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 المقدمة:
ستقاللية والمبادرة اللطفل باففي هذه المرحلة يبدأ ا ؛مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو تعد  
بداع والقدرة على التعلم، وما يتعلمه الطفل في هذه المرحلة سيكون له األثر تخاذ القرار واإلاو 
 .ساسي في الخبرات الالحقةاأل
والعمل على  ،هتمام بتدريب معلمات رياض األطفال يتزايد يوًما بعد يومالن اإمن هنا ف   

 من خالل توسيع فرص المعلمات ه؛اجات العصر ومستجداتجعل التدريب أكثر استجابة لح
ن هذه البرامج التدريبية تسعى إلى تمكين إ كافة؛ إذالمشاركة في أوجه العملية التدريبية  في

  .معلمات رياض األطفال ليصبحن أكثر قدرة على العمل مع أطفال هذه المرحلة
 
 

 التدريبية:األهداف العامة للمادة 
 

  .والمفاهيم ذات العالقة ،والنتاجات العامة والخاصة ،إلطار العاممفهوم ا تعرُّف .1
         .النتاجات العامة والخاصة في مرحلة رياض األطفال تعرُّف .2

 سية منبثقة من وثيقة المنهاج. ام عينات در يتصم .3

 أسس تطوير المنهاج الوطني التفاعلي. تعرُّف .4

 يبة المرافقة. محتويات المنهاج الوطني التفاعلي والحق تعرُّف .5
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 مستلزماتّالتدريبّ-ّالالزمةّللتدريبّالمواد ّ

 .جهاز حاسوب -
 .(Data Show) جهاز عرض  -
 .(Flip Chart) عرض ورق  -
 .أقالم تخطيط  -
 وملونة. أقالم عادية  -
 .A4ورق   -
 .ن كرتون ملو  -
 .ورق لميع -
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 التعريف اإلجرائي المصطلح
ي إعداد منهاج هي المبررات واألسباب التي من أجلها قامت وزارة التربية والتعليم بتبن  المسوغات

.رياض األطفال   
لمتوقعة ا ه،ونتائج التي تمثل مخرجات التعلم ،مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات نتاجات التعلم العامة

لعملية التعلم. مرحلة رياض األطفال نتيجةً  ئهمن الطفل بعد إنها  
 

أو  اواحدً  ادرسً كون يقد  ،مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات المحددة لموضوع ما نتاجات التعلم الخاصة
في أو  ،ةم الطفل في الروضوحدة دراسية سيحققها الطفل في فعالية من فعاليات يو 

.عدة فعاليات  
قيق النتاجات لتح يًّاضرور ويكون إتقانه  ،ن أساسي من المجال النمائي لطفل الروضةمكو   المحور

 العامة لمرحلة رياض األطفال.
اتالمنهاج القائم على النتاج  ،لمة التعتحصيله بعد إنهاء عملي اًل فعالمنهاج الذي يركز على ما يستطيع الطالب  

طالب عبر ويركز على أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية، وقياس تحصيل ال
 ما يسمى مخرجات أو نتاجات العملية التعليمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصطلحات
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باع اإلرشادات ت  اعلى المدرب  ات؛لمزيد من العمل على إثراء تطبيق الدليل مع المتدرب     

 اآلتية: 
  ،األجهزة الكهربائية  فضاًل عن ،تنظيم الكراسي والطاوالت والحرص علىتفقد قاعة التدريب

 تها.  امدى صالحيمتابعة و 
 السابقة. ن  ومدى خبراته اتمراعاة التباين والمعرفة بين المتدرب 

  .التزام الوقت المحدد لكل جلسة تدريبية 
  .الحرص على ملء نموذج الحضور والغياب اليومي 
 واألنشطة الالزمة قبل موعد الجلسة. المواد  المطلوبة تحضير 
 الخبرة  فلديهن   ؛في النقاش أو العمل واألنشطة -المتدربات  - أهمية مشاركة جميع المعلمات

 الالزمة إلثراء التدريب.  
 ر إذا حدث ضجيج أو  ،بالتناوب اتستعملها المشاركتل ًتالعبة صغيرة تصدر صو  حض ِّ

 السلبيات بكثرة. ُذكرتأو إذا  ،حدةفي المرة الوا متدربة واحدة غير تتكلم
    فهذا يساعد المتدربة على أن تكون قبل  ات؛في قاعة التدريب قبل المتدرب تكون ر أن تذك

 فأنت اآلن النموذج. ؛األطفال في غرفة الصف
   مشاركة في النقاش أو العمل. الالجميع على ر أن تذك 
 مادة مساندة"عليها  قد ُكتبدريبية و ستجد المادة المساندة في نهاية كل جلسة ت ؛لمساعدتك" ،

( يكون 1) إذا كان النشاط يحمل رقمفتوافق أرقام األنشطة الواردة في الجلسة؛  اوتحمل أرقامً 
ذا توافر 1رقم المادة المساندة )  اتحمل أرقامً فإنها للنشاط الواحد عدة مساندة  مواد   ت(، وا 

 /ج(.1/ب(، )1) /أ(،1فرعية، مثاًل: )
 مثاًل شت ى،  اعتبارات حسب مجموعات   باتدر المت ُتقسم: 
صور بين مطابقة وال، اتالمتدرب ىأماكن سكنو ، اتل المتدرباطو وأ، اتأعياد ميالد المتدرب 

 .ملوجُ 
 بها:  وما يتصلتنفيذ الجلسات التدريبية  آللي ةر تصوُّ 

 أو شرائح عرض أخرى. د  موا ُتقبلوال  ،في التدريب إنها سُتستخدم إذ ؛اقرأ المادة التدريبية بعناية 

 للمدربّعامةّنصائحّوإرشادات
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   ثم  ،في ذهنك ما ستفعله يتضحكي  ؛ًداقم باإلعداد للجلسات التدريبية التي ستدرب فيها إعداًدا جي
رت جميع  وتعيها،أنك تعرف أهداف الجلسة ب وكن على يقينضع خطة للتدريب،  وأنك حض 

 المواد  الالزمة.
   توافر  واحرص علىتريدها دائًما، أة حسب الطريقة التي حافظ على أن تكون الغرفة مهي

 المصادر.
 نفسك عند تقديم مالحظاتك.بمبتسًما وواثًقا  ولتبدُ  ،ليكن صوتك بارًزا 
  التزام الوقت المخصص لكل  ما استطعتوحاول  ،النصوص الموجودة في الدليل استخداميرجى

 لعملية التدريب. المالئمةنك من اإلبقاء على السرعة هذا ُيمك  ف ؛مداخلة
 ليس ، و قم دائًما باإلشارة إلى هدف ذلك الجزء من المادة في مرحلة مبكرة األنشطةند تقديم ع

على سبيل  -ما تريد التهيئة لذلك الجزء من العمل بطريقة ما فرب   ؛بالضرورة أن يكون عند البداية
 بشكل منفصل فيلم ُتطرح الحظ أن هذه النقطة  .عن طريق ربطه بالموضوع السابق - المثال

 اإلرشادات المخصصة لكل جزء من أجزاء العمل.
  للقيام بكل مهمة،  ن  المدة الزمنية المخصصة لهب ات، قم دائًما بإعالم المتدرباألنشطةعند تقديم

ذا كان النشاط طوياًل من أجزاء   لكل جزء. ةالمخصص المدةن تبين أيجب عدة وا 
 نحكام اللفظية على استجاباته، تجنب إصدار األاتعند استخالص االستجابات من المتدرب 

جاباته  .نوا 
  د دائًما ضرورة أن يقدم جميع أعضاء أك   ،المجموعة أنشطةعند تلقي التغذية الراجعة من

أعضاء  سائرالمجموعة التغذية الراجعة بالدور، وال تسمح لمتدربة واحدة أن تهيمن على 
التغذية الراجعة في بداية التمارين  تقديمل ؛أن تقوم باختيار ممثلتها وعلى كل مجموعة ،المجموعة

 ددنأن يعفي  -األقل ثقة وال سي ما  -كي تتاح الفرصة ألعضاء المجموعة  ؛ذلك تقتضيالتي 
 للمهمة. ن  أنفسه

 في مجموعات مختلفة. اتشرك المتدربأن تُ  احرص على 
 عرض الجهاز  خدامعند است(Data Show)  كي تجنب أن تقف أمام العرض، بل قف إلى جانبه

 .اتوتأكد أنك تواجه المتدرب ،قضية من القضايا التي تريد إثارتها ةتستطيع اإلشارة إلى أي
 القراءةيستطعن  اتألن المتدرب ؛عند استعمال المادة المساندة ال تقم بقراءتها. 
 عند إعداد ( أوراق عرضFlip Chartلشفافية )،  تجنب وضع كثير من النقاط على اللوحة ألن وجود

 ويؤكدها. ،جودة الكلمات فياألبيض يؤثر الفراغ 
  وتتأكد أنهن يفهمن المطلوب  ،تهنمناقشاأثناء عملهن كي تسمع في  اتل بين المتدرباقم بالتجو

ذا وجدت نفسك طرًفا في  المجموعات فال تظهر بمظهر الخبير الذي  حديثفهًما صحيًحا، وا 
ذا وجدت إحدى المجم وعات نفسها عالقة في إحدى يمتلك اإلجابات الصحيحة ويعطيها، وا 
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ذا فعلت ذلك اثنتينفال بأس من تقديم فكرة أو  ؛القضايا انتقل بعدها ف؛ لدفع العمل إلى األمام، وا 
 بسرعة إلى مجموعة أخرى.

  ن ،حسب الوقت المحدد لبداية الجلسة الثانية ،وبدقة االستراحةابدأ الجلسة الثانية بعد كن تلم  وا 
 .جميعهن حاضرات اتالمتدرب

  ئهاأثنا تحق ق فياحرص دائًما على أن تنهي الجلسة بمالحظة إيجابية ومراجعة للتعل م الذي. 
  

 
 

 
 
 
 



10 

 

 

 اليوم التدريبي األول
 المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال والنتاجات العامة

    بمنهاج رياض األطفال تاجات العامة والخاصةنوال األولى: اإلطار العامالجلسة 
 
 

اج العام للجلسة:النت  
.مفهوم اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة في مرحلة رياض األطفال تعرُّف  

 
:النتاجات الخاصة  

:على يكن  قادراتأن  متدرباتيتوقع من ال   
 ف  .والنتاجات العامة والخاصة ،مفهوم اإلطار العام تعرُّ

 أسس إعداد وثيقة المنهاج. تعرُّف 

 والخاصة في مرحلة رياض األطفال النتاجات العامة تعرُّف.   

 
     

:)الربط( التهيئة والتعلم القبلي  

السؤالين اآلتيين:طرح    
 

الروضة؟ سن  في النمائية هي خصائص األطفال  ما  
هي المواضيع التي يتم تعليمها لألطفال في مرحلة الروضة؟ ما  
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.لمنهاج الوطني التفاعليا: رئيسالموضوع ال  
    .تاجات العامة والخاصةنفرعي: الالموضوع ال

  دقيقة. 30: مدة النشاط             .(1) رقم النشاط:
 األولى.الجلسة:              .اسم النشاط: مسوغات منهاج رياض األطفال

 المقدمة:
  ".مسوغات"لمة كتعريف  في نلهعلى ذكر أي كلمات تخطر  متدرباتتحفيز ال :والتحفيز التهيئة

مسوغات منهاج رياض األطفال.  تعرُّف :اطهدف النش  
 التعلم القبلي: مفهوم المنهاج.  

 ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط
 .عاديةملونة و أقالم و ، A4ورق و 

 اإلجراءات:
 كلمةلها ويكتب في داخ ،دائرة حولها خطوط (Flip Chart)العرض ورق يرسم المدرب على   -
 معنى هذه الكلمة.ذكر  متدرباتال يطلب إلىوبطريقة العصف الذهني "، مسوغات"
.متدرباتلإليها ا تتوصليدون المدرب جميع الكلمات، ويستطيع إضافة كلمات أساسية إذا لم  -  
  ، متدرباتالمدرب اليناقش  -
تكتب المتدربات ل بحيث تخرح إحدى ،ٌاإلحابات على ورق العرضتقوم المجموعات بكتابة  -

  يقوم المدرب مع المتدربات بصياغة االجابة الصحيحة.بتسلسل ثم االجابات 
(.   1النشرة رقم ) .المدرب المسوغات يعرض -  

 التقويم
طفال.رياض األمنهاج مسوغات في  متدرباتيقوم المدرب بمتابعة أداء الالموقف التقويمي:   

.الورقة والقلم ية:ستراتيجاإل  
.قصير اختباراألداة:   
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.لمنهاج الوطني التفاعليا  :رئيسالموضوع ال  
    .تاجات العامة والخاصةنالموضوع الفرعي: ال

 دقيقة. 30: مدة النشاط                .(2) رقم النشاط:
    األولى.الجلسة:         .اسم النشاط: اإلطار العام لمنهاج رياض األطفال

 المقدمة:
  عصف ذهني.يز: والتحف التهيئة

اإلطار العام لمنهاج رياض األطفال. تعرُّف :هدف النشاط  

.  مسوغات منهاج رياض األطفالالتعلم القبلي:   
 ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

 عادية.ملونة و أقالم و ، A4ورق و 
 اإلجراءات:

.مكونات اإلطار العامفي /أ( 2يعرض المدرب النشرة رقم ) -  
مكونات اإلطار العام.في  متدرباتيناقش المدرب ال -  
./ب(2النشرة رقم ) .مهمات العملعليهن ثالث مجموعات، ويوزع  متدرباتيقسم المدرب ال -  
.إلى مجموعتهاكل مجموعة المجاالت التي أسندت  ةمنسقتعرض  -  
.تلك المجاالتسائر المتدربات في يناقش المدرب  -  
."المجاالت والمحاور"/ج( 2يعرض المدرب النشرة رقم ) -  

 التقويم
.مهمات العملفي  متدرباتمالحظة أداء الالموقف التقويمي:   

الورقة والقلم. ية:ستراتيجاإل  
اختبار قصير. األداة:   
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.لمنهاج الوطني التفاعلي: ارئيسالموضوع ال  
    .تاجات العامة والخاصةنالموضوع الفرعي: ال

                                        دقيقة. 30: مدة النشاط                                           .(3) رقم النشاط:
األولىالجلسة:              النتاجات العامة والنتاجات الخاصة.اسم النشاط:    

 المقدمة:
  عصف ذهني. :والتحفيز التهيئة

.النتاجات العامة تعرُّف :هدف النشاط  
النتاجات الخاصة.تعرُّف                 

.اإلطار العام لمنهاج رياض األطفال التعلم القبلي:  
ورق و  ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

A4 ، ملونة وعاديةأقالم و. 
 اإلجراءات:

عن  متدرباتويسأل ال ،عرضالورق على  "ج خاصنتاو"، "نتاج عامو"، "نتاج" :يكتب المدرب -
 معانيها.

 .بينهافي الكلمات السابقة والعالقة  متدرباتيناقش المدرب ال -

 /أ(.3النشرة رقم ) .النتاجات العامة والنتاجات الخاصةو  النتاج اتيعرض المدرب تعريف -

 جات العامة والخاصة.بالنتا المتعلقاإلطار العام  وثيقة مننسًخا  متدرباتالعلى المدرب يوزع  -

 مجموعات. متدرباتيقسم ال -

 .(ب/3) النشرة رقم .مهمات العملعليهن يوزع  -

 .  ويبدأ النقاش ،نتائج عمل المجموعة ةر يسكل متعرض العمل مهمات بعد االنتهاء من  -
 التقويم

.مهمات العملفي  متدرباتالموقف التقويمي: مالحظة أداء ال  
الورقة والقلمية: ستراتيجاإل  
اختبار قصير  األداة:   
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.الوطني التفاعليالمنهاج  رئيس:الموضوع ال  

.النتاجات العامة والخاصة :الموضوع الفرعي  
  دقيقة. 30: مدة النشاط                      .(4) رقم النشاط:
 األولى.الجلسة:           كيفية تحويل النتاج الخاص إلى أنشطة صفية.اسم النشاط: 

 المقدمة:
ن تقدم أيمكن  التي النتاجاتكتابة مجموعة من  متدرباتال يطلب المدرب إلى :والتحفيز التهيئة
   .في مرحلة رياض األطفال ،لألطفال

.كيفية تحويل النتاج الخاص إلى أنشطة صفية تعرُّف :هدف النشاط  
  .فالخصائص األطفال في مرحلة رياض األطو  ،التعلم القبلي: محتويات وثيقة المنهاج

بطاقااات صااغيرة و فر للماادرب فااي البيئااة المحيطااة، اساالة أو مااا يتااو و أوراق، و أقااالم،  :أدوات النشاااط
 على كل واحدة منها نتاج خاص يغطي جميع المجاالت.ُكتب 

 اإلجراءات:
 مجموعات. متدرباتيقسم المدرب ال -

 ةميسار كال  يطلاب إلاىثام  ،يضاع المادرب البطاقاات المادون عليهاا النتاجاات الخاصاة فاي سالة -
 .يًّامجموعة اختيار بطاقة عشوائ

يمكاان ماان خاللهااا تحقيااق النتاااج الخاااص الااذي  ،يكلااف الماادرب كاال مجموعااة بتصااميم أنشااطة -
 .عشوائيًّا اختير

النقااش فاي مادى تحقياق النتااج ويبادأ  ،تصميمهاجرى المجموعة األنشطة التي  ةر سيمتعرض  -
 من خالل هذه األنشطة.

وعمااال أنشاااطة  ،مااارة أخااارى االختياااار إعاااادة يطلاااب المااادرب  ،بعاااد مناقشاااة جمياااع المجموعاااات -
 .اختيارهجديدة في ضوء ما تم 

 التقويم
طلب ي ،متدرباتالموقف التقويمي: بعد عرض مجموعة من النتاجات العامة والخاصة على ال

  .لمحاور محددة ةكتابة نتاجات عامة وخاص المدرب إليهن
.الورقة والقلمالورقة والقلم. ية:ستراتيجاإل  
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.اختبار قصيراألداة:   

 

 

 

 

 التقويم الختامي: 
 طرح اآلتي:

خاصة من خالل عملك مع فئة األطفال في مرحلة الروضة، ضعي قائمة النتاحات العامة وال
 لهذه الفئة.

  
 

 االمتداد: 
ترحي بعد االطالع على اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لرياض األطفال في األردن، اق

إضافته إلى اإلطار؛ من خالل الرجوع إلى األطر األخرى للدول المجاورة.ما يمكن   
 

 
 

 المراجع: 
1: ERfKE: Educational Reform for Knowledge Economy 

 2: ERSP: Education Reform Support Program 
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 اإلطار النظري والنشرات
النتاجات العامة والخاصة )

(لمرحلة رياض األطفال  
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(1نشرة رقم )ال  
 

:المسوغات  
 

م بتبني إعداد سباب التي من أجلها قامت وزارة التربية والتعليهي المبررات واأل   
:بما يأتيتتمثل و  ،منهاج رياض األطفال  

 
 األولىأن السنوات  ،أكدت الدراسات واألبحاث الخاصة بعلم نماء الطفل 

 من حياة الفرد هي مرحلة مهمة في بناء شخصيته في المستقبل.

 بدًءا  ،ن في مجال الطفولة جميعهمتوحيد الرؤى التربوية في أذهان العاملي
ليصل الجميع  ؛من واضعي السياسات التربوية وانتهاء بالمعلمات واألهل

 إلى تحقيق نفس األهداف التربوية لدى األطفال.

 لتحقيق العدالة  ؛تقديم منهاج موحد لجميع أطفال الرياض في المملكة
 وتكافؤ الفرص بين فئات األطفال في المجتمع األردني.  
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 اإلطار العام

 المجاالت

الديني –المجال األول:األخالقي   
االجتماعي -االنفعالي:المجال الثاني  

 المجال الثالث:اللغوي 
الصحي -الرابع:الجسميالمجال   

المعرفي -المجال الخامس: العقلي  
 المجال السادس: الجمالي

 
 
 

 
 

 المسوغات

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
/أ(2) النشرة رقم  

 مكونات اإلطار العام
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/ب(2) النشرة رقم  
 مهمة عمل

 
(1) مهمة عمل  

 
ماذا  ،"محاور"ويحتوي كل مجال على محتويات  ،لمنهاج رياض األطفال عدة مجاالتتوجد 

 ":محاور"تتوقعين أن تكون محتويات 
 ؟الديني –المجال األخالقي  .1

 ؟االجتماعي –مجال االنفعالي ال .2
 
 

(2) مهمة عمل  
 

توجد مجاالت عدة لمنهاج رياض األطفال، ويحتوي كل مجال على محتويات "محاور"، ماذا 
 تتوقعين أن تكون محتويات "محاور":

 ؟المجال اللغوي  .1

 ؟المعرفي –المجال العقلي  .2
 

 
(3) مهمة عمل  

 
ل مجال على محتويات "محاور"، ماذا توجد مجاالت عدة لمنهاج رياض األطفال، ويحتوي ك

 تتوقعين أن تكون محتويات "محاور":
  ؟الصحي - المجال الجسمي .1

 ؟المجال الجمالي .2
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/ج(2النشرة رقم )  
 المجاالت والمحاور

 

لق بالجوانب إضافة إلى المجاالت الستة التي تتع ،يشمل اإلطار العام لرياض األطفال المسوغات السابقة
:اآلتيوهي على النحو  ،ما قبل المدرسةالنمائية لطفل   
    :المحاور اآلتية:منه تفرع ت ،الديني –األخالقي  المجال األول 

 .سبحانه وتعالى عالقة الطفل باهلل الخالق  -1
 .صلى هللا عليه وآله وسلم عالقة الطفل بالرسول محمد  -2

 .منهًجا وسلوًكاوتطبيقها  ،فهم أخالق اإلسالم وتعاليمه  -3
 اآلتيةالمحاور منه تفرع ت ،االجتماعي – ياالنفعال ني:المجال الثا: 

 المكون الذاتي.  -1
 المكون االجتماعي.  -2

 :اآلتيةالمحاور تتفرع منه  ،اللغوي  المجال الثالث: 
 اللغة العربية.  -1
 .اإلنجليزيةاللغة   -2

 :اآلتيةالمحاور تتفرع منه  ،الصحي – الجسمي المجال الرابع: 
 امة.الصحة الجسمية والسالمة الع  -1
 المهارات الحركية الكبيرة. -2

 المهارات الحركية الدقيقة. -3

 اآلتيةالمحاور تتفرع منه  ،المعرفي – المجال الخامس: العقلي: 
 العمليات العقلية.  -1
 المعرفة العلمية.  -2

 المعرفة بالرياضيات.  -3

 اآلتيةالمحاور تتفرع منه  ،المجال السادس: الجمالي: 
 والتحرك اإليقاعي.الموسيقى   -1
 نون البصرية.الف  -2

 اللعب االجتماعي الدرامي.  -3
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/أ(3النشرة رقم )  

 
 
 

 نتاج:ال
التي يكتسبها الفرد بعد مروره بالخبرات والقيم واإلتجاهات هو الكفايات والمهارات 
 التعليمية المخطط لها.

 
 النتاج العام:

ضه بعد تعر وأداؤها، هي المهارات أو المعارف التي يتوقع من الطفل اكتسابها 
 العام الدراسي.في أثناء للخبرة التعليمية المخطط لها 

 
 النتاج الخاص:

بعد تمكنه من تنفيذ وأداؤها، هي المهارات التي يتوقع من الطفل اكتسابها  
 التي تنفذ من خالل البرنامج اليومي. ،األنشطة المخطط لها في الوحدة التعليمية
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 (ب/3النشرة رقم )
 (1) مهمة عمل

 
من خالل  ؛يرجى تصنيف النتاجات الخاصة وربطها بالنتاج العام المناسب لها ،بعد قراءتك للمادة المعطاة

 وضع رمزه أمام كل نتاج خاص:
 

 :له عالقة بالمجال اللغوي  نتاج عام
 

 محور الكتابة. -ذاتيًّا والتخطيط باتباع اإلرشادات  يقوم بالتخطيط الحر   -أ
 .محور القراءة - هاف أشكال الحروف وأصواتيتعر   -ب
 .محور االستماع -جي ًدا يطبق آداب االستماع  -ت

 نتاج خاص:
  .يذكر أسماء الحروف على نحو صحيح 
  مع له.تيستجيب لما يس 
  .يمأل الفراغات ويلون داخل األشكال المرسومة 
  .يجسد ما يسمع من خالل الحركة واللعب 
  األشكال أمامه. مقلًدا يخطط 
   أشعار وأناشيد وقصص، ويطلب تكرارها.يستمتع بما يسمع من 
  .يطابق بين صوت الحرف وصورة الشيء الذي يبدأ به 
  يميز بين الحروف بصورها المتنوعة. 
  اإلرشادات.وباتباع بحرية  يستخدم األلوان 
   ويتفاعل معها. شعار وأناشيد وقصص من تسجيله،أليستمع 
  .يتفاعل مع محيطه االجتماعي من خالل ما يسمع 
 ط بين صوت الحرف وشكله الكتابييرب. 
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 (2) مهمة عمل
 

من خالل  ؛يرجى تصنيف النتاجات الخاصة وربطها بالنتاج العام المناسب لها ،بعد قراءتك للمادة المعطاة
 وضع رمزه أمام كل نتاج خاص:

 
           :الصحي - ه عالقة بالمجال الجسميل نتاج عام

 ألساسية للمحافظة على صحته والوقاية من يطبق بعض الممارسات الصحية ا
 الصحة الجسمية والنفسية.   محور  - األمراض

 محور - يطور قدرته على التآزر البصري مع الذراعين والساقين 
 كبيرة.الحركية المهارات ال

 نتاج خاص:
  .يركل كرة مطاطية متوسطة الحجم على األرض 

والبناء  والحياكة، والدهان، شك الخرز،: ديهيمارس األنشطة التي تطور الحركات الدقيقة ل  -أ
 ... بالمكعبات والمركبات،

محور المهارات الحركية  –يظهر القدرة على التحكم بالعضالت الدقيقة لليدين والقدمين  -ب
 الصغيرة.

  سنانه. أ الخاصة به لتنظيف الفرشاةيستخدم وحده وباستمرار 
  ينة. مع ، مسافةً جانًبا وأماًمايحجل على قدم واحدة 
 .يستخدم مرحاض الروضة بطريقة الئقة وصحية 
  للتسلق.جهاًزا أو سلًما يتسلق 
 ينظف يديه قبل األكل وبعده. 
 يطور مهارة المسك باألصابع الثالث المسؤولة عن مسك القلم والتقاط األشياء. 
 .يعتني بنظافة مالبسه وحذائه 
  اعيًّاجم، ثم ثنائيًّاثم  ،قفًزا فرديًّاالحبل مستخدًما يقفز . 
   والكسور. ،الجروحو  التعامل مع حرارة الجسم،، كف بعض المفاهيم الصحيةيتعر 
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 (3) مهمة عمل
من  ؛يرجى تصنيف النتاجات الخاصة وربطها بالنتاج العام المناسب لها ،بعد قراءتك للمادة المعطاة

 خالل وضع رمزه أمام كل نتاج خاص:
 

 :له عالقة بالمجال الجمالي نتاج عام
 محور الفنون البصرية.  - وظف ما اكتسب من خبرات في تنفيذ أعمال فنيةي -أ
محور الموسيقى  - يستخدم اآلالت اإليقاعية واآلالت الموسيقية الموجودة حوله  -ب

 والتحرك اإليقاعي.
 محور االجتماعي الدرامي.ال - يشارك أصحابه في أداء األدوار المتنوعة باختياره -ت

 
 نتاج خاص:

  وحسب اإلرشادات. مع اإليقاع على نحو حر   يتحرك بتناغم 
  ،والحياكة ،والترقيع والصباغة، والتجميل، يتعامل الطفل مع الدهان، واللصق، والطباعة، 

 .اجماليًّ  اتعبيرً 
  ،أو يقلدها. يستخدم اآلالت اإليقاعية واآلالت الموسيقية إلصدار أصوات محدودة تخصه 
  ها مع الدور الذي اختاره. ويناغم ،يختار التعامل بمواد وأدوات 
  ًاجماليًّ  ايتعامل مع الروائح والمذاق تعبير . 
 اوتعقيدً  اليصبح أكثر تنوعً باختياره  ةيشارك في أداء األدوار المتنوع . 
 لما يسمعه.وتقليًدا  ،والمنغمة بنفسه ،يعرف كيفية إصدار األصوات من اآلالت اإليقاعية 
 والنجمة. ،البيضوي و  المستطيل،و  المثلث،و  المربع،و  ائرة،الد: يميز األشكال الهندسية البسيطة 
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  المقدمة:
الكتاب المرجعي  - على المنهاج الوطني التفاعلي بأجزائه والوسائل والمواد المرافقة له بالتدرييأتي     

األنشطة كتاب و  ،كتاب األنشطة العربيةو ، كتاب الطفل لألنشطة العمليةو  ،لمعلمة رياض األطفال
 ،رياض األطفال والخاصة لمنهاج العامةوالنتاجات  - البطاقات المتنوعةو ، الكتاب المصورو ، اإلنجليزية

 ًعامرجيشكل و  ،من خالل النظرة المتكاملة التي تحيط بأطره المختلفة ؛يتمتع في بنائه العام بالشمولالذي 
 ،ويعمل على رفع كفاءتها الوظيفية ،المعرفةبإطار تربوي يشبع حاجة معلمة رياض األطفال إلى  اًل متكام

 ؛داخل الروضة لغرض محددفي للطفل  تقدمفالمنهاج هو األنشطة التي  ؛بفكرهارتقاء الواوتنمية ذاتها 
 . من خالل الخبرة المباشرة

   
 :النتاج العام للجلسة

 سية.اوتصميم عينات در  ،على صياغة النتاجات العامة والخاصة متدرباتالتطوير قدرة 
 

 :النتاجات الخاصة
  وثيقة المنهاجمن سية منبثقة اتصميم عينات در.  

 أسس تطوير المنهاج الوطني التفاعلي تعرُّف.   

 محتويات المنهاج الوطني التفاعلي والحقيبة المرافقة تعرُّف. 
 

 (:الربط)التهيئة والتعلم القبلي 
في مرحلة النمائية معرفة خصائص األطفال و  مة والخاصة،االمفاهيم ذات العالقة بالنتاجات الع تعرُّف

  .رياض األطفال
 

 
 
 

(2) الجلسة الثانية  

ةتطبيقات عملية على العينات الدراسي  
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.الوطني التفاعليالمنهاج : رئيسالموضوع ال  

.النتاجات العامة والخاصةالموضوع الفرعي:   

  دقيقة. 03: مدة النشاط                            .(1) رقم النشاط:  
 .سة: الثانيةالجل         .سيةااسم النشاط: العينات الدر 

 المقدمة:
عرض محتويات وثيقة المنهاج. :والتحفيز التهيئة  

.سيةاطريقة إعداد العينات الدر  تعرُّف :هدف النشاط  
تعرُّف عناصر العينات الدراسية.                

  .صياغة األهداف السلوكيةو التعلم القبلي: النتاجات العامة والخاصة، 
ورق و  ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) هاز عرضجو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

A4 ، وملونة. أقالم عاديةو 
 اإلجراءات:

كيف ننفذ محتويات وثيقة المنهاج؟ اآلتي: يطرح المدرب السؤال   _  
.السؤال المطروحفي  ايجري المدرب نقاشً   _  
  .النتائج المتفق عليها من خالل النقاش متدرباتالتسجل  _ 
    (.1)نشرة رقمالسية من خالل ارب مجموعة من العينات الدر يعرض المد  -

 التقويم
سية. االموقف التقويمي: كتابة عناصر العينة الدر   

.والقلمالورقة  ية:ستراتيجاإل  
  .األداة: اختبار قصير
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.الوطني التفاعليالمنهاج : رئيسالموضوع ال  

   .النتاجات العامة والخاصة الموضوع الفرعي:

 دقيقة. 40 :مدة النشاط                                        .(2) قم النشاط:ر 
 .الثانية الجلسة:              .سيةاعملي على العينات الدر تطبيق اسم النشاط: 

 المقدمة:
منهاج اشتقاق مجموعة من النتاجات العامة والخاصة من أحد المحاور األساسية ل :والتحفيز التهيئة
.ة رياض األطفالمرحل  

  .سية المشتقة من وثيقة المنهاج لرياض األطفالاإعداد العينات الدر  :هدف النشاط
.سلوكيةأهداف صياغة القدرة على التعلم القبلي:   
ورق و  ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

A4 ، وملونة. أقالم عاديةو 
 اإلجراءات:

.مجموعتين متدرباتالالمدرب سم قي  _  
 لمحور من محاور ،كل مجموعة اشتقاق مجموعة من النتاجات العامة والخاصة يطلب المدرب إلى  -

 منهاج رياض األطفال.
  .سابقةفي الخطوة الاختيرت سية للنتاجات التي اعداد عينات در إ كل مجموعة  يطلب المدرب إلى  -
 .(Flip Chart)عرض رق و على تعرض كل مجموعة النتائج   -

 التقويم
.متدرباتعمل ال م المدربيقو   ؛سيةاكتابة العينات الدر جرت في شات التي بعد المناقالموقف التقويمي:   

: الورقة والقلم. ية:ستراتيجاإل  
.اختبار قصير :األداة  
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   .المنهاج الوطني التفاعلي :رئيسالموضوع ال
   .والخاصة النتاجات العامة الموضوع الفرعي:

 دقيقة. 25: مدة النشاط                   .(3) رقم النشاط:
 .الجلسة: الثانية          .اسم النشاط: أسس تطوير المنهاج الوطني التفاعلي

 المقدمة: 
  حول مفهوم كلمة )أسس(. مناقشة جماعية :والتحفيز التهيئة

.المنهاج الوطني التفاعلييبنى عليها التي ألسس العامة ا تعرُّف :هدف النشاط  
خصائص المنهاج الوطني التفاعلي. تعرُّف                

  .النتاجات العامة والخاصةو الروضة، سن  في النمائية لألطفال خصائص الالتعلم القبلي: 
ورق و  ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

A4 ، ونةومل أقالم عاديةو. 
 اإلجراءات:

  .كبر قدر ممكن من الكلمات تتعلق بكلمة "أسس"أأعطي  :اآلتييطرح المدرب  -
النتائج. متدرباتالوتسجل  ،ائج التي تم عرضهاتالنفي  ايجري المدرب نقاشً  -  
طني أسس بناء المنهاج الو  األولىالمجموعة  يطلب المدرب إلىو  ،مجموعتين متدرباتتقسيم ال -

ن المجموعة الثانية خصائصه.وم ،التفاعلي  
.عرضالورق تعرض كل مجموعة النتائج على  -  
بين المجموعتين. ايجري المدرب نقاشً  -  
    .(2نشرة رقم )اليعرض المدرب النتائج من خالل  -

 التقويم
 ،لي وخصائصهالموقف التقويمي: بعد االطالع على أهم األسس التي يبنى عليها المنهاج الوطني التفاع

.كتابتها متدرباتال لب إلىطيُ   
.الورقة والقلم ية:ستراتيجاإل  

راختبار قصياألداة:   



29 

 

 
.الوطني التفاعليالمنهاج : رئيسالموضوع ال  

   .النتاجات العامة والخاصة:  الموضوع الفرعي

  دقيقة. 25: مدة النشاط                     .(4) :رقم النشاط
 .الجلسة: الثانية  .ي التفاعلي والحقيبة المرافقةاسم النشاط: محتويات المنهاج الوطن

 المقدمة: 
.الحقيبة التعليمية مفهوم حول  مناقشة جماعية :والتحفيز التهيئة  

.محتويات المنهاج الوطني التفاعلي فتعرُّ  :هدف النشاط  
                  .الحقيبة التعليمية المرافقة تعرُّف محتويات               

   .الوسائل التعليميةو  ،لقبلي: مفهوم المنهاجالتعلم ا
ورق و  ،(Flip Chart)عرض ورق و ، Data Show)) جهاز عرضو جهاز حاسوب،  :أدوات النشاط

A4 ، وملونة أقالم عاديةو. 
 اإلجراءات:

  ؟التعليمية ةما هي الحقيب :اآلتييطرح المدرب السؤال  -
  .متدرباتمع ال ايجري المدرب نقاشً  -
.مجموعتين متدرباتقسم الي -  
وعة تدوين محتويات المنهاج الوطني التفاعلي، ومن المجم األولىالمجموعة  يطلب المدرب إلى -

 الثانية تدوين محتويات الحقيبة التعليمية المرافقة.
عرض.الورق تعرض كل مجموعة النتائج من خالل  -  

   .(3نشرة رقم )الج من خالل ثم يعرض المدرب النتائ ،بين المجموعتين ا_ يجري المدرب نقاشً 
 التقويم

 ،يمية المرافقةالموقف التقويمي: بعد االطالع على محتويات المنهاج الوطني التفاعلي والحقيبة التعل
  .هذه المحتويات متدرباتالتكتب 

الورقة والقلم. ية:ستراتيجاإل  
.اختبار قصيراألداة:   
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لتقويم الختامي:ا  
 ج األطفال في مرحلة الروضةصم مي عينة دراسية من منها.   
  ما هي محتويات المنهاج الوطني التفاعلي والحقيبة المرافقة؟ 

 
 االمتداد: 

هاج من خالل معرفتك بخصائص األطفال في مرحلة رياض األطفال؛ طو ري محتويات المن
 الوطني التفاعلي في ضوء التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة. 

 
 المراجع:

 
  وزارة التربية والتعليم،  ،(2006) ،العام والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج رياض األطفالاإلطار

 إدارة المناهج والكتب المدرسية.
 وزارة التربية والتعليم، إدارة المناهج والكتب  ،(2011) ،الروضة ةالكتاب المرجعي لمعلم

 المدرسية.
 ة التربية والتعليم، إدارة المناهج والكتب وزار  ،(2011نشطة العملية لمعلمة الروضة، )ألدليل ا

 المدرسية.
 ( دليل تدريب المنهاج الوطني التفاعلي، وزارة التربية والتعليم، إدارة 2004الفريق الوطني ،)

 المناهج والكتب المدرسية، األردن: عمان.
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 اإلطار النظري والنشرات
تصميم العينات الدراسية )

(والمنهاج الوطني التفاعلي  
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 الخطة اليومية لمعلمة رياض األطفال

 

 
 

 

 أنـا وروضـيتاسـم الوحـدة:             

.................اسم الموضوع:   

( الحرف )ت(2الرقم )  

التاريخ:    /    /      ........اليوم 

 الشعبـــة

تالفعاليــا الرقم  النتاجـات الخـاصـة 
المواد 

واألدوات 

والتجهيزات 

)مصادر 

 التعلم(

 إستراتيجيات
 التدريـس

طــــةاألنش التقويــم  

يةاإلستراتيج طاسم النشا األداة  صفحة  
 النشاط

 الزمن

1.  استقبال 
 األطفال 

 
 
 

 .يلقي التحية ويرد عليها 
 .يستجيب لما يسمع 

 .يتفاعل مع أقرانه بإيجابية 

  يختاااااار نشااااااط مااااان بااااااين
 خيارات متعددة.

  يضااع ادواتااه الشخصااية  ااي
 مكانها.

األركان 
 التعليمية

 لم من ـالتع 
خالل   

 األنشطة:
 اب ـــاأللع. 1
 لم  ي ـالتع 
 مجموعات:     
 المناقشة.. 1

  

2 )
 المالحظة:

. مالحظة 1  
. تلقائية      

 
الحظة م. 2  

منظمة.      

سجل 
 قصصي 

 
 

 استقبال
 األطفال 

 7:45 -
8:00 

2. احللقة  
ةالصباحي  

 .يذكر اليوم والتاريخ والسنة 

 .يتفقدحضور وغياب أقرانه 

  نفعالياااة يسااامي الحاااا ت ا 
المختلفاااة التاااي يشاااعر بهاااا: 
الفرح، والخوف، والغضب، 

 والدهشة، ... 

  :يصااف حالااة الجااو اليوميااة
 مشمس، غائم، ماطر، ... 

  يختااااااار دورال ماااااان خااااااالل
 األيدي المساعدة

  يسااااتمع الااااف قصااااة حاااارف
 التاء.

  ياااذكرالكلمات التاااي تحتاااوي
 علف حرف التاء

  يعيد سرد قصة حارف التااء
 بلغته.

اللوحات 
بتة:الثا  

لوحة 
 الحضــور 

       
 والغيـاب.
لوحة 

 الطقــس.
لوحة 

 المشـاعر.
أيام لوحة 

 األسبوع.
لوحة 

 األيـــدي 
      

 المساعـدة.
قصة حرف 

 التاء.

 ي التعلم 
 مجموعات:

 المناقشة-1 
التدريس 

:لمباشرا  
 . أسئلة وأجوبة.2
. البطاقات 8

 الخاطفة

3 )
 التواصل:
 

أسئــلة   -1
 وأجوبـة.
     
 

  
 

قائمة 
 الرصد

قصة 
ر  احل

 ت

162 8:00-
8:20 
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3. طاوالت  
ن األنشطة واألركا

1  

 يسمي األشياء أبمسائها.
يح.يلفظ حر  التاء بشكل صح  
حنو  يذكر اسم احلر  وصوته على

 صحيح.
، يلفظ الكلمات: متساح، ومتر
ح.وبيت، وتفاح، بشكل صحي  

صورة.يطابق الطفل بني الكلمة وال  
 لة مراعًيا آدابجييب عن األسئ

 احلديث.
من  حيدد األطفال السلوك السليم

 السلوك غري السليم. 
  حيبهايعرب األطفال عن األشياء اليت

 واليت ال حيبها ابلرسم.
 

صندوق 
 المفاجآت

بطاقات 
الصور 
والكلمات 
 والحرف.  

كتاب 
األنشطة 
باللغة 
 العربية.

 

 

 ورق أبيض 

 أقالم ملونة

 

التعلم من 
خالل 
:األنشطة  

. األلعاب.1  

. تقديم 4
عروض 
 شفوية

.. التدريب5  

التدريس 
 المباشر:

. كراس 3
عمل / 
أوراق 
 عمل. 

العمل  -5
 ي المنهاج 
 التفاعلي.

 . البطاقات8
 الخاطفة. 

_المال2
 حظة:

2-
المالحظة 
 المنظمة

 4-
مراجعة 
 الذات:

_ملف 3
 الطالب 

 

قوائم 
 الرصد

الكلمة 
 والصورة

 

 

 

 

 

أحب و  
 أحب

 ي  28
اب كت

 األنشطة 

162  
دليل 
 األنشطة

 

 

 

162 

8:20_
9:40 

4_ تلفة.يعتاد البسملة يف مواقف خم اإلفطــار   
ري يشارك برضا وقبول يف حتض

 املائدة.
 يستخدم أدواته اخلاصة.
 يتناول طعامه بنفسه.

 حيمد هللا تعاىل على نعمه.
 يسهم يف نظافة روضته.

ده .ينظف يديه قبل الطعام وبع  

وجبة الطفل 
 ا عتيادية

_ التعلم 3
 ي مجمو 
 عات:

 

التعلم -3
التعاوني 
 الجماعي. 

_المال2
 :حظة

.مالحظ2
 ة منظمة

 

سلم 
 التقدير

_9:40 163 اإل طار
9:55 

5_ ةالساحة اخلارجي   خيرج إىل الساحة بنظام 
 خيتار نشاطًا من بني خيارات

 متنوعة.
 يشد احلبل مع فريقه.

 
 
  

موجودات 
الساحة 
 الخارجية

ي لم  _التع3
 مجموعات:

.التعلم 3
التعاوني 
 الجماعي

المالحظة
: 

1-
المالحظة 

ية.التلقائ  

2-
المالحظة 
 المنظمة.

 

 _ قوائم4
 الرصد

 ألعاب حرة

 

164 10:0 
_10:25  

6_ أنشطة اللغة  
 اإلجنليزية

Understand the 

meaning of words by 

pictures. 

Recognize the 

concept of uppercase 

and lowercase of the 

alphabet. 

Distinguish letters 

from words. 

ة بطاقة كبير
ُكتب عليها 
كلمة 

(book)

الحرف األول 
  يها ملون.
أوراق عمل 
للكلمة 
 مفرغة.

ماذج منوعة ن
 للكتب.

 التعلم  ي
 مجموعات:

التعلم من 
خالل 
 األنشطة:

_ األلعاب1  

3 _
.التواصل  

1 .
 المقابلة.

2 .
األسئلة 
واألجوبة

. 

سلم 
 التقدير

 

(Book) 

 

164 10:300_
11:00 



34 

 

 

Follow words from 

left to right and from 

top to bottom on the 

printed page .(trace 

with fingers while 

pronouncing sounds). 

 

 

7_  
 
 
 
 
 
 
 
 
8_  

طاوالت 
ن األنشطة واألركا

2 
 
 
 
 
 
 

القصة 
 واالسرتجاع

يتعر  مفهوم العدد    
(2-1طيًّا من ))يعد األرقام من  

. يطابق األعداد ببطاقات صور   
.(2يشكل أشياء متثل الرقم )  

 
 
 
 
 

قصة.جيلس هبدوء يف أثناء سرد ال  
  أثناء سرديستخدم تواصًًل بصرًّيًّ يف

 القصة.
 يستمع لقصة نزول القرآن.
سمعه.يبدي تفاعًًل مناسًبا مع ما ي  
 جييب عن األسئلة مراعًيا آداب

 احلديث.
 
 

 مكعبات
يارات سو 

 صغرية
 وقطع حجارة

 صغرية
قروش و   

وكتاب 
األنشطة 
.ربيةابللغة الع  

 
 

 احلاسوب
CD  اان
 وروضيت

 

 التعلم من
خًلل 
 األنشطة:

1- 
 األلعاب

. القصة2  
ب. التدري5  
 
 
 
 

 التعلم من
خًلل 
 النشاط:

القصة.-2  

4 .
مراجعة 
 الذات.
1 .

 التقومي
 الذايت.
. ملف 2

 الطالب.
 
 
 

:التواصل  
2- 

أسئلة 
.جوبةوأ  

سًلمل 
رالتقدي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ورة متييز ص
( 2العدد )
ةالكتابي  

 
 
 
 
 
 

 قصة نزول
 القرآن

165 
 
 
 
 
 
 
 
 
165 

11:00_
12:05 

 
 
 
 
 
 
 

12:05_
12:30 
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فقط إلستراتيجية التدريس وإستراتيجية التقويم وأدواته.  يكتب الرقم    

 

.الفعاليةمالحظة: احتفظي بملف )حقيبة( األنشطة وأوراق العمل وأدوات التقويم التي استخدمت في تنفيذ   

م. 2011التاريخ:    /    / .................................مديـرة المدرسـة / االسم والتوقيع:   

م. 2011التاريخ:    /    / .................................لتربوي/ االسم والتوقيع: المشرف ا  

 
 

 التأمل الذاتي: 
أشعر بالرضا عن: 

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

 صعوبات واجهتني:

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

 اقتراحات للتحسين:

.......................................................................................................................................
.................................... 
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(2رقم )النشرة   
:تطوير المنهاج الوطني التفاعلي أسس  

.همهدف تشجيع األطفال على تحقيق ذواتستت ،توفير بيئة تربوية غنية بالمثيرات -    

توفير  - - ،المحيطة بهملبيئة اا يؤدي إلى اكتشافهم م  الطبيعي م األطفال في تعزيز فضولاإلسهام  - 
 .يسوده األمان والثقة والمحبة الخبرات في جو  

  عند األطفال.تنمية االستعداد للتعلم  -

أكاادت الدراسااات واألبحاااث الخاصااة بعلاام نماااء الطفاال أن الساانوات األولااى ماان حياااة الفاارد هااي مرحلااة  -
 مهمة في بناء شخصيته في المستقبل.

توحياااد الااارؤى التربوياااة فاااي أذهاااان العااااملين فاااي مجاااال الطفولاااة جمااايعهم بااادءا مااان واضاااعي السياساااات  -
 التربوية وانتهاء بالمعلمات واألهل ليصل الجميع إلى تحقيق نفس األهداف التربوية لدى األطفال.

ين فئاات األطفاال تقديم منهاج موحد لجميع أطفال الرياض في المملكة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص با -
 في المجتمع األردني.  

 
 

 :المنهاج الوطني التفاعلي خصائص
 والمرونة والتوازن. يراعي التكامل والشمولية -
 فال وحاجاتهم النمائية.طيراعي قدرات األ -
 ينمي لدى األطفال مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت. -
هااارات وخباارات جدياادة تشااكل لااديهم مو  ينطلااق ماان خباارات األطفااال السااابقة، ويضاايف إلاايهم معلومااات -

 دينية وجسمية.-انفعالية وأخالقية-قاعدة معرفية واجتماعية
 يعمل على تنمية إحساسهم بالكفاءة في أثناء العمل. -
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(3)نشرة رقم ال  
ة رياض األطفال:الطبعة المطورة لمرحل / المرفقة في الحقيبة التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي المواد    

:تيةآلاات من المحتويطفال ألاتتكون الحقيبة التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة رياض   
 

 (.2ج + 1المنهاج الوطني التفاعلي / كتاب األنشطة باللغة العربية )ج -
 .المنهاج الوطني التفاعلي / الكتاب المرجعي لمعلمة رياض األطفال -
 .الكتاب المصور رياض األطفال ،ةالمنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطور  -
 .بطاقات المقاطع رياض األطفال ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 .بطاقات الصور للوحدات ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 بطاقات الكلمات. ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 بطاقات األحرف. ،المطورة المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة -
 بطاقات رسوم كلمات. ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 لوحة الحروف. ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 لوحة األعداد. ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 اد.بطاقات رسوم األعد ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 بطاقات األعداد. ،المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 كتاب أنشطة الطفل العملية لمعلمة رياض األطفال.، المنهاج الوطني التفاعلي / الطبعة المطورة -
 .طفالألاالبرمجيات التعليمية لمرحلة رياض  -

 
-National Interactive Curriculum Revised Edition My Numbers kindergarten.   
-National Interactive Curriculum Revised Edition My Letters  kindergarten.  
-National Interactive Curriculum Revised Edition Words Flashcards 
kindergarten.  
-National Interactive Curriculum Revised Edition Letters Flashcards 
kindergarten.  
-National Interactive Curriculum Revised Edition Number Flashcards  
kindergarten.  
-National Interactive Curriculum Revised Edition English language Activities 
kindergarten.  
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-National Interactive Curriculum Revised Edition Pictures of  Numbers 
Flashcards kindergarten.  

National Interactive Curriculum Revised Edition pictures Flashcards 

kindergarten.   

 
 

 :مواد إضافية 
 إدارة /دليل األنشطة التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة باستخدام خامات البيئة./وزارة التربية والتعليم

 التعليم/مديرية الطفولة.
 إدارة التعليم/مديرية الطفولة./الطفولة المبكرة/وزارة التربية والتعليم األلعاب الشعبية في مرحلة 
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 ثانياليوم التدريبي ال
 تحليل المحتوى 

 

 :المقدمة
 

 تحليل مليةفع التدريس، في العشوائية عن بعيًدا مكتوًبا منظًما تخطيًطا التعليمية العملية تتطلب

ن التي المعرفة تنمية في تسهم التي األساسية المهارات من تعد   المحتوى   أساليب تطوير من المعلم تمك 

 يتطلب وهذا والتقويم، للتنفيذ قائالطر  أفضل واقتراح ،واإلمكانات اإلجراءات أفضل خالل من ؛تدريسه

 األساسية العناصر تحديد إلى يؤدي اموضوعيًّ  وصًفا تصفه التي مكوناته إلى التعليمي المحتوى  تجزئة

 والمواد   ستراتيجياتإلوا األهداف وتحليل ،للمتعلم المدخلي والسلوك ،التعليمي المحتوى  لوأشكا ،للتعليم

 كفاءة من ويزيد لتدريسا إلى موجًها التحليل يصبح إذ ؛المناسبة التقويم قائوطر  ،التعليمية والوسائل

 المتعلمين. بين الفردية الفروق  مواجهة في المعلم
 

 النتاجات العامة للجلسة
اعلي. ن المتدربات قادرات على تعرُّف كيفية تحليل محتوى وحدات المنهاج الوطني التفأن تكو   

 
 :خاصةالالنتاجات 

 أن تكون المتدربات قادرات على:
 المحتوى. تحليل 
 المحتوى. تحليل أغراض تحديد 

 المحتوى. تحليل خصائص معرفة 

 المحتوى. تحليل عناصر بين التمييز 

 المحتوى  تحليل مهارة اكتساب. 

 التفاعلي الوطني المنهاج وحدات من لوحدة محتوى  تحليل إعداد. 
 

 

 (: الربط) التهيئة والتعلم القبلي

 

 .معرفة عناصر تحليل المحتوى
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 الموضوع الرئيس: التخطيط.

 الموضوع الفرعي: تحليل المحتوى.
 دقيقة. 40 مدة النشاط:                                             (.1)رقم النشاط: 

 .اسم النشاط: مفهوم تحليل المحتوى.                           الجلسة: األولى

 :المقدمة
طرح سؤال حول موجودات البيئة المادية؟ ثم تصنيف البيئة المادية إلى مواد)خشبية، بالستيكية،  :والتحفيز التهيئة

 ...الخ(. 
 

 .حتوى تعريف المتدربات مفهوم تحليل الم :النشاط هدف

 هل يوجد ارتباط بين تحليل المحتوى والتخطيط للتدريس؟: القبلي التعلم
 هل يعد  تحليل المحتوى خطوة في عملية إعداد االختبار التحصيلي؟                   

 .، وجهاز حاسوب((Flip Chart أوراق عرضو ، تخطيط : أقالمالنشاط أدوات
 :اإلجراءات

 .ق المتعارف عليهاائالطر  ىحدإب رباعيةً  جموعات  المتدربات م المدرب  وزيعي  -
 ويطلب إليهن اإلجابة عن السؤال اآلتي:   

  ما المقصود بتحليل المحتوى؟    

  ( من خبراتهم الشخصية.تحليل المحتوى ) مفهومبصياغة تقوم المتدربات  -

  أ(.1. النشرة رقم )مفهوم تحليل المحتوى  فيإدارة حوار/  

  للتغذية الراجعة تدرباتعلى الم/ب( 1رقم )توضيحية النشرة المدرب اليوزع. 
 :التقويم

 الموقف التقويمي: تعر ف المتدربات مفهوم تحليل المحتوى.
 اإلستراتيجية: ورقة وقلم. 

 األداة: توجيه السؤال: ما مفهوم تحليل المحتوى؟        
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 الموضوع الرئيس: التخطيط.

 ى.الموضوع الفرعي: تحليل المحتو 
 دقيقة. 40(                                                                    مدة النشاط: 2رقم النشاط: )

 اسم النشاط: أهداف تحليل المحتوى.                                                 الجلسة: األولى.

 :المقدمة
 وغاية، لَِّم خلق هللا اإلنسان؟ التهيئة والتحفيز: لكل شيء في الحياة هدف 

 :هدف النشاط

 أهمية تحليل المحتوى. تعرُّف 
 غايات تحليل المحتوى. تعرُّف 
 مراجعة سريعة، ما تحليل المحتوى؟ رتب موجودات ملف المعلم: القبلي التعلم
 .، وجهاز حاسوب((Flip Chart أوراق عرضو ، تخطيط : أقالمالنشاط أدوات

 :اإلجراءات
  ب المتدربات مجموعات.يقسم المدر 
  الطلب إلى المتدربات في المجموعات كتابة أهم ثالث قضايا سيركزن عليها، في أثناء تدريسهن المنهاج الوطني

 التفاعلي. 
 .الطلب إلى كل مجموعة استنتاج أهداف تحليل المحتوى وغاياته 
  تتضمن غايات تحليل المحتوى.(2)يستعرض المدرب النشرة رقم ، 
 :التقويم

 لموقف التقويمي: معرفة المتدربة كيفية الوصول إلى معرفة غايات تحليل المحتوى.ا
 اإلستراتيجية: الورقة والقلم.       

 األداة: اختبار قصير.
 هل تحليل المحتوى مهم؟

 ما غايات تحليل المحتوى؟
 

.تحليل المحتوى  

.خطة فصلية  

.ميةخطط يو  

.األنشطة  

.التقويم  
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 الموضوع الرئيس: التخطيط.

 الموضوع الفرعي: تحليل المحتوى.
 دقيقة. 40مدة النشاط:                         .                                      (3)رقم النشاط: 

 .اسم النشاط: عناصر تحليل المحتوى.                                          الجلسة: األولى

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: 

  فول، توزيع المتدربات مجموعات، وا عطاء كل مجموعة كيًسا صغيًرا يحوي مجموعة حبوب مختلفة: عدس، ورز، و
 وفاصولياء، ...

  جراء مسابقة "من ينهي عمله أو اًل؟" وتقديم الطلب إلى كل مجموعة تصنيف كل نوع منفرًدا عن األنواع األخرى، وا 
 تعزيز للمجموعة الفائزة.

 هدف النشاط: 
 عناصر تحليل المحتوى  التمييز بين.  
  عناصر تحليل المحتوى  من كل عنصرعلى مثلة مناسبة أضرب. 
 من التمرين الوارد في التهيئة، ما المقصود بتحليل المحتوى؟ :لقبليا التعلم

 ما وجه الشبه بين تمرين الحبوب وتحليل المحتوى؟              
 .، وجهاز حاسوب((Flip Chart أوراق عرضو ، تخطيط أقالم :النشاط أدوات

 :اإلجراءات
 لكل مجموعة. ةتقسيم المتدربات مجموعات، مع تحديد منسق 
 درس من دروس الستخراج عناصر تحليل المحتوى من  ؛(/أ3من المجموعات تأمل ورقة العمل ) المدرب يطلب

 المنهاج الوطني التفاعلي.
   عرض ليه على ورقة إتعرض كل مجموعة ما توصلتFlip Chart))الجميع.مام ألمناقشتها  ؛  
  لعناصر تحليل المحتوى.التي تحوي توضيًحا ( /ب3مع المتدربات النشرة رقم ) المدربيستعرض  
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 قويم الختامي:الت
 

يطلب المدرب إلى كل متدربة استخراج عناصر تحليل المحتوى لوحدة من وحدات المنهاج الوطني 
 التفاعلي.

 االمتداد: 
 الرجوع إلى المنهاج الوطني التفاعلي، واإلطار العام، والنتاجات العامة والخاصة.

 

 

                                  :المراجع

 ،تربوية. نشرة الدراسي المحتوى  تحليل ها(، 1430وآخرون.) عبدالعزيز،خالد 

 التربية وزارة تدريبية، مادة ي،التعليم المحتوى  تحليل (،1998) أحمد محمد  غزلة، أبو 

 .األردن األردنية، والتعليم
 تحليل رةمها تنمية في مقترح برنامج فاعلية دراسة (،2001) عبدالحليم محمد هللا، حسب 

 دمياط. المنصورة، ،األطفال رياض شعبة لباتطا لدى المحتوى 

 www.jeddmath.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :التقويم
 الموقف التقويمي: معرفة المتدربة التمييز عناصر تحليل المحتوى.

 اإلستراتيجية: التقويم المبني على األداء.
 األداة: قوائم الرصد
                  

 ال نعم النتاج
   القدرة على تحليل المحتوى.

    استخراج عناصر تحليل المحتوى.

http://www.jeddmath.com/
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 المحتوى: تعريف
 ،التوضيحية واألشكال والرسوم والصور ،واألفكار والمفاهيم والمبادئ المعلومات من مجموعة هو    

 ُكتبت أساسية غير معلومات عن فضاًل  للطلبة، تعليمها ينبغي معلومات   يتضمنو  والتطبيقات، واألسئلة

  سابًقا. لطلبةا عرفها قد مقررات بين الترابط لتحقيق أو ،الطلبة ومساعدة التمهيد بهدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/أ(1نشرة رقم )  
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 المحتوى: تحليل مفهوم

 الدراسية المادة لتفسير صممت التي الفنية واإلجراءات األساليب مجموعة هو 

 وتصنيفها.

 والرسوم والصور ،واالتجاهات والقيم ،األساسية والمهارات المعارف إحصاء هو 

 وفق إحصائها بهدف ؛وتدوينها الدروس في والتطبيقات واألسئلة ،التوضيحية واألشكال

 معين. تصنيف

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب(/1نشرة رقم )ال  
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 :المحتوى  تحليل أهداف 
 الدرس وخطة الوحدة خطة إعداد. 

 والخاصة العامة النتاجات اشتقاق. 

 المناسبة التدريسية ستراتيجياتاإل اختيار.  

 المناسبة التعليمية الوسائل اختيار. 

 التحصيلية االختبارات بناء. 

 المدرسي. الكتاب في والضعف القوة مواطن بيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2نشرة رقم )ال  



47 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 :عناصر المحتوى الدراسي

 وى الدراسي من العناصر اآلتية:يتكون المحت     

 المبادئ. أو والنظريات اميم،والتع والمفاهيم الحقائق المعرفي: المحتوى  -اًل أو      

 .اجتماعية ومهارات حركية ومهارات عقلية مهارات المهاري: المحتوى  -اثانيً        
  لتذوق.او  والتقدير والقيم واالتجاهات الميول :االنفعالي المحتوى  -ثالثا       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ(/3نشرة رقم )ال  
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 :تحليل المحتوى  توضيح مضامين عناصر
 الدراسية. الوحدة في الواردة والفرعية الرئيسة العناوين هي المفردات: 

 العناصر من مجموعة إلى تشير ذهنية صور بأنها المفاهيم فتعر   والمصطلحات: المفاهيم 

 األسرة". "تنظيم ثال:م كلمات، أو بكلمة عنها رويعب   المتقاربة،
 فوق  األمواج اًل:مث حدد،م شيء على إطالقه على اتُّفق ما فهي المصطلحات اأم  

 ...  سم، ،الفاكس جهاز ،الصوتية
 اًل:مث .صحتها ثبتت ظواهر أو أحداث أو بيانات بأنها ائقالحق فتعر   الحقائق واألفكار: 

 كل مرة نفسها حول األرض تدور" ،"الكريم القرآن بعد للتشريع الثاني المصدر الشريف "الحديث

 "األكسجين يساعد على االشتعال". ، ساعة" 24

 على النبات "يحصل :مثال ،العالقات أو الظواهر تفسر عامة حقائق مجموعة فهي األفكار اأم  

  ".الجو   من الكربون  أكسيد ثاني
وقد ، تندرج تحت قاعدة معينة - أو ارتباط -بينها عالقة  ،هي مجموعة متغيرات :القوانين العلمية 

ف بالثبات وقد يوَص ، لكونه يمر  عبر دراسات وتجارب عينية؛ يكون القانون ثابًتا مدة طويلة
 النسبي.

 اميمهي تصورات ذهنية توضح مدى العالقة بين مجموعة من المبادئ والتع العلمية: النظريات 
وتحتاج غالًبا إلى  ،تتسم بالشمول الواسع وقد .أو الظواهر ،أو المتغيرات ،أو العالقات ،العلمية

ناجحة في تفسير المشاهدات، وتعدل إذا  ما دامتوتكون صالحة للعمل  ،التجربة واإلثبات
 حصل ما يناقضها حتى تصبح مالئمة. 

الحوامض تحول ورقة دوار الشمس من األزرق " :مثال أكثر، أو مفهومين بين ربط وه :ميمالتع 
  ".إلى األحمر

 

ب(/3نشرة رقم )ال  
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 :اًل مث ،السلوك أو الموقف على الحكم ضوئها في يتم التي المعايير هي القيم واالتجاهات: القيم 
 األسرة. ممتلكات على المحافظةو  ،النظافة

 على ويعمل األشخاص، أو األشياء نحو نسانإلا ميول يحدد فردي مفهوم فهو االتجاه اأم  

 المختلفة. المواقف في السلوك هذا توجيه
 تربوية خبراتب تعريفهم بهدف الطلبة بها يقوم التي والعملية العقلية ممارساتال هي المهارات: 

 هي أو ... "،البيت موقع تحديد" "،اإلحصائية الجداول "تحليل :مثال لها، مخطط مقصودة

 التنفيذ. في وسرعة متناهية وبدقة محددة بكيفية مهمة إنجاز من نالتمك  

 مرسومة. مواد   أي وأ الخرائط أو الصور هي الصور والرسوم: 

 بلوم. مستويات فيها تظهر حيث ،التعليمي بالمحتوى  الخاصة ةطاألنش هي األسئلة والتدريبات: 
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 :المقدمة

 تنظيم على قادًرا المعلم يجعل تحليله فإن لذا ؛المنهج مكونات أهم الدراسي المحتوى  يعد         

 العملية ألن ؛لها المخطط األهداف تحقيق على يساعده بشكل ،والمهارات المعارف ةمجموع

 مختلفة أنشطة تحضير في ويفيده المعلم عمل يوجه والتحليل ،منظمة خطوات وفق تسير التدريسية

 علمللم رييس   الذي األمر ؛التحصيلية االختبارات بناء على ويساعدنا المحتوى، عناصر تناسب

  االختبار. يف لتضمينها المادة جوانب لجميع ممثلة عينة اختيار
 

 

 

 للجلسة:  العامالنتاج 
 أن تكون المتدربات قادرات على:

 .اكتساب مهارة تحليل المحتوى 
     .إعداد تحليل محتوى لوحدة من وحدات المنهاج الوطني التفاعلي 

 : ةصالخاالنتاجات 
 أن تكون المتدربات قادرات على:

 .التطبيق العملي الستخراج عناصر تحليل المحتوى 
 المحتوى تطبيًقا عمليًّا. تحليل 

 والتعلم القبلي )الربط(: ةالتهيئ
 تية:اآل سئلةطرح األ

 ما عناصر التخطيط طويل المدى، والتخطيط قصير المدى؟
 أي ما يسبق اآلخر: التخطيط أم تحليل المحتوى؟ ولماذا؟

 
 
 

(2)الثانية الجلسة   
تحليل المحتوى        
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 الموضوع الرئيس: التخطيط.

 الموضوع الفرعي: تحليل المحتوى.
 .دقيقة 60مدة النشاط:                                                             (.1): رقم النشاط

 اسم النشاط: طريقة تحليل المحتوى.                                          الجلسة: الثانية.

 :المقدمة
عنها، فإذا كانت  للبحثلى البيت إ نك ستعودإف ؛ن تحضر شهادة الوالدةأعندما تطلب المدرسة  التهيئة والتحفيز:

وراق المكدسة في البيت هنا وهناك. أم ا سرعة نك ستبحث عنها بين األإ فال  ا  و  ،وراق منظمة ومرتبة فانك تجدها بسرعةاأل
 -لوثائق واألوراق في البيت، فإذا حفظت شهادات الوالدة ضمن ملف خاص اتعتمد على طريقة تنظيمك فالعثور عليها 

طلب نك تتمكن من الحصول على الوثيقة التي تُ إف ؛خر وهكذاآوحفظت فواتير الكهرباء في ملف  -ن مثاًل من الكرتو 
  .إليك

 هدف النشاط: تعرُّف طريقة تحليل المحتوى.
 عدد عناصر تحليل المحتوى.: القبلي التعلم
 .، وجهاز حاسوب((Flip Chart أوراق عرضو ، تخطيط : أقالمالنشاط أدوات

 :اإلجراءات
 .يقسم المدرب المتدربات مجموعات، بإحدى الطرائق التي تناسب المكان والمتدربات 

 أوراق عرضو ، تخطيط أقالم يوزع على المجموعات Flip Chart)) :بعد أن يبين لهن المهمة المطلوبة وهي ،

 (.1نشرة رقم )ال أخذ وحدة من المنهاج الوطني التفاعلي وتحليلها تحلياًل كاماًل؛ باستخراج العناصر منها.

 كل مجموعة تعرض ما توصلت إليه، ثم المناقشة. 
 التقويم:

 معرفة طريقة التحليل.الموقف التقويمي: 
 المالحظة. اإلستراتيجية:

 األداة: قائمة الرصد "الشطب".
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 الموضوع الرئيس: التخطيط.

 الموضوع الفرعي: تحليل المحتوى.
 .دقيقة 60مدة النشاط:                                                                  (.2) :رقم النشاط

 اسم النشاط إعداد تحليل المحتوى                                                 الجلسة: الثانية.

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: طرح سؤال عن وحدات المنهاج الوطني التفاعلي.

 تحليل المحتوى.تقان مهارة هدف النشاط: إ
 التعلم القبلي: ذكر عناصر تحليل المحتوى. 

 .، وجهاز حاسوب((Flip Chart أوراق عرضو ، تخطيط النشاط: أقالم أدوات
 :اإلجراءات

 .بإحدى الطرائق التي يراها مناسبة ،مجموعات عمل المتدربات المدربيقسم  -
 يوزع المدرب المنهاج الوطني التفاعلي على المجموعات. -
 المدرب إلى كل مجموعة اختيار أحد الدروس لتحليل محتواه.يطلب  -
  ( للمناقشة والحوار.(Flip Chartعلى أوراق عرض  إليهتعرض المجموعات ما توصلت   -
 .حيواناتي أسرتي، وروضتي، أنا أرضي،: التفاعلي الوطني المنهاج وحدات من وحدة بتحليل مجموعة كل تقوم -

المناقشة من أجل تحسين التحليل  وتجري األخرى،  المجموعات أمام به متقا الذي التحليل مجموعة كل تعرض -
 المقترح وتطويره.

 .التفاعلي الوطني المنهاج وحدات من وحدة لتحليل نموذًجاالمدرب  عرضي -   
 (.ب/ 2رقم ) النشرةو  (/أ2) رقم النشرة"، أرضي" لوحدة المحتوى  تحليل خطة
 :التقويم

 توى وحدة "وطني" من المنهاج الوطني التفاعلي.الموقف التقويمي: حل لي مح
 اإلستراتيجية: المالحظة.

 األداة: سلم التقدير اللفظي.
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 التقويم الختامي:
 

 يطلب المدرب إلى كل متدربة تحليل محتوى لوحدة من وحدات المنهاج الوطني التفاعلي.

 االمتداد: 
عام، والنتاجات العامة والخاصة، وكتاب أنشطة الرجوع إلى المنهاج الوطني التفاعلي، واإلطار ال    

 الطفل العملية للمنهاج الوطني التفاعلي.
 

 

                                  :المراجع

 ،تربوية. نشرة الدراسي المحتوى  تحليل ها(، 1430وآخرون.) عبدالعزيز،خالد 

 التربية وزارة يبية،تدر  مادة ي،التعليم المحتوى  تحليل (،1998) أحمد محمد  غزلة، أبو 

 .األردن األردنية، والتعليم
 تحليل رةمها تنمية في مقترح برنامج فاعلية دراسة (،2001) عبدالحليم محمد هللا، حسب 

 دمياط. المنصورة، ،األطفال رياض شعبة طالبات لدى المحتوى 

 www.jeddmath.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jeddmath.com/
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 (1) رقم لنشرةا
    
 
 :اآلتية األسئلة عن تجيب التحليل عملية إن   
 

  التعليمية؟ المهمة ينجز كي يعرفه أن المتعلم على يجب الذي ما .1

  النهائي؟ التعليمي الهدف إلى يصل كي يعرفه أن المتعلم على يجب الذي ما .2

 الكلي الهدف إلى للوصول ؛المنهاج محتوى  تعلمه أثناء في يتبعه أن المتعلم على يجب الذي ما .3

  ؟ةوتكلف وجهد وقت أقل في ،المنشود

ا ،العملية" "تحليل يسمى وهذا اإلجراءات، محتوى  بتحليل األول السؤال يتعلق       فله الثاني السؤال أم 

 للمهمة" الهرمي "التحليل يسمى ما وهذا والحقائق، والمبادئ المفاهيم محتوى  بتحليل صلة

(HIERARCHICAL ANALYSIS) الثالث السؤال يتعلق حين في ،المعرفية العقلية بالمهارات ويتعلق 

      .(SEQUENCE AND DESIGN) المنهاج محتوى  تنظيم بكيفية
 
 

 :المحتوى  تحليل خطوات
  اآلتية: الخطوات تباعا من بد   ال التحليل بعملية القيام عند

 .تحليله المراد - الوحدة - الدرس موضوع تحديد .1
 التحليل. من الغرض تحديد .2
 محددة. ومجاالت رئيسة مجاالت إلى المحتوى  تصنيف .3
 .ةمهاريالو  ةوجدانيالو  ةمعرفيال :األهداف صياغة مجاالت ضمن المحتوى  أجزاء اختيار .4
  .وتنظيمها ترتيبها وضبط اختيرت، التي المحتوى  أجزاء ترتيب .5
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 ألطفال/ رياض ا "أرضي"تحليل محتوى وحدة 
           

 المجال
المفاهيم 

 والمصطلحات
 األنشطة األسئلة والتدريبات تجاهاتالالقيم وا المهارات اميمالحقائق والتع

الرسوم 
 واألشكال

   
 
        

                
                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(/أ2نشرة رقم )ال  



 

 /ب(2نشرة رقم )
 

 تحليل وحدة "أرضي":        
 الديني. -: األخالقي المجال

 الصدقة. –إماطة األذى  –سورة الناس  -هللا خالق الكون  المفاهيم والمصطلحات:

 

 المهارات:
 ذكر مظاهر قدرة هللا في الخلق واإلبداع التي يالحظها في الكون والطبيعة.

 ع من سورة الناس.حفظ ما يستطي
 ذكر الحديث النبوي الشريف "إماطة األذى عن الطريق صدقة".

 ممارسة المضمون السلوكي للحديث النبوي الشريف "إماطة األذى عن الطريق صدقة".
 والتعاميم: الحقائق

 هللا سبحانه وتعالى هو خالق الكون.
 إزالة األذى عن الطريق صدقة.
 ي اإلنسان من الشيطان.إذا قرئت سورة الناس فإنها تحم

 والتدريبات: األسئلة
 ما هي مظاهر قدرة هللا في الخلق واالبداع في الكون؟

 اذكر الحديث النبوي الشريف الذي يحث على إماطة األذى؟
 من خالق الكون؟ 
 

 واالتجاهات: القيم
  النظافة على المحافظة

 اإليمان باهلل. 

 .القرآن الكريم وتعظيمه حب   

 .بهء قتدارسوله صلى هللا عليه وسلم واال وحب   ،عالىهللا ت حب   

 .التحلي باألخالق الحميدة والصفات الفاضلة

 
 الرسوم والصور:
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 الكتاب المصور.
 بطاقات الصور للوحدات.

 
 :االجتماعي - االنفعاليالمجال: 

 
 -والتربة، والنبات  الموارد الطبيعية الرئيسة: الماء، والهواء، –النهار  –الليل  المفاهيم والمصطلحات:

، وبارد، ومشمس، ... -الفصول األربعة  –حماية البيئة من المخاطر  : حار   حالة الجو 

 المهارات:
تناول الطعام  -إعداد شطيرة "ساندويتش"  -ممارسة األنشطة التي تعزز االستقاللية: ربط الحذاء 

 تنظيف اليدين بالماء والصابون. –بالملعقة 
 من خالل الحديث عن خبراته اليومية. -الليل والنهار  –نية ذكر المفاهيم الزم

 الطبيعية الرئيسة: الماء، والهواء، والتربة، والنبات.تعداد الموارد 
 اتباع تعليمات األمن والسالمة لحماية نفسه من المخاطر.

 وصف حالة الجو  في فصل الصيف.
 

 والتعاميم: الحقائق
 والهواء، والتربة، والنبات.     الطبيعية الرئيسة: الماء،الموارد 

 اتباع تعليمات األمن والسالمة يحمينا من المخاطر.
 في السنة أربعة فصول.

 ممارسة الطفل األنشطة بنفسه تعزز االستقاللية لديه.
 

 والتدريبات:  األسئلة
 صف حالة الجو؟ 

 عدد فصول السنة؟
 اذكر مظاهر فصل الربيع؟

 كيف تحمي نفسك من المخاطر؟ 
 واالتجاهات: قيمال

 المشاركة.
 الحرص واالنتباه من األخطار.
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 تقدير قيمة الوقت.
 تقدير قيمة الموارد الطبيعية. 

 حب  النظام والترتيب.
 الثقة بالنفس واحترام الذات. 

 التعاون.
 

 الرسوم والصور:
 الكتاب المصور.

 بطاقات الصور للوحدات.
 ي.البرمجيات التعليمية للمنهاج الوطني التفاعل

 

 اللغوي المجال: 
 ط             -ض -ث  -األحرف: ظ 

ل - َظرف - محافظ - أرضي: العربية اللغة فل –ُطيور  - ُظفر - ظِّ  –بِّساط  -َطعام  -طِّ
َبيت  –ُثلوج  -مِّحراث  - ُمثلث -ثِّمار   - ُثعبان - َثوم - ُصندوق  - طيخبِّ  –َروضة  –ُشرطي 

باك  -َفراش  - رس - تِّمساح -شِّ  ُضفدع . -َضوء   - األرض - رعشا - ضِّ
 

 المفاهيم والمصطلحات:   
ل - َظرف - محافظ - أرضي فل –ُطيور  - ُظفر - ظِّ  –َروضة  –ُشرطي  –بِّساط  -َطعام  -طِّ

باك  -َفراش  -َبيت  –ُثلوج  -مِّحراث  - ُمثلث -ثِّمار   - ُثعبان - َثوم - ُصندوق  - طيخبِّ   -شِّ
رس - تِّمساح  ُضفدع . -َضوء   - األرض - شارع - ضِّ

   

 المهارات:
 :القراءة

 .تسمية األشياء بأسمائها 

 على نحو واضح وسليم. (ض -ث  -ظ ) وأسمائها األحرف لفظ أصوات 
 به يبدأ الذي الشيء وصورة الحرف صوت بين المطابقة. 
 عليها الدالة والكلمة الصورة بين الربط. 

 .قراءة القصص والصور المسموعة 

 المكتوبة والصورة للحرف النطقية الصورة بين المطابقة. 
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 الفتحة، والضمة، والكسرة: القصير المد   صوت قراءة. 

 والياء والواو، األلف،: الطويل المد   صوت قراءة.              
 يرمي يرجو، الدنيا،: بمد   المختومة المقاطع قراءة. 

 
 :         المحادثة

 .الرئيسة بعناصرها مسموعة قصص سرد* 
 .الحديث آداب مراعاة مع األسئلة، عن اإلجابة* 
 .يسمع أو يتذكر أو يشاهد عم ا واالستفسار السؤال* 
 

 االستماع:       
  اكتساااب عااادات االسااتماع اإليجابيااة: االنتباااه واإلصااغاء، والنظاار إلااى المااتكلم، والتفاعاال المالئاام مااع

 المسموع.

 مد   بحرف المختومة المقاطع تمييز.            
 الطويل: األلف، والواو، والياء وتمييز المد  ، القصير: الفتحة، والضمة، والكسرة د  تمييز الم. 
  معها والتفاعل لألناشيد االستماع. 
  وصورها الكلمات أصوات بين المطابقة. 

 الطويل. المد   تمييز صوت المد  القصير من 

 .تمييز الحروف بصورها المتنوعة 

 المكتوبة لصورةوا للحرف النطقية الصورة بين المطابقة. 
 به يبدأ الذي الشيء وصورة الحرف صوت بين المطابقة. 

 :الكتابة
  صحيح نحو على الرصاص بقلم اإلمساك. 
  المرسومة األشكال داخل والتلوين الفراغات ملء. 
  .التخطيط فوق الكلمات أو الرسوم 

 الصحيحة اتجاهاتها وفق القصير المد   معضا ض  - ث ثا -ظ  الهجاء أحرف نسخ. 
  أسفل. إلى أعلى ومن اليسار، إلى اليمين من الكتابة  
 

 التعاميم والحقائق:
 القراءة تزيد من ثقة اإلنسان بنفسه.
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 تتشكل الكلمة من مجموعة من األحرف.
 اتجاه القراءة باللغة العربية يكون من اليمين إلى اليسار.

 الحروف لها أصوات وأسماء.
 ، ومن أعلى إلى أسفل.اليمين إلى اليسار ومنالكتابة من اليمين إلى اليسار، 

 االنتباه واإلصغاء والنظر إلى المتكلم من آداب االستماع. 
 عند إضافة المد  الطويل إلى أحد الحروف يتشكل مقطع.

 
 القيم واالتجاهات:

 .النظافة
 حب  النظام والترتيب.

 احترام النظام.
 المحافظة على الكتاب.

 الجمال. 
 روح الجماعية.التعاون وتنمية ال

 تقدير قيمة القراءة والكتابة.
 حب  الطموح واإلنجاز.

 أهمية االستماع، واالنتباه، واإلصغاء إلى المتكلم.
 احترام الرأي اآلخر.

 تقدير التذوق الجمالي للخط.
 حب العلم.

 تحمل المسؤولية.
 

 األسئلة والتدريبات:
 "."الفهم واالستيعاب 146أطابق بين الصورة والكلمة، ص 

ن الحرف ظ وأحوطه في الكلمة، ص   "الفهم واالستيعاب". 147ألو 
 "الفهم واالستيعاب". 149أرسم الحرف ظ، في ص 

 "الفهم واالستيعاب". 151أطابق بين الصورة والكلمة، ص 
 "الفهم واالستيعاب". 153ألون الحرف ثا ث وأحوطه في الكلمة، ص 

 يعاب"."الفهم واالست 155أرسم الحرف ثا ث ، في ص 
 .156أطابق بين الصورة والكلمة، ص 
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ن الحرف ضا ض وأحوطه في الكلمة، ص   "الفهم واالستيعاب". 160ألو 
 "الفهم واالستيعاب". 163أرسم الحرف ضاا ض، في ص 

 
 الرسوم والصور:
 الكتاب المصور.

 البرمجيات التعليمية لمنهاج رياض األطفال.
 لوحة الحروف.

 بطاقات الحروف العربية.
 رسوم الكلمات.

 بطاقات الكلمات.
 بطاقات الصور للوحدات.

  بطاقات المقاطع.
 

  الصحي - الجسميالمجال: 
 –الجري مع تزايد السرعة: األبطأ  –دفع جسم إلى األمام  –المفاهيم والمصطلحات: األغذية المفيدة 

ب ذاتي  التوجيه وخارجي اللع -أجهزة اللعب وأدواته  –األدوات الثابتة  –التعلق باليدين  -األسرع 
 قواعد اللعب وقوانينه وأخالقياته. -المجموعات الفرقية الصغيرة  –التوجيه 

 
 المهارات:

 يعدد بعض فوائد األغذية ويحرص على تناولها.
 الوقوف خلف جسم ودفعه إلى األمام.

 الجري مع تزايد السرعة بالتدريج، من األبطأ إلى األسرع.
 عدة مثل األجهزة والساللم.التعلق باستخدام أدوات 

 استعمال أجهزة اللعب وأدواته على نحو سليم، واتباع اإلرشادات.
ظهار المتعة في ذلك.  ممارسة اللعب الذاتي وخارجي التوجيه، وا 

 اتباع قواعد اللعب وقوانينه وأخالقياته.
 التعاميم والحقائق:

 الغذاء مفيد لجسم اإلنسان.
 اللم يقوي العضالت الكبيرة.التعلق باستخدام األجهزة والس
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 اللعب ذاتي التوجيه وخارجي التوجيه يجلب إلينا المتعة والسرور.
 اتباع قواعد اللعب وقوانينه ينظم اللعب ويجلب إلينا المتعة. 

 
 القيم واالتجاهات:

 احترام الملكية العامة.
 التحلي بالروح الرياضية.

 التعاون وتنمية الروح الجماعية.
 عد والتعليمات.التزام القوا 

 احترام الدور والنظام.
 

 الرسوم والصور:
 الكتاب المصور.

 بطاقات الصور للوحدات.
 

 المعرفي - العقليالجانب: 
نوع  –اللون  –الحجم  –الوزن  –الشكل  –أدوات القياس البسيطة  –الحواس  :والمصطلحات المفاهيم
لمواد  التي تصنع منها األشياء: الخشب، ا –الجاذبية للمغناطيس  –الليونة  –الصالبة  –المادة 

 –مواد  ال يجذبها المغناطيس  –مواد  يجذبها المغناطيس  -والحديد، والقماش، والبالستيك، والزجاج 
السطح  -الحواجز  –إيقاف حركة الجسم  –شكل الجسم  –السحب  –الدفع  -الحركة  -المواد  الخطرة 

، ومنخفض  درجة الصوت: –الصوت  –أ الحركة: سريعة/أسرع، بطيئة/أبط–الخشن  حدة  –عال 
 –األجسام الشفافة  –الظل  –الضوء  –الشمس  –نوع المادة  –اهتزاز الجسم  -الصوت: رفيع وغليظ 

تلوث  –الرمال  –التربة  –الصخور  -أشكال اليابسة: جبال، وسهول، ووديان  –األجسام المعتمة 
مفاهيم  –أشكال األعداد  – الترتيبي العد –العدد  –واليابسة  وسائط الحياة : الماء والهواء –البيئة 
 فصل الصيف.  –حالة الجو   –مواقع األشياء  -الزمن 

 
 

 المهارات: 
 

 .استخدام الحواس واألدوات العلمية الكتشاف المواد  وخصائصها
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 تسمية المواد  التي تصنع منها األشياء.
 أو جاذبيتها للمغناطيس.  تصنيف األشياء اعتماًدا على نوع المادة،

 تسمية المواد  الخطرة التي قد تؤذي، واالبتعاد عنها.
 ذكر أنواع مختلفة من الحركة.

 استنتاج العالقة بين حركة األشياء والقوة التي تؤثر فيها.
 اكتشاف كيفية إيقاف حركة الجسم.

 المقارنة بين األشياء من حيث حركتها.
 وت أو حدته.تصنيف األصوات من حيث درجة الص

 استنتاج العالقة بين اهتزاز الجسم والصوت الناجم عنه.
 تمييز العالقة بين نوع المادة والصوت الناجم عنها.

 استنتاج أن الضوء يسمح برؤية األشياء.
 المقارنة بين مصادر الضوء المختلفة التي تعطي إضاءات مختلفة.

 الجسم ومصدر الضوء.استنتاج أن حجم الظل وشكله يتغيران باختالف موقع 
 تمييز األجسام الشفافة من األجسام المعتمة.

 ذكر أشكال اليابسة.
 ذكر خصائص الصخور، والتربة، والرمل، الموجودة في بيئته.

 المقارنة بين الصخور المختلفة من حيث الشكل والحجم واللون والتركيب.
 اكتشاف أن الماء واليابسة والهواء من وسائط الحياة.

 ببات تلوث البيئة وأثر ذلك في صحة الكائنات الحية.ذكر مس
 ذكر أثر تدمير مكونات البيئة في البيئة، وفي صحة الكائنات الحية وبقائها فيها.

 بالتسلسل، ثم على نحو غير مرتب تبًعا للتعليمات. 20 إلى 1عد  األعداد المكتوبة من 
، ومنخفض. تحديد مواقع األشياء باستخدام التعابير: قمة، وقاع، و   عال 

 ارتداء المالبس المناسبة للفصل.
 ذكر األغذية التي يجري تناولها في فصل الصيف.

 ذكر مظاهر فصل الصيف. 
 

 التعاميم والحقائق:
 .ُتستخدم الحواس واألدوات العلمية الكتشاف المواد  وخصائصها

 تصنيف األشياء اعتماًدا على نوع المادة، أو جاذبيتها للمغناطيس. 
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 ة عالقة بين حركة األشياء والقوة التي تؤثر فيها.ثم  
 تختلف األصوات من حيث درجة الصوت أو حدته.
 توجد عالقة بين اهتزاز الجسم والصوت الناجم عنه.
 توجد عالقة بين نوع المادة والصوت الناجم عنها.

 الضوء يسمح برؤية األشياء.
 مصادر الضوء المختلفة تعطي إضاءات مختلفة.

 ل وشكله يتغيران باختالف موقع الجسم ومصدر الضوء.حجم الظ
 تصنف األجسام إلى شفافة ومعتمة.

 تختلف الصخور من حيث الشكل والحجم واللون والتركيب.
 الماء واليابسة والهواء من وسائط الحياة.

 تلوث البيئة يؤثر في صحة الكائنات الحية.
 نرتدي لكل فصل مالبس مالئمة له.

 
 ت:القيم واالتجاها

 أهمية االبتكار واإلبداع.
 تقدير قيمة العلم واالعتداد به.

 حب الطبيعة والمحافظة عليها. 
 شكر هللا على نعمه.

 
 األسئلة والتدريبات:

ن: أحصر ) ن إطار الصورة التي تحوي )19أحصر وألو  ( شيًئا، ص 19( شيًئا من كل مجموعة، ألو 
 "الفهم واالستيعاب". 148

 "الفهم واالستيعاب". 150لمناسب، ص أصل الصورة بالعدد ا
 "الفهم واالستيعاب". 152أحوط: أحوط حول العدد المناسب أسفل كل صورة، ص

ن، ص   "الفهم واالستيعاب". 154أصل وألو 
ن األبطأ، ص ن األسرع، ألو  ن: ألو   "الفهم واالستيعاب". 158ألو 

ن: أحصر ) ( شيًئا، ص 20ورة التي تحوي )( شيًئا من كل مجموعة، ألون إطار الص20أحصر وألو 
 "الفهم واالستيعاب". 159
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أصل الصورة بالعدد المناسب: أصل بين الصورة والعدد، ألون األثقل باللون األحمر، واألخف باللون 
 "الفهم واالستيعاب". 161األخضر،  ص 

 "الفهم واالستيعاب". 162أحوط العدد المناسب أسفل كل صورة، ص 
ن، ص   الفهم واالستيعاب"." 164أصل وألو 

 
 الرسوم والصور:

 البرمجيات التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي.
 الكتاب المصور.

 بطاقات الصور للوحدات.
 

 الجمالي: المجال
 -اآلالت الموسيقية الوترية  –الطباعة  –الدهان  –الرسم  –التعبير الجمالي  المفاهيم والمصطلحات:

 سطح الطبل.
 

 المهارات: 
 م الرسم، والدهان، والطباعة.استخدا

 رسم خطوط وأشكال وأنماط بسيطة، وتلوينها.
 المشاركة في أداء األغاني واألناشيد واالستماع لها.

 استخدام اآلالت الموسيقية المتوافرة.
 أداء حركات جسدية معبرة تتناغم والموسيقا التي يسمعها.

 
 التعاميم والحقائق:

 على أنها تعبير جمالي. نستخدم الرسم والدهان والطباعة
 نعب ر عن مشاعرنا باستخدام حركات جسدية تتناغم مع الموسيقا التي نسمعها.

 
 القيم واالتجاهات:

 التعبير الذاتي المبدع.
 التذوق الجمالي.
 الرسوم والصور:
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 بطاقات الصور للوحدات.
 البرمجيات التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي.
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 لثاليوم التدريبي الثا
 عرض وحدة من المنهاج وتطبيقات عليها

 
 

 
 

  المقدمة:
ثاااراء معااااارفهم وتطااااوير  ىلااااد الاااتعلم تحقيااااقإلااااى أهميااااة وحااادات المنهاااااج فااااي ساااعيها  تكمااان األطفااااال، وا 

مهاراتهم، وفق خصائصهم وحاجاتهم النمائية، وتعمل الوحدات التعليمية بأنشطتها المختلفاة علاى تطاوير 
وتلبياااة حاجااااتهم للعاااب والحركاااة واالكتشااااف، وتسااااعدهم علاااى التحليااال  جواناااب نماااو األطفاااال المختلفاااة،

 والتجريب والتفاعل االجتماعي وتعودهم على االستقاللية وتحقيق الذات، فضاًل عن أنها:
 .تشبع غريزة الفضول لدى األطفال 
 .تشجعهم على التعلم بحرية 
  .تساعدهم على اكتشاف معان  وأفكار جديدة 
 حل المشكالت. تهتم بتنمية مهارات 
  .تساعدهم على التعبير عن حاجاتهم 
 .تربطهم بالعالم الخارجي من خالل التكنولوجيا 

الضروري أن تقوم المعلمة بعمل برنامج مترابط لألطفال؛ باالستماع للقصص أو األغاني التي  منو 
تنظيم الوحدة مهمًّا؛ ينشدونها أو الرسوم واألنشطة التي يقومون بها في الموضوع ذاته أو الفكرة. ويعد  

ألن الطفل في هذه المرحلة يتعلم من خالل مجموعة تجاربة اليومية، ويزيد من فهمه إياها إذا كانت هذه 
 األنشطة مالزمة ومترابطة بعضها ببعض.

إن معلمة الروضة الناجحة ال تحول يوم الروضة إلى حصة في الحساب أو التاريخ، ولكنها تقوم بتقديم 
 لألطفال ضمن مجموعة من األنشطة التربوية المتنوعة.هذه الخبرات 

تتعرف المتدربات وحدات المنهاج وآلية تقديمها لألطفال؛ من خالل فعاليات النتاج العام للجلسة: 
 الروتين اليومي.
 :ةالنتاجات الخاص

 تتعرف المتدربات آلية تقديم وحدة من خالل فعاليات الروتين اليومي اآلتية:
 ية.الحلقة الصباح 
 .طاوالت األنشطة واألركان/ الفترة األولى 

  األولىالجلسة 
 محتويات منهاجي
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 .اإلفطار 
 .الساحة الخارجية 
 .أنشطة اللغة اإلنجليزية 
 .طاوالت األنشطة واألركان/ الفترة الثانية 
 .القصة واالسترجاع 

 أساليب التدريس في رياض األطفال. :التهيئة والتعلم القبلي )الربط(
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 ني التفاعلي.مدخل للمنهاج الوطالموضوع الرئيس: 
 عرض وحدة من المنهاج وتطبيقات عليها.الموضوع الفرعي: 

 
 دقيقة. 30(.                                                         مدة النشاط: 1رقم النشاط: )

 اسم النشاط: محتويات منهاجي.                                            الجلسة: األولى.

 :المقدمة
 عرض المنهاج الوطني التفاعلي أمام المتدربات. التهيئة والتحفيز:
 تعريف المتدربات الوحدات التعليمية المكونة للمنهاج الوطني التفاعلي. هدف النشاط:

 التعلم القبلي: أساليب التدريس لمرحلة رياض األطفال.
 .كرتون، وأقالم فلوماستر، والمنهاج الوطني التفاعليأدوات النشاط: 

 اإلجراءات:
 تقسيم المتدربات مجموعات. -
 يقوم المدرب بكتابة عناوين الوحدات التعليمية في المنهاج الوطني التفاعلي على بطاقات، ويوزعها على الطاوالت. -
 تقوم كل مجموعة بقراءة البطاقات الموجودة على الطاوالت. -
 مناقشة المتدربات فيما يتوقعن أن تكون هذه المسميات. -
 إدارة الحوار والنقاش في العناوين المطروحة وتوقعات المتدربات حولها.  -
 مناقشة المتدربات في الموضوعات التي تحتويها الوحدات المعروضة وأهميتها لألطفال. -

   التقويم:
 اقترحي أسماء وحدات أخرى تناسب مرحلة رياض األطفال. :التقويمي الموقف

 .والورقة القلم :اإلستراتيجية
  اختبار قصير. :األداة
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 مدخل للمنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 عرض وحدة من المنهاج وتطبيقات عليها.الموضوع الفرعي: 

 دقيقة. 30(.                                                            مدة النشاط: 3رقم النشاط: )
 ي اليومي ناجًحا؟                               الجلسة: األولى.اسم النشاط: كيف أجعل روتين

 :المقدمة
 طرح سؤال على المتدربات عن أهم األعمال التي يعملنها يوميًّا وباستمرار. التهيئة والتحفيز:
 تقديم إرشادات للمتدربات تساعدهن على جعل الروتين اليومي فعااًل. هدف النشاط:
 ات تطبيق الوحدة.إرشاد التعلم القبلي:

 ورق قالب، وأقالم فلوماستر.أدوات النشاط: 
 اإلجراءات:

 يقوم المدرب بكتابة موضوع النشاط على السبورة "كيف أجعل روتيني اليومي ناجًحا؟" ويطرح فكرة حوله. -
 تقدم كل متدربة رأيها في الموضوع. -
 ال يعل ق على أي فكرة.  -
 ورق قالب.  يكتب المدرب جميع األفكار على -
 يصنف المدرب األفكار المتشابهة مًعا ثم يناقش الموضوع المقدم مع المتدربات. -

 مالحظة: ال تجري المناقشة إال  بعد أن تفرغ المتدربات جميعهن من إبداء الرأي.
 ( "إرشادات لتطبيق البرنامج اليومي". 3عرض النشرة رقم )

   التقويم:
 ت البرنامج اليومي في رياض األطفال. اذكري فعاليا :التقويمي الموقف

  .والورقة القلم :اإلستراتيجية
 اختبار قصير.  :األداة
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 اإلطار النظري والنشرات
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(2النشرة رقم )  

 إرشادات لتطبيق الوحدات:   

 المعلمة الناجحة هي التي تقوم بما يلي:

 تحليل الوحدات التعليمية. -

 وضع الخطط اليومية والفصلية. -

صد المواد واألدوات التي يجب توافرها في كل وحدة من الوحدات وذلك لتسهيل تطبيق الوحدات ر  -
التعليمية حيث أن توفير مستلزمات تطبيق الوحدات التعليمية مسبقًا يوفر على المعلمة الوقت والجهد، 

 لذا على المعلمة القيام بما يلي:

األنشطة مع األطفال؛ لذلك حاولي جمعها باستمرار، واطلبي  اإلستفادة من خامات البيئة المحلية عند تطبيق -1
إلى األطفال جمعها أيًضا، حيث تجدينها دائًما في متناول يديك: علب لبن فارغة، وأغطية زجاجات، وعلب 

 بيض فارغة، وأسطوانات، ...

 ( خاص بأناشيد الوحدات جميعها. CDتوظيف األناشيد حيث يتوفر) -2

ت والصحف وأي صورة تجدينها مناسبة، وحدك، وذلك قبل البدء بأي وحدة، ومن جمع صور من المجال -3
األفضل مشاركة األطفال في ذلك؛ كأن تطلبي إليهم جمع صور للفواكه أو الحيوانات، ... فجمعهم لتلك 

 الصور بحد ذاته خبرة جيدة لهم.

كنك ابتداع أي نشاط آخر يحقق إذا تعذر عليك تطبيق أي نشاط من األنشطة الواردة في الوحدات، يم -4
 الهدف، مراعيًة في ذلك اإلمكانات المادية المتوافرة وبيئة الروضة.

ال بد  من توظيف الركن الواحد في خبرات عدة، فمثاًل يمكنك توظيف ركن الفن للحساب، كأن يعد  األطفال  -5
شكل البيت الذي شكلوه؛ لذلك حاولي الفراشات التي رسموها، أو أن يحددوا ألوان األزهار التي رسموها، أو 

أال  تحصري األطفال في تطبيق خبرة واحدة في الركن الواحد، فيمكن تنمية المهارات اللغوية في جميع 
 األركان الصفية. 

عند مناقشة األطفال استخدام األسئلة المفتوحة لزيادة محصولهم اللغوي، وتجنبي األسئلة ذات النهايات  -6
 ون إجابتها نعم أو ال.المغلقة التي تك
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توضيح المهمة المطلوبة من األطفال، وتأكدي من فهم األطفال للتعليمات المطلوبة وقدمي المساعدة في  -7
 الوقت المناسب لهم.

عودي األطفال عند اإلنتقال من مهمة إلى مهمة أخرى استخدام اشارات معينة تدل على الفعالية التي سيتم  -8
يحين وقت القصة يمكنك استخدام إشارة معينة تدل على أن وقت القصة قد حان، كأن تطبيقها مثال: عندما 

تجلسي على كرسي لونه مختلف فيلتف األطفال من حولك من دون دعوتهم إلى ذلك، ويمكنك إعادة قراءة 
 القصة نفسها مرات عدة، وفي أيام ُأَخر، لو قام األطفال باختيارها.

 
 (3النشرة رقم )

 يق البرنامج اليوميإرشادات لتطب
ال بد  من مراعاة التكامل في خبرات البرنامج اليومي؛ بمعنى أن يحتوي على أنشطة مختلفة: لغوية،  -1

 وعلمية، واجتماعية، ودينية، وفنية، وحركية.

ال بد  من مراعاة التنظيم في البرنامج اليومي، بمعنى أن يبدأ بالحلقة الصباحية، ثم وقت العمل وطاوالت  -2
ة واألركان، ومن ثم تناول وجبة اإلفطار، ثم اللعب الخارجي، ثم أنشطة اللغة اإلنجليزية، وبعد األنشط

واالسترجاع، فال بد  أن يسير البرنامج اليومي بنفس التسلسل، أم ا  والحلقةذلك طاوالت األنشطة الثانية 
 م واألمن.الذي يتغير فهو األنشطة التي تطبق في كل مفردة، حيث يشعر األطفال بالنظا

 ال بد  من مراعاة المرونة في تطبيق الروتين اليومي إن اقتضت الحاجة. -3

ال بد  أن نبدأ في الحلقة الصباحية وقبل البدء بموضوع الوحدة، بأداء التحية ونشيد الصباح، دعي  -4
األطفال يستخدمون الرزنامة لتحديد اليوم ومن ثم تحديد الطقس، وبعد ذلك استخدام لوحة الحضور 

الغياب، ومن ثم توزيع المسؤوليات على األطفال؛ من خالل لوحة األيدي المساعدة، وبعدها يتم الدخول و 
 في الموضوع.

ليس بالضرورة أن تجدي نشاًطا مميًزا لكل ركن في كل يوم؛ فأحياًنا يكون طابع الوحدة اجتماعيًّا فال  -5
 تجدين نشاًطا علميًّا لزاوية العلوم مثاًل.

ضير السابق للوحدة وبشكل جيد ومكتوب، يتضمن وصًفا لألنشطة التي ستطب ق في ذلك ال بد  من التح -6
 اليوم.
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ال بد  أن يكون توزيع األطفال بشكل منظم على األركان؛ وذلك بتحضير بطاقات بأسماء األطفال  -7
الستخدامها في التنقل بين األركان، وعلى كل طفل أخذ بطاقته ووضعها في جيب مخصص في الركن 

 ذي يريد أن يلعب فيه؛ وبذلك يخطط عمله بنفسه.ال

 ال تجبري طفاًل على اختيار نشاط؛ فالنشاط الممتع هو الذي يجذب الطفل إليه. -8

 قومي بجذب األطفال إلى تجريب األنشطة المختلفة المعدة في األركان التعليمية. -9

 
 التقويم الختامي:

 حي  .التفاعلي الوطني المنهاج وحدات فيرأيك ما  وض 

 في ينهتطبقالوحدة  من ًطانشا ي ر اختفا "؛وطني"كانت الوحدة المطلوب تنفيذها مع األطفال هي وحدة  إذا 
 .اليومي الروتين فعاليات ىحدإ

 متداد:الا
 إلى اإلنترنت، واطلعي على مناهج رياض األطفال في دول أخرى. قومي بالرجوع

 

 المراجع: 
 http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc40225/ 
  ،في األطفال رياض في التعليمية والوسائل األساليب، دار المنهل ناشرون وموزعون زينات الكرمي 

 .األردن

 لمعلمات الدليل التدريبي للمنهاج الوطني التفاعلي )الطبعة المطورة((، 2008فريق وزارة التربية والتعليم ) -
 ، األردن؛ عم ان.األطفال رياض

 م. 1995، طبعة األطفال لرياض المعلمة دليلرباب القبج وهيفاء أبو غزالة، 
 

  
 

http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc40225/
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  المقدمة:
إن البرنامج اليومي واألعمال الروتينية توفر بنية تنظيمية لكل يوم، وضمن هذه البنية التنظيمية تتاح الفرصة 

تى يسير البرنامج اليومي بسالسة وفائدة يجب أن تتوفر خطة قابلة للتنبؤ لألطفال كي يطوروا استقالليتهم. وح
 بنشاطاتها، كي تساعد األطفال على إتمام هذه األعمال الروتينية بسالسة.

ويجب أن يخطط للبرنامج اليومي ليلبي حاجات األطفال الجسدية والنفسية، وأن يكون لديهم أعمال روتينية ثابتة 
 تنبؤ بها.ومتناسقة وقابلة لل

 
 النتاج العام للجلسة: 

 تتعرف المتدربات وحدات المنهاج وآلية تقديمها لألطفال؛ من خالل فعاليات الروتين اليومي.
 

 :ةالنتاجات الخاص
 تفعيل برنامج الروتين اليومي من قبل المتدربات بطريقة صحيحة.

 
 لوصول األطفال إلى الروضة؟ صفي عماًل روتينيًا نموذجيًا  :التهيئة والتعلم القبلي )الربط(

 

الثانيةالجلسة   
 يوم في روضتي
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 مدخل للمنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 عرض وحدة من المنهاج وتطبيقات عليها.الموضوع الفرعي: 

 
 .نصفساعتان و  مدة النشاط:                                                      (.1)رقم النشاط: 

 .الجلسة: الثانية                                          .تياسم النشاط: يوم في روض
 المقدمة:

 عرض مقطع من الفيديو للروتين اليومي في رياض األطفال. التهيئة والتحفيز:
 تفعيل برنامج الروتين اليومي من قبل المتدربات بطريقة صحيحة. هدف النشاط:

 التفاعلي.التعلم القبلي: تعرُّف وحدات المنهاج الوطني 
 كرتون، وأقالم فلوماستر، والمنهاج الوطني التفاعلي. أدوات النشاط: 

 اإلجراءات:
 تختار المتدربات وحدة تعليمية من المنهاج الوطني التفاعلي؛ لتطبيقها في فعاليات البرنامج اليومي لرياض األطفال. -
 تقسيم المتدربات ست مجموعات، وتوزيع المهمات اآلتية عليهن: -

 دقيقة. 20المجموعة األولى: تنفذ فعالية الحلقة الصباحية، ومدتها  -
 دقيقة. 30، ومدتها 1المجموعة الثانية: تنفذ فعالية طاوالت األنشطة واألركان  -
 دقيقة. 15المجموعة الثالثة: تنفذ فعالية الساحة الخارجية، ومدتها  -
 دقيقة. 20يزية، ومدتها المجموعة الرابعة: تنفذ فعالية أنشطة اللغة اإلنجل -
 دقيقة. 30، ومدتها 2المجموعة الخامسة: تنفذ فعالية طاوالت األنشطة واألركان  -
 دقيقة. 20المجموعة السادسة: تنفذ فعالية القصة واالسترجاع، ومدتها  -

 إدارة الحوار والنقاش فيما ُعرض، وأخذ التغذية الراجعة. -
 لمتدربات.( على ا1يوزع المدرب النشرة رقم ) -

   التقويم:
 متابعة تنفيذ الفعاليات من قبل المتدربات.  :التقويمي الموقف

 .المالحظة :اإلستراتيجية
 سجل وصف سير التعلم. :األداة
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 التقويم الختامي:

 
 عن تنشأ أن يمكن التي المشكالت رأيكفي  هي ماف ،لألطفال يومي روتين وجود عدم تخيلي 

 ين يومي؟وما أهمية وجود روت ذلك؟
 
 
 
 متداد:الا

 إلى اإلنترنت، واطلعي على مناهج رياض األطفال في دول أخرى. قومي بالرجوع
 
 

 المراجع: 
 http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc40225/ 
  ،األطفال رياض في التعليمية لوسائلوا األساليب، دار المنهل ناشرون وموزعون زينات الكرمي 

 .األردن في
 الدليل التدريبي للمنهاج الوطني التفاعلي )الطبعة المطورة((، 2008فريق وزارة التربية والتعليم ) -

 ، األردن؛ عم ان.األطفال رياض لمعلمات
  ،م. 1995، طبعة األطفال لرياض المعلمة دليلرباب القبج وهيفاء أبو غزالة 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc40225/
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 اإلطار النظري والنشرات
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 (1)النشرة رقم 
 الروتين اليومي ألطفال الروضة

 أهمية الروتين اليومي 
 األطفال على:  حاجاتيعمل الروتين اليومي المنظم المبني على أسس مستمدة من 

  يًّايوم رمتكر  طأو نم جفر نموذازيادة شعور األطفال بالطمأنينة نتيجة تو . 
  .زيادة ثقة األطفال بأنفسهم وبمعلمتهم وبمن حولهم 
 وتوقع ما سيحدث في ساعات الدوام  ،تمكين األطفال من تعرُّف ترتيب األحداث اليومية

 المدرسي.
   خر.آمساعدة األطفال على االنتقال من نشاط إلى 
   ذلك.مخصصة ل أوقاتوفق  ،من االستقاللية والحرية تمكين األطفال من العمل في جو 

 
 الفعاليات الحيوية المختلفة للروتين اليومي لطفل الروضة

 استقبال األطفال 
 ؛ألناه يعكاس المعااني الجميلاة فاي حيااة الطفال ؛استقبال األطفال هو العنصار األهام فاي الاروتين الياومي

 ن كل يوم يمضيه الطفل في الروضة هو يوم يكتسب فيه خبرة جديدة. وأل
 :أطفال الروضةدور المعلمة في استقبال 

 ( تتوجه المعلمة إلى باب غرفة الصف عند وصول الطفل الستقباله وهي مبتسمة.1
 (  تتودد المعلمة إلى الطفل بالحديث وهي تقف أو تجلس على مستوى نظره.2
 ( ترحب المعلمة بالشخص الراشد الذي أوصل الطفل إلى الروضة.3
 هم في أماكنها المخصصة.( تساعد المعلمة األطفال بوضع حقائبهم ومعاطف4
ل واللعب اوتوفر له متسًعا من الحرية للحركة والتجو  ،( توجه المعلمة الطفل إلى داخل الغرفة الصفية5

 األطفال. سائرحين وصول إلى  ،التعليمية في األركان
 الحلقة الصباحية 

ا التخطاايط الجيااد يشااار إلااى الوقاات المخصااص للمجموعااة الكبياارة بالحلقااة الصااباحية، وعلااى المعلمااة هناا
الحلقة الصباحية فاي منطقاة بعيادة عان  هذه تعقد على أن ،وإلعداد الحلقة الصباحية لمكان لقاء األطفال

األلعاب أو أية مواد أخرى قد تشتت انتباه األطفال، ويجب أن تكون المنطقة مغطاة بالسجاد أو بحصيرة 
 أو "حرام" إذا لزم األمر.

لمعلماة رسام نصاف دائارة علاى اشكل نصاف دائاري علاى األرض، ويمكان يجتمع األطفال حول المعلمة ب
أو وضاااع مربعاااات أو أشاااكال أخااارى حساااب رغبتهاااا لااايجلس  ،األرض المغطااااة بالساااجاد بشاااريط الصاااق



80 

 

ف األطفال المكان المخصص لجلوسهم. وعلاى األطفال عليها.  والغرض من ذلك هو تسهيل عملية تعر  
اسااتخدام ب مالحلقااة، أبإعطااائهم إشااارة معينااة للباادء بطفااال، سااواء المعلمااة وضااع "قااانون" محاادد لتجمااع األ

 دون أن نزعج اآلخرين" وغيرها من العبارات.من عبارة "دعونا نجلس بهدوء 
 

 خطوات الحلقة الصباحية:
 تكون في وضاع يمكنهاا مان و   ،تجلس المعلمة على كرسي من كراسي األطفال أو على السجادة

 ل معهم.رؤية جميع األطفال والتواص
 عان طرياق طارح أسائلة تشاجعهم علاى المحادثاة  ؛ترحب المعلمة باألطفال وتتبادل معهم الحاديث

 والحوار، وتشعرهم بمدى اهتمامها بهم.
   لها مع األطفال.تستخدم المعلمة الوسائل الثابتة وتفع 

 
 ومن الوسائل التعليمية الثابتة: 
 .لوحة الحضور والغياب -
 .لوحة الطقس -
 .المساعدةاأليدي  -
 .لوحة المشاعر -
 

 أهمية الحلقة الصباحية:
 .توفر لألطفال روح االنتماء للمجموعة 
 .تعطي المجال لألطفال للتحدث عن خبراتهم المختلفة 
 .تشجع األطفال على المشاركة الفاعلة في المعلومات والمشاعر والقيم واالتجاهات 
 تخاذ القرار الجماعي.وتساعد األطفال على ا ،تسهل حل المشكالت المختلفة 

 
 دور المعلمة في الحلقة الصباحية:

  أخالقااي،  -دينااي: موقااع الحلقاة لتقااديم األنشاطة الخاصااة بااذلك الياومإلااى تنتقال المعلمااة واألطفاال
 ... في صميم الوحدة، قصة، قصة حرف،

 هااا مشااجعة األطفااال علااى أدائهااا ألن ،تنشااد المعلمااة أغنيااة الصااباح المتعااارف عليهااا مااع األطفااال
 التي قد تكون قراءة القصة. الالحقةاألولى و  المفردةالفاصل بين  بمنزلة

  .تقرأ المعلمة قصة لها عالقة بالموضوع الذي تود طرحه من خالل موضوع الوحدة 
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 ااا ؛أثنااااء الحلقاااة الصاااباحيةفاااي ر األطفاااال بالملااال و فاااي حالاااة شاااع ا قاااد يمااانعهم التركياااز، علاااى مم 
 .يًّاحرك ًطايام بنشاط حركي أو غناء أغنية تتطلب نشاإلى الق ًراالمعلمة االنتقال فو 

 في وفق الخطة والمفاهيم التي ترغب  ،تربط المعلمة موضوع اليوم السابق بمواضيع اليوم الجديد
 مها.ليتع

  األنشطة التي سيقومون بعملها في هذا اليوم.بتخبر المعلمة األطفال 
 

 
 طاوالت األنشطة واألركان

 
رت  نتهااء بعاض األطفاال مان اوفي حاال  في وقت سابق،نشطة والمواد المطلوبة للنشاط المعلمة األ حض 

تكاااون بااانفس مساااتوى  - إثرائياااة -العمااال المطلاااوب بسااارعة، علاااى المعلماااة أن تعاااد لهااام أنشاااطة إضاااافية 
أنشااطة الوحاادة، : األول والثاااني تنفيااذ مختلااف أنااواع األنشااطة بوقتيهاااهااذه الفعاليااة  فااي جااري الصااعوبة، وي

مااع اإلشااارة إلااى أن هاااذه األنشااطة تنفااذ علااى طااااوالت  ، ...ة اللغااة العربيااة، وأنشااطة الرياضاااياتوأنشااط
م ا ا بشكل متواز  األنشطة وفي األركان التعليمية، إم    .تالبشكل مت وا 

مان اساتعمال إشاارة  وفي نهاية الفعالية تشجع المعلمة األطفاال علاى التنظياف وا عاادة الماواد، وهناا ال باد   
فاي ولتاوفير المتعاة والمارح  ؛لتساهل علاى األطفاال القياام بالعمال ؛أثناء الترتيب وا عادة الموادفي  أو أغنية

 أثناء الترتيب.
  :أهمية طاوالت األنشطة

 ( تعطي الفرصة للمعلمة للبدء من مواطن القوة لدى األطفال والبناء عليها.1
 ( تعطي الفرصة للمعلمة لمالحظة األطفال والتفاعل معهم.2
 توفر أنشطة متنوعة للموضوع الواحد لمساعدة األطفال ومراعاة الفروق الفردية بينهم.  (3
 ( تسمح للطفل بالتعامل مع المواد ومع الخبرات المختلفة.4
 ( تساعد الطفل على تنمية مهارات جديدة والبناء على مهاراته القديمة.5
 يجابي بينهم.إل( تساعد األطفال على التواصل ا6
 األطفال على بناء عالقات اجتماعية.  ( تساعد7
 ( تنمي روح المبادرة لدى األطفال.8
 اكتشاف العالقات الرياضية والمنطقية. ( تطور مهارات9

 ( تطور مهارات حل المشكالت. 10
 ( تطور المهارات اللغوية.11
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 :دور المعلمة قبل فعالية طاوالت األنشطة واألركان
  األنشطة واألركان لخبرات طاوالت السابقالتخطيط: 

 .أوراق العمل المختلفة إعداد -
 .المواد المستخدمة في األنشطة إعداد -
 

 :أثناء فعالية طاوالت األنشطة واألركانفي دور المعلمة 
 :( تشجيع األطفال على المشاركة في فعاليات طاوالت األنشطة واألركان1
 واألركان.توضيح المهمات لألطفال حول فعالية طاوالت األنشطة  -
 تعرض المواد المستخدمة بطريقة جذابة. -
 :( تشكيل مجموعات عمل صغيرة ومتوازنة2
 تقسيم المجموعات حسب عدد األطفال. -
 البداية لكل طفل. تحديد نقطة -
 تعزيز أعمال األطفال. -
م ا با بالجلوس مستوى نظر الطفل إم  إلى محاولة الوصول  -  نحناء أمامه.الاوا 
 ال األطفال.تراقب أعم -
 تعليقات األطفال.إلى تصغي  -
 تقليد أعمال األطفال لتثبيت الخبرات الجديدة. -
 .إليهمتناقش األطفال وتتحدث  -
 تشجيع األطفال على االستقاللية. -
 مهمات عمل ثنائية.في األطفال المشاركة  إلىتطلب  -
 :ل المستمر بين األطفال في األركان التعليميةا( التجو 3
 أثناء اللعب. في األطفال دعم   -
 توفير الراحة، واالتصال والتواصل بين األطفال.   -
 شاف لديهم.تكتعيق عملية االس على أال   ،األطفال عن اكتشافاتهم واهتماماتهم المتنوعة إلىالتحدث   -
 تعيق لعبهم.  على أال   ،مشاركة األطفال في األعمال التي يقومون بها  -
 مشكالت المختلفة.حل ال علىمساعدة األطفال   -
 .امالحظة تفاعل األطفال مع بعضهم بعًض   -
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 تسجيل المالحظات المختلفة عن األطفال.  -
 
 :دور المعلمة في نهاية فعالية طاوالت األنشطة واألركان  
 نهوا أعمالهم.أمن أن كل األطفال قد  يقنالت -
 .أن ينتهيأن وقت عمل األنشطة قد أوشك إلى األطفال  تنبيه -
 ز جميع األطفال وتشجيع من لم ينه عمله على إكماله.تعزي -
 األطفال إعادة المواد المستخدمة إلى أماكنها المخصصة. إلىالطلب  -
 

 وجبة اإلفطار 
المفااردة ماان مفااردات البرنااامج اليااومي هااذه  د  لتناااول الطعااام، وتعاا ًدايااذهب األطفااال لغساال أيااديهم اسااتعدا 

وبعااد  ه.فيااذ بعااض األنشااطة المرتبطااة بمفااردات ذلااك اليااوم وفعالياتاافااي تعلاام آداب المائاادة، وفااي تن مهمااة
 .االنتهاء من تناول الطعام يغسل األطفال أيديهم مرة ثانية

 
 :دور المعلمة قبل فعالية وجبة اإلفطار

 من نظافة الطاوالت. يقنتت  -
 لعدد األطفال. و  تتأكد أن عدد الكراسي مسا  -
 يهم قبل األكل.تتأكد أن جميع األطفال قد غسلوا أيد  -
 تساعد األطفال في أن يخرجوا طعامهم من الحقائب.  -
        تعمل على توفير المناديل في مكان تناول الوجبة.  -

 :أثناء فعالية وجبة اإلفطارفي دور المعلمة 
                   بسم هللا الرحمن الرحيم.: تقولفتبسمل  -
 تجلس مع األطفال وتتناول الطعام معهم. -
 تغني أغنية سهلة عن تناول الطعام. -
 تحفز األطفال على إكمال الطعام المخصص لكل منهم.  -
 الحمد هلل.فتقول: هللا عز  وجل  حمدت -
 

 :دور المعلمة في نهاية فعالية وجبة اإلفطار
 من مشاركة جميع األطفال في عملية تنظيف الطاوالت وما تحتها.  يقنالت  -
 ديهم وأفواههم.مساعدة األطفال في غسل أي  -
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 لذهاب إلى الساحة الخارجية.إلى اتوجيه األطفال   -
 مساعدة األطفال على االصطفاف.  -
 أثناء المشي.في المشي مع األطفال إلى الساحة الخارجية بهدوء، ومراقبة انتظامهم   -

أن يتكلم أثناء األكل فعليه في تعليمات فتقول لهم: من أراد أن يتكلم األطفال مالحظة: تعطي المعلمة 
 عند االنتهاء من مضغ الطعام.

 
 الساحة الخارجية 

يتوجااه األطفااال للعااب إلااى الساااحة الخارجيااة، وماان أهااداف اللعااب فااي الساااحة الخارجيااة تنميااة القاادرات 
واالساااتمتاع والترفياااه واستنشااااق الهاااواء  ،تبااااع القاااوانيناو  ،والمهاااارات الجسااادية، وحاااب التعااااون والمشااااركة

هداف أخرى مرتبطة بما تم تنفيذه مان فعالياات وأنشاطة فاي ذاك الياوم. وبعاد االنتهااء أ فضاًل عن النقي، 
 وغسل أيديهم. الحاجةلقضاء  دورة المياهمن اللعب في الساحة الخارجية يذهب األطفال إلى 

 
 :أهمية فعالية اللعب في الساحة الخارجية

 ( توفر الفرص لألطفال ليتحركوا ويعبروا عن أنفسهم بحرية.1
 تباع القوانين واالستمتاع والترفيه.او  ،( تنمي القدرات والمهارات الجسدية وحب التعاون والمشاركة2
داخل الغرفة في ( تتيح الفرصة لألطفال لينهمكوا في ألعاب متنوعة تختلف عن األلعاب التي يلعبونها 3

 الصفية.
 ( تتيح لألطفال فرصة استنشاق الهواء النقي.4
 الطبيعة، فيكتشفونها ويتفاعلون معها. بالتصال ( تسمح لألطفال ا5
 .ا( تساعد على تكوين صداقات جديدة بين بعضهم بعًض 6

 :دور المعلمة قبل تنفيذ فعالية اللعب في الساحة الخارجية
 من نظافة الساحة الخارجية وعدم احتوائها على أية مواد وأدوات خطرة. يقنالت -
 ة في الساحة الخارجية.من سالمة األلعاب الموجود يقنالت -

 :أثناء فعالية اللعب في الساحة الخارجيةفي دور المعلمة 
 مشاركة األطفال في مختلف األنشطة. -
 مع األطفال والتحدث إليهم. التفاعل -
 تشجيع األطفال على حل المشكالت التي قد تنشأ بينهم. -
 جية.أثناء اللعب في الساحة الخار في  تهممراقبة األطفال ومالحظ -

 :دور المعلمة في نهاية فعالية اللعب في الساحة الخارجية



85 

 

 من نظافة الساحة الخارجية. يقنتت -
 ألدوات والمواد المختلفة.رتبوا ااألطفال  أنتتأكد  -
 تنظم عملية دخول األطفال إلى الصف.  -
التوجه إلى مرة أخرى بهدوء ونظام، ثم  دورة المياهتساعد األطفال على االصطفاف والذهاب إلى   -

 الغرفة الصفية الستكمال أنشطة الروتين اليومي.
 

 القصة واالسترجاع 
وبعاد ذلاك  ،يجلس األطفال مع المعلمة في الحلقة النهائية فتسارد علايهم قصاة، أو تنشاد معهام أنشاودة   

فاي أنشطة اليوم، ويقوم األطفال بمساعدة المعلمة على تلخايص ماا قااموا بعملاه مان أنشاطة في تحاورهم 
 .القادم، وقد تعمل المعلمة على إعطاء األطفال فكرة عن بعض أنشطة اليوم هذاك اليوم واسترجاع

 :فوائد فعالية القصة واالسترجاع
 ( تنمي قدرة األطفال على التذكر، وعلى إعادة سرد األحداث.1
 ( تبني على الخبرات بشكل تراكمي.2
 خبرات الحالية.( تذكر األطفال بالخبرات السابقة وتربطها بال3
 للهدوء والراحة.    ا( توفر فرًص 4

وأخيًرا تساعد المعلمة األطفال على تجهيز حقائبهم وغيرها من أعماال نهاياة الياوم، ثام تاودعهم بأسامائهم 
 .الالحقوتشجعهم على الحضور في اليوم 
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 لرابعاليوم التدريبي ا

 البيئة المادية 
 

  المقدمة:

ي الرابع الذي يتناول البيئة المادية وأهميتها لدى طلبة رياض األطفال من نرحب بكم في اليوم التدريب

حيث تفاعلهم مع مكوناتها الداخلية والخارجية، وكيف يقوم معلمي رياض األطفال بترتيب هذه البيئة 

 بحيث تُتيح عملية تفاعل أكبر معها من قبل الطلبة.

 

 :التدريبية لمادةالعامة ل دافهاأل

ف أهمي -   ة البيئة المادية الداخلية وتنظيمها بشكل فاعل.تعر 

ف أهمية البيئة المادية الخارجية وتنظيمها بشكل فاعل. -   تعر 
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 اليوم التدريبي الرابع 

 الجلسة األولى: البيئة المادية
 

 مقدمة 
يكتسب  ففيها ؛البيئة المادية ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية في رياض األطفال تعد      

بإشراف  ا،األطفال المهارات والمعلومات بالتجريب واالكتشاف، والتعلم الذاتي والتفاعل مع بعضهم بعًض 
 يسوده المرح والسعادة والحب. من معلمة متخصصة في هذا المجال، وفي جو  

 
 العام للجلسة: النتاج

 تعر ف أهمية البيئة المادية وتنظيمها بشكل فاعل.
 

 النتاجات الخاصة:
 على: ة أن تكون قادرةفي نهاية هذه الجلسة يتوقع من المتدرب

 .تعر ف المرافق المختلفة في رياض األطفال 
 .تحديد أهمية التصميم المناسب لصف الروضة 
 .تمييز األركان التعليمية في صف الروضة 
 هاتوزيع األركان التعليمية وتنظيم. 
 سليم. توزيع المواد واألدوات واأللعاب على األركان بشكل 
 هامعرفة العوامل التي تؤثر في تهيئة البيئة الصفية وتنظيم. 
 مع البيئة الصفية.ن معرفة دور المتدربات وتفاعله 

  :)الربط( التهيئة والتعلم القبلي
 طرح األسئلة اآلتية:

ها؟ ما األلعاب في؟ ما األثاث واأللعاب التي توجد روضتكهل زرت روضة أطفال غير 
 ها؟ ما االختالف بين غرفة رياض األطفال والصفوف األخرى؟فيد الخارجية التي توج
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 .البيئة المادية الموضوع الفرعي:

 .دقيقة 20النشااط:  مدة     (.1)رقم النشاط: 
 األولى.الجلسة:  .                           مرافق الروضةاسم النشاط: 

 :ةالمقدم

بإخفاء شيء في داخل غرفة  ؛بارد( ... )حام   المدرب مع المتدربات لعبة والتحفيز: يلعب ةالتهيئ 

قول تقترب منه تبحث عن المفقود، وعندما تعود و تثم  ئه،المتدربات قبل إخفا ىحدإخرج ت ،التدريب

 ة أماكن فقط.البحث في ثالث احق لهيو  .، وعند االبتعاد يقلن: بارد باردحام   المتدربات حام  

 حدد المتدربات مرافق الروضة.تهدف النشاط: 

 .الروضة والمدرسة مرافق على تعر فتعرف المتدربات إستراتيجية تدريب األطفال ت       
 في رأيك، هل يوجد اختالف بين مرافق الروضة ومرافق المدرسة؟التعلم القبلي: 

، (Data Show) شاشة عرضو ، (Flip Chartأوراق عرض )و أدوات النشاط: جهاز حاسوب، 
  .أقالم فلوماسترو 

 اإلجراءات:

  مجموعات بإحدى الطرائق المتعارف عليها. فييوزع المدرب المتدربات 
 :؟هافمرافق الروضة التي يجب على المتدربات والطفل تعر   ما هي يطرح المدرب السؤال اآلتي 
 المتدربات اإلجابات على  ىحدإسجل ت( أوراق عرضFlip Chart) ، ناقشها مع المجموعات.تو 

  مرافق إلى كيفية تدريب األطفال على االنتقال والوصول  المجموعات بيان إلىيطلب المدرب
ومكتب  ودورة المياهويركز على مناطق الدخول والخروج لكل من الملعب  ،الروضة المختلفة

غيرها من معدات و  ،وطفايات الحريق ئ،مخارج الطوار إلى إضافة إلى مناطق الوصول  ،المديرة
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 ووسائل األمن والسالمة.

  فيها تدريب األطفال على االنتقال ضمن مرافق  نق المختلفة التي يمكنهائربط النشاط بالطر
 مع المديرة. السابقضرورة التنسيق  المدرب ويؤكد ،الروضة المختلفة

 يؤكد المدرب ضرورة ربط األماكن المختلفة بالعاملين فيها وأدوارهم. 
 :التقويم

ليهااااا إوالااااتمكن ماااان الوصااااول  ،لمتاااادربات واألطفااااال معرفتهاااااللمرافااااق التااااي ينبغااااي ا الموقااااف التقااااويمي:
 .بسالسة

 قلم.   الورقة و الاإلستراتيجية: 
 األداة: اختبار قصير.
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 البيئة المادية.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 20النشااط:  مدة     .(2رقم النشاط: )
 األولى.الجلسة:  .                   توزيع األركان التعليميةاسم النشاط: 

 :المقدمة
المتدربات بيان كيفية ترتيب الحقيبة الشخصية للسايدات والمحفظاة  إلىيطلب المدرب  والتحفيز: ةالتهيئ 

 لرياض األطفال. يقارن بين ترتيب الحقيبة والغرفة الصفيةثم للرجال، 
  .التوزيع الصحيح لألركان التعليمية تعرف المتدرباتتهدف النشاط: 
 ما المرافق الموجودة في مركز التدريب؟ التعلم القبلي:

 أنها موجودة في كل مدرسة أو روضة؟ ينما المرافق التي تر               
أقالم و (، Data Show) عرضشاشة و (، Flip Chartأوراق عرض )و أدوات النشاط: جهاز حاسوب، 

 الصق.و فلوماستر، 

 اإلجراءات:

  ى حدإ لصف ًطامخط نأن يرسم إليهنثالث مجموعات، ويطلب  فييوزع المدرب المتدربات
 .األركان التعليمية عليه نالمتدربات في المجموعة، ثم يوزع

  ُعها في الصفاألركان التعليمية المختلفة وطريقة توزي عنعرض عمل المجموعات ويدور نقاش ي. 

  ؟يًّاومتى يكون ثانو  يًّا؟لركن أن يكون أساسايسأل المدرب المتدربات: متى يمكن 

 ًشاويدير نقا ،يحصل المدرب على اإلجابات. 

 (2)نشرة رقم ال .معتمد يقوم المدرب بعرض صورة لتصميم نموذج.    
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 :التقويم

  :الموقف التقويمي 

 .في صف الروضة لتوزيعها صحيحةالتعليمية المختلفة والطريقة الاألركان 

 قلم.الورقة و ال اإلستراتيجية:

 .األداة: أوراق عمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:هاارسمي األركان مرتبة ولّوني  
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 البيئة المادية.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 40النشااط:  مدة     (.3)رقم النشاط: 
 األولى.الجلسة:          .يعهوتوز  أثاث الروضة واستخداماته اسم النشاط:

 :المقدمة
يوزع المدرب بطاقات عليها أسماء أثاث بيت، ويطلب إلى كال مجموعاة ترتياب البيات  والتحفيز: ةالتهيئ 

 الفرق في الترتيب بين المجموعات. ن ويذكر  ،المجموعة األخرى  مجموعةزور كل تحب، تكما 

 هدف النشاط: 

 .لروضةتعرف المتدربات أثاث ات -        

 . أثاث الروضةاستخدامات تعرف المتدربات ت  -        

 تمكن المتدربات من توزيع األثاث على األركان التعليمية المختلفة.ت -       
 أركان صف الروضة. يدفي صف الروضة؟ عد   الموجودالتعلم القبلي: ما األثاث 

شاشااة و ، (3)نشاارة رقاام الد باألثاااث/ قائمااة رصااو بطاقااات مرقمااة، و أدوات النشاااط: غرفااة رياااض أطفااال، 
 (.Data Show) عرض

 اإلجراءات:

 .يرقم المدرب جميع قطع األثاث الموجود في صف الروضة 
 ويطلب إلى المتدربات ،( مرقمة بأرقام قطع األثاث3)نشرة رقم ال باألثاث/ يوزع المدرب قائمة رصد 

وسبب ركن يجب أن توضع،  بجانب كل رقم اسم قطعة األثاث المناسبة، وفي أي نأن يكتب

 .استخدامها
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 وجودها،وأماكن  ،يقوم المدرب بتعريف النموذج الذي يبين فيه أسماء مختلف قطع األثاث 

 .واستخداماتها

  مناقشته وتجري  للجميعيعرض النموذج. 

 ويطلب إلى المجموعة األولى أن ترتب قطع األثاث  ،يقوم المدرب بتقسيم المتدربات مجموعتين

لى المجموعة الثانية أن تحدد النجاحات واو ها الصحيحة، حسب أماكن  خفاقات التي قامت بهاإلا 

قع باب الصف والشبابيك اعمل تغييرات في مو  من مثل: أثناء ترتيبها لألثاثفي المجموعة األولى 

 التغييرات الحاصلة.و تمكن المتدربات من توزيع األثاث بما يتناسب تل ؛ومصدر المياه )إن وجد(

  تقوم المجموعة األولى بالقيام بمهمة المجموعة الثانية والعكسف ؛المدرب بعكس األدواريقوم. 

 م يعيد ترتيب ف يًّا)يقوم المدرب بذلك عمل .تغذية راجعة عن عمل كل مجموعة ويدور النقاش تقد 

 األثاث بالشكل المطلوب(.

  عن األثاث وتوزيعه في األركان ًرايعرض المدرب صو. 

 
 :التقويم

 .ركاناألوقف التقويمي: ترتيب أثاث الروضة و الم
 قلم.   الورقة و الاإلستراتيجية: 

 .األداة: اختبار قصير
 
 
 
 
 
 

ن ما هي قطع األثاث الالزمة لكل ركن م
صف الروضة؟ أركان  

بيئة ما العوامل التي تؤثر في تهيئة ال
؟هاوتنظيم لصفيةا  
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 البيئة المادية.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 40النشااط:  مدة     (.4)رقم النشاط: 
 األولى.الجلسة:   ه.             د  ألعاب صف الروضة وموا اسم النشاط:

 :المقدمة
 ؟ وأين؟ ومع من؟ةها وأنت صغير ينما األلعاب التي كنت تمارس والتحفيز: ةالتهيئ 

 أهداف النشاط: 
 .ألعاب صف الروضة المتدربات تعرفت  -
  .ألعاب صف الروضةاستخدامات  المتدربات تعرفت  -
 .وضةتمكن المتدربات من توزيع األلعاب في صف الر ت -
 .أثناء لعب األطفالفي تمكن المتدربات من أخذ دور فاعل ت -

 أثناء زيارتك غرفة رياض األطفال، ما الذي أعجبك في ترتيب أثاث الروضة؟ فيالتعلم القبلي: 
  .واألدوات واأللعاب التي يتم توفيرها في صف الروضة أدوات النشاط: المواد  

 اإلجراءات:

  مناسبة من قاعة التدريبيضع المدرب األلعاب في منطقة.  
 إلى تبادل األلعاب هن  ويوجه ،يدعو المدرب المتدربات لل عب باأللعاب حسب جدول زمني محدد. 

ويطلاااب إلاااى المجموعاااة األولاااى أن تقاااوم بترتياااب األلعااااب حساااب  ،يقسااام المااادرب المتااادربات مجماااوعتين
عاااة الثانياااة أن تحااادد النجاحاااات ويطلاااب إلاااى المجمو ( /أ4)نشااارة رقااام الأماكنهاااا الصاااحيحة فاااي األركاااان، 

 ب(./4)نشرة رقم الخفاقات إلوا

 تقوم المجموعة األولى بالقيام بمهمة المجموعة الثانية والعكس. ؛يقوم المدرب بعكس األدوار 
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 م  ذلك. فيويدور نقاش  ،تغذية راجعة عن عمل كل مجموعة تقد 

 روضة لتفعيل لعب األطفال؟ يسأل المدرب المتدربات: ما هو الدور الذي تلعبه معلمة صف ال

 جابات على ورق العرض. إلالمتدربات كتابة ا ىحدإويطلب إلى  ،يحصل المدرب على إجاباتو 

 :التقويم
 .الموقف التقويمي: تعرُّف األلعاب

 اإلستراتيجية: التعلم من خالل المالحظة.
 .األداة: تقرير

 
 
 
 
 
 
 

 التقويم الختامي:
 ممكنة؟ مدةصف الروضة أطول ما مقترحاتك للحفاظ على أثاث  .1
ما هي مبررات هذا  داخل صف الروضة،في نموذج ترتيب األركان التعليمية إلى بعد الرجوع  .2

 الترتيب؟

 
 االمتداد: 

 ؟ اًل بالرجوع إلى القائمة المعتمدة ألثاث صف الروضة، ما األثاث األكثر تفعي
 أهميته التربوية؟ حةً موض   إضافته إلى القائمة المعتمدة، ينما األثاث الذي تقترح

 
 المراجع:

اب في يطلب المدرب إلى كل متدربة مالحظة ترتيب األلع
اًء على غرفتها الصفية، ورصد النجاحات واإلخفاقات بن

 الجلسة التدريبية.
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 إدارة  الكتاب المرجعي لمعلمة رياض األطفال، وزارة التربية والتعليم، ،(2008) الفريق الوطني
 المناهج والكتب المدرسية، األردن: عمان.

 إدارة  دليل تدريب المنهاج الوطني التفاعلي، وزارة التربية والتعليم، ،(2004) الفريق الوطني
 الكتب المدرسية، األردن: عمان.المناهج و 

 ( ،2006هيااار، جاااودي)،  ،ترجماااة مركاااز إيماااان للتعلااايم المبكااار، العمااال ماااع األطفاااال الصاااغار

 ان.عم  األردن:  ،األهلية للنشر والتوزيع
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 اإلطار النظري والنشرات
 صف داخلفي البيئة المادية )

(الروضة  
 



98 

 

 
 

 (2) نشرة رقمال
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 (3نشرة رقم )ال
 نموذج قائمة الرصد

 
 الركن المناسب االستخدام األثاثاسم قطعة  الرقم
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 /أ(4)نشرة رقم ال
 واألدوات على األركان التعليمية توزيع المواد  

 
األدوات و  المواد  

 واأللعاب
ركن 
 الفن

ركن الهدوء 
 والمكتبة

ركن 
 بيتال

ركن 
 المكعبات

ركن العلوم 
 والرياضيات

خرى أ
 يهااذكر 

       هخضراوات وفواك
       حيوانات برية

       قصص
       حاسبة نقود

       لعبة الخرز العمالق
       ليغو

       قياسمأكواب 
       أدوات طبيب

       معجون 
       مصفاة بالستيكية

       دمى مسرح
       دميةسرير 
       كرة قدم

       لعبة التطابق 
       حجم صغيربمراكس 

       مغناطيس
       أحجية األلوان

       شاحنات
       ألوان مائية

       صمغ صغير
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 /ب(4) نشرة رقمال

 خفاقاتإلالنجاحات وا

 
 

 

 خفاقاتإلا النجاحات
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 األركان التعليمية في صف الروضة

 تعريف األركان التعليمية

يكون فتنظيمها  ويجري نات البيئة الصفية المادية في صف الروضة، األركان التعليمية هي أحد مكو   

طة رفوف خشبية أو خزائن توضع بطريقة تحافظ على سابو  ،عن غيره من األركان كل ركن منفصاًل 

يتهم ليتسنى لها مراقبة جميع من رؤ  المعلمةخصوصية األطفال في كل ركن، لكن بطريقة ال تمنع 

 ها.فيأثناء اللعب في األطفال 

 األركان الموجودة في صف الروضة هي:

  - ركن العلوم والرياضياتو  - ركن البيتو  - ركن الهدوء والمكتبةو  - ركن المكعباتو  - ركن الفن 

 .ىمنطقة الموسيقو 

 ترتيب األركان التعليمية 

المساحات المناسبة لألنشطة الصاخبة والهادئة، والرطبة والجافة،  يراعى في تنظيم األركان التعليمية،

مستخدمين بذلك األلعاب والمواد  ،التي يمارس األطفال من خاللها أنشطة متنوعة وفق قدراتهم وميولهم

واضحة تخدم وتحفز تعليم األطفال  ًفاواألدوات المناسبة. إن لكل ركن من األركان التعليمية أهدا

تنميتهم من جميع النواحي النمائية: الجسدية واللغوية والرياضية والعلمية والفنية  علىساعد وت ،وتعلمهم

 والمهارات الحياتية. 
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 األركان التعليمية

 ركن الفن

إن الفن هو الطريقة التي يستخدمها األطفال في التعبير عن أنفسهم وعن مشاعرهم وانفعاالتهم. 

من خالل الخبرات الفنية اليدوية  ؛تهم وتنمية قدراتهم اإلبداعيةويعمل ركن الفن على زيادة مهارا

 ابتكار أفكار جديدة. علىالتفكير والتخطيط و  علىواستعمال الخيال الذي يساعد األطفال 

 

 أهمية ركن الفن

فيعمل على  ؛يعمل ركن الفن والمواد المستخدمة فيه على تعزيز نمو األطفال في مختلف جوانب النمو

 :فضاًل عن ،تقالليتهمتعزيز اس

  يف ما اكتسبوه من خبرات في تنفيذ األعمال الفنية.ظتو 

 .استخدام الخامات واأللوان والدهان في التعبير عن أنفسهم بحرية 

 .توظيف مواد من البيئة المحلية في إنتاج أعمال فنية 

  أثناء تنفيذ األعمال واألنشطة الفنيةفي التواصل مع اآلخرين. 

 نجازاتو  ،م الفنية واالفتخار بهاتقدير إنجازاته  . همتقدير أعمال اآلخرين وا 

  أثناء تنفيذ األطفال األعمال الفنية.في تطبيق تعليمات السالمة العامة 

 .تطبيق بعض التجارب مثل خلط األلوان 

 .مساعدة األطفال على تنمية قدراتهم في اإلبداع واالبتكار والتخيل 

 ت الحركية الصغيرة وتناسقها.مساعدة األطفال على تنمية المهارا 

  .مساعدة األطفال على تنمية التآزر البصري الحركي 
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 فر في ركن الفن ااألثاث المتو 

   لوضع المواد الفنية. رفوف خشبية مقسمة خانات 

  .طاوالت ذات شكل دائري أو نصف دائري أو مربعة وفق مساحة الغرفة 

  األرض. ألطوال األطفال تسمح ألرجلهم بلمس مالئمةكراسي 

 .حامل للرسم 

   ت خشبية لتعليق المراييل والمناشف.قاعال 

 .لوحة فلينية توضع على الحائط لتعليق رسوم األطفال 

 .)مفرش بالستيكي لتغطية األرض )إن كانت األرض مغطاة بالسجاد 

 ن المطلوبة لركن الف المواد  

 الستخدام األطفال. ةمقصات صغيرة آمن 

 للرسم. ،صغيرةكبيرة و  ،أوراق بيضاء ملونة 

 للدهان بأشكال وأحجام متنوعة. فرشايات 

 وقطع من القماش واإلسفنج والشرائط الملونة. ،وحبال صغيرة ملونة ،خيوط صوفية 

 وأقالم رصاص. ،وأقالم خشبية عريضة ،أقالم شمعية 

 .معجون بألوان مختلفة يمكن صنعه في الروضة 

 دهان البودرة. و  ،دهان األصابع 

 يضاء.طباشير ملونة وب 

 .أنواع من الصمغ والغراء 

 .صحف ومجالت 



105 

 

 .صلصال 

 .مراييل لحماية مالبس األطفال 

 .كرتون 

 .خامات متنوعة من البيئة المحلية 

 قوانين ركن الفن

 ًعاركن الفن لنا جمي . 

 .ننظم األدوات الفنية بطريقة تسهل رؤيتها والوصول إليها 

  .نرتب الركن بعد االنتهاء من العمل 

 المستخدمة إلى أماكنها المخصصة. نعيد األدوات 

  وفي األماكن المخصصة لذلك.  ،الدهان للرسم شاياتنستخدم فر 

  .نستخدم المقص لقص الورق والمواد الفنية فقط 

 .نلبس المراييل لتبقى مالبسنا نظيفة 

 ركن المكعبات

فال وسائل للعب المكعبات بأنواعها من أكثر األدوات المتحركة متعة لألطفال، ويستعملها األط د  تع

وفي االتصال والتواصل وللمشاركة والتعاون. ويحتاج هذا الركن إلى مساحة واسعة  ،الجماعيو الفردي 

لتكون عملية البناء سهلة على األطفال. ومن المستحسن أن تكون أرضية هذا  ؛األركان األخرى مقارنة ب

 لحماية األطفال والمتصاص األصوات. ؛الركن مفروشة بالسجاد
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 همية ركن المكعبات أ 

 .يساعد األطفال على تنمية قدراتهم في التخطيط والتنبؤ 

 كالقياس واألحجام واألشكال والعالقات  ،يساعد األطفال على إدراك بعض المفاهيم الرياضية

 مك والعرض والطول.والتوازن والسُّ 

 .يزيد المفردات اللغوية من خالل المحادثة والتعبير 

 مية قدراتهم في اإلبداع واالبتكار والتخيل.يساعد األطفال على تن 

 .يزيد من التفاعل االجتماعي بين األطفال 

  اآلخرين. آراءيزيد من مهارة التعاون واحترام 

 .يساعد األطفال على تنمية المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة وتناسقهما 

  .يساعد األطفال على تنمية التآزر البصري الحركي 

 لى تطوير مفاهيم التنبؤ والمقارنة. يساعد األطفال ع 

 .يمكن األطفال من الشعور بالنجاح 

 فر في ركن المكعباتااألثاث المتو  

 رف خشبي. 

 سجادة. 

 المطلوبة في ركن المكعبات المواد    

 .مكعبات خشبية مختلفة األحجام واألشكال 

 .مكعبات الليجو الكبيرة 

 .نماذج من أشكال الحيوانات واألشخاص واألشجار 
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 .نماذج من طائرات وسيارات وشاحنات 

 قوانين ركن المكعبات

 ًعاركن المكعبات لنا جمي . 

 .نعيد المكعبات إلى أماكنها المخصصة 

  .نستخدم المكعبات للبناء فقط 

 .نتشارك في البناء ونحترم أعمال اآلخرين 

 ركن البيت

 يقلد األطفال الكبار من حولهم.  ففيها ؛ركن البيت من األركان التي تحاكي حياة األطفال وواقعهم د  يع

 أهمية ركن البيت 

 .يساعد األطفال في أدوار اللعب التمثيلي االجتماعي 

  .يتيح لألطفال فرص المشاركة بأداء األدوار المتنو عة التي يقومون باختيارها 

 بداعاتهم في استخدام المواد واألدوات في والتظاهر  ،يسمح لألطفال بإظهار ابتكاراتهم وا 

 ناء لعب األدوار في المواقف المختلفة. أث

 عن آرائهم وأفكارهم وعواطفهم بوسائل أدائية مختلفة. بيريسمح لألطفال بالتع 

  ،قيمته وجماليته.  وتقديريمكن األطفال من االستمتاع باللعب الدرامي التمثيلي 

 .يسمح لألطفال باحترام حدود اللعب الدرامي التمثيلي مع رفاقهم 

 ل الفرصة لتقييم أدوارهم وأدوار زمالئهم.يتيح لألطفا 

  أثناء اللعب في وذلك من خالل تبادل األدوار  ؛لديهم "الجندرية"يسمح لألطفال بغرس مفهوم

 في هذا الركن. 
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 فر في ركن البيت ااألثاث المتو 

الة ومجلى ،نموذج مصغر لمطبخ متكامل ورفوف لوضع أدوات المطبخ  ،يحتوي على فرن خشبي وغس 

ن هذا النموذج يتكون من قطع خشبية متحركة يستفاد منها في تطبيق مواضيع أخرى إ .وذج لثالجةونم

 ا.موغيره ،مكتب البريدو : عيادة الطبيب، مثاًل  ،ضمن الوحدات

 المطلوبة في ركن البيت المواد    

 مكوى ، و سلةو  ،مكنسة: لألطفال يًّاأدوات مطبخ بالستيكية مختلفة مناسبة نمائ... ، 

 س متنوعة خاصة بالكبارمالب. 

 األدوات الخاصة بهم.وكذلك  ،مالبس تخص أصحاب المهن كاألطباء ورجال اإلطفاء 

 والقبعات ،أدوات الزينة مثل األساور.... ، 

 .دمى مختلفة األحجام، ومالبس متنوعة لهذه الدمى 

 بالستيكية. وخضراوات فاكهة 

 .أدوات للتنظيف تناسب أحجام األطفال 

  السالل الصغيرة لوضع مالبس الدمى والفاكهة.هاتف وعدد من 

  .حقائب نسائية 

  .أحذية 

  ُستخدم في استحمام الدمى.حوض صغير ي 

 .مرآة 

 .)صندوق للنقود )كاش 
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 قوانين ركن البيت

 ًعاركن البيت لنا جمي . 

 ونتشارك في كل شيء. ًعانلعب م 

 .نحترم أدوار اآلخرين 

  حة بعد االنتهاء من اللعب.نرتب األلعاب ونعيدها إلى أماكنها الصحي 

 ركن الهدوء والمكتبة 

ليسهل عليهم الوصول  ؛م األطفالاحجيجب توفير اإلضاءة الكافية واألثاث المريح اآلمن المناسب أل

 إلى

لى و  ،الكتب  ألعاب الهدوء المرتبطة بالمهارات اللغوية ومهارات التركيز والتفكير. إن ركن الهدوء ا 

المعرفية. وفي هذا الركن يستطيع  حاجاتهمستمتاع األطفال وتلبية الوالمكتبة هو مكان مخصص 

 وكذلك مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت.  ،األطفال تطوير مهارات اللغة ومهارات ما قبل الكتابة

 أهمية ركن الهدوء 

  للقراءة. اتعرُّف الكتب مصدرً  علىيساعد األطفال 

 مطبوعة معاني.يدرك األطفال أن للكلمات والرموز ال 

 ومن أعلى إلى أسفل. ،يميز األطفال أن اللغة العربية المقروءة تبدأ من اليمين إلى اليسار 

   ف األطفال أشكال الحروف وأصواتها.يتعر 

 .ينمي عند األطفال مهارات اللغة المسموعة والمكتوبة 

 .ينمي عند األطفال مهارات االستماع 

 عي والذاكرة السمعية.يزيد مهارات األطفال في التمييز السم 
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 التآزر البصري الحركي لديهم. يوينم ،يزيد مهارات األطفال في التمييز البصري والذاكرة البصرية 

 .يساعد األطفال على التفاعل االجتماعي 

 .يشجع سلوك المطالعة عند األطفال 

  يجابية من خالل قراءة القصص.إيساعد األطفال على تطوير اتجاهات 

 مهارات اإلصغاء لدى األطفال عند سرد القصص.  يساعد على تطوير 

  .يساعد األطفال على إدراك أن الكلمات المكتوبة تحمل معاني 

  يجابية نحو القراءة عند األطفال.إيطور عادات 

  .يساعد األطفال على إدراك أن اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار 

 م.يتيح الفرص لألطفال الستكشاف العالم من حوله 

 .ينمي مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت 

  تطور قدرة األطفال على التحليل والتركيب. علىيساعد 

 .يساعد األطفال على التركيز والهدوء والتفكير 

  أماكنهاووضعها في  ،أثناء تركيب األحاجيفي يساعد على تنمية المهارات الحركية الدقيقة 

 الصحيحة. 

 هدوء فر في ركن الااألثاث المتو 

  عرض الكتب بطريقة ل ًكام األطفال وأطوالهم، ويكون متحر احجأرف مائل للكتب يتناسب مع

 جذابة للطفل.

 .فرشة ومساند مريحة لجلوس األطفال 

   مقسم خانات لوضع األلعاب والمواد الخاصة بهذا الركن. رف 
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 .هذا الركن قرب عادةً مالحظة: يوضع الحاسوب 

 دوءالمطلوبة في ركن اله المواد  

  ،موسيقى.و لألطفال  ن  أغاو أشرطة للقصص المسجلة، و مسجل وسماعات إن أمكن 

  لألطفال.  مالئمةقصص باللغة اإلنجليزية و الوحدات التعليمية،  تالئمقصص عربية متنوعة 

 .ألعاب الهدوء والتفكير كاألحاجي 

 .كلمات المطابقة للقصص وللغة ولألناشيد 

 .الكتب الكبيرة 

 إلثراء المحادثة والتعبير. صور متنوعة وملونة 

 .مجالت أطفال 

 .نجليزية  حروف عربية وا 

  .أقالم 

 .أوراق 

  .بطاقات 

 .طباشير 

 .أقالم فلوماستر قابلة للمحي 

 قوانين ركن الهدوء 

 ًعاركن الهدوء والمكتبة لنا جمي . 

 .نعيد الكتب إلى أماكنها المخصصة بعد القراءة 

 ونحترم وجود اآلخرين. ،نقرأ الكتب بهدوء 
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 .نستمتع بالكتب ونقدرها ونحافظ عليها 

 .نلعب بالبطاقات على الطاولة 

 .نستمع للمسجل باستخدام السماعات 

 .نقلب صفحات الكتاب صفحة صفحة 

 ركن العلوم والرياضيات

فهم  ؛يشبع هذا الركن حاجة األطفال إلى االكتشاف والفضول وحب االستطالع عن العالم من حولهم

البنية الجيدة لتنظيم  هذا الركن ويشمونه ويسمعونه ويتأملونه ويتذوقونه. ويوفريستمتعون بما يلمسونه 

 ؛تشكيل المفاهيم علىوتساعدهم  ،خبرات لعب تساعد األطفال على تطوير المهارات الرياضية

ألطفال ووسيلتهم في التعبير عن الحقائق. وعلى المتدربات إلى افالرياضيات هي لغة المجردات بالنسبة 

لتساعد األطفال على بناء معارفهم من خالل التفاعل مع  ؛مواد هذا الركن بشكل غير ثابت نتبأن ير 

 المواد البيئية بطريقة حرة. 

 أهمية ركن العلوم والرياضيات

  مواضيع محددة وفق الوحدات التعليمية. عنيثير التساؤالت 

 شاف.تكينمي حب االستطالع واالس 

 ى األطفال.ينمي التفكير العلمي والمنطقي لد 

 .ثارة التفكير  ينمي قوة المالحظة وا 

  ها.فييساعد األطفال على معرفة حقيقة البيئة التي يعيشون 

  والتكيف مع العالم من حولهم. ،اتهمو تعرُّف ذ علىيساعد األطفال 

  تهم فيها.اينمي الحواس عند األطفال ويزيد من مهار 



113 

 

  ومعرفة خصائص المواد والمظاهر  تعر ف أوجه التشابه واالختالف،على يساعد األطفال

 الطبيعية.

  البيئة من حولهم. في وتفسير ما يوجد  ،يساعد األطفال على االكتشاف والمراقبة والمالحظة 

   أو أكثر. 20 إلى 1النمطي من  يساعد األطفال على العد 

 أو أكثر. 10 إلى 1من  رقاميساعد األطفال على تصنيف األ 

 ي العمليات الحسابية البسيطة. يساعد األطفال على فهم معان 

 .يساعد األطفال على تعر ف المفاهيم األساسية لألنماط 

  المفاهيم األساسية للقياس. تعر فعلى يساعد األطفال 

  تعر ف المفاهيم األساسية للهندسة. علىيساعد األطفال 

 فر في ركن العلوم والرياضيات ااألثاث المتو 

عرض عليها م األطفال، تُ احجالسابقة أو طاولة منخفضة مناسبة أل كاألركان يحتاج هذا الركن إلى رف  

 المواد بطريقة مناسبة ومشوقة لألطفال. 

 المطلوبة في ركن العلوم والرياضيات: المواد  

  .نباتات داخلية بسيطة ونباتات يقوم األطفال بزراعتها 

  ،وات.اوخضر  ،ثمار فاكهة مجففةو أوراق شجر جافة، و حبوب مختلفة 

 ت مكبرة بأحجام مختلفة.عدسا 

 ذات أحجام وأشكال متنوعة. انطمغ 

   سكوب". و مجهر "ميكر 

 واحد للرمل واآلخر للماء. :وعاءان كبيران 



114 

 

 اصات. ،وأكواب مختلفة األحجام ،مكاييل وموازين  وقط ارات ومص 

 ها.فيبانات يمكن وضع السمك تأو مر  ،حوض للسمك 

 .صندوق للحشرات كالنمل والفراش 

 وأقمشة  ،وقطع خشبية ،وأصداف ،وأنواع مختلفة من الرمل والتراب ،ى وصخوروحص ،إسفنج

 بقدرات مختلفة على االمتصاص.

 .علب بالستيكية فارغة لوضع أشياء تنمي حاسة السمع 

  .مراييل بالستيكية مشمعة للعب بالرمل والماء 

  .أدوات للقياس 

 .أشكال هندسية 

 .ألعاب دمينو 

 .مساطر وأمتار طويلة للقياس 

 .وحدات خشبية مرقمة 

 .ادات األطفال  أنواع من عد 

 .أدوات لحساب السعة والوزن 

 .ساعة كبيرة الحجم 

 .ميزان لوزن األطفال 

 والرياضيات قوانين ركن العلوم

 ًعاركن العلوم والرياضيات لنا جمي . 

 .نحترم أدوار اآلخرين 
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 .نعيد األدوات بعد االنتهاء من استخدامها إلى أماكنها المخصصة 

 مسح أوراق النباتات بلطف ونعتني بها.ن 

 .حوض الماء للتجارب فقط 

 .نراقب ونطعم الحشرات بحرص 

 نستعمل المسطرة في القياس.  

  األدوات.في نستأذن زمالءنا لنتشارك 

 نهتم بنظافة المعدات واألدوات.  

  ىمنطقة الموسيق  

ليسهل  ؛دوق خشبي أو في كرتونةفي صنيضعنه ستطيع المتدربات أن تو  ،هذا الركن ليس له مكان ثابت

آخر، وحسب ما تم التخطيط له في الوحدات التعليمية المقدمة كاإليقاعات واألناشيد. إلى حمله من مكان 

لتنمية  ؛من تشجيعهم على الحركة بمصاحبة اإليقاع ، وال بد  ىلموسيقإلى اإن األطفال لديهم ميل طبيعي 

كالخشخيشة والطبلة والدف والمثلثات  ،لى أدوات موسيقية بسيطةتذوقهم الموسيقي. إن هذا الركن يحتاج إ

بعضها من الخامات  يصنعنوبإمكان المتدربات أن  ،ج واألجراس وغيرها من األدوات الموسيقيةو والصن

 فرة في البيئة.االمتو 

 وأهميته: ىركن الموسيق 

  .يساعد األطفال على تنمية الوعي الموسيقي لديهم 

 ومواهبهم الموسيقية. يطور ميول األطفال 

 الهادئ. ، و الصاخبيء، و البط، و السريع :يساعد األطفال على تمييز اإليقاع بأنواعه 

 .يساعد األطفال على تمييز األصوات 



116 

 

 .يستكشف األطفال األصوات من حولهم ويميزونها 

 .يقاعها  يميز األطفال نغمات األصوات وسرعتها وا 

 يقاع والحركة.إلبين ا األطفال يوفق 

 فرة لديهماخدم األطفال اآلالت اإليقاعية واآلالت الموسيقية المتو يست. 

  ا يدور من حولهم.وعم   ،عن أنفسهم ومشاعرهم ق مختلفة للتعبيرائيتحرك األطفال بطر 

 جماعات.  فيويقدرون جماليتها وحدهم أو  ى،يستمتع األطفال بالموسيق 

  والغناء. ىلموسيقليظهر األطفال رغبة في االستماع 

   ر األطفال إنجازاتهم الفنية ويفخرون بها، ويقد رون إنجازات اآلخرين.يقد 

 ىالمطلوبة في ركن الموسيق المواد  

  اكس.مر 

 .جالجل نصف دائرية 

  .كستنيت أصابع 

 دف مجلجل. 

  زايلفون. 

 طبل. 

   دف. 

 ىقوانين ركن الموسيق

 .نعيد اآلالت الموسيقية إلى مكانها بعد االستعمال 

 يقية للعزف فقط.نستخدم اآلالت الموس 
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  عند استخدام األدوات الموسيقية. المعلماتنستأذن 

 طاوالت األنشطة:

 ،الوقت الذي يوفر لألطفال الفرص للقيام بأنشطة ذات عالقة مباشرة بموضوعات الوحدات المختلفة

مواد  تكون  وفي األغلبيكتشفونه.  فيماومن ثم التحدث  ،التي يستخدمونها في اكتشافهم وتجريبهم للمواد

رةهذه األنشطة  على الطاوالت الموزعة في صف الروضة، وحسب مساحة الصف وتوزيع  سابًقا محض 

 .التطاو  3 - 2يتجاوز عدد الطاوالت في الصف  أال  األركان فيه. ويجب 

فقد تقوم مجموعة أخرى  ؛إن هذا ال يعني أن يعمل جميع األطفال على طاوالت األنشطة في آن واحد

 لعمل في األركان ضمن األهداف المخصصة لذلك اليوم.من األطفال با

 

 أهمية طاوالت األنشطة:

 الفرص للتعامل مع المواد والخبرات المختلفة.األطفال طاوالت األنشطة  يتعط 

 يجابي بينهم.إلتساعد األطفال على التواصل ا 

 الفرص لألطفال للتفاعل االجتماعي بينهم. تتيح 

 ف الوحدة.تساعد األطفال على تطبيق أهدا 

 .تساعد األطفال على التجريب واالستكشاف 

 .تساعد األطفال على التقصي وحل المشكالت 

  األطفال وتقييمهم. حاجاتتساعد المتدربات على تحديد 
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 الثانية الجلسة 

 البيئة الخارجية
 

 المقدمة: 

تلبية رغبات في تسهم  إذ ؛إن للساحة الخارجية أهمية ال تقل أهمية عن البيئة الصفية الداخلية         

إضافًة إلى تحقيق األهداف التربوية  ،بما ينعكس على نموهم وتطورهم ،النمائية وحاجاتهماألطفال 

 للبرنامج اليومي ألطفال الروضة.

 العام للجلسة: النتاج
 تعر ف أهمية البيئة المادية الخارجية وتنظيمها بشكل فاعل.

 
 النتاجات الخاصة:
 تعر ف: لسة يتوقع من المتدرباتفي نهاية هذه الج

  احة الخارجية وتجهيزاتها  .أهمية الس 

  احة الخارجية المساندة  .ألعاب الس 

 
  :)الربط( التهيئة والتعلم القبلي
 طرح اآلتي:

اخلية؟  ما المقصود بالبيئة المادية الخارجية للروضة؟ ما مكونات البيئة المادية الد 
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 .ة التعليميةالموضوع الرئيس: مدخل للبيئ

 .الموضوع الفرعي: البيئة المادية خارج صف الروضة
 .دقيقة 60النشااط:  مدة     .(1رقم النشاط: )
 الثانية.الجلسة:  .                         الساحة الخارجية اسم النشاط:

 :المقدمة
)دور  لعباة شاعبية مثال: ن  : يخرج المدرب المتدربات إلى الساحة الخارجية، ويلعاب معهاوالتحفيز ةالتهيئ 

 .(... ...، أو طاق طاق طاقية يا صحن السكر

 أهداف النشاط: 

 الساحة الخارجية. ف المتدرباتتعر  ت - 

 ف المتدربات أدوات الساحة الخارجية وأجهزتها المختلفة.تعر  ت -

 دور معلمة الروضة في الساحة الخارجية. ف المتدرباتتعر  ت -
 نماء األطفال وتطورهم. فياحة الخارجية وأثرها سة تفعيل الالتعلم القبلي: معرفة أهمي

أقاااالم و (، Flip Chartأوراق عااارض )و هاااا وأجهزتهاااا، أدوات النشااااط: صاااور السااااحة الخارجياااة ومواد  
 (./أ1)نشرة رقم والفلوماستر، 

 اإلجراءات:

 ات يقسم المدرب المتدربات أربع مجموعات، ويضع صور موجودات الساحة الخارجية من معد
وتبين كل  ،األدوات أو األجهزة المعروضة ىحدإ، ويطلب إلى كل مجموعة كتابة اسم نوأدوات بينه

 مجموعة أهمية كل جهاز أو أداة في تطور الطفل ونمائه.
  ُيعرض. فيماتعرض المجموعات عملها ويدور نقاش 

 أوراق العرض يقوم المدرب بكتابة المواد واألدوات المستخدمة في ساحة اللعب الخارجية على (Flip 
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Chart إلى  فةً إضا ،بكتابة المخاطر المحتملة لكل أداة اتالمشارك ىحدإقوم تالحوار والمناقشة ب(، و

 (./ب1) رقم نشرةال .للجدول ًقاطرائق حماية األطفال من تلك المخاطر وف

 
 :التقويم

فاااال فاااي تاااوفير سااااحة دور معلماااة ريااااض األطو  الموقاااف التقاااويمي: أدوات السااااحة الخارجياااة وأجهزتهاااا
 .خارجية آمنة لألطفال

 .اإلستراتيجية: التقويم المعتمد على األداء
 .األداة: سلم التقدير العددي

 
 4 3 2 1 النتاج

     صالحية األجهزة
     الترتيب الصحيح لألدوات

األدوات في الساحة  تعداد
 الخارجية
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 .الموضوع الرئيس: مدخل للبيئة التعليمية

 .الموضوع الفرعي: البيئة المادية خارج صف الروضة
 .دقيقة 60النشااط:  مدة       (.2)رقم النشاط: 
 الثانية.الجلسة:               .ألعاب الساحة الخارجية المساندة اسم النشاط:

 :المقدمة
علااب فارغااة، و ، أسااالكو مسااامير، و حضااار مااواد مختلفااة ماان البيئااة، مااثاًل: مالقااط، إ والتحفيااز: ةالتهيئاا 
 استخدام األدوات في تشكيل أشكال واللعب بها. المتدربات إلىوالطلب  ... حبل،و 

 المتدربات األلعاب المساندة في الساحة الخارجية. فتعر  تأهداف النشاط: 

التااي  مااا هااي األلعااابالمعلمااة األطفااال إلااى الساااحة الخارجيااة فااي يااوم جمياال،  الااتعلم القبلااي: إذا أخااذت
 تلعبها مع األطفال؟يمكن أن 

أقاااالم و (، Flip Chartأوراق عااارض )و هاااا وأجهزتهاااا، أدوات النشااااط: صاااور السااااحة الخارجياااة ومواد  
 (.   2)نشرة رقم والفلوماستر، 

 اإلجراءات:

 اقتراح مسميات أللعاب يمكن تفعيلها في  ليهنيقسم المدرب المتدربات أربع مجموعات، ويطلب إ
 الساحة الخارجية.

 تكرر اللعبة أال  على  اقُترحت،رب كل مجموعة وقًتا كافًيا لتطبيق إحدى األلعاب التي يعطي المد :

، "الحجلة"من األلعاب التي يمكن اقتراحها: ، ... ألعاب تراثيةو ألعاب شعبية، و ألعاب جماعية، 

 ... المسابقات،و  "طارت الطائرة وحطت فيو"، "سبع حجارو"ال، "نط الحبلو"، "الجلول" "الدواحلو"

 يتضمن اآلتي:، مستخدًما العصف الذهني مع المتدربات ًرايجري المدرب حوا 



122 

 

 ما األلعاب التفاعلية الصفية التي يمكن نقلها إلى الساحة الخارجية؟ .1

 لغرفة الصفية؟إلى ايمكن نقلها و ما األلعاب التفاعلية الموجودة في الساحة الخارجية  .2

 ما األدوات المستخدمة في كل لعبة مساندة؟ .3

 نماء األطفال وتطورهم؟ فيكيف تؤثر األلعاب التراثية  .4

 :التقويم
               .ألعاب الساحة الخارجية المساندة الموقف التقويمي:

    .اإلستراتيجية: ورقة وقلم
 .األداة: اختبار قصير

 
 
 

اب الشعبية التي التقويم الختامي: بالتعاون مع األطفال واألمهات المتطوعات، إعداد ورقة تتضمن األلع
 .نماء األطفال وتطورهم فيوأثرها  ،وأهميتها ،تمارس في بيئة األطفال

 
 في مرحلة الطفولة المبكرة. األلعاب الشعبية كتيبلى إاالمتداد: الرجوع 

 
 المراجع:
 

 إدارة  الكتاب المرجعي لمعلمة رياض األطفال، وزارة التربية والتعليم، ،(2008) الفريق الوطني
 والكتب المدرسية، األردن: عمان. المناهج

 إدارة  دليل تدريب المنهاج الوطني التفاعلي، وزارة التربية والتعليم، ،(2004) الفريق الوطني
 المناهج والكتب المدرسية، األردن: عمان.

 ( ،2006هيااار، جاااودي)،  ،ترجماااة مركاااز إيماااان للتعلااايم المبكااار، العمااال ماااع األطفاااال الصاااغار

 .عمان ، األردن:يعاألهلية للنشر والتوز 

بة، ما سفي حال عدم تزويد الساحة الخارجية بألعاب منا: اآلتيالسؤال 
ألثر في نمائهم األلعاب البديلة التي يمكنك توفيرها لألطفال، ولها نفس ا

 وتطورهم؟
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 اإلطار النظري والنشرات
صف  خارجالبيئة المادية )

(الروضة  
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 (/أ1)نشرة رقم ال

 البيئة المادية في الروضة:

تؤثر في نمو الطفل وتكامل  ،من مواد وأثاث وألعاب وتجهيزات ،والطفل ةهي كل ما يحيط بالمعلم

 بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ،شخصيته

ففيها يكتسب األطفال  ؛العملية التربوية في رياض األطفال البيئة المادية ركيزة أساسية من ركائز د  وتع

 ا،من خالل التجريب واالكتشاف والتعلم الذاتي والتفاعل مع بعضهم بعًض  ؛المهارات والمعلومات

 يسوده المرح والسعادة والحب. بإشراف من معلمة متخصصة في هذا المجال، وفي جو  

 

 :ىإل ويمكن تقسيم البيئة المادية في الروضة

 الصف: البيئة الداخلية. 

 دورات المياهو الساحة الخارجية، و مداخل المدرسة والروضة، : البيئة الخارجية. 
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  (/ب1)نشرة رقم ال
 ق الحمايةائالمخاطر المحتملة وطر 

 
 ق الحمايةائطر  المخاطر المحتملة / األداة الجهاز

   األرجوحة

   عارضة التسلق

   الرمل
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 (2)نشرة رقم ال
 الساحة الخارجية

 
ويفضل أن تكون على شكل مستطيل،  ،إن الساحة الخارجية ال تقل أهمية عن البيئة الصفية الداخلية

 وحاجاتهم، وكذلكوأن تكون مرئية من جميع الجهات، ومقسمة بطريقة تلبي رغبات األطفال النمائية 

 أهداف البرنامج.

هناك المساحة الرملية المظللة التي تحتوي على األلعاب واألجهزة الثابتة، وهناك المساحة الخالية ف     

يمكن و ، والمعلماتالتي يمكن توظيفها بطريقة فاعلة وممتعة لكل من األطفال  ،المخصصة للعب الحر  

 الحجلةو الحبل،  شد   ةلعب: مثاًل  ،ة على نمو األطفال وتطورهمتفعيل األلعاب الشعبية التي لها فوائد جم  

السبع و" "قمرة شبرة شمس نجومو"، "نط الحبلةو"، "وردة مفتحة وردة مغمضةو"، "ليلى يا ليلىو" "اإلكس"

 " ...طاق طاق طاقيةو" "طارت الطائرة وحطت فيو" "حجار

لمالحظة أي  ؛على المتدربات تفقد المعدات واأللعاب الموجودة في الساحة الخارجية باستمرارو      
الحواف و النتوءات الخشبية والمعدنية، و : البراغي المكشوفة، مثاًل  ،أخطار قد تهدد سالمة األطفال
 ثبات األلعو صدأ الحديد، و الخشب، ر تقشُّ و الحادة، 

 

 السالمة العامة في الساحة الخارجية

مااان وجاااود بعاااض  ًفااااخو  ؛ألطفاااال للعااابعلاااى معلماااة الروضاااة أن تتفقاااد السااااحة الخارجياااة قبااال خاااروج ا

أن تقااوم باارش المعلمااة ويمكاان  ،الحشاارات أو الحجااارة أو غيرهااا ماان المااواد غياار اآلمنااة التااي قااد تااؤذيهم

الرمل بالقليل من الماء لمنعه من التناثر والتطاير مع الرياح، وعند االنتهاء مان اللعاب تشاجع المتادربات 

واالحتفااظ بهاا بجاناب صاف  ،ا في األمااكن المخصصاة لهااووضعه ،األطفال على تنظيف أدوات الرمل

 الروضة. 
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 اليوم التدريبي الخامس

 

 القوانين الصفية
 الجلسة األولى

 
 

 المقدمااااة: 
وفي  ،في بداية العام الدراسي تحديًدا،تركز المعلمة على تعريف الطفل بالروضة والصف     

قوانين الوضع بيتم و  ،"أنا وروضتي"تطبيق وحدة باألقل، ويأتي هذا  فياألول والثاني  يناألسبوع

كل لوالقوانين الصفية  ،قوانين دورات المياهو قوانين الساحة الخارجية، و قوانين الصف العامة، : لروضةل

قائمة القوانين التي سيقومون  في وضع األطفال يشاركبأسلوب تشاركي مع األطفال. وبذلك ؛ ركن

 .هبتطبيقها داخل الصف وخارج

كيفية صياغة القوانين لجميع أنحاء الروضة و أهمية القوانين الصفية،  فتعر  سن ،وفي هذه الجلسة     
 بما فيها الساحة الخارجية.

 النتاج العام للجلسة: 
 على: تكون قادرةأن  المتدربةيتوقع من 

 ف أهمية القوانين الصفية.تعر   -
 قوانين لجميع أنحاء الروضة. صياغة -
 النتاجات الخاصاة:  

 على: ون قادرةتكأن  المتدربةيتوقع من 
 .معرفة أهمية وضع القوانين الصفية -
 .معرفة الشروط الواجب توافرها في القوانين الصفية -
 الروضة.لركن من أركان صياغة قوانين  -

 التهيئة والتعلم القبلي )الربط(:
  األطفال في داخل غرفة الروضة؟ ماذا تفعل معلمة الروضة لكي ينتظم: اآلتيطرح السؤال 
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  .ئيس: البيئة االجتماعيةالموضوع الر 

 .القوانين الصفية الموضوع الفرعي:
  .دقائق 10مدة النشاط:                                 .(1رقم النشاط: )

 .ولااىألالجلسااااة: ا                                        .اسم النشاط: مفهوم التفاعل اإليجابي

 المقدماااة: 
 لعبة "أصنع منه تمثااًل". ز:التهيئة والتحفي
 .                تعرُّف مفهوم التفاعل اإليجابيهدف النشااط: 
  .مفهوم التفاعل التعلام القبالي:

 بطاقات ملونة.و ، تخطيطأقالم و ، (Flip Chart)عرض أدوات النشااط: ورق 
 اإلجراءات:

 عاة، حياث تلعاب إحادى المتادربات دور النحاات يوزع المدرب المتدربات إلى مجموعات ثنائية، يتاوزعن داخال القا
واألخرى دور التمثاال، يقاوم النحاات بتشاكيل التمثاال باساتخدام يدياه كماا يشااء، حتاى يشاكل تمثالاه كماا ياراه، ثام 
يطلاب الماادرب قلااب األدوار، وبعاد االنتهاااء ماان اللعبااة، يساأل الماادرب المتاادربات: مااا هاو شااعورك وأناات تمثااال؟ 

 شبه بعالقتنا بأطفالنا؟هل لهذه اللعبة وجه 
  ثم يوزع  ،بالعرض لتقوم ةويطلب إلى كل مجموعة اختيار قائد ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات ثالثية

مهمة العمل التي تتطلب من كل مجموعة مناقشة معنى التفاعل  نويشرح له ،األقالم والبطاقات الملونة الفارغة
 قها على الجدار. الصإثم  ،وكتابة المعلومات على البطاقة ،اإليجابي

  ثم تصنيف البطاقات التي تحمل  ،المتدربات قراءة البطاقات الموجودة على الجدار ىحدإيطلب المدرب إلى
 نفس المعنى على جانب من الجدار.

  التي توضح معنى التفاعل اإليجابي بين  ،(1)الوارد في النشرة رقم  "مفهوم التفاعل اإليجابي"يعرض المدرب
 ة واألطفال في صف الروضة.المعلم

  ُعرضيطلب المدرب إلى المتدربات مقارنة ما  ،ومناقشته "مفهوم التفاعل اإليجابي"بعد االنتهاء من عرض 
 على الجدار. ُألصقتالمعلومات الموجودة على البطاقات التي ب
 التقوياام:

                                     .التفاعل اإليجابيالموقف التقويمي: مفهوم 
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  اإلستراتيجيااة: التواصل. 
 اختبار شفوي. األداة:

 



130 

 

 

 

 

 
  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

 .القوانين الصفية الموضوع الفرعي:
  .دقيقة 30مدة النشاط:                        .(2رقم النشاط: )

 .ولااىألالجلسااااة: ا                 .ونتائجهالتفاعل اإليجابي اسم النشاط: أهمية 
 المقدماااة: 

 تمثيل مشهد. التهيئة والتحفيز:
 التفاعل اإليجابي مع أطفال الروضة.هدف النشااط: تعرُّف أهمية 

 أطفال الروضة. فيتأثيرات نتائج التفاعل اإليجابي تعرُّف                  
  ."التفاعل اإليجابي"مفهوم  التعلام القبالي:
 أقالم خشبية أو شمعية.و ورق أبيض للرسم، و ، تخطيطأقالم و ، (Flip Chart)عرض ط: ورق أدوات النشاا
 اإلجراءات: 

 إلىالجلوس  يهنويطلب إل ،دور أطفال الروضة يمثلن اتمتدربست   يختار المدرب قبل بدء الجلسة التدريبية 
 :تياآلك امهمته ايحدد له ة، ويختار المدرب متدربفيه نما يرغب نطاولة ليرسم

 .هن"تشجيععدم من نفس المجموعة و  بسائر المتدربات ، وعدم االهتمامنيرسم من اللواتيمتدربات أربع تشجيع "
 في ضوء ما سيحدث. اتهنيطلب المدرب إلى بقية المتدربات كتابة مالحظ 
   الينالسؤ ويسأل  ،ها عن عمل المجموعةنلبعد االنتهاء يناقش المدرب المتدربات في المالحظات التي سج 

 :يناآلتي
 بسهولة؟   ومهنالمتدربات األربع رس تلماذا أنجز  -
 م؟  و نجز بقية المتدربات الرستلماذا لم  -

  ما  ن،في رأيك: ثم يسأل المتدربات ،"أهمية التفاعل اإليجابي" عبارة عرضبعد االنتهاء يكتب المدرب على ورق
 /أ(.                2)النشرة رقم  ؟ضةوبين األطفال في صف الرو  نأهمية التفاعل اإليجابي بينك

 ويناقشها مع المتدربات. ،على أن تكون اإلجابات قصيرة عرض،يسجل المدرب جميع اإلجابات على ورق ال 
  ي على المتدربات: تيقوم المدرب بطرح السؤال اآل 

 ما نتائج تفاعل المعلمة مع أطفال الروضة بطريقة إيجابية على سلوكهم؟ -
 بات، بعد ذلك يختار أربع متدر قربهن اتالجالس يالتهنمع زم نلى المتدربات مناقشة إجاباتهيطلب المدرب إ 
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 .جرى نقاشهلعرض ما 
 ب(.                2)النشرة رقم  ."تأثير التفاعل اإليجابي بين المعلمة واألطفال" يعرض المدرب/ 

 التقوياام:
 مة واألطفال في صف الروضة.أهمية التفاعل اإليجابي بين المعلالموقف التقويمي: 

 األداة: اختبار شفوي.  اإلستراتيجيااة: التواصل.
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

 .القوانين الصفية الموضوع الفرعي:
  .دقيقة 20مدة النشاط:                         .(3رقم النشاط: )

 .ولااىألالجلسااااة: ا                             التفاعل اإليجابي.اسم النشاط: مبادئ 
 المقدماااة: 

 .أحجية "مفهوم التفاعل اإليجابي" التهيئة والتحفيز:
 تعرُّف مبادئ التفاعل اإليجابي وكيفية تطبيقه في صف الروضة.هدف النشااط: 
  ."التفاعل اإليجابي"مفهوم  التعلام القبالي:

  .(Flip Chart)عرض أدوات النشااط: ورق 
 اإلجراءات: 

  مفهاوم التفاعال اإليجاابي علاى بطاقاة كبيارة، ويقاوم بقصاها علاى شاكل أحجياة، يوزعهاا  -سابًقا  -يحضر المدرب
لصاقها على الجدار.  في أطراف الغرفة، ويطلب إلى المتدربات جمعها وا 

  اعل اإليجابي""مبادئ التفالتفاعل اإليجابي"، ثم االنتقال إلى يناقش المدرب المتدربات في "مفهوم. 
  العرض ورق يكتب المدرب على(Flip Chart ):ويسأل األسئلة اآلتية: ،"مبادئ التفاعل اإليجابي" عبارة 

 ؟"مبادئ"كلمة لكن  ماذا تعني   -
 مكونات خاصة للتفاعل اإليجابي الصفي مع أطفال الروضة؟ ما بعض هذه المكونات؟ نفي رأيك توجدهل  -         

 عرض ورق ابات المتدربات على يكتب المدرب إج(Flip Chart ).ويشرحها 
  على كل  هيوزع عرضعلى ورق  نتهإجاباوكتابة  ثالثية،مجموعات ضمن يطلب المدرب إلى المتدربات العمل

 /أ(.3)النشرة رقم  عملالمهمة  هنويوزع علي ،لها ةمجموعة، ثم يطلب إلى كل مجموعة اختيار قائد
 ل تعرض كل مجموعة عملها وتناقش مع المجموعة الكبيرة.بعد االنتهاء من مهمة العم 
  مبادئ التفاعل اإليجابي مع أطفال الروضة"/ب( 3)يطلب المدرب إلى المتدربات قراءة النشرة رقم." 
 ُقرئ.تلخيص ما لبعض المتدربات  المدرب بعد االنتهاء يختار 

 التقوياام:
  .عل اإليجابي الصفي مع أطفال الروضةمكونات التفا ي ذكر االموقف التقويمي: طرح السؤال: 
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 اإلستراتيجيااة: التواصل. 
 أسئلة وأجوبة. األداة:      
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

 .القوانين الصفية الموضوع الفرعي:
  .دقيقة 30مدة النشاط:                               .(4رقم النشاط: )

 .ولااىألالجلسااااة: ا                                              .لصفيةاسم النشاط: القوانين ا
 المقدماااة: 

  رمي الكرات. التهيئة والتحفيز:
 هدف النشااط: تعرُّف أهمية وجود قوانين صفية.            

  .وأهميته التفاعل اإليجابيمفهوم التعلام القبالي: 
 ة صغيرة.كرات، سلَ  10-6أدوات النشااط: كرات صغيرة من 

 اإلجراءات: 
 وبااين ى خاار ألا تواجااه ةكااون كاال متدرباات علااى أن ،يطلااب الماادرب إلااى المتاادربات الوقااوف فااي صاافين متااوازيين ،

 .تقريًبا الصفين مسافة متر ونصف
 خرى.أليقف المدرب في بداية الصف، ويضع السلة في الجهة ا 
 مااان خاااالل  ؛الجهاااة األخااارى لوضاااعها فاااي السااالة إلاااى بتوصااايل الكااارات منسااايق ننهاااأ اتيوضاااح المااادرب للمتااادرب

م تعليمااات قااد  تُ إلااى الجهااة المقابلااة. وال  االكاارة التااي معهاا ةماارر المتدربااتن أ علااى ،وبأقصااى ساارعة نتمريرهااا بياانه
 لتقاط الكرات التي تسقط على األرض.اسمح ويذكر أنه ال يُ  ،أكثر من ذلك

 بدأ المتدربات بتمرير الكرات بسرعة.ت 
 في إيصال واحدة أو اثنتين. ننجحيأو ربما س ،في إيصال أي كرةن أن المتدربات لم ينجح سنالحظ 
  ن نبدأ جولة أخرى.أنعيد الكرات مرة أخرى قبل 
 الكرات؟بعض لماذا فشلنا في إيصال  :يسأل المدرب المتدربات 
  :إلى الطرف اآلخر؟ الكرات ن نفعل لكي ننجح في إيصالأ نماذا تقترحويسأل 
 وعدم وجود قانون أو تعليمات واضحة ومعروفة  ،المجموعة أن سبب الفشل هو عدم وضوح المهمة تستنتج

 يعرف كل واحد دوره.
 تفاق على طريقة واضحة إلنجاح المهمة واالتفاق على قوانين محددة للعبة نقوم بتمرير الكرات.البعد ا 
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 تصل  األولى، لكن حتى في المرة الثانية لم ر من المرةبيصالها أكإتم  يستالحظ المجموعة أن عدد الكرات الت
 كل الكرات.

   في إيصال جميع الكرات. سينجحنفي المرة الثالثة أو الرابعة تالحظ المتدربات أنه وس ،ر اللعبةتكر 
  يصال جميع الكرات  قلياًل فشل المجموعة في المرة األولى، والنجاح  فييثير المدرب نقاًشا في المرة الثانية، وا 

 رة الثالثة.في الم

  من قبل األهل، وكان لها تأثير كبير في  ُوضعتأحد القوانين التي  ن يطلب المدرب إلى المتدربات أن يتذكر
 مرحلة الطفولة.

 سبب وضع القانون من قبل األهل. ن يذكر  نوه ابعًض  نستمع المتدربات لبعضهت 
  (.4النشرة رقم ) .يةإلى أهمية وجود قوانين صفيدير المدرب حواًرا مع المتدربات للتوصل 

 
 
 

 التقوياام:
 مالحظة أداء المتدربات في لعبة رمي الكرات.الموقف التقويمي: 

  التقويم المعتمد على األداء.اإلستراتيجيااة: 
 الحوار والمناقشة. األداة:
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

 .القوانين الصفية الموضوع الفرعي:
   .دقيقة 30مدة النشاط:                        .(5رقم النشاط: )

 .ولااىألالجلسااااة: ا                                 .اسم النشاط: صياغة القوانين الصفية
 المقدماااة: 

 لعبة جماعية. التهيئة والتحفيز:

 .عند صياغة القوانين الصفية هالتزاماهدف النشااط: تعرُّف الشروط الواجب 
 التمكن من صياغة قوانين للمرافق المختلفة من الروضة.                                  

 ، ...قوانين العمالو قوانين السير، ة: عام  بمراجعة القوانين  التعلام القبالي:
 ما هي القوانين الواجب اتباعها في المنزل؟              

 .التعليمية بطاقات بأسماء األركانو ، يطتخطأقالم و (، Flip Chart)عرض أدوات النشااط: ورق 
 اإلجراءات: 

 المتدربات الخروج من الغرفة )اللعبة  ىحدإويطلب إلى  ،يقترح المدرب على المجموعة القيام بلعبة جماعية
 /أ(.5النشرة رقم ) .(Tabooالمقترحة هي 

 عبأثناء الل في هايتفق المدرب مع المتدربات على قوانين اللعبة وضرورة التزام. 
 على قوانين اللعبة االعهدون إط  من اللعبة في الدخول إلى الغرفة والمشاركة  ةيطلب المدرب إلى المتطوع. 
 تبدأ اللعبة بمشاركة الجميع. 
  في زميالتها.و  فيهابالقوانين  ةوأثر معرفة المتطوع ا،عدمه أومعرفة القوانين  فييجري المدرب نقاًشا 

  على اللوح الشروط المتدربات بكتابة  ىحدإقوم توضع القوانين الصفية، و  عندشروط  حواًرا فييدير المدرب
 القالب.

 ويطلب إلى كل مجموعة أن تسحب من السلة اسم ركن من األركان  ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات
ت ملتزما ،ثم يطلب إلى تلك المجموعة أن تضع القوانين الخاصة بذلك الركن "،/ب(5النشرة رقم )" ،الصفية
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 .المتفق عليها بالشروط
 ج(.5). النشرة رقم يوزع المدرب مجموعة الشروط الواجب توافرها في كل قانون صفي/ 
  على اللوح  الشروطالمتدربات بكتابة  ىحدإقوم توضع القوانين الصفية، و عند شروط ال فييدير المدرب حواًرا

 القالب.
  د(.5) رة رقمالنش. لمتدربات قوانين األركان الصفيةليعرض المدرب/ 

 التقويم: 
 ركن المكعبات؟ الشروط الواجب توافرها في طرح السؤال من المدرب: عدديالموقف التقويمي: 

  التواصل.اإلستراتيجيااة: 
 أسئلة وأجوبة. :األداة

 
 
 

 التقويم الختامي: 
 طرح السؤال اآلتي: 

تحسين العملية التعليمية  من واقع مدرستك أو الروضة، كيف يمكنك تفعيل القوانين الصفية في
 التعلمية؟

  
 االمتداد: 

  ما أثر عدم وجود القوانين في الحياة بعام ة؟ -

   
 المراجع: 
 ( الكتاب المرجعي 2007الفريق الوطني لتأليف المواد التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي ،)

 ، األردن: عمان.1طلمعلمة رياض األطفال، 
 الدليل التدريبي للمنهاج الوطني التفاعلي )الطبعة المطورة((، 2008) فريق وزارة التربية والتعليم 

 ، األردن: عمان.لمعلمات رياض األطفال
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 اإلطار النظري والنشرات
 )القوانين الصفية(
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 (1)النشرة رقم 
 

 التفاعل اإليجابيمفهوم 
 

وب النهي وأسل من خالل التعلم النشط واالبتعاد عن التلقين ،تشجيع األطفال على اختيار األنشطة  

من  ؛وتحقيق الضبط الذاتي ،ذلك عن طريق إستراتيجيات المشاركة والمالحظة والتأمل كون وي ،واإليجاز

 خالل أخذ األدوار وتقديم المساعدة والتقارب والتحدي بينهم.

األطفال النمائية  حاجاتوتلبية  ،يبنى التفاعل اإليجابي بين المعلمة واألطفال على أسس االحترام

ي شخصيات تقو  ف ؛مية وتوفير الخبرات الداعمة التي تعطي األطفال الفرص للمشاركة المستمرةوالتعلي

 هم وتدعم قدراتهم.ءاألطفال وتعزز نما
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 /أ(2)النشرة رقم 

 
 

 أهمية التفاعل اإليجابي بين المعلمة واألطفال
 منها:للتفاعل اإليجابي فوائد متعددة 

  ا يبعث بهم مم   ؛أن أفكارهم مقبولة وذات أهميةيشعرهم بف ؛تشجيع مبادرات األطفال المختلفة
 الشعور بالثقة والتقدير ألنفسهم.

 
 ضمن بيئة صفية  والتفاعل البناء ا يشجعهم على تجربة مهاراتهمبالطمأنينة مم   األطفال شعور

 مريحة.
   
 وتتفاعل معهم  ،عندما تشجع المعلمة األطفال على حل المشكالت وخوض تجارب جديدة

 ،وتعلمهم على إظهار نفس الصفات ،تباع نفس األسلوبافإنها تساعدهم على  ؛ابيبأسلوب إيج
 للتعامل مع اآلخرين. 

 
 التعامل اإليجابي مع على و  ،يساعد التفاعل اإليجابي األطفال على اتخاذ القرارات بأنفسهم

  .اآلخرين
 

 اعد على نموهم الفكري يس ،هم األوامر المستمرة بتشددئالتعامل اإليجابي مع األطفال وعدم إعطا        
 واالجتماعي واللغوي واالنفعالي والمعرفي.

 
 مع الناس ن ويتفاعلو  ،المناخ الداعمفي ويتصرفون بعفوية  ،عندما تزداد ثقة األطفال بالكبار، 

 اقرارات بأنفسهم، تنمو قدراتهم ويزداد شعورهم باالستقاللية والمبادرة والشعور بالرض ن ويتخذو 
 فس.والثقة بالن

 
 وتشجعهم على التعل م الناشط فهي تحفزهم  ،عندما تعمل المعلمة مع األطفال في مناخ داعم

 ويفهمون عالمهم بطريقتهم الخاصة. ،ويتعلمون عن طريق الخبرة ،هفيلتنفيذ ما يفكرون 
 

 مهاراتهم اللغوية انيينم   ،أثناء اللعبفي والتفاعل اإليجابي معهم  ،األطفال إلى حدثالت 
 تماعية والفكرية.االجو 
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 /ب(2)النشرة رقم 

 
 تأثير التفاعل اإليجابي البناء بين المعلمة واألطفال

  العاطفية و نمو مهارات الطفل الفكرية  فييؤثر التفاعل اإليجابي بين المعلمة والطفل
 واالجتماعية. 

 اتهم بطريقة إيجابية. و يساعد األطفال على تنمية تقديرهم لذ 

  الكبار.بيشجع التفاعل اإليجابي بين المعلمة واألطفال على تكوين عالقات آمنة وقوية 
  فاألطفال الذين ينعمون بعالقات جيدة وآمنة  ؛صداقات األطفال فييؤثر التفاعل اإليجابي

متعاونين و كرماء أكثر،  ن فيكونو  ؛بعالقات وصداقات جيدة مع زمالئهمأيًضا معلماتهم ينعمون ب
 ويظهرون سلوكات عدائية أقل.  ،مع اآلخرين في لعبهم

 التفاعل اإليجابي بين المعلمة واألطفال يقلل من السلوكات السلبية في صف الروضة. 
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 /أ(3)النشرة رقم 

 
 

 مهمة عمل
 .ةمناقشال نتج عنثم كتابة ما  ،يتالرجاء مناقشة اآل

 ؟"مبادئ"كلمة لكن  ماذا تعني   -
 مبادئ مخصصة للتفاعل اإليجابي مع أطفال الروضة في الصف؟  ثم ة نهل في رأيك -
 مبادئ التفاعل اإليجابي. -    
على واقع عملك  معتمدةً  ،في صف الروضة خدامهاهذه المبادئ وكيفية استعلى بعض األمثلة  -    

 مع األطفال.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 /ب(3)النشرة رقم 
 

 مبادئ التفاعل اإليجابي مع أطفال الروضة
 األهمية: ؤها( معرفة مشاعر الطفل وا عطا1

لطفل السعيد أو اوأن تعطي  ،النهار في أثناءيجب أن تكون المعلمة حساسة ومتداركة مشاعر األطفال 
 . شأن ذو بأنهلكي تشعر الطفل  ،هميةاأل الحزين
 ،ويقف ليتأمل ما فعل ،بناء شيء ما بالمكعبات الخشبيةفي طفال منهمًكا : عندما يكون أحد األمثال

عطاء الطفل الوقت الكافي ومشاركته فرحته إ لمدرب ليريه ما فعل، فعلى المعلمة إلى ا ًضاويأتي راك
 بإنجازه.

 ( توجيه األسئلة المفتوحة لألطفال:2 
 اتهم على التحاور والمناقشة.وتنمي قدر  ،تساعد األسئلة المفتوحة األطفال على التفكير

 : ما هي أكلتك المفضلة؟ مثال
 األطفال على مستوى نظرهم: إلى حدث( الت3

 ويساعد على التحاور بشكل سهل. ،يعطي الطفل الشعور باألهمية والطمأنينة
 :أسماء األطفال عند التحدث إليهم خدام( است4

 ه.ويعزز هويته وثقته بنفس ،يعطي الطفل الشعور باألهمية
 ( إظهار التصرفات االجتماعية السليمة عند التعامل مع األطفال:5

 يًّالذلك على المعلمة أن تتذكر أن تستخدم العبارات المقبولة اجتماع ؛األطفال بطبيعتهم يقلدون الكبار
  باستمرار.

 ..." السحرية"الكلمات "، وجميع لو سمحت"، و"شكًرا": استعمال كلمة مثال 
 ل على التفكير التحليلي:( تشجيع األطفا6

 وتشجيعهم على حل المشاكل. ،ق مختلفةائالمواقف بطر  فيالنظر على تساعد المعلمة األطفال 
 إلطراء التفصيلي:ا( تشجيع األطفال واستعمال 7

يجابي وعندما يقبلون على تجربة شيء  ،على المعلمة أن تشجع األطفال عندما يتصرفون بشكل جيد وا 
 إلطراء.إلى الفاظ التشجيعية التي تفسر للطفل ما هو السلوك الذي دعا باستعمال األ جديد
 ها.بلقد وضعت األلعاب في مكانها بعد أن انتهيت من اللعب  ؛: ممتاز يا ساميمثال
 ( إعطاء األوامر بطريقة إيجابية:8

 لو سمحت اجلسي على كرسيك. ،مثال: رانيا
 اراتهم:( إعطاء األطفال المجال لالختيار واحترام قر 9
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 في نموهم الفكري واالجتماعي. واإلسهام ،لتعزيز ثقتهم بأنفسهم
 تريد أن تلعب في ركن المكعبات أم في ركن الفن؟ أ ،مثال: أحمد

 ( استقبال األطفال بحرارة:10
 عند دخولهم إلى الصف.، يزيد استقبال األطفال بهذه الطريقة من شعورهم بالطمأنينة والراحة

 خطاء إن حصلت:( االعتراف باأل11
 .تقعأن األخطاء والحوادث بطمئن األطفال على المعلمة أن تُ 

 ( على المعلمة التحرك في الصف:12
     يزيد هذا السلوك من معرفة ما يفعله األطفال وما يحتاجون إليه.

 التعلم والتعليم تعزيز فضاًل عن ،من المرح والتسلية جو   لخلق( الضحك واالبتسام في الصف 13
 مهما.ودع
 

 دور المعلمة في تفعيل مبادئ التفاعل اإليجابي
 

يشجع على تنمية قدرات األطفال الصغار ذات الصلة بالثقة،  ،لتتمكن المعلمة من خلق مناخ داعم     
عليها استعمال عناصر الدعم، وتطبيق مبادئ التفاعل  ؛والثقة بالنفس ا،واالستقاللية، والمبادرة، والرض

 اإليجابي اآلتية:
 
 ( المشاركة في التحكم بين المعلمة واألطفال:1)

منح لهم الفرصة في المشاركة في ويبادرون عندما تُ  ،ويتصرفون باستقاللية ،يشعر األطفال باألمن     
وذلك بتفاعل مشترك بينهم وتبادلهم  ؛مناخ داعم إيجابي، أي سياسة األخذ والعطاء بين المعلمة واألطفال

 ... ، القائد والتابعو المتحدث والمستمع، و المتعلم، األدوار أي المعلم و 
من الثقة واالحترام وتحقيق الذات. تناقش المعلمة  عندما تشارك المعلمة األطفال القوانين يسود جو       

تهم امكانا  ا يطور لديهم اإلحساس بالثقة و مم   ؛الناس حولهمفي اختياراتهم وقراراتهم التي تؤثر فيهم و 
 وقدراتهم.

القوانين عن طريق اإلستراتيجيات الفعالة في لمعلمة أن تشارك األطفال في صف الروضة ان مكي
 اآلتية:

 خذي تلميحات من األطفال:  
لتوفر لهم الفرصة كي يعبروا  ؛أثناء اللعب والمحادثةفي التلميحات من األطفال  المعلمة أن تأخذ     

 عن أفكارهم ومشاعرهم.
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كن المكعبات وهو مشغول في بناء سيارة، يجلس سمير على المجسم الذي مثال: سمير يلعب في ر      
 ويزمر. ،كصوت سيارة متحركة اصدر صوتً بناه ويُ 
في الرسم وال  ك... وائل منهم مشوارفي السيارة ألخذه  فيثم يطلب إلى صديقه وائل أن يصعد      

 .؟"ان... إلى أين نحن ذاهب مشوار يا سميرفي فتأتي المعلمة وتقول: "خذني  ،يلتفت إلى سمير
 
  اشتركي مع األطفال وفق شروطهم 

وتتصرف وفق  - مشاعرهم ومباهجهم ودوافعهم اإلبداعيةفي  - عندما تشترك المعلمة مع األطفال    
تضع صورتها كإنسانة قوية، ذات معرفة و  ،شروطهم فهي بذلك تكون منفتحة على مبادراتهم وأفكارهم

فتتبع إرشادات  قدر اإلمكان، مدةنفسها بين أيدي األطفال  حينئذ   تضعف ؛طفالشاملة لتكون شريكة األ
 األطفال وتقوم بدور يحدده األطفال لها.

الدرامي واإليمائي، قالت تمارا للمعلمة: أنت  امثال: قررت المعلمة أن تشارك رانيا وتمارا في لعبهم     
 ... سوف أطعمكطفلة تريدين أن تأكلي فتبدئي بالبكاء، وأنا أمك و 

 
  َعطي التحكم لألطفال بشكل مقصود أ 

 ،األطفال باألمن واألمان وليشعرأحياًنا على المعلمة أن تستخدم القوانين لوضع حدود منطقية      
أوقاًتا تلزم المعلمة التخلي عن هذه القوانين لكي يختبر األطفال أثر أفكارهم الخاصة وحدسهم  ثم ة ولكن  
 .تهاوفاعلي
كل طفل أن يقرر  إلىوهو الوقت الذي تطلب فيه المعلمة  - ثال: في وقت التخطيط مثاًل م     

طفلة أن يقول لها ما ينوي عمله،  أوكل طفل  إلىطلبت المعلمة  - التي سيقوم بها القادمةالخطوة 
ل في كل طف إلىطلبت  ،عملية التخطيطب فيما يتصلوبعد أن تأكدت المعلمة أن األطفال شعروا بالراحة 

 ،وبهذا فقد أخذ كل طفل دور المعلمة على التناوب ه؛زميلته عن خطط أوأن يسأل زميله  الالحقاليوم 
 في مسؤولية اإلصغاء والتعبير.   ًضاوشارك بعضهم بع

 
 ( التركيز على مواطن القوة عند األطفال:2)

ويركز  ،بطريقة داعمة هموقدرات مهوطاقات همعلى اهتمامات األطفال ومواهب ايكون التعلم مبنيًّ  عندما     
 ؛دون تدخل مباشر من المعلمةمن العمل والتعلم على فإن ذلك يحفز األطفال  ؛على مواطن قوتهم

 :يأتيما ب القيامولتطبيق ذلك على المعلمة 
 
 :البحث عن اهتمامات األطفال 
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فإنها بذلك  ؛أنشطةعندما تبحث المعلمة وتالحظ اهتمامات أطفالها في صف الروضة وتدعمهم ب     
 من خالل اللعب واالستكشاف. ؛تشجعهم على االنهماك واالندفاع للقيام بهذه األنشطة والتعلم

يبدو للوهلة األولى  .ويكدسها بطريقة منظمة ااأللعاب وراء بعضها بعًض  مثال: كمال دائًما يصف       
 ذلك،الصف  معلمةخرى، الحظت دائًما يفعل نفس الشيء وال يحب أن يلعب باأللعاب األ أن كمااًل 

وجلست معه بضع مرات حتى رأته منهمًكا في البناء  ،سحب كمال إلى ركن المكعبات يًّاوحاولت تدريج
 وترتيب المكعبات بشكل منظم وجميل.

 
  المواقف بمنظار الطفل: فيالنظر 

 ةألن حماس ؛ةمن الطبيعي أن تنظر المعلمة إلى مواطن القوة لدى األطفال بمشاعر متناقض     
التي  ،، ولكن من الممكن أن مشاعر البهجةعلمةعني المزيد من العمل للمتقد  بعينهااألطفال ألشياء 

اإلزعاج الذي يسببه  تقلل على المدى البعيد من ،يحس بها الطفل عندما يحاول القيام بنشاط جديد
 الطفل عندما يكون غير منشغل بشيء يستمتع به.

 
 
 تمامات األطفال:شاركي الوالدين اه 

يمتد إلى التفاعالت  ،مبدأ االهتمام بمواطن القوة واالهتمام بكل طفل، بداًل من أوجه القصور لديه    
 ؛لطفل عملها أو ال يعملها بشكل جيدافعندما تركز المعلمة على األشياء التي ال يمكن  ،مع الوالدين

 ؛عندما تركز المعلمة على مواطن القوة لكن ما ا،دفاعيًّ  اويتبنون موقفً  ،باإلحباط هلوهميشعر األطفال وأ 
 .ذوو قدرة ادوينظر األهل إلى األطفال بأنهم أفر  ،يشعر األطفال بالنجاح

امثال: رامي طفل حرك ج      دائًما  الكنه عندما اكتشف لعبة تركيب األحاجي أصبح مهتمًّ  ،ونشيط دًّ
ا ن رامي عنده قدرة إتفاجأت بقول المعلمة  ،عندما جاءت والدته ألخذه من المدرسة ا.هبباللعب  كبيرة جدًّ

 نها فخورة به. إففرحت والدة رامي بذلك وقالت له  ؛سعيدة لهذا اإلنجاز وهيعلى التركيز 
 

 :خططي وفق مواطن القوة لدى األطفال واهتماماتهم 
على فرديتهم. ملموسة  ةفالتركيز على مواطن القوة لدى كل طفل دالل ؛ذاته فيكل طفل فريد      

 عندما تهتم المعلمة بمناطق القوة فإنها تصقل اهتمامات الطفل وتساعده على التطور والنمو السليم.
اكتشف حبه للبناء في هنا و  ا،طفل يحب أن يرتب األشياء وراء بعضها بعًض الرحمن عبد مثال:     

 ركن المكعبات.
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 األطفال:ب( تكوين عالقات أصيلة 3)

لمعلمة أن تبذل جهًدا باالهتمام األصيل لما يقوله ويفعله لالحالة يكون من الضروري في هذه      
أن تشارك من ة علمللم ال بد   كان ؛ن التعليم والتعلم هما من العمليات التفاعلية االجتماعيةوأل ،األطفال
متبادل يدعم الثقة فاالحترام الرًّا؛ ومستم يًّااألطفال إيجاب فيأفضل ما لديها لكي يكون تأثيرها في 

أنه  ناهيك عنتستمع آلرائه، سويشجعها فيعرف الطفل أن المعلمة ستعطيه الوقت الكافي للكالم وأنها 
يجاد المساعدة من المعلمة  ،يشجع الطفل على االستقاللية بالقيام باألشياء بمفرده   حين يقتضي األمر.وا 

رامي يحب " اوالرض "،ى المعلمة وأريها ما فعلتأستطيع أن أتحدث إل"إضافة إلى تعزيز المبادرة      
هذه المشاعر  "،إن ما رسمته جميل وسوف أريه ألصدقائي"والثقة بالنفس  "،اللعب بالمكعبات، وأنا أيًضا

 وتنتقل معه إلى عالقات ومواقف عديدة. ،طوياًل  اكلها تبقى مع الطفل وقتً 
 عليها أن تتبنى اإلستراتيجيات اآلتية: ،األطفالبلتتمكن المعلمة من تكوين عالقات أصيلة  
 
 :شاركي بنفسك األطفال 

 فإنها تشجعهم وتحترم دافعيتهم لمتابعة اهتماماتهم. ؛عندما تشارك المعلمة األطفال في مناخ داعم
 :استجيبي بعناية الهتمامات األطفال 

مثاًل: وجد علي  ،علمهمألن ما يهم األطفال هو مفتاح ت ؛تعطي المعلمة العناية إلى اهتمامات األطفال
 ه يقول: "انظري ما وجدت".تورقة شجر على األرض، جاء راكًضا إلى معلم

لقد وجد علي ورقة خضراء. "دققت النظر ووجدت دودة الربيع على  ،قالت المعلمة: انظروا إلى هذا -
 ماذا يوجد على الورقة؟" ،وقالت: "على هذه الورقة شيء، علي طفال،الورقة فجمعت األ

وناقشت الموضوع مع األطفال  ،إنها دودة" فبدأت المعلمة بالتكلم عن دودة الربيع ،وقال: "آه علي ققد
 ."هنوهم مهتمون لما يرو 

 
 :زودي األطفال بتغذية راجعة محددة 

أهمية لهم، على الكبار أن ينصتوا بعناية حتى يعرفوا كيف  يعندما يتكلم األطفال عن شيء ذ
 ؛أنماط سلوكية محددةإلى لمعلمة أن تستجيب بعناية ودقة لكي توجه األطفال فعلى ا ؛لألمر ن يستجيبو 

 ،فالتغذية الراجعة المحددة تساعد الطفل على معرفة مواطن القوة عنده ؛لتساعدهم على النمو والتطور
 وتشجعه على االستمرار بالسلوكات اإليجابية.
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فهي بذلك تغني مجموعة  ا؛شرح شيء م مثال: عندما تستخدم المعلمة الكلمات الصحيحة في      
عندما اغتنمت المعلمة فرصة وجود دودة على غصن  ،المثال السابقفي المصطلحات عند الطفل. 

 فهي بذلك تساعد على نمو األطفال الفكري واللغوي. ة؛الشجرة لكي تشرح لألطفال عن الدود
 
 :اسألي أسئلة حقيقية وواقعية وأجيبي عن األسئلة بأمانة 
 ًضاوعليها أي ،تستدعي إجابات من األطفال حقًّاعلى المعلمة أن توجه األسئلة الحقيقية التي      

 أسئلة األطفال بصدق وأمانة. عناإلجابة 
 مثال: " أين وضعت الصمغ يا سمير؟ تريد راما أن تلصق تاجها..."      
 ة وبإجاباتها.األسئلة بأمانة يساعد األطفال على الوثوق بالمعلم عنن الجواب إ   
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 (4النشرة رقم )

 
 القوانين الصفية: أهمية

 توفير شعور بالحرية عند األطفال  ليتمكنوا من االستكشاف. .1

 مساعدة األطفال على تطوير سلوكات ضبط النفس.  .2

 شعور األطفال باألمان والحماية من ارتكاب األخطاء. .3

 المحافظة على صحة األطفال وسالمتهم. .4
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 /أ(5نشرة رقم )لا

Taboo 

ر .1  .عبر عن موضوع محدد يتم وصفه بكلمة واحدةيكل منها  ،بطاقات متنوعة ُتحض 

تكون هذه الكلمة موضوع البطاقة، ويكتب تحتها جميع الكلمات التي يجب عدم ذكرها لوصف  .2

 مثال:  ؛الموضوع

 دفتر

 أسطر

 ورق 

 زنبرك

 معلومات

 ثقوب

دون المعلمة التي تطوعت للخروج من القاعة من  ،المدرب يلعب الجميع اللعبة بقوانينها مع  .3

 .التدريبية

دون توضيح من ولعب اللعبة  ،ها المدرب أخذ البطاقةييطلب إل متطوعة،عندما تدخل ال .4

 .القوانين

جميع الكلمات التي يجب عليها عدم ذكرها نتيجة جهلها  تطوعةتذكر الم في األعم األغلب، .5

 .بقوانين اللعبة
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  .يحصل لبس مع األطفال حتى ال أهمية معرفة القوانين تدرباترب للميوضح المد .6

  .يؤكد المدرب ضرورة الثبات والتذكير والفهم الموحد واإليجابية والمرونة في وضع القوانين .7
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 /ب(5)رقم  النشرة
 أسماء األركان الصفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ركنّالفن

ىركن الموسيق  

 ركن المكعبات
 

 ركن البيت
 

 ركن الهدوء
 

ياضياتالر و ركن العلوم  
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 /ج(5النشرة رقم )
 

 وضع القوانين:الخطوط العريضة في 

 باستخدام ضمير المتكلم. وغةمص 

 غة بلغة السلوك اإليجابي.و مص 

  .نابعة من الطفل نفسه 

   .سهلة الفهم وبسيطة من ناحية االستيعاب واللغة 

 غة بجمل قصيرة.و مص 

  ها المعلمة.فيتركز على النقاط األساسية التي ترغب 

   .سهلة التطبيق 

   .بعيدة عن الطابع المجرد 

  في المكان المناسب وعلى مستوى نظر األطفال.معروضة 

  شكل واضح.بمكتوبة بخط النسخ و 

 .مرنة وقابلة للتعديل وقت الحاجة 

 .واضحة لألهل ولإلدارة المدرسية 

 
 
 
 
 
 

 /د(5)رقم  النشرة
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 :قوانين ركن الفن

 ًعا.ركن الفن لنا جمي  
 ننظم األدوات الفنية. 
 نرتب الركن بعد االنتهاء من العمل.  
 د األدوات المستعملة إلى مكانها المخصصنعي. 
  فرشاة الدهان للرسم على الورق.  
  المقص لقص الورق.  
 لبس المريول لتبقى مالبسي نظيفةأ.  
 

 :قوانين ركن المكعبات
 ًعا.ركن المكعبات لنا جمي  
 نعيد المكعبات إلى مكانها المخصص. 
 المكعبات للبناء.  
 نتشارك في البناء.  
 

 :تقوانين ركن البي
 ًعا.ركن البيت لنا جمي  
 ًعا.نلعب م 
 نتشارك في كل شيء. 
 نحترم أدوار اآلخرين. 
  ونعيدها إلى مكانها بعد االنتهاء من اللعب نرتب األلعاب. 

 
  :قوانين ركن الهدوء

 ًعا.ركن الهدوء والمكتبة لنا جمي  
 نعيد الكتب إلى مكانها المخصص بعد القراءة. 
 نقرأ ونعمل بهدوء. 
 رسومنستمتع بال.  
 نلعب بالبطاقات على الطاولة. 
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 نستمع للمسجل باستخدام السماعات. 
 

 :قوانين ركن العلوم
 نحترم أدوار اآلخرين. 
 نعيد األدوات بعد االنتهاء إلى مكانها المخصص. 
 نمسح أوراق النباتات بلطف.  
  للشرب الحوض الماء للتجارب. 

 
 
 

  :قوانين ركن الرياضيات
 ا.عً ركن الرياضيات لنا جمي  
 نحترم أدوار اآلخرين. 
 نعيد األدوات المستعملة إلى مكانها المخصص. 
 المسطرة تستعمل للقياس. 
 أستأذن زميلي ألخذ شيء يستعمله. 

 ى:قوانين ركن الموسيق
 إلى مكانها بعد استعمالها. ىأعيد آلة الموسيق 
 للعزف ىستخدم آلة الموسيقأ.  
 ىالموسيقستخدم أدوات أريد أن أستأذن معلمتي عندما أ. 
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 المقدمااااة: 
ي أنه ال توجد أ الحسبانتنظيم ليوم الطفل، ويجب األخذ في  بمنزلةيمكن تعريف الروتين على أنه    

بعض الوقت لتعلم الروتين  إلىفالطفل شخص فريد وقد يحتاج األهل  ؛بروتين الطفل يتصل ماقواعد في

 الذي يصلح له.

المطاف يساعد هذا  ةلكن في نهاي ،أخذ جزًءا من وقتكيروتين في حياته ن مساعدة طفلك على عمل إ

طفالك هادئين أسرتك و أه، وهذا الروتين سيحافظ على تلنمط حيا ةسس متينأالروتين طفلك على بناء 

 ويتمتعون بحياة مستقرة.نين، وآم

ودور المعلمة  ،ألطفالا فيوفي هذه الجلسة تتبين أهمية تطبيق الروتين اليومي في صف الروضة وأثره 

 فيه.   ُتطب قفي تطبيق الروتين اليومي وأنواع األنشطة التي 

 النتاج العام للجلسة:
 إدراك أهمية الروتين اليومي في صف الروضة وأثره في األطفال.

  النتاجات الخاصة: 
 إدراك أهمية تطبيق الروتين اليومي. 

  تين يومي في الروضةتحديد المشاكل التي قد تنشأ نتيجة عدم وجود رو. 

 تحقيق التوازن في تنفيذ أنشطة الروتين اليومي:  

 التوازن بين األنشطة الداخلية والخارجية. 

 التوازن بين األنشطة الهادئة واألنشطة الصاخبة. 

  ،الموجهة، وشبه الموجهةو التوازن بين األنشطة الحرة. 

 الجلسةّالثانية

دارةو الروتين اليومي  الوقت ا   
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  ًعلى الروتين اليومي تخطيط األنشطة بناء. 

 لم القبلي )الربط(:التهيئة والتع
 طرح السؤال اآلتي:

 في الروضة؟ تطبيق الروتين اليوميما أهمية 
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت الموضوع الفرعي:  .الروتين اليومي وا 
  .دقيقة 15مدة النشاط:                               .(1رقم النشاط: )
 .الجلسااااة: الثانية                                    .تين اليوميأهمية الرو اسم النشاط: 

  المقدماااة:
 عرض صورة. التهيئة والتحفيز: 
 تعرُّف أهمية الروتين اليومي.هدف النشااط: 

دار   . تهالتعلام القبالي: تنظيم الوقت وا 
 مهمة عمل.و ، تخطيطأقالم و (، Flip Chart)عرض أدوات النشااط: ورق 

 جراءات:اإل

 /أ(.1يعرض المدرب صورة توضح الروتين اليومي في حياة الفرد. النشرة رقم ) -    
 ؟ ةعام  بما المقصود بالروتين اليومي  :على المتدربات اآلتييطرح المدرب السؤال  -
 يكتب المدرب إجابات المتدربات على ورق القالب. -
 (.ب/1النشرة رقم ) .فهوم الروتين اليوميمإلى يدير المدرب حواًرا مع المتدربات للتوصل  -
( ج/1النشارة رقام )ُتنَظار  ،تعمل كال مجموعاة علاى إنجااز مهماة العمال ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات ثنائية -

 التي تتطلب توزيع األنشطة الشخصية اليومية، وتحديد أوقاتها تبًعا للجدول المرفق.
النشارة رقاام كماا فاي  ،درب فاي أثنااء ذلاك علاى أهمياة الاروتين الياوميتعارض المجموعاات مهماة العمال، ويركاز الما -
 يبعث االرتياح في نفسه.ف ؛الذي يعمل بطبيعته على تنظيم أنشطة الطفل ،(د/1)
 ، ثاام( ويشاارحهاه/1النشاارة رقاام )كمااا فااي  ،يسااتعرض الماادرب بعااد ذلااك تعريااف البرنااامج اليااومي ألطفااال الروضااة -

 (.و/1رح محتويات النشرة رقم )ويش ،فوائد البرنامج اليومي
  التقويااام:

:اتالمتدربعلى  اآلتيين ينيقوم المدرب بطرح السؤال أهمية الروتين اليومي. الموقف التقويمي:  
الروتين اليومي؟ وما أهميته؟مفهوم  ما  
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 الورقة والقلم.اإلستراتيجيااة: 
 ورقة عمل. األداة المستخدمة: 
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 .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت  .الموضوع الفرعي: الروتين اليومي وا 
  .دقيقاة 15مدة النشاط:                                  .(2رقم النشاط: )
 .جلسااااة: الثانيةال                                   .ترتيب فعاليات الروتين اليومياسم النشاط: 
  المقدمااااة: 

 مسابقة. التهيئة والتحفيز: 

 هدف النشااط: تعرُّف كيفية تنظيم الروتين اليومي.

  الروتين اليومي. لي:التعلام القبا
ورق قالب، و الصق، و بنفس الطريقة،  االوقت مقسمً و شرائح عرضية،  اومقسمً  اأدوات النشااط: الروتين اليومي مكتوبً 

 . تخطيطأقالم و 
 اإلجراءات: 

 عرضية  اقطعً  ُقص  بطاقات عليها الروتين اليومي وقد  نويوزع عليه ،يقسم المدرب المتدربات مجموعتين
 (. 2في النشرة ) ا ورد، كممنفصلة

 ثم تعليقه على اللوح.  ، ومنيطلب المدرب إلى كل مجموعة أن تعمل على ترتيب الروتين اليومي 
  يكون النشاط مسابقة. على أنيحسب المدرب الوقت 
 خروج بترتيب نهائي صحيح للروتين اليوميفيها؛ فالعرض النتائج ويدور نقاش تُ  ،بعد االنتهاء من النشاط. 
 اام:التقوي

 ترتيب فعاليات الروتين اليومي.الموقف التقويمي: 
                    .التقويم المعتمد على األداءاإلستراتيجيااة: 

 قائمة الرصد "الشطب". :األداة
 ال نعم النتاج
   إعادة ترتيب الروتين اليومي.

    ترتيب بطاقات مختلفة لتشكل الروتين بالترتيب.
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  .س: البيئة االجتماعيةالموضوع الرئي

دارة الوقت الموضوع الفرعي:  .الروتين اليومي وا 
  .دقيقاة 15مدة النشاط:                                  .(3رقم النشاط: )
 .الجلسااااة: الثانية                  .توزيع الخبرات المختلفة في برنامج الروتين اليومياسم النشاط: 

  المقدمااااة:
 بيتي المثالي.التهيئة والتحفيز: 

 .من توزيع الخبرات المختلفة على برنامج الروتين اليومي تمكن المتدربةتهدف النشااط: أن 
 الروتين اليومي.: يالتعلم القبال

 الصق.و طبيعة الخبرات،  عن بطاقات تعبرو أدوات النشااط: مخطط دائري يعبر عن توزيع األنشطة والخبرات، 
 اإلجراءات:

   يطلااب الماادرب إلااى كاال متدربااة رساام نمااوذج للبياات الااذي تحااب أن تسااكن فيااه، ثاام يناقشااهن فااي الرسااوم، وأسااباب
 ترتيب كل بيت بهذه الطريقة.

  ً(.3النشرة رقم ) .عن توزيع الخبرات وطبيعتها افارغً  ايعلق المدرب مخطط 
 قها في المكان المناسب الصإدربات ويطلب إلى المت ،يوزع المدرب بطاقات تعبر عن األنشطة الهادئة والصاخبة

 .على المخطط الفارغ
 قوم المتدربات بتثبيت البطاقات بمكانها المخصصت. 
  النشاط الصاخب نشاط  بعدومن  ،نشاط صاخب ئيجب أن يلي النشاط الهاد إذ ؛يؤكد المدرب ضرورة التوازن

 ئ.هاد
  ،مؤكًدا أن كل نشاط داخلي يجب أن يليه نشاط يوزع المدرب البطاقات التي تبين األنشطة الداخلية والخارجية

 خارجي.
 يوزع البطاقات التي تبين توزيع الخبرات المختلفة للمجموعات الصغيرة والكبيرة والحرة. 
   ها أعلى النسب، تليها المجموعات الصغيرة ثم المجموعة فيهي التي  يؤكد المدرب أن خبرات التعلم الذاتي الحر

 .على ذلك الكلية، توزع النسب بناءً 
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 يدور نقاش يبين الشكل السليم في توزيع الخبرات وطبيعتها. 
 يؤكد المدرب أهمية تحقيق التوازن في توزيع األنشطة المختلفة. 

 التقوياام:
 الموقف التقويمي: توزيع الخبرات المختلفة على برنامج الروتين اليومي. 
  :التقويم المعتمد على األداءاإلستراتيجيااة.                    
 :قوائم الرصد. األداة 

 لم يتقن أتقن النتاج
توزيااااااع الخباااااارات المختلفااااااة علااااااى برنااااااامج الااااااروتين 

 .اليومي
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 .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت                         .الموضوع الفرعي: الروتين اليومي وا 
  .دقيقاة 15لنشاط: مدة ا                   .(4رقم النشاط: )
  .الجلسااااة: الثانيةفعالية استقبال األطفال.                           اسم النشاط: 

  المقدمااااة:
 استقبال األطفال من الفعاليات األكثر أهمية في البرنامج اليومي؟ يعد  لماذا توجيه سؤال: التهيئة والتحفيز: 
 عالية استقبال األطفال.تحديد دور المعلمة في فهدف النشااط: 
 الروتين اليومي.التعلم القبالي: 
 تخطيط.أقالم و  ،(Flip Chartوأوراق عرض )، (Data Show)شاشة عرض و فقرة فيديو، أدوات النشااط: 

 اإلجراءات:
  اسااتقبال األطفاااال ماان الفعاليااات األكثااار أهميااة فااي البرناااامج  يعااد  : لمااااذا اآلتااييسااأل الماادرب المتااادربات السااؤال

 المعلومة اآلتية التي توضح أهمية هذه الفعالية. نويعرض عليه ،اليومي؟ ثم يناقش إجابات المتدربات
 ترتياااب خطاااوات  نالعمااال التاااي تتطلاااب مااانه اتمهمااا نوياااوزع علااايه ،يقسااام المااادرب المتااادربات مجموعاااات ثنائياااة

 رض فقرة الفيديو.مناقشتها بعد ع تجري االحتفاظ بهذه المعلومات ل يهنويطلب إل ،استقبال األطفال
  بالمقارناة باين  مانويطلاب إلاى المتادربات أن يق ،"استقبال األطفاال" لوقتيعرض المدرب فقرة الفيديو المخصصة

 العمل. اتفي مهم نهما عملو  شوهدما 
 فقرة الفيديو

  "فعالياة وضح خطاوات الويبعد االنتهاء من المناقشة الجماعية يعرض المدرب "دور المعلمة في استقبال األطفال
ثاام ينااااقش آراء المتااادربات  ،ويوضاااح الهاادف مااان وراء ترتيااب خطاااوات اسااتقبال الطفااال بهااذه الطريقاااة ،الصااحيحة

 (.4النشرة رقم ) .ويعقب عليها
 التقوياااام:

 فعالية استقبال األطفال.                            الموقف التقويمي:
 التقويم المعتمد على األداء.اإلستراتيجياة: 

 سلم التقدير العددي.داة: األ
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 يطلب المدرب تطبيًقا عمليًّا لفعالية استقبال األطفال، ويرصد العمل:
 5 4 3 2 1 النتاج

       خطوات استقبال األطفال.
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 .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت  .الموضوع الفرعي: الروتين اليومي وا 
  .دقيقاة 15مدة النشاط:                             (.5)رقم النشاط: 
 .الجلسااااة: الثانية                                    فعالية الحلقة الصباحية.اسم النشاط: 

  المقدمااااة:
 .فقرة فيديوالتهيئة والتحفيز: 
 .تعريف المتدربات بأنشطة الحلقة الصباحيةهدف النشااط: 
 .الحلقة الصباحية بخطوات تنفيذت تعريف المتدربا              
 الروتين اليومي.مفهوم التعلم القبالي: 
 تخطيط.أقالم و  ،(Flip Chartوأوراق عرض )، (Data Show) شاشة عرضو ، CD فقرة فيديوأدوات النشااط: 

 اإلجراءات:
 الحلقة الصباحية. وقتيعرض المدرب فقرة الفيديو المخصصة ل  
 مشااهدتها  تالتي تتطلب من المتادربات كتاباة الخطاوات التاي تما ،(أ/5نشرة رقم )ال ،العمل اتيوزع المدرب مهم

 في فقرة الفيديو، ثم يناقشها.
 وما أهميتها؟ يكتب اإلجابات على الورق  ؟: ما تعريف الحلقة الصباحيةاآلتيين ينيسأل المدرب المتدربات السؤال

 القالب.
 مركًزا على أهمية الحلقة الصباحية. ،(ب/5م )النشرة رق ،يعرض المدرب تعريف الحلقة الصباحية 
  ج(.5النشرة رقم ) ،يعرض المدرب خطوات الحلقة الصباحية/ 
  ما األنشطة التي تقادم فاي الحلقاة اآلتييسأل المدرب المتدربات السؤال :

الصاااااباحية؟ ويكتاااااب اإلجاباااااات علاااااى الاااااورق القاااااالب ثااااام يناقشاااااها ماااااع 
 المتدربات.

 قاراءة النصاائح المختلفاة للحلقاة الصاباحية  ةيطلب المدرب إلى كل متدربا
 ة.نصائح للمعلمة ضمن فعالية الحلقة الصباحي ،/د(5النشرة رقم )

 التقوياااام:
ما األنشطة التي تقادم فاي الحلقاة يطرح المدرب السؤال اآلتي: الموقف التقويمي: 

 :أنشطة الحلقة الصباحية
 ( األغاني واألنشطة الحركية.1
 ( الوسائل التعليمية الثابتة.2
 ( القصص.3
( المواضااااايع المرتبطاااااة بموضاااااوع 4

 الوحدة.
 ( األنشطة األخالقية الدينية.5
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 ؟الصباحية
 الورقة والقلم.اإلستراتيجياة: 

 قصير. اختباراألداة:  
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت. الموضوع الفرعي:  الروتين اليومي وا 
  قائق.د 10مدة النشاط:                           .(6: )رقم النشاط
 .الجلسااااة: الثانية  فعالية طاوالت األنشطة واألركان.                         اسم النشاط:
  المقدماااة:

 التهيئة والتحفيز: مناقشة وحوار.
 ها.ودورها في تفعيل واألركانتعرُّف أهمية طاوالت األنشطة هدف النشااط: 
 تعرُّف دور المعلمة في تفعيل طاوالت األنشطة واألركان.               
  مفهوم الروتين اليومي.التعلام القبالي: 
 مهمة عمل.و ، تخطيطأقالم ، و ورق قالبأدوات النشااط: 

 اإلجراءات:
  أ(. 6ة رقم )والحوار. النشر مناقشة بال ؛فعالية طاوالت األنشطة واألركان وأهميتهامفهوم يوضح المدرب/ 
  على أهميتها. مع التركيز ،التعريف العام لفعالية طاوالت األنشطة واألركانفي يناقش المدرب المتدربات 
 التاي تتطلاب مان  ،(ب/6النشارة رقام ) ،العمال اتمهما علايهنياوزع و  ،يقسم المادرب المتادربات مجموعاات رباعياة

ااو  ،كاال مجموعااة تصااميم نشاااط لكاال نتاااج ماان النتاجااات الااواردة ح المااواد المطلوبااة وخطااوات العماال، ومكااان توض 
 ."طاوالت األنشطة و/أو األركان" التنفيذ

 فيهاويدور النقاش  ،تعرض كل مجموعة األنشطة المختلفة. 
 ويطلاب إلاى المتادربات مالحظاة أدوار المعلماة قبال  ،يعرض المدرب بعاد ذلاك فقارة طااوالت األنشاطة مان الفياديو

 .تهاوبعد نهاي ئهاأثنافي فعالية طاوالت األنشطة و 
 فقرة الفيديو

  تشارح  علاى أن ،توضيح أدوار المعلمة في فعالية طاوالت األنشطة واألركاان عاتيطلب المدرب إلى ثالث متطو
أثناء فعالية طااوالت في والثانية دور المعلمة  ،المعلمة األولى دور المعلمة قبل فعالية طاوالت األنشطة واألركان

 والثالثة دور المعلمة عند نهاية فعالية طاوالت األنشطة واألركان. ،ناألنشطة واألركا
 (.ج/6) . النشرة رقميشرح المدرب دور المعلمة في فعالية طاوالت األنشطة 

 التقوياااام:
 ها.وبعد ئهاأثنافي قبل فعالية طاوالت األنشطة و دور المعلمة الموقف التقويمي: 
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 الورقة والقلم.اإلستراتيجياة: 
 اختبار.داة: األ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ما دور المعلمة قبل فعالية طاوالت األنشطة واألركان؟
ان؟كأثناء فعالية طاوالت األنشطة واألر في ما دور المعلمة   

 هاء فعالية طاوالت األنشطةتما دور المعلمة بعد ان
  واألركان؟
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت الموضوع الفرعي:   .الروتين اليومي وا 
  قائق.د 10مدة النشاط:                               .(7رقم النشاط: )
 .لسااااة: الثانيةالجفعالية اإلفطار.                                               اسم النشاط:
  المقدماااة:

 توجيه سؤال: ما أهمية وجبة اإلفطار؟التهيئة والتحفيز: 
 أهمية وجبة اإلفطار كفعالية رئيسة. أن تتعرف المعلمةهدف النشااط: 
  مفهوم الروتين اليومي. التعلام القبالي:

 تخطيط.أقالم ، و ورق قالبأدوات النشااط: 
 اإلجراءات:

 ما أهمية فعالية وجبة اإلفطار لألطفال؟اآلتيل يسأل المدرب السؤا : 
 ويناقشها مع المتدربات.  ،ثم يكتب اإلجابات على الورق القالب 

 :أهمية فعالية وجبة اإلفطار
 .هاوبعد ئهاأثنافي قبل تناول وجبة اإلفطار و إيجابية  ات( تنمية سلوك1
 ( تعويد األطفال تناول وجبة اإلفطار.2
 لى آداب المائدة.( تدريب األطفال ع3
 ( تشجيع األطفال على تناول وجبة اإلفطار ألهميتها.4
 ( تحقيق نتاجات تعلمية تعليمية ذات صلة بأنشطة اليوم.5

 التااي تتطلااب ماان  /أ(7النشاارة رقاام )كمااا فااي  ،العماال اتويااوزع مهماا ،يقساام الماادرب المتاادربات ثااالث مجموعااات
والمجموعة الثانياة تكتاب األدوار التاي  ،ا المعلمة قبل فعالية اإلفطارالمجموعة األولى كتابة األدوار التي تقوم به

وتكتااب المجموعااة الثالثااة األدوار التااي تقااوم بهااا المعلمااة بعااد نهايااة  ،أثناااء فعاليااة اإلفطااارفااي تقااوم بهااا المعلمااة 
 فعالية اإلفطار.

 ح النقاااط التااي حااددتها لشاار  ؛ماان مجموعتهااا ةيطلااب الماادرب إلااى كاال مجموعااة ماان المجموعااات اختيااار متطوعاا
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 المجموعة.
 دور المعلمة في فعالية وجبة اإلفطار"/ب( 7قراءة النشرة ) يهنيطلب إل". 

 
 :التقوياام

 وفي أثنائها وبعدها. فعالية اإلفطار األدوار التي تقوم بها المعلمة قبلالموقف التقويمي: 
 الورقة والقلم.اإلستراتيجياة: 

 اختبار. األداة:
 وفي أثنائها وبعدها. فعالية اإلفطار تي تقوم بها المعلمة قبلاألدوار الما 
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت الموضوع الفرعي:  .الروتين اليومي وا 
 ائق.دق 10مدة النشاط:                                           .(8رقم النشاط: )
 .الجلسااااة: الثانية             الساحة الخارجية.                    في فعالية اللعب  اسم النشاط:
  المقدماااة:

 ألعاب شعبية.التهيئة والتحفيز: 
 ف المعلمة أهمية اللعب في الساحة الخارجية.أن تتعر  هدف النشااط: 
  طرائق تعلم طفل الروضة.التعلام القبالي: 
 األلعاب الشعبية. CD، تخطيطأقالم و ورق قالب، أدوات النشااط: 

 يطلب المدرب إلى المتدربات ذكر ألعاب شعبية قديمة كن  يلعبنها، مع تطبيق إحدى هذه األلعاب. -
األلعااااب الشاااعبية علاااى المتااادربات، ويطلاااب مااانهن تطبياااق األلعااااب الشاااعبية فاااي السااااحة  CDيعااارض المااادرب  -

 الخارجية.  
ويعاارض  ،ة لألطفااال؟ يكتااب اإلجابااات علااى الااورق القااالبالساااحة الخارجياافااي يسااأل الماادرب: مااا أهميااة اللعااب  -

 .الساحة الخارجية وأهميتها"في /أ( "تعريف فعالية اللعب 8النشرة )
/ب( التاي تتطلاب تعارُّف 8) رقم النشرة ،العمل اتمهم نثم يوزع عليه ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات ثنائية -

شااارة ) راهااا( أمااام الجملااة التااي ت√شااارة  )بوضااع إ ؛الخباارات الصااحيحة والخباارات غياار الصااحيحة ( Xصااحيحة وا 
 ها خاطئة. را أمام الجملة التي ت

 ،/ج(8) رقم النشرة .الساحة الخارجيةفي يطلب المدرب إلى المتدربات قراءة دور المعلمة في فعالية اللعب  -
 ومناقشتهن فيما تحويه النشرة.

 :التقوياام
  .ة الخارجية لألطفالالساحفي أهمية اللعب الموقف التقويمي: 

 الورقة والقلم.اإلستراتيجياة: 
 اختبار.األداة: 

 ؟الساحة الخارجية لألطفالفي أهمية اللعب ما           
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  .الموضوع الرئيس: البيئة االجتماعية

دارة الوقت الموضوع الفرعي:  .الروتين اليومي وا 
  .دقيقاة 15اط: مدة النش                    .(9رقم النشاط: )
 .الجلسااااة: الثانية  فعالية القصة واالسترجاع.                          اسم النشاط:
  المقدماااة:

 سرد قصة.التهيئة والتحفيز: 
 ف المعلمة أهمية فعالية القصة واالسترجاع.أن تتعر  هدف النشااط: 
 مفهوم القصة، ومفهوم الروتين اليومي.التعلام القبالي: 
 قصة. أدوات النشااط: 

 اإلجراءات:
 .يطلب المدرب إلى إحدى المتدربات التطوع لقراءة قصة 
  .يناقش المدرب المتدربات في الطريقة التي ُسردت بها القصة من حيث السلبيات واإليجابيات 
 فعالية القصة واالسترجاع"/أ( 9) رقم يعرض المدرب النشرة". 
  هاأهمية فعالية القصة واالسترجاع وفوائد وفي رض،ما عُ فييحاور المدرب المتدربات. 
 أثنااء فعالياة  ، فايكتاباة الخطاوات والنقااط المختلفاة ةكال متدربا إلاىالعمل التاي يطلاب فيهاا  اتيوزع المدرب مهم

 /ب(. 9) رقم النشرة .القصة واالسترجاع
 :التقوياام

 القصة واالسترجاع.الموقف التقويمي: 
 تمد على األداء.التقويم المعاإلستراتيجياة: 

 قوائم الرصد.األداة: 
 ال نعم النتاج

   يتبع خطوات سرد القصة.
    ينهي القصة بشكل صحيح.
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 التقويم الختامي: 
 قومي باختيار فعالية من برنامج الروتين اليومي ونفذيها.

  
 االمتداد: 

 عض الطرائق األطفال بطبيعتهم يميلون إلى إنشاء صداقات واللعب مع الرفاق، اذكري ب
 التي تمكننا من االستفادة من هذه الخصيصة في عملية التعلم.

  للبيئة االجتماعية دور فاعل في عملية التعلم والتعليم، اقترحي برنامًجا يناسب مدرستك
 أو روضتك، موضحًة إجراءات تنفيذه. 

 المراجع:

 ( 2008قطامي؛ يوسف، وآخرون)  األردن، عم ان.، دار الفكر، 1، تصميم التدريس، طبعة 

  م. 2003الفنون في حماية الطفل، المملكة األردنية الهاشمية، وزارة التربية والتعليم 

 .دليل تثقيفي طفولة مبكرة/ الرعاية الوالدية، المملكة األردنية الهاشمية، اليونيسيف 

 ( الكتاب ال2007الفريق الوطني لتأليف المواد التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي ،) مرجعي
 ، األردن؛ عم ان.1لمعلمة رياض األطفال، ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 اإلطار النظري والنشرات
دارة الوقت ()الروتين اليومي وا   

 



176 

 

 /أ(1النشرة رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ب/1النشرة رقم )
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 الروتين اليومي:

 
 تكرار عمل شبه يومي  منتظم بناًء على احتياجات األطفال.
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 (ج/1النشرة رقم )
 ملمهمة ع

 :يرجى التكرم بتوزيع األنشطة اآلتية في الجدول
 

 
 

 الصالة االستيقاظ
 الذهاب إلى العمل رياضة

 مشاهدة التلفاز وجبة الفطور
 مساعدة األوالد في الدراسة االستحمام

 وجبة العشاء الطبخ
 النوم زيارة أقارب أو أصدقاء

 حديث عائلي الغداءوجبة 
 الوقت الفعالية
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 (د/1م )النشرة رق
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 أهمية الروتين اليومي
 

 األطفال على:  حاجاتيعمل الروتين اليومي المنظم المبني على أسس مستمدة من 

 يًّاأو نمط متكرر يوم فر نموذجانتيجة تو  ؛زيادة شعور األطفال بالطمأنينة . 

 ولهم. زيادة ثقة األطفال بأنفسهم وبمعلمتهم وبمن ح 

 وتوقع ما سيحدث في ساعات الدوام  ،تمكين األطفال من تعرُّف ترتيب األحداث اليومية

 المدرسي.

   خر.آمساعدة األطفال على االنتقال من نشاط إلى 

   مخصصة لذلك. أوقات قوف ،من االستقاللية والحرية تمكين األطفال من العمل في جو 
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 (ه/1النشرة رقم )

 
 

يشتمل برنامج الروضة / الروتين اليومي على أجزاء زمنية محددة مخصصة ألنشطة معينة،      
من األنشطة، ويبدأ البرنامج اليومي ألطفال الرياض  حددةص ألنواع مخص  ويقسم اليوم أجزاء تُ 

 والنصف ظهًرا. ةالساعة الثانية عشر  إلىصباًحا  ا ربعً إال   من الساعة الثامنة ،الحكومية
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 (و/1النشرة رقم )

 
 فوائد الروتين اليومي

 
 
 :( يدعم مبادرة الطفل1
 يوفر الوقت لألطفال ليعبروا عن أنفسهم ويتابعوا أهدافهم ومبادراتهم. -
 ن الكبار من دعم األطفال وتشجيعهم ليكونوا مبادرين.يمك   -
 يًّا:( يوفر إطاًرا اجتماع2
 .يًّافسيوفر بيئة هادئة وآمنة ن -
 يسهل انتقال األطفال من البيت إلى صف الروضة. -
 ".المدرسة" يسهل عملية تقبل الطلبة ألنفسهم وللروضة -
 :( يوفر بيئة مرنة3 
 عن البيئة الجامدة. اًل يوفر بدي -
 ف عالم الصغار.فرصة للكبار لتعر   تيحي -
 :( يدعم األنشطة المنهجية4
 عرفة.يعزز قدرات األطفال في بناء الم -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

 
 (2النشرة رقم )

 برنامج الروتين اليومي للروضة
 

 الفعالية الوقت
 .استقبال األطفال 8:00 – 7:45

 
 .الحلقة الصباحية  8:20   - 8:00

 
 .1طاوالت األنشطة واألركان/  9:40 – 8:20

 
 .اإلفطار 9:55- 9:40

 
 .الساحة الخارجية  10:25- 9:55

 
 طة اللغة اإلنجليزية.أنش 11:00 -10:25

 
 .2طاوالت األنشطة واألركان/  05.12 -11:00

 
 القصة واالسترجاع. 12:30- 12:05
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 (3النشرة رقم )

 
 توازن األنشطة في الروتين اليومي
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 (4النشرة رقم )
 

 دور المعلمة في استقبال أطفال الروضة
 الطفل الستقباله وهي مبتسمة.( تتوجه المعلمة إلى باب غرفة الصف عند وصول 1
 وهي تقف أو تجلس على مستوى نظره. ،(  تتودد المعلمة إلى الطفل بالحديث معه2
 ( ترحب المعلمة بالراشد الذي أوصل الطفل إلى الروضة.3
 ( تساعد المعلمة األطفال بوضع حقائبهم ومعاطفهم في أماكنها الخاصة.4
ل واللعاب اوتوفر لاه متساًعا مان الحرياة للحركاة والتجاو  ،الصفية ( توجه المعلمة الطفل إلى داخل الغرفة5

 األطفال. سائرإلى حين وصول  ،في األركان التعليمية
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 (أ/5لنشرة رقم )ا
 مهمة عمل

 
حاولي تذكر الخطوات التي قامت بها المعلمة واكتبيها  ؛بعد مشاهدتك فقرة الحلقة الصباحية على الفيديو

 .سلةمتسل
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 (ب/5النشرة رقم )
 

الحلقاااة الصاااباحية وقااات المجموعاااة الكبيااارة التاااي تجماااع المعلماااة وأطفاااال  د  تعرياااف الحلقاااة الصاااباحية: تعااا
شكل نصاف  فيأو يجتمع األطفال حول المعلمة  ،في مكان مخصص على سجادة أو حصيرة ،الروضة
 ،لمعلمة رسم الشكل على األرض المغطاة بالسجاد بشريط الصقاى األرض، ويمكن و دائري علأدائري 

 يجلس األطفال عليها.ل ؛أو وضع مربعات أو أشكال أخرى مناسبة
 

 أهمية الحلقة الصباحية:
 .توفر لألطفال روح االنتماء للمجموعة 
  لتحدث عن خبراتهم المختلفة.لتعطي المجال لألطفال 
 ة لألطفال في المعلومات والمشاعر والقيم واالتجاهات.تشجع المشاركة الفاعل 
 وتساعد على اتخاذ القرار الجماعي. ،تسهل حل المشكالت المختلفة 
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 خطوات الحلقة الصباحية

 (ج/5النشرة رقم )
 

 :وما يمكن تنفيذه فيها من فعاليات ،دور المعلمة في تنظيم الحلقة الصباحية
    .لية( تنظم وقت الفعا1
 .( تحضر األغاني2
 .( تحضر القصص ذات العالقة بموضوع الوحدة3
 .المواد الالزمة لتفعيل األنشطة ( تعد  4
 ( تشجع األطفال على االندماج بالحلقة الصباحية عن طريق نشاط ممتع. 5
لتاتمكن كافاة؛ األطفاال  فياهتكون في وضاع تشااهد و  ،( تجلس على األرض على مستوى نظر األطفال6

 من التواصل معهم.
 .مهارات اجتماعية - ( تذكر األطفال بالقوانين الصفية المختلفة7
أسئلة تشجعهم على الحوار وتشاعرهم بمادى اهتمامهاا  بتوجيه ؛( ترحب باألطفال وتتبادل الحديث معهم8

  . لغويةمهارات  – بهم
 .مهارات لغوية - ( تنشد أنشودة وتشجع الجميع على المشاركة9

 في كل يوم( االوسائل التعليمية الثابتة اآلتية: )ليس من الضروري أن تقدم جميعه ( تفعل10
 .مهارات اجتماعية - لوحة الحضور والغياب -
 .مهارات علمية - لوحة الطقس -
  .مهارات اجتماعية - األيدي المساعدة -
 .مهارات اجتماعية - لوحة المشاعر -
 .مهارات مختلفة - لوحة المشروع -
 .مهارات لغوية - قرأ قصة لها عالقة بالموضوع الذي تود طرحه من خالل موضوع الوحدة( ت11
 .في ذلك اليوم( تشير إلى األنشطة التي يتوجب على األطفال تنفيذها 12
 .مهارات اجتماعية - إلى طاوالت األنشطة ن ويتوجهو  ،( تثير اهتمام األطفال بترتيب مكان الحلقة13
 التوجه إلى طاوالت األنشطة.( تشجع األطفال على 14
 ( تعرف المعلمة األطفال بقوانين التنقل من نشاط إلى آخر.15
، أنشااطة ممهاادة لألنشااطة الالحقااةو دينيااة،  - أنشااطة أخالقيااة: ( تنفااذ فيهااا بعااض األنشااطة المقصااودة14
... 
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 /د(5النشرة رقم )
 

 نصائح للمعلمة ضمن فعالية الحلقة الصباحية
 :( التخطيط1
 الصباحية.بالحلقة للمواد واألنشطة المتعلقة  في وقت سابقتخطط   -
 تحضر القصص واألغاني المتعلقة بالموضوع المقدم.   -
 .هماألطفال واهتمامات حاجات في الحسبانتأخذ   -
 وفق الخطة والمفاهيم التي تم تعلمها. ،مواضيع اليوم الجديدبتربط المعلمة موضوع أمس   -
  :( الوقت2
 دقيقة. 30 علىالحلقة الصباحية  مدةتزيد  أال  يجب  -
 يجب البدء بطريقة محددة كل يوم. -
 المختلفة. الحاجاتيجب تقسيم الوقت حسب  -
األماار الااذي قااد يماانعهم ماان التركيااز، علااى المعلمااة  الحلقااة؛فااي حالااة تساارب الملاال إلااى األطفااال فااي  -

 .ايًّ حرك ًطاإلى نشاط حركي أو أغنية تتطلب نشا ًرااالنتقال فو 
 :( المشاركة3
"وعلايكم  القول:وتشجعهم على الارد عليهاا با"، السالم عليكم" فتقول:على األطفال التحية المعلمة تلقي  -

 "صباح النور". :يرد األطفالف ،"صباح الخير" القول:السالم ورحمة هللا وبركاته" أو ب
 تشجع المعلمة األطفال على الحديث والمشاركة. -
 الفرصة الكافية للتحدث. ألطفالا تعطي المعلمة -
 :( القوانين الصفية4

 .الصباحية كل يوم قبل البدء بالحلقةات القوانين الخاصة تعرض المعلمة بطاق -
      

 
 

   

نااااااااااااااااااااتكلم بصااااااااااااااااااااوت  -
 .منخفض

 .ننتظر دورنا للتكلم -

عندما يتحدث شخص  -
 ون لكالمه.يستمع الباق

شااااااخص واحااااااد يااااااتكلم  -
 في كل مرة.

 

 
لمعلماااااااة إلاااااااى اننظااااااار  -

 .واألنشطة المقدمة

نرفاااااااع اإلصااااااابع قبااااااال  -
 الكالم.
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 /أ(6النشرة رقم )
 

 تعريف فعالية طاوالت األنشطة واألركان:
فضاًل الوقت الذي يوفر لألطفال الفرصة للقيام باألنشطة ذات العالقة المباشرة بموضوع الوحدة، هو 
 جرى ا ة الستخدام المواد وتجريبها والحديث عم  يوفر الفرصو ألنشطة اللغوية وأنشطة الرياضيات، ا عن

رةتكون مواد هذه األنشطة م وفي األغلبللعب الموجه. إلى ااكتشافه، إضافة  على الطاوالت وفي  حض 
 .في كل صف طاولتين وأربع بينويتراوح عدد طاوالت األنشطة  ،األركان

 أهمية طاوالت األنشطة:
 .لقوة لدى األطفال والبناء عليهاالفرصة للبدء من مواطن االمعلمة تعطي  -
 الفرصة لمالحظة األطفال والتفاعل بينهم.المعلمة تعطي  -
 ليساعد على مراعاة الفروق الفردية. ؛أنشطة متنوعة للموضوع الواحدتوفر  -
 ة.تسمح للطفل بالتعامل مع المواد والخبرات المختلف -
 .القديمةتساعد الطفل على تنمية مهارات جديدة والبناء على مهاراته  -
 .تساعد األطفال على التواصل اإليجابي بينهم -
 تساعد الطفل على بناء عالقات اجتماعية. -
 تنمي روح المبادرة لدى الطفل. -
 .تطور مهارات اكتشاف العالقات الرياضية والمنطقية -
 تطور مهارات حل المشكالت. -
 تطور المهارات اللغوية. -
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 /ب(6) رقم النشرة
 مهمة عمل 

 
 ... ،اًل اج: ينسخ حروف الهجاء وفق اتجاهاتها الصحيحة محاكاة، ثم نقالنت
 
 المطلوبة :   المواد 
 
 

  خطوات العمل:
 
 
 
 

 
 

  ،النتاااااج: يبنااااي هياكاااال مختلفااااة، ماااان مثاااال: جاااادران، وساااادود، وكهااااوف، ومنااااازل، وأبااااراج
 فرة، من مثل: مصاصات الشراب.اباستخدام مواد وأدوات مختلفة متو  ،وجسور، وغيرها

 
 المواد المطلوبة:

 
 

  خطوات العمل:
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 /ج(6) رقم النشرة

 
 :دور المعلمة قبل فعالية طاوالت األنشطة واألركان

 
 :لخبرات طاوالت األنشطة واألركان السابقالتخطيط ( 1
 .أوراق العمل المختلفة حضيرت -
 .المواد المستخدمة في األنشطة حضيرت -
 

 :طاوالت األنشطة واألركانأثناء فعالية في دور المعلمة 
 :( تشجع األطفال على المشاركة في فعاليات طاوالت األنشطة واألركان1
 .األطفال في فعالية طاوالت األنشطة واألركان ماتتوضح مه -
 .تعرض المواد المستخدمة بطريقة جذابة -
 :( تشكل مجموعات عمل صغيرة ومتوازنة2
 .تقسم المجموعات حسب عدد األطفال -
 .تحدد نقطة البداية لكل طفل -
 .تعزز أعمال األطفال -
م اا بالجلوس تحاول الوصول إلى مستوى نظر الطفل إم   -  االنحناء أمامه.ب وا 
 .تراقب عمل األطفال -
 .تعليقات األطفالإلى تصغي  -
 .لتثبيت الخبرة الجديدة؛ تقلد أعمال األطفال -
 إليهم.تناقش األطفال وتتحدث  -
 .لية الطفلتشجع استقال -
 .تشرك األطفال في مهمات عمل ثنائية -
 :ل المستمر بين األطفال في األركان التعليميةا( التجو 3
  .أثناء اللعبفي دعم األطفال   -
  .توفير الراحة واالتصال  -
  .مشاركة األطفال في األعمال التي يقومون بها إلى الحد الذي ال يعيق لعبهم -
 .ت المختلفةمساعدة األطفال في حل المشكال  -
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 ا.مالحظة تفاعل األطفال مع بعضهم بعًض   -
 .تسجيل المالحظات المختلفة عن األطفال  -

 
 :دور المعلمة في نهاية فعالية طاوالت األنشطة واألركان  
 .نهوا أعمالهمأتتأكد أن كل األطفال  -
 أن ينتهي.أن وقت عمل األنشطة أوشك إلى تنبه األطفال  -
 .     ماتهمأنجزوا مهتعزز األطفال الذين  -
 األطفال إعادة المواد المستخدمة إلى أماكنها المخصصة. إلىتطلب  -
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 /أ(7) رقم النشرة
 

 ما األدوار التي تقومين بها قبل فعالية اإلفطار؟ حاولي تذكرها وكتابتها مع زميالتك في المجموعة.
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 المجموعة الثانية/ ( 2) مهمة عمل
 
أثناااء فعاليااة وجبااة اإلفطااار؟ حاااولي تااذكرها وكتابتهااا مااع زميالتااك فااي فااي مااا األدوار التااي تقااومين بهااا  

 المجموعة.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 المجموعة الثالثة/ ( 3) مهمة عمل

 
ة اإلفطااااار؟ حاااااولي تااااذكرها وكتابتهااااا مااااع زميالتااااك فااااي مااااا األدوار التااااي تقااااومين بهااااا فااااي نهايااااة فعالياااا

 المجموعة.
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 /ب( 7النشرة رقم )

 دور المعلمة في فعالية وجبة اإلفطار
 :دور المعلمة قبل فعالية وجبة اإلفطار

 نظيفة. الطاوالت أنتتأكد   -
 عدد األطفال. يساوي عدد الكراسي  أنتتأكد   -
 تتأكد أن جميع األطفال قد غسلوا أيديهم قبل األكل.  -
 ساعد األطفال في استخراج طعامهم من الحقائب.ت  -
 تعمل على توفير المناديل.  -

 :أثناء فعالية وجبة اإلفطارفي دور المعلمة 
 .بسم هللا الرحمن الرحيم: تبسمل -
 تجلس مع األطفال وتتناول الطعام. -
 تغني أغنية سهلة عن تناول الطعام. -
 منهم. تحفز األطفال على إكمال الطعام المخصص لكل  -
 .الحمد هلل: هللا عز  وجل حمدت -

 :دور المعلمة في نهاية فعالية وجبة اإلفطار
  .تنظف الطاوالت  -
 .تنظف ما تحت الطاوالت  -
 .غسل أيديهم وأفواههم علىتساعد األطفال   -

 .توجه األطفال إلى الساحة الخارجية -   -
 تساعد األطفال على االصطفاف بخط مستقيم.  -
 أثناء المشي.في وتراقب انتظام األطفال  ،ل إلى الساحة الخارجية بهدوءتمشي مع األطفا  -

 
ياتكلم  أال  أثنااء األكال فعلياه فاي تعليمات فتقاول لهام: مان أراد أن ياتكلم األطفال مالحظة: تعطي المعلمة 
 وفي فمه طعام.
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 /أ(8) رقم النشرة

 
 الساحة الخارجية وأهميتهافي فعالية اللعب 

باللعااب فااي المحاايط الخااارجي  فيهاااالساااحة الخارجيااة هااي الفعاليااة التااي يقااوم األطفااال فااي فعاليااة اللعااب 
 الوقت المحدد لهذه الفعالية.  في ،المخصص للروضة

 
 
 

 :أهمية فعالية اللعب في الساحة الخارجية
 يتحركوا ويعبروا عن أنفسهم بحرية.ل( توفر الفرصة لألطفال 1
 تباع القوانين واالستمتاع والترفيه.او  ،ية وحب التعاون والمشاركة( تنمي القدرات والمهارات الجسد2
داخل غرفة في مختلفة عن األلعاب التي يلعبونها  ،لعاب متنوعةأينهمكوا في ل( تتيح الفرصة لألطفال 3

 .الصف
 ستنشاق الهواء النقي.ال( تتيح الفرصة أمام األطفال 4
 نها ويتفاعلون معها. الطبيعة، فيكتشفو ب( تسمح لألطفال باالتصال 5
 .ا( تكوين صداقات جديدة بين بعضهم بعًض 6
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 /ب(8) رقم النشرة
 

 مهمة عمل 
شااارة ) ،( أمااام الجملااة التااي تمثاال الخباارة الصااحيحة√يرجااى وضااع إشااارة ) ( أمااام الجملااة التااي تمثاال Xوا 
 :الخبرة غير الصحيحة

 
 يًعا في آن واحد.جلس على كرسي بعيًدا عن األطفال لمراقبتهم جمأ 

 قسم األطفال إلى مجموعات اللعب.أ 

 ه.فيختيار ما يرغبون الالفرصة األطفال أعطي  

 لعب مع األطفال وأشاركهم في لعبهم.أ 

 في المنطقة. الموجودالعشب  ايةاألطفال سق إلىطلب أ 

 أقرأ قصة جماعية لألطفال. 

 .المشكالتحل في األطفال وأشاركهم  إلىأتحدث  

 أنظف الساحة الخارجية بمساعدة األطفال قبل بدء اللعب. 

 حدد المكان المخصص لكل طفل للعب فيه.أ 

 الكتابية في الساحة الخارجية. أنشطتهمسمح لألطفال بإكمال أ 

 
 

 /ج(8) رقم النشرة
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 :الساحة الخارجيةفي دور المعلمة في فعالية اللعب 

 
 :في الساحة الخارجية دور المعلمة قبل تنفيذ فعالية اللعب

 من نظافة الساحة الخارجية وعدم احتوائها على أية مواد وأدوات خطرة. يقنالت -
 من سالمة األلعاب الموجودة في الساحة الخارجية. يقنالت -
 :أثناء فعالية اللعب في الساحة الخارجيةفي دور المعلمة  
 اشتراك المعلمة في أنشطة األطفال المختلفة. -
 عل مع األطفال والتحدث إليهم.التفا -
 حل المشكالت التي قد تنشأ بين األطفال. على تشجيعال -
 .تشاهد ما يشاهدون ؛ فاألطفال داتمتابعة مشاه -

 :دور المعلمة في نهاية فعالية اللعب في الساحة الخارجية
 نظيفة. الساحة الخارجية أنتتأكد  -
 .ترتب األدوات والمواد المختلفة -
 .اصطفاف األطفال بخط مستقيم تعمل على  -
 

يختاار كاال طفال مااا يرياد أن يفعلااه  ،لألطفااال رًّاحا وقتًاافعاليااة اللعاب فااي السااحة الخارجيااة  د  مالحظاة: تعا
بإشاااراف المعلماااة، لكااان قاااد يماااارس األطفاااال أحياًناااا بعاااض األنشاااطة الحركياااة المرتبطاااة بمختلاااف أناااواع 

 مة.بتوجيه من المعل ،النتاجات التعلمية التعليمية
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 /أ(9) رقم النشرة
 

 :فعالية القصة واالسترجاع
 

فيها سرد قصاة لألطفاال، ومراجعاة األنشاطة والخبارات  يجري فعالية القصة واالسترجاع هي الفعالية التي 
 األطفال لمغادرة الروضة. هيئة، إضافة إلى تهاوتلخيص تهاومناقش ،اليوم في أثناءالتي قام بها األطفال 

 
 :عالية القصة واالسترجاعفوائد ف

 ( تنمي قدرة األطفال على التذكر، وسرد األحداث.1
 .ا( تبني الخبرات فيها تراكميًّ 2
 ( تذكر األطفال بالخبرات السابقة.3
 .( توفر فرصة للهدوء والراحة4
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 /ب(9) رقم النشرة
 
 

 مهمة عمل
 السترجاع.يرجى كتابة الخطوات المختلفة لفعالية القصة وا 
 
 :( دور المعلمة قبل فعالية القصة واالسترجاع1

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
____________________ 

 
 :أثناء فعالية القصة واالسترجاعفي ( دور المعلمة 2

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________ 
 
 :( دور المعلمة في نهاية فعالية القصة واالسترجاع3

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________ 
 



203 

 

 

 اليوم التدريبي السادس
 ساسية للقراءةبالمهارات األالتعريف العام 

 المقدمة: 
 نرحب بكم  في جلسات اليوم التدريبي األول، إذ تتوزع فعالياته ضمن جلسات ثالث على النحو اآلتي:

في الجلسة األولى عن مهارات القراءة األساسية والمكونات األساسية والمهارات الفرعية سيتم الحديث 
 الخاصة بكل مهارة.

 فهوم الوعي  الصوتي  ومستوياته.عن مفيها ث الثانية سيتم التحدالجلسة وفي 
يتم فيها تطبيق مهارات الوعي الصوتي وتعرف مفهوم قراءة أصوات الحروف  وفي الجلسة الثالثة:

   .وتطبيقاته
 

 النتاجات العامة 
 المشاركون اآلتي: تعرُّف -

 .مهارات القراءة األساسية للصفوف المبكرة  -
 مفهوم الوعي الصوتي ومستوياته. -

 
 لنتاجات الخاصة ا

 :اآلتين يالمشارك تعرُّف -
 مكونات برنامج مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة. -
 مراحل مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة.  -
 المهارات األساسية للقراءة. -
 نموذج سلفيا في التدريس. -
 مفهوم الوعي الصوتي.  -
 مستويات الوعي الصوتي. -

 لمهارات الفرعية اآلتية بإتقان:ا تدريس تطبيق المشاركين -
 مهارات الوعي الصوتي: -
 .تمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت األول(  -
 دمج األصوات لتكوين كلمة سماعًيا. -

 



204 

 

 سادسالاليوم التدريبي 

  ولىالجلسة األ
  مبادرة القراءة والحساب/مهارات أساسية في القراءة

 
 :النتاجات العامة للجلسة

 كين اآلتي:المشار  فتعر    -
 مهارات القراءة األساسية للصفوف المبكرة.  -
 .نموذج تدريس القراءة -

 
  :النتاجات الخاصة

 المدرب/اة للمشاركين اآلتي: توضيح  -
 .القراءة مفهوم -
 أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة.  -

 .مهارات القراءة األساسيةالمدرب/اة  تحديد -
 رات القراءة في مرحلة مبكرة.أهمية اكتساب مها المشاركين استنتاج -
 نموذج تدريس القراءة. تعر ف المشاركين -
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 الموضوع الرئيس: مهارات القراءة األساسية 

 الموضوع الفرعي: مفهوم القراءة
 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                  2رقم النشاط: 
   األولىالجلسة:     لمهارات األساسية للقراءة، المفهوم، األهمية، نموذج التدريس   اسم النشاط: ا

 التهيئة والتحفيز: 
 : ما المقصود بالقراءة؟ ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة؟تيةيطرح المدرب/اة األسئلة اآل -

 دقائق( 10)                                                                                        
 ف النشاطاهدأ 
ح المدرب/اة اآلتي: -  يوض 

  .القراءة مفهوم -
 أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة. -

د المدر ب -  مهارات القراءة األساسية. ُيحد 
 أهمية اكتساب مهارات القراءة في مرحلة مبكرة. يستنتج المشاركون  -
 يس القراءة.نموذج تدر  يتعر ف المشاركون  -
 

 دقائق(                                                              10)           : التحديات التي واجهها المشاركون أثناء تدريس مهارة القراءة.              يالتعل م القبل
 جهاز عرض، أقالم تخطيط، أوراق عرض.أدوات النشاط: 

( –ناقش   -ك ِّرفَ )، التدريس المباشر، استراتيجية نقاش جماعي استراتيجية تنفيذ ال نشاط:  .شارِّك 
 

 دقيقة( 60)                                                                                   اإلجراءات: 
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
ؤال  –ناقش   -تخدام أسلوب ) َفك ِّرباس -  : اآلتيشارِّك  ( يطلب المدرب/اة من المجموعات اإلجابة عن الس 
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 ما المقصود بالقراءة؟
ويوضح للمشاركين مفهوم  بعد االستماع إلى إجابات جميع المجموعات، (3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 القراءة.   
 –ناقش   -باستخدام أسلوب ) َفك ِّرفي المجموعات  من المشاركين ( ويطلب4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

                                                                   .: ما أهمية تدريس القراءة في الصفوف المبكرة؟مناقشة السؤال اآلتيشارِّك  ( 
ه المدرب/اة إلى المشاركين قائاًل: بعد أن تعرفنا على  -  المهاراتمفهوم القراءة وأهمية تدريسها، ما يتوج 

هارات ( ويوضح الم5األساسية لعملية القراءة؟ يستقبل المدرب/اة إجابات المشاركين ثم يعرض الشريحة رقم )
 .األساسية للقراءة

يطلب المدرب/اة من مجموعة من  س القراءة للطلبة في الصفوف المبكرة؟در  كيف تُ  يسأل المدرب/اة: -
 ن تقديم أمثلة عملية لكيفية تنفيذهم لدرس القراءة مع الطلبة.  المشاركي

ويستمع  طفال القراءة ويناقشها مع المشاركينكيفية تعلم األ ا( موضحً 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 إلجاباتهم.

التي أثبتت  يقوم المدرب/اة بالتوجه إلى المشاركين قائاًل: هناك نماذج متعددة لتدريس القراءة، ومن النماذج -
 ا( موضحً 7فاعليتها في تدريس القراءة للصفوف المبكرة نموذج تدريس القراءة التالي، ويعرض الشريحة رقم )

ن من مكونات النموذج. كما هو موضح في ملف المعلم كو  مكونات النموذج. وتحديد تعريف واضح لكل مُ 
 .9-6صفحة 

 
 اإلطار النظري والنشرات: 

 (.9إلى  6بية الصفحات )ملف المعلم للغة العر 
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 سادسلاليوم التدريبي ا

 الثانيةالجلسة 
 /الوعي الصوتي  األساسية مهارات القراءة

 
 النتاجات العامة للجلسة 

 المشاركين اآلتي: فتعرُّ  -
 مفهوم الوعي الصوتي.   -
 مستويات الوعي الصوتي.  -

 تدريس مهارات الوعي الصوتي بإتقان. المشاركين تطبيق -
 

 الخاصة النتاجات 
 تحديد المشاركين اآلتي: -

 مفهوم الوعي الصوتي.   -
 مستويات الوعي الصوتي. -

 المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين -
 تمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت األول(. -
 (.األخيرتمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت  -
 ا.تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّ  -
 دمج األصوات لتكوين كلمة سماعًيا. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(. -
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 الموضوع الرئيس: مهارات القراءة األساسية

 الموضوع الفرعي: تدريس مهارات الوعي الصوتي 
 دقيقة( 80) :زمن النشاط                                                                        1: رقم النشاط

 الثانيةالجلسة:             اسم النشاط: تدريس مهارات مفهوم الوعي الصوتي  ومستوياته.              
 التهيئة والتحفيز:  

 دقائق( 10)                                  يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي: ما المهارة األولى في تعلم اللغة؟ -
 النشاط:  هدف 
 يتعرف المشاركون مفهوم الوعي الصوتي. -
 الوعي الصوتي.  المشاركون مستوياتد حد  يُ  -
 مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان: تدريسالمشاركون ق ب  طيُ  -

 .)تمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت األول 
 .دمج األصوات لتكوين كلمة سماعًيا 
 التعلم القبلي:

 دقائق( 10)                                          ة األساسية؟                             ما مهارات القراء  
 أدوات النشاط: 

المعلم لكل  مهارة )يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط  ملفجهاز عرض، حاسوب، صور ممثلة للكلمات الواردة في 
ة بتدريس الوعي  الصوتي  في ملف المعلم. أوراق ا الفيديو،  يقوم به المدرب/اة على السبورة(،  لعمل الخاص 

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 الفيديو، مجموعات عمل، التأمل.  

 اإلجراءات:
 دقيقة( 15)               المقدمة :                                                                        -
 موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.  (2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
؟ -  يسأل المدرب/اة: ما هو الوعي   الصوتي 
.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  ويناقشه مع المشاركين. ( لتوضيح مفهوم الوعي  الصوتي 
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 ( لتوضيح مكونات الوحدة الصوتية في اللغة العربية.4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 لمدرب المشاركين تحديد أهمية تدريس الوعي الصوتي  ضمن مجموعاتهم.يكلف ا -
.                5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  ( لتوضيح  أهمية تدريس الوعي  الصوتي 
.6) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم -  ويناقشها مع المشاركين.  ( لتوضيح مستويات الوعي  الصوتي 
  (.)تمييز الصوت األول في الكلمة سماعيًّا( لعرض الفيديو التدريبي بعنوان 7قم )يعرض المدرب/اة الشريحة ر  -

 دقيقة( 2,5)                                                                                               
 : فيديو الذي تم  عرضهإلدارة النقاش حول ال اآلتيةاألسئلة ( ويطرح 8يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

                                                     دقيقة( 20)                                                                                                
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

  دمج األصوات لتكوين كلمة سماعيًّا(.)( لعرض الفيديو التدريبي بعنوان 9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 دقيقة( 2,5)                                                                                               

 :إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم  عرضه اآلتيةاألسئلة ( ويطرح 10يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 دقيقة( 20)                                                                                               

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

 
 .31إلى  12ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات من  والنشرات:اإلطار النظري 
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 سادساليوم التدريبي ال

 الثالثةالجلسة 
 / الوعي الصوتي وقراءة أصوات الحروفاألساسية مهارات القراءة

 
 النتاجات العامة للجلسة: 

.تدريس تطبيق  -  مهارات الوعي الصوتي 
 المشاركين اآلتي: تعرف -

 ءة أصوات الحروف. مفهوم قرا  -
 .امستويات قراءة أصوات الحروف وتطبيقاته -
 

 النتاجات الخاصة:
 تطبيق المشاركين تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية: -

 تمييز األصوات سماعيًّا )تمييز الصوت األخير(. -
 تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )استبدال الصوت األول بصوت آخر(. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )إضافة صوت في بداية الكلمة(. -

 تعر ف المشاركين اآلتي:  -
 مفهوم قراءة أصوات الحروف. -
 مستويات قراءة أصوات الحروف. -
 .مع الحركات القصيرةتدريس مهارة قراءة صوت الحرف  -
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 .لرئيس: مهارات القراءة األساسيةالموضوع ا

  .الموضوع الفرعي: الوعي الصوتي  وقراءة أصوات الحروف
 دقيقة( 50زمن النشاط: )                                                                 1.1رقم النشاط:

 ثالثةالالجلسة:               اسم النشاط: الوعي الصوتي                                             
 التهيئة والتحفيز: 

-              .  دقائق( 5)                       يطلب المدرب/اة من المشاركين ذكر مستويات الوعي الصوتي 
 هدف النشاط:  

 المشاركون تدريس مستويات الوعي الصوتي اآلتية بإتقان:يطبق  -
 األخير. تمييز األصوات سماعيًّا: تمييز الصوت -
 تمييز األصوات سماعيًّا: تمييز الصوت األوسط. -
 تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )استبدال الصوت األول بصوت آخر(. -
 التالعب باألصوات سماعيًّا: )إضافة صوت في بداية الكلمة(. -

 تعل م القبلي:  ال
 دقائق( 5)                 ما مهارات القراءة األساسية؟                                                         
 

 أدوات النشاط:
المعلم لكل  مهارة )يمكن االستعاضة عنها برسم بسيط  ملفجهاز عرض، حاسوب، صور ممثلة للكلمات الواردة في  

ة بتدريس الوعي  الصوتي  في ملف المعلم. يقوم به المدرب  /اة على السبورة(، أوراق العمل الخاص 
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 .جيكسو، التأمل استراتيجية  -
 

 اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للنشاط التدريبي.3يعرض المدرب شريحة رقم ) -
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م المدرب/اة المشاركين في مجموعات سداس -  ي ة.   يقس 
تيجي ة اتطبيق مهارات الوعي الصوتي  باستخدام استر ( ويطلب من المشاركين 4يعرض المدرب/اة شريحة رقم ) -

                                                .)جكسو(
 دقيقة(                                                                         15)                                                               : دراسة ذاتي ة.       المرحلة األولى

 دراسة ذاتية: للوعي الصوتي  )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية  سداسية  العمل ضمن مجموعات -
أصوات ومقاطع سماعيًّا، التالعب  تمييز الصوت األخير سماعيًّا، تمييز الصوت األوسط سماعيًّا،  تقطيع الكلمة إلى

باألصوات )حذف الصوت األول( سماعيًّا، التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول بصوت آخر( سماعي ا، 
 التالعب باألصوات)إضافة صوت في بداية الكلمة( سماعي ا.

جموعة الثانية من المشاركين الم(، تمييز الصوت األخير سماعيًّا) س مهارةدرُ المجموعة األولى من المشاركين تَ   -
تقطيع الكلمة إلى س مهارة )درُ والمجموعة الثالثة من المشاركين تَ مهارة )تمييز الصوت األوسط سماعيا( س درُ تَ 

مهارة )التالعب باألصوات ) حذف الصوت س درُ تَ والمجموعة الرابعة من المشاركين  (،أصوات ومقاطع سماعيًّا
)التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول س مهارة درُ تَ من المشاركين  لخامسةوالمجموعة ا (.األول سماعيًّا

التالعب باألصوات )إضافة صوت في بداية  سدرُ تَ بصوت آخر سماعي ا(، والمجموعة السادسة من المشاركين 
 الكلمة سماعي ا(.

 دقيقة( 20)                        : التدريب على التدريس.                                    المرحلة الثانية
تمييز الصوت األخير سماعيًّا،   المشاركون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم السداسي ة باستخدام استرتيجي ة جيكسو  -

تمييز الصوت األوسط سماعيًّا، تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا، التالعب باألصوات )حذف الصوت 
 إضافة( سماعيًّا.األول، استبدال، 

 والمشارك الثاني ُيَدر ِّس )تمييز الصوت األوسط سماعيا(، )تمييز الصوت األخيرسماعيًّا(فالمشارك األول ُيَدر ُِّس  
التالعب باألصوات ُيَدر ُِّس  الرابع  ، والمشارك)تقطيع الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا(والمشارك الثالث ُيَدر ُِّس 
ر ِّس التالعب باألصوات )استبدال الصوت األول بصوت آخر )حذف الصوت األول س ماعيًّا( ، والمشارك الخامس ُيد 

 سماعي ا( والمشارك السادس ُيَدر ِّس التالعب باألصوات )إضافة صوت في بداية الكلمة سماعي ا(.
 المرحلة الرابعة: التأمل  

 (                                       دقائق 5)                    م  مع المدرب.  يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ث
 

 (. 31-12ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) اإلطار النظري والنشرات:
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 الموضوع الرئيس: مهارات القراءة األساسية
 الموضوع الفرعي:  قراءة أصوات الحروف 

 دقيقة( 30زمن النشاط: )                                                                     1.2رقم النشاط: 
 الثالثةالجلسة:               اسم النشاط: قراءة أصوات الحروف                                      

 التهيئة والتحفيز: 
 دقائق( 5)         .                            توياتهمفهوم قراءة أصوات الحروف ومسيوضح المدرب/اة  -

 هدف النشاط: 
 يتعرف المشاركون اآلتي: -

 مفهوم قراءة أصوات الحروف.  -
 مستويات قراءة أصوات الحروف   -
 تدريس أصوات الحروف مع الحركات القصيرة  بإتقان. -

 دقائق( 5)                                                                                         التعل م القبلي: 
؟                                                           ما مستويات الوعي  الصوتي 

 أدوات النشاط: 
ستعاضة عنها )يمكن اإل عرض، حاسوب، بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات السابقة. جهاز
ة بتدريس قراءة أصوات الحروف في ملف المعلمبالكتاب  .ة على السبورة(، أوراق العمل الخاص 

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 الفيديو، التأمل. 

 اإلجراءات:                                                                                          
ا النتاجات العامة والخاصة للنشاط.                         )دقيقة(( موض5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  حًّ
 ( لتوضيح مفهوم قراءة أصوات الحروف. ويناقشه مع المشاركين.    )دقيقتان(                     6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 ناقشها مع المشاركين. )دقيقتان(( لتوضيح مستويات قراءة أصوات الحروف.وي7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
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بعنوان )تمييز صوت الحرف مع الحركة القصيرة التدريبي فيديو ( لعرض ال8المدرب/اة الشريحة رقم )عرض ي -
                                                                                            .الفتحة(

 دقيقة(  15)               إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه. (9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟  -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 لمستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة ا -

 

 (. 45-32ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) اإلطار النظري والنشرات:
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 بعسااليوم التدريبي ال
 /الوعي الصوتي  األساسية القراءة مهارات

 قراءة أصوات الحروف
 المفردات

 المقدمة
. وهو متطلب سابق باألصواتالتالعب و ، والتعرف، القدرة على االستماع عنالوعي الصوتي ُيعب ر 

ألنه يدر ب المتعلم على كيفية عمل األصوات في تراكيب وجمل اللغة إذ إن  كل  القراءة؛لتعلم األطفال 
 اوعيً أكثر أساًسا في تطوير أطفال  الوعي الصوتي يشكلو  لغة تقوم على مجموعة من األصوات.

مفتاحًا للتهجئة في عد ي. كما وف وأصواتها وأشكالهاأسماء الحر  مفتاًحا لفهميعتبر و  بأصوات اللغة
تتطلب القراءة القدرة على المعالجة الصوتية للكلمات مثل التجريد والتحليل والتركيب  إذالقراءة والكتابة؛ 

مرونة في تحليل الكلمات  هيكسبو من تمييز المقروء على المستوى الشفهي والكتابي   والتي تمكن المتعلم
 ألوف منها.حتى غير الم

.  إذ تتوزُع فعالياته على ثالث جلسات  على النحو اآلتي: نرحُب بكم في جلسات اليوم التدريبي  الثاني 
 : يتم فيها نمذجة وتطبيق مهارة قراءة أصوات الحروف ومستوياتهولىالجلسة األ -
قال إلى مهارة المفردات من خالل تعريف المفهوم، ثم االنت عرض سيتم وفيها :نيةالجلسة الثا -

ِّ القرائي  من خالل استراتيجيات محددة  .آليات تدريس المفردات في النص 
، ثم  االنتقال إلى: ويتم  فيها عرض مفهوم االثالثةالجلسة ال - آليات تدريس  ستيعاب القرائي 

 نصوص اإلستيعاب القرائي  من خالل استراتيجيات محددة.
 

 النتاجات العامة 
 ارات اآلتية:تعر ف المشاركين مفهوم المه -

 الوعي الصوتي.  -
 قراءة أصوات الحروف. -
 المفردات  -

 تعر ف المشاركين مستويات المهارات اآلتية: -
 الوعي الصوتي. -
 قراءة أصوات الحروف. -
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 تعر ف المشاركين تطبيقات المهارات اآلتية: -
 الوعي الصوتي. -
 قراءة أصوات الحروف. -
 المفردات. -

 
 النتاجات الخاصة 

 تي:اآل تحديد المشاركين -
 قراءة أصوات الحروف. مفهوم -
 مستويات قراءة أصوات الحروف. -
 مفهوم مهارة المفردات. -

 

 المهارات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين -
 مهارات الوعي الصوتي: -

 تمييز األصوات سماعيًّا: )تمييز الصوت األخير(. -
 تقطيع  الكلمة إلى أصوات ومقاطع سماعيًّا. -
 صوات سماعيًّا: )حذف الصوت األول(.التالعب باأل  -

 مهارة قراءة أصوات الحروف: -
 أصوات الحروف مع الحركات القصيرة. -
 والياء(.  صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو -
 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف.  -
 تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتي ة. -
 دمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات. -

 لمفردات:مهارة ا -
 مفاتيح السياق -
 المعاني المتعددة -
 شبكة المفردات. -
 الصفة المضافة. -
 عائلة الكلمة. -
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 بعسااليوم التدريبي ال
 
 ولىاألالجلسة 

 / قراءة أصوات الحروفاألساسية القراءة مهارات
 
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف بإتقان.المشاركين تطبيق  -

 
 الخاصة: النتاجات

  يتمكن المشاركون من تطبيق تدريس ما يأتي بإتقان:   -
 صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء(.  -
 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف.  -
 تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتي ة. -
 .دمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات -
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 ساسيةالموضوع الرئيس: مهارات القراءة األ

 الموضوع الفرعي: قراءة أصوات الحروف 
 دقيقة( 80: )زمن النشاط                                                                         2رقم النشاط: 

 ولىاألالجلسة:        اسم النشاط: قراءة أصوات الحروف                                              
 ئة والتحفيز: التهي
 دقائق( 10)     يطلب المدرب/اة من المشاركين ذكر مستويات قراءة أصوات الحروف.                       -

 هدف النشاط:  
  :يتمكن المشاركون من تطبيق تدريس ما يأتي بإتقان  

  .)صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء 
 حرف. التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة لل 
 .تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتي ة 
 دمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات. 

 دقائق( 10)                                                                                     التعل م القبلي: 
؟            ما مستويات الوعي  الصوتي 

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
                                            جيكسو، التأمل مجموعات عملو، الفيدي 

 أدوات النشاط: 
عرض، حاسوب، بطاقات بالكلمات الواردة في ملف المعلم على المهارات السابقة.)يمكن االستعاضة عنها  جهاز

ة بتدريس قراءة أصوات الحروف في   .ملف المعلمبالكتابة على السبورة(، أوراق العمل الخاص 
 اإلجراءات:

ا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  ( موضحًّ
 )تمييز صوت الحرف ممدوًدا مع مد  األلف( ( لعرض الفيديو التدريبي بعنوان3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 دقائق( 3)                                                                                              
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 دقيقة( 22)                  : ( إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟      -
 بة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ما دور كل  من المعلمة والطل -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

                   تطبيق بقية مهارات قراءة أصوات الحروف باستخدام استراتيجي ة )جيكسو(          -
م المدرب/اة المشاركين في مجموعات سداسي ة. -  يقس 

 
 دقيقة(                                              15)                                    ألولى: دراسة ذاتي ة.                               المرحلة ا -

لقراءة أصوات الحروف دراسة ذاتية:  اآلتيةالعمل ضمن مجموعات ثالثي ة )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات 
التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف، وتحليل الكلمات إلى دوًدا )باأللف والواو والياء( ، صوت الحرف مم

)صوت  درس مهارةمقاطع صوتي ة، ودمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات. المجموعة األولى والثانية من المشاركين تَ 
)التمييز بين الحركات رابعة من المشاركين تدرس مهارة الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء( المجموعة الثالثة وال

درس مهارة )تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتي ة(، من المشاركين تَ  الخامسة القصيرة والطويلة للحرف(، والمجموعة 
 درس مهارة )دمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات(.تَ  السادسة والمجموعة 

 دقيقة(                          20)                        يس.                                المرحلة الثانية: التدريب على التدر  -
صوت الحرف ممدوًدا )باأللف المشاركون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم السداسي ة باستخدام استرتيجي ة جيكسو 

، وتحليل الكلمات إلى مقاطع صوتي ة، ودمج المقاطع التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرفوالواو والياء(، 
صوت الحرف ممدوًدا )باأللف والواو والياء(، والمشارك الصوتي ة لتكوين كلمات. فالمشارك األول و/أو الثاني ُيَدر ُِّس 

تحليل مهارة  ُيَدر ُِّس  الخامسالتمييز بين الحركات القصيرة والطويلة للحرف، والمشارك الثالث و/أو الرابع ُيَدر ُِّس 
 الكلمات إلى مقاطع صوتي ة، والمشارك السادس ُيَدر ُِّس مهارة دمج المقاطع الصوتي ة لتكوين كلمات.

 
 دقائق( 10)             : التأمل                                                            الثالثةالمرحلة  -
 بيق ضمن مجموعاتهم ثم  مع المدرب/اة.يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التط 
 

 (. 45-32ملف المعلم لمادة اللغة العربية، الصفحات ) اإلطار النظري والنشرات:
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 بعسااليوم التدريبي ال

 نيةالثاالجلسة 
 المفرداتمهارات القراءة األساسية/ 

 
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 المشاركين اآلتي: فتعر   -
 مفهوم المفردات.  -
 .الفرعيةالمفردات ت مهارا -
 .تدريس مهارات المفردات الفرعية تطبيق -
 

 النتاجات الخاصة 
 تحديد المشاركين اآلتي: -

 مفهوم المفردات.  -
 .الفرعيةالمفردات مهارات  -

 
 مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس تطبيق المشاركين -

 مفاتيح السياق. -
 المعاني المتعددة. -
 شبكة المفردات.  -
 الصفة المضافة. -
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 الموضوع الرئيس: مهارات القراءة األساسية.
 الموضوع الفرعي: تدريس المفردات.

 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                         3رقم النشاط: 
 نيةالثاالجلسة:                                   اسم النشاط: تدريس المفردات                        

 
 التهيئة والتحفيز: 

 دقائق( 5)                             يسأل المدرب المشاركين: ما أهمية تدريس المفردات في فهم النص. -
 هدف النشاط:  

 يحدد المشاركون اآلتي: -
 مفهوم المفردات. -
 مهارات المفردات الفرعية. -
 مهارات المفردات الفرعية اآلتية بإتقان: تدريس ركون يطب ق المشا -

 مفاتيح السياق. -
 المعاني المتعددة. -
 شبكة المفردات.  -
 الصفة المضافة. -
 عائلة الكلمة. -
 التعل م القبلي: 

 دقائق( 10)                                               .تدريس مهارات قراءة أصوات الحروف أساليب  -
 أدوات النشاط:

ة بتدريس المفردات الواردة في ملف المعلم.   جهاز عرض، حاسوب، النصوص أوراق العمل الخاص 
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 الفيديو، مجموعات عمل جيكسو، التأمل.  
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 اإلجراءات:
 
  موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.( 2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 موضًحا مفهوم المفردات. ويناقشه مع المشاركين.( 3ة الشريحة رقم )يعرض المدرب/ا -
  ويناقشها مع المشاركين. موضًحا أهمية تدريس المفردات.( 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
                      ويوضحها للمشاركين. ( لعرض المهارات الفرعية لتدريس المفردات.5يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
    دقائق( 3)                          .فيديو بعنوان )عائلة الكلمة( ( لعرض6المدرب/اة الشريحة رقم ) عرضي -
 دقيقة( 12)( إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه.                   7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ماذا فعل -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

 دقائق( 3)                         .(مفاتيح السياقفيديو بعنوان ) ( لعرض8المدرب/اة الشريحة رقم ) عرضي -
 دقيقة( 12)( إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم عرضه.                   9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ - 
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

 تطبيق بقية مهارات المفردات باستخدام استراتيجي ة )جيكسو(                               -
 

 دقيقة(                       15)         المرحلة األولى: دراسة ذاتي ة.                                                          
العمل ضمن مجموعات ثالثي ة )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية لمهارة المفردات دراسة ذاتية: شبكة 

)شبكة  درس مهارةالمفردات، والمعاني المتعددة، الصفة المضافة. المجموعة األولى والثانية من المشاركين تَ 
درس مهارة )المعاني المتعددة(، والمجموعة الخامسة والسادسة  عة الثالثة والرابعة من المشاركين تَ المفردات(، والمجمو 

 درس مهارة )الصفة المضافة(.تَ 
 

 دقيقة(                        20)                           المرحلة الثانية: التدريب على التدريس.                                  
لمشاركون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم شبكة المفردات، والمعاني المتعددة، والصفة المضافة. فالمشارك األول ا

و/أو الثاني ُيَدر ُِّس شبكة المفردات، والمشارك الثالث و/أو الرابع ُيَدر ُِّس المهارة الثانية المعاني المتعددة، والمشارك 
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 ة الصفة المضافة.الخامس و/أو السادس ُيَدر ُِّس مهار 
 

 دقائق( 10)                     : التأمل                                                         الثالثةالمرحلة 
 يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثم  مع المدرب/اة. -

 
 ( 165-148لعربية، الصفحات )ملف المعلم لمادة اللغة ا إلطار النظري والنشرات:ا
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 بعسااليوم التدريبي ال

  ثالثةالجلسة ال
 ستيعاب القرائيمهارات القراءة األساسية/اال

 
 
 

 :النتاجات العامة للجلسة
  تعر ف المشاركين اآلتي:  -

 . ستيعاب القرائي  المفهوم ا -
 .الفرعية ستيعاب القرائي  مهارات اال -

  ستيعاب القرائي  الفرعي ة.تطبيق المشاركين تدريس مهارات اال -
 
 

 :النتاجات الخاصة
- .  تحديد المشاركين مفهوم االستيعاب القرائي 
 مناقشة المشاركين تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائي  اآلتية: -

 .التفكير بالمعرفة السابقة حول النص 
 .طرح األسئلة واإلجابة عنها 
 .التلخيص 
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 ت القراءة األساسيةالموضوع الرئيس: مهارا

 ستيعاب القرائيالموضوع الفرعي: تدريس اال
 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                         1رقم النشاط: 

  ثالثةجلسة: الستيعاب القرائي                                                  الاسم النشاط: تدريس اال
 (تان ونصفالتهيئة والتحفيز:                                                                              )دقيق

 .أهمية تدريس مهارات االستيعاب القرائييوضح المدرب  -
 ف النشاط:  اهدأ 
د المشاركون  -  ستيعاب القرائي.مفهوم االيحد 
 االستيعاب القرائي الفرعي ة. يتعر ف المشاركون مهارات -
 ستيعاب القرائي اآلتية بإتقان:تدريس مهارات االتطبيق  يناقش المشاركون  -

 التفكير بالمعرفة السابقة حول النص. -
 طرح األسئلة واإلجابة عنها. -
 التلخيص. -

 التعل م القبلي:
 .  طرق تدريس المفردات في الن ص  القرائي 

 أدوات النشاط: 
 النصوص الواردة في دليل المعلم.عرض، حاسوب،  جهاز

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 طرح األسئلة، التأمل.  ،عرض فيديو، التدريس المباشر

 دقيقة(   15)   اإلجراءات:                                                                                     
 النتاجات العامة والخاصة للجلسة.( موضًحا 3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 ( موضًحا مفهوم االستيعاب القرائي.4يعرض المدر ب/اة الشريحة رقم ) -
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)قبل وأثناء وبعد  استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي( موضًحا 8-7-6-5يعرض المدرب/اة الشرائح رقم ) -
                                       القراءة(.                                                      

  .لعرض الفيديو التدريبي بعنوان )التفكير بالمعرفة السابقة حول النص(( 9يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
             )دقيقتان ونصف(                                                                                                         

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم  عرضه. 10يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
 دقيقة( 20)                                                                                                

 ؟كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

 جابة عنها(.لعرض الفيديو التدريبي بعنوان )طرح األسئلة حول النص واإل( 11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 )دقيقتان ونصف(                                                                                                                      

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم  عرضه. 12يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
 دقيقة( 15)                                                                                                 
 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 ماذا فعلت المعلمة في مرحلة النمذجة؟ -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ ما المهمة التي نفذها الطلبة -

 (.الت لخيصلعرض الفيديو التدريبي بعنوان )( 13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 )دقيقتان ونصف(                                                                                                                      

 ( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم  عرضه. 14رض المدرب الشريحة رقم )يع -
 دقيقة( 20)                                                                                                 

 كيف قامت المعلمة بتهيئة الطلبة للمهارة؟ -
 معلمة في مرحلة النمذجة؟ماذا فعلت ال -
 ما دور كل  من المعلمة والطلبة في مرحلة الممارسة الموجهة؟ -
 ما المهمة التي نفذها الطلبة في مرحلة الممارسة المستقلة؟ وكيف تم ت إدارتها؟ -

 
 (.204 -184ملف المعلم في مادة اللغة العربية ، الصفحات) اإلطار النظري والنشرات:

 



227 

 

 
 امنثاليوم التدريبي ال

 الكتابةمهارة 

 
 مقدمة:

 . إذ تتوزُع فعالياته على ثالث جلسات  على النحو اآلتي:الثالثنرحُب بكم في جلسات اليوم التدريبي  
نتقال إلى المستوى التطبيقي  في التدريب على تدريس مهارات : يتم فيها االولىالجلسة األ -

.سهُم في االستيعاب القرائي  من خالل تطبيق استراتيجيات محددة تاال  ستيعاب القرائي 
: الكتابة وفيها عرض لمفهوم الكتابة، ثم  التطبيق على تدريس مهارات الكتابة نيةالجلسة الثا -

 المختلفة من كتابة الحرف إلى كتابة الكلمة والجملة بخطوات إجرائي ة محددة.
 لي.الجلسة الثالثة: تطبيق عملي لمهارة كتاب الحرف من المنهاج الوطني التفاع -
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 ثامناليوم التدريبي ال
 ولىالجلسة األ

 ستيعاب القرائي/ االاألساسية مهارات القراءة 
 

 النتاجات العامة للجلسة

 تطبيق تدريس مهارات االستيعاب القرائي الفرعي ة -
 

 النتاجات الخاصة
  يطبق المشاركون تدريس المهارات اآلتية: -

 والعنوان.التنبؤ بمحتوى النص  من خالل الصورة  -
-  .  التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص 
 تكوين الصور الحسي ة. -
 إعادة السرد. -
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 الموضوع الرئيس: مهارات القراءة األساسية  

. الموضوع الفرعي: تدريس اال  ستيعاب القرائي 
 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                       1رقم النشاط: 

 ولىستيعاب القرائي                                                الجلسة: األاسم النشاط: تدريس اال
 التهيئة والتحفيز: 

 ق(                                          دقائ 10)             ؟ما أثر تدريب المتعلم على التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص  على فهم النص   -
 ف النشاط:  اهدأ 
 ق المشاركون تدريس المهارات اآلتية:طب  يُ  -

 .التنبؤ بمحتوى النص  من خالل الصورة والعنوان -
- .  التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص 
ور الحسي ة. -  تكوين الص 
 رد.إعادة الس   -

 دقائق(                          15)                  . القراءة وأثناء وبعد( قبل) مرحلةفي تيعاب القرائي  ساال معرفة مهاراتالتعل م القبلي: 
 (.1أدوات النشاط: جهاز عرض، حاسوب، النصوص الواردة في دليل المعلم، ملحق رقم )

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 مجموعات جكسو، التأمل.  -

 اإلجراءات:
 ( لتوضيح النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2الشريحة رقم )يعرض المدرب/اة  -
 ستيعاب القرائي وُيذك ر المشاركين بها. ( التي توضح استراتيجيات اال3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 دقيقة( 15)                                                                                               
 ستيعاب القرائي  باستخدام استراتيجي ة )جكسو(.     يطبق المتدربون استراتيجيات اال -
م المدرب المتدربين في مجموعات سداسي ة ويوزع أوراق العمل الُمتضمنة للنصوص القرائية على المجموعات  - يقس 

-7-6-5-4التقديمي للشرائح رقم )( والموجودة ضمن العرض 1الموجودة في ملحق اليوم التدريبي األول رقم )
8.) 
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 دقائق(  10المرحلة األولى: دراسة ذاتي ة.                                                                   ) -

ستيعاب القرائي دراسة ذاتية )التنبؤ بمحتوى النص  العمل ضمن مجموعات ثالثي ة لدراسة المستويات التالية لمهارة اال
( و  الل الصورة والعنوان( ومن خ و )إعادة  (تكوين الصور الحسي ة))التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص 
رد( ( . المجموعة األولى والثانية من المشاركين َتدرس مهارة الس  والمجموعة )التنبؤ بمضامين األجزاء التالية من النص 

والمجموعة الخامسة  بؤ بمحتوى النص  من خالل الصورة والعنوان(، الثالثة والرابعة من المشاركين َتدرس مهارة )التن
 (، والمجموعة  السادسة  َتدرس مهارة )إعادة السرد(.تكوين الصور الحسي ة)تدرس مهارة 

 
 دقيقة( 20المرحلة الثانية: التدريب على التدريس.                                                          ) -

)التنبؤ بمضامين ون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم )التنبؤ بمحتوى النص  من خالل الصورة والعنوان(، و)المشارك
 ) رد( ( تكوين الصور الحسي ةو) األجزاء التالية من النص  فالمشارك األول و/أو الثاني ُيَدر ُِّس مهارة و )إعادة الس 

)التنبؤ بمضامين والمشارك الثالث و/أو الرابع ُيَدر ُِّس مهارة )التنبؤ بمحتوى النص  من خالل الصورة والعنوان(، 
(. والمشارك الخامس ُيَدر ُِّس مهارة  (، والمشارك السادس ُيَدر ُِّس مهارة تكوين الصور الحسي ة)األجزاء التالية من النص 

 )إعادة السرد(.
 دقائق( 10)                              المرحلة الثالثة: التأمل                                             -

 يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثم  مع المدرب.

 (1اإلطار النظري والنشرات: الملحق رقم )

 (.204 -184ملف المعلم لمادة اللغة العربية الصفحات )
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 ثامنالاليوم التدريبي 

 نيةالجلسة الثا

 مهارة الكتابةراءة األساسية/مهارات الق

 

 النتاجات العامة للجلسة
 اآلتي: نيتعرُّف المشارك -

 .مفهوم الكتابة  -
 الفرعية. الكتابة  مهارات -
 
 

 النتاجات الخاصة للجلسة
 تحديد المشاركين مفهوم الكتابة. -
 ن تدريس المهارات اآلتية بإتقان:يتطبيق المشارك -

 كتابة الحروف.  -
 كتابة الكلمات.  -
 الجمل. كتابة  -
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 : مهارات القراءة األساسي ة.الموضوع الرئيس
 : مهارة الكتابة.الموضوع الفرعي

 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                            1 رقم النشاط:
  نية: الثاالجلسة                                     مهارة الكتابة.                            اسم النشاط:

 دقائق( 5التهيئة والتحفيز:                                                                                       )
ننا وصف هذه يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي على المشاركين: متى تبدأ مرحلة الكتابة عند األطفال؟ وكيف يمك -

 المرحلة البدائية من الكتابة؟
 

 ف النشاط:  اهدأ 
د المشاركون تدريس المهارات اآلتية: -  ُيحد 
 المشاركون تدريس المهارات اآلتية بإتقان: يطب ق -

 كتابة الحروف.  -
 كتابة الكلمات.  -
 كتابة الُجمل. -

 التعل م القبلي: الوعي  الصوتي  وقراءة أصوات الحروف.
ة بتدريس الكتابة الواردة في ملف المعلم، ملحق أدوات النشاط: ج هاز عرض، حاسوب، الحروف وأوراق العمل الخاص 

 (.2رقم )
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 جكسو، التأمل.  استراتيجيةالنمذجة،   -
 دقائق(     10)   اإلجراءات:                                                                                        

 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 ( موضًحا مفهوم الكتابة.3يعرض المدرب/اةا الشريحة رقم ) -
 (.4يوضح المدرب/اة خطوات تدريس الكتابة من خالل الشريحة رقم ) -

 دقائق( 10)  .                                         يوزع المدرب/اة المشاركين في مجموعات سداسي ة 
 ينمذج المدرب/اة تدريس مهارات الكتابة. -
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 دقائق(                                           5المرحلة األولى :النمذجة                                                                              ) -

 رب/اة تدريس كتابة الحروف:ينمذج المد
ذُج المدرب/اة تدريس كتابة الحروف. -  ُيَنم 
 الهدف: أن يتقن المعلم/اة تدريس كتابة الحروف بخط واضح لرسم الحرف. -
 : اآلن سأقوم بتدريس كتابة الحروف. أرجو منكم ارتداء قبعات طلبة الصفوف األولى.يقول المدرب للمشاركين -

 التهيئة:
 بخط   واضح  وجميل. كتابة الحرف )ب( اليوم سنتعلم -

 النمذجة : 
بورة حرف )ب( بشكل منقط ويقف على يمين السبورة ثم  يلفت انتباه المشاركين أن   - ن على الس  المدرب/اة: ُيدو 

 الكتابة في العربية من اليمين إلى اليسار.
 أثناء الكتابة.  حرف )ب( من اليمين إلى اليسار مع عدم رفع يده أسهم المدرب/اة: يتتبع  -
ر التدريب السابق  ثالث مرات.  -  المدرب/اة: ُيكر 

 الممارسة الموجهة:
 حرف )ب( على السبورة.أسهًما تشير إلى اتجاه كتابة المدرب/اة: يرسم  -
 المدرب/اة: ُيخرج المعلم أحد المشاركين على السبورة لتتبع رسم الحرف. -
 ساعده على الكتابة بشكل صحيح ومن اليمين إلى اليسار.المدرب/اة: ُيمسك المدرب/اة يد المشارك حتى ي -
 .األسهمالمدرب/اة والمشارك: يكتبان الحرف بتتبع  -
 .األسهم التي تشير إلى اتجاه رسم الحرفالمدرب/اة والمشارك: يكتبان الحرف برسم صحيح دون وجود  -

 الممارسة المستقلة:
الحرف بأنفسهم في البطاقات المكتوب أسهم م وتتبع المدرب/اة: يطلب من المشاركين الرجوع إلى ملف المعل -

 من األسفل إلى األعلى.و عليها الحرف 
ل بين المشاركين ليقي م تتبعهم  -  المرسومة للحرف وكتابتهم للحرف بشكل  مستقل.  األسهمالمدرب/اة: يتجو 
م التغذية الراجعة للمشاركين. -  المدرب/اة: ُيقد 
 (.2ئيسة لتدريس الكتابة مستعيًنا بالملحق رقم )المدرب/اة: يعرض بعض القواعد الر   -

 دقيقة(                                                                          20)                   المرحلة الثانية: دراسة ذاتية.                                                      
ة )استراتيجية جكسو( لدراسة المستويات التالية لمهارة الكتابة دراسة ذاتية: كتابة المقاطع، العمل ضمن مجموعات ثالثي  

كتابة الكلمات، كتابة الُجمل. المجموعة األولى والثانية من المشاركين َتدرس مهارة ) كتابة المقاطع(، والمجموعة الثالثة 
 لمجموعة الخامسة والسادسة َتدرس مهارة )كتابة الجمل(.والرابعة من المشاركين َتدرس مهارة )كتابة الكلمات(، وا
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 دقيقة( 20)                                                                المرحلة الثالثة: التدريب على التدريس

الجمل. فالمشارك المشاركون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم كتابة المقاطع، كتابة المقاطع، كتابة الكلمات، كتابة 
األول و/أو الثاني ُيَدر ُِّس كتابة المقاطع. والمشارك الثالث و/أو الرابع ُيَدر ُِّس كتابة الكلمات. والمشارك الخامس و/أو 

 السادس مهارة كتابة الجمل. 
 دقيقة(10)                                                    المرحلة الرابعة: التأمل                             

 يناقش المشاركون التغذية الراجعة حول التطبيق ضمن مجموعاتهم ثم  مع المدرب/اة.

 (2ملحق رقم ) اإلطار النظري والنشرات:
 (.247 -238ملف المعلم لمادة اللغة العربية ، الصفحات )
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 ثامنالاليوم التدريبي 

 لثةالجلسة الثا

 الكتابةمهارة مهارات القراءة األساسية/

 

 النتاجات العامة للجلسة
 اآلتي: نيتعرُّف المشارك -

 .مفهوم الكتابة  -
 الفرعية. الكتابة  مهارات -
 
 

 النتاجات الخاصة للجلسة
 تحديد المشاركين مفهوم الكتابة. -
 ن تدريس المهارات اآلتية بإتقان:يتطبيق المشارك -

 كتابة الحروف.  -
 كتابة الكلمات.  -
 كتابة الجمل.  -
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 المنهاج الوطني التفاعلي.: الرئيس ضوعالمو 

   اللغة. تدريس: الفرعي الموضوع
 دقيقة. 80: مدة النشاط             (.1: )النشاط رقم
 .ثالثةال: الجلسة                          حرفي. أكتب أنا: النشاط اسم

 :المقدمة
  .(أ/5) رقم النشرة ".وكلمة كرة" لعبة: والتحفيز التهيئة

 ".حرف أكتب أنا" نشاط تقديم أسلوب تعرُّف: النشاط فهد
 حرف". أقرأ أنا" نشاط تنفيذ طريقة: القبلي التعلم
 تقااديمي عاارضو  العربيااة، للغااة األنشااطة وكتااب الصااغيرة، المجموعااات بعاادد الرماال أوعيااة: النشاااط أدوات
PP النشاط صفحة يظهر. 

 :اإلجراءات
 للقياام "؛العملياة األنشطة دليل" كتاب في النشاط هذا تنفيذ كيفية على باالطالع المتدرباتى حدإ فكل  تُ  -

 .اليوم ذلك في النشاط تقديم في المدرب دور ولعب بتنفيذه
 من بكل المنوطة واألدوار التدريب، إستراتيجية حيث من تنفيذه، المنوي  النشاط للمتدربات المدرب يبين -

 علااى باااالطالع ةالمكلفاا ةالمتدرباا مااارست إذ ،األطفااال ورلااد الفعلااي هنتقمصاا وأهميااة ،والمتاادربات الماادرب
 .األطفال دور نيتقمص المتدربات سائرو  ،المعلمة دور النشاط طريقة

 ":حرفي أكتب أنا" بنشاط الخاص األسلوب المتدربة نفذت -
 (.رو را، ر،) الحرف بطاقات المدرب يعرض -
 .بعده وتردد المتدربات ،البطاقات من فقط "و ا،" المد َفيحر  ومع ساكًنا، الحرف المدرب يقرأ -
 فاي الحارف يكتابن بأن الطريقة نمذجة ى المتدرباتويطلب إل ،(ر) الحرف كتابة طريقة المدرب يوضح -

 .السبابة باستخدام الطاولة وعلى الهواء،
 فااي الحاارف بكتابااة نقيااامهب ؛الحاارف لكتابااة المناساابة لطريقااةا المتاادربات امااتالك صااحة الماادرب يتأكااد -
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 .الخطأ الكتابية األوضاع بتصويب ويقوم ،لهن ومتابعته ،الرمل
 المطلوباااة، الصاافحة علااى فتحهااا يهنويطلااب إلاا العربياااة، األنشااطة كتااب إلااى المتاادربات الماادرب يوجااه -

 /ب(.5نشرة رقم )ال .بالكتابة نويكلفه
م مافي  وحواًرا ًشانقا المدرب يدير -  .ُقد ِّ
 ".حرف أكتب اأن" نشاط تقديم طريقة تلخيص -

 حرف". أكتب أنا" نشاط تنفيذ طريقة: التقويمي الموقف
 .والقلم الورقة: اإلستراتيجية

 (؟"حرف أكتب أنا" نشاط تنفيذ خطوات حيوض  ).       قصير ختبارا: ةاألدا 
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 ثامنلاملحق اليوم التدريبي 
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 (1ملحق رقم )
 
 

 
 

ز  ب  الخ   غيف  ور   ة  جاج  الد    
 
 
 

. ة  جاج  الد   ت  د  ج  و   م  و  ي   ذات  . و  ة  ز  و  ا   و   ة  ط  ب   ع  م   ن  ك  س  ت   ة  جاج  د   ت  كان   ح  ن ة  ق م  ف   ح 
 ها؟ ن  ح  ط  ي   ن  ها: م  فيقات  ر   ت  ل  أ  س  ف   
 ها. ت  ن  ح  ط  و   ة  جاج  الد   قامت  ها ، ف  ن  ح  ط   ديقات  الص   ت  ض  ف  ر  
ن ها،  ديقات  الص   ت  ض  ف  ها؟ ر  ن  ج  ع  ي   ن  : م  ن  ه  ت  ل  أ  س   م  ث    ها.ت  ن  ج  ع  ف  ع ج 
 ها.ت  ز  ب  خ  ف   ة  جاج  الد   د  د  ر  ت  ت   م  ل  ، و  ز  ب  الخ   ن  م   ن  ب  ر   ه  ت  ها ؟ ف  ز  ب  خ  ي   ن  قالت ، م   م  ث  
 ؟ ل  ك  أ  ت   ن  أ   ريد  ت   ن  : م  ة  ل  ها قائ  فيقات  ر   ت  ، ناد   ل  م  الع   ن  م   ت  ه  ت  ا ان  م  ل  و  

 . ل  ك  أل  ا ب  ح  نا أ  : أ  ة  ط  الب   قالت  
 .ك  غيف  ر   ن  طيني م  ع  ا، أ  جوع   موت  أ   كاد  : أ  ة  ز  و  اإل   قالت  و  

 . ل  ك  األ   ق  ح  ت  س  ال ي   ل  م  ع  ال ي   ن  م   .ه  ن  م  ن   ل  ك  تأ  ن  ال، ال، ل   :ة  جاج  الد   قالت  
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 ح  م  الق   ة  ب  ح  

 حين ا. ط   كون  أ   ن  ها: ل  ديقات  ص  ل   ح  م  ق   ة  ب  ، قالت ح  ح  م  ق  ل  ل   ة  ن  ح  ط  في م     

 .ليك  إ   تاجون  ح  ي   اس  : الن  ة  ب  غاض   ات  ب  ح  دى الح  إ   ت  صاح  

ا ك  م  ق   ل  م  ح  ت   ة  ل  ب  ن  س   كون  أ   ن  أ   ريد  : أ  ة  ح  م  الق   ت  د  ر     ثير ا. ح 

 . راب  الت   ت  ح  ت   ت  أ  ب  ت  اخ  ، و  ة  ع  ر  س  م   ة  ح  م  الق   ت  ر  ف   

 .س  م  الش  و   ياح  الر   و   ر  ه  ها الن  ب   ب  ج  ع  أ  

 .مون  ت  ل   قيها الماء  س  أ  : س  ر  ه  الن   قال   

 .س  ف  ن  ت  ت  ل   ء  واطيها ه  ع  أ  : س  ياح  الر    قالت  و   

 ى. ذ  غ  ت  ت  ل   ء  و  الض  و   ء  ف  طيها الد   ع  أ  س   :قالت  ف   س  م  ا الش  م  أ   
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 هدية العيد

 وق  الس   جاء  ر  في أ   ة  ل  العائ   ت  ل  و  ج  . ت  العيد   س  الب  م   راء  ش  ، ل  وق  لى الس  ليلى إ   ة  ل  عائ   ت  ج  ر  خ      
ما  و  و   .ة  ميل  الج   د  ن      عاب  ل  األ  و   دايا اله   ن  ك  لى ر  إ  لوا ص  ع 

 . ف  لى الر  ع   ة  ضوع  و  م   ن  ك  في الر   ة  ي  م  د  ب   ت  ب  ج  ع  أ  ، و  ة  ش  ه  د  ب   عاب  ل  عينيها في األ  ليلى ب   ت  ق  د  ح  

 . ن  ريدي  التي ت   ة  ي  م  تاري الد  اخ  غيرتي، و  ها: تعالي يا ص  والد   قال  

 !العيد   ل  م  ج  : ما أ  قالت  ها و  والد   ت  ر  ك  ش  و   ة  غير  ص   ة  ل  ف  ط  ل   ة  ي  م  ليلى د   تارت  اخ  

 .حين  ر  ف   لى البيت  إ   ميع  الج   عاد  
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 والفيل   النملة  

م  ي   ل  ك   ب  الح   ع  م  ج  ي   ل  م  الن   . كان  ض  ر  األ   ت  ح  ت   ة  ي  ر  ق   ل  م  الن  أ   ش  ن  أ    طوات  خ   ل  م  الن   ع  م  . س  و 
 . ة  ي  ر  الق   و  ح  م ا ن  قاد   الفيل  

ريقي، ط   ن  دي ع  ع  ت  : اب  الفيل   نا. قال  ت  ي  ر  ق   دوس  ت   ال  أ   جوك  ر  : أ  قالت  ، و  ليه  إ   ة  ل  م  ن   ت  ع  ر  س  أ  
 يري. س   ع  تاب  أ   أن   ريد  أ  

ى ت  ح   ه  س  ف  ن   ل  و  ح   دور  ي   ذ  خ  أ  ، ف  ه  ن  ذ  في أ   ت  ل  خ  د   ن  لى أ  إ   سارت  ، و  الفيل   م قد  ب  ة   ل  م  الن   ت  ق  ل  ع  ت  
 . ض  ر  لى األ  ع   ع  ق  و  

 م. ك  ت  ي  ر  ق   دوس  أ   ال  أ   ك  د  ع  أ  جي، و  ر  خ  : أ  الفيل   صاح  

 .  ة  ي  ر  الق   ن  ع   د  ع  ت  واب   الفيل   ر  ذ  ت  . اع  ل  ق  في الع   و ة  : الق  قالت  و   ة  ل  م  الن   ت  ج  ر  خ  
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 ، و   الحار   ماء  في الج  ل  ق  في الس  ي ح  . كان  الغر اب   ديد  ع ر  ب الع ط ش  الش   ف ش 

ة .  ي  ق  ر ة  ض  ة  الج  ؛ أل  ن  ف ت ح  ب  ر  ها، لكن ه  ل م  ي ت م ك ن  م ن  الش  ن  ب  م  ر ة  ماء  واق ت ر   ر أ ى ج 

ر ة  حت   ميها في الج  ي ر  قار ه ، و  ن  غير ة  ب م  م ل  الح صى الص  ذ  ي ح  ، ث م  أ خ  ت ف ع  ف ك ر  الغر اب  ق ليال  ى ع ال الماء  و ار 
ة . ت ح  ب  م ن  الف  ر   إ لى الق 

لى هذه  الن  ع م ة . ر  هللا  ع  ك  ش  ، و  ر ب  الغر اب  الذ كي   ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغ راب  الذ كي  
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 (2ملحق رقم )

 األسس والقواعد الواجب مراعاتها في تدريب الطالب على الكتابة: 
   

 كتابة الحروف:
( عند التدريب على رسم الحروف، يجب على المعلم/اة تنبيه الطلبة إلى حجم كل حرف في كل 1

  الرسم ووضع الحرف بالنسبة للسطر. مراعاة اتجاه مع ووسطها وآخرها" وضعية " أول الكلمة
الحروف التي توضع على السطر وترتفع مسافة واحدة: )با ، ب ، ، تا ، ت ، ات ، ثا ، ث ،   -أ

د ، ذ ، سا ، شا ، صا ، ضا ، طا ، ، ظا ، عا ، اعا ، غا ، اغا ، فا ،ف ، قا ، ق ، ما ، نا ، ن ، ها 
 ، اها ، يا(.

، ك، اكا، لا، ل، عصا الطاء  طر وترتفع مسافتين: )ا، أالحروف التي توضع على الس -ب
 والظاء(

 (.ي،  ، ز الحروف التي تنطلق من السطر وتنزل مسافة واحدة: )ر -ج
، ق،  الحروف التي ترتفع فوق السطر مسافة واحدة وتنزل تحت السطر مسافة واحدة: ) و -د

 ، ي(. ص، ، ض
، ع، اع، غ ،  ، خ ، ح دة و تنزل مسافتين: )جالحروف التي ترتفع فوق السطر مسافة واح -ه

 اغ، ام(.
 الحروف التي ترتفع مسافتين وتنزل مسافة واحدة: )ل(.  -و

 
 كتابة الكلمات:

بتدريب الطلبة على المعلم/اة  يقومتجاه المناسبين، بعد التدرب على رسم الحروف منفردة بالحجم واال 
تقنيات المكتسبة عند رسم الحروف، وهنا يجب على المعلم/اة عتماد على المهارات والباالكتابة الكلمات 

فق عليها، إذ يطالب الطلبة بكتابتها مرة أحجام الحروف المت  مراعًيا أن يشرح كيفية رسم الكلمة بدقة 
على السبورة، ثم يأمرهم بكتابتها  واحدة، حتى يتمكن من المراقبة واكتشاف أخطاء الكتابة وتصحيحها

 كذا إلى أن يتوصل الطلبة إلى الحد المقبول من الجودة.مرة أخرى ...وه
ونود  اإلشارة هنا إلى مجموعة من األخطاء الشائعة في الكتابة عند الطلبة على المعلم االنتباه لها 

 وتقويمها:
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 .ه الكلماترفع القلم بعد كل حرف من أجل وضع الحركات أو النقط، وهذا من شأنه أن يشو  -1
عدم رفع القلم إال عند نهاية المقطع و  عها إال عند االنتهاء من الكلمةفينب ههم إلى عدم وض
  ." لها مقطع خطي واحد نكتبها دفعة واحدة دون رفع القلم(عَ مِّ الخطي. )الكلمة "سَ 

لذا ، إذ تبدو ملتصقة بها مما يشو ه شكل الحرفوضع النقاط والحركات قريبة جًدا من الحروف  -2
 ضع الحركات والنقاط بعد كتابة الكلمة وبمسافة مناسبة.على المعلم أن يدربهم على و 

 في كتابة الحرف فيعمد إلى تصحيحة بإعادة كتابته بالضغط عليه بالقلم  بعض الطلبة يخطئ -3
 "surchargement"  وهنا يقوم المعلم بتدريب الطالب على مسح الجزء الذي أخطأ فيه وا عادة

 .كتابته
 

 كتابة الجمل:
 
مطالبتهم بكتابتها دفعة واحد من البداية إذ  على المعلم عدم الجمل، كتابة بة على عند تدريب الطل 

شرح كيفية كتابة الكلمة األولى على ب يبدأيجب عليه أن يكتبها على السبورة ليتعرف عليها الطلبة، ثم 
ة الثانية، وهكذا ويمرُّ إلى الكلم بكتابتهاالسبورة مع التركيز على كيفية كتابة كل حرف، وبعدها يطالبهم 

... 
على المسافات التي تفصل الكلمات، إذ ال يجب أن تكون متقاربة لحد أيًضا  يركز المعلم/اة  هنا 

 االلتصاق وال متباعدة كثيًرا للمحافظة على تناسق الجملة.
 

 نصيحة: 
مما يحتاج الصبر  إن  إتقان الكتابة يعتمد على التدريب المستمر وتقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة

جادتها ال على كم الكتابة مع تقديم التعزيز للطلبة في كل مرحلة.  من المعلم والتركيز على نوع الكتابة وا 
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 لتاسعاليوم التدريبي ا
 القصة الشخصية المصورة

 
 مقدمة:

 سيتم التعرف من خالل الجلسات التدريبية لهذا اليوم الموضوعات اآلتية:
ى: في هذه الجلسة سنتحدث عن مفهوم كتابة القصة الشخصية المصورة وأثرها في تنمية الجلسة األول

 قدرات الطلبة التعبيرية.
الجلسة الثانية: سنتحدث في هذه الجلسة عن الخطوات التطبيقية العملية لكتابة القصة الشخصية 

لتحرير الكتابي وصواًل المصورة، حيث مرحلة توليد األفكار لوضع المسودات الكتابية والمراجعة وا
 للمخرج النهائي للقصة.
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 الجلسة األولى

ة الشخصي ة المصورة  كتابة القص 

 
 النتاجات العامة للجلسة

 تعرُّف المشاركين على اآلتي: -
 مفهوم كتابة القصة الشخصي ة المصورة. -
ة الشخصي ة المصورة. -  أهمي ة  تعليم كتابة القص 
ة الشخصي ة ا -  لمصورة.إجراءات كتابة القص 

 

 النتاجات الخاصة
ن المشاركين من تحديد اآلتي: -  تمكُّ

ة الشخصي ة المصورة. -  مفهوم القص 
ة الشخصي ة المصورة في تنمية قدرات الطلبة في جوانب مختلفة. -  أثر تعليم القص 
ة الشخصي ة المصورة.  -  مراحل كتابة القص 
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ة الشخصي ة المصورة.الموضوع الرئيس  : كتابة القص 

ة الشخصي ة المصورة.وضوع الفرعيالم  : مقدمة كتابة القص 
 دقيقة( 120زمن النشاط: )                                                                   1 رقم النشاط:
ة الشخصي ة المصورة.                                ا اسم النشاط:  األولى: لجلسةمقدمة كتابة القص 

 ئة والتحفيزالتهي
السؤال اآلتي: ُعد  بذاكرتك إلى الماضي وتحدث عن خبرتك في المشاركين يسأل ( و 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )

 تعلم الكتابة التعبيري ة. 
                         دقائق(                   10)                                                                                       

 هدف النشاط
 : اآلتي يتعرف المشاركون إلى -

ة الشخصي ة المصورة. -  مفهوم القص 
ة الشخصي ة المصورة. -  أهمي ة كتابة القص 
ة الشخصي ة المصورة للطلبة من أعمار مختلفة. -  نماذج تمث ل كتابة القص 
 
 دقائق( 5)                                                 التعل م القبلي:                                       
 يطرح المدر ب/اة السؤال اآلتي: كيف نجعل الطالب كاتًبا صغيًرا؟ -

 ورق عرض، أقالم تخطيط، قصاصات الصقة بستة ألوان، حاسوب، Data Show)جهاز العرض) أدوات النشاط:
 جيكسو، التأمل.استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 
 دقيقة( 95)                                                                                          اءات:اإلجر 
 مقدمة:  
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
ة  (5رقم ) شريحةاليقوم المدر ب/اة بعرض  -              الشخصي ة المصورة.توضح مفهوم كتابة القص 
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 دقيقة(                                            45)                             الدراسة الذاتية:                                                       

ة الجهري ة دراسة ذاتية: العناوين اآلتية  العمل ضمن مجموعات سداسي ة ) استراتيجية جيكسو( لدراسة - لقراءة القص 
 ، ثراء المعجم اللغوي  ة الشخصي ة المصورة للطلبة في تنمية مهارات الطلبة بالتهجئة واإلمالء، وا  أهمي ة كتابة القص 
 والقدرة على تشكيل التراكيب والجمل، واالستجابة للمثيرات، وتنمية قدرات الكتابة، وتعزيز استخدام األنماط اللغوي ة 

رس ) ُرُس )المجموعة األولى َتد  ( والمجموعة الثالثة التهجئة واإلمالء( والمجموعة الثانية َتد  إثراء المعجم اللغوي 
ُرُس ) ُرُس )َتد  االستجابة للمثيرات( المجموعة الخامسة القدرة على تشكيل التراكيب والجمل( والمجموعة الرابعة َتد 

ُرُس )عملية الكتابة( والمجموعة ال ُرُس )األنماط اللغوي ة(.                                                                                           َتد                                   سادسة َتد 
                                            دقيقة( 40)        التدريب على التدريس:                                                                     

ة الشخصي ة المشاركون ُيَدر ِّسوَن ضمن مجموعاتهم األم السداسي ة باستخدام استراتيجي ة جيكسو  - أهمي ة كتابة القص 
، والقدرة على تش ثراء المعجم اللغوي  كيل التراكيب المصورة لألطفال في تنمية قدرات الطلبة في التهجئة واإلمالء، وا 

فالمشارك األول ُيَدر ُِّس . والجمل، واالستجابة للمثيرات، وتنمية قدرات الكتابة، وتعزيز استخدام األنماط اللغوي ة 
والمشارك الثالث أهمي ة القصة في تنمية قدرات  التهجئة واإلمالء  والمشارك الثاني ُيَدر ُِّس إثراء المعجم اللغوي  

والمشارك الخامس ُيَدر ُِّس كيل التراكيب والجمل والمشارك الرابع ُيَدر ُِّس االستجابة للمثيرات ُيَدر ُِّس القدرة على تش
 استخدام األنماط اللغوي ة.    عملية الكتابة والمشارك السادس

                                                                                                            
 دقائق(                                                                                  10)                                                                          التقويم الختامي: التأمل.

 ن استفسارات المشاركين.     يقوم المدر ب/اة بتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتقديم اإلجابة ع -

 اإلطار النظري والنشرات:
رة(     المادة النظرية بعنوان: مهارات غير أساسية في القراءة: )كتابة القصة الشخصية المصو 
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 الجلسة الثانية

ة الشخصي ة المصورة  القص 

 
 العامة للجلسة النتاجات

ة الشخصي ة ا المشاركين تعر ف -  .وتطبيقاتها لمصورةاستراتيجيات كتابة القص 
 

 النتاجات الخاصة
ة اآلتية:يق المشاركيطبت -  ن تدريس استراتيجيات كتابة القص 

 توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا. -
ة صفحة بعد صفحة. -  التخطيط لكتابة القص 
 كتابة المسودة: كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث. -
 حوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور.المراجعة: بإضافة ال -
ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب. -  التحرير: إعادة قراءة النص  وا 
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ة الشخصي ة المصورة.الموضوع الرئيس  :  كتابة القص 
ة الشخصي ة المصورة.الموضوع الفرعي  : تطبيقات عملي ة على كتابة القص 

 دقيقة( 120زمن النشاط: )                                                                        2 رقم النشاط:
ة الشخصي ة المصورة اسم النشاط:  : الثانية .                   الجلسة تطبيقات عملي ة على كتابة القص 

 التهيئة والتحفيز
 دقائق(   5)                            تًبا مبدًعا؟         يطرح المدر ب/اة السؤال اآلتي: كيف نجعل الطالب كا 

                          
 هدف النشاط 

 :ة الشخصي ة اآلتية  يطبق المشاركون تدريس استراتيجيات كتابة القص 
 توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا. -
ة صفحة بعد صفحة. -  التخطيط لكتابة القص 
 ة المسودة: كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث.كتاب -
 المراجعة: بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو على على السطور. -
ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب -  .التحرير: إعادة قراءة النص  وا 

 دقائق( 5)                                                                                             التعل م القبلي:
                                              ة للطالب في سن   مبكرة؟                                                                                      يطرح المدر ب/اة السؤال اآلتي: ما أهمي ة تعليم كتابة القص 
ة، أقالم، ألوان.، ورق مسط ر Data Show) جهاز العرض) وات النشاط:أد  لكتابة القص 

 مجموعات ثنائية. استراتيجية تنفيذ النشاط:
 اإلجراءات:

 (موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) 
 

                                            :دقائق( 10)                                                  مقدمة 
ة الشخصي ة المصورة  ( ويتحدث فيها عن10-9-8-7-6-5-4الشرائح رقم ) يعرض المدر ب/اة  استراتيجيات كتابة القص 

ة صفحة بعد صفحة وك  تابة المسودة: )توليد األفكار من خالل التفكير بأحداث مهمة في حياتنا والتخطيط لكتابة القص 
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على السطور والتحرير:  كتابة الكلمات والجمل المعبرة عن األحداث والمراجعة: بإضافة الحوار داخل فقاعات الكالم أو

ضافة النقطة وعالمتي االستفهام والتعجب ة  (إعادة قراءة النص  وا  التي يمكن العمل عليها في أنشطة كتابة القص 
حها   . الشخصي ة ويوض 

 
 دقيقة(        90)                                                                 يق:                       التطب 

 :ة الشخصي ة المصورة.  يقول المدر ب/اة للمشاركين ُع طلبة الصفوف األولى على كتابة القص  ج ِّ اليوم سنتعلم كيف ُنش 
ة الشخصي ة المصورة بات باع خطوات محددة أرجو منكم ارتداء قبعات استراتيجي ات كتابة ال اآلن سأقوم بتدريس قص 

 .   طلبة الصفوف األولى
  ة التدريبي ة مع مراعاة ة الشخصي ة المصورة حسب التسلسل الوارد في الماد  المدر ب/اة: ينمذج استراتيجيات كتابة القص 

  ما يلي:
 .سبورة أو على لوحة وعرضها أمام المشاركينكتابة اسم االستراتيجي ة التي يتم  تدريسها على ال -

هة، الممارسة  - اتب اع خطوات الروتين الواردة في تدريس كل  استراتيجي ة ) التهيئة، النمذجة، الممارسة الموج 
 المستقلة(.

 التركيز على العمل الثنائي  في مرحلة الممارسة الموجهة.    -
ة - ة بكتابة القص   .استخدام األوراق المسطرة الخاص 
ة التدريبي ة.  -  توظيف الرسم في المواضع التي أشارت إليها االستراتيجيات في الماد 

 
                                                    

                            .دقائق(                        10)                                 التقويم الختامي: مرحلة التأمل                                                          
 يقوم المدر ب/اة باالستماع إلى استفسارات المتدربين واإلجابة عنها.                            

 

 اإلطار النظري والنشرات:

    رة(المادة النظرية بعنوان: مهارات غير أساسية في القراءة: )كتابة القصة الشخصية المصو  
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 عاشراليوم التدريبي ال

 القصة والموسيقا

(1)األولى الجلسة   

 القصة
 مقدمةال

ن  قراءة القصص      تعد  تربية األطفال وتعليمهم أمًرا محب ًبا لكل من األهالي والمربين على حد سواء، وا 
رغم من أن أطفال وسردها لمن األمور ذات األثر الكبير في تكوين شخصيات األطفال ونموهم. وعلى ال

ًرا ومرونة وحداثة مم ا كانت عليه في  القرن الحادي والعشرين يحظون بوسائل تعليمية وثقافية أكثر تطو 
الماضي؛ إال  أن المختصين يؤكدون أن قراءة القصص لألطفال هي من أكثر الطرائق فاعلية في 

نمو أدمغتهم وتطوير مهارات  مساعدتهم على التكلم وفهم اللغة، فمجرد سماع األصوات يساعد على
ويبدأ  ،اللغة األساسية والمهمة لديهم، والتي تساعدهم على لفظ الكلمات وتوسيع دائرة ألفاظهم ومعانيها

األطفال عندها ببرمجة أدمغتهم على المزيد من مهارات التحدث والقراءة التي تزيد من محصولهم 
 اللغوي.
لقصة من مثل "كان يا ما كان في قديم الزمان ..." لها مفعول وما زالت الكلمات التي تبدأ بها ا     

 سحري على األطفال؛ فهذه الكلمات جلبت المتعة والسرور لماليين األطفال على مر  العصور.
هويحتوي على كتب مصورة جميلة وأدوات للكتابة يمكن  جذابة، بصورة المهي أ والمكان       واحة عد 

 ركن وفي ليرتاحوا، النشطة األركان عن به يبتعدوا أن األطفالذي يمكن داخل الصف، فهو المكان ال
 الدافعية والمهارات األساسية للقراءة والكتابة.  األطفال يطور المكتبة
 أو قصة تسميع يتضمن فهو األطفال، رياض لمعلمات مهم فعمل وسردها القصصأم ا رواية      
لخبرات المتضمنة في الروتين اليومي ألطفال رياض جزء من ا أنها عن فضاًل  كتاب، من قراءتها

 األطفال. 
 :النتاجات العامة للجلسة

 أن تكون المتدربة قادرة على تعرُّف أهمية رواية القصص لألطفال.
 :النتاجات الخاصة

 أن تكون المتدربة قادرة على تعرُّف: 
 أهمية رواية القصص لألطفال وسردها. .1
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 لة النمائية وتطور األطفال.. ربط قراءة القصص بالمرح2
 . مقومات القصة الجيدة.3
 لقراءة القصة. المالئم. الوقت 4

 .. عناصر القصة الجيدة5    
  .. أنواع القصص6    
 
 

 (: الربط) التهيئة والتعلم القبلي

 

 :طرح السؤال اآلتي

 ردها؟ما هي الطريقة التي يمكننا فيها أن نعلم األطفال االستمتاع بقراءة القصص وس



255 

 

 
 .المنهاج الوطني التفاعلي: الموضوع الرئيس

 القصة والموسيقى.: الموضوع الفرعي

  .دقيقة 30 النشااط: مدة                .(1) رقم النشاط:
 .: األولىالجلسة                    ؟لألطفال القصص نقرأ لماذا اسم النشاط:

  :المقدمة
 .تملصق شبكة عنكبو  والتحفيز: ةالتهيئ

 .ف أهمية القراءة في مرحلة الطفولة المبكرةتعر   هدف النشاط:
 خصائص قصص األطفال.التعلم القبلي: 
بااذور، و   الصااق عااريض،و شاارائط ملونااة، و علكااة ملونااة، و ملصااق علااى شااكل شاابكة عنكبااوت، أدوات النشاااط: 

الصاق و الم فلوماساتر، أقاو بطاقاات كرتونياة، و لوح قالب، و  ،Bubblesفقاعات بالستيكية و  أكياس بالستيك،و 
 .)على شكل رذاذ(

 :جراءاتاإل
 ، ثم مناقشة ما تعنيه.يبين شبكة عنكبوت ايعرض المدرب ملصقً  -     

   يًّايجب أن يكون تطبيقوروايتها يبين المدرب أن تعلم مهارات جديدة في سرد القصة  -
 ، ويقوم بربط ذلك بأبحاث الدماغ وبتشبيك األعصاب.يًّاوعمل  
 العلكة  اآلتية:المواد  ندرب بتوزيع المتدربات ثالث مجموعات، ويوزع عليهيقوم الم -
 الفقاعات و األكياس البالستيكية، و البذور، و الالصق العريض، و الشرائط الملونة، و الملونة،   
 .لكن بكميات مختلفة ،Bubblesالبالستيكية   
 .ثم عرض العملفرة االمتو  بعمل دماغ بالمواد   القيام إلى المجموعاتيطلب المدرب  -
  على عمل المجموعات  بناءً  ؛يقوم المدرب بالتركيز على حجم الدماغ ووزنه وعدد تشبيكاته -
 .(1رقم ) النشرة .لتزداد التشبيكات العصبية ؛ويربط ذلك بإثراء بيئة الطفل باللغة وبالقصص، المختلفة  
 :التقويم

 طفال؟في رأيكن، ما أهمية القراءة لأل الموقف التقويمي:
 الحوار والمناقشة.اإلستراتيجية: 

 التغذية الراجعة الفورية.األداة:  
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 .المنهاج الوطني التفاعلي: الموضوع الرئيس

 القصة والموسيقى.: الموضوع الفرعي

 .دقيقة 30النشااط:  مدة                .(2) رقم النشاط:
 .الجلسة: األولى                                 متى نقرأ لألطفال؟  اسم النشاط: 

 :المقدمة
 طرح كلمة مفتاحية لالنطالق بتأليف قصة مع المتدربات. والتحفيز: ةالتهيئ

  هدف النشاط:
  الوقت المناسب لقراءة القصة.ف تعر   -       
 كل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة المبكرة.إلى يز خصائص الكتب الموجهة يتم -       

 خصائص األطفال النمائية. لي:التعلم القب
كتب تناسب فئات عمرية و شاشة عرض، و  أقالم فلوماستر،، و (Flip Chart)أدوات النشاط: ورق عرض 

  سوب.حاو شاشة عرض، و بطاقات كرتونية، و  مختلفة،
 :جراءاتاإل

  :ذهنيالعصف لليطرح المدرب سؤالين 
 متى نقرأ للطفل؟ 
 ؟ةطفولة المبكر العمرية من مراحل كل مرحلة إلى  هةما خصائص الكتب الموج    
 عرض. الوتوثيقها على ورق  نإجاباته فيبعض المتدربات المشاركة  إلىيقوم المدرب بالطلب   -
التطور و التطور الحركي، و يقوم المدرب بعرض مادة مساندة على شاشة العرض، تبين الفئة العمرية،  -

 (.2لنشرة رقم ). انمائيًّاوالكتب المناسبة  ،تصرف األهلو العقلي، 
 :آلتيكل مجموعة أن تقوم با إلىويطلب  ،مجموعات 4يقوم المدرب بتقسيم المتدربات  -
فإن تغيرات قد حدثت  ؛المجموعة األولى: تأكيد الحقيقة القائلة بأنه نتيجة األبحاث في العقد الماضي .1

ت األولى يتعلمون كيف يصغون فقد كان االعتقاد بأن األطفال في السنوا ؛ق تعليم القراءة والكتابةائفي طر 
ا اآلن فإن الدراسات تبين أم   ؛ون ويكتبون ؤ يقر  - الروضة والمدرسة االبتدائيةفي  -ويتكلمون، وفيما بعد 

 من مرحلة الرضاعة. أنهم يتعلمون هذه المهارات في نفس الوقت ابتداءً 
: ا لتعزيز فنون اللغةستطيع المتدربات استخدامهتالتي  األنشطةالمجموعة الثانية: تعداد بعض  .2

 .القراءة والكتابةو الكالم، و اإلصغاء، 
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المجموعة الثالثة: تقديم بعض األمثلة على الكيفية التي يتعلم بها األطفال المفاهيم حول التعامل مع  .3
 .من خالل قراءة القصص وسردها ؛الكتب والمطبوعات

 .تاع بقراءة القصص وسردهاالستمل ؛األطفال جذبتق التي ائالرابعة: تعداد الطر  المجموعة .4
 دقائق( لالنتهاء من عمل األنشطة. 5كل مجموعة التزام مدة قصيرة ) إلىيطلب المدرب  -
 .كل مجموعة أن تعرض نتاج عملها إلىالمدرب يطلب  -
 يدير المدرب نقاًشا مع المتدربات. -

 التقويم:
ها أن نعلم األطفال االستمتاع بقراءة يسأل المدرب المتدربات: ما الطريقة التي يمكننا في الموقف التقويمي:
 القصص وسردها؟

 المالحظة. اإلستراتيجية:
 .التغذية الراجعة :األداة        
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 المنهاج الوطني التفاعلي. الموضوع الرئيس:

 ا.القصة والموسيقالفرعي: الموضوع 
 .دقيقة 30النشااط:  مدة         .(3) رقم النشاط:

 األولى. الجلسة:                                  أختار قصتي. شاط:اسم الن
 

 :المقدمة
 اذكرن لي قصة أحببتن ها وأنتن صغيرات؟ ولماذا؟طرح اآلتي: والتحفيز:  ةالتهيئ

 هدف النشاط:
 .ف كيفية اختيار كتب األطفالتعر    -         
 ة.ف مقومات القصص الجيدتعر    -         
 مواصفات قصص األطفال. بعضبلي: التعلم الق

  .شاشة عرض، و فنية متنوعة ومواد  أقالم فلوماستر، و (، Flip Chart) ورق عرضأدوات النشاط: 
 :جراءاتإلا
 يقوم المدرب بتقسيم المتدربات مجموعتين: -

 المجموعة األولى: تكتب عن مقومات القصة الجيدة.
 األطفال.المجموعة الثانية: تكتب عن كيفية اختيار كتب 

 تقوم المتدربات بعرض أعمالهن ومناقشتها. -
 .(3)رقم  النشرةمقومات القصص الجيدة على شاشة العرض.  عنمعلومات المدرب للمتدربات يقدم  -

  التقويم
أو  ًباكتي ن أن يطور  إليهنويطلب  ،مجموعات 3الموقف التقويمي: يقوم المدرب بتقسيم المتدربات 

 .الختيار كتب األطفال ؛لكل من المعلمات واألهاليعن أفكار مفيدة  ًقاملص
 اإلستراتيجية: اختبار قصير.

 األداة: ورقة وقلم.
 



259 

 

 
 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 

 ا.القصة والموسيق الفرعي:الموضوع 
 .دقيقة 30 النشااط: مدة                (4) رقم النشاط:
              األولى. الجلسة:       قصة وسردها. أساليبي في قراءة ال اسم النشاط:

 :المقدمة
  .والتحفيز: سؤال عصف ذهني ةالتهيئ

 .ف أسس تحقيق التنوع في رواية القصةتعر  هدف النشاط: 

 .ف أساليب متنوعة في قراءة القصصتعر                 

  اختيار القصص المالئمة لألطفال.التعلم القبلي: 
لوح و دمى، و أقالم فلوماستر، و ورق عرض، و أشرطة قصصية، و مسجل، و صص كبيرة، قالنشاط:  أدوات
شرائح قصصية مغناطيسية، و لوح مغناطيسي، و شاشة عرض، و  حاسوب،و قصص من اللباد، و وبري، 

 .شرائح الصورو لوح قالب، و مسرح، و 
 
 جراءات:إلا
 ص؟"ق التي تستخدمنها في رواية القصائما الطر : "المدرب المتدربات يسأل -
فرة لمعلمات ا، ثم يعرض أنواع القصص المتو على اللوح القالب يوثق المدرب إجابات المتدربات -

 عن اتمثيليًّ  احوارً   - المتدرباتإحدى وبعد تطوع  -سابًقا  من الممكن أن يعد  ، و رياض األطفال
 .ق المتنوعة المستخدمة في رواية القصص في صفوف الروضةائالطر 

 ضعر تقوم بتحضير كل مجموعة أن  إلىويطلب مجموعتين، المتدربات يقوم المدرب بتقسيم  -
على أن تقوم المجموعة األولى بتقديم  ق المستخدمة في رواية القصص،ائإلحدى الطر  قيتطبي

 عرض قصة بطريقة الدراما، والمجموعة الثانية تعرض قصة عن طريق الدمى. 
 يًّا.عمل ًقاتعرض كل مجموعة تطبي -
 (.4ا مع المتدربات في العروض التي ُقد مت. النشرة رقم )يدير المدرب نقاشً  -
 

 :التقويم
في طريقة  ن في آخر الجلسة: "ماذا ستغير  : يسأل المدرب المتدربات سؤااًل التقويميالموقف 
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 ".هذه الورشة؟ نللقصص بعد حضورك نروايتك
 اإلستراتيجية: الورقة والقلم. 

 األداة: اختبار قصير.
 
 
 

 ي:التقويم الختام
 ما هي األوقات المناسبة لقراءة القصة لألطفال؟ .3

 ما هي مقومات القصص الجيدة؟ .4

 ما هي أسس تحقيق التنوع في رواية القصة؟ .5

 االمتداد: 
للمزيد عن رواية القصص، بإمكانك الرجوع إلى كتاب "العمل مع األطفال الصغار" )وسكنسون( تأليف: 

 د. جودي هير.
 

 المراجع:
 

، األهلية للنشر والتوزيع، 1"، الطبعة العربية الصغار األطفال مع العمل(، "2006هير، د. جودي )
 األردن. - عم ان
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 اإلطار النظري والنشرات
 )القصة(
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 (1رقم  النشرة)  

 
  لماذا نقرأ لألطفال؟

 أهمية رواية القصص وربطها بأبحاث الدماغ
  .التي تزيد من عملية التشبيك في الدماغ عملية القراءة للطفل من أهم المثيرات اللغوية د  تع 

 إن مرحلة تطور الدماغ األكثر سرعة تحصل في السنوات القليلة األولى من حياة الطفل. •
 مقدرة الفرد على التعلم في المستقبل. في إن خبرات الطفولة المبكرة لها أثر كبير •
يزيد من حجم  ،ر الدماغتطو  في المهمالسنوات األولى وتأثيره  فيأهمية التحفيز المناسب  •

 الدماغ.
حاك ينتظر أن يجميعها ، "إن دماغ الطفل المولود حديًثا يتألف من تريليونات من األعصاب •

 يوجدلكن  ... ضمن النسيج المتشابك للدماغ. إن بعض األعصاب قد تم تشبيكه بشدة
/ )بيجلي ."هيةولديها إمكانيات غير متنا ،تريليونات وتريليونات من األعصاب ما زالت نقية

1960). 
فقط بعدد خاليا الدماغ وعدد الوصالت بينها، لكن بالطريقة التي يتم  تتأثرإن البيئة ال  •

 فيها. "التشبيك"
ا الوصالت التي ال يستخدمها الطفل أم   ،ن الوصالت التي يعيد الطفل استخدامها تصبح أقوى إ •

  "."Pruning" التشذيب" نسميهما  ذاوه ،تختفي ببساطةفبصورة متكررة أو بتكرار مناسب 
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دماغّاالنسانّعندّالوالدة ّسنوات6عندّعمرّالـّ ّسنة14عندّعمرّالـّ

 
 

 أهمية القصة
  وتكمن أهميتها في كونها: ،القصة من أهم مصادر المعلومات لألطفال إن          
 تسعدهم وتمتعهم. .1
 تنم ي قدراتهم اللغوية وتزيد من محصولهم اللغوي. .2
 ذوق.تنم ي قدراتهم العقلية؛ فهي تساعدهم على التذك ر والتفكير واالبتكار والت .3
بداعاتهم. .4 ع خيالهم وتنمي مهاراتهم وا   توس 
ز لديهم االتجاهات االجتماعية المحببة .5 وكيفية التعامل مع  ،سرة والمجتمعألمثل االنتماء ل ،تعز 

 اآلخرين.
 تعمل على توجيه الطفل وتشجيعه على النجاح واالستقاللية والتعبير عن مشاعره. .6
 عرض نماذج لكيفية التعامل مع اآلخرين. من خالل ؛فه مهارات مختلفة في الحياةتعر   .7

 
 
 
 
 

سنة 14عمر عند سنوات 6عمر عند  عند الوالدة اإلنسان دماغ   
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 أهمية قراءة القصة 
ا      ز التاواصل بينهم لما توف   ؛إن قراءة القصص لألطفال مهما ة جدًّ ره من بيئة إيجابيا ة محفزة، تعز 

تلخيص  ويمكنترسي أساًسا متيًنا للحصول على المعلومات التي تفيدهم في مستقبلهم. و وبين الكبار، 
 :يأتيبما قراءة القصة لألطفال ة أهمي

 تشعرهم بالحب والطمأنينة.  .1
 تزيد من قدرتهم على التعبير عن أنفسهم وعن مشاعرهم. .2
 .كيز واالنتباهتر لديهم مهارة ال تطو ر .3
ر لديهم مهارة  .4  .شافتكسواال طرح األسئلةتطو 
 .لديهم القدرة على اإلبداع واالبتكار واستخدام الخيال م يتن .5
ز سبل ا .6  .اصل بينهم وبين الكبار في حياتهمو لتتعز 
 .ق التاعامل معهمائتساعدهم على فهم اآلخرين وطر  .7
عتو  .8 لو وتعلامهم ال ،مداركهم وتهد ئ مخاوفهم س   .عيًّااجتما كات المقبولةس 
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 (2)النشرة رقم  

 
 متى نقرأ لألطفال؟

 ربط قراءة القصص بالمرحلة النمائية وتطور األطفال
 

تكون في توخصائص الشخصية المميزة لإلنسان  ،ومستوى الذكاء ،تشف العلماء أن معظم المفاهيماك
 القراءة. ونمو ه ذكاء الطفل فيومن أهم المؤثرات  .السنوات األولى من عمره

 
 ؟ماذا يتعلم األطفال في ركن المكتبة

ق التي ائالطر  ومنلمحتوى المعرفي. للحصول على ا ؛يتعلم األطفال اللغة ومهارات القراءة والكتابة      
 تعالج محتوى التعلم في ركن المكتبة:

 معرفة القراءة والكتابة 
وذلك بقراءة القصص  ؛للمتعة اتشجيع األطفال على اختبار معرفتهم بالقراءة والكتابة مصدرً  .1

سة وعلى المعلمة أن تتحدث بشكل تعبيري وتظهر الحما ،بصوت مرتفع تهاالمفضلة وا عادة قراء
 والدافعية للكتب الجيدة.

وبقراءة العديد من الكتب  إليهم،توسيع مفردات األطفال وغيرها من المهارات اللغوية بالتحدث  .2
 ؛ومساعدتهم على التوسع بمعارفهم العامة ،وربط الكلمات التي يتعلمونها بخبراتهم ،عالية الجودة

 عن طريق توفير كتب تعالج مواضيع متعددة ومختلفة.
األطفال على إدراك علم الصوتيات بقراءة القصص التي تغير باللغة مثل الكتب  تشجيع .3

 أصوات الكلمات. فيالتفكير  علىجب مساعدتهم توبينما يبدأ األطفال بتعلم الكتابة  ،المتناغمة
وتوفير الفرص  ،أثناء قراءتهافي الكتابة وذلك بجعلهم يتتبعون الكلمات  فيزيادة معرفة األطفال  .4

 إلىشارة إلى طريقة التدرج في الكتابة من األعلى ل لمشاهدة المعلمة وهي تكتب، واإللألطفا
ووضع لوح للرسائل أو صندوق للبريد لتشجيع األطفال على  ،ليسارا إلىومن اليمين  ،ألسفلا

وتعليمهم عن الحروف والكلمات وذلك بالتحدث عنها وهم يحاولون  ا،الكتابة لبعضهم بعًض 
 القراءة. 
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دراكهم عن طريق طرح األسئلة ذات النهايات المفتوحة دعم  .5 قراءة  في أثناءفهم األطفال وا 
لتطوير معاني القصص ولتشجيع األطفال على استخدام األدوات في إعادة سرد  ؛القصص

 القصص المألوفة.
 ،ألشكال المختلفة من الكتابةلانتباههم  بإثارةزيادة فهم األطفال للكتب وغيرها من النصوص  .6

مختلفة لقراءتها في ركن المكتبة، مثل المجالت والكتب غير الخيالية، والقصص  توفير مواد  و 
 . وكتب العد  
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 الرياضيات 
في ركن المكتبة.  مساعدة األطفال على إدراك المفاهيم الحسابية وذلك بوضع كتب العد   .1

األمنيات و  الثالث، العنزاتمثل:  م،مه حددم دها عدفياجمعي مجموعة من الكتب يكون 
في وقت  تهاولمساعدة األطفال على فهم الكميات، يجب مناقشة الكميات ومقارن .الثالث

 مناقشة القصة.
يفضل اإلشارة إلى األنماط و انتباه األطفال لألنماط المختلفة الموجودة في الكتب.  إثارة .2

 ؤ بها.ومساعدة األطفال على اكتشاف أنماط اللغة في الكتب التي يمكن التنب ،البصرية
بالتحدث عن  ؛تعليم األطفال مفاهيم عن الهندسة والحس الفراغي الموجودة في عالمهم .3

 صور األماكن العادية في مثل هذه الكتب كاألشكال والعالقات المكانية.
شارة إلى الكلمات التي تصف الحجم مثل اللفتة إلالقياس با فيع مدارك األطفال يتشج .4

" و"بعد برهة" و"بعد ًدا: "في قديم الزمان" و"غمثاًل  ،الزمنب تتصلتقديم مفاهيم و  ،العجيبة
فهم السرعة  على: "األرنب والسلحفاة" لمساعدة األطفال مثاًل  الكتب، وكذا ،أيام عدة"
 والزمن.

 العلوم
ليتعلموا عن النباتات  ؛تشجيع األطفال على استخدام كتب المعلومات في ركن المكتبة .1

على سبيل المثال و  ،بالعلوم الحياتية المتصلةضيع المحورية الموا تمثلالتي  ،والحيوانات
شوربة "يمكنك معالجة جميع المواضيع العلمية من خالل نشاط طهي بعد قراءة قصة 

حياتية(، وكيف يمكنهم غلي الماء العلوم الالحجر"؛ فاألطفال يتعلمون عن الغذاء الصحي )
 ن الحجارة )علوم األرض والبيئة(.واستخدام أدوات المطبخ )العلوم الفيزيائية(، وع

 عنبالتشارك في الكتب غير الخيالية  ؛مساعدة األطفال على التعلم عن العلوم الفيزيائية .2
 وفي الكتب الخيالية التي تذكر المعدات واألدوات.  ،كيفية عمل األشياء

 اًل مثف بتحفيزهم على إمالء رسالة ؛دعم األطفال في استخدام ما تعلموه عن األرض والبيئة .3
 تحث المدرسة على االعتناء باألشجار القريبة من الملعب.

 الدراسات االجتماعية 
وذلك بقراءة قصص من بالد أخرى وعن  ؛تشجيع األطفال على فهم الناس وكيف يعيشون  .1

الكتب التي تساعدهم على إدارة مشاعرهم مثل الكتب التي  فيومشاركتهم  ،أعمال مختلفة
فهم التشابه واالختالف بين  علىفالكتب يمكن أن تساعد األطفال  ؛ةالصداق علىأمثلة  قدمت

وتوفير الفرص لألطفال لكتابة مالحظات الشكر للزوار من الخبراء، ورسائل  ،الناس
 ، وبطاقات معايدة ألفراد األسرة.البعضهم بعًض 
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االتجاهات فاألطفال يتعلمون عن  ؛استخدام الكتب التي تدعم فهم األطفال للفراغ والجغرافيا .2
في تعلم مفاهيم  ومساعدتهم ،عندما يستمعون لكلمات مثل فوق وتحت وحول وأمام وخلف

 وذلك باستكشاف كتب عنها. ؛الخرائط البسيطة
 ،قصص عن حياتهم في قديم الزمانفي بمشاركتهم  ،لناس في السابقلزيادة فهم األطفال  .3

ني واألشعار المفضلة لديهم من القصص واألغا فيوالجدات المشاركة  جداداأل إلىوالطلب 
 عن حياتهم وهم أطفال. ًضاأيام طفولتهم، والتحدث أي

 الفنون 
 ،من خالل التحدث عن الرسوم في الكتب ؛تشجيع األطفال على تقدير الفنون البصرية .1

والتحدث عن فنون  ،ها الكتبفيشارة إلى اسم الرسام على الغالف في كل مرة تقرأ إلوا
 اإلعالن وتقنياته.

عن طريق قراءة قصص مبنية على األغاني وتشجيع  ا؛تغذية اهتمامات األطفال بالموسيق .2
 تمثيل القصص المألوفة.يكون ب وهذا ؛الرقصو األطفال على استكشاف الدراما 

 التكنولوجيا 
لحواسيب والهواتف إلى اشارة إلالتكنولوجيا وذلك باب هممساعدة األطفال على تطوير وعي .1

وتوفير الفرص لألطفال الستخدام أجهزة  ،رها من األدوات في القصصوأجهزة الفاكس وغي
 لقصص.لالصوت والحواسيب في االستماع 

تشجيع األطفال على تجربة المفاهيم والعمليات التكنولوجية عندما يقومون باستخدام معالجة  .2
 ومن خالل استخدام الحواسيب في قراءة القصص التفاعلية.  ،الكلمات البسيطة
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 سنة 2-0الطفل من  كتاب
ا ةمبكر  سن   فييستمتع األطفال  وذلك ألن األطفال يتعرفون  ؛بوقت قراءة القصة مع األم أو األب جدًّ

 الصور. فيويستمتعون بالنظر  ،أصوات والديهم وعلى نمطية وصوت اللغة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب المناسبة تصرف األهل التطور العقلي التطور الحركي  السن  

0- 12 
 اشهرً 

ليمسك يمد يده 
 .الكتابب

يختار األهل الكتاب  .الصور فيينظر 
 سن  المناسب ل
 الطفل.

 .صور واضحة وملونة

يضع الكتاب  
 .في فمه

معبرة  أصوات   يصدر
على  ويطبطب
 .الكتاب

األهل طلبات  يجاري 
الطفل إذا طلب 
 المزيد أو التوقف.

كتب من الكرتون المقوى أو 
 .القماش

يجلس على  
 الحضن

يدل األهل على  .وجوهيفضل صور ال
الصور ويسمونها 

 .بأسمائها

كتب صغيرة الحجم حتى يستطيع 
ها بيديه ب الطفل أن يمسك

 الصغيرتين.

يقلب  
 .الصفحات

 صور ألشياء مألوفة من حوله.  
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           سنوات 3-2كتاب الطفل من 
ايكون الطفل مستع هذه المرحلة المبكرة يبدأ الطفل  فيو  ،قصص بسيطةلفي هذه المرحلة لالستماع  دًّ

وفي هذه المرحلة يبدأ كثير من األطفال المشي  ،ونهاية اوسطً و ن لها بداية أو  ،فهم تركيب القصةب
 ويتعرف شخصيات الكتاب. ،فيطلب الطفل قراءة قصة مفضلة ؛والتكلم

 

 الكتب المناسبة تصرف األهل التطور العقلي التطور الحركي  السن  

2 - 3 
 سنة

يقلل من وضع الكتاب في   جلس وحده.ي
 .فمه

يستجيب األهل 
لرغبة الطفل في 

 قصة.لاالستماع 

  صور واضحة وملونة.

يحمل الكتاب  
  ويتحرك به.

يدل على صور الكتاب 
 .صبعهإب

يسمح األهل للطفل 
 بالتحكم في الكتاب.

كتب صغيرة الحجم حتى يستطيع 
 ها بيديه الصغيرتين.ب الطفل أن يمسك

ب صفحات يقل 
الكتاب صفحة 

 صفحة.

عرف بعض الصور بلغته تي
 .الخاصة

ال ينزعج األهل من 
انتباه الطفل  مدة

 القصيرة.

قصص بكلمات قليلة أو مكتوبة بلغة 
 متناغمة.

يدل  عندما يسأل ... أين؟  
 ويعرف

  .ةقصص تعالج تسلسل أحداث متوقع يسأل أين؟

وا ؤ الكتاب ليقر أهله يعطي   
 له.

ل من يكثر األه
 فتزداد ؛القراءة للطفل

مفرداته ومقدرته 
على التعبير عن 

 نفسه بطالقة أكثر. 

كتب تتحدث عن اهتمامات الطفل 
وروتين  ،وعن بيئته المباشرة ،الخاصة

 حياته اليومي. 
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 سنوات 5 -3كتاب الطفل من 
 

الفرصة الممتازة  والقراءة هي ،سنوات كثير الحركة والتنقل 5-3ا ال شك فيه أن الطفل من مم      
وهي فرصة مهمة لقضاء  ،اكتشافات جديدة في عالمه المليء بالجديدفي ولمشاركته  ،وجيزة مدةلتهدئته 
 معه. عممت وقت

يتعرف الطفل الكتاب من  ،وقد يمثل أنه يقرأ قصة وحده ،الشعر البسيط سن  ال هيحب الطفل في هذ
 ا.مراًرا وتكرارً ذاتها لقصة لويحب أن يستمع  ،غالفه

 
 الكتب المناسبة تصرف األهل التطور العقلي التطور الحركي  السن  

3 – 5 
 واتسن

يتفاعل األهل مع الطفل   .قصص أطولليستمع  . الكتاببيتحكم 
عن طريق أسئلة بسيطة 

  القصة. في أحداث

كتب ذات نصوص بسيطة 
  فيها ترداد يسهل حفظه.

يقلب صفحات  
الكتاب الورقي 

  صفحة. صفحةً 

كنه إعادة سرد قصة يم
  .مألوفة

يشجع األهل الطفل على 
وعلى  الرسم والكتابة
 . احترام الكتاب

كتب صغيرة الحجم حتى 
ها ب يستطيع الطفل أن يمسك

 بيديه الصغيرتين.

يفرق بين الكلمات التي تقرأ   
 .والصور

يعطي األهل المجال 
أن يحكي في للطفل 

  القصة على طريقته.

 قصص عن أطفال يمرون 
 بتجارب يومية مشابهة له.

  .قصص عن حيوانات

قصص عن الذهاب إلى   .ف الحروفيبدأ تعر    
قصص عن عمل  ،المدرسة
 .صداقات
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 (3)النشرة رقم 
 اختيار كتب األطفال

 .ومفتاح القصة الجيدة هو االختيار ،رواية القصص فن يتطلب دراسة وممارسة
 

  :مقومات القصة الجيدة
 ل فكرة أساسية واحدة.أن تدور القصة حو  •

 ثم نهاية مريحة واضحة. ،أن يكون للقصة بداية واضحة وتتابع سريع شيق لألحداث •

 ها.يلإللمرحلة العمرية الموجهة  ومالئمةأن تكون اللغة سليمة  •

 وتنمي اهتمامات جديدة. ،أن تعكس القصص اهتمامات الطفل وميوله •

 أن تراعي القصة توازن الخيال والواقع. •

 القصص أساليب متعددة في التعبير والرسوم. أن تعكس •

 أن توازن القصص بين األبطال الذكور واإلناث. •

 .يًّاوتضيف إليها بعًدا فن ،أن تعبر الرسوم عن أحداث القصة •

ويراعى استخدام الورق المتين  ،والخط مع المرحلة العمرية هأن يتناسب شكل الكتاب وحجم •
 الجذاب.

 ا للنظر.ملفتً  ًباأن يكون الغالف جذا •

 يصال القيم والمفاهيم للطفل.إأن تبتعد عن المباشرة والتلقين في   •

ليتعرف الطفل مهارات التعامل  ؛يجابية والسلبيةإلأن تتطرق القصص إلى مشاعر األطفال ا  •
 بتسليط الضوء عليها. ؛مع هذه المشاعر

 .وتشده إلى الكتاب والقراءة ،أن تمتع القصة الطفل وتسعده  •
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 تب األطفالاختيار ك
فاألطفال الصغار في مرحلة ما  ةعام  وب ،واهتماماته عند اختيار القصص الطفل سن  يجب مراعاة     

ذات الحبكات البسيطة التي تتعلق بتجارب مألوفة بالنسبة إليهم؛ حيث  ،قبل المدرسة يفضلون الكتب
ن لم يكن لها تكون الصور ملونة وواضحة ومفصلة، واللغة ثرية تحتوي على أناشيد وكلم ات متناغمة وا 

فهم  لذا ؛لديهم قدرة أكبر على التركيز ةمعين لكلمات المتكررة. إن األطفال في سن  ا فضاًل عن ،معنى
ويقدرون حس الدعابة والخيال،  ،يستمتعون بالكتب والقصص التي تحتوي على حبكات يمكنهم تتبعها

 لبعيدة.ون باالستمتاع بالقصص التي تتحدث عن األماكن اؤ ويبد
 

بل في  ،وعرضها في آن واحد فرة لديهااليس من الضروري أن تقوم المعلمة بتجميع الكتب المتو      
 لذا ؛ألن تكديس القصص يجعل من الصعب على األطفال رؤية أغلفتها ؛الحقيقة هذه ليست فكرة جيدة
وبهذه الطريقة  ؛تمرارومن ثم العمل على تدويرها باس ،من الكتب ًبامناس ًدافإن عليك أن تضعي عد

يتمكن األطفال من استكشاف الكتب الجديدة، واالستمتاع بالكتب المفضلة لديهم التي لم يتمكنوا من 
 ، وال سي مامكنك إضافة المزيد منهاأوكلما ازدادت اهتمامات األطفال بالكتب  ،رؤيتها بعض الوقت

 باهتماماتهم الجديدة. الصلةالكتب ذات 
 

 :اآلتي يراعى عند اختيار الكتب
من أكبر اهتمامات ؛ إذ إن باهتمامات األطفال وبخبراتهم الحياتية تتصلاختيار الكتب التي  .1

فهم  ؛هم وبيوتهم ورفاقهم في اللعبيلااتهم وأهو األطفال في هذه المرحلة تلك التي تدور حول ذ
 يحبون القصص التي تتحدث عن شخصيات يستطيعون تمييزها بسهولة.

يؤخذ بالحسبان المحتوى القصصي و  ،التي تعكس المستوى النمائي لألطفالاختيار القصص  .2
 .والصور التوضيحية والمفردات والمتانة والطول

اختيار الكتب متنوعة الثقافات هي طريقة أخرى في توسيع آفاق األطفال والبناء على خبراتهم  .3
 اس ولألطفال في العالم.إضافة كتب تحترم الثقافات المتنوعة للن ًضاومن المهم أي ،السابقة

حتى يتمكن األطفال من المشاركة الفع الة عندما تقرأ لهم  ؛اختيار الكتب التي يمكن التنبؤ بها .4
فمثل هذه الكتب تشجع األطفال على المشاركة في القراءة بإعادة  ،القصص بصوت مرتفع

تحتوي  ألغلبافي و  ،تحتوي على جمل متكررة وسجع وتناغمو  ،الجمل أو ترديدها باستمرار
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ا يساعد األطفال مم   ؛لى كل صفحة ويتكرر النصإتضاف جملة واحدة ف ،على نص تراكمي
 وتعطيهم الفرص لتشجيعهم على القراءة.  ،أنفسهم قارئين عد  على 

التطور اللغوي عند األطفال. إن تعريض األطفال للغة معقدة  تساعد علىاختيار الكتب التي   .5
بؤ بها نفاللغة في كتب األطفال التي ال يمكن الت ؛فهمهم للغة حسنيومفردات غنية مناسبة 
ألنها ذات طبيعة أكثر رسمية من اللغة التي يستخدمها األطفال في  ؛تتحدى فكر األطفال
 التخاطب والحديث.

 ؛الهجائية الحروفومعرفة  ،اختيار الكتب التي تساعد األطفال على إدراك علم األصوات .6
المفهوم المتعلق بها وهو  وا بتمييزؤ بدو  الحروف،طفال الذين يتعرفون ن األأفالبحوث قد بينت 

، في األغلب سيختبرون النجاح عندما يتعلمون عدة من أصوات منفردة تتشكلأن الكلمات 
 القراءة.

كتب األطفال يجب أن تتحدى التعصب ف ؛اختيار الكتب التي تحترم التنوع وتشجع على الدمج  .7
 يجابية عن االختالفات الموجودة بين جميع األجناس.إلتبث الرسائل ا وأن ،والتحيز والتنميط
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 (4)النشرة رقم 
 

 تحقيق التنوع في رواية القصة
ق أخرى لرواية القصص، والخطوط العريضة ائطر  ثم ة، إضافة إلى قراءة القصة بصوت عال      

ن تقرر إن أعلى المعلمة ف ؛قراءة بصوت عال  لإلى اهذه الطرائق هي مثل تلك الموجهة إلى الموجهة 
 تأليفه. مقراءة الكتاب أفي كانت ترغب 

 
 :للمعلمة المتوفرة القصص أنواع
  .القصص الفردية والجماعية -
 .الكبيرة -
 .العادية -
 .األشرطة -
 .الرسم والرواية -
 .األلواح القالبة -
 .الدمى -
 .قصص شرائح الصور -
 .اللوحات اللبادية -
 .شاشة عرض -
 .مسرح -
 .مغناطيسي لوح -
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 المقدمة 
فن  افالموسيق، ن اإلغريق الذين كانوا يقدسون الفنون العقليةعلغة: لفظ يوناني أخذ  االموسيق    

ن لم يكن هو بصانعها كغيرها من و  ،ولغة وعلم هي من أقدم الفنون التي عرفها اإلنسان، وا 
اسه إصدار النغم من تقليده األصوات الفنون، فقد نبهته الطبيعة إليها، ويتمثل ذلك في اقتب

غناء الطيور، و ضوضاء اآلالت، و أصوات الحيوانات، و ضوضاء الطبيعة، كلمصادر مختلفة 
 .أصوات الحشرات، والغناء البدائي كان لغة اإلنسانو 
إلحداث الرضا النفسي والهدوء  ؛ما تكون ممتعة لألذن اغالبً  االموسيقإن ف :افمن ناحية كونها فنًّ  
 جداني.الو 

قد ارتبطت بالعلوم الطبيعية، سابقة بذلك مختلف الفنون  انجد أن الموسيق :اومن ناحية كونها علمً 
 ًعاالعتمادها على الصوت الذي يمكن قياس أطواله، وتميز كل صوت عن اآلخر تب نتيجةً 

مألوفة، ومن هنا تأتي الفعالية اإلبداعية التي هي بناء جديد من مواد ؛ للتموجات التي يصدرها
 .هاوالربط بين هاويأتي دور الفنان المبدع في تطوير األصوات الموسيقية وتنسيق

اللغات بأنها اللغة الوحيدة التي تخاطب  سائرلغة تميزت عن  اومن ناحية كونها لغة: فالموسيق 
ن اختلفت لهجاتها.  جميع األجناس والشعوب، بلسان واحد وا 

إلحداث التأثير  ؛ف أنواعها باختيار المناسب منهاعلى اختال اوقد استخدمت الموسيق   
 وذلك لألغراض اآلتية: ؛المطلوب
 ... التربويةو  –العالجية و  –الزيادة اإلنتاجية و  –الحربية و  –الدينية و  –الترويحية 

ة والغلظة أ ،حين تتفاعل األصوات الموسيقية     القوة  مسواء كانت متشابهة من حيث الحد 
يؤدي إلى ظهور  ؛ فإن ذلكثالث هو العالقة الزمنية بين األصوات مع عنصر ،الضعفو 

 .اإليقاااع
 

 
 
 

 الجلسةّالثانية

 الموسيقا



277 

 

 النتاج العام للجلسة: 
 .ساسية في تقديم الخبرات الموسيقية والحركية للطفلألتزويد المتدربات بالمعلومات ا

 : ةالنتاجات الخاص
 على:ة قادر  ةكون المتدربتيتوقع أن 
 ا.ف الموسيقتعر   -
 .التربية الموسيقية ف أهدافتعر   -
 .ف أنواع اآلالت الموسيقية واإليقاعيةتعر   -
 .اإليقاع واأللعاب الموسيقية والحركيةبتوظيف الخبرات الحركية وربطها  -
 . في صف الروضة اف محتويات ركن الموسيقتعر   -
 .من خامات البيئةالموسيقية تصنيع بعض اآلالت   -
كياد سامارت فاي تحقياق نتاجاات الخبارات  مجياةبر توظيف المنهاج الوطني التفااعلي المحوساب و  -

 الموسيقية.
 .نصائح للمعلمة - ف أمور يجب مراعاتها في تقديم الخبرات الموسيقيةتعر   -

 
 : تهيئة والتعلم القبلي )الربط(ال

 طرح السؤال اآلتي:
 ماذا تعرف عن مفهوم الموسيقا؟
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  المنهاج الوطني التفاعلي. الموضوع الرئيس:
 ا.قالقصة والموسيالموضوع الفرعي: 

 ة.دقيق 20النشااط:  مدة         .(1) رقم النشاط:
 .الجلسة: الثانية              .يقاعيةإلاسم النشاط: أنواع اآلالت الموسيقية وا

 :المقدمة
 واساااتخدمت هاااي مااان أقااادم الفناااون التاااي عرفهاااا اإلنساااان.و  ؛فااان ولغاااة وعلااام االموسااايق :والتحفياااز ةالتهيئااا
 إلحداث التأثير المطلوب وذلك لألغراض اآلتية: ؛باختيار المناسب منها على اختالف أنواعها االموسيق

 ... التربويةو  –العالجية و  –الزيادة اإلنتاجية و  –الحربية و  –الدينية و  –الترويحية  
 هدف النشاط:

 .يقاعيةإلف أهمية استخدام اآلالت الموسيقية واتعر  
 .لموسيقية واإليقاعيةاآلالت ا ضف بعتعر  

 التمييز بين األصوات المختلفة. و ، االتعلم القبلي: تعريف الموسيق
 .صور آالت موسيقية مختلفةو  ،وورق عرضبطاقات،  أدوات النشاط:
 اإلجراءات:

  :ثالث مجموعاتإلى المدرب بتوزيع المتدربات يقوم  _ 
الت الموساااايقية آلأهميااااة اسااااتخدام او  ،تركيااااب أحاااااجي   / (1) تعطااااى المهمااااة رقاااام  -ولااااىألالمجموعااااة ا
 (./أ1)رقم  النشرة واإليقاعية.

تصانيف صاور اآلالت الموسايقية ضامن و  ،لعباة المطابقاة/ ( 2) تعطى المهمة رقام  - المجموعة الثانية
 .مسمياتها

ومجموعاة بطاقاات تحمال  يقدم المدرب ألفاراد المجموعاة الثانياة مجموعاة صاور آلالت موسايقية مختلفاة،
مااام المجموعااة أاساامها، ثاام عرضااها و صااورة ال بااينمطابقااة الالمتاادربات  إلااىات تلااك اآلالت، يطلااب مساامي
 (./ب1)رقم  النشرة .الكلية

 
تكتاااب أهمياااة و  ؟يقاعياااةالموسااايقية واإل اآلالتكياااف نقااادم / ( 3) مهماااة رقااامالتعطاااى  - المجموعاااة الثالثاااة

قها الصااا  فااراد المجموعااة تركيااب األحاااجي و أ إلااىطلااب ، ويُ اسااتخدام اآلالت الموساايقية علااى شااكل أحاااجي  
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 على اللوح القالب، ثم عرضها على المجموعة الكلية ومناقشتها.
 :يأتيالمتدربات بمناقشة ما المدرب كلف ي
الت الموسيقية على اآل في محاولة لالستحواذ امن التصارع مع بعضهم بعًض  األطفال كيف تمنع -1

 ؟المفضلة لديهم
 ؟الموجودة في الركن مرة واحدة، أم واحدة فقط في المرة الواحدة اآلالت أفضل أن تقدم جميع أي ما -2
3-  
 ؟الت الموسيقية الموجودة في الركنأن يجرب العزف على اآلفي كيف نجعل فرصة لكل طفل  -4

 .مام المجماااوعة الكليةأعرضه يو  إليه،ما توصلت المدرب دون ي هاء المجموعة من المناقشة،تبعد ان
 .(/ج1)رقم  النشرة
 :التقويم

  .أهمية استخدام اآلالت الموسيقية، مع ذكر أمثلة عليها يحالموقف التقويمي: وض  
 .والقلم ةاإلستراتيجية: الورق

 .األداة: اختبار قصير 
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 .القصة والموسيقاالموضوع الفرعي: 

  ة.دقيق 30النشااط:  مدة            .(2) رقم النشاط:
 .الجلسة: الثانية                                حركاتي مع اإليقاع. اسم النشاط:

 :المقدمة
 ،للتظااهر أو التمثيال ًصاافر  تتيحفهي  ؛غير لفظية مهمة ةأدا  الحركة بالنسبة للتعلم د  تعالتهيئة والتحفيز: 

 ًماادائ وهام ،أو أن يقوماوا بقياادة الطاائرات كالديدان، ايزحفو أن  ولة، أيستطيعون أن يمشوا كالفي فاألطفال
 يستمتعون بهذه الخبرات. 

أدلاااة  اتباااعو ، حركياااة أنشااطة وا عاااداد ،الحركااة أنشاااطةفهاام الفااارص التعليميااة التاااي توفرهااا هاادف النشااااط: 
  حركية ناجحة. أنشطةموجهة لتحقيق 

 .االتعلم القبلي: مفهوم الموسيق
 .الصقو أقالم، و  ،وبالونات، (Flip Chart)ورق عرض ، و بطاقات اط:أدوات النش
 اإلجراءات:

مااا هااي الفاارص التعليميااة التااي توفرهااا  :بسااؤال المتاادربات ماان خااالل العصااف الااذهني الماادربقااوم ي  -
  .ومناقشتها مع المتدربات ،عرضالبدأ برصدها على ورق ؟ وياألنشطة الحركية ألطفال الروضة

  مجموعتين: إلىالمتدربات  يوزع المدرب  _
  ضاامن  ا،روضااته أطفااالمااع المتدربااة نفااذها تأنشااطة حركيااة  إعاادادعطااى مهمااة : تُ األولااىالمجموعااة

 قائمة حركات الجسم المختلفة.
  ها لتحقيق أنشطة حركية نتبعيالتي  اإلجراءاتالمجموعة الثانية: يطلب المدرب من المتدربات تحديد

 .ناجحة
 المتدربات. ومناقشتها مع األنشطةكل مجموعة بعرض  تيسقيقوم المدرب بتكليف من 
 (./ج2/ب، 2/أ، 2النشرات ) يعرض المدرب  _

 :التقويم
 انشااااطً  أعاااد ي ؛وفاااي ضاااوء حركاااات الجسااام المختلفاااة ،علاااى ماااا سااابق توضااايحه الموقاااف التقاااويمي: بنااااءً 
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 .األدلة الموجهة اتباععلى  الحرص، مع احركيًّ 
 .المالحظة :اإلستراتيجية

 .داة: التغذية الراجعةاأل
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 القصة والموسيقا.الموضوع الفرعي: 

  ة.دقيق 20النشااط:  مدة                     .(3) رقم النشاط:
 .الجلسة: الثانية    .وأدواته اوركن الموسيق ،أهداف التربية الموسيقية اسم النشاط:

 :المقدمة
 .طرح أسئلة ترتبط بمفهوم الموسيقى وأنواع اآلالت الموسيقية لتهيئة والتحفيز:ا

ف أدوات تعاار  و ف ركاان الموسااااايقى، تعاار  و ف أهااداف التربيااة الموساايقية لطفاال الروضااة، تعاار  هاادف النشاااط: 
 .  ركن الموسيقى

 أنواع اآلالت الموسيقية.و ، االتعلم القبلي: مفهوم الموسيق
 .اأدوات ركن الموسيقو  ،عرضالورق أدوات النشاط: 

 اإلجراءات:
 ،سااتمع السااتجابات المتاادرباتيو  ،أهااداف التربيااة الموساايقية لمرحلااة الروضااة عاانياار الماادرب تساااؤاًل يث -

 مجموعة من هذه األهداف وكتابتها على اللوح القالب.  إلىوالتوصل 
ويكتااب أسااماء األدوات علااى  ،المتاادربات تسااميتها إلااىويطلااب  ا،يعاارض الماادرب أدوات ركاان الموساايق_ 

 .األسماء لفًظا سليًماهذه يلفظن المتدربات  أنويتأكد ، عرضالورق 
 - فيهااا هااذه األدوات )الاانفخ ُتسااتخدمالمتاادربات توضاايح الطريقااة الصااحيحة التااي  إلااىيطلااب الماادرب _ 
 .تحقق أفضل النتائج وتضمن المحافظة عليهال...(  - الطرق و 
 الث مجموعات:يقسم المدرب المتدربات ث -

 ا.ترتيب األدوات في ركن الموسيقيتم كيف  توضحالمجموعة األولى: 
 اًل.متنق ًناكيف يمكن جعل هذا ركتوضح المجموعة الثانية: 
 .فيها تفعيل هذا الركن وكيفية إدارته يكون األوقات والمواقف التي  تبينالمجموعة الثالثة: 

 (.(Flip Chartعرض لاتوثيق ما توصلت إليه المجموعات على ورق  _
 .إجراء حوار ونقاش لعمل المجموعات _
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  /ب(.3)رقم  النشرةو  /أ(،3) النشرةعرض ملحق  _
 :التقويم

 .ثالًثا من أهداف التربية الموسيقية لطفل الروضة ي اذكر  ؛على ما سبق الموقف التقويمي: بناءً 
 .الحوار والنقاش :اإلستراتيجية

 .ةاألداة: التغذية الراجعة الفوري
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 القصة والموسيقا.الموضوع الفرعي: 

  ة.دقيق 30النشااط:  مدة            .(4) رقم النشاط:
  .الجلسة: الثانية خبراتي الموسيقية محوسبة.             اسم النشاط:

        
 :المقدمة

 ،والحركة بالمنهااج الاوطني التفااعلي المحوساب اأهمية ربط الموسيقالتهيئة والتحفيز: طرح أسئلة تتعلق ب
 .وبرمجية كيد سمارت

 هدف النشاط:
 .العام للمنهاج الوطني التفاعلي اإلطارالنتاجات الموسيقية الواردة في تعر ف  - 
 .تنفيذ أنشطة موسيقية من المنهاج الوطني التفاعلي المحوسب -
 .تحديد نوع الخبرة الموسيقية -
  .تنفيذ أنشطة موسيقية من برمجية كيد سمارت - 

 . امتالك مهارات استخدام الحاسوبالتعلم القبلي: 
المنهاااااج الااااوطني التفاااااعلي و  ،العااااام للمنهاااااج الااااوطني التفاااااعلي واإلطااااار، عاااارضالورق أدوات النشاااااط: 

 .شاشة عرضو  جهاز حاسوب،و  ،سمارت برمجية كيدو  المحوسب،
 اإلجراءات:

 :رب بتوزيع المتدربات ثالث مجموعاتالمديقوم  -
من  اختيار وحدتين إليهاويطلب  ،عطى اإلطار العام للمنهاج الوطني التفاعليتُ  األولى:المجموعة  

؛ نشاط موسيقي لكل وحدة منهما واختيارالمنهاج واستخالص النتاجات المطلوبة للخبرات الموسيقية، 
 .     جميعهن   المتدربات أمامتنفذه ل

 إليهاويطلب  عطى جهاز حاسوب مع برنامج المنهاج الوطني التفاعلي المحوسب،تُ  :وعة الثانيةالمجم
وكيفية تحقيقها لدى  مع تحديد الخبرة الموسيقية المطلوبة ،وحدات المنهاج إلحدىنشاط موسيقي  إعداد
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                             .المتدربات أمامثم عرض هذا النشاط  ،األطفال
اختيااار نشاااط موساايقي  إليهاااطلااب يُ و  عطااى جهاااز حاسااوب مااع برمجيااة كيااد ساامارت،تُ  :ة الثالثااةالمجموعاا
 .جميعهن   المتدربات أماموعرضه  الخبرات الموسيقية المتضمنة فيه، وتحديد

المحاور الثااني: الموسايقى  / بالمجال السادس )الجمالي( ة( المتعلق4)رقم  النشرةيقوم المدرب بعرض  -
 قاعي ضمن اإلطار العام للمنهاج الوطني التفاعلي.والتحرك اإلي

 :التقويم
 وتسجيل المالحظات. ،أثناء العرضفي الموقف التقويمي: متابعة المجموعات 

 .الحوار والنقاش :اإلستراتيجية
  .التغذية الراجعة الفورية األداة:
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 المنهاج الوطني التفاعلي. الموضوع الرئيس:

 .االقصة والموسيقموضوع الفرعي: ال
  ة.دقيق 20النشااط:  مدة        .(5) رقم النشاط:
 .الجلسة: الثانية       .الموسيقيةي خبرات مواصفات اسم النشاط:

 :المقدمة
 باآلليات المتبعة في تقديم الخبرات الموسيقية. لها صلةالتهيئة والتحفيز: طرح أسئلة 

 هدف النشاط: 
 .يستمتعون بالخبرات الموسيقية األطفالجعل  علىق تساعد ئاف طر تعر   -
.واالستفادة من  المتدربات،تبادل الخبرات بين  -  تجاربهن 

 أهمية التربية الموسيقية.و ، االتعلم القبلي: مفهوم الموسيق
  .أقالمو ، وورق العرضبطاقات، أدوات النشاط: 

 اإلجراءات:
 .يقسم المدرب المتدربات مجموعات -
التاااي تحااايط بتنفياااذ الخبااارة الموسااايقية لطفااال الروضاااة  العوائاااقالمجموعاااات رصاااد إلاااى طلاااب المااادرب ي -

 عرض.الوكتابتها على ورق 
تاحاة الفرصاة للمتادرب ،المجموعاة الكلياة أماامالمجموعات عرض نتائج العمال  إلىيطلب المدرب  -  اتوا 
بداء الرأي.ل  لنقاش وا 

ق تجعااال ائاااالمجموعاااات اساااتنتاج طر  إلاااىضاااوئها يطلاااب وعلاااى  ،_ يساااتعرض المااادرب العوامااال الساااابقة
 ويقوم بتدوينها على اللوح القالب. ،يستمتعون بدرس الخبرة الموسيقية األطفال

فااي العماال مااع األطفااال لتسااتفيد  خبااراتهنالمتاادربات عاارض قصااص ناجحااة ماان  إلااىيطلااب الماادرب  _
 ادة من هذه القصص.الدروس المستف إلىوالتوصل  ،ومناقشتها ،المجموعة الكلية منها

  .(5)رقم  النشرةعرض  _
 :التقويم
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 التقويم الختامي:
 ، واذكري مثااًل عليها.عر في الموسيقا -
حي أهمية ركن الموسيقا وأدواته في تبني أهداف التربية الموسيقية وتفعيلها. -  وض 

 
 االمتداد:

تكليف المتدربات بالرجوع إلى المراجع أدناه؛ إلعداد أنشطة تمثل المهارات التي يمكن تنميتها لدى 
 ية الموسيقية.األطفال: مهارات حركية، ولغوية، وفنية، ... من خالل الترب

 
 

 المراجع:
 
راليونيسيف،  -  (.األهل مع للعاملينتثقيفي  دليل) المبكرة الطفولة تطو 
التفااااعلي )الطبعاااة  الاااوطني للمنهااااج التااادريبي الااادليل ،(2008) والتعلااايم التربياااة وزارة فرياااق -

 .عمان األردن؛ األطفال، رياض لمعلماتالمطورة( 

مان للتعليم المبكر، العمل مع األطفال الصغار، ترجمة مركز إي ،(2006جودي، ) د. هير، -
 ان.عم  األردن:  ،األهلية للنشر والتوزيع

 

 

 

 

 

 

 

علاااى معلماااة الروضاااة مراعاتهاااا فاااي تقاااديم  ،ثالثاااة أماااور ي ذكااار ا ؛الموقاااف التقاااويمي: فاااي ضاااوء ماااا سااابق
 .الخبرات الموسيقية ألطفال الروضة

 .والقلم الورقة  اإلستراتيجية:
 .اختبار قصير  األداة:
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 طار النظري والنشراتاإل
 )الموسيقا(
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 /أ(1 رقم النشرة)

 
 أهمية استخدام اآلالت الموسيقية:

 

 اإلصغاءمهارات  تبني. 
 األصواتبين  تميز. 
 ينمع اتجاه في االموسيق توجه. 
 األصواتالطفل على اختبار  تساعد. 
 واألفكارالصوت لنقل المشاعر  تنظم. 
 الصاخب والهادئ، واألجش والناعم،  ينالصوت بين الفرق  بتعلم تصنيفية مهارات تطور

 .األخرى  واألصوات
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 /ب(1)النشرة رقم 
 أنواع اآلالت الموسيقية

 األكورديون 

 

وتتألف من منفاخ هوائي وأزرار أو مفاتيح شبيهة  ،كورديون هو اسم آللة موسيقية تحمل باليداأل   
 .بمفاتيح البيانو إلنتاج النغمات المختلفة

وكان من النوع الذي له أزرار، ولكن أول أكورديون له  ،1829كورديون في فيينا عام أنع أول ُص     
 بالبيانو وجد في إيطاليا. ةمفاتيح شبيه

 ،الضغطو ي السحب نتج صوتين مختلفين في حالتَ يُ فيه النوع األول كل مفتاح  :من اآللة اننوع يوجد   
 .الحالتين لتافي ك نفسه ينتج الصوت فيه ا النوع الثاني فكل مفتاحأم  

مجاله و إلنتاج الصوت،  فيهعتماده على تدفق الهواء اليصنف األكورديون ضمن اآلالت النفخية 
  .وكتافات ونصفأستة  الصوتي حوالي

  .ا المنفاخ فيصنع من الورق المقوى والقضبان المعدنيةأم   ،يصنع الجسم عادة من الخشب
 :طريقة العزف

ا يسبب تدفق الهواء مم   ؛ضغطهيسحب الطرف األيسر و وي ،العازف طرفي األكورديون بيديه يمسك     
  .اتيح لتوليد النغمات المختلفةضمن المنفاخ، وفي نفس الوقت فإنه يقوم بالضغط على المف
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  اإلكسيليفون 

 

 
في مختلفة الآلة موسيقية من آالت الطرق، تتألف من مجموعة من القضبان الخشبية أو المعدنية       
فيسمع منها نغمات  ؛صغيرتين ويطرق عليها بمطرقتين ،توضع على حامل وترتب مدرجة الطول،

  .مختلفة على هيئة الساللم الموسيقية
 .سطوانات معدنية مفرغة فيسمع لها رنينأوقد تركب الصفائح الخشبية على     

فريقيا عن طريق إطورت هذه اآللة في جنوب شرق آسيا حوالي القرن الرابع عشر، ثم وصلت اآللة إلى 
 .فريقيةإلمن اآلالت األساسية في الموسيقى اواستعملت هناك حتى أصبحت  ،مدغشقر
  .عرف باسم ماريمباو  األرق اء،فيما بعد، عرف اإلكسيليفون في أمريكا الالتينية عن طريق الزنوج      
في الموسيقى الشعبية في وسط  مهمًّاوأخذت دوًرا  ،1500حوالي عام أوروبا وصلت اآللة إلى     

  أوروبا.
على يد المؤلف الفرنسي كاميل سانت  ،1874ون في األوركسترا أول مرة عام خدم اإلكسيليفاستُ     
 .ساينز

  .فون ثالثة أوكتافات ونصف إلى أربعةيكسيلإليبلغ المجال الصوتي ل

 بيانو ال

             

يتم إصدار الصوت فيها من خالل المفاتيح التي تطرق على األوتار  ،هي آلة ذات مفاتيح     
ن كل عالمة موسيقية ناتجة عن اهتزاز إأن البيانو يشبه القانون من حيث  إلى تجدر اإلشارةو  ،المعدنية

http://www.es.all.biz/ar/g14424/
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 .ثالثة أوتار مشدودة على نفس التردد
 .سبعة أوكتافات وربعفمجالها الصوتي أم ا  ،سم 270يبلغ طولها 

  .1709با نتيجة لتطوير آلة الهاربسيكورد عام و وقد نشأ البيانو في أور  
وقد استخدمت في  ،الثامن عشر والتاسع عشر ينآلة البيانو آلة المؤلف الموسيقي في القرن د  وتع     

بيتهوفن و موتسارت  مثل ، منمن قبل العديد من مشاهير الموسيقى ،تأليف المقطوعات الموسيقية
 ،ويستخدم البيانو في فرق األوركسترا أو ضمن موسيقى الجاز أيًضا. رحمانينوفو وشوبان وليست 

 ،ويمكن العزف أن يتم بشكل إفرادي على البيانو ،من اآلالت امرافقة للكمان أو لغيره ستخدم آلةً يُ و 
 أراك عصي  "أن رياض السنباطي استخدم البيانو في عزف مقطوعات إفرادية سولو ضمن أغنية  وُيذكر
 .ألم كلثوم "الدمع

  دف  ال

                

 .إيقاعاتها األلحان واألنغام هو آلة اإليقاع المشهورة التي تصاحب
مشدود عليه جلد رقيق  ،طار من خشب خفيفإصنع على هيئة يُ  ،مستدير الشكل غالًبا الدف      

  .إذا زينت جوانبه صنوج نحاسية صغيرة لتحلية نقرات اإليقاع ويسمى بالرق  
الخفيف فينتج من ا الصوت نقرة تامة ينتج صوت يسمى دم أو تم، أم   عند النقر على وسط الدف      

  .دم دم دم تك دم دم تك ويسمى هذا الصوت تك ،النقر على طرف الدف
اوالدف آلة قديمة ج      ، واستناًدا إلى المكتشفات األثرية فالدف معروف في حضارتنا منذ األلف دًّ

قبل  2650م يعود تاريخها إلى عا ،بين النهرين وأقدم اآلثار عنه جاءت من بالد ما ،الثالث قبل الميالد
يمثل الرسم ثالث نسوة و وقد جاء هذا المشهد مرسوًما على جرة فخارية ملونة باللون القرمزي  ،الميالد

 .طة العصاسادائري بو  ينقرن على دف  
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 الدربكة

          

ن الدربكة هي إحدى اآلالت اإليقاعية المنتشرة في البلدان العربية وتركيا، وهي آلة قديمة عرفها البابليو 
  .قبل الميالد 1100والسومريون منذ عام 

ويشد على الطرف العريض منها سطح جلدي أو  ،يصنع جسم الدربكة من الخزف أو الخشب    
 .بالستيكي

وينقر على سطحها بكلتا يديه، ويتم النقر على وسط السطح أو  ،يمسك العازف الدربكة تحت ذراعه    
  .مستخدمين في اإليقاع دم تكعلى طرفه إلنتاج الصوتين المختلفين ال

وكذلك استخدمها المؤلف الموسيقي  ،1890في عام  أوبريت لهاستخدم هكتور برليوز الدربكة في     
 .1932دوريس ميلهاود في عام 

  ساكسفون ال 

                      

       
عى آدولف ساكس في الساكسفون هو إحدى آالت النفخ الشهيرة، اخترعه صانع آالت موسيقية يد     
 .1840عام 
ميحتوي جسم اآللة على عشرين ثقًبا يتم التحكم بها عن طريق مفاتيح،       بالمفاتيح على شكل  وُيتحك 

يستخدمان لرفع  انآخر  انثقب يوجد أيًضاو  ،طة األصابع الثالث األولى من كل يدسامجموعات بو 
  .لى أو إلى األسفل من الطبقة العاديةإلى األعواحًدا األصوات الناتجة عن اآللة أوكتاًفا 
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حسب الطبقة الصوتية التي ينتجها مثل ساكسفون سوبرانو  اتمن الساكسفون عدة أنواع ثم ةو      
ولجميع األنواع مجال صوتي يبلغ األوكتافين ونصف  ،وساكسفون آلتو وساكسفون تينور وغيرها

  .األوكتاف
وكتب العديد من المؤلفين الموسيقيين  ،1844ول مرة في عام الساكسفون في األوركسترا أ اسُتخدم     

 .أعمااًل موسيقية للساكسفون مثل بيرليوز وبيزية وشتراوس
وتزامن انتشاره مع  ،في الواليات المتحدة وال سي ماانتشر استخدام الساكسفون في القرن العشرين      

نذكر منهم شارلي باركر  ون،فون مرموقوظهر عازفو ساكس ،لها ًماوصار مالز  ،تطور موسيقى الجاز
 .ولستر يونغ
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 /ج(1)النشرة رقم 
 

 

 كيفية تقديم اآلالت الموسيقية واإليقاعية
يمكن استخدام اآلالت اإليقاعية خالل الخبرات الفردية أو الجماعية، وعليك أن تضعي قواعد      

ل اآلالت للعزف عليها. وفيما يأتي بعض االقتراحات الستخدام اآلالت الستخدامها قبل إعطاء األطفا
 الموسيقية واإليقاعية:

  سلمي اآلالت بهدوء؛ فهذا اإلجراء يمنع األطفال من اإلثارة مم ا يجعلهم يعطلون النشاط ومن
ن الطرائق التي تعمل جيًدا أن تختاري طفاًل واحًدا لتسليم اآلالت، وبذلك تمنعين األطفال م

 التصارع في محاولة لالستحواذ على اآلالت المفضلة.

  إذا كان لديك مجموعة متنوعة من اآلالت؛ فقدمي واحدة منها فقط في المارة الواحدة 

 )في كل مرة(. 

  وضحي لألطفال أنه يجب التعامل مع اآلالت بحرص وعناية؛ ولذا فإن اآلالت ستنتزع من
 األطفال الذين يسيئون استخدامها.

  أن تصبح اآلالت في أيدي األطفال، اسمحي لهم ببضع دقائق كي يجربوها، ومعظم بعد
األطفال يحب العزف على اآلالت فوًرا. استخدمي إشارة لحمل األطفال على التوقف، مثل قرع 

 الطبل أو رفع يدك.

  دو ري اآلالت بين األطفال بعد أن يكونوا قد جربوها؛ فهذا يعطي كل طفل الفرصة للعزف على
 جميع اآلالت.

بعد انتهاء النشاط، اطلبي إلى األطفال أن يعيدوا اآلالت التي بين أيديهم إلى الصندوق، أو الطاولة،  
 أو الرف الذي كانت فيه.
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 /أ(2)النشرة رقم 
 

 الفرص التعليمية التي تقدمها الخبرات الموسيقية لألطفال
 ألطفال:ينبغي أن توفر الخبرات الموسيقية الفرص ل

 .ليكتشفوا الطرائق الكثيرة التي تستطيع أجسامهم أن تتحرك فيها 

 .ليمارسوا توحيد الحركة مع اإليقاع 

 .ليكتشفوا أن كثيًرا من األفكار يمكن التعبير عنها من خالل الحركة 

 .ليتعلموا كيفية ارتباط الحركة بالحيز أو المكان، والوعي بالوقت، والوعي بالوزن 

فال يكيفون أنفسهم وفًقا ألنشطة الحركة بصورة طبيعية، وقد يشعر أطفال وبعض األط    
آخرون بأنهم أكثر وعًيا بالذات أو أكثر إحراًجا؛ ولكي تساعدي هؤالء األطفال، ابدئي بأنشطة 
ن معرفتك بنمط االستجابات التي تتوقعينها ستساعدك على التحضير  حركة قصيرة وبسيطة، وا 

 لذلك.
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 /ب(2)النشرة رقم  
 

 إعداد األنشطة الحركية
لكي تعد ي لألنشطة الحركية اختاري أو اًل نشاطك ضمن قائمة حركات الجسم المختلفة، وفق الجدول     

 اآلتي:

 
 هذه الحركات يمكن أن ُتضمن في مجموعة متنوعة من األنشطة الحركية.

 حركات الجسم
 حركات الجسم كاماًل  حركات اليد والذراع حركات اإلصبع

 االنحناء الحمل القص
 لوثبا التدوير )عمل دائرة( الطي  

 التسلق التصفيق اإلمساك
 الزحف اإلسقاط النقر

 الحبو اإلمساك القرص
 الرقص الرفع التأشير إلى

 العدو التخريم الثقب
 النط السحب السحب
 الوثب المد   الفرك

 الشقلبة الكنس التمليس
 الجري  التلويح التلقف
 االهتزاز  الوخز
 القفز  اللمس

 التزحلق  الطباعة
 جحالتأر   
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وفي الغرفة الصفية، يتعلم األطفال على نحو أفضل عندما يستطيعون أن يروا ويسمعوا، وبداًل         
من مجرد الشرح لهم، قد يتوجب عليك أن تمثلي حركات معينة، وكذلك فإن تعزيز الكلمات باألعمال 

 متعة أيًضا.يضيف ال
 

 أختي المتدربة:
 

من خالل أنشطة الحركة.  مم ا ال شك فيه أن األطفال يتعلمون االستكشاف والتعبير عن تخيالتهم      
وأحد األنشطة الحركية األولى التي ينبغي التركيز على االستماع لها هو نقر الطبلة. والطبلة هي اآللة 

إلى األطفال أن يصغوا إلى الطبلة وينتبهوا كيف تجعلهم  لبيالوحيدة الالزمة لهذا النشاط. أو اًل اط
يشعرون. أم ا األطفال في سن  السنتين، فعادة تكفي طبلة ثابتة واحدة، لكن مع األطفال األكبر سنًّا 
يمكنك أن تنوعي في اإليقاع: سريع، بطيء، ثقيل، ناعم، كبير، صغير، ثم اطلبي إليهم أن يستجيبوا، 

يركضوا، ويحبوا، ويتدحرجوا، ويمشوا، ويقفزوا، وينطوا، ويعدوا بسرعة. وبعد خبرات وشجعيهم على أن 
ا من أنشطة الحركة بموسيقى أو من دونها؛ والغرض هو  استخدام الطبلة، يمكن استخدام الكثير جدًّ

 تشجيع األطفال على استخدام أجسامهم ليعبروا عن أنفسهم.
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 /ج(2)النشرة رقم  
 

 تعليم الحركات:
في معظم األنشطة الحركية، ينبغي أن يشج ع األطفال على أن يستكشفوا ويعبروا عن طريقتهم في      

الحركة، ويمكن استخدام دف صغير ألسر انتباه األطفال قبل األنشطة وفي خاللها. والدفوف الصغيرة 
ا؛ إذ يمكن العزف عليها لتصدر أصواًتا عالية أو نا عمة، سريعة أو بطيئة، وبإمكانها أن تمثل مفيدة جدًّ

 حصاًنا يعدو بسرعة أو قطة صغيرة خائفة.
 

 :أدلة موجهة معينةولتحقيق أنشطة حركية ناجحة، عليك اتباع 
 .اختاري وقًتا عندما يكون األطفال هادئين ومرتاحين تماًما 
   من أي شيء، أم ا  حد دي حدود المكان. ويلزم أن يكون ثم ة مكان مفتوح على نحو كاف  وخال

 إذا كان المكان محدوًدا، فانقلي الكراسي واألثاث إلى الجوانب.

 .أخبري األطفال بأن عليهم التوقف عندما تتوقف الموسيقى 

  ،من أجل التنويع في الخبرات الحركية، وف ري وسائل مساعدة مثل األعالم الورقية، والبالونات
 والكرات، وأغطية الرأس، والشاالت.

 مي أنشطة حركية تتضمن أشرطة الكاسيت، وآالت اإليقاع، والتعليمات اللفظية.استخد 

 .اسمحي لألطفال بتعلم األنشطة من خالل تكرار العديد من الخبرات 

  اإلعياء والتعب. -عالمات  -توقفي قبل ظهور إشارات 

طفال أن وقد تودين أن يشارك األطفال في تخطيط بعض األنشطة الحركية، اطلبي إلى األ     
يقترحوا أنشطة حركية وأن يحضروا معهم إلى غرفة الصف أشرطة الكاسيت المفضلة لديهم، 

يمكن وضع الكاسيت في مركز الموسيقى، وهذا سيعطي األطفال الفرصة لإلصغاء إلى 
 الموسيقى مرة ثانية.
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 /أ( 3)النشرة رقم  

 
 مرحلة رياض األطفال فيأهداف التربية الموسيقية 

 واد  المختلفة.ية قدرة الطفل على التعبير الفني من خالل مجاالت المتنم 

  تنمية الناحية االجتماعية لدى الطفل بما يحقق المشاركة اإليجابية من خالل العمل الجماعي

  .الموسيقي

 نمية قدرة الطفل على االنضباط الذاتي واالمتثال للنظام واإلرشاداتت.  

  الطفلإشاعة البهجة والفرحة في نفس.  

  ًوحركة  ًفاوعز  ربط الطفل ببيئته عن طريق ممارسة ألوان من الموسيقى الشعبية المناسبة غناء

 .واستماًعا

 تنمية قدرة الطفل على اإلبداع واالبتكار.  

  شاعة السكينة لدى تحقيق التوازن النفسي بما تتيحه الموسيقى من فرص للتعبير والتنفيس وا 

  .الطفل

 لحس والحركةإيجاد التوازن بين ا. 

   موسيقيباألداء الإكساب الطفل بعض المهارات األولية في قراءة اللغة الموسيقية وترجمتها. 

  الروضة بمادة التربية الموسيقية ودعم العالقات بينها في في ربط الخبرات المقررة على الطفل

  .محيط الروضة وخارجها
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ما يناسبه في مجاالت التربية الموسيقية وتحقيًقا لهذه األهداف يراعى إشراك كل طفل ب     

 :عن طريقرفاقه في الصف التي يغلب عليها سمة النشاط لتأكيد اندماجه مع  ،المنوعة

لتربية اإلدراك الموسيقي  هم؛ألواًنا من الموسيقى الخفيفة التي تناسب األطفالاإلكثار من إسماع  -

 ونحو ذلك ،والقوة والضعف ة،لحدة والغلظوا ،بما يمكنهم من التمييز بين السرعة والبطء ،لديهم

. 

واستخدام اآلالت اللحنية لتأكيد  ،استخدام اآلالت اإليقاعية المختلفة في )الغرفة( لتأكيد اإليقاع -

  .النغم

  . وغيرها من الخبرات المقررة ،التعبير باألغاني واألناشيد المنوعة التي تخدم الخبرات اللغوية -

يقى ذات اإليقاع الواضح، يتساوى في ذلك الحركة الموجهة والحركة التعبير بالحركة مع الموس -

  .الحرة للفرد والجماعة

كما  ،عن فكرة أو موقف أو انفعال ،التعبير باإليماء ومالمح الوجه والحركة المرتبطة بالموسيقى -

 ".القصة الحركيةي "اف

  .االستعدادات والميول الموسيقية ورعايتهم ي الكشف عن ذو  -

بالقدر الذي  ،بما احتوته من قيم ومفاهيم ومهارات ،في تحقيق األهداف العامة للمرحلةإلسهام ا -

  .تتيحه مجاالت التربية الموسيقية

 .موسيقى هذه الشعوب وتذوقهالعن طريق االستماع  ،ف الشعوب المختلفة وسماتهاتعر   -
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 /ب(3)النشرة رقم  
 

 قى:الموجودة في ركن الموسي -األساسية  -األدوات 
 

 .دف  متوسط الحجم 

 
 .دف  بحجم كبير 

 
  مراكسزوج. 

 
 كبير حجمب مراكس. 

 
 مزوج كستانيت. 

 
 .مثلث صغير 

 
 .مثلث متوسط الحجم 

 
 بيضوي  بحجم مراكس. 

 
 .جرس يدوي 

 
 .تون بلوك 

 
 .إكسيليفون 

  
 .صندوق لألدوات الموسيقية 

 
 .مسجل 
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 (4نشرة رقم ال)
 .الجماليالمجال السادس: 
 .اإليقاعي والتحرك االموسيقالمحور الثاني: 

 النتاجات الخاصة النتاجات العامة
 :أن على قادًرا يكون  أن الطفل من يتوقع

 

يكتشف األصوات من حوله   -1
 ويميزها.

 يتوقع من الطفل أن يكون قادًرا على أن:
 يميز األصوات البشرية من األصوات  1-1

 الحيوانية، ويقلدها.
الحركات يميز األصوات التي تصدر عن  1-2

 الجسدية، ويقلدها.
يميز الصوت المحكي من الصوت الغنائي،  1-3

 ويقلده.
يعرف أن نوع الصوت يعتمد على المصدر  1-4

 الذي يخرج منه.
يميز األصوات الصادرة عن أدوات وأجهزة،  1-5

 ويسميها.
يميز نغمات األصوات وسرعتها  -2

تها. يقاعها وحد   وا 
درجاتها يميز النغمات وفًقا الختالف  2-1

 الصوتية، ويقلدها.
يميز السرعات البطيئة والسريعة في  2-2

 الموسيقى، ويقلدها.
يقلد أصواًتا موسيقية مختلفة اإليقاع والنمط  2-3

 سبق أن سمعها.
يميز الصوت الذي يصدر عن مصدر  2-4

واحد من الصوت الذي يصدر عن مجموعة من 
 المصادر: سيارة واحدة أو سيارات عدة في الوقت

 نفسه.
يستمتع بالموسيقا ويقدر جمالياتها،   -3

 منفرًدا أو مع أصحابه.
االستماع للموسيقا والغناء،  يظهر رغبة في 3-1

 فيطلبه بنفسه في أثناء لعبه أو نشاطه. 
يظهر رغبة في مشاركة زمالئه بأداء  3-2
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 األغاني واألناشيد التي يحبها، أو االستماع لها.
ر جماليتها، منفرًدا أو يستمتع بالموسيقا ويقد 3-3

مع أصحابه، من خالل لغة الجسد أو األصوات 
التي يصدرها بمصاحبتها، من مثل: التصفير، 

والتصفيق، والتحرك، والدندنة، والدق على 
 الخشب، ...

. 1-4 يوفق بين الحركة واإليقاع.  -4  يتحرك بتناغم مع اإليقاع على نحو حر 
رشادات يتحرك بتناغم مع اإليقاع حسب اإل 4-2

 التي سمعها.
يتحرك بطرائق مختلفة للتعبير عن   -5

 نفسه ومشاعره وما يدور حوله.
يؤدي وزمالؤه حركات جسدية معبرة تتناغم  5-1

والموسيقا التي يسمعها، معب ًرا عن نفسه ومشاعره 
 دونما خوف أو خجل.

يستخدم اآلالت اإليقاعية واآلالت   -6
 الموسيقية الموجودة حوله.

ببعض األشياء التي تخرج الصوت، يلعب  6-1
من مثل األوتار في اآلالت الموسيقية الوترية، أو 

 سطح الطبل، وغيرها.
يستخدم اآلالت اإليقاعية واآلالت الموسيقية  6-2

 إلصدار أصوات محدودة تخصه، أو يقلدها.
يستخدم اآلالت اإليقاعية أو الموسيقية  6-3

 حسب اإلرشادات التي يسمعها.
من األدوات والمواد  الموجودة في يصنع  6-4

 بيئته مجموعة موسيقية.
يربط بين حركة عصا الطبل من جهة  6-5

 وحركة الوتر أو الخيط .
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 (5)النشرة رقم 
 

 

 نصائح للمتدربة 
 

 إن دور المتدربة هو تشجيع التعبير الموسيقي لدى األطفال؛ لذا ننصحك بما يأتي:
 ألطفال بأنهم أحرار في أن يستكشفوا، ويغنوا، ويتحركوا مع الموسيقى.توفير بيئة يشعر فيها ا -

الغناء مع األطفال، وال داعي للخوف أو الخجل؛ فاألطفال الصغار ليسوا نقاًدا، ويستمتعون  -
 بسماعكم تغنون.

تعد  الحماسة عاماًل رئيًسا في تنفيذ خبرة إيجابية؛ ولذا فإن ابتهاجك بالموسيقى سيكون آسًرا  -
 وب األطفال، شاركيهم بوجه معبر وتذكري أن تبتسمي.لقل

تجن بي إكراه األطفال على المشاركة؛ فالغناء سلوك متعلم، وسواء كان الغناء فرديًّا أم جماعيًّا؛  -
فإنه يحتاج إلى بعض الشجاعة؛ ففي سن  خمس سنوات، سيكون معظم األطفال مرتاحين 

 شاركة.للغناء وحدهم؛ إذ يشعرون بأنهم مستعدون للم

 الموسيقى ال يتوجب تقديمها في وقت ومكان محددين، بل يجب أن تقدم طوال اليوم. -

إن األطفال غير المشاركين يحتاجون إلى وقت أطول ليشاركوا في األنشطة الموسيقية؛ ولذا  -
يجب التعامل مع مثل هؤالء األطفال في أثناء األنشطة الحركية. ابتسمي في وجوههم، وتناولي 

عالمة  -بطء، وحركيها مع اإليقاع، ثم استمري بتشجيعهم على المشاركة بإيماء رأسااااك أيديهم ب
 واالبتسام لهم، مظهرًة لهم موافقتك وتحمسك. -على الموافقة 

عند اختيارك أغاني األطفال، راعي مرحلتهم العمرية، وقدراتهم، وميولهم، والبساطة هي المفتاح  -
 ل الصغار فهي التي:لذلك. أم ا أفضل األغاني لألطفا

 .تروي قصة 
 .لها إعادة متكررة 
 .لها مفردات مناسبة من الناحية النمائية 
 .لها إيقاع محدد بوضوح 
 .لها مدى ال يزيد على ثمانية أبيات 
 .لها إيقاع يعرفه األطفال أو يستطيعون تمثيله إيمائيًّا 
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 حادي عشراليوم التدريبي ال
 ومهارة العد  مهارات الحساب الرئيسة 

 المقدمة

وكلما كان الطلبة أكثر مرونة ومهارة في استخدام ، إن فهم األطفال لألعداد متجذ ر في عملية العد
استراتيجيات العد المتنوعة، كلما أصبح من األرجح أن يستخدموا استراتيجيات عد  عالية المستوى في 

 (.Fosnot, 2005عد  مجموعات من األشياء" )
يوفر ، والعمليات الحسابية المختلفة كما و إعطاء معًنى وفهًما لعملية الضربيساعد العد القفزي على  

 العد التصاعدي والتنازلي األساس والقاعدة إلستراتيجيات الجمع والطرح والقسمة.
 إذ تتوزُع فعالياته على ثالث جلسات  على النحو اآلتي: .األولنرحُب بكم في جلسات اليوم التدريبي  

، والمهارات الفرعية ايتم التحدث عن مهارات الحساب والمكونات األساسية فيهالجلسة األولى: س
 الخاصة بكل مهارة على حدة.

في هذه الجلسة سيتعرف المشاركون على مفهوم العد ومهاراته الفرعية مهارة العد، الجلسة الثانية: 
 مرونة ودقة وكفاءة.ومعرفة متى وكيف تستخدم بطريقة مالئمة للموقف، وامتالك مهارة تطبيقها ب

: سيتعرف المشاركون في هذه الجلسة تطبيقات مهارة العد واتقانها من خالل الدراسة ثالثةالجلسة ال
  .الذاتية وتطبيق المهارات

 النتاجات العامة 
 المشاركين اآلتي: تعرف -

 المهارات األساسية في الحساب.  -
 .مفهوم العد   -

 النتاجات الخاصة 
 :اآلتين يالمشارك تعر ف -

 المهارات األساسية في الحساب.  -
 لمهارة العد.المهارات الفرعية  -

 تمييز المشاركين بين العد النمطي والعد الحسي. -
 تطبيق المشاركين تدريس مهارات العد بإتقان. -
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 حادي عشراليوم التدريبي ال

  األولىالجلسة 
  األساسية مهارات الحساب

 
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 مهارات الحساب األساسية للصفوف المبكرة.ين المشاركتعرُّف   -

 
  النتاجات الخاصة

 مفهوم الحساب. المشاركين توضيح  -
 المشاركين ما يأتي: تعرُّف  -

 مهارات الحساب األساسية للصفوف المبكرة.  -
 مهارات الحساب الفرعية وتطبيقاتها.  -

 

 

 

 

 



308 

 

 
رةالموضوع الرئيس: مقدمة في مهارات الحساب األساسية للصفوف ا  .لمبك 

 الموضوع الفرعي: معرفة مهارات الحساب األساسية
 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                          1رقم النشاط: 

  األولى الجلسة:       اسم النشاط: مهارات الحساب األساسية.                                          
 دقائق( 10:                                                                                   )التهيئة والتحفيز

يستمع المدرب/اة  يطرح السؤال اآلتي: ما أهمية الحساب في حياتنا اليومي ة؟( و 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 ول السؤال المطروح. ح اإلجابات المشاركين ويدير نقاشً 

 هدف النشاط: 
 مهارات الحساب األساسية. يتعرف المشاركون  -

 التعل م القبلي: 

 معرفة المفاهيم األساسية في الحساب. -
 أدوات النشاط: 

  تخطيط، ملف المعلم لمادة الرياضيات. ورق عرض، جهاز عرض، الصق ورقي، أقالم
 استراتيجية تنفيذ النشاط: 

 . (شارك– ناقش –فكر يجية )استراتتعلم جماعي، 
 دقيقة( 30:                                                                                           )اإلجراءات

 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 يوز ع المدرب/اة المشاركين في مجموعات. -
 : ما مهارات الحساب األساسية، برأيك؟ اآلتي سؤالويطرح ال (5ب/اة الشريحة رقم )يعرض المدر  -
م المدرب/اة لكل مجموعة ورقة عرض واحدة، وأقالم تخطيط، والصق ورقي.  -  يقد 
يطلب المدرب/اة من المشاركين العمل بشكل فردي على تحديد مهارات الحساب األساسية، ويقوم كل مشارك  -

من المجموعة ما تم تحديده من مهارات الحساب األساسية، ومنها يتم مشاركة المجموعة بالعمل مع زميله ض
 دقيقة( 20)                                الكلية بمهارات الحساب األساسية وكتابتها على ورقة اللوح القال ب.

ة التدريب، بحيث يقوم من مهارات الحساب األساسية في مكان بارز في قاع نتائج العملالمجموعات  عرضت -
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 مشارك واحد من كل مجموعة بعرض نتائج عمل مجموعته.
 دقيقة( 20)                                                    يعق ب المدرب/اة على نتائج عمل المجموعات. -
حً 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  مهارات الحساب األساسية. ا( موض 
ح كل مهارة من مهارات7ة رقم )يعرض المدرب/اة الشريح - األساسية والمهارات الفرعية الخاصة  الحساب ( ويوض 

 بكل منها. 

 ملف المعلم لمادة الرياضيات إلطار النظري والنشرات:ا
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 حادي عشراليوم التدريبي ال

 الجلسة الثانية

 العد ومهاراته الفرعية
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 ين اآلتي:المشاركتعرُّف  -

 .مفهوم العد   -
 . مهارات العد  الفرعية -

 ي.مطي والحس  مهارات العد الن  المشاركين لتطبيق  -
 
 

 النتاجات الخاصة
 تعر ف المشاركين اآلتي: -

 .مفهوم العد    -
 .العد  الفرعية مهارات -

 الحسي بإتقان. النمطي والعد   بين العد   تمييز المشاركين -
 ة بإتقان.الفرعي   مهارات العد   تطبيق المشاركين تدريس -
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رة. الموضوع الرئيس:  مهارة العد للصفوف المبك 
 مهارات العد الفرعية.  الموضوع الفرعي:

                                                                                         2.1 رقم النشاط:
                                                                                                                  ومهاراته الفرعية  العد   اسم النشاط:

              دقيقة(                                                         50) زمن النشاط:   
  الثانية الجلسة:

 دقائق( 5)                                                                                   التهيئة والتحفيز
يستمع المدرب/اة ألناشيد المشاركين ثم يشير إلى   .تكليف المشاركين بذكر أنشودة يستخدمها في تعليم العد لطلبته

يمث ل نمط معي ن في العد يختلف  أن هذا األسلوب في العد يعتبر مهارة من مهارات العد ويسم ى العد النمطي كونه
                                           في كل مرة )حسب نمط العد المطلوب( وهي مهارة أساسية يمتلكها غالبية المعلمين عند تدريس العد.

 هدف النشاط
 يتعر ف المشاركون اآلتي: -

 مفهوم العد النمطي ومهاراته الفرعية.  -
 راته الفرعية.مفهوم العد الحسي ومها -

 ي.تطبيق مهارات العد النمطي والحس   -
 المهارات األساسية في الحساب. التعل م القبلي:
، ملف المعلم لمادة الرياضيات، حبات فاصولياء )كبيرة الحجم( أو Data Show) :  جهاز العرض )أدوات النشاط

ها.  أي محسوسات يمكن عد 
 ، النمذجة، التأمل.(شارك-ناقش -فكراستراتيجية ) استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات
  دقائق( 10)المقدمة:                                                                                           

                                                                           ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
ر المدرب/اة المشاركين بمهارات الحساب األساسية التي تم مناقشتها في اليوم السابق - ويشير أنه سيتم  ُيذك 

 خالل هذا اليوم وبقية المهارات في األيام اآلتية. ي(مناقشة مهارة  )العد النمطي والحس  
 ويستمع إلجاباتهم. دير النقاش مع المشاركين حول السؤالين ( وي4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )  -
 وعرض قائمة بالمهارات الفرعية للعد النمطي والحسي. (5)يقوم المدرب/اة بعرض الشريحة رقم   -
يطرح السؤال اآلتي على المشاركين: برأيكم إذا سألنا الطلبة عد  مجموعة و ( 6يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
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، يتناقش المشاركون في شارك-ناقش-استراتيجية فكر باستخدام اء، ما الذي تتوقع رؤيته؟كبيرة من األشي
 اإلجابة.

نمذج ي)عد مجموعة كبيرة من المحسوسات( ( لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان 7يعرض المدرب شريحة رقم ) -
 دقيقة( 15)                                              .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها كيفية 

 .( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض8يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ) -
 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟ -
 ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ -

ها تنفيذ االستراتيجية بطريقتين مختلفتين، إما العمل مع هنا يوضح المدرب/اة أن المعلمة يمكنمالحظة: 
مجموعة صغيرة وباقي المجموعات تعمل على مهام أخرى ثم تكرر المعلمة نفس النشاط مع باقي المجموعات. 
أو تعمل المعلمة مع مجموعة صغيرة على مرأى من باقي المجموعات ثم يتوزع طلبة المجموعة على باقي 

 مع المجموعة على مهمة أخرى تحاكي المهارة الفرعية. المجموعات ويعملون 
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -
 برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ -
ل ألهمية مالحظة:   هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى  التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوص 

 التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.التقدير مع مالحظة أن المعلمة استخدمت 
نمذج كيفية ي( العد باستخدام أجزاء الجسم)( لعرض فيديو لمهارة العد بعنوان 9يعرض المدرب شريحة رقم ) -

 دقيقة( 15)                                                     .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها 
 .( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض10اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم )يستعرض المدرب/ -

 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟ -
 ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ -
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -
 برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ -

ل ألهمية العد هنا يقمالحظة:  وم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى  التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوص 
في مجموعات مع مالحظة أن الجسم ال يحتوي على مجموعات ثالثية أو رباعية، وبالتالي العد في مجموعات 

ضا أن المعلمة استخدمت التفكير ا، وال يساهم في تطوير فهم الطالب. ونالحظ أيثالثية أو رباعية ال يعد طبيعيً 
 الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.

 
 

 دقائق( 5)                                    التأمل.                                                   -
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لو الهم: ، وسؤ في المشهدين السابقين( وُيكلف المشاركين بتأمل ما حدث 11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم )
 كنت مكان المعلمة، ما اقتراحاتك للتحسين؟

 
 ار النظري والنشرات:اإلط
- Young Mathematicians at Work: Constructing Number Sense, Addition, and 

Subtraction by Catherine Twomey Fosnot .2005 
 .11-3ملف المعلم لمادة الرياضيات: الصفحات من  -

http://www.amazon.com/Catherine-Twomey-Fosnot/e/B001I9OLJS/ref=dp_byline_cont_book_1
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 الحساب األساسية. ات: مهار الموضوع الرئيس
 : العد  ومهاراته الفرعية.الموضوع الفرعي

 دقيقة( 30ط: )زمن النشا                                                                   2,2 رقم النشاط:
  الثانية: الجلسة العد ومهاراته الفرعية.                                                 اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
 يقوم المدرب/اة بتذكير المشاركين بالنشاط الذي ُأنجز في اليوم السابق. -

 هدف النشاط
. ينمذج المشاركون تدريس -  مهارات العد 

 لقبلي: التعل م ا
 ومهاراته. معرفة العد   -

المعلم لمادة  ، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط، ملفData Show)جهاز العرض) أدوات النشاط:
 الرياضيات.

 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل.استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 اإلجراءات:

 دقيقة( 30)                                        المرحلة األولى: دراسة ذاتية                                 
يكل ف ، تتناسب مع عدد المهارات الفرعية مجموعات م المشاركين إلىقس  يُ ( و 12يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

)العد واحدات، أغاني  للرياضيات رشادياإل ملف المعلمكل مجموعة بقراءة مهارة من المهارات المرتبطة بالعد من 
، العد القفزي، بطاقات األعداد، العد في مجموعات صغيرة لمحسوسات بشكل فردي، حذف عدد من وأ لحان العد 

 المحسوسات من المجموعة، التقدير والعد واحدات(.
ح تعليمات النشاط كاآلتي: 13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -  ( التي توض 

اصة بهم )يحاكي المواقف التي تم عرضها في المشاهد كل مجموعة بإعداد موقف صفي لتقديم المهارة الخ تقوم -
 دقائق. 3السابقة( بحيث ال تستغرق أكثر من 

على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصة (، 14يعرض المدرب الشريحة رقم ) -
 بهم وعرض نموذج الموقف الصفي أمام زمالئهم.
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 رحادي عشاليوم التدريبي ال

 الثالثةجلسة ال

 العد  تطبيقات مهارة 
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 . تطبيق المشاركين تدريس مهارة العد -
 
 

 النتاجات الخاصة
 بإتقان. بخطوات واضحة مهارات العد الفرعيةتدريس  تطبيق المشاركين -
 



316 

 

 
 الحساب األساسية.ات : مهار الموضوع الرئيس
 : العد  ومهاراته الفرعية.الموضوع الفرعي

 دقيقة( 80زمن النشاط: )                                                                           3 رقم النشاط:
  الثالثة: الجلسة       التطبيق.                                       -العد ومهاراته الفرعية اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
 النشاط السابقالذي ُأنجز في  ر المشاركين بالنشاطيقوم المدرب/اة بتذكي. 

 هدف النشاط
- .  تطبيق مهارات العد 

 التعل م القبلي: 
- .  هارات العد.ممعرفة العد 

  أدوات النشاط:
 ، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط،  ملف المعلم لمادة الرياضيات.Data Show) جهاز العرض)

 استراتيجية تنفيذ النشاط: 
 جة، مجموعات عمل، التأمل.النمذ

 اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

   )دقيقة 60)              المرحلة الثانية: العرض                                                                  
تقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديم س( حيث 3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 دقائق لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي( 10نموذج الموقف الصفي. )كل مجموعة لها 
 تؤجل االستفسارات حتى االنتهاء من العرض.و تراقب باقي المجموعات المجموعة التي تعرض  -

 دقيقة( 20)                                                                     المرحلة الثالثة: التأمل            
جابة استفسارات و  (4بعرض الشريحة رقم ) يقوم المدرب/اة - التأمل في ما تم عرضه من قِّبل المجموعات وا 

 المشاركين.
 11-3ملف المعلم لمادة الرياضيات، الصفحات من  :اإلطار النظري والنشرات
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 عشر ثانييوم التدريبي الال
 ومهارة حل األسئلة مهارة التالعب باألعداد

نهم مك  األعداد والعملي ات عليها واستراتيجي ات الحساب التي تُ  في الجلسات الثالث القادمة سنتحدث عن
وتطبيقاتها داخل الغرفة  لحسابيةمن إجراء العمليات الحسابية بطالقة وفاعلي ة. سنتحدث عن المسائل ا

 لصفية وفي الحياة اليومية. ا

في هذه الجلسة على مهارة التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية،  يتعرف المشاركون سالجلسة األولى: 
حيث سيتعرف المشاركون إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات التالعب باألعداد واجراء مجموعة 

قدر كبير من الممارسة الستخدام هذه واسعة من العمليات الحسابية ذهنيًّا وبشكل يومي  وتوفير 
ل للحل بأكثر من طريقة  االستراتيجيات التي يالحظ من خاللها الطلبة أن بمقدورهم التوص 

ما تبقى من مهارات فرعية للتالعب باألعداد وتطبيقاتها  الجلسة الثانية: سيتعر ف المشاركون على
 العملية.

 ة حل المسائل ومهاراتها الفرعية.الجلسة الثالثة: سيتعرف المشاركون على مهار 

 
 النتاجات العامة للجلسة

 تعرف المشاركين مفهوم المهارات اآلتية: -
 مهارة التالعب باألعداد. -
 مهارة حل المسائل الحسابية. -

 اآلتيةمهارات المشاركين للتطبيق  -
 .ومهاراتها الفرعيةالتالعب باألعداد  -
  حل المسائل الحسابية ومهاراتها الفرعية. -
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 النتاجات الخاصة
 تعر ف المشاركين لمفهوم المهارات اآلتية: -
 مهارة التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. -
 مهارة حل المسائل ومهاراته الفرعية. -
 نمذجة مواقف صفية للمهارات الفرعيةاآلتية: -

 التالعب باألعداد.  -
 حل المسائل الحسابية. -
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 عشر يثاناليوم التدريبي ال
 األولىالجلسة 

 مهارة التالعب باألعداد
 
 

 النتاجات العامة للجلسة 
 تعر ف المشاركين اآلتي: -

 .مفهوم التالعب باألعداد  -
 . التالعب باألعداد الفرعية مهارات -

 .الفرعية مهارات التالعب باألعدادالمشاركين لتطبيق  -

 
 النتاجات الخاصة

 عب باألعداد في الصفوف المبكرة.مهارات الفرعية للتالالمشاركين للف يتعر  -
 لتالعب باألعداد.الفرعية لمهارات نمذجة المشاركين لمواقف صفي ة لل -
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 الحساب األساسية. ات : مهار الموضوع الرئيس
 : التالعب باألعداد ومهاراته الفرعيةالموضوع الفرعي

 دقيقة( 50) زمن النشاط:                                                                         1.1 رقم النشاط:
  األولى: لجلسةالمهارات الفرعية للتالعب باألعداد.                                          ا اسم النشاط:

 دقائق( 5:                                                                                      )التهيئة والتحفيز
يطرح المدرب/اة المسألة اآلتية على المشاركين، ويطلب منهم حل ها دون تقديم  (،4الشريحة رقم )يعرض المدرب/اة  -

ؤال اآلتي: ما األخطاء المفاهيمية التي من الممكن أن يرتكبها الطلبة خالل سأي مقترح للمساعدة طارًحا عليهم ال
 حل المسألة؟

6+8+       =4  
6×5       =×10 

 هدف النشاط
 تعر ف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة.  -
 .تطبيق مهارات التالعب باألعداد -

 التعل م القبلي: 
 مهارات العد. -

 ، ورق العرض، ملف المعلم لمادة الرياضيات.Data Show) جهاز العرض ) أدوات النشاط:
 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل. استراتيجية تنفيذ النشاط:

 إلجراءات:ا
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة.3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

                                               دقائق( 5)                              المقدمة:                                                                
  (.4ويعرض الشريحة رقم )اجعة  مفهوم التالعب باألعداد والمهارات الفرعية المرتبطة به يقوم المدرب/اة بمر  -
نمذج كيفية ي( حقائق الضرب)( لعرض فيديو لمهارة التالعب باألعداد بعنوان 6يعرض المدرب/اة شريحة رقم ) -

 دقيقة( 15)                                                       .مع الطلبة في الغرفة الصفيةالتدرب عليها 
 .( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض7يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ) -
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 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟  -
 استخدمتها المعلمة في الموقف الصفي؟ما االستراتيجية التي   -
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة.  -
 برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ -

 

ل ألهمية تطوير الطالقة  هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلىمالحظة:  التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوص 
رب مع التركيز على التأكد من فهم الطلبة لحقائق الضرب وليس مجرد حفظها، اإلجرائية للطلبة فيما يتعلق بعملية الض

 مع مالحظة أن المعلمة استخدمت التفكير الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.
(  100، 100، 10)اإلكمال إلى ( لعرض فيديو لمهارة التالعب باألعداد بعنوان 8يعرض المدرب/اة شريحة رقم ) -

 دقيقة( 15)                                           .مع الطلبة في الغرفة الصفيةب عليها التدر نمذج كيفية ي
 .( ويدير النقاش حول الفيديو المعروض9يستعرض المدرب/اة األسئلة الواردة في الشريحة رقم ) -

 ما المهارة الفرعية الظاهرة في هذا الفيديو؟ -
 في الموقف الصفي؟ ما االستراتيجية التي استخدمتها المعلمة -
 اذكروا التسلسل في خطوات تنفيذ الحصة. -
 برأيكم ما الغاية من هذا التسلسل؟ -

 

لمالحظة:  ألهمية تطوير مهارات  هنا يقوم المدرب/اة بتوجيه المشاركين إلى التسلسل الذي اتبعته المعلمة بغاية التوص 
 ر الناقد في التسلسل في طرح األسئلة.أساسية للجمع والطرح ونالحظ أيضا أن المعلمة استخدمت التفكي

 
 دقائق( 10)                                            التأمل.                                                 

فكر لو كنت مكان ، وسؤالهم: ما حدث في المشهدين السابقين ( ويكلفهم بتأمل10يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 ما اقتراحاتك للتحسين؟ المعلمة،

 
 .54إلى  26ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  اإلطار النظري والنشرات:
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 الحساب األساسية. ات مهار  الموضوع الرئيس:
 التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. الموضوع الفرعي:

 دقيقة( 30) زمن النشاط:                                                                         1,2 رقم النشاط:
  األولى الجلسة:                 .                          المهارات الفرعية للتالعب باألعداد اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
 تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. -

 هدف النشاط
 الفرعية للتالعب باألعداد للصفوف المبكرة.  تعر ف المهارات -
 .تطبيق مهارات التالعب باألعداد -

 التعل م القبلي: 
 مهارات العد. -

 ، ورق العرض، ملف المعلم لمادة الرياضيات.Data Show) جهاز العرض ) أدوات النشاط:
 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل. استراتيجية تنفيذ النشاط:

 اإلجراءات:
 دقيقة( 30)                                                      األولى: دراسة ذاتية                   المرحلة 

تتناسب مع عدد المهارات الفرعية ويكل ف  مجموعات م المشاركين إلىقس  يُ (، و 11يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
رشادي )الحساب باألعداد من اإل الملفباألعداد من  كل مجموعة بقراءة مهارة من المهارات المرتبطة بالتالعب

 100و 10، المضاعفة والتنصيف، الحمل با1000و 100و 10منزلة واحدة، الحساب ضمن مضاعفات 
 (.1000و

 ( التي توضح تعليمات النشاط كاآلتي:12يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
بهم )يحاكي المواقف التي تم عرضها في  بإعداد موقف صفي لتقديم المهارة الخاصة تقوم كل مجموعة  -

 دقائق. 3المشاهد السابقة( بحيث ال تستغرق وقت أكثر من 
 ( ويستمع لعرض المجموعات.13يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
يجب على كل مجموعة أن تكون مستعدة لتعريف المشاركين على المهارة الخاصة بهم وعرض نموذج الموقف  -

 الصفي أمام زمالئهم.



323 

 

 ي عشرثاناليوم التدريبي ال
 الجلسة الثانية

 التالعب باألعداد
 

 النتاجات العامة للجلسة:
 

 تطبيق مهارات التالعب باألعداد الفرعية. -
 
 
 

 النتاجات الخاصة:
 

 تعر ف مفهوم التالعب باألعداد للصفوف المبكرة. -
 نمذجة مواقف صفي ة للمهارات الفرعي ة للتالعب باألعداد -
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 مهارات الحساب األساسية. رئيس:الموضوع ال

 التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. الموضوع الفرعي:
 دقيقة( 80) زمن النشاط:                                                                             2رقم النشاط:
 الثانية الجلسة:           السابق          استكمااًل للنشاط المهارات الفرعية للتالعب باألعداد اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
 تذكير المشاركين بمفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. -

 هدف النشاط
 .تطبيق مهارات التالعب باألعداد -

 التعل م القبلي: 
 مهارات العد. -

  أدوات النشاط:
 دة الرياضيات.، ورق العرض، ملف المعلم لماData Show) جهاز العرض )

  استراتيجية تنفيذ النشاط:
 النمذجة، مجموعات عمل، التأمل.

 اإلجراءات:
 ( موضًحا النتاجات العامة والخاصة للجلسة التدريبية.2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

   )دقيقة 60)                 المرحلة الثانية: العرض                                                              
تقوم كل مجموعة بعرض المهارة الخاصة بها أمام المشاركين وتقديم ( حيث 3يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 .دقيقة لشرح المهارة وتقديم الموقف الصفي( 15نموذج الموقف الصفي. )كل مجموعة لها 
 نتهاء من العرض.إلباقي المجموعات تراقب المجموعة التي تعرض تؤجل االستفسارات حتى ا -

 دقيقة( 20)             المرحلة الثالثة: التأمل                                                                 
جابة ( 4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) - يقوم المدرب/اة بالتأمل في ما تم عرضه من قِّبل المجموعات وا 

 استفسارات المشاركين.
 .54إلى  26ملف المعلم لمادة الرياضيات الصفحات من  :ي والنشراتاإلطار النظر 
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 عشر ثانياليوم التدريبي ال
 الجلسة الثالثة

 مهارة حل المسائل الحسابية
 
 

 
 النتاجات العامة للجلسة:

 
 المشاركين اآلتي:ف تعر   -

 مفهوم حل المسائل -
 .لمهارة حل المسائل الفرعية المهارات  -

 رات الفرعية الخاصة بحل المسائل في الغرفة الصفية.لمهاالمشاركين لتطبيق  -
 
 

 النتاجات الخاصة:
 تعر ف المشاركين مفهوم حل المسائل، والمهارات الفرعية لها.  -
 بإتقان: اآلتية لية تدريس المهارات الفرعية لحل المسائل الحسابيةآل المدرب/اة نمذجة -

 ) التغير(. –الجمع والطرح  -
 ة(.) الصفوف واألعمد -الضرب -
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 : حل المسألة الحسابيةالموضوع الرئيس
 الصفوف واألعمدة( –التغير، الضرب  –: )الجمع والطرح الموضوع الفرعي

دقيقة( 08زمن النشاط: )                                                                       3 رقم النشاط:  
  الثالثة: الجلسة                                               مهارات حل المسألة       اسم النشاط:

 التهيئة والتحفيز
يقوم المدر ب/اة بتعريف المشاركين بمفهوم المسألة الحسابية، وأهمية حل المسائل الحسابية في تعليم وتعلم الرياضيات 

 دقائق( 5)                                         والحياة العملية.                                                

 ف النشاطاهدأ 
 يتعرف المشاركين اآلتي: -

 مفهوم حل المسائل الحسابية  -
 .لمهارة حل المسائل الحسابية مهارات الفرعيةال -

 وهي: آلية تطبيق بعض المهارات الفرعية لحل المسألة الحسابية في الغرفة الصفية ينمذج المدرب/اة -
 ) التغير(. –والطرح الجمع  -
 ) الصفوف واألعمدة(. -الضرب -

 التعل م القبلي: 
 مفهوم العد ومهاراته الفرعية. -
 مفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية. -

، ورق العرض، الصق ورقي، أقالم تخطيط، ملف المعلم ، فيديو، سماعاتData Showجهاز العرض أدوات النشاط:
 لمادة الرياضيات.

 ، المناقشة، مجموعات عمل، التأمل.ة تنفيذ النشاط: فيديواستراتيجي
 دقائق(                                  5)                                                مقدمة:                                   اإلجراءات:

 ة للجلسة التدريبية.                                                                                     ( موضًحا النتاجات العامة والخاص2يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
ر المدر ب/اة المشاركين ب -  مفهوم العد ومهاراته الفرعية ومفهوم التالعب باألعداد ومهاراته الفرعية.                   ُيذك 
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 لمقصود بمهارة حل المسائل؟يطرح المدرب/اة السؤال اآلتي: ما ا -
 ( الخاصة بالتعريف بمهارة حل المسائل. 3يستمع المدرب/اة إلجابات المشاركين ثم يعرض الشريحة رقم ) -
 ( ويطرح السؤال الوارد فيها على المشاركين: ما أهمية حل المسائل الحسابية؟       4يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -
 –الجمع والطرح لعرض الفيديو التدريبي بعنوان )حل المسائل الحسابية،( 5) يعرض المدرب/اة الشريحة رقم -

 دقائق( 5)ر(.                                                                                     التغي  
 20)ي تم  عرضه.( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذ6يعرض المدرب الشريحة رقم ) -

 (                                                                                   دقيقة
مع المشاركين حول المشهد التمثيلي الذي تم عرضه يتم من خالله الوصول إلى تعريف  اً يدير المدرب/اة  نقاش -

 اآلتية: المهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خالل مناقشة النقاط
 برأيكم ما االستراتيجية التي استخدمها المعلم/اة في المشهد التمثيلي؟ -
 ة الكساب الطلبة المهارة؟/اما أهمية التسلسل الذي اتبعه المعلم -
 ة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة/الو كنت مكان المعلم -
لرياضيات حول آلية إدارة نشاط حل من ملف المعلم لمادة ا 75إلى  72يشير المدرب/اة إلى الصفحات من  -

 المسألة الحسابية في الصف.
الصفوف  –الضرب –الحسابي ةلعرض الفيديو التدريبي بعنوان )حل المسألة ( 7يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 دقائق( 5)       واألعمدة(.                                                                         
 20).( ويطرح األسئلة الواردة فيها إلدارة النقاش حول الفيديو الذي تم  عرضه8يعرض المدرب/اة الشريحة رقم ) -

 (دقيقة
يناقش المدرب/اة المشاركين، بحيث يتم من خالله الوصول إلى تعريف المهارة الفرعية وكيفية تطبيقها من خالل  -

 مناقشة النقاط اآلتية:
 التي استخدمتها المعلم/اة في المشهد التمثيلي. برأيكم ما االستراتيجية  -
 ما أهمية والتسلسل  الذي اتبعته المعلمة الكساب الطلبة المهارة؟. -
                                                        لو كنت مكان المعلمة كيف يمكن أن تقوم بتدريس هذه المهارة؟.                                                                      -
( من ملف 75-73ويربط ما تم مناقشته مع ما هو موجود في صفحة ) يستمع المدرب/اة إلجابات المشاركين -

 دقائق( 10)                                                            المعلم لمادة الرياضيات.            
 دقائق( 10)                                                              التأمل.       التقويم الختامي: مرحلة 
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جابة استفسارات المشاركين. -  ضمن المجموعات  يقوم المدر ب/اة بالتأمل في ما تم مناقشته وا 
 54ملف المعلم لمادة الرياضيات ص  إلطار النظري والنشرات:ا 
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 رعش لثثااليوم التدريبي ال
 التعلم باللعب

 
 المقدمااااة 

ففياه يلباي الطفال حاجتاه للحركاة، ويقاوم  ؛لجمياع بارامج ريااض األطفاال اوضاروريًّ  االلعاب أساسايًّ  د  يع    
ذلااك بأعمااال ال يساامح لااه القيااام بهااا فااي أوقااات أخاارى، مثاال: الااركض والصااراخ واالتساااخ. إن اسااتغالل 

 بشكل صحيح يؤدي إلى فوائد جمة.  الوقت
روحانياة  هااأنقاى األنشاطة اإلنساانية وأكثر " :بأناه "تعليم اإلنسان"فريدريك فروبل اللعب في كتابه ووصف 

وقد  .باعتباره أفضل الوسائل للتعليم والتعلم" ؛بالنسبة للصغار، وأنه يستحق من المربية االهتمام الجاد به
 ،واأللعااب ساماها "الهادايا" حياث ابتكار مجموعاة مان اللعاب ،فاي روضاته يًّااطبق فروبل نظريته هذه عمل
 سوري". ينتو وكذلك فعلت من بعده ماريا م

 
لقد أكدت البحوث التربوية أن األطفال كثيًرا ما يخبروننا بما يفكرون فيه، وماا يشاعرون باه مان خاالل    

اللعااب وساايًطا  د  لمكعبااات واأللااوان والصلصااال وغيرهااا، ويعااالاادمى و ا، واسااتعمالهم لعاابهم التمثيلااي الحاار  
يعماال بدرجااة كبياارة علااى تشااكيل شخصااية الطفاال بأبعادهااا المختلفااة؛ وهكااذا فااإن األلعاااب التعليميااة  يًّاااتربو 

متى أحسن تخطيط استخدامها وتنظيمهاا واإلشاراف عليهاا تاؤدي دوًرا فعاااًل فاي تنظايم الاتعلم، وقاد أثبتات 
 ذا ما أحسن استغالله وتنظيمه.الدراسات التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعارف والمهارات إ
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 عشر لثاليوم التدريبي الثا
 الجلسة األولى: التعلم باللعب

 
 

 النتاج العام للجلسة: 
 على: رةكون قادتأن  المتدربةيتوقع من 

 ثم ربط اللعب بالتعلم. ،وما يعززه من معارف ومهارات عند األطفال ،أهمية اللعب وأنواعه تعرُّف -
 اة: النتاجات الخاص

 على: رةكون قادتأن  المتدربةيتوقع من 
 .تعرُّف الطرائق المختلفة التي يتعلم بها الصغار -
 .معرفة أهمية اللعب في حياة األطفال -
 .تعرُّف مراحل اللعب عند األطفال -
  .تعرُّف أنواع اللعب المختلفة -
 .ربط اللعب بالتعلم -
 .لنشطتمييز الفرق بين التعلم التفاعلي النشط والتعلم غير ا -
 .تحديد معايير اختيار األلعاب في صف الروضة -

 التهيئة والتعلم القبلي )الربط(:
  من خالل خبرتك في العمل مع األطفال، ما هي طرائق تعلم طفل الروضة؟اآلتيطرح السؤال : 



331 

 

 

 
 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  20مدة النشاط:                               .(1رقم النشاط: )
 الجلسااااة: األولى.                                         .التعلم باللعبمفهوم اسم النشاط: 
 المقدماااة: 

  ."ابتكار "التهيئة والتحفيز: نشاط 
  .هدف النشااط: تعرُّف مفهوم التعلم باللعب

  وم التعلم باللعب وفق خبرات المتدربات.التعلام القبالي: مفه
 مواد فنية مختلفة.و ألوان، و ، /أ(1)، النشرة رقم أدوات النشااط: رسم غير ملون لدب  

 اإلجاااراءات: 
 .يقسم المدرب المتدربات مجموعتين -
 متدربة تلوين الرسم.ويطلب إلى كل  ،غير ملون لدب   ايوزع على المجموعة األولى رسمً  -
البتكار عمل فني بالطريقة  ؛لمدرب إلى المجموعة الثانية أن تستخدم المواد الفنية المتنوعةيطلب ا -

 نهايالتي ير 
 .بشكل فردي  ا عن شخصيته ةكل متدرب عبرت على أن ،مناسبة 
 فيواستنتاج مدى التعلم والمتعة واالبتكار  ،نتائجال فيويدور نقاش  عمليهما، انتعرض المجموعت -

 العمل
 .الحر   
 /ب(.1كما في النشرة رقم ) ،تعريف التعلم باللعب عنيطرح المدرب سؤال عصف ذهني  -

 التقوياام:
  .التعلم باللعب مفهوم المتدربات فتعر  الموقف التقويمي: 

  .اإلستراتيجيااة: الورقة والقلم
 ورقة عمل فيها السؤال اآلتي: األداة:

 ؟"التعلم باللعب"مفهوم ما المقصود ب
 
 

 
 

؟"لعبالبالتعلم "مفهوم بما المقصود   
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 البيئة االجتماعية.موضوع الرئيس: ال

 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:
 20مااااااااادة النشااااااااااط:                                     .(2رقم النشاط: )

 دقيقة. 
 الجلسااااة: األولى.                                         أهمية اللعب.اسم النشاط: 

  المقدماااة:
 لعبة "برلمان حواري".  تحفيز: التهيئة وال

 تعرُّف أهمية اللعب في تعليم طفل الروضة.هدف النشااط: 
 ".التعلم باللعب"التعلام القبالي: مفهوم 
 وأقالم تخطيط. (، Flip Chart)عرض أدوات النشااط: ورق 

 اإلجااراءات: 
 ؟ما أهمية اللعب للطفل: على المتدربات اآلتييطرح المدرب السؤال  -
مجموعة مع التعلم باللعب لطفل  ا:مجموعتين تجلسان مقابل بعضهما بعًض  درب المتدرباتقسم المي -

 ؛وعلى كل مجموعة أن تدافع عن نظريتها بالحجة والبرهان ،الروضة ومجموعة ضد التعلم باللعب
 المحكمة. يشبه جو   لتتفوق على خصمها الطرف الثاني في جو  

 ن  ويطلب إلى المتدربات بناًء على خبراته "،أهمية اللعب"ة عبارة يكتب المدرب في وسط لوحة كبير  -
 ذكر أهمية اللعب.

 كما ،أهمية اللعب في تعليم طفل الروضةإلى المتدربات من خالل الحوار والمناقشة و يتوصل المدرب  -
 (.2) رة رقمنشفي ال

 التقويااام:
ل الموقف التقويمي:   .أهمية اللعبإلى  المتدرباتتوصُّ

 القلم.الورقة و ستراتيجيااة: اإل
 ورقة عمل فيها المطلب اآلتي: األداة:

حي أهمية اللعب.           وض 
 

 
  

 
 

    اللعب.حي أهمية وض  
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة. 25مدة النشاط:                                .(3رقم النشاط: )
 الجلسااااة: األولى.                                         .مراحل اللعب وأنواعه اسم النشاط:
  المقدمااااة: 

 كنا صغاًرا. عندمالعابنا إدارة نقاش في: أالتهيئة والتحفيز: 
 مراحل اللعب. تعرُّفهدف النشااط: 
 .اللعب تعرُّف أنواع               

 همية اللعب. مفهوم اللعب، وأ التعلام القبالي: 
 ملونة. بطاقاتو طفال يلعبون، ألأدوات النشااط: صور 

 اإلجااراءات: 
يطلب المدرب إلى المتدربات بشكل فردي العودة إلى الماضي، وتذكر األلعاب التي لعبنها وهن  -

 الكبيرة. ةفيها المتع نيجد ن  التي ك صغيرات، وال سي ما
 فياالتفاق على لعبة واحدة يقدمنها  يهن  يطلب إليقسم المدرب المتدربات مجموعات صغيرة، و  -

 مام المجموعة كلها.أمجموعة 
سئلة من مثل: ماذا يعني لنا اللعب؟ لماذا كنا نحب لعبة أكثر من غيرها؟ أبطرح  ًشايدير المدرب نقا -

 ا؟و شخصياتنأحياتنا لهل كان للعب فائدة 
تختلف كل واحدة منها عن  ،(/أ3) النشرة رقمفي  كماها األطفال، فييعلق المدرب ثالث صور يلعب  -

 .األخرى 
بطاقات  ًضاويوزع أي "،لعب جماعي"، و"لعب مواز  و"، "لعب فردي"تب عليها يوزع المدرب بطاقات كُ  -

 ".مراحل عمرية مختلفة يمر بها األطفال"تمثل 
سواء مرحلة اللعب  ،بمطابقة البطاقات بما يناسبها من الصور منيطلب المدرب إلى المتدربات أن يق -

 .المرحلة النمائية التي تعبر عنها مرحلة اللعب مكانت أ
 يسأل المدرب المتدربات: ما أنواع اللعب؟ -
اللعب  -3 .اللعب شبه الموجه -2 .اللعب الموجه -1هي: و  ،أنواع اللعب تدرباتلملالمدرب يوضح  -

 .الحر  
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ويوزع عليهن مهمات العمل الواردة  ،المختلفة يقسم المدرب المتدربات مجموعات تعبر عن األركان -
ألعاب تمثل أنواع اللعب المختلفة في ذلك الركن، في  ن أن يفكر  يهنويطلب إل/ب(، 3في النشرة رقم )

أن  / / الحرية في الرسم والدهان واستخدام المواد، اللعب شبه الموجه حر  اللعب المثال: ركن الفن: 
 صورة حيوان محدد.الطفل  يرسمأن  / ، اللعب الموجهاتحيوانيقة حدالطفل رسم  إلىتطلب المعلمة 

 تعرض المجموعات أمثلتها ويدور نقاش فيها.  -
 

  التقوياام:
 أنواع اللعب ومراحله.الموقف التقويمي: 

التقاااااااااويم المعتماااااااااد علاااااااااى اتيجياااااااااااة: اإلستر 
 األداء.

 .قائمة الرصد / الشطباألداة: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم  أتقن النتاج المراد تقويمه
 يتقن

   تعر ف المتدربة مراحل اللعب.
   تعر ف المتدربة أنواع اللعب.
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  25مدة النشاط:                                .(4رقم النشاط: )
 الجلسااااة: األولى.                                    .لتفاعلي النشطاسم النشاط: التعلم ا

  المقدمااااة:
 لعبة )أنا أتعلم(.          التهيئة والتحفيز: 
 .بين التعلم النشط والتعلم غير النشط التمييزهدف النشااط: 
 مفهوم التعلم باللعب.التعلم القبالي: 

عااارض ورق ، و كرتاااون صاااغيرو معجاااون، و صااامغ، و صاااورة حااارف، و  أدوات النشاااااط: ماااواد فنياااة مختلفاااة،
(Flip Chart) 

 اإلجااراءات:
 ( على المتدربات.4في النشرة رقم ) كمايوزع المدرب صورة حرف غريب  -
 يقسم المدرب المتدربات ثالث مجموعات. -
مثااال:  ،دميااوزع علااى المجموعااة األولااى مااواد مختلفااة يمكاان اسااتخدامها فااي تثبياات مفهااوم الحاارف المقاا -

 ... أزرار،و معكرونة، و معجون، و أوراق ملونة ومقصوصة، 
يطلاااب المااادرب إلاااى المجموعاااة األولاااى أن يااازي ن  الحااارف المقااادم باساااتخدام الماااواد المعروضاااة أماااامهن   -

 بالطريقة التي يرغبن فيها.
 يطلب المدرب إلى المجموعة الثانية تشكيل الحرف من المعجون. -
 .مرات عديدة، فقط هبنسخ الحرف وكتابت القياممجموعة الثالثة يطلب المدرب إلى ال -
 ،على اللوح (Flip Chart)العرض ورق ثم يعلق المدرب ورقة من  ،نتاج عمل المجموعاتُيعرض  -

 .على الورقة نهالحرف الذي تعلم يكتبنويطلب إلى جميع المتدربات أن 
 يع الحاالت.يؤكد المدرب للمتدربات أن عملية التعلم جرت في جم -
 .أثناء التعلم بالطريقتينهن في يسأل المدرب المتدربات عن مشاعر  -
 .ويربطه بتعلم األطفال بشكل تفاعلي هنبطريقة اللعب في تعلميؤكد المدرب أثر التعلم  -

 التقوياااام:
ا ممتاز النتاج       جيد جيد جدًّ

الااتعلم النشااط والااتعلم التمييااز بااين 
 .غير النشط
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بااين الااتعلم  التميياازقااف التقااويمي: المو 
 .النشط والتعلم غير النشط

 التقويم المعتمد على األداء. اإلستراتيجياة:
 

 األداة: سلم التقدير اللفظي.
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  20النشاط:  مدة                               .(5رقم النشاط: )
  الجلسااااة: األولى.                                    ألعاب في رياض األطفال.اسم النشاط: 

  المقدمااااة:
 يوزع المدرب أوراقًا ملونة على المتدربات ويطلب منهن ابتكار أشكال مختلفة.التهيئة والتحفيز: 
 األطفال. تعرُّف أنواع األلعاب في رياضهدف النشااط: 
 مفهوم اللعب، وأنواع اللعب، ومراحل اللعب.التعلم القبالي: 
، وأحاجي  مكعبات مختلفة األلوان واألشكالو أوراق ملونة، أقالم تخطيط، وكرتون أبيض، أدوات النشااط: 

ألوان مائية، و دهان أصابع، ، و معجون و بالستيكية بأشكال مختلفة،  ن  أواو ، ن  صواو ماء، و رمل، تركيب، و 
 .أدوات مطبخ بالستيكيةو ، ..."حطةو قبعة، و عقال، و ثوب، " مالبس، و بيضأورق و ماء، و 

 اإلجااراءات:
ااري - يقساام ، ثاام ًباالماادرب المااواد فااي غرفااة مجاااورة أو فااي نفااس غرفااة التاادريب إذا كااان ذلااك مناساا حض 

ادل األدوار مان خاالل تبا ؛ويطلب إلى كل مجموعة تجريب جميع الماواد الموجاودة ،المتدربات مجموعات
 ها.بين
الاواردة فاي بعد االنتهاء من النشااط يكلاف المادرب كال مجموعاة بالتحادث عان ناوع مان أناواع األلعااب  -

 .المجموعات سائرأمام  اتجريبها عمليًّ  جرى التي  (،5النشرة رقم )
 التقوياااام:

 أنواع األلعاب في رياض األطفال.الموقف التقويمي: 
 لقلم.االورقة و  اإلستراتيجياة:

 اختبار قصير. األداة:
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقائق.  10مدة النشاط:                               .(6رقم النشاط: )
 األولى. الجلسااااة:                      .معايير اختيار األلعاب في صف الروضةاسم النشاط: 

  المقدمااااة:
 طرح سؤال: ما هي المعايير التي تراعيها عند شراء سيارة ؟التهيئة والتحفيز: 
  .صف الروضةالختيار األلعاب في تمكن من تحديد المعايير المناسبة الهدف النشااط: 
 مفهوم اللعب، وأنواع اللعب، ومراحل اللعب.التعلم القبالي: 

 .وألعاب ال تناسب صف الروضة ،لصف الروضة بةمناسأدوات النشااط: ألعاب 
 اإلجاااراءات:

 .األلعاب ىحدإاختيار متدربة ويطلب إلى كل  ،مختلفة أمام المتدربات ًبايضع المدرب ألعا -
 .هذه اللعبةا حدد سبب اختيارهتأن  تدربةيطلب المدرب إلى كل م -
 .في صفوف الروضة ارُتخت أال  ختيار لعبة يجب ايطلب إلى المجموعة أن تقوم ب -
 .في صف الروضة اللعبةهذه  احدد سبب عدم اختيارهيطلب المدرب إلى كل متدربة أن ت -
كما ...  ، وأن تكون آمنة،يًّاالمعايير الخاصة باختيار األلعاب بأن تكون مناسبة نمائ فييدور نقاش  -
 (.6) في النشرة رقم ورد
 

 التقوياااام:
 ؟يير اختيار األلعاب في صف الروضةمعاما هي الموقف التقويمي: 

 التواصل.اإلستراتيجياة: 
 األسئلة واألجوبة.األداة: 
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 التقويم الختامي: 
 :يناآلتي ينطرح السؤال

 كيف يمكنك اختيار ألعاب هادفة وآمنة لألطفال؟ الروضة،: من واقع 1س
 : ما هي مواصفات اللعبة التعليمية الجيدة؟2س

  
 االمتداد: 

 قائمة بالخامات  يضع ،ب التعليمية اآلمنة يمكن تصنيعها من خامات البيئة البسيطةاأللعا
  فرة وكيفية توظيفها بطريقة مثلى مع األطفال.االمتو 

   
 المراجع: 

  العساف، ماجد حمدان، البيئة الصفية اآلمنةwww.sahafi.go . 
  ،م، دمج التقنيات في التعليم، دار القلم، دبي.2004العزو، إيمان محمد 
 ( الكتاب المرجعي 2007الفريق الوطني لتأليف المواد التعليمية للمنهاج الوطني التفاعلي ،)

 ، األردن: عمان.1طلمعلمة رياض األطفال، 
 
 

  

 

 

 

http://www.sahafi.go/
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 اإلطار النظري والنشرات
 )التعلم باللعب(
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 /أ(1)النشرة رقم 
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 (ب/1)النشرة رقم 

 
 

 مفهوم التعلم باللعب
 

 تعريف التعلم باللعب: 
الحركية، واالجتماعية،  - يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية ،نشاط موجه
 االنفعالية. ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية.  - والوجدانية
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 (2)النشرة رقم 
 لعبأهمية ال    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همية اللعبأ  

  التواصل

الفضول 

  األسئلةوطرح 

التجريب 

كتشافالوا  

 التعاون

 المفاهيم

  المكانية
  حجامألا

تطور 

 الحواس

ال شكاأل  

مقارنة ال  

 

فالتصني  

 الخيال 

 إثراء اللغة

يمتعلم سلوكات وق  

تعبير عن 

 الذات

تطوير 

 المهارات
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 /أ(3)النشرة رقم 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
                         

                        
 (ب/3)النشرة رقم 
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 نموذج أنواع اللعب
 ركن الفن
    .لعب حر  
    .هلعب موج  
    .هموج   لعب شبه

 ركن المكعبات
    لعب حر  
    هلعب موج  

    هلعب شبه موج  
 ركن العلوم
    لعب حر  

    لعب موجه
    لعب شبه موجه
 ركن الرياضيات

    لعب حر  
    لعب موجه

    لعب شبه موجه
 ركن اللعب الدرامي التمثيلي

    لعب حر  
    لعب موجه

    لعب شبه موجه
 ن المكتبةرك

    لعب حر  
    لعب موجه

    لعب شبه موجه
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 (4)النشرة رقم 
 
 

Д 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (5)النشرة رقم 
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 ألعاب رياض األطفال

 
 ألعاب البناء والتركيب: (1

  .اللعب بالمكعبات الخشبية -أ

 اللعب باألحاجي. -ب
 
 

  ألعاب التشكيل: (2

 .للعب بالرملا -أ

 .اللعب بالمعجون  -ب

 .اللعب بالصلصال -ت

 
بالماااااااااء والسااااااااوائل )اسااااااااتخدام الماااااااااء اللعااااااااب  (3

 والدهان(.

  

 اللعب اإليهامي: (4

 اللعب التمثيلي. -أ

 اللعب االجتماعي التمثيلي. -ب

 لعب األدوار. -ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6)النشرة رقم 
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 :المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار اللعبة
 

 ليس من أنه  يقنفحص اللعبة للت ؛السالمة واألمان: من أهم شروط اختيار اللعبة
 يبمن السهل على الطفل أن يفكها أجزاء صغيرة قابلة للمضغ أو البلع، وتجن  

 يجب أال  فلمادة المصنوعة منها اللعبة ا أم االلعب ذات الزوايا أو األطراف الحادة، 
 تكون سامة أو قابلة لالشتعال. 

  للعب التي تزود بها دور الحضانة أو وال سي ما مهمالمتانة والجودة: هذا شرط 
 مدةويتوقع أن تدوم  ،يستخدم اللعبة عدد كبير من األطفال إذ ؛رياض األطفال
 ليست بالقصيرة.

  :ةالقابلية للتنظيف المصنوعة من المواد الطرية، يجب أن تتحمل التنظيف  وبخاص 
 لها باستمرار. وربما التعقيم في حالة استخدام األطفال الصغار ،والغسيل

 كون اللعبة مالئمة لسن الطفل ولقدرته النمائية، مالئمة لسن  الطفل: يجب أن ت
فعلى سبيل المثال: يحرص صانعو األلعاب على عدم إدخال القطع الصغيرة في 

اللعب المصممة ألطفال دون الثالثة من العمر؛ ومن هنا تأتي أهمية مساعدة 
 األطفال على اختيار اللعبة المناسبة الهتماماتهم وعاداتهم في اللعب.

  األهداف: تخدم أهداًفا ال هدًفا واحًدا، وتحقق األهداف والنتاجات المتوقعة متعددة
 لرياض األطفال.

 .المساحة: أي أن تكون مساحة تخزين اللعبة تتناسب ومساحة الغرفة الصفية 

  الجاذبية: ينبغي أن تكون اللعبة جذابة لألطفال، ومن عوامل الجذب اللون والحركة
 والصوت والملمس.
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 المقدمااااة: 
 

حاسة السمع، لكن المعلومة تصبح  باستخدامفالطفل يتعلم  ؛إن للحواس أهمية كبرى في تعلم األطفال   
ن الطرائااق األخااارى أ فضااااًل عاان...  البصاار واللمااسحااواس أخااارى كثااروة لديااه إذا رافقاات حاساااة الساامع 

فالطفاال لاايس  ؛اتيجية التاادريس المباشاارأفضاال ماان اسااتخدام إسااتر  اكالنمذجااة واالكتشاااف والتجربااة وغيرهاا
لديه قدرة على اإلصغاء مدة طويلة إذا لام ترافاق التعليماات والمفااهيم طرائاق مشاوقة وذات معناى بالنسابة 

 ه.يلإ
 

 النتاج العام للجلسة: 
 ع طرائق التدريس مع أطفال الروضة.يأهمية تنو  تعرُّف

 
 النتاجات الخاصاة: 

 .ي يتعلم بها الصغارتعرُّف الطرائق المختلفة الت -
 .معرفة أهمية التعلم بالحواس -
 .تعرُّف طريقة التعلم بالنمذجة -
 تعرُّف طرائق التعلم بالتجربة. -
 ف طرائق التعلم باالكتشاف.تعر   -
 توظيف الطرائق المختلفة في مواقف حية. -

  
 

 التهيئة والتعلم القبلي )الربط(:
 :اآلتيطرح السؤال 

 ألطفال، ما هي طرائق تعلم طفل الروضة؟من خالل خبرتك في العمل مع ا 

 الجلسة الثانية
ق تعلم طفل الروضةائطر   
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  30مدة النشاط:                              .(1رقم النشاط: )
 جلسااااة: الثانية.ال                                            .الحواسبالتعلم  اسم النشاط:
  المقدماااة:

يتفق المدرب مع المتدربات بأن تربط واحدة منهن قطعة قماش على عينيها وُتمسك التهيئة والتحفيز: 
زميلة يتفقون عليها فتعرفها من صوتها، ومتدربة ثانية تعرف شيء من رائحته، وهكذا إلى أن تنتهي 

 الحواس. 
  .لم طفل الروضةإستراتيجيات تع تعرُّفهدف النشااط: 
  مفهوم اللعب، ومراحل اللعب، وأنواع اللعب. التعلام القبالي: 
بااذور، صااندوق رماال، ورق زجاااج، قطعااة قماااش، خضااار، ملااح، سااكر، عطاار، ليمااون، : أدوات النشااااط

 .بصل، نعنع، أوراق، أقالم تخطيط، الصق، صمغ
 اإلجااراءات:

 لمتدربات المناسبةيوزع المدرب المتدربات مجموعات بطريقة توزيع ا -
يعطي للمجموعة األولى بذور، وللمجموعة الثانية صندوق رمل، والمجموعة الثالثة ورق زجاج،  -

 والمجموعة الرابعة معجون.
يطلب من كل مجموعة ابداع طريقة لتعليم األطفال الحروف واألعداد من الوسيلة التي معهن  -

 وتوظيف الحواس من خاللها.
: اذكري طرائق أخرى مختلفة لتعليم األطفال باستخدام الحواس في داخل يطرح المدرب سؤال مفتوح -

 الغرفة الصفية.
  

 :التقوياام
 متابعة أداء المتدربات في أثناء تنفيذ األنشطة.الموقف التقويمي: 

  لورقة والقلما اإلستراتيجيااة:
 أسئلةاألداة: 
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 

 طرائق تعلم طفل الروضة. الفرعي:الموضوع 
 دقيقة.  30مدة النشاط:                            .(2رقم النشاط: )
 الجلسااااة: الثانية.                    النمذجة.                     بالتعلم  اسم النشاط:
  المقدماااة:

 .حرف )ر(الكتابة التهيئة والتحفيز: 
 التعلم من خالل النمذجة.   - ستراتيجيات تعلم طفل الروضةإ تعرُّفهدف النشااط: 
                                       .التعلم من خالل الحواس مفهوم التعلام القبالي:

جهااز و )ر، را، رو(،  والمادود الحارف ةبطاقا، تخطيطأقالم و  (،FlipChart)عرض أدوات النشااط: ورق 
 الصق.، و بيضأورق و ، Data Show)) جهاز عرضو حاسوب، 
 اإلجااراءات:

 حسب الخطوات اآلتية: ،حرف )ر(الالمتدربات بنمذجة كتابة  ىحدإيكلف المدرب  -
 .)ر، را، رو( والمدود: الحرف ةيعرض المدرب بطاق

 .ردد المتدربات من بعدهتمن البطاقات، و  حرَفي المد  ا، و"، ومع ًناساك" المدرب الحرف أيقر 
وعلى  الحرف في الهواء، نن يكتبأنمذجة اآللية ب إليهنكتابة الحرف )ر(، ويطلب يوضح المدرب آلية 

 .ستخدام السبابةاالطاوالت ب
بكتابة الحرف في  هنمن خالل قيام ؛آللية المناسبة لكتابة الحرفا هنالمدرب من صحة امتالك يقنيت

 .الرمل ومتابعته، ويقوم بتصويب األوضاع الكتابية الخطأ
 على ورق قالب: ما المقصود بالنمذجة؟ اآلتيب السؤال يكتب المدر  -
 .(Flip Chart)عرض ورق المتدربات كتابة جميع اإلجابات على  ىحدإيطلب المدرب إلى  -
البرنامج  في أثناءذكر بعض األنشطة التي تنفذ  يهنويطلب إل ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات -

 .ذجةتستخدم فيها المعلمة أسلوب النمو اليومي 
 .المجموعات سائرأمام  اومناقشته ،المجموعة ةعرض نتاج كل مجموعة من قبل مقرر  -
: مثاًل  ،غرفة الصف، والتي يقوم الطفل بنمذجتهافي يذكر المدرب بعض المواقف التعليمية للمعلمة  -

صف، قة عند دخولها غرفة التعليق المعلمة معطفها على العال  و حديث المعلمة بصوت هادئ ومعتدل، 
 .االعتذار عند الخطأو تقديم الشكر للطفل الذي يقدم المساعدة، و 
 .ويناقشها "التعلم من خالل النمذجة"( 2يعرض المدرب النشرة رقم ) -
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 :التقوياام
 متابعة أداء المتدربات في أثناء تنفيذ األنشطة.الموقف التقويمي: 

  المعتمد على األداء. التقويم اإلستراتيجيااة:
 الرصد. ائمةقاألداة: 

 



353 

 

 
 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  30مدة النشاط:                          .(3رقم النشاط: )
 الجلسااااة: الثانية.                                     .االكتشافبالتعلم  اسم النشاط:
  المقدماااة:

 لعبة "الماء حياة".تهيئة والتحفيز: ال
 التعلم باالكتشاف.   - إستراتيجيات تعلم طفل الروضة تعرُّفهدف النشااط: 
 التعلم من خالل النمذجة.                                    التعلام القبالي: 

بااألوان ونااة علااب ماااء شاافافة وأخاارى ملو ، تخطاايطأقااالم و ، (Flip Chart)عاارض أدوات النشااااط: ورق 
حبار و قطارة مااء، و أكواب بالستيكية شفافة مختلفة األشكال، و علب ماء شفافة فيها ماء عذب، و ، مختلفة

 سكر.و ملح، و ماء زهر، و حمر، أحبر و زرق، أ
 اإلجااراءات:

 :اآلتي يهنويطلب إل ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات -
ضافة السكر وتحريكه في  ،ملح وتحريكه في كوبالمجموعة األولى: تقوم بتغيير طعم الماء بإضافة ال وا 

 .كوب آخر
ضافة الحبر  ،المجموعة الثانية: تقوم بتغيير لون الماء بإضافة الحبر األزرق وتحريكه في كوب وا 

 .األحمر وتحريكه في كوب آخر
ضافة العطر ،المجموعة الثالثة: تقوم بتغيير رائحة الماء بإضافة ماء الزهر وتحريكه في كوب  وا 

 .وتحريكه في كوب آخر
 .شفافة ومختلفة الشكل عدة المجموعة الرابعة: تقوم بتغيير شكل الماء بوضع الماء في أكواب

 ن.خالصة تجاربهفي يناقش المدرب المتدربات  -
للتعبير عن ذلك، ويقدم  ات؟ من يخبرني لماذا؟ ويترك المجال للمتدربحياةل المدرب: هل الماء أيس -
 .المناسبة التلميحاتهن  ل
 
 ".التعلم باالكتشاف"تعريف  عنيطرح المدرب سؤال عصف ذهني  -
 .(Flip Chart)عرض ورق المتدربات بكتابتها على  ىحدإويكلف  ،يتلقى المدرب اإلجابات -
، وكيفية توظيفها مع األطفال ،إستراتيجية التعلم باالكتشاف موضًحاما تم عرضه  يناقش المدرب -

 (.3النشرة رقم)
 :تقوياامال

 متابعة أداء المتدربات في أثناء تنفيذ األنشطة.الموقف التقويمي: 

  ته.ورائح هولون يأخذ طعم ما يوضع فيهو : يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه، حياةالماء 
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  المعتمد على األداء. التقويم اإلستراتيجيااة:
 .الرصد قائمةألداة: ا
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 البيئة االجتماعية.الموضوع الرئيس: 
 طرائق تعلم طفل الروضة. الموضوع الفرعي:

 دقيقة.  30مدة النشاط:                           .(4رقم النشاط: )
 الجلسااااة: الثانية.                                            .التجربةبالتعلم  اسم النشاط:
  المقدماااة:

 ."في الماء "تغرق"المواد التي تطفو والمواد التي لعبة "التهيئة والتحفيز: 
   لم بالتجربة.التع - إستراتيجيات تعلم طفل الروضة تعرُّفهدف النشااط: 
                                 .االكتشافبالتعلم التعلام القبالي: 
قطعااة و مسااامير حديااد، و قصاصااات ورق، و حااوض ماااء، و ، تخطاايطأقااالم و باايض، أورق أدوات النشااااط: 

 مغناطيس.و كرة محشوة من القصدير، و أقالم خشبية، و خشبية، 
 اإلجااراءات:

ري -  .تنفيذه تظرالنشاط المن اتويوضح للمتدرب ،الطاولة المدرب المواد على حض 
للتوصاال إلااى  ؛بتجريااب المااواد ماان خااالل حااوض الماااء اتيكلااف الماادرب إحاادى المتاادربات المتطوعاا -

 .في الماء تغرق المواد التي تطفو والمواد التي 
ها المغنااطيس للتوصل إلى الماواد التاي يجاذب ؛بتجريب المواد من خالل المغناطيس ى خر أ ةقوم متدربت -

 .والمواد التي ال يجذبها
الماااء والمااواد التااي فااي المااواد التااي تطفااو مااا هااي ؟ نفيمااا شاااهدت نل الماادرب المتاادربات: مااا رأيكااأيساا -

 ؟المواد التي يجذبها المغناطيس والمواد التي ال يجذبها ن؟  وكيف عرفتتغرق 
 ".ةالتعلم بالتجرب"ماهية إستراتيجية  عن يطرح المدرب سؤااًل  -
جاااال توضاااايح أهميااااة هااااذه اإلسااااتراتيجية فااااي تعلاااايم طفاااال أماااان  ؛المتاااادربات مجموعاااااتالماااادرب قساااام ي -

 . خرى يتعلم فيها الطفل من خالل هذه اإلستراتيجيةأوذكر مواقف تعليمية  ،الروضة
 .المجموعات سائرأمام  اومناقشته ،المجموعة ةعرض نتاج كل مجموعة من قبل مقرر  -
اًحا رض،ُعاماا  يناقش المدرب - ، الاواردة وكيفياة توظيفهاا ماع األطفاال بالتجرباة"الاتعلم "إساتراتيجية  موض 

 (.4في النشرة رقم )
 :التقوياام

 متابعة أداء المتدربات في أثناء تنفيذ األنشطة.الموقف التقويمي: 
  المعتمد على األداء. التقويم اإلستراتيجيااة:

 .الرصد قائمةاألداة: 
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 التقويم الختامي: 

 :ةاآلتي األسئلةرح ط
 ن تنوع طرائق التدريس؟ع تجةما اآلثار النا

 ما هي طرائق تعليم الطفل باللعب؟
 نواع اللعب؟أما 
 

   
 االمتداد: 

 أعدي تقريرًا حول ألعاب طفل الروضة بالرجوع إلى الكتاب المرجعي لمعلمة رياض األطفال. 
   

 المراجع: 
 (، الكتاب المرجعي 2007للمنهاج الوطني التفاعلي ) الفريق الوطني لتأليف المواد التعليمية

 ، األردن: عمان.1طلمعلمة رياض األطفال، 
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 اإلطار النظري والنشرات
تعلم طفل الروضة()طرائق   
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 (2) النشرة رقم
 

 (Modeling) النمذجة
فهام فاي هاذه المرحلاة  ؛تشكل النمذجة طريقة قوية في تعليم األطفال والتأثير فيهم في ريااض األطفاال   

ونمذجاة عااداتهم  ،ومقلدون مبدعون يجادون متعاة كبيارة فاي تقلياد أدوار الكباار ،العمرية دائمو المالحظة
 وطرائقهم في الحياة.

نمااوذج  تكااون فالمعلمااة عناادما تتحاارك أو تااتكلم  ؛بتقليااد اآلخاارين ون وماان هنااا ناارى أن األطفااال يتعلماا   
 السلوك الذي يقلده األطفال.

وعاي  وألن، وهي أداة قوية عند التعامال ماع األطفاال. والنمذجة تتضمن األفعال اللفظية وغير اللفظية   
ا؛جا ةمبكار  سان  من حولهم فاي  هماألطفال يبدأ بتحركات الكبار وأعمال أن تكاون المعلماة قادوة  مان ال باد   دًّ

اا ،ورئاايس فااي منهاااج الطفولااة المبكاارة مهاامألن التطااور االجتماااعي جاازء  ؛حساانة لهاام ا يتعلمااه والكثياار مم 
 لمشاهدة اآلخرين وتقليد سلوكهم.األطفال يكون نتيجة 

 وتتمثل المبادئ الرئيسة للسلوك القدوة في:   
 ئهااعتراف المعلمة بخط. 
  نجازات األطفال.إتقدير 
  .مساعدة األطفال على تعلم تقبل مشاعرهم والتعبير عنها 
 .استخدام السلوك المناسب والمهذب مع األطفال 
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 (3) النشرة رقم
 تشافالتعلم باالك
 

 هو التعلم الذي يقوم به الطفل بتعرُّف آلية عمل أداة معينة وتعرُّف خصائصها، أو أجزائها             
 ليكتشف في نهاية تعلمه ذلك. ؛من خالل اللعب            

 
ألنها تضعهم  ؛طريقة االكتشاف من طرائق التعليم التي تعمل على تنمية التفكير عند األطفال وتعد     
 ،التوصل إلى االستنتاجات، واكتشاف القاعدة بأنفسهمفي فهم منهمكون  ؛مواقف تحتم عليهم التفكيرفي 

 وتحت إشراف المعلمة.
 تطبيق مفهوم االكتشاف على التعليم:

ثارة هذه الدافعية لدياه -1 ن أ فاي الحسابانواألخاذ  ،ضرورة استغالل الدوافع الداخلية لدى الطفل للتعلم وا 

 الذاتية والخاصة.  للتعلم مكافأته

( ونمااااط حاااادوثها Eventsتشااااجيع األطفااااال علااااى االهتمااااام بالعالقااااات بااااين األشااااياء أو األحااااداث ) -2

(Patterns وتصاانيفها، فااإذا دخاال طفاال )عليااه أن يالحااظ األساالوب الااذي تاام فلااى بقالااة أو جمعيااة مااثاًل إ

األشاياء التاي توضاع ضامن إطاار أو  تنظيم األشياء تبًعا له، ويفهم السبب وراء ذلك، ويدرك العالقة بين

فهاام طريقااة عماال أي آلااة مبنااي علااى إدراك المااتعلم عماال كاال جاازء ماان أجاازاء اآللااة  . إنتصاانيف واحااد

 وعالقته بالجزء اآلخر. 

تنمية أسلوب االكتشاف لدى الطفل: يكون هذا أفضل ما يمكن عندما تكون األشياء الماراد اكتشاافها  -3

 ه، مثل طعامه وشرابه واألشياء أو الظواهر التي يحبها. أي تهم   ذات معنى بالنسبة للمتعلم،

لاى الحديقاة إفال نساتطيع أن نأخاذ األطفاال  ؛يساعد المتعلم على االكتشافلترتيب الموقف التعليمي  -4

 "اكتشفوا".  :ونقول لهم
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تاحاة الفر  ،تشجيع األطفال على عقاد المقاابالت والمقارناات باين األشاياء واألحاداث -5 صاة لهام للتوقاع وا 

 الذكي والسماح لهم باألخطاء. 

تحتااارم الفاااروق الفردياااة وياااتم تشاااجيع الطفااال علاااى ف ،تاااوفير المنااااخ الترباااوي الاااذي يتصاااف باالنفتااااح -6

  إذا شعر األطفال بالطمأنينة واألمان.وهذا ال يتأتى إال   ،المشاركة في العملية التعليمية التعلمية
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 (4) النشرة رقم
 

 ةالتجرب
 

ففاااي السااانوات األولاااى مااان حيااااة الطفااال، يقاااوم بمحااااوالت  ؛إن التجرياااب والمحاولاااة شاااغل الطفااال الشااااغل
 ؛إدراك الصااحيح ماان الخطااأ فااي محاوالتااه ًئافشااي ًئاويباادأ شااي ؛تجريبيااة للمااواد والمفاااهيم التااي تاادور حولااه

اهيم بعضاها بابعض، فالتجريب أصل االكتشاف، والتجريب هو طريقة يختبر فيها الطفل كيف ياربط المفا
حاجااة أساسااية فااي  بمنزلااةهااي  ،وهااو الممارسااة الحيويااة الناشااطة التااي تقااود الطفاال إلااى نتااائج واكتشااافات

 .تعلمه وفي نموه العقلي
 كل اكتشاف فيه تجربة ولكن ليس كل تجربة فيها اكتشاف.

 
 
 
 
 
 



362 

 

 
 

 عشر رابعاليوم التدريبي ال
 الوسائل التعليمية

 

 

 مقدمة:

بداياااة عااان طرياااق الحاااواس، فقاااد ينتباااه لشااايء دون آخااار فاااي البيئاااة المحيطاااة، ولااايس ياااتعلم الطفااال 
بالضرورة أن ينتبه لجميع األشياء حوله، والمعارف التي يستقبلها عن طريق حاسة من حواسه أو حاواس 
ة عدة تنتقل إلى الدماغ "الذاكرة قصيرة المدى"، وهذه بدورها تلتقي بمعرفة أخارى قادماة مان "الاذاكرة طويلا

المدى" فتسهم المعرفة القديمة في فهم المعرفة الجديدة وتفسيرها، فتجري معالجتها وترميزها وتخزينها فاي 
 الذاكرة طويلة المدى، فيدركها الطفل ويصبح قادًرا على استدعائها في مواقف أخرى مماثلة.

دة، ورباط المعاارف وعلى ذاك؛ فإن تدريب الطفل على االنتباه وزيادة التركيز واستخدام حواسه بجو 
 التي تعلمها بأشياء محسوسة أو ذات معنى، يسهم في تعزيز التذكر لديه وتطوير اإلدراك عنده.

وماان هنااا يااأتي تأكيااد دور األساااليب والوسااائل التعليميااة وأهميتهااا وتنوعهااا وربطهااا بخصااائص نمااو 
واقعياة، وتثبيات المعاارف األطفال؛ لما لها مان دور فاعال فاي توضايح جواناب مهماة مان خبارات الاتعلم ال

ثااارة اهتمااام األطفااال ومساااعدتهم علااى االسااتمرار بااالتفكير الااذي  والمعلومااات وزيااادة ساارعة االسااتيعاب، وا 
 يسهم في النمو المعرفي والمهاري، وتحدي قدراتهم وذكائهم، إضافة إلى التشويق والمتعة في التعلم.

 النتاج العام للجلسة:
 يمية.تعرُّف أهمية الوسائل التعل

 تعرُّف طرائق إعداد الوسائل التعليمية.
 النتاجات الخاصة:

 :في نهاية هذه الجلسة يتوقع من المتدربات التمكن من

 ف الوسائل التعليمية الثابتة في صف الروضة  .تعرُّ

 تحديد أهمية الوسائل التعليمية الثابتة. 

 ف طرائق متنوعة إلعداد الوسائل التعليمية الثابتة  .تعرُّ

 (: الربط) ئة والتعلم القبليالتهي

 ما المقصود بالوسائل التعليمية الثابتة المستخدمة في صف الروضة؟: طرح السؤال اآلتي



363 

 

 
 الموضوع الرئيس: البيئة المادية.

 الموضوع الفرعي: الوسائل التعليمية.
 دقيقة. 60: مدة النشااط     (.1رقم النشاط: )
 تة.                   الجلسة: األولى.الوسائل التعليمية الثاب: اسم النشاط

 :المقدمة
التهيئااة والتحفيااز: نشاااط لااه صاالة بالحلقااة الصااباحية، يطلااب الماادرب إلااى المتاادربات الوقااوف فااي دائاارة،  

 ويطلب إليهن أن يلعبن لعبة "شمس قمر".
 أهداف النشاط: تعرُّف الوسائل التعليمية الثابتة.

 تعليمية التي تحققها الوسائل التعليمية الثابتة. تحدد األهداف ال                
 التعلم القبلي: الفعالية التي تسبق الحلقة الصباحية، األنشطة التي تدور فيها، ما فائدتها.

(، ونماذج من Flip Chartأدوات النشاط: كرتون ملون، وصمغ، وأقالم تخطيط، وورق عرض )
 (.Data Showصق، وكرتون كبير، وشاشة عرض )الوسائل التعليمية الثابتة، وقطن، ومقص، وال

 اإلجراءات:
 .يسأل المدرب: ما الوسائل التعليمية الثابتة؟ اذكري عدًدا منها 
  يأخذ المدرب إجابات من الجميع، ويدور نقاش في خبرات المتدربات في استخدام وسائل تعليمية

نتاجها.  ثابتة وا 
  مجموعة بطاقة يذكر فيها اسم إحدى الوسائل يوزع المدرب المتدربات في مجموعات، ويعطي كل

 التعليمية الثابتة، مثاًل: الرزنامة، واأليدي المساعدة، وحالة الطقس، ...
  يطلب المدرب إلى كل مجموعة أن تحدد النتاجات التعليمية التي تحققها الوسيلة المكتوبة على

 البطاقة المعطاة لها.
  آلية توظيفها في الصف.تعرض المجموعات أعمالها، ويدور نقاش في 
 ( 1يعرض المدرب المادة المساندة النشرة رقم.) 
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 :التقويم

 الموقف التقويمي: الوسائل التعليمية الثابتة.

 اإلستراتيجية: الورقة والقلم.     

 األداة: اختبار قصير.

 

 
 

طاارح السااؤال اآلتااي: مااا النتاجااات التعليميااة التااي تحققهااا 
 الوسائل التعليمية الثابتة؟
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 الموضوع الرئيس: البيئة المادية.

 الموضوع الفرعي: الوسائل التعليمية.
 دقيقة. 60: مدة النشااط                   (.2نشاط: )رقم ال

 .                            الجلسة: األولى.إعداد الوسائل التعليمية الثابتة :اسم النشاط

 :المقدمة

 عصف ذهني في طرائق إعداد الوسائل التعليمية الثابتة. التهيئة والتحفيز: 

 نتاج الوسائل التعليمية الثابتة.أهداف النشاط: تعرُّف طرائق متنوعة إل

 توزيع الوسائل التعليمية الثابتة وفق أماكنها الصحيحة.                

 التعلم القبلي: الوسائل التعليمية الثابتة.

(، ونماذج من Flip Chartأدوات النشاط: كرتون ملون، وصمغ، وأقالم فلوماستر، وورق عرض )
 (.Data Show، ومقص، والصق، وكرتون كبير، وشاشة عرض )الوسائل التعليمية الثابتة، وقطن

 اإلجراءات:

  يوزع المدرب المتدربات في مجموعات، ويعطي كل مجموعة بطاقة يذكر فيها اسم إحدى الوسائل
 التعليمية الثابتة، مثاًل: الرزنامة، واأليدي المساعدة، وحالة الطقس، ...

 لوسيلة التعليمية المكتوبة على البطاقة المعطاة لها.يطلب المدرب إلى كل مجموعة أن تقوم بعمل ا 
 .تنفذ المجموعات أعمالها وتعرضها، ويدور نقاش في آلية توظيفها في الصف 
  يؤكد المدرب خصائص الوسيلة الجيدة وشروطها، كأن تكون: جيدة الصنع، وواضحة، ومالئمة

 نمائيًّا، وآمنة الستخدام األطفال، ...
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 تدربات أن يقمن بوضع الوسائل التعليمية في أماكنها الصحيحة، وعلى يطلب المدرب إلى الم
 مستوى نظر األطفال.  

 .يقوم المدرب بعرض صور تبين توزيع الوسائل التعليمية الثابتة في بيئات تعليمية مختلفة 

 

 :التقويم

 الموقف التقويمي: إعداد وسيلة تعليمية ثابتة:

 ن الوسائل التعليمية الثابتة، وفق الطرائق الجديدة التي تعلمتها.الطلب إلى كل متدربة إعداد وسيلتين م

 اإلستراتيجية: المالحظة.

 األداة: قائمة رصد.

 لم أتقن أتقن النتاج
   أعد الوسيلة الثابتة حسب المواصفات.

   الوسيلة آمنة.
   

 
 
 

 سائل التعليمية الثابتة. التقويم الختامي: إعداد ورقة تتضمن مقترحات لطرائق متنوعة إلعداد الو 
 
 

 االمتداد: إحضار  صور لغرف رياض أطفال فيها اللوحات الثابتة، ومناقشة الفروق بينها.
 

(، األساليب والوسائل التعليمية في رياض األطفال في 2010الكرمي، زينات عبدالهادي )المراجع: 

 األردن. -األردن، دار المنهل ناشرون وموزعون، عّمان 
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اإلطار النظري 
 والنشرات
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 (1النشرة رقم )

 الوسائل التعليمية الثابتة

 

ها المتدربة، في بداية العام الدراسي وتبقى في الصف حتى  هي الوسائل التي تحضرها أو تعد 
 نهاية العام، ومن شأنها أن تساعد األطفال على التعلم وفق توجيهات المتدربة، وهي: 

   .لوحة الحضور والغياب 
   .لوحة األيدي المساعدة 
   .لوحة الطقس 
  .لوحة أيام األسبوع 
  .لوحة المشاعر 
  .الساعة المتحركة 

 
 يجب أن تكون الوسائل التعليمية الثابتة:

 .تخدم الهدف الذي أعدت من أجله 
 .معدة بشكل صحيح، وواضحة، وأنيقة، وذات جودة عالية 
 .جذابة وملونة بألوان زاهية 
 األطفال. موضوعة على مستوى نظر 
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 المقدمة:

ها المعلماة؛ لتخادم الوسائل التعليمية تعتبر الوسائل التعليمية غير الثابتة من  التاي تحضارها أو تعاد 
ثارة الدافعية للتعلم عند األطفال. ًدا للوحدة التعليمية، كإثراء المفاهيم اللغوية والحسابية وا   هدًفا محد 

فع مستوى العملية التعليمية التعلمية عند األطفال وتسهم في جذب تسهم في ر فالوسائل التعليمية 
اهتمام األطفال وانتباههم وزيادة دافعيتهم.وتتيح الفرص لألطفال للمناقشة والحوار؛ مم ا يزيد من 

 تفاعلهم االجتماعي. 
 

 النتاج العام للجلسة:
 تعرُّف أهمية الوسائل التعليمية وطرائق إعدادها.

 
 صة:النتاجات الخا

 :في نهاية هذه الجلسة يتوقع من المتدربات التمكن من

 ف الوسائل التعليمية غير الثابتة في صف الروضة  .تعرُّ

 تحديد أهمية الوسائل التعليمية غير الثابتة. 

 ف طرائق متنوعة إلعداد الوسائل التعليمية غير الثابتة  .تعرُّ

 

 (: الربط) التهيئة والتعلم القبلي

 ما المقصود بالوسائل التعليمية غير الثابتة، المستخدمة في صف الروضة؟: طرح السؤال اآلتي
 

 

 

 

 الجلسة الثانية
 الوسائل التعليمية غير الثابتة
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 الموضوع الرئيس: البيئة المادية.

 الموضوع الفرعي: الوسائل التعليمية غير الثابتة.
 دقيقة. 30مدة النشااط:       (.1رقم النشاط: )
 الجلسة: الثانية. غير الثابتة.              الوسائل التعليمية  :اسم النشاط

 :المقدمة

 عصف ذهني حول الوسائل التعليمية غير الثابتة. التهيئة والتحفيز: 

 أهداف النشاط: تعرُّف الوسائل التعليمية غير الثابتة الداعمة للمنهاج.

 التعلم القبلي: الوسائل التعليمية الثابتة واستخداماتها في الغرفة الصفية.

(، ونماذج من Flip Chartوصمغ، وأقالم تخطيط، وورق عرض ) أدوات النشاط: كرتون ملون،
 الوسائل التعليمية غير الثابتة، وقطن، ومقص، والصق، وكرتون.

 اإلجراءات:

 يسأل المدرب المتدربات: ما الوسائل التعليمية غير الثابتة؟ كيف نستخدمها؟ ولماذا؟ 
  .يأخذ المدرب إجابات من الجميع، ويدير نقاًشا في ذلك 
 أل المدرب المتدربات: أين يمكن استخدام الوسائل التعليمية غير الثابتة؟يس 
 .يقوم المدرب بعرض نماذج/ صور من وسائل تعليمية غير ثابتة 
 (1يعرض المدرب النشرة رقم.) 

 :التقويم

 الموقف التقويمي: معرفة الوسائل التعليمية غير الثابتة.

  .اذكري الوسائل التعليمية غير الثابتة في الروضة 

 .بي ني استخدام كل وسيلة تذكرينها 
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 اإلستراتيجية: ورقة وقلم.     

 ختبار قصير.األداة: ا
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 الموضوع الرئيس: البيئة المادية.
 الموضوع الفرعي: الوسائل التعليمية غير الثابتة.

 دقيقة. 90مدة النشااط:                 (.2رقم النشاط: )
 غير الثابتة.                    الجلسة: الثانية.إنتاج الوسائل التعليمية  :اسم النشاط

 :المقدمة

 عصف ذهني في طرائق إعداد الوسائل التعليمية غير الثابتة. والتحفيز:التهيئة  

 أهداف النشاط: تعرُّف طرائق إنتاج الوسائل التعليمية غير الثابتة الداعمة للمنهاج. 

 إنتاج نماذج من الوسائل التعليمية غير الثابتة.                 

 بتة.               التعلم القبلي: مفهوم الوسائل التعليمية غير الثا

(، ونماذج من Flip Chartأدوات النشاط: كرتون ملون، وصمغ، وأقالم فلوماستر، وورق عرض )
 الوسائل التعليمية غير الثابتة، وقطن، ومقص، والصق، وكرتون.

 اإلجراءات:

  يوزع المدرب المتدربات في مجموعات، ويعطي كل مجموعة مهمة عمل تتمثل بإنتاج وسيلة
ا باألنماط الرياضية،  تعليمية ًدا في مهمة العمل، مثاًل: مفهوًما خاصًّ غير ثابتة، تخدم مفهوًما محد 

 وبالحجم، وبحرف ما، ...
 .يطلب المدرب إلى كل مجموعة أن تقوم بعمل الوسيلة التعليمية الخاصة بها 
  الوسيلة  تقوم كل مجموعة بعرض الوسيلة، ويدور نقاش فيها، وتبين المجموعة كيفية استخدام

 وتوظيفها.
  يؤكد المدرب خصائص الوسيلة الجيدة وشروطها، مثاًل أن تكون: جيدة الصنع، ومالئمة الستخدام
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 األطفال، وآمنة، ...
 يسأل المدرب المتدربات: أين يمكن استخدام الوسائل التعليمية غير الثابتة؟ 
 .يقوم المدرب بعرض نماذج/ صور من وسائل تعليمية غير ثابتة 

 

 :قويمالت

 الموقف التقويمي: إعداد الوسائل التعليمية غير الثابتة:

يطلااب الماادرب إلااى المتاادربات إعااداد بعااض الوسااائل التعليميااة غياار الثابتااة، وفااق األساااليب التااي تعلمنهااا 
 وعرضها أمام المشاركين.

 اإلستراتيجية: المالحظة.

 األداة: قائمة رصد.

 لم أتقن أتقن النتاج
   بتة حسب المواصفات.أعد وسيلة غير ثا

   الوسيلة آمنة.
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التقويم الختامي: اقتراح بعض الوسائل التعليمية التي لم يجرِّ ذكرها، مع بيان أهميتها وطرائق 

 إعدادها.
 

 ( بعنوان "الوسائل التعليمية".1االمتداد: الرجوع إلى النشرة رقم )
 

 المراجع:

 ( األ2010الكرمي، زينات عبدالهادي ،) ساليب والوسائل التعليمية في رياض األطفال

 األردن.  -في األردن، دار المنهل ناشرون وموزعون، عّمان 
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طار النظري اإل
 والنشرات
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 (1النشرة رقم )
 غير الثابتة الوسائل التعليمية 

 
ها المتدرب ًدا للوحدة الوسائل التعليمية غير الثابتة هي الوسائل التي تحضرها أو تعد  ة؛ لتخدم هدًفا محد 

ثارة الدافعية للتعلم عند األطفال، ومنها:  التعليمية، كإثراء المفاهيم اللغوية والحسابية وا 
 

 .لوحة المشروع 
 .النماذج 
 .البطاقات 
 .البطاقات التي تدعم التطور والنمو اللغويين 
 .البطاقات التي تدعم التطور والنمو الرياضيين 
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 عشرخامس ال ريبيالتد اليوم
 االنتقال السلس ومشاركة األهالي

 

 

 

 

 :المقدمة 
جياة يخطاوة تدر و  ،لطفل مغامرة عظيمة وحالة قلاق مان القاادما لدى -الروضة  – يعد  دخول المدرسة    

المجتمااع مااع فااي ويصاابح الطفاال عضااًوا  ،لتشااكل بدايااة مشااوار لرحلااة طويلااة ؛ماان المناازل إلااى المجتمااع
 مثلما يتعلم الدروس المدرسية العادية أيًضا. ،ليتعلم الكثير عن العالقات بين الناس أمثاله من األطفال

 
فااي بدايااة األيااام المدرسااية األولااى يوجااد بعااض األشااياء التااي يسااتطيع الوالاادان بهااا مساااعدة طفلهمااا      

كس على الطفل على اجتياز هذه المرحلة، بدايًة فإن تعامل الوالدين مع الطفل الذاهب إلى الروضة سينع
مباشاارة، أي إذا كااان الوالاادان واثَقااين بالروضااة التااي سيرسااالن طفلهمااا إليهااا، فااإن هااذه الثقااة تنتقاال إلااى 

 الطفل الذي يشعر بأنه ذاهب إلى محيط يستطيع الثقة به.
 
ومشااااهدة الغااارف  المعلمااااتلتقااااء ال ؛قبااال بداياااة الااادوام إلاااى الروضاااةالمناساااب إحضاااار الطفااال  ومااان   

بأناه فاي مكاان غرياب غيار  روضاةحتى ال يشعر الطفل عند بداياة دوام ال ة؛عام  بتعرُّف المكان الصفية و 
  .مألوف لديه

ق ائطر وستناَقش األطفال، في تعلم  هبيان دور ، و االنتقال السلسوفي هذه الجلسة سنتعر ف مفهوم       
 .سلسالد خطة االنتقال عداإ مية في يبيان دور العناصر العملية التعل، و االنتقال السلس تيسير

 
 :النتاجات العامة للجلسة

 .األطفالثر االنتقال السلس في تعلم أبيان 
 الخاصة: النتاجات

األولى الجلسة   
السلس االنتقال  
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 أن تكون المتدربة قادرة على: 
  .تعرُّف مفهوم االنتقال السلس .1
  .االنتقال السلس ق تيسيرائتحديد طر  .2
 .سلسعداد خطة االنتقال الإ مية في يبيان دور عناصر العملية التعل .3

 :)الربط( التهيئة والتعلم القبلي
 ما دور األهل لتيسير االنتقال السلس؟طرح السؤال اآلتي: 
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 المنهاج الوطني التفاعلي. :الموضوع الرئيس

 .ال السلس، ومشاركة األهلاالنتف: الموضوع الفرعي

 دقيقة. 30مدة النشاط:       (.1رقم النشاط: )
 الجلسة: األولى.           رسمة ومعنى. اسم النشاط:

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: رسمة ومعنى.

 . السلس االنتقالمفهوم تعرُّف  -هدف النشاط: 

  .السلس االنتقال أهمية تعرُّف   -                    
 .لمرحلة الطفولة المبكرةالتعلم القبلي: الخصائص النمائية 

 (.Flip Chart)عرض ورق و أقالم تخطيط، أدوات النشاط: 
 اإلجراءات:

 صوًرا لطفل، وقلب، وعصا. (Flip Chart)عرض ورق _ يرسم المدرب على 
 يجري المدرب حواًرا ومناقشة في الصور المرسومة. -
 وعتين، بإحدى الطرائق المتعارف عليها، ويراها مناسبة.يقسم المدرب المتدربات مجم -
 السلس، من خالل الصور المرسومة. االنتقاليطلب المدرب إلى كل مجموعة التوصل إلى مفهوم  -
ن المدرب اإلجابات على  -  .(Flip Chart)عرض ورق يدو 
 (.1)السلس. النشرة رقم  االنتقاليتوصل المدرب مع المتدربات إلى تعريف  -
 (.1)النشرة رقم . السلس االنتقال أهميةيجري المدرب حواًرا ومناقشة في  -

 :التقويم
 السلس. االنتقالالموقف التقويمي: عر في 

 .والقلم الورقةاإلستراتيجية: 
 األداة: اختبار قصير.
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 المنهاج الوطني التفاعلي. :الموضوع الرئيس

 .االنتفال السلس، ومشاركة األهل: الموضوع الفرعي
 

 

 

 دقيقة. 30مدة النشاط:       (.2رقم النشاط: )
 الجلسة: األولى.           اسم النشاط: هي ا نجمع البطاقة.

 :المقدمة
 بطاقة".التهيئة والتحفيز: لعبة "هي ا نجمع ال

 .دور األهل في تحضير الطفل للمدرسةهدف النشاط: تعرُّف 

 التعلم القبلي: الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة المبكرة.
 ، وبطاقات ملونة، وسل ة.(Flip Chart)عرض ورق و أقالم تخطيط، أدوات النشاط: 

 اإلجراءات:
ا يجااب أن نقااوم بااه لتحضااير _ يحضاار الماادرب بطاقااات ويكتااب علااى كاال واحاادة عبااارة تتضاامن شاايئً 

، ونركااز علااى أشااياء أو مهااارات منااذ ساانوات (2الطفال قباال الروضااة، كمااا فااي ورقااة عماال النشارة رقاام )
 الطفل األولى، وليس فقط إجراءات مباشرة قبل أيام من الذهاب إلى المدرسة أو الروضة.

طها، ووضاعها فاي سال ة، يجزئ المدرب كل بطاقة جزأين أو ثالثة حسب عدد المتدربات، ويقوم بخل -
 ويطلب إلى كل متدربة أخذ جزء والبحث عن المتدربة التي تكمل العبارة.

تقف كل مجموعة أكملت العبارة مًعا، وتنااقش ماا يحادث إذا لام نقام بعمال المكتاوب علاى البطاقاة،   -
 وتأثيره في استعداد الطفل للروضة.

ورق الطفل للروضة، ويسجل اإلجاباات علاى في دور األهل في تحضير يناقش المدرب المتدربات  -
 .(Flip Chart)عرض 
 :التقويم

 .األهل في تحضير الطفل للروضة الموقف التقويمي: معرفة المتدربة بدور
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 .والقلم الورقةاإلستراتيجية: 
 (دور األهل في تحضير الطفل للمدرسة؟ما . )اختبار قصيراألداة: 

 
 

 
 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 

 ، ومشاركة األهل.الموضوع الفرعي: االنتقال السلس
 .دقيقة 30مدة النشاط:      .(3رقم النشاط: )

 األولى. الجلسة:                 اسم النشاط: أنا كبرت!  
 :لمقدمةا

 لعبة "هي ا نصنع كعكة الشوكوالتة".التهيئة والتحفيز: 
 ق تيسير االنتقال السلس.ائطر هدف النشاط: تعرُّف 

 الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة المبكرة.التعلم القبلي: 
بطاقات و ة، سل  ، و (Flip Chart)عرض ورق ، و A4ورق و أقالم عادية، و قالم تخطيط، أأدوات النشاط: 

 .ملونة
 اإلجراءات:

 .ةكعكة بالشوكوالت عدادإب مًعا منسيق نلمتدربات بأنهإلى ا_ يشير المدرب 
 ماذا يجب أن نفعل قبل البدء بعمل الكعكة؟ اآلتي:يطرح المدرب السؤال  -
 أهمية تحضير المواد واألدوات الالزمة لعمل الكعكة.في يناقش المدرب المتدربات  -
 ارتياااداألشااياء التااي يجااب القيااام بهااا قباال فااي التفكياار باانفس المنهجيااة يطلااب الماادرب إلااى المتاادربات  -

اأو مستع مهي أً حتى يكون  الروضة؛الطفل   .دًّ
كاال  المتاادرباتتشااارك ت، ثاام عاادة الخاصااة دقااائق اطااور قائمتهااتن أل ةيتاايح الماادرب المجااال لكاال متدرباا -

 ، وبعد ذلك مشاركة المجموعة الكلية.متدربتين مًعا
 .(Flip Chart)عرض مدرب هدف المجموعة الكلية على ورق ن اليدو   -
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ر المدرب يكون  - السالس  نتقااليكتب علاى كال بطاقاة طريقاة لال ،بطاقات ملونة في وقت سابق قد حض 
 السل ة.   فيويضعها 

 نصف دائرة. فييطلب المدرب إلى المتدربات الجلوس  -
 ة.بطاقة من السل   ةسحب كل متدربت  -
 .(3النشرة رقم ) .لصف األوللمتها ءق االنتقال السلس ومدى مالائطر  فينقاًشا يجري المدرب  -

 : التقويم
 .ق االنتقال السلسائطر  ي الموقف التقويمي: اذكر 

 .والقلم الورقةاإلستراتيجية: 
 (؟ق االنتقال السلسائطر  ي اذكر . )اختبار قصيراألداة: 
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 

 ، ومشاركة األهل.الموضوع الفرعي: االنتقال السلس
 .دقيقة 30مدة النشاط:       .(4رقم النشاط: )

 األولى. الجلسة:                     .جاذبة ..اسم النشاط: مدرستي .
 :لمقدمةا

 معرض المشاركة.التهيئة والتحفيز: 
 .عداد لخطة االنتقال السلسدور عناصر العملية التعليمية في اإلهدف النشاط: تعرُّف 

 .التعلم القبلي: االنتقال السلس
بطاقاات و ة، سال  ، وأقاالم تلاوين، و A4ورق و أقاالم تخطايط، ، و (Flip Chart)عرض أدوات النشاط: ورق 

 ملونة.
 اإلجراءات:

يوزع المدرب على المتدربات ورًقا للرسم وأقالم تلوين أو تخطايط، ويطلاب إلايهن تخيال أنفساهن فاي  -
 مرسم، والمطلوب أن يشاركن في معرض فني بعنوان "المشاركة".

 يعطي المدرب فرصة كافية للرسم، ثم يطلب إليهن تعليق رسومهن في مكان يخصصه. -
معاارض فااي ثنائيااات تتشااكل عشااوائيًّا، ويتناقشاان فااي  يطلااب الماادرب إلااى المتاادربات التجااوال فااي ال -

 "ماذا نفهم من هذه الرسوم؟" و"ما الذي أثار انتباهنا؟".
يوضااح الماادرب مفهااوم المشاااركة وأهميااة التعاااون بااين المعلمااة والمااديرة فااي اإلعااداد لخطااة االنتقااال  -

 السلس.
والثانية بدور  ة،ام بدور المعلميقسم المدرب المتدربات مجموعتين، يطلب إلى المجموعة األولى القي -

 .ةالمدير 
 عداد لخطة االنتقال السلس؟يطرح المدرب السؤال اآلتي على المتدربات: ما دورك في اإل -
النشارة  ،عاداد لخطاة االنتقاال السالسفي اإل ةوالمدير  ةيناقش المدرب المتدربات في دور كل من المعلم -

 .(Flip Chart)عرض على ورق  الخالصة (، ويدون 4رقم )
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   : لتقويما

 في اإلعداد لخطة االنتقال السلس؟معرفة المتدربة دوري المعلمة والمديرة الموقف التقويمي: 
 اإلستراتيجية: الورقة والقلم.

 (ما هو دورك في اإلعداد لخطة االنتقال السلس؟اختبار قصير. )األداة: 
 

 

 

 

 

 

 التقويم الختامي:
 

 لسلس. وما أهميته؟اذكري ثالث طرائق لالنتقال ا
 ما دور كل من المعلمة والمديرة واألهل في إعداد خطة االنتقال السلس؟

 
 

 االمتداد:
 خطة لالنتقال السلس موضحة فيها دوري المعلمة والمديرة.يرجى التكرم بإعداد 

 
 
 

 المراجع:
راليونيسيف،  -  (.األهل مع للعاملينتثقيفي  دليل) المبكرة الطفولة تطو 
التفااااعلي )الطبعاااة  الاااوطني للمنهااااج التااادريبي الااادليل ،(2008) والتعلااايم التربياااة وزارة فرياااق -

 .عمان األردن؛ األطفال، رياض لمعلماتالمطورة( 
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 اإلطار النظري والنشرات
 )االنتقال السلس(
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 (1النشرة رقم )

 
 االنتقال السلس:

 
بعيًدا عن  ،والحبيسوده الحرية  في جو   ،ولألالصف ا إلىعلى التكيف لالنتقال  فلهو قدرة الط

 مشاعر الخوف والرعب واالنطواء والرفض. 
 
  :همية االنتقال السلسأ 
 هل.ألطمئنان لدى الطفل واالمن واألزيادة مشاعر ا -
  .مثل االنطواء والخوف للطفلتقليل المشاكل النفسية  -
  .بحب وجاذبية معلى التعل الطفلقبال إ -
  الطفل.ة عند أتأالتخلص من الت -
  .عن المدرسة الطفليجابي من قبل إلنطباع االا -
  .تقليل مشكلة التسرب -
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     (2)النشرة رقم 
 للمدرسة الطفل تحضير في األهل دور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تعويد الطفل التعاون، والعمل، واللعب مع مجموعة من األطفال.

 
 لمياه.تدريب الطفل على القيام بخدمة نفسه وربط الحذاء والذهاب إلى دورة ا

 
 تنمية القدرات الحركية للطفل وتآزر الحواس، وال سي ما العين مع اليد.

 
 تمكين الطفل من اللعب بالمعجون، والمسك بالقلم لتطوير العضالت الدقيقة.

 
ًدا.  تقبل الطفل البقاء بعيًدا عن والديه بعض الوقت، مثل وضعه عند الجدة وقًتا محد 

 
 ًرا على التعبير عن نفسه.إثراء لغة الطفل ليكون قاد

 
 إعطاء الطفل في سنواته األولى فرصة الكتشاف اآلمن وتعرُّف المحيط من حوله.

 
 الحديث إلى الطفل بطريقة جذابة مشوقة عن المدرسة أو زيارة روضة أو مدرسة.
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 (3النشرة رقم )
 .(ق تيسير االنتقال السلسائطر ) 

 
 .تقديم الحلوى 

 
 

 .يات كرتونيةحضار شخصإ
 
 

 .عرض مسرحية ترحيبية لألطفال باستخدام الدمى المتحركة
 

 
  .مرافقة األم طفلها

 
 .تقديم هدايا رمزية

 
 .ارتداء مالبس زاهية

 
 .تزيين الغرفة الصفية

 .تواصل معلمة رياض األطفال مع معلمة الصف األول قبل بداية العام الدراسي

 
 .ذاعة المدرسيةإلتوظيف دور ا

 
 جولة حول المدرسةفي اصطحاب الطفل 
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 (4النشرة رقم )
 

 عداد خطة االنتقال السلسإ في  ةدور المعلم
  
 -  هتمام بالطفلالالرعاية وا.  
 -  الترغيب والتشويق.  
 -  دوات العقاب.أبتعاد عن حمل الا 
 -  األنشطة في التنويع . 

 عداد خطة االنتقال السلسإ في  ةدور المدير 
 -  ليمات جاذبة للطفلوضع تع.  
 -  هلألالمرونة والتعاون بالتعامل مع ا.  
 -  .التنسيق مع المعلمة لتهيئة األطفال 
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 :المقدمة

األسرة النواة األساسية لتربية األطفال وتنشئتهم، وتأتي المدرسة مكملة وداعمة لدورها؛ مم ا يسهم  تعد     
لمهارات واالتجاهات والمعارف الالزمة إلعداده للحياة، ومن هنا في بناء ثقة الطفل بنفسه، واكتساب ا

كسابهم مهارات ينبغي  جاء برنامج مشاركة األهل؛ لتعزيز دور األهل في تشجيع أبنائهم على التعلم، وا 
يجاد بيئة منزلية من شأنها مساعدة األطفال على تطوير عادات دراسية جيدة  تعزيزها في المنزل، وا 

 م للتعلم بأسلوب ممتع.تنمي استعداده
يستفيد منها جميع األطراف  ،لعالقة بين األهل والمدرسة هي عملية أساسية للتطوير التربوي وألن ا   

فقد جاء برنامج مشاركاااااااة األهل ليعكس الفائدة على جميع الفئات  ؛بالمنظومة التعليمية المعنية
فاألطفال يصبحون أكثر استعداًدا وانتماًء "؛ رعايةمانحي ال"المستهدفاااة: األطفال والمعلمة واألهل 

، ويسهم توطيد العالقة بينهم إلىا يؤدي مم   ؛، ويزداد األهل فهًما للخصائص النمائية ألطفالهمللروضة
وهذا  ،يجاًبا على جميع الجوانب النمائية للطفلإا ينعكس مم   ؛نجازها عملهاا  في زيادة دافعية المعلمة و 

 في العملية التربوية التعليمية. ءيجعل الجميع شركا
 ،األهل في تشجيع أبنائهم على التعلم بيان دورمشاركة األهل، و وفي هذه الجلسة، سنتعر ف مفهوم 

 وتعرُّف الطرائق والفوائد والخطوات لبرنامج مشاركة األهل.
 ة للجلسة:العامالنتاجات 

 تعزيز دور األهل في تشجيع أبنائهم على التعلم. 
 الخاصة: النتاجات

 أن تكون المتدربة قادرة على:
  .هلألق التواصل مع اائتعرُّف طر  .1
 .هلألتعرُّف فوائد برنامج مشاركة ا .2
 .هلألتطبيق خطوات برنامج مشاركة ا .3
 مشاركة األهل. في برنامج ةمديرة والمنسقالبيان دور  .4
 .هلألتهيئة البيئة المناسبة لدعم مشاركة ا .5
 المشاركة فيها. طوعةلمتانشطة التي يمكن األتعرُّف  .6
 طرح السؤال اآلتي: ماذا تعرفن عن برنامج مشاركة األهل؟ )الربط(: القبلي والتعلم التهيئة

الثانية الجلسة   
 مشاركة األهل
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 

 االنتقال السلس، ومشاركة األهل.لفرعي: الموضوع ا
 .دقيقة 20مدة النشاط:       .(1رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:                  . . بارد.. حام   اسم النشاط:

 :المقدمة
 .لعبة "حام  ... بارد"التهيئة والتحفيز: 

 ق التواصل مع األهل.ائطر هدف النشاط: تعرُّف 
 نواعها.أمفهوم األسرة و و ق التعلم، ائطر و تقال السلس، التعلم القبلي: االن
جهاز و (، Flip Chart)عرض ورق و أقالم تخطيط، و ، قطعة حلوى و لعبة صغيرة، أدوات النشاط: 

 .Data Show)) جهاز عرضو حاسوب، 
 اإلجراءات:

 تقوم المجموعة بإخفائه.سعن الشيء الذي للبحث  ةالمدرب متطوع يختار -
علاى إيجااد  ةلمسااعدة المتطوعا ؛متادربات علاى بعاض وساائل االتصاال غيار اللفظياةالو يتفق المادرب  -

 .تصفيقوال ،فرك األيديو  ،رصاصال بقلمنقر و طقطقة األصابع، ، مثاًل: المخبأ الشيءموقع 
 لكانشير إلى بعاد الشايء المخباأ، تيشرح المدرب للمتدربات أن وسائل االتصال ذات اإليقاع البطيء  -

 .الهدففي اإليقاع وارتفاع الصوت يشيران إلى مسافة أقرب إلى وصول زيادة السرعة 
الخروج من قاعة التدريب، وتقوم المجموعة بإخفاء الشايء المتفاق علياه  ةيطلب المدرب إلى المتطوع -
 وتبدأ اللعبة. ةالمتطوع تدخل ثم
د المتطوعااااتبعااااد أن  - ييااااز العناصاااار يطلااااب الماااادرب إلااااى المتاااادربات تم ،مكااااان الشاااايء المخفااااي ةحااااد 

 تصال التي كشفت من خالل هذا النشاط.الالضرورية ل
ربطها بكيفية التواصال ماع األهال إليجااد عالقاات متيناة يو  ،المدرب هذه األفكار مع المتدربات يناقش -

   .(1)النشرة رقم  .بين الروضة واألسرة
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 : التقويم
 عد دي طرائق التواصل مع األهل.الموقف التقويمي: 

 تيجية: الورقة والقلم.اإلسترا
 األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الراجعة الفورية.
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
  األهل. االنتقال السلس، ومشاركةالموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 20مدة النشاط:       .(2رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:             .اسم النشاط: مدرستي بال أسوار

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: عصف ذهني.

 مفهوم برنامج مشاركة األهل.النشاط: تعرُّف  هدف
 فوائد برنامج مشاركة األهل.تعرُّف               

 مفهوم األسرة وأنواعها.و ق التعلم، ائطر و ي: االنتقال السلس، التعلم القبل
 (.Flip Chart)عرض ورق و أدوات النشاط: أقالم تخطيط، 

 اإلجراءات:
 _ يطرح المدرب السؤال اآلتي: ما المقصود ببرنامج مشاركة األهل؟ 

 /أ(. 2) النشرة رقم .مفهوم مشاركة األهلإلى مع المتدربات للتوصل  ًرايجري المدرب حوا -
ويطلب إلى كل مجموعة كتابة فوائد  ،يقسم المدرب المتدربات مجموعات ثالثية، )طفل، أهل، معلمة( -

 البرنامج للفئة المستهدفة. 
فوائااد البرنااامج للفئااة المسااتهدفة )طفاال، أهاال، معلمااة( الااواردة فااي النشاارة رقاام  فااييجااري الماادرب نقاًشااا  -
 /ب(.  2)

 : التقويم
 .)طفل، أهل، معلمة( فوائد البرنامج للفئة المستهدفةي ذكر ا: الموقف التقويمي

 ية: الورقة والقلم.ستراتيجاإل
 األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الراجعة الفورية.
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 االنتقال السلس، ومشاركة األهل.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 20مدة النشاط:        .(3رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:                              .اسم النشاط: بداية جديدة

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: عصف ذهني.

 برنامج مشاركة األهل. خطوات تنفيذالنشاط: تعرُّف  هدف
 االنتقال السلس.التعلم القبلي: 

 الصق.و بطاقات ملونة، و كرتون ملون، و (، Flip Chart)عرض ورق و أدوات النشاط: أقالم تخطيط، 
 اإلجراءات:

المتعلقاااة بخطاااوات تنفياااذ برناااامج العمااال  اتمهمااا نوزع علااايهيااايقسااام المااادرب المتااادربات مجموعاااات، و  -
 /أ(.  3النشرة رقم )في مشاركة األهل الواردة 

يعاارض الماادرب ا، وماان ثاام المجموعااة عماال مجموعتهااة عاارض ميساار تالعماال  اتنتهاااء ماان مهمااالبعااد ا -
 /ب(.  3النشرة رقم ) .ويشرحهااألهل  مشاركة برنامجخطوات تنفيذ 

 : التقويم
 مشاركة األهل؟لبرنامج تهيئة البيئة المدرسية ق ائالموقف التقويمي: ما هي طر 

 التواصل.ية: اتيجستر اإل
 األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الراجعة الفورية.
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 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 هل.االنتقال السلس، ومشاركة األالموضوع الفرعي: 

 دقيقة. 20مدة النشاط:       .(4رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:                                 دوري أنا! اسم النشاط:

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: تصميم بطاقة دعوة.

 .في برنامج مشاركة األهل ةوالمنسق روضةدور مديرة الالنشاط: تعرُّف  هدف
 ال السلس.االنتقالتعلم القبلي: 

ت ملوناااة، قاااابطاو أقاااالم تخطااايط، و ، Data Show)) جهااااز عااارضو أدوات النشااااط: جهااااز حاساااوب، 
شااابر و ممحاااة، و مساااطرة، و أقاااالم رصاااص، و مقااص، و رسااوم الصاااقة، و كرتااون ملاااون، و صااامغ، و ألااوان، و 

/أ(، 4، والنشاارة رقاام )الملااف البرتقااالي الخاااص بالمااديرةو  ،نماااذج برنااامج مشاااركة األهاالو هديااة، و ملااون، 
 /ب(.  4والملف األزرق الخاص بالمنسقة، والنشرة رقم )

 اإلجراءات:
/أ(، 4، النشارة رقام )فاي برناامج مشااركة األهالوالمنساق  روضاةدور ماديرة اليناقش المدرب المتدربات  -
 /ب(.4)

  ._ يعرض المدرب المواد أمام المتدربات
 يقسم المدرب المتدربات مجموعات رباعية. -
تصاااميم بطاقاااة دعاااوة لحضاااور  يهن، ويطلاااب إلاااأطفاااااًل  نب إلاااى المتااادربات تخيااال أنفساااهيطلاااب المااادر  -

 . الروضةفي  لألمهاتاجتماع 
األجمال حساب رأي األغلبياة، ويسالم المادرب المجموعاة  اختياار يجاري عاداد البطاقاة إ نتهاء مان البعد ا -

 الفائزة هدية. 
 . ةلمديرة والمجموعة الثانية دور المنسقيقسم المدرب المتدربات مجموعتين، مجموعة تأخذ دور ا -
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 السؤال اآلتي:  عنجابة اإل إليهنيطلب المدرب  -
 تطبيقها لتفعيل برنامج مشاركة األهل؟ يتم جراءات التي ما هي اإل ،رأيكفي                  

 .نلهاعمأ عرض المتدربات ت -
الملااف البرتقااالي ) ،مشاااركة األهاالنماااذج برنااامج ، وماان ثاام يعاارض يناااقش الماادرب نتااائج المجموعااات -

 /و(.  4/ج(، و)الملف األزرق الخاص بالمنسقة( النشرة رقم )4( النشرة رقم )الخاص بالمديرة
 

 : التقويم
 والمنسق في برنامج مشاركة األهل؟ روضةمديرة الدورا الموقف التقويمي: ما 

 التواصل.ية: ستراتيجاإل
 جعة الفورية.األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الرا

 
 
 
 
 
 
 



 
 المنهاج الوطني التفاعلي.الموضوع الرئيس: 
 االنتقال السلس، ومشاركة األهل.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 20مدة النشاط:        .(5رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:                               . وسهاًل  اًل سم النشاط: أها

 :المقدمة
 .لوحتي جميلةالتهيئة والتحفيز: 

 البيئة المناسبة لدعم مشاركة األهل.النشاط: تعرُّف  هدف
 االنتقال السلس.التعلم القبلي: 

شاريط الصاق، و بطاقات ملونة، و ملون، كرتون و (، Flip Chart)عرض ورق و أدوات النشاط: أقالم تخطيط، 
 الملف األحمر الخاص بالمعلمة.و هدية، و 

 اإلجراءات:
 ستقبال األهل؟التهيئة األجواء في البيئة المدرسية _ يطرح المدرب السؤال اآلتي: كيف يمكنك 

 جابات المتدربات على اللوح القالب.إيدون المدرب  -
 .اقوم بعرض نتائج أعمالهتلها ل ةوتختار كل مجموعة ميسر  يقسم المدرب المتدربات مجموعات رباعية، -
 هدية ألجمل لوحة.   ثم ةأن  ن/أ(، ويوضح له5النشرة رقم ) ،العمل اتيوضح المدرب للمتدربات مهم -
 بشرح ما تم عمله. ةقوم الميسر ت، و ايطلب المدرب إلى كل مجموعة تعليق لوحته -
 لمدرب المجموعة الفائزة هدية. أجمل لوحة باألغلبية، ويسلم ا ُتختار -
النشااارة رقااام  هااال.دور المعلماااة فاااي جعااال البيئاااة الصااافية مريحاااة ومرحباااة لألفاااي ينااااقش المااادرب المتااادربات  -
 /ب(.5)
 ./ج(5. النشرة رقم )"النماذج" األحمر الخاص بالمعلمةيعرض المدرب أمام المتدربات محتويات الملف  -

 : التقويم
 مشاركة األهل؟لبرنامج تهيئة البيئة المدرسية ق ائطر الموقف التقويمي: ما هي 
 اإلستراتيجية: الورقة والقلم.

 األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الراجعة الفورية.
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 لوطني التفاعلي.المنهاج االموضوع الرئيس: 
 االنتقال السلس، مشاركة األهل.الموضوع الفرعي: 

 .دقيقة 20مدة النشاط:         .(6رقم النشاط: )
 .الثانية الجلسة:                                  .اسم النشاط: مشاركتي

 :المقدمة
 التهيئة والتحفيز: عصف ذهني.

 ها ضمن فعاليات البرنامج اليومي.  فيلمتطوعة المشاركة اي يمكن تعرُّف األنشطة المتنوعة الت النشاط:هدف 
 االنتقال السلس.التعلم القبلي: 

ألوان و بطاقات ملونة، و كرتون ملون، و (، Flip Chart)عرض ورق و أدوات النشاط: أقالم تخطيط، 
 ، وسل ة.هديةو شريط الصق، و فلوماستر، 
 اإلجراءات:

علاى أن يكاون العماود األول  فاي جادول، (Flip Chart)عارض ورق ى البرناامج الياومي علايكتب المادرب  -
ويعلقااه علااى  ،والعمااود الثاااني فراغااات ليسااتطيع كتابااة األنشااطة المتنوعااة الحًقااا ،فيااه فعاليااات البرنااامج اليااومي

 الحائط.
طفاال استقبال األ مثل: ساحة خارجية، ،المدرب جميع فعاليات البرنامج اليومي على بطاقات صغيرةيكتب  -

 ة.ويضعها في وعاء أو سل   ... وهكذا
قااوم بكتابااة اقتااراح لكيفياة تفعياال عماال المتطوعااة فااي هااذا تساحب ورقااة لتأن  تدربااةيطلاب الماادرب إلااى كاال م -

 المجال.
ويقااوم بكتابااة مااا يااراه مناسااًبا  ،ه المتاادربات حسااب ترتيااب فعاليااات البرنااامج اليااوميتاايناااقش الماادرب مااا كتب -

 الموضوع على الحائط.اليومي لى البرنامج بجانب كل فعالية ع
 .هااا ضاامن فعاليااات البرنااامج اليااوميفيلمتطوعااة المشاااركة ايعاارض الماادرب األنشااطة المتنوعااة التااي يمكاان  -

 (.6النشرة رقم )
 

 : التقويم
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   ؟ها ضمن فعاليات البرنامج اليوميفيلمتطوعة المشاركة ااألنشطة التي يمكن  ما هيالموقف التقويمي: 
 التواصل.ستراتيجية: اإل

 األداة: حوار ونقاش وأخذ التغذية الراجعة الفورية.
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اإلطار النظري والنشرات 
 )برنامج مشاركة األهل(
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 (1)النشرة رقم 
 هلق التواصل مع األائطر 

 
                                     

تي تخبرهم بأحداث مرت في الروضة ، فاألهل يحبون الرسائل المهمًّايعد  االتصال الخطي مع األهل    
أو من الموضوعات التي تقدم ألطفال الروضة. ومن أنواع  ،أو بما ستقوم به الروضة من أنشطة مختلفة

 االتصال الخطي:
 الرسائل اإلخبارية:  -أ

وهااي ترساال بشاااكل مسااتمر فاااي أول  ،حلقااة وصاال باااين البياات والروضاااة بمنزلاااةوهااذه الرسااائل 
 ن: تتضمو  ،أسبوع من الشهر

 األطفال.  أنشطة  -         األنشطة الخاصة بالروضة.                -
 لكتاب. اتلخيًص     -       خاصة بالروضة.                    ًثاأحدا  -
 معلومات عن تطور األطفال.     –          وصفات غذائية.                             -
 .تحديد موعد اللقاءات واالجتماعات    –        روضة.     طلب المساعدة من األهل في ال  -
   :الرسائل العادية -ب

ترسال عناد الحاجاة وقاد تكاون  وهاي ،للوصاول إلاى األهال مهماةهاذه الرساائل وسايلة اتصاال  د  تع
األهااال بالوحااادة الدراساااية واألغااااني واألناشااايد  إخباااار يكاااون ففاااي هاااذه الرساااائل  ؛للرساااائل اإلخبارياااة بااادياًل 

 .  لزياراتالميدانية وتواريخها، وجميع ما يلزم هذه ا لزياراتومواعيد ا ،جديدةال
 
 الرسائل القصيرة:  -ج

مساااتعدين  ن نشاااغال األهااال بأعماااالهم فاااي أحياااان كثيااارة، وقاااد ال يكوناااو التساااتعمل هاااذه الرساااائل 
"قمنااا  :مااثاًل  ،هااذه الرسااائل علااى األخبااار السااريعة لااذا تحتااوي  ؛تصااال اليااومي أو قااراءة رسااائل مطولااةالل

أو دعااوة األهاال لحضااور  ،" بعماال معجونااة فااي صااف الروضااة"، "ساانقوم برحلااة األساابوع القااادم إلااى ...
بقاانون جدياد أو مناسابة معيناة ساوف  هلو إذا أردت أن تعلمي األ، أأعياد الميالد أو حضور اجتماع ما

 بطريقة سهلة وبسيطة.ه إيافعليك إرسال رسائل قصيرة تفسر ما تريدين إعالمهم  ؛تحصل في الصف
 أمور يجب مراعاتها عند كتابة رسائل األهل منها: توجد 
فهااذا يااوفر متعااة أكباار فااي قراءتهااا ماان قباال  ؛اسااتخدام صاايغة المبنااي للمعلااوم فااي الجماال  -

 ت"كتباا :ومثااال ذلااك ،األهاال، فهااذه الصاايغة تشااير إلااى أن الطفاال قااد قااام بعماال شاايء مااا

تصال الخطيال ا  
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 أنشاطة"كانت الكتابة وتلوين الصاور مان  :وال نكتب ،حرف )ب( ولونت صوًرا"الرينا يس
 رينا الرئيسة". يس

 لذا يجب أن تكون الرسالة تناسب هذا المستوى.  ؛المستوى الثقافي لألهل  -
مااان ساااوء الفهااام أو التأوياااال،  فهااااي تحاااد   ؛أن تكاااون الرساااائل قصااايرة وواضاااحة وبسااايطة  -

 ويقدرها األهل المشغولون.
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 :الطفل ا أجندة تتعلق بتطورد
 لكتاباة تطاورات الطفال ؛على المعلمة أن تعمل على تصميم أجنادة لكال طفال يساتعملها األهال بمشااركتها

أثناااء وجااوده فااي صااف الروضااة، والمناازل. وقااد يساااعدها فااي ذلااك كتابتهااا المالحظااات فااي الاادفتر  فااي
 و من خالل قوائم الرصد والمشاركة وغيرها.أ ،الخاص بها

 
 
تساعد األهالي و دى الوسائل التي يمكن إشراك األهل في البرامج المتعلقة بأطفالهم، جتماعات إحالا تعد  

ا يقوم به األطفال في البيت، وسوف يشارك األهل المعلمات بإعطائهن معلومات عم   ،على فهم أطفالهم
األهل بما يقوم به األطفال في الصف. وعند التشارك في وجهات النظر في  والمعلمات سوف يشاركن

 حاجاتاألطفال، ومن ثم يمكن وضع الخطط لتوفير  ال سي ماجتماعات سوف يكسب الجميع و الا
وهي تحتاج إلى  ،إلشراك األهل في الروضة خدمق التي تستائإحدى الطر  واالجتماعات .األطفال

 تخطيط بعناية.  
 ومن األمور التي يجب أن تعمل عليها المعلمة إلنجاح االجتماع: 

  التخطيط      -أ
التخطايط بعناياة إذا أردت كساب  إلاىفهاو بحاجاة  ؛بمحاض الصادفة كون ن االجتماع الجيد ال يإ

لااذا عليااك أن  ؛عليااك بوصاافك معلمااة رئاايسجتماااع تقااع بشااكل الومسااؤولية إنجاااح هااذا ا ،احتاارام الوالاادين
 تبدئي مرحلة التخطيط من خالل: 

 جمع بيانات نمائية عن الطفل.  -
 جتماعية، والعاطفية، والمعرفية، والجسدية. اللطفل اجمع سجالت عن تطورات ا -

 وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من قوائم الرصد النمائية والسجالت السردية.
  أثناء االجتماع                                             في  -ب

  أثناء االجتماع:في من األمور التي يجب أن تعمل عليها معلمة الروضة 
ألن األهاال يساااتمتعون  تاااه؛جتماااع ونهاياليجاااابي عاان الطفاال فاااي بدايااة اإلنسااتخدم التعليااق ا -

 بسماع ذلك. 
نستخدم التصريحات الدقيقة ونتجناب التصاريحات العاماة مثال "شااكر يقاوم بعمال ممتااز فاي  -

قيقة ولهذا يمكن أن تقولي بعبارة د ؛من المعلومات االمدرسة" فهذه العبارة ال تقدم لألهل كثيرً 
فاي القلم، وهاو ال يحتااج إلاى مسااعدة فاي إمسااك ياده بمساك اإل"لقد تحسن شاكر في مهارة 

 أثناء الكتابة والتلوين".

 المعلماتو اجتماعات األهالي 
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حااديث األهاال، وتجنبااي تحضااير اإلجابااة بينمااا أناات تسااتمعين، فقااد تكااون بهتمااام الظهااري اأ -
موقااف الااذي تاام الجملااة األخياارة لألهاال مصاادًرا لمعلومااة جدياادة قااد تساابب تغيااًرا كاااماًل فااي ال

 . سابًقاتشاركه 
دون مقاطعااة، والتركيااز علااى جوانااب التوافااق فهااذا يشااجع ماان التركيااز علااى مااا يقولااه األهاال  -

 على نقاش مفتوح وودي.
معلمااااة أخاااارى  عااااننقاااادم نمااااوذج الساااالوك المهنااااي دائًمااااا، فااااإذا قااااام األهاااال بتعليقااااات ساااالبية  -

، وال تقااااومي بإصاااادار زميالتااااكجاااااه دائًمااااا ت يًّاااااإذ يجااااب أن يكااااون موقفااااك إيجاب ؛فتجاهليهااااا
 التعليقات السلبية عن األطفال اآلخرين أو آبائهم. 

فااااي نهايااااة االجتماااااع، واباااادئي بإعااااادة التعليقااااات  نوقشااااتنلخااااص المجاااااالت الرئيسااااة التااااي  -
فااي بدايااة االجتماااع، والحظااي النقاااط التااي تحتاااج إلااى تركيااز بمااا فيهااا  جاارتيجابيااة التااي إلا

 واختمي االجتماع بتقديم مالحظات سارة وبناءة.  ،تي تم االتفاق عليهااألهداف واألعمال ال
 مرافقة األهل إلى الباب وتوديعهم بعبارات تشجيعية مطمئنة.  -
 
 المتابعة                                 -ج

جتمااع المان أن األعماال المتفاق عليهاا ماع األهاالي فاي ا يقنأهمية المتابعة تظهر من خالل التا
جتماااع. وتقااوم المعلمااة التاام تنفيااذها، ويجااب أن تتضاامن أيًضااا تقااارير عان التطااور الااذي حصاال منااذ اقاد 

جتماع في ملف الطفل، وترسال المالحظاات إلاى األهاالي التدوينها في ا يجري بتسجيل المالحظات التي 
 عن أي تقدم يقوم به األطفال. 

 
 

ن الوسااااائل التااااي يسااااتمتع األهاااال ماااان أنهااااا ماااا ،الصاااافية نشااااطةتنبااااع أهميااااة تصااااوير فيااااديو لأل 
المختلفة في رياض األطفال. على المعلمة أن تأخاذ إذًناا مان  األنشطةبتسجيالت أطفالهم المشاركين في 

ياااتم تصاااوير األطفاااال فاااي أياااام أعيااااد المااايالد، واالحتفاااااالت،  إذ ؛اآلبااااء قبااال قيامهاااا بتصاااوير األطفاااال
 ءة القصص، وتحضير الطعام. في ساحات اللعب، وفي قرا األنشطةوالمشاركة في 

 
 
 
 

 حلقات النقاش

فية الص شطةنتصوير فيديو لل 
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ن تقاادم ماادخاًل أو  ،ماان األهميااة أن تطلااع المعلمااة علااى أساالوب األم فااي تربيااة طفلهااا فااي المناازل
و معرفاة مشاكالت تواجههاا األمهاات فاي تربياة األطفاال أتربياة األطفاال بشاكل مساتمر،  عن احديثً  يًّاتربو 

يصابح األهال أيًضاا  ،مان خاالل حلقاات نقااش افتهوهذا يسهل معر  ،و وصفهاأالتعبير عنها  عنوال يستط
ياتعلم األهال فاي حلقاات النقااش مالحظاة بعاض نقااط و  ،أقرب إلى فهام نماو الطفال وتطاور المفااهيم لدياه

ويتعلمون فهم أدوارهم على نحو أفضل. ومن مزايا حلقات النقاش أنها تفيد في  ،األزمات في دائرة األسرة
ق ائيتم تبادل الخبرات بين األهالي في طر ف ،لعديد من األشخاصلمجااًل  قدمجديدة، وت اأفكارً األهل تعليم 

ز ،تربيتهم لألطفال في المنازل  يجابية وتعديل السلبية منها.إلالطريقة ا وُتعز 
 

                                                        
، ويوضع عليها كتب حديثة ومجالت يمكن استخدام خزانة رفوف في مكتب المديرة أو في الروضة

جتماعات أو لوحة التصال اليومي أو االويتم التعريف بمواد المكتبة لألهل من خالل ا، تتعلق بالطفولة
ستعارة األهل للكتب والقصص وغيرها الوتستطيع المعلمة عمل سجل بسيط وبطاقات ، اإلعالنات

 لى القراءة.و غيرها لتشجيع األهل عأوتقديم حوافز كبطاقات شكر 
 
 
    

تقااوم المعلمااة باالتفاااق مااع المااديرة علااى تخصاايص أمساايات األساابوع لعاارض األفااالم السااينمائية  
ألهاال، ويتبااع العاارض بمناقشااة مااع األهاال. وماان الموضااوعات كيفيااة تحضااير وجبااات غذائيااة لالتربويااة 

لقا الئمة، أو في كيفية اختيار القصص المهامتكاملة لألطفال وا عداد  ئها عليهم. لهم وا 
 

                                                            
جتماعاات، وبعاض القصاصااات الوضاع أوقاات ا هاااألهال، ويااتم ببتصاال الهاذه وسايلة مناسابة ل

األحاداث المحلياة بويمكن من خاللها إبالغ أولياء األماور  ،من الجرائد ومعلومات عن الروضة والمدرسة
اختيااار األلعااااب  فااايويمكااان تقااديم اقتراحاااات لألهاال  ،مكتبياااة، والباارامج التلفزيونياااة التعليميااةوالمصااادر ال

والكتاااب، والوجباااات الغذائياااة الخفيفاااة، وأماااراض األطفاااال، وحاجاااات التطعااايم، ونماااو األطفاااال، فهاااذه كلهاااا 
 مواضيع تساعد األهل.

 
 
 

 مكتبة االستعارة

ديوأسبوع األفالم السينمائية أو الفي  

 لوحة النشرات
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هذه الوسيلة من أنها تحقق نوًعا من العالقات الحميمة بين األهل والمعلمة، ويتحقق ذلك  تنبع أهمية
وهاي باذلك تخبار األهال  ،ما قاام باه الطفال ماؤخًراإلى من خالل نقل اإلطراء والدعم للطفل، ولفت النظر 

بالمكالماااات تباعهاااا عناااد القياااام االعدياااد مااان األماااور يجاااب  يوجااادومعرفتهاااا باااه. و  بالطفااالمااادى اهتمامهاااا ب
 وهي:  ،الهاتفية
 التخطيط للمكالمة من حيث االختيار الجيد لما ستقولينه لألهل.  -
 ( دقائق. 5) علىمدة المكالمة ال تزيد  -
 ال يناسب.  األهل في بداية المكالمة إذا كان الوقت مناسًبا للتحدث أو ُيسأل -
 . سبب المكالمةببث الطمأنينة لدى األهل من خالل إخبارهم مباشرة  -
 يجابية عن الطفل. إلكي في التعليقات ار شا -
 شكر األهل ومدحهم على التعاون المستمر مع الروضة.    -

  
 
 

فاي حالاة  ،لمعلمة أن تلجأ إلى زياارة منازل الطفال بصافة رسامية بعاد موافقاة إدارة المدرساةايمكن 
  .لروضة لمناقشة أمور طفلهمإلى اعدم استطاعة األهل الوصول 

    
                                                  

شااكل حقائااب الظهاار، وتحتااوي علااى رسااالة توضاايحية لألهااالي تتضاامن  فاايهااذه الحقائااب هااي 
والغارض مان األنشاطة يكاون موضاًحا بماا ياتالءم ونماو الطفال. وتتضامن  ،الغرض من الحقيبة ومحتواهاا

وتحتاوي هاذه الحقيباة ، أثناء تنفيذ تلك األنشاطةالرسالة أيًضا اقتراحات محددة لتوجيه األطفال بنجاح في 
يقوم األهل بتسجيل قصص  كي، وقد ترسل المعلمة شريط كاسيت على ألعاب، ودمى، وقصص، وأغان  
ألهال المشااركة مااع أطفاالهم فيهاا فااي االتاي يمكاان  األنشاطةكاال  أيًضاا أطفاالهم المفضالة، والمعلمااة تكتاب

ال فااي المناازل، وتعماال علااى إشااراك األهااالي فااي هااذه المهمااات المناازل. وهااذه الحقائااب تعاازز تعلاام األطفاا
 التعليمية. 
 

 المكالمات الهاتفية المفرحة

 الزيارات األسرية

 حقائب الوحدات
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يمكان االتصااال لضامان مشاااركة األهاال مان خااالل إقاماة حفااالت الشاااي، وحفاالت أعياااد الماايالد 

يمكن دعوة األهل لمعارض تقام في غرفة الروضة ليروا كيف و  إليها، التي تقيمها الروضة وتدعو األهل
لروضااة باألثاااث المالئاام لهااا، وكيااف تاانظم األركااان والكتااب، والمهااارات التااي يمكاان تاادريب تؤثااث حجاارة ا

ط   ق لتعوياد الطفال العاادات الشخصاية والصاحية المختلفاة، ائاالع األهال علاى أحسان الطر الطفل عليها، وا 
رشااااد األهاااالي إلاااى رعاياااة  كاااذلك يمكااان عااارض نمااااذج لمالباااس األطفاااال المساااتوفية للشاااروط الصاااحية، وا 

 طفالهم الرعاية السليمة.  أ
 
 
 
 

 الحفالت والمعارض
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   /أ(2نشرة رقم )ال
 

 تعريف برنامج مشاركة األهل
 

  :منها "هلألمشاركة ا"لمصطلح  عدة تعريفات يوجد

العالقة السلوكية  هنبأويمكن تعريفه  ،والبيت أو الروضة و الشراكة بين المدرسةأالتعاون  وأالعالقة 
 والروضة.هالي المتشابكة بين األ

المتعلقة بالطفل للعمل على  النمائية عملية متواصلة يستفيد منها كال الطرفين لمعرفة الجوانبوهي 
 .تفعيل قدراته

  .لتيسير عملية متابعة تطور الطفل من جميع النواحي ؛هل في الروضةيًضا عملية دمج األأ يوه
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   (ب/2نشرة رقم )ال\

 
     ات المستهدفةللفئمشاركة األهل فوائد برنامج 

 
 

 طفال األ -
 

 يعزز استعدادهم للمدرسة.  
 جتماعيةوااللغوية ، كالمهارات الينمي مهاراتهم المختلفة ويطورها. 
  ونوًعا. مًّانشطة الصفية كألنجازاتهم لإيزيد 
 .يزيد من دافعيتهم ومحبتهم للمدرسة 
 .يعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم 

 
 األهل -

 مراحل أطفالهم النمائية.بد من وعيهم يزي 
  ق تعلم أطفالهم ودعم العملية التعليمية في البيت.ائيكسبهم معلومات عن طر 
 يجابية للمدرسة والمعلمات.يعزز النظرة اإل 
 .يوطد عالقة األهل بالطفل 
 .يزيد من ثقتهم بأنفسهم 

 
 المعلمات -

 للعمل. نهتوحماس نيزيد دافعيته 
 ثناء العمل.أ في بداعيتيح المجال لإل 
 .يوطد عالقة المعلمات باألطفال 
  يجابية.إيعزز التواصل بين المعلمة واألهل لبناء عالقات 
 يجابية لألهل. يعزز النظرة اإل 
 لألطفال الفردية الحاجاتالمجال لهن للتركيز على  يتيح. 
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  (أ/3نشرة رقم )ال

 
 سًبا:منا ينهخطوات تنفيذ مبادرة مشاركة األهل بما تر  يبرت  

 
 عقد لقاءات باألهل.  -1

 

 االجتماع الفصلي األول. -دعوة األهل إلى اليوم المفتوح   -2

 
 

 احتفال نهاية العام الدراسي.  -3

 

 إعالن البرنامج التطوعي.  -4

 
 

 االجتماع الفصلي الثاني.  -5
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   (ب/3) النشرة رقم
 

 خطوات تنفيذ برنامج مشاركة األهل: 
 
 
 إعالن البرنامج التطوعي.  -1

 

 االجتماع الفصلي األول. -دعوة األهل إلى اليوم المفتوح   -2

 
 

 عقد لقاءات باألهل.  -3

 

 االجتماع الفصلي الثاني.  -4

 
 

 احتفال نهاية العام الدراسي.  -5
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   (أ/4) النشرة رقم
 

 :مشاركة األهلبرنامج دور المديرة في دعم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حل الخالفات: دارةإلا  
 دوث أي خالف.إبداء النصح والمشورة للمعلمة والمتطوعة في حال ح -

 
 إعفاء المتطوعة من البرنامج بأسلوب لبق في حال تعذر حل الخالف. -

 
 من قبل األهل. لُتراَجعتوفير نشرة خاصة عن البرنامج  -

:المتابعة والتقييم  
متابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه مرتين في كل فصل دراسي، مع المعلمات  -

 تطوره.والمتطوعات؛ بغرض الحفاظ على نوعية البرنامج و 
رسالها إلى المديرية.  -  إعداد التقارير الشهرية الالزمة وا 

:دعم الفئات المستهدفة  
 تقدير أداء المتطوعة والمعلمة وتعزيزه من خالل تقديم الشكر باستمرار. -
حث األطفال على إظهار التقدير واالحترام للمتطوعة؛ من خالل وسائل عدة  -

 ها وثقتها بنفسها.مم ا يسهم إلى حد كبير في زيادة فعاليت
 ترشيح المعلمة لجائزة المعلم المتميز. -
 تقديم جوائز معنوية لتقدير المعلمة والمتطوعة.  -
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   (/ب4) النشرة رقم
 لمنسق في برنامج "مشاركة األهل":دور ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تدريب المديرات والمعلمات:
 توضيح الخطة السنوية للبرنامج لمديرة المدرسة. -
 توضيح إجراءات تنفيذ اليوم المفتوح. -
 .توضيح كيفية تعبئة التقرير الشهري الخاص بالمعلمات -
 توضيح دور المعلمة والمديرة في تنفيذ أنشطة البرنامج. -
 توضيح الخصائص النمائية للفئة المستهدفة. -
 ق استقطاب المتطوعات.ائتوضيح طر  -

 دعم الفئات المستهدفة:
 حث مديرة المدرسة والمعلمات على تفعيل أنشطة البرنامج. -
 تميزة.توجيه الشكر للمعلمات والمديرات وال سي ما في المدارس الم -
 وتعزيزها. تقدير أداء المتطوعة -

 المتابعة والتقييم:
 متابعة تنفيذ خطة البرنامج. -
رسالها إلى الوزارة، مع توثيق قصص النجاح والتحديات. -  إعداد التقارير الشهرية للمديرية وا 
 الزيارات الدورية للمدارس المستهدفة واالطالع على السجالت الخاصة بالبرنامج. -
 المعلمات الجديدات والبديالت.   متابعة تدريب  -

وحل المشكالت: دارةاإل  
 إبداء النصح والمشورة للمعلمة والمتطوعة في حال حدوث خالف.    -
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 (ج/4)النشرة رقم نماذج المديرة 
 مشاركة األهل فيبرنامج خطة المدرسة ل
 رياض األطفال 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  :ةاااامدرسال
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   :ةاااامديريال
 

 
 

 سم المديرة: ............................................ا
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 التزامتفاقية ا
 

ي عملية متكاملة تقاع تدرك مدرسة )                                      ( أن مسؤولية تعليم الطفل ه
فالشااراكة بااين المدرساة واألهاال والمجتماع المحلااي أمار مهاام لنجاااح أي  ًعاا؛علاى عاااتق المدرساة والمناازل م

 لتحقيق أكبر فائدة لألطفال.  ،تطوير تربوي 
عالقة قوية  بناءفي مديرية )               (  رياض األطفالفقد التزمت المديرة ومعلمات  ؛لذلك     

صف لمشاركة في على اتشجيع أولياء األمور ب ؛وتحسين التواصل بين األهل والمدرسة ،لبين األه
 ..................../...................يالدراس لقد وضعت المدرسة خطة سنوية للعامالروضة، 

 وهو "،التجربة األردنية"تتضمن أنشطة أساسية تحقق هدف البرنامج  "مشاركة األهل"لتطبيق برنامج 
 فتح المجال لألمهات أو أي فرد من أسرة الطفل للمشاركة في الغرفة الصفية.ب ؛رفع أداء أطفالنا

 
 ،لتزام فإننا نتعهد بتقديم الدعم الكامل لتسهيل عملية تطبياق البرناامج فاي مدرساتناالمع هذا ا ًباتجاو      

 حسب الخطة المرفقة:
 ................................ اسم المديرة وتوقيعها

 

 اسم المعلمة وتوقيعها      اسم المعلمة وتوقيعها   اسم المعلمة وتوقيعها     
 

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

 

 المعلمة وتوقيعها اسم      اسم المعلمة وتوقيعها   اسم المعلمة وتوقيعها     
 

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

 

 اسم المعلمة وتوقيعها      اسم المعلمة وتوقيعها   اسم المعلمة وتوقيعها     
 

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

 

 اسم المعلمة وتوقيعها      اسم المعلمة وتوقيعها   اسم المعلمة وتوقيعها     
 

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

 

 .نسخة لمنسق البرنامج في المديرية -
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 جراءاتإلا النشاط األهداف 
األطراف 
 المعنية
 بالتنفيذ

 مالحظات الزمنية للتنفيذ المدة

 تعزيز التواصل بين األهل  -
 .والمعلمة والمديرة  
 .استقطاب متطوعات -
 .توعية األهل بأهمية الخصائص النمائية -

اجتماع األهل  -
 األول  

م نشاط اليو "
 ".المفتوح

 عقد نشاط اليوم المفتوح لتوعية   -
 برنامج مشاركة  باألهل   
  تعبئة نموذج األيدي "األهل   
 .من الملف األحمر "المساعدة  

المديرة 
 .والمعلمة

 سبوع الثالث منألا
 .بدء الدوام المدرسي

 رسال التقرير الشهري  إ -
   .لمنسقإلى ا  
 

 زيادة وعي المتطوعات   -
 .أنشطة مرتبطة بمشاركة األهلب  
   

 مقابالت مع   -
 .المتطوعات  

 تعبئة نموذج بيانات المتطوعة -
 روتحديد مواعيد حضو 

 .األحمر الملف كما ورد في المتطوعات
 .ولاألتشرين  .المعلمة

المتطوعات  تعليق نموذج حضور -
 .داخل الصف

   .منسقإلى الرسال التقرير الشهري إ -
 .وعات بدورهن في الصفتوعية المتط -
 .استقطاب متطوعات -
 تعريف المتطوعات  -
 .أنشطة مرتبطة بالمنهاجب  

 تطبيق المتطوعات ألنشطة   - .جلسة تدريبية -
 .مرتبطة بالمنهاج   
 .على مدار العام .المعلمة 

   .لمنسقإلى ارسال التقرير الشهري إ -
 

تعزيز التواصل بين األهل والمعلمة  -
  .والمديرة

 توعية األهل بالخصائص  -
 .النمائية للمرحلة العمرية  
 

اجتماع األهل  -
 .الثاني

  

 بالبرنامج لغير إعادة التعريف  -
 .المشاركين من األهل   
تشجيع المتطوعات المشاركات   - 

 عرض الخصائص النمائية    -  هن.وتحفيز 
 .للمرحلة العمرية   

المديرة 
 .والمعلمة

 .شبااااااااط

   .لمنسقإلى ارسال التقرير الشهري إ -

احتفال نهاية  - هن.دعم المتطوعات وتحفيز  -
   .العام
 الدراسي  

 عقد احتفال نهاية العام الدراسي   -
   .لتكريم المتطوعات المشاركات   
 وتوزيع شهادات تقدير على    
 المتطوعات   

المديرة 
 .والمعلمة
 والمنسق

 .حزيران - أياااار

   إلى المنسق. الشهري  التقرير رسالإ -
 

 خطة مشاركة األهل )األنشطة األساسية(
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 لبرنامج مشاركة األهل ة)أجندة( ملخص خطة العمل السنوي
 

                                                                                                                                 
 
 
 

 أيلول النشاط
تشرين 
1 

تشرين 
2 

كانون 
1 

كانون 
2 

 أيار نيسان آذار شباط

نشاط  - اجتماع األهل األول
 .اليوم المفتوح

         

          .مقابالت مع المتطوعات

          .جلسة تدريبية 

           .اجتماع األهل الثاني

          .احتفال نهاية العام الدراسي
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 اد المعرفةالتعليم نحو اقتص البرنامج الداعم لمشروع تطوير

 ERSP/ECE  ن الطفولة المبكرةمكو  
 التقرير الشهري لبرنامج "مشاركة األهل" 

 ----------------------------التاريخ:    -----------------------------------درسة:الم
 -----------------------:عدد المتطوعات ----------------------------------:عدد األطفال

 

 تمت زيارة المدرسة هذا الفصل من قبل:        
          البرنامج  منسق                         مندوب وزارة التربية والتعليم 

 ...................................وتوقيعها  اسم المعلمة    .........................................  وتوقيعها  اسم المديرة

 

      

 .نسخة لمنسق البرنامج في المديرية -.               نسخة للمعلمة  -   .نسخة للمديرة  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (و/4)النشرة رقم  نماذج المنسق
 التعليم نحو اقتصاد المعرفة البرنامج الداعم لمشروع تطوير

   ERSP/ECEن الطفولة المبكرة مكو  

  ليات المنجزة لهذا الشهرالفعا
  أنشطة المتطوعات لهذا الشهر

  التحديات لهذا الشهر
 "نعم" إن كان الجواب هل تم تخطي التحديات؟

 كيااااف؟ف
 

  قصص نجاح
  مالحظااااااااااااااات
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 برياض األطفالالخاص  "مشاركة األهل"التقرير الفصلي لبرنامج 
 لمديرية:..................................................

   20التاريخ:    /    /               
  عدد المدارس المشاركة في البرنامج

     ألطفالعدد ا
     عدد المتطوعات

 قائمة المدارس المشاركة 
 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 ال   نعم               ؟اهذه المدارس وتهنئتهباالتصال  جرى هل 

 مواعيد زيارة المدارس لتقديم الدعم الالزم

1- 
2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
7- 
 

 المدارس هالتحديات التي واجهت هذ
 
 

 
 
 

مقترحات وحلول لمساعدة المديرة والمعلمة لمواجهة هذه 
 التحديات
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 هذا الشهر في أنجزتاألنشطة الرئيسة التي 

  

 التاريخ     النشاااااط      المدرسة   

   

   

   

   

   

   

 الميدانقصص نجاح من 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 
     هاسم المنسق وتوقيع                  هشراف وتوقيعإلاسم رئيس قسم ا          هاسم مدير المديرية وتوقيع

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

....................... 
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 (أ/5) النشرة رقم

 
للترحيب بهم  ًمايها معلومات ورسو ف ، تضعينوعائالتهم طفالقومي بتصميم لوحة الستقبال األ

األهل، أو بعن أوقات االجتماعات و في صفك. يمكن اللوحة أن تتضمن معلومات عن المنهاج، 
 السنة الدراسية. في أثناءي تنظمها المدرسة المختلفة الت األنشطةعن 
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   (ب/5) النشرة رقم
 

 هل:دور المعلمة في جعل البيئة الصفية مريحة ومرحبة لأل
وتكون عضًوا  ،مرة غيراألسر التي تحس بالراحة في صف الروضة على األرجح تعود      

هي التي فبرنامج الروضة بها الطريقة التي تقدم المعلمة  أم ا ،فاعاًل في برنامج الروضة التعليمي
ا؛ج مًّاأعضاء فاعلين وأن لهم دوًرا مه ن شعور األهل بأنهم سوف يكونو  فيتؤثر  فإن دور  لذا دًّ

 :ذو أهمية كبيرةالمعلمة في تهيئة البيئة المناسبة 
 

  ًض أعمال بوضع زهور أو نباتات وعر  ؛ًباومرح ِّ  امرتبً و  اجعل مدخل الصف جذاب
 األطفال.

 هم بطريقة إيجابية وودية.إلي حدثمقابلة األهل بحرارة والت 
 زودي الصف بمكان لألهالي لتعليق المعاطف ووضع أغراضهم. 
 ووضع معلومات عن المنهاج السنوي، أو االجتماعات  ،العمل على لوحة اإلعالنات

 الروضة.في  طب قالمختلفة التي سوف ت األنشطةاآلتية و 
 قالم في مكان واضح بارز ليتمكن األهل من األوراق و األقتراحات و الدوق اوضع صن

 رؤيته.
  عرض الكتب والصور التي سوف تستخدم في السنة الدراسية لتعريف األهل البرنامج

 التعليمي. 
  جولة في صف الروضة والشرح لهم عن كل ركن وأهميته.في أخذ األهل 
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 /ج(5النشرة رقم )
 

 )الملف األحمر( معلمةنماذج ال
 

 
 

 

 

 

 

 السادة أولياء األمور المحترمون 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

 
  يسر  إدارة مدرسة __________________________________________ 
 

 دعوتكم لحضور اليوم المفتوح الذي تقيمه المدرسة يوم  __________________
  

 .بمشاركة الطالب األعزاء   الموافق      /   /      
  
 

  إلى الساعة______________  وذلك من الساعة _______________ 
 
 

  شاكرين لكم تلبية الدعوة.
 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
 
  مديارة المدرسااة         
  
         _____________ 
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 توحجراء اليوم المفإآلية 
 

 المعلمة،و  الطفل،: وتقديم نبذة عن البرنامج وأهميته للفئات المستهدفة ،المديرة باألهل ترحيب -1
 .األهل "المتطوعات"و 
 
 .جد مندوب(ن وُ إ) / مديرية التربية والتعليم حول البرنامج كلمة وزارة التربية والتعليم -2  
 
  ".اختياري "عرض األطفال للفقرة أو النشيد  -3
 
 .ترحيب المعلمة باألهل وتقديم لعبة تعارف معهم -4
 
 .على األهل وتعبئته وجمعه "األيدي المساعدة" يانستباتوزيع  -5
 
 .تقديم الضيافة من قبل القائمين على البرنامج  -6
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 (المتطوعة)

 

 الصفوف الثالثة األولى
 

في ذلك نرجو  ترغبين/ طوعي؟  إذا كنت ترغبهل لديك الرغبة في المشاركة في برنامجنا الت
 .تعبئة هذا النموذج

 

 :مجال المساعدة
o المساعدة في الرحالت الخارجية. 

o المساعدة في الساحة الخارجية. 

o المساعدة في األنشطة في داخل الصف، مثل: 

 . العـــامةالمساعدة   )  (         .     قراءة القصص  .           )  (العلمية المواد  )  (    

 

 :الهوايـــــــــــات

o قراءة القصص بشكل درامي - القراءة. 

o الخياطة. 

o الـــفن. 

o تنسيق الحدائق. 

o األنشطة الرياضية. 

o الطبـــخ. 

 

 :تحديد اليوم المناسب للمساعدة

 (حسب جدول الحصص األسبوعي، والمجال الذي اختارته المتطوعة)

 

 الخميس ) (األربعاء        ) (الثالثاء        ) (    اإلثنين   ) ( األحد        :  ) (اليوم

 

 ------------------------------------: االســــــــم

 

 ----------------------الطفلة / اسم الطفل -----------------------------:صلة القرابة بالطفل

 

 :الرجاء تحديد طريقة االتصال بكم

o رقم الهاتف /  الهاتف------------------------. 

o  المفكرة. 
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 نموذج بيانات المتطوعة  
 

 على استبيان األهل "األيدي المساعدة"( إجراء المقابلة بناءً  )يمكن تعبئة هذا النموذج قبل
 ااااااااااااااااااااااااااا    صلة القرابة: اااااااااااااااااااااااااااااااااسم الطفل / الطفلة: اااااااااااااااا        اسم المتطوعة: اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

       أخرى اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     □من خالل الطفل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     □الهاتف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     □وسيلة االتصال: 
  
 □األربعاء   □الثالثاء    □ثنين     إلا □األحد      □  األيام التي يمكن التفرغ فيها: -

 الخميس
الساعات التي يمكن التفرغ فيها:    -

_________________________________________________   
حسب  □برنامج جزئي في  □في برنامج منتظم  □أن تكون: في  المتطوعة غبهل تر  -

 ؟الحاجة
 ما هي هوايات المتطوعة؟ -
 رواية القصص/ الدراما   □الزراعة      □الفنون      □الخياطة      □قراءة القصص    □   
 رياضية أنشطةفي الساحة /  □   
  .أخرى  □الطبخ     □   

_______________________________________________________ 
 مجاالت التطوع: -
 المساعدة في المواد العلمية  □      األنشطةالمساعدة في  □اعدة المعلمة    مس □   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       .أخرى  □المساعدة العامة      □ المساعدة في الرحالت  □  قراءة القصص  □فنون   □   

_________________________________________________________
____ 

  لصفنظام اإلجراءات في ا
في الغرفة  يجري ويجب أن  ،دقيقة 15 - 10 إلى ما بين)هذا الجزء من المقابلة يحتاج 

 .الصفية ويفضل بعد الدوام مباشرة(
 :في ناقشي وضع صفك باختصار -
 (اإلناثعدد  □     الذكورعدد  □عدد األطفال    ) □    
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 سبوعي:ألناقشي الجدول ا -

 سبوعي. ألل اتزويد المتطوعة بنسخة من الجدو  □ 
 

  
 اشرحي لها أهمية التطوع لجميع األطراف: -
االستبيان الخاص و التي تتماشى  األنشطة)اقترحي بعض  ؟كيف يمكنها التطوع والمساعدة □ 

 بها(.
 .على رغبتها دي العمل الذي تفضل القيام به بناءً حد   -
 (.)الرجوع إلى استبيان األهل "األيدي المساعدة" لتوجيه المحادثة  
 دي األوقات التي يمكن أن تأتي بها:حد   -  
التطوع المتفق  نشاط إلىالمتطوعة عدم تمكنها من القدوم أن تبلغك أكدي ضرورة  □      
 قبل موعده. عليه
 

جراءات الطوارئ  "رشاداتا  نصائح و "اشرحي قوانين الصف  -  .وا 
 .أجيبي عن أسئلة المتطوعة -

_________________________________________________________
_____ 

             
 مالحظات خاصة 

 .طبيعة عملها متطوعةً  بوضوحتأكدي قبل مغادرة المتطوعة أنها فهمت  -1
 ديها بنسخة من برنامج المتطوعات. زو   -۲
 ديها باسمك ورقم هاتفك للتواصل معك في حاالت طارئة.زو   -3
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 نموذج حضور المتطوعات
 ----------/----------العام الدراسي   ----------------------:الشهر

 

---------------------------------:المدرسة         ------------------------------------:المديرية

---- 

 االسم الثالثي للمتطوعة التاريخ
 وقت الحضور

 التوقيع
 وقت المغادرة

 مالحظات التوقيع
 س د س د

 

 
        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

         

         

         

         

 

   -------------------------------: اسم المعلمة        -----------------------------: اسم المديرة

                   

-------------------------------: التوقيع                     --------------------------------:  التوقيع

---- 
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 (6النشرة رقم )    
                                 ها ضمن فعاليات البرنامج اليومي                  فيلمتطوعة المشاركة ااألنشطة المتنوعة التي يمكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 استقبال األطفال
الترحيب باألطفال مع من يحضرهم. -1  

مساعدة األطفال بوضع الحقائب وتعليق المعطف. -2  
دة األطفال بخلع األحذية.مساع -3  

األركان. إلىتوجيه األطفال  -4  
رت -5 ما قبل الحلقة الصباحية. أنشطة حض   

حين حضور البقية.إلى قراءة قصة تجمعهم بها  -6  

 وجبة اإلفطار

تذكير األطفال بضرورة غسل أيديهم. -1    
مساعدة األطفال في غسل أيديهم وأفواههم.  -2    

.في استخراج طعامهم من حقائبهممساعدة األطفال  -3    
مساعدة المعلمة في توزيع الطعام على األطفال. -4    

والمشارب. دورة المياه إلىه األطفال يتوج -5    
.توجيه األطفال إللقاء القمامة في المكان المخصص -6    

مساعدة المعلمة واألطفال في تنظيف الطاوالت. -7    
بيان أهمية وجبة اإلفطار. -8    

.ًماترديد دعاء الطعام وتذكيرهم به دائ -9    
.ًمااالهتمام بتنظيف األسنان دائ -10  
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األنشطة طاوالت  

 
مساعدة المعلمة في تحضير األنشطة والمواد. -1  

فة.األنشطة المختل إلىمساعدة المعلمة في توجيه األطفال  -2  
أثناء عملهم في المجموعة.في مساندة األطفال  -3  

ل عن تساؤالتهم.إجابة األطفا -4  
نها.أماك إلىمشاركة األطفال في عملية التنظيف وا عادة المواد  -5  

 الساحة الخارجية
مساعدة األطفال في ارتداء األحذية. -1  

مساعدة المعلمة في اصطفاف األطفال. -2  
 عاليةقبل الف تهامن سالمة الساحة الخارجية ونظاف يقنالت -3

.هاوبعد  
أثناء لعبهم.في مساعدة المعلمة في مشاركة األطفال  -4  

لساحة.مساعدة المعلمة في تهيئة ا -5  
بية.في حال وجود الجدة يمكنها المساعدة في األلعاب الشع -6  

 أنشطة اللغة اإلنجليزية
 مساعدة األطفال على الجلوس في أماكنهم.  -1

 مساعدة المعلمة في توزيع الكتيبات واألقالم.  -2

حة فمساعدة األطفال في العثور على الص  -3
 المطلوبة.

 األنشطة مع األطفال.مساعدة المعلمة في تنفيذ  -4
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 الحلقة الصباحية
  مساعدة األطفال على الجلوس في الحلقة الصباحية. -1
.    يهمإل تحدثوال ،يري الحركةالجلوس بقرب األطفال كث -2
احية.أثناء الحلقة الصبفي مشاركة األطفال في النقاش  -3  
مساعدة المعلمة في تقديم أغنية جديدة إذا استطاعت. -4  

قراءة أو رواية قصة لألطفال. -5  

  (الثانية)الفترة  واألنشطة األركان

األركان. إلىوجيه األطفال مساعدة المعلمة في ت -1  
مشاركة األطفال في اللعب في األركان.  -2  
مساعدة األطفال على التنقل بين األركان. -3  

فعالية.ترتيب األركان بعد االنتهاء من ال علىالمساعدة  -4  

سترجاع الالقصة وا  

.ترتيب حقائبهم علىمساعدة المعلمة  -1  
. فيةتيب الغرفة الصمساعدة المعلمة واألطفال على تر  -2  

.المعلمة على تحضير المواد لليوم الالحقمساعدة  -3  
.فيةتشجيع األطفال للمحافظة على الممتلكات الص -4  
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 التقويم الختامي:
 

 ما هي خطوات تنفيذ برنامج مشاركة األهل؟
 
 

 االمتداد:
 االطالع على برنامج مشاركة األهل في دول أخرى.

ء تطبياااق البرناااامج لالطاااالع علاااى خباااراتهن فاااي هاااذا تباااادل الزياااارات باااين المعلماااات فاااي أثناااا
 المجال.

 
 

 المراجع:
 مشاركة لبرنامج اإلرشادات كتيب(، 2011وزارة التربية والتعليم، وبرنامج دعم التطوير التربوي )

  األهل
 

 


