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  املقدمةاملقدمة
  

وعلى آله وأصحابه الكرام  سيدنا حممد بن عبد اهللا ، احلمد هللا مرتل القرآن ، والصالة والسالم على أمري البيان 

  أما بعد
الشاملة للطفل ، ولفظ التربية هو املصـطلح   يعترب التعليم السابق للمرحلة االبتدائية نوعا من التربية

األوىف للداللة على ما جيري يف مرحلة الطفولة املبكرة السابقة ملرحلة املدرسة االبتدائيـة ، حيـث الرعايـة    
هي املنهج األساسـي يف    )إخل ... عقليا ، وجسديا ، وانفعاليا ، واجتماعيا ( التربوية باملعىن الواسع للكلمة 

رحلة من العمر ، وحيث تلقّي املعرفة والعلم يكون جزءا ال يتجزأ من التربية الشاملة املتكاملـة  تعهد هذه امل
  .لشىت جوانب شخصية الطفل 

ومن املؤكد أن السنوات املبكرة يف حياة الطفل تكاد تكون حامسة يف تكوين شخصيته ، واجتاهاتـه ،  
ليم يف رياض األطفال يف دولة الكويت هو الشـغل  ومواقفه ؛ لذا كان اهلدف من تطوير مناهج وأساليب التع

الشاغل للمسؤولني واملختصني يف جمال الطفولة ، وبناء عليه تشكلت جلان تربوية لتطوير املنـهج وطرائـق   
  .التدريس يف رياض األطفال منذ السبعينيات ، مرورا بالثمانينيات ، مث التسعينيات ، وصوال إىل األلفية 

املتواصل واجلهد الكبري هو تطوير منهج رياض األطفـال ، واالرتقـاء بـه ،     وكان نتاج هذا العمل
فتضمن مفاهيم جديدة ، ترتبط مبجاالت اللغة العربية والرياضيات واللغة االجنليزية ، وقد مت إعداد احملتـوى  

لروضـة  العلمي لتلك ااالت الدراسية مبا يتالءم مع مرحلة رياض األطفال ، ومبا يناسب خصائص طفـل ا 
  .) املنهج املطبق يف رياض األطفال(وينمي مهاراته ، ومبا يتواءم مع برنامج اخلربات التربوية 

آملني أن يكون ) دليل املعلمة املطور يف مرحلة رياض األطفال ـ املستوى الثاين  ( ويأيت هذا الدليل 
املنشودة ، وقد سار جنا فيه على النحو معينا تسترشد به املعلمة ، ودليال يقودنا إىل حتقيق الغايات التربوية 

  :اآليت 
 القسم األول

  

، وفلسفة اتمع الكوييت ، وفلسفة مرحلة رياض األطفال اليت تضمنت فلسـفة   ةبيان الفلسفة العام 
تعليم كل من اللغة العربية والرياضيات واللغة االجنليزية ، إضافة إىل ما تطرقت إليه مـن اجتاهـات   

  .يم طفل ما قبل املدرسة معاصرة يف تعل
توضيح مفهوم األهداف التربوية ، واملعايري اليت تبىن عليها ، وتصـنيفاا ومسـتوياا ، مث حتديـد     

األهداف العامة ملرحلة رياض األطفال ، وأهداف تعليم كل من اللغة العربية والرياضـيات واللغـة   
  .االجنليزية 
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ن حيث إن مراعاا تشكل أمهية قصوى يف عملييت التعليم بيان خصائص النمو يف الطفولة املبكرة ، م 
  .والتعلم 

ذكر أسس وخصائص تعليم كل من اللغة العربية والرياضيات واللغة االجنليزية ، يف مرحلـة ريـاض    
  .األطفال ، ملا لكل جمال من خصائص حتتاج املعلمة إىل إدراكها واإلملام ا 

لة رياض األطفال ، وبيان أهدافه ، حيث إنه األسلوب املتبع إعطاء نبذة عن األسلوب املطور يف مرح 
  .يف العملية التربوية يف هذه املرحلة 

تسترشد به املعلمة يف ) خربة احلاسوب يف روضيت ( وضع منوذج إعداد أسبوعي مقترح خلربة متكاملة  
  .هذه اخلربة وبقية اخلربات ، من دون إلزامها بالتقيد به حرفيا 

  الثانيالقسم 

احلاسوب يف روضـيت ،  ( تضمن القسم الثاين من الدليل اهلياكل البنائية خلربات املستوى الثاين مجيعها  
أنا اإلنسان ـ الناس يعملون ـ غذائي ـ املاء واهلواء ـ حيوانات ونباتات ـ الفصول األربعـة ـ        

 )اإلسالم ديين ـ بلدي الكويت ـ النفط ـ االتصاالت ـ البحر 
لبنائي جلوانب كل خربة بدءا مبفاهيم الرياض ، مث مفاهيم اللغة العربيـة ، مث مفـاهيم   ترتيب اهليكل ا 

 .الرياضيات ، مث مفاهيم اللغة االجنليزية 
  .تدوين ملحوظات تتعلق بأساليب تنفيذ وتطبيق اهلياكل البنائية للخربات ، كل جمال على حدة  

  الثالثالقسم 

 : ةالثالث أساليب وطرائق تدريس مفاهيم ااالت 
o  اللغة العربية.   
o  الرياضيات. 
o  اللغة االجنليزية. 

 .توجيهات وإرشادات تعني املعلمة على أداء عملها بنجاح  
  

  . آملني أن نكون قد وفقنا إىل ما نصبو إليه
ومــن اهللا                                                

 ،، التوفيق والسداد
 

                 
 فــونالـمـؤلـ
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  الفلسفة العامةالفلسفة العامة
  

من المتعارف عليه أن لكل مجتمع فلسفته العامة والتي تتمثل في مجموعة من المعتقدات  

التي توجه ، واللغة والدين والمبادئ والقيم والمعايير واألخالق وأسلوب التفكير وأساليب العمل 

وبالتالي نجد أن . واالقتصادية  نظام وحياة المجتمع في كافة مجاالته السياسية ، واالجتماعية ،

الفلسفة العامة للمجتمع هي التي تميز مالمحه ، وخصائصه ، وذاتيته ، وهويتـه عـن بـاقي    

  .المجتمعات بصورة ، أو بأخرى 

  

والمجتمع الكويتي كبقية المجتمعات تنطلق فلسفته من ركائز ، وأسس قوامهـا الثقافـة   

ين اإلسالمي ، وقيمه ، وعاداته ، وتقاليد المجتمـع  الخاصة بهذا المجتمع التي تحتوي على الد

والذي يحددها اإلطار الثقافي له حيث يحافظ على هويته ، وتفرده ، وبنائه ، واسـتمراره عـن   

  .طريق التربية 

  

وقد حدد الهدف الشامل للتربية في الكويت األسس والمعايير التربوية للمراحل التعليمية 

لتربية في الكويت يعمل على تهيئة الفـرص المناسـبة لمسـاعدة    المختلفة ، فالهدف الشامل ل

األفراد على النمو الشامل المتكامل روحيا ، وخلقيا ، وفكريا ، واجتماعيا ، وجسميا إلى أقصـى  

ما تسمح به استعداداتهم ، وإمكاناتهم ، وفي ضوء مبادئ اإلسالم ، والتراث العربي ، والثقافة 

الكويتي ، وعاداته ، وتقاليده ، بما يكفل التـوازن بـين تحقيـق     المعاصرة ، وطبيعة المجتمع

األفراد لذواتهم ، وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكـويتي بخاصـة ، والمجتمـع    

  .العربي واإلسالمي والعالمي بعامة 
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  فلسفة اتمع الكوييتفلسفة اتمع الكوييت
  

بية بدولة الكويت كمـا تسـتند إلـى    تنبثق فلسفة رياض األطفال من األهداف العامة للتر

  :الركائز األساسية اآلتية 

  
  ::أوال ـ طبيعة اتمع الكوييت أوال ـ طبيعة اتمع الكوييت 

  

  :يتسم المجتمع الكويتي ببعض المعالم الرئيسية التالية 

ـ إنه مجتمع إسالمي يؤمن باإلسالم كدين ، ويمارسه كأسـلوب حيـاة ، ويتمسـك بقيمـه       1

  .ومبادئه 
  

. ويعتبر الخليج محو اهتمامه ، ومركز نشـاطه  . يعتز بعروبته ـ إنه مجتمع خليجي عربي   2

كما أن الروابط العربية لغة ، ودينا ، وتاريخا ، وتراثا هي موضع اعتـزازه ، والوحـدة   

  .العربية معقد آماله 
  

ـ إنه مجتمع يعتبر األسرة نواته األولى ، ووحدته األساسية التي تستمد مكانتها واحترامهـا    3

، وتقاليدها العربية األصيلة ، كما يؤمن بالوحدة الوطنيـة ، وروح األسـرة    من روابطها

  .الواحدة التي تربط أفراد المجتمع الواحد 
  

ـ إنه مجتمع ديمقراطي يؤمن بالشورى ، والحوار البناء ، وتبادل اآلراء ، واحترام الحقوق   4

راد المجتمع ؛ لتحقيق والواجبات ، ويعمل على تهيئة الظروف التي تساعد كل فرد من أف

  .أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل القانون 
  

ـ إنه مجتمع ينطلق نحو التطور والتحديث في المجاالت التربوية ، والفكرية ، واالجتماعية ،   5

  .واالقتصادية نتيجة للتغير االجتماعي السريع الذي تشهده دولة الكويت 
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  ::الكويت الكويت   ثانيا ـ طبيعة التغري االجتماعي يف دولةثانيا ـ طبيعة التغري االجتماعي يف دولة

  

. كان لموقع دولة الكويت الجغرافي أبلغ األثر في نشأة عمليات االلتقاء الثقافي واالنتشار   

فلقد كانت الهجرات الكبرى التي عرفتها شبه جزيرة العرب تم بأرض الكويت ؛ وذلك لموقعهـا  

الخصيب ،  المتوسط بين مناطق الطرد في قلب الجزيرة العربية ، وبين مناطق الجذب في الهالل

  .وهكذا ظلت الكويت معبرا تمر به الهجرات 
  

كما أدى تطور النشاط البحري إلى ازدهار التجارة حيث كانت السفن الكويتية التجاريـة    

تمر عبر دول الخليج ، والهند ، وشرق إفريقية ، مما ساعد على انتشـار العناصـر الثقافيـة    

  .الوافدة على المجتمع الكويتي 
  

إال أن هذا الواقع قد تغير تماما بعـد  . واقع دولة الكويت فبل اكتشاف النفط كان ذلك هو   

كما . فقد ازدادت أعداد الوافدين من الدول العربية ، والدول الصديقة زيادة هائلة . تدفق النفط 

سافر أبناء دولة الكويت إلى الخارج طلبا للعلم والمعرفة ، مما أدى إلى انتشار التيارات الثقافية 

واألفكار والقيم واالتجاهات التي كانت تموج بها الدول العربية ، والدول الصديقة نتيجة لعمليات 

االلتقاء الثقافي بين الكويتيين ، وأبناء هذه الدول ، ثم حدث الغزو العراقي الغاشم علـى دولـة   

د األجيـال  الكويت اآلمنة وأثر سلبيا على جيل بأكمله ، مما تطلب األمر إعادة النظر فـي إعـدا  

  القادمة 
  

  ::ومن المعروف أن التغير االجتماعي الذي شهدته دولة الكويت قد أخذ األبعاد اآلتية ومن المعروف أن التغير االجتماعي الذي شهدته دولة الكويت قد أخذ األبعاد اآلتية   
  

  ::ـ البعد املادي ـ البعد املادي   11
ويبدو ذلك في استخدام اآلالت ، واألجهزة اإللكترونية ، والسيارات وغير ذلك من وسائل 

مير الضخمة التي ما زالت تجري على التكنولوجيا الحديثة ، باإلضافة إلى عمليات اإلنشاء والتع

  .قدم وساق 
  ::ـ البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات ـ البعد اخلاص باألنظمة واملؤسسات   22

ويبدو ذلك في إنشاء المؤسسات الدستورية والتشريعية ، باإلضـافة إلـى المؤسسـات    

  .التجارية والبنوك والشركات ومراكز اإلنتاج 
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  ::ـ البعد الفكري والثقايف ـ البعد الفكري والثقايف   33
التطور الكمي والكيفي للتعليم ، واالهتمام بالمؤسسـات  يتضح البعد الفكري والثقافي من 

الفكرية والثقافية ، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والدولية ، وتأكيد دور أجهـزة  

  .اإلعالم ووسائل االتصال 
ـ البعــد االجتمــاعي واحلاجــات املــتغرية لألســرة ـ البعــد االجتمــاعي واحلاجــات املــتغرية لألســرة       44

  ::الكويتية الكويتية 
الهجرة بعد اكتشاف النفط ، والتحول من األسرة ويبدو ذلك في زيادة عدد السكان نتيجة 

الممتدة إلى األسرة الصغيرة ، كما زاد الوعي االجتماعي نتيجة انتشار الخـدمات االجتماعيـة   

والصحية والتربوية والثقافية ، والتحول من الرعي والزراعة وصيد األسماك واستخراج اللؤلؤ 

هـذا  . ل التجارية الكبرى والوظـائف الحكوميـة   والتجارة المحدودة ، إلى قطاع المال واألعما

  .باإلضافة إلى النهضة النسائية ، وتغيير دور المرأة الكويتية التي شاركت الرجل ميدان العمل 

ال شك أن األسرة الكويتية قد تأثرت إلى حد كبير بالتغيير االجتماعي الذي شهدته دولة 

  :ية على النحو التالي الكويت ، مما أدى إلى تعديل في الحاجات األساس

  .ـ تحول نشاط األسرة من حياة البحر إلى حياة المؤسسات االقتصادية والصناعية المختلفة  1

  .ـ اتسام العالقات األسرية بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياة األسرة  2

نتاج ، وخاصـة  ـ تطور دور المرأة الكويتية ، وإسهامها في مختلف مواقع العمل ومراكز اإل  3

  .في مجاالت التعليم والصحة والخدمات االجتماعية 

  .ـ محاولة المرأة العاملة التوفيق بين العمل الوظيفي ، ورعايتها ألطفالها ، والتفاعل معهم  4

ـ ازدياد وعي األسرة بدور المؤسسات التربوية المختلفة في رعاية األبناء ؛ جسميا وعقليا   5

  . وانفعاليا واجتماعيا 

ـ قبول بعض األسر للتغيرات المادية واالقتصادية والتكنولوجية الحديثة دون أن يصاحب ذلك   6

تغيرات في بعض االتجاهات والقيم االجتماعية ، مما يلقي على المؤسسات التربوية في المجتمع 

مـل  وقـد أدت كـل هـذه العوا   . أعباء جديدة للتقريب بين التغيرات المادية والتغيرات الفكرية 

مجتمعة إلى قيام مؤسسة تربوية تعمل على إعداد الطفل جسـميا وعقليـا وانفعاليـا وروحيـا     

  .واجتماعيا ووطنيا في ضوء التعاليم اإلسالمية والتراث 
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  فلسفة مرحلة رياض األطفالفلسفة مرحلة رياض األطفال

  
  ::أوال ـ االجتاهات املعاصرة يف تربية طفل ما قبل املدرسة أوال ـ االجتاهات املعاصرة يف تربية طفل ما قبل املدرسة 

ة وخطورتها بالنسبة لنمو األطفال فـي حاضـرهم   التسليم بأهمية سنوات ما قبل المدرس .1

ومستقبلهم ، مما يستدعي االهتمام بتوعية اآلباء وتثقيفهم تربويـا ، ووضـع بـرامج    

لمرحلة ما قبل المدرسة تضمن التشريعات كفاءتها ، حيث البد أن تكون برامج ما قبـل  

مجتمـع  المدرسة مناسبة لخصائص نمو الطفل وحاجاته ، كذلك حاجـات وخصـائص ال  

  .وتطلعاته 

  

النظر إلى مرحلة ما قبل المدرسة على أنها جزء ضروري من تربية الطفل ، وأن رعاية  .2

النمو في هذه المرحلة ضروري للنجاح في التعليم في المراحل التاليـة ، وتأكيـد قيـام    

  .العاملين في هذا المجال بدورهم كمربين من ناحية ، وتربويين مثقفين من ناحية أخرى 

  

ايد تفهم الدور الذي يقوم به اآلباء والمعلمون كلما تزايد االتصال بيـنهم ، ويمكـن أن   تز .3

  :يكون هذا االتصال عن طريق ما يلي 

  .أ ـ مشاركة اآلباء في إدارة المؤسسات التربوية 

  .اإلفادة من المهارات الخاصة التي يمتلكها اآلباء في البرامج التربوية ب ـ 

  .زيارة المدارس ، والمشاركة في أنشطتها بالطرق المناسبة ج ـ تشجيع اآلباء على 

من االتجاهات الحديثة في أساليب التعلم في الطفولة المبكرة توظيف اللعب لتنمية قدرات  .4

الطفل ومهاراته واتجاهاته ، أي توجيه اللعب فال يكون حرا كل الوقت ، بل يعطي الطفل 

ربوي أحيانا ، لتحقيق أهداف تربويـة محـددة   فرصة للعب الحر أحيانا ، ويتم التدخل الت

  .دون التخلي عن اللعب كأفضل أسلوب لألطفال في هذه المرحلة 

استمرار وتكامل العالقة بين مرحلتي ما قبل المدرسـة والمرحلـة االبتدائيـة ، فيـتفهم      .5

المعلمون في كل مرحلة األدوار التي يقوم بها زمالؤهم في المرحلة األخـرى ، ويمكـن   

  :ق ذلك عن طريق ما يلي تحقي

أ ـ تدريب معلمي المرحلتين في مؤسسة واحدة حتى يمكن لكل فريق االطالع على  

  .عمل الفريق اآلخر ، واإللمام بحاجات األطفال في أعمار مختلفة 
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ب ـ تجميع أطفال كل من المرحلتين في مؤسسة تربوية واحـدة ، أو أن تكـون    

  .قة باألخرى مؤسسات كل من المرحلتين على صلة وثي

ج ـ تنظيم البرامج التربوية للتدريب في أثناء الخدمة بحيث تناسب التربية كال من  

  .المستويين 

  .د ـ صياغة األهداف الخاصة بالتربية لكل مرحلة واإلعالم بها 

هـ ـ إشراك األطفال في األعمال المتصلة بالعالم الخارجي للمدرسة ، حيـث إن   

  .وم بها األطفال لمساعدة الكبار لها قيمتها التربوية كثيرا من األعمال التي يق

و ـ االستعانة باآلباء واألجداد ـ وكل من يمكن االستعانة به من الناس ـ بطريقة 

  .مباشرة في تربية األطفال ، بغية االستفادة من قدراتهم وخبراتهم 

نوات مـا قبـل   الدور التعاوني للمنزل والمجتمع من أجل تحقيق نمو متكامل للطفل في س .6

  .المدرسة ، وأهمية تثقيف اآلباء 

التأكيد على الجوانب اإلنسانية المشتركة في الثقافات الفرعية المختلفة ، بدال من االهتمام  .7

بما يميز ويفرق الجماعات اإلنسانية ، حتى ال ينشأ الطفل في ظل أنماط ثقافية جامـدة ،  

اللتقاء في الفكـر واألهـداف بالنسـبة    بل في إطار ثقافة واسعة مرنة ، مما يؤدي إلى ا

  .لجميع شعوب العالم ، وتخفيف حدة الصراعات الدولية 

تكوين اتجاهات إيجابية الزمة لهذا العصر ، عصر العلوم والتقدم التكنولوجي ، كتكـوين   .8

اتجاهات إيجابية نحو العلم والعمل والتكنولوجيا في سن مبكرة ، لتقليل العـزوف عـن   

  .والفني ، وإعداد النشء المناسب للعصر الذي يعيشون فيه التعليم المهني 

مفهوم التربية مدى الحياة وتطبيقاته على تربية سنوات ما قبـل المدرسـة ، حيـث إن     .9

  .التربية مدى الحياة والتربية قبل المدرسة مفهومان يتمم كل منهما اآلخر 

  
  ::  فلسفة مرحلة رياض األطفال يف دولة الكويتفلسفة مرحلة رياض األطفال يف دولة الكويتـ ـ   ثانياثانيا

فلسفة مرحلة رياض األطفال من الفلسفة العامة للتربية بالكويت ، والتـي يمكـن    تنبثق  

  :تحديدها على أنها 

فلسفة نابعة من قيم المجتمع الكويتي الذي يؤمن باإلسالم كدين وأسلوب حياة ، ومن ثم  .1

  :فهي تعمل على 

  .تنمية القيم واالتجاهات الدينية والخلقية لطفل الروضة  أ ـ
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وافق وتكامل الخبرات والبرامج واألنشطة المقدمة للطفل مع هـذه القـيم   ب ـ أهمية ت 

  .واالتجاهات 

فلسفة عربية تتوافق وتتكامل مع واقع المجامع الكويتي ؛ ولذلك فهي تعمل على تنميـة   .2

  . االتجاهات اإليجابية نحو الكويت ، والمجتمع الخليجي واألمة العربية واإلسالمية 

ن بدور األسرة اإليجابي والفعال في العملية التربوية ، ومـن ثـم   فلسفة تقوم على اإليما .3

فهي تعمل على توثيق الصلة بين األسرة والروضة بهدف تحقيق نوع من التكامل لتربية 

  .الطفل وتنشئته بصورة تشمل كافة جوانب نموه النفسي والعقلي واالجتماعي والبدني 

ل على تكوين عالقات وتفاعالت إيجابيـة  فلسفة تؤكد روح االنتماء إلى الجماعة ، وتعم .4

  .مع اآلخرين من الكبار ومن األقران 

فلسفة تحترم فردية الطفل وتفرده ، وتؤمن بكرامته وبحقه كإنسان ، وتنظر إليه كأمـل   .5

  .أسرته ، وتوفر له كل ما من شأنه أن يعمل على تحقيق ذاته 

االبتكار واالسـتقالل الـذاتي ،   فلسفة تؤمن وتعمل على تنمية الثقة بالنفس والمبادرة و .6

  .وتكوين المفاهيم اإليجابية عن الذات لدى الطفل 

فلسفة تؤمن بأهمية حواس الطفل ومداركه عن طريـق المثيـرات الحسـية واألنشـطة      .7

  .المباشرة والممارسة الفعلية 

فلسفة تؤمن بدور العلم رفي المجتمع المعاصر ؛ ولذلك فهي تحرص على تعويد األطفال  .8

  .األسلوب العلمي في التفكير على 

فلسفة تؤمن بدور المتعلم في المجتمع المعاصر ؛ ولذلك فهي تحرص على تحقيق نمـوه   .9

  .الشامل 

فلسفة تنادي بتوظيف أساليب التربية القائمة على اللعب الحر ، والنشاط الذاتي التلقـائي   .10

كتساب المهـارات  جنبا إلى جنب مع التربية المقصودة والموجهة لمساعدة الطفل على ا

التي ال يستطيع أن يكتسبها من خالل اللعب الحر وحده ، مع تنميـة الكفـاءة العقليـة    

  .واللغوية للطفل بخاصة 

فلسفة تؤمن بضرورة ربط األنشطة والخبرات التي تقدم لطفل الرياض بواقـع المجتمـع    .11

  .وبالحياة وبالمستقبل المأمول 
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  يف مرحلة رياض األطفاليف مرحلة رياض األطفالفلسفة تعليم اللغة العربية فلسفة تعليم اللغة العربية : : ثالثا ثالثا 

  
إن تطوير المناهج والخطط التعليمية في مرحلة رياض األطفال مطلب تربوي في غايـة  

األهمية ، يمثل استجابة حضارية لمتغيرات الحياة ، وتكيفا مع متطلبـات الواقـع المتجـددة ،    

القائمون على  ومواكبة لنتائج البحوث والدراسات التربوية في مجال تعلم الطفل ، ومن هنا اتجه

التربية في دولة الكويت إلى تنفيذ مشروع إدخال تعليم اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال ، 

وذلك انطالقاً من المصادر الثابتة لفلسفة المجتمع الكويتي التي أرسى قواعدها الدستور ، والتي 

نموه ، ومطالب المرحلة   استمدت وجودها من قيم اإلسالم ومبادئه ، ومن طبيعة المتعلم ومراحل

التي تقوم على حاجات المجتمع الكويتي في حاضـره ومستقبله ، وانفتاحه الواعي على طبيعة 

  . العصر من حيث خصائصه ومقوماته ومتغيراته 

ويمكن التماس مالمح فلسفة تعليم اللغة العربية من أهمية اللغـة للفـرد والمجتمـع ،    

مجتمعه وبيئته وثقافته ، ووظيفتها االتصالية ، التي تربطـه   ودورها في حياة المتعلم في سياق

بتراث أمته ، وبمجاالته العلم والمعرفة على اختالف أشكالها وتعدد اختصاصاتها ، وكونها عامال 

  .أساسيا من عوامل تقـدم المجتمع ورقيه 

واللغة تبدأ مع األطفال منذ صغرهم ، ويتطور نموها بالتـدرج مـع مراحـل عمـرهم      

المختلفة ، وفي مرحلة رياض األطفال تتكون لديهم االستعدادات األولى لتعلم اللغـة واكتسـابها   

بصورة يمكن من خاللها بناء منهج متكامل لتعليم اللغة ، يقوم على المهارات األولية البسـيطة  

تمتـع  التي تمكنهم من االتصال اللغوي مع اآلخرين والتفاعل مع بيئتهم ، وذلك يقوم على أن ي

  :الطفل بالقدرة على ما يأتي 

  

 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  

فاياته وتنوع خبراته ومهاراته ، ونمو قدراته اللغوية ، باإلفادة مما تقدمه توسيع دائرة ك 

 .وسائل اإلعالم المتنوعة من مواد مرئية ومسموعة باللغة الفصيحة 
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  رحلة رياض األطفالرحلة رياض األطفالمبمبفلسفة تعليم الرياضيات فلسفة تعليم الرياضيات : : رابعا رابعا 
يسعى  يميز التربويون الصفوف المبكرة للتعليم كمرحلة حرجة للتأسيس القوي ، حيث

المنهج في هذه المرحلة لتطوير االستراتيجيات التي تستهدف تحسين االنجاز في القراءة 

والكتابة والرياضيات وتسعى وزارة التربية بدولة الكويت إلى وضع استراتيجيات تساعد تالميذ 

ثير المدرسة االبتدائية على تحسين فهم أساسيات الرياضيات لما للفهم المبكر للرياضيات من  تأ

عميق على البراعة الرياضية في السنوات التالية فأي موقف ايجابي نحو الرياضيات وأي فهم 

للمفاهيم األساسية والمهارات الرياضية يجب أن يطور في هذه الصفوف فيقع على معلم هذه 

الصفوف دوراً مؤثرا ومهم جداً من هنا اتجه القائمون على التربية في دولة الكويت إلى تنفيذ 

 .شروع إدخال الرياضيات في مرحلة رياض األطفال م

اكتساب وتنمية  رؤيتنا لتعلم طفل رياض األطفال الرياضيات موجه نحوومن هنا فإن 

وباعتبار الرياضيات دراسة للعالقات وكعلم لألنماط وكعلم يساعد . مهارات التفكير الرياضي 

حل مشكالت واسعة يواجهها الطفل في على التدريب على مهارات التفكير الناقد التي تستخدم ل

حياته اليومية وكنشاط يفعله الطفل في العديد من مجاالت الحياة مما يطور مهارات االتصال 

الرياضي فيعبر الطفل عن ذاته بلغة دقيقة وتجعله يكتشف الجوانب التطبيقية للرياضيات في 

  .ات التفكيرالحياة اليومية مما يجعلهم يثمنون ويقدرون الرياضيات ومهار
 

  فلسفة تعليم اللغة االجنليزية مبرحلة رياض األطفالفلسفة تعليم اللغة االجنليزية مبرحلة رياض األطفال: : خامسا خامسا 

قبل المدرسة وخطورتها  تنبثق فلسفة رياض األطفال من منطلق التسليم بأهمية مرحلة ما

نجليزية في مرحلة رياض يتجه منهج اللغة اإل، وبالنسبة لنمو األطفال في حاضرهم ومستقبلهم 

قبـل   وذلك الستمرار العالقة بـين مرحلتـي مـا   ، ل للمرحلة االبتدائية لى تهيئة الطفإاألطفال 

  . المدرسة والمرحلة االبتدائية

عـداد بيئـة تعليميـة غنيـة     إنه من الضروري االهتمام بإلتعلم لغة أجنبية واكتسابها ف

بالمواقف والخبرات اللغوية وكذلك االستفادة من االتجاهات الحديثة فـي أسـاليب الـتعلم فـي     

  .  هاتهافولة المبكرة وتوظيف اللعب لتنمية قدرات الطفل ومهاراته واتجالط

، جنبية أيجابية نحو تعلم لغة إتجاهات الى تكوين إنجليزية يهدف كما أن  منهج اللغة اإل

طار عام ال يخرج عن األهداف الخاصـة  إي ، فوالتي أصبحت ضرورة الزمة في وقتنا الحاضر 

  . يتنافى مع خصائص نمو الطفل في هذه المرحلةوال ، بمرحلة رياض األطفال 

  



 15

  أمهية حتديد األهداف الرتبويةأمهية حتديد األهداف الرتبوية
  

في كل عمل من األعمال التي يقوم بها اإلنسان يحدد لنفسه هدفا ، ويرغب في الوصـول  

إلى نتيجة ، فأي عمل ناجح البد أن يكون موجها نحو تحقيق أهداف محـددة وواضـحة ، وإال   

لة والخطأ التي تعتمد على العشوائية واالرتجال ، وهذا مـا نـود   أصبح العمل نوعا من المحاو

تجنبه في العمل التربوي بوجه عام ن وفي رياض األطفال بوجه خـاص ، وذا فـإن تحديـدنا    

ألهدافنا ووضوحها أمامنا يساعدنا على رسم طريقنا وتوجيه أعمالنا وتقويمها ، مما يجعل أمر 

  .تحقيقها ممكنا وميسورا 

  

ية تحديد األهداف التربوية في أنها تسهم في إيجاد لغة مشتركة بين العـاملين  وتقع أهم

في الميدان التربوي ، تيسر عملية اتصالهم وتفاهمهم في مجاالت عملهم المختلفـة ، وإضـافة   

إلى ذلك فإن تحديد األهداف في الميدان التربوي يساعد المربين على اختيار الخبرات التربويـة  

  .ق هذه األهداف المناسبة لتحقي

  

كما تساعد على اختيار أوجه النشاط التعليمي المناسبة ، وبالتالي اختيار طرائق التدريس 

ونظم الوسائط المتعددة المناسبة ، وأخيرا فإن تحديد األهداف ضروري للتقويم السليم ؛ فتحديد 

ـ  د جوانـب القـوة   األهداف يساعدنا في الحكم على مدى نجاح عمليتي التعليم والتعلم ، وتحدي

  .والضعف فيهما ، وبالتالي تطويرهما 

  

فالهدف التربوي يعني ما سوف يكون عليه المتعلم حين تتم خيرة التعلم بنجاح ، أي أن 

الهدف التربوي يخبرنا هما سيكون عليه المتعلم نتيجة عملية التعلم ؛ كإضافة معلومات جديـدة  

في مجال معين ، ومن ثم فاألهداف التربوية هي   إلى ما لديه من معلومات ، أو إكسابه مهارات

ما يريده المجتمع لنفسه ، وبعبارة أخرى هي عبارات ترسم صورة لذلك المجتمـع ، ويشـترط   

  .فيها أن تكون مصوغة صياغة واضحة ومحددة في جمل معبرة ودقيقة 
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  معايري صالحية األهدافمعايري صالحية األهداف
ا سليما ، وإنمـا هنـاك معـايير    ال تصلح أي عبارة تصاغ وتكتب ألن تكون هدفا تربوي

أساسية تقاس بها صالحية األهداف ؛ سعيا لتحقيق الهدف الشامل للتربية ، وأهم هذه المعـايير  

  :ما يأتي 

  .االستناد إلى فلسفة تربوية سليمة تتسم باالتساق والتكامل فيما يتعلق بقضايا التربية  .1

األهداف من الضروري أن تتناسب االستناد إلى فلسفة اجتماعية سليمة ، ويعني ذلك أن  .2

مع فلسفة المجامع التي ترتبط بظروفـه وبواقعـه االجتمـاعي ، والتنبـؤ بـالظروف      

االجتماعية المستقبلية بطريقة علمية ، وبذلك يمكن تربية أبنائنا على سلوكيات الحاضر ، 

ليـة  وإعدادهم وتهيئتهم لتقبل تغير هذا الحاضر ، أي إعـدادهم وتنشـئتهم للحيـاة الحا   

  .والمستقبلية 

يجب أن تكون األهداف واقعية وممكنة التحقيق ، بمعنى أن تكون قابلة للتطبيق ، ولكـي   .3

  .يتحقق ذلك البد أن تكون مستمدة من واقع المجتمع 

يجب أن تكون األهداف التربوية ديمقراطية من حيث اتساقها ، وأخذها بـالقيم والمثـل    .4

مة الفرد ، حيث تتم معاملته على أسـاس اإليحـاء   المحافظة على كرا: الديمقراطية مثل 

كذلك األخذ بقيم التسـامح والعدالـة وتكـافؤ    . والثقة بنمو إمكانات الفرد نموا متكامال 

  .الفرص ، وما إلى ذلك من القيم الديمقراطية التي هي أسلوب حياة المجتمع 

وية بحيـث تكـون   يجب أن تكون األهداف نتاجا لمشاركة كل من له صلة بالعملية الترب .5

  .ممثلة آلراء الفئات المختلفة في المجتمع ، بحيث تكون معبرة عن رؤية جماعية 

يجب أن تكون األهداف التربوية على اتساق وعدم تناقض بين عناصر العملية التربوية ،  .6

حتى ال تحيد العملية التربوية عن مسارها الطبيعي ، وبالتالي البعد عن تحقيق األهـداف  

  .الموضوعة لها  التربوية

إمكانية ترجمة األهداف إلى سلوك ، بمعنى تحديد الهدف في أسـاليب سـلوكية يمكـن     .7

تحقيقها ، وهذا يتوقف على أن يكون الهدف التربوي محددا تحديدا واضحا ودقيقا ، وفي 

  .الوقت نفسه يكون مرنا ، ويمكن مالحظته وقياسه 

اعي جميع جوانب نمو المتعلم نموا عقليا أن تكون األهداف التربوية شاملة بمعنى أن تر .8

معرفيا ، اجتماعيا وجدانيا ، حسيا حركيا ، حتى نستطيع أن نحقق النمو الشامل المتكامل 

 .للمتعلم 
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  تصنيف األهداف ومستوياهتاتصنيف األهداف ومستوياهتا
  

لقد شغل المربون باألهداف التربوية ، وحاولوا دراسـتها وتحليلهـا ، ووضـعوا لهـا       

، حيث ميزوا بين األهداف العامـة والخاصـة ، وفرقـوا بـين      تصنيفات عدة وتقسيمات شتى

األهداف القريبة والبعيدة المدى ، واألهداف المرحلية والنهائية ، وما إلى ذلك مـن تصـنيفات   

يترتب عليها الكثير من الخلط ، لذلك كان من األهمية التعرض لموضـوع تصـنيف األهـداف    

ح استخدامها أمرا ميسورا ، واالستفادة منها أمرا ومستوياتها من قبل بعض التربويين حتى يصب

  .ممكنا ، وبالتالي معرفة كيفية تحقيقها من خالل العمل المدرسي 

  :وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف األهداف التربوية إلى   
  

  ::أوال ـ األهداف العامة للرتبية أوال ـ األهداف العامة للرتبية 

بادئ العامة التي هي األهداف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الفرد ، وتمثل مجموعة الم  

تعبر عن آمال وطموحات المجتمع من العملية التربوية ، وتعمل كموجهات عامة للعمل التربوي 

  .ككل 

  
  ::ثانيا ـ أهداف املراحل التعليمية ثانيا ـ أهداف املراحل التعليمية 

تتميز بمالءمتها لخصائص المتعلمين في كل مرحلة تعليمية ، ومطالب نموهم ، وتمشيها   

، واشتقاقها من واقع المجتمع ؛ لكي ترتـد إليـه   مع خصائص وسمات العصر الذي نعيش فيه 

  .معالجة مشكالته ، والمساهمة في تقدمه ونموه 

  
  ::ثالثا ـ أهداف ااالت الدراسية ثالثا ـ أهداف ااالت الدراسية 

تتنوع بتنوع المجاالت الدراسية ، ولكل مجال دراسي أهدافه التربوية الخاصة به والتـي    

رسات والنشطة التعليمية والتربوية يسعى لتحقيقها ، وهي في الوقت نفسه موجه لمختلف المما

التي تتم تتم في هذا المجال ، وتسمى باألهداف التعليمية ، أو أهداف التدريس ، والتي عادة ما 

تكون موجودة في دليل المعلم ، وتقاس بوسائل التقويم التي تتناسب مـع المرحلـة التعليميـة    

  . والمجال الدراسي 
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  األطفالاألطفال  األهداف الرتبوية العامة لرياضاألهداف الرتبوية العامة لرياض
 
مساعدة األطفال على غرس العقيدة اإلسالمية في نفوسهم ، وترسيخ اإليمان بـاهللا فـي    .1

  .قلوبهم ، وتنمية اتجاهات إيجابية نحو الدين والقيم اإلسالمية 

مساعدة األطفال على اكتساب مشاعر االنتماء لألسرة والكويت والخليج العربي واألمـة   .2

  .العربية واإلسالمية 

  .طفال على تكوين مفهوم إيجابي عن الذات مساعدة األ .3

مساعدة األطفال على كسب االتجاهات التي تساعدهم على أن يكونوا آمنين وإيجابيين في  .4

  .عالقاتهم مع أقرانهم ومع الراشدين 

مساعدة األطفال على تنمية إحساسهم بالمسؤولية واالستقالل ، ومع ذلك يتقبلون الحدود  .5

  .مجتمع تعاوني التي يتطلبها العيش في 

مساعدة األطفال على كسب اتجاهات إيجابية نحو البيئة المحيطة بهم ، وتقـدير مظـاهر    .6

  .الجمال فيها والمحافظة عليها 

مساعدة األطفال على إدراك حاجاتهم الجسمية والمحافظة على أبدانهم وتقويتهـا ، مـن    .7

فس والمأكل والملـبس ،  خالل تنمية عادات صحية سليمة في اللعب والراحة والنوم والتن

  .وغرس عادات األمن والسالمة في المنزل والشارع والمدرسة 

مساعدة الطفل على تنمية جميع حواسهم ، واستخدام أجسامهم والتحكم فيهـا بمهـارة    .8

  .وإحساس متزايد بالثقة 

  . مجتمعمساعدة األطفال على كسب المهارات األساسية الالزمة للحياة في ال .9

على توسيع دائرة اهتماماتهم ومداركهم عـن البيئـة المحيطـة بهـم      مساعدة األطفال .10

 .والتفاعل اإليجابي معها 
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  مبرحلة رياض األطفالمبرحلة رياض األطفالاللغة العربية اللغة العربية تعليم تعليم أهداف أهداف 
  

اكتساب حصيلة لغوية شفهية من كلمات ذات معنى مدرك وتعبيرات صـحيحة وتراكيـب    .1

  .ي ميسرة مناسبة تتصل بحياة الطفل ومحيطه االجتماع

  .اكتساب مهارات االستماع الجيد الواعي للنصوص والمتحدثين  .2

 .نمو قدرة الطفل على التحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاته  .3

تعلم مجموعة من الكلمات والحروف تكون قاعدة معرفية لغوية أساسية للنمـو اللغـوي    .4

  .مستقبال 

  .اكتساب المهارات األولية في مجال القراءة  .5

يؤ لتعلم الكتابة عبر تنمية التآزر بين اليد والعين بصفة خاصة مـن خـالل أنشـطة    الته .6

  .مناسبة 

  .اتساع خيال الطفل ، وإتاحة الفرص لتفتح طاقاته اإلبداعية الكامنة  .7

نمو االهتمام باللغة والميل إليها ، وتكون اتجاهات إيجابية لتعلمها واستعمالها ، واكتساب  .8

 .دير أهميتها والعناية بها القيم المناسبة في تق
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  رحلة رياض األطفالرحلة رياض األطفالمبمبأهداف تعليم الرياضيات أهداف تعليم الرياضيات 
 

  .إلمام األطفال ببعض مفاهيم الرياضيات الالزمة للتعامل مع الحياة  .1

  .تقدير األطفال ألهمية االستخدامات الكمية أو العددية في حياتهم اليومية  .2

  . رفة األخرىبيان عالقة الرياضيات بعلوم المع .3

 .تنمية مهارات التفكير عند التعامل مع المواضيع المختلفة لمادة الرياضيات  .4

استخدام لغة الرياضيات من جانب األطفال للتعبير عن أنفسهم من جهة وعند االتصال مع  .5

  .اآلخرين من جهة أخرى 

  .تشجيع األطفال على تذوق الموضوعات المختلفة في مجال الرياضيات  .6

 .جوانب الجمالية للرياضياتتقدير ال .7

تدريب األطفال على استخدام الرياضيات وتطبيقها كمواطنين فاعلين من الناحية اإلنتاجية  .8

 .واالستهالكية 
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أهداف تعليم اللغة االجنليزية يف مرحلة رياض أهداف تعليم اللغة االجنليزية يف مرحلة رياض 
  األطفالاألطفال

 . اكتساب الطفل مهارات االستماع الجيد .1

 . السليم الواضحامتالك القدرة على النطق  .2

 . اكتساب حصيلة لغوية بسيطة .3

 . التعرف على أصوات الحروف األبجدية وكيفية النطق السليم لها .4

 . باللغة االنجليزية 20- 1األعداد من رموز امتالك القدرة على التعرف على  .5

 . امتالك القدرة على التعرف على بعض األلوان .6
 

  خصائص النمو يف الطفولة املبكرةخصائص النمو يف الطفولة املبكرة
عناه النفسي يتضمن التغيرات الجسمية والفسيولوجية ، من حيث الطول والوزن النمو بم  

والحجم ، والتغيرات التي تحدث في أجهزة الجسم المختلفـة ؛ كـالتغيرات العقليـة المعرفيـة      

  :والسلوكية واالنفعالية واالجتماعية ، وتتمثل خصائص النمو في الطفولة المبكرة فيما يأتي 

فاوت األطفال من حيـث الطـول والـوزن ، بـاختالف الجينـات      يت :النمو اجلسمي  .1

والمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة وأنماط التغذية ، وإصابة الطفل بـأمراض فـي   

السنوات األولى من حياته ، ونوع الرعاية الصحية الجسدية التي يحصل عليـه كالراحـة   

 .والنوم واالستقرار النفسي 

ميز النمو الحركي في هذه المرحلة اعتماده الرئيسي علـى  أكثر ما ي :النمو احلرآي  .2

عضالت الجسم الكبيرة التي تستعمل في المشي والجري والقفز والتسلق والتعلق والزحف 

، حيث ال يكون في هذه الحركات في أولى مراحلها توازن أو توافق ، ولكن بتأثير النضج 

ركاته ، أما الحركات التي تعتمد علـى  والتدريب يبدأ الطفل ـ تدريجيا ـ بالسيطرة على ح  

العضالت الصغيرة ؛ مثل الكتابة واألعمال اليدوية الدقيقة ، فإن السـيطرة عليهـا تتـأخر    

 بعض الشيء 

بإمكان الطفل تصور األشياء واألحداث وتمثيلها ذهنيا خـالل هـذه    :النمو املعـريف   .3

ال يستطيع رؤية األشـياء مـن   المرحلة ، إال أن تفكيره مازال متمركزا حول ذاته ، بحيث 

وجهة نظر اآلخرين ، ويعتمد تفكيره أساسا على الحدس والتخمـين أكثـر مـن التفكيـر     

 .المنطقي 
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ويمثل جزءا هاما من النمو العقلي ويعمل على تنميتـه ، فاللغـة    :النمو اللغوي  .4

قدرتهم وثيقة الصلة بالفكر ، ومعظم األطفال يأتون للروضة وقاموسهم اللغوي محدود ، و

على التعبير قاصرة ، والتراكيب اللغوية التي يستخدمونها بسيطة ، وإن كانـت الفـروق   

الفردية في هذا المجال تعود إلى البيئة الثقافية لألسرة واللغة التي يسمعها الطفل في بيته 

، إضافة إلى الفروق الناتجة عن التفاوت في مستويات الذكاء وطبيعة النمـو االجتمـاعي   

 داني للطفل والوج

يبدأ الطفل بالتوحد مع األم واألب حسب جنسه في حوالي الثانية  :النمو االجتماعي  .5

) المعلمة واألقران ( من العمر حتى يلتحق بالروضة أو المدرسة ، وعندها ينضم البالغون 

 .إلى قائمة مصادر التنشئة االجتماعية 

ـ  :النمو االنفعايل  .6 ة وعضـوية وعوامـل بيئيـة    يتأثر عند الطفل بعوامل بيولوجي

اجتماعية وتربوية ، فالمعاملة التي يتلقاها الطفل في األسرة أو الروضة لها تأثيرها علـى  

طبيعته االنفعالية ، ويحتاج الطفل حتى يحقق االتزان والثبات إلى إشباع حاجاته النفسـية  

تحميـه مـن   األساسية ؛ مثل الشعور باألمن واالطمئنان في ظل أسرة أو مؤسسة تربوية 

الشعور بالخوف والقلق ، والحاجة إلى الحب والعطف ، والحاجة إلى التقدير واالحتـرام ،  

كمـا يحتـاج إلـى بيئـة     . والحاجة إلى النجاح ، والحاجة إلى االنتماء لألسرة والجماعة 

عاطفية تخلو من التناقض في أساليب المعاملة حتى يستطيع أن يتعلم السلوك المتوقع منه 

 .التنشئة االجتماعية في ظل قيم المجتمع ومبادئه ويحقق 

يرتبط بما يحققه الطفل من نضج اجتماعي ونمو عقلي وانفعـالي ،   :النمو اخللقي  .7

ومع أن الطفل يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يكون له سلما أخالقيا فإن بداية الضـمير  

ة المحببة ألطفال هذه المرحلة الخلقي تكون في الطفولة المبكرة ، وتعتبر القصة هي الوسيل

 م والسلوك المرغوب فيه اجتماعيا ألنهم يعيشون أحداثها ويستخلصون منها العبر والمفهو
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  مبرحلة ريـاض األطفالمبرحلة ريـاض األطفال  تعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربية  وخصائصوخصائصأسس أسس 
  

اإلملام بطبيعة تعلم اللغة العربيـة  اإلملام بطبيعة تعلم اللغة العربيـة              ::األساس األول األساس األول   ––  11
  وإدراك خصائصهاوإدراك خصائصها

  :الخصائص فيما يأتي وتتمثل هذه 

أن اللغة تكتسب بالمحاكاة والممارسة ، وأن التركيز في تعليمها يجـب أن يكـون علـى     .1

 .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 ثـم   .2

يفرط في هذا الضبط من بدء تعلمها ممارسةً ال تقعيداً وتقنيناً ، و من هنا تظهر  فيجب أالّ

 .أهمية حرص المعلّمة على السالمة اللغوية مع أطفالها 

أن هناك قدراً مشتركاً بين اللغة الفصيحة واللغة المحكية يمكن أن يستثمر في اكتسـاب   .3

 .المهارات األساسية للغة الفصيحة 

( وي الذي يتحقق للمتعلم ينبغي أن يتحقق بالتوازن بين االستقبال اللغـوي  أن النمو اللغ .4

، وأن مراعاة التكامل بين هذين الجـانبين ومـا   ) التحدث ( والتعبير اللغوي ) االستماع 

 .يتبادالنه من تأثير وتأثر أمر له أهميته 

اللغـة ذات  أن للغة معاني مباشرة ومعاني مجازية ، والطفل يدرك فـي هـذه المرحلـة     .5

  .المعاني المباشرة ، والمفردات ذات الداللة المحسوسة 

أن مراعاة المعلمة للتحدث باللغة الفصيحة يسهم إسهاما كبيـرا فـي اكتسـاب الطفـل      .6

 .لمفـردات اللغة ، ولمجموعة من صيغها وتراكيبها اللغوية ، عن طـريق المحاكاة 

معلمة مراعاة قبول التعبيرات المستحدثة أن اللغة تتصف بقابلية اإلبداع ، ومن ثم على ال .7

  .تعلمهم بصيغ وتراكيب لغوية ثابتة  من األطفال التي تقدم معاني مفيدة ، وعدم تأطير

أن اللغة هي أداة التفكير و ينبغي أن تكون تنمية تفكير المتعلم أمراً مالزماً لما يحدث له  .8

 .من نمو لغوي 

يق حبه لها يساعده على تجاوز صـعوبات اللغـة   أن تكوين الميل عند المتعلم للغة وتحق .9

ويسهم في امتالك مهاراتها ، والمحتوى اللغوي وطرائق تقديمه يؤديان دوراً مهماً فـي  

 .تحقيق هذه الغاية 
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تعّرف طبيعة املتعّلم يف هذه املرحلـة  تعّرف طبيعة املتعّلم يف هذه املرحلـة            ::األساس الثاني األساس الثاني   ––  22
  العمرية ومساته النفسيةالعمرية ومساته النفسية

  :رحلة إلى فالمتعلم يحتاج في هذه الم      

  

  .االهتمام ببناء شخصيته واحترام ذاته وقدراته العقلية   .1

  .االهتمام باجتماعيته باإلضافة إلى االهتمام بذاتيته ، وأنه فرد في جماعة   .2

تعرف من حوله واستكشاف ما حوله ، والخروج من محدودية البيـت واألسـرة إلـى      .3

  .دوائر اجتماعية أوسع 

 .وإقداره على إبداء الرأي  تنمية تفكيره وإنماء لغته  .4

 .القدوة الطيبة والمثل األعلى الذي ينسج على منواله ويحاكيه في سلوكه وأدائه   .5

تعرف قدراته واستعداداته وميوله وتوفير الرعاية الالزمة له في ضوء ذلك ، وخاصـة    .6

 .عند الرغبة في التفوق واإلبداع 

لميل إلى ترديد األناشيد ، واالستماع إلى تلبية حاجته إلى اللعب والنشاط والحركة ، وا  .7

اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة والحكايات والقصص ، والميل إلى الخيال واستنطاق 

 .الجماد والحيـوان 

تعرف قدرته على التعامل مع المحسوسات والمجردات ، وتبين مدى صعوبة اسـتيعابه    .8

 .اه لديه في حدود ثـالث دقائق للمجردات والمعنويات ، ومراعاة أن مدى االنتب
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مراعاة طبيعة اتمع مراعاة طبيعة اتمع                                 : : األساس الثالث األساس الثالث   ––  33
  وفلسفتهوفلسفته

  :وذلك يتمثل فيما يأتي 

أنه مجتمع عربي مسلم له عاداته و تقاليده ، و يعيش واقعاً له سماته ، و له تطلعاتـه    .1

  .المستقبلية 

ت المختلفة ، و تتسم حياته االجتماعية بالتواصل والتكافل وهو مجتمع منفتح على الثقافا  .2

 .، و تربط بين أفراده عالقات األسرة الواحدة و يجمعهم الوالء للوطن 

أنه مجتمع حريص على ترسيخ قيمه الدينية وترسيخ قيمه االجتماعية المقبولة من مثل   .3

إحسان العمل وإتقانـه ،  التسامح واحترام الرأي اآلخر والعمل التطوعي وأداء الحقوق و

واحترام الكبير ، وتقدير العمل الشريف واحترام العاملين به وبخاصـة الخـدم والعمـال    

 .وأصحاب المهن البسيطة 

أنه مجتمع معني عناية كبيرة بفكرة بناء المستقبل و االستثمار البشري ، ومن ثم فهـو    .4

تقـدير قيمـة الوقـت ،    حريص على تكوين اتجاهات إيجابية نحو اكتساب المعرفـة ، و 

والتفكير المنظم والسليم ، وحل المشكالت ، والجمع بين العمل الفردي و العمل الجمعـي  

 .والتعاوني 
 

وفي ضوء ما سبق ، فإن تعلم اللغة يحدث من خالل مفردات األداء الخاصـة  وفي ضوء ما سبق ، فإن تعلم اللغة يحدث من خالل مفردات األداء الخاصـة  

اللغة العربية ، ومناشط الروضة المتنوعـة ، واإلفـادة مـن األركـان     اللغة العربية ، ومناشط الروضة المتنوعـة ، واإلفـادة مـن األركـان     مهارات مهارات بب

، حيث يتعلم الطفل من خـالل  ، حيث يتعلم الطفل من خـالل  الميسرة الميسرة باللغة الفصحى باللغة الفصحى   ةة، وحديث المعلم، وحديث المعلم  التعليميةالتعليمية

  ..ذلك كله ويكتسب المهارات اللغوية الالزمة له في هذه المرحلة ذلك كله ويكتسب المهارات اللغوية الالزمة له في هذه المرحلة 
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  أسس تعليم وتعلم الرياضيات مبرحلة رياض األطفالأسس تعليم وتعلم الرياضيات مبرحلة رياض األطفال
خصائص المتعلم وخصائص برنامج الرياضيات البد من إلمام معلمة رياض األطفال ب

 .عال وبيئة التعلم الفعالة الف

  
  ::خصائص متعلم الرياضيات مبرحلة رياض األطفال خصائص متعلم الرياضيات مبرحلة رياض األطفال 

لكن يدخلها ، كالصفحة البيضاء  ال يكونروضة بال لتحقيعندما طفل رياض األطفال إن 

ومن أحد الصعوبات التي تواجه تحسين تعلم ، قرانه أولديه خبرة واسعة من عائلته و

لمعلمين إلى التقليل من تقدير إمكانات األطفال عندما يتعلق الرياضيات المبكرة يكمن في ميل ا

األمر بالرياضيات فعلى المعلمة االستماع لما عند األطفال من معلومات والبناء عليها للتوصل 

  .للمعلومات الجديدة 

واألطفال لديهم فضول في البحث والتقصي لفهم عالمهم فلذلك يجب إن تعي المعلمة أن 

طريق العمل والتحدث والتأمل والمناقشة والمالحظة والبحث والتقصي االستماع الطفل يتعلم عن 

  .والتفكير 

وكذلك يكون الطفل قادرا على مواجهة المهمة الرياضية عندما يكون لديه قدرة على 

التحكم الكافي في حركاته الدقيقة ليؤدي مهماته اليدوية وقادر على فهم لغة التعليم ويكون 

  .كي ال يعيق موقف التعلم  ناضجا انفعاليا

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 استكشاف األنماط واألشكال والمقارنات وتنمية الحس العددي وحل 

    كالت وال ننسى دور القصة في اكتساب اللغة والمفاهيمالمش
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  ::خصائص تعلم الرياضيات الفعال مبرحلة رياض األطفال خصائص تعلم الرياضيات الفعال مبرحلة رياض األطفال 
  :منها  سماتلبيئة تعلم الرياضيات الفعال عدة 

 .االيجابية نحو الرياضيات  تتتبنى مهمة تكوين التجاها •
 .تولي اهتماما  بمعرفة الطفل المسبقة  •
 .ط بين تلك المعرفة وعالم الطفل ومجاالت وأعمال الرياضياتتبني رواب •
 .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  •

 .التحدث والمناقشة عن هذا العمل و
 .توفر وقتا كافيا لألنشطة والمشاركة مع اآلخرين  •
قنوات التواصل مع البيت مفتوحة ولديها رسالة إن الرياضيات مهمـة وجـديرة    •

 .باالهتمام 
 .تهيئ المواد التعليمية لالستعارة البيتية  •
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  األطفالاألطفال  رياضرياض  رحلةرحلةاالجنليزية مباالجنليزية مب  اللغةاللغة  تعليمتعليم  وخصائصوخصائص  أسسأسس
  

مـن خـالل الموضـوعات األساسـية     يتم تعلم اللغة اإلنجليزية في مرحلة رياض األطفال إن 

و المرتبطة تماما بما يتم تدريسه للطفل في باقي المواد األساسية التي  ،المستمدة من البيئة المحيطة 

 . ي هذه المرحلة العمريةم عمر الطفل و خصائصه فئو التي تال، تدرس في مناهج رياض األطفال 

يجابيـة نحـو تعلـم الطفـل  للغـة      إيجب أن تتبنى بيئة تعلم اللغة االنجليزية تكوين اتجاهات 

  :، ومن ذلك االنجليزية 

مراعاة االهتمام ببناء شخصية الطفل واحترام ذاته وقدراته العقلية و الحرص علـى تنميـة جميـع     •

 .قدرات الطفل جسديا و نفسيا و عقليا 
اة طبيعة المجتمع وفلسفته ، فهو مجتمع منفتح على الثقافات األخرى محافظ على قيمه الدينية مراع •

  .وعاداته االجتماعية في نفس الوقت 

استخدام طرق التدريس الحديثة في تعلم اللغة في هذه السن المبكرة بحيث تالئم الخصائص العمريـة   •

تعزيزها من خالل األلعاب التربوية و اللغويـة  للطفل ، من حيث العرض المبسط و الشيق للمفاهيم و 

  .المتنوعة ، و استخدام الوسائل التعليمية التي تناسب أساليب التعلم المختلفة لألطفال 

أن تعلم اللغة يحدث من خالل مفردات األداء الخاصة بمهارات اللغة االنجليزية ، ومناشـط الروضـة    •

فالطفل يتعلم من خالل المشاهدة واالستماع والتحدث باللغة . المتنوعة ، واإلفادة من األركان التعليمية 

 .االنجليزية 
توفير وقت كاف لألنشطة والمشاركة مع اآلخرين ، و ذلك إلتاحة الفرصة للمزيد من التعرض للغة و  •

 .ممارستها 
غوية ال أن اللغة تكتسب بالمحاكاة والممارسة لذا يجب أن يكون التركيز في تعليمها على الممارسة الل •

 .الحديث عن اللغة نفسها بقواعدها وقوانينها وضوابطها 
) االسـتماع (أن النمو اللغوي الذي يتحقق للمتعلم ينبغي أن يتحقق بالتوازن بين االستقبال اللغـوي   •

 ) .التحدث(والتعبير اللغوي 
مرحلة ريـاض   النمو اللغوي للطفل يتحقق كذلك بتعزيز مهارتي ما قبل القراءة و ما قبل الكتابة في •

و يتم ذلك من خالل تعلم أصوات و أشكال حـروف اللغـة   . األطفال ، وذلك تمهيدا للمرحلة االبتدائية 

 .االنجليزية ، باإلضافة إلى األنشطة األخرى التي تعزز مهارة الكتابة 
أن تكون قنوات التواصل مع البيت مفتوحة ، ولديها رسالة أن اللغـة االنجليزيـة مهمـة وجـديرة      •

 االهتمام ب
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  طور يف مرحلة رياض األطفالطور يف مرحلة رياض األطفالتتاألسلوب املاألسلوب امل
  

إن التربية هي الحياة ، والتطور في مناحي الحياة يستدعي تطورا حتميا فـي مجـاالت     

التربية يالئم الفكر التربوي المتجدد ، الذي يرى أن الطفل هو محور العمليـة التعليميـة ، وأن   

القائم على تربية الحــواس الــتي هــي     اللعب والنشاط هما أساس أسلوب تربية الطفل ،

منافـذ تكوين شخصية الطفل ، لذا حرص التوجيه الفني لرياض األطفال على تطـوير منـاهج   

الرياض وتحديث أساليب العملية التربوية لتعد األطفال للحيـاة فـي معتـرك القـرن الحـادي      

 حلـة ريـاض األطفـال    طور المالئم فـي مر توالعشرين ، وذلك بتطبيق ما يسمى باألسلوب الم

)Developmentally Appropriate (     والذي يعد أحد أساليب التعلـيم الناجحـة فـي

  .عصرنا الحالي 

  

بيانهـا الـذي يحـوي    )  1987( وحين نشرت المؤسسة الدولية لتعليم الطفولة المبكرة   

هـا  سنوات ، وبعد جهـود مضـنية قـام ب    8مبادئ وأساسيات لتعليم األطفال منذ المهد حتى 

التربويون المختصون في مجال رياض األطفال عن طريق خلق بيئة تربوية مناسبة ينهل منهـا  

الطفل العلم والخبرة والمهارات إلى جانب المتعة ، هذه البيئة تنبع من خالل احتياجـات الطفـل   

  .وقدراته في ضوء الخبرات األسرية والمجتمعية التي مر بها 

  
  ::طور طور تتتعريف األسلوب املتعريف األسلوب امل

 

طور هو فلسفة شاملة تقوم على أساس اتخاذ المعلم قرار اختيار النظام تاألسلوب الم إن  

المناسب والمالئم وفق تطور قدراته واحتياج كل طفل وقدراته ، مع األخذ بعين االعتبار الخبرات 

  .التي مر بها الطفل خالل بيئته األسرية ومجتمعه 

د بيئة تعليمية مناسبة تهتم بتطور الطفـل  وعند التدقيق في التعريف السابق ، وهو إيجا  

وتعلمه من خالل احتياجاته وتفاعله مع بيئته ليتعلم ويكتسب مفاهيم جديدة تطور نموه العقلـي  

واللغوي واالجتماعي ، فهذا يتطلب معلمة ذات كفاءة عالية ، وتتمتع بخلفية واضحة عن طبيعة 

  .شبع احتياجاته ويلبس قدراته الطفل واحتياجاته الختيار القرار المناسب الذي ي
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  ::طور طور تتأهداف األسلوب املأهداف األسلوب امل

  .االعتماد على مبدأ التعلم الذاتي  •

  .تطوير أداء المعلمة  •

  .االرتقاء بأسلوب التعليم  •

  .تنمية شخصية الطفل عن طريق الحوار والمحادثة  •

: توازن أنشطة البرنامج اليومي لتلبي شتى حاجات الطفولة المبكـرة ، ومنهـا    •

  ) .تماء ـ الحرية ـ الترويح ـ القوة ـ الحاجات الفسيولوجية االن(

  .االعتماد على مبدأ الحرية وتحمل المسؤولية  •

  .تنمية القدرة على اإلبداع  •

  .تنمية حب االستطالع واالستكشاف عند األطفال  •

تنمية مهارات االتصال واالنفتاح على اآلخرين ، وتشجيع الطفـل علـى اتخـاذ     •

  .أيه قراراته وإبداء ر
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  منوذج جدول إعداد أسبوعيمنوذج جدول إعداد أسبوعي
  خربة احلاسوب يف روضيتخربة احلاسوب يف روضيت

  

  األسبوع األول

  الفترة       

  اليوم
  النشاط الالصفي  النشاط الصفي  العمل الجماعي

  األحد
 الحاسوب آله إلكترونية

  يوفر الوقت والجهد والمال

  قصة عن الحاسوب

  ) 1(الحصيلة اللغوية 
  يةتربية حرك

  اإلثنين
 Cتعرف الحرف

  Computerالكلمة 

  أجزاء الحاسوب وملحقاته 

 وتسميتها

التصنيف وفق خاصية واحدة       

  )أجزاء الحاسوب ( 

  الثالثاء
  تعرف الكلمات

  ) عدسة ، سفن ، سلك ( 

  ) 10ـ 0(األعداد

  أنشطة وتدريبات للمراجعة 

  العد التكراري ـ العد التدرتيبي

  ط مكتبةنشا

  أشكال الفراغ الثالثي  األربعاء

  Cتمارين وأنشطة لتجريد الحرف 

  Computerوالكلمة 

 Deskتعرف كلمة 

  نشاط حر من اختيار المعلمة

  الخميس
برامج الحاسوب المختلفة  

  تقدير جهود العلم والعلماء
  تربية موسيقية  تجريد كلمة سفن

  األسبوع الثاني

  الفترة       

  اليوم
  النشاط الالصفي  النشاط الصفي  العمل الجماعي

  األحد
 األنماط الرياضية

  أجزاء الحاسوب 
  تربية حركية  أماكن استخدام الحاسوب

  اإلثنين
أنشطة لمراجعة األعداد   

 )1 – 10 ( 

أنشطة الكتساب مهارات لغوية    

  ) 2( الحصيلة اللغوية 

العالقات المكانية             

  مراجعة أماكن استخدام الحاسوب

  نشاط مكتبة  ) 10 – 1( مراجعة األعداد   ) س( تجريد الحرف   الثالثاء

  نشاط حر من اختيار المعلمة تدريبات تعزيزيه للحروف و الكلمات  فوائد الحاسوب  األربعاء

  الخميس
أنشطة وتدريبات لتعزيز

  مفاهيم اللغة العربية

ة      أنشطة لتعزيز جهود الدول

  في توفير تقنية الحاسوب
  تربية موسيقية

  

 رياض أطفال            اللغة العربية          اللغة اإلنجليزية            الرياضيات                  
        

  
        10                    6                   5                    5  



 32

  

  

  القسم الثانيالقسم الثاني
  

  

 خلربات رياض األطفال اآل البنائيةاهلي

  

  المستوى الثانيالمستوى الثاني
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 )يف روضيت  احلاسوب (خربة جوانب  -1

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  احلاسوب وأمهيتهاحلاسوب وأمهيته  1
  . الحاسوب آلة الكترونية 
الحاسوب يوفر الوقت والجهـد   

  . والمال

  . االستفسار عن أهمية الحاسوب 
 . االهتمام بترديد أناشيد عن الحاسوب 
االهتمام بمشـاهدة كتـب مصـورة عـن      

  . الحاسوب
  .االستمتاع بجمع صور عن جهاز الحاسوب 

عند جهاز الحاسوب التعود على استخدام  
  . الحاجة

  . تصميم مجسمات ونماذج عن الحاسوب 

 .العلم قيمة تقدير  
  . العلماءتقدير  

  أجزاء احلاسوبأجزاء احلاسوب  2

المكونات الماديـة األساسـية  
 . الظاهرة في الحاسوب

ـ  لوحة مفـاتيح  ـ شاشة(    ـ
  . ) وحدة معالجة ـ فأرة

ـ  طابعة( ملحقات الحاسوب    ـ
  . )إلخ..سماعة ـ قرص مدمج

 .االستفسار عن أسماء وأجزاء الحاسوب 
  . الميل إلى  معرفة أجزاء الحاسوب 
  . إشباع ميول الطفل المعرفية 

  . تسمية أجزاء الحاسوب 
الحرص علـى سـالمته عنـد اسـتخدام      

ـ (الحاسوب وأجزائه  ـ السـمع    ـالنظر
   . )الجلسة الصحية

ــي   ــآزر العقل ــة الت  –البصــري  –تنمي
  .العضلي

لشعور بأهمية الحاسـوب  ا 
  . وأجزائه

تنمية االتجاه العلمي لـدى   
ــزاء  ــة  أج ــل لمعرف الطف

  . الحاسوب

 ـفنيـة    ـقافيـة   ث ـتعليمية     برامج احلاسوببرامج احلاسوب  3
  .ترفيهية

ــوب    ــرامج الحاس ــاهدة ب ــام بمش االهتم
  .المختلفة

التعامل مع بـرامج الحاسـوب   باالستمتاع  
  . المتنوعة

  . االستجابة لتوجيهات البرامج  وتنفيذها 
  . تنمية مهارات التفكير العلمي 
  . التنقل داخل برامج الحاسوب 
 . البحث عن المعلومات 
 الحاسوبتصميم بعض األشكال من خالل  
  . التمييز بين أيقونات البرامج 
  . اختيار  البرامج المناسبة وفق قدراته 

االعتماد على النفس عنـد   
 . استخدام جهاز الحاسوب

  . الشعور بالفخر إلنجازاته  
االتجاه إلى ضـبط وتقنـين    

ــع    ــه م ــاعات تعامل س
  .الحاسوب

 ـ  فنيـة  ـثقافيـة    ـ  تعليمية   فوائد احلاسوبفوائد احلاسوب  4
  .ترفيهية 

اس بالفرح والمتعة عنـد اسـتخدام   اإلحس 
   . الحاسوب

  . تحديد فوائد الحاسوب 
المحافظة على جهاز الحاسوب وأجزائـه   
  .)إلخ..أتربةـ رطوبة  ـ حرارةـ تلف (

تقدير جهـود الدولـة فـي     
  . توفير التقنية المتطورة

ــن   ــد األم ــزام بقواع االلت
والســالمة عنــد اســتخدام 

   . الحاسوب وأجزائه
ــ   ــى جه ــة عل از المحافظ

  . الحاسوب

5  
أماكن استخدام أماكن استخدام 

  حلاسوبحلاسوباا

  .)الفصلـ اإلدارة(في الروضة  
  . في البيت 
البنك  –الطبيب ( في المجتمع  

 .)إلخ .. الجمعية   –المطار  –

  . االستفسار عن أماكن تواجد الحاسوب 
االهتمام بتشجيع ميول األطفـال السـتخدام    

  . الحاسوب
المشــاركة مــع أقرانــه عنــد اســتخدام  

  .الحاسوب

   .ذكر أماكن تواجد الحاسوب 
 الحرص على الهدوء أثناء تواجده بأماكن 

  .استخدام الحاسوب

المحافظة على الممتلكـات   
   . العامة

احترام وتقدير مسـتخدمي   
ــي   ــوب ف ــاز الحاس جه

  .)الفصل ،الروضة،لمجتمعا(
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  ))  احلاسوب يف روضتــــياحلاسوب يف روضتــــي( ( خربة خربة جوانب جوانب تابع تابع 
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  ةاملفاهيم الفرعياملفاهيم األساسية م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي 6

  االستقبال اللغوي 

  .االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . من القصة الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . ) سس( أداء نشيد الحرف  
  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

   ـ ساحةُ ـ ُسفُُن ـ سماعةُ ـ حاسوُب (   

  .)  عدسةُ ـ ِسلُْك      
 : قراءة العبارة  

  . ) َأنا ُأِحب الْبْحر ، فيِه ُسفٌُن كَثيرةٌ (      

االتجاه إلى اكتسـاب   
مفردات جديدة عـن  

 .الحاسوب ومكوناته

في إطار الخبرة باستخدام أدوات االستفهام االستفسار   التعبير اللغوي 
  .األشياء بكلمات بسيطة  وصف  . ) لماذا ـ ماذا ـ أين( 

انتقاء كلمات إيجابية  
في وصـف عالقتـه   

 . بالحاسوب

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف  تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  7
ـُْكسِِس  --  فُـُنفُـُنــسُُس  --  ةُةُسسعدعد ( تعرف الكلمات  ـُْكل   .)  ل

  . )  فُـُنفُـُنــسُُس  (تجريد كلمة  
اإلقبـال علـى تعلــم    

كلمات وحروف اللغة 
  . العربية

  تعرف الحرف  احلروفاحلروف 8
  . ) سس( الحرف  تلوينالميل إلى  
  . بالخامات)  سس( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . ) سس( تجريد الحرف  
  . القصيرة ) سس( الحرف  نطق أصوات 

  ) .) .  الكسرةالكسرة، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف السني يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف السني   
  .... ) ..... ) .، ،   أخضرأخضر، ،   مجيلمجيل، ،   صغريصغري، ،   كبريكبري  ((يف حدود حصيلته اللغوية ؛ من مثل يف حدود حصيلته اللغوية ؛ من مثل   الوصفالوصفالطفل كلمات دالة على الطفل كلمات دالة على   يستخدميستخدم  
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  ))  احلاسوب يف روضتــــياحلاسوب يف روضتــــي( ( خربة خربة جوانب جوانب تابع تابع 
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف  9
 :التصنيف وفق خاصية واحدة 

  ) حجمـ  طول ـنوع  ـلون (       
  . تصنيف األشياء وفق خاصية واحدة   .نيف األشياء االستمتاع بتص 

تقدير فوائـد تصـنيف    

  . األشياء

10 
أشكال الفراغ أشكال الفراغ 

  الثالثيالثالثي
  .ـ الهرم  شبه المكعب –المكعب  

الميل لجمع عينات من أشـكال   

  . الفراغ الثالثي

  . تسمية أشكال الفراغ الثالثي 

  . التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي 

راغ تقدير قيمة أشكال الف 

الثالثي فـي التصـاميم   

  . المختلفة

  األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 11
األنماط الرياضية باستخدام شـكلين أو   

  . لونين

ــاط  ــوين األنم ــام بتك االهتم

الرياضية باستخدام شـكلين أو  

  . لونين

  . القدرة على إكمال األنماط الرياضية 

  . تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين أو لونين 

فـي  تقدير قيمة الـنمط   

  . تنمية مهارات التفكير

  العالقات املكانيةالعالقات املكانية 12
–خـارج   –داخل : العالقات المكانية  

  . خلف –أمام  –تحت  –فوق 

ــات  ــن العالق ــار ع االستفس

  . المكانية

لعـاب تعـزز   أالمشاركة فـي   

  . مفهوم العالقات المكانية

  . تنمية الوعي المكاني   . إدراك العالقات المكانية 

  األعداداألعداد   13
  . رمزا ومدلوال)10 ـ 0( من األعداد 

  . العد التكراري 

  .العد الترتيبي  

االســتمتاع بتشــكيل األعــداد 

  . بالخامات

االستمتاع بكتابة رموز األعداد  

  . وانلألا باستخدام

ــداد    ــل األع ــاركة بتمثي المش

  . بالعناصر

  .)  10ـ 0(قراءة رموز األعداد من 

  .)  10ـ  1 (تكوين مجموعات تمثل األعداد من 

  . بما يدل عليها )10ـ1(ربط رموز األعداد من  

  .)  10ـ  0 ( كتابة رموز األعداد من 

  .تكراري الالعد  

  . العد الترتيبي 

تقــدير فوائــد معرفــة  

  . األعداد
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  ))  احلاسوب يف روضتــــياحلاسوب يف روضتــــي( ( خربة خربة جوانب جوانب تابع تابع 
  

  االجتاهات والقيم  اتاملهارات والعاد  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

14  

  

  احلروفاحلروف

  

 C تعرف الحرف    

  C   حرفالتجريد  

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين     

  . Cلتعرف الحرف 

 . Cنطق صوت الحرف  

  .من مجموعة حروف   Cتمييز الحرف  

  .من كلمة  Cتجريد الحرف  

  .باستخدام الخامات   Cتشكيل الحرف  

  . اإلقبال على تعلم اللغة االنجليزية 

  لكلماتلكلماتاا  15
 : تعرف الكلمات 

       Computer - Desk 
 :   تجريد كلمة  

           Computer  

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين     

 : للتعرف على كلمتي
       Computer - Desk  

 Computer- Desk نطق  الكلمات 

بجمل   Computer- Desk توظيف  الكلمتين  

  .بسيطة 

  . Computerتجريد كلمة  

كتساب مفردات جديدة باللغـة  االتجاه ال 

  . االنجليزية

16  

  

  األعداداألعداد

  

  ) 10 ـ 1(مراجعة األعداد من  
االستمتاع بألعاب وأنشطة حـول   

  ) 10 ـ 1(األعداد من 

 ) . 10 ـ 1(قراءة  رموز األعداد من  

مـن مجموعـة    ) 10 ـ 1(تمييز األعداد من  

  .أعداد 

ـ  1(الربط بين األعداد    والمجموعـات   ) 10 ـ

  .ا عليه الدالة

اإلقبال على تعلم رموز األعداد باللغـة   

  . االنجليزية

 
       ..…………………This is a                                                       :يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل •

              …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
                                                                                                              My………………          
                                                      

                                                            
    

 ) أنا اإلنسان (خربة جوانب  -2
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  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  مفهوم األنامفهوم األنا  1
  . )بنت / ولد ( النوع  
  . )الثالثي ( االسم  
 . العمر 

  .اقتناء ألعاب الولد  
  . اقتناء ألعاب البنت 
  بس المناسبة  المشاركة في مسابقات ارتداء المال 
 )للبنت  ، للولد  (  

  . التعريف بنفسه وبزمالئه 
 . الحرص على تكوين صداقات مع أقرانه 

  .تقبل ذاته وصفاته الجسمية  
  : تعزيز مبدأ االختيار 

 )األلعاب/ المالبس (   

2  
االختالفاالختالف 
  والتشابهوالتشابه

  : التشابه واالختالف مع اآلخرين 
 ، لــوزنا،  الطــول ، اللــون ، الشــكل(
  . )إلخ...البسالم
 . لكل إنسان بصمة خاصة 

الطـول بمقـاييس الطـول    /االهتمام بأخذ الـوزن  
  .والوزن

 . االهتمام باستكشاف البصمة الخاصة به 

 الشـكل  ، الطول : (المقارنة بين نفسه واآلخرين من حيث  
  . )، الوزن 

  . تحديد أوجه التشابه واالختالف 
 . المقارنة بين بصمته وبصمة اآلخرين 

 م اآلخرين على اختالف أشكالهماحترا 
. 

  مراحل النمومراحل النمو  3
  . مرحلة ما قبل الروضة 
  . مرحلة الروضة 
 . مرحلة ما بعد الروضة 

 . االستفسار عن نفسه ومراحل نموه العمرية 
 . الميل لعمل ألبوم صور عن مراحل نموه 

  . التحدث عن مراحل نموه العمرية 
  . التعبير عن ميوله في المستقبل 
 . النفس في األنشطة المختلفة االعتماد على 

 تقدير عظمة الخالق في خلقه لإلنسان 
. 

  أعضاء اجلسمأعضاء اجلسم  4
  : األعضاء الخارجية 
  .)الرأس، الرقبة، الجذع، اليدان، الرجالن(

  :األعضاء الداخلية  
  . )الهيكل العظمي ،الرئتان   ،القلب (  
 . النظافة الشخصية 

الرياضـة   ،التغذية ( : االهتمام ببناء الجسم صحيا  
(.  
  . الميل الرتياد الحدائق والشواطئ 
 . االهتمام بالنظافة الشخصية 

  . )داخلية  /خارجية ( تحديد أعضاء الجسم  
  .الحرص على تناول األطعمة المفيدة  
  . ممارسة الرياضة 
  . )السكريات/ الدهون ( التقليل من تناول  
 . ممارسة بعض األنشطة التي تتعلق بالنظافة الشخصية 

جاه إلى المحافظـة علـى صـحته    االت 
  . وسالمة  أعضاء جسمه

 .)إليماناالنظافة من (التحلي بمبدأ 

  احلواساحلواس  5

  :سمات أعضاء الحس  
  . ألوان العيون 
  . أجزاء األذن 
  . مواطن التذوق 
 . مواطن اللمس 
  .حاسة الشم  
  . عضهاببرتباط الحواس ا 

  . االستمتاع بمطالعة قصص عن الحواس 
  . ن الحواسالم علمية عفمشاهدة أ 
 . الميل إلى القيام بتجارب علمية مرتبطة بالحواس 
االستمتاع باأللعاب الشـعبية المرتبطـة بـالحواس     

  )إلخ ... عماكور طاح بالتنور ،:  (الخمسة 
  . التعاطف مع ذوي االحتياجات الخاصة 

  . االستماع إلى آية قرآنية مناسبة للخبرة 
الـروائح  : (التمييز باستخدام الحـواس المختلفـة بـين     

  . )إلخ ..،األصوات،الطعم،األلوان، األشياء، المالمس
  . المحافظة على سالمة أعضاء الحس 
  . استخدام الحواس في استكشاف البيئة من حوله 
  . حمد اهللا وشكره على نعمة الحواس وسالمتها 

تقدير إبداع الخالق في خلـق حـواس    
  . اإلنسان

6 
املشاعر املشاعر 

  نفعاالتنفعاالتواالواال

األسرة ، الذات ، الرسول ، محبة الخالق  
  . الوطن،  الروضة 

فـرح ، حـزن ،    (:  االنفعاالت مختلفة 
انفعـاالت   ....خوف  ، إعجاب ، دهشة
 . )أخرى 

 . تبادل المشاعر الطيبة 
  . انفعاالتهمفي مشاركة اآلخرين  
 . مراعاة التعبير عن انفعاالته بحرية 

  : التعبير عن مشاعره  
 )واألشياء التي ال يحبها األشياء التي يحبها، (     

  . تمثيل االنفعاالت المختلفة 
  .ضبط االنفعاالت  
  . االستجابة المتزنة للمواقف المختلفة 
  . إبداء اإلعجاب بالمواقف المختلفة 
 . الحرص على تجنب ما يريع اآلخرين 

  . الحب واإليثار في تعامله مع اآلخرين 
  .التسامح مع اآلخرين  
  .خرينتقدير مواقف وانفعاالت اآل 

  الشعوبالشعوب  7
   :االنتماء واالعتزاز  
  . )العروبة  ،الخليج ، الوطن ، بالدين  (  
  : الشعوب في العالم كثيرة 
 )مختلفة  ،متشابهة (   

  . مشاهدة أفالم عن الشعوب 
مـن قصـص   (االستمتاع بقصص عـن الشـعوب   

  . )الشعوب
  . االهتمام بتناول أكالت من مختلف الشعوب 
 . ياء من الشعوباالهتمام بارتداء أز 

  . حفظ بعض اآليات القرآنية واألدعية المناسبة للخبرة 
  . ترديد أناشيد وطنية 
  :التمييز بين الشعوب المختلفة في  
  . )لخ إ.. المالمح ، المالبس ،األكالت ، العمالت ،األعالم(   
  . عن الشعوب جمع صور 
  . تمثيل جوانب من حياة الشعوب 

 . العروبةاالعتزاز بالخالق والرسول و 
 لإلنسانتقدير عظمة الخالق في خلقه  
.  
االتجاه إلى التعارف مع أبناء الشعوب  

 . األخرى
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 ) أنا اإلنسان (خربة  جوانب تابع
 

 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  8

االستقبال اللغوي 

  . ستمتاع بأحداث قصة اال 
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

   . قصة حول الخبرةاالستماع إلى  
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  :تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

  ) سريُع - سعيُد - جسُد - نَفَُس - ِسـن - ِإنْساُن(  

  ) اِإلنْساُن سعيٌد مع َأخيِه اِإلنْسانِ: ( قراءة العبارة  

االتجاه إلى اكتساب  
مفردات جديدة عن 
ــاء  ــذات وأعض ال

 . الجسم

فـي إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات     االستفسار   تعبير اللغوي ال
  .لعطف كلمات )  الواوالواو( حرف استخدام   . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

ــات    ــاء كلم انتق
إيجابية في وصف 
ذاته وفي نظرتـه  

 . إلى اآلخرين

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  9
  .)  عيُدعيُد  ــسس  --  سُُسنَـفَـنَـفَـ  --  نُُنسـاسـاإنـإنـ  ( لماتالك تعرف  

  . ) عيدعيد  ــسََس  (تجريد كلمة  
اإلقبال على تعلـم   

كلمــات وحــروف 
  . اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 10
االهتمام بالسير على الخط المنقط المشابه لشـكل   

  ) سس( الحرف 
  ) سس (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  . ) سس( تجريد الحرف  
القصـيرة مـن كلمـات     ) سس( الحـرف   أصوات تجريد 

  . مسموعة

  ..  ) سس (يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف   
  ) ) ........وو  ..........و و   ........و و   حقيبةحقيبة  أسافر وأمحل معيأسافر وأمحل معي: ( : ( لعطف كلمات من خالل ألعاب لغوية ؛ من مثل لعطف كلمات من خالل ألعاب لغوية ؛ من مثل ) )   الواوالواو( ( الطفل حرف الطفل حرف   يستخدميستخدم  

  ...... ) ....... ) .و و ..... ..... و و ..... ..... و و   العنيالعني  خلق اهللا لناخلق اهللا لنا: ( : ( يب ؛ من مثل يب ؛ من مثل أو من خالل تراكأو من خالل تراك
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 ) أنا اإلنسان (خربة  جوانب تابع
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف 11
 .التصنيف وفق خاصيتين 

 )حجم  –طول  –نوع  –لون (     
  . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . الستمتاع بتصنيف األشياءا 

تقدير فوائـد تصـنيف    

  . األشياء

12 
أشكال الفراغ أشكال الفراغ 

  الثالثيالثالثي
 –االسـطوانة   –شبه المكعب  –المكعب  

  .الهرم  -الكرة –المخروط 

جمع عينات مـن أشـكال الفـراغ      

  . الثالثي

  . تسمية أشكال الفراغ الثالثي  

  . فراغ الثالثيالتمييز بين أشكال ال  

تقــدير قيمــة أشــكال  

ــي  ــي ف ــراغ الثالث الف

  . التصاميم المختلفة

  األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 13
 أشـكال أو3األنماط الرياضية باستخدام 

  . ألوان 3

االهتمام بتكـوين أنمـاط رياضـية  

  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

3     إكمال أنماط رياضية باستخدام  

  . ألوان 3أشكال أو 

تقدير قيمة النمط فـي   

  . تنمية مهارات التفكير

  الطولالطول 14
 .أقصر منـأطول من 

  .طويل ـ قصير  

االستمتاع بمقارنة أطوال األشـياء  

  . لمعرفة األطول واألقصر

المقارنة بـين األشـياء مـن ناحيـة 

  .الطول
تقدير قيمة المقارنة في   

معرفة الفـوارق بـين   

  احلجماحلجم 15  . األشياء
 .األصغر منـناألكبر م 

  . صغير ـكبير   

االستمتاع بمقارنة حجـم األشـياء  

  . لمعرفة األكبر واألصغر
  . ترتيب األشياء حسب الحجم  

  األعداداألعداد 16
  . رمزا ومدلوال)  11(  العدد   

  . العد التكراري  

  .العد الترتيبي   

  .االستمتاع بتشكيل األعداد بالخامات  

  . اصرالمشاركة بتمثيل األعداد بالعن  

  .)  11( قراءة رمز العدد  

السير على الخط المـنقط الموضـح     

 .)  11(  لرمز العدد

  .)  11( كتابة رمز العدد   

  .العد التكراري   

  . العد الترتيبي  

  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

تقدير فوائـد معرفـة     

  . األعداد

  .كراري ، والعد الترتيبي رمزا ومدلوال ، والعد الت)  11( تؤكد المعلمة على العدد  
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 ) أنا اإلنسان (خربة  جوانب تابع
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

17 
  

  احلروفاحلروف
  

  X تعرف الحرف    

 
 X  تجريد الحرف  

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين     

 .   Xلتعرف الحرف   

 . Xحرف نطق صوت  ال 

 .من مجموعة حروف    X تمييز الحرف   

 .من كلمات   X تجريد الحرف    

 .باستخدام الخامات   X تشكيل الحرف    

اإلقبال على تعلـم اللغـة     

 .االنجليزية 

  الكلماتالكلمات 18

 :تعرف الكلمات 

Eyes - Nose – X-ray   

 : ةكلمتجريد   
      X-ray   

 

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين     

  :   رف على الكلماتللتع
X-ray  -  Eyes  -  Nose 

  .  Eyes - Nose - X-ray  نطق  الكلمات   

فـي   Eyes-Nose   - X-ray توظيف  الكلمـات   

 .جمل بسيطة 

 . X-ray  ةتجريد كلم  

االتجاه الكتساب مفـردات    

 .جديدة باللغة االنجليزية 

19 
  

  األعداداألعداد
 ) 11( تعرف  رمز العدد 

ــ   ــتمتاع بألع ــطة االس اب وأنش

 ) 11( للتعرف على رمز العدد 

 ) . 11( قراءة رمز العدد   
 .من مجموعة أعداد  ) 11( تمييز العدد   

  .والمجموعة الدالة عليه  ) 11( الربط بين العدد   

 .باستخدام الخامات   ) 11( تشكيل العدد   

اإلقبال على تعلـم رمـوز     

 .األعداد باللغة االنجليزية 

 
       ..…………………This is a:                                                      جمال بسيطة مثل يستخدم الطفل  •

              …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
                                                                                                              My………………          
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 )الناس يعملون (خربة جوانب  -3
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  يم الفرعيةاملفاه املفاهيم األساسية م

  العمل وأمهيتهالعمل وأمهيته  1

  : مفهوم العمل 
  . تقديم خدمة مقابل أجر  
  . خرويأ ، دنيويأ ـ  
 . ، معنوي ماديب ـ  
  : العمل هميةأ 

، عمـارة   العمل عبادة وطاعة هللا
، تحسين  ، خدمة المجتمع األرض
   . المعيشة

 .اإلسالمي يحث على العمل دينال 

، وحـديث   االهتمام باالستماع إلى آية قرآنية 
  . شريف مناسب للخبرة

  
الم وبرامج توضح أهميـة  فاالهتمام بمشاهدة أ 

  . العمل

 .التعبير شفهياً عن أهمية العمل وأسبابه 
 
  .الحرص على احترام من يعمل  

  . تقدير قيمة العمل 
  
التحلي بمبدأ مكافأة من  

  . يعمل

2  
العاملون العاملون 

  ))أصحاب املهنأصحاب املهن((

 . الناس يعملون في مهن مختلفة 
  .طبيعة عمل كل مهنة 
  .العالقة بين المهن في المجتمع 
  :اللوازم واألدوات 
    ،  ، اللوازم صاحب المهنة (  

  ،  ، المكان طريقة العمل    
  . ) لخإ...الفائدة    

  . االستفسار عما ينتجه أصحاب المهن 
حالت إلى أماكن عمـل  ربالمشاركة في القيام  

  . أصحاب المهن
استضافة بعض أصـحاب المهـن   في الرغبة  

  . المختلفة والترحيب بهم
  . الميل إلى استكشاف أدوات أصحاب المهن 
االستمتاع باالستماع إلى قصص عن أصـحاب   

  . المهن
  .المشاركة في ترديد أناشيد عن أصحاب المهن 
الميل إلى التعاون مع فرق العمـل المختلفـة    
  ). النجدةـ  اإلسعافـ  اإلطفاء(

  . التمييز بين أصحاب المهن المختلفة 
  . المقارنة بين مالبس أصحاب المهن 
  . تصنيف أدوات أصحاب المهن 
،  المـزارع  (ترتيب خطوات عمل أصحاب المهن  

  . ) الخياط  ، الخباز
  . تمثيل أدوار أصحاب المهن المختلفة 
دات الحرص على االسـتجابة لتعليمـات وإرشـا    

  . أصحاب المهن
  . المحافظة على ما ينتجه أصحاب المهن 
  التمييز بين أصوات سيارات الوظائف المختلفة  

  . ) اإلسعاف،  اإلطفاء،  النجدة (   
  .الستخدامه عند الحاجة)112112(حفظ رقم العمليات 
  .إدراك العالقة بين المهن المختلفة والوظائف 

احترام أصحاب المهـن   
  . والوظائف المختلفة

  
ــل   ــة العم ــدير قيم تق

  . اليدوي
  
الشعور بأهمية التنوع  

واالختالف بين المهـن  
  . في المجتمع

3  
أمنيات األطفالأمنيات األطفال 
 يف املستقبليف املستقبل

 رائد فضاء :( أنا أحب أن أكون 
،  مهندساً،  مبرمجاً للحاسوب، 

  .)لخإ..شرطي مرور،  معمارياً
  . التطلع إلى شغل مهنة معينة في المستقبل 

  . عما يتطلع إليه في المستقبلالتعبير شفهياً  
  . المهنة التي يتطلع إليهاصاحب تمثيل دور  

  . تقدير قيمة العلم 
  . تبجيل العلماء 

  أخالقيات العملأخالقيات العمل  4

  . حب العمل 
  . اإلخالص في العمل 
  . األمانة في العمل 
  . االجتهاد في العمل 
  . اإلتقان في العمل 

االهتمام بالتقاط صور للعاملين أثنـاء تأديـة    
  . الهمأعم

االستمتاع باالستماع إلى قصـص عـن حـب     
  .العمل وأخالقياته

  .يم العمل قاالنجذاب إلى شخصيات تعبر عن  

  . الحرص على إتمام العمل الموكل إليه 
شخصيات معروفة تتحلى بقيم العمل لتمثيل أدوار  

  . وأخالقياته

حب العمل والتمسك بما  
ــيم   ــن ق ــه م يتطلب

  . وأخالقيات
ـ  اإلخالص(  ،  ة، األمان

  )... ، اإلتقان االجتهاد
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 )الناس يعملون (خربة  جوانبتابع 
    

 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  5

 االستقبال اللغوي 

   . االستمتاع بأحداث قصة 
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  . االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . ) بب( أداء نشيد الحرف  
  : الكلماتتكوين حصيلة لغوية من  

  )  بِطاقَة - حقيبة - ذَهب - طَبيب - صباغ - بنّاء( 

 : راءة العبارة ق 
  ) ْمُهماءْسَأ ُلِمْحتَ طاقاتٌبِ ْمهِْيدلَ، و لونمْعي اُسالنّ( 

االتجاه إلى اكتساب  
ــدة  ــردات جدي مف

  . مرتبطة بالخبرة

دوات فـي إطـار الخبـرة باسـتخدام أ    االستفسار   التعبير اللغوي 
 التعبيرتقدير أهمية     .الفعل الماضي في جملة مفيدة  استخدام  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

  .السليم 

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف  تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  6
  .)يبيببـبـطَطَ  --ةُ ةُ َبـَبـَحقيَحقي  --غُ غُ ّباّباــصََص(تعرف الكلمات  
 . )يبيببـبـطَطَ(تجريد كلمة  

ـ   م اإلقبال على تعل
كلمــات وحــروف 

  . اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف  7
  . ) بب( الحرف  تلوينالميل إلى  
  . بالخامات)  بب( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . ) بب( تجريد الحرف  
  . القصيرة ) بب( الحرف  نطق أصوات 

  ) .) .  لكسرةلكسرةاا، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الباء يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الباء   
  ::للتعبري عن أحداث وقعت يف املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل للتعبري عن أحداث وقعت يف املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل ) )   الفعل املاضيالفعل املاضي( ( الطفل الطفل   يستخدميستخدم  

  ......................ماذا أكلت يف الصباح ؟  ماذا أكلت يف الصباح ؟      أين ذهبت يوم اجلمعة ؟أين ذهبت يوم اجلمعة ؟  ماذا فعلت أمس ؟ماذا فعلت أمس ؟
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 )الناس يعملون (خربة  جوانبتابع 
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية يم األساسيةاملفاه  م

  التصنيفالتصنيف  8
 التصنيف وفق خاصيتين 

  ) حجم – طول – نوع –لون (   
  . تصنيف األشياء  وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء  

تقدير فوائد تصـنيف   

  . األشياء

  األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية  9
3اط الرياضــية باســتخداماألنمــ 

  . ألوان 3أشكال أو 

االهتمام بتكوين األنماط الرياضـية 

  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

أشكال 3إكمال األنماط الرياضية باستخدام  

  . ألوان 3أو 

تقدير قيمة النمط فـي   

  . تنمية مهارات التفكير

  الوزنالوزن 10
 .خفيف–ثقيل 

  . من أخف –من  ثقلأ  

تاع بمقارنـة أوزان األشـياءاالستم 

  .واألخف  لمعرفة األثقل
تقدير قيمة المقارنـة      . قارنة األشياء من ناحية الوزنم  

في معرفة الفوارق بين 

  حلجمحلجماا 11  . األشياء
 .صغير–كبير 

  .من  صغرأكبر من ـ أ  
  . ترتيب األشياء حسب حجومها    . االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء  

  األعداداألعداد 12
  . رمزا ومدلوال)  12( العدد   

  . العد التكراري  

  . العد الترتيبي 

االستمتاع بكتابـة رمـوز األعـداد      

  .باستخدام ألوان األصابع 

  . المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر  

  ) .12(قراءة رمز العدد 

السير على الخط المنقط الموضـح لرمـز     

 )  12( العدد 

  .)  12( كتابة رمز العدد   

  .)  12إلى  1( لعد التكراري من ا  

  . العد الترتيبي من األول إلى الثاني عشر  

  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

تقدير فوائـد معرفـة     

  . األعداد

  النقودالنقود 13
: استخدام النقود المحلية من فئـة 

وعشـرة  ، وخمسة دنانير ، دينار 

  .دنانير 

  . تقدير قيمة النقود    . العمل واألجر الربط بين    .ل جر العامأاالستفسار عن قيمة   

  . المشاركة في تركيب ساعة   . قراءة الوقت بالساعات الكاملة    الساعـةالساعـة 14
القدرة علـى قـراءة الوقـت بالسـاعات 

  .الكاملة
  . تقدير قيمة الوقت  

  .، والنقود ، والساعة )  12( تؤكد المعلمة على المفاهيم الجديدة للعدد  
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 )الناس يعملون (خربة  جوانبتابع 
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

15 
  

  احلروفاحلروف
  

 - N V    ينتعرف الحرف  

  N - V   ينحرفالتجريد   

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 . - N V ينلتعرف الحرف

  .  - NV يننطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف    - N Vتمييز الحرف   

 . من كلمة   - N V تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات   - N Vتشكيل الحرف   

اإلقبال علـى تعلـم اللغـة      

 . االنجليزية

  الكلماتالكلمات 16

  : تعرف الكلمات  

 Nurse – Teacher- Vet - 

  : تينكلمالتجريد   
         NurseVet - 

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 : لتعرف على كلمتيل
Vet - Nurse 

 .Vet - Nurse    يننطق  الكلمت 

جمـل  فـي   Vet - Nurse  توظيف  الكلمتين  

  . بسيطة

 Vet - Nurse  تينكلمالتجريد   

االتجاه الكتسـاب مفـردات     

 . جديدة باللغة االنجليزية

17 
  

  األعداداألعداد
  

 ) 12(  تعرف  رمز العدد  
 االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف  

 ) . 12( على رمز العدد 

 ) .12(قراءة رمز العدد  
 من مجموعة أعداد   ) 12( تمييز العدد   

. 
 هوالمجموعة الدالة علي ) 12(  الربط بين العدد  

 . باستخدام الخامات  ) 12( تشكيل العدد   

اإلقبال علـى تعلـم رمـوز      

 . األعداد باللغة االنجليزية

                                                       

       ..…………………This is a:                                                      يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

              …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
                                                                                                              My………………          
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  ))ي ي ــــــــئئذاذاــــغغ    ((خربة خربة جوانب جوانب   --44
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  ) .المأكل والمشرب:( مفهوم الغذاء   الغذاءالغذاء  1
  .حاجة اإلنسان إلى الغذاء  

 . الغذاءالشعور بأهمية    . حفظ آية قرآنية وحديث شريف عن الغذاء   .نسان للغذاء االستفسار عن حاجة اإل 

2  

عناصر الغذاء عناصر الغذاء 
  الصحيالصحي

  

  . عناصر الغذاء الصحي 
  .والعظام األغذية التي تقوي األسنان 
  . أهمية شرب الماء بكمية كافية 
  .الفاسد الغذاءالغذاء الصالح و 

  . االستمتاع بجمع صور عن الغذاء 
 –سـلطة  (المشاركة في عمل جماعي  

  . )عصير
المشاركة في عمل بعـض التجـارب    

الغـذاء  ن الغذاء الصـالح و للتمييز  بي
  . الفاسد

االهتمام بمالحظـة تـاريخ صـالحية     
  .األغذية 

 . التعبير عن األغذية المفضلة لديه 
  . إعداد وجبة صحية كاملة 
 .دورية صفةالحرص على زيارة طبيب األسنان ب 
  .اجتناب األطعمة التي تسوس األسنان  
  . الحرص على تغطية األغذية  
  . الشراب الفاسد اجتناب تناول الغذاء أو 
  .الحرص على التخلص من األطعمة الفاسدة  
وات قبـل  االحرص على غسل الفواكه والخضر 

  األكل                        

التحلي بمبـدأ الوقايـة    
  . خير من العالج

  : مصادر الغذاء مختلفة    مصادر الغذاءمصادر الغذاء  3
  . )ـ ماء حيوان  –نبات (      

  . االستفسار عن مصادر الغذاء 
االنجذاب إلى مشاهدة أفـالم وبـرامج    

  . علمية عن الغذاء ومصادره
  .ربط األغذية بمصادرها  

تقدير عظمة الخالق في  
  . تنوع الغذاء

  جمموعات الغذاءجمموعات الغذاء  4

  :مجموعة الحليب  
  . )تقوي األسنان والعظام (      

  :مجموعة الخضار والفواكه  
  . )وقاية الجسم من األمراض  (    

  :مجموعة اللحوم  
  . )النمو وبناء الجسم (      

  :مجموعة الخبز  
  . )تساعد على العمل واللعب (     

  . أهمية التنويع في الغذاء  

االستمتاع بمشـاهدة أفـالم وبـرامج  
  . علمية عن مجموعات الغذاء

  . الميل إلى التنويع في الغذاء 
المشاركة في ألعاب ترتبط بالمجموعات  

  . الغذائية

  .ء بوظائفها ربط مجموعات الغذا 
  . الحرص على التنويع في الوجبة الغذائية 
  . تصنيف مجموعات الغذاء  
  . قبال  على تناول الوجبة الغذائية المتكاملةاإل 

تقدير أهميـة التنـوع    
  . بالغذاء

   التمليح  ـالتجفيف  ـ التبريد(     طرق حفظ الغذاءطرق حفظ الغذاء  5
  . )التعليب  ـالتسكير  ـ    

  .ذية االستفسار عن طرق حفظ األغ 
المشاركة في أعمال جماعيـة لحفـظ    

  . الغذاء

  . الحرص على حفظ األغذية بصورة سليمة 
االستجابة إلى تعليمات المعلمة في طرق حفـظ   

  .األغذية 

اختيار الغـذاء حسـب    
  . الرغبة

  آداب الطعامآداب الطعام  6
 :من آداب المائدة  
تناول الطعام باليد اليمنى  –البسملة ( 
ـ  –مضغ الطعام بشـكل جيـد    ـ دم ع

  . )إلخ..مضغ الغذاء الكالم أثناء 

االستمتاع بسماع قصص من السـيرة   
  . النبوية عن آداب الطعام

  . بالخبرة ةحفظ آيات وأحاديث مرتبط 
  .الحرص على ترديد األدعية المرتبطة بالغذاء  

  . االلتزام بآداب المائدة 
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  ))ي ي ــــذائذائــــغغ  ( ( خربة خربة جوانب جوانب   تابعتابع
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  الفرعيةاملفاهيم  املفاهيم األساسية م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  7
  االستقبال اللغوي 

  .االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . و قيمة من القصةالميل إلى استخالص فكرة أ 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات 

) لَ -ض ْيبن ب- ـ  -ليب ح ـ ُب -راب شَ  -ق ُدنْ

 لوابِتَ -ُبـن  (. 

اء َأبي ِمـن الْجْمِعيَّـِة ،   ج: ( قراءة العبارة  

  ) معُه حليٌب وبْيٌض ولَبٌن

االتجــاه إلــى اكتســاب  
مفردات جديدة في مجال 

  . الغذاء

في إطار الخبرة باستخدام أدوات االستفهام االستفسار   التعبير اللغوي 
  )   تحتتحت - فوقفوق( ظرف المكان  استخدام  ) لماذالماذا - ماذاماذا - أينأين( 

ــة تحد  ــدير أهمي ــد تق ي
العالقات المكانيـة بـين   

  . األشياء

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف  تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  8
  )ببَحليَحلي  --ن ن َبـَبـــلَلَ  --ْيض ْيض ــبََب(تعرف الكلمات  
 . ) ببَحليَحلي  (تجريد كلمة  

اإلقبال على تعلم كلمـات   
  . وحروف اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف  9
الخط المـنقط المشـابه لشـكل    االهتمام بالسير على  

  ) بب( الحرف 
  ) بب (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  ) بب( تجريد الحرف  
القصـيرة مـن    ) بب( الحرف  تجريد أصوات 

  كلمات مسموعة

  
  ..  ) بب (يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف   
  للتعبري عن العالقات املكانية ، من خالل ألعاب لغوية مناسبة ،للتعبري عن العالقات املكانية ، من خالل ألعاب لغوية مناسبة ،) ) فوق ، حتت فوق ، حتت ( ( ان ان الطفل كلمات دالة على املكالطفل كلمات دالة على املك  يستخدميستخدم  

  ......................؟ ،  ؟ ،    نضع الطعامنضع الطعامأين احلقيبة ؟ ، أين أين احلقيبة ؟ ، أين : : أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل 
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  ))ي ي ــــذائذائــــغغ  ( ( خربة خربة جوانب جوانب   تابعتابع
  

  االجتاهات والقيم  ت والعاداتاملهارا  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف 10
 .التصنيف وفق خاصيتين 

  )حجم – طول – نوع – لون( 
  . تصنيف  األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء  

ــنيف     ــد تص ــدير فوائ تق
  . األشياء

  املناطق املستويةاملناطق املستوية 11
المنطقـة   –المنطقة المربعة   

  . المستطيلة

ل هندسـية  المساهمة في جمع أشـكا   

  . تمثل مناطق مستوية

  . تسمية المناطق المستوية  

  . التمييز بين المناطق المستوية  

ــكال     ــة األش ــدير قيم تق
الهندســية فــي التصــاميم 

  . المختلفة

  األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 12
األنماط الرياضية باسـتخدام 

  . ألوان 3أشكال أو  3

االهتمام بتكوين األنمـاط الرياضـية 

  . ألوان 3ال أو أشك 3باستخدام 

 3إكمال األنماط الرياضـية باسـتخدام    

  . ألوان 3أشكال أو 
تقدير قيمة النمط في تنمية   

  . مهارات التفكير

  الوزنالوزن 13
 .ثقيل–خفيف 

  . أثقل من –أخف من   

االستمتاع بمقارنـة أوزان األشـياء 

  . لمعرفة األخف واألثقل
يمة المقارنـة فـي   تقدير ق    . مقارنة األشياء من ناحية الوزن  

ــين   ــوارق ب ــة الف معرف
  احلجماحلجم 14  . ياءـاألش

 .ـ كبيرصغير 

  .أصغر من ـ أكبر من   
  . مهاحجترتيب األشياء حسب     . االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء  

  األعداداألعداد 15
  . رمزا ومدلوال) 13(العدد   
  . العد التكراري 
  . العد الترتيبي  

  .مات االستمتاع بتشكيل األعداد بالخا  

  . المشاركة بتمثيل األعداد بالعناصر  

  ) . 13( قراءة رمز العدد  
السير على الخط المنقط الموضح لرمز   

  ) . 13( العدد 
  ) . 13( كتابة رمز العدد   
  .)  13 ـ 1 ( العد التكراري من  
العد الترتيبي مـن األول إلـى الثالـث      

  .عشر
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

ــ   ــة دير فواـتق ــد معرف ئ
  . األعداد

قــراءة الوقــت بالســاعات     الساعـةالساعـة 16
  . الكاملة

القدرة على قراءة الوقـت بالسـاعات       . المشاركة في تركيب ساعة  
  . الكاملة

  . تقدير قيمة الوقت  

  .، والساعة )  13( تؤكد المعلمة على المناطق المستوية ، والعدد  
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  ))ي ي ــــذائذائــــغغ  ( ( خربة خربة جوانب جوانب   تابعتابع
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية اهيم األساسيةاملف  م

17 
  

  احلروفاحلروف
  

 J   تعرف الحرف  

 J  حرفالتجريد   

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين      

 . Jلتعرف الحرف 

 .J  نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف J  تمييز الحرف   

  . من كلمة J تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات   Jكيل الحرف تش  

اإلقبال علـى تعلـم اللغـة      

 . االنجليزية

  الكلماتالكلمات 18
 :ين تعرف الكلمت  

      Jam –Meat 
 : تجريد كلمة  

           Jam 

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين      

 : للتعرف على كلمتي
          Jam -Meat  

   Jam –Meat:يننطق  الكلمت 

 Jam -Meat :  توظيــف  الكلمتــين  

  .في جمل بسيطة 

 . Jamتجريد كلمة    

االتجاه الكتسـاب مفـردات     

 . جديدة باللغة االنجليزية

19 
  

  األعداداألعداد
  

 ) . 13(  تعرف  رمز العدد  
االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعرف   

 ) . 13( على رمز العدد 

 ) .13(قراءة رمز العدد 

  . من مجموعة أعداد ) 13( تمييز العدد  

والمجموعة الدالة  ) 13( الربط بين العدد  

  .ه علي

. باستخدام الخامات  ) 13( تشكيل العدد   

اإلقبال علـى تعلـم رمـوز      

 . األعداد باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a:                                                      يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

              …………… It  is a      استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              مراعاة •
                                                                                                              My………………          
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 )واءـــهـاء والـــمـال (خربة جوانب  -5
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

1  
مفهوم الكائنات مفهوم الكائنات 

  احليةاحلية

  :ائنات الحية الك 
  )النبات – الحيوان – اإلنسان(  
 ـتتـنفس    ـتشـرب    ـتأكل  (  

 . ) تتكاثر ـتنمو  ـتتحرك 

 . االستفسار عن صفات الكائنات الحية 
 . االستمتاع بمشاهدة أفالم عن الكائنات الحية 

التمييز بين الكائنات الحية والكائنات  
 . غير الحية

تقدير عظمة الخـالق فـي    
 . ت الحيةلكائنالخلقه 

 . أهمية الماء للكائنات الحية   املاءاملاء  2
اإلنصات بخشوع لبعض اآليات القرآنيـة التـي    

  . تحث على عدم اإلسراف في الماء
 . االستمتاع بمشاهدة قصص مصورة عن الماء 

  .حفظ بعض اآليات القرآنية المناسبة  
التحدث عن أهمية الماء في حياتنـا   

 .اليومية 

 .للحياةاإليمان بأهمية الماء  

  مصادر املاءمصادر املاء  3

  .)آبار – أنهار – بحار – أمطار( 
طرق نقل وتخزين الميـاه قـديما    

  .وحديثا
فـي البحـار   زيادة منسوب الماء  

 . يؤدي إلى الفيضاناتواألنهار 

  . االستفسار عن مصادر الماء 
  . الميل إلى جمع صور لمصادر الماء 
 . االستمتاع بمشاهدة أفالم عن مصادر الماء 

 .عض األدعية المتعلقة بالخبرةترديد ب 
 . مصادر الماءلبعض التقاط  صور  

  :صفات الماء الصالح للشرب    خواص املاءخواص املاء  4
 ليس له لون وال طعم وال رائحة 

  . تفضيل شرب الماء على مشروبات أخرى 
مشاركة زمالئه في القيام بتجارب علميـة عـن    

  . ) االحتفاظ ـ الطفو (الماء 
من العصـائر باسـتخدام   االستمتاع بعمل أنواع  

 . الماء

  .الحرص على اإلكثار من شرب الماء 
التفريق بين المـاء الصـالح وغيـر     

  . الصالح للشرب
إجراء تجارب علميـة عـن المـاء     
 ) .خواص الماء،  الطفو(

تقدير أهمية العلوم والتفكير  
العلمي في  تأهيـل علمـاء   

 . المستقبل

  حاالت املاءحاالت املاء  5
  . ) ماء( الحالة السائلة   
  . ) ثلج( الحالة الصلبة   
 . ) بخار( الحالة الغازية   

  . االستفسار عن حاالت الماء المختلفة 
الميل إلى مشاهدة أفـالم علميـة عـن المـاء      

 . وحاالته

التمييز بين حاالت المـاء باسـتخدام    
  . التجارب العلمية

 . التعرف إلى دورة الماء في الطبيعة 

الشعور بقيمة تنوع حـاالت   
 . الطبيعة الماء في

  استخدامات املاءاستخدامات املاء  6
ــبخ(   ــة   للط ــل األطعم ، لغس

،  والمالبس والنظافة الشخصـية 
 . )إلخ ... لزرعالري 

  .الميل إلى القيام بأنشطة مختلفة باستخدام الماء 
 . اإلحساس بالمتعة عند ممارسة ألعاب الماء 

ــاء    ــتخدام الم ــى اس ــرص عل الح
  . االستخدام الصحيح

اإلسالمي عند  االستجابة لتعاليم الدين 
 . استخدام الماء

  ρاالقتداء بحديث الرسول  
ال تسرف ولو كنـت علـى   ( 

  . ) نهر جارٍ

االقتصاد باستخدام الماء للمحافظة    الترشيدالترشيد  7
  . عليه

  . الميل إلى التطوع بحمالت التوعية اإلرشادية 
االستمتاع بالمشاركة في القيام بأنشطة التوعية  

  . اإلرشادية في الروضة
  . درة إلى المشاركة في جماعات الترشيدالمبا 

التقيد بتعليمات الحمـالت اإلعالميـة    
  . لترشيد استخدام الماء

ــاه اإليجــابي  نحــو   االتج
  . المحافظة على الماء
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 )واءـــهـاء والـــمـال (خربة جوانب  تابع
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

االستمتاع بمشاهدة أفـالم توضـح أهميـة      . أهمية الهواء للكائنات الحية   اهلواءاهلواء  8
 . الهواء

التحدث عن أهميـة الهـواء للكائنـات     
 .الحية

تقدير أهمية الهواء للكائنات  
 . الحية

9  

 
  خواص اهلواءخواص اهلواء

  
 

  . الهواء حولنا في كل مكان 
  . الهواء نشعر به وال نراه 
 . ك األشياءالهواء يحر 

مشاركة زمالئه للقيام بتجارب علميـة عـن    
  . الهواء

اإلحساس بالمتعة عند ممارسة ألعاب الهواء  
 . )إلخ... مراكب،  مراوح (

  . تسمية األشياء التي يحركها الهواء 
  . تصميم مراوح وطائرات ورقية 
التعود علـى متابعـة نشـرة األرصـاد      

انتقاء المالبـس المناسـبة     .الجوية
 . الطقس ألحوال

  حاالت اهلواءحاالت اهلواء  10
:أنواع الهواء  
ساخن  –عواصف  –نشط  –ساكن (
  . )رطب -جاف  –بارد  –

االهتمام باالستماع إلى قصـص  ومشـاهدة    
  . أفالم عن حاالت الهواء

مالحظة التغير بـين الهـواء السـاكن     
  .والهواء النشط بإجراء التجارب العلمية

11  

 
  فوائدفوائد

  اهلواء ومضارهاهلواء ومضاره
  
  
 

 :ألشياء تجفيف ا 
  . )، الشعر، األرضيات  المالبس(  
 : نفخ األشياء  
  )العجالت، البالونات (  
 :تحريك األشياء  
  )، السفن الشراعية  الطواحين(   
 . العواصف وآثارها 

  االستفسار عن فوائد الهواء و مضاره  
 المساهمة في مشاريع تعبر عن فوائد الهواء 

الحرص علـى تجديـد هـواء المكـان      
  . جد فيهالمتوا

  . القيام بعمل سفن ورقية 
 . استخدام المنفاخ في نفخ البالونات 

الشعور بقيمة الهواء فـي   
 . حياتنا

  التلوث البيئيالتلوث البيئي  12

  : أسباب التلوث البيئي 
،  ، عــوادم الســيارات المصــانع(

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

ى الكائنـات  أثر التلوث البيئي عل 
  . الحية

يضر بصـحة  والماء تلوث الهواء  
  . الكائنات الحية

الميل إلى القيام برحالت جماعية للمحافظـة   
  . على البيئة

  .تفضيل التنزه في األماكن البعيدة عن التلوث 

  .الحرص على االبتعاد عن أماكن الدخان 
 .عمل لوحات ومشاريع توعية عن البيئة 
  . يتحديد مسببات التلوث البيئ 

ــو    ــابي نح ــاه اإليج االتج
  . المحافظة على البيئة

التعاون من أجل المحافظـة   
  . على البيئة

الشعور بخطـورة التلـوث    
  . البيئي
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 )واءـــهـاء والـــمـال (خربة جوانب  تابع
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  تصال اللغويتصال اللغوياالاال 13

االستقبال اللغوي 

  . االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصةأو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداء المعبر للاإللقالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . ) نن( أداء نشيد الحرف  
  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات 

    - خانُد - طيُن - ةنايبِ - ذواِفنَ - ةمْسنَ (  

     بوعنْي (  

  ) ةٌميلَجو ةٌظيفَنا نَِتْيب ذُواِفنَ: ( قراءة العبارة  

االتجاه إلى إثراء حصيلته  
غوية في مجـال المـاء   الل

 .والهواء 

فـي إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات     االستفسار   التعبير اللغوي 
ــة    .الفعل الماضي في جملة مفيدة  استخدام  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام  ــدير أهمي ــرتق  التعبي

  .السليم

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات 14
  . )ْسَمةُ ْسَمةُ نن  --وافذُ وافذُ نَنَ  --َيةُ َيةُ نانابِبِ (عرف الكلمات ت 
  . ) وافذُوافذُنَنَ (تجريد كلمة  

اإلقبال على تعلـم كلمـات    
  . وحروف اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 15
  . ) نن( الحرف  تلوينالميل إلى  
  . بالخامات)  نن( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . ) نن( تجريد الحرف  
  . القصيرة ) نن( الحرف  نطق أصوات 

 

  ) .) .  الكسرةالكسرة، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف النون يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف النون   
  ::للتعبري عن أحداث وقعت يف املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل للتعبري عن أحداث وقعت يف املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل ) )   الفعل املاضيالفعل املاضي( ( الطفل الطفل   يستخدميستخدم  

  ......................ماذا شربت يف الصباح ؟  ماذا شربت يف الصباح ؟      على نظافة املاء ؟على نظافة املاء ؟هل حافظت هل حافظت   من نفخ البالون ؟من نفخ البالون ؟
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 )واءـــهـاء والـــمـال (خربة جوانب  تابع
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف 16
 .التصنيف وفق خاصيتين 

  ) حجم – طول – نوع – لون(  
  . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . تمتاع بتصنيف األشياءاالس  

تقــدير فوائــد تصــنيف  

  . األشياء

  املناطق املستويةاملناطق املستوية 17
ــة  ــة المربع ــة–المنطق المنطق

 –المنطقة المثلثـة   –المستطيلة 

  . المنطقة الدائرية

المساهمة فـي جمـع أشـكال      

  . هندسية تمثل مناطق مستوية

  . تسمية المناطق المستوية  

  . تمييز بين المناطق المستويةال  

ــة األشــكال   ــدير قيم تق

الهندسية فـي التصـاميم   

  . المختلفة

  األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية   18
3األنماط الرياضـية باسـتخدام 

  . ألوان 3أشكال أو 

االهتمام بتكوين أنماط  رياضية 

  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

3أشـكال أو   3إكمال أنماط رياضية باسـتخدام   

  . وانأل

تقدير قيمة الـنمط فـي    

  . تنمية مهارات التفكير

  الوزنالوزن 19
 .أثقل من–أخف من 

  .ثقيل  –خفيف   

االســتمتاع بمقارنــة أوزان 

   لـاألشياء لمعرفة األخف واألثق
تقدير قيمة المقارنة فـي      . مقارنة األشياء من ناحية الوزن  

ــين  ــوارق ب ــة الف معرف

  احلجماحلجم 20  . األشياء
 .كبر منأصغر من ـ أ 

  .ـ كبير  صغير  

ــوم  ــة حج ــتمتاع بمقارن االس

  . األشياء
  . ترتيب األشياء حسب الحجم  

  األعداداألعداد 21
  . رمزا ومدلوال ) 14( العدد   

  . العد التكراري  

  . العد الترتيبي  

االستمتاع بكتابة رموز األعداد   

  .باستخدام ألوان األصابع 

ــداد     ــل األع ــاركة تمثي المش

  . بالعناصر

  ) . 14( ءة رمز العدد قرا 
السير على الخط المنقط الموضح لرمـز العـدد     
)14 . (  
  .)  14( كتابة رمز العدد   
  . ) 14ـ  1( العد التكراري من   
  . العد الترتيبي من األول إلى الرابع عشر  
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

ــة    ــد معرف ــدير فوائ تق

  . األعداد

  ) . 2 (لعدد مكونات ا    مكونات األعدادمكونات األعداد 22
 )2(المشــاركة بتكــوين العــدد  

  .باستخدام العناصر
  ) . 2( القدرة على تكوين العدد   

ــة    ــى معرف ــال عل اإلقب
  . مكونات األعداد

  ) .2(، والعد التكراري ، والعد الترتيبي ، ومكونات العدد )  14( تؤكد المعلمة على المناطق المستوية ، والعدد  
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 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

23  
  

  احلروفاحلروف
  

  A    تعرف الحرف  

 A   حرفالتجريد   

المشاركة في ألعاب وتمـارين    

 . Aلتعرف الحرف 

 .A  نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف   Aتمييز الحرف   

  . من كلمة    Aتجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات   Aتشكيل الحرف   

ــم اللغــة    ــال علــى تعل اإلقب

 . االنجليزية

  الكلماتالكلمات  24
 ينتعرف الكلمت  

       Air- Wind 
 : تجريد كلمة  

             Air 

المشاركة في ألعاب وتمـارين    

 : للتعرف على كلمتي
        Air- Wind 

 Air- Windنطق  الكلمات 

جمـل  في    Air- Wind  وظيف  الكلمتينت  

  . بسيطة

 . Airتجريد كلمة    

االتجــاه الكتســاب مفــردات   

 . جديدة باللغة االنجليزية

25  
  

  األعداداألعداد
  

 ) . 14(  تعرف  رمز العدد  
االســتمتاع بألعــاب وأنشــطة   

 ) .14(للتعرف على رمز العدد 

 . )14(قراءة رمز العدد 

  . من مجموعة أعداد )14( تمييز العدد  

والمجموعـة الدالـة   ) 14( الربط بين العـدد   

  .هعلي

 . باستخدام الخامات ) 14(تشكيل العدد   

اإلقبال على تعلم رموز األعداد   

 . باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a:                                                      يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

              …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
                                                                                                              My………………          
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 )حيوانات ونباتات  (خربة جوانب  -6
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  احليوانات أنواعاحليوانات أنواع  1

  . يوانات الغابةح 
 البيئات الحـارة حيوانات  
  .)، العقرب، الثعلب الحية(
 حيوانات البيئات البـاردة  
،  ، البطريق الدب القطبي(

  . ) ة، الفقمة الرن
  . الحشرات 
ــور  ــالجار( الطيـ ة، حـ

  .)إلخ.المهاجرة، الزينة

االستمتاع بمشاهدة أفالم علمية عـن الحيوانـات    
  .بأنواعها

ع جمـاعي لبيئـة   المشاركة فـي عمـل مشـرو    
  . الحيوانات الباردة والحارة

الغابة ، (تجميع صور عن أنواع الحيوانات  
  ).الخ.. البيئات الباردة الحارة

  . التمكن من معرفة بيئة الحيوانات 
  . وأصوات بعض الحيوانات اتتقليد حرك 

الشعور بعظمة الخالق فـي   
  . تنوع الحيوانات

2  
احليوانات احليوانات 
  املنقرضةاملنقرضة

فيـــل ،  الديناصـــورات 
  . لخإ.. الماموث

الحيوانـات المنقرضـة وأسـباب     عناالستفسار  
  . انقراضها

  . الميل إلى معرفة الحيوانات المنقرضة 
متابعة أحـداث قصـة عـن انقـراض     لاالنجذاب  
  . لديناصوراتا

  . التعبير شفهياً عن الحيوانات المنقرضة 
  . االستمتاع إلى قصة تحلل الديناصورات 
  .ورات وتكون النفطالربط بين تحلل الديناص 

االعتقاد بأهمية الحيوانـات   
  . المنقرضة في تكون النفط

  فوائد احليواناتفوائد احليوانات  3
كثيـرة   للحيوانات فوائـد  

  :مثل
 ،العسل  ،الجلود  ،الفراء  (

  . ) الريش

االستفسار عـن كيفيـة االسـتفادة مـن جلـود       
  . الحيوانات

 وائد الحيوانـات فاالستمتاع بمشاهدة أفالم توضح  
.  
بالفرح عند مشاهدة بعض الحيوانـات   اإلحساس 
  . )لخإ..ةالبطريق، الفقم(

لحيوانات مختلفة من خامـات   ىتصميم دم 
  . متنوعة

 والحقائـب ،  كـالمالبس  (ربط المقتنيـات   
  . ) بمصدرها الحيواني

الحرص على المحافظة على ما نقتنيه مـن   
  . )لخإ.. الفراء، الجلود(فوائد الحيوانات 

ألشـياء  اإلقبال على اقتناء ا 
الثمينـــة ذات المصـــدر 

  . الحيواني

  . نباتات طبيعية   النباتات أنواعالنباتات أنواع  4
  . نباتات مزروعة 

 . االستفسار عن اختالف أنواع النباتات 
االستمتاع بمشاهدة أفـالم علميـة عـن أنـواع      

  . النباتات

االستماع إلـى بعـض اآليـات القرآنيـة      
  . ة بالخبرةطواألحاديث الشريفة المرتب

  . المزروعات الحرص على ري 
التفريق بـين النبـات الطبيعـي والنبـات      

  . المزروع والصناعي

الشعور بعظمة الخالق فـي   
  . تنوع النباتات
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 )حيوانات ونباتات  (خربة تابع جوانب 
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  التربةالتربة  5

رمليـة ،  ( أنـواع للتربة  
  ) .طينية ، صخرية 

  .للزراعة  التربة الصالحة 
  . أدوات وخطوات الزراعة 
لإلنسـان   أهمية الزراعة 

  . والحيوان
  . مراحل نمو النبات 

  . االستفسار عن أسماء وأنواع التربة 
االستمتاع بسماع قصص عن الزراعـة وحيـاة    

  .  المزارعين
 الميل إلى جمع صور عـن المنتجـات الزراعيـة    

  . الكويتية
 بخطوات االستنبات هاإلحساس بالمتعة أثناء قيام 
.  

  . التحدث عن أنواع التربة 
  .استنبات بعض البذور التي يفضلها 
الحرص على متابعة ما قام به من استنبات  

  . بعض البذور
 تسمية بعض المناطق الزراعية المشـهورة  

  ) . العبدلي،  الوفرة( في الكويت 

ــة    ــة الزراع ــدير قيم تق
  . المزارعينو
االعتزاز بقيمة إنجازه فـي   

  . مشروع االستنبات
  . احترام مهنة المزارع 

  أجزاء النباتأجزاء النبات  6

  . مسميات األجزاء 
  . وظائف أجزاء النبات 
الجزء الذي يؤكـل مـن    

،  ، الساق الجذور(النبات 
  . ) ، زهرة ، ثمر ورق

الجذور، (الميل إلى معرفة مسميات أجزاء النبات  
  . )لخإ.. الساق، الورق

االستمتاع بمشاهدة أفالم علمية عن أجزاء النبات  
  وظائفهاو
  .عمل مشروع جماعي مع زمالئهبالمشاركة  

  . التفريق بين أشكال أوراق النباتات 
  . القدرة على تجفيف بعض أوراق النباتات 
  . المقارنة بين أطوال وأحجام أجزاء النبات 
  . الحرص على ري النباتات 
  . الخبرةممارسة ألعاب تناسب  

الشعور بعظمة الخالق فـي   
  . خلقه للنبات

7  
احملافظة على احملافظة على 

  البيئةالبيئة
  . المحميات النباتية 
  . المحميات الحيوانية 

 المشاركة بعمل نموذج محمية داخـل الفصـل أو   
  .الروضة

االستمتاع بمشاهدة أفالم وبـرامج توضـح دور    
  . المحافظة على البيئة

  . ةاالستمتاع برحالت إلى المحمية الطبيعي 

  . الحرص على المحافظة على النباتات 
  . التفريق بين المحمية النباتية والحيوانية 

االتجاه إلى المحافظة علـى   
  . البيئة

تقدير أهمية المحميات فـي   
  . المحافظة على البيئة
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 )حيوانات ونباتات  (خربة تابع جوانب 
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  وامليولاالهتمامات  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  8

االستقبال اللغوي 

  .االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . الهتمام بإبداء رأيه في القصةا 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .إلى قصة حول الخبرة  االستماع 
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات 

  ) ناناسَأ - مونْيلَ - رْهنَ - بنَْرَأ - رْسنَ - بانثُْع (

 : قراءة الجملة  
   )الْ ِةديقَفي ححُبنَْرَأ وانِي ٌرْسنَو باٌنْعثُو (  

ــادة    ــى زي ــاه إل االتج
حصيلته اللغوية بأسماء 

 . النباتات والحيوانات

في إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات    االستفسار   التعبير اللغوي 
  .صيغة التفضيل  استخدام  ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

 المقارنـة تقدير أهميـة   
 . بين األشياء

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف رف الكلمات  تع  الكلماتالكلمات  9
  . ) ْهـرْهـرــنَنَ  --  ننْعباْعبا  ثُـثُـ  --ب ب نَنََأْرَأْر  (تعرف الكلمات   

  . ) ننْعباْعبا  ثُـثُـ (تجريد كلمة  

اإلقبال على تعلم كلمات  
  . وحروف اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 10
االهتمام بالسير على الخط المنقط المشابه لشكل  

  . ) نن (الحرف 
  . ) نن (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  ) نن( تجريد الحرف  
القصيرة من كلمـات   ) نن( الحرف  تجريد أصوات 

  . مسموعة

  ..  ) نن (يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف   
  : : مناسبة ، لتفضيل أحد شيئني على اآلخر ؛ من مثل مناسبة ، لتفضيل أحد شيئني على اآلخر ؛ من مثل ، من خالل ألعاب لغوية ، من خالل ألعاب لغوية ) ) التفضيل التفضيل ( ( الطفل كلمات دالة على الطفل كلمات دالة على   يستخدميستخدم  

  .... ).... )  أصغرأصغر، ،   أكربأكرب، ،   أسرعأسرع، ،   أقوىأقوى، ،   أحسنأحسن، ،   أكثرأكثر، ،   أمجلأمجل( (             
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 )حيوانات ونباتات  (خربة تابع جوانب 
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  . صنيف وفق خاصيتينالت    التصنيفالتصنيف 11
 .تقدير فوائد تصنيف األشياء    . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء    . ) حجم – طول – نوع – لون(   

12 
أشكال الفراغأشكال الفراغ 

 الثالثيالثالثي

ــب   ــب   –المكع ــبه المكع  –ش
 ـ  الكرة –المخروط  –االسطوانة 

  . الهرم
  . التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي    . جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي  

تقدير قيمة األشكال الهندسية  
  . في التصاميم المختلفة

  ةةاملناطق املستوياملناطق املستوي 13
ــة المربعــة    ــة  –المنطق المنطق

 –المنطقة المثلثـة   –المستطيلة 
  . المنطقة الدائرية

المساهمة في جمع أشكال هندسـية تمثـل     
  . لمستويةالتمييز بين المناطق ا    . مناطق مستوية

 3األنماط الرياضـية باسـتخدام       األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 14
  . ألوان 3أشكال أو 

 3االهتمام بتكوين أنماط رياضية باستخدام   
  . ألوان 3أشكال أو 

 3إكمال أنمـاط رياضـية باسـتخدام      
  . ألوان 3أشكال أو 

تقدير قيمة النمط في تنميـة    
  . مهارات التفكير

  . ـ طويل صيرق    الطولالطول 15
  .أقصر من ـ أطول من   

  . ترتيب األشياء حسب الطول    االهتمام بمقارنة أطوال الحيوانات والنباتات  

تقدير قيمة المقارنـة فـي     
.ـ كبير  صغير    احلجماحلجم 16  . معرفة الفوارق بين األشياء

  .أصغر من ـ أكبر من   
  . ترتيب األشياء حسب الحجم    . االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء 

.يء ـ سريع بط    السرعةالسرعة 17
  .أبطأ من ـ أسرع من  

المشاركة في ترتيـب الحيوانـات حسـب      
  . سرعتها

لى حيوانات إتصنيف الحيوانات   
  . سريعة وأخرى بطيئة

  األعداداألعداد 18
  . رمزا ومدلوال)  15( العدد   
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي  

االستمتاع بكتابة رموز األعـداد باسـتخدام     
  .ن األصابع ألوا

  . االستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصر  

  )  . 15( قراءة رمز العدد   
السير على الخـط المـنقط الموضـح      

  )  . 15( لرمز العدد 
  .)   15( كتابة رمز العدد   
  . )  15ـ  1( العد التكراري من   
العد الترتيبي من األول إلى الخـامس    

  .عشر
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

  . تقدير فوائد معرفة األعداد  

  ) . 3( القدرة على تكوين العدد     .باستخدام العناصر 3المشاركة بتكوين العدد    ) . 3 (مكونات العدد     مكونات األعدادمكونات األعداد 19
اإلقبال على معرفة مكونـات    

  . األعداد

 ) .3(ومكونات العدد  ، والعد التكراري ، والعد الترتيبي ،)  15( تؤكد المعلمة على السرعة ، والعدد  
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       ..…………………This is a                  :                               يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                               …………… It  is a                              شفهيا     مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها 
             My…………………                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية م

20
  

  احلروفاحلروف
  

    Z    تعرف الحرف  

 تجريد حرف  

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 Z    لتعرف الحرف

 . Z نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف   Zتمييز الحرف   

  . من كلمة Z تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات  Z تشكيل الحرف   

اإلقبال على تعلم اللغـة    

 . االنجليزية

  الكلماتالكلمات21
 :ين تعرف الكلمت  

         Zoo- Tree 
 : تجريد كلمة  

                 Zoo 

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 Zoo- Treeلمتي للتعرف على ك

 Zoo- Treeين نطق  الكلمت 

جمـل  فـي      -Zoo- Treeتوظيف  الكلمتـين   

  . بسيطة

 Zoo   تجريد كلمة  

االتجاه الكتساب مفردات   

 . جديدة باللغة االنجليزية

22
  

  األعداداألعداد
  

 ) . 15(   تعرف  رمز العدد  
ــطة     ــاب وأنش ــتمتاع بألع االس

 ) 15( للتعرف على رمز العدد 

 ) .15(رمز العددقراءة 

  . من مجموعة أعداد )  15(  تمييز العدد  

  .هوالمجموعة الدالة علي)  15(  الربط بين العدد  

 . باستخدام الخامات)  15( تشكيل العدد   

اإلقبال على تعلم رموز   

 .األعداد باللغة االنجليزية
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 )الفصول األربعة  (خربة  جوانب -7
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  مليولاالهتمامات وا  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  الفصول األربعةالفصول األربعة  1

  : أسماء الفصول األربعة  
) الربيع/الخريف/الشتاء/الصيف( 
.  
 / مدتها( توالى الفصول األربعة  

 ) .تكرارها  /ترتيبها 

االستفسار عن الفصول األربعة ومدتها ومواعيدها  
  الزمنية 

ة عن الفصول االهتمام بمشاهدة أفالم  وكتب مصور 
 األربعة

التعبير شـفهيا عـن الفصـول     
 األربعة

حفظ  بعـض اآليـات القرآنيـة     
 .واألدعية المرتبطة بالخبرة 

الشعور بأهمية اختالف  
 .الفصول األربعة 

2  
مظاهر الفصول مظاهر الفصول 
  األربعة    األربعة    

شـمس   –رياح حارة  ( الصيف 
  . )رطوبة  ـسموم  ـحامية 

بـرد   ،ريـاح بـاردة   (  الشتاء 
،  أمطار،  ثر الغيومتكا، قارس 
  . ) ثلوج،  رعد

سـقوط  ،  تقلب الجـو ( الخريف 
   .)  أوراق الشجر

فصل  ،جو معتدل جميل  ( الربيع 
   ) الزهور

 : األماكن التي يرتادها  
)             البحر ( في الصيف   
 .) البر ( في الشتاء والربيع    

  : الخبرةاإلنصات في خشوع لبعض اآليات المرتبطة ب 

ألم تر أن اهللا أنزل من السماء ماًء فسـلكه ينـابيع فـي    (

مختلفًا ألوانه ثم يهـيج فتـراه    األرض، ثم يخرج به زرًعا

  األلباب مصفًرا، ثم يجعله حطاًما، إن في ذلك لذكرى ألولي

  .21/الزمر  )
االنجذاب إلى مشاهدة أفالم وبرامج علمية عن الفصـول   

  .األربعة 
  . نماذج ومجسمات من أوراق الشجر االستمتاع بعمل 
  .الميل إلى جمع صور عن مظاهر الطبيعة  
تكـون ظـاهرة    (االستمتاع بعمل بعض التجارب العلمية  

  ) .المطر 
المشاركة في رحالت لالستمتاع بمظاهر الفصول األربعـة   

 .  

تقليــد حركــة وصــوت بعــض  
المظاهر الطبيعية التي تحدث في 

  :الفصول األربعة 
 –صوت الرياح  –طر صوت الم( 

صوت الرعد ـ حركة أمواج البحر
 .) إلخ ...حركة تمايل األشجارـ 

مراعاة المحافظة على  
نظافــة البيئــة أثنــاء 

 .القيام بالرحالت 

3  
  املالبس املناسبةاملالبس املناسبة
  لكل فصل  لكل فصل  

ــوال    ــبة ألح ــس المناس المالب
   :لطقسا

صـوفية   ـمالبس ثقيلة  (  الشتاء
(  

مالبـــــس ( الصـــــيف
   )ة اللونفاتح/قطنية/خفيفة

  :أنواع المالبس  
  ) .المالبس الشتوية  (   
 ) .المالبس الصيفية (   

  .االستفسار عن أنواع ومسميات المالبس  
  .المساهمة في عمل جماعي مرتبط بالخبرة  
 . المشاركة في مسابقات وأنشطة مرتبطة بالخبرة 

الحرص على ترديد دعاء ارتداء  
  .الملبس الجديد 

ـ   س المفضـلة  التعبير عن المالب
  .لديه في كل فصل 

  .الربط بين المالبس ومصادرها  
الحرص علـى ارتـداء مالبـس     

  .مناسبة ألحوال الطقس 
  .تصنيف المالبس حسب أنواعها  
 . جمع صور مالبس مختلفة  

الشعور بأهمية  لـبس   
ــبة  ــس المناس المالب

 .ألحوال الطقس 
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 )الفصول األربعة  (خربة  تابع جوانب
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية ساسيةاملفاهيم األ  م

4  

  فاكهة كل فصلفاكهة كل فصل
واملأكوالت واملأكوالت 
واملشروبات واملشروبات 

املناسبة ألحوال املناسبة ألحوال 
  الطقس الطقس 

:الصيف 
       المثلجات /المشروبات الباردة

/ المانجو/ لبطيخ األحمرا(: الفواكه
  .) التين/المشمش/العنب/الجوافة

   .روبات الساخنة المش:  الشتاء 
  . ) الليمون /البرتقال (  الفواكه

:  الخريـــــــــــــف 
   )التوت/الرمان/الجوافة/التفاح(
 .الكرز  /الفراولة :  الربيع 

االستفسار عن األطعمة والمشروبات المناسـبة ألحـوال    
 الطقس

  .تفضيل الفاكهة التي يحبها  
  .المشاركة بعمل طبق من الفواكه  
  .قتها االستفسار عن كل فاكهة وو 
 .االهتمام بمعرفة فوائد الفواكه  

التعــرف إلــى أنــواع الفواكــه  
  .المختلفة 

  .الربط بين الفاكهة وموسمها  
الحرص على غسل الفواكه جيداً  

 .قبل األكل 
 والتفريــق بــين األطعمــة    

ـ المشروبات المناسبة  ي فصـل  ف
 .الصيف والشتاء 

ــام   ــاء الطعـ انتقـ
.والشراب المناسـب  

   

5  

  
يت يت اهلوايات الاهلوايات ال
  متارسمتارس

: الصيف 
  )إلخ..السباحة –صيد األسماك (
 : الشتاء 
التزحلـق علـى   /الطيـور تربية (

  ).إلخ..لمناطق الثلجيةاالجليد في 
جمع ورق الشـجر   ( : الخريف 

  .)إلخ ..
  : الربيع 
 / الرحالت البرية /الطيور  تربية(

 ) .إلخ ....لعب الكرة

  . االستمتاع بممارسة الهوايات المفضلة لديه  
المشاركة في المسابقات واألنشطة الجماعية المرتبطـة    

 . بالخبرة 

الحرص على سالمته وسالمة من  
 .حوله أثناء ممارسة هواياته 

  .االعتزاز بهوايته  
االلتزام بقوانين األمن  

والســـالمة أثنـــاء 
 . ممارسة الهوايات

6  

  
وسائل التدفئة وسائل التدفئة 
  والتربيدوالتربيد

وسائل التبريـد فـي الصـيف     
التبريـد   –يف المك –المروحة (

  . )المركزي 
 وسائل التدفئة في الشتاء  
ــم ( ــة  –الفح ــدفأة الكهربائي الم

 . )التدفئة المركزية  -والزيتية 

 .االنجذاب إلى جمع صور لوسائل التدفئة والتبريد   

المقارنة بين الفصول من حيـث   
  .وسائل التدفئة والتبريد 

االحتراس مـن العبـث بـأدوات     
  . التدفئة والتبريد 

ــة   ت  ــراوح الورقي ــميم الم ص
 .والمظالت من الخامات 

 .تقدير العلم والعلماء  
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 )الفصول األربعة  (خربة  تابع جوانب
  

 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي 7

االستقبال اللغوي 

 .االستمتاع بأحداث قصة 

  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  

أو موقـف أعجبـه فـي    ذكر حـدث  االهتمام ب 

  .قصةال

  .المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة  

  .الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة  

  .االهتمام بإبداء رأيه في القصة  

  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  

  . ) فف( نشيد الحرف  أداء 

  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات 

  ) فَْرٌو - فَْحٌم - ِمْدفََأةٌ - فَراشَةٌ - خَريفٌ - صْيفٌ( 

  ) في فَْصِل الرَّبيعِ رَأْيتُ فَراشَةً ُملَوَّنَةً: (قراءة الجملة 

االتجـــاه إلـــى  

اكتساب مفـردات  

ــدة مرتبطــة  جدي

  . بالخبرة

 التعبير اللغوي 
في إطار الخبـرة باسـتخدام أدوات   ر االستفسا 

 ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 
   .عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة  التعبير 

ــة    ــدير أهمي تق

التعبير السليم عما 

 يرى

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات 8
  . )َأةُ َأةُ فَـفَـِمْدِمْد  --راشَة راشَة فَـفَـ  --  فُفُخَريخَري (تعرف الكلمات  

اإلقبال على تعلـم    . )راشَة راشَة فَـفَـ (جريد كلمة ت 

كلمات وحـروف  

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 9  . اللغة العربية
  . )فف( الحرف  تلوينالميل إلى  

  بالخامات)  فف( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . )  فف( تجريد الحرف  

  .القصيرة  ) فف( الحرف  نطق أصوات 

  
  ) .) .  الكسرةالكسرة، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( القصرية حلرف الفاء القصرية حلرف الفاء   يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثةيردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة  
  . . تعرض عليها مستوفيا العناصر اليت تتضمنها الصورة تعرض عليها مستوفيا العناصر اليت تتضمنها الصورة   تفاصيل صورةتفاصيل صورةيعرب الطفل بكلمات بسيطة عن يعرب الطفل بكلمات بسيطة عن   
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 )الفصول األربعة  (خربة  تابع جوانب
 

 اهات والقيماالجت  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  : التصنيف وفق خاصيتين    التصنيفالتصنيف 10
  . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء    . ) حجم – طول – نوع – لون(   

تقدير فوائد تصنيف   
  . األشياء

11 
أشكال الفراغأشكال الفراغ 

 الثالثيالثالثي
 –االسـطوانة   –شبه المكعـب   –المكعب   

تقدير قيمة األشكال     . التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي   نات من أشكال الفراغ الثالثيجمع عي    .الهرم  -الكرة –المخروط 
الهندســـية فـــي 

 –المنطقة المسـتطيلة   –المنطقة المربعة     املناطق املستويةاملناطق املستوية 12  . التصاميم المختلفة
  . المنطقة الدائرية –المنطقة المثلثة 

المساهمة في جمع أشكال هندسـية    
  . ستويةتمثل مناطق م

  . التمييز بين المناطق المستوية  

 3أشكال أو  3األنماط الرياضية باستخدام     األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 13
  .على األكثر  ألوان

االهتمام بتكـوين أنمـاط رياضـية      
  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

 3إكمال أنمـاط رياضـية باسـتخدام      
  . ألوان 3أشكال أو 

تقدير قيمة الـنمط    
ة مهـارات  في تنمي
  . التفكير

   .قصر من أ –أطول من     الطولالطول 14
  . قصير ـطويل   

  . ترتيب األشياء حسب الطول    . االهتمام بمقارنة أطوال األشياء  
تقدير قيمة المقارنة   

في معرفة الفـوارق  
  . بين األشياء

  .صغر من أ –كبر من أ    احلجماحلجم 15
  .ر صغي –كبير   

  .م ترتيب األشياء حسب الحج    . االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء  

  .أخف من  –أثقل من     الوزنالوزن 16
  . خفيف ـ ثقيل  

  . مقارنة األشياء من ناحية الوزن    . االستمتاع بمقارنة أوزان األشياء  

  األعداداألعداد 17
  . رمزا ومدلوال)  16(  العدد   
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي 

االستمتاع بكتابـة رمـوز األعـداد      
  . تخدام ألوان األصابعباس

  . االستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصر 

  . ) 16( قراءة رمز العدد   
السير على الخط المنقط الموضح لرمز   

  . ) 16( العدد 
  .)  16( كتابة رمز العدد   
  . ) 16ـ  1 ( العد التكراري من  
العد الترتيبي من األول إلى السـادس    

  . عشر
  . زليالترتيب التصاعدي والتنا  

تقدير فوائد معرفة   
  . األعداد

 ) 4( تكـوين العـدد   فـي  المشاركة    ) 4( مكونات العدد    مكونات األعدادمكونات األعداد 18
  . باستخدام العناصر

  . ) 4( القدرة على تكوين العدد   
اإلقبال على معرفة   

  . مكونات األعداد

 ) .4(ومكونات العدد  ، والعد التكراري ، والعد الترتيبي ،)  16( تؤكد المعلمة على العدد  
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 )الفصول األربعة  (خربة  تابع جوانب
 

 املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م
 االجتاهات والقيم

19 
  

  احلروفاحلروف
  

  U Q  -   تعرف الحرفين  

 U Q  -  ين حرفالتجريد   

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

  U- Q    لتعرف الحرفين

  U-Qنطق صوتي  الحرفين 

 . من مجموعة حروف  Q - U تمييز الحرفين  

  . من كلمة U- Q تجريد الحرفين  

 . باستخدام الخامات U - Qتشكيل الحرفين   

اإلقبال علـى تعلـم اللغـة      

 . االنجليزية

20 
  
  

  الكلماتالكلمات

 : تعرف الكلمات  

 Umbrella -Winter -Quilt 

 :تين كلمالتجريد   
     Umbrella Quilt  

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 :للتعرف على الكلمات 

Umbrella- Winter- Quilt  

 Umbrella Winter- Quiltنطق  الكلمات 

  - Quilt  Umbrella: توظيف  الكلمـات   * 

Winter  جمل بسيطةب . 

   Umbrella-Quiltتجريد كلمتي   

االتجاه الكتسـاب مفـردات     

 . نجليزيةجديدة باللغة اال

21 
  

  األعداداألعداد
  

 ) 16(  تعرف  رمز العدد  
ــطة    ــاب وأنش ــتمتاع بألع االس

 ) 16( للتعرف على رمز العدد 

 )16( قراءة رمز العدد  

  . من مجموعة أعداد ) 16(  تمييز العدد  

والمجموعـة الدالـة    ) 16(  الربط بين العدد  

  .ه علي

 . باستخدام الخامات  ) 16( تشكيل العدد   

إلقبال علـى تعلـم رمـوز    ا  

 . األعداد باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a:                                                      يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                           
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  ))  اإلسالم دييناإلسالم ديين( ( خربة خربة جوانب جوانب   --88
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  الدين اإلسالميالدين اإلسالمي  1

  .أركان اإلسالم  
  . الشهادتين:  الركن األول
  . الصالة: الركن الثاني

  )لقاء العبد بربه (  مفهوم الصالة   
االتجاه  ،وضوء ال( شروط الصالة    

  .)إلخ..ارتداء الزي المناسب ،للقبلة
  . مواقيت الصالة 
 . المساجد بيوت اهللا 

  . الميل إلى ترديد الشهادتين 
  . الميل إلى تقليد حركات الصالة 
 المسجد الحـرام ( الميل لمعرفة أشهر المساجد  

 –فـي المدينـة    المسـجد النبـوي   ـفي مكة  
  . )في القدس  المسجد األقصى

اب لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي االنجذ 
  . في المدينة

 . االهتمام بجمع صور عن أشهر المساجد 

  . حفظ وترديد الشهادتين 
  .ترتيب الصلوات وفق مواقيتها  
  . تقليد حركات الصالة 
  . الربط بين وقت األذان والصالة 
  . الحرص على النظافة أثناء زيارة المساجد 
  . بناء نموذج مسجد 
 . أشهر المساجد في اإلسالمتسمية  

ــالفخر   الشـــعور بـ
ــدين  ــاء للـ لالنتمـ

  . اإلسالمي
ـ االلتزام بآداب ز  ارة ي

  .المساجد
ــجد   ــزاز بالمس االعت

ــرام والمســجد   الح
النبوي فـي المدينـة   

  . والمسجد األقصى

  القرآن الكرميالقرآن الكرمي  2

القرآن الكريم هو كالم اهللا ومعجـزة   
  . الرسول الكريم

  .لى يحوي أحكام وأوامر اهللا تعا 
يحوي قصصا فيهـا عظـة وعبـر     

 . للمسلمين

  . الميل إلى االستماع لقصص القرآن الكريم 
 . المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم 

  . المحافظة على كتاب اهللا 
 . حفظ وترديد بعض اآليات القرآنية 

االتجاه للحفـاظ علـى    
 .المصحف

  السرية النبويةالسرية النبوية  3

  . ρ مولد الرسول 
  . ρ نسب الرسول 
  .)صباه –مرضعته ( ρأة الرسول نش 
  . )التجارة  –الرعي ( مهنته  
 . دعوته للدين اإلسالمي 

  . االستفسار حول السيرة النبوية 
ــيرة    ــن الس ــماع قصــص ع ــتمتاع بس االس

اإلسراء  -الهجرة –مولد الرسول الكريم (النبوية
  .  )إلخ..والمعراج 

: الحرص على االقتداء بخلق الرسول الكريم  
 –التواضـع   –الصـبر   –مانة األ –الصدق (

  . )لخ إ...الحكمة
  . ترديد أناشيد مناسبة 
 . سرد قصص من السيرة النبوية 

التمســـك بـــأخالق  
الكريم  وصفات الرسول

ρ . 

  .عيد الفطر    األعياد يف اإلسالماألعياد يف اإلسالم  4
  . عيد األضحى 

المشاركة في احتفـاالت عيـد الفطـر وعيـد      
   .األضحى

  . المشاركة في عمل بطاقات تهنئة 
  . حساس بالفرح عند االستعداد الستقبال العيداإل 

  . الحرص على تقديم التهاني والتبريكات 
  .ترديد أناشيد دينية مناسبة  
  . التفريق بين عيد الفطر وعيد األضحى 

اإلقبال على االحتفـال   
  . بالعيد
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  ))  اإلسالم دييناإلسالم ديين( ( خربة خربة جوانب جوانب   تابعتابع
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  تمامات وامليولااله املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  5

االستقبال 

  اللغوي 

   . االستمتاع بأحداث قصة 
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصةأو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 

 قصةالميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من ال 
.  
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  :تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

ـ فَ - ةُفَرع - روفٌظُ - ُلواِفقَ - ةٌهفاِك (  - ٌرْج

  .)  فافٌِض

 : قراءة الجملة  
 )ِلْسُمالْ كانمون ذْيهـ لى الِْإ َلواِففي قَ بون حج ( 
. 

ــاب   ــى اكتس ــاه إل االتج
مفردات جديدة مرتبطـة  

  . بالخبرة

في إطار الخبـرة باسـتخدام أدوات   االستفسار  التعبير اللغوي 
ــة     . الفعل الماضي في جملة مفيدة استخدام  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام  ــدير أهمي ــرتق  التعبي

  .السليم 

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  6
ـ قواقوا  --كــَهةُ  كــَهةُ  فَـافَـا(تعرف الكلمـات   ـ فـ   --ُل ُل فـ
   ) فُفُظُروظُرو
 . )ُل ُل فـفـقواقوا (تجريد كلمة  

اإلقبال على تعلم كلمـات   
  . وحروف اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف  7
االهتمام بالسير على الخط المنقط المشابه لشكل  

  . ) فف( رف الح
  . ) فف (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  . ) فف( تجريد الحرف  
القصـيرة مـن    ) فف( الحرف  تجريد أصوات 

  . كلمات مسموعة

  ..  ) فف  (يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف   
  ::املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل املاضي ، وذلك من خالل ألعاب لغوية مناسبة أو باإلجابة عن أسئلة ؛ من مثل   للتعبري عن أحداث وقعت يفللتعبري عن أحداث وقعت يف) )   الفعل املاضيالفعل املاضي( ( الطفل الطفل   يستخدميستخدم  

  ......................ماذا مسعت يف املسجد ؟  ماذا مسعت يف املسجد ؟      هل توضأت قبل الصالة ؟هل توضأت قبل الصالة ؟  من ذهب إىل املسجد ؟  من ذهب إىل املسجد ؟  
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  ))  اإلسالم دييناإلسالم ديين( ( خربة خربة جوانب جوانب   تابعتابع
 

  االجتاهات والقيم  العاداتاملهارات و  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف  8
 :التصنيف وفق خاصيتين 

  . ) حجم – طول – نوع – لون(  
  . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء  

تقدير فوائـد تصـنيف     
  . األشياء

أشكال الفراغ أشكال الفراغ   9
  الثالثيالثالثي

ــب  ــب–المكع ــبه المكع –ش

 -الكـرة  –المخروط  –االسطوانة 

  .الهرم 

  . التمييز بين أشكال الفراغ الثالثي   .جمع عينات من أشكال الفراغ الثالثي  
تقدير قيمـة األشـكال     

الهندسية في الرسومات 
  . المختلفة

  املناطق املستويةاملناطق املستوية 10
ــة  ــة المربع ــة–المنطق المنطق

 –المنطقـة المثلثـة    –المستطيلة 

  . المنطقة الدائرية

المساهمة في جمع أشـكال هندسـية     

  . ل مناطق مستويةتمث
  . تسمية المناطق المستوية  

 3األنمــاط الرياضــية باســتخدام     األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 11
  .على األكثر  ألوان 3أشكال أو 

االهتمــام بتكــوين أنمــاط رياضــية   
  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

أشكال أو  3إكمال أنماط رياضية باستخدام   
  . ألوان 3

تقدير قيمة النمط فـي    
  . نمية مهارات التفكيرت

  الزمنالزمن 12
  . مساء  -ظهرا  –صباحا   
الساعة وقراءة الوقت بالسـاعات    

  . الكاملة
  . المشاركة في تركيب ساعة  

التمييز بين األعمال التي يقوم بهـا فـي     
  . الصباح والظهر والمساء

  القدرة على قراءة الوقت بالساعات الكاملة  
  . تقدير قيمة الوقت  

  األعداداألعداد 13
  . رمزا ومدلوال)  17( العدد   
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي 

االستمتاع بتشـكيل رمـوز األعـداد      
  .بالخامات 

  . االستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصر  

  . ) 17( قراءة رمز العدد   
السير على الخط المنقط الموضـح لرمـز     

  . ) 17( العدد 
  .)  17( كتابة رمز العدد   
  . ) 17ـ  1 ( ري منالعد التكرا  
  . العد الترتيبي من األول إلى السابع عشر  
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

تقــدير فوائــد معرفــة   
  . األعداد

  ) . 4,  3 ، 2(  األعدادمكونات     مكونات األعدادمكونات األعداد 14
,2،3(األعـدادالمشاركة بتكوين  

  . باستخدام العناصر) 4
  ) .4,  3 ، 2( األعدادالقدرة على تكوين   

اإلقبال علـى معرفـة     

  . مكونات األعداد

 .مع قراءة الوقت بالساعات الكاملة ) صباح وظهرا ومساء(تؤكد المعلمة على التعبير عن الزمن باستخدام األلفاظ  

  ) .2،3،4(د اعد، والعد التكراري ، والعد الترتيبي ، ومكونات األ)  17( تؤكد المعلمة على العدد  
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  ))  اإلسالم دييناإلسالم ديين( ( ربة ربة خخجوانب جوانب   تابعتابع
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

15 
  

  احلروفاحلروف
  

  I     تعرف الحرف  
 I     حرفالتجريد   

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف   

 I الحرف

  . I   نطق صوت الحرف 

  . فمن مجموعة حرو    Iتمييز الحرف   

  . من كلمة   I تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات    Iتشكيل الحرف   

اإلقبال على تعلـم    

 . اللغة االنجليزية

16 
  
  

  الكلماتالكلمات

 : تعرف الكلمات  
           Islam- Mosque 

   Islam      تجريد كلمة  

المشاركة في ألعاب وتمارين للتعرف   

 Islam - Mosqueعلى كلمتي 

 Islam- Mosqueيننطق  الكلمت 

جمل ب   Islam- Mosque   توظيف  الكلمتين  

  . بسيطة

 . Islamتجريد كلمة   

االتجاه الكتسـاب    

ــدة   ــردات جدي مف

 . باللغة االنجليزية

17 
  

  األعداداألعداد
  

 ) 17(   تعرف  رمز العدد  
االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعـرف    

 ) 17(  على رمز العدد

  ) .  17(قراءة رمز العدد  

  . من مجموعة أعداد ) 17(  تمييز العدد  

والمجموعـة الدالـة    )  17(  الربط بين العدد  

  .ه علي

 . باستخدام الخامات  ) 17(  تشكيل العدد  

اإلقبال على تعلـم    

رموز األعداد باللغة 

 . االنجليزية

 
       ..…………………This is a      :                                                يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                           
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 )بلدي الكويت ( جوانب خربة  -9
 

  هات والقيماالجتا  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  الكويتالكويت  1
  . نشأة الكويت 
  . سبب التسمية 
  . موقع الكويت 

  .االستفسار عن سبب تسمية بلدي الكويت 
  .االستفسار عن موقع الكويت في الخريطة 
 .المشاركة في عمل خريطة دولة الكويت 
  .االستمتاع بسماع قصة نشأة الكويت 

  .التحدث شفهياً عن موقع الكويت 
  .ريطة الكويتالقدرة على معرفة شكل خ 
  .ذكر أسماء الدول المجاورة للكويت 

االعتزاز والفخر بكفاح الكويتيين  
  .في نشأة الكويت

ـ أنا    اهلوية الكويتيةاهلوية الكويتية  2 /  مسـلم  / ويتيك
  . عربي/  خليجي

مسلم خليجـي  اإلحساس بالفخر بأنه كويتي  
 .عربي 

الميل إلى معرفة دول الخلـيج المجـاورة    
  .للكويت

  .ته الكويتيةالتعبير شفهياً عن هوي 
جعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر االلهم  (حفظ الدعاء  

  . ) بالد المسلمين

االعتزاز والفخر بانتمائه للكويت  
  .واإلسالم والعروبة

  علم الكويتعلم الكويت  3
  . قديماً علم الكويت 
  . حديثاً علم الكويت 
ألــوان علــم الكويــت  

  . ودالالتها

  .االستفسار عن ألوان علم الكويت حديثاً 
  .الميل إلى معرفة علم الكويت قديماً 
  .اإلحساس بالفخر عند تحية العلم 

  . تمييز موسيقى السالم الوطني الكويتي 
  . الحرص على احترام العلم ووضعه في مكان الئق 
التمييز بين علم دولة الكويـت وأعـالم دول الخلـيج     

  . العربي
  . المقارنة بين علم دولة الكويت قديماً وحديثاً 

العلم الكـويتي والسـالم   احترام  
  .الوطني

  . تقدير قيمة العلم 

4  
حكام وأمراء حكام وأمراء 
  الكويتالكويت

ولــــي / األميــــر 
  .الحكام السابقين/العهد

األسرة الحاكمـة فـي    
  . الكويت

أميـر الكويـت   سـمو  االستفسار عن اسم  
 . وولي عهده األمين

الميل إلى مشاهدة أفالم وثائقية عن حكـام   
  .الكويت واألسرة الحاكمة

في عمل لوحة عن حكـام دولـة    المشاركة 
  .الكويت

  . االستماع إلى قصص عن حكام وأمراء الكويت 
  . تجميع صور لحكام دولة الكويت 
تمييز صورة أمير دولة الكويت من بين صـور حكـام    

   وأمراء دول الخليج
  .حكام) 5(ترتيب صور حكام الكويت ال يقل عن  

  .احترام األمير وولي العهد 
  .األمرااللتزام بطاعة أولي  
االقتداء بحكام دولة الكويت فـي   

الكـرم  (جوانب حياتهم اإلنسانية 
  ).الخ.. ـ التواضع ـ اإليثار 

  العملةالعملة  5

المتداولـة فـي    العملة 
  :الكويت قديماً

 )البيزة/ اآلنة/ الروبية( 
  :العملة الكويتية الحالية 
  . )الفلس/ الدينار( 

 . االستفسار عن تطور الدينار الكويتي 
معرفة العملـة المتداولـة فـي     الميل إلى 

  . الكويت قديماً
  . االهتمام بجمع العمالت المختلفة 

 التفريق بين العملة المتداولة في الكويت قديماً وحديثاً 
.  
التمكن من معرفة العملة الكويتية الحديثة مـن بـين    

  . العمالت األخرى
  . تصميم ألبوم للعمالت المختلفة 

  .اإلقبال على تبادل العمالت 
قبال على تبادل العمالت مـع  اإل 

  .األصحاب واألقران
اإلقبال على االحتفاظ بـالعمالت   

  .القديمة
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 )بلدي الكويت ( تابع جوانب خربة 
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  األعياد الوطنيةاألعياد الوطنية  6
 العيد الوطني 

  . )فبراير 25(        
  عيد التحرير 

  . )فبراير 26(       

االستفسار عـن تـاريخ عيـدي الـوطني      
  . والتحرير لدولة الكويت

  . المشاركة في االحتفاالت باألعياد الوطنية 
  . االستمتاع بتزيين الفصل والروضة 

االستماع إلى قصص البطولة والشجاعة والتضحية في  
  .سبيل الوطن

د التعبير عن الفرحة بالعيـد  داب العامة عنمراعاة اآل 
  .الوطني

  . تصميم بطاقة تهنئة لألعياد الوطنية 
حفظ بعض اآليـات القرآنيـة واألحاديـث الشـريفة      

  . المرتبطة بالخبرة

حمد اهللا وشـكره علـى نعمـة     
  .التحرير

التحلي بـآداب المشـاركة فـي     
  .المسيرات واالحتفاالت الوطنية

الشعور بالفخر لتضحيات أبنـاء   
  .الكويت

  معامل الكويتمعامل الكويت  7

السور ( المعالم القديمة 
ــر  –  –القصــر األحم

 )الخ.. األسواق القديمة
أبراج (  المعالم الحديثة 

برج التحرير  –الكويت 
ــي – ــز العلم  -المرك

ــاحف  ــر  –المت قص
  . )الخ.. السيف

االستفسار عـن أسـماء معـالم الكويـت      
 . المختلفة

االستمتاع بمشاهدة أفالم عن معالم الكويت  
  .قديمة والحديثةال
المساهمة في عمل مشـروع عـن معـالم     

  . الكويت القديمة والحديثة
االهتمام بمالحظة التطور العمراني في دولة  

  .الكويت

  . تسمية بعض معالم الكويت القديمة والحديثة 
  . التمييز بين المعالم القديمة والحديثة 
  . القدرة على سرد قصة بناء سور الكويت 
  . لم الكويت من الخامات المتنوعةتصميم نماذج لمعا 

االعتزاز والفخر بوجود المعـالم   
  .التاريخية والحضارية في بالده

  التراث الكوييتالتراث الكوييت  8

زي  ( الــزي الكــويتي 
الرجـل ـ المـرأة ـ     

  ).الولد ـ البنت
ــراح    ــاء األفـ أزيـ

ــبات  والمناســـــ
  .الجتماعيةا

   اإلحساس بالفخر عند ارتداء الزي الكويتي 
   سميات األزياء الكويتيةالميل  إلى معرفة م 

 التمييز بين الزي الشعبي الكويتي وأزياء دول الخلـيج  
.  
  . التقاط صور لألطفال بالزي الشعبي الكويتي 
  . مطابقة بين الزي وظله 
  . تصنيف مالبس األوالد والبنات 

  . االعتزاز بالزي الكويتي 
اإلقبال على ارتداء الزي الكويتي  

  .في المناسبات االجتماعية
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 )بلدي الكويت ( تابع جوانب خربة 
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  9

االستقبال 

  اللغوي 

  .االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  . االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . ) لل( أداء نشيد الحرف  
  :تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

) ٌنوَّلَُم - ٌملَع - ُمعاِلم - الٌلِت - ٌؤلُْؤلُ - ٌدلَب  (  
 : قراءة الجملة  

         )كُالْ ُملَعُي ِتْيوماِءفي السَّ ياًعاِل فُرِفْر (  

االتجاه إلى إثراء حصيلته  
اللغوية فيما يتعلق ببلـده  

 . الكويت

في إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات    االستفسار  التعبير اللغوي 
تقــدير أهميــة اســتيفاء  )  إلى - من(حروف الجر في تعبيرات بسيطة  استخدام  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

 . التفاصيل في تعبيره

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات 10
ـِمعامعا  --وََّن وََّن ــلَلَمـمـ  --م م لَـلَـَعـَعـ (تعرف الكلمات   ـِل   . ) ممل
 . )م م لَـلَـَعـَعـ (تجريد كلمة  

اإلقبال على تعلم كلمـات   
  . وحروف اللغة العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 11
  . ) لل( الحرف  تلوينالميل إلى  
  . بالخامات)  لل( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . ) لل( تجريد الحرف  
  . القصيرة ) لل( الحرف  نطق أصوات 

  ) .) .  الكسرةالكسرة، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الالم يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الالم   
  . . يف تعبريات بسيطة من خالل ألعاب لغوية مناسبة يف تعبريات بسيطة من خالل ألعاب لغوية مناسبة ) )   إىلإىلـ ـ   منمن( ( يستخدم الطفل الكلمات يستخدم الطفل الكلمات   
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 )بلدي الكويت ( تابع جوانب خربة 
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  : نيف وفق خاصيتينالتص    التصنيفالتصنيف  12
  . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء    ) حجم – طول – نوع – لون(  

تقدير فوائـد تصـنيف     
  . األشياء

  اهلندسةاهلندسة  13

-المكعـب (أشكال الفراغ الثالثي   
-المخـروط -الكـرة -شبه المكعب
  ) االسطوانة

ــتوية    ــاطق المس ــة (المن المنطق
-ســتطيلةالمنطقــة الم-المربعــة

  .)المنطقة الدائرية-المنطقة المثلثة
  .)المستطيل  –المربع ( المنحنيات  

جمع عينات مـن المجسـمات     
  . واألشكال الهندسية

  . لعاب الطيأاالستمتاع ب  

  . تسمية المجسمات واألشكال الهندسية  
  . التمييز بين األشكال الهندسية  

تقدير قيمة المجسـمات    
واألشكال الهندسية فـي  

  .صاميم المختلفةالت

 3األنمــاط الرياضــية باســتخدام     األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية    14
  .على األكثر ألوان 3أشكال أو 

االهتمام بتكوين أنماط رياضـية    
   ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

أشكال أو  3إكمال أنماط رياضية باستخدام   
  . ألوان 3

تقدير قيمة النمط فـي    
  . تنمية مهارات التفكير

  منمنالزالز  15
  . مساء –ظهرا  –صباحا   
الساعة وقراءة الوقت بالسـاعات    

  . الكاملة
  . تقدير قيمة الوقت   القدرة على قراءة الوقت بالساعات الكاملة    . المشاركة في تركيب ساعة  

  األعداداألعداد  16
  . رمزا ومدلوال)  18( العدد    
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي 

داد االستمتاع بتشكيل رموز األع  
  . بالخامات

ــداد     ــل األع ــتمتاع بتمثي االس
  .  بالعناصر

  .)  18 ( قراءة رمز العدد  
السير على الخط المنقط الموضـح لرمـز     

  . ) 18 (العدد 
  .)  18 ( كتابة رمز العدد  
  . ) 18 ـ 1 ( العد التكراري من  
  . العد الترتيبي من األول إلى الثامن عشر  
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

تقــدير فوائــد معرفــة   
  . األعداد

  النقودالنقود  17
مـن فئـة    النقود المحليةاستخدام   

وعشـرة  دنـانير  دينار وخمسـة  
  .دنانير

الميل إلى تصنيف فئات النقـود    
  . تقدير قيمة النقود    . تقدير قيمة األشياء نقدياعلى القدرة     . المحلية

  .)  5( مكونات العدد     مكونات األعدادمكونات األعداد  18
)  5( تكوين العـدد  المشاركة ب  

  . باستخدام العناصر
  .)  5 ( القدرة على تكوين العدد  

اإلقبــال علــى معرفــة   
  . مكونات األعداد

 .، والعد التكراري ، والعد الترتيبي )  18( ـ تؤكد على العدد     ) .المربع والمستطيل(تؤكد المعلمة المنحنيات  

 ) .5(ت العدد ـ تؤكد على مكونا        .تؤكد على استخدام النقود  
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 )بلدي الكويت ( تابع جوانب خربة 

 
 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

19 
  

  احلروفاحلروف
  

  T  تعرف الحرف  

 T  حرفالتجريد   

المشاركة في ألعاب وتمـارين    

 T  لتعرف الحرف

 T  نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف   T تمييز الحرف  

  . من كلمة  T  تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات    Tتشكيل الحرف   

اإلقبــال علــى تعلــم اللغــة   

 . االنجليزية

20 
  
  

  الكلماتالكلمات

 :تين تعرف الكلم  

      Flag- Towers 

 : تجريد كلمة  
        Towers 

المشاركة في ألعاب وتمـارين    

 :تي للتعرف على كلم
        Towers- Flag 

 Towers   Flag  تيننطق  الكلم 

بجمل         Flag - Towers  تين  توظيف  الكلم  

  . بسيطة

 Towers     تجريد كلمة  

االتجــاه الكتســاب مفــردات   

 . جديدة باللغة االنجليزية

21 
  

  األعداداألعداد
  

 ) 18(  تعرف  رمز العدد  
االستمتاع بألعـاب وأنشـطة     

 ) 18(  للتعرف على رمز العدد

 ) .18( قراءة رمز العدد 

  . من مجموعة أعداد ) 18(  تمييز العدد  

  هوالمجموعة الدالة علي ) 18(  الربط بين العدد  

 . باستخدام الخامات  ) 18(  تشكيل العدد  

اإلقبال على تعلم رموز األعداد  

 . باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a                                      :                يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                           
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 )ط ــفـنـال  ( جوانب خربة  -10
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  ت وامليولاالهتماما  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  األرضاألرض  1

  .نحن نعيش على الكرة األرضية 
  : مكونات األرض 
 –جبـال   –غابات  –صحراء ( يابسة 

  )إلخ ..وديان –سهول 
  )إلخ..آبار –أنهار  –بحار ( ماء 
  هواء 

   الميل إلى مشاهدة كتب مصورة عن األرض 
ـ   ة المبادرة إلى المشاركة في رحالت جماعي

  . للمركز العلمي ومرصد العجيري

يميز كوكب األرض من بين بعض الكواكب  
  .األخرى

يشكل بالخامـات نمـوذج يمثـل األرض     
  .ومكوناتها

  .يميز بين اليابسة والماء 

تقدير عظمة الخالق فـي   
  .خلقه األرض

أهمية العيش على  تقدير 
  .األرض

حمــد اهللا علــى نعمــه  
  .الكثيرة

2  
  ثروات األرضثروات األرض

  واملاءواملاء  يف اليابسةيف اليابسة

  . صخور 
  . معادن 
  . نفط 

االستفسار عن أنواع الصخور والمعادن في  
  . األرض

  .حب االستكشاف ألشياء متعلقة بالخبرة 

تصميم نماذج وأعمـال فنيـة باسـتخدام     
  .صخور مختلفة

المقارنة بين ثـروات األرض مـن حيـث     
  .الشكل والنوع والمادة

تقدير الثروات الموجودة  
  .في األرض

3  
  
  النفطالنفط

لـزج  هو سائل كثيف : ريف النفطتع 
  . لونه بني غامق قابل لالشتعال

تكـون الـنفط مـن     : تكون الـنفط  
مجموعة أحيـاء وكائنـات بحريـة    
وحيوانية ونباتية دفنـت منـذ آالف   
السنين و تراكمت في القاع مع مواد 

  .صخرية متفتتة على شكل أوحال

  . االستفسار عن صفات النفط 
ية عـن تكـون   االنجذاب لمشاهدة أفالم علم 

   النفط
االستمتاع بسماع قصص عن الديناصـورات   

  .والحيوانات المنقرضة

حفظ بعض اآليـات القرآنيـة واألحاديـث     
  .الشريفة المتعلقة بالخبرة

مالحظة تجارب علمية مناسـبة للخبـرة    
  .)الكثافة(

ــذر    ــدأ الح ــرس مب غ
والسالمة وعدم العبـث  

  .بالمشتقات النفطية

4  
قصة اكتشاف قصة اكتشاف 

  لكويتلكويتالنفط يف االنفط يف ا

  .مظاهر الحياة في الكويت قديما  
  . الكويت قبل اكتشاف النفط 
 . مظاهر الحياة في الكويت بعد النفط 
  . الكويت بعد اكتشاف النفط 

  االستماع باهتمام لقصة عن اكتشاف النفط 
الميل إلى اقتناء بعض األدوات التـي تعبـر    

  .عن حياة الكويت في الماضي

 قـديما تمثيل مظاهر الحياة فـي الكويـت    
  .وحديثا 

ذكر اسم الحاكم الذي تم اكتشاف النفط في  
  .عهده

المقارنة بين الكويت قبل اكتشـاف الـنفط    
  .وبعده

حمد اهللا وشـكره علـى    
  .نعمة النفط
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 )ط ــفـنـال  ( تابع جوانب خربة 
 

  ات والقيماالجتاه  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

5  
  أمهية النفطأمهية النفط

  

  . النفط ثروة وطنية 
  . النفط مصدر للطاقة 
قيام الصناعات العديدة على منتجـات   

ــتقاته  ــنفط  ومش ــتيك ( ال  /البالس
 .)إلخ..البنزين /المنظفات /النايلون

الميل إلى معرفـة اسـم المدينـة النفطيـة      
  .)مدينة األحمدي(المشهورة بالكويت 

جـات النفطيـة   الميل لجمع صور عن المنت 
  .ومشتقاتها

 .االستفسار عن منتجات النفط ومشتقاته 

الحرص علـى االقتصـاد فـي اسـتهالك      
  .الطاقة

  تسمية بعض مشتقات والصناعات النفطية  
 التحدث عن أهمية النفط في حياتنا 

االعتزاز بالثروة الوطنية  
. 

6  
مراحل استخراج مراحل استخراج 
  النفط وتصديرهالنفط وتصديره

  . حفر اآلبار  
األرض يصــعد الــنفط مــن بــاطن  

   بواسطة أنبوب
األنابيب تنقل النفط من البئر ويحفـظ   

  . في خزانات
ينقل إلى محطات الوقود المنتشرة في  

  . البالد أو يصدر إلى الخارج

الميل إلى مشاهدة فيلم عن استخراج الـنفط   
  .في الكويت

االهتمام بالتقاط صور أثناء زيارته لشـركة   
  .نفط الكويت

األمـاكن   الحرص على عدم االقتراب مـن  
  .النفطية المحظورة

ترتيب مصورات عن رحلـة الـنفط مـن     
 .استخراجه حتى تصديره

  .ذكر حقلين من حقول النفط  
تصميم مشاريع عن الحقـول والخزانـات    

  .النفطية باستخدام الخامات المختلفة

ــاملين    ــدير دور الع تق
  .بالنفط 

  البيئةالبيئة  7
آثار الدمار العراقي علـى المنشـآت    

  . ة البرية والبحريةالنفطية والبيئ
أثر التلوث البيئـي علـى الكائنـات     

  . البرية والبحرية

مشاهدة أفالم عن آثار الدمار على المنشآت  
  .النفطية 

  .المشاركة في أنشطة للمحافظة على البيئة 

التعبير شفهيا عـن آثـار الـدمار علـى      
  .المنشآت النفطية

الشعور بخطورة التلوث  
  .البيئي
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 )ط ــفـنـال  ( انب خربة تابع جو
  

 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  8

االستقبال 

  اللغوي 

  .االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . رة إلى إعادة سرد أحداث القصةالمباد 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  . االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  :تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

) التٌناِق - ةٌآلَ - ٌلقْح - لَ - ُمالِلسليٌجخَ - ٌبه (  
 : قراءة الجملة  

  ) ناياِتفي ح ُهتاُجْحنَ طٌفِْن فيِه كاٌنم ُلقْحالْ(    

االتجاه إلـى إثـراء    
حصيلته اللغوية في 

 . النفطمجال 

في إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات    االستفسار  التعبير اللغوي 
  .عن مشهد مصور لحدث أو موقف  رالتعبي  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

الوصف تقدير أهمية  
. السليم لـما يشاهد

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  9
  . )تُ تُ الالناِقـناِقـ  -- هُبهُبلَلَ  --  لُُلحقْـحقْـ (تعرف الكلمات  

 . )ُل ُل حقْـحقْـ (تجريد كلمة  
اإلقبال علـى تعلـم    

كلمات وحروف اللغة 
  . العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف 10
االهتمام بالسير على الخط المنقط المشابه لشكل  

  . ) لل  (الحرف 
  . ) لل (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  . ) لل( تجريد الحرف  
القصيرة مـن كلمـات    ) لل( الحرف  تجريد أصوات 

  . مسموعة

  ..  ) لل  (حلرف حلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم ايستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم ا  
  ..يعرض عليه من خالل فيلم تعليمي مناسب للخربة يعرض عليه من خالل فيلم تعليمي مناسب للخربة   مشهد مصورمشهد مصوريعرب الطفل جبمل بسيطة عن يعرب الطفل جبمل بسيطة عن   
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 )ط ــفـنـال  ( تابع جوانب خربة 
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  : التصنيف وفق خاصيتين     التصنيفالتصنيف  11
  ) حجم – طول – نوع – لون(   

  تقدير فوائد تصنيف األشياء   . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء  

أشكال  3األنماط الرياضية باستخدام    األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية  12
  .على األكثر  ألوان 3أو 

ــاط رياضــية   ــوين أنم ــام بتك االهتم
  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

أشـكال   3أنماط رياضية باستخدام  إكمال  
  . ألوان 3أو 

تقدير قيمة النمط في تنمية  
  . مهارات التفكير

  اهلندسةاهلندسة  13

شبه -المكعب(أشكال الفراغ الثالثي   
 االسطوانة-المخروط-الكرة-المكعب

  . )الهرم -
ــتوية     ــاطق المس ــة (المن المنطق

المنطقة -المنطقة المستطيلة-المربعة
  . )ئريةالمنطقة الدا-المثلثة

-المسـتطيل   –المربع ( المنحنيات  
  . )الدائرة  -المثلث

جمع عينات من المجسمات واألشكال   
  . الهندسية

  . لعاب الطيأاالستمتاع ب  
  . تسمية المجسمات واألشكال الهندسية  

تقــدير قيمــة المجســمات  
واألشــكال الهندســية فــي 

  .التصاميم المختلفة

ـ   خارجـ   داخل : لمكانيةالعالقات ا    العالقات املكانيةالعالقات املكانية  14
  . خلفـ  أمامـ  تحتـ  فوق

لعـاب تعـزز مفهـوم    أالمشاركة في   
  . تنمية الوعي المكاني   . إدراك العالقات المكانية    . العالقات المكانية

لمقارنـة فـي   تقدير قيمة ا   . ترتيب األشياء حسب الحجم    .االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء   صغير -كبير-صغر منأ-كبر منأ حلجمحلجماا  15
  . مقارنة األشياء حسب الوزن    .المشاركة بمقارنة أوزان األشياء   خفيف -ثقيل -خف منأ-أثقل من  الوزنالوزن  16  معرفة الفوارق بين األشياء

  األعداداألعداد  17
  . رمزا ومدلوال)  19 ( العدد  
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي 

االستمتاع بتشـكيل رمـوز األعـداد      
  . بالخامات

  . ستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصراال  

  . )  19 (قراءة رمز العدد   
السير على الخط المنقط الموضح لرمـز    

  . )  19 (العدد 
  .)  19 (كتابة رمز العدد   
  . )  19 ـ 1 ( العد التكراري من  
  .العد الترتيبي من األول إلى التاسع عشر  
  . الترتيب التصاعدي والتنازلي  

  . األعداد تقدير فوائد معرفة 

ــدد      .)  5( مكونات العدد     مكونات األعدادمكونات األعداد  18 ــوين الع ــاركة بتك )  5( المش
  . باستخدام العناصر

  .)  5( القدرة على تكوين العدد   
اإلقبال على معرفة مكونات  

  . األعداد

 .، والعد الترتيبي  ، والعد التكراري)  19( ـ تؤكد على العدد     ) .المثلث والدائرة(تؤكد المعلمة على المنحنيات  

 .تؤكد على العالقات المكانية  
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 )ط ــفـنـال  ( تابع جوانب خربة 
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

19  
  

  احلروفاحلروف
  

  O  تعرف الحرف  

 O  حرفالتجريد   

المشاركة في ألعاب وتمارين لتعرف   

 O    الحرف

 O  نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف   Oتمييز الحرف   

  . من كلمة   O تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات   Oتشكيل الحرف   

 .اإلقبال على تعلم اللغة االنجليزية  

20  
  
  

  الكلماتالكلمات

 :ين تعرف الكلمت  
      Oil- Well 

 : تجريد كلمة  
         Oil 

ين المشـاركة فـي ألعـاب وتمــار     

 Oil-Well  للتعرف على كلمتي

 Oil-Well   نطق  الكلمتين 

ــين     ــف  الكلمت  Oil-Well     توظي

  . بجمل بسيطة

 Oil      تجريد كلمة  

االتجاه الكتساب مفـردات جديـدة     

 . باللغة االنجليزية

21  
  

  األعداداألعداد
  

 ) 19(  تعرف  رمز العدد  
االستمتاع بألعاب وأنشطة للتعـرف    

 ) 19(   عددعلى رمز ال

 ) .19(قراءة رمز العدد  

  . من مجموعة أعداد ) 19(  تمييز العدد  

والمجموعة الدالة )  19(  الربط بين العدد  

  .عليه 

 . باستخدام الخامات  ) 19(  تشكيل العدد  

اإلقبال على تعلم رمـوز األعـداد     

 . باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a                                             :         يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                           
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  ))االت االت ــــــــــصصــاالتاالت( ( جوانب خربة جوانب خربة   --1111

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  االتصاالتاالتصاالت  1

نقل فكرة من مرسل إلى مسـتقبل  ( مفهوم االتصال 
  ) .عبر وسيلة معينة

  ) غير لفظي  -لفظي (  أنواع االتصاالت 
االتصـال المباشـر أي نقـل    :  تطور االتصـاالت  

الرسالة شخصياً باستخدام الدخان أو المشاعل ثـم  
 الرسائل المكتوبة تاله استخدام الحمام الزاجل حمل 

  : بعد ظهور الطباعة  
  .الجرائد والكتب أهم وسائل االتصال الجماعي   
  . البريد السريع بواسطة االنترنت – البريد 

  .االستفسار عن تطور االتصاالت  
الميل إلى جمـع صـورعن تطـور     

  .االتصاالت 
الميل إلى اكتساب أشكال اللغة غير  
لغة  –رشادية إلوحات (ية  لفظال

  .)اإلشارة 

  .االستماع إلى قصة تطور بعض وسائل االتصاالت  

تقدير قيمة العقـل   
اإلنســـاني فـــي 
اختراعه لوسـائل  

 .االتصاالت
االتجاه إلى التواصل  

مع ذوي 
االحتياجات الخاصة 

  .بلغة اإلشارة

2  

  
وسائل وسائل 
  االتصاالتاالتصاالت

لين النـاق /الحمام الزاجـل ( وسائل االتصال القديمة 
  .)إلخ ..
ــة  ــاتف( وســائل االتصــال الحديث ــاتف /اله اله

ــوي ــاكس/الخلـ ــت /الفـ ــد /االنترنـ البريـ
األقمار الصناعية  تقنيات/المذياع/التلفاز/االلكتروني

   إلخ....المجالت   /الصحف  /الكتب /
  : أنواع وسائل االتصال 
... الحاسـوب  /التلفاز( األجهزة السمعية البصرية  

  ) . إلخ
جهـاز   /االسـطوانات /المذياع( ية األجهزة السمع 

   ".الهيدفون"سماعات الرأس  /التسجيل
الهـاتف   –المنزلـي  ( جهاز الهـاتف وأنواعـه    

  )إلخ ..الالسلكي  –الهاتف النقال  –العمومي 
... األنبـاء   -الوطن  –الراي (  الصحف الكويتية 

  ) . إلخ
ـ العربي سمير   –سعد  –ماجد (  مجالت األطفال 

  . ) إلخ...الصغير 
  . مكتب البريد وكيفية العمل به  

  .االهتمام بدور وسائل االتصاالت  
لمجالت ااالستمتاع بمشاهدة بعض  

  .والصحف
ــب    ــارة مكت ــي زي ــاركة ف المش

وزارة  /مبنــى االتصــاالت/البريــد
  .)األعالم 

الميل إلى مشاهدة بعـض بـرامج    
  .األطفال

االستمتاع بسماع األناشيد من خالل  
 الــرأس االســطوانات وســماعات

  .) الهيدفون(
االنجذاب إلى مشاهدة برامج التلفاز  

  .وبرامج الحاسوب واالنترنت 
حساس بالمتعة عند جمع الطوابع اإل 

  .البريدية
  .تفضيل أي من مجالت األطفال  
  .المشاركة في عمل مجلة للفصل  
االهتمــام بالتواصــل مــع البريــد  

  . االلكتروني

  .قال الصوتالقدرة على إجراء تجارب علمية عن انت 
  .التمكن من استخدام األجهزة السمعية والبصرية 
   .الحرص على عدم العبث باألجهزة السمعية والبصرية 
المحافظة على النظام والتزام الهدوء عند زيارة مكتـب   

  .وزارة اإلعالم –مبنى االتصاالت  –البريد 
  .الحرص على العادات الصحية عند مشاهدة التلفاز 
رين باألصوات العالية عند اسـتخدام  اجتناب إزعاج اآلخ 

  .  جهاز التلفاز والمذياع 
  .المقارنة بين وسائل االتصاالت القديمة والحديثة  
  .حفظ بعض اآليات القرآنية واألحاديث المرتبطة بالخبرة 
  .تصميم نماذج لبعض وسائل االتصاالت المختلفة  
االستجابة للتعليمات عنـد اسـتخدام أي مـن وسـائل      

  . االتصاالت
  .جمع صور عن وسائل االتصاالت  
التمييز بين بعض الصحف الكويتية  من بـين صـحف    

  .أخرى
التمكن من  تصميم نماذج فنية مـن مـادة  الصـحف     

  .والمجالت
  .تصفح المجالت والصحف اليومية  

ــاهدة    ــاء مش انتق
القنوات الفضـائية   

  .الهادفة
االعتـــــــزاز  

ــدارات  باإلصـــ
  .الصحفية الكويتية 

ــالفخ  ــعور ب  رالش
  . نجازاتهإل
ــى اإل  ــال علـ قبـ

ــتفادة مــن   االس
  الصحف والمجالت 

قبال على قراءة اإل 
 .المطبوعات
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  ))االت االت ــــصصــــاالتاالت( ( خربة خربة   تابع جوانبتابع جوانب
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

  أمهية االتصاالتأمهية االتصاالت  3

الزمن والمسـافة   تغلب االتصاالت على عقبات 
  والموقع

  .استكشاف العالم  
التلفـاز  /الفاكس/الحاسوب/الهاتف( في المنزل  

  .)إلخ..
الصناعة إلخ   –التجارة  –الصحة  –في التعليم  
تنظيم حركـة الطيـران   ( في الشؤون العالمية  
  .)إلخ  .....الحجز في الطائرات /

  .االستفسار عن أهمية االتصاالت  
ء مـن خـالل   التفاعل مـع الـزمال   

األنشطة التعليمية باستخدام الوسائل 
  .التكنولوجية 

المبادرة إلى إنشاء واستخدام بريـد   
  .لكتروني للفصلإ

التمييز بين استخدامات االتصاالت  
  .الحديثة

الربط بين سرعة وسهولة  إنجاز العمل  
  .وبعض االتصاالت الحديثة 

استخدام التقنية لتعزيز سرعة وفاعليـة   
  .ات نقل المعلوم

ــتخدام    ــى اس ــال عل اإلقب
  تكنولوجيا االتصاالت 

تقدير دور االتصـاالت فـي    
ربط العالم وجعلـه قريـة   

  .صغيرة 
  .احترام دور المخترعين  

4  
املهن املرتبطة املهن املرتبطة 
  باالتصاالتباالتصاالت

مـوزع   –المـذيع   -الصحفي  –ساعي البريد  
  إلخ....الصحف والمجالت

االستفسار عن  أدوار أصحاب المهن  
  .صاالت المرتبطة باالت

ــد دور بعــض أصــحاب  المهــن   تقلي
  .المرتبطة باالتصاالت 

التمكن من لصق الطوابع على األظـرف   
  .البريدية 

جمع صور بعـض المهـن المرتبطـة     
  .باالتصاالت 

احترام دور العـاملين فـي    
 .المهن المتعلقة باالتصاالت

تقــدير دور العــاملين فــي  
  .المهن 
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  ))االت االت ــــصصــــتتاالاال( ( خربة خربة   تابع جوانبتابع جوانب
  

 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  5

  االستقبال اللغوي 

  . االستمتاع بأحداث قصة  
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . ة سرد أحداث القصةالمبادرة إلى إعاد 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .االستماع إلى قصة حول الخبرة  
  . ) دد( أداء نشيد الحرف  
  :كوين حصيلة لغوية من الكلمات ت 

  ) ريٌدب - جمْر - ةٌريددوقٌنُْص - ٌدْرطَ - ٌدص - 

ةٌقيقَد (  
 : قراءة الجملة  

    )شاهْحَأ دالْ ُدمجةَريد و ،عاِتْمتَْسُم كان ً(  

االتجاه إلـى إثـراء    
في حصيلته اللغوية 

ــال االتصــاالت  مج
 . والمواصالت

في إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات    االستفسار   التعبير اللغوي 
   .قصة قصيرة من تأليفه  سرد   . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

تقدير أهمية اإلبداع  
 . في التعبير

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف  تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  6
 :تعرف الكلمات  

  . ) ةةدََدَجـريـَجـريـ  --د د َمـرصـَمـرصـ  --  ددَبريـَبريـ (       
اإلقبال علـى تعلـم     . )ة ة دََدَجـريـَجـريـ  (   تجريد كلمة  

ــروف  ــات وح كلم
  . يةاللغة العرب

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف  7
  . ) دد( الحرف  تلوينالميل إلى  
  . بالخامات)  دد( المبادرة إلى تشكيل الحرف  

  . ) دد( تجريد الحرف   
  . القصيرة ) دد( الحرف  نطق أصوات 

  ) .) .  الكسرةالكسرة، ،   الضمةالضمة، ،   الفتحةالفتحة( ( يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الدال يردد الطفل كلمات تتضمن األصوات الثالثة القصرية حلرف الدال   
  ..بسيطة األحداث وحمدودة الشخصيات ، يف تسلسل وترابط بسيطة األحداث وحمدودة الشخصيات ، يف تسلسل وترابط   سرد قصة قصريةسرد قصة قصريةى ى يتدرب الطفل عليتدرب الطفل عل  
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  ))االت االت ــــصصــــاالتاالت( ( خربة خربة   تابع جوانبتابع جوانب
 االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  : التصنيف وفق خاصيتين     التصنيفالتصنيف    8
  ) محج – طول – نوع – لون(    

تقدير فوائد تصنيف     . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء  
  .األشياء

  اهلندسةاهلندسة  9

شـبه  -المكعب(أشكال الفراغ الثالثي   
 – االسطوانة-المخروط-الكرة-المكعب
  . ) الهرم

-المنطقة المربعة(المناطق المستوية   
-المنطقة المثلثـة -المنطقة المستطيلة

  . ) دائريةالمنطقة ال
-المسـتطيل   –المربـع  ( المنحنيات  

  . )الدائرة  -المثلث

جمع عينات مـن المجسـمات واألشـكال      
  . الهندسية

  . لعاب الطيأاالستمتاع ب  

 تسمية المجسمات واألشكال الهندسية  
.  

ــة     ــدير قيمـ تقـ
المجسمات واألشكال 
ــية فـــي  الهندسـ

  .التصاميم المختلفة

أشـكال   3الرياضية باستخدام  األنماط    األمناط الرياضيةاألمناط الرياضية 10
  .على األكثر  ألوان 3أو 

 3االهتمام بتكوين أنماط رياضية باستخدام   
  . ألوان 3أشكال أو 

 3إكمال أنماط رياضـية باسـتخدام     
  . ألوان 3أشكال أو 

تقدير قيمة الـنمط    
في تنمية مهـارات  

  . التفكير

تمام بمقارنة بعد األشياء عـن شـيء   االه     بيقر –د يبع –قرب من أ –بعد من أ    املسافةاملسافة 11
  . معين

التمييز بين مسافة بعيـدة ومسـافة     
تقدير قيمة المقارنة     .قريبة

في معرفة الفـوارق  
  . بين األشياء

  . تصنيف األشياء حسب سرعتها    ةسرعالترتيب األشياء حسب بالمشاركة     . يء بط /سريع .أبطأ من /أسرع من  السرعةالسرعة 12

  . ترتيب األشياء حسب الحجم    . االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء    . صغير -كبير -صغر منأ-نكبر مأ  احلجماحلجم 13

  األعداداألعداد 14
  . رمزا ومدلوال)  20( العدد   
  . العد التكراري  
  . العد الترتيبي 

 االستمتاع بتشكيل رموز األعداد بالخامات  
.  
  . االستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصر  

  .)  20( قراءة رمز العدد   
السير على الخط المـنقط الموضـح     

  .)  20( لرمز العدد 
  .)  20(  كتابة رمز العدد   
  .)  20ـ  1 ( العد التكراري من  
  .نيالعد الترتيبي من األول إلى العشر  

تقدير فوائد معرفـة    
  .األعداد

من فئة دينار  النقود المحليةاستخدام     النقودالنقود 15
  . تقدير قيمة النقود     التمييز بين فئات النقود    . االستمتاع بممارسة البيع والشراء    يناراوعشرين د وخمسةوعشرة دنانير

  .)  2/3/4/5 ( األعدادمكونات     مكونات األعدادمكونات األعداد 16
)  2/3/4/5( األعـداد  المشاركة بتكـوين    

  . باستخدام العناصر
 2/3/4/5(األعداد القدرة على تكوين   

 (.  
اإلقبال على معرفة   

  . ت األعدادمكونا

 .رمزا ومدلوال ، والعد التكراري ، والعد الترتيبي ) 20(تؤكد المعلمة على السرعة ، واستخدام النقود ، والعدد  
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  ))االت االت ــــصصــــاالتاالت( ( خربة خربة   تابع جوانبتابع جوانب
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

17  
  

  احلروفاحلروف
  

  E  تعرف الحرف  

 E  حرفالتجريد   

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 E    لتعرف الحرف

  E نطق صوت الحرف 

  . من مجموعة حروف   Eتمييز الحرف   

  . من كلمة  E  تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات  Eتشكيل الحرف   

اإلقبال على تعلم اللغة   

 . االنجليزية

18  
  
  

  الكلماتالكلمات

 :ين تعرف الكلمت  
   Email-Telephone  
 : تجريد كلمة  

               Email 

المشاركة في ألعـاب وتمـارين     

 للتعرف على كلمتي
       Email -Telephone 

 Email - Telephone يننطق  الكلمت 

 -Email - Telephone توظيف  الكلمتين  

  . بجمل بسيطة

 Email    تجريد كلمة  

االتجـــاه الكتســـاب   

دة باللغـة  مفردات جدي

 . االنجليزية

19  
  

  األعداداألعداد
  

 )  20(  تعرف  رمز العدد  
ــطة    ــاب وأنش ــتمتاع بألع االس

 ) 20(   للتعرف على رمز العدد

 )  20( قراءة رمز العدد 

  من مجموعة أعداد )  20(  تمييز العدد  

والمجموعة الدالة )   20(  الربط بين العدد  

  .ه علي

 الخامات باستخدام)  20(  تشكيل العدد  

اإلقبال على تعلم رموز   

 األعداد باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a:                                                      يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                           
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  ))ر ر ــــــححــببــالال( ( جوانب خربة جوانب خربة     --1212
  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  البيئة البحريةالبيئة البحرية  1
  . شاطئ البحر 
  . قاع البحر 
   مظاهر الجمال في البحر 
  . حركة المد والجزر 

  .وهدوئهاالستمتاع بجمال البحر  
  .االنجذاب لمشاهدة فيلم عن قاع البحر 
  .اإلحساس بالمتعة عند جمع القواقع واألصداف في حالة الجزر 

  .التمكن من عمل مشروع عن قاع البحر 
  .الربط بين قاع البحر وما له عالقة به 
  .القوالببالقدرة على بناء بيوت الرمال  
  . التفريق بين حركة المد والجزر 

ق فـي خلـق   تقدير عظمة الخال 
  . البحر

2  
عالقة الكويت عالقة الكويت 

  بالبحربالبحر

الكويت تطل على الخليج  
  . العربي

  . عالقة قديمة 
 مصــدر رزقالبحــر  

  .للكويتيين 

الخلـيج  (االستفسار عن اسم البحر الـذي تطـل عليـه الكويـت     
  ).العربي

  .)  فتح الخير، والمهلب( الميل إلى سماع قصص عن  
  .والبحر الميل إلى معرفة سر العالقة بين الكويت 
االستمتاع بسماع قصص عن أسماء البحـار والمحيطـات التـي     

  .جالت فيها السفن الكويتية

القدرة على تسمية السفن الكويتية القديمة  
..  البومـ   بوكنالسـ   الشوعيـ   البغلة(

  ).الخ
تصميم نماذج لسفن قديمة مـن الخامـات    

  .المتنوعة

  .تقدير قيمة البحر للكويتيين 

3  
  البحر البحر 

  ائنات البحريةائنات البحريةوالكوالك

  . ماء البحر مالح 
  . أسماك الخليج العربي 
األســماك والكائنــات   

  . البحرية
  . مخاطر البحر 

  .االستفسار عن أسماء الحيوانات البحرية 
  .االستئناس بتربية أسماك وكائنات بحرية 
  .االنجذاب إلى متابعة أفالم علمية عن الكائنات البحرية 
  .ربيالميل إلى معرفة أسماك الخليج الع 
محطـة تقطيـر   (الميل إلى معرفة مصدر الماء في الكويت حديثا 

  )الشعيبة ، الدوحة :  المياه

  .التعرف على خصائص ماء البحر 
إعداد أطبـاق مـن األسـماك والربيـان      
  ).السلطة ـ الساندويش(
  . الخليج العربي كتسمية بعض أسما 
  . التمكن من تسمية أجزاء السمكة 
يـة مثـل   مالحظة بعـض التجـارب العلم   
  ..).التقطير (

تقدير عظمة الخالق في تنـوع   
  . الكائنات البحرية

مهنة الغـوص والصـيد      املهن البحريةاملهن البحرية  4
   قديماً وحديثاً

ـ   الغـواص (االستفسار عن أسماء المهن المرتبطة بالبحر قديماً  
  .)الخ ... السيبـ  النهامـ  الطواشـ  النوخذه

  . القديمة والحديثةاالستمتاع بمشاهدة أفالم عن مهن البحر  
  .الميل إلى معرفة أدوات الصيد قديماً وحديثاً 

  .المقارنة بين الغوص قديماً وحديثاً 
  .التعبير شفهياً عن الغواص وما يرتديه 
حفظ بعض اآليات واألحاديـث المرتبطـة    

  . بالخبرة
  .ترديد بعض األهازيج البحرية  

 الشعور بالفخر بكفـاح اآلبـاء   
  .في الماضي واألجداد

5  
األنشطة والرياضات األنشطة والرياضات 

البحريةالبحرية

  . الصيد. احةبالس 
 األلعاب المائيـة /التزلج 

  . الخ... 

  .اإلحساس بالفرح عند ممارسة األنشطة المختلفة 
  .االهتمام بمتابعة أفالم عن الهوايات والرياضات البحرية 
  .الميل إلى المشاركة في برنامج محو أمية السباحة 

ـ   احة بمالبـس البحـر   بالحرص على الس
  رتداء سترة النجاةوا

  .التعبير عما يفضله من رياضات بحرية 

االلتزام بقوانين األمن والسالمة  
  .في  البحر

  .التمسك بنظم ارتياد البحر 

  اجلزيرةاجلزيرة  6
   . مفهوم الجزيرة 
  . الجزر الكويتية 
  .)كبر الخ/وبيانب/فيلكا( 

  .االستفسار عن معنى الجزيرة 
  .الكويتية االستمتاع بمشاهدة أفالم علمية عن الجزر 
  .المشاركة في عمل مشروع عن الجزيرة 

  .القدرة على معرفة بعض الجزر الكويتية  
  .التفريق بين جزيرة فيلكا والجزر األخرى 
  زخريطة الاإلشارة إلى مواقع الجزر في  

االعتزاز بتاريخ جزيرة فيلكا وما  
  .تحويه من آثار

7  
 احملافظة علىاحملافظة على

 البيئة البحريةالبيئة البحرية  

هره مظا( التلوث البحري 
  .)ـ أسبابه ـ أثره

  . المحميات البحرية 

  .المشاركة في حمالت تطوعية لتنظيف شاطئ البحر 
االستمتاع بمشاهدة برامج علمية عن المحميات البحرية وحملـة   

  .إلخ .. سينار

  .المحافظة على نظافة وجمال البحر 
  .محمية جابر األحمد البحريةالتحدث عن  
  .تصميم مشروع عن المحمية البحرية 

تكوين اتجاه إيجابي نحو البيئـة   
  .البحرية

ــوص    ــق الغ ــدير دور فري تق
  لبحراظ على االكويتي في الحف
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  ))ر ر ــــــححــببــالال( ( جوانب خربة جوانب خربة     تابعتابع
  

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية  م

  االتصال اللغوياالتصال اللغوي  8

االستقبال 

  اللغوي 

   . تاع بأحداث قصةاالستم 
  . قصةالالميل إلى تسمية شخصيات  
  .قصة أو موقف أعجبه في الذكر حدث االهتمام ب 
  . المبادرة إلى إعادة سرد أحداث القصة 
  . الميل إلى استخالص فكرة أو قيمة من القصة 
  . االهتمام بإبداء رأيه في القصة 
  . نشيداإللقاء المعبر للالمشاركة في  

  .حول الخبرة االستماع إلى قصة  
  . أداء نشيد مرتبط بالخبرة 
  : تكوين حصيلة لغوية من الكلمات  

  .) اٌدرطَ - ُزبْيِدي - ةٌفَّد - اٌديص - دافٌْصًأ – ةٌدانَ(

 : قراءة الجملة  
  . ) ةًبيركَ ةًكَمصاد ساد ، وراُد الطَّـّرِكب الصَّي(     

االتجاه إلـى إثـراء    
ــة  ــيلته اللغوي حص

مــات تــرتبط  بكل
 . بالخبرة

في إطـار الخبـرة باسـتخدام أدوات    االستفسار  التعبير اللغوي 
تقدير أهمية اإلبداع    .  قصة قصيرة من تأليفه سرد  . ) لماذا - ماذا - أين( االستفهام 

 . في التعبير

  . االستمتاع بتكوين لوحة الكلمات والحروف تعرف الكلمات    الكلماتالكلمات  9
 : تعرف الكلمات  

  . )ي دزَبْيـ  --فُ فُ داداَأْصـَأْصـ  --  ددَصـّيـاَصـّيـا  (       
اإلقبال علـى تعلـم     . ) ددَصـّيـاَصـّيـا (تجريد كلمة  

كلمات وحروف اللغة 
  . العربية

  تجريد الحرف  احلروفاحلروف  10
االهتمام بالسير على الخط المنقط المشابه لشـكل   

  . ) دد  (الحرف 
  . ) دد (االستمتاع بألعاب لغوية حول الحرف  

  ) دد( ف تجريد الحر  
القصيرة من كلمـات   ) دد( الحرف  تجريد أصوات 

  . مسموعة

  ..  ) دد  (يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف يستخدم الطفل كراسة التطبيقات للسري على اخلط املنقط املشابه لرسم احلرف   
  ..بسيطة األحداث وحمدودة الشخصيات ، يف تسلسل وترابط بسيطة األحداث وحمدودة الشخصيات ، يف تسلسل وترابط   سرد قصة قصريةسرد قصة قصريةيتدرب الطفل على يتدرب الطفل على   
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  ))ر ر ــــــححــببــالال( ( جوانب خربة جوانب خربة     تابعتابع
 

  االجتاهات والقيم  املهارات والعادات  االهتمامات وامليول  املفاهيم الفرعية  املفاهيم األساسية  م

  التصنيفالتصنيف 11
 :التصنيف وفق خاصيتين  

  ) حجم – طول – نوع – لون(   
  تقدير فوائد تصنيف األشياء    . تصنيف األشياء وفق خاصيتين    . االستمتاع بتصنيف األشياء   

  اضيةاضيةاألمناط الرياألمناط الري 12
أشـكال  3األنماط الرياضية باستخدام 

  . ألوان 3أو 

االهتمام بتكوين أنمـاط رياضـية  

  . ألوان 3أشكال أو  3باستخدام 

أشكال 3إكمال أنماط رياضية باستخدام  

  . ألوان 3أو 

تقدير قيمة النمط في تنميـة   

  . مهارات التفكير

  العالقات املكانيةالعالقات املكانية 13
 داخل ـ خارج ـ فوق ـ تحت 

  .ام ـ خلف ـ بين ـ بجانب أم

المشاركة في ألعاب تعزز مفهـوم  

  .العالقات المكانية 
  تنمية الوعي المكاني    .إدراك العالقات المكانية   

  حلجمحلجماا 14
 .صغر منأ–كبر منأ 

  . صغير –كبير   
  .م حجالترتيب األشياء حسب      االستمتاع بمقارنة حجوم األشياء  

تقدير قيمة المقارنـة فـي     

  .فة الفوارق بين األشياءمعر
  املسافةاملسافة 15

 .قرب منأ–بعد منأ 

  . بيقر –د يبع   

االهتمام بمقارنة بعد األشياء عـن  

  . شيء معين

التمييز بين مسافة بعيدة ومسافة قريبة 

.  

  السرعةالسرعة 16
 .أبطأ من–أسرع من 

  . يء بط –سريع   

المشاركة في ترتيب األشياء حسب  

  . سرعتها
  . شياء حسب سرعتهاتصنيف األ  

  األعداداألعداد 17
  ) . 20إلى  1 ( مراجعة األعداد من  

  . العد التكراري  

  . العد الترتيبي 

 االستمتاع بتمثيل األعداد بالعناصر  

 )20إلى  1 ( قراءة رموز األعداد من 

  ) 20إلى  1 (كتابة رموز األعداد من   

 )  20إلى  1 (العد التكراري من   

  . نياألول إلى العشر العد الترتيبي من  

  .الترتيب التصاعدي والتنازلي  

  .تقدير فوائد معرفة األعداد  

  .)  2/3/4/5( األعداد مكونات     مكونات األعدادمكونات األعداد 18
ــوين     ــاركة بتك ــداد المش األع
  . باستخدام العناصر)  2/3/4/5(

  ) 2/3/4/5(األعداد القدرة على تكوين   
اإلقبال على معرفة مكونات   

  . األعداد
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  ))ر ر ــــــححــببــالال( ( جوانب خربة جوانب خربة     تابعتابع
 

 االجتاهات والقيم املهارات والعادات االهتمامات وامليول املفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية م

19 
  

  احلروفاحلروف
  

  D   تعرف الحرف  
 D  حرفالتجريد  

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين       

 D     لتعرف الحرف

  D   نطق صوت الحرف 

  . مجموعة حروفمن    Dتمييز الحرف   

  . من كلمة   D تجريد الحرف  

 . باستخدام الخامات    Dتشكيل الحرف  

اإلقبال على تعلم اللغـة    

 . االنجليزية

20 

  
  

  الكلماتالكلمات

 :ين تعرف الكلمت  
        Diver- Pearl 

 : تجريد كلمة  
                Diver 

المشاركة فـي ألعـاب وتمـارين      

 :للتعرف على كلمتي 
         Diver- Pearl 

  Diver- Pearl  نطق  الكلمتين 

 Diver- Pearl     توظيــف  الكلمتــين   

  . بسيطة بجمل 

 Diver      تجريد كلمة  

االتجاه الكتساب مفردات   

 . جديدة باللغة االنجليزية

21 
  

  األعداداألعداد
  

 مراجعة رموز األعداد من   

 )10-20 ( .  

 لمراجعةاالستمتاع بألعاب وأنشطة   

 . ) 20-10(  رموز األعداد من

 . ) 20-10( قراءة رموز األعداد من  

مـن مجموعـة     ) 20-10( تمييز األعداد من   

  . أعداد

والمجموعـات   ) 20-10( الربط بين األعـداد    

 .ا الدالة عليه

اإلقبال على تعلم رمـوز    

. األعداد باللغة االنجليزية

 
       ..…………………This is a                                             :         يستخدم الطفل جمال بسيطة مثل  •

                        …………… It  is a      مراعاة استخدام الكلمات في جمل بسيطة و ممارستها شفهيا                              •
My…………………                                                                                                                                            



 

  

  
  
  
  

  القسم الثالثالقسم الثالث
  
  

  أساليب تدريس املوادأساليب تدريس املواد  طرائق وطرائق و
  اللغة العربية والرياضياتاللغة العربية والرياضيات( ( 

  ))واللغة االجنليزية واللغة االجنليزية 
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  ::أ ـ اللغة العربية أ ـ اللغة العربية 

منهج اللغة العربية يف مرحلة رياض األطفال        منهج اللغة العربية يف مرحلة رياض األطفال        أوال ـ        أوال ـ            
  ::  للمستوى الثانيللمستوى الثاني

  
  

وفقا للهيكل البنـائي   الثانيتم بناء منهج اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال للمستوى 

  :لخبرات الرياض ، الذي يتضمن جوانب الخبرة اآلتية 

  . المفاهيم األساسية)  1

  . المفاهيم الفرعية)  2

  .  االهتمامات والميول)  3

  . المهارات والعادات)  4

  .  االتجاهات والقيم)  5

وذلك تحت مظلة فلسفة تعليم اللغة العربية في هذه المرحلة ، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف 

  .اللغة العربية المنشودة وكفاياتها المطلوبة 

  :د المفاهيم األساسية للغة العربية على النحو اآلتي وقد تم تحدي  

  . الحروف)  3     . الكلمات)  2     . االتصال اللغوي)  1

  :وتم اشتقاق المفاهيم الفرعية من المفاهيم األساسية السابقة على النحو اآلتي 
  

  : : االتصال اللغوي االتصال اللغوي   --11

الثاني لريـاض األطفـال   تم توسيعه في المستوى وهو مفهوم : االستقبال واإلرسال  -أ 

  ليشمل كال من 

، وفيه  والحواراتحيث يتم االستماع إلى النصوص المتمثلة في القصص  :والترديد االستماع  -1

الكلمات مـن المعلمـة    نطقيستمع إلى  ، إذالطفل  شفهية عنديتم استهداف تكوين حصيلة لغوية 

توظيفها في جمل مفيـدة أو  عن طريق رددها ، باإلضافة إلى مساعدتهم على إدراك معناها ــوي

  . ربطها بالصور أو ما يناسب من وسائل توضح معاني الكلمات

حيث يتم تدريب الطفل على ترديد نص لغوي بسيط يعرض أمامـه ليتصـور شـكل    : القراءة  -2

  .الجملة في اللغة العربية ، وأنماطها المختلفة 
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منظومـة  فن التحدث ، وقد تم إدراج  على اوهو مفهوم يقوم أساس : التعبري اللغوي -ب 

، بالمستوى الثاني في مرحلة رياض األطفـال  نضج الطفل  درجةالمهارات اللغوية المناسبة ل من 

  . يستطيع من خاللها تنمية قدرته على التعبير بلغة فصيحة
  ::الكلمات الكلمات   --22

ف ثالث يتم تدريب الطفل تحت هذا المفهوم في وقفة مخصصة على تعر :تعرف الكلمات  -

كلمات بسيطة مستمدة من حصيلته اللغوية الشفهية ، وذلك في كل خبرة ، في خطوات متدرجـة ،  

فيستمع إليها ، ويرددها ، ويدرك معانيها ، ويميز الواحدة عن األخرى بصريا ، ويتم استثمار هذه 

( أخـرى  الكلمات في التدريبات الالحقة على تجريد الكلمة وتجريد الحرف ، وفي وقفة مخصصـة  

يتم تدريب الطفل على تعرف كلمة من الكلمات الثالث السابقة تعرفا تاما ، بحيـث يـتمكن   ) تالية 

الطفل من قـراءة الكلمة ، وتمييزها من كلمات أخرى متى رأى رسمها الكتـابي ، إضـافة إلـى    

ري ، وهي ترسخها في ذاكرته إلى مدى بعيد ، ويتم تجريد هذه الكلمة وفقا لخطوات التصور البص

  .تتضمن الحرف المستهدف المراد التدريب على التمكن منه الحقا 
  ::احلروف احلروف   --33

هذا المفهوم يعني تعرف الحرف تعرفا تاما ، نطقا ورسما ، يمكّن الطفل من  :جتريد احلرف  -

نطق الحرف ، وتمييزه من حروف أخرى متى رأى رسمه الكتابي في مواضـعه المختلفـة مـن    

إلى تعرف أصواته القصيرة في تدريبات تقوم على ترديد األصــوات ، وتمييـز    الكلمات ، إضافة

الصوت في كلمة تشتمل عليه بعد أن يستمع إليها من قبل المعلمة أكثر من مـرة ، ويـتم تجريـد    

  .قبل ذلك عليها الحرف من كلمة التصور البصري التي تدرب 

  :ويراعى في التدريـب على أصوات الحرف ما يأتي  

  .التدريب على الحرف في خبرتين متتاليتين ـ 

  .) مفتوحا ، ومضموما ، ومكسورا ( للحرف الثالثة التدريب على األصوات القصيرة  ـ

يكون سماعيا ، وعرض الكلمـات المتضـمنة أصـوات    على األصوات القصيرة التدريب  ـ

للغويـة الشـفهية   وتتم االستفادة من كلمات الحصيلة ا( الحرف أو اإلتيان بها يكون شفهيا 

  ) .التي تتضمن أصوات الحرف القصيرة 

ـ البدء في التدريب بأصوات الحرف القصيرة المسموعة ، أما اسم الحرف فيتعرفه الطفـل  

  . في آخر التدريب 
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ـ عرض رمز الحرف مرسوما يكون دون ضبط بالفتحة أو بالضمة أو بالكسرة ، حتـى ال  

  .الحرف يتصور الطفل أن الحركة من لوازم رسم 

  ..ال يتم تشكيل الكلمات أو الحروف أمام األطفال بأي حال ال يتم تشكيل الكلمات أو الحروف أمام األطفال بأي حال 
  

  ::الكفايات األساسية والفرعية للغة العربية الكفايات األساسية والفرعية للغة العربية   --ثانيا ثانيا 
  

املفاهيماملفاهيم
  األساسيةاألساسية

املفاهيماملفاهيم
  الكفايات الفرعيةالكفايات الفرعية  الكفايات األساسيةالكفايات األساسيةالفرعيةالفرعية

وي
للغ
ل ا
صا
الت
ا

وي
للغ
ل ا
صا
الت
ا

  

ال
رس
اإل
 و
ال
تقب
الس
ا

ال
رس
اإل
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ال
تقب
الس
ا

  

  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
استمع إليها تعبـر  استمع إليها تعبـر  قصة قصة ى ى محتومحتو  يفهميفهم  --

بلغة صحيحة مناسـبة  بلغة صحيحة مناسـبة  تُروى تُروى الخبرة الخبرة عن عن 
  ..لمستواه اللغوي في حدود ثالث دقائق لمستواه 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   يعيد سرد أحداث قصةيعيد سرد أحداث قصة  --
  ..يستخلص فكرة أو قيمة من القصة يستخلص فكرة أو قيمة من القصة   --
  ..يبدي رأيه في القصة يبدي رأيه في القصة  --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
يكون حصـيلة لغويـة شـفهية فـي     يكون حصـيلة لغويـة شـفهية فـي       --

  ..يدرك معانيها يدرك معانيها ) ) كلمة كلمة   7575( ( حــدود حــدود 

يستمع إلى كلمات مرتبطة بالخبرة بلغـة عربيـة سـليمة    يستمع إلى كلمات مرتبطة بالخبرة بلغـة عربيـة سـليمة      --
  ..الضبط الضبط 

  يردد الكلمات التي استمع إليها بصورة صحيحة ، ويـرى يردد الكلمات التي استمع إليها بصورة صحيحة ، ويـرى   --
  ..رسمها رسمها 

  ..يتعرف معاني الكلمات التي استمع إليها يتعرف معاني الكلمات التي استمع إليها  --

  ::الكفاية األساسية الثالثة الكفاية األساسية الثالثة 
  --  55( ( يقرأ نصا قصيرا في حـــدود  يقرأ نصا قصيرا في حـــدود    --
 ..ويدرك مضمونه ويدرك مضمونه) )كلمات كلمات 77

  ..يقرأ النص قراءة سليمة متصلة يقرأ النص قراءة سليمة متصلة   --
  ..يتعرف مضمون النص المقروءة يتعرف مضمون النص المقروءة   --

الل
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الت
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  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
ا عن تفاصيل ما استمع ا عن تفاصيل ما استمع يستفسر شفهييستفسر شفهي  --

  ..إليه وشاهده بلغة سليمة إليه وشاهده بلغة سليمة

  ..عن المكان عن المكان ) ) أين أين ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --
  ..عن الفعل أو القول عن الفعل أو القول ) ) ماذا ماذا ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --
  ..عن السبب عن السبب ) ) لماذا لماذا ( ( يسأل بأداة االستفهام يسأل بأداة االستفهام   --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
شفهياً بلغـة سـليمة باسـتخدام    شفهياً بلغـة سـليمة باسـتخدام      يعبريعبر  --

، وذلك في ، وذلك في   وأساليب لغوية معينةوأساليب لغوية معينةتراكيب تراكيب 
ثـالث  ثـالث  كلمتين أو كلمتين أو حدود جملة مكونة من حدود جملة مكونة من 

  ..كلمات كلمات 

    ..يصف األشياء بكلمات بسيطة يصف األشياء بكلمات بسيطة   --
  ..لعطف كلمات لعطف كلمات ) ) الواو الواو ( ( يستخدم حرف يستخدم حرف   --
  ..الفعل الماضي في جملة مفيدة الفعل الماضي في جملة مفيدة   يستخدميستخدم  --
  ..) ) تحت تحت   --فوق فوق ( ( يستخدم ظرف المكان يستخدم ظرف المكان   --
  ..يستخدم صيغة التفضيل يستخدم صيغة التفضيل   --
  ..) ) إلى إلى   --من من ( ( ي تعبيرات بسيطة ي تعبيرات بسيطة يستخدم حروف الجر فيستخدم حروف الجر ف  --
  ..يعبر عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة يعبر عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة   --
  ..يعبر عن مشهد مصور لحدث أو موقف يعبر عن مشهد مصور لحدث أو موقف   --
  ..يحكي قصة قصيرة من تأليفه  يحكي قصة قصيرة من تأليفه    --
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  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
يميز كلمات مسـتمدة مـن حصـيلته    يميز كلمات مسـتمدة مـن حصـيلته      --

، ، ) ) كلمـة كلمـة   3636((اللغوية الشفهية في حدود اللغوية الشفهية في حدود 
 ..ويقرؤها ويقرؤها

  ..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    1212( ( يتعرف كلمات في حدود يتعرف كلمات في حدود   --

  ..تعــرفاً تاماً تعــرفاً تاماً 

  ..يقرأ الكلمة بعد االستماع إلى قراءتها يقرأ الكلمة بعد االستماع إلى قراءتها   --
  ..الكلمة من مجموعة كلمات مختلفة ومتشابهة الكلمة من مجموعة كلمات مختلفة ومتشابهة   يميزيميز  --
  ..يوظف الكلمة في جملة مفيدة من إنشائه يوظف الكلمة في جملة مفيدة من إنشائه   --
  ..يحلل الكلمة إلى حروفها يحلل الكلمة إلى حروفها   --
  ..يعيد تركيب الكلمة يعيد تركيب الكلمة   --
  ..يحاكي رسم الكلمة يحاكي رسم الكلمة --
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  ::الكفاية األساسية األولى الكفاية األساسية األولى 
  --ن ن   --ف ف   --س س ( ( يتعرف الحـروف يتعرف الحـروف   --

  ..قا ورسما قا ورسما ــــنطنط) ) د د   --ل ل   --ب ب 

  ..يجرد الحرف من كلمات مختلفة يجرد الحرف من كلمات مختلفة   --
ينطق الصوت القصير للحرف كما ورد في كلمات تعـرف  ينطق الصوت القصير للحرف كما ورد في كلمات تعـرف    --

  ..إليها إليها 
  ..يحاكي رسم الحرف يحاكي رسم الحرف --

  ::الكفاية األساسية الثانية الكفاية األساسية الثانية 
  --ن ن   --ف ف   --س س ( ( يربط بين الحروف يربط بين الحروف   --

وأصـــواتها القصـــيرة وأصـــواتها القصـــيرة ) ) د د   --ل ل   --ب ب 
 ..سماعيا سماعيا

  ..ينطق األصوات القصيرة للحرف ينطق األصوات القصيرة للحرف   --
  ..األصوات القصيرة للحرف األصوات القصيرة للحرف يأتي بكلمات تتضمن يأتي بكلمات تتضمن   --

  

  
أساليب وطرائق التدريب علـى اآتسـاب املهـارات    أساليب وطرائق التدريب علـى اآتسـاب املهـارات      ––  لثالثاثاثا    

  ::اللغوية اللغوية 

  

يقوم منهج اللغة العربية في مرحلة رياض األطفال على منظومة متكاملة مـن االهتمامـات   

 والميول والمهارات والعادات واالتجاهات والقيم اإليجابية ، ويتجه من خالل ذلك إلى وضع أفضـل 

األساليب لتعلم اللغة واكتسابها ، في ظل االهتمام بإعداد بيئة تعليمية غنية بالمواقف والخبـرات ،  

ويسعى إلى إكساب طفل الروضة التعبيرات الصحيحة والتراكيب الميسرة المناسبة لمستوى نضجه 

أفكـاره   العقلي والمتصلة بحياته ومحيطه االجتماعي ، عن طريق االستماع والتحدث والتعبير عن

لتمثل محتـوى مرجعيـا    -من خالل ذلك  -ومشاعره وحاجاته ، وتكوين حصيلة لغـوية شفهية 

لتعلم الكلمات والحروف ، بما يشمل ذلك من توجه إلى إكسابه المهارات األولية في مجالي القراءة 

   .والكتابة ، مع إتاحة الفرص المناسبة لتنمية خياله وتفتح طاقاته اإلبداعية الكامنة 

  

والتكرار ، أي أن يكـون  ) التقليد ( والبدء في تعلم اللغة يكون باالستماع والمشاهدة والمحاكاة 

الطفل في موضع التلقي ، بحيث يتلقى اللغة في مختلف مستوياتها ، تراكيب ومفـردات وأصـوات   

ن مهاراتها حروف ضمن الكلمات ، حتى يكون رصيدا لغويا يعينه في أثناء التدريبات على التمكن م

األولية ، وقد رأى واضعو المنهج أن تعلم اللغة وفق الكفايات اللغوية المقررة في هـذه المرحلـة   

الذي يقوم على اتخاذ " طورتمنهج األسلوب الم"يتحقق وفق ما يأتي من مفردات أداء تناسب فلسفة 

، والتي تراعـي   تياجاتهمواحل اطفاألوفق قدرات  ةوالمالئم ةالمناسب طريقةقرار اختيار ال ةالمعلم

 .أن ُيؤخذ بعين االعتبار الخبرات التي مر بها الطفل خالل بيئته األسرية ومجتمعه 
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 :ويتم تناول مفردات أداء اللغة العربية بالمستوى الثاني وفق الترتيب اآلتي 

  ) .) .ا ا ( ( ـ الحصيلة اللغوية ـ الحصيلة اللغوية   11

  ..ـ تعرف الكلمات ـ تعرف الكلمات   22

  ..ـ تجريد كلمة ـ تجريد كلمة   33

  ) .) .  22( ( وية وية ـ الحصيلة اللغـ الحصيلة اللغ  44

  ..ـ تجريد حرف ـ تجريد حرف   55

  ..ـ التعبير اللغوي ـ التعبير اللغوي   66

  أساليب األداءأساليب األداء
  ::] ] االستماع إىل قصة االستماع إىل قصة )   [ )   [   11( ( ـ احلصيلة اللغوية ـ احلصيلة اللغوية   11

  .بمثير مناسب  تبدأ المعلمة 

بمصـاحبة  ، ) المتضمنة ما أمكن من كلمات الحصيلة اللغوية ( القصة المعلمة عرض ت 

  . المؤثرات واستخدام الوسائل المناسبة

  : األطفال فيما استمعوا إليه وفقا لما يأتي المعلمة  قشنات 

o  أن يسمي شخصيات من القصة.  

o    3 - 2( أن يحدد معاني كلمات من القصة تذكرها المعلمة شفهيا فـي حـدود  (

  .كلمات ، مع مساعدة األطفال عن طريق الوسائل المناسبة 

o  أن يذكر حدثا معينا أو موقفا أعجبه من القصة.  

o بالتدرج حسب (د أحداث القصة مستعينا بما ُيقدم إليه من وســـائل أن يعيد سر

 ) .الخبـرات ومستويات األطفال 

 .تعرض المعلمة صورة تدل على إحدى كلمات الحصيلة اللغوية  

 .تنطق المعلمة الكلمة نطقا لغويا سليما ، مع اإلشارة إلى الصورة  

 .ا أو بالعكس يردد األطفال الكلمة بعد المعلمة فرديا ثم جماعي 

 .يوظف األطفال الكلمة في جملة بسيطة ، من خالل طرح سؤال تكون إجابته جملة  

 .جميعها )  1( يتم تكرار الخطوات السابقة مع كلمات الحصيلة اللغوية  
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  ::متطلبات عرض القصة متطلبات عرض القصة   
  .اإلعداد الذهني المتكامل للقصة ، واإللمام التام بتفاصيلها  

ـرد القصة ، واستبعاد العوامل الخارجية المؤثرة في إصغاء إيجاد المناخ المالئم لس 

  .األطفال 

  .سرد القصة باللغة الفصيحة الميسرة  

سرد القصة بصوت واضح وبطريقة معبرة ومشوقة يتفاعل فيها الصوت واإليماءات  

  .والمالمح مع األحداث والمواقف 

  .ة عرض القصة مع المؤثرات الخاصة ، واستخدام الوسائل المناسب 

  .تجنب التجزيء والتقطيع في سرد القصة ، وتجنب السرعة في السرد أو البطء فيه  

  .عدم اإلطالة في السرد ، أو اختصاره ، ومراعاة أن يكون في حدود ثالث دقائق  

  .يمكن إعادة سرد القصة لوضع الموقف التعليمي في ظروف أفضل  

  ::الشروط الفنية للقصة الشروط الفنية للقصة   
القصة ، وأن يكون عدد شخصيات القصة فـي حـدود    أن تتضح الشخصية الرئيسة في 

  .ثالث 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  

كلمة واضحة ويسيرة  وقريبة إلى ذهن )  100 - 80(  في حدود  أن تكون لغة القصة 

  .الطفل ، بحيث تخلو من األلفاظ صعبة التصور ، وغامضة الداللة 

أن تتضمن القصة ما يمكن من كلمات الحصيلة اللغويـة ومهـارات التعبيـر اللغـوي      

  .الخاصـة بالخبرة 
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  ::ـ تعرف الكلمات ـ تعرف الكلمات   22
 .اسب بمثير منتبدأ المعلمة  

لطريقة المناسـبة  الثالث المأخوذة من كلمات الحصيلة اللغوية باتعرض المعلمة الكلمات  

  ) .صور ثم كلمات ، وتربط فيما بينها(

  ) .قراءة مقطعية باإلشارة إلى حروفها ثم متصـلة(تقرأ المعلمة كل كلمة أكثر من مرة  

  .عكس يردد األطفال الكلمة بعد المعلمة فرديا ثم جماعيا أو بال 

  ) .صور جديدة ( يصل الطفل الكلمات بالصور المقابلة  

فـي مجموعـة    لهـا  طابقةيصل الطفل كال من الكلمات الثالث في مجموعة بالكلمات الم 

  .، مع إمكانية وضع كلمة زائدة للتأكد من تصور الطفل لرمز الكلمة المكتوبة أخرى 

  .يوظف الطفل كل كلمة في جملة مفيدة من إنشائه  

  . الطفل رسم الكلمة التي تذكرها المعلمة شفهيا من الكلمات الثالث  يميز 

  )  تستوفي الكلمات الثالث(تعرض المعلمة الكلمة ثم تطلب من األطفال قراءتها  

  . تنتهي الوقفة بتكوين لوحة الكلمات والحروف  
  

  : :   ))مراحل التصور البصري مراحل التصور البصري ( (   جتريد الكلمةجتريد الكلمة  --33
  .بمثير مناسب  أ المعلمةبدت 

مكتوبة بخط واضح على وسيلة مناسبة  من خالل صورة ثم بطاقة ض المعلمة الكلمة تعر 

قراءة مقطعية باإلشارة إلـى حروفهـا ثـم    ( وتقرؤها بتأنٍّ وصوت واضح ثالث مرات 

  ) .متصـلة 

  .يردد األطفال الكلمة بعد المعلمة ، جماعيا ثم فرديا أو بالعكس  

  .شائه يوظف الطفل الكلمة في جملة مفيدة من إن 

  .ويقرؤها )  4 - 3في حدود ( يجرد الطفل الكلمة من كلمات مختلفة  

  .ويقرؤها )  4 - 3في حدود ( يجرد الطفل الكلمة من كلمات متشابهة  

  . الكلمة تكتبيلون الطفل الكلمة وفق اتجاهات الحروف بعد رؤية المعلمة وهي  
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      : :   جتريد احلرفجتريد احلرف  --44
  ::تين متتاليتين كما يأتي تين متتاليتين كما يأتي يتم التدريب على كل حرف في خبريتم التدريب على كل حرف في خبر

  ))الحرف الحرف   للتدريب علىللتدريب علىالخبرة األولى الخبرة األولى ( ( 

  .بمثير مناسب المعلمة  أبدت 

تعرض المعلمة الكلمة المجردة سابقا مكتوبة بخط واضـح علـى وسيــلة مناسـبة ،      

  .ثم تنطق صوت الحرف المستهدف وتشير إليه ، وتقرؤها باإلشارة إلى حروفها 

مة ، عن طريق اإلشارة أو وضع دائرة أو ما يناسب من يحدد الطفل رمز الحرف في الكل 

 .طرق تحديد رمز الحرف 

تقدم المعلمة شفهيا كلمات تتضمن كل منها صوتا مختلفا للحرف ، وتطلب إلى األطفال  

  .تجريد صوت الحرف بنطقه بعد االستماع إلى كل كلمة 

   .له من بين مجموعة أحرف  طابقالحرف الميصل الطفل الحرف ب 

 ن الطفل الحرف حسب اتجاهه يلو. 
  

  ))الحرف الحرف   للتدريب علىللتدريب علىالخبرة الثانية الخبرة الثانية ( (   

  .بمثير مناسب المعلمة  أبدت 

تعرض المعلمة الكلمة المجردة سابقا مكتوبة بخط واضـح علـى وسيــلة مناسـبة ،      

  .ثم تنطق صوت الحرف المستهدف وتشير إليه ، وتقرؤها باإلشارة إلى حروفها 

ي الكلمة ، عن طريق اإلشارة أو وضع دائرة أو ما يناسب من يحدد الطفل رمز الحرف ف 

 .طرق تحديد رمز الحرف 

تقدم المعلمة شفهيا كلمات تتضمن كل منها صوتا مختلفا للحرف ، وتطلب إلى األطفال  

  .تجريد صوت الحرف بنطقه بعد االستماع إلى كل كلمة 

، ) ومفتوحا ، ومكسـورا   مضموما ،( لحرف الثالثة لتنطق المعلمة األصوات القصيرة  

  .ويردد األطفال وراءها 

  . يصل الطفل الحرف بكلمة تبدأ به أو تتضمنه من بين مجموعة كلمات  

  .يلون الطفل الحرف حسب اتجاهه  

مع مراعاة اتجاهـات رسـم   يسير الطفل بالقلم على خطوط منقطة تحاكي شكل الحرف  

 .الحرف 
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  ::  ـ التعبري اللغويـ التعبري اللغوي  55
  بكلمات بسيطةبكلمات بسيطة  وصف مجموعة أشياءوصف مجموعة أشياء

، وتشير سائل مناسبة صورة أو والمعلمة مثاال على مسـامع األطفال باستخدام  تعرض 

  :إلى الصورة مع وصف عناصرها 
  ) هذا ملعب كبير)            (    هذا سيارة خضراء(     

  .يردد األطفال فرديا ثم جماعيا المثال المسموع  

ـ   أخرى مناسبة للخبـرة ،  اتعرض المعلمة باستخدام وسائل مناسبة صور  ى وتطلـب إل

   .  ا ما بالصورة بكلمة مناسبةبعد التوضيح أن يصفـو األطفال

  .فرديا ثم جماعيا المثال يردد األطفال  

تـدل علـى   )  مجموعة صور أو مجسـمات  ( تعرض المعلمة باستخدام وسائل مناسبة  

 :وصـفه شفــهيا    ثم، أشياء كبيرة وصغيرة ، وتطلب إلى األطفال تحديد اسم الشيء 

  . )القلم صغير(   ) الفصل كبير(
  

  ))الـواو  الـواو  ( ( عطف كلمات بحرف عطف كلمات بحرف 
صـورة  ( تلقي المعلمة على مسـامع األطفال مثـاال شفهيا باستخدام وسائل مناسـبة   

  :صورة إنسان مثال ، وتبدأ في اإلشارة إلى أجزاء الرأس قائلة ) مناسبة للخبرة 

  يقدم من قبل المعلمة ما تحته خط         خلق اهللا لنا  العين 

  .فرديا وجماعيا يردد األطفال الجملة السابقة  

، ثم تطلـب إلـى أحـد    ....... و خلق اهللا لنا العين: تشير المعلمة إلى األنف ثم تقول  

األطفال أن يعطف كلمة األنف على كلمة العين ، من خالل مشاهدته الصـورة وإشـارة   

  ....، وهكذا  األنف و خلق اهللا لنا العين المعلمة إلى أجزاء الرأس ، فتكون الجملة

  .يردد األطفال فرديا ثم جماعيا  

مع التوضيح باستخدام وسائل مناسبة ، ) في حدود مثالين ( تعرض المعلمة أمثلة أخرى  

 .وتطلب إلى األطفال في سياق كل جملة مقدمة أن يستخدموا واو العطف 
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من خالل لعبة تربوية مقترحة كما ) الواو(ف ويمكن أن يتم تدريب األطفال على استخدام حر

  :يأتي 
  ر ر ــففــسســالال  اسم اللعبة

  األهداف التربوية

ـ تعرف مفهوم السفر واألشياء التي يحملها المسـافر ،

  .تنمية الحصيلة اللغوية ، تنمية القدرة على التعبير 

  .في حديثه )  و( ـ استخدام حرف العطف 
  .ا المسافر معه أغراض مناسبة يأخذه مواد اللعبة

  

  سـيــر الـلـعـبــة
: ، وتطلب من أول طفل أن يكمـل   حقيبةأسافر وأحمل معي : تبدأ المعلمة بالتحدث بقولها 

 و منشفة و حقيبةأسافر وأحمل معي : ، ثم يكمل الطفل الثاني  منشفة و حقيبةأسافر وأحمل معي 

  .... فرشاة و صابونا و منشفة و بةحقيأسافر وأحمل معي : ، ثم يكمل الطفل الثالث  صابونا

  

  استخدام الفعل الماضي في جملة مفيدةاستخدام الفعل الماضي في جملة مفيدة
يمكن التدريب على استخدام الفعل الماضي من خالل عرض أسئلة وإجابات في جمل تامة ، 

  : بحيث تكون األسئلة مناسبة لمضمون الخبرة ؛ من مثل 

  .تفاحة  أكلت  ماذا أكلت في الصباح ؟

  .الحليب  بتشرأنا     من شرب الحليب ؟

  .أحمد طعامه في الحقيبة  وضع  أين وضع أحمد طعامه ؟
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كما يمكن التدريب على استخدام الفعل الماضي في جمل مفيدة من خـالل ألعـاب تربويـة    

  :متنوعة ، من مثل 
 

  ؟؟  ماذا فعلماذا فعل  اسم اللعبة

  األهداف التربوية

، تنمية الحصيلة اللغوية ، أعمال بعض المهنـ تعرف

  .نمية القدرة على التعبير ت

  . مفيدةفي جملة )  الفعل الماضي( ـ استخدام 
  .أدوات بعض المهن لخبرة الناس يعملون  مواد اللعبة

  

  سـيــر الـلـعـبــة
توزع المعلمة أدوات بعض المهن على األطفال ، وتطلب إلى كل طفل أن يمثل دور صـاحب  

، ) .... يفحص المريض: طبيب ) (يقطع الخشب : نجار ( ، ) يكتب على السبورة : معلم ( المهنة 

: المهن ، ثم تسأل المعلمة الطفل الذي يمثل دور صاحب المهنةأصحاب ويقوم األطفال بتمثيل أدوار 

فتكون  ماذا فعل المعلم؟: ثم توجه السؤال إلى األطفال .  على السبورة كتبت: فيجيب  ؟ ماذا فعلت

ثم يردد األطفال فرديا وجماعيا .  على السبورة كتبالمعلم أو .  سبورةالمعلم على ال كتب: اإلجابة 

  .مع كل مهنة السابقة وتكرر المعلمة الخطوات . 
  

  

  التعبير عن صورة التعبير عن صورة 
  ) :مثال  -صورة باب أخضر ( تعرض المعلمة نموذجا باستخدام وسائل مناسبة  

  معلمة ما تحته خط يقدم من قبل ال !              باب أخضر في الصورة

  .وجماعيا ترديدا فرديا يردد األطفال الجملة السابقة  

وتطلب إليهم بعد التوضيــح أن   ـفي حدود صورتين   ـأخرى   اتعرض المعلمة صور 

  ... ) :في الصورة ( يعبروا عن الصورة ، وتقدم لهم إذا لزم عبارة البداية 

  في الصورة سيارة بيضاء    في الصورة قلم أحمر

 .جمل السابقة يردد األطفال ال 
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  ) ) منوذج أداء جتريد آلمة منوذج أداء جتريد آلمة ( ( 
  

  ::خطوات التصور البصري لتجريد الكلمة خطوات التصور البصري لتجريد الكلمة 
 .الصورة التي تدل عليها الكلمة عرض  .1

  .مكتوبة مع الصورة الدالة عليها عرض الكلمة   .2

 .توظيف الكلمة في عدة جمل  من إنشاء األطفال   .3

  .توصيل الكلمة بالكلمة المشابهة لها  .4

  .لمات مختلفة تجريد الكلمة من ك .5

 .تجريد الكلمة من كلمات متشابهة  .6

  .لكلمة أمام األطفال كتابة تعليمية االمعلمة  ةباكت .7

 .تلوين الكلمة  .8

  

  .المعلمة الصورة التي تدل عليها الكلمة ، وتنطق الكلمة ، ويردد األطفال عرض تـ  1

 )لفتحة أو الكسرة تنطق المعلمة الكلمة ساكنة اآلخر ، وال تنطقها مضبوطة بالضمة أو ا( 

  

  

  

  

  

  

 بطثم تر. المعلمة الكلمة مكتوبة ، وتقرؤها مع اإلشارة إلى حروفها ، ويردد األطفال عرض تـ  2

  ) . ، وهذه كلمة سفْن هذه صورة سفْن( المعلمة الصورة بالكلمة المكتوبة 
 
  

  
 
  

 سـفـن
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  :مثل ـ يوظف األطفال الكلمة في جمل من إنشائهم من خالل سؤال وإجابة ، من  3

  ) . في الصورة ثالث سفن(     ـ كم سفينة في الصورة ؟    

  ) . أنا أحب ركوب السفن(     ـ من يحب ركوب السفن ؟   

  ) . تسير السفن في البحر(      ـ أين تسير السفن ؟        

مة  جيب أن تكون إجابات التالميذ يف مجل تامة ، حبيث ينطق الطفل الكلمة املستهدفة يف مجلة تا: ملحوظة 
  .للتأكد من فهمه معىن الكلمة 

  

ثم تعرض ثالث كلمات من ) . هذه كلمة سفن ( ـ تعرض المعلمة الكلمة ، ثم تشير إليها قائلة  4

  في هذه الكلمات ؟بالكلمة المشابهة لها كلمة سفن  من يوصل: ، وتسأل ) سفن ( بينها كلمة 

  )  تنطق المعلمة الكلمة ساكنة اآلخر(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أين : تعرض المعلمة ثالث كلمات مختلفة في الرسم من بينها الكلمة المستهدفة ، وتسأل ـ  5

  في هذه الكلمات ؟) سفن ( كلمة 

  

  

  

  

 سفن

حاسوب

 شاشة

 سفن

 سلك سفن عدسة
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أين : تعرض المعلمة ثالث كلمات متشابهة في الرسم من بينها الكلمة المستهدفة ، وتسأل ـ  6

  في هذه الكلمات ؟) سفن ( كلمة 

  

  

  

  

علمة الكلمة أمام األطفال ليتعرفوا  كيفية رسم الكلمات في اللغة العربية ، مع مراعاة ـ تكتب الم 7

  :ما يأتي 

  .ـ التأكد من تمكن جميع األطفال رؤية طريقة كتابة الكلمة   

  .ـ إمساك القلم بالطريقة الصحيحة   

  .ـ مراعاة الرسم الصحيح لكل حرف من حروف الكلمة   

  .ثالث بألوان وأحجام مختلفة ـ كتابة الكلمة مرتين أو   

  .ـ تسطير السبورة وعدم الكتابة في فراغ حتى يتعرف الطفل عالقة كل حرف بالسطر   

  

  

  

  

ـ تعرض المعلمة الكلمة مفرغة بحجم كبير ، ثم تبدأ بتلوينها أمام األطفال من اليمين إلى اليسار   8

  .، ثم تستعين بكراسة التطبيقات ليلون كل طفل الكلمة 

  ) .يمكن استكمال التلوين في فترة الحقة. (تتابع المعلمة األطفال متابعة فردية أثناء تلوين الكلمة 

  

 ســـفـــــن
  

 
 
  

سمن

 سـفـنسـفـنسـفـن

 سفن سفر
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  آراسة الطفلآراسة الطفل
  

  :يتم التدريب على تطبيقات اللغة العربية للمستوى الثاني وفق الخطوات اآلتية * 
  

برة ، أسفل الصورة جملة تعبر ـ عرض صورة عامة في بداية كل خبرة تعبر عن مضمون الخ  1

  .عن مضمون الخبرة ، يستمع إليها الطفل 

  .ـ توصيل الكلمات الثالث المقررة بالصور الدالة عليها  2

  .ـ توصيل الكلمات الثالث المقررة بالكلمات المطابقة لها  3

  .ـ توصيل كلمة التصور البصري المستهدفة بالصورة الدالة عليها من بين عدة صور  2

  .ـ توصيل كلمة التصور البصري المستهدفة بالكلمة المشابهة لها من بين عدة كلمات  3

  .ـ تجريد كلمة التصور البصري المستهدفة من عدة كلمات مختلفة في الرسم  4

  .ـ تجريد كلمة التصور البصري المستهدفة من عدة كلمات متشابهة في الرسم  5

  .ة ـ تلوين كلمة التصور البصري المستهدف 6

  .ـ تحديد الحرف المستهدف في كلمة التصور البصري  7

  .ـ تجريد الحرف المستهدف من عدة أحرف من خالل لعبة المتاهة  8

  .ـ توصيل الحرف المستهدف بكلمة تبدأ به  9

  .ـ تلوين الحرف المستهدف  10

  .ـ تمرين عضلي مقنن لتهيئة الطفل لرسم الحرف بالطريقة الصحيحة  11

  .مهارات الحروف التي سبق التدريب عليها ، وترتيب أحداث قصة مصورة  ـ تعزيز 12
    

تختتم تطبيقات كل خبرة في كراسة الطفل للمستوى الثاني بالمراوحة بين تطبيقـات علـى   

للتـدريب علـى ترتيـب أحـداثها      ؛وبين القصص المصورة ، الحروف التي سبق التدريب عليها 

  .والتعبير عنها تعبيرا سليما 
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  ))  الثانيالثانيستوى ستوى المالم( (   احلصيلة اللغويةاحلصيلة اللغوية
  الكلمة  تعرف الكلمات   آلمات الحصيلة اللغوية   الخبرة

احلاسوب يف احلاسوب يف 
ـُْكسِِس  --فُـُن فُـُن ــسُُس  --ةُ ةُ سسعدعد  )عدسةُ  -ِسلُْك  -ساحةُ  -ُسفُُن  - سماعةُ -حاسوُب (    روضيتروضيت ـُْكل   فُـُنفُـُنــسُُس  ل

 أنـــاأنـــا
  عيُدعيُد  ــسس  عيُدعيُد  ــسس  --  سُُسنَـفَـنَـفَـ  --ُن ُن سـاسـاِإنْـِإنْـ  )سريُع  - سعيُد -ُد جس -نَفَُس  -ِسـن  - ِإنْساُن (  اإلنسان

الناس الناس 
  يـٌبيـٌببـبـطَطَ  يـٌبيـٌببـبـطَطَ  --ةُ ةُ بـبـحقيحقي  --غُ غُ باباــصص  ) بِطاقَة  -حقيبة  -ذَهٌب  -طَبيب  -صباغ  -بنّاء (     يعملونيعملون

  بُُبحليحلي  بُُبحليحلي  --ُن ُن بـبـــلَلَ  --ُض ُض يْْيــبب  ) ُبن ـ تَوابِل -ُبنُْدق  -شَراب  -حليب  –لَبن  -بْيض (  غــــذائيغــــذائي

املـــاء املـــاء 
  واِفذُواِفذُنَنَ  ْسمةُْسمةُنِِن  --واِفذُ واِفذُ ــنَنَ  ––يةُ يةُ نـانـابِبِ  )ينْبوع  - ُدخان -طيُن  -بِناية  - نَواِفذ - نَْسمة (  واهلـــواءواهلـــواء

حيوانات حيوانات 
  نُُنثُـ ْعباثُـ ْعبا  ْهـُرْهـُرــنَنَ  --  نُُنثُـ ْعباثُـ ْعبا  --ُب ُب نَنََأْرَأْر  )َأناناس  -لَْيمون  -نَْهر  -َأْرنَب  -نَْسر  -ثُْعبان  (  ونباتاتونباتات

الفصول الفصول 
  راشَةُراشَةُفَـفَـ  َأةَُأةُفَـفَـِمْدِمْد  --راشَةُ راشَةُ فَـفَـ  --  فُفُخَريخَري  )فَْرو  -فَْحم  -ِمْدفََأة  -فَراشَة  -خَريف  -صْيف  (  األربعةاألربعة

  لُُلِفـِفـقواقوا  فُفُظُروظُرو  --ُل ُل ِفـِفـقواقوا  --ِكـهةُ ِكـهةُ فَـافَـا  ) ِضفاف  –فَْجر  -عرفَة  -ظُروف  -قَواِفل  -فاِكهة  (  اإلسالم دييناإلسالم ديين

بلدي بلدي 
ـِمعامعا  --وَُّن وَُّن ــلَلَُمـُمـ  --ُم ُم لَـلَـعـعـ  ) ِتالل  -لُْؤلُؤ  -بلَد  -معاِلم  -ُملَون  - لَمع (  الكويتالكويت ـِل   مُُملَـلَـعـعـ  مُُمل

  لُُلحقْـحقْـ  تُتُالالناِقـناِقـ  -- هُبهُبلَلَ  --  لُُلحقْـحقْـ  )خَليج  -لَهب  -سالِلم  -ناِقالت  -آلَة  -حقْل  (  النــفــطالنــفــط

  ةةددجـريـجـريـ  ةةددجـريـجـريـ  --ُد ُد مـرصـمـرصـ  --  دُُدبريـبريـ  )دقيقَة  - ُصنْدوق -طَْرد  -مْرصد  -جريدة  -بريد  (  االتصاالتاالتصاالت

  دُُدصـيـاصـيـا  يِدُزبْيـ  --فُ فُ داداَأْصـَأْصـ  ––  دُُدصـيـاصـيـا  )طَراد  -ُزبْيِدي  -دفّة  -صياد  -َأْصداف  -دانَة  (  البـحـرالبـحـر

  

  يفهميفهم. . يردد يردد . . ينظر ينظر   املستوىاملستوى
  . . يفهم يفهم . . يردد يردد . . ينظر ينظر 

  يقرأيقرأ. . مييز مييز 

يردد يردد . . ينظر ينظر 
  جيردجيرد. . يفهم يفهم 
 يلونيلون. . يقرأ يقرأ 
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  ::  الرياضياتالرياضياتـ ـ   بب
  

  التصنيف وفق خاصية واحدة أو خاصيتنيالتصنيف وفق خاصية واحدة أو خاصيتني: : أوال أوال 
 

بينا في المستوى األول أن جمع األطفال األشياء المختلفة وفق خاصية أو عدة خواص محددة 
حيث نقيس قدرة الطفل ، فيما بينها أن هذا النشاط يعتبر أحد الرآائز األساسية في التفكير الرياضي 

وقدرة الطفل على ، كوين مجموعة معينة من األشياء لها خاصية واحدة أو خاصيتين من جهة على ت
وآما عرفنا أن أطفال رياض األطفال جميعهم قادرون على تحديد ما إذا ، تحديد خواص هذه األشياء 

ة أي الحالة التي يصنف فيها وفق خاصي؛ آان الشيء ينتمي أو ال ينتمي للمجموعة موضوع الدراسة 
ولكن قد يكون بعض األطفال غير قادرين على تحديد هذه .  التي تطلب منه) أو خاصيتين ( واحدة 
  .الصفة 

  
  :  التصنيف وفق خاصية واحدة

  
الذي سيدرسه الطفل في ، لمفهوم المجموعة الجزئية من أخرى  اهذا المفهوم يعتبر تقديم

عزل األقراص الصفراء عن : مثل ، األول  مرحلة الحقة ، ولقد تم تناوله مع األطفال في المستوى
ع الطفل تجزئة يستطي، فعندما يصنف حسب خاصية واحدة ) تصنيف حسب اللون ( باقي األقراص 

مجموعة األقراص الصفراء ومجموعة األقراص ؛ لمجموعتين ) األقراص الملونة (المجموعة األولى 
  . وعة األولىوتكون آل منهما مجموعة جزئية من المجم، غير الصفراء 

  :ويمكن تمثيل ذلك بالرسم آما يلي 
 

  )المجموعة األولى ( مجموعة األقراص 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعة األقراص غير الصفراء

جمموعة 
أل
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  : التصنيف وفق خاصيتين 
  

  :عند صنع عقد من حبات آروية زرقاء فهناك طريقتان لعمل ذلك 
  

زرقاء ؟ هل  وعليه أن يسأل نفسه هل هي، أن يفحص الطفل الخرز واحدة واحدة  :الطريقة األولى 
  .هي آروية ؟ فإذا آان باإليجاب على آال السؤالين آانت الخرزة المنتقاة مناسبة لصنع العقد المطلوب 

  
، أو نبحث عن جميع  بحث عن جميع الحبات الكروية ثم نختار الزرقاء منهان :الطريقة الثانية 

  .شكل المرسوم في األسفل يمثله ال وهذا ما، الخرزات الزرقاء أوَال ثم نختار الكروية منها 
وذلك بفرز ، اختيار حبات لكل منها الصفتان معا  تمثلالحظي أن الخرزات الزرقاء الكروية 

ثم النظر للصفة الثانية فإذا آانت الحبة آروية ، الخرز األزرق في قسم أو الحبات الكروية في قسم أوًال 
بجبر المجموعات مجموعة التقاطع وبذلك نكون ما يسمى ، وزرقاء آانت مناسبة لعمل العقد 

  :لمجموعتين ويمكن تمثيل ذلك بالرسم آما يلي 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

ة   ال بتصنيفها حسب خاصية أو خاصيتين يجب أن            :مالحظة للمعلم وم األطف د وضع العناصر ليق عن
ى أن   اأو خرز ، يميل إلى الشكل البيضاوي  افمثال ال نضع خرز، تكون العناصر متمايزة  ل إل يكون   يمي

ه مع المجموعة        اءات في أرآان ا مع انحن ا خرز  ، مكعب حتى ال نشتت ذهن    امكعب  اأو خرز  اآروي اإم
 .الطفل في المفاهيم لو اختار الخرزة بالخطأ 

 
  
  
  
  
 
 
  
  
  

 مجموعة

 الحبات

 الكروية

  مجموعة

  الحبات 

  الزرقاء 

  مجموعة

  الحبات

  الكروية

ق
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  الفراغ الثالثيالفراغ الثالثي  أشكالأشكال: : ثانيا ثانيا 
  
  

  .بأشكال الفراغ الثالثي التي تعلمها في المستوى األول األطفال تذآر المعلمة 
  
  
  

  :المكعب 
  
  

تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل ومدى انتظام أوجهه الستة ومحاولة لمس شكل آل وجه  
   ؟ حرج أم الدهل المجسم يت: وتسألهم 

 
 

  :شبه المكعب
  
ة      ـ  ل     ، تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل هل أوجهه الستة متطابق ة لمس شكل آ ومحاول

  .حرج أم الدالمجسم يت وجه وتسألهم هل
ين الشكلين       ـ ل من        ، تسأل المعلمة عن أوجه الشبه واالختالف ب ى لمس األوجه الستة لك ز عل وترآ

  .ليالحظ الطفل وجه االختالف بين المكعب وشبه المكعب ، المكعب وشبه المكعب 
  شبه مكعب  تعرض المعلمة نشاط تصنيف حسب الشكل لمجموعة من األشياء التي لها شكل مكعب أو ـ
  .على شكل مكعب أو شبه مكعب  ئان يوجد من الخبرة التي يدرسها شيأتطلب المعلمة من الطفل  ـ

  
  :الهرم  
  
  
  
ة     ـ  ل       ؟ تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل هل األوجه متطابق ة لمس شكل آ جه  وومحاول

  .وتسألهم هل المجسم يتحرج أم ال
اعي   تعرض المعلمة الهرم الثال ـ ين        ، ثي والهرم الرب ا ألوجه الشبه واالختالف ب وتتوصل مع أطفاله

  .الهرمين 
   نشاط التصنيف أو من خالل نشاط مثل ةيميز الطفل بين الهرم والمكعب وشبه المكعب من خالصـ 

  .حوط الشكل الذي له شكل الهرم 
  .كل هرمعلى ش ئاتطلب المعلمة من الطفل أن يوجد من الخبرة التي يدرسها شي ـ
  .تقص المعلمة على أطفالها قصة عن أهرامات مصر  ـ
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  :االسطوانة 
  
  
  
دحرج أم ال   ، تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل ـ  ة لمس    ؟ وتسألهم هل المجسم يت ومحاول

  .ن على شكل منطقة دائرية ياللتالقاعدتين 
ر         أطفالها على تمييز الشكلالمعلمة في آل مرة تساعد ـ  نهم ذآ د عن األشكال السابقة وتطلب م الجدي

  .على شكل اسطوانة  أمثلة من الخبرة
  
  
  

  : المخروط
  
  
  
دحرج أم ال     ، تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل   ـ  ة لمس   ؟ وتسألهم هل المجسم يت محاول

  .التي على شكل منطقة دائرية القاعدة 
ز  ـ  ى تميي ا عل اعد أطفاله رة تس ل م ي آ ابقة   ف كال الس د عن األش كل الجدي به ، الش ه الش ين أوج وتب

  .على شكل مخروط  وتطلب منهم ذآر أمثلة من الخبرة، واالختالف بينه وبين األشكال السابقة 
  

  :الكرة
  
  
  
 
قاعدة  لشكلهل ل؟ وتسألهم هل المجسم يتدحرج أم ال ، تتبادل المعلمة مع أطفالها الحديث عن الشكل ـ 

  ؟عليها  مستوية يقف
، من خالل نشاط التصنيف ، في آل مرة تساعد أطفالها على تمييز الشكل الجديد عن األشكال السابقة ـ 

ين األشكال السابقة     رة      ، وتبين أوجه الشبه واالختالف بين الكرة وب ة من الخب ر أمثل نهم ذآ  وتطلب م
  .على شكل آرة 

 
 

  .ال تتدحرج فأما باقي األشكال  يالحظ أن صفة الدحرجة لالسطوانة والمخروط والكرة
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  املناطق املستويةاملناطق املستوية: : ثالثا ثالثا 
  

  : المنطقة المربعة
  

وتطلب من  )  هذه منطقة مربعة( وتقول ، مع مسح السطح ، تشير المعلمة إلى أحد أوجه المكعب 
من  ثم تقوم بإزالة هذه المنطقة،  )منطقة مربعة ( وجوه بعض المكعبات لترديد  إلىأطفالها اإلشارة 

وتشير إلى أحرف ، ) هذه منطقة مربعة ( وتقول ، بنفس الطريقة السابقة  إليهاوتشير ، المكعب 
هل هي ؟ ماذا تالحظون: أي الحدود الخارجية وتقول ) أضالع الشكل المحدد ( المنطقة المربعة 

  ؟متطابقة لها نفس الطول 
  

  : المنطقة المستطيلة
  

وتطلب  ) ة هذه منطقة مستطيل( وتقول ، مع مسح السطح ، لمكعب تشير المعلمة إلى أحد أوجه شبه ا
ثم تقوم بإزالة هذه ،  )منطقة مستطيلة ( وجوه بعض أشباه المكعبات لترديد  إلىمن أطفالها اإلشارة 

،  ) هذه منطقة مستطيلة( وتقول ، بنفس الطريقة السابقة  إليهاوتشير ، المنطقة من شبه المكعب 
ماذا : أي الحدود الخارجية وتقول ) أضالع الشكل المحدد ( لمنطقة المستطيلة وتشير إلى أحرف ا

  .بالنفي  ةجابوهنا تكون اإل؟ هل هي متطابقة لها نفس الطول ؟ تالحظون 
 

  : المنطقة المثلثة
 

وتطلب من  ،) هذه منطقة مثلثة( وتقول ، مع مسح السطح ، تشير المعلمة إلى أحد أوجه الهرم 
ثم تقوم بإزالة هذه المنطقة من  ) منطقة مثلثة( وجوه بعض األهرامات لترديد  إلىارة أطفالها اإلش

وتشير إلى عدد أحرف ) هذه منطقة مثلثة ( وتقول ، بنفس الطريقة السابقة  إليهاوتشير ، الهرم 
  .ما عددها ؟ ثالثة : أي الحدود الخارجية وتقول ) أضالع الشكل المحدد ( المنطقة المثلثة 

 
  منطقة الدائريةال
 

ذه   ، مع مسح السطح    ، تشير المعلمة إلى أحد قاعدتي االسطوانة   ول ه ة   ( وتق ة دائري وتطلب  ) منطق
ة   ،  ) منطقة دائرية( وجوه بعض األهرامات لترديد  إلىمن أطفالها اإلشارة  ذه المنطق ثم تقوم بإزالة ه

ير  ن االسطوانة وتش ام ابقة  إليه ة الس نفس الطريق ول ، ب ة ه( وتق ة دائري ى أن ) ذه منطق ير إل وتش
  .الشكل منحني 
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  املنحنياتاملنحنيات: : رابعا رابعا 
  

  :المربع 
  

اعي    وان وترسم شكل يحيط         ، تقوم المعلمة مع أطفالها بعمل نشاط جم م األل تضع المكعب وتمسك قل
  .) حصلنا على شكل نسميه مربع ( ثم تزيل المكعب وتقول ، بقاعدة المكعب 

  
  :المستطيل 

  
وان ورسم شكل يحيط بقاعدة شبه المكعب             تطلب الم  م األل ا مسك قل ة من أطفاله ل شبه   ، علم م تزي ث

  .) حصلنا على شكل نسميه مستطيل ( المكعب وتقول 
  .  المربع والمستطيلبين تبحث المعلمة أوجه الشبه واالختالف  -

  )طابقة المستطيل أضالعه غير مت–المربع أضالعه متطابقة –أضالع  4(                 
  
  :لمثلث ا

  
وان ورسم شكل يحيط بقاعدة الهرم         م األل ول     ، تطلب المعلمة من أطفالها مسك قل ل الهرم وتق م تزي ث

  . ونكرر عدد األضالع ثالثة.  )حصلنا على شكل نسميه مثلث(
  

  :الدائرة 
  

ل   ، تطلب المعلمة من أطفالها مسك قلم األلوان ورسم شكل يحيط بقاعدة االسطوانة    م تزي االسطوانة  ث
  . ن الدائرة شكلها منحنيأوتبين . ) حصلنا على شكل نسميه دائرة ( وتقول 

  
 :مالحظة 

د   ى        أالب ة والمنحن ين المجسم والمنطق ا ب ة ألطفاله ز المعلم ا أشكال هندسية    ، ن تمي فمثال أحد   ؛ وآله
  . الخط المحيط بالمنطقة المربعة عبارة عن مربع و ،أوجه المكعب هو منطقة مربعة 

  .والخط المحيط بها مستطيل ، أحد أوجه شبه المكعب منطقة مستطيلة 
  .و الخط المحيط بالمنطقة يمثل دائرة، األسطوانة و قاعدة المخروط مناطق دائرية  اقاعدت

 . اوالخط المحيط بها يمثل مثلث، أحد أوجه الهرم منطقة مثلثة 
  

  عبات عبات مكونة من اسطوانات ومكمكونة من اسطوانات ومك  دربي الطفل على تكوين مجسماتدربي الطفل على تكوين مجسمات
  وشبه مكعب ومخروط فوق بعضها ، ووضع ملصقات لمناطقوشبه مكعب ومخروط فوق بعضها ، ووضع ملصقات لمناطق

  ..ومنحنيات عليها آما في الشكل المجاور ومنحنيات عليها آما في الشكل المجاور   
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  األمناطاألمناط: : خامسا خامسا 
  

وتتطلـب مـن األطفـال الفهـم     ، إن دراسة األنماط إحدى الموضوعات المهمة في الرياضـيات  

ألنماط في األشكال والتصاميم ز ايويستطيع األطفال تمي، والمالحظة والفحص والتفكير وبناء نماذج 

. أما في مجموعة األعداد فسوف نقوم بتوسعة تعاملهم معها في صـفوف المرحلـة االبتدائيـة    ، 

ا  ،  اشكال أو ألوان3وسنواصل اكتشاف وتكوين األنماط باستخدام  فالنمط يتكون عندما يتغير شيء م
 ويتكرر التغيير بانتظام

  ): 1( مثال 
  ين آيف يتغير لون القلم ، الحظ الشكل المجاور وب

  وهل هذا التغيير يتكرر بانتظام ؟

  تكوين أنماط رياضية باستخدام شكلين أو لونين
  

  . شكلين  ثم متابعة النمط وتكوين أنماط مشابهة باستخدام لونين أو، تدرب الطفل على تمييز النمط 

  لون لمتابعة النمط) :  1( مثال 
  
  
 
 

  :للطفل من الضروري مناقشة المعلمة 
  ماهو النمط الذي استخدم لصف هذه المكعبات ؟ -
  . آمل التلوين لتحافظ على النمطأ -

  
  حوط ما يأتي تاليًا لتكمل النمط)  2( مثال 

  
 
 
 

  :من الضروري مناقشة المعلمة للطفل 
  ما هو النمط الذي استخدم لصف هذه األشكال ؟ -
 ؟ ما هو الشكل الذي نضعه ليكمل النمط حوطه -
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 ألوان 3أشكال أو 3أنماط رياضية باستخدام تكوين 
  

  )س ص ع ( نالحظ هنا عندما نستخدم ثالثة أشكال أو ألوان مختلفة أنماط  مثل
  . التالي )  3( حيث آل حرف يدل على شكل أو لون نحصل على نمط آما في مثال 

  
  لون لمتابعة النمط) :  3( مثال 

 
 
 

  :تناقش المعلمة الطفل 
 استخدم ؟ الأو شك اآم لون   -
  ما هو النمط الذي استخدم لصف هذه االسطوانات ؟      -

  :وعندما نستخدم ثالثة أشكال أو ألوان ولكن يوجد اثنين منها نفس الشيء نحصل على نمط مثل 
  . التالي )  4( آما في مثال ) ص س س (أو )س س ص ( 
  

  لون لمتابعة النمط):  4( مثال 
 
 
  

  :تناقش المعلمة الطفل 
 استخدم ؟ أو شكال الونآم  -
  ما هو النمط الذي استخدم لصف هذه االسطوانات ؟ -

   
  

نمط     ) س ص  س( ويالحظ أن النمط  رار ال ة تك قد يربك بعض األطفال والبد من وضع خط فاصل لبداي
  .التالي )  5( حتى يستطيع األطفال متابعة النمط آما في مثال ، ) س ص س (

   طلون لمتابعة النم) :  5( مثال 
  
  
  

 وتدرب،  لألطفال الموهوبين والمسابقات 5المثال ونترك 4و 3وسنكتفي بالنوعين آما في المثالين 
  . المعلمة أطفالها على اآتشاف النمط وإآماله وتكوين أنماط شبيهه بأنماط معطاة

 حوط ما يأتي تاليًا لتكمل النمط)  6( مثال 
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 ام لونينلون  لتكون نمطا باستخد)  7( مثال 
 
 
 

  :الحل
 
  
  

 ألوان 3لون  لتكون نمطا باستخدام )  8( مثال 
 
 
 
  

 الحلول التالية آلها صحيحة: الحل
 
 
 
 
  

  

  
  

 حوط ما يأتي تاليًا لتكمل النمط)  8( مثال 
 

 

1- 

2- 

3- 
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  ) )   2020إىل إىل   00( ( األعداد من األعداد من : : سادسا سادسا 
 

ن تؤآد المعلمة على أولعل من المفيد ،   10 -0لقد درس الطفل في المستوى األول األعداد من 
وبيان طريقة آتابة رمز العدد ، من تذآير الطفل بمدلول العدد ، تعلمه الطفل بنفس الطريقة السابقة  ما
  .ويرتب مجموعة من األعداد تصاعديا أو تنازليًا ، ويقارن بين عددين ، 

  
             9إلى  0األعداد من : أوًال 

   : 9حتى تصل للعدد  ستكون هذه الطريقة مستخدمة من قبل المعلمة، و)  1( سنبدأ بعرض العدد 
  

وتبين المعلمة ألطفالها أن هذه ، )  اقلمًا واحد( وليكن ، من الخبرة األولى  ئاتعرض المعلمة شي
 :مدلول العدد وبالتالي هنا ميزنا بين ، فعدد األقالم هو واحد ، مجموعة مكونة من عنصر واحد 

ن أثم تتأآد من أنهم يدرآون مدلول العدد ب،  واحد  : واالسم اللفظي للعدد،  بها عنصر واحدمجموعة 
أو يذآرون أمثلة من ، بحسب العدد المذآور ، تطلب منهم استخراج عناصر من األشياء التي أمامهم 

وضة ادرس في ر –لدي فم واحد  –لدي أنف واحد : مثل ؛ الحياة لمجموعات مكونة من عنصر واحد 
( واحد  رمز العددوهكذا من الجمل البسيطة التي يعرفها الطفل ، ثم تدرب أطفالها على آتابة ، واحدة 

ن الوضع المكاني هنا قد أل ، وهنا نوجه عناية المعلمة أن تكون في وضعية  األطفال وال تقابلهم، )  1
وتصحح ، لكتابة رمز العدد ويستخدم األطفال لوحاتهم الذاتية ، للطفل بوضع مختلف  ايعطي إحساس

آأن يكتب رمز العدد واحد من أسفل ألعلى وتبين له الطريقة الصحيحة للكتابة ؛ لمخطئ منهم لالمعلمة 
وتنبهه أن الرمز صحيح لكن طريقة الكتابة غير صحيحة ألنه يجد مقاومة عند الكتابة من أسفل ، 

ثم تعطي تدريبات ، تنبههم على السبورة  وإذا آان الخطأ شائعا، واألصح من أعلى ألسفل  ،ألعلى 
  .على إيصال رمز العدد مع مدلوله 

    
وهنا آتب رمز العدد باستخدام الرقم واحد وفي هذا ، قد تذآر المعلمة آلمة الرقم واحد  :مالحظة 

أل ال إذا آنا نسإألننا ال نستخدم هذا اللفظ ، المجال ال نود أن يكون هناك لبس بين رمز العدد والرقم 
  .هو عشرة  10في العدد  1ية للرقم القيمة المكان: مثال ، عن القيمة المكانية للرقم في العدد 

  
  2:  لعدد اثنان ا

                                                  
تناولت المعلمة موضوع المجموعة األآثر والمجموعة األقل والمجموعتين المتكافئتين في المستوى 

أو ، هنا نرآز على المجموعة األآثر بواحد لتوظيفها في توليد األعداد و إدراك مدلول العدد و، األول 
  .توظيفها بالعد التصاعدي بزيادة واحد في آل مرة أو العد التنازلي بنقصان واحد في آل مرة 

وتسأل عن المجموعة األآثر ، ن افتعرض المعلمة مجموعة بها عنصر ومجموعة أخرى بها عنصر
وتعد عدد عناصر المجموعة األولى ثم تنتقل لعد عناصر المجموعة ، م المقابلة بين المجموعتين فيت

وهنا نؤآد على المعلمة أنها تدرب ، وهنا تصل إلى مدلول العدد ، ) اثنان ( وتصل إلى العدد ، الثانية 
على بعض أما إذا  يجب ضمهممحسوسًا المعدود فإذا آان المعدود  اطابقمأن يكون العد على أطفالها 
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وهذه من استراتيجيات العد التي تدرب ، نه تم عده أآان شبه محسوس فيمكن وضع عالمة عليه تبين 
  ) . 1( المعلمة أطفالها عليها حتى ال يخطئوا في العد ، ثم تتبع الخطوات التي ذآرناها في العدد واحد 

  : 9 -3األعداد من 

وتؤآد المعلمة على آتابة رمز  ) 8( سنتناول بالتفصيل العدد ) اثنان ( آما تناولنا طريقة عرض العدد 
وعلى أن ال يتجاوز عدد مرات ، أو بالكتابة بدفتر المربعات ، العدد بالمرور بالقلم على الخط المنقط 

  .عدم الرتابة في أي موضوع يقوم بعمله الطفل لمراعاة ، مرات  8 -6الكتابة 
  

  : يقة آتابة رموزهاوطر)  9 – 3(  مدلول األعداد من
  

3  4  5  6  7  8  9  

 

            

 
  : العدد صفر

عناصر وتعد عدد العناصر، ثم  3تعرض المعلمة مدلول العدد صفر بان تعرض مجموعة مكونة من 
، في آل مرة حتى تصل للمجموعة الخالية  اأي تنقص عنصر، تعرض مجموعة مكونة من عنصرين 

 )مجموعة خالية(وبذلك ميزت بين مدلول الصفر ،  صفرالمجموعة الخالية هو  عدد عناصرقول أن وت
  ) . 0( ونكتب رمز العدد وهو ، ) صفر(وعدد عناصر المجموعة الخالية 

  
  
  
  
  

  :العد التصاعدي والعد التنازلي 
  

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

 2+ 5فمثال إذا أردنا إيجاد ناتج ، األعداد ومهمة الحقة لتوظيفها في الجمع والطرح في مرحلة قادمة 
ــ 5أما العد التنازلي فيوظف في الطرح فمثال ، جمع وهو ناتج ال 7تصاعديا فنصل للعدد  5بعد ال2نعد 

، وتحرص المعلمة آلما وصلت لعدد أآبر أن يكون العدد الذي يبدأ 2فنصل للعدد  5قبل  3أي نعد  3
موظفة وال تبدأ دومًا من العدد واحد في آل مرة ، الطفل منه تصاعديًا أو تنازليًا مختلفًا في آل مرة 

  :األنشطة التالية 
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  .،       ،       ،               ،   4  آمل العد التصاعدي مبتدئا من أ -
  .،       ،       ،       ،          7    أآمل العد التنازلي مبتدئا من -
  خط األعدادأآمل آتابة رمز العدد الناقص على  -
  
  
  

 : تطرح على أطفالها األسئلة التالية -
 .......و العدد ه 5العدد التالي مباشرة للعدد   -
 .....هو العدد  9العدد السابق مباشرة للعدد  -
  .....هو العدد  8و 6العدد الذي يكون بين  -

  
  :العد الترتيبي 

فمثال ممكن أن تصف ، العد الترتيبي من األول إلى العاشر  تبين المعلمة الفرق بين العد التصاعدي و
حتى يكون  البطاقات وتطلب تحريك، الترتيبي  يحملون بطاقات ألعداد ال تتوافق مع وقوفهم أطفاال

  .الترتيب صحيحاً 
  .... .لتبين أن األول الذي ينجز العمل أوَال ، وهكذا توظف المعلمة المسابقات بين األطفالثم 
  

  ): 10( العدد عشرة 
وهو مجموعة أآثر بواحد من ، تعرض المعلمة مدلول العدد عشرة آما في األعداد السابقة 

  . 9ة التي عدد عناصرها المجموع
إذا آانت مكعبات دنيز إلى ما ، المهم أن ترآز المعلمة إننا سوف نقوم بإعادة تشكيل العناصر 

  .   وهو مكون من عشرة مكعبات صغيرة آما هو بالشكل المجاور، يسمى باإلصبع 
ا آانت وإذا استخدمت أعواد المصاص فيمكن أن تقوم بتحزيم آل عشرة أعواد مع بعض ،أما إذ

  .  فنحوطها بمنحنى مغلق لتمثل العشرة عناصر
وعند آتابة رمز العدد عشرة تحرص المعلمة على آتابة رمز الصفر أوًال ثم الواحد ألن العدد 

  .عشرة أصبح اآلن مكون من رقمين 

  

  

  

3 4 5 7 8  
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  عرض العدد عشرةعرض العدد عشرة
  

  :األهداف السلوآية 
 10يتعرف مدلول العدد  -1
  10يقرأ  رمز العدد  -2
  10رمز العدد  يكتب -3
  .يقبل على تعلم األعداد  -4
 

 الوسائل التعليمية :
 . بطاقات خاطفة ـ بطاقات ممغنطةـ 

مجسمات مختلفة أللعاب وفواكه وزهور وحيوانات وخضراوات ـ أعواد مصاص ـ كيكة ـ ـ 

 .اللوحة الذاتية للتلميذ 
 سير الدرس :

  يل؟تتوقعون ما أحضرت لكم في هذا الكيس الجمماذا     

  9عد المكعبات واكتب رمز العدد     

  

  .أضيف مكعبا ، عد المكعبات اآلن     

  أكثر بواحد ما رأيكم بالمجموعة الثانية ستكون     

    عشرة ، ثم نقف ونقول حصلنا على عدد جديد يسمى  9هيا نعد المكعبات حتى نصل     
       

  أضم المكعبات معا لتبدو كما في الشكل     
          

     10أقدم رمز العدد عشرة        

  )عشرة ( و أقرأ العدد عشرة ، و يردد األطفال مع المعلمة      

  ) صفر ثم واحد ( أكتب رمز العدد عشرة     

  . ويكتب األطفال رمز العدد عشرة       

  قفزات ؟) 10(من يقفز     

  أشياء من صندوق الرحالت ؟) 10(من يحضر لي     

  بأعواد المصاص ، و آخر بنماذج حيوانات البر ؟) 10(ثل العدد من يم    
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  صل رمز العدد بالمجموعة المناسبة)  1( مثال 

  
  

          

  

  

  

  

                                             :صل كل مجموعة برمز العدد المناسب )  2( مثال 

                            

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

10 

10

9 

8 
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  20 -11األعداد من 

  :خالل الخبرات تؤكد المعلمة على ما يلي  20الى 11عند عرض األعداد من  

عند عد العناصر تحرص على أن تبدأ بالعد من اليسار وتحوط كل عشرة عناصر بمنحنى  :أوالَ 

  :مغلق حتى يسهل عليها كتابة رمز العدد مثل  

  

  

  

  

  

  

  11يكونان العدد  10و  1الحظ 

  

عناصر مع بعض ، كما ي أعواد المصاص أو قطع دينيز أو األوراق  10يع كل كذلك إذا تم تجم

  :النقدية 

  

  

  ) 11يكونان العدد  10و  1( كل األمثلة السابقة   :  الحظ 

  واحد في العشرات وتؤكد المعلمة أنه يوجد لدينا واحد في اآلحاد  :ثانياً 

  ل هكذافيكتب رمز العدد باستخدام لوحة الجيوب أو المناز 

  ويكتب مباشرة على البطاقة الخاطفة هكذا 

  ويمكن توظيف األلوان لتمييز اآلحاد عن العشرات هكذا
  

 .12وتكون التعليمات السابقة واضحة عندما نحصل على العدد الجديد 
 

 منزلة التي يكتب بها عدد اآلحادتميز المعلمة بين الوحدات             و :ثالثًا
 

  المعلمة في آل مرة مدلول العدد آعناصر بالطرق التاليةعرض ت : رابعًا
  

11

11 
11 
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  :العد التصاعدي والعد التنازلي خامساً  ـ 

  
خط األعداد موظفة ، تحرص المعلمة على تعويد األطفال يوميا على العد التصاعدي ثم العد التنازلي 

جديد أن تعين  لعددوتحرص المعلمة آلما وصلت لوحة جدارية ، الفصل أو  المرسوم في أرضية حجرة
يكون  ، و موقعه على هذا الخط ، وممكن تقسيمه لعشرة أجزاء أو عشرين حسب إمكانية آل فصل

وال تبدأ دومًا من العدد واحد في ، تصاعديًا أو تنازليًا مختلفًا في آل مرة العد العدد الذي يبدأ الطفل منه 
  :موظفة األنشطة التالية آل مرة 

  
  .،      ،       ،       ،       12دي مبتدئا منـ أآمل العد التصاع

  
  .،       ،       ،       ،       20ـ أآمل العد التنازلي مبتدئا من 

  
  خط األعدادأآمل آتابة رمز العدد الناقص على ـ 
  
  
  
  

-  
 : تطرح على أطفالها األسئلة التالية -
 .......هو العدد  9العدد التالي مباشرة للعدد   -
 .....هو العدد  11لسابق مباشرة للعدد العدد ا -
 .....هو العدد  11و 9العدد الذي يكون بين  -

  
  

  .حسب المعلومات التي عند الطفل  وفي آل مرة تصل لعدد جديد تطبق األسئلة السابقة عليه 
  

  :العد الترتيبي  :سابعًا 
  

ين العد الترتيبي ، وتستخدم العدد لتب بين األطفالواألمثلة الحياتية المتداولة توظف المعلمة المسابقات 
تقول سوف نكافئ الطفل الذي ترتيبه في الكشف السادس  16الذي تعلمه الطفل ، فمثال إذا آان العدد 

  .  عشر
  
  

14 15 16 18 19
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  .وذلك بتلوين العناصر حسب العدد المكتوب رمزه  تتأآد المعلمة من أن لديه القدرة على العدد:  ثامناً 
  

11 
12 
13   
14 
15   
17   
18   
19   
20   

  
ة    وأخيرا عند عرض العدد عشرين تحرص المعلمة على أن يقوم الطفل باستبدال العشر وحدات المفكك

ود أو أعواد المصاص  ز أو النق ه من قطع ديني ة ليصح لدي ل  عشرتان، بالعشرات الكامل أو يحوط آ
  .عشرة عناصر بمنحنى مغلق 
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  :نموذج درس
  :آية االهداف السلو

  . 15يتعرف مفهوم العدد  -1
  . 15يقرأ رمز العدد  -2
  .15يكتب رمز العدد  -3
  أعواد –قطع دينيز ( عنصرا باستخدام الوحدات والعشرات  15يكون مجموعات من  -4

  )النقود  –المصاص     
  .يقبل على تعلم األعداد  -5
  

  :الوسائل التعليمية المستخدمة 
قطع (وإصبع العشرة  مكعبات –-صلصال –متنوعة لحيوانات جسمات م –مجسم لحظيرة  ––بطاقات 
   .تطبيقات  -  األرآان –رمل ملون  –سلة  –قفص   –)  دينيز

  
  :المقدمة 

  :اآتب عدد الكور  
                      
                                                 

                                              
  :التمهيد 

 .عندي  مجسم لحظيرة الروضة  •
 ؟ ا مفترس أم األيف اما رأيكم سنضع حيوان: ل األطفال أأس  •
 .في الحظيرة هاي تودون أن نضعن الحيوانات التأذآروا لي أمثلة م •

 .حمامة , ديك , دجاجة  ، أرنب                          
   من يعد لي الدجاج ؟، خل الحظيرة دجاجة دا 14سنضع  •
ننا حصلنا على أالحظوا  سأضع أنا دجاجة واحدة زيادة آم أصبح عدد الدجاج داخل الحظيرة؟ •

 .15يعد األطفال الدجاج فتتوصل أن عددهم   , عدد جديد
  ) :  1( نشاط 

دفنا من ونتخيل ماذا سيصا أعينناالغابة ؟ لنغمض  إلىفي رحلة  ناذهبأننا  لنتخيل  واآلن •
 .أرنبًا  15فلنفترض أننا اصطدنا  تتوقعوا ماذا نصيد ونضعه في  القفص؟ حيوانات ؟

  .  َامكعب 15يستخرج من سلته  هيا آل طفل •
  ؟ بيده التيمن يعد المكعبات  •
، فنستبدلها بإصبع العشرة ،  10تمثل العدد  نهاأعلى  األطفال ذآروي،  ةعشرحتى النعد مكعبات  •

   . 15لتصبح  معها اآلخرعبات الواحد يلي مك 5 نكمل وضعثم 
  .صفقة 15هيا جميعنا  نصفق  •
  .خطوة  15لنمشي لألمام  •
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  ) :  2( نشاط  •

  
  ؟ رمز العدد المكتوبقرأ يمن  •

  15 هيا لنتعرف آيفية آتابة رمز العدد
 . في العشرات 1في اآلحاد و5فنكتب  15تكونان 10و 5 

 . على لوحاتنا15لنكتب جميعنا العدد  •
 بواسطة الصلصال ؟ 15العدد  شكلمن ي •
 ؟ بالورد15مثل العدد يمن  •
 الرمل الملون ؟على  15من يكتب العدد  •
 عصفورا من القفص ؟ 15من يحضر لي  •
 من مجسم حديقة الحيوانات ؟ أسدا 15من يحضر لي  •
 من مجسم حديقة الحيوانات ؟حيوانا أليفًا  15من يحضر لي  •
  ) :  3( نشاط  •

  المناسبة برمز العدد صل المجموعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  55إىل إىل   22مكونات األعداد من مكونات األعداد من : : سابعا سابعا 
  

  2مكونات العدد 
  2تكونان  0و 2الحظ           

  
  أو

  2تكونان  1و 1الحظ            
  

  أو                                           
  2تكونان  2و 0الحظ       

    .    ارا ال تعطى للطفل وإذا ذآرها تقبل منهالمكونات التي تحوي أصف:  مالحظة

15 
51

15 
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  من المكونات 1+ تالحظ المعلمة أن لكل عدد ن له ن 
  3مكونات العدد 

  
  3تكونان  1و 2الحظ 

  
  
  أو

                                              
  3تكونان  2و1الحظ 

  
  

                                               
  3تكونان  3و0الحظ 

  أو                                                
                                         

                                            
  3تكونان  3و0الحظ 

  
  : 4مكونات العدد 

  
  

  4ان أحمر تكون 4أزرق و  0                                                     
 

                                             4أحمر تكونان  3أزرق و  1                                                     
          

 4أحمر تكونان  2أزرق و  2                                                     
 

   4أحمر تكونان  1أزرق و  3                                                     
 

 4أحمر تكونان  0أزرق و  4                                                     
  

  وهي 6عددها  5مكونات العدد 
 5تكونان  5و  0                                         
  5ونان تك 4و  1                                         
  5تكونان  3و  2                                         
  5تكونان  2و  3                                         
  5تكونان  1و  4                                         
 5تكونان  0و  5                                         
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 )الطالقة (طفل الذي يستطيع أن يكون العدد بأآبر عدد من الطرق وهنا تؤآد المعلمة على ال

  :أنشطة مصاحبة لهذا المفهوم
   ) : 1( نشاط 

  صل برمز العدد المناسب آما في المثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لون لتبين)  2( نشاط 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

بد أن يستخدم إستراتيجية مالحظة يتم وضع أماآن عديدة أآثر من اإلجابات حتى يتأآد الطفل أنه ال
  .زيادة واحد آل مرة لمكون واحد ، ثم يكمل التلوين بلون آخر حتى يحصل على مكونات العدد 

  5مكونات العدد 

3  4  



 125

  استخدام النقوداستخدام النقود: : ثامنا ثامنا 
 

ة لحل المشكالت تسمى االنعكاسات          أدوات طبيعي دون مزودين ب ل الرضيع   ، األطفال يول فالطف
ابعه    ه بمص أص كلة جوع ل مش ر ، يح ا ف د توفيرن ل   فعن ق لح ه الطري د ل ل نمه اف للطف ص االستكش

دع       ، المشكالت  ة لت ه فرصة التجريب والمحاول رك ل ه  يويجب أن نت ابرة لدي رك    . م  المث ا ت ويجب علين
ونعزز لديه طريقة ، ه بأفكاره ءويشارك زمال، ويستخدم التخيل ويجرب حله ، الطفل يفكر بصوت عال 

دينار  : مثل ؛ العصف الذهني بسؤاله أسئلة مفتوحة  اذآر قائمة بكل ما يمكنك أن تشتريه من الجمعية ب
اط   ؟ واحد ه     ، ولكن علينا مساعدته قبل الوصول إلى اإلحب دًال عن د تعامل    .ولكن ال نحل المشكلة ب ولق

ادة  ه ، مع زي ا تعلم ى م انير ، واآلن سنؤآد عل ى العشرة دن ود حت ل في المستوى األول مع النق الطف
  .ها وهي من دينار حتى عشرين دينارًا النقود التي سيتعامل مع

  
ن تبين ألطفالها طريقة حل المشكالت بطريقة جاذبة آيفية الحصول على حل على أتحرص المعلمة 

  :للمشكلة 
  .ماذا عندك ؟ ويذآر هنا الطفل المعطيات بلغته  )1
  .ما المطلوب ؟ وبذلك تأآدنا من فهمه )2
  ضع خطة ) 3
  نفذ الخطة ) 4
  .ة حلك تحقق من صح )5
 

وسنعرض ، البيع والشراء  تيتوفر المعلمة دآانًا للفصل بقدر اإلمكان ، بحيث يمارس األطفال عملي
  . وتتأآد من آل طفل يفسر عمله، المواقف التي يجب على المعلمة عرضها 

  
  :الموقف األول 

 الديناريميز  فمثًال، أوراق نقدية  4يتعرف على الدينار من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن  -
من الريال السعودي  يالكويتدينار والخمسة دنانير ، أو يميز الدينار الدينار ونصف المن ربع  يالكويت

  .من الدينار البحريني والدينار العماني 
  .أوراق 4يتعرف على الخمسة دنانير من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن  -
  .أوراق  4ق نقدية ال تزيد عن يتعرف على العشرة دنانير من مجموعة أورا -
  .أوراق  4من مجموعة أوراق نقدية ال تزيد عن يتعرف على العشرين دينارًا  -

  :الموقف الثاني 
  .يستبدل الخمسة دنانير بخمسة أوراق نقدية من فئة الدينار ـ 
من فئة ممكن استبدالها بورقتين .( يستبدل العشرة دنانير بعشرة أوراق نقدية من فئة الدينار ـ 

 )ممكن استبدالها بورقة من فئة الخمسة دنانير وخمسة أوراق من فئة الدينار ( أو ، ) الخمسة دنانير 
  .وهنا نؤآد على العد 
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  )دينارا  20دينارا و 15والجديد في هذا المستوى  طرق استبدال ال( 
  :دينارا من أوراق العملة الكويتية الصحيحة  15طرق تكوين 

  . 15ة دنانير ، وورقة من فئة الخمسة دنانير ورقة من فئة عشر
  .ورقات من فئة الدينار 10ورقة من فئة الخمسة دنانير و
  .ورقات من فئة الدينار  5، و ورقتان من فئة الخمسة دنانير

  .ورقات من فئة الخمسة دنانير  3
  .ورقة من فئة دينار 15

  تكون  دينار 1  دنانير 5  دنانير10
1  1  -  15  
-  1  10  15  
-  2  5  15  
-  3  -  15  
-  -  15  15  

  
  :من أوراق العملة الكويتية الصحيحة  ادينار 20طرق تكوين 

  تكون  دينار 1  دنانير 5  دنانير 10  دينار20 
1  -  -  -  20  
-  2  -  -  20  
-  1  2  -  20  
-  1  -  10  20  
-  1  1  5  20  
-  -  4  -  20  
-  -  3  5  20  
-  -  2  10  20   
-  -  1  15  20  
-  -  -  20  20  

تحرص المعلمة على أن يتعلم الطفل آيفية استبدال الورقة فئة العشرين دينارًا بثالث طرق على األقل  
  .والمظللة بالجدول

  .  20 – 15 – 10 – 5) : 10و 5تجاوز األعداد بين (ومنها يبدأ تعلم العد التجاوزي بالخمسات 
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  :الموقف الثالث 
  

أي يبحث عن سلعة ثمنها ، وتكون قيمته النقود التي معه ، لفصل يمارس شراء شيء واحد من دآان ا
  .، وتحرص المعلمة على توظيف األعداد التي يدرسها الطفل في الخبرةالنقود التي معه 

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

  : 1مثال 
 : يمكن أن تشتريه بدون أن يتبقى لديك نقود فيما يلي حدوا ءشيضع عالمة          على 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الموقف الرابع
  

وهنا تسمع المعلمة عن طريق المحاولة والخطأ في هذا الموقف سوف نعود أطفالنا على تجريب الحل 
  من أطفالها لماذا لم نتمكن من شراء هذه السلعة ؟ 

  ) : 2( مثال 
  ن تشتريهما بدون أن يتبقى لديك نقودأيمكن  شيئينعلى         ضع عالمة 

  

  

  دينارا 15  دينارا 12  دنانير 10

  دنانير 7   دينارا13  دينارا 20
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  :الموقف الخامس 
ود تكفي لشراء السلعة ام ال          ه من نق ين ان مالدي ذا الموقف يب دي مجموعة من       في ه ًال السبب ل معل
  وبالدنانير أآثر من المطلوب أو لدي مجموعة من الدنانير أقل من المطل

  ) : 3( مثال 
  بين إذا آان بامكانك الشراء بوضع عالمة             

  واذا اليمكنك الشراء بوضع عالمة 
  معلًال السبب في آل مرة

  
  
  
  
  

  مامعي من النقود اقل من ثمن الدراجة: السبب 
  
  
  
  

  .مامعي من النقود أآثر من ثمن اللعبة : السبب 
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  :نموذج درس 
  :ف السلوكيةاألهدا

  .عشرة دنانير / خمسة / يتعرف على النقود الورقية المحلية من فئة دينار  -1
  .عشرة دنانير من بين عمالت ورقية/ خمسة / يميز النقود الورقية المحلية من فئة دينار  -2
  .ـ يمارس عمليتي البيع والشراء  3
  .ـ يتعود الطفل عل االدخار  4

  :الوسائل التعليمية
  - )أشياء من الخبرة يمارس الطفل البيع والشراء(دآان الفصل  –للنقود المحلية  مصورات

  :المراجعة
  عشرة دنانير/ خمسة / يستخرج النقود من السلة للفئات دينار 

 التمهيد

، احمد بيده ظرف وبداخله مجموعة من النقود التي جمعا بعد عيد الفطر هيا نعد مالدى أحمد من نقود 
  :منها  مجموعه نقود

  
  

  . دينارا  11ففكر أحمد في أن يدخر أو يوفر منها  
  ثم نصفق ألحمد ألنه وفر جزءا من نقوده ، هل تفعلون مثل أحمد ؟....فلنقفز إحدى عشرة مرة 

  دنانير 6دينارا ويبقى لدى أحمد  11تزيل المعلمة 
 فكر احمد في الذهاب إلى حديقة الشعب الترفيهية بما تبقى لديه

 مدفكر اح

 .دينارا واحدا قيمة التذكرة تبلغ 

 
 

 شاهد أحمد عند دخوله للحديقة المرة السابقة محال لأللعاب والبالونات
 وهل نقوده آافية ؟ دنانير ،3وأعجبته لعبة ب

  .نعم تكفي يمارس عملية شراء التذآرة واللعبة 
  ويتأآد بأن البائع سيرد إليه دينارين ، صحيح ؟

  . 5دنانير ، أو يعد تصاعديا بما لديه من الباقي ليصل إلى  إما بفك الخمسة
  .جاع أحمد وتوجه للمطعم فاشترى وجبه له بدينار واحد 

  
فكم ....عاد أحمد مسرورا وهو ينشد أغنيه وطنيه ويعد ما تبقى لديه من نقود ليوفرها في حصالته 

  تبقى لدي احمد؟؟
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  الزمن والساعةالزمن والساعة: : تاسعا تاسعا 
  

  :مفهوم الزمان 
  

تناول  –الذهاب لروضة  –االستعداد للروضة  –استيقاظ ( األحداث اليومية المألوفة  تقع
ويساعد هذا التوقيت المنظم لألحداث على ، في أوقات معينة بطريقة منظمة ) النوم  –وجبات الطعام 

زمنية والمالحظ أن وعي األطفال بالتتابع الزمني يسبق وعيهم بالمدة ال، وعي األطفال بمفهوم الزمن 
ويتطلب الطفل لعالقاته بالبيئة المحيطة فيه تحديد ألوقات األحداث التي تمر فيه ، لوقوع األحداث ذاتها 

.  
 األلفاظمع الترآيز على استخدام ، ونحرص على أن يعبر الطفل بلغته البسيطة عن أحداث اليوم 

  .أآد الطفل من الزمان مع وضع الشمس والقمر أو الضياء والنور ليت،  مساًء -ظهرًا –صباحًا 
 

                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مساًء -ظهراً –صباحاً تحدث عن الصور مستخدما األلفاظ 

)3(شكل)2(شكل)1(شكل

)6(شكل   ) 5( شكل 

)8(شكل

)9(شكل

  ) 7( شكل 
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  :الساعة وقراءة الوقت بالساعات الكاملة 

  

  يمكنه أن يتعرف على الساعة  12 -1ـ بعد أن تعلم الطفل األعداد من 

  .ويحدد الوقت بالساعات الكاملة 
ساعة صباحا  12وجد حدد الوقت فيه باستخدام الساعة ، فتـ ممكن أن تنبه المعلمة أطفالها أن اليوم ي

ساعة مساء 12و  
ذه األعداد في نموذج الساعة              ين آيف اصطفت ه ا ، وتب ى أطفاله ـ تعرض المعلمة نموذج ساعة عل

دد    )  1( بالترتيب ، وآذلك العدد  دد   3، )  7( مثال يقابله على خط مستقيم الع ذا والمسافات    9الع وهك
     ية بينهم متساو

  
  ـ ثم تبين المعلمة أن هناك مؤشرين أحدهما قصير والثاني طويل

  )صغير وآبير ) ( عقربا الساعة( نسميهما 
  يسمى عقرب الساعات) الصغير ( ـ العقرب القصير
  يسمى عقرب الدقائق) الكبير ( ـ العقرب الطويل 

  تماما 4ـ في الشكل تشير الساعة إلى الساعة 
  12والعقرب الطويل يشير للعدد  4قصير يشير إلى العدد ـ إذا آان العقرب ال

ـ يمكن استخدام نموذج الساعة الذي يصدر أصواتا مثل الدقات ، أو طير يخرج بعدد الساعات ، 
  .ونرجو من المعلمة أن تبين للطفل بأنه يوجد وقت يمر بين الساعة والتي تليها 

  
  

  ويعطى الطفل التدريبات التالية
  
  :ج الساعة فيما يأتي أآمل تدري -1

              
 
 
    -:لون عقرب الساعة الذي يشير إلى العدد الدال على الوقت فيما يلي  -2
  

              
         

  :حسب العدد المكتوب رمزه والدال على الوقت ارسم عقربي الساعة -3
  
  

7 
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  -:اآتب رمز العدد الدال على الوقت لكل مما يأتي  -4

           
  
  
  
  :ارسم العقرب الصغير حسب العدد المكتوب رمزه والدال على الوقت  -5
  
   
  
  
  
         -:اآتب رمز العدد الدال على الوقت لكل مما يأتي ثم  اقرأ الساعة -6
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ن يشارك زمالءه في تصميم نموذج ساعة أوفي نهاية األنشطة ممكن ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

511 
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  عالقات املكانيةعالقات املكانيةالال: : عاشرا عاشرا 
ويطور األطفال ، إن الحس المكاني هو وعي حدسي للبيئة المحيطة ولألشياء واألجسام الموجودة فيها 

  .حسهم المكاني عن طريق سرد القصص المصورة التوضيحية في المواقع التوضيحية لهذا المجال 
  : المفاهيم الرياضية

   
  )تحت  –فوق  –خلف   –أمام   - بجانب  –بين  –خارج  –داخل ( 

، ثم تسأل أسئلة على القصة  يمكن للمعلمة سرد قصة مصورة توضح مدلول هذه المفاهيم وتميز بينها
 . السؤال   عنجابة وتوظف المفردات الجديدة ليستخدمها الطفل في اإل

  ) : 1( مثال 
  رأسه فوقوهو يضع التفاحة أحمد  صورةالمعلمة  عرضت -
  : التاليثم تطلب منهم حل النشاط  -
  حوط الكلمة المناسبة 
  . رأسه) بجانب -تحت – فوق( التفاحة أحمد  ضعي
  :تسألهم السؤال التالي  -

  ؟ يضع أحمد التفاحةأين 
  .يضع أحمد التفاحة فوق رأسهفيجيب األطفال 

 .وهكذا بالنسبة لباقي العالقات المكانية 
  

  الطولالطول: :   حادي عشرحادي عشر
  

  :مفاهيم الطول 
  
   ) قصير  –طويل  –من اقصر  –أطول من  (
  

ورة             ة مص به محسوس ة أو ش ياء محسوس تخدام أش يئين باس ين ش ول ب ة الط رض مقارن ا ع يمكنن
ن موضوعين على سطح مستو   اأن يكون الشيئ ، و يجب)  قصر منأ –أطول من (  األلفاظمستخدمين 

  .ز بينها يواحد حتى نستطيع توضح مدلول هذه المفاهيم والتمي
  ) :  1( مثال 

  لم عن الصورة بعمل مقارنة بالطولتك
  أقصر من األب ةاالبن -
  األب أطول من االبنة -

  
  
  

  

  طويل أو قصير  صفة في الطولإذا أردنا إعطاء 
  من هذه المجموعة القصيرأو  من هذه المجموعة الطويلفنحن نقصد 

 

  ) : 2(مثال 
  ضع عالمة على الطويل

  



 134

  
  جمجماحلاحل: :   ثاني عشرثاني عشر

  
   :الحجم مفاهيم 

  
  ) صغير  -آبير  –صغر من أ –من آبر أ( 
  

ر  ) مكعب شبه مكعب(من أشكال الفراغ الثالثي المنتظمة بين شيئين يمكننا عرض مقارنة الحجم  وغي
ل  ة مث اعات(المنتظم ة مصورة  ) سالت -س به محسوس ة أو ش ياء محسوس تخدام أش تخدام .باس باس

 .صغير  -آبير  أما إذا آانت صفة فنستخدم اللفظين أصغر من –أآبر من األلفاظ 
 ضع عالمة على السمكة الكبيرة) :  1(مثال 

 
 
 
 
  
  
  

 صغيرةال مكةالس لون) :  2(مثال 
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  وزنوزنالال: : ثالث عشر ثالث عشر 
  ) ثقيل  –خفيف –األثقل من  –األخف من ( 

ى  ومالحظة أوراق الشجر ع، ستمتاع بالجو الجميل االممكن اصطحاب األطفال إلى حديقة الروضة و ل
اير  ، واألشياء األخرى الخفيفة وهي تتطاير ، األرض  ل    ، وتبقى الكراسي لم تتط ة الطف وتسأل المعلم

ساعد المعلمة الطفل عن طريق حمل الكرسي   تو ،سبب تطاير بعض األشياء وبقاء أشياء  أخرى عن 
  .ن الورقة أخف من الكرسي لمعرفة السبب أل، وورقة من أوراق األشجار المتطايرة 

  لمقارنة بين وزني شيئين اوضيحه لمفهوم توآيفية  بالميزان ذي آفتينممكن االستعانة 
 . األثقلمختلفين من خالل نزول آفة 

  
  :األخف من البطيخة  يءيحوط حول صورة الش)  1( مثال 

  
  

  : الثقيل يءيحوط حول صورة الش)  2( مثال 
  
  
  
  

  سافةسافةاملامل: :   رابع عشررابع عشر
  :مفاهيم المسافة 

  ) بيقر –د يبع –قرب من أ –عد من بأ (
توظف المعلمة عناصر الخبرة لتوضح مفهوم المقارنة بين شيئين موظفة المسافة بين الشيء 

  والشيء المراد المقارنة به مثال
  ) :1( مثال 

 ) . 1(السفينة الزرقاء في شكل  منللشاطئ  أقربالسفينه الحمراء 
  
  

 ) . 2(ل الكرة عن الشاطئ شك منأبعد الكراسي 
                            

 
  ) :2( مثال 

 ضع عالمة على الطفل األقرب للمعلمة
 
 
 
 
 

 (شكل

 ) 1( شكل 
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  سرعةسرعةالال: :   خامس عشرخامس عشر
  

  :مفاهيم السرعة 
  
 ) بطيء –سريع  –أبطأ من  –أسرع من ( 

تتناول المعلمة المفردات الموجودة في الخبرة لتوضيح مقارنة السرعة ، حيث إنها مرتبطة 
يكون األسرع ، ) أي يأخذ زمنا أقل ( المسافة والزمن ، فإذا ثبتنا المسافة فمن يصل أوال بالمتغيرين 

وبذلك يسهل على األطفال ترتيب وسائل المواصالت المختلفة حسب سرعتها ؛ فمثال المسافة بين 
رع الروضة والجمعية باستخدام السيارة يأخذ وقتا أقل من استخدام الدراجة ، فنقول أن السيارة أس

باستخدام الطائرة يأخذ وقتا أقل من استخدام السيارة ، فالسيارة  من الدراجة ، وآذلك الذهاب للعمرة
أبطأ  –أسرع من  المعلمة المقارنة بين شيئين باستخدام األلفاظ وتلتزم.. أبطأ من الطيارة ، وهكذا 

  .من
 
  

  
  بطيء –سريع أما الصفة نستخدم لها األلفاظ 

 
  ط الحيوان البطيءحو) :  1( مثال 
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  ::  اللغة االجنليزيةاللغة االجنليزيةـ ـ   جج

  
 
 
 
  

 روفــاحل
  

 طريقــة عرض احلــرف
.االستماع للنطق الصحيح للحرف •
  .تعرف صوت الحرف  •
 . تكرار جماعي و فردي  •
 .قراءة الحرف باستخدام البطاقات أو أي وسيلة تعليمية مناسبة  •
 .وعة تعرف الحرف من خالل أنشطة تعليمية متن •

  

 
 الكلمـــــــات

  
  
  
 
 
 
  

  
  

 طريقــة عرض الكلمــة
بالرجوع للملفات الصوتية بالقرص (االستماع للنطق الصحيح للكلمة •

  ) المدمج
 .تكرار جماعي و فردي  •
 .) محسوس أو صورة أو أي وسيلة مناسبة( التعرف على مفهوم الكلمة  •
 .) تصور بصري ( قراءة الكلمة  •
من خالل التكرار الجماعي و )   C- Computer( ربط صوت الحرف بالكلمة  •

 .الفردي 
 .توظيف الكلمة في جملة بسيطة  •
  . تعزيز الكلمة من خالل أنشطة تعليمية متنوعة •

  

طرق عرض أصوات احلروف و الكلمات و
قا األ
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 رمـــوز األعــداد
 

 طريقــة تقديــم العدد
 

  . ز العدد االستماع للنطق الصحيح لرم •
 .تكرار جماعي و فردي  •
 .تعرف مفهوم رمز العدد  •
 .قراءة رمز العدد  •
 .العدد و المجموعة الدالة عليه  الربط بين رمز •

  . تعزيز مفهوم رمز العدد من خالل أنشطة تعليمية متنوعة •
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 طريقــة عرض الكلمــة املتعلقة باخلربة
 

بالرجوع للملفات الصوتية بالقرص ( االستماع للنطق الصحيح للكلمة  •
  ) المدمج

 .فردي  تكرار جماعي و •
 .) محسوس أو صورة أو أي وسيلة مناسبة( التعرف على مفهوم الكلمة  •
 .) تصور بصري ( قراءة الكلمة  •
 .توظيف الكلمة في جملة بسيطة  •
   . تعزيز الكلمة من خالل أنشطة تعليمية متنوعة •
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 آليــــــة التنفـــيذ اســم النشــــاط م

1  
The salty words ,numbers & letters 
  الكلمات، الحروف و األعداد المملحة

تستخدم المعلمة محلول ملحي مركز لكتابـة  ـ
  . الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

لوان الخشبية لتلوين يقوم الطفل باستخدام األـ 
الحرف ، الكلمة أو رمز الصفحة و بذلك يظهر 

  . العدد

2  
The Puzzle  
  لعبة التركيب

رف ، الكلمة أو رمـز  الح تستخدم المعلمة ـ
و تقـوم   ،بخط كبير علي ورقة  امكتوب  العدد

  .بتغليفها  وتقطع الورقة إلي أجزاء 
الحرف ، الكلمة يقوم الطفل بتجميع األجزاء ـ 

  . أو رمز العدد

  حرفشوربة األ  3
Letter Soup  

وتضع به مجموعة من  اتستخدم المعلمة طبقـ
  . حرفاأل
  . ف و قراءتهيقوم الطفل  باصطياد الحرـ 

  ة الصلصاللعب  4
The Clay  

ـ ـ شـكل   ىيقوم الطفل بتشكيل الصلصال عل
  . الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

 أحرف و كلمات األرز  5
The Rice Letters & Words  

عواد الخشـب علـي   أتقوم المعلمة بتقطيع ـ
  . رزحجم األ

  .ثم تكتب المعلمة الحرف أو الكلمة بالصمغ ـ 
ـ  يقوم الطـ  الصـمغ   ىفل بلصق الخشـب عل

  . ليتشكل  الحرف أو الكلمة

  التلوين  6
Colouring 

الحـرف ، الكلمـة أو    تعطي المعلمة الطفلـ
  .ا مفرغ رمز العدد

  . يقوم الطفل بتلوينه ـ

 همس الكلمات  7
The Whisper Game  

 الحرف ، الكلمة أو رمز العدديتناقل األطفال ـ
ق أخـر طفـل   خر ثم ينطبالهمس من واحد لآل

  . الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

  البطاقات الخاطفة  8
The flash Cards  

تقوم المعلمة بعرض الصورة بسرعة لماحة ـ
  ها وراء ظهرها ئو إخفا

الحـرف ، الكلمـة أو    يحاول الطفل معرفة  ـ
  . رمز العدد

 األنشطة املقرتحة خلربات رياض األطفال
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 آليــــــة التنفـــيذ اســم النشــــاطم

  الحركة البطيئة  9
The slow motion  

الحرف ، الكلمة أو رمز العددتغطي المعلمة ـ
الحرف ، الكلمـة أوم تظهر المعلمة ، ثبورقة 

ببطء وفي خالل ذلك يحاول الطفـل رمز العدد
  . التعرف على المكتوب

10 
Catch the Butter fly  
  امسك الفراشة

ـ   ـ علـي ةتستخدم المعلمـة فراشـات ورقي
أو رمز العددالحرف ، الكلمة السبورة و تضع 

  .تحتها 
الحرفيقوم الطفل بإمساك الفراشة و قراءة  ـ

  . الكلمة أو رمز العدد

  لعبة الشرائط 11
Ribbons  game  

الحرف ، الكلمة أو رمز العددترسم المعلمة ـ
الصـمغ ىويلصق الطفل الشرائط عل، بالصمغ 
  . الحرف ، الكلمة أو رمز العددليشكل 

12 
Letters using art material 

  الورق الملون

عليها ةوورق، الورق الملون  فلخذ كل طأيـ
  .الحرف ، الكلمة أو رمز العدد 

نفس شـكل ىبلصق الورق الملون عليقوم  ـ
  . الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

   رقامدودة األ 13
The numbers worm  

تعرض المعلمة صورة دودة مكونة من دوائرـ
اقات األرقـام بترتيـبيقوم الطفل بوضع بط ـ

  . صحيح داخل الدودة

  حركني و اختار 14
Shake me 

تستخدم المعلمة علبة بيض صغيرة وتضـعـ
  .تضع كرة صغيرة داخلها ، وفي كل خانة رقم 

الحرف ، أيقوم الطفل بتحريك العلبة ثم يقر ـ
  . الذي تقف فيه الكرة الكلمة أو رمز العدد

   رمز العددالحرف ، الكلمة أو رتيب ت 15
The washing line  

تثبت المعلمة حبل غسـيل  و تضـع فيـهـ
ـ  األبطاقات  بها  ـ  اتحـرف ، الكلم زوأو رم

الحرف ، الكلمـة أو تقول المعلمة ، و داعداأل
  . رمز العدد

عـادةإو أالحبل  ىيقوم الطفل بأخذه من عل ـ
  . الحبل ىترتيب األرقام عل

  لعبة الدومينو 16
Domino 

ويقـوم، علمة أول قطعة دومينـو  تضع المـ
لنفس رمز العـدد ةالطفل بوضع القطع المناسب

 .حرف و األأرقام تنتهي األ ىو هكذا متوالية حت
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 آليــــــة التنفـــيذ ســم النشــــاطام

  لعبة الذاكرة 17
Memory game  

تعرض المعلمة مجموعة حروف أو كلمات أو ـ
طفـال لمـدة   ألرموز أعداد علي السبورة أمام ا

طفال تذكر ويحاول األ، دقيقة ثم تخفي البطاقات 
كلمـات أو  الحـروف أو  كبر قدر ممكن مـن ال أ
  . عداداألرموز ال

  الوقوف على الحرف  18
Step on the number  

رقام علـي  و األأحرف تقوم المعلمة برمي األـ
  .و رمز العدد أثم تقول الحرف ، رض األ
  . ه و الوقوف عليهيقوم الطفل بالتعرف علي ـ

19 
Magnetic Game 
  اللعبة الممغنطة

الحرف ، الكلمة أو رمـز  تقوم المعلمة بكتابة ـ
  .ظهر الورقة  ىطيس علابالمغن العدد
صـغير   يحديـد  يءش بيقوم الطفل بوضع أ ـ

ـ ) حامل األوراق( وآمن  الورقـة ليشـكل    ىعل
  . الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

20 
The Magnetic balloons 

  لونات الممغنطةاالب

البالونات و تضـع   ىحرف علتكتب المعلمة األـ
  . طيسالون مغناخلف كل ب

 لونات ولصقها علي السبورةايقوم بترتيب الب ـ
.  

21 
The blowing balloons 

 البالونات
 لون ورقة بها الحرفاتضع المعلمة داخل كل بـ

يختار الطفل البالون ويخرج الحرف من داخله ـ 
  . يقرؤهو 

22 
Spin and Find 
 أدر وأوجد

تستخدم المعلمة  لعبـة دائـرة األحـرف أو    ـ
  .الكلمات أو رموز األعداد 

يقوم الطفل بلف  الدائرة وعند وقوف الدوران  ـ
  . يقرأ الحرف ، الكلمة أو رمز العدد

23 
Stickers and Glitter 

 الورق الالصق والقصاصات الالمعة

علـى   امقصوص االصقاتستخدم المعلمة ورقـ
  .شكل الحرف ، الكلمة أو رمز العدد 

يقوم الطفل باسـتخدام القصاصـات الالمعـة    ـ 
ونثرها على الورق الالصق المقصوص و بـذلك  

  . يظهر الحرف ، الكلمة أو رمز العدد
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1 What is the date  / day  today?   ما هو تاريخ اليوم ؟ 
2 Good morning   لخيرصباح ا
3 Goodbye   الى اللقاء/ مع السالمة 
4 How are you?   آيف حالك ؟
5 I'm fine, thank you.   أنا بحالة جيدة ، شكرا
6 Come here, please.   تعال الى هنا
7 Go there , please   اذهب هناك
8 Sit down   اجلس
9 Stand up   قف
10 What is this?   ما هذا  ؟
11 This is a …   ......ذا ه
12 What is this number?   ما هذا العدد ؟
13 It's …   ........هذا
14 It's number …   .......هذا رمز العدد 
15 Be quiet , please الرجاء الصمت  
16 May I go to the toilet, please?   هل استطيع الذهاب إلى دورة المياه؟
17 May I drink water, please?   لي بشرب الماء ؟ أتسمحي
18 Clean up …   ينظف / أنظف 
19 Let's play a game.   هيا  نلعب لعبة
20 Let's sing a song.   هيا نغني أغنية
21 Let's watch a video.   هيا نشاهد الفيديو
22 Let's match ….   لنصل/هيا نصل  
23 Let's colour….   هيا نلون
24 Let's trace the dots   تبع النقطهيا ن
25 Let's play with clay هيا نلعب بالصلصال  
26 Let's play with the sand هيا نلعب بالرمل  
27 It's story time فترة  القصص  
28 kitchen cornerLet's visit the هيا نزوررآن المطبخ  
29 library cornerLet's visit the هيا نزور رآن المكتبة  
30 home  cornerit the Let's vis   هيا نزور رآن المنزل
31 computer  cornerLet's visit the هيا نزور رآن الكمبيوتر  

32 gamesLet’s visit the educational ‘ 
corner  

  عابلهيا نزور رآن األ

 اللغة اليومية املستخدمة يف الفصل
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33 

  
the art  cornerLet's visit 

  
  

  هيا نزور رآن الفنون
34  Who can help ….. ?   ؟ ....من يساعد 
35 Morning Assembly طابور الصباح  
36 Days of the week.   ايام االسبوع
37 Map خريطة  
38 Break time   الفرصة
39 I have..   عندي/ معي  
40 I like…   احب 
41 Show me …   ......أرني 
42 Repeat after me, please.   .....آرر 
43 Altogether  في مجموعة ( معا(  
44 Listen ( to me ) , please استمع إذا سمحت  
45 I want …..   أريد
46 What's the sound of this letter?   ما  صوت هذا الحرف ؟ 
47 Who can tell me ?   ...ن يذآر ليأمن يستطيع 
48 Who can show me the letter / number? / ن يستعرض لي الحرفأمن يستطيع 

  ؟ رمز العدد
49 Circle the letter ..?   ..........حوط الحرف 
50 What's this word ?   ؟ما هذه الكلمة 
51 Who can guess?   ن يخمنأمن يستطيع  
52 Match the word with it's shadow.   صل الكلمة بالظل المناسب
53 This is a competition   هذه مسابقة
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  
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 ( لى الكافتيريا إهيا نذهب(  
63 Let's jump.   هيا نقفز
64 Let's  have one step / two steps ….  .....خطوتان/هيا نخطو خطوة 
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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/ ه على الرحب و السع
74 Raise your hands !   ارفع يدك
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 أنمن
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  
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(هل تتذكرون ماذا أخذنا 

  الدرس السابق؟
93 Listen to the CD/Cassette.  المسجل/ استمعوا للقرص  
94 Repeat  كرر
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95 Individually فردي 
96 Together مع بعض/معا  
97 Point at the picture   اشر على الصورة
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/ اراكم االسبوع المقبل 
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  الخبرة
Countable  Uncountable  

This is a…. / It’s a …. This is …. / It’s …. 

1  
 روضتي يالحاسوب ف

(Computer in my  School) 
Computer- Desk    

2  
  أنا  اإلنسان

)I Am Human (  

Nose 
This is an X-ray. 
This is an eye.  

  

3  
 الناس يعملون

)People at Work  (  
Nurse - Vet -Teacher    

4  
  غذائي

 )(My Food  
  Jam – Meat  

5  
 الماء و الهواء

(Water and Air)  
  Air-Wind  

6  
 حيوانات و نباتات

(Animals and Plants)  
 Zoo – Tree   

7  
 الفصول األربعة

The Four Seasons )(  

Quilt     

This is an Umbrella.  
Winter  

8  
  اإلسالم ديني 

 )(My Religion, Islam  
Mosque  Islam  

9  
 الكويت بلدي

(My Country Kuwait)  
Flag - Towers   

10 
  النفط  

)Oil(  
Well  Oil 

11 
  االتصاالت 

 ) Communications  (  

This is an e-mail. 
- Telephone 

  

12 
  البحر 

 )The Sea(  
Diver- Pearl    

 املستوى الثاني



 147

 الثاني ىلمستواخلربات ل ىفهرس حمتو

 الكلمات التي يوجد تحتها خط هي الكلمات المرتبطة بالحرف الذي يتم تدريسه في الخبرة:  ملحوظة           
 

 

 

 

  األرقام  الكلمات  الحروف الخبرة

1  
 ضتيالحاسوب في رو

Computer in my School  
C eskD - Computer  1 - 10  

  I Am Human                      X  Nose- Eyes  –  X ray  11 أنا االنسان  2

  People at Work                 V -N Vet -Nurse- Teacher 12الناس يعملون  3

  My Food                                     J  Meat - Jam  13 ئياغذ  4

  Water and Air                 A  Wind - Air  14 الماء و الهواء  5

  Animals and Plants     Z  Tree - Zoo  15 حيوانات و نباتات  6

  The Four Seasons           U - Q الفصول األربعة  7
- Quilt – Umbrella

Winter  
16  

  My Religion , Islam         I  Mosque - Islam  17  سالم دينيإلا  8

  My Country Kuwait          T  Flag - sTower  18 بلدي الكويت  9

  Oil                                                 O  Well - Oil  19النفط  10

 Communications   E  Telephone - mail-E  20             االتصاالت   11

  The Sea                                       D  Pearl - Diver  11-20البحر  12
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 الكلمات اإلضافية المقترحة للمستوى الثاني برياض األطفال في مجال اللغة االنجليزية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخــــــــبرة  م
  لمات اإلضــافية المســاعدةالكـــ

)1               (    )2 )                    (3 (  

1  
  الحاسوب فى روضتي

)Computer in my  School(  
Screen  Mouse  Chair  

  I Am Human ( Mouth  Finger  Hair(  أنا  اإلنسان  2

3  
  الناس يعملون

)People at Work  (  
Doctor  Policeman  Fireman  

  My Food Cheese  Juice  Eat)(ائي غذ  4

  Water and Air (  Clouds Balloon  Sun( الماء والهواء  5

  Animals and Plants(  Dog  Horse  Zebra(  حيوانات ونباتات  6

7  
  الفصول األربعة

The Four Seasons )( 
Summer  Spring  Autumn  

  My Religion, Islam Quran  Muslim  Pray)(  اإلسالم ديني  8

 My Country Kuwait(  Festival  National Day Fireworks(  بلدي الكويت  9

  Oil(  Petrol  Engineer  Money( النفط 10

  Communications  (  Laptop  Internet  Mobile(   االتصاالت 11

  The Sea(  Ship  Fishing  Shell(  البحر 12
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 لطرائق تدريس اللغة االنجليزيةإرشــــادات 

 
ك  عن )1 داد ، وذل وز األع ات ورم د من النطق الصحيح للحروف والكلم ى  التأآ طريق الرجوع إل

 .الملفات الصوتية التي يتضمنها القرص المدمج 
ذه   عدم )2 ي ه ة ف ة تمهيدي ط آتاب داد ، فق وز األع ات ورم ة األحرف والكلم ى آتاب ل عل ار الطف إجب

 )التوصيل ـ التلوين ـ اتباع الخطوط ( المرحلة 
اع الخط       )3 دريب اتب ق ت د تطبي ين عن ى اليم ار إل ن اليس دء م ن الب د م ب التأآ )  Trace(وط يج

 .وحتى فتح الكتاب)  Match(والتوصيل 
 .الحرص على تقديم الحرف مع الكلمة المرتبطة به في نفس اليوم  )4
 . عدم تقديم اسم الحرف والترآيز على تقديم  صوت الحرف فقط  )5
وم  )6 ة    . يجب أن تقوم المعلمة بتقديم الحرف و الكلمة المرتبطة بالحرف في نفس الي وم المعلم م تق ث

ا    بتقدي ل الحرف آلي و في  . م التدريبات التعزيزية الخاصة بالحرف في اليوم األول حتى يتقن الطف
الحرف          ة المرتبطة ب ة الخاصة بالكلم دريبات التعزيزي ديم الت ة بتق حيث  , اليوم التالي تقوم المعلم
ت    ي نفس الوق ا ف ز لكليهم م التعزي ة إذا ت ين الحرف والكلم ال يخلطون ب وحظ أن األطف ذل. ل ك ل

 .يفضل أن يتمكن الطفل أوال من الحرف من خالل التدريبات التعزيزية 
رف    )7 ى الح رف عل دريبات التع ل ت دريب مث ي أي ت ة/يجب ف دد/الكلم د  , الع ل بالتردي وم الطف أن يق

 .العدد الصحيح /الكلمة/بصوت عال عند اختيار الحرف
م تدريسه مسبقا سواء من حروف           )8 ا ت ة م ة بمراجع أو آلمات أو أعداد من    يجب أن تقوم المعلم

ل         ة في ذهن الطف ة حتى تثبت المعلوم ز      (خالل التدريبات المختلف دريب لتعزي د تطبيق ت فمثال عن
ي       2و 1يجب علي المعلمة أن تراجع األعداد , 3العدد  الترآيز عل دريب و ال تكتفي ب من خالل الت
 )فقط 3العدد 

دء أوال بالجمل     مطلوب من المعلمات تشجيع األطفال على استخدام الكلما )9 ت في جمل بسيطة و الب
ديم األعداد تستخدم جمل       .  ..…This is…../It’s……/ Myالمقررة و هي   د تق ذلك عن و آ

ل    ل       .  …… It’s number…../ This is numberبسيطة مث و لكن ال يطلب من الطف
 .في جملة  الحرفأن يستخدم 

ل     تدريبات تتبع الخطوط تكون للخطوط األساسية فقط آال    )10 اذج الموجودة في آراس الطف و . نم
حيث انها صعبة على الطفل في هذه , يفضل االبتعاد عن تدريبات تتبع النقاط لكتابة حرف أو عدد 

ادي أي  ذلك لتف د ، وآ ة الصحيحة بع م بالطريق تحكم في مسك القل ه ال ة ، حيث ال يمكن ل المرحل
حيحة      ة الص ة الكتاب ي طريق اء ف ي المعل . أخط ب أن تكتف رف    فيج وين الح دريبات تل ة بت م

 .العدد المفرغ آما في النماذج الموجودة في آراس الطفل /الكلمة/
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دة     ... يجب أن تستخدم المعلمة اللغة العربية في شرح التدريبات و المنبه  )11 م تكن متأآ خ إذا ل إل
ا        ال بعض األخط د األطف ا ألن يقل ك تفادي ء من النطق الصحيح و استخدام القواعد الصحيحة ، وذل

دريب       . اللغوية غير المقصودة من المعلمة  م الت ة البسيطة التي ت ة اللغ فيفضل أن تستخدم المعلم
ز   . عليها في الدورات التدريبية على أن تكون متأآدة تمام التأآد من صحتها  و آذلك يفضل الترآي

ديم   أآثر على استخدام الملفات الصوتية المعدة من قبل التوجيه الفني العام للغة اإلنج د تق ليزية عن
 .األعداد المقررة /الكلمات/أو تعزيز الحروف

ى             )12 ال عل ة الفصل البسيطة لتساعد األطف ة اإلشارة بمصاحبة لغ ة لغ يفضل أن تستخدم المعلم
 .الفهم بشكل متدرج يوميا 

يجب أن تقوم المعلمة بترديد الجمل المطلوب من الطفل استخدامها و تدريبه بشكل آاف عليها  )13
 .لب منه أن يستخدمها مباشرة في جملة قبل أن تط

ة /عند تطبيق تدريبات توصيل الحرف )14 دد بصور  /الكلم ة /أن يكون الحرف   يجب , الع دد  /الكلم الع
ز عل و الترآي وب ه س ألن المطل يس العك ين و ل ة اليم ي جه ور ف ار و الص ة اليس ي جه  ىف

ة/الحرف يس الصورة/الكلم دد ول ا  ىو يراع.  الع ن أندائم ون التوصيل م ار إل يك ة اليس  ىجه
 . اليمين

مثال تقوم بحل  (أن تقوم المعلمة بتوضيح مثال للطفل  يجب, عند تطبيق تدريب أو لعبة جديدة  )15
اد وذلك للتأآد من وضوح الفكرة تماما في ذهن الطالب و يجب     ) ىالخطوة األول ا عن    االبتع تمام

ه أو  أي تدريبات تمثل صعوبة للطفل وذلك لتفادي التسبب في اإلحباط لل طفل أو إحراجه أمام أقران
دم     دريب أو ع ة بسبب صعوبة الت م اللغ و تعل لبي نح اه س وين اتج نفس أو تك ي ال ة ف ه الثق فقدان

 . وضوحه
ات سواء الصور أو الحروف     يجب )16  ىاألعداد ويكتف  /الكلمات /تفادي وجود عدد آبير من البطاق

 )أحرف و صورة واحدة ةمثال صورة وآلمتين أو ثالث(بعدد بسيط 
ى الموجه          يفضل )17 ة استخدامها في الفصل  عل د المعلم عرض أي آلمات أو أغاني إضافية تري

 .الفني المختص 
ذا الحرف   يجب )18 دأ به ات تب اء آلم ال إعط ة من األطف ب المعلم د أن  تطل ديم حرف جدي د تق بع

 .لقياس الحصيلة اللغوية لألطفال 
راء  عند تطبيق التدريبات الخاصة برموز األعداد ، يجب   )19 راءة وعد      ق دد وق ال لرمز الع ة األطف

 ) .خاصة في الخبرات األخيرة( عناصر المجموعة الدالة عليه قبل التوصيل 
ى    يجب )20 ة عل التأآد عند عمل بطاقات لحروف أو آلمات استخدام الحروف الكبيرة فقط في البداي

  .أن تكون بلون مختلف لتعزيز التصور البصري 
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  على أداء عملهنعلى أداء عملهنتعني املعلمات تعني املعلمات عامة عامة توجيهات توجيهات 

  

 :عزيزتي معلمة رياض األطفال 

كوني على يقين بأنك تحملين رسالة سامية ؛ رسالة األنبياء ، فلك منا كل االحترام 

وألنك تستحقين جل اهتمامنا ، نضع بين يديك توجيهات ونصائح نرجو منـك  .. والتقدير 

ي بأن كل عمل يحتاج إلـى  قراءتها واألخذ بها حيث إنها تعد مفاتيح لنجاح العمل ، وتأكد

تطوير ، لذا فنجاح هذا المشروع يتوقف على مدى إيمانك بأهمية تنمية وتطوير منـاهج  

  .رياض األطفال بشكل خاص ، والعملية التربوية بشكل عام 
  

  ::تناول املفاهيم األساسية تناول املفاهيم األساسية   ــأوال أوال 
املفاهيم األساسية للخربات الرتبوية من خالل       تناول  يتم  

: 
  

وهو عبارة عن نشاط تقدم فيه المعلمة ما تختـاره مـن    :ماعي أ ـ العمل اجل 

المفاهيم األساسية للخبرات التربوية لجوانب رياض األطفال ، أو من مفاهيم اللغة العربية ، 

أو مفاهيم الرياضيات ، أو مفاهيم اللغة االنجليزية على أن يشمل مجـاالت النمـو العقلـي    

  .الحركي ، وأن تقدم بأسلوب الخبرة المتكاملة  المعرفي والوجداني االجتماعي والحسي
  

هو كل نشاط يمارسه الطفل داخل الفصل ، وللمعلمة أن تختـار   :ب ـ نشاط صفي  

مفاهيم رياض األطفال ـ مفاهيم اللغة العربية ـ مفاهيم الرياضيات ـ مفاهيم ( من المفاهيم 

و العقلي المعرفـي والوجـداني   ما يناسبها ، على أن تشمل مجاالت النم) اللغة االنجليزية 

  .االجتماعي والحسي الحركي ، وأن تقدم بأسلوب الخبرة المتكاملة 
  

الموسـيقا  ( صل ، مثل هو كل نشاط يمارسه الطفل خارج الف :ج ـ نشاط ال صفي  

، وله إعداد خاص موضح في المرشد لرياض األطفـال ، وهنـاك   ) ـ الحركية ـ المكتبة  

ـ ( أنشطة أخرى  وللمعلمة الحريـة فـي   ) مختبر لغوي ـ نادي علمي ـ مرسم    استنبات 

  .اختيار أسلوب تقديمها للنشاط 
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مقومات املعلمة لتحقيق أداء ناجح      مقومات املعلمة لتحقيق أداء ناجح        ـ ـ   ثانيا ثانيا 
::  
  

  .احرصي على قراءة دليل معلمة رياض األطفال المطور قراءة مستفيضة  -1

 .اض األطفال احرصي على اإللمام باألهداف التربوية العامة والخاصة لمرحلة ري -2
  .احرصي على فهم خصائص نمو المرحلة وحاجات الطفولة المبكرة  -3

كوني واسعة المعرفة ، ومتمكنة من المادة العلمية الخاصة برياض األطفـال ، ومـن    -4

  .المواد الثالث اللغة العربية والرياضيات واللغة االنجليزية بمفاهيمها المختلفة 
  

*****************  
  

ي الهدف العام األسبوعي ، ومن ثم األهداف الخاصة التي تناسب الخبرة التربوية اختار -5

  .بحيث تكون قابلة للقياس 

تحديد األهداف السلوكية في مجـاالت النمـو الثالثـة ،     اتاحرصي على اكتساب مهار -6

  .والسعي الجاد لتحقيقها أثناء تقديم األنشطة التعليمية 
  

*****************  
  

  .ي على تهيئة بيئة الفصل بما يتناسب مع متطلبات نمو الطفل وبما يلبي حاجاته احرص -7

احرصي على إثراء أركان الفصل بما يحقق جوانب النمو المعرفيـة ، وبمـا يناسـب     -8

  .المفاهيم الخاصة باللغة العربية والرياضيات واللغة االنجليزية 
  

*****************  
  

  .م عند التخطيط لليوم الدراسي وازني في اختيار المفاهي -9

خططي للنشاط المراد تقديمه من خالل تحديد الموضوع ، وترتيب خطواته ، واختيار  -10

  .أسلوب العرض المناسب ، وتوفير الوسائل المعينة 
  

*****************  
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ابدئي نشاطك بمثير يساعد على شد انتباه األطفال وجذب اهتمامهم ، واحرصي علـى   -11

يع فيه ، حيث يأخذ أشكاال وأنواعا عديدة ، وتذكري دائما أن األطفـال يقبلـون علـى    التنو

  .المعلمة المتجددة 

  .احرصي على الترابط بين أجزاء النشاط مبتدئة بالمقدمة ثم الموضوع ثم التطبيق  -12

احرصي على اتباع التسلسل الصحيح أثناء عرض النشاط بحيث ينتقل النشـاط مـن    -13

  .الصعب ، ومن العام إلى الخاص ، ومن المحسوس إلى المجرد  السهل إلى

عنـد عرضـك المفـاهيم    احرصي على استخدام اللغة العربية المبسـطة الصـحيحة    -14

  .المستهدفة 

احرصي على عرض المفاهيم والمعلومات بطريقة دقيقة ومنظمـة ومنطقيـة ، مـع     -15

  .اف بعقليته مراعاة صحة المعلومات المقدمة للطفل وعدم االستخف

  .راعي ضرورة تكامل جوانب النمو عند تقديم األنشطة للطفل  -16

  .راعي تغطية جميع المفاهيم األساسية لجوانب الخبرة التربوية  -17

  .قدمي المفاهيم بأسلوب الخبرة المتكاملة  -18

احرصي على التنويع في أسلوب العرض ، حيث إن هناك العديد من الطرق واألساليب  -19

  .إلخ ... المناسبة لمرحلة الرياض مثل اللعب ، القصة ، األنشودة ، التمثيل ، التقليد ، 

  .نوعي أساليب وطرق التدريس عند تقديم األنشطة  -20

احرصي على استخدام أسلوب االستكشاف وما يندرج تحته من أسـاليب االسـتنتاج    -21

إنها من أفضل األساليب المناسـبة  االستقرائي واالستداللي  وأسلوب حل المشكالت ؛ حيث 

  .لطفل هذه المرحلة 
  

*****************  
  

  .أتيحي ألطفالك الفرصة للتحدث والتعبير  -22

  .احرصي على تشجيع أطفالك التشجيع المناسب وفقا للمواقف المختلفة  -23

ـ   -24 ة وزعي اهتمامك على جميع األطفال ، وليكن للحاالت الخاصة الحظ األوفـر بالرعاي

  .واالهتمام 
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  ::آراسة تطبيقات الطفل آراسة تطبيقات الطفل   ــ  ثالثاثالثا
  

تعد كراسة الطفل إحدى الوسائل التعليمية األساسية في مرحلة رياض األطفـال ،  

في اكتساب الطفل المهارات المستهدفة من خالل تعامله الفردي المباشر مـع   ألنها تسهم

  .كل تطبيق من تطبيقات الكراسة 

صيف المناهج المقررة لكل مستوى من المستويين أعدت كراسة الطفل بناء على تو

األول والثاني في مرحلة رياض األطفال ؛ فتضمنت تطبيقات متنوعة ومقننة على مفاهيم 

، إلى جانب مفاهيم ) اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية(ومهارات المواد الثالث 

  . رياض األطفال 

يع الخبرات بالمستوى الثاني ، وقد روعـي  تضم كراسة الطفل تطبيقات شاملة لجم

في إعدادها تحقيق مبدأ التكامل الذي يعتمده نظام التعليم في مرحلة رياض األطفال بدولة 

اللغـة العربيـة والرياضـيات    ( الكويت ؛ بحيث تضم المفاهيم والتطبيقات للمواد جميعها 

  ) .واللغة اإلنجليزية 

الحديثة في تعليم األطفـال ، القائمـة علـى     تلتزم كراسة الطفل المبادئ التربوية

األلعاب واألنشطة ، وذلك من خالل إعدادها وإخراجها بشكل مناسب للمرحلـة العمريـة   

للطفل ، فاعتمدت على عرض الصور الملونة المرتبطـة بـالخبرة وربطهـا بالمهـارة     

وين أو السـير  المستهدفة ، ويقتصر استخدام القلم فيها على التوصيل أو التحويط أو التل

على النقط بالقلم من خالل تمرينات عضلية مقننة تسهم فـي التـدريب علـى اإلمسـاك     

الصحيح بالقلم ، وتنمية العضالت الدقيقة للتحكم في القلم بالشكل المناسـب ، والتهيئـة   

  .لقدرة على الكتابة المتالك ا

اسـب إمكانـات   في الفترات التي تراها المعلمة ، بما ينكراسة الطفل  توظيفيتم 

األطفال وظروف األداء ، وليس شرطا أن يستخدمها الطفل أثناء عرض المفاهيم ؛ فيمكن 

فترة األركان أو  ات الحقة لتعزيز المفاهيم والمهارات ، سواء في فترةفي فتراستخدامها 

  .األنشطة الصفية 

  
 ريملا فيه صاحل أطفالنا وخ د خطاِك، وسّد ع بِكفاهللا ، ون وفقِك

 .ن الوط
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