمجتمع الخلي
فلسفة تقوم على اإليمان بدور األسرة اإليجابي والفعال في العملية التربوية ، ومن ثم فهي تعمل على  -٣

توثيق الصلة بين األسرة والروضة بهدف تحقيق نوع من التكامل لتربية الطفل وتنشئته بصورة تشمل كافة 
  .الجتماعي الجسمي جوانب نموه النفسي ، والعقلي ، وا

فلسفة تؤكد روح االنتماء إلى الجماعة ، وتعمل على تكوين عالقات وتفاعالت إيجابية مع اآلخرين من  -٤
  .الكبار ومن األقران 

فلسفة تحترم فردية الطفل وتفرده ، وتؤمن بكرامته وبحقه كإنسان ، وتنظر إليه كأمل ألسرته ، وتوفر  -٥
  .على تحقيق ذاته له كل ما من شأنه أن يعمل 

فلسفة تؤمن وتعمل على تنمية الثقة بالنفس ، والمبادرة ، واالبتكار ، واالستقالل الـذاتي ، وتكـوين    -٦
  .المفاهيم اإليجابية عن الذات لدى الطفل 

فلسفة تؤمن بأهمية حواس الطفل ومداركه عن طريق المثيرات الحسـية ، واألنشـطة المباشـرة ،     -٧
  . والممارسة الفعلية
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فلسفة تؤمن بدور العلم في المجتمع المعاصر ؛ ولذلك فهي تحرص على تعويد األطفال على األسلوب  -٨
  .العلمي في التفكير 

  .فلسفة تؤمن بدور المتعلم في المجتمع المعاصر ؛ ولذلك فهي تحرص على تحقيق نموه الشامل  -٩
اللعب الحر ، والنشاط الذاتي التلقائي جنبـا  فلسفة تنادي بتوظيف أساليب التربية القائمة على مبدأ  -١٠

إلى جنب مع التربية المقصودة والموجهة لمساعدة الطفل على اكتساب المهـارات التـي ال يسـتطيع أن    
  .يكتسبها من خالل اللعب الحر وحده ، مع تنمية الكفاءة العقلية واللغوية للطفل بصفة خاصة 

رات التي تقدم لطفل الرياض بواقع المجتمع ، وبالحيـاة ،  فلسفة تؤمن بضرورة ربط األنشطة والخب -١١
  .وبالمستقبل المأمول 

  فلسفة تعليم اللغة العربية يف مرحلة رياض األطفال -ثالثًا 
إن تطوير المناهج والخطط التعليمية في مرحلة رياض األطفال مطلب تربوي في غاية األهميـة ،  
يمثل استجابة حضارية لمتغيرات الحياة ، وتكيفا مع متطلبات الواقع المتجددة ، ومواكبة لنتـائج البحـوث   

ي دولة الكويت إلى تنفيذ والدراسات التربوية في مجال تعلم الطفل ، ومن هنا اتجه القائمون على التربية ف
مشروع إدخال تعليم اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال ، وذلك انطالقاً من المصادر الثابتـة لفلسـفة   
المجتمع الكويتي التي أرسى قواعدها الدستور ، والتي استمدت وجودها من قيم اإلسالم ومبادئه ، ومـن  

، التي تقوم على حاجات المجتمع الكويتي في حاضــره  طبيعة المتعلم ومراحل نموه ، ومطالب المرحلة 
  . ومستقبله ، وانفتاحه الواعي على طبيعة العصر من حيث خصائصه ومقوماته ومتغيراته 

ويمكن التماس مالمح فلسفة تعليم اللغة العربية من أهمية اللغة للفرد والمجتمع ، ودورها في حياة 
، ووظيفتها االتصالية ، التي تربطه بتراث أمته ، وبمجاالته العلم  المتعلم في سياق مجتمعه وبيئته وثقافته

والمعرفة على اختالف أشكالها وتعدد اختصاصاتها ، وكونها عامال أساسيا من عوامل تقــدم المجتمـع   
  .ورقيه 

واللغة تبدأ مع األطفال منذ صغرهم ، ويتطور نموها بالتدرج مع مراحل عمرهم المختلفة ، وفـي   
ياض األطفال تتكون لديهم االستعدادات األولى لتعلم اللغة واكتسابها بصورة يمكن من خاللها بناء مرحلة ر

منهج متكامل لتعليم اللغة ، يقوم على المهارات األولية البسـيطة ، التي تمكنهم من االتصال اللغوي مـع  
  :ى ما يأتي اآلخرين والتفاعل مع بيئتهم ، وذلك يقوم على أن يتمتع الطفل بالقدرة عل

    .المشاركة الفاعلة في كل موقف يمارس فيه نشاطاً لغوياً بما يتوافر له من مهارات لغوية  �
    .استخدام اللغة في بعض ألوان النشاط األساسية الالزمة لحياته اليومية  �
    .ممارسة هوايات لغوية إبداعية يستطيع من خاللها تحقيق ذاته  �
مهاراته ، ونمو قدراته اللغوية ، باإلفادة مما تقدمه وسـائل  توسيع دائرة كفاياته وتنوع خبراته و �

    .اإلعالم المتنوعة من مواد مرئية ومسموعة باللغة الفصيحة 
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  : األطفال رياض مبرحلة الرياضيات تعليم فلسفة - رابعا 
يميز التربويون الصفوف المبكرة للتعليم كمرحلة حرجة للتأسيس القوي ، حيث يسعى المنهج في 
هذه المرحلة لتطوير االستراتيجيات التي تستهدف تحسين االنجاز في القراءة والكتابة والرياضيات وتسعى 

ئية على تحسين فهم وزارة التربية بدولة الكويت إلى وضع استراتيجيات تساعد تالميذ المدرسة االبتدا
أساسيات الرياضيات لما للفهم المبكر للرياضيات من  تأثير عميق على البراعة الرياضية في السنوات 
التالية فأي موقف ايجابي نحو الرياضيات وأي فهم للمفاهيم األساسية والمهارات الرياضية يجب أن يطور 

هنا اتجه القائمون على التربية ومهم جداً من في هذه الصفوف فيقع على معلم هذه الصفوف دوراً مؤثرا 
 .في مرحلة رياض األطفال  الرياضياتفي دولة الكويت إلى تنفيذ مشروع إدخال 

اكتساب وتنمية مهارات  الرياضيات موجه نحو األطفالرؤيتنا لتعلم طفل رياض  إنومن هنا ف
وكعلم يساعد على التدريب على  نماطلألوباعتبار الرياضيات دراسة للعالقات وكعلم  .التفكير الرياضي 

مهارات التفكير الناقد التي تستخدم لحل مشكالت واسعة يواجهها الطفل في حياته اليومية وكنشاط يفعله 
رات االتصال الرياضي فيعبر الطفل عن ذاته بلغة دقيقة مهاالطفل في العديد من مجاالت الحياة مما يطور 

للرياضيات في الحياة اليومية مما يجعلهم يثمنون ويقدرون الرياضيات وتجعله يكتشف الجوانب التطبيقية 
 .ومهارات التفكير

  :فلسفة تعليم اللغة اإلجنليزية يف رياض األطفال  - خامسًا 
قبل المدرسة وخطورتها بالنسبة  تنبثق فلسفة رياض األطفال من منطلق التسليم بأهمية مرحلة ما

تهيئـة   إلىيتجه منهج اللغة االنجليزية في مرحلة رياض األطفال و. لنمو األطفال في حاضرهم ومستقبلهم
  . قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية الطفل للمرحلة االبتدائية وذلك الستمرار العالقة بين مرحلتي ما

عداد بيئة تعليميـة غنيـة بـالمواقف    إنه من الضروري االهتمام بإلتعلم لغة أجنبية واكتسابها فو
غوية وكذلك االستفادة من االتجاهات الحديثة في أساليب التعلم في الطفولة المبكرة وتوظيـف  والخبرات الل

تجاهـات  اتكوين  إلىكما أن  منهج اللغة االنجليزية يهدف . هاتهااللعب لتنمية قدرات الطفل ومهاراته واتج
ار عام ال يخـرج عـن   طإجنبية والتي أصبحت ضرورة الزمة في وقتنا الحاضر في أيجابية نحو تعلم لغة إ

  . األهداف الخاصة بمرحلة رياض األطفال وال يتنافى مع خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة
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 أهمية حتديد األهداف الرتبويةأهمية حتديد األهداف الرتبويةأهمية حتديد األهداف الرتبويةأهمية حتديد األهداف الرتبوية
في كل عمل من األعمال التي يقوم بها اإلنسان ، يحدد لنفسه هدفا ويرغب في الوصول إلى نتيجة 

موجها نحو تحقيق أهداف محددة وواضحة ، وإال أصبح العمل نوعا من ، فأي عمل ناجح ال بد وأن يكون 
المحاولة والخطأ التي تعتمد على العشوائية واالرتجال ، وهذا ما نود تجنبه في اعمل التربوي بوجه عـام  
وفي رياض األطفال بوجه خاص ، ولذا فإن تحديدنا ألهدافنا ووضوحها أمامنا يساعدنا على رسم طريقنـا  

  .أعمالنا وتقويمها ، مما يجعل أمر تحقيقها ممكنا وميسورا وتوجيه 
وتقع أهمية تحديد األهداف التربوية في أنها تسهم في إيجاد لغة مشتركة بين العاملين في الميدان 
التربوي ، تيسر عملية اتصالهم وتفاهمهم في مجاالت عملهم المختلفة ، وعالوة على ذلـك فـإن تحديـد    

التربوي يساعد المربين على اختيار الخبرات التربوية المناسبة لتحقيق هذه األهداف ، األهداف في الميدان 
كما تساعد على اختيار أوجه النشاط التعليمي المناسبة ، وبالتالي اختيار طرق التدريس والوسائل التعليمية 

اعدنا في الحكم علـى  المناسبة ، وأخيرا فإن تحديد األهداف ضروري للتقويم السليم ، فتحديد األهداف يس
  .مدى نجاح عمليتي التعليم والتعلم ، وتحديد جوانب القوة والضعف فيهما وبالتالي تطويرهما 

فالهدف التربوي يعني ما سوف يكون عليه المتعلم حين تتم خبرة التعلم بنجـاح ، أي أن الهـدف   
معلومات جديدة إلى ما لديـه مـن    التربوي يخبرنا عما سيكون عليه المتعلم نتيجة لعملية التعلم ، كإضافة

ما يريده المجتمع لنفسه : معلومات ، أو إكسابه مهارات في مجال معين ، ومن ثم فاألهداف التربوية هي 
، وبعبارة أخرى هي عبارات ترسم صورة ذلك المجتمع ، ويشترط فيها أن تكون مصاغة صياغة واضحة 

  . ومحددة في جمل معبرة ودقيقة 
 ::::    األهدافاألهدافاألهدافاألهدافمعايري صالحية معايري صالحية معايري صالحية معايري صالحية 

ال تصلح أي عبارة تصاغ وتكتب ألن تكون هدفا تربويا سليما ، وإنما هناك معايير أساسية تقـاس  
  :بها صالحية األهداف ؛ سعيا لتحقيق الهدف الشامل للتربية ، وأهم هذه المعايير ما يأتي 

  .التربية  االستناد إلى فلسفة تربوية سليمة تتسم باالتساق والتكامل فيما يتعلق بقضايا -١
االستناد إلى فلسفة اجتماعية سليمة ، ويعني ذلك أن األهداف من الضروري أن تتناسب مـع فلسـفة    -٢

والتنبؤ بالظروف االجتماعية المستقبلية بطريقة علمية ، . المجتمع التي ترتبط بظروفه وبواقعه االجتماعي 
تهيئتهم لتقبـل تغيـر هـذا الحاضـر ، أي     وبذلك يمكن تربية أبنائنا على سلوكيات الحاضر ، وإعدادهم و

  .إعدادهم وتنشئتهم للحياة الحالية والمستقبلية 
يجب أن تكون األهداف واقعية وممكنة التحقيق ، بمعنى أن تكون قابلة للتطبيق ، ولكي يتحقق ذلك ال  -٣

  .بد أن تكون مستمدة من واقع المجتمع 
حيث اتساقها ، وأخذها بالقيم والمثل الديمقراطية مثل  يجب أن تكون األهداف التربوية ديمقراطية من -٤
المحافظة على كرامة الفرد حيث تتم معاملته على أساس اإليحاء والثقة بنمو إمكانات الفرد نموا متكامال : 
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، واألخذ بقيم التسامح ، والعدالة ، وتكافؤ الفرص وما إلى ذلك من القيم الديمقراطية التي هي أسلوب حياة 
  .مع المجت

يجب أن تكون األهداف نتاجا لمشاركة كل من له صلة بالعملية التربوية بحيـث تكـون ممثلـة آلراء     -٥
  .الفئات المختلفة في المجتمع ، بحيث تكون معبرة عن جماعي 

يجب أن تكون األهداف التربوية على اتساق وعدم تناقض بين عناصر العملية التربوية ، ممـا يبعـد    -٦
  .ية عن مسارها الطبيعي ، وبالتالي البعد عن تحقيق األهداف التربوية الموضوعة لها العملية التربو

وهـذا  . إمكانية ترجمة األهداف إلى سلوك بمعنى تحديد الهدف في أساليب سلوكية يمكـن تحقيقهـا    -٧
يمكن يتوقف على أن يكون الهدف التربوي محددا تحديدا واضحا ودقيقا ، وفي الوقت نفسه يكون مرنا ، و

  .مالحظته وقياسه 
أن تكون األهداف التربوية شاملة بمعنى أن تراعي جميع جوانب نمو الفرد نمـوا عقليـا معرفيـا ،     -٨

  .اجتماعيا وجدانيا ، حسيا حركيا ، حتى نستطيع أن نحقق النمو الشامل المتكامل للمتعلم 
 ::::    تصنيف األهداف ومستوياتهاتصنيف األهداف ومستوياتهاتصنيف األهداف ومستوياتهاتصنيف األهداف ومستوياتها

، وحاولوا دراستها ، وتحليلها ، ووضعوا لها تصنيفات عدة ، لقد شغل المربون باألهداف التربوية 
وتقسيمات شتى ، حيث ميزوا بين األهداف العامة والخاصة ، وفرقوا بين األهداف القريبة والبعيدة المدى 
، واألهداف المرحلية والنهائية ، وما إلى ذلك من تصنيفات يترتب عليها الكثير من الخلط ، لذلك كان مـن  

التعرض لموضوع تصنيف األهداف ومستوياتها من قبل بعض التربويين حتى يصبح اسـتخدامها   األهمية
  .أمرا ميسورا ، واالستفادة منها أمرا ممكنا ، وبالتالي معرفة كيفية تحقيقها من خالل العمل المدرسي 

  :وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف األهداف التربوية إلى 
  

        ::::األهداف العامة للرتبية األهداف العامة للرتبية األهداف العامة للرتبية األهداف العامة للرتبية     -أوال أوال أوال أوال 
وهي األهداف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الفرد ، وتمثل مجموعة المبادئ العامة التي تعبر عن آمـال  

  .وطموحات المجتمع من العملية التربوية ، وتعمل كموجهات عامة للعمل التربوي ككل 
        ::::أهداف املراحل التعليمية أهداف املراحل التعليمية أهداف املراحل التعليمية أهداف املراحل التعليمية     -ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

عليمية ، ومطالب نموهم ، وتمشيها مع خصـائص  وتتميز بمالءمتها لخصائص المتعلمين في كل مرحلة ت
وسمات العصر الذي نعيش فيه ، واشتقاقها من واقع المجتمع ؛ لكـي ترتـد إليـه معالجـة مشـكالته ،      

  .والمساهمة في تقدمه ونموه 
        ::::أهداف اCاالت الدراسية أهداف اCاالت الدراسية أهداف اCاالت الدراسية أهداف اCاالت الدراسية     -ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

الخاصـة بـه والتـي يسـعى      وهي تتنوع بتنوع المجاالت الدراسية ، ولكل مجال دراسي أهدافه التربوية
لتحقيقها ، وهي في نفس الوقت موجه لمختلف الممارسات واألنشطة التعليمية والتربوية التي تتم في هذا 
المجال وتسمى باألهداف التعليمية ، أو أهداف التدريس ، والتي عادة ما تكون موجودة في دليل المعلـم ،  

  .التعليمية والمجال الدراسي  وتقاس بوسائل التقويم التي تتناسب مع المرحلة
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 األهداف الرتبوية العامة لرياض األطفال
وترسيخ اإليمان باهللا في قلوبهم و تنمية   مساعدة األطفال على غرس العقيدة اإلسالمية في نفوسهم -١ 

  .اتجاهات ايجابية نحو الدين والقيم اإلسالمية 
، والخليج العربي ، واألمة العربيـة   لألسرة ،  والكويتمساعدة األطفال على اكتساب مشاعر االنتماء  -٢

  .واإلسالمية 
  .مساعدة األطفال على تكوين مفهوم إيجابي عن الذات  -٣
مساعدة األطفال على كسب االتجاهات التي تساعدهم على أن يكونوا آمنين و إيجابيين في عالقـاتهم   -٤

  .مع أقرانهم ومع الراشدين 
تنمية إحساسهم بالمسؤولية واالستقالل ومع ذلك يتقبلون الحدود التي يتطلبهـا   مساعدة األطفال على -٥

  .العيش في مجتمع تعاوني 
مساعدة األطفال على كسب اتجاهات ايجابية نحو البيئة المحيطة بهم وتقدير مظـاهر الجمـال فيهـا     -٦

  .والمحافظة عليها 
ظة على أبدانهم و تقويتها خالل تنمية عـادات  مساعدة األطفال على إدراك حاجاتهم الجسيمة والمحاف -٧

صحية سليمة في اللعب والراحة والنوم والتنفس والمأكل والملبس وعرس عادات األمن والسـالمة فـي   
  .المنزل والشارع والمدرسة 

مساعدة األطفال على تنمية جميع حواسهم واستخدام أجسامهم والتحكم فيها بمهارة وإحساس متزايد  -٨
  .بالثقة 

  .مساعدة األطفال على كسب المهارات األساسية الالزمة للحياة في المجتمع  -٩
مساعدة األطفال على توسيع اهتماماتهم ومداركهم عن البيئة الطبيعيـة المحيطـة بهـم والتفاعـل      -١٠

  .اإليجابي معها 
  

  يف مرحلة رياض األطفالأهداف تعليم اللغة العربية 
مات ذات معنى مدرك وتعبيرات صـحيحة وتراكيـب ميسـرة    اكتساب حصيلة لغوية شفهية من كل .١

  .مناسبة تتصل بحياة الطفل ومحيطه االجتماعي 
  .اكتساب مهارات االستماع الجيد الواعي للنصوص والمتحدثين  .٢
    .نمو قدرة الطفل على التحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاته  .٣
  .فية لغوية أساسية للنمو اللغوي مستقبال تعلم مجموعة من الكلمات والحروف تكون قاعدة معر .٤
  .اكتساب المهارات األولية في مجال القراءة  .٥
  .التهيؤ لتعلم الكتابة عبر تنمية التآزر بين اليد والعين بصفة خاصة من خالل أنشطة مناسبة  .٦
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  .اتساع خيال الطفل ، وإتاحة الفرص لتفتح طاقاته اإلبداعية الكامنة  .٧
والميل إليها ، وتكون اتجاهات إيجابية لتعلمها واستعمالها ، واكتسـاب القـيم   نمو االهتمام باللغة  .٨

    .المناسبة في تقدير أهميتها والعناية بها 
  

  األطفال رياض مرحلةيف  الرياضيات تعليم أهداف
  .ببعض مفاهيم الرياضيات الالزمة للتعامل مع الحياة  األطفالإلمام  -  ١
  .ألهمية االستخدامات الكمية أو العددية في حياتهم اليومية  األطفالتقدير  -  ٢
  . األخرىالمعرفة  علومبيان عالقة الرياضيات ب -  ٣
 .لمادة الرياضيات  المختلفةتنمية مهارات التفكير عند التعامل مع المواضيع  - ٤

من  اآلخرينمن جهة وعند االتصال مع  أنفسهمعن  للتعبير األطفالاستخدام لغة الرياضيات من جانب  - ٥
  . أخرىجهة 

  .في مجال الرياضيات  المختلفةعلى تذوق الموضوعات  األطفالتشجيع  - ٦
 .للرياضياتالجوانب الجمالية  تقدير -  ٧

 اإلنتاجية تينكمواطنين فاعلين من الناحي وتطبيقهاعلى استخدام الرياضيات  األطفال تدريب - ٨
  . واالستهالكية

 

 جنليزية يف مرحلة رياض األطفالأهداف تعليم اللغة اإل
 . اكتساب الطفل مهارات االستماع الجيد - ١

 . امتالك القدرة على النطق السليم الواضح - ٢

 . اكتساب حصيلة لغوية بسيطة - ٣

 . التعرف على أصوات الحروف األبجدية وكيفية النطق السليم لها - ٤

 . باللغة االنجليزية ٢٠-١من األعداد رموز امتالك القدرة على التعرف على  - ٥

 . امتالك القدرة على التعرف على بعض األلوان - ٦
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 ١١١١    خصائص النمو يف الطفولة املبكرةخصائص النمو يف الطفولة املبكرةخصائص النمو يف الطفولة املبكرةخصائص النمو يف الطفولة املبكرة
النمو بمعناه النفسي يتضمن التغيرات الجسمية والفسيولوجية، من حيث الطول والوزن والحجـم،    

والتغيرات التي تحدث في أجهزة الجسم المختلفة، كالتغيرات العقلية المعرفيـة، والسـلوكية واالنفعاليـة    
��ة ���� ��ت� واالجتماعية �  :، وت��'& %$�#" ا�!�� �� ا� ���� ا��

يتفاوت األطفال من حيث الطول والوزن، باختالف الجينـات والمسـتوى االجتمـاعي     ::::    النمو اجلسـميالنمو اجلسـميالنمو اجلسـميالنمو اجلسـمي - ١
واالقتصادي لألسرة وأنماط التغذية، وإصابة الطفل بأمراض في السنوات األولى من حياته،  ونوع الرعاية 

 .الصحية الجسدية التي يحصل عليها كالراحة والنوم واالستقرار النفسي

ا يميز النمو الحركي في هذه المرحلة اعتماده الرئيسي علـى عضـالت الجسـم    أكثر م ::::النمو احلركي النمو احلركي النمو احلركي النمو احلركي  - ٢
وال يكون في هذه الحركات، في . الكبيرة التي تستعمل في المشي والجري والقفز والتسلق والتعلق والزحف

ـ  . هأولى مراحلها توازن أو توافق، ولكن بتأثير النضج والتدريب يبدأ الطفل تدريجياً بالسيطرة على حركات
أما الحركات التي تعتمد على العضالت الصغيرة، مثل الكتابة واألعمال اليدوية الدقيقة، فإن السيطرة عليها 

  . تتأخر بعض الشيء
بإمكان الطفل تصور األشياء واألحداث وتمثيلها ذهنياً خالل هذه المرحلة، إال أن تفكيره ما  ::::النمو املعريف النمو املعريف النمو املعريف النمو املعريف  - ٣

طيع رؤية األشياء من وجهة نظر اآلخرين، ويعتمد تفكيره أساساً على زال متمركزاً حول ذاته بحيث ال يست
 .الحدس والتخمين أكثر من التفكير المنطقي

ويمثل جزءاً هاماً من النمو العقلي ويعمل على تنميته، فاللغة وثيقة الصلة بالفكر، ومعظم  ::::النمو اللغوي النمو اللغوي النمو اللغوي النمو اللغوي  - ٤
ى التعبير قاصرة والتراكيب اللغويـة التـي   األطفال يأتون للروضة وقاموسهم اللغوي محدود وقدرتهم عل

يستخدمونها بسيطة، وإن كانت الفروق الفردية في هذا المجال تعود إلى البيئة الثقافية لألسرة واللغة التي 
يسمعها الطفل في بيئته، إضافةً إلى الفروق الناتجة عن التفاوت في مسـتويات الـذكاء وطبيعـة النمـو     

 .االجتماعي والوجداني للطفل

يبدأ الطفل بالتوحد مع األم واألب حسب جنسه في حوالي الثانية من العمـر حتـى    ::::النمـو االجتمـاعي النمـو االجتمـاعي النمـو االجتمـاعي النمـو االجتمـاعي  - ٥
إلى قائمة مصادر التنشـئة  ) المعلمة واألقران(يلتحق الطفل بالروضة أو المدرسة، وعندها ينضم البالغون 

 .االجتماعية

فالمعاملة . وعوامل بيئية اجتماعية وتربويةيتأثر عند الطفل بعوامل بيولوجية وعضوية  ::::النمو االنفعايل النمو االنفعايل النمو االنفعايل النمو االنفعايل  - ٦
ويحتاج الطفل حتـى يحقـق   . التي يلقاها الطفل في األسرة أو الروضة لها تأثيرها على طبيعته االنفعالية

االتزان والثبات إلى إشباع حاجاته النفسية األساسية مثل الشعور باألمن واالطمئنان فـي ظـل أسـرة أو    
ر بالخوف والقلق، والحاجة إلى الحب والعطف، والحاجة إلـى التقـدير   مؤسسة تربوية تحميه من الشعو

                                                 
واقـع مرحلة التعليم مـا قبل االبتدائي في الدول األعضاء بالمكتب ، المقدمة إلى مكتب التربية العربي لدول : من ورقة  ١

  .م ٢٠٠٧منير العتيـبي ، . د :إعــــداد  ، الخليج العربية
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كما يحتاج إلى بيئة عاطفية تخلو . واالحترام، والحاجة إلى النجاح والحاجة إلى االنتماء لألسرة والجماعة
من التناقض في أساليب المعاملة حتى يستطيع أن يتعلم السلوك المتوقع منه ويحقق التنشئة االجتماعيـة  

 .ي ظل قيم المجتمع ومبادئهف

ومع أن الطفل يحتـاج  . يرتبط بما يحققه الطفل من نضج اجتماعي ونمو عقلي وانفعالي ::::النمو اخللقي النمو اخللقي النمو اخللقي النمو اخللقي  - ٧
إلى الكثير من الوقت حتى يكون له سلماً أخالقياً فإن بداية الضمير الخلقي تكون فـي الطفولـة المبكـرة،    

المرحلة ألنهم يعيشون أحداثها ويستخلصون منهـا العبـر   وتعتبر القصة هي الوسيلة المحببة ألطفال هذه 
 .والمفهوم والسلوك المرغوب فيه اجتماعياً 

  

  
  

  مرحلة ريـاض األطفالمرحلة ريـاض األطفاليف يف   تعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربية  وخصائصوخصائصأسس أسس 
  اإلملام بطبيعة تعلم اللغة العربية وإدراك خصائصهااإلملام بطبيعة تعلم اللغة العربية وإدراك خصائصها: : : : : : : : األساس األول األساس األول األساس األول األساس األول األساس األول األساس األول األساس األول األساس األول         ––        ١١١١١١١١

  : وتندرج في إطاره الخصائص اآلتية
اللغة تكتسب بالمحاكاة والممارسة ، وأن التركيز في تعليمهـا يجـب أن يكـون علـى     أن  .١

    .الممارسة اللغوية ال على الحديث عن اللغة نفسها بقواعدها وقوانينها وضوابطها 
أن اللغة العربية لغة معربة والضبط فيها عنصر جوهري من عناصر بنيتها ، و من ثم فيجب  .٢

بدء تعلمها ممارسةً ال تقعيداً وتقنيناً ، و من هنا تظهر أهميـة  أالّ يفرط في هذا الضبط من 
    .حرص المعلّمة على السالمة اللغوية مع أطفالها 

أن هناك قدراً مشتركاً بين اللغة الفصيحة واللغة المحكية يمكن أن يسـتثمر فـي اكتسـاب     .٣
    .المهارات األساسية للغة الفصيحة 

( نبغي أن يتحقق بالتوازن بـين االسـتقبال اللغـوي    أن النمو اللغوي الذي يتحقق للمتعلم ي .٤
، وأن مراعاة التكامل بـين هـذين الجـانبين ومـا     ) التحدث ( والتعبير اللغوي ) االستماع 

    .يتبادالنه من تأثير وتأثر أمر له أهميته 
أن للغة معاني مباشرة ومعاني مجازية ، والطفل يدرك في هذه المرحلة اللغة ذات المعـاني   .٥

  .شرة ، والمفردات ذات الداللة المحسوسة المبا
أن مراعاة المعلمة للتحدث باللغة الفصيحة يسهم إسهاما كبيرا في اكتساب الطفل لمفـردات  .٦

    .اللغة ، ولمجموعة من صيغها وتراكيبها اللغوية ، عن طـريق المحاكاة 
يرات المستحدثة من أن اللغة تتصف بقابلية اإلبداع ، ومن ثم على المعلمة مراعاة قبول التعب .٧

  .تعلمهم بصيغ وتراكيب لغوية ثابتة  األطفال التي تقدم معاني مفيدة ، وعدم تأطير
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أن اللغة هي أداة التفكير و ينبغي أن تكون تنمية تفكير المتعلم أمراً مالزماً لما يحدث له من  .٨
    .نمو لغوي 

جاوز صعوبات اللغة ويسهم أن تكوين الميل عند المتعلم للغة وتحقيق حبه لها يساعده على ت .٩
في امتالك مهاراتها ، والمحتوى اللغوي وطرائق تقديمه يؤديان دوراً مهماً في تحقيق هـذه  

    .الغاية 

م يف هذه املرحلة العمرية ومساته النفسية: : : : : : : : األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني األساس الثاني         ––        ٢٢٢٢٢٢٢٢
ّ
ف طبيعة املتعل

ّ
م يف هذه املرحلة العمرية ومساته النفسيةتعر

ّ
ف طبيعة املتعل

ّ
  تعر

  :فالمتعلم يحتاج في هذه المرحلة إلى 
  .حترام ذاته وقدراته العقلية االهتمام ببناء شخصيته وا  .١
  .االهتمام باجتماعيته باإلضافة إلى االهتمام بذاتيته ، وأنه فرد في جماعة   .٢
تعرف من حوله واستكشاف ما حوله ، والخروج من محدودية البيـت واألسـرة إلـى دوائـر       .٣

  .اجتماعية أوسع 
    .تنمية تفكيره وإنماء لغته وإقداره على إبداء الرأي   .٤
    .القدوة الطيبة والمثل األعلى الذي ينسج على منواله ويحاكيه في سلوكه وأدائه   .٥
تعرف قدراته واستعداداته وميوله وتوفير الرعاية الالزمة له في ضوء ذلـك ، وخاصـة عنـد      .٦

    .الرغبة في التفوق واإلبداع 
االستماع إلـى اآليـات   تلبية حاجته إلى اللعب والنشاط والحركة ، والميل إلى ترديد األناشيد ، و  .٧

القرآنية واألحاديث الشريفة والحكايات والقصص ، والميـل إلـى الخيـال واسـتنطاق الجمـاد      
    .والحيـوان 

تعرف قدرته على التعامل مع المحسوسات والمجردات ، وتبين مدى صعوبة استيعابه للمجردات   .٨
    . والمعنويات ، ومراعاة أن مدى االنتباه لديه في حدود ثـالث دقائق

  

  مراعاة طبيعة اCتمع وفلسفتهمراعاة طبيعة اCتمع وفلسفته: : : : : : : : األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث األساس الثالث         ––        ٣٣٣٣٣٣٣٣
  :وذلك يتمثل فيما يأتي 

  .أنه مجتمع عربي مسلم له عاداته و تقاليده ، و يعيش واقعاً له سماته ، و له تطلعاته المستقبلية   .١
وهو مجتمع منفتح على الثقافات المختلفة ، و تتسم حياته االجتماعية بالتواصل والتكافل ، و تربط   .٢

    .بين أفراده عالقات األسرة الواحدة و يجمعهم الوالء للوطن 
أنه مجتمع حريص على ترسيخ قيمه الدينية وترسيخ قيمه االجتماعية المقبولة من مثل التسـامح    .٣

العمل التطوعي وأداء الحقوق وإحسان العمل وإتقانه ، واحتـرام الكبيـر ،   واحترام الرأي اآلخر و
    .وتقدير العمل الشريف واحترام العاملين به وبخاصة الخدم والعمال وأصحاب المهن البسيطة 
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أنه مجتمع معني عناية كبيرة بفكرة بناء المستقبل و االستثمار البشري ، ومن ثم فهـو حـريص     .٤
جابية نحو اكتساب المعرفة ، وتقدير قيمة الوقت ، والتفكير المنظم والسليم ، على تكوين اتجاهات إي

    .وحل المشكالت ، والجمع بين العمل الفردي و العمل الجمعي والتعاوني 
 

اللغـة  مهـارات  وفي ضوء ما سبق ، فإن تعلم اللغة يحدث من خالل مفردات األداء الخاصـة ب 
باللغة الفصحى  ةواإلفادة من األركان التعليمية ، وحديث المعلمالعربية ، ومناشط الروضة المتنوعة ، 

  .، حيث يتعلم الطفل من خالل ذلك كله ويكتسب المهارات اللغوية الالزمة له في هذه المرحلة الميسرة 
  

  األطفالاألطفال  رياضرياض  مرحلةمرحلةيف يف   الرياضياتالرياضيات  وتعلموتعلم  تعليمتعليم  أساسياتأساسيات
معرفة  خصائص المتعلم وخصائص  إن معلم الرياضيات في مرحلة رياض األطفال يحتاج إلى

  :ات الفعال وبيئة التعلم الفعالة ، وفقا لما يأتي برنامج الرياضي
  

 
ً
  : األطفال رياض مرحلةيف  الرياضيات متعلم خصائص -أوال

طفل رياض األطفال يدخل للروضة ليس كالصفحة البيضاء لكن يدخلها ولديه خبرة واسعة من 
الصعوبات التي تواجه تحسين تعلم الرياضيات المبكرة يكمن في ميل المعلمين إلى عائلته وإقرانه ومن أحد 

التقليل من تقدير إمكانات األطفال عندما يتعلق األمر بالرياضيات فعلى المعلمة االستماع لما عند األطفال 
  .من معلومات والبناء عليها للتوصل للمعلومات الجديدة 

التقصي لفهم عالمهم فلذلك يجب إن تعي المعلمة أن الطفل يتعلم واألطفال لديهم فضول في البحث و
  .عن طريق العمل والتحدث والتأمل والمناقشة والمالحظة والبحث والتقصي االستماع والتفكير 

وكذلك يكون الطفل قادرا على مواجهة المهمة الرياضية عندما يكون لديه قدرة على التحكم الكافي في 
مهماته اليدوية وقادر على فهم لغة التعليم ويكون ناضجا انفعاليا كي ال يعيق موقف  حركاته الدقيقة ليؤدي

  .التعلم 
واألطفال يحتاجون لرؤية الرياضيات كشيء محسوس ليتمكنوا من بناء معرفتهم الرياضية 
باستخدام المواد الحسية وكذلك المشاركة في كمية هائلة من اللعب ذو العالقة بالرياضيات يتضمن 

ستكشاف األنماط واألشكال والمقارنات وتنمية الحس العددي وحل المشكالت وال ننسى دور القصة في ا
    اكتساب اللغة والمفاهيم

  : األطفال رياض مرحلةيف  الفعال الرياضيات تعلم خصائص -ثانيًا 
  :لبيئة تعلم الرياضيات الفعال عدة مظاهر منها 

 .االيجابية نحو الرياضيات  تتتبنى مهمة تكوين لالتجاها •

 .تولى اهتمام  بمعرفة الطفل المسبقة  •
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 .تبني روابط بين تلك المعرفة وعالم الطفل ومجاالت وأعمال الرياضيات •

 تركز على المفاهيم الرياضية الكبيرة •

 .تستكشف المفاهيم خالل حل المشكالت  •

 .مدعومة من قبل المعلم والموجه واإلدارة المدرسية والبيت  •

يتعلم الطفل من خالل المشاهدة والسمع واإلحساس بالرياضيات ومن خالل العمل والتحدث  •
 .والمناقشة عن هذا العمل 

 .توفر وقت كافي لألنشطة والمشاركة مع اآلخرين  •

 قنوات التواصل مع البيت مفتوحة ولديها رسالة إن الرياضيات مهمة وجديرة باالهتمام  •

  . المنزليةتهيئ المواد التعليمية لالستعارة  •
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        يف مرحلة رياض األطفاليف مرحلة رياض األطفاليف مرحلة رياض األطفاليف مرحلة رياض األطفال    األسلوب املتطوراألسلوب املتطوراألسلوب املتطوراألسلوب املتطور
 

والتطور في مناحي الحياة يستدعي تطورا حتميا في مجاالت التربية تالئـم   إن التربية هي الحياة ،
الفكر التربوي المتجدد ، الذي يرى أن الطفل هو محور العملية التعليمية ، وأن اللعب والنشاط هما أساس 
أسلوب تربية الطفل ، القائم على تربية الحواس ، التي هي منافذ تكوين شخصية الطفـل ، لـذا حـرص    

وجيه الفني لرياض األطفال على تطوير مناهج الرياض وتحديث أساليب العملية التربوية لتعد األطفـال  الت
للحياة في معترك القرن الحادي والعشرين ، وذلك بتطبيق ما يسمى باألسلوب المتطور المالئم في ريـاض  

ليم الناجحـة  والذي يعد أحد أساليب التع  Developmentally Appropriate Practiceاألطفال 
  .في عصرنا الحالي 

بيانهـا الـذي يحـوي مبـادئ     ) ١٩٨٧(وحين نشرت المؤسسة الدولية لتعليم الطفولة المبكـرة  
سنوات وبعد جهود مضنية قام بها التربويون المختصون فـي   ٨وأساسيات لتعليم األطفال منذ المهد حتى 

يحمل برنامجا ذا كفـاءة عاليـة لتعلـيم    مجال رياض األطفال في دولة الكويت ؛ طبق هذا األسلوب وهو 
األطفال عن طريق خلق بيئة تربوية مناسبة ينهل منها الطفل العلم والخبرة والمهارات إلى جانب المتعة ، 

  .  هذه البيئة تنبع من خالل احتياجات الطفل وقدراته في ضوء الخبرات األسرية والمجتمعية التي مر بها 
  

 ::::تعريف األسلوب املتطور تعريف األسلوب املتطور تعريف األسلوب املتطور تعريف األسلوب املتطور 

األسلوب المتطور هو فلسفة شاملة تقوم على أساس اتخاذ المعلم قرار اختيار النظام المناسـب   أن
والمالئم وفق تطور قدراته واحتياج كل طفل وقدراته مع األخذ بعين االعتبار الخبرات التي مر بها الطفـل  

  .خالل بيئته األسرية ومجتمعه 
ة تعليمية مناسبة تهتم بتطور الطفل وتعلمه مـن  وعند التدقيق في التعريف السابق وهو إيجاد بيئ

خالل احتياجاته وتفاعله مع بيئته ليتعلم ويكتسب مفاهيم جديدة تطور نموه العقلي واللغوي واالجتماعي ، 
فهذا يتطلب معلمة ذات كفاءة عالية ، وتتمتع بخلفية واضحة عن طبيعة الطفل واحتياجاته الختيار القـرار  

  .حتياجاته ويلبي قدراته المناسب الذي يشبع ا
  

        ::::أهداف األسلوب املتطور أهداف األسلوب املتطور أهداف األسلوب املتطور أهداف األسلوب املتطور 
  .االعتماد على مبدأ التعلم الذاتي  -
  .تطوير أداء المعلمة  -
  .االرتقاء بأسلوب التعليم  -
  .تنمية شخصية الطفل عن طريق الحوار والمحادثة  -
 -االنتمـاء   : (توازن أنشطة البرنامج اليومي لتلبي شتى حاجات الطفولة المبكـرة ، ومنهـا    -

  ) .الحاجات الفسيولوجية  -القوة  -الترويح  -الحرية 
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  .االعتماد على مبدأ الحرية وتحمل المسؤولية  -
  .تنمية القدرة على اإلبداع  -
  .تنمية حب االستطالع واالستكشاف عند األطفال  -
قراراتـه وإبـداء   تنمية مهارات االتصال واالنفتاح على اآلخرين ، وتشجيع الطفل على اتخـاذ  -

  .رأيه 
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  منوذج جدول إعداد أسبوعي
  )خبرة روضتي ( 

  النشاط الالصفي  النشاط الصفي  العمل اجلماعي  األسبوع األول

  مفهوم الروضة  األحد
  )صباحاً ومساء ( مفهوم الزمن 

  تصنيف األشياء وفق خاصية واحدة
  )رياضيات ( 

  حركية

  رمزا ومدلوال) ١(العدد تعرف   اإلثنين
  النظافة الشخصية

  قصة عن الروضة ومرافقها
  )١(الحصيلة اللغوية 

  نشاط حر من اختيار المعلمة

الكلمة ) + S(تعرف الحرف   الثالثاء
)School(  

  جولة استطالعية لمرافق الروضة
التأكيد على السلوكيات والقيم ( 

  )التربوية وتعزيز المهارات الالزمة 
  مكتبة

  أهمية الروضة  األربعاء
  )تعليمية ، ترفيهية ، تربوية ( 

لغة  -كلمات  ٣(تعرف الكلمات 
  )عربية 

  )١(تمارين وأنشطة لتعزيز العدد 
  )رياضيات ( 

  مرافق الروضة  الخميس
  )S(تمارين وأنشطة لتجريد الحرف 

  )School(والكلمة 
  موسيقى

  النشاط الالصفي  النشاط الصفي  العمل اجلماعي  األسبوع الثاني

  )أحمر ( تجريد كلمة   األحد
  )1(تعرف العدد 

  )لغة إنجليزية ( 
  حركية

  تعزيز مفاهيم رياضية+ بيئة الفصل   اإلثنين
  أنشطة الكتساب مهارات لغوية

  )٢(حصيلة لغوية 
  )إلخ ... قصة / نشيد ( 

  نشاط حر من اختيار المعلمة

  )أ(تجريد الحرف   الثالثاء
سلوكيات قوانين وأنشطة لتعزيز 

  التعامل في الفصل
  مكتبة

  العاملون في الروضة وأدوارهم  األربعاء
تدريبات وأنشطة وأناشيد لتعزيز 

  مفاهيم اللغة اإلنجليزية
  )١(تمارين وأنشطة لتعزيز العدد 

  )لغة إنجليزية ( 

أنشطة لتعزيز القيم واالتجاهات   الخميس
  التربوية نحو العاملين في الروضة

وتدريبات لتعزيز مفاهيم اللغة أنشطة 
  العربية

  موسيقى
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  اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفالاهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال
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  جوانب خربة روضتي للمستوى األول

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  مفهوم الروضة  ١

سـبب   -اسم الروضة -معنى الروضة
  موقعها  –تسميتها 

األعمال التي يقوم بهـا قبـل الـذهاب    
  )النظافة الشخصية(للروضة 

  االستفسار عن بيئة الروضة
  االهتمام بنظافته الشخصية

  حب الروضة  واالنتماء إليها  الحرص على الحضور للروضة

  أهمية الروضة  ٢

( الفائدة المرجوة من الذهاب للروضـة  
  )إلخ ....تعليمية، تربوية،ترفيهية 

  
  

االهتمام بمطالعة كتـب مصـورة عـن    
  الروضة 

النظـام ،  ( المشاركة فـي جماعـات   
  )إلخ  ....أصدقاء المكتبة ، 

  المواظبة واالنتظام في الحضور  ذكر فوائد الروضة

  مرافق الروضة  ٣

الفصول، المطعم،ساحة األلعاب،غرفـة  (
الموسيقى ،غرفة األلعاب الحركية المكتبة 

  ) إلخ ....،الحظيرة ،الحديقة اإلدارة 

االستمتاع بزيارة اسـتطالعية لمرافـق   
  الروضة

  االهتمام بترديد أناشيد مرتبطة بالخبرة
    الميل إلى استعارة القصص

االستمتاع بـأداء المهـارات الحركيـة    
  بنظافة المكان الذي يتواجد فيهاالهتمام 

  وصف مرافق الروضة 
  الفصول -تسمية المرافق 

الحرص على نظافة المكان الذي يتواجد 
  فيه
  
  

االعتماد على الـنفس أثنـاء وجـوده    
  بالروضة 

االلتزام بالنظام أثناء ممارسة األنشـطة  
ساحة األلعـاب، غرفـة   ( في الروضة 

  ) إلخ ...المكتبة، 
  )نظافة من اإليمان ال( التحلي بمبدأ

  
٤  

  
العاملون  بالروضة 

  وأدوارهم

أسماء العاملين بالروضة ودور كل منهم  
مديرة ، مديرة مساعدة ، مشرفة فنية (

، معلمات، مشرفة تقنيات ،اختصاصـية  
نفسية ، ممرضة ،أمينـة  + اجتماعية 

مكتبة ،أمينة مخزن ، مسـجل بيانـات   
،مشرفة تغذية ، عامالت نظافة ،مزارع 

  حب الروضة والعاملين بها
تكوين عالقات إيجابيـة مـع العـاملين    

  بالروضة 
جمع صور تذكارية لـبعض العـاملين   

  بالروضة 

  تسمية العاملين بالروضة
ــة      ــاملين بالروض ــين الع ــز ب التميي

  وأدوارهم
  

  احترام وتقدير العاملين بالروضة
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  )إلخ  ...، رجل أمن 

  بيئة الفصل  ٥

اسم الفصل ، اسم معلمتـي الفصـل ،   
( أسماء زمالئه ، محتويـات الفصـل   
  ) أركان ، مخزن ، دورة مياه ، مشارب 

  )قوانين الفصل ( النظام في الفصل  
  نظافة المكان  

المشاركة في أنشطة الفصل  االهتمـام  
    بنظافة فصله

  

  تمييز فصله عن الفصول األخرى 
  تمثيل دور المعلمة 

محتويـات المكـان بعـد    إعادة تنظيم 
  استخدامها

التعـاون ،  ( اكتساب القـيم االيجابيـة   
الطاعة ، االسـتئذان ، إلقـاء التحيـة    

  ) االعتذار عند الخطأ 
  احترام قوانين الروضة والفصل

٦  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  تسمية شخصيات القصةالميل إلى 

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  )أ ( أداء نشيد الحرف 

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
 :  
  --  لُُلاافـفـطْـطْـأََأ  --  ببعاعا  لْـلْـأََأ  --  ننكاكاررأََأ( (   --١١
  ) )   ررمـمـحـحـأََأ  --  ممالالقْـقْـأََأ  --  ببواوابـبـأََأ
ـ ععلُـ لُـ   --ييسسرركُكُ( (   --٢٢ ـ ب ـ  --ةُ ةُ بـطفْــلُ فْــلُ ط  --  

  ))  ررااددجِجِ  --  ببكتاكتا  --ج ج رردد  --غُ غُ مـ مـ صـصـ

االتجاه إلى اكتساب مفردات جديدة عـن  
    الروضة ومرافقها

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
)  هـذه  - هذا( استخدام أسماء اإلشارة 
  في جملة مفيدة من كلمتين

    انتقاء كلمات إيجابية في وصف الروضة

٧  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

ـ أََأ  --  لُُلاافـفـطْـطْـأََأ( تعرف الكلمات  ـ قْـ   --  ممالالقْـ
  )ر ر مـمـحـحـأََأ

  ) ررمـمـحـحـأََأ( تجريد كلمة 

كلمات وحروف اللغـة  اإلقبال على تعلم 
  العربية
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  تعرف الحرف  الحروف  ٨
  ) أأ  (الميل إلى تلوين الحرف 

 أأ  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
  (  

  ) أأ  (تجريد الحرف 

٩  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف  

  التصنيف وفق خاصية واحدة*  
  )حجم  –طول  –نوع  –لون ( 

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*  .التصنيف وفق خاصية واحدة*   .األشياءاالستمتاع بتصنيف * 

١٠  
المشاركة في ترديد أناشيد عن األعمال *   .صباحا ومساء*   الزمن

  .التي يقوم بها صباحا ومساء
التمييز بين ما يدل على الصباح *

  والمساء
  .تقدير قيمة الوقت* 

١١  

  .١قراءة رمز العدد*   .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات*   .رمزا ومدلوال ١العدد *   األعداد
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .١العدد
التعبير حركيا بما يوضح  مدلول  *

  .١العدد
  .١كتابة رمز العدد* 
  .١تكوين مجموعات تمثل العدد *

  .تقدير فوائد معرفة األعداد*  

١٢  

  المفاهيم اللغوية
  )اإلنجليزية اللغة ( 

  
  الحروف

    SSSSتعرف الحرف * 

      تجريد حرف* 
  

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعـرف  * 
    SSSSالحرف 

  

    SSSSنطق صوت الحرف * 

  من مجموعة حروف S S S Sتمييز الحرف * 

  من كلمة SSSSتجريد الحرف * 

  باستخدام الخامات  S S S Sتشكيل الحرف * 

  اللغة االنجليزية اإلقبال على تعلم* 

مفردات جديدة باللغة االتجاه الكتساب *     SchoolSchoolSchoolSchool----    MorningMorningMorningMorningنطق  الكلمات * المشاركة في ألعاب وتمارين للتعـرف  *     SchoolSchoolSchoolSchool----    MorningMorningMorningMorning     الكلماتتعرف  *   الكلمات  ١٣
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    SchoolSchoolSchoolSchool----    MorningMorningMorningMorningعلى كلمتي   تجريد كلمة*

االستمتاع بأحداث قصة عن الـروتين  * 
  .اليومي

 SchoolSchoolSchoolSchool----    MorningMorningMorningMorningتوظيف الكلمات  ****
  .بجمل بسيطة 

  (School)(School)(School)(School)تجريد كلمة * 

  االنجليزية

  األعداد  ١٤

االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف على *   ١تعرف  رمز العدد * 
  ١رمز العدد 

    1111قراءة رمز العدد * 

    من مجموعة أعداد ١تمييز العدد * 

والمجموعـة  ) 1111( الربط بين العـدد  * 
  الدالة علية

  باستخدام الخامات) 1111( تشكيل العدد * 

على تعلم رموز األعداد باللغـة  اإلقبال * 
  االنجليزية
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  جوانب خربة من أنا للمستوى األول

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

    مفهوم األنا  ١

  
  )بنت / ولد ( النوع 
  االسم
  العمر

    

  
  اقتناء ألعاب الولد

  ألعاب البنتاقتناء 
    المشاركة باأللعاب المناسبة لجنسه

  
    التعريف بنفسه وبزمالئه

  الحرص على تكوين صداقات مع أقرانه
الحرص على ارتداء المالبس المناسـبة  

  )للبنت /للولد (
    

  
  

  تقبل ذاته  وصفاته الجسمية
    

    االختالف والتشابه  ٢

  
  التشابه واالختالف  مع اآلخرين

/ الطـول  / اللـون  /الشكل / النوع (في 
    )إلخ ...المالبس/الوزن 

  
االهتمام بأخذ وزنـه وطولـه بمقـاييس    

    الطول والوزن

  
  :المقارنة بين نفسه واآلخرين من حيث 

  )الوزن/ الشكل /الطول /النوع (
    تحديد أوجه التشابه واالختالف

  
    احترام اآلخرين على اختالف أشكالهم

    مراحل النمو  ٣

  
  مرحلة ما قبل الوالدة
  مرحلة ما قبل الروضة

  مرحلة الروضة
    مرحلة ما بعد الروضة

  
  الميل لعمل ألبوم صور عن مراحل نموه

االستفسار عن نفسـه ومراحـل نمـوه    
    العمرية

  
الربط بين المرحلة العمرية ومـا يتعلـق    

    بها

  
    تقدير عظمة الخالق في خلقه لإلنسان

    الحواس  ٤

  
  :الحواس الخمس وأعضاؤها 

  البصر للعين
  لألذن السمع

  اللمس لليد

  
    االستمتاع بمطالعة قصص عن الحواس

  مشاهدة أفالم عن الحواس
الميل إلى القيام بتجارب علمية مرتبطـة  

    بالحواس

  
التمييز باستخدام الحواس المختلفة بـين   

/ األلوان / الطعم / األصوات / الروائح (
  )المالمس/ األشياء 

    المحافظة على سالمة أعضاء الحس

  
  
  
  

    تقدير أهمية الحواس لإلنسان
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  التذوق للسان
    الشم لألنف

االستمتاع باأللعاب الشـعبية المرتبطـة   
عماكور  طاح بالتنور (بالحواس الخمس 

  )إلخ  ... ،
ونظافة البيئة االهتمام بالنظافة الشخصية 

    المحيطة

    

٥  
  المشاعر
    واالنفعاالت

    

  
األسـرة  /الذات /الرسول /محبة الخالق  

  الوطن/الروضة /
  االنفعاالت مختلفة

    )اغضب / حزن / فرح ( 

  
    تبادل المشاعر الطيبة

    مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزانهم

  
األشـياء التـي   ( التعبير عن مشـاعره  

    )يحبها، واألشياء التي ال يحبها 
  ضبط االنفعاالت في المواقف المختلفة

    االعتذار عند الخطأ

  
تقدير أثر الحب واإليثار في تعامله مـع  

    اآلخرين
    التسامح مع اآلخرين

٦  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  للنشيدالمشاركة في اإللقاء المعبر 

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
١١--   ) )رأأرسذُذُأُُأ  --  نْـفُنْـفُأََأ  --  سننأََأ  --  ننسااسنن  --  
  ))  ررااففظْظْأََأ  --ع ع بـ بـ صصإِِإ
ـ    --  دديـيـ  --  ننعيـعيـ( (   --٢٢ ـ  شَــ عـ   --  ررشَــ عـ

 ـهجو ـهجااِلسِلس  --ونن  --  ذررذ اع اع--  ركْكْربةُ ةُ ب((  

مفردات جديدة عـن   االتجاه إلى اكتساب
  الذات وأعضاء الجسم

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
)  أنـت  - أنتَ - أنا( استخدام الضمائر 

  في جمل مفيدة من كلمتين
اختيار كلمات إيجابية في التعبيـر عـن   

    الذات
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    تعرف الكلمات  الكلمات  ٧
ــتمتاع ــات  االس ــة الكلم ــوين لوح بتك
  والحروف

صبـ صبـ إِِإ  --ذن ذن أُُأ  --نـف نـف أََأ  (تعرف الكلمات 
  )ع ع 

  )ذن ذن أُُأ( تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
  تجريد الحرف  الحروف  ٨

ــى تشــكيل الحــرف  ــادرة إل ) أ أ   (المب
  بالخامات

أ أ   (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
(  

  )أ أ   (تجريد الحرف 
  القصيرة) أ أ   (أصوات الحرف نطق 

٩  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

  التصنيف وفق خاصية واحدة 
    )حجم  -طول -نوع -لون( 

    تقدير فوائد تصنيف األشياء    التصنيف وفق خاصية واحدة    االستمتاع بتصنيف األشياء

  العالقات المكانية  ١٠
االتجاه إلدراك الفوارق المكانية بين   التمييز بين العالقات المكانية المختلفة  العالقات المكانيةاالستفسار عن   بجانب -بين -خارج  -داخل 

  األشياء

  المقارنة  ١١
مقارنة بين المجموعات لمعرفة 

المجموعة األكثر والمجموعة األقل 
  والمجموعتين المتكافئتين 

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات 
والمجموعة لمعرفة المجموعة األكثر 

  األقل

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
  المجموعة األكثر والمجموعة األقل

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  بين األشياء

  األعداد  ١٢

  رمزا ومدلوال)  2222( العدد 
  العد التكراري
  العد الترتيبي

  االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات
  األعداداالستمتاع بتكوين مجموعات تمثل 

    ) 2222( ،)     1111(قراءة رموز األعداد 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز 

    )2222    ( العدد
دد ــالتعبير حركيا بما يوضح مدلول الع

 )٢ (    

  تقدير فوائد معرفة األعداد
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    ) 2222( كتابة رمز العدد 
  العد الترتيبي

١٣  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    ) HHHH( تعرف الحرف  
  تجريد الحرف 

المشاركة في ألعاب وتمارين  لتعرف 
  ) HHHH( الحرف 

  

    ) HHHH( نطق صوت الحرف 

    من مجموعة حروف)  HHHH( تمييز الحرف 

  من كلمة)  HHHH( تجريد الحرف 

  بالخامات)  HHHH( تشكيل الحرف 

  اإلقبال على تعلم اللغة اإلنجليزية 

  الكلمات  ١٤

  تعرف الكلمات
 )HeadHeadHeadHead----    HandHandHandHand (  

  تجريد كلمة  

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 
  ) HeadHeadHeadHead----    HandHandHandHand( كلمتي

  ) HeadHeadHeadHead----    HandHandHandHand( نطق الكلمات 

من )  HeadHeadHeadHead----    HandHandHandHand( تمييز الكلمتين 
  مجموعة كلمات

  )  Head Head Head Head(تجريد كلمة   

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة 
  اإلنجليزية

  

  األعداد  ١٥

االستمتاع بألعاب وأنشطة لتعرف رمز   )     ٢( تعرف رمز العدد 
  ) ٢( العدد 

  ) ٢( قراءة رمز العدد 
  من مجموعة أعداد)  ٢( تمييز العدد 

والمجموعة الدالة )  ٢(الربط بين العدد 
  عليه

  بالخامات)  ٢( تشكيل العدد 

اإلقبال على تعلم  رموز األعداد باللغة 
  اإلنجليزية
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  للمستوى األولأسرتي وأقاربي وجرياني جوانب خربة 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١  

  البيت وأجزاؤه  مفهوم األسرة
  أفراد األسرة

  أدوات أفراد األسرة
  األسرة نواة المجتمع

  مفهوم االحترام
    

األوقـات  االستمتاع بالتجمع األسري في 
  .المختلفة

المشاركة في نشاط تعاوني مـع أفـراد   
  األسرة

  الميل إلى التحدث اإليجابي عن أسرته
التفرج على مشـاهد تمثيليـة توضـح    

  االحترام في األسرة

  تسمية أفراد األسرة
  الربط بين أفراد  األسرة وأدوارهم

  الحرص على أداء واجباته داخل األسرة
  تجاه أسرتهالتعبير شفهياً عن مشاعره 
  تمثيل أدوار أفراد األسرة

االستماع إلى قصص تعبين االحترام داخل 
  .األسرة

  .الحرص على احترام الوالدين

  .الشعور بأهمية انتمائه لألسرة
  .االعتزاز بانتمائه لألسرة

  .تقدير أهمية األسرة
  .تأصيل قيمة احترام الوالدين

  

٢  

  .معنى البر بالوالدين  البر بالوالدين
بالوالدين سر السعادة في الدنيا  البر

  .واآلخرة
  .طاعة الوالدين
  .حب الوالدين

  .اإلحسان إلى الوالدين بالقول والفعل

  .االمتثال ألوامر الوالدين بحماس عال
  .االهتمام برعاية الوالدين

  .الميل إلى اإلكثار من الداء لهما
االستمتاع بقصـص معبـرة عـن البـر     

  .بالوالدين
  .الوالدين لهالفرج بدعاء 

االلتزام بطاعة الوالدين والسعي إلى نيل 
  .رضاهم

  .الحرص على تقبيل رأس الوالدين
االستماع إلى آيات من القرآن وأحاديـث  

  .شريفة عن البر بالوالدين
حفظ آيات من القرآن الكـريم وأحاديـث   

  .شريفة عن الخبرة
  .تذكر أحداث قصة عن البر بالوالدين

  

ـ   دين فـي دنيـاه   تقدير أثر طاعـة الوال
  .وآخرته

االتجاه إلى التلطف فـي الحـديث مـع    
  .الوالدين

  .االلتزام بمبدأ رضا اهللا من رضا الوالدين

٣  
الجد، (أسماء األقارب وعالقاتهم بالطفل   مفهوم األقارب

  الخ.. الجدة، الخال، العم، 
  

  .جمع صور تذكارية لألقارب
المشــاركة فــي المناســبات المختلفــة 

  .لألقارب

  تسمية األقارب
  تمييز الصالت بين األقارب

  االلتزام بآداب الحديث مع األقارب

  .االعتزاز بصلته مع أقاربه
ين األقارب وأثرهـا  تقدير قيمة التراحم ب

  .اإليجابي
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الجدة، الجد، الخالة، (االستمتاع بأحاديث 
  )الخ.. الخال، العمة، العم

  الحرص على التواصل مع األقارب
االستماع إلى آية قرآنية أو حديث شريف 

  مناسب

٤  

  .أهمية وجود الجيران في حياتنا  مفهوم الجيران
  .حقوق وواجبات الجار

  .مفهوم الصداقة

المشــاركة االجتماعيــة مــع الجيــران 
  .واألصدقاء

  .االستمتاع باللعب مع أقرانه من الجيران
الميل لالستماع إلى قصص من السـيرة  

  .تعزز حقوق الجار والصديق
بأهمية وجـود األصـدقاء فـي    الشعور 
  .حياتنا

الميل إلى التقاط صـور تذكاريـة مـع    
  .األصدقاء

  االلتزام بحقوق الجار
الحرص على التواصل والتفاعل اإليجابي 

  .مع الجيران واألصدقاء
إعداد بطاقـات التهنئـة للجيـران فـي     

  .المناسبات السعيدة
  .القيام بعمل مشروع مصغر عن الحي

الصحابة رضـوان  االستماع إلى قصص 
  .اهللا عليهم

تقدير قيمة وجود الجيران واألصدقاء في 
  .حياتنا

الذي ) الفريج(االعتزاز بانتمائه للحي 
  .يعيش فيه

التحلي باتجاه إيجابي نحو الجيران 
  .واألصدقاء

  .تقدير قيمة التسامح بين األصدقاء

٥  

  التعاون بين أفراد األسرة  التعاون
  والجيرانالتعاون بين األقارب 

  التعاون مع أقرانه لمساعدة المحتاج

االستمتاع بمشاهدة أفالم وبرامج توضح 
  )النمل، النحل(التعاون بين مخلوقات اهللا 

االهتمام بالمشاركة ضمن فرق وجماعات 
  .العمل المختلفة

  .الحرص على التعاون مع الجماعة
االستماع إلى آيـات كريمـة وأحاديـث    

وأثـره فـي    شريفة تبين أهمية التعاون
  .حياتنا

وتعاونوا على (تعزيز مبدأ قول اهللا تعالى 
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم 

  ).٢آية(سورة المائدة ) والعدوان
  .تأصيل قيمة التعاون بين الجماعات

٦  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي

  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  إلى تسمية شخصيات القصة الميل

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
  --خْــوةُ  خْــوةُ  إِِإ  --  ممأََأتَــو تَــو   --  ببأََأ  --  ممأُُأ( (   --١١

االتجاه إلى استخدام ألفاظ القرابـة فـي   
  تعبيرات حميمة
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  ) ) ثـاثُ ثـاثُ أََأ  --  ءءقـاقـاددصـصـأََأ  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد
  --ةُ ةُ فَفَررشُــشُــ  --ةُ ةُ فَفَررغُـــغُـــ  --لُُلزِزِنْنْمـــمـــ( (   --٢٢
  ))  ببرِرِقـاقـاأََأ  --ةُ ةُ ررسسأُُأ  --  ببثياثيا  --ةُ ةُ ددااسسوِِوِِ

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 

ـ ( استخدام ياء المتكلم  ـ  - يأم  - يأب
في جمـل  ) إلخ ...  يأصدقائ - يأقارب

  مفيدة من كلمتين

اختيار األلفاظ الحسـنة فـي المواقـف    
    االجتماعية

    تعرف الكلمات  الكلمات  ٧
ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس

  والحروف

  --صـدقاء  صـدقاء  أأ  --  ممأأتــو تــو   (تعرف الكلمات 
  )ثـاث ثـاث أأ

  ) ممأأتـوتـو( تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
  تجريد الحرف  الحروف  ٨

االهتمام بالسـير علـى الخـط المـنقط     
  )أ أ   (المشابه لشكل الحرف 

أ أ   (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
 (  

  )أ أ   (تجريد الحرف 
القصـيرة  ) أ أ   (تجريد أصوات الحرف 

  من كلمات مسموعة

٩  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون ( التصنيف وفق خاصية واحدة * 
  )حجم  –طول  –نوع 

  .االستمتاع بتصنيف األشياء* 
  

  .التصنيف وفق خاصية واحدة* 
  

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*
  

١٠  
قريب –خلف  –أمام  –خارج  –داخل *    .العالقات المكانية*  

  .بعيد -
تقدير قيمة الفوارق المكانية بين *    .التمييز بين العالقات المكانية*  .المكانيةاالستفسار عن العالقات * 

  .األشياء

  المقارنة*   ١١
المقارنة بين المجموعات لمعرفة * 

 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 
  .المجموعتين المتكافئتين

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات * 
ل لمعرفة المجموعة األكثر واألق

  .والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق *
  بين األشياء
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  .األعداد*    ١٢

  .رمزا ومدلوال ٣العدد * 
  .العد التكراري*
  .العد الترتيبي*

  .بالخاماتاالستمتاع بتشكيل األعداد * 
االستمتاع بتكوين مجموعات تمثل  * 

  .األعداد

  .٣قراءة رمز العدد * 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .٣العدد 
التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد * 
٣  .  
  .٣كتابة رمز العدد * 
  . ٣إلى  ١العد التكراري من *
  .العد الترتيبي من األول إلى الثالث*

  .التصاعدي والتنازليالترتيب 

  .تقدير فوائد معرفة األعداد*

١٣  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    MMMMتعرف الحرف * 

      تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف * 
    MMMMالحرف

    

    MMMMنطق صوت  الحرف * 

  من مجموعة حروف  M M M Mتمييز الحرف * 

  من كلمة MMMMتجريد الحرف * 

    باستخدام الخامات  M M M Mتشكيل الحرف * 

  اإلقبال على تعلم* 
    اللغة االنجليزية

  الكلمات  ١٤

    FatherFatherFatherFather----    MotherMotherMotherMother     تعرف  الكلمات* 

    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف * 
    FatherFatherFatherFather----    MotherMotherMotherMotherعلى كلمتي 

    MotherMotherMotherMother----FatherFatherFatherFatherنطق  الكلمات * 

 Mother Mother Mother Mother ––––Father Father Father Fatherتوظيف الكلمتين   * * * *

  بسيطةبجمل 
        )MotherMotherMotherMother( تجريد كلمة*

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية

  األعداد  ١٥
االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف على *     ٣تعرف  رمز العدد * 

    3333رمز العدد 
    3333قراءة رمز العدد * 

    من مجموعة أعداد 3333تمييز العدد * 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية
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والمجموعة الدالة  ٣الربط بين العدد * 
  علية
    باستخدام الخامات 3333تشكيل العدد * 
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  مفهوم الصحة  ١

  الصحة العامةشروط 
    أسباب المرض

    طرق الوقاية من االمراض
 -الغذاء الصـحي  –التطعيمات  –النظافة ( 

  )الزيارة الدورية للطبيب 
  

االســتمتاع بمشــاهدة أفــالم وبــرامج 
    وقصص عن الصحة 

الميل إلى تقبـل زيـارة الطبيـب عنـد     
    الحاجة

  
  

    التعبير عن شروط الصحة العامة 
    دورية الحرص على زيارة الطبيب بصفة

    تمثيل دور الطبيب
الربط بين ممارسة التمارين الرياضـية  

    والصحة العامة
جسمه ، ملبسـه ،  (الحرص على نظافة 

    ) مأكله 
تعود وضع النفايات باألماكن المخصصة 

  .لها 
  حفظ حديث شريف مرتبط بالخبرة

    تقدير أهمية الصحة
    الشعور بأهمية زيارة الطبيب

ؤوس التحلي بمبدأ الصحة تاج علـى ر 
  األصحاء 

تكوين اتجاهات ايجابية نحو الوقاية خير 
  من العالج

  الغذاء  ٢

    حاجة اإلنسان إلى الطعام والشراب
    )حيوان  –نبات ( مصادر الغذاء
    الغذاء الصحي

عناصر الغذاء الصحي 
الحليب،البيض،اللحوم،الخضروات،الحبوب (

  )، الفواكه ، الماء

اإلنصات بخشوع لبعض اآليات المربطة 
    بالغذاء

  الميل إلى التنويع بعناصر الوجبة
    مشاهدة أفالم وبرامج عن الغذاء

االنجذاب إلى جمع صور عـن الغـذاء   
    الصحي 

  

حفظ  بعض اآليات القرآنيـة واألدعيـة   
    المرتبطة بالخبرة

    التعبير شفهيا عن األطعمة المفضلة لديه
الحرص على تناول الوجبات اليومية في 

    أوقاتها
    األكل وبعدهغسل اليدين قبل 

الحرص على غسل الفواكة والخضروات 
    قبل تناولها

    إعداد وجبة صحية 
الحرص على عدم االكثار مـن تنـاول   
  الحلويات والمثلجات والوجبات السريعة

تقدير عظمة الخالق في تنـوع غـذاء   
  اإلنسان

االتجاه إلى عدم األسراف باألكل لقولـه  
وكلوا وشربوا وال تسرفوا أنـه  ( تعالى 

  )ال يحب المسرفين  اهللا
    ) ٣١( سورة األعراف اآلية 
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  مفهوم السالمة  ٣

    السالمة في البيت 
    السالمة في الروضة
  السالمة في الشارع

  

االهتمام بمشاهدة أفالم عن قواعد األمن 
    .والسالمة 

االنجذاب إلـى شخصـيات تـؤمن لـه     
  ).  إلخ ..اإلطفائي –الشرطي (السالمة

الحـادة  تعود عـدم العبـث بـاألدوات    
  والخطرة

    الحذر عند العبوروالسير في الشارع
    االستجابة لقوانين اللعب اآلمن 

الربط بين اللعـب بـاألدوات الخطـرة    
  .واألضرار الناتجة عنها 

  احترام قواعد األمن والسالمة
  

  
٤  

  
  

  النظافة
  

  نظافة جسمه وملبسه 
  نظافة طعامه وشرابه
  نظافة أماكن تواجده 

    

  

االهتمام بنظافته الشخصية ونظافة مأكله 
    ومشربه وأماكن تواجده 

المشاركة في أعمـال جماعيـة تتعلـق    
    .بالنظافة 

  
  

    تسمية أدوات النظافة الشخصية  
الحرص على اسـتخدام أدوات النظافـة   

    .الشخصية الخاصة به 
    .تعود المحافظة على نظافة المكان 

المحافظة على مالبسه نظيفةأثناء اللعب 
.    

االستجابه لتعليمات المعلمة فيما يخـص  
  .نظافة الفصل وأركانه 

  الربط بين أدوات النظافة واستخداماتها

    غرس قيمة النظافة من اإليمان
  احترام عامل النظافة

٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي

  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  شخصيات القصةالميل إلى تسمية 

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  )م ( أداء نشيد الحرف 

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
١١--   ) )مالالمبِسـ   --  بِس ـ مـ   --  ببرِرِشـا شـا مم  --ةُ ةُ آآررمـ
  ))ى ى ففتَشْتَشْسسمم  --  ببععلْـ لْـ مم  --  ممعع  طْـطْـمـمـ

االتجاه إلى زيادة حصيلته اللغوية في 
  مجال الصحة والسالمة
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ــذا( (   --٢٢ ــذاغ غءفُفُ  --  ءرــاةُ ر ــاةُ ش ــوه   --ش ــوه وج   --وج
  --  ممعظــاعظــا  --  سسااررضـــضـــأََأ  --وع وع لـــلـــضـضـ
  )    )      ررفْـفْـظُـظُـ

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 

وصـف مجموعة أشـياء بكـلـمــة   
  - كـبـيــر الــمستشفى  ( محـددة 

الــمسجد   - كـبـيــر الـملـعـب 
  )إلخ ... كـبـيـر 

    تقدير أهمية الوصف السليم لألشياء 

٦  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  ممطـ عطـ عمـمـ  --ب ب رِرِشاشامـمـ( تعرف الكلمات 
  ) رآةرآةمـمـ  --

اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة    )رآة رآة مـمـ( تجريد كلمة 
  العربية

٧  
  

  الحروف
  تجريد الحرف

  )مـ مـ   (الميل إلى تلوين الحرف 
  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 

  ) مـ مـ 
  )مـ مـ   (تجريد الحرف 

٨  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون ( التصنيف وفق خاصية واحدة * 
  )حجم  –طول  –نوع 

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*  .التصنيف وفق خاصية واحدة*   .االستمتاع بتصنيف األشياء* 

  العالقات المكانية  ٩
تقدير قيمة الفوارق المكانية بين *    التمييز بين العالقات المكانية  االستفسار عن العالقات المكانية  تحت-فوق –خلف  –مام أ –خارج  –داخل 

  األشياء

  أشكال الفراغ الثالثي  ١٠
تقدير قيمة أشكال الفراغ الثالثي في *  التمييز بين المكعب و أشياء أخرى*  .جمع عينات من شكل المكعب*  المكعب*

  التصاميم المختلفة 
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  المقارنة  ١١
المقارنة بين المجموعات لمعرفة * 

 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 
  .المتكافئتينالمجموعتين 

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  بين األشياء

  األعداد  ١٢

  .ومدلوالرمزا  ٤العدد * 
  .العد التكراري *
  .العد الترتيبي*

  .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات* 
االستمتاع بتكوين مجموعات تمثل  * 

  األعداد

  .٤قراءة رمز العدد
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .٤العدد
التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد * 
٤.  
  .٤كتابة رمز العدد *

  .٤إلى  ١من العد التكراري 
  .العد الترتيبي من األول إلى الرابع*
  الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  تقدير فوائد معرفة األعداد

١٣  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    BBBBتعرف  الحرف * 

  تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعـرف  * 
    BBBBالحرف

    BBBBنطق صوت  الحرف * 

    من مجموعة حروف B B B B    تمييز الحرف * 

  من كلمة BBBBتجريد الحرف * 

    باستخدام الخامات  B B B Bتشكيل الحرف * 

  اإلقبال على تعلم* 
    اللغة االنجليزية

  الكلمات  ١٤

  Bread Bread Bread Bread ––––    MilkMilkMilkMilk     تعرف الكلمات* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعـرف  * 
    Bread Bread Bread Bread ----    MilkMilkMilkMilk    على كلمتي 

    Bread Bread Bread Bread ----    MilkMilkMilkMilk    نطق الكلمات * 

 Bread Bread Bread Bread ----    MilkMilkMilkMilk     توظيف  الكلمتـين   * * * *
  بجمل بسيطة

    Bread(Bread(Bread(Bread)( تجريد كلمة*

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  األعداد  ١٥

االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف على *     ٤تعرف رمز العدد * 
    ٤رمز العدد 

    4444قراءة رمز العدد * 

  من مجموعة أعداد ٤تمييز العدد * 
والمجموعة الدالـة   ٤العدد الربط بين * 

  علية
    باستخدام الخامات ٤تشكيل العدد * 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



44 

 

  جوانب خربة املاء واهلواء للمستوى األول

  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١  

  
  مفهوم الكائنات الحية

  
    

  الكائنات الحية 
  )النبات –الحيوان  –اإلنسان (
  
 –تتحـرك   –تتنفس  –تشرب  –تأكل ( 

    )تنمو

االستمتاع بمشاهدة أفالم عـن الكائنـات   
  الحية

    

التمييز بين الكائنات الحية والكائنات غير 
  الحية

    

في خلقـه الكائنـات    الخالقتقدير عظمة 
  .الحية

    

٢  
  
  الماء
    

االستمتاع بمشاهدة القصص المصـورة      أهمية الماء للكائنات الحية
  عن الماء

  
اإلنصات بخشوع لبعض اآليات القرآنيـة  

    التي تحث على عدم اإلسراف في الماء

حفظ بعض اآليـات القرآنيـة المناسـبة    
  للخبرة

  
التحدث عن أهمية المـاء فـي حياتنـا    

  اليومية 
    

  
  
  

المحافظـة علـى   االتجاه اإليجابي  نحو 
    الماء

    مصادر الماء  ٣

  )آبار –بحار  –أمطار (
  طرق نقل وتخزين المياه قديما وحديثا

    

  الميل إلى جمع صور لمصادر الماء
  االستفسار عن مصادر الماء

االستمتاع بمشاهدة أفالم عـن مصـادر   
    الماء

  ترديد بعض األدعية المتعلقة بالخبرة
  )نافعا اللهم صيبا :( دعاء نزول المطر 

    التقاط  صور عن مصادر الماء

٤  

  
  خواص الماء

  
    

  :صفات الماء الصالح للشرب 
  ليس له لون وال طعم وال رائحة

    

  تفضيل شرب الماء على مشروبات أخرى
مشاركة زمالئه في القيام بتجارب علمية 

  عن الماء
االستمتاع بعمل أنـواع مـن العصـائر    

    باستخدام الماء

  الحرص على اإلكثار من شرب الماء 
التفريق بين الماء الصالح وغير الصالح 

  للشرب
صـفة  (إجراء تجارب علمية عن المـاء  

    )الماء النظيف، الطفو

تقدير أهمية العلوم والتفكير العلمي فـي   
    تأهيل علماء المستقبل
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  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

    استخدامات الماء  ٥

للطبخ، لغسـل األطعمـة والمالبـس    ( 
    )إلخ ...لري الزرعوالنظافة الشخصية، 

الميل إلى القيام بأنشطة مختلفة باستخدام 
  الماء

اإلحساس بالمتعة عند ممارسـة ألعـاب   
    الماء

الحرص على استخدام الماء االسـتخدام  
  الصحيح

االستجابة لتعاليم الدين اإلسـالمي عنـد   
  استخدام الماء

التقيد بتعليمات الحمالت اإلعالمية لترشيد 
    استخدام الماء

  ����اء بحديث الرسول االقتد
  )ال تسرف ولو كنت على نهر جارٍ ( 

  الهواء  ٦
  أهمية الهواء للكائنات الحية

    

االستمتاع بمشاهدة أفالم توضح أهمية 
    الهواء

    تقدير أهمية الهواء للكائنات الحية    التحدث عن أهمية الهواء للكائنات الحية

٧  

  
  خواص الهواء

  
    

  الهواء حولنا في كل مكان
  

  نشعر به وال نراهالهواء 
  

  الهواء يحرك األشياء
    

مشاركة زمالئه للقيام بتجارب علمية عن 
  الهواء

  
اإلحساس بالمتعة عند ممارسة ألعاب 

  )إلخ...مراوح، مراكب(الهواء
    

التمييز بين األشياء التي يحركها الهواء 
  واألشياء التي ال يحركها الهواء

  
  تصميم مراوح وطائرات ورقية

  
    ابعة نشرة األرصاد الجويةالتعود على مت

  
  

    انتقاء المالبس المناسبة ألحوال الطقس

٨  

  
  فوائد

  استخدامات الهواء
  
  
    

  
المالبس، الشعر، ( تجفيف األشياء 

  )األرضيات 
  

  )العجالت، البالونات ( نفخ األشياء 
  

الطواحين، السفن ( تحريك األشياء 

  
المساهمة في مشاريع تعبر عن فوائد 

  الهواء
    

  
الحرص على تجديد هواء المكان 

    المتواجد فيه

  
  

    الشعور بقيمة الهواء في حياتنا



46 

 

  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  )الشراعية 
    

  التلوث البيئي  ٩

  
  أسباب التلوث البيئي*
المصانع، عوادم السيارات، الحرائق، ( 

النفايات،الغبار،الدخان ، مخلفات ناقالت 
  )إلخ ...النفط،

  
  أثر التلوث البيئي على الكائنات الحية*

  الهواء يضر بصحة الكائنات الحيةتلوث 
  تلوث الماء يضر بصحة الكائنات الحية

  
الميل إلى القيام برحالت جماعية 

  للمحافظة على البيئة
  

تفضيل التنزه في األماكن البعيدة عن 
  التلوث

  
  الحرص على االبتعاد عن أماكن الدخان
  عمل لوحات ومشاريع توعية عن البيئة

  
  

  
المحافظة على االتجاه اإليجابي نحو 

  البيئة
  

  التعاون من أجل المحافظة على البيئة
  

  الشعور بخطورة التلوث البيئي
  

١٠  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

  االستقبال اللغوي    االتصال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

ـ  يلة لغويـة شـفهية مـن    ـتكوين حص
  :الكلمات 

١١--   ) )ممكَيـ  --  فُفُكَيـممرروـوـحـ  --ةُ ةُ حـمـ م ـ دفَـ ةُ ةُ أََأدفَـ
ةُ ةُ لَّـلَّـظَـظَـمـمـ  --  ررطَـطَـمـمـ  --ةُ ةُ مـمـغَـيـغَـيـ  --
((  
  --  ننخــا خــا دد  --ج ج لْـلْـثَـثَـ  --  ءءهـواهـوا( (   --٢٢
رةُ رةُ غْـوغْـو--  ينْبنْبي وع ـ  --وعسـنسنرر  ((  

االتجاه إلى إثراء حصيلته اللغويـة فـي   
  مجال الماء والهواء 
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  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 

وصـف مجموعة أشـياء بكـلــمتين   
ـــمروحة ( متضــادتين  ــةال   - متحرك

 - متحـرك المطـر   - سـاكنة الـمظلة 
  )إلخ ...  ساكنالجدار 

    تقدير أهمية استيفاء التفاصيل في تعبيره

١١  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

ة ة مـمـغـيـغـيـ  --ة ة ححووررمـمـ( تعرف الكلمات 
--  مظـلة ظـلة ــم(  

    )ة ة مـمـغـيـغـيـ  (تجريد كلمة 
كلمات وحروف اللغـة  اإلقبال على تعلم 

  العربية
١٢  

  
  الحروف

  تجريد الحرف

) مــ  مــ    (المبادرة إلى تشـكيل الحـرف   
  بالخامات

  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
  )مـ مـ 

  )مـ مـ   (تجريد الحرف 
  القصيرة) مـ مـ   (نطق أصوات الحرف 

١٣  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

  التصنيف وفق خاصية واحدة 
    )حجم –طول  –نوع  –لون (

    تقدير فوائد تصنيف األشياء    التنصيف وفق خاصية واحدة    االستمتاع بتصنيف األشياء

١٤  
  جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي  شبه المكعب  –المكعب   أشكال الفراغ الثالثي

  االستمتاع بألعاب الطي
  

  .تسمية المكعب وشبه المكعب*
 تمييز المكعب وشبه المكعب من بين*

  .أشياء أخرى

تقدير قيمة أشكال الفراغ الثالثي في 
  التصاميم المختلفة

  

١٥  

  
  المقارنة

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
المجموعة األكثر  والمجموعة األقل 

  والمجموعتين المتكافئتين 

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات 
لمعرفة المجموعة األكثر والمجموعة 

  المتكافئتيناألقل والمجموعتين 

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
المجموعة األكثر والمجموعة األقل 

  والمجموعتين المتكافئتين
  

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  بين األشياء
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  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١٦  

  
  
  
  

  األعداد
  
  

  
  

  رمزا ومدلوال)  ٥( العدد 
  العد التكراري 
  العد الترتيبي

  

  
  

  بالخاماتاالستمتاع بتشكيل األعداد 
  االستمتاع بتكوين مجموعات تمثل األعداد

  
  

  ) ٥( قراءة رمز العدد 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز 

  ) ٥(      العدد
( التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد 

٥ (  
  ) ٥( كتابة رمز العدد 

   ٥ – ١العد التكراري من 
  العد الترتيبي من األول إلى الخامس

  والتنازليالترتيب التصاعدي 
  
  

  
  
  
  

  تقدير فوائد معرفة األعداد
  
  

١٧  
استخدام النقود المحلية من فئة دينار و   النقود

  دنانير ٥
  

  تقدير قيمة النقود  دنانير ٥التمييز بين الدينار و   االستمتاع بممارسة عملية البيع والشراء

١٨  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

  
  )WWWW( تعرف الحرف

  
        تجريد الحرف

    

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

  )WWWW(الحرف 

    

  
  )  WWWW( نطق صوت  الحرف

    من مجموعة حروف)  WWWW( تمييز الحرف

  من كلمة)  WWWW( تجريد الحرف

  بالخامات)  WWWW( تشكيل الحرف 

  
  

    اإلقبال على تعلم اللغة اإلنجليزية
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  والقيماالجتاهات   املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  الكلمات  ١٩

  
  )WaterWaterWaterWater----    StarStarStarStar    ( تعرف الكلمات 

  
    تجريد كلمة

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

    )WaterWaterWaterWater----    StarStarStarStar        ( كلمتي 

  
  )  WaterWaterWaterWater----    StarStarStarStar(  نطق الكلمات

بجمل  Water(Water(Water(Water----    Star Star Star Star)    (توظيف  الكلمتين
  بسيطة

  )WaterWaterWaterWater    (  تجريد كلمة 

  
االتجاه الكتساب مفردات جديدة في اللغة 

    اإلنجليزية

  األعداد  ٢٠

االستمتاع بألعاب وأنشطة لتعرف رمز     )٥( تعرف رمز العدد
    )  ٥( العدد 

    )    ٥( قراءة رمز العدد 
  من مجموعة أعداد)  ٥( تمييز العدد 

والمجموعة الدالة )  ٥( الربط بين العدد 
  عليه

    بالخامات)  ٥( تشكيل العدد 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة 
    اإلنجليزية
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  ونباتات للمستوى األولجوانب خربة حيوانات 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١  

  :الحيوانات أنواع منها  الحيوانات أنواع
الطيور، األسماك، الحشرات، حيوانات (

  ).المزارع، حيوانات الغابة

االستمتاع بمشاهدة أفـالم علميـة عـن    
  .الحيوانات

المشاركة في عمل مشروع جماعي عـن  
  ).مزرعة، الطيور(الحيوانات 

  .االهتمام بزيارة حديقة الحيوان
االستمتاع بسماع وسرد بعض القصـص  

  .المرتبطة بالحيوانات
المساهمة في مشاهدة تمثيلية معبرة عن 

  .الحيوانات

التقــاط صــور ألنــواع مختلفــة مــن 
  .الحيوانات

  .ات المزرعةتجميع صور عن حيوان
الحرص على االلتـزام بقـوانين زيـارة    

  .حديقة الحيوان
طيور (تمييز الحيوانات من حيث أنواعها 

ــ أسـماك ـ حشـرات ـ حيوانـات       
  ).المزرعة

التمكن من تسمية الحيوان عنـد سـماع   
الماعز ـ الدجاجة ـ القطـة ـ     (صوته 

  ).الخ
تمثيل أدوار شخصيات بعض الحيوانـات  

  .في القصص

عظمــة الخــالق فــي تنــوع الشــعور ب
  .الحيوانات

  .التحلي بآداب زيارة حديقة الحيوان
ــة   ــن المرتبط ــحاب المه ــرام أص احت
بالحيوانات كالراعي ومـدرب حيوانـات   

  .السيرك ومروض األسود

٢  

  :تختلف الحيوانات في  الحيوانات المختلفة
أصواتها، أحجامها، حركتهـا، غطـاء   (

  .جسمها
  .تكاثرها، مسكنها

إلى متابعـة الحيوانـات فـي    االنجذاب 
عملها ـ نشاطها ـ رقودها على البيض   (

  ).ـ إطعام صغارها ورعايتهم
  .االستفسار عن أسماء صغار الحيوانات
  .الميل إلى معرفة أماكن سكن الحيوانات

المقارنة بـين الحيوانـات مـن حيـث     
  .مسكنها، وطريقة معيشتها

  .الحرص على تربية الحيوانات األليفة
  .وأصوات بعض الحيوانات تقليد حركة

الربط بين الحيوان ومالـه عالقـة بـه    
  ).غطاء الجسم ـ مسكنه ـ مأكله(

اإلقبال على تربيـة الحيوانـات األليفـة    
  .والعناية بها
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

٣  

  :للحيوانات فوائد كثيرة  فوائد الحيوانات
الغذاء، الملبس، النقل، الزينة، (

  ).االستمتاع

ود االستفسار عن كيفية االستفادة من جل
  .وأصواف الحيوانات

االنجذاب إلى مشاهدة أفالم توضح فوائد 
  .الحيوانات

اإلحساس بالمتعة عند مشـاهدة بعـض   
األرنــب ـ الســلحفاة ـ    (الحيوانــات 

  )الخ.. الفراشة 

الحرص على إطعـام الحيوانـات التـي    
  .يربيها بالفصل والعناية بها

تصميم دمي لحيوانات مختلفة من خامات 
  .متنوعة
المالبـس، الحقائـب،   (المقتنيـات  ربط 

  )ومصدرها الحيواني
الحرص على المحافظة على مـا نقتنيـه   

الملبس ـ التحـف   (من فوائد الحيوانات 
  ).الخ.. 

الشعور بعظمـة الخـالق فـي تسـخير     
  .الحيوانات لإلنسان

  تقدير أهمية الحيوانات في حياة اإلنسان
اإلقبال على إقتناء األشياء الثمينـة ذات  

  .الحيوانيالمصدر 

٤  

  .الحيوان يشعر كاإلنسان  الرفق بالحيوان
  الحيوان يتألم كاإلنسان

  .االستئناس بتربية الحيوانات األليفة
االستمتاع بمشاهدة أفالم توضح الرفـق  

  بالحيوان
المشاركة في تمثيل أحداث قصـة عـن   

  الرفق بالحيوان

  .التعبير شفهياً عن الرفق بالحيوان
إلـى قصـص   الحرص على االسـتمتاع  

  توضح الرفق بالحيوان

  االتجاه إلى الرفق بالحيوان
اإليمان بأن الرحمة على الحيوان يدخل 

  الجنة
: قال رسول اهللا) (حديث نبوي شريف(

  ..)في كل ذات كبد رطبة أجر

٥  

  نباتات طبيعية  النباتات وأنواعها
  نباتات مزروعة

االستمتاع بمشاهدة أفـالم علميـة عـن    
  .أنواع النباتات

  االستفسار عن اختالف أنواع النباتات
  .المبادرة إلى تزين

بـالزهور  ) الفصل ـ الروضة ـ البيت  (
  .والنباتات المختلفة

الميل إلى جمـع صـور عـن النباتـات     

االستمتاع إلى بعـض اآليـات القرآنيـة    
  .واألحاديث الشريفة المرتبطة بالخبرة

بعض اآليات القرآنيـة واألحاديـث   حفظ 
  .الشريفة المرتبطة بالخبرة

  .تمييز روائح مجموعة من الزهور
  .ـ الحرص على ري المزروعات

ـ التفريق بين النبات الطبيعي والنبـات  

  .الشعور بعظمة الخالق في تنوع النباتات
  .تقدير أهمية تنوع النباتات
  .المفضلة لديهانتقاء النباتات والزهور 



52 

 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  .المختلفة
  .االهتمام بمعرفة أسماء بعض البذور

  .المزروع والصناعي

٦  

  :النباتات تختلف في  النباتات المختلفة
أشكالها، أطوالها، ألوانها، أحجامها، 

  روائحها، فيما يؤكل منها

اإلحساس بالفرح عنـد زيـارة إحـدى    
  .الحدائق الجميلة في الكويت

االستفسار عن أسماء بعـض النباتـات   
أشكالهاــ ألوانهـا ـ    (المختلفـة فـي   

  ).أحجامها
مشاهدة أفالم علميـة توضـح   الميل إلى 

  .اختالف النباتات
  ).أشكالها ـ ألوانها ـ أحجامها(

  .االنجذاب إلى تجفيف بعض األزهار

  تكوين مجموعات من النباتات المختلفة
  التقاط صور لنباتات مختلفة

المقارنة بين أطوال وأحجام مجموعة من 
  .النباتات

  .القدرة على تجفيف
  .بعض األزهار وأوراق النباتات

  الحرص على عدم إتالف أو قطع األزهار
  .التمكن من طباعة أوراق النباتات

  .االرتقاء بالحس الجمالي فيما حوله
  .تقدير قيمة الجمال في الطبيعة

  .االلتزام بقوانين زيارة الحدائق العامة
  

٧  

  :للنباتات فوائد كثيرة  فوائد النباتات
للغذاء، للزينة، الجمال، للظل، لألخشاب، (

  ).للتربة

االستفسار عن كيفيـة االسـتفادة مـن    
  .النباتات

  .المشاركة في عمل جماعي مع زمالئه
االستمتاع بمشاهدة أفالم وبرامج توضح 

  .فوائد النباتات

  .تصميم باقة من الزهور
  .التمكن من صنع العطور البسيطة

  .إعداد سلطة فاكهة أو خضار
استخدام لعبة األشـجار واألزهـار فـي    

  .أشياء مرتبطة بالخبرةتشكيل 
االستماع إلـى قصـص توضـح فوائـد     

  النباتات
االستماع إلـى آيـة قرآنيـة مرتبطـة     

  .بالخبرة

الشعور بعظمـة الخـالق فـي تسـخير     
  .النباتات لإلنسان

  .تقدير أهمية النباتات في حياة اإلنسان
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

٨  

  أهمية الزراعة لإلنسان والحيوان  الزراعة
  أدوات الزراعة
  خطوات الزراعة

  :مراحل نمو النباتات
  ).بذرة، جذر، ساق، أوراق، أزهار، ثمار

االنجذاب إلى متابعة نمو النباتـات فـي   
  مراحلها المختلفة

اإلحساس بالمتعة أثناء قيامه بخطـوات  
  .االستنبات لبعض البذور

االستمتاع بسماع قصص عن الزراعـة  
  .وحياة المزارعين

الميل إلى جمع صـور عـن المنتجـات    
  لكويتيةالزراعية ا

التمييز بـين أنـواع وأشـكال البـذور     
  .المختلفة

  :حفظ الحديث النبوي الشريف
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسـيلة،  "

فإن استطاع أن ال يقوم حتـى يغرسـها؛   
  ).فليغرسها

تمثيل حركة نمو النباتات فـي مراحلهـا   
  .المختلفة

  .تقليد عمل المزارع
  .استنبات بعض البذور التي يفضلها

رص على متابعة ما قـام بـه مـن    الح
  .استنبات لبعض البذور

تسمية بعض مناطق الزراعة المشـهورة  
  ).الوفرة والعبدلي. (في الكويت

  .تقدير قيمة الزراعة والمزارعين
االعتزاز بقيمة إنجازه في مشروع 

  .االستنبات
االقتداء بتعاليم الدين اإلسالمي في هذا 

  .الجانب
  .زراعةاحترام المهن المرتبطة بال

٩  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

  :ين حصيلة لغوية شفهية من الكلماتتكو
  --  مماامـمـحـحـ  --  ررهـهـمـمـ  --  ررمـمـنَـنَـ( (   --١١

  ))يـاه يـاه مـمـ  --  ححااسسممتت  --ك ك مـمـسـسـ
ي ي بـبـظَـظَـ  --ع ع فْـدفْـدضـضـ  --  ددهـهـددهـهـ( (   --٢٢
--  ـــ ع ـــ عثُ ــثُ ــب ـــأََأ  --  ننااب ـــثْ ـــذْ  --  لُُلثْ ـــذْجِ   --  ررجِ
  ))  اعـةُاعـةُررزِزِ

إلى زيادة حصيلته اللغوية بأسماء االتجاه 
  النباتات والحيوانات
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
 كلمتينلعطف )  الواوالواو( استخدام حرف 

  في سياق جملة مفيدة
    تقدير أهمية استيفاء التفاصيل في تعبيره

١٠  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  --  مـاممـامحـحـ  --يـاه يـاه مـمـ  (تعرف الكلمات 
  ) ررمـمـنـنـ

    )  مـاممـامحـحـ  (تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
١١  

  
  الحروف

  تجريد الحرف

االهتمام بالسـير علـى الخـط المـنقط     
  )م م   -مـ مـ   (المشابه لشكل الحرف 
  (لغوية حول الحرف االستمتاع بألعاب 

  ) م م   -مـ مـ 

  )م م   (تجريد الحرف 
القصـيرة  ) م م   (تجريد أصوات الحرف 

  من كلمات مسموعة

١٢  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون ( التصنيف وفق خاصية واحدة * 
  )حجم  –طول  –نوع 

  

  .االستمتاع بتصنيف األشياء* 
  

  .التصنيف وفق خاصية واحدة* 
  

  فوائد تصنيف األشياءتقدير *
  

١٣  
  .جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي*  .الكرة  –المخروط  –االسطوانة *   أشكال الفراغ الثالثي*

  .االستمتاع بالعاب الطي*
  .تسمية أشكال الفراغ الثالثي* 
  .التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي*

تقدير قيمة أشكال الفراغ الثالثي في *
  .المختلفةالتصاميم 

  المقارنة*   ١٤
المقارنة بين المجموعات لمعرفة * 

 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 
  .المجموعتين المتكافئتين

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات * 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  .والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
واألقل والمجموعتين المجموعة األكثر 

  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق *
  بين األشياء

  

  الطول*  ١٥
 –طويل  –اقصر من  –أطول من *

  .قصير
  .أطوال األشياءتقدير فوائد معرفة *  .ترتيب النباتات حسب طولها*  .االهتمام بمقارنة أطوال األشياء*

  .تقدير فائدة السرعة لبعض الحيوانات*تكوين مجموعات تحوي حيوانات *  االهتمام بمقارنة سرعة الحيوانات* –سريع  –أبطأ من  –أسرع من *  السرعة*  ١٦
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  .سريعة وأخرى بطيئة  .بطيء

  .األعداد*    ١٧

االستمتاع بتكوين مجموعات تمثل  *   .٥إلى  ١مراجعة األعداد من *
  .األعداد

  

  ٥إلى  ١األعداد من قراءة رموز * 
  .٥إلى  ١كتابة رموز األعداد من *

  .٥إلى  ١العد التكراري من 
  .العد الترتيبي من األول إلى الخامس*
  .الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  .تقدير فوائد معرفة األعداد*

١٨  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    LLLLتعرف  الحرف * 

  تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف * 
  LLLL الحرف

  LLLLنطق صوت  الحرف * 

    من مجموعة حروف LLLL تمييز الحرف* 

  من كلمة     LLLLتجريد الحرف* 

    باستخدام الخامات  L L L Lتشكيل الحرف* 

  
    

  اإلقبال على تعلم* 
    اللغة االنجليزية

  الكلمات  ١٩

  LemonLemonLemonLemon----    lionlionlionlion     تعرف  الكلمات* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف * 
    LemonLemonLemonLemon----    lionlionlionlion            على كلمتي 

     LemonLemonLemonLemon----    lion lion lion lionنطق الكلمات * 

    --------LemonLemonLemonLemon----    lionlionlionlion    توظيف  الكلمتين  * * * *

  بجمل بسيطة
  )LemonLemonLemonLemon( تجريد كلمة *

    

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية

  األعداد  ٢٠
االستمتاع بألعاب وأنشطة لمراجعة *     ٥-١مراجعة األعداد من * 

    5555----1111األعداد من 

  ٥-١قراءة رموز األعداد من *
من مجموعة  ٥-١تمييز األعداد من * 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  أعداد
 ٥-١الربط بين األعداد من * 

    والمجموعات الدالة عليهم
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  وأشكال وألوان للمستوى األولجوانب خربة أصوات 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١  

  
  األصوات

  
  

  
األم ،األب ، األخـوة ،  ( أصوات النـاس 
    )إلخ ...المعلمة ، زمالئه

صـياح  ( أصوات الحيوانات وأسماؤها 
الكلـب  نبـاح   –مواء القطـة   –الديك 
    )إلخ ...

    األصوات في الطبيعة
الرعد ، الريح ،المطر الشديد ،البحـر     ( 

  ).إلخ ...،الشجر
اآلالت الموسـيقية ،  ( أصوات األشياء 

ــرس ،   ــون ، الج ــاتف ، الميكرف اله
  ) .إلخ ...المذياع، التلفاز

الهادي ، المـزعج ،  ( أنواع األصوات 
    )إلخ  ...الحاد ، الغليظ

لتعبير عـن الـذات ،   ا( فوائد األصوات 
  )إلخ ....التواصل مع اآلخرين 

  
اإلنصات باهتمام آليات قرآنية وأحاديث 

    .نبوية مرتبط بالخبرة 
    .االستمتاع بتسجيل صوته ثم سماعه 
    .اإلحساس بالفرح عند تقليد األصوات 

االستمتاع بالعزف على اآلالت الموسيقية 
.    

الميل إلى مشاهدة أفالم وبرامج مرتبطة 
    .برة بالخ

    االنجذاب إلى األصوات الجميلة 

    

  
  

  
االســتجابة المناســبة إلــى األصــوات 

    .والنداءات الدالة على معنى 
    .التفريق بين األصوات المختلفة 
    .الربط بين األصوات ومصادرها 

حفظ آيات قرآنيـة وأحاديـث شـريفة    
    مرتبطة بالخبرة 

التمييز بين األصوات من حيث اختالفها 
الحدة ،الغلظة ،العلـو ،  االنخفـاض   ( 
    ) إلخ ...

  .الحرص على سالمة األذن 

  
    .تقدير أهمية األصوات في الحياة 

احترام مشاعر الفئات الخاصـة الـذين   
يعانون من قصور في السمع وصـعوبة  

    .في النطق 
    .اجتناب إصدار األصوات المزعجة 

مـن ذوي االحتياجـات    تقبل اآلخـرين 
    الخاصة

    

  

٢  

  
  األشكال

  

    

المنطقة المربعة ، ( المناطق المستوية 
    )المنطقة المستطيلة 

األشكال الهندسية موجودة في حياتنـا  

    

  االستفسار عن األشكال من حولنا
جماعي مـن خـالل    المساهمة في عمل 
    األشكال الهندسية

    

    التعبير شفهيا عن األشكال الهندسية
من خالل تركيب استكشاف أشكال جديدة 

    األشكال الهندسية

    

تقدير أهمية األشـكال الهندسـية  فـي    
    .الحياة اليومية 

    .الشعور بالفخر واالعتزاز بانجازاته 
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عجلة السيارة،الطبق، الطاولة ( اليومية 
  )إلخ ...، الباب ، الباص ، السيارة

الميل إلى جمع صور ومجسـمات عـن   
األشكال الهندسية وما يماثلها في الحياة 

    .اليومية 
ــد أناشــيد مرتبطــة  االســتمتاع بتردي

    . باألشكال الهندسية 
الميل إلى عمل تصاميم هندسـية مـن   

    إبداعه
  

    بناء أشكال من المكعبات
القدرة على تكوين أحد األشكال الهندسية  

.    
الربط بين األشكال الهندسية وما يماثلها 

    . في الحياة اليومية 
استخدام لعبة التراكيب الخشبية في بناء 

    .أشكال هندسية 
.           مطابقة األشكال الهندسية بما يماثلها 

  

٣  

  
  األلوان

  
  

  
السـماء ،  ( األلوان مختلفة في الطبيعة 

الشمس ،األشـجار ،الزهـور ، ألـوان    
    )إلخ...الطيف  

األحمر،األصــفر، ( األلــوان الرئيســية 
  )األزرق 

    األلوان تتغير بالمزج 
األشياء من نوع واحد تختلـف ألوانهـا        

الزهور ، الطيور،  الفواكه،األسـماك  ( 
    )إلخ ...

الرسم ، تلوين الحـوائط  ( فوائد األلوان 
  ) إلخ ....ط المالبس والجدران ، خيو

  

  
االستمتاع بمشاهدة مناظر طبيعيـة ذات  

    .ألوان جذابة 
المشاركة في مشـروع أو عمـل فنـي    

    .باستخدام األلوان 
    االهتمام بعمل تجارب علمية عن األلوان

  
  

  
الحرص على نظافته الشخصية ونظافـة  

    .المكان أثناء التعامل مع األلوان  
لمزج  استكشاف ألوان جديدة عن طريق ا

    تقليد حركة الصباغ أو الرسام 
    .التعبير عن األلوان المفضلة لديه 

  . الربط بين األلوان واألشياء من حوله 

  
  تقدير عظمة الخالق في 

  . تنوع ألوان الطبيعة والكائنات 
االتجاه إلى تـذوق جماليـات الرسـم    

    . والتلوين 
    احترام عمل الصباغ أو الرسام 

تجاه  ما حوله   االرتقاء بحسه الجمالي
.    
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٤  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  )ر ( أداء نشيد الحرف 

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
ـــ( (   --١١ ـــج جررسس  --  رـــننر ـــي   --قُ قُ ررززأََأ  --  نني
  ))  ححيـايـارِرِ  --ز ز ررخَـخَـ  --  ررخْضخْضأََأ
  لُُلالالهه  --  ممجوجونُنُ  --  فُفُهاتهات  --  ءءغاغاببـ ببـ ( (   --٢٢
--  مثُ ثُ لَّلَّثَـثَـم--   جاجز جاجواوالْلْأََأ  --زنن  ((  

حصيلته اللغويـة فـي   االتجاه إلى إثراء 
    مجال األصوات واألشكال واأللوان

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
هذا : ( ذكر مصادر أصوات استمع إليها 

  )إلخ ...  جـرسصوت 
    تقدير أهمية التعبير السليم عما يسمع

٥  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  --ق ق ررأزأز  --نـيــن  نـيــن  رر( تعرف الكلمـات  
  )  ححيـايـارِرِ

اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة      )نـيـن نـيـن رر( تجريد كلمة 
  العربية

٦  
  

  الحروف
  تجريد الحرف

  )ر ر   (الميل إلى تلوين الحرف 
  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 

  )  ر ر 
  ) ر ر   (تجريد الحرف 

٧  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون (التصنيف وفق خاصية واحدة *
  )حجم –طول  –نوع 

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*  .التصنيف وفق خاصية واحدة*   االستمتاع بتصنيف األشياء

  المقارنة  ٨
المجموعة األكثر : مقارنة المجموعات * 
المجموعتين  –المجموعة األقل  –

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  بين األشياء
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  المتكافئتين  والمجموعتين المتكافئتين  .المتكافئتين

  أشكال الفراغ الثالثي  ٩
 –الكرة  –شبه المكعب  –المكعب *

  .االسطوانة –المخروط 
تقدير قيمة أشكال الفراغ الثالثي في *  .التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي*  جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي

  التصاميم المختلفة

  .األشكال الهندسية*  ١٠

  –المنطقة المربعة (المناطق المستوية 
 –لمنطقة المثلثة ا –المنطقة المستطيلة 
  )المنطقة الدائرية 

االستمتاع باستخراج المناطق المستوية 
  .من األشكال الهندسية

المساهمة في جمع أشكال هندسية تمثل *
  مناطق مستوية

  .تسمية المناطق المستوية*
  التمييز بين المناطق المستوية*

تقدير قيمة األشكال الهندسية في *
  الرسومات المختلفة

  األنماط  ١١
األنماط الرياضية باستخدام شكلين أو *

  .لونين
  .على إكمال أنماط  رياضية القدرة*  .االهتمام بتكوين األنماط الرياضية*

تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين * 
  أو لونين

  .الشعور بأهمية األنماط الرياضية *
االتجاه إلى اكتساب مهارة إكمال األنماط *

  الرياضية

  األعداد  ١٢

  .رمزا ومدلوال ٦العدد 
  .العد التكراري*
  العد الترتيبي*

  .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات* 
  المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر*

  .٦قراءة رمز العدد* 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .٦العدد
التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد * 
٦.  
  .٦كتابة رمز العدد *

  .٦إلى  ١العد التكراري من 
  .العد الترتيبي من األول إلى السادس*
  الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  تقدير فوائد معرفة األعداد
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١٣  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    YYYY    تعرف  الحرف* 

  تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعـرف  * 
  YYYYالحرف

  YYYYنطق صوت  الحرف * 

    من مجموعة حروف YYYYتمييز الحرف *

  من كلمة YYYYتجريد الحرف* 

    باستخدام الخامات  Y Y Y Yتشكيل الحرف * 

    اللغة االنجليزية اإلقبال على تعلم* 

  الكلمات  ١٤

  Yellow Yellow Yellow Yellow ––––    BlueBlueBlueBlue     تعرف الكلمات* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعـرف  * 
    Yellow Yellow Yellow Yellow ----    BlueBlueBlueBlue            كلمتي 

      Yellow Yellow Yellow Yellow ----    Blue  Blue  Blue  Blue        نطق * 

 Yellow Yellow Yellow Yellow ----    Blue Blue Blue Blue    توظيف  الكلمتـين   * * * *

  بجمل بسيطة
    )YellowYellowYellowYellow( تجريد كلمة*

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية

  األعداد  ١٥

االستمتاع بألعاب وأنشطة لتعرف رمـز       ٦تعرف رمز العدد* 
    ٦العدد 

    6666قراءة رمز العدد * 

  من مجموعة أعداد ٦تمييز العدد* 
والمجموعة الدالـة   ٦العددالربط بين * 

  علية
    باستخدام الخامات ٦تشكيل العدد * 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية
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١  
مفهوم الجمعية 

  التعاونية

الجمعية مكان نشتري منه األشياء التـي  
  .نحتاجها

اسم الجمعية يحمل اسم المنطقة التابعـة  
  .لها

أبنـاء  / الجمعية يسـاهم فيهـا أهـالي    
  .المنطقة

الجمعية التعاونية قائمـة علـى تعـاون    
  مجموعة أفراد وشركات 

  :أقسام الجمعية 
 –مثلجات  -أجبان وألبان (أقسام داخلية 
ــات  ــات –معلبـ ــه  –منظفـ فواكـ
  )الخ .......وخضراوات

  فروع خارجية 
  )الخ ...خياط  –حالق  –مطعم  –مخبز (

االهتمام بمعرفة اسم الجمعية التعاونيـة  
  .في المنطقه 

االستمتاع في أثناء القيام برحلة للجمعية 
  .التعاونية

الميل إلى جمع صور لعمل ألبـوم عـن   
  . الجمعية وأقسامها

لمشاركة بعمل جمعية الفصل باسـتخدام  ا
  .عينات ونماذج من المستهلكات

  
حفظ بعض اآليات القرآنيـة واألحاديـث   

  الشريفة المتعلقة بالخبرة  
التمييز بين السلع واألغراض في الجمعية 

العالقـات   –الـوزن   –النوع (من حيث 
  )المكانية 

  
  المقارنة بين السلع الغذائية 

  )فوظة مح –مثلجة  –طازجة ( 
  

  .ترتيب محتويات جمعية الفصل

  
  تقدير أهمية الجمعية التعاونية

  
  

التحلي بمبـدأ التعـاون فـي المواقـف     
  المختلفة

  
  
  

االتجاه اإليجابي نحو االقتصـاد وعـدم   
  اإلسراف

  

  عملية البيع والشراء  ٢
  

  الجمعية تبيع االسلع االستهالكية
  الناس يشترون  االسلع االستهالكية

  
بمعرفة سعر السـلعة  وتـاريخ   االهتمام 
  الصالحية

  
  تقليد عملية البيع والشراء

  المقارنة بين العمالت النقدية 

  
  غرس قيمة األمانة

٣  
  
  
  

  األعضاء في مجلس إدارة الجمعية
  المشرفون على أقسام الجمعية

 -المحاسـبون  ( الموظفون في الجمعية 

  
االستفسار عن دور العاملين في الجمعية 

  التعاونية

  
  تمثيل دور العاملين في الجمعية التعاونية

  

  
  ور العاملين في الجمعية الشعور بأهمية د
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العاملون في الجمعية 
  التعاونية
  
  

  )إلخ ... مسؤولو  األرفف 
توزيع السلع علـى  (العمال في الجمعية 

األرفف ، ترتيب السلع، تسـعير السـلع   
،وضع السلع في األكياس ودفع العربات 

  ) إلخ ... ، تنظيف الجمعية ومرافقها

  

٤  
آداب زيارة الجمعية 

  التعاونية

  
( السلوكيات المرغوبة داخـل الجمعيـة   

إلخ ... عدم اإلزعاج والعبث بالمحتويات 
(  

  .احترام العاملين في الجمعية
  عدم استعمال المشتريات داخل الجمعية

ــع    ــلة لوض ــة أو س ــتخدام عرب اس
  .المشتريات

  .اآلخرينانتظار الدور وعدم مزاحمة 
  .دفع ثمن المشتريات

  
االستماع باهتمـام لقصـص عـن آداب    

  زيارة الجمعية التعاونية

  
  ترديد دعاء دخول السوق

الحرص على إتباع السلوكيات المرغوبة 
  عند زيارة الجمعية 

  
  االلتزام بآداب زيارة الجمعية التعاونية

٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي

  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

من الكلمات تكوين حصيلة لغوية شفهية 
:  
ـ اوِاوِررفَـفَـ  --  فُفُووفـفـرر  --ةُ ةُ ببررعـعـ( (   --١١ ـ لَـ ةُ ةُ لَـ
  ))  ررخـيـاخـيـا  --ةُ ةُ ررذُذُ  --ز ز رركَـكَـ  --

االتجاه إلى إثراء حصيلته اللغويـة فـي   
    مجال السلع والمشتريات
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  نَـبنَـبعـعـ  --  ررخُـضـاخُـضـا  --ز ز بـبـخُـخُـ( (   --٢٢
  ))  لُُلجـجـفـفـ  --  ننزيـتوزيـتو  --  نْـفُـُلنْـفُـُلررقُـقُـ  --

    التعبير اللغوي
الخبـرة باسـتخدام   االستفسار في إطار 

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 

التعبير عن صورة مرتبطة بالخبرة 
قلم في الصورة ( تتضمن عنصرا واحدا 

  )إلخ ...  أحمر
    تقدير أهمية الوصف السليم لـما يشاهد

  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

ـ   --فــوف  فــوف  رر( تعرف الكلمات  ـ كـ   --  ززرركـ
  ) ررخيـاخيـا

    )  ررخيـاخيـا( تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
٦  

  
  الحروف

  تجريد الحرف

) ر ر   (المبــادرة إلــى تشــكيل الحــرف 
  بالخامات

  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
  )ر ر 

  )ر ر   (تجريد الحرف 
  القصيرة) ر ر   (نطق أصوات الحرف 

٧  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

  التصنيف وفق خاصية واحدة 
  )حجم  -طول -نوع -لون( 
  

  االستمتاع بتصنيف األشياء
  

  التصنيف وفق خاصية واحدة
  

  تقدير فوائد تصنيف األشياء
  

٨  
  المقارنة

  
  المقارنة بين المجموعات لمعرفة 

المجموعة األكثر واألقل و المجموعتين 
  المتكافئتين 

بالمقارنة بين المجموعات االستمتاع 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  بين األشياء

  أشكال الفراغ الثالثي  ٩
الكرة  -الهرم  –شبه المكعب  –المكعب 

  االسطوانة -المخروط  –
تقدير قيمة أشكال الفراغ الثالثي في   التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي  جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي

  التصاميم المختلفة
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  األشكال الهندسية  ١٠

  –المنطقة المربعة (المناطق المستوية 
 –المنطقة المثلثة  –المنطقة المستطيلة 

  )الدائرية المنطقة 

االستمتاع باستخراج المناطق المستوية  
  من األشكال الهندسية

المساهمة في جمع أشكال هندسية  تمثل 
  المناطق المستوية

  تسمية المناطق المستوية
  التمييز بين المناطق المستوية

تقدير قيمة األشكال الهندسية في 
  الرسومات المختلفة

  األنماط  ١١
باستخدام شكلين أو األنماط الرياضية 

  لونين
  القدرة على إكمال األنماط الرياضية  االهتمام بتكوين األنماط الرياضية

تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين أو 
  لونين

  الشعور بأهمية األنماط الرياضية
االتجاه إلى اكتساب مهارة إكمال األنماط 

  الرياضية

  األعداد  ١٢

        رمزا ومدلوال        ) ٧( العدد 
  العد التكراري                          

  العد الترتيبي

  االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات
  المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر

  ) ٧( قراءة رمز العدد
السير على الخط المنقط الموضح لرمز 

  ) ٧( العدد 
( التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد 

٧ (  
  ) ٧( كتابة رمز العدد

  ٧ – ١العد التكراري من 
  العد الترتيبي من األول إلى السابع

  الترتيب التصاعدي والتنازلي

  تقدير فوائد معرفة األعداد
  

  النقود  ١٣
استخدام النقود المحلية من فئة الدينار و 

  دنانير ٥
  تقدير قيمة النقود  التمييز بين فئات النقود   االستمتاع بممارسة عملية البيع والشراء

١٤  
  المفاهيم اللغوية

  )اللغة اإلنجليزية ( 
  

  
  )RRRR( تعرف الحرف
        تجريد الحرف

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

  )RRRR(الحرف 

  )  RRRR( نطق صوت  الحرف 

    من مجموعة حروف)  RRRR( تمييز الحرف 

  
  اإلنجليزيةاإلقبال على تعلم اللغة 
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  من كلمة) RRRR    ( تجريد الحرف       الحروف

    بالخامات)  RRRR( تشكيل الحرف 

  الكلمات  ١٥

  
    تعرف الكلمات 

 )    Rice Rice Rice Rice ----    SupermarketSupermarketSupermarketSupermarket(  
  تجريد كلمة

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

    كلمتي 

 )    Rice Rice Rice Rice ----    SupermarketSupermarketSupermarketSupermarket(  
  

  
    ---- Rice Rice Rice Rice    (             نطق الكلمات

SupermarketSupermarketSupermarketSupermarket(  

    ---- Rice Rice Rice Rice    (         توظيف  الكلمتين

SupermarketSupermarketSupermarketSupermarket(    بجمل بسيطة  

  ) Rice Rice Rice Rice    (تجريد كلمة 

  
الكتساب مفردات جديدة في اللغة االتجاه 

  اإلنجليزية

  األعداد  ١٦

االستمتاع بألعاب وأنشطة لتعرف رمز   )7777(     تعرف رمز العدد
  ) 7777( العدد 

  )      7777(قراءة العدد 

  من مجموعة أعداد)  7777( تمييز العدد 

والمجموعة الدالة ) 7777    (الربط بين العدد 
  علية

  بالخامات)  7777( تشكيل العدد 

تعلم رموز األعداد باللغة اإلقبال على 
  اإلنجليزية
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١  

  .اإلحساس بالفخر أنه كويتي مسلم عربي  أنا كويتي عربي مسلم  الهوية الكويتية
المسـلمين فـي أفـراحهم    التفاعل مـع  

  .وأحزانهم
االستمتاع بسـماع األناشـيد الوطنيـة    

  .المثيرة للحماس

  .التعبير عن هويته الكويتية
  .التحدث شفهياً عن حبه لبلده الكويت

اللهم أجعل هذا البلد آمنـاً  (حفظ الدعاء 
  ).ومطمئناً وسائر بالد المسلمين

  الهوية الكويتية

٢  

  .االستفسار عن ألوان علم الكويت حديثاً  وألوانهعلم الكويت   علم الكويت
  .المشاركة في حماس في تحية العلم
  .اإلحساس بالفخر عند تحية العلم

  .حفظ النشيد الوطني
  .االلتزام بآداب تحية العلم

الحرص على احتـرام العلـم الكـويتي    
  .ووضعه في المكان الالئق

  علم الكويت

٣  
  .أسم األمير  حكام أمراء الكويت

  .اسم ولي العهد
االستفسار عن اسم أمير الكويت وولـي  

  .عهده األمين
التمكن من معرفة اسم األمير وولي عهده 

  .األمين
  .الحرص على طاعة أولي األمر

  حكام أمراء الكويت

٤  

  العيد الوطني  األعياد الوطنية
  عيد التحرير

االستفسار عن معرفة تاريخ العيد الوطني 
  .وعيد التحرير

بمشاهدة أفـالم وبـرامج عـن     االهتمام
  .األعياد الوطنية السابقة

ــاد  ــاالت باألعي ــي االحتف المشــاركة ف
  .الوطنية

االستماع إلى قصص البطولة والشجاعة 
  .والتضحية في سبيل الوطن

  .تصميم بطاقة تهنئة لألعياد الوطنية
  .ترديد األناشيد الوطنية

  األعياد الوطنية

٥  
.. أبراج الكويـت  (معالم الكويت الحديثة   معالم الكويت

.. المركــز العلمــي .. بــرج التحريــر 
االستفسار عن أسـماء معـالم الكويـت    

  .المختلفة
  .تسمية بعض معالم الكويت الحديثة

تصميم نماذج لمعالم الكويت من الخامات 
  معالم الكويت



68 

 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

المساهمة في عمل مشروع عـن معـالم     ).المتاحف
  .الكويت الحديثة

المشاركة في رحـالت لمعـالم الكويـت    
  .المختلفة

اإلحساس بالمتعة أثنـاء التقـاط صـور    
  .ت المختلفةلمعالم الكوي

  .المتنوعة
الحرص علـى آداب الزيـارة لمرافـق    

  .ومعالم الدولة

  التراث الكويتي  ٦

زي الرجل ـ زي المـرأة   (الزي الشعبي 
  )ـ زي البنت ـ زي الولد
  .االجتماعيةأزياء األفراح والمناسبات 

  :األلعاب الشعبية
  
  ).ألعاب األوالد ـ ألعاب البنات(

  :األهازيج الشعبية

اإلحساس بالفخر عنـد ارتـداء الـزي    
  .الكويتي

الميل إلـى معرفـة مسـميات األزيـاء     
  .الكويتية

  .الميل إلى اقتناء األزياء الشعبية القديمة
عن األلعاب ) أوبريت(االستمتاع بمشاهدة 

  .الشعبية القديمة
االستفسار عن أسماء األلعـاب الشـعبية   

  .القديمة
اإلحساس بالمتعة عند اللعـب باأللعـاب   

  .الكويتية القديمة
يـوم  (الميل إلى زيارة األماكن التراثيـة  

  ).بحار
المشاركة بعمل نماذج لـبعض األلعـاب   

  ).الدرباحة، المقصى(القديمة 
اإلحساس بالفرح عند ترديـد األهـازيج   

أزياء شعبية باستخدام الخامـات  تصميم 
  .المتنوعة

الحرص علـى ارتـداء الـزي الشـعبي     
فــي المناســبات والزيــارات (الكــويتي 
  ).االجتماعية

التمييز بين الزي الكويتي الشعبي وأزياء 
  .دول الخليج

التقاط صور لألطفـال بـالزي الشـعبي    
  .الكويتي

  .مطابقة بين الزي وظله
وألعاب البنـات  التمييز بين ألعاب األوالد 

  .قديماً
الحرص على اللعب فـي األلعـاب التـي    

  .تناسب جنسه
  .حفظ وترديد بعض األهازيج الشعبية

  .االعتزاز بالزي الكويتي
اإلقبال على ارتداء الزي الكـويتي فـي   

  ).المناسبات الدينية واالجتماعية(
  .اإلقبال على األلعاب الشعبية القديمة

  .تيالتمسك بالموروث الشعبي الكوي
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  .الشعبية

٧  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

  االستقبال اللغوي    االتصال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
ـ أََأ  --  ررصـوصـو  --  ررشـ عـاشـ عـا( (   --١١ ـ بـ اج اج رربـ
  ) ) ايـةُ ايـةُ رر  --ع ع رِرِشَـواشَـوا  --قُ قُ ررطُـطُـ  --
  --يقَةُ يقَةُ ددحـــــحـــــ  --  لُُلقـــــوقـــــوحـحـ( (   --٢٢
ـــتْـتْـمـمـ ــــح ـــ  --  فُفُـح ـــذَه ذَهبب  --  ددرر ع ع--  
  ))  رروِوِسـسـ  --ي ي نْدنْدجـجـ

إلى إثراء حصيلته اللغوية فيمـا  االتجاه 
    يتعلق ببلده الكويت

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
ثالث لعطف )  الواوالواو( استخدام حرف 

  في سياق جملة مفيدة كلمات
    تقدير أهمية الوصف السليم لـما يشاهد

٨  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  --  ررصــو صــو   --ع ع رِرِشـواشـوا  (تعرف الكلمات 
  ) يـةيـةرارا

    )ع ع رِرِشـواشـوا( تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
٩  

  
  الحروف

  تجريد الحرف

االهتمام بالسـير علـى الخـط المـنقط     
  )ر ر   (المشابه لشكل الحرف 

  (الحرف االستمتاع بألعاب لغوية حول 
  )ر ر 

  )ر ر   (تجريد الحرف 
القصـيرة  ) ر ر   (تجريد أصوات الحرف 

  من كلمات مسموعة
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١٠  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون (التصنيف وفق خاصية واحدة*
  )حجم –طول  –نوع 

  

  .االستمتاع بتصنيف األشياء*
  

  التصنيف وفق خاصية واحدة*
  

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*
  

١١  
  .المقارنة*
  
  

المقارنة بين المجموعات لمعرفة * 
 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 

  .المجموعتين المتكافئتين

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات * 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  .والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
جموعتين المجموعة األكثر واألقل والم

  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق *
  بين األشياء

  أشكال الفراغ الثالثي*  ١٢
 -الهرم  –شبه المكعب  –المكعب *

  .االسطوانة –المخروط  –الكرة 
الميل لجمع عينات من أشكال الفراغ *

  .الثالثي
الفراغ الثالثي في تقدير قيمة أشكال *  .التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي*

  .التصاميم المختلفة

١٣  
  المناطق المستوية*
  

 –المنطقة المربعة (المناطق المستوية *
 –المنطقة المثلثة –المنطقة المستطيلة 

  )المنطقة الدائرية

المساهمة في جمع أشكال هندسية تمثل *
  .مناطق مستوية

المشاركة في عمل تصاميم باستخدام *
  .المناطق المستوية

  .تسمية المناطق المستوية*
  .التمييز بين المناطق المستوية*

تقدير قيمة األشكال الهندسية في *
  .الرسومات المختلفة

  الطول*  ١٤
 –طويل  –اقصر من  –أطول من *

  قصير
  .أطوال األشياءتقدير فوائد معرفة *  ترتيب األشياء حسب الطول*  االهتمام بمقارنة أطوال األشياء*

  .حجوم األشياءتقدير فوائد معرفة *  ترتيب األشياء حسب الحجم*  االستمتاع بمقارنة حجم األشياء*  صغير -كبير  –أصغر من  –من  أكبر*  الحجم*  ١٥

  .األنماط*  ١٦
األنماط الرياضية باستخدام شكلين أو *

  .لونين
  .القدرة على إكمال األنماط الرياضية*  .االهتمام بتكوين األنماط الرياضية*

أنماط رياضية باستخدام شكلين  تكوين* 
  .أو لونين

  .الشعور بأهمية األنماط الرياضية *
االتجاه الكتساب مهارة إكمال األنماط *

  .الرياضية

  .األعداد*    ١٧
  .رمزا ومدلوال ٨العدد * 
  .العد التكراري*

  .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات* 
  بالعناصرالمشاركة بتمثيل األعداد *

  .٨قراءة رمز العدد* 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .تقدير فوائد معرفة األعداد*
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  .٨العدد  .العد الترتيبي*
  التعبير حركيا بما يوضح* 
  .٨رمز العدد  
  .٨كتابة رمز العدد *

  .٨إلى  ١العد التكراري من 
  .العد الترتيبي من األول إلى الثامن*
  .الترتيب ال تصاعدي والتنازلي*

١٨  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    KKKK    تعرف  الحرف* 

   تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف * 
    KKKK            الحرف

    KKKKنطق صوت  الحرف * 

    من مجموعة حروف KKKKتمييز الحرف* 

  من كلمة KKKKتجريد الحرف* 

    باستخدام الخامات  K K K Kتشكيل الحرف * 

    

  اإلقبال على تعلم* 
    االنجليزيةاللغة 

  الكلمات  ١٩

  KuwaitKuwaitKuwaitKuwait----    LoveLoveLoveLove     الكلمات     تعرف* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف * 
    KuwaitKuwaitKuwaitKuwait----    LoveLoveLoveLove    على كلمتي 

  KuwaitKuwaitKuwaitKuwait----    LoveLoveLoveLove    نطق الكلمات * 

    ----KuwaitKuwaitKuwaitKuwait----    LoveLoveLoveLove    توظيف  الكلمتين  * * * *

  بجمل بسيطة
    )KuwaitKuwaitKuwaitKuwait( تجريد كلمة*

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية

  األعداد  ٢٠
االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف على *      ٨تعرف رمز العد* 

    ٨رمز العدد 
    8888قراءة رمز العدد * 

  من مجموعة أعداد ٨تمييز العدد * 
والمجموعة الدالة  ٨الربط بين العدد* 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية
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  علية
    باستخدام الخامات ٨تشكيل العدد * 
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١  

  
  المواصالت

  
    

  
هو االنتقال من مكان :المواصالت     مفهوم

  إلى مكان آخر عبر وسيلة معينة مثل
السفن  –الطائرات   –السيارات ( 

  )إلخ....
    

  
االستفسار عن وسائل المواصالت  

    .المختلفة 
الميل إلى مشاهدة أفالم وبرامج عن 

    .وسائل المواصالت 
االهتمام بجمع صور ونماذج لوسائل  

    . المواصالت المختلفة 
االستمتاع بسماع قصص مرتبطة 

    .بالمواصالت 

  
االستماع إلى آيات قرآنيـة وأحاديـث    

  .فة مرتبطة بالخبرة شري
    .حفظ دعاء الركوب  

التمييز بين أصوات المواصالت المختلفة  
.    

ــين ســرعة  المواصــالت  ــة ب المقارن
    .المختلفة 

بناء نماذج لوسائل المواصالت باستخدام 
    .المكعبات 

تقليد حركـة وصـوت بعـض وسـائل     
    .المواصالت المختلفة 

  
تقدير قيمة العقل اإلنساني في اختراعه  

  .لوسائل المواصالت   
    

    

٢  

  
    أنواع المواصالت

  
  المواصالت البرية   

السـير  ( وسائل المواصالت البرية قديماً 
الجمـال ،  " الحيوانـات   –على األقـدام  

عربات صغيرة بدون  –" البغال ، الحمير 
    ) .محرك 

 -وسـائل المواصــالت البريـة حــديثاً   
 -السـيارات ( مركبات تعمل بالمحركات 

    )إلخ .....الطائرات  -السفن -القطارات

  
  

االستفســار عــن وســائل المواصــالت 
    .المختلفة القديمة والحديثة 

االستمتاع بقيادة دراجة أو سـيارة فـي   
    .ساحة الروضة 

الميــل إلــى القيــام بتجــارب  علميــة     
    مرتبطة بالخبرة 

المساهمة في عمل مجسـم أو تخطـيط   

  
  

  بناء أبراج و جسور من المكعبات
    الحرص على ترديد دعاء  الركوب  

الحرص على التقيد بالنظام وانتظار الدور 
    .المواصالت عند استخدام وسائل 

المقارنة بين أنواع المواصالت المختلفة  
.    

  .التمييز بين أجزاء السيارة 

  
  

بقواعد األمن والسـالمة أثنـاء   االلتزام 
    .ركوب وسائل المواصالت 

  .االلتزام بعالمات المرور اإلرشادية 
التعاون مع شرطي المرور فـي تنفيـذ   

    .قواعد المرور في الشارع 
المحافظة على نظافة وسائل المواصالت 

    . المختلفة 
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 –أشـكالها   –ألوانها (السيارات مختلفة 
    ) أحجامها 

الباب  –اإلطار  –المقود ( أجزاء السيارة 
  إلخ .....

 –حافلـة   –صـالون  ( أنواع السيارات 
    إلخ ..شاحنة 

    .الشارع مكان لسير السيارات 
 -شـوارع معبـدة   (  أنواع الشـوارع 

    )شوارع رملية غير معبدة 
حـزام   -إشارة المـرور ( قواعد المرور 

عالمـات   –األمان أماكن عبور المشـاة  
    إلخ  ...المرور اإلرشادية 

    المهن المرتبطة بالمواصالت البرية
عامل محطـة   –الميكانيكي  –السائق ( 

    ) إلخ .....الوقود
    :آداب ركوب السيارة

لمحافظة على نظافـة  ا -الجلسة اآلمنة 
  إلخ ...ترديد دعاء الركوب  -المركبة 

    المواصالت البحرية  
سفن ( وسائل المواصالت البحرية قديماً 

قــوارب تســير  –مراكــب  –شــراعية 
  إلخ ... بالمجداف 

    شارع أو مشروع يخدم الخبرة 
اإلحساس بالفرح عند اللعب بالطـائرات  

     الورقية
  .اإلنصات باهتمام لدعاء السفر 

المشاركة في رحالت جماعيـة مرتبطـة   
مركز  –الموانئ  –المطار ( بالمواصالت 

    )إلخ ...معارض السيارات  -اإلطفاء
    

تمثيل أدوار أصحاب المهـن المرتبطـة   
  .بالمواصالت 

    .التمييز بين عالمات المرور اإلرشادية 
القدرة على حل وتركيب نمـاذج لـبعض   

    .وسائل المواصالت 
ــة  ــارب علمي ــذ تج ــيابية ( تنفي االنس

السـطح المائـل والسـطح     –واالنحدار 
) الشارع المعبد والغير معبد  –المستوى 

.  
رسم أو عمل مجسم لطائرة أو سيارة أو 

  سفينة 
استخدام لعبة التراكيـب الخشـبية فـي    

  .تشكيل أشياء مرتبطة بالخبرة 
الربط بين وسائل المواصـالت وأمـاكن   

    .سيرها 
  .تسمية أنواع المواصالت المختلفة 

    

احترام العاملين فـي المهـن المتعلقـة    
    .بالمواصالت 

    .قيات ركوب السيارة التحلي بآداب وأخال
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( وسائل المواصالت البحريـة الحديثـة   
ــالوقود ــوارب تســير ب ــواخر -ق  -الب

    إلخ ..الغواصات  -العبارات
    .ان لرسو السفن الميناء مك

المهن المرتبطة بالمواصـالت البحريـة   
عامـل الشـحن    –البحـار   –القبطان (

    )إلخ ....
    :آداب ركوب السفينة 

ارتـداء    -عدم الجلوس على الحافة ( 
    )إلخ ....سترة النجاة 

    المواصالت الجوية
طـائرة   –طائرة حربية  -طائرة ركاب( 

 –طـائرة لنقـل البضـائع     -عامودية 
    )إلخ ... المنطاد

    ) النقل  -السفر( استخدامات الطائرات 
    .المطار مكان إلقالع وهبوط الطائرات 
    المهن المرتبطة بالمواصالت الجوية 

موظــف   –المضــيف  –الطيــار ( 
    )إلخ ....الجوازات

  :آداب ركوب الطائرة 
ربط حزام  –إتباع إرشادات طاقم الطائرة 

    )إلخ ...ترديد دعاء السفر  -األمان 
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٣  

  
    أهمية المواصالت

  
  :للمواصالت أهمية في 

توفير الوقت والجهـد   –سهولة التنقل (
  )إلخ ....

    :فوائد المواصالت 
  .نقل األفراد 

    .نقل األمتعة واألغذية والمواد 
 –اإلسعاف ( مساعدة األفراد والمجتمع 

    )إلخ ...النجدة  –المطافي 

  
االستمتاع بترديد أناشيد عن المواصالت 

 .    
اإلحساس بالمتعة عند القيـام بـرحالت   

    جماعية متعلقة بالخبرة 

  
    التعبير شفهيا عن أهمية المواصالت

    .الربط بين وسائل المواصالت وفوائدها 
تقليد حركة سير المواصالت المختلفة                                                       

  
الشعور بأهمية وجود المواصـالت فـي   

    حياتنا

٤  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  )ح ( أداء نشيد الحرف 

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
:  
طَّـةُ طَّـةُ حـحـمـمـ  --ةُ ةُ نَنَححشاشا  --ةُ ةُ فـلَـفـلَـااحح( (   --١١
  ))  ررمـامـاحـحـ  --  ممزازاحـحـ  --ةُ ةُ حـحـوولَـلَـ  --
٢٢--   ) )ساساييرـ طاطا  --ةُ ةُ ر ـ ِئـ   --  ررقــطا قــطا   --ةُ ةُ ررِئـ
  ))ةُ ةُ ررشـاشـاإِِإ  --اجـةُ اجـةُ رردد  --ةُ ةُ رراخـاخـبب

االتجاه إلى إثراء حصيلته اللغويـة فـي   
    مجال المواصالت

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 

وصـف مجموعة أشياء بكـلـمتين 
(  العطف واومتضادتين باستخدام 

  )إلخ ...  خفيفةالدراجة  وو ثقيلةالشاحنة 
    تقدير أهمية الوصف السليم لـما يشاهد
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٥  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  --ةُ ةُ فـلَـفـلَـحاحا  --ة ة حـحـلولو( تعرف الكلمات 
  ) زامزامحـحـ

اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة      ) ةةحـحـلولو( تجريد كلمة 
  العربية

٦  
  

  الحروف
  تجريد الحرف

  )حـ حـ   (الميل إلى تلوين الحرف 
  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 

  )  حـ حـ 
  )حـ حـ   (تجريد الحرف 

٧  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون (التصنيف وفق خاصية واحدة *
  )حجم –طول  –نوع 

  

  .االستمتاع بتصنيف األشياء*
  

  تقدير فوائد تصنيف األشياء*  التصنيف وفق خاصية واحدة*
  

٨  
المقارنة بين المجموعات لمعرفة *   .المقارنة*

 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 
  .المجموعتين المتكافئتين

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات * 
واألقل لمعرفة المجموعة األكثر 
  .والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق 
  .بين األشياء

  .المناطق المستوية*  ٩

 –المنطقة المربعة (المناطق المستوية *
 –المنطقة المثلثة –المنطقة المستطيلة 

  )المنطقة الدائرية

االستمتاع باستخراج المناطق المستوية *
  .من األشكال الهندسية

المساهمة في جمع أشكال هندسية تمثل *
  .مناطق مستوية

  .تسمية المناطق المستوية*
  .التمييز بين المناطق المستوية*

تقدير قيمة األشكال الهندسية في *
  .الرسومات المختلفة

  المسافة*  ١٠
االهتمام بمقارنة بعد األشياء عن شيء *  .قريب –بعيد  –اقرب من  –ابعد من *

  معين 
التمييز بين مسافة بعيدة ومسافة *

  .قريبة
المسافات بين تقدير فوائد معرفة *

  .األشياء
  .حجوم األشياءتقدير فوائد معرفة *  .ترتيب األشياء حسب الحجم*  االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء*  صغير –كبير  –من  أصغر –من  أكبر*  الحجم*  ١١
  .سرعة األشياءتقدير فوائد معرفة *مقارنة  سرعة وسائل المواصالت *االهتمام بترتيب وسائل  المواصالت * –سريع  –أبطأ من  –أسرع من *  السرعة*   ١٢
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  .المختلفة  .المختلفة حسب سرعتها  .بطيء

  األنماط*  ١٣
 األنماط الرياضية باستخدام شكلين او*

  .لونين
  .القدرة على إكمال األنماط الرياضية*  .االهتمام بتكوين األنماط الرياضية*

تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين * 
  .أو لونين

  .الشعور بأهمية األنماط الرياضية *
االتجاه الكتساب مهارة إكمال األنماط *

  .الرياضية

  األعداد*    ١٤

  .رمزا ومدلوال ٩العدد * 
  .التكراريالعد *
  .العد الترتيبي*

  .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات* 
  المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر*

  .٩قراءة رمز العدد* 
السير على الخط المنقط الموضح لرمز * 

  .٩العدد
التعبير حركيا بما يوضح مدلول العدد * 
٩.  
  .٩كتابة رمز العدد *

  .٩إلى  ١العد التكراري من 
  .الترتيبي من األول إلى التاسعالعد *
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  .تقدير فوائد معرفة األعداد*

١٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    PPPP    تعرف  الحرف* 

  تجريد  حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف * 
    PPPP            الحرف

    PPPP نطق صوت  الحرف* 

    حروف من مجموعة PPPP تمييز الحرف* 

  من كلمة PPPP تجريد الحرف* 

    باستخدام الخامات  P P P Pتشكيل الحرف * 

    اإلقبال على تعلم اللغة االنجليزية* 

  الكلمات  ١٦
  PlanePlanePlanePlane----    CarCarCarCar     تعرف الكلمات* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف * 
    PlanePlanePlanePlane----    CarCarCarCar                    على كلمتي 

  PlanePlanePlanePlane----    CarCarCarCar    نطق الكلمات  * 

بجمل     ---- PlanePlanePlanePlane----    Car Car Car Car    توظيف  الكلمتين  * * * *
    بسيطة

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية
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    )PlanePlanePlanePlane( تجريد كلمة *

  األعداد  ١٧

االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف على *      ٩تعرف رمز العد* 
    ٩رمز العدد  

    9999قراءة رمز العدد * 

  من مجموعة أعداد٩تمييز العدد * 
والمجموعة الدالة  ٩العددالربط بين * 

  علية
    باستخدام الخامات ٩تشكيل العدد * 

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة * 
    االنجليزية
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  جوانب خربة الرب للمستوى األول

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  والربيع البر  ١

  
ارتياد الناس البر في فصل الربيع عندما 

  يكون الجو جميال
  

( االحتياجات الالزمة عند الخروج للبـر  
  )خيام، أمتعة، أدوات، ألعاب، أطعمة 

  
التـزاور، الترفيـه،   ( للبر فوائد عديدة 

تكوين صـداقات، استكشـاف الطبيعـة،    
  )التأمل

  

  
  االستمتاع أثناء الخروج للبر

  
  
  الميل إلى التقاط صور أثناء خروجه للبر 
  

االهتمــام بتكــوين صــداقات وعالقــات 
  اجتماعية

  
تنمية العضالت من خالل نصـب خيـام   

  األطفال
الحرص على ممارسة بعـض األنشـطة   

  التي تقام بالبر 
المحافظة علـى سـالمته أثنـاء القيـام     

  بأنشطة البر المختلفة
  جمع أشياء تتعلق بالبر

  ألشياء التي تم جمعهاالمقارنة بين ا
حفظ بعض اآليات القرآنيـة واألحاديـث   

  الشريفة المتعلقة بالخبرة 

  
  تقدير عظمة الخالق في مظاهر خلقه

  
  

  غرس قيمة التعاون
  

  االتجاه إلى االعتماد على النفس
   

  حياة البادية  ٢

  
  حياة البدو في البر
  مظاهر حياة البادية

المسكن، الملـبس، المأكـل، المهـن،    (
  )العادات والتقاليد 

الحياة في البادية تختلف عن الحياة فـي  
  المدينة

أوجه التشابه واالختالف في حياة البادية 
  في الوطن العربي

  
  المشاركة في إعداد ركن عن حياة البادية

  االستمتاع بأداء رقصات شعبية
  )سامري، عرضة ( 

  مشاهدة أفالم متعلقة بالبر وحياة البادية
بسـماع قصـص عـن كـرم     االستمتاع 
  الضيافة

االنجذاب لالستماع إلى السيرة النبويـة  
  )الرعي(

  
  تمثيل مظاهر حياة البادية

المقارنة بين حياة في البادية والحياة في 
  المدينة

تنمية العضالت الدقيقة من خالل ممارسة 
المغــزل، الســدو ، ( بعــض األنشــطة 
  ) إلخ..الرحى، الصميل 

  
مل قسوة حيـاة  تقدير قيمة الصبر في تح

  البادية
  

  التحلي بمبدأ كرم الضيافة
  

  ����االعتزاز والفخر بمهنة الرسول 
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

٣  

  
  

  الحياة البرية
  
  

  
  حيوانات وحشرات وطيور البر

الخروف، الجمل، الضـب ،الجربـوع،   ( 
السحلية، الخنفسـاء،الفراش ،الصـقر،   

  )الحيارى 
  

  فوائد الحيوانات
  

  حيوانات البر الضارة
  )الثعبان، ألحصني العقرب، ( 
  

  النباتات البرية
  )الخ ...العرفج، النوير، الفقع، الخبيز( 
  

  
  االنجذاب إلى حيوانات البر المفيدة

  
  

االستفسار عن فوائـد و مضـار بعـض    
  الحيوانات

  
  الميل إلى استكشاف بعض نباتات  البر

  االستفسار عن نبات الفقع
  الميل إلى القيام بتجارب علمية مناسبة 

  )يف األزهار، التحنيط تجف( 
  

  
التمييز بين حيوانات البـر مـن حيـث    

  )المعيشة  –الشكل  –النوع (
  

  الربط بين الحيوانات وفوائدها
  

الحرص على عدم االقتراب مـن أمـاكن   
  تواجد الحيوانات الضارة

  
  تجنب إتالف زهور ونباتات البر

  
  

  االلتزام بقوانين ارتياد البر
  

  جمال الطبيعةتقدير أهمية المحافظة على 

٤  
المشاركة في أنشـطة للمحافظـة علـى      معرفة مفهوم التلوث البيئي  التلوث البيئي

  البيئة
  المحافظة على نظافة وجمال البر 

  تصميم مشروع عن البيئة
االتجاه اإليجابي نحـو المحافظـة علـى    

  البيئة
  

٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

  اللغوياالستقبال 

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

 تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات
:  

االتجاه إلى إثراء حصيلته اللغوية بكلمات 
    ترتبط بالخبرة
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة    االتصال اللغوي
  المشاركة في اإللقاء المعبر للنشيد

  ننـصـاـصـاحح  --يـةُُ يـةُُ حـحـ  --  لُُلاابـبـحـحـ( (   --١١
  ))    ررجـجـحـحـ  --ة ة ررفـفـحـحـ  --  ببحـحـسـسـ  --
  لُّلُّظـظـ  --  ببااررتُـتُـ  --  بِـُلبِـُلإإ  --  ببعشْعشْ( (   --٢٢
  ))كَـةُ كَـةُ رربِـبِـ  --  ببضـضـ  --

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (االستفهام أدوات 

التعبير عن صـورة مرتبطـة بـالخبرة    
( واو العطف تتضمن عنصرين باستخدام 

...  كتـاب أزرق  وو قلم أحمرفي الصورة 
  )إلخ 

    تقدير أهمية اإلبداع في التعبير

  
  

  الكلمات
    تعرف الكلمات

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

  --ب ب حـحـسـسـ  --جـر جـر حـحـ  (تعرف الكلمات 
  )صـان صـان حـحـ

    ) صـانصـانحـحـ( تجريد كلمة 
اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  

  العربية
٦  

  
  الحروف

  تجريد الحرف

) حــ  حــ    (المبادرة إلى تشـكيل الحـرف   
  بالخامات

  (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف 
  )حـ حـ 

  )حـ حـ   (تجريد الحرف 
  القصيرة) حـ حـ   (نطق أصوات الحرف 

٧  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 -لون(التصنيف وفق خاصية واحدة      
  )حجم–طول  - نوع

  تقدير فوائد تصنيف األشياء  التصنيف وفق خاصية واحدة  االستمتاع بتصنيف األشياء

٨  
  المقارنة
  

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  المتكافئتين 

بالمقارنة بين المجموعات االستمتاع 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة 
المجموعة األكثر واألقل والمجموعتين 

  المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوراق 
  بين األشياء
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

٩  
  العالقات المكانية

  
خلف  –أمام  –بجانب  –خارج  –داخل 

  تحت - فوق  –
  التمييز بين العالقات المكانية  االستفسار عن العالقات المكانية

االتجاه إلدراك الفوارق المكانية بين 
  األشياء

  المسافة  ١٠
  قريب  -بعيد  –أقرب من  –أبعد من 

االهتمام بمقارنة بعد األشياء عن  شئ 
  معين

  التمييز بين مسافة بعيدة ومسافة قريبة
المسافات بين تقدير فوائد معرفة *

  .األشياء

١١  
  الحجم
  

  صغير - كبير  –أصغر من  –كبر من أ
  

  االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء
  

  ترتيب األشياء حسب الحجم
  

  .حجوم األشياءتقدير فوائد معرفة *

١٢  
  السرعة
  

  بطئ -سريع  –أبطأ من  –أسرع من 
  

  االهتمام بمقارنة سرعة األشياء
  

  األشياء حسب السرعةترتيب 
  

  .سرعة األشياءتقدير فوائد معرفة *

١٣  
  األنماط
  

األنماط الرياضية باستخدام شكلين أو 
  لونين

  القدرة على إكمال األنماط الرياضية  االهتمام بتكوين األنماط الرياضية
تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين أو 

  لونين

  الشعور بأهمية األنماط الرياضية
الكتساب مهارة إكمال األنماط االتجاه 
  الرياضية

١٤  
  األعداد
  

  .العدد صفر رمزا ومدلوال* 
  .العد التكراري*
  .العد الترتيبي*

  .قراءة رمز العدد صفر *   االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات
  .) ٠( كتابة رمز العدد *
  .٩إلى  ٠العد التكراري من *
  .العد الترتيبي من األول إلى التاسع*
  .الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  تقدير فوائد معرفة األعداد

١٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

  
  )GGGG( تعرف الحرف
  تجريد الحرف 

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

  )GGGG(الحرف 
  

  )  GGGG( نطق صوت  الحرف

    من مجموعة حروف)  GGGG( تمييز الحرف

  من كلمة) GGGG( تجريد الحرف

  
  اإلقبال على تعلم اللغة اإلنجليزية
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  بالخامات)   G G G G(تشكيل الحرف 

  الكلمات  ١٦

  
    تعرف الكلمات 

 )    Goat Goat Goat Goat ––––    Tent Tent Tent Tent ----    CamelCamelCamelCamel(  
  تجريد كلمة

  
المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف 

    الكلمات 

 )    Goat Goat Goat Goat ––––    Tent Tent Tent Tent ----    CamelCamelCamelCamel(  
  

    ---- Goat Goat Goat Goat ––––    Tent Tent Tent Tent    (              نطق الكلمات

CamelCamelCamelCamel(  

    ---- Goat Goat Goat Goat ––––    Tent Tent Tent Tent    (     توظيف  الكلمات

CamelCamelCamelCamel(        بجمل بسيطة  

  ) Goat Goat Goat Goat    (تجريد كلمة 

  
  

االتجاه الكتساب مفردات جديدة في اللغة 
  اإلنجليزية

  األعداد  ١٧

  
  )10101010(     تعرف رمز العدد

  
االستمتاع بألعاب وأنشطة لتعرف رمز 

  ) 10101010( العدد 

  ) ١٠( قراءة رمز العدد 
  من مجموعة أعداد)  10101010( تمييز العدد 

والمجموعة الدالة ) 10101010    (العدد الربط بين 
  علية

  بالخامات)  10101010( تشكيل العدد 

  
  

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة 
  اإلنجليزية
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  جوانب خربة البحر للمستوى األول

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

١  

البيئة البحرية مكونات 
شاطئ البحر ـ قاع (

  )الخ.. البحر 

  .االستمتاع بجمال البحر وهدوئه
المشاركة في عمل المشروع عن البيئـة  

  .البحرية
  .االنجذاب بمشاهدة فيلم عن قاع البحر

المشاركة في رحلة إلى المركز العلمـي  
  .وشاطئ البحر

اإلحساس بالمتعة فـي مجمـع القواقـع    
  .واألصداف

الشاطئ والبحر وما له عالقة الربط بين 
  .به

  التقاط بعض الصور أثناء الرحلة
القدرة على بنـاء بيـوت مـن الرمـال     

  والتشكيل باستخدام القوالب
  التحدث عن البيئة البحرية

تنفيذ أعمال فنيـة باسـتخدام القواقـع    
  واألصداف

شاطئ البحر ـ (مكونات البيئة البحرية   تقدير عظمة الخالق
  )الخ.. قاع البحر 

٢  

  للغذاء ، للشرب
  األنشطة والهوايات
  للسفر والتجارة

االستمتاع بمشاهدة أفـالم عـن البحـر    
  .وفوائده

االهتمام بمتابعة أفـالم عـن الهوايـات    
ــة  ــيات البحريـ ــباق (والرياضـ سـ

  )الخ..التجديف
اإلحساس بالمتعة عن ممارسة األنشـطة  

  .والهوايات البحرية المختلفة
والتجـارة  سماع قصـص عـن السـفر    

  .البحرية

  .التمييز بين الماء المالح وماء الشرب
إعداد أطباق مـن األسـماك والربيـان    

  ).... السلطة (
  .الحرص على السباحة بمالبس البحر

حفظ بعض اآليات القرآنيـة واألحاديـث   
  .الشريفة المتعلقة بالخبرة

التعبير عما يفضل من أنشطة وهوايـات  
  .بحرية

  ن والسالمة في البحرااللتزام بقوانين األم
  التمسك بنظم ولوائح ارتياد البحر

  للغذاء ، للشرب
  األنشطة والهوايات

  للسفر والتجارة

٢  
  الصيد قديماً ـ حديثاً
  الغوص قديماً ـ حديثا

االستمتاع بمشاهدة أفـالم عـن المهـن    
  .المرتبطة بالبحر قديماً وحديثاً

الميل إلى معرفـة أدوات الصـيد قـديماً    

  .التحدث عن الغواص وما يرتديه
  .التفريق بين أدوات الغواص والصياد

  .تقليد حركة الصياد أو الغواص

االعتزاز بكفـاح األجـداد واآلبـاء فـي     
  .الماضي

  الصيد قديماً ـ حديثاً
  الغوص قديماً ـ حديثا



86 

 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  .وحديثا
المشاركة في مشاهد تمثيلية عن المهـن  

  .المرتبطة بالبحر

  .حفظ أناشيد عن الخبرة
  .تسمية بعض أسماك الخليج

٤  

التلـــوث البحـــري 
مظاهره ـ أسبابه ـ   (

  )أثره

المشاركة في حمالت تطوعيـة لتنظيـف   
  شاطئ البحر

االنجذاب إلى مشاهدة أفالم علمية عـن  
  التلوث

  .المحافظة على نظافة وجمال البحر
  .تصميم مشروع عن البيئة البحرية

تقدير أهمية المحافظة على البيئة 
  .البحرية

مظـاهره ـ أسـبابه ـ     (التلوث البحري 
  )أثره

٥  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة العربية ( 

  
  

    االتصال اللغوي
  االستقبال اللغوي

  االستمتاع بأحداث قصة 
  الميل إلى تسمية شخصيات القصة

االهتمام بذكر حدث أو موقف أعجبه في 
  القصة 

  المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة
  اإللقاء المعبر للنشيدالمشاركة في 

  االستماع إلى قصة حول الخبرة 
  أداء نشيد مرتبط بالخبرة

تكوين حصيلة لغوية شفهية من الكلمات 
 :  
ـ   --ةُ ةُ حـحـااسبسب  --  ررحـحـبـبـ( (   --١١ ـ ح   --وتُ وتُ ح
  ))وض وض حـحـ  --  ِلبِلبااححطَـطَـ  --  ححلْـلْـمـمـ
ـ   --قَواقـع  قَواقـع    --  ررصخوصخو( (   --٢٢ ـ شاطـ   --  ئُُئشاطـ

  ))ةُ ةُ نَـنَـيـيـسفـسفـ  --غَـوص غَـوص   --ةُ ةُ رراانّـنّـصـصـ

االتجاه إلى إثراء حصيلته اللغوية بكلمات 
    ترتبط بالخبرة

    التعبير اللغوي
االستفسار في إطار الخبـرة باسـتخدام   

    )ما ما   -من من   -هل هل   (أدوات االستفهام 
التعبير عن صـورة مرتبطـة بـالخبرة    

  واو العطفتتضمن عنصرين باستخدام 
    تقدير أهمية اإلبداع في التعبير

٦  
  

  الكلمات
    الكلماتتعرف 

ــات   ــة الكلم ــوين لوح ــتمتاع بتك االس
  والحروف

ـ   --وض وض حـحـ( تعرف الكلمات  ـ مـلـ   --  ححمـلـ
  )لب لب حاحاطـطـ

    ) ححمـلـمـلـ( تجريد كلمة 

اإلقبال على تعلم كلمات وحروف اللغـة  
  العربية
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

٧  
  

  الحروف
  تجريد الحرف

االهتمام بالسـير علـى الخـط المـنقط     
  )ح ح   -حـ حـ   (المشابه لشكل الحرف 
  (لغوية حول الحرف االستمتاع بألعاب 

  )ح ح   -حـ حـ 

  )ح ح   (تجريد الحرف 
القصـيرة  ) ح ح   (تجريد أصوات الحرف 

  من كلمات مسموعة

٨  
  المفاهيم الرياضية

  )الرياضيات ( 
  التصنيف

 –لون (التصنيف وفق خاصية واحدة*
  )حجم –طول  –نوع 

  .االستمتاع بتصنيف األشياء*
  

  التصنيف وفق خاصية واحدة*
  

  تصنيف األشياءتقدير فوائد *
  

٩  
المقارنة بين المجموعات لمعرفة *   .المقارنة*

 –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 
  .المجموعتين المتكافئتين

االستمتاع بالمقارنة بين المجموعات * 
لمعرفة المجموعة األكثر واألقل 

  .والمجموعتين المتكافئتين

المقارنة بين المجموعات لمعرفة *
األكثر واألقل والمجموعتين المجموعة 
  .المتكافئتين

تقدير قيمة المقارنة في معرفة الفوارق *
  بين األشياء

  العالقات المكانية*  ١٠
أمام   -بين  –بجانب  –خارج  –داخل *
  .تحت  –فوق  –خلف   –

  .التمييز بين العالقات المكانية*  .االستفسار عن العالقات المكانية*
  

المكانية بين  االتجاه إلدراك الفوارق
  األشياء

  المسافة*  ١١
االهتمام بمقارنة بعد األشياء عن شيء *  .قريب –بعيد  –اقرب من  –بعد من أ*

  .معين
التمييز بين مسافة بعيدة ومسافة *

  .قريبة
المسافات بين تقدير فوائد معرفة *

  .األشياء
  .حجوم األشياءتقدير فوائد معرفة *  الحجمترتيب األشياء حسب *    صغير -كبير  –صغر من أ –كبر من أ*  الحجم*  ١٢
  .سرعة األشياءتقدير فوائد معرفة *  .ترتيب األشياء حسب السرعة*  .االهتمام بمقارنة سرعة األشياء*  بطيء –سريع  –أبطأ من  –أسرع من *  السرعة*  ١٣

  .األنماط*  ١٤
األنماط الرياضية باستخدام شكلين أو *

  .لونين
  .القدرة على إكمال األنماط الرياضية*  .األنماط الرياضيةاالهتمام بتكوين *

تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين * 
  .أو لونين

  .الشعور بأهمية األنماط الرياضية *
االتجاه الكتساب مهارة إكمال األنماط *

  .الرياضية
  .تقدير فوائد معرفة األعداد*  .١٠قراءة رمز العدد*   .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات*   .رمزا ومدلوال ١٠ العدد*   .األعداد*    ١٥
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  .العد التكراري*
  .العد الترتيبي*

تمرير القلم على الخط المنقط الموضح *   المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر*
  .١٠لرمز العدد

التمثيل حركيا بما يدل على رمز العدد * 
١٠  
  .١٠كتابة رمز العدد *
  .١٠إلى  ١العد التكراري من *
  .لى العاشرالعد الترتيبي من األول إ*
  الترتيب التصاعدي والتنازلي*

  النقود*  ١٦
استخدام النقود المحلية من فئة دينار *

  .وخمسة وعشرة دنانير
  .تقدير قيمة النقود*  التمييز بين فئات النقود*  االستمتاع بممارسة البيع والشراء*

١٧  

  المفاهيم اللغوية
  )اللغة اإلنجليزية ( 

  
  الحروف

    FFFFتعرف  الحرف* 

  تجريد حرف* 
    

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف * 
    FFFFالحرف

    FFFFنطق صوت  الحرف* 

    من مجموعة حروف FFFFتمييز الحرف* 

  من كلمة FFFFتجريد الحرف* 

    باستخدام الخامات  F F F Fتشكيل الحرف * 

  اإلقبال على تعلم* 
    اللغة االنجليزية

  الكلمات  ١٨

  Fish Fish Fish Fish ––––    SeaSeaSeaSea    تعرف الكلمات* 
    تجريد كلمة*

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف * 
    ---- Fish Fish Fish Fish ----    Sea Sea Sea Sea                على كلمتي

    Fish Fish Fish Fish ----SeaSeaSeaSeaالكلمات     نطق * 

بجمل  Fish Fish Fish Fish ----    Sea Sea Sea Sea    توظيف  الكلمتين  * * * *
  بسيطة

    )FishFishFishFish(  تجريد كلمة*

االتجاه الكتساب مفردات جديدة باللغة * 
    االنجليزية

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغة *     10101010----1111قراءة رموز  األعداد من * االستمتاع بألعاب وأنشطة للمراجعة *     ١٠ -١مراجعة األعداد من *   األعداد  ١٩
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

من مجموعة  10101010 -١تمييز األعداد *     ١٠-١األعداد من 
  أعداد
 ١٠-١الربط بين األعداد * 

    والمجموعات الدالة عليهم

    االنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
� �
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أساليب وطرق تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات واللغة أساليب وطرق تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات واللغة 
  اإلجنليزيةاإلجنليزية
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  :اللغة العربية  - أ 
  ::  منهج اللغة العربية يف مرحلة رياض األطفال للمستوى األولمنهج اللغة العربية يف مرحلة رياض األطفال للمستوى األول  --أوال أوال 

  
األطفال للمستوى األول وفقا للهيكل البنائي لخبـرات  تم بناء منهج اللغة العربية في مرحلة رياض 

  :الرياض ، الذي يتضمن جوانب الخبرة اآلتية 
  .  االهتمامات والميول)  ٣.  المفاهيم الفرعية)  ٢.  المفاهيم األساسية)  ١
  .  االتجاهات والقيم)  ٥.  المهارات والعادات)  ٤

ذه المرحلة ، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف اللغة العربيـة  وذلك تحت مظلة فلسفة تعليم اللغة العربية في ه
  .المنشودة وكفاياتها المطلوبة 

  :وقد تم تحديد المفاهيم األساسية للغة العربية على النحو اآلتي   
  . الحروف)  ٣     . الكلمات)  ٢     . االتصال اللغوي)  ١

  :لى النحو اآلتي وتم اشتقاق المفاهيم الفرعية من المفاهيم األساسية السابقة ع
  
  : : االتصال اللغوي االتصال اللغوي   --١١
وهو مفهوم يقوم على فن االستماع ، حيث يتم االستماع إلى النصوص المتمثلـة   :االستقبال اللغوي  -أ 

 نطقيستمع إلى  ، إذالطفل  شفهية عند، وفيه يتم استهداف تكوين حصيلة لغوية  والحواراتفي القصص 
توظيفها في جمل رددها ، باإلضافة إلى مساعدتهم على إدراك معناها عن طريق ــالكلمات من المعلمة وي

  .ربطها بالصور أو ما يناسب من وسائل توضح معاني الكلمات مفيدة أو 
وهو مفهوم يقوم أساس على فن التحدث ، وقد تم إدراج بعض المهارات اللغوية  :التعبـري اللغـوي  -ب 

  . طيع من خاللها البدء في تنمية قدرته على التعبير بلغة فصيحةالمناسبة لمستوى نضج الطفل ، يست
  
  ::الكلمات الكلمات   --٢٢
يتم تدريب الطفل تحت هذا المفهوم في وقفة مخصصة على تعرف ثالث كلمات بسيطة  :تعرف الكلمات  -

 مستمدة من حصيلته اللغوية الشفهية ، وذلك في كل خبرة ، في خطوات متدرجة ، فيستمع إليها ، ويرددها
، ويدرك معانيها ، ويميز الواحدة عن األخرى بصريا ، ويتم استثمار هذه الكلمات في التدريبات الالحقـة  

يتم تدريب الطفل على تعرف كلمة ) تالية ( على تجريد الكلمة وتجريد الحرف ، وفي وقفة مخصصة أخرى 
لكلمة ، وتمييزها من كلمات أخرى من الكلمات الثالث السابقة تعرفا تاما ، بحيث يتمكن الطفل من قـراءة ا

متى رأى رسمها الكتابي ، إضافة إلى ترسخها في ذاكرته إلى مدى بعيد ، ويتم تجريد هذه الكلمـة وفقـا   
  .لخطوات التصور البصري ، وهي تتضمن الحرف المستهدف المراد التدريب على التمكن منه الحقا 
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  ::احلروف احلروف   --٣٣
تعرف الحرف تعرفا تاما ، نطقا ورسما ، يمكّن الطفل من نطق الحرف  هذا المفهوم يعني :جتريد احلرف  -

، وتمييزه من حروف أخرى متى رأى رسمه الكتابي في مواضعه المختلفة من الكلمات ، إضافة إلى تعرف 
أصواته القصيرة في تدريبات الحقة تقوم على ترديد األصـوات ، وتمييز الصوت في كلمة تشتمل عليـه  

إليها من قبل المعلمة أكثر من مرة ، ويتم تجريد الحرف من كلمة التصور البصـري التـي    بعد أن يستمع
  .تدرب قبل ذلك ، وذلك وفق خطوات التصور البصري للحرف 

( ويراعى في التدريـب على أصوات الحرف القصـيرة مفتـوحا ومضـموما ومخفـــوضا    ����
  :ما يأتي ) مكسورا 
حيث يتم التدريب علـى  ( القصيرة من الخبرة التعليمية الثانية البدء في التدريب على األصوات  -

  ) .التمكن من الحرف في ثالث خبرات تعليمية متتالية 
( التدريب يكون سماعيا ، وعرض الكلمات المتضمنة أصوات الحرف أو اإلتيان بها يكون شفهيا  -

  ) .ات الحرف القصيرة وتتم االستفادة من كلمات الحصيلة اللغوية الشفهية التي تتضمن أصو
  .ال يتم تشكيل الكلمات أو الحروف أمام األطفال بأي حال  -
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  ::الكفايات األساسية والفرعية للغة العربية الكفايات األساسية والفرعية للغة العربية   --ثانيا ثانيا 
  

املفاهيم املفاهيم 
  األساسيةاألساسية

املفاهيم املفاهيم 
  الفرعيةالفرعية

  الكفايات الفرعيةالكفايات الفرعية  الكفايات األساسيةالكفايات األساسية

وي
للغ

ل ا
صا
الت
ا

وي
للغ

ل ا
صا
الت
ا

  

وي
للغ

ل ا
قبا

ست
اال

وي
للغ

ل ا
قبا

ست
اال

  

  ::األساسية األولى األساسية األولى الكفاية الكفاية 
استمع إليها تعبر عن استمع إليها تعبر عن قصة قصة محتوى محتوى   يفهميفهم  --

بلغة صحيحة مناسبة لمستواه بلغة صحيحة مناسبة لمستواه تُروى تُروى الخبرة الخبرة 
  ..اللغوي في حدود ثالث دقائق اللغوي في حدود ثالث دقائق 

  ..استمع إليه استمع إليه   يسمي شخصيات من قصةيسمي شخصيات من قصة  --
  ..استمع إليها استمع إليها   في قصةفي قصة  يحدد معاني كلماتيحدد معاني كلمات  --
  ..استمع إليها استمع إليها   يذكر حدثا معينا أو موقفا أعجبه من قصةيذكر حدثا معينا أو موقفا أعجبه من قصة  --
  ..استمع إليها استمع إليها   سرد أحداث قصةسرد أحداث قصة  يعيديعيد  --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
ـ   -- ـ يكون حصيلة لغ ـ ــيكون حصيلة لغ ـ وية شفه ية فـي  ية فـي  ــوية شفه

  ..يدرك معانيها يدرك معانيها ) ) كلمة كلمة   ١٥٠١٥٠( ( حــدود حــدود 

  ..يستمع إلى كلمات مرتبطة بالخبرة بلغة عربية سليمة الضبط يستمع إلى كلمات مرتبطة بالخبرة بلغة عربية سليمة الضبط   --
  ..يردد الكلمات التي استمع إليها بصورة صحيحة يردد الكلمات التي استمع إليها بصورة صحيحة   --
  ..يتعرف معاني الكلمات التي استمع إليها يتعرف معاني الكلمات التي استمع إليها   --

الل
 A
عب
الت

الل
 A
عب
الت

غغ
ويوي   

  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
تراكيب تراكيب شفهياً بلغة سليمة باستخدام شفهياً بلغة سليمة باستخدام   يعبريعبر  --

، وذلك فـي حـدود   ، وذلك فـي حـدود     وأساليب لغوية معينةوأساليب لغوية معينة
  ..ثالث كلمات ثالث كلمات كلمتين أو كلمتين أو جملة مكونة من جملة مكونة من 

  ..  ))  هذههذه  --هذا هذا   ((أسماء اإلشارة أسماء اإلشارة   يستخدميستخدم  --
  ..  ))أنت أنت   --  أنتَأنتَ  --أنا أنا   ((الضمائر الضمائر   يستخدميستخدم  --
  ..ياء المتكلم ياء المتكلم   يستخدميستخدم  --
  ..يصف مجموعة أشياء بكلمة محددة يصف مجموعة أشياء بكلمة محددة   --
  ..لعطف كلمات لعطف كلمات ) ) الواو الواو ( ( يستخدم حرف يستخدم حرف   --
  ..يذكر مصادر أصوات يستمع إليها يذكر مصادر أصوات يستمع إليها   --
  ..يعبر عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة يعبر عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة   --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
يستفسر شفهيا عن تفاصيل ما اسـتمع  يستفسر شفهيا عن تفاصيل ما اسـتمع    --

  ..وشاهده بلغة سليمة وشاهده بلغة سليمة إليه إليه 

  ..لتعيين الموقف من معلومة إثباتاً أو نفياً لتعيين الموقف من معلومة إثباتاً أو نفياً ) ) هل هل ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --
  ..عن األشخاص عن األشخاص ) ) من من ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --
  ..للتعرف إلى األشياء للتعرف إلى األشياء ) ) ما ما ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --

ت
ما
كل
ال

ت
ما
كل
ال

  

ت
ما
كل
 ال
ف
عر
ت

ت
ما
كل
 ال
ف
عر
ت

  
  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 

من حصيلته اللغوية من حصيلته اللغوية يميز كلمات مستمدة يميز كلمات مستمدة   --
، ويقرؤها ، ويقرؤها ) ) كلمة كلمة   ٣٦٣٦( ( الشفهية في حدود الشفهية في حدود 

..  

  ..يتعرف معاني ثالث كلمات استمع إليها في إطار الخبرة يتعرف معاني ثالث كلمات استمع إليها في إطار الخبرة   --
  ..يميز بصريا بين رسم الكلمات الثالث يميز بصريا بين رسم الكلمات الثالث   --
  ..يقرأ الكلمات الثالث قراءة صحيحة يقرأ الكلمات الثالث قراءة صحيحة   --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
) ) كلمـة  كلمـة    ١٢١٢( ( يتعرف كلمات في حـدود  يتعرف كلمات في حـدود    --

  ..تاماً تاماً   تعرفاًتعرفاً

  ..يقرأ الكلمة بعد االستماع إلى قراءتها يقرأ الكلمة بعد االستماع إلى قراءتها   --
  ..يميز الكلمة من مجموعة كلمات مختلفة ومتشابهة يميز الكلمة من مجموعة كلمات مختلفة ومتشابهة   --
  ..  تعبيرهتعبيرهيوظف الكلمة في جملة مفيدة من يوظف الكلمة في جملة مفيدة من   --
  ..يحاكي رسم الكلمة يحاكي رسم الكلمة   --

ف
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  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
) ) ح ح   --ر ر   --م م   --أ أ ( ( يتعرف الحــروف  يتعرف الحــروف    --

  ..نطــقا ورسما نطــقا ورسما 

  ..يجرد الحرف من كلمات مختلفة يجرد الحرف من كلمات مختلفة   --
  ..ينطق الصوت القصير للحرف كما ورد في كلمات تعرف إليها ينطق الصوت القصير للحرف كما ورد في كلمات تعرف إليها   --
  ..يحاكي رسم الحرف يحاكي رسم الحرف   --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
) ) ح ح   --ر ر   --م م   --أ أ ( ( يربط بين الحـروف  يربط بين الحـروف    --

  ..وأصواتها القصيرة سماعيا وأصواتها القصيرة سماعيا 

  ..ينطق األصوات القصيرة للحرف ينطق األصوات القصيرة للحرف   --
  ..القصيرة للحرف القصيرة للحرف يأتي بكلمات تتضمن األصوات يأتي بكلمات تتضمن األصوات   --
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  : تدريب على اكتساب املهارات اللغويةالأساليب وطرائق  -ثالثًا 
  

يقوم منهج اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال على منظومة متكاملة من االهتمامات والميـول  
خالل ذلك إلى وضع أفضل األسـاليب لـتعلم    والمهارات والعادات واالتجاهات والقيم اإليجابية ، ويتجه من

اللغة واكتسابها ، في ظل االهتمام بإعداد بيئة تعليمية غنية بالمواقف والخبرات ، ويسعى إلى إكساب طفل 
الروضة التعبيرات الصحيحة والتراكيب الميسرة المناسبة لمستوى نضجه العقلي والمتصلة بحياته ومحيطه 

اع والتحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاتـه ، وتكـوين حصـيلة    االجتماعي ، عن طريق االستم
لتمثل محتوى مرجعيا لتعلم الكلمات والحروف ، بما يشمل ذلـك مـن    -من خالل ذلك  -لغـوية شفهية 

توجه إلى إكسابه المهارات األولية في مجالي القراءة والكتابة ، مع إتاحة الفرص المناسبة لتنمية خيالـه  
  .اته اإلبداعية الكامنة وتفتح طاق

والتكـرار ، أي أن يكـون   ) التقليد ( والبدء في تعلم اللغة يكون باالستماع والمشاهدة والمحاكاة 
الطفل في موضع التلقي ، بحيث يتلقى اللغة في مختلف مستوياتها ، تراكيب ومفردات وأصـوات حـروف   

تدريبات على التمكن من مهاراتها األولية ، وقـد  ضمن الكلمات ، حتى يكون رصيدا لغويا يعينه في أثناء ال
رأى واضعو المنهج أن تعلم اللغة وفق الكفايات اللغوية المقررة في هذه المرحلة يتحقق في وفق ما يأتي 

الذي يقوم على اتخاذ المعلم قرار اختيـار النظـام   " منهج األسلوب المطور"من مفردات أداء تناسب فلسفة 
قدراته واحتياج كل طفل وقدراته ، والتي تراعي أن يؤخذ بعين االعتبار الخبـرات   المناسب والمالئم وفق

  :التي مر بها الطفل خالل بيئته األسرية ومجتمعه 
  

  : األداءأساليب  - أوال
                            االستماع إلى قصة  -١

  .البدء بمثير مناسب  -  
  .المناسبة عرض القصة بمصاحبة المؤثرات واستخدام الوسائل  -
  : مناقشة األطفال فيما استمعوا إليه وفقا لما يأتي  -

  .أن يسمي شخصيات من القصة  -
)  ٣ - ٢( أن يحدد معاني كلمات من القصة تذكرها المعلمة شفهيا في حـدود   -

  .كلمات ، مع مساعدة األطفال عن طريق الوسائل المناسبة 
  .القصة أن يذكر حدثا معينا أو موقفا أعجبه من  -
ـ أن يعيد سرد أحداث القصة مستعينا بما يقدم إليه من وس - بالتـدرج  ( ائل ـــ

  ) .ومستويات األطفال رات ـحسب الخب
  :ة عرض القص متطلبات ����
  .اإلعداد الذهني المتكامل للقصة ، واإللمام التام بتفاصيلها  -
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  .الخارجية المؤثرة في إصغاء األطفال إيجاد المناخ المالئم لسـرد القصة ، واستبعاد العوامل  -
  .سرد القصة باللغة الفصيحة الميسرة  -
سرد القصة بصوت واضح وبطريقة معبرة ومشوقة يتفاعل فيها الصوت واإليماءات والمالمح مـع   -

  .األحداث والمواقف 
  .عرض القصة مع المؤثرات الخاصة ، واستخدام الوسائل المناسبة  -
  .قطيع في سرد القصة ، وتجنب السرعة في السرد أو البطء فيه تجنب التجزيء والت -
  .عدم اإلطالة في السرد ، أو اختصاره ، ومراعاة أن يكون في حدود ثالث دقائق  -
  .يمكن إعادة سرد القصة لوضع الموقف التعليمي في ظروف أفضل  -
  :ة لقصل الفنيةشروط ال ����
يكون عدد شخصيات القصة فـي حـدود ثـالث    أن تتضح الشخصية الرئيسة في القصة ، وأن  -

  .شخصيات 
  .أن يكون المكان مرتبطا بالخبرة ، وأن ال تتضمن القصة أكثر من مكانين  -
  .أن تقع األحداث في زمن واحد ، على أن تحتوي القصة على حدث أو حدثين فقط  -
  .أن تتضمن القصة قيمة أساسية ، وفكرة محددة  -
وقريبة إلى ذهن الطفل ، كلمة واضحة ويسيرة )  ١٠٠ - ٨٠(  دود أن تكون لغة القصة في ح -

  .، بحيث تخلو من األلفاظ صعبة التصور ، وغامضة الداللة 
ـ    - ة ـأن تتضمن القصة ما يمكن من كلمات الحصيلة اللغوية ومهارات التعبيـر اللغـوي الخاص

  .بالخبرة 
  
                                                             تعرف الكلمات  -٢

  .البدء بمثير مناسب  -
  ) .صور ثم كلمات ، وتربط فيما بينها ( تعرض المعلمة الكلمات بالطريقة المناسبة  -
  ) .قراءة مقطعية باإلشارة إلى حروفها ثم متصـلة ( تقرأ المعلمة كل كلمة أكثر من مرة  -
  .الكلمة بعد المعلمة فرديا ثم جماعيا أو بالعكس يردد األطفال  -
  ) .صور جديدة ( يصل الطفل الكلمات بالصور المقابلة  -
في مجموعة ) نفسها ( يصل الطفل كال من الكلمات الثالث في مجموعة بالكلمات المشابهة  -

  .أخرى 
  .يوظف الطفل كل كلمة في جملة مفيدة من إنشائه  -
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  . يميز الطفل رسم الكلمة التي تذكرها المعلمة شفهيا من الكلمات الثالث  -
  ) . تستوفي الكلمات الثالث ( تعرض المعلمة الكلمة ثم تطلب من األطفال قراءتها  -
  . تنتهي الوقفة بتكوين لوحة الكلمات والحروف  -
  

                                                                تجريد الكلمة  -٣
  .البدء بمثير مناسب  -
  .يذكر الطفل الكلمة باإلجابة عن سؤال أو ما يناسب من طرق تحديد الكلمة  -
تعرض المعلمة الكلمة مكتوبة بخط واضح على وسيلة مناسبة ، وتقرؤها بتـأن وصـوت    -

  ) .قراءة مقطعية باإلشارة إلى حروفها ثم متصـلة ( واضح ثالث مرات 
  .األطفال الكلمة بعد المعلمة ، جماعيا ثم فرديا أو بالعكس يردد  -
يختار الطفل الصورة الدالة على الكلمة من بين مجموعة صور عن طريق  التوصيل  -

  .أو وضع دائرة أو ما يناسب من صيغ األسئلة 
  .يوظف الطفل الكلمة في جملة مفيدة من إنشائه  -
    .ويقرؤها )  ٤ - ٣في حدود  (يجرد الطفل الكلمة من كلمات مختلفة  -
    .ويقرؤها )  ٤ - ٣في حدود ( يجرد الطفل الكلمة من كلمات متشابهة  -
    .يلون الطفل الكلمة وفق اتجاهات الحروف بعد رؤية المعلمة وهي تلون الكلمة  -
    .يسير الطفل بالقلم على خطوط منقطة تحاكي شكل الكلمة  -

  
                                                                   تجريد الحرف  -٤

  .البدء بمثير مناسب  -
تعرض المعلمة الكلمة المجردة سابقا مكتوبة بخط واضح على وسيـلة مناسـبة ،   -

    .وتقرؤها باإلشارة إلى حروفها ثم تنطق صوت الحرف المستهدف وتشير إليه 
    .نطق كل طفل صوت الحرف ينطق األطفال صوت الحرف ، ثم ي -
يحدد الطفل رمز الحرف في الكلمة ، عن طريق اإلشارة أو وضع دائرة أو ما يناسب  -

  .من طرق تحديد رمز الحرف 
أو التـي  ( يصل الطفل الحرف بالكلمة التي تبدأ به مـن بـين مجموعـة كلمـات      -

  ) .نه ـتتضم
    .بلون بقية الحروف يلون الطفل الحرف حسب اتجاهه ضمن كلمة سبق تجريدها  -
    .يسير الطفل بالقلم على خطوط منقطة تحاكي شكل الحرف ضمن كلمة  -
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  :وفي الخبرة الثانية لتناول الحرف يضاف إلى أسلوب األداء السابق ما يأتي 

    .تنطق المعلمة األصوات القصيرة لصوت الحرف ، ويردد األطفال وراءها  -
منها صوتا مختلفا للحـرف ، وتطلـب إلـى    تقدم المعلمة شفهيا كلمات تتضمن كل  -

  .األطفال تجريد صوت الحرف بنطقه بعد االستماع إلى كل كلمة 
    

  :أما في الخبرة الثالثة لتناول الحرف فيضاف إلى أسلوب األداء السابق ما يأتي 

بوسيلة مناسبة ، وتطلب إلى األطفال ) في إطار كلمة ( تعرض المعلمة رمز الحرف  -
    .لقصيرة ، ويرددونها نطق أصواته ا

تطلب المعلمة إلى األطفال اإلتيان بكلمات تتضمن صـوتا للحـرف ، وتقـدم لهـم      -
    .المساعدة عبر الطرق والوسائل المناسبة 

  
                                                                    لغويال التعبير -٥

  :اللغوي جزئين وتتضمن مفردة األداء الخاصة بالتعبير  -
  .التعبير شفهيا بلغة سليمة  -١
  .االستفسار شفهيا بلغة سليمة  -٢

  ::وذلك وفقا لما يأتي وذلك وفقا لما يأتي 
  :التعبير شفهيا بلغة سليمة ، ويدرب فيه على المهارات اآلتية  -أوالً 
  ) :) :هذه هذه   --هذا هذا ( ( أسماء اإلشارة أسماء اإلشارة   --١١
  .وسائل مناسبة على مسـامع األطفال مثـاال شفهيا باستخدام المعلمة تلقي  -
  .يردد األطفال فرديا المثال المسموع  -
المهارة اللغوية شفهيا ، وتقدم المعلمة وسائل معينة إلى األشياء باستخدام األطفال  يشير -

  :لألطفال 
  . قلمهذا  -    . كتابهذا  -  
  . ساعةهذه  -    . طاولةهذه  -  

  ) :) :أنت أنت   --أنتَ أنتَ   --أنا أنا ( ( الضمائر الضمائر   --٢٢
  .باستخدام وسائل مناسبة  ةشفهي أمثلةعلى مسـامع األطفال المعلمة تلقي  -
  .يردد األطفال فرديا ثم جماعيا المثال المسموع  -
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المهارة اللغوية شفهيا ، وتقدم المعلمة وسائل معينة إلى األشياء باستخدام األطفال  يشير -
  .لألطفال 

  ) : أنت -أنتَ  -أنا ( األنماط اللغوية المستخدمة في الضمائر  ����
  .  يستخدم األطفال اسما بعد الضمير ال فعال         ����. سعادأنا  -  . أحمدأنا  -  ) ١

  . طفلةأنا  -  . طفلأنا  -  
  . سعيدةأنا  -  . سعيدأنا  -  

  .  يستخدم األطفال اسما بعد الضمير ال فعال         ����. منىأنت  -  . خالدأنتَ  -  ) ٢
  . طبيبةأنت  -  . طبيبأنتَ  -  
  . سعيدأنت  -  . سعيدأنتَ  -  

  
  ) :) :  يي  ++اسم اسم ( (   ياء المتكلمياء المتكلم  --٣٣
  :شفهيا باستخدام وسائل مناسبة  جملة معينةعلى مسـامع األطفال المعلمة تلقي  -
  الجملة تعطى شفهيا للطفل بمصاحبة وسيلة قبل السؤال ����طيبة                   األم  -
  .الجملة السابقة يردد األطفال فرديا ثم جماعيا  -
  :من الكلمة )  الـ( وتحذف ) األم ( تُلحق المعلمة ياء المتكلم بكلمة  -
  طيبة                   أمي  -
  . الجملة السابقةيردد األطفال فرديا ثم جماعيا  -
  : وسائل معينة لألطفالتدرب المعلمة على أمثلة أخرى بمصاحبة  -
  محبوبأبي  ����    محبوباألب  -
  متعاونونأصدقائي  ����  متعاونون األصدقاء -
  أحمرقلمي  ����    أحمر القلم -
  :األنماط اللغوية المستخدمة في ياء المتكلم  ����
  : الجملة االسمية)  ١
   محبوبأبي  ����    محبوباألب  -
   متعاونونأصدقائي  ����  متعاونون األصدقاء -
  أحمرقلمي  ����    أحمر القلم -
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  : كلمة+ اسم اإلشارة )  ٢
  كـتـابـي  هذا ����    كـتـاب هذا -
  لـعـبـتـي  هذه ����    لـعـبـة هذه -
  أقـالمـي  هذه ����    أقـالم هذه -
  
  ::وصف مجموعة أشياء بكلمة محددة وصف مجموعة أشياء بكلمة محددة   --٤٤
  :باستخدام وسائل مناسبة  على مسـامع األطفالمثاال شفهيا المعلمة  تطرح -
                    كـبـيـرةالروضة  -                كـبـيـرالـمسجد  -
  .األطفال فرديا ثم جماعيا المثال المسموع يردد  -
وتطلـب إلـيهم بعـد    ) مثال  - صورة ملعب ( باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -

  :التوضيح أن يصفـوه 
                    كـبـيـرالـملعب  -
  . السابقيردد األطفال فرديا ثم جماعيا المثال  -
تـدل  )  مثال  - مجسمات أومجموعة صور  ( باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -

على أشياء كبيرة وصغيرة ، وتطلب إلى األطفال تحديد اسم الشـيء الكبيـر ثـم وصـفه     
  :هيا ـشف
                   كـبـيـرةالجمعية  -               كـبـيـرالـمستشفى  -
  .     تتناول المعلمة صفة أخرى بمراعاة الخطوات السابقة نفسها  -
  ::وصف مجموعة أشياء بكلمتين متناقضتين وصف مجموعة أشياء بكلمتين متناقضتين   --٥٥
  :باستخدام وسائل مناسبة  على مسـامع األطفالمثاال شفهيا المعلمة  تطرح -
  قـصـيـرةالقطة  -   طـويـلـةالزرافة  -
  . الجملتين السابقتينيردد األطفال فرديا ثم جماعيا  -
إليهم بعد التوضيـح وتطلب ) مثال  -صورة  ( باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -

  :أن يصفـوا ما بداخل الصورة شفهيا بعد المقارنة 
  قـصـيـرةاألقـالم  -  طـويـلـةاألبـراج  -
  .الجملتين السابقتين  فرديا ثم جماعيايردد األطفال  -
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تـدل  )  مثال  - مجسمات أومجموعة صور  ( باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -
  :وتطلب إلى األطفال المقارنة ثم وصفها شفهيا  على أشياء طويلة وقصيرة ،

                  قـصـيـرالـحـبـل  -              طـويـلالـخـيـط  -
                  قـصـيـرةالـمـسـطـرة  -              طـويـلـةالـعـصـا  -
  
وصف مجموعة أشياء بكلمة محددة ، ووصف مجموعة أشياء ( الصفات المستخدمة في  ����

ـ  ) بكلمتين متناقضتين  ركة ، وفقـا  ـهي ما يتعلق بالحجم والطول والوزن والكميـة والح
  :لآلتي 

  . صـغـيـرة،  صـغـيـر،  كـبـيـرة،  كـبـيـر -
  . قـصـيـرة،  قـصـيـر،  طـويـلـة،  طـويـل -
  . خـفـيـفـة،  خـفـيـف،  ثـقـيـلـة،  ثـقـيـل -
  .قـلـيـلـة ،  قـلـيـل،  كـثـيـرة،  كـثـيـر -
  . بـطـيـئـة،  بـطـيء،  سـريـعـة،  سـريـع -
  .سـاكـنـة ،  سـاكـن،  مـتـحـركـة،  مـتـحـرك -
   
  ) :) :  الـواو الـواو ( ( عطف كلمات بحرف عطف كلمات بحرف   --٦٦
صـورة   (على مسـامع األطفال مثـاال شفهيا باستخدام وسائل مناسـبة  المعلمة تلقي  -

  ) :مثال  -حديقة وفي داخلها تبدو أزهار وفراشات 
  ما تحته خط يقدم من قبل المعلمة لألطفال ����    فراشات و أزهار في الحديقة -
  . الجملة السابقةيردد األطفال فرديا  -
 -صورة حديقة في داخلها أشجار وعصافير (  باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -

ـدمة كـلـمـة ـبعد التوضيـح أن يذكروا في سيـاق الجملة الـمقوتطلب إليهم ) مثال 
رف ـلمة على حــيز المعـمع ترك)  عصافير (ويعطفـوا عليـها كـلـمـة )  أشجار (
  ) : الواو( 
  عصافيرو  أشجارفي الحديقة  -
  .الجملة السابقة  فرديا ثم جماعيايردد األطفال  -
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 باستخدام وسائل مناسبةمع التوضيح )  مثالينفي حدود ( تعرض المعلمة أمثلة أخرى  -
  .العطف  واو، وتطلب إلى األطفال في سياق كل جملة مقدمة أن يستخدموا 

  
  ) :الواو ( النمط اللغوي المستخدم في عطف الكلمات بحرف  ����
       ساحة ومطعم  في الروضة -    ثالجة وتلفاز  في البيت -
       ساعة و لعبة الصندوقفي  -     أقالم و أركان في الفصل -
  .في تناول الحق تتجه المعلمة إلى عطف ثالث كلمات  ���� 

     
  ::  ذكر مصادر األصواتذكر مصادر األصوات  --٧٧
  ) .مثال  -صوت جـرس  (باستخدام وسائل مناسبة  صوتا معينااألطفال المعلمة  تُسمع -
  ما هذا الصوت ؟: األطفال  المعلمة سؤاال على تطرح -
ما تحته خط يقدم من قبـل المعلمـة لألطفـال حتـى      ����    جـرس هذا صوت -

  استيعابه
  . الجملة السابقةاألطفال فرديا  جميعيردد  -
باستخدام )  في حدود ثالثة أصوات( أصواتا أخرى مألوفة لديهم األطفال المعلمة  تُسمع -

  ما هذا الصوت ؟: المعلمة بعد سماع كل صوت السؤال اآلتي  ، ثم تطرحوسائل مناسبة 
       إسعافهذا صوت  -  بـحـرهذا صوت  -  قـطـةهذا صوت  -
   . الجملة المذكورة بعد كل صوتاألطفال فرديا  بعضيردد  -
  
  :النمط اللغوي المستخدم في ذكر مصادر األصوات  ����
       قطة هذا صوت -    جرس هذا صوت -
       إسعاف هذا صوت -       بحر هذا صوت -
  
  ::  التعبير عن صورةالتعبير عن صورة  --٨٨
  ) :مثال  -صورة باب أخضر  (باستخدام وسائل مناسبة  المعلمة نموذجا تعرض -
  ما تحته خط يقدم من قبل المعلمة لألطفال ����    أخضر باب في الصورة -
  . الجملة السابقةيردد األطفال فرديا  -
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وتطلـب  ) في حدود صورتين  -صور أخرى (  باستخدام وسائل مناسبةتعرض المعلمة  -
فـي  ( إليهم بعد التوضيـح أن يعبروا عن الصورة ، وتقدم لهم إذا لزم عبـارة البدايـة   

  ) : ...الصورة 
  بيضاء سيارةفي الصورة  -    أحمر قلمفي الصورة  -
  .فرديا الجملة السابقة يردد األطفال  -
باسـتخدام  التوضـيح   مـع )  على مثال الصور السابقة( تعرض المعلمة صورة أخرى  -

  .، وتطلب إلى األطفال أن يعبروا عن الصورة  وسائل مناسبة
  
  :األنماط اللغوية المستخدمة في التعبير عن صورة  ����
ــر  ����  حمراء زهرةفي الصورة  -    أخضر بابفي الصورة  - التعبيـــ

  باستخدام كلمة موصوفة
  كبيرة سفينةفي الصورة  -  كبير بيتفي الصورة  -

  :االستفسار شفهيا بلغة سليمة  -ثانياً 
  ) :) :  ماما  --من من   --هل هل ( ( االستفسار بأدوات االستفهام االستفسار بأدوات االستفهام   --١١
  .شفهيا باستخدام وسائل مناسبة  مثاالعلى مسـامع األطفال المعلمة تلقي  -
  .يردد األطفال فرديا السؤال المسموع  -
  .تجيب المعلمة عن السؤال إجابة مبسطة  -
  .إعادة السؤال ، ومن طفل آخر إعادة اإلجابة تطلب المعلمة إلى أحد األطفال  -
،  االسـتفهام المتناولـة  توضح المعلمة بالوسائل المناسبة طريقة السؤال باستخدام أداة  -

  .وتعطي أمثلة أخرى يرددها األطفال 
، وتقـدم المعلمـة   )  ااــمم  أوأو  ننــمم  أوأو  للــهه  (يسأل األطفال بأداة االستفهام المستهدفة  -

  .وسائل معينة لألطفال 
  .تجيب المعلمة عن أسئلة األطفال إجابة مبسطة  -
  .األسئلة تلك إلجابة عن لتوجه المعلمة أسئلة األطفال إلى زمالئهم  -
  .يتم التركيز على أداة استفهام واحدة في كل وقفة تدريبية  ����
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  األمناط اللغوية املستخدمة ألدوات االستفهاماألمناط اللغوية املستخدمة ألدوات االستفهام
  

  ) :هْل ( أداة االستفهام  -أوال 
  )                      ؟  جملة +هل (  :الصيغ المستخدمة  -
  الجملة تعطى شفهيا للطفل بمصاحبة وسيلة قبل السؤال ����                   الكويت جميلة)  ١
           ؟ الكويت جميلةهل  :نمط السؤال  -
  . نعم: نمط اإلجابة  -
   حمراء التفاحة)  ٢
  ؟ حمراء التفاحةهل  :نمط السؤال  -
  . نعم: نمط اإلجابة  -
   النجار يداوينا)  ٣
  ؟ النجار يداويناهل  :نمط السؤال  -
  . ال: نمط اإلجابة  -

  ) :من ( أداة االستفهام  -ثانيا 
  )من هذا ؟ ، من هذه ؟ ، من أنتَ ؟ ، من أنت ؟ (  :الصيغ المستخدمة  -
  . محدد  شخصباإلشارة إلى                          ����                 هذا ؟ من  :نمط السؤال )  ١
  . طبيبهذا : نمط اإلجابة  -
  . محدد  شخصباإلشارة إلى                      ����                  ؟ ههذمن  :نمط السؤال )  ٢
  . معلمتيهذه : نمط اإلجابة  -
  . محدد  شخص بمخاطبة                     ����                  ؟ من أنتَ :نمط السؤال )  ٣
  . أنا أحمد: نمط اإلجابة  -
  . محدد  شخص بمخاطبة                     ����                  ؟ من أنت :نمط السؤال )  ٤
  . أنا أمل: نمط اإلجابة  -
  

  ) :ما ( أداة االستفهام  -ثالثا 
ما هذا ؟ ، ما هذه ؟ ، ما هذا الشكل ؟ ، ما هذا الصوت ؟ ، ما هذا اللون ؟ ، ما (  :الصيغ المستخدمة  -

  )؟  .........لون 
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  . محدد  شيءباإلشارة إلى                          ����                  ما هذا ؟  :نمط السؤال )  ١
  . مسجدهذا : نمط اإلجابة  -
  . محدد  شخصباإلشارة إلى                          ����                 ؟  هما هذ :نمط السؤال )  ٢
  . سفينةهذه : نمط اإلجابة  -
  . محدد  شكلباإلشارة إلى                          ����         ؟ ا الشكلما هذ :نمط السؤال )  ٣
  . شكل دائرةهذا : نمط اإلجابة  -
  .  بإسماع األطفال صوت محدد                         ����         ؟ ا الصوتما هذ :نمط السؤال )  ٤
  . صوت سيارةهذا : نمط اإلجابة  -
  . محدد  لونباإلشارة إلى                          ����          ؟  ا اللونما هذ :نمط السؤال )  ٥
  . أصفرهذا اللون : نمط اإلجابة  -
  ؟ التفاحةما لون  :نمط السؤال )  ٦
  . التفاحة أحمرلون : نمط اإلجابة  -
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  ))مستوى أول مستوى أول ( (   احلصيلة اللغويةاحلصيلة اللغوية
  الحرف  الكلمة  )٣٦(تعرف الكلمات   )١٥٠(اللغوية كلمات الحصيلة   الخبرة

    روضتــــيروضتــــي
    ))  رُُرــمََمــحْْحأََأ  --  مُُمالالْقـْقـأََأ  --  بُُبواواــبْْبأََأ  --  لُُلااــففْطـْطـأََأ  --  بُُبعاعا  ــلْْلأََأ  --  نُُنكاكارْْرأََأ  ((  --١١

  ) )   رُُرااددجِِج  --  بُُبِكتاِكتا  --  جُُجرْْردُُد  --  غُُغ  ــمْْمــصََص  --  لُُلــفْْفــطِِط  --  ةُُةبََبعْْع  ــلُُل  --يُّيُّسِِسرْْركُُك( (   --٢٢
  أََأ  رُُرــمََمــحْْحأََأ  رُُرــمََمــحْْحأََأ  --  مُُمالالْقـْقـأََأ  --  لُُلااــففْطـْطـأََأ

  من أنـــامن أنـــا
  ))  رُُرااففظْْظأََأ  --  عُُع  ــبََبصْْصإِِإ  --  نُُنااننسْْسأََأ  --  نُُنذُُذأُُأ  --  فُُفــنْْنأََأ  --  سُُسأأرََر  ((  --١١

  ))  ةُُةبََبكْْكرُُر  --  اُعاُعررذِِذ  --  نُُنااسسلِِل  --  هُُهــَوْجَوْج  --  رُُرــعْْع  ــشََش  --  دُُدــيََي  --  نُُنــيْْيعََع  ((  --٢٢
  ُنُذأُُأ  نُُنذُُذأُُأ  عُُع  ــبََبصْْصإِِإ  --  نُُنااننسْْسأََأ  --  نُُنذُُذأُُأ

أسرتي وأقاربي أسرتي وأقاربي 
    وجريانيوجرياني

  ) )   اُثاُثــثثأََأ  --  ءُُءااــققدِِدــصْْصأََأ  --  ةُُةوََوــخْْخإِِإ  --  مُُمأََأوْْوــتََت  --  بُُبأََأ  --  مُّمُّأُُأ( (   --١١

  ) )   بُُبرِِرااــققأََأ  --  ةُُةرََرسْْسأُُأ  --  بُُبياياثِِث  --  ةُُةدََدااسسوِِوِِ  --  ةُُةفََفرْْرشُُش  --  ةُُةفََفرْْرــغُُغ  --لُُلزِِزنْْنــمََم( (   --٢٢
  ُمأََأَتـْو  مُُمأََأوْْوــتََت  اُثاُثــثثأََأ  --  اُءاُءــققدِِدــصْْصأََأ  --  مُُمأََأوْْوــتََت

صحتي صحتي 
  وسالمتيوسالمتي

  ))ى ى ففَتْشَتْشسْْسمُُم  --  بُُبعََع  ــلْْلمََم  --  مُُمعََع  ــطْْطــمََم  --  بُُبرِِرشاشامََم  --  ةُُةآآرْْرــمِِم  --  ُسُسبِِبالالمََم  ((  --١١

        ))  رُُرــفْْفــظُُظ  --  مُُمظاظاعِِع  --  سُُسااررــضْْضأََأ  --  وُعوُعــللــضُُض  --  جوُهجوُهوُُو  --  شاُةشاُةرْْرفُُف  --  ءُُءِغذاِغذا( (   --٢٢
  آُةْرــمِِم  آُةآُةرْْرــمِِم  مُُمعََع  ــطْْطــمََم  --  بُُبرِِرشاشامََم  --  آُةآُةرْْرــمِِم

  املـــاء واهلـــواءاملـــاء واهلـــواء
  ))  ةُُةــلَّلَّــظََظــمِِم  --  رُُرطََطمََم  --  ةُُةــمََمــيْْيــغََغ  --  ةُُةأََأفََفدْْدمِِم  --  ةُُةــحََحوََورْْرــمِِم  --  فُُفيِّيِّكََكمُُم  ((  --١١

  ))  رُُرــسْْسنِِن  --  وُعوُعببنْْنيُُي  --  ةُُةوََوــغْْغرََر  --  نُُنااــخخدُُد  --  جُُجــلْْلــثََث  --  ءُُءواواهََه( (   --٢٢
  ُةــمََمَغـْيـ  ةُُةــمََمــيْْيــغََغ  ةُُةــلَّلَّــظََظــمِِم  --  ةُُةــمََمــيْْيــغََغ  --  ةُُةــحََحوََورْْرــمِِم

حيوانات حيوانات 
  ونباتاتونباتات

  ))اُه اُه ــييــمِِم  --  حُُحااسسمْْمتِِت  --  كُُكــمََمــسََس  --  مُُمااــممــحََح  --  رُُرــهْْهــمُُم  --  رُُرــمِِمــنََن  ((  --١١

  ))  ةُُةاَعاَعررزِِز  --  رُُرذْْذجِِج  --  لُُلــثْْثأََأ  --  نُُنااببعْْع  ــثُُث  --ُي ُي ــبْْبــظََظ  --  عُُعدََدــفْْفــضِِض  --  دُُدهُُهدْْدهُُه( (   --٢٢
  مُُمامـَحـ  مُُمااــممــحََح  اُهاُهــييــمِِم  --  مُُمااــممــحََح  --  رُُرــمِِمــنََن

أصوات وأشكال أصوات وأشكال 
  وألوانوألوان

  ))  حُُحااــييرِِر  --  زُُزرََرــخََخ  --  رُُرضََضخْْخأََأ  --  قُُقرََرزْْزأََأ  --  نُُنــييننرََر  --  سُُسرََرــجََج( (   --١١

  ))  نُُنواوالْْلأََأ  --  ُزجاُجُزجاُج  --  ثُُثلَّلَّــثََثمُُم  --  لُُلالالهِِه  --  مُُمجوجونُُن  --  فُُفهاِتهاِت  --  ءُُءغاغا  ــبَّبَّبُُب( (   --٢٢
  ُنيـنرََر  نُُنــييننرََر  حُُحااــييرِِر  --  قُُقرََرزْْزأََأ  --  نُُنــييننرََر

اجلمعية اجلمعية 
  التعاونيةالتعاونية

  ))  رُُرااــييــخِِخ  --  ةُُةرََرذُُذ  --  زُُزرََرــكََك  --  ةُُةــلََلاِواِوررــفََف  --  فُُفووــففرُُر  --  ةُُةبََبرََرــعََع  ((  --١١

    ))  لُُلــجْْجــفِِف  --  نُُنتوتوــيْْيزََز  --  لُُلــفُُفــنْْنرُُرــقُُق  --  بُُبــنََنــعِِع  --  رُُرااــضضــخُُخ  --  زُُزــبْْبــخُُخ  ((  --٢٢
  رُُرِخـيـا  رُُرااــييــخِِخ  رُُرااــييــخِِخ  --  زُُزرََرــكََك  --  فُُفووــففرُُر

  بلدي الكويتبلدي الكويت
  ) )   ةُُةــاَياَيرر  --  عُُعرِِرواواــشََش  --  قُُقرُُرــطُُط  --  اُجاُجررــبْْبأََأ  --  رُُروََوــصُُص  --  رُُرااــعع  ــشِِش  ((  --١١

  ))  يُّيُّدِِدنْْنــجُُج  --  عُُعرْْردِِد  --  بُُبــَذَهَذَه  --  فُُفــحََحــــتْْتــمُُم  --  ةُُةيَقيَقددــحََح  --  لُُلووــققــحُُح( (   --٢٢
  ُعرِِرَشـوا  عُُعرِِرواواــشََش  ةُُةــاَياَيرر  --  عُُعرِِرواواــشََش  --  رُُروََوــصُُص

  املواصــالتاملواصــالت
  ))  رُُرـاـاممــحِِح  --  مُُمزازاــحِِح  --  ةُُةــحََحوْْوــلََل  --  ةُُةــطَّطَّــحََحــمََم  --  ةُُةنََنحِِحشاشا  --  ةُُةــلََلــفِِفااحح  ((  --١١

  ))  ةُُةرََرااــششإِِإ  --  ةُُةــاَجاَجرّّردََد  --  ةُُةرََرــاِخاِخبب  --  رُُرطاطاــقِِق  --  ةُُةرََرــئِِئطاطا  --  ةُُةرََراايّّيسََس( (   --٢٢
  ُةــحََحْوـَل  ةُُةــحََحوْْوــلََل  مُُمزازاــحِِح  --  ةُُةــلََلــفِِفااحح  --  ةُُةــحََحوْْوــلََل

  البــرالبــر
  ))    رُُرــجََجــحََح  --  ةةررفـفـــحُُح  --  بُُبــحُُحــسُُس  --  نُُنااــصصــحِِح  --  ةُُةُُــيَّيَّــحََح  --  لُُلااــببــحِِح  ((  --١١

  ))  ةُُةــكََكرْْرــبِِب  --  بُّبُّــضََض  --  لُّلُّــظِِظ  --  بُُبااررــتُُت  --  لُُلــبِِبإإ  --  بُُبشْْشعُُع  ((  --٢٢
  ُنصـاــحِِح  نُُنااــصصــحِِح      رُُرــجََجــحََح  --  بُُبــحُُحــسُُس  --  نُُنااــصصــحِِح

  البحرالبحر
  ))  ُضُضوْْوــحََح  --  بُُبلِِلااححــطََط  --  حُُحــلْْلــمِِم  --  وُتوُتحح  --  ةُُةــحََحااببسِِس  --  رُُرــحْْحــبََب  ((  --١١

  ))  ةُُةــنََنــييــففسََس  --  ُصُصوْْوــغََغ  --  ةُُةرََرااــنّّنــصِِص  --  ئُُئــشاِطشاِط  --  عُُعــواِقواِققََق  --  رُُرخوخوصُُص( (   --٢٢
  حُُحْلـِمـ  حُُحــلْْلــمِِم  ُضُضوْْوــحََح  --  بُُبلِِلااححــطََط  --  حُُحــلْْلــمِِم
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  لوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلماتلوحة احلروف والكلمات

  أأ  ��������  ْحـَمـُرْحـَمـُرأََأ  مُُمْقـالْقـالأََأ  ْطفـاُلْطفـاُلأََأ    ١١

  أأ ��������  عُُع  ــبََبصْْصإِِإ  ُذُنُذُنأُُأ  ْنـُفْنـُفأََأ    ٢٢

  أأ ��������  ثـاُثثـاُثأأ  ءُُءْصـِدقاْصـِدقاأََأ  مُُمأََأوْْوــتََت    ٣٣

  ــمم ��������  ةُُةْرآْرآــمِِم  بُُبرِِرِِشاشاــمََم  مُُمــعََع  ــطْْطــمََم    ٤٤

 مـمـ ��������  ةُُةَظـلَّـَظـلَّـــمِِم  ةُُةــمََمـــْيـْيغََغ  ةُُةحََحوََورْْرــمِِم    ٥٥

 مم ��������  رُُرــمِِمــنََن  مُُمااــممــحََح  يـاُهيـاُهــمِِم    ٦٦

  رر ��������  حُُحيـايـارِِرِِ  قُُقرََرزْْزأََأ  نـيـُننـيـُنرََر    ٧٧

 رر ��������    رُُرِخيـاِخيـا  زُُزرََرــكََك  فـوُففـوُفرُُر    ٨٨

 رر ��������  َيـُةَيـُةرارا  رُُرـَوـَوصُُص  عُُعرِِرَشـواَشـوا    ٩٩

  حـحـ ��������  مُُمزازاــحِِح  ـلةـلةفِِفحـاحـا  ةُُةــحََحوْْولََل    ١٠١٠

  ــحح ��������  صـاُنصـاُنــحِِح  بُُبــحُُحــسُُس  رُُرَجـَجـــحََح    ١١١١

  حح ��������  بُُبلِِلحاحاــطََط  حُُحْلـْلـِمـِمـ    ُضُضوْْوــحََح    ١٢١٢
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  : الرياضيات -  ب
  األول الرياضية للمستوى املفاهيم تدريس وطرائق أساليب

    
ً
  واحدة خاصية وفق التصنيف:  أوال

النفسية أن األطفال يميلون بطبيعتهم إلى جمع األشياء المختلفة واقتناءها وهذا النشاط أكدت الدراسات 
يعتبر أحد الركائز األساسية في التفكير الرياضي ، والواقع أن تجميع األشياء مع بعضها في مجموعات ال 

لك نجد أن هناك يتم بطريقة عشوائية بل اشتراك األشياء في خاصية أو عدة خواص محددة فيما بينها وبذ
صنف حسب اللون ( ارتباط بين قدرة الطفل على تكوين مجموعة معينة من األشياء لها خاصية واحدة 

سؤاله ما هي الصفة التي على أساسها صنفت عناصر ( وقدرة الطفل على تحديد خواص هذه األشياء )
م قادرون على تحديد عما إذا ، ومن الوجهة الرياضية يكون أطفال رياض األطفال جميعه) هذه المجموعة 

كان الشيء ينتمي أو ال ينتمي للمجموعة موضوع الدراسة أي الحالة التي يصنف فيها وفق خاصية واحدة 
  .تطلب منه

مثل عزل الخرز األحمر عن الخرز الملون تقديم لمفهوم المجموعة :  ولعل التصنيف وفق خاصية واحدة
مرحلة الحقة ، فعندما يصنف حسب خاصية واحدة استطاع الجزئية من أخرى الذي سيدرسه الطفل في 

لمجموعتين مجموعة الخرز األحمر ومجموعة الخرز ) الخرز الملون ( الطفل تجزئة المجموعة األولى 
  .غير األحمر وتكون كل منهما مجموعة جزئية من المجموعة األولى

  :ويمكن تمثيل ذلك بالرسم كما يلي
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 مقارنة اCموعات  : ثانيًا 
  :األلفاظ الرياضية يتم مقارنة مجموعتين باستخدام 

 )للمعلمة فقط (المجموعتين المتساويتين –المجموعتين المتكافئتين  –المجموعة األقل  –المجموعة األكثر 

يتم مقارنة مجموعتين عن طريق عمل مقابلة بين عناصر المجموعتين للتعرف على أي المجموعتين أكثر 
وبالتالي تكون ) عناصر بالمجموعة األخرى  المجموعة األكثر التي بها عناصر لم يتم مقابلتها مع(

  .المجموعة األخرى هي المجموعة األقل أما المجموعتين المتكافئتين تكونان متساويتين بعدد العناصر 
المجموعتان المتساويتان تكونان متساويتين بعدد العناصر وكل عنصر في المجموعة األولى له مثيله في 

يكون لألطفال لبس في هذا الموضوع لم نتناول هذا المفهوم في هذه المجموعة الثانية ولذلك حتى ال 
  ) كل مجموعتين متساويتين متكافئتين ولكن ليس كل مجموعتين متكافئتين متساويتين ( المرحلة وبذلك 

  .أكبر من ألنها خاصة بمقارنة األعداد  -ونرجو من المعلمة إن ال تستخدم األلفاظ الرياضية أصغر من
 

 :انظري للمجموعات الممثلة بالرسم التالية : مثال 
  

 ). ١( مجموعة الكرات الخضراء هي المجموعة األكثر في شكل 

  ). ١( مجموعة الكرات الحمراء هي المجموعة األقل في شكل 
  
  
  

 .المجموعتين متكافئتين )  ٢( أما في شكل 

  
  
 
  

 .المجموعتين متكافئتين ومتساويتين)  ٣( وفي شكل 
 
   
  
  
  
  
  

��� )٣ (  

��� )٢(  

��� )١(  



 109 

   ١٠-٠األعداد والعد من: ثالثًا 
يدخل الطفل الروضة ولديه بعض استراتيجيات العد كما إن بعض األطفال قد يكونون قادرين على 

كأنه أنشودة حفظها ألنه ال  ولكن معظم العد السابق ٥٠-١العد إلى أعداد كبيرة فيستطيع بعضهم العد من 
طلبنا منه إعادة العد قد يعيد عدها  يعي أوالً مدلول العدد أو إذا طلبنا منه عد بعض األشياء يذكر عدداً وإذا
قد ال يعرف وهذا ما ستركز عليه  ٥ويعطي عددا آخر أو إذا طلبنا منه ما هو العدد التالي مباشرة للعدد 

  .معلمة المستوى األول 
  

        ))))    ١١١١( ( ( ( العدد واحد العدد واحد العدد واحد العدد واحد 
  

واحد وتبين المعلمة ألطفالها أن هذه مجموعة مكونة من عنصر واحد فعدد ) قلم ( سنبدأ بعرض شيء 
 :واالسم اللفظي للعدد مجموعة بها عنصر واحد  :مدلول العدد األقالم هو واحد وبالتالي هنا ميزنا بين 

واحد ثم تتأكد من أنهم يدركون مدلول العدد بان تطلب منهم استخراج عناصر من األشياء التي أمامهم 
لدي أنف واحد : بحسب العدد المذكور أو يذكرون أمثلة من الحياة لمجموعات مكونة من عنصر واحد مثل 

لطفل ، ثم تدرب أطفالها ادرس في روضة واحدة وهكذا من الجمل البسيطة التي يعرفها ا –لدي فم واحد  –
وهنا نوجه عناية المعلمة أن تكون في وضعية  األطفال وال تقابلهم الن  ١واحد  رمز العددعلى كتابة 

الوضع المكاني هنا قد يعطي إحساس للطفل بوضع مختلف ويستخدم األطفال لوحاتهم الذاتية لكتابة رمز 
ل ألعلى وتبين له الطريقة الصحيحة وتنبه ان العدد وتصحح المعلمة المخطئ منهم كأن يكتبه من أسف

الرمز صحيح لكن طريقة الكتابة غير صحيحة ألنه يجد مقاومة عند الكتابة من أسفل ألعلى  واألصح من 
أعلى ألسفل وإذا كان الخطأ شائعا تنبههم على السبورة ثم تعطي تدريبات على إيصال رمز العدد مع 

  .مدلوله 
  

مة كلمة الرقم واحد وهنا كتب رمز العدد باستخدام الرقم واحد وفي هذا المجال ال قد تذكر المعل ::::مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة 
نود أن يكون هناك لبس بين رمز العدد والرقم ألننا ال نستخدم هذا اللفظ اال إذا كنا نسأل عن القيمة 

  .هو عشرة  ١٠في العدد  ١المكانية للرقم في العدد مثال القيمة المكانية للرقم 
  
  
  
  
  
  

١  
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        ) ) ) )     ٢٢٢٢( ( ( ( العدد اثنان العدد اثنان العدد اثنان العدد اثنان 
  

تناولت المعلمة موضوع المجموعة األكثر والمجموعة األقل والمجموعتين المتكافئتين في الوحدة 
السابقة وهنا نركز على المجموعة األكثر بواحد لتوظيفها في توليد األعداد و إدراك مدلول العدد أو 

فتعرض التنازلي بنقصان واحد في كل مرة ، لعد توظيفها بالعد التصاعدي بزيادة واحد في كل مرة أو ا
المعلمة مجموعة بها عنصر ومجموعة أخرى بها عنصرين وتسأل عن المجموعة األكثر فيتم المقابلة بين 
المجموعتين وتعد عدد عناصر المجموعة األولى ثم تنتقل لعد عناصر المجموعة الثانية وتصل إلى العدد 

د وهنا نؤكد على المعلمة أنها تدرب أطفالها أن يكون العد يطابق المعدود اثنان وهنا تصل إلى مدلول العد
فإذا كان المعدود محسوساً يجب ضمهم على بعض أما إذا كان شبه محسوس فيمكن وضع عالمة عليه 
تبين انه تم عده وهذه من استراتيجيات العد التي تدرب المعلمة أطفالها عليها حتى ال يخطئوا في العد ، ثم 

  ) . ١( بع الخطوات التي ذكرناها في العدد واحد تت
  

        ))))    ٩٩٩٩    - ٣٣٣٣( ( ( ( األعداد من األعداد من األعداد من األعداد من 
        

وتؤكد المعلمة على كتابة رمز  ٨كما تناولنا طريقة عرض العدد اثنان سنتناول بالتفصيل العدد 
العدد بالمرور بالقلم على الخط المنقط أو بالكتابة بدفتر المربعات وعلى أن ال يتجاوز عدد مرات الكتابة 

  .مرات مراعاة عدم الرتابة في أي موضوع يقوم بعمله الطفل  ٨ - ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢  
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        ::::    وطريقة كتابة رموزهاوطريقة كتابة رموزهاوطريقة كتابة رموزهاوطريقة كتابة رموزها    ٩٩٩٩    –    ٣٣٣٣مدلول األعداد من مدلول األعداد من مدلول األعداد من مدلول األعداد من 
 
 
 
 
 
  

            

        
 
 
 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

٥  

٤  

٦  

٧  

٨  

٩  

٣  
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        العدد صفرالعدد صفرالعدد صفرالعدد صفر
عناصر وتعد عدد العناصر، ثم تعرض  ٣تعرض المعلمة مدلول العدد صفر بان تعرض مجموعة مكونة من 

مجموعة مكونة من عنصرين أي تنقص عنصر في كل مرة حتى تصل للمجموعة الخالية وتقول أن عدد 
وعدد عناصر )مجموعة خالية ( وبذلك ميزت بين مدلول الصفر  صفرعناصر المجموعة الخالية هو 

  ) . ٠( ونكتب رمز العدد وهو ) صفر(المجموعة الخالية 
  

        ))))    ١٠١٠١٠١٠( ( ( ( العدد عشرة العدد عشرة العدد عشرة العدد عشرة 
  تعرض المعلمة مدلول العدد عشرة كما في األعداد السابقة وهو مجموعة أكثر بواحد 

  . ٩من المجموعة التي عدد عناصرها 
  المهم أن تركز المعلمة إننا سوف نقوم بإعادة تشكيل العناصر إذا كانت مكعبات 

  دنيز إلى ما يسمى باإلصبع وهو مكون من عشرة مكعبات صغيرة كما هو بالشكل 
  .  المجاور

  وإذا استخدمت أعواد المصاص فيمكن أن تقوم بتحزيم كل عشرة أعواد مع بعض ،
  .  نحنى مغلق لتمثل العشرةفنحوطها بم  أما إذا كانت عناصر

وعند كتابة رمز العدد عشرة تحرص المعلمة على كتابة رمز الصفر أوالً ثم الواحد ألن العدد عشرة أصبح 
  .اآلن مكون من رقمين 

  
        ::::العد التصاعدي والعد التنازيل العد التصاعدي والعد التنازيل العد التصاعدي والعد التنازيل العد التصاعدي والعد التنازيل 

تحرص المعلمة على تعويد األطفال يوميا على العد التصاعدي ثم العد التنازلي موظفة حجر البناء 
في الفصل أو سلم األعداد أو حركات الوقوف التدريجي مع العد ولهذا العد مهمة فهم العالقة بين األعداد 

 ٥بعد ال٢نعد  ٢+ ٥جاد ناتج ومهمة الحقة لتوظيفها في الجمع والطرح في مرحلة قادمة فمثال إذا أردنا إي
قبل  ٣أي نعد  ٣ــ ٥وهو ناتج الجمع أما العد التنازلي فيوظف في الطرح فمثال  ٧تصاعديا فنصل للعدد 

، وتحرص المعلمة كلما وصلت لعدد أكبر أن يكون العدد الذي يبدأ الطفل منه تصاعدياً أو ٢فنصل للعدد  ٥
  . اً من العدد واحد في كل مرة تنازلياً مختلفاً في كل مرة وال تبدأ دوم

        ::::العد الرتتيبي العد الرتتيبي العد الرتتيبي العد الرتتيبي 
توظف المعلمة المسابقات بين األطفال أو انجاز العمل لتبين العد الترتيبي من األول إلى العاشر فمثال ممكن 
أن تصف أطفال يحملون بطاقات ألعداد ال تتوافق مع وقوفهم الترتيبي وتطلب تحريكها حتى يكون الترتيب 

  .صحيحاً 
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  العدد مثانية :ف اخلاص بالنشاط اهلد
  : األهداف الضمنية التي حتققها املعلمة خالل النشاط

  ٨يتعرف مدلول العدد  - ١

  ٨و  ٧يقارن بين العددين  - ٢
  عناصر ٨يكون مجموعات تحوي  - ٣
  ٨يؤدي حركات تنشيطية للعدد  - ٤
   ٨العدد رمز   يقرأ - ٥
   ٨يكتب رمز العدد  - ٦
  عناصرالب ٨يمثل العدد  - ٧
  بالمجموعة المناسبة له ٨يوصل رمز العدد  - ٨

  الوسائل التعليمية
البريد  لعبة صندوق –لعبه الكتاب الكبير  – المفاجآتصندوق  –سالل  –أعالم –أرقام ممغنطه  –بطاقات 

 .أو اللوحة الذاتية للتلميذ  بورات مغناطيسهس -جهاز العرض  –

  :املنبه 
  : كل مجموعةعد واكتب عدد األعالم في  -
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

   
 : العرض

الوطني لدولة الكويت وسنقدم عرضا ألنشودة وطني الكويت سلمت للمجد يقدمها عيد السنحتفل اليوم ب
سبعة أطفال ثم أقدم لكل منهم علما ليحمله ويالحظ األطفال أن مجموعة األعالم أكثر بواحد من مجموعة 

 . نقوم بالعد حتى نصل للعدد ثمانية ونكرر العداألطفال ثم 

  .ونعيد عدها  أشياء من األركان ٨أحضر  ثم
  . عناصر من السالل التي أمامه ونبدأ العد معاً ٨اطلب من كل طفل أن يستخرج 



 114 

  .مرات  ٨لنط والتصفيق اطلب منهم ا
  ) .ثمانية ( و أردد  ٨أعرض رمز العدد 
  .ة على السبورة و أدرب األطفال على ذلك بطريقة صحيح ٨أكتب رمز العدد 

  . ٨العدد  رمز ويستخرجمن خالل صندوق البريد يأخذ الطفل ظرف 
 

        ::::    النشاطالنشاطالنشاطالنشاط
   

  :فيما يأتي  ٨صل المجموعة المناسبة برمز العدد  -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ييييالتقويم اليومالتقويم اليومالتقويم اليومالتقويم اليوم            
        

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

٨  
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 استخدام النقود      : رابعًا    
فالطفل الرضيع يحل مشكلة األطفال يولدون مزودين بأدوات طبيعية لحل المشكالت تسمى االنعكاسات 

جوعه بمص أصابعه فعند توفيرنا فرص االستكشاف للطفل نمهد له الطريق لحل المشكالت ويجب أن نترك 
ويجب علينا ترك الطفل يفكر بصوت عال ويستخدم . له فرصة التجريب والمحاولة لتدعم  المثابرة لديه

ريقة العصف الذهني بسؤاله أسئلة مفتوحة مثل التخيل ويجرب حله ويشارك زمالؤه بأفكاره ونعزز لديه ط
اذكر قائمة بكل ما يمكنك أن تشتريه من الجمعية بدينار واحد ؟ولكن علينا مساعدته قبل الوصول إلى 

  .اإلحباط ولكن ال نحل المشكلة بدالً عنه
  :مشكلة تحرص المعلمة ان تبين ألطفالها طريقة حل المشكالت بطريقة جاذبة كيفية الحصول على حل لل

  .ماذا عندك ؟ ويذكر هنا الطفل المعطيات بلغته ) ١ 
  .ما المطلوب ؟ وبذلك تأكدنا من فهمه) ٢ 
  ضع خطة ) ٣ 
  نفذ الخطة ) ٤ 
 .تحقق من صحة حلك ) ٥ 

توفر المعلمة دكاناً للفصل بقدر اإلمكان ، بحيث يمارس األطفال عملية البيع والشراء وسنعرض المواقف 
  .علمة عرضها وتتأكد من كل طفل يفسر عملهالتي يجب على الم
  :          املوقف األول

أوراق نقدية فمثالً يميز الدينار من الربع  ٤يتعرف على الدينار من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن  -
من الدينار البحريني والدينار  يدينار والنصف دينار والخمسة دنانير ، أو يميز الدينار من الريال السعود

  .العماني 
  .أوراق ٤يتعرف على الخمسة دنانير من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن  -
  .أوراق  ٤يتعرف على العشرة دنانير من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن  -
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 :         :         :         :             املوقف الثانياملوقف الثانياملوقف الثانياملوقف الثاني

  .الدينار  يستبدل الخمسة دنانير بخمسة أوراق نقدية من فئة
ممكن استبدالها بورقتين من فئـة الخمسـة   .( يستبدل العشرة دنانير بعشرة أوراق نقدية من فئة الدينار 

 )ممكن استبدالها بورقة من فئة الخمسة دنانير وخمسة أوراق من فئة الدينار ( أو ) دنانير 

 .وهنا نؤكد على العد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        
        

        :         :         :         :             املوقف الثالثاملوقف الثالثاملوقف الثالثاملوقف الثالث
يمارس شراء شيء واحد من دكان الفصل وتكون قيمته النقود التي معه أي يبحث عن سلعة ثمنها النقود 

 .التي معه 

  .وممكن للمعلمة عمل شفافية أو لوحة لتدرب األطفال على ذلك كما في األمثلة التالية
  

        ::::    ١١١١مثال مثال مثال مثال 
  :يمكن أن تشتريه بدون أن يتبقى لديك نقود  واحد ءشيعلى ) ����( ضع عالمة

 

 
 
  

  دن�ن�� ٥  دن�ن�� ٣  د�!�ر ١
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  :          املوقف الرابع
لماذا لم نتمكن من : في هذا الموقف سوف نعود أطفالنا على تجريب الحل وهنا تسمع المعلمة من أطفالها 

  شراء هذه السلعة ؟ 
        ::::    ٢٢٢٢مثال مثال مثال مثال 

  : ن تشتريهما بدون أن يتبقى لديك نقوديمكن أ شيئينعلى ) ����( ضع عالمة
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                          

  ديناران  ٢٢٢٢
  دن�ن�� ٥  دن�ن�� ٣
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  :          املوقف اخلامس
في هذا الموقف يبين ان مالديه من نقود تكفي لشراء السلعة ام المعلالً السبب لدي مجموعة مـن  

  . الدنانير أكثر من المطلوب أو لدي مجموعة من الدنانير أقل من المطلوب
        ::::    ٣٣٣٣مثال مثال مثال مثال 

          ����بين إذا كان بامكانك الشراء بوضع عالمة     
  ×             واذا اليمكنك الشراء بوضع عالمة 

  معلالً السبب في كل مرة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  

  

        
        
        
        

 دنانير ٥ اندينار ٢ د�!�ر ١
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        الزمان   الزمان   الزمان   الزمان   : : : : خامسًا خامسًا خامسًا خامسًا 
        ::::مفهوم الزمان مفهوم الزمان مفهوم الزمان مفهوم الزمان 

تناول وجبات  –الذهاب لروضة  –االستعداد للروضة  –استيقاظ ( تقع األحداث اليومية المألوفة 
في أوقات معينة بطريقة منظمة ويساعد هذا التوقيت المنظم لألحداث على وعي األطفال ) النوم  –الطعام 

منية لوقوع األحداث ذاتها بمفهوم الزمن والمالحظ أن وعي األطفال بالتتابع الزمني يسبق وعيهم بالمدة الز
  .ويتطلب الطفل لعالقاته بالبيئة المحيطة فيه تحديد ألوقات األحداث التي تمر فيه 

ونحرص على أن يعبر الطفل بلغته البسيطة عن أحداث اليوم مع التركيز على استخدام اللفظين 
  .لزمان صباحاً ومساءاً مع وضع الشمس والقمر أو الضياء والنور ليتأكد الطفل من ا

  

 
  

    

  

  تحدث عن الصور

 ��� )٣( ���   ) ٢( ���   ) ١ (  

 ��� )٥( ���   ) ٤ (  
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 ��� )٨ (  

 ��� )٧( ���   ) ٦ (  

 ��� )١٠( ���   ) ١١ (  

 ��� )٩ (  

 ��� )١٢ (  
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 ��� )١٣ (  

 ��� )١٦ (  

 ��� )١٧( ���   )١٨ (  

 ��� )١٥ (  

 ��� )١٤ (  
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        العالقات املكانيةالعالقات املكانيةالعالقات املكانيةالعالقات املكانية: : : : سادسًا سادسًا سادسًا سادسًا     
إن الحس المكاني هو وعي حدسي للبيئة المحيطة ولألشياء واألجسام الموجودة فيها ، والهندسة 
تساعدنا على أن نمثل ونصف األشياء واألجسام والعالقات المتبادلة بينها في الفراغ واإلحساس القوي 

، ) الحجم  –األطوال ( ياس بالعالقات المكانية والكفاءة في استخدام المفاهيم يدعمان فهم األطفال للعدد والق
ويطور األطفال حسهم المكاني عن طريق سرد القصص المصورة التوضيحية في المواقع التوضيحية لهذا 

 ) .السرعة  –المسافة (المجال و كذلك المهارات الرياضية المتعلقة بالحركة 

   
        ::::    املفاهيم الرياضيةاملفاهيم الرياضيةاملفاهيم الرياضيةاملفاهيم الرياضية

   

  .خلف   –أمام   - بجانب  –بين  –خارج  –داخل 
يمكن للمعلمة سرد قصة مصورة توضح مدلول هذه المفاهيم وتميز بينها، ثم تسأل أسئلة على القصة 

  .وتوظف المفردات الجديدة ليستخدمها الطفل في االجابة على السؤال  
  

        ::::    ١١١١مثال مثال مثال مثال 
  تسرد المعلمة قصة أحمد بأنه يلعب خارج صالة األلعاب  -
  ثم تطلب منهم حل النشاط التالي -
  الكلمة المناسبةحوط  

  .صالة األلعاب ) خارج  –داخل ( يلعب أحمد 
  
  :تسألهم السؤال التالي  -

  أين يلعب أحمد ؟

  .فيجيب األطفال يلعب أحمد خارج صالة األلعاب
  
  
  

  

  

  

  

  



شيئين باستخدام أشياء محسوسة أو شبه محسوسة مصورة مسـتخدمين  
األلفاظ ويجب أن يكون الشيئين موضوعين على سطح مستو واحد حتى نسـتطيع توضـح مـدلول هـذه     
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        الطول  الطول  الطول  الطول  

   .قصير –طويل  –
شيئين باستخدام أشياء محسوسة أو شبه محسوسة مصورة مسـتخدمين  يمكننا عرض مقارنة الطول بين 

األلفاظ ويجب أن يكون الشيئين موضوعين على سطح مستو واحد حتى نسـتطيع توضـح مـدلول هـذه     
  

  ضع عالمة على القصير 
  أو يعبر الطفل لغوياً عن الصورة

  األباالبن أقصر من 

  .لون الطفل الطويل باللون األحمر 

 

الطول  الطول  الطول  الطول  : : : : سابعًا سابعًا سابعًا سابعًا 
  

  

        ::::مفاهيم الطول مفاهيم الطول مفاهيم الطول مفاهيم الطول 
  

–قصر من أ –أطول من  
يمكننا عرض مقارنة الطول بين 

األلفاظ ويجب أن يكون الشيئين موضوعين على سطح مستو واحد حتى نسـتطيع توضـح مـدلول هـذه     
  .المفاهيم والتميز بينها 

  
        ::::    ٢٢٢٢مثال مثال مثال مثال     
ضع عالمة على القصير  -

أو يعبر الطفل لغوياً عن الصورة -
االبن أقصر من : فيقول 

  
  
  
  
  
 

        
        

        ::::    ٣٣٣٣مثال مثال مثال مثال 
لون الطفل الطويل باللون األحمر 
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        احلجم  احلجم  احلجم  احلجم  : : : : ثامنًا ثامنًا ثامنًا ثامنًا 
            ::::    احلجماحلجماحلجماحلجم    مفاهيم مفاهيم مفاهيم مفاهيم 

  .صغير  -كبير  –صغر من أ –كبر من أ
يمكننا عرض مقارنة الحجم بين شيئين من أشكال الفراغ الثالثي المنتظمة مكعب شبه مكعب وغير 

 .باستخدام أشياء محسوسة أو شبه محسوسة مصورة  سالل - المنتظمة مثل ساعات

 

 ضع عالمة على السيارة الكبيرة ::::    ٤٤٤٤مثال مثال مثال مثال     
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

        املسافة  املسافة  املسافة  املسافة  : : : : تاسعًا تاسعًا تاسعًا تاسعًا 
        ::::مفاهيم املسافة مفاهيم املسافة مفاهيم املسافة مفاهيم املسافة 

  . األقرب –األبعد  –قرب من أ –بعد من أ 
  

        ::::    ٥٥٥٥مثال مثال مثال مثال 
 ضع عالمة على الطفل األقرب للمعلمة
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        السرعة  السرعة  السرعة  السرعة  : : : : عاشرًا عاشرًا عاشرًا عاشرًا 
        ::::السرعة السرعة السرعة السرعة مفاهيم مفاهيم مفاهيم مفاهيم 
 بطيء –سريع  –أبطأ من  –أسرع من 

  

تتناول المعلمة المفردات الموجودة في الخبرة لتوضيح مقارنة السرعة حيث أنها مرتبطة بالمتغيرين 
المسافة والزمن فإذا ثبتنا المسافة فمن يصل أوال يكون األسرع وبذلك يسهل على األطفال ترتيب وسائل 

 .سرعتهاالمواصالت المختلفة حسب 
 
 
 
 
 

     
  

        أشكال الفراغ الثالثي    أشكال الفراغ الثالثي    أشكال الفراغ الثالثي    أشكال الفراغ الثالثي    : : : : حادي عشر حادي عشر حادي عشر حادي عشر 
 

        ::::    الفراغ الثالثيالفراغ الثالثيالفراغ الثالثيالفراغ الثالثيأشكال أشكال أشكال أشكال مفاهيم مفاهيم مفاهيم مفاهيم 
  . الكرة –المخروط  –االسطوانة  –الهرم  –شبه المكعب  –المكعب 

تعرض المعلمة كل شكل من األشكال السابقة وتتبادل مع أطفالها الحديث عن الشكل ومدى انتظام أوجهـه  
ومحاولة لمس شكل كل وجه وتسألهم هل المجسم يتحرج أم ال وفي كل مرة تعرض شكل جديد تطلب منهم 

الرأي حول خططهم فـي تصـنيف المجسـمات     مع أطفالهاتبادل وتذكر أمثلة من الحياة على هذا الشكل 
ويالحظ أن صـفة الدحرجـة لالسـطوانة     .واختالفهاشجعهم على وصف أوجه التشابه بين المجسمات وت

 .والمخروط والكرة أما باقي األشكال ال تتدحرج 
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        ::::    ١١١١مثال مثال مثال مثال 
  حوط الشكل المشابه

  

  

  

        
        
        
        

        املناطق املستوية     املناطق املستوية     املناطق املستوية     املناطق املستوية     : : : :     ثاني عشرثاني عشرثاني عشرثاني عشر
  

        ::::    املناطق املستويةاملناطق املستويةاملناطق املستويةاملناطق املستويةمفاهيم مفاهيم مفاهيم مفاهيم 
  . المنطقة الدائرية –المنطقة المثلثة  –المنطقة المستطيلة  –المنطقة المربعة 

وتقول هذه منطقة مربعة وتطلب من أطفالها اإلشارة على وجوه بعض  المكعبإلى وجوه المعلمة ر يشت
 باقي المناطق وهكذا مع المجسمات وتستخرج منطقة مستطيلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن تميز المعلمة مع أطفالها بين المجسم والمنطقـة  بد أ ال
مثال أحد أوجه المكعـب  والمنحنى وكلها أشكال هندسية ف

الخط المحيط بالمنطقة المربعة عبارة  –هو منطقة مربعة 
  . عن مربع 

  . أحد أوجه شبه المكعب منطقة مستطيلة و الخط المحيط بها مستطيل
  .دائرةقاعدتي األسطوانة و قاعدة المخروط مناطق دائرية و الخط المحيط بالمنطقة يمثل 

 .أحد أوجه الهرم منطقة مثلثة و الخط المحيط بها يمثل مثلث 
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 األمناط   األمناط   األمناط   األمناط   : : : : ثالث عشر ثالث عشر ثالث عشر ثالث عشر 
 

والفحص إن دراسة األنماط إحدى الموضوعات المهمة في الرياضيات وتتطلب من األطفال الفهم والمالحظة 
والتفكير وبناء نماذج ويستطيع األطفال تميز األنماط في األشكال والتصاميم أما في مجموعة األعداد 

  .فسوف نقوم بتوسعة تعاملهم معها في صفوف المرحلة االبتدائية 
 فالنمط يتكون عندما يتغير شيء ما ويتكرر التغيير بانتظام

        ::::    ١١١١مثال مثال مثال مثال 
  ر لون القلم ، الحظ الشكل المجاور وبين كيف يتغي

  وهل هذا التغيير يتكرر بانتظام ؟
  

  تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين أو لونين
  

 تدرب المعلمة أطفالها على تمييز النمط ثم متابعة هذا النمط وتكوين أنماط مشابهة باستخدام لونين أو
  . شكلين 

  
        لون لمتابعة النمط:     ٢٢٢٢مثال مثال مثال مثال 

  
  
 
 
 
 

  
  
  ما يأتي تالياً لتكمل النمطحوط :  ٣مثال  
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 : ألوانألوانألوانألوان    ٣٣٣٣أشكال أو أشكال أو أشكال أو أشكال أو     ٣٣٣٣تكوين أمناط رياضية باستخدام تكوين أمناط رياضية باستخدام تكوين أمناط رياضية باستخدام تكوين أمناط رياضية باستخدام 
  

   نالحظ هنا عندما نستخدم ثالثة أشكال أو ألوان مختلفة أنماط  مثل
  . التالي )  ٤( حيث كل حرف يدل على شكل أو لون نحصل على نمط كما في مثال ) س ص ع ( 
  

  لمتابعة النمطلون :  ٤مثال 

 
 
 
  

  
س س ( وعندما نستخدم ثالثة أشكال أو ألوان ولكن يوجد اثنين منها نفس الشيء نحصل على نمط مثل 

  . التالي )  ٥( كما في مثال  )ص س س  (أو ) ص 
  

 لمتابعة النمطلون :  ٥مثال 

 
 
 
 

  
  

س (قد يربك بعض األطفال والبد من وضع خط فاصل لبداية تكرار النمط ) س ص  س( ويالحظ أن النمط 
  .التالي )  ٦( حتى يستطيع األطفال متابعة النمط كما في مثال ) ص س 

 

   لون لمتابعة النمط:  ٦مثال 
  
  
  
  

  ٥و ٤وسنكتفي بالنوعين كما في المثالين 
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 حوط ما يأتي تالياً لتكمل النمط:  ٧مثال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 لون  لتكون نمطا باستخدام لونين:  ٨مثال 

 
 
 

  : الحل
 
  
  

 ألوان ٣لون  لتكون نمطا باستخدام :  ٩مثال 

 
 
 

 كلها صحيحة اآلتيةالحلول : الحل 
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  : اإلجنليزيةاللغة  - ج
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ::::    باملستوى األولباملستوى األولباملستوى األولباملستوى األولاألهداف اخلاصة األهداف اخلاصة األهداف اخلاصة األهداف اخلاصة  -أوال

  األهــــــداف
  . حرف من األحرف األبجدية شكال ونطقا ١٢التعرف على  •

  . ١٠- ١األعداد من رموز التعرف على مفهوم   •
   .التعرف على بعض الكلمات التي تخدم الخبرات  •
  .لكل خبرة   أنشودةدراج إ •

  موضوعــات اCـــال
 :حاليا في المستوى األول وحسب التسلسل الموجودتم تناول مواضيع الخبرات التي يتم تغطيتها 

أصوات - حيوانات ونباتات-الماء والهواء-صحتي وسالمتي - أسرتي وأقاربي –من أنا  –روضتي  •
  .البحر-البر- المواصالت-بلدي الكويت- الجمعية التعاونية -وألوان وأشكال

  املهــــارات
 : تم التعرض للمهارات األربع 

  التحدث - االستماع •
  القراءة التمهيدية •
  الكتابة التمهيدية  •

  األنشــــــــطة
 .المرحلة وقدراته هفي هذ طفلتغطي األنشطة المهارات األربع بما يتوافق مع مستوى ال •

  .الكلمة / رمز العدد / يلون الحرف •
  .يصل بين الكلمة والصورة الدالة عليها •
  .يتحدث–يميز  –يعد  •
  .يكمل الجزء الناقص في الصورة    •

  التقنيــــــــــات
 - صلصال - مجسمات -بطاقات –صور : طار التقنيات المستخدمة حاليا في رياض األطفالإفي  •

 .كراسة التطبيقات للطفل –ألعاب تربوية -)أناشيد(ومصورة  مادة مسجلة –لوحات جدارية 
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        ::::    األعداداألعداداألعداداألعدادطرق عرض أصوات احلروف و الكلمات و طرق عرض أصوات احلروف و الكلمات و طرق عرض أصوات احلروف و الكلمات و طرق عرض أصوات احلروف و الكلمات و  - ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا 
        احلروفاحلروفاحلروفاحلروف

  : الحــرفطريقــة عرض 
 االستماع للنطق الصحيح للحرف •

  تعرف صوت الحرف  •
 تكرار جماعي و فردي  •

 قراءة الحرف باستخدام البطاقات أو أي وسيلة تعليمية مناسبة  •

 تعرف الحرف من خالل أنشطة تعليمية متنوعة  •
 

        ـاتـاتـاتـاتالكلمالكلمالكلمالكلم
  : طريقــة عرض الكلمــة

  ) بالرجوع للملفات الصوتية بالقرص المدمج( االستماع للنطق الصحيح للكلمة  •
 تكرار جماعي و فردي  •

 ) محسوس أو صورة أو أي وسيلة مناسبة( التعرف على مفهوم الكلمة  •

 ) تصور بصري ( قراءة الكلمة  •

 من خالل التكرار الجماع و الفردي )   S- School( ربط صوت الحرف بالكلمة  •

 الكلمة في جملة بسيطة توظيف  •

  تعزيز الكلمة من خالل أنشطة تعليمية متنوعة    •
  

        األعداداألعداداألعداداألعداد
  : طريقــة تقديــم العدد

  االستماع للنطق الصحيح لرمز العدد  •
 تكرار جماعي و فردي  •

 تعرف مفهوم رمز العدد  •

 قراءة رمز العدد  •

 الربط بين رمز العدد و المجموعة الدالة عليه  •

  تعزيز مفهوم رمز العدد من خالل أنشطة تعليمية متنوعة  •
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        األنشطة املقرتحة خلربات رياض األطفالاألنشطة املقرتحة خلربات رياض األطفالاألنشطة املقرتحة خلربات رياض األطفالاألنشطة املقرتحة خلربات رياض األطفال
  آليــــــة التنفـــيذ  ســم النشــــاطا  م

١  The salty words 
,numbers & letters 

الكلمات، الحروف و 

  األعداد المملحة

يقوم  الحرف ، الكلمة أو رمز العدد تستخدم المعلمة محلول ملحي مركز لكتابة 

الحرف ، الكلمة أو لوان الخشبية لتلوين الصفحة و بذلك يظهر الطفل باستخدام األ

  رمز العدد

٢  The Puzzle  
  لعبة التركيب

مكتوب بخط كبير علي ورقة  و   الحرف ، الكلمة أو رمز العدد تستخدم المعلمة 

الحرف ،  يقوم الطفل بتجميع األجزاء  تقوم بتغليفها  و تقطع الورقة إلي أجزاء

  الكلمة أو رمز العدد

  حرفشوربة األ  ٣
Letter Soup  

  حرفمعلمة طبق و تضع به مجموعة من األتستخدم ال

  يقوم الطفل  باصطياد الحرف و قراءته

  ة الصلصاللعب  ٤
The Clay  

  الحرف ، الكلمة أو رمز العدد يقوم الطفل بتشكيل الصلصال علي شكل 

 أحرف و كلمات األرز  ٥
The Rice Letters & 

Words  

  رزة بتقطيع أعواد الخشب علي حجم األتقوم المعلم

ثم تكتب المعلمة الحرف أو الكلمة بالصمغ ويقوم الطفل بلصق الخشب علي 

  الصمغ ليتشكل  الحرف أو الكلمة

  التلوين  ٦
Colouring 

  مفرغ يقوم الطفل بتلوينه الحرف ، الكلمة أو رمز العدد تعطي المعلمة الطفل 

 همس الكلمات  ٧
The Whisper Game  

خر ثم ينطق بالهمس من واحد لآل الحرف ، الكلمة أو رمز العدد يتناقل األطفال 

  الحرف ، الكلمة أو رمز العدد أخر طفل 

  البطاقات الخاطفة  ٨
The flash Cards 

تقوم المعلمة بعرض الصورة بسرعة لماحة و إخفاؤها وراء ظهرها و يحاول 

  الحرف ، الكلمة أو رمز العدد الطفل معرفة 

  
  الحركة البطيئة  9

The slow motion  
الحرف ، بورقة ثم  تظهر  المعلمة  الحرف ، الكلمة أو رمز العددتغطي المعلمة 

  ببطء  و في خالل ذلك يحاول الطفل التعرف على المكتوب الكلمة أو رمز العدد
10  Catch the Butter 

fly  
  امسك الفراشة

الحرف ، الكلمة أو رمز تستخدم المعلمة فراشات ورقيه علي السبورة و تضع 

  الحرف ، الكلمة أو رمز العددتحتها و يقوم الطفل بإمساك الفراشة و قراءة  العدد

  لعبة الشرائط  11
Ribbons  game  

بالصمغ و يلصق الطفل الشرائط  الحرف ، الكلمة أو رمز العددترسم المعلمة 

  الحرف ، الكلمة أو رمز العددعلي الصمغ ليشكل 
12  Letters using art 

material 
و  يقوم الورق الملون و ورقه عليها الحرف ، الكلمة أو رمز العدد  فلخذ كل طأي

  الحرف ، الكلمة أو رمز العددبلصق الورق الملون علي نفس شكل 
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  آليــــــة التنفـــيذ  ســم النشــــاطا  م
  الورق الملون

   رقامدودة األ  13
The numbers worm 

  

تعرض المعلمة صورة دودة مكونة من دوائر و يقوم الطفل بوضع بطاقات 

  األرقام بترتيب صحيح داخل الدودة

  حركني و اختار  ١٤
Shake me 

ل خانة رقم و تضع كرة صغيرة تستخدم المعلمة علبة بيض صغيرة و تضع في ك

الذي  الحرف ، الكلمة أو رمز العددداخلها و يقوم الطفل بتحريك العلبة ثم  يقرا 

  تقف فيه الكرة

الحرف ، الكلمة رتيب ت  ١٥

   أو رمز العدد
The washing line  

ز وأو رم اتحرف ، الكلماألتثبت المعلمة حبل غسيل  و تضع فيه بطاقات  بها 

و يقوم الطفل بأخذه من  الحرف ، الكلمة أو رمز العدد تقول المعلمةو  داعداأل

  عادة ترتيب األرقام علي الحبلأو إعلي الحبل 

  لعبة الدومينو  ١٦
Domino 

لنفس رمز  ةالطفل بوضع القطع المناسبو  يقوم تضع المعلمة أول قطعة دومينو 

  حرف أو األرقام ى تنتهي األالعدد و هكذا متوالية حت

  لعبة الذاكرة  ١٧
Memory game  

رموز أعداد علي السبورة أمام  تعرض المعلمة مجموعة حروف أو كلمات أو

طفال تذكر اكبر قدر ممكن من يقة ثم تخفي البطاقات و يحاول األطفال لمدة دقاأل

  عداداألرموز الكلمات أو الحروف أو ال

  الوقوف على الحرف   ١٨
Step on the number  

رض ثم تقول الحرف او رمز رقام علي األبرمي األحرف أو األتقوم المعلمة 

  العدد و يقوم الطفل بالتعرف عليه و الوقوف عليه

١٩  Magnetic Game 

  اللعبة الممغنطة
هر الورقة  بالمغنطيس علي ظ الحرف ، الكلمة أو رمز العددتقوم المعلمة بكتابة 

علي ) األوراق حامل( صغير وآمن  يء حديديش ثم يقوم الطفل بوضع أي

  الحرف ، الكلمة أو رمز العددالورقة ليشكل 

٢٠  The Magnetic 
balloons 

  لونات الممغنطةاالب

  لونة مغنطيساحرف علي البالونات و تضع خلف كل بتكتب المعلمة األ

  لونات و لصقها علي السبورةاو يقوم بترتيب الب

٢١  The blowing 
balloons 

  البالونات

  لونة ورقة بها الحرفاكل ب تضع المعلمة داخل

  يختار الطفل البالون ويخرج الحرف من داخله و يقرؤه
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        اللغة اليومية املستخدمة يف الفصلاللغة اليومية املستخدمة يف الفصلاللغة اليومية املستخدمة يف الفصلاللغة اليومية املستخدمة يف الفصل
1 What is the date  / day  today?  ما هو تاريخ اليوم ؟  
2 Good morning صباح الخير  
3 Good bye  الى اللقاء/ مع السالمة  
4 How are you? ؟ كيف حالك  
5 I'm Fine, thank you. أنا بحالة جيدة ، شكرا  
6 Come here, please.  هنا إلىتعال  
7 Go there , please اذهب هناك  
8 Sit down اجلس  
9 Stand up قف  

10 What is this? ما هذا  ؟  
11 This is a …  هذا......  
12 What is this number? ما هذا العدد ؟  
13 It's … هذا........  
14 It's number … العدد  رمز هذا.......  
15 Be quite , please  الرجاء الصمت  
16 May I go to the toilette, please? هل استطيع الذهاب إلى دورة المياه؟  
17 May I drink water, please? أتسمحي لي بشرب الماء ؟  
18 Clean up …  ينظف / أنظف  
19 Let's play a game. هيا  نلعب لعبة  
20 Let's sing a song.  أغنية نغنيهيا  
21 Let's watch a video. هيا نشاهد الفيديو  
22 Let's match ….  لنصل/صل هيا ن  
23 Let's colour…. هيا نلون  
24 Let's trace the dots هيا نتبع النقط  
25 Let's play with clay  هيا نلعب بالصلصال  
26 Let's play with the sand  هيا نلعب بالرمل  
27 It's a story time  فترة  القصص  
28 kitchen cornerLet's visit the  ركن المطبخ هيا نزور  
29 library cornerLet's visit the  هيا نزور ركن المكتبة  
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30 home  cornerLet's visit the   ركن المنزلهيا نزور  
31 computer  cornerLet's visit the   ركن الكمبيوترهيا نزور  
32 gamesLet’s visit the Educational ‘corner   لعاباألركن هيا نزور  
33 the art  cornerLet's visit   ركن الفنونهيا نزور  
34 Who can help......  من يساعد....  
35 Morning Assembly  طابور الصباح  
36 Days of the week. سبوعيام األأ  
37 Map  خريطة  
38 Break time الفرصة  
39 I have..   عندي/ معي  
40 I like…  حبأ  
41 Show me …  أرني......  
42 Repeat after me, please.  كرر.....  
43 Altogether   في مجموعة ( معا(  
44 Listen ( to me ) , please  إذا سمحت استمع  
45 I want ….. أريد  
46 What's the sound of this letter?  ما  صوت هذا الحرف ؟  
47 Who can tell me ?  ن يذكر ليأمن يستطيع...  
48 Who can show me the letter / number.?  رمز / الحرف ن يستعرض ليأمن يستطيع

  العدد
49 Circle the letter ..?  حوط الحرف..........  
50 What's this word ? ما هذه الكلمة ؟  
51 Who can guess?  من يستطيع ان يخمن  
52 Match the word with it's shadow. صل الكلمة بالظل المناسب  
53 This is a competition  مسابقةهذه  
54 Who is the winner?  من الرابح ؟  
55 What are the differences?  ما أوجه االختالف؟  
56 What are the  similarities  ما أوجه الشبه؟  
57 Who wants to count ?  من يريد أن يعد ؟  
58 Who wants to play with the teacher?   ن يلعب مع المعلمة ؟أمن يريد  
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59 Follow the steps.   اتبع الخطوات  
60 Kids-children أطفال  
61 Let's put the pieces together  هيا نجمع القطع  
62 Let's go to the Cafeteria (Restaurant )   المطعم ( الكافتيريا  إلىهيا نذهب(  
63 Let's jump. هيا نقفز  
64 Let's  have one step / two steps ….  خطوتان/ هيا نخطو خطوة.....  
65 What's inside the box?  ماذا يوجد داخل الصندوق ؟  
66 Guess , what is this number? ؟لعددخمن ، ما هذا ا  
67 Bring me   احضر لي  
68 Great! رائع  
69 Excellent! Well done!  تأحسن/ ممتاز  
70 Very good ! جيد جدا  
71 Please لو سمحت  
72 Thank you شكرا  
73 Welcome  أهال و سهال/ على الرحب و السعه  
74 Raise your hands !  يدكارفع  
75 Raise your voice ! ارفع صوتك  
76 That’s right ! هذا صحيح  
77 Good job ! عمل جيد  
78 Wonderful! مدهش  
79 Hurry up !  سرعأ  
80 Now we have a competition . اآلن لدينا مسابقة  
81 Open your books افتح كتابك  
82 Sit in a circle  اجلس في دائرة  
83 Who can read ? يقرأ؟ يستطيع أن من  
84 Let’s read a story هيا نقرأ قصة  
85 Let’s make (b/ 1) ………. 

(when using clay or dough to form letters or 
numbers) 

  ...الحرف / دعونا نشكل العدد

  )عند استخدام الصلصال (  

86 Excuse me, please  لو سمحت  
87 It's song time   وقت الغناء  
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88 Look at the pictures  انظر إلى هذه الصورة  
89 You’re excellent ! I’ll give you a star !  أنت ممتاز ، سأعطيك نجمة  
90 What can you see?  ؟....ماذا ترى  
91 Listen every body.  اسمعوا...  
92 Do you remember what we did in the last lesson 

? 
في ) فعلنا ( تتذكرون ماذا أخذنا هل 

  الدرس السابق؟
93 Listen to the CD/Cassette.   المسجل / استمعوا للقرص  
94 Repeat كرر  
95 Individually  فردي  
96 Together   مع بعض/ معا  
97 Point at the picture الصورة إلى أشر  
98 Listen again استمع مرة أخرى  
99 Is everything clear? هل كل شيء واضح؟  

100 It's time to finish . حان وقت االنتهاء  
101 Have you all finished? هل انتهيتم ؟  
102 See you next week /tomorrow… غدا / سبوع المقبل راكم األأ  
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        مرحلة رياض األطفالمرحلة رياض األطفالمرحلة رياض األطفالمرحلة رياض األطفال
 األولاألولاألولاألول    املستوىاملستوىاملستوىاملستوى

  Countable  Uncountable  اخلربة
This is a…. / It’s a 

……. 
This is …. / It’s ……. 

  My School     روضتي  ١
      

School     

   ? Who Am I  من أنا ؟  ٢

    

Head – Hand    

 أسرتي و أقاربي و جيراني  ٣
My Family, Relatives 

and Neighbours  

Father – Mother    

 صحتي و سالمتي  ٤
My Health and Safety  

  Bread – Milk  

 الماء و الهواء  ٥
Water and Air  

Star  Water  

 حيوانات و نباتات  ٦
Animals and Plants  

Lemon – Lion    

 أصوات و ألوان و أشكال  ٧
Sounds, Colours and 

Shapes  

  Yellow – Blue  

 الجمعية التعاونية  ٨
The Supermarket  

Supermarket  Rice  

 بلدي الكويت  ٩
My Country Kuwait  

  Kuwait  

 المواصالت  ١٠
Means of  Transport   

      

Plane – Car    

            The Desert البر  ١١

       

Goat – Camel – 

Tent  
  

               The Sea البحر  ١٢

      

Fish - Sea    

  
 



 140 

 الكلمات اإلضافية املقرتحة للمستوى األول برياض األطفال يف جمال اللغة االجنليزيةالكلمات اإلضافية املقرتحة للمستوى األول برياض األطفال يف جمال اللغة االجنليزيةالكلمات اإلضافية املقرتحة للمستوى األول برياض األطفال يف جمال اللغة االجنليزيةالكلمات اإلضافية املقرتحة للمستوى األول برياض األطفال يف جمال اللغة االجنليزية

    
  الكـــلمات اإلضــافية املســاعدة  اخلــــــــربة  م

    )٣(              ) ٢(                 ) ١ (  
   روضتي  ١

  

Friend  Teacher    Class  

  من أنا  ٢
 

Body            Leg             Arm  

   أسرتي وأقاربي و جيراني  ٣

  

Family               Sister                  Brother  

   صحتي وسالمتي  ٤
 

Clean                 Wash                    Safe  

   الماء والهواء  ٥

  

Drink                Sky                       Smell  

   حيوانات ونباتات  ٦

  

Animal           Cat                        Flower  

    ألوان وأشكالأصوات و  ٧
 

Circle             White                   Red  

   الجمعية التعاونية  ٨
 

Shopping Shelf                    Food  

   بلدي الكويت  ٩

  

City                Country                 Park  

١

٠  

   المواصالت

  

Bus                Bicycle                   Drive  

١

١  

    البر

  

Camp            Play                          Run  

١

٢  

   البحر

  

Swim           Beach                      Sand  
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 يف تدريس مفاهيم اللغة اإلجنليزيةيف تدريس مفاهيم اللغة اإلجنليزيةيف تدريس مفاهيم اللغة اإلجنليزيةيف تدريس مفاهيم اللغة اإلجنليزية    ـامةـامةـامةـامةرشـادات عــرشـادات عــرشـادات عــرشـادات عــإإإإ
 
الصحيح للحروف و الكلمات و رموز األعداد وذلك  عن طريق الرجوع إلى الملفات التأكد من النطق  - ١

 .الصوتية التي يتضمنها القرص المدمج 

( إجبار الطفل على كتابة األحرف و الكلمات و رموز األعداد، فقط كتابة تمهيدية في هذه المرحلة  عدم - ٢
 )إتباع الخطوط  - - التلوين  –التوصيل 

و التوصيل )  Trace(يجب التأكد من البدء من اليسار إلى اليمين عند تطبيق تدريب إتباع الخطوط   - ٣
)Match ( وحتى فتح الكتاب. 

 .الحرص على تقديم الحرف مع الكلمة المرتبطة به في نفس اليوم  - ٤

 . عدم تقديم اسم الحرف والتركيز على تقديم  صوت الحرف فقط   - ٥

فية لكل خبرة في المستويين األول والثاني لالستخدام عند الحاجة من قبل ضاإضافة ثالث كلمات تم إ - ٦
 .معلمة الفصل 
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        توجيهات تعني املعلمات علي أداء عملهنتوجيهات تعني املعلمات علي أداء عملهنتوجيهات تعني املعلمات علي أداء عملهنتوجيهات تعني املعلمات علي أداء عملهن
  

  .. عزيزتي معلمة رياض األطفال
وألنـك  .. فلك منا كل االحترام والتقـدير  ، رسالة األنبياء ؛ كوني علي يقين بأنك تحملين رسالة سامية

 تعـد نهـا  منك قراءتها واألخذ بها حيث إ نضع بين يديك توجيهات ونصائح نرجو ؛ تستحقين جل اهتمامنا
 ىمد ، لذا فنجاح هذا المشروع يتوقف على تطوير إلىوتأكدي بأن كل عمل يحتاج  ، مفاتيح لنجاح العمل

  : لعملية التربوية بشكل عام، وا ياض األطفال بشكل خاصمناهج روتطوير تنمية بأهمية  إيمانك
 .العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفال  ةاإللمام باألهداف التربوي ىاحرصي عل  - ١

 . فهم خصائص نمو المرحلة وحاجات الطفولة المبكرة ىاحرصي عل  - ٢

لمواد الـثالث  ا، ومن ومتمكنة من المادة العلمية الخاصة برياض األطفال ، كوني واسعة المعرفة   - ٣
 . المختلفة بمفاهيمهاالعربية والرياضيات واللغة االنجليزية  ةاللغ

اكتساب مهارة تحديد األهداف السلوكية في مجاالت النمو الثالثـة والسـعي الجـاد     ىاحرصي عل  - ٤
 . لتحقيقها أثناء تقديم األنشطة التعليمية

اختيـار أسـلوب   و،  ترتيب خطواتـه و،  خططي للنشاط المراد تقديمه من خالل تحديد الموضوع  - ٥
 . وتوفير الوسائل المعينة، العرض المناسب 

، واحرصي على التنويع فيه ، ابدئي نشاطك بمثير يساعد على شد انتباه األطفال وجذب اهتمامهم   - ٦
 .وتذكري دائماً أن األطفال يقبلون على المعلمة المتجددة ، عديدة  نه يأخذ أشكاالً وأنواعاًإحيث 

 .على الترابط بين أجزاء النشاط مبتدئة بالمقدمة ثم الموضوع ثم التطبيق احرصي   - ٧

ن هناك العديد من الطـرق واألسـاليب المناسـبة    إاحرصي على التنويع في أسلوب العرض حيث   - ٨
 .لخ إ ...لمرحلة الرياض مثل اللعب ، القصة ، األنشودة ، التمثيل ، التقليد 

اء عرض النشاط بحيث ينتقل النشاط مـن السـهل إلـى    تباع التسلسل الصحيح أثنااحرصي على   - ٩
 .المجرد  إلىومن المحسوس ، ومن العام إلى الخاص ، الصعب 

احرصي على عرض المفاهيم والمعلومات بطريقة دقيقة ومنظمة ومنطقيـة مـع مراعـاة صـحة      -١٠
 .المعلومات المقدمة للطفل وعدم االستخفاف بعقليته 

ب االستكشاف وما يندرج  تحته من أسـاليب االسـتنتاج االسـتقرائي    احرصي على استخدام أسلو  -١١
  .واالستداللي وأسلوب حل المشكالت حيث إنها من أفضل األساليب المناسبة لطفل هذه المرحلة 

 .احرصي على استخدام اللغة العربية المبسطة الصحيحة  -١٢

 .أتيحي ألطفالك الفرصة للتحدث والتعبير  -١٣

 .شجيع أطفالك التشجيع المناسب وفقاً للمواقف المختلفة احرصي على ت -١٤

 .وليكن للحاالت الخاصة الحظ األوفر بالرعاية واالهتمام ، وزعي اهتمامك على جميع األطفال  -١٥



 143 

 .احرصي على قراءة دليل معلمة الرياض للمواد قراءة مستفيضة  -١٦

 .متطلبات نمو الطفل وبما يلبي حاجاته احرصي على تهيئة بيئة الفصل بما يتناسب مع   -١٧

وبما يناسب المفاهيم  الخاصـة  ، احرصي على إثراء أركان الفصل بما يحقق جوانب النمو المعرفية  -١٨
 . باللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية

الهدف العام األسبوعي ومن ثم األهداف الخاصة التي تناسب الخبرة التربوية وتكون قابلـة   اختاري -١٩
 .للتحقيق والقياس 

 .تغطية جميع المفاهيم األساسية لجوانب الخبرة التربوية راعي  -٢٠

 .في اختيار المفاهيم عند التخطيط لليوم الدراسي  وازني -٢١

 .تكاملة المفاهيم بأسلوب الخبرة الم قدمي -٢٢

 .ضرورة تكامل جوانب النمو عند تقديم األنشطة للطفل راعي  -٢٣

  .أساليب وطرق التدريس عند تقديم األنشطة ما بين القصة ، اللعب ، االستكشاف والحوار  نوعي -٢٤
 ::::ويتم تغطية املفاهيم األساسية للخربات الرتبوية من خالل ويتم تغطية املفاهيم األساسية للخربات الرتبوية من خالل ويتم تغطية املفاهيم األساسية للخربات الرتبوية من خالل ويتم تغطية املفاهيم األساسية للخربات الرتبوية من خالل 

م فيه المعلمة ما تختاره من المفاهيم األساسـية للخبـرات   وهو عبارة عن نشاط تقد: العمل الجماعي  –أ 
نجليزيـة أو مفـاهيم   اللغـة اإل أو مفـاهيم   اللغة العربيـة مفاهيم من التربوية لجوانب رياض األطفال أو 

على أن يشمل مجاالت النمو العقلي والمعرفي والوجداني االجتماعي والحسي الحركي وأن تقدم  اترياضيال
  .متكاملة بأسلوب الخبرة ال

رياض األطفال ( كل نشاط يمارسه الطفل داخل الفصل وللمعلمة أن تختار من المفاهيم : نشاط صفي  –ب 
على أن تشمل مجـاالت النمـو   ) ات رياضيالمفاهيم  -نجليزية اللغة اإلمفاهيم  - اللغة العربيةمفاهيم  -

  .بأسلوب الخبرة المتكاملة العقلي المعرفي والوجداني االجتماعي والحسي الحركي  وتقدم 
ولـه  ) المكتبة  –الحركية  –الموسيقى ( كل نشاط يمارسه الطفل خارج الفصل مثل : نشاط ال صفي  –ج 

 –نادي علمي  -مختبر لغوي  –استنبات ( إعداد خاص موضح في المرشد لرياض األطفال وأنشطة أخرى 
  .شاط وللمعلمة الحرية في اختيار أسلوب تقديمها للن) مرسم  

  .الطفل إما في فترة األركان أو األنشطة الصفية  ةيتم العمل في كراس ����
 
 
  
  
  
 


