


تأليف الطبعة التجريبية الثانية - يوليو ٢٠١١م
أ. هيفاء عبداهللا الغانم (رئيًسا)

أ. ضياء سعد العصفور
أ. وداد حممد املجيمي
أ. أمينة مليفي املليفي

أ. نادية عبدالعزيز املسلم
أ. مها عبداهللا مرزوق

أ. باسمة عبداهللا املطريي
أ. وداد سعد الدورسي

التعديل واملواءمة عىل الطبعة التجريبية - أبريل ٢٠١٦م
أ. وداد حممد املجيمي (رئيًسا)

أ. شيخة صالح املال أ. أمينة ياسني بو كنان 
أ. سمية حممود شهاب أ. نبيلة سليامن جوهر 
أ. وداد سعد الدورسي أ. عائشة عبداهللا صالح 
أ. فاطمة محزة الرصاف أ. نادية مبارك املطوطح 
أ. دالل فرج العازمي أ. أنوار حممود الكندري 

أ. مها عبداهللا املرزوق
الطبعة األوىل

١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ
٢٠١٧ - ٢٠١٨ م

حقوق التأليف و الطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج 
 إدارة تطوير املناهج 



الطبعة األوىل:  ٢٠١٧ -  ٢٠١٨م









٧

الصفحة املوضوعات م
القسم األول

١٠ اإلهداء ١
١١ املقدمة ٢
١٢ رؤية ورسالة وزارة الرتبية ٣
١٣ الرؤية والرسالة والغاية والشعار للتوجيه الفني العام ٤
١٤ الفلسفة العامة ٥
١٤ فلسفة مرحلة رياض األطفال ٦
١٦ اهلدف الشامل للرتبية ٧
١٦ األهداف العامة ملرحلة رياض األطفال يف دولة الكويت ٨
١٨ أهداف األسلوب املتطور يف مرحلة رياض األطفال ٩
١٩ األهداف اخلاصة (األهداف السلوكية)  ١٠
٢٠ أمهية حتديد األهداف السلوكية ١١

املحتوى



٨

القسم الثاين
٢٣ كلامت مضيئة تنري دروب العمل ١
٢٤ إرشادات عامة ملعلمة رياض األطفال ٢
٢٥ برنامج اخلربات الرتبوية للمستويني األول والثاين ٣
٢٦ قصار السور املقررة لرياض األطفال للمستوى الثاين ٤
٢٧ برنامج استقبال األطفال للمستوى الثاين ٥
٢٨ برنامج التهيئة واألهداف السلوكية ٦
٢٩ األهداف السلوكية لربنامج التهيئة يف جماالت النمو الثالثة ٧
٣٠ توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال ٨
٣٤ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة احلاسوب يف روضتي ٩
٣٨ اهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة أنا اإلنسان ١٠
٤٠ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة الناس يعملون ١١
٤٤ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة غذائي ١٢
٤٨ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة املاء واهلواء ١٣
٥٢ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة احليوانات والنباتات ١٤

تابع/ املحتوى



٩

٥٦ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة الفصول األربعة ١٥
٦١ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة بلدي الكويت ١٦
٦٥ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة النفط ١٧
٦٩ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة اإلسالم ديني ١٨
٧٣ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة االتصاالت ١٩
٧٧ توصيف املفاهيم واهلياكل البنائية واألهداف السلوكية خلربة البحر ٢٠
٨١ املفاهيم اللغوية والرياضية وطرق العرض ٢١
٨٢ إرشادات جيب عىل معلمة الروضة مراعاهتا عند تطبيقها لبعض األنشطة ٢٢
٩٣ اإلرشادات الواجب مراعاهتا يف فرتة العمل احلر باألركان ٢٣
٩٥ اإلرشادات الواجب مراعاهتا عند استخدام سجل مهارات وممارسات األطفال باألركان ٢٤
٩٦ إرشادات تقدير األمان يف أركان الفصل ٢٥

القسم الثالث (مالحق الدليل)
٩٨ لوحة املفاهيم اللغة العربية للمستوى الثاين ١
١٠١ لوحة مفاهيم اللغة اإلنجليزية للمستوى الثاين ونموذج اللغة اليومية املستخدمة بالفصل ٢
١٠٥ نموذج سجل التحضري اليومي ٣
١٠٦ التقويم اليومي ٤
١٠٧ نموذج للتخطيط الذكي باستخدام اخلريطة الذهنية (احلاسوب يف روضتي) ٥

تابع/ املحتوى



١٠

يف  مـخلصة  ملهنـتها،  حمـبة  معلمـة  لكل 
وتعليـم  تربـيـة  عـىل  حريصــة  عملـهـا، 
أطفاهلا، مؤمنة بأهنم ثروة بلدنا احلبيب 

الكويت واستثامره احلقيقي.

AGógEG



١١

املقدمة
يعترب التعليم السـابق للمدرسة االبتدائية نوًعا من الرتبية الشاملة للطفل، ولفظ الرتبية هو املــصطلح األوىف للداللة عــىل ما جيري 
من  املرحلـة  هذه  تعهد  يف  األسايس  املنهـج  هي  الرتبوية  الرعاية  حيث  االبتدائية،  املدرسة  ملــرحلــة  السابقة  املبكرة  الطــفولة  مرحلة  يف 
العـمر، و تـلقي املعرفة، والعلم، يكون جزًءا ال يتجزأ من الرتبية الشاملة املتكاملة لشتى جوانب نمو الطفل (جسدًيا، وعقلًيا، واجتامعًيا، 

وانفعالًيا... إلخ).
ومـن املـؤكد أن السنوات املبكرة فـي حياة الطـفل تكاد تكون حـاسمة فـي تكوين شخصيته، واجتاهـاته، ومـواقفه. لذا كـان اهلــدف 
من تطوير مناهج وأســاليب العمل يف رياض األطفال يف الكـويت هــو الشغل الشاغل للمـسئولني واملختصني يف جمال الطفولة، وبناًء 

عليه تم تشكيل جلان تربوية لتطوير املناهج وطرق التدريس يف رياض األطفال منذ السبعينيات وصوًال لأللفية.
وكان نتاج هذا العـمل املتواصـل، واجلـهد الكـبري هـو تطوير دليل املـعلمة للخـربات الرتبوية للـمستويني األول والثاين ومـا يـحتويه 
من بـرنامج اخلربات الرتبوية ومفاهيم تعليمية وهياكل بنائية وأهـداف سـلوكية وإرشادات هامة للمعلمة، حيث يعترب هذا الدليل أداة 

معينة ومرشدة ملعلمة الروضـة يعينها عىل أداء عملها وفق اإلطار العام للعمل مع األطفال.
وتـحقيًقا لألهـداف املـرجوة بـصورة مـرنة يـمكن للمعلمة إضافة ما تراه مناسًبا ملستوى أطفاهلا واملـواقف الـتعليمية املـختلفة وصـوًال 

للنجاح واإلبـداع مـع ضـرورة املـحافظة واإلبقاء عىل اإلطار العام جلوانب اخلربة وأهدافها الرتبوية.
وختاما نسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري والصالح لتنمية أجيال هذا الوطن الكريم.

املوجه الفني العام لرياض األطفال  
وداد حممد املجيمي   



١٢١٢١٢

❆ رؤية وزارة الرتبية
نظام تعليمي يساهم يف االزدهار 
االقتصادي واالجتامعي يف دولة 

❆ رسالة وزارة الرتبيةالكويت.

هتيئة الفرص املناسبة ملساعدة املتعلمني عىل 
النمو الشامل املتكامل روحًيا وعقلًيا واجتامعًيا 
ونفسًيا وجسمًيا إىل أقىص ما تسمح به قدراهتم 

وإمكانياهتم بام يكفل التوازن بني حتقيقهم لذواهتم 
وخدمتهم للمجتمع باألسلوب الذي يلبي متطلبات 

العرص وعملية التنمية االجتامعية واالقتصادية 
وحيفظ يف الوقت ذاته اخلصوصية 

الثقافية للمجتمع.



١٣١٣١٣

❆ غاية التوجيه الفني العام 

توحيد جهود كافة التواجيه الفنية باملناطق 
التعليمية وتوجيهها نحو االرتقاء بمستوى 

أداء اهليئات التعليمية ومدارس الرياض 
كمؤسسات تربوية تعليمية عالية اجلودة إلعداد 

متعلم، وتأهيل جيل يتمتع بمستوى تربوي 
وتعليمي وأخالقي متميز ذي قدرات 

ومهارات تنافسية.

❆ رؤية التوجيه الفني العام 

جهاز فني متكامل ومتطور يواكب 
املستجدات الرتبوية، يرتقي بمستوى 

التعليم، ويسري به نحو مستقبل 
أفضل. 

❆ شعار التوجيه الفني العام 

األطفال اهتاممنا، املعلامت 
مسئوليتنا، االرتقاء بمستوى الرتبية 

والتعليم هدفنا وتطلعنا. 

❆ رسالة التوجيه الفني العام 

االرتقاء بأداء جهاز التوجيه الفني 
للوصول إىل اجلودة الشاملة بالتكامل مع 

الوزارة وقطاعات املجتمع، وهتيئة بيئة تربوية 
وتعليمية متميزة تعتمد عىل منهج متطور 

ومعلامت ذوات كفاءة عالية وقيادات 
فاعلة يف املناطق التعليمية والرياض 

التابعة هلا.



١٤

الفلسفة العامة

من املتعارف عليه أن لكل جمتمع فلسفته العامة والتي تتمثل يف جمموعة من املعتقدات، واللغة، والدين، واملبادئ، والقيم، واملعايري، 
واالقتصادية.  واالجتامعية،  السياسية،  جماالته  كافة  يف  املجتمع  وحياة  نظام  توجه  التي  العمل  وأساليب  التفكري،  وأسلوب  واألخالق، 

وبالتايل نجد أن الفلسفة العامة للمجتمع هي التي متيز مالحمه، وخصائصه، وذاتيته، وهويته عن باقي املجتمعات بصورة، أو بأخرى. 
الدين  عىل  حتتوي  التي  املجتمع  هبذا  اخلاصة  الثقافة  قوامها  وأسس  ركائز  من  فلسفته  تنطلق  املجتمعات  كبقية  الكويتي  واملجتمع 
عن  واستمراره  وبنائه،  وتفرده،  هويته،  عىل  حيافظ  حيث  له  الثقايف  اإلطار  حيددها  والذي  املجتمع  وتقاليد  وعاداته،  وقيمه،  اإلسالمي، 

طريق الرتبية. 
 وقد حدد اهلدف الشامل للرتبية يف الكويت األسس واملعايري الرتبوية للمراحل التعليمية املختلفة. وملا كان اهلدف الشامل للرتبية يف 
الكويت يعمل عىل هتيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد عىل النمو الشامل املتكامل روحًيا، وخلقًيا، وفكريا، واجتامعًيا، وجسمًيا، إىل 
أقىص ما تسمح به استعداداهتم، وإمكانياهتم، ويف ضوء مبادئ اإلسالم، والرتاث العريب، والثقافة املعارصة، وطبيعة املجتمع الكويتي 
وعاداته، وتقاليده بام يكفل التوازن بني حتقيق األفراد لذواهتم، وإعدادهم للمشاركة البناءة يف تقدم املجتمع الكويتي بخاصة واملجتمع 

العريب، واإلسالمي، والعاملي بعامة.
فإن فلسفة مرحلة رياض األطفال تنبثق من الفلسفة العامة للرتبية بدولة الكويت والتي يمكن حتديدها عىل أهنا:

 فلسفة مرحلة رياض األطفال يف دولة الكويت: 
١- فلسفة نابعة من قيم املجتمع الكويتي الذي يؤمن باإلسالم كدين وأسلوب حياة، ومن ثم فهي تعمل عىل: 

تنمية القيم واالجتاهات الدينية واخللقية لطفل الروضة.    أ  - 
أمهية توافق وتكامل اخلربات والربامج واألنشطة املقدمة للطفل مع هذه القيم واالجتاهات.  ب - 



١٥

الكويت،  نحو  اإلجيابية  االجتاهات  تنمية  عىل  تعمل  فهي  ولذلك  الكويتي،  املجتمع  واقع  مع  وتتكامل  تتوافق  عربية  فلسفة   -٢
واملجتمع اخلليجي واألمة العربية واإلسالمية. 

األرسة  بني  الصلة  توثيق  عىل  تعمل  فهي  ثم  ومن  الرتبوية،  العملية  يف  والفعال  اإلجيايب  األرسة  بدور  اإليامن  عىل  تقوم  فلسفة   -٣
واالجتامعي  والعقيل  النفيس  نموه  جوانب  كافة  تشمل  بصورة  وتنشئته  الطفل  لرتبية  التكامل  من  نوع  حتقيق  هبدف  والروضة 

والبدين. 
فلسفة تؤكد روح االنتامء إىل اجلامعة، وتعمل عىل تكوين عالقات وتفاعالت إجيابية مع اآلخرين من الكبار ومن األقران.   -٤

فلسفة حترتم فردية الطفل وتفرده، وتؤمن بكرامته وبحقه كإنسان، وتوفر له كل ما من شأنه أن يعمل عىل حتقيق ذاته.   -٥
فلسفة تؤمن وتعمل عىل تنمية الثقة بالنفس واملبادرة واالبتكار واالستقالل الذايت، وتكوين املفاهيم اإلجيابية عن الذات لدى   -٦

الطفل. 
فلسفة تؤمن بأمهية حواس الطفل ومداركه عن طريق املثريات احلسية واألنشطة املبارشة واملامرسة الفعلية.  -٧

فلسفة تؤمن بدور العلم يف املجتمع املعارص، ولذلك فهي حترص عىل تعويد األطفال عىل األسلوب العلمي يف التفكري.   -٨
فلسفة تؤمن بدور املتعلم يف املجتمع املعارص، ولذلك فهي حترص عىل حتقيق نموه الشامل.  -٩

املقصودة  الرتبية  مع  جنب  إىل  جنًبا  التلقائي  الذايت  والنشاط  احلر،  اللعب  عىل  القائمة  الرتبية  أساليب  بتوظيف  تنادي  فلسفة   -١٠
واملوجهة ملساعدة الطفل عىل اكتساب املهارات التي ال يستطيع أن يكتسبها من خالل اللعب احلر وحده. 

فلسفة تؤمن برضورة ربط األنشطة واخلربات التي تقدم لطفل الرياض بواقع املجتمع وباحلياة وباملستقبل املأمول.  -١١



١٦

اهلدف الشامل للرتبية يف دولة الكويت 

هتيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد عىل النمو الشامل املتكامل روحًيا وفكرًيا واجتامعًيا وجسامنًيا إىل أقىص ما تسمح به استعداداهتم 
يكفل  املعارصة، بام  الثقافة  و  والرتاث العريب  مبادئ اإلسالم  ويف ضوء  وفلسفته وآماله  املجتمع الكويتي  طبيعة  يف ضوء  وإمكانياهتم،، 
التوازن بني حتقيق األفراد لذواهتم وإعدادهم للمشاركة البناءة يف تقدم املجتمع الكويتي بوجه خاص واملجتمع العريب والعاملي بوجه عام. 

األهداف العامة ملرحلة رياض األطفال يف دولة الكويت 

أوًال:
مساعدة األطفال عىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوسهم، وترسيخ اإليامن باهللا يف قلوهبم، وتنمية اجتاهات إجيابية نحو الدين والقيم 

اإلسالمية.

ثانًيا:
مساعدة األطفال عىل اكتساب مشاعر االنتامء لألرسة، والكويت، واخلليج العريب، واألمة العربية اإلسالمية. 

ثالًثا:
مساعدة األطفال عىل تكوين مفهوم إجيايب عن الذات.



١٧

رابًعا:
مساعدة األطفال عىل كسب االجتاهات التي تساعدهم عىل أن يكونوا آمنني، وإجيابيني يف عالقاهتم مع أقراهنم، ومع الراشدين. 

خامًسا:
مساعدة األطفال عىل تنمية إحساسهم باملسئولية واالستقالل، ومع ذلك يتقبلون احلدود التي يتطلبها العيش يف جمتمع تعاوين.

سادًسا:
مساعدة األطفال عىل كسب اجتاهات إجيابية نحو البيئة املحيطة هبم، وتقدير اجلامل فيها واملحافظة عليها. 

 
سابًعا:

مساعدة األطفال عىل إدراك حاجتهم اجلسمية، واملحافظة عىل أبداهنم وتقويتها من خالل تنمية عادات صحية سليمة يف اللعب، والراحة، 
والنوم، والتنفس، واملأكل، وامللبس وغرس عادات األمن والسالمة يف املنزل والشارع، والروضة.

ثامًنا: 
مساعدة األطفال عىل تنمية مجيع حواسهم، واستخدام أجسامهم، والتحكم فيها بمهارة وإحساس متزايد بالثقة.

تاسًعا: 
مساعدة األطفال عىل كسب بعض املهارات األساسية الالزمة للحياة يف املجتمع.

عاًرشا:
مساعدة األطفال عىل توسيع اهتامماهتم، ومداركهم عن البيئة الطبيعية املحيطة هبم، والتفاعل اإلجيايب معها. 



١٨

أهداف األسلوب املتطور يف مرحلة رياض األطفال

١- االعتامد عىل مبدأ التعلم الذايت. 
٢- تطوير أداء املعلمة. 

٣- االرتقاء بأسلوب التعليم. 
٤- تنمية شخصية الطفل عن طريق احلوار واملحادثة. 

٥- توازن أنشطة الربنامج اليومي لتلبي شتى حاجات الطفولة املبكرة منها: 
       (االنتامء - احلرية - الرتويح - القوة - احلاجات الفسيولوجية). 

٦- االعتامد عىل مبدأ احلرية وحتمل املسؤولية. 
٧- تنمية القدرة عىل اإلبداع. 

٨- تنمية حب االستطالع واالستكشاف عند األطفال. 
٩- تنمية مهارات االتصال واالنفتاح عىل اآلخرين، وتشجيعه عىل اختاذ قراراته وإبداء الرأي.



١٩

األهداف اخلاصة « األهداف السلوكية » 

األهداف اخلاصة وهي األهداف السلوكية املشتقة من املنهج واملعروفة باخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال. 
املجال العقيل املعريف: 

ويتضمن خمتلف مهارات التفكري والقدرات العقلية واملفاهيم املعرفية، ومن أمثلة أفعال هذا املجال (يتعرف، يميز، حيدد). 
املجال االجتامعي الوجداين: 

يتعود،  (حيرص،  املجال  هذا  أفعال  أمثلة  ومن  وامليول،  والقيم  واالجتاهات  واألخالقية  واالجتامعية  االنفعالية  اجلوانب  ويتضمن 
حيرتس). 

املجال احليس احلركي: 
ويتضمن جوانب املهارات احلركية احلسية ويعرب عن القدرة عىل أداء أعامل ومهارات متناسقة حركًيا، ومن أمثلة أفعال هذا املجال 

(يقلد - يقفز - يرسم). 



٢٠

أمهية حتديد األهداف السلوكية 

يساعد عىل رسم اخلطط التعليمية وطريقة عرضها بشكل بعيد عن العشوائية والتخبط.   -١
اختيار األنشطة التعليمية املناسبة.   -٢

اختيار أساليب تقديم األنشطة.   -٣
يساعد عىل اختيار الوسائل التعليمية املناسبة.   -٤

تعتاد املعلمة عىل الدقة والرتكيز.   -٥
حتديد األهداف يعترب أمًرا رضورًيا لتقويم عملية التعلم والتعليم والتعرف عىل مواضع القوة والضعف يف األنشطة ويف قدرة الطفل   -٦

عىل اكتساب اخلربات املقدمة. 



٢١

األجزاء التي يتكون منها اهلدف السلوكي

الفعل السلوكي األدائي:
وهو الفعل الذي يشري إىل األداء املحدد أو السلوك املطلوب ويكون فعًال مضارًعا كام جيب أن ختتار األهداف التي حتدد بدقة سلوك 

املتعلم املطلوب مثل (يتعرف، يذكر، حيدد، يربط، يقارن...إلخ) وهكذا.
املحتوى املرجعي: 

وهو اجلزء الذي ينسب ملحتوى املوضوع. مثال ذلك يذكر الطفل أجزاء السمكة. 
األجزاء االختيارية:

- مستوى األداء / وهو يشري إىل مستوى معني من الكفاءة.
- الظروف (الرشوط التي حيدث السلوك يف ضوئها) وهي الظروف التي يتم فيها حتقيق اهلدف مثال عىل ذلك،، 

❆ يقوم الطفل بعملية مزج األلوان أمام زمالئه يف مخسة دقائق.
❆ يرتب الطفل مراحل النمو بدون أخطاء.



٢٢

الرشوط الواجب مراعاهتا عند صياغة اهلدف السلوكي 

١- أن يكون السلوك املتوقع من الطفل واضًحا وحمدًدا يف اهلدف. 
٢- أن يبدأ اهلدف بفعل مضارع «فعل سلوكي أدائي». 

٣- أن يشري إىل نواتج تعلم وليس موضوعات تعلم. 
مثال/ مرافق الروضة. 

جيب أن يكون (يتعرف الطفل إىل مرافق الروضة). 
٤- أن يشري إىل نواتج تعلم وليس عمليات تعلم. 

مثال/ يكتسب الطفل معلومات عن أعضاء جسمه. 
جيب أن يكون (يتعرف الطفل إىل أعضاء جسمه). 

 ٥- أن ال يكون اهلدف مركًبا. 
مثال/ يتعرف الطفل إىل املعامل احلديثة ويقارن بينها وبني املعامل القديمة. 

٦- أن يكون اهلدف قابال للمالحظة والقياس. 
٧- أن يشري إىل سلوك يقوم به املتعلم وليس املعلم. 

مثل (أن تردد املعلمة أناشيد مرتبطة باخلربة).
جيب أن يكون (يردد الطفل أناشيد مرتبطة باخلربة). 



٢٣

 كلامت مضيئة تنري دروب العمل

كوين حمبة ملهنتك فهو طريقك للنجاح.   *
اعميل بإخالص فوطننا يستحـق ذلك فهو باٍق ونحـن زائلون.   *

تعلمي كيـف تتـعاملني مـع طفـل الروضـة فهناك ٤٠ طريقة ناجحة سوف جتدينها يف كتـاب املـرشد يف رياض األطفال تـدلك عـىل   *
األسلـوب الصـحيح وفنون التعامل مع هذه الفئة العمرية.

تذكـري َأنـك القـدوة احلـسنـة التـي يتـعلـم مـنها الطفـل السـلوك األخالقـي احلسن والقيم األخالقية التي جتعل منه مواطًنا صاًحلا يف   *
املستقبل. 

تذكري َأن العثرات مـا هي إال دروس وعرب نـأخذ منها مـا يـساعدنا عـىل حـمل الرسالة واستكامل مشوار العمل.  *
تذكري أن العمل يف رياض األطفال عمل متجدد يواكب التطور فاحريص عىل مسايرة ذلك من خالل التنمية املهنية.   *



٢٤

إرشادات عامة ملعلمة رياض األطفال 

عزيزيت املعلمة... 
خري  الدليل  هذا  يعترب  حيث  املختلفة.  الرتبوية  لألنشطة  واإلعداد  التخطيط  عليك  ليسهل  الرتبوية  اخلربات  دليل  يديك  بني  وضعنا 

معني لك بام حيتويه من معلومات قيمة وتعليامت مهمة لذا وحتى يكون عملك ناجًحا ومتميًزا عليك اتباع اإلرشادات التالية:
احلرص عىل معرفة مهامك وأدوارك كاملة حتى تؤدين عملك عىل أكمل وجه.   -١

احلرص عىل فهم خصائص نمو الطفل وأهم احتياجاته وكيفية تلبيتها فهذا هو أحد مفاتيح نجاحك يف عملك.   -٢
املعرفة التامة بمحتويات الدليل جيعلك تصلني ملستوى عاٍل جًدا من التمكن من املادة العلمية.   -٣

احلرص عيل االستفادة من اهلياكل البنائية واألهداف السلوكية مًعا وعدم إغفال أي منهام فكل جانب مكمٌل لآلخر.   -٤
احلرص عىل معرفة كيفية صياغة األهداف السلوكية وأهم أجزائها ورشوط صياغتها.   -٥

عند  الصحيح  التدرج  أسلوب  اتباع  رضورة  مع  ورياضية  لغوية  مفاهيم  من  اخلربات  توصيف  حيتويه  ما  وفهم  معرفة  عىل  احلرص   -٦
عرض املفاهيم. 

اتباع التعليامت واإلرشادات املدرجة يف دليل املعلمة فهذا يساعدك عىل السري بخطى صحيحة وسليمة وجينبك الوقوع يف األخطاء.   -٧
االطالع عىل طرق عرض املفاهيم يف اخلربات الرتبوية سواء كانت مفاهيم لغوية أو رياضية ويف حال عدم الوضوح ال ترتددي يف   -٨

االستفسار عن آليتها. 
استخراج  عىل  القدرة  نفسك  يف  وجدت  فإذا  عليها  االقتصار  يعني  ال  الكتايب  بالرسم  واملتشاهبة  املختلفة  الكلامت  بلوحة  االستعانة   -٩

كلامت مناسبة من إبداعك فاستفيدي منها.



٢٥

برنامج اخلربات الرتبوية للمستويني األول والثاين
الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول

املستوى الثايناملستوى األولماملستوى الثايناملستوى األولم
الفصول األربعةأصوات وألوان وأشكال١٠استقبال األطفال١
بلدي الكويت واالحتفال بالعيد الوطني١١التهيئة٢
النفطالرب١٢احلاسوب يف روضتيروضتي٣
اإلسالم دينياجلمعية التعاونية١٣أنا اإلنسانمن أنا٤
االتصاالتاملواصالت١٤الناس يعملونأرسيت وأقاريب وجرياين٥
البحر١٥غذائيصحتي وسالمتي٦
املدرسة االبتدائيةخربة حرة١٦املاء واهلواء٧
تدريبات للتخرج١٧احليوانات والنباتات٨
التخرج١٨مراجعة اخلربات٩



٢٦

قصار السور املقررة لرياض األطفال للمستوى الثاين
الفصل الدرايس الثاينالفصل الدرايس األول

السورة املقررة اخلربات الرتبويةمالسورة املقررة اخلربات الرتبويةم
استقبال األطفال١

الفاحتة

القارعةالفصول األربعة١٠

بلدي الكويت واالحتفال١١التهيئة٢
الزلزلةبالعيد الوطني

العادياتالنفط١٢احلاسوب يف روضتي٣
اإلسالم ديني١٣الفيلأنا اإلنسان٤

البيئة
الناس يعلمون٥

اهلمزة
االتصاالت١٤

قريشالبحر١٥غذائي٦
خربة حرة١٦العرصاملاء واهلواء٧

مراجعة السور تدريبات للتخرج١٧التكاثراحليوانات والنباتات٨
التخرج١٨مراجعة السورمراجعة اخلربات٩



٢٧

برنامج استقبال األطفال للمستوى الثاين 
االعتبارات التي جيب مراعاهتا أثناء استقبال األطفالاالعتبارات التي جيب مراعاهتا قبل استقبال األطفال

اإلمكانيات  وفق  األطفال  استقبال  لربنامج  اجليد  التخطيط   -١
املتاحة.

٢- احلرص عىل جتهيز وإعداد بيئة الفصل كبيئة تربوية آمنة وجاذبة 
للطفل.

٣- استالم كشف أسامء أطفال الفصل من إدارة الروضة.
٤- جتهيز اإلشارات املناسبة بأسامء وصور األطفال.

٥- إسناد فصول املستوى األول للمعلامت ذوات اخلربة.
٦- قيام إدارة الروضة بتنظيم لقاء تعارف ألولياء األمور وأطفاهلم 
وبيئة  الطفل  بني  ألفة  خلق  هبدف  األطفال  دوام  قبل  وذلك 

الروضة. 

مع  لألطفال  ومشوقة  جاذبة  تربوية  أنشطة  تقديم  عىل  احلرص   -١
املخيفة  الكرتونية  الشخصيات  عرض  عن  االبتعاد  رضورة 

وإصدار األصوات العالية للطفل.
٢- االلتزام بتقديم كل ما هو تربوي وهادف من برامج، كاألناشيد 
والفقرات الرتفيهية التي تناسب املنهج الرتبوي وطبيعة املجتمع 

الكويتي املحافظ.
االستكشاف  مهارة  تنمي  وألعاب  وتدريبات  تطبيقات  توفري   -٣
وجاذبة  ممتعة  بأشياء  إشغاهلم  هبدف  الفصل،  يف  األطفال  لدى 

ترصفهم عن الشعور باخلوف والبكاء.
 ٤- تثبيت معلامت فصول املستوى األول منذ بداية العام الدرايس 

حتى هنايته.
٥- تعاون معلامت املستويني األول والثاين يف هذه الفرتة. 



٢٨

بـرنامج الـتهيئة واألهداف السلوكية
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعيةاملفاهيم األساسية

التكيف االجتامعي 
داخل الروضة وبيئة 

الفصل.

* اسم الروضة. 
* اسم الفصل. 

* أسامء معلامت الفصل. 
* أسامء زمالء الفصل.

* حمتويات الفصل:
(لوحات الفصل - 
األركان التعليمية).

* مرافق الفصل:
(خمزن - دورة املياه).

* قوانني الفصل.

* تكوين عالقات إجيابية مع معلامت الفصل. 
* تكوين صداقات مع أقرانه.

* االلتزام بقوانني الفصل: 
 - التعاون   - األركان  ترتيب   - الفصل  (نظافة 

االعتذار - إلقاء التحية - االستئذان).
 * االهتامم بالعادات الصحية يف بيئة التعلم.

* االهتامم بجمع صور عن بيئة الفصل االستمتاع 
يف ممارسة األنشطة املتنوعة. 

احلديثة  التكنولوجيا  باستخدام  االهتامم   *
بمواضيع مرتبطة باخلربة. 

* متييز فصله من بني الفصول األخرى. 
* احلرص عىل االستجابة لتعليامت املعلمة.

* املشاركة يف اللعب التعاوين.
الصحيحة لـ (الروضة - املعلامت -  التسمية   *

الزمالء - األركان).
بعد  الفصل  أركان  ترتيب  عىل  احلرص   *

االنتهاء من العمل.
* املحافظة عىل املمتلكات العامة.

* ممارسة العادات الصحية السليمة.
* التعبري بالرسم احلر.

حياتية  مواقف  عن  وطالقة  بجرأة  التحدث   *
مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

من  املستمدة  القيم  تعزيز   *
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب 
- الصدق - الطاعة - 

النظافة - الرفق).
الروضة  قوانني  احرتام   *

والفصل.

مفهوم الذات.

* ذات الطفل:
(اسمه - جنسه - أفراد 
أرسته - عمره - كل ما 

حيب...إلخ). 
إجيايب  مفهوم  تكوين   *

عن الذات. 

* الشعور بالفخر واالعتزاز عند رسد أحداث عن 
املواقف احلياتية. 

* االهتامم بالعادات الصحية الشخصية.
* االلتزام بقواعد األمن والسالمة. 

* االستمتاع بمشاهدة قصص مصورة وأفالم. 
* االهتامم بتناول الغذاء الصحي املفيد. 

* االستمتاع برتديد األناشيد مع األداء احلركي.

* التعبري عن مشاعره وأحاسيسه.
* متييز اسمه يف لوحة احلضور والغياب. 

* ممارسة السلوكيات الصحية السليمة.
* اتباع قواعد األمن والسالمة.

* احلرص عىل تناول الوجبة الغذائية. 
* التحدث بجمل وعبارات واضحة.

* ممارسة مهارات حياتية خمتلفة.

بأي  القيام  قبل  البسملة   *
عمل. 

* تقدير الذات. 
* الثقة بالنفس وباآلخرين. 
* احرتام رغبات اآلخرين. 

* االعتامد عىل النفس.



٢٩

األهداف السلوكية لربنامج التهيئة يف جماالت النمو الثالثة
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف عىل اسم: 
(روضته - فصله - معلامته - زمالئه). 

* يتعرف عىل حمتويات الفصل: 
(لوحات الفصل - أركان الفصل). 

* يتعرف عىل مرافق الفصل: 
(املخزن - دورة املياه). 

* يسمي أركان فصله. 
* يميز فصله من بني الفصول األخرى. 

* يذكر قوانني الفصل. 
* يذكر اسمه /جنسه/عمره /أفراد أرسته. 

* يتحدث عن أفراد أرسته. 
ا حيب. * يعرب لغوًيا عمَّ

* حيرص عىل احرتام معلامت فصله. 
* يشارك زمالءه اللعب. 

* يلتزم بالقوانني والنظم داخل الفصل. 
* حيرص عىل نظافة فصله. 

* حيرص عىل االستجابة لتعليامت املعلمة. 
* يستمتع بمشاهدة فيلم. 

* يصغي باهتامم لسامع قصة. 
* هيتم بمامرسة العادات الصحية السليمة. 
* حيرص عىل ممارسة القيم اإلجيابية (احلب 
/ التعاون / الرفق / الطاعة / الصدق/ 

النظافة). 
* حيرتم رغبات اآلخرين. 

* حيافظ عىل نظافته الشخصية. 
* حيرص عىل تناول وجبة غذائية صحية.

* يعرب عن أحاسيسه ومشاعره. 

* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية. 
* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات 

مرتبطة باخلربة. 
* يلون مصورات عن بيئة الفصل. 

* يقوم بعمل مسابقات. 
* حيوط مصورات عن بيئة الفصل. 
* يشكل بالصلصال أشياء خمتلفة. 

* يقلد شخصيات قصة. 
* يركب صوًرا مرتبطة بأركان الفصل. 

* يصل بني الصورة وما يناسبها. 
* يعرب حركًيا بمصاحبة األناشيد واملوسيقى.



٣٠

توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال
مفاهيم اللغة اإلنجليزية مفاهيم اللغة العربيةمفاهيم الرياضياتاخلربات الرتبويةم

احلاسوب يف ١
روضتي

* التصنيف وفق خاصية واحدة (لون /نوع /طول /حجم).
املجموعتان   – األقل  املجموعة  األكثر-  املجموعة  املقارنة:   *

املتكافئتان.
* أشكال الفراغ الثالثي: الكرة / األسطوانة / املخروط.

* األعداد: (٠ - ١٠) رمًزا ومدلوًال.
* مفهوم احلزمة.

* العد التكراري (١ – ١٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
حاسوب – سامعة – أسطوانة – ماسح –

سلك - عدسة
التصور البرصي

حاسوب – سامعة – سلك
جتريد الكلمة واحلرف

(سامعة) - (س)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

أنا اإلنسان٢

* التصنيف وفق خاصيتني (لون /نوع /طول /حجم).
املجموعتان   – األقل  املجموعة  األكثر-  املجموعة  املقارنة:   *

املتكافئتان.
* الطول: طويل / قصري / أطول من / أقرص من.

* أشكال الفراغ الثالثي: املكعب / شبه املكعب.
* النمط: باستخدام لونني أو شكلني.

* األعداد: العدد (١١) رمًزا ومدلوًال.
* العد التكراري (١ – ١٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
إنسان – لسان – رأس – جسم – ساق – سبابة

التصور البرصي
إنسان – رأس – سبابة
جتريد الكلمة واحلرف

(سبابة) - (س)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

الناس يعملون٣

* التصنيف وفق خاصيتني (لون /نوع /طول /حجم).
* النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال.

* أشكال الفراغ الثالثي: اهلرم.
* النقود املحلية: فئة (دينار - مخسة دنانري).

* األعداد: العدد (١٢) رمًزا ومدلوًال.
* العد التكراري (١ – ٢٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
بناء - صباغ  - طبيبة - بائع - ضابط - حماسب

التصور البرصي
بناء – طبيبة – ضابط
جتريد الكلمة واحلرف

( بناء) - (ب)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

C

X

N

Computer

X-ray

Nurse

(1 - 10)

(11)

(12)



٣١

توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال
مفاهيم اللغة اإلنجليزية مفاهيم اللغة العربيةمفاهيم الرياضياتاخلربات الرتبويةم

غذائي٤

* التصنيف وفق خاصيتني (لون / نوع /طول /حجم).
* النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال.

* الساعة: قراءة الوقت بالساعات الكاملة.
* الزمن: صباًحا / ظهًرا / مساًء

* الوزن: ثقيل / خفيف / أثقل من / أخف من.
* األعداد: العدد (١٣) رمًزا ومدلوًال

* العد التكراري (١ - ٢٠) /العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
بيض - لبن - بلح - بسكويت - برتقال - جبن

التصور البرصي
بيض - جبن - بلح
جتريد الكلمة واحلرف

 (بيض) - (بـ)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

املاء واهلواء٥

* التصنيف وفق خاصيتني (لون /نوع / طول /حجم).
* النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال.

*املناطق املستوية: الدائرية / املربعة  املستطيلة.
*النقود املحلية: فئة (دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري).

* الوزن: ثقيل /خفيف /أثقل من /أخف من.
* األعداد: العدد (١٤) رمًزا ومدلوًال

* العد التكراري (١ - ٣٠) /العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
نوافذ - نار - بناية - نافورة - دخان - هنر

التصور البرصي
نوافذ- بناية - نافورة
جتريد الكلمة واحلرف

(نوافذ) - (نـ)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

احليوانات ٦
والنباتات

* التصنيف وفق خاصيتني (لون /نوع /طول /حجم).
* النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال.

* الرسعة: رسي / بطئ / أرسع من / أبطأ من.
* أشكال الفراغ الثالثي: اهلرم.
* املناطق املستوية: منطقة مثلثة.

* األعداد: العدد (١٥) رمًزا ومدلوًال.
* العد التكراري (١ - ٣٠) /العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
ثعبان - نرس - أرنب - نخلة - ليمون - عنب

التصور البرصي
ثعبان - أرنب - نخلة
جتريد الكلمة واحلرف

(نخلة) - (نـ)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

J

A

Z

Jam

Air

Zoo

(13)

(14)

(15)



٣٢

توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال
مفاهيم اللغة اإلنجليزية مفاهيم اللغة العربيةمفاهيم الرياضياتاخلربات الرتبويةم

الفصول األربعة٧

* النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال
* الساعة: قراءة الوقت بالساعات الكاملة.

* أشكال الفراغ الثالثي: أسطوانة - املخروط.
* املناطق املستوية: منطقة دائرية.

* املنحنيات / الدائرة.
* األعداد: العدد (١٦) رمًزا ومدلوًال. 

* مكونات العدد (٢).
* العد التكراري (١ -٤٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
صيف - صوف - فراشة - مدفأة - فحم - فرو 

التصور البرصي
صيف - فراشة - مدفأة 
جتريد الكلمة واحلرف

(فراشة) (ف)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

بلدي الكويت٨

*النمط: باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال
*املناطق املستوية: منطقة دائرية

* املنحنيات: الدائرة
* النقوداملحلية: فئة (دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري).

* األعداد: العدد  (١٧) رمًزا ومدلوًال. 
* مكونات العدد ( ٣ ).

* العد التكراري (١ -٤٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
فلس - فيلكا - متحف - نفط - سقف - فنر 

التصور البرصي
فيلكا - نفط - متحف 
جتريد الكلمة واحلرف

(فيلكا)  (ف)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

النفط٩

* أشكال الفراغ الثالثي: املكعب.
* املناطق املستوية: منطقة مربعة.

* املنحنيات: املربع.
* مكونات العدد (٢ - ٣).

* األعداد: العدد (١٨) رمًزا ومدلوًال.
* العد التكراري (١ -٥٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
حقل - عامل - ناقلة - خليج - طالء - ملبة

التصور البرصي
حقل - ملبة - ناقلة
جتريد الكلمة واحلرف

 (لـمبة) - (لـ)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

U

T

O

Umbrella

Towers

Oil

(16)

(17)

(18)



٣٣

توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية ملرحلة رياض األطفال
مفاهيم اللغة اإلنجليزية مفاهيم اللغة العربيةمفاهيم الرياضياتاخلربات الرتبويةم

اإلسالم ديني١٠

* النقود املحلية: فئة (دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري).
* الزمن: صباًحا / ظهًرا / مساًء.

* الساعة: قراءة الوقت بالساعات الكاملة.
* أشكال الفراغ الثالثي: شبه املكعب.

* املناطق املستوية: منطقة مستطيلة.
* املنحنيات / املستطيل.

* األعداد: العدد (١٩) رمًزا ومدلوًال.
* مكونات العدد (٤).

* العد التكراري (١ - ٥٠) / العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
مسلم - صالة - جبل - قبلة - لبن- مصىل

التصور البرصي
مسلم - لبن - قبلة
جتريد الكلمة واحلرف

 (لبن) - (لـ)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

االتصاالت١١

* أشكال الفراغ الثالثي: اهلرم.
* املناطق املستوية: منطقة مثلثة.

* املنحنيات / املثلث.
* النقود املحلية: فئة (عرشون دينار).

* األعداد: العدد (٢٠) رمًزا ومدلوًال.
* مكونات األعداد (٥).

* العد التكراري (١ - ٥٠) /العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
دخان - جريدة - مرصد - بريد - صندوق - دقيقة

التصور البرصي
دخان - صندوق - جريدة
جتريد الكلمة واحلرف

 (دخان) (د)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

البحر١٢

املجموعتان  األقل -  املجموعة  األكثر-  املجموعة  املقارنة:   *
املتكافئتان.

* أشكال الفراغ الثالثي: مكعب - شبه مكعب - أسطوانة - 
هرم - خمروط.

*املناطق املستوية: الدائرية - املربعة - املستطيلة - املثلثة.
* املنحنيات / الدائرة - املربع - املستطيل - املثلث.

* النقود: فئة الدينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري - عرشون.
* مراجعة رموز األعداد (١١ - ٢٠).
* مراجعة مكونات األعداد (٢ - ٥).

* العد التكراري (١ - ٥٠) /العد الرتتيبي.

احلصيلة اللغوية
دانة - صدف - صياد - دفة - زبيدي - طراد

التصور البرصي
صياد - طراد - دفة
جتريد الكلمة واحلرف

 (دفة) - (د)

 :(letter) احلرف
:(word) الكلمة

:(number) العدد

I

E

D

Islam

Email

Diver

(19)

(20)

(11-20)



٣٤

(Computer in my school - خربة احلاسوب يف روضتي) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال تعاىل: { Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ]  \      [| سورة العلق.
* دعاء: (اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

(حاسوب - سامعة - أسطوانة - ماسح - 
سلك - عدسة)

التصنيف وفق خاصية واحدة
احلرف (letter): (لون / نوع / طول /حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(حاسوب - سامعة - سلك)

أشكال الفراغ الثالثي:
الكلمة (word):الكرة/ األسطوانة / املخروط

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(سامعة) - (سـ)

املقارنة: املجموعة األكثر - املجموعة األقل
- املجموعتان املتكافئتان

:(number) العدد احلزمة

رابًعا: التعبري اللغوي
وصف األشياء بكلامت بسيطة

األعداد:  (٠ - ١٠) رمًزا ومدلوًال
العد التكراري (١ - ١٠) - العد الرتتيبي

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

C

Computer

(1 - 10)



٣٥

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة احلاسوب يف روضتي) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

احلاسوب وأمهيته
* احلاسوب آلة إلكرتونية.

* احلاسوب يوفر الوقت واجلهد 
واملال.

* أمهيته: تعليمي / ثقايف / فني / 
ترفيهي.

* االستفسار عن أمهية احلاسوب.
* االهتامم بمشاهدة كتب مصورة عن 

احلاسوب.
* االستمتاع بجمع صور عن جهاز 

احلاسوب.

* ذكر فوائد احلاسوب.
* التعود عىل استخدام جهاز احلاسوب عند احلاجة.

* تصميم جمسامت ونامذج عن احلاسوب.

* املحافظة عىل جهاز احلاسوب.
* تقدير قيمة العلم والعلامء.

أجزاء احلاسوب

* املكونات املادية األساسية الظاهرة 
يف احلاسوب.

(شاشة/لوحة املفاتيح /فأرة/وحدة 
.(hard disk املعاجلة املركزية

* ملحقات احلاسوب:
(طابعة /أسطوانة /سامعة ...إلخ).

* االستفسار عن أسامء أجزاء احلاسوب.
* االهتامم بمعرفة ملحقات احلاسوب.

* امليل إلشباع ميوله املعرفية.

* تسمية أجزاء احلاسوب.
* حتديد أجزاء احلاسوب.

* احلرص عىل سالمته عند استخدام احلاسوب (النظر/
السمع /اجللسة الصحيحة).

* املحافظة عىل جهاز احلاسوب وأجزائه من (التلف/
احلرارة/الرطوبة/األتربة ...إلخ).

* املحافظة عىل املمتلكات العامة.
* الشعور بأمهية احلاسوب وأجزائه.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو ضبط 
وتقنني ساعات تعامله مع 

احلاسوب.

برامج احلاسوب

* برامج منوعة (الرسام/ برامج 
األلعاب /الربامج املكتبية...

إلخ).
* الربجميات التعليمية (القوائم/ 

الشخصيات ...إلخ).

* االهتامم بمشاهدة برامج احلاسوب املختلفة.
* اإلحساس بالفرح واملتعة عند استخدام 

برامج احلاسوب.
* امليل الستكشاف برامج جديدة.

* االستفسار حول شخصيات الربجميات 
وقوائمها.

* اختيار الربامج املناسبة وفق قدراته.

* التمييز بني املفاتيح املستخدمة يف الربجميات التعليمية.
* التمييز بني أيقونات الربامج.

* االستجابة لتوجيهات الربامج وتنفيذها.
* التعود عىل استخدام مهارات التفكري العلمي.

* التنقل داخل برجميات احلاسوب باستخدام مفاتيح 
التحرك.

* تصميم بعض األشكال باستخدام برامج احلاسوب.

* تنمية االجتاه العلمي لدى الطفل.
* االعتامد عىل النفس عند استخدام 

احلاسوب.
* الشعور بالفخر بانجازاته.

أماكن
استخدام 
احلاسوب

* يف الروضة (اإلدارة/الفصل).
* يف البيت.

* يف املجتمع (الطبيب/البنك /
املطار/اجلمعية ...إلخ).

* االستفسار عن أماكن تواجد احلاسوب.
* االهتامم باستخدام احلاسوب.

يف  احلاسوب  تواجد  أماكن  بمعرفة  االهتامم   *
الروضة وخارجها.

* ذكر أماكن تواجد احلاسوب.
* احلرص عىل اهلدوء أثناء استخدامه للحاسوب.

* احرتام وتقدير مستخدمي جهاز 
احلاسوب يف (املجتمع /الروضة 

/الفصل ...إلخ).
* تقدير أمهية التكنولوجيا يف حياتنا 

اليومية.



٣٦

األهداف الرتبوية خلربة (احلاسوب يف روضتي) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف عىل أمهية احلاسوب.
* يتعرف عىل أجزاء احلاسوب.

* يسمي برامج احلاسوب.
* يتعرف شخصيات الربجميات التعليمية.

* يميز بني املفاتيح املستخدمة يف الربجميات التعليمية.
* يعدد بعض أماكن تواجد احلاسوب.

* يذكر أحداث قصة مرتبطة باخلربة.
* يصنف األشياء وفق خاصية واحدة:

(لون - نوع - حجم - طول).
 - أسطوانة   - (كرة  الثالثي  الفراغ  أشكال  يتذكر   *

خمروط).
* يتذكراألعداد من ( ٠ - ١٠) رمًزا ومدلوًال.

* يتعرف مفهوم (احلزمة).
* يتعرف عىل مصورات احلصيلة اللغوية التالية:

 - سلك   - ماسح   - أسطوانة   - سامعة   - (حاسوب 
عدسة).

* يتعرف عىل كلامت اخلربة (حاسوب - سامعة- سلك).
* جيرد كلمة (سامعة) واحلرف (سـ).

.(Computer) وكلمة (C) يتعرف عىل احلرف *
* يتذكر األعداد من (10 - 1).

* حيافظ عىل جهاز احلاسوب.
* حيرص عىل قواعد األمن والسالمة عند استخدام 

احلاسوب.
* حيافظ عىل سالمة نظره عند استخدام اجلهاز.

* حيرص عىل إغالق اجلهاز بعد االنتهاء منه.
* يستمع باهتامم آليات اخلربة.

* يشارك زمالءه اللعب.
* هيتم باستكشاف الربجميات التعليمية.

* يشاهد باهتامم أفالًما أو قصًصا مرتبطة باخلربة.
* يستمتع بمشاهدة قصص الربجميات التعليمية.

بمواضيع  احلديثة  التكنولوجيا  باستخدام  هيتم   *
مرتبطة باخلربة.

* يفخر بنفسه عند إنجاز عمله.

* يلعب باستخدام برامج احلاسوب املتنوعة.
* يبني أشكاًال من املكعبات.

* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.
* يردد بعض األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات مرتبطة باخلربة.
* يرتب مصورات بشكل متسلسل.

* يركب صوًرا تعرب عن النشاط
* يقوم بحركات تنشيطية لتعزيز العدد.

* يقلد شخصيات القصة.
* حيوط (الكلامت  األعداد) املرتبطة بالنشاط.

* يسري عىل اخلط املنقط املوضح لرمز العدد.
* يلون كلامت مرتبطة باخلربة.

* يلون مصورات مرتبطة باخلربة.
األجهزة  باستخدام  التعليمي  بالنشاط  مرتبطة  صوًرا  جيمع   *

التكنولوجية احلديثة.
* يستخدم الربامج اإللكرتونية احلديثة يف عمل تطبيقات خمتلفة.



٣٧

 (I am human - خربة أنا اإلنسان) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: {  +  ,  -  .  /  K 0 | سورة التني.
* دعاء: (اللهم متعنا بأبصارنا وأسامعنا واجعله الوارث منا).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

(إنسان - لسان - رأس - جسم - ساق -
سبابة)

التصنيف وفق خاصيتني
احلرف (letter): (لون / نوع/ طول/ حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(سبابة - إنسان - رأس)

املقارنة: املجموعة األكثر - املجموعة األقل
- املجموعتان املتكافئتان.

:(word) الكلمة

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(سبابة) - (سـ)

أشكال الفراغ الثالثي:
(مكعب ، شبه املكعب)

النمط الريايض:
باستخدام لونني أو شكلني

:(number) العدد رابًعا: التعبري اللغوي
استخدام حرف الواو لعطف كلامت

األعداد: العدد (١١) رمًزا ومدلوًال
العد التكراري (١ - ١٠) العد الرتتيبي

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

X

X-ray

(11)



٣٨

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة أنا اإلنسان) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

حياة اإلنسان
* تطور حياة اإلنسان عرب 

العصور (العرص احلجري - 
العرص احلديث) من حيث 
املسكن /امللبس/الغذاء /

األدوات ...إلخ.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم عن حياة اإلنسان 
يف العصوراملختلفة.

* االستفسار عن حياة اإلنسان يف العصور 
املختلفة.

* االستامع باهتامم آلية اخلربة.

* حتديد أوجه التشابه 
واالختالف يف حياة اإلنسان 

عرب العصور املختلفة.
* مجع صور عن حياة اإلنسان يف 

العصور املختلفة.

* تقدير نعمة العقل يف 
تطوير حياة اإلنسان.

جسم اإلنسان

* األعضاء اخلارجية: (الرأس، 
الرقبة، اجلذع، اليدان، 

الرجالن).
* األعضاء الداخلية: (القلب، 

الرئتان ، اهليكل العظمي).

* لكل إنسان بصمة خاصة.

* االهتامم ببناء اجلسم صحًيا:
(التغذية، الرياضة).

* االهتامم بنظافة أعضاء جسمه.
* االهتامم باستكشاف البصمة اخلاصة به.

* تسمية األعضاء يف جسم 
اإلنسان.

* املقارنة بني بصمته وبصمة 
اآلخرين.

* احلرص عىل تناول األطعمة 
املفيدة للجسم.

* ممارسة الرياضة.

* تقدير عظمة اخلالق يف 
خلقه لإلنسان.

حياة الشعوب

* الشعوب خمتلفة يف الشكل 
واللغة (األفريقي - اآلسيوي 

- األورويب).
* حياة الشعوب خمتلفة يف 

اللباس- األكل-العادات 
والتقاليد.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم عن الشعوب 
املختلفة.

* امليل لعمل ألبوم صور عن الشعوب املختلفة.
* االهتامم بتناول أكالت من خمتلف الشعوب.

* االستمتاع بارتداء مالبس الشعوب املختلفة.
* االهتامم بتكوين صداقات من الشعوب 

املختلفة.

* حفظ بعض اآليات واألدعية 
املرتبطة باخلربة.

* التمييز بني الشعوب املختلفة.
* التحدث بجرأة وطالقة عن 

مواقف حياتية مرتبطة باخلربة 
(وقفة حتدث).

* أداء مشاهد متثيلية تعرب عن 
حياة الشعوب.

* احرتام اآلخرين عىل 
اختالف أشكاهلم.



٣٩

األهداف الرتبوية خلربة (أنا اإلنسان) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف عىل تطور حياة اإلنسان.
* يقارن بني العصور املختلفة يف حياة اإلنسان.

* يسمي بعض أعضاء جسمه اخلارجية.
* يتعرف عىل بعض أعضاء جسمه الداخلية.
* يتعرف عىل أن لكل إنسان بصمة خاصة به.

* يذكر االختالف بني حياة الشعوب من حيث الشكل 
واللغة.

* يتحدث عن حياة الشعوب من حيث اللباس - 
األكل - العادات والتقاليد ...إلخ.

* يتعرف عىل مصورات احلصيلة اللغوية التالية:
(إنسان - لسان- رأس - جسم - ساق - سبابة).

* يتعرف عىل كلامت اخلربة (سبابة - إنسان - رأس).
* جيرد كلمة (سبابة) واحلرف (سـ).

* يصنف وفق خاصتني (لون - نوع - طول- حجم).
* يكون نمط من لونني أو شكلني.

* يتذكر أشكال الفراغ الثالثي
* يتعرف عىل العدد (١١) رمًزا ومدلوًال.

.(X-ray) والكلمة (X) يتعرف عىل احلرف *
* يتعرف عىل العدد (11)

* يستمتع بمشاهدة أفالم عن حياة 
اإلنسان.

* يقدر عظمة اخلالق يف خلقه.
* يتقبل ذاته كام خلقها اهللا.

* حيرص عىل نظافته الشخصية.
* حيرتم اآلخرين عىل اختالف أشكاهلم.

* يشارك زمالءه باأللعاب اجلامعية.
* يستمع باهتامم آلية اخلربة.

* يستمتع بمطالعة قصص عن حياة 
الشعوب املختلفة.

* حيرص عىل تكوين صداقات مع 
اآلخرين.

* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة 
بمواضيع مرتبطة باخلربة.

* يشكل بالصلصال أشياء مرتبطة باخلربة.
* جيمع صوًرا مرتبطة بالنشاط التعليمي.

* يستخدم الربامج اإللكرتونية احلديثة يف عمل تطبيقات خمتلفة.
*يمثل مشاهد من حياة بعض الشعوب.

* يستخدم األلعاب الرتبوية يف تكوين نامذج مرتبطة باخلربة.
* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات مرتبطة باخلربة.

* يعرب حركًيا بمصاحبة األناشيد واملوسيقى.
* يردد بعض األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.

* يركب صوًرا تعرب عن النشاط.
* حيوط صوًرا مرتبطة باخلربة.

* يرتب مناظر قصة مرتبطة باخلربة.
* يسري عىل اخلط املنقط املوضح لرمز العدد.

* يلون كلامت مرتبطة باخلربة.
* يقفز بخطوات متناسقة مع اإليقاع املوسيقي.



٤٠

 (People at Work – خربة الناس يعملون) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: { °  ±  μ   ´  ³  ²  ¶ ¦ | سورة التوبة.
اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

أوًال: احلصيلة اللغوية
(بناء - صباغ - طبيبة - بائع - ضابط - حماسب)

التصنيف وفق خاصية واحدة
احلرف (letter): (لون /نوع /طول/حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(بناء - طبيبة - ضابط)

النمط الريايض:
الكلمة (word):باستخدام ٣ ألوان أو ٣ أشكال

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
أشكال الفراغ الثالثي / اهلرم( بناء) - (بــ)

:(number) العدد
رابًعا: التعبري اللغوي

استخدام الفعل املايض يف مجلة مفيدة
األعداد: العدد (١٢) رمًزا ومدلوًال

العد التكراري ( ١ - ٢٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

N

Nurse

(12)



٤١

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (الناس يعلمون) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

العمل وأمهيته

* مفهوم العمل:
تقديم خدمة مقابل أجر مادي.

* مفهوم العمل التطوعي:
تقديم خدمة إنسانية دون مقابل 

مادي (معنوي).
* أمهية العمل:

العمل عبادة وطاعة هللا، عامرة 
األرض، خدمة املجتمع، حتسني 

املعيشة ...إلخ.

* االهتامم باالستامع إىل آية قرآنية، وحديث رشيف 
مناسب للخربة.

* االهتامم بمشاهدة أفالم وبرامج توضح أمهية 
العمل.

* املبادرة بالقيام ببعض األعامل التطوعية.

* التعبري شفهًيا عن العمل وأمهيته.
* احلرص عىل احرتام العاملني يف املجتمع.

* احلرص عىل املشاركة يف احلمالت التطوعية 
املختلفة.

* حب العمل.
* تقدير قيمة العمل.

* اإلقبال عىل األعامل 
التطوعية.

العاملون
(أصحاب املهن

واحلرف)

* الناس يعملون يف مهن وحرف 
خمتلفة:

- املهن (طبيب، حمامي، مهندس 
...إلخ).

- احلرف (ميكانيكي - نجار- 
الصفار ...إلخ).

* اختالف املهن باختالف أدواهتا.
* ارتباط بعض املهن ببعضها 

(الطبيب، املمرض، الصيديل) - 
(مهندس، بناء، صباغ) - (طيار، 

مساعد طيار، مضيف) ...إلخ.
* خماطر بعض املهن واحلرف 

املختلفة.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم وقصص عن أصحاب 
املهن واحلرف.

* املشاركة يف القيام برحالت إىل أماكن عمل 
أصحاب املهن واحلرف.

* املبادرة يف استضافة بعض أصحاب املهن املختلفة.
* امليل إىل استكشاف أدوات أصحاب املهن 

واحلرف.
* امليل ملعرفة ما ينتجه أصحاب املهن واحلرف.

* احرتام أصحاب املهن املختلفة.
* التعاون مع أقرانه يف انجاز العمل.

* االهتامم بالتقاط صور للعاملني أثناء تأدية أعامهلم.

* التمييز بني أصحاب املهن واحلرف املختلفة.
* تسمية بعض أدوات أصحاب املهن واحلرف 

املختلفة
* املقارنة بني أدوات بعض املهن واحلرف

* حفظ رقم العمليات (١١٢) الستخدامه 
عند احلاجة.

* احلرص عىل االستجابة لتعليامت وإرشادات 
أصحاب املهن.

* احلرص عىل إتقان العمل الذي يقوم به.
* املشاركة يف ترديد أناشيد عن أصحاب 

املهن.
* متثيل أدوار بعض العاملني يف املجتمع.

* احرتام أصحاب 
املهن واحلرف 

املختلفة.
* تقدير قيمة العمل 

اليدوي.
* الشعور بأمهية التنوع 
واالختالف بني املهن 

يف املجتمع.



٤٢

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (الناس يعلمون) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

أمنيات األطفال 
يف املستقبل

* أنا أحب أن أكون:  
(رائد، فضاء، مربمج 

حاسوب، مهندس، 
رشطي مرور ...إلخ).

* التطلع إىل شغل مهنة معينة يف املستقبل.
*احلرص عىل االستامع لآلخرين عند 

احلديث.
* االهتامم بزيارة األماكن التي هتتم بتنمية 

مواهب الطفل (كيدزانيا).

* التعبري بأساليب متنوعة عام 
يتطلع إليه يف املستقبل (شفهًيا - 

فنًيا - عملًيا).
* التحدث بجرأة وطالقة عن 

مواقف حياتية مرتبطة باخلربة 
(وقفة حتدث).

* متثيل دور صاحب املهنة التي 
يتطلع إليها.

* تقدير قيمة العلم 
والعلامء.

* حب العمل والتمسك 
بام يتطلبه من قيم 

وأخالقيات (اإلخالص، 
األمانة، االجتهاد، 

اإلتقان ...).



٤٣

األهداف الرتبوية خلربة (الناس يعلمون) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف مفهوم العمل (مادي، تطوعي).
* يتحدث عن أمهية العمل.
* يقارن بني املهنة واحلرفة.

* يذكر بعض املهن يف املجتمع.
* يعدد بعض احلرف يف املجتمع.

* يسمي أدوات بعض املهن أواحلرف يف املجتمع.
* يتحدث عن ارتباط بعض املهن ببعضها.

* يذكر بعض خماطراملهن أواحلرف املختلفة.
* يتحدث عن أمنياته يف املستقبل.
* يعرب لغوًيا عن املهنة التي حيبها.

* يصنف وفق خاصيتني
* يتعرف عىل أشكال الفراغ الثالثي (اهلرم).

* يتعرف العدد (١٢) رمًزا ومدلوًال.
* يكون نمط باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.

* يتعرف عىل مصورات احلصيلة اللغوية التالية:
(بناء - صباغ - طبيبة - بائع - ضابط - حماسب).
* يتعرف عىل كلامت اخلربة (بناء - طبيبة - ضابط).

* جيرد كلمة (بناء) واحلرف (بــ).
.(Nurse) والكلمة  (N) يتعرف عىل احلرف *

* يتعرف عىل العدد (12).

* ينصت باهتامم إىل آية قرآنية أو حديث رشيف 
مناسب.

* يستمتع بمشاهدة أفالم أو قصص مرتبطة باخلربة.
* يشارك يف القيام برحالت إىل أماكن عمل أصحاب 

املهن.
* يبادر يف دعوة بعض العاملني يف املجتمع.

* يتعاون مع فرق العمل املختلفة.
* حيرص عىل انجاز ما يوكل إليه من عمل.

* يبادر يف تقديم ما يدخل البهجة والرسور يف نفوس 
العاملني.

* حيرتم أصحاب املهن واحلرف املختلفة.
* حيرص عىل االستجابة لتعليامت وارشادات األمن 

والسالمة املتعلقة ببعض املهن أواحلرف املختلفة.
* يشارك اآلخرين يف التعبري عن أمنياته املستقبلية.

* يمثل أدوار بعض أصحاب املهن واحلرف املختلفة.
* يلتقط صوًرا مع بعض أصحاب املهن واحلرف املختلفة.

* جيمع صور لبعض أصحاب املهن واحلرف املختلفة باستخدام 
األجهزة التكنولوجية احلديثة.

* يستخدم الربامج اإللكرتونية احلديثة يف عمل تطبيقات خمتلفة.
* يستخدم األلعاب الرتبوية يف تكوين نامذج مرتبطة باخلربة.

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات مرتبطة باخلربة.
* يعرب حركًيا بمصاحبة األناشيد واملوسيقى.

* يردد بعض األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.
* يبني بيًتا من املكعبات.

* يركب صوًرا تعرب عن النشاط.
* حيوط صوًرا مرتبطة باخلربة.

* يرتب مناظر قصة مرتبطة باخلربة.
* يسري عىل اخلط املنقط املوضح لرمز العدد.

* يلون كلامت مرتبطة باخلربة.

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 



٤٤

 (MY Food – خربة غذائي) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: {Ç Z    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M | سورة البقرة.
* دعاء:  (احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

(بيض - لبن - بلح - بسكويت - برتقال - جبن)
التصنيف وفق خاصيتني

احلرف (letter): (لون / نوع / طول/ حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(بيض - جبن - بلح)

النمط الريايض:
الكلمة (word):باستخدام ثالثة ألوان - ثالثة أشكال

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(بيض) - (بـ)

قراءة الوقت بالساعات الكاملة

:(number) العدد

الزمن:
صباًحا / ظهًرا /مساًء

الوزن
 ثقيل / خفيف / أثقل من / أخف من

رابًعا: التعبري اللغوي
استخدام ظرف مكان (فوق ، حتت...)

األعداد: العدد (١٣) رمًزا ومدلوًال
العد التكراري (١ - ٢٠) - العد الرتتيبي

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

J

Jam

(13)



٤٥

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (غذائي) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الغذاء وأمهيته

* الغذاء هو كل ماحيتاجه اإلنسان من 
مأكل ومرشب.

* الغذاء الصحي (يساعد عىل النمو 
وبناء اجلسم/ يقوي األسنان 

والعظام/يساعد عىل وقاية اجلسم من 
األمراض/ يساعد عىل العمل واللعب 

...الخ).
* السوائل (املاء/ العصائر الطبيعية).

* االستامع باهتامم لبعض اآليات 
القرآنية واألدعية املرتبطة باخلربة.

* االستفسار عن حاجة اإلنسان 
للغذاء.

* االستمتاع بجمع صور عن الغذاء.
* املشاركة يف عمل مجاعي (سلطة - 

عصري ...إلخ).
* االنجذاب إىل مشاهدة أفالم 

وبرامج علمية عن الغذاء.

* حفظ بعض اآليات القرآنية واألدعية 
املرتبطة باخلربة.

* التعبري شفهًيا عن األطعمة املفضلة لديه.
* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف حياتية 

مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).
* اعتياد تناول وجبات صحية مفيدة.

* رشب املاء بكميات كافية.

* تقدير نعم اخلالق عىل 
اإلنسان.

* التحيل بمبدأ الوقاية 
خري من العالج.

جمموعات
الغذاء

*املجموعات الغذائية وفوائدها:
* جمموعة احلليب (احلليب ومشتقاته).

* جمموعة اخلضار والفواكه.
* جمموعة اللحوم واألسامك.

* جمموعة اخلبز واحلبوب.

* االستفسار عن مصادر الغذاء.
* االستمتاع بمشاهدة أفالم وبرامج 

علمية عن جمموعات الغذاء.
* امليل إىل التنويع يف الغذاء.

* تصنيف جمموعات الغذاء.
* التعبري عن األغذية املفضلة لديه.

* احلرص عىل التنويع يف الوجبة الغذائية.
* احلرص عىل تغطية األغذية.

* احلرص عىل غسل الفواكه واخلرضاوات 
قبل األكل.

* اإلقبال عىل تناول الوجبة الغذائية املتكاملة.
* إعداد وجبة صحية كاملة.

* تقدير عظمة اخلالق يف 
تنوع الغذاء.



٤٦

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (غذائي) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

طرق
حفظ الغذاء

* طرق احلفظ: تربيد، جتفيف، 
متليح ،تسكري، تعليب ...إلخ.

* أسباب حفظ الطعام: احلصول 
عىل أطعمة يف غري موسمها، 

حفظ األطعمة من التلف 
...إلخ.

* االستفسار عن طرق حفظ 
األغذية.

* االهتامم بمالحظة تاريخ 
صالحية األغذية.

* املشاركة يف أعامل مجاعية حلفظ 
بعض أنواع األطعمة.

* التمييز بني األطعمة املحفوظة.
* احلرص عىل حف األغذية بصورة 

سليمة.
* االستجابة إىل تعليامت املعلمة يف طرق 

حفظ األغذية.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو حفظ 
األطعمة (حفظ النعمة).
* تكوين اجتاه إجيايب نحو 

االقتصاد يف رشاء مانحتاجه 
من أطعمة وعدم التبذير.

آداب املائدة
وتناول الطعام

* آداب املائدة:
(اجللسة الصحيحة عند تناول 
الطعام - اجتامع أفراد األرسة 

حول املائدة - اهلدوء ...إلخ).
* من آداب تناول الطعام: 

(البسملة - تناول الطعام باليد 
اليمنى- تناول مما يليه من 

األطعمة - مضغ الطعام بشكل 
جيد ...إلخ).

* االستمتاع بسامع قصص 
من السرية النبوية عن آداب 
اجللوس عىل املائدة وتناول 

الطعام.
* االستمتاع بمشاهدة أفالم عن 

آداب املائدة وفن اإلتيكيت 
أثناء تناول الطعام.

* االهتامم بتناول وجباته 
األساسية مع أفراد أرسته.

* حفظ آيات وأحاديث مرتبطة باخلربة.
* مشاركة زمالئه يف إعداد مائدة الطعام.

* احلرص عىل ترديد األدعية املرتبطة 
بالغذاء.

* احلرص عىل ذكر البسملة قبل تناول 
الطعام واحلمد بعد االنتهاء منه.

* ممارسة آداب تناول الطعام عملًيا.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو 
املحافظة عىل آداب املائدة 

وتناول الطعام. 
* االلتزام بقول الرسول الكريم  

(النظافة من اإليامن).



٤٧

األهداف الرتبوية خلربة (غذائي) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف إىل أمهية الغذاء لإلنسان.
* يذكر أمهية السوائل جلسم اإلنسان.
* يسمي بعض املجموعات الغذائية.

* يعدد فوائد بعض املجموعات الغذائية.
* يتعرف عىل أمهية التنويع يف تناول األغذية.

* يتعرف عىل بعض طرق حفظ الغذاء.
* يتحدث عن بعض آداب املائدة.

* يذكر بعض السلوكيات الصحيحة عند تناول الطعام.
* يعرب لغوًيا عن أحداث القصة .

* يصنف األشياء وفق خاصيتني (لون - نوع - طول - حجم).
* يتعرف مفهوم الوزن (ثقيل - خفيف - أثقل من - أخف من).

* يكون نمًطا رياضًيا باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
* يتعرف قراءة الوقت بالساعات الكاملة.

* يتعرف عىل الزمن (صباًحا - مساًء - ظهًرا).
* يتعرف عىل العدد (١٣) رمًزا ومدلوًال .

* يتعرف عىل مصورات احلصيلة اللغوية التالية (بيض - لبن - 
بلح - بسكويت - برتقال - جبن).

* يتعرف عىل كلامت اخلربة (بيض - جبن - بلح).
* جيرد كلمة (بيض) واحلرف (ب).

.(Jam) والكلمة  (J) يتعرف عىل احلرف *
* يتعرف عىل العدد (13).

* يستمتع بمشاهدة أفالم أو قصص عن الغذاء.
* ينصت بخشوع لبعض اآليات املرتبطة باخلربة.

* حيرص عىل تناول الغذاء املفيد.
* هيتم بجمع صور عن الغذاء الصحي.

* حيرص عىل رشب السوائل بكميات كافية.
* هيتم بتنويع وجباته الغذائية.

* حيرص عىل غسل اخلرضاوات والفواكه قبل تناوهلا.
* حيرص عىل حفظ األغذية بصورة سليمة.

* يشارك زمالءه يف إعداد املائدة.
* يلتزم بآداب املائدة.

* حيرص عىل تغطية األغذية.
* هيتم بتناول وجباته األساسية مع أفراد أرسته.

* حيرص عىل ذكر البسملة قبل تناول الطعام واحلمد بعد 
االنتهاء منه.

* يلتزم السلوكيات الصحيحة عند تناول الطعام.
* حيافظ عىل نظافة املكان.

* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة بمواضيع مرتبطة باخلربة.
* يشارك يف ترديد بعض األدعية املرتبطة باخلربة.

* يشارك زمالءه اللعب باملسابقات املرتبطة بالنشاط التعليمي.

* يعد وجبة صحية.
* يغسل بعض الفواكه واخلرضاوات.

* يغسل يديه قبل األكل وبعده.
* جيلس اجللسة الصحيحة أثناء تناول الغذاء.

* جيمع صوًرا مرتبطة بالنشاط التعليمي.
* يستخدم الربامج اإللكرتونية احلديثة يف عمل تطبيقات 

خمتلفة.
* يستخدم اخلامات الفنية يف التعبري عن موضوعات ختدم 

اخلربة.
* يعرب حركًيا بمصاحبة األناشيد واملوسيقى.

* يردد بعض األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.
* يركب صوًرا تعرب عن النشاط.

* حيوط صوًرا مرتبطة باخلربة.
* يرتب مناظر قصة مرتبطة باخلربة.

* يسري عىل اخلط املنقط املوضح لرمز العدد.
* يلون (كلامت - أعداد) مرتبطة باخلربة.



٤٨

 (Water and Air – خربة املاء واهلواء) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: {  _    `  z h  g  f  e  d  c  b  a | سورة الفرقان.
* قال اهللا تعاىل: {   ®  ¯  °  ±  Áμ  ´  ³  ²| سورة ص.

* دعاء: إذا نزل املطر (اللهم صيًبا نافًعا) - دعاء الريح: (اللهم إين أسألك خريها وأعوذ بك من رشها).
اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

أوًال: احلصيلة اللغوية
(نوافذ - نار - بناية - نافورة - دخان - هنر)

التصنيف وفق خاصية واحدة
احلرف (letter): (لون / نوع / طول/ حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(نوافذ - بناية - نافورة)

النمط الريايض:
الكلمة (word):باستخدام ثالثة ألوان - ثالثة أشكال

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(نوافذ) - (نـ)

املناطق املستوية:
املنطقة الدائرية /املنطقة املربعة / املنطقة املستطيلة

املناطق املستوية: املنطقة املثلثة

:(number) العدد رابًعا: التعبري اللغوي
استخدام الفعل املايض يف مجلة مفيدة

النقود: استخدام الفئة املحلية (دينار - مخسة دنانري)
األعداد: العدد (١٤) رمًزا ومدلوًال.

العد التكراري (١ - ٣٠) - العد الرتتيبي.
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

A

Air

(14)



٤٩

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (املاء واهلواء) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الــمـــاء

* أمهية املاء للكائنات احلية.
* مصادر املاء: (أمطار - بحار - آبار - 

أهنار).
* املياه اجلوفية يف الكويت:

- مياه عذبة صاحلة للرشب (الروضتني، 
أم العيش ...إلخ).

- مياه قليلة امللوحة تستخدم لألغراض 
املنزلية مثل الغسيل وغريه.

* دورة املاء يف الطبيعة (عملية تبخر املاء 
وتكاثفه وهطوله وجتمعه يف البحار ثم 

تبخره من جديد).
* حاالت املاء: (غازية - سائلة - صلبة).

* الرتشيد:
- االقتصاد باستخدام املاء للمحافظة 

عليه.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم وقصص 
مرتبطة باخلربة.

* اإلنصات بخشوع لبعض اآليات 
القرآنية التي حتث عىل عدم اإلرساف 

يف املاء.
* امليل إىل مجع صوٍر ملصادر املاء.

* االستفسار عن مصادر املاء.
* االهتامم برشب املاء بكميات مناسبة.

* مشاركة الزمالء يف القيام بتجارب 
علمية عن املاء.

* امليل إىل القيام بأنشطة خمتلفة 
باستخدام املاء.

* اإلحساس باملتعة عند ممارسة ألعاب 
املاء.

* املشاركة باحلمالت اإلعالمية لرتشيد 
استهالك املاء.

* االهتامم باستخدام التكنولوجيا 
احلديثة بمواضيع مرتبطة باخلربة.

* حفظ بعض اآليات القرآنية واألدعية 
الرشيفة املناسبة للخربة.

* التحدث عن أمهية املاء يف حياتنا 
اليومية.

* ترديد بعض األدعية املتعلقة باخلربة.
* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف 
حياتية مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* احلرص عىل رشاء املنتج الوطني.
* التقيد بتعليامت احلمالت اإلعالمية 

لرتشيد استهالك املاء.
* مجع صوٍر عن مصادر املاء.

* إجراء جتارب علمية عن املاء.

* تقدير عظمة اخلالق يف 
خلقه للامء.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو
املحافظة عىل املاء.

* االقتداء بالرسول عليه 
الصالة والسالم (ال 

ترسف ولو كنت عىل هنر 
جار).

* تقدير أمهية العلوم 
والتفكري العلمي يف تأهيل 

علامء املستقبل.
* تكوين اجتاه إجيايب نحو 

الرتشيد يف استهالك املاء.



٥٠

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (املاء واهلواء) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الـهـــــواء

* أمهية اهلواء للكائنات احلية:
- التنفس.

- توليد الطاقة يف حتريك األشياء 
(الطواحني - السفن الرشاعية 

...إلخ).
* حاالت اهلواء:

(ساكن - نشط - عاصف - 
جاف - رطب - بارد - حار 

...إلخ).
* مصادر تلوث اهلواء:

- طبيعية (الغبار - دخان احلرائق 
التي تسببها درجة احلرارة 

العالية للجو).
- غري طبيعية (عوادم السيارات 

- دخان املصانع ...إلخ).

* االستمتاع بمشاهدة أفالم 
وقصص مصورة توضح أمهية 

اهلواء.
* املشاركة بعمل جتارب علمية 

عن اهلواء
* االستفسار عن مصادر تلوث 

اهلواء ومضاره.
* االستمتاع باللعب باهلواء 

الطلق.
* امليل إىل القيام برحالت 

مجاعية للمحافظة عىل البيئة.
* جتنب االقرتاب من األماكن 

امللوثة.

*التحدث عن أمهية اهلواء للكائنات 
احلية.

*التمييز بني حاالت اهلواء.
* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف 
حياتية مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* اعتياد متابعة نرشة األرصاد اجلوية.
* احلرص عىل جتديد هواء املكان 

املتواجد فيه.
* احلرص عىل االبتعاد عن أماكن 

التلوث.
* املحافظة عىل نظافة البيئة برمي 

النفايات يف األماكن املخصصة هلا.
* املشاركة يف زراعة الساحات الرتابية.

* تصميم مراوح ورقية - مراكب 
...إلخ.

* عمل جتارب علمية عن اهلواء.
* عمل لوحات ومشاريع توعوية عن 

البيئة.

* الشعور بأمهية اهلواء للكائنات 
احلية.

* شكر اخلالق عىل نعمة اهلواء.
* تكوين اجتاه إجيايب نحو 

املحافظة عىل البيئة.
* تعزيز القيم املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية (التعاون 
- احلب - الصدق - الطاعة 

- النظافة - الرفق - الرب - 
األمانة - التسامح - الصرب 

- االحرتام - اإلحسان).



٥١

األهداف الرتبوية خلربة (املاء واهلواء) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يذكر أمهية املاء للكائنات احلية.
* يعدد بعض مصادر املاء.

* يتعرف عىل بعض مناطق املياه اجلوفيه يف الكويت.
* يتحدث عن دورة املاء يف الطبيعة.

* يتعرف حاالت املاء.
* يتحدث يف طرق الرتشيد يف استخدام املاء.

* يتعرف عىل أمهية اهلواء للكائنات احلية.
* يتعرف عىل بعض حاالت اهلواء.

* يعدد مصادر تلوث اهلواء.
* يصنف األشياء وفق خاصيتني (لون - نوع - طول - حجم).

* يكون نمًطا رياضًيا باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
* يتعرف املناطق املستوية (الدائرية - املربعة - املستطيلة).

* يتعرف املنطقة املستوية املثلثة.
* يميز النقود املحلية (فئة دينار - مخسة دنانري).

* يتعرف عىل العدد (١٤) رمًزا ومدلوًال.
* يتعرف مصورات احلصيلة اللغوية التالية:

(نوافذ - نار - بناية - نافورة - دخان - هنر).
* يتعرف كلامت اخلربة (نوافذ - بناية - نافورة).

* جيرد كلمة (نوافذ) واحلرف (نـ).
.(Air) والكلمة  (A) يتعرف احلرف *

* يتعرف العدد (14).

* يستمتع بمشاهدة القصص املصورة واألفالم عن 
املاء.

* يستمع باهتامم لبعض اآليات القرآنية واألدعية 
الرشيفة املرتبطة باخلربة.

* يميل إىل مجع صور لبعض مصادر املاء.
* حيرص عىل رشب املاء بكميات مناسبة.

* حيرص عىل ترشيد استهالك املاء.
* يشارك زمالءه يف القيام بتجارب علمية عن املاء.

* يشارك بأنشطة خمتلفة باستخدام املاء.
* يستمتع باللعب بألعاب املاء.

* يبادر باملشاركة يف احلمالت اإلعالمية لرتشيد 
استهالك املاء.

* يستمتع بمشاهدة القصص املصورة واألفالم عن 
اهلواء.

* يستمتع باللعب باهلواء الطلق.
* حيرص عىل جتديد هواء املكان املتواجد فيه.

* يتجنب أماكن التلوث.
* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة بمواضيع 

مرتبطة باخلربة.
* يشارك زمالءه يف عمل جتارب علمية عن اهلواء.

* جيمع صوًرا مرتبطة باخلربة.
* يستخدم الربامج اإللكرتونية احلديثة يف عمل تطبيقات 

خمتلفة.
* يقلد حركًيا بعض املواقف املرتبطة باخلربة.

* يستخدم األلعاب الرتبوية يف تكوين نامذج مرتبطة باخلربة.
* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات مرتبطة 

باخلربة.
* يردد بعض األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.

* يركب صوًرا تعرب عن النشاط.
* حيوط صوًرا مرتبطة باخلربة.

* يرتب مناظر قصة مرتبطة باخلربة.
* يسري عىل اخلط املنقط املوضح لرمز العدد.

* يلتقط صوًرا عن مصادر املاء.
* يقوم بعمل جتارب علمية عن املاء / اهلواء.

* يقوم بحركات تنشيطية مع العد.
* يقلد بعض شخصيات القصة.

* يصمم مراكب - مراوح - طائرات ورقية.
* يقوم بعملية البيع والرشاء.

* يشكل (كلامت - أعداد) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداد) مرتبطة باخلربة

* حيوط (كلامت - أعداد) مرتبطة باخلربة.



٥٢

 (Animals and Plants – خربة احليوانات والنباتات) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: {Í :  9  8  7  65  4  3   2  1 | سورة النحل.
* قال اهللا تعاىل: {Z  ]    \  [  ^  _   `   , | سورة النبأ.

* قال اهللا تعاىل: { !   "    #  $  %  & Z | سورة النبأ.
اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

أوًال: احلصيلة اللغوية
(ثعبان - نرس - أرنب - نخلة - ليمون - عنب)

التصنيف وفق خاصية واحدة
احلرف (letter): (لون / نوع / طول/ حجم) 

ثانًيا: التصور البرصي
(ثعبان - أرنب - نخلة)

النمط الريايض:
الكلمة (word):باستخدام ثالثة ألوان - ثالثة أشكال

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
الرسعة: رسيع / بطيء / أرسع من / أبطأ من.(نخلة) - (نـ) 

:(number) العدد
رابًعا: التعبري اللغوي

وصف جمموعة من األشياء بكلامت بسيطة
األعداد: العدد (١٥) رمًزا ومدلوًال

العد التكراري (١ - ٣٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

Z

Zoo

(15)



٥٣

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة احليوانات والنباتات) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

احليوانات أنواع

* حيوانات الغابة (أسد، فيل، نمر 
...إلخ).

* حيوانات البيئات احلارة (احلية، 
العقرب، الثعلب).

* حيوانات البيئات الباردة (الدب 
القطبي، البطريق، الفقمة).

* احلرشات (حرشات طائرة، حرشات 
زاحفة).

* الطيور (اجلارحة، املهاجرة، الزينة 
...إلخ).

* االستمتاع بمشاهدة أفالم علمية 
عن احليوانات بأنواعها.

* املبادرة يف عمل مرشوع مجاعي 
عن احليوانات.

* االهتامم بزيارة حديقة احليوان.
* االستمتاع بسامع بعض القصص 

املرتبطة باحليوانات.
* املشاركة يف متثيل مشاهد معربة 

عن احليوانات.
* اإلحساس باملتعة عند مشاهدة 

بعض العروض الرتفيهية 
(السريك).

* التمييز بني احليوانات من حيث أنواعها:
(طيور - أسامك - حرشات ...إلخ).

* تسمية بعض احليوانات عند سامع صوهتا.
* املقارنة بني احليوانات من حيث البيئة التي 

تعيش فيها.
*التحدث بطالقة وجرأه عن أنواع 

احليوانات.
* التقاط صوٍر ألنواع خمتلفة من احليوانات.
* جتميع صوٍر عن أنواع احليوانات (الغابة، 

البيئات الباردة واحلارة ...إلخ).
* تقليد حركة وأصوات بعض احليوانات.

* تصميم دمى حليوانات خمتلفة من خامات 
متنوعة.

* الشعور بعظمة اخلالق يف 
تنوع احليوانات.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).

احليوانات 
املنقرضة

* الديناصورات، فيل املاموث ...إلخ.
* أسباب االنقراض: عوامل بيئية - 

الصيد اجلائر.
* طرق احلفاظ عىل احليوانات النادرة 

من االنقراض (املحميات).

* االستفسار عن احليوانات 
املنقرضة وأسباب انقراضها.

* امليل إىل معرفة احليوانات 
املنقرضة.

* االنجذاب ملتابعة أحداث فيلم 
أو قصة عن انقراض بعض 

احليوانات.

* التعبري شفهًيا عن احليوانات املنقرضة.

* االستامع إىل قصة حتلل الديناصورات.
* الربط بني حتلل الديناصورات وتكون 

النفط.

* تقدير عظمة اخلالق يف تنوع 
احليوانات.

*االعتقاد بأمهية احليوانات 
املنقرضة يف تكون النفط.



٥٤

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة احليوانات والنباتات) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

النباتات أنواع

* نباتات طبيعية:
(تنمو من تلقاء نفسها دون تدخل 

اإلنسان يف زراعتها كالنباتات 
الصحراوية، ونباتات الغابات).

* نباتات مزروعة:
(ينتقيها اإلنسان من الطبيعة ويعيد 

زراعتها كاألشجار املثمرة والشجريات 
(خضار - حبوب - فواكه).

* الزهور:
أنواعها ، ألواهنا ، فائدهتا.

* االستفسار عن كيفية االستفادة من 
النباتات.

* املشاركة يف عمل مجاعي مع زمالئه.
* االستمتاع بمشاهدة أفالم وبرامج 

علمية عن أنواع النباتات.
* االستفسار عن اختالف أنواع 

النباتات.
* امليل جلمع صور عن منتجات 

الزراعة الكويتية.
* احلرص عىل تشجيع املنتج الوطني.

* التمييز بني أنواع وأشكال البذور املختلفة 
والزهور باستخدام احلواس.

* املقارنة بني النبات الطبيعي واملزروع.
* االستامع إىل بعض اآليات القرآنية واألدعية 

الرشيفة املرتبطة باخلربة.
* االستمتاع بصنع العطور البسيطة.
* االستامع إىل قصص عن النباتات.

* احلرص عىل ري املزروعات.
* تشكيل أشياء مرتبطة باخلربة.

* تصميم باقة من الزهور.
* إعداد سلطة فاكهة أو خضار.

* الشعور بعظمة اخلالق يف 
تنوع النباتات واختالفها.

أجزاء النبات

* أجزاء النبات ووظائفها:
(اجلذور - الساق - األوراق - الزهور 

- الثمرة).
* مراحل نمو النبات.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم 
وقصص مصورة عن أجزاء النبات 

ووظائفها.
* املشاركة يف عمل مجاعي مع زمالئه.

* التقيد بتعليامت ارتياد احلدائق 
العامة.

* التمييز بني أجزاء النبات ومسمياهتا.
* تصميم لوحات معربة عن موضوعات اخلربة.

* استخدام اخلامات الفنية املنوعة يف تشكيل 
بعض التطبيقات املرتبطة باخلربة.

* تركيب بعض الصور املعربة عن سلوكيات 
وممارسات صحيحة.

* متثيل حركة نمو النباتات يف مراحلها املختلفة.

* احرتام بعض املهن 
املرتبطة بالزراعة.

* التحيل بآداب زيارة 
احلدائق العامة.

احليوانات والنباتات
ودورها يف التوازن

البيئي

لسلة الغذائية: * السَّ
- تعريفها: جمموعة الكائنات احلية التي 

يتغذى بعضها عىل بعض.
- أمهيتها: املحافظة عىل وجود الكائنات 

احلية بنسبها كام أوجدها اهللا تعاىل - 
املحافظة عىل الغطاء النبايت الذي يعد 

املصدر األسايس لصنع الغذاء.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم وقصص 
مصورة عن التوازن البيئي.

* تسمية بعض املحميات يف دولة الكويت.
* معرفة أمهية املحميات ودورها يف املحافظة عىل 

البيئة.
* عمل ألبوم مصور للمحميات املختلفة.
* التفريق بني املحميات الربية والبحرية.

* استخدام اخلامات الفنية املنوعة يف تشكيل 
بعض التطبيقات املرتبطة باخلربة.

* تقدير أمهية الكائنات 
احلية يف خلق توازن بيئي 

يف الطبيعة.



٥٥

األهداف الرتبوية خلربة (احليوانات والنباتات) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف بعض أنواع حيوانات الغابة.
* يقارن بني حيوانات البيئات احلارة والباردة.

* يسمي بعض أنواع احلرشات والطيور.
* يتحدث عن بعض احليوانات املنقرضة.

* يتعرف بعض أنواع النباتات.
* يتعرف أجزاء النبات ووظائفها.

* يسمي بعض أنواع الزهور.
* يذكرمراحل نمو النباتات.

* يتعرف عىل دور احليوانات والنباتات يف التوازن البيئي يف الطبيعة.
* يذكر أحداث قصة مرتبطة باخلربة.

* يتعرف عىل مصورات احلصيلة اللغوية التالية:
(ثعبان - نرس- أرنب - نخلة - ليمون - عنب).

* يتعرف عىل كلامت اخلربة (ثعبان - أرنب - نخلة).
* جيرد كلمة (نخلة) واحلرف (نـ).

* يصنف وفق خاصيتني (لون - نوع - طول - حجم).
* يقارن بني احليوانات من حيث الرسعة.

* يكون نمًطا رياضًيا باستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
* يتعرف عىل العدد (١٥) رمًزا ومدلوًال.

.(Zoo) والكلمة (Z) يتعرف عىل احلرف *
* يتعرف عىل العدد (15)

* يستمتع بمشاهدة القصص املصورة واألفالم عن 
موضوع اخلربة.

* يستمع باهتامم لبعض اآليات القرآنية واألدعية 
الرشيفة املرتبطة باخلربة.

* يميل إىل مجع صوٍر لبعض احليوانات /النباتات.
* هيتم بالتقاط صوٍر عند زيارته حلديقة احليوان.

* يتجنب االقرتاب من احلرشات الضارة.
* حيرص عىل ري املزروعات.

* يتعاون مع زمالئه يف إنجاز مرشوع مرتبط باخلربة.
* يشارك زمالءه يف القيام بتجارب علمية.

* يشارك يف املحافظة عىل البيئة.
* حيذر من ملس النباتات الشوكية.

* يستمتع باللعب باهلواء الطلق.
* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة بمواضيع 

مرتبطة باخلربة.
* يلتزم بتعليامت ارتياد احلدائق العامة.

* حيوط بعض الصور للحيوانات.
* يستخرج صوًرا لبعض احليوانات.

* يصل بني صور بعض احليوانات وبيئاهتا.
* يقلد حركة بعض احليوانات.

* يقلد أصوات بعض احليوانات.
* جيمع مصورات مرتبطة بالنشاط.

* يمثل أحداث قصة عن احليوانات.
* حيوط بعض الصور للنباتات.

* يصل بني النباتات وما يشاهبها من نباتات أخرى.
* ينسق باقة من الزهور.

* يزرع نباتات وزهور منوعة يف حديقة الروضة.
* يمثل حركة نمو النباتات يف مراحلها املختلفة.

* يركب صوًرا مرتبطة بالنشاط.
* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.

* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.
* يصمم مرشوًعا فنًيا حلديقة.

* يشكل (كلامت - أعداد) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداد) مرتبطة باخلربة

* حيوط (كلامت - أعداد) مرتبطة باخلربة.



٥٦

 (Four seasons – خربة الفصول األربعة) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

- قال اهللا تعاىل: {  !  "  #  $  %  &  '   )| سورة قريش.
- دعاء: (اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها، وأعوذ بك من رش ما فيها ورش ما أرسلت به).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

(صيف - فراشة - مدفأة - فحم - فرو- صوف) 
النمط الريايض:

احلرف (letter): باستخدام ثالثة ألوان - ثالثة أشكال

ثانًيا: التصور البرصي
الكلمة (word):قراءة الوقت بالساعات الكاملة(صيف - فراشة - مدفأة)

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
أشكال الفراغ الثالثي: األسطوانة - املخروط(فراشة) - (فـ)

:(number) العدد رابًعا: التعبري اللغوي
التعبري عن صورة تتضمن تفاصيل بسيطة

املناطق املستوية: املنطقة الدائرية
املنحنيات: الدائرة

مكونات العدد (٢)
األعداد: العدد (١٦) رمًزا ومدلوًال

العد التكراري (١ - ٤٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

U

Umbrella

(16)



٥٧

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (الفصول األربعة) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الفصول 
األربعة

* أسامء الفصول األربعة:
(الصيف/اخلريف/الشتاء/

الربيع).
- توايل الفصول األربعة تبدأ من 
الصيف ثم اخلريف ثم الشتاء 

وتنتهي يف الربيع.
- أطول فصول السنة يف الكويت 

فصل الصيف.
* أسباب حدوث الظواهر 

الطبيعية:
- ظاهرة الليل والنهار.

(دوران األرض حول نفسها).
- ظاهرة الفصول األربعة.

(دوران األرض حول الشمس).

* امليل ملعرفة أسامء الفصول 
األربعة وترتيبها.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم 
وكتب مصورة عن الفصول 

األربعة.
* االهتامم بزيارة املرصد الفلكي، 

املركز العلمي.
* االستفسار عن أسباب حدوث 
بعض الظواهر الطبيعية (الليل 

والنهار - الفصول األربعة).
* امليل ملعرفة سبب ظهور ألوان 

الطيف بعد نزول املطر.

* حفظ بعض اآليات القرآنية 
واألدعية املرتبطة باخلربة.

* التعبري شفهًيا عن الفصول 
األربعة.

* تسمية الفصول األربعة 
بمسمياهتا الصحيحة.

* متثيل حركة دوران األرض 
حول الشمس.

* التحدث بجرأة وطالقة 
عن مواقف حياتية مرتبطة 

باخلربة (وقفة حتدث).

* تقدير عظمة اخلالق يف خلقه 
للظواهر الطبيعية.

* االجتاه اإلجيايب نحو املحافظة 
عىل نظافة البيئة أثناء القيام 

بالرحالت.
* االلتزام بقوانني األمن 
والسالمة أثناء ممارسة 

األنشطة املختلفة.
* تعزيز القيم املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية:
(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).



٥٨

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (الفصول األربعة) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الفصول األربعة
(الطقس - املالبس -
األطعمة - األنشطة -

األجهزة)

* فصل الصيف:
- مظاهر الطقس (درجة احلرارة - 

رياح - رطوبة).
- املالبس (خفيفة - قطنية - فاحتة 

اللون...إلخ).
- األطعمة (مرشوبات باردة أو 

مثلجات /فواكه صيفية).
- األنشطة (رحالت بحرية - السباحة 

- األلعاب املائية ...إلخ).
- وسائل التربيد يف الصيف (املروحة 

- التكييف).
* فصل اخلريف:

- مظاهرالطقس (تقلب اجلو، سقوط 
أوراق الشجر).

- املالبس املناسبة ألحوال الطقس.

* االستامع باهتامم آلية اخلربة.
* االنجذاب إىل مشاهدة أفالم وبرامج 

علمية عن الفصول األربعة.
* االهتامم بمعرفة سبب طول فرتة النهار 

وقرص فرتة الليل.
* االستفسار عن بعض أنواع املالبس 

املناسبة ألحوال الطقس.
* املشاركة مع أقرانه يف األنشطة املناسبة 

لكل فصل.
* االستمتاع بعمل نامذج وجمسامت مرتبطة 

باخلربة.
* امليل إىل مجع صوٍر عن الظواهر الطبيعية.

* االنجذاب نحو مجع أنواع من األوراق 
املتساقطة املختلفة.

* االستفسار حول سبب سقوط أوراق 
الشجر يف فصل اخلريف بكثرة.

* االستمتاع بعمل بعض التجارب 
العلمية.

* املشاركة يف رحالت لالستمتاع بمظاهر 
الفصول األربعة.

* تقليد حركة وصوت بعض 
املظاهر الطبيعية (صوت املطر، 

الرياح، الرعد - حركة أمواج 
البحر، متايل األشجار...إلخ).

* التعبري عن املالبس املفضلة لديه 
يف كل فصل.

* احلرص عىل ارتداء مالبس 
مناسبة ألحوال الطقس.

* مجع صوٍر مرتبطة باخلربة.
* املقارنة بني املالبس الشتوية 

والصيفية.
* التفريق بني األطعمة واملرشوبات 

املناسبة لكل فصل.
* احلرص عىل سالمته وسالمة من 

حوله أثناء ممارسة هواياته.

* تقدير عظمة اخلالق يف خلقه 
للظواهر الطبيعة.

* االجتاه اإلجيايب نحو املحافظة 
عىل نظافة البيئة أثناء القيام 

بالرحالت.
* االلتزام بقوانني األمن 
والسالمة أثناء ممارسة 

األنشطة املختلفة.
* تعزيز القيم املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية:
(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).



٥٩

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (الفصول األربعة) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

يتبع/
الفصول األربعة

(الطقس - املالبس -
األطعمة - األنشطة -

األجهزة)

* فصل الشتاء:
- مظاهر الطقس (درجة احلرارة - رياح 

- أمطار - رطوبة).
- املالبس (ثقيلة -  صوفية - داكنة اللون 

...إلخ).
- األطعمة (املرشوبات الساخنة / الفواكه 

الشتوية).
- األنشطة املناسبة ألحوال الطقس (صيد 

الطيور (القنص) - رحالت برية - 
التزحلق عىل اجلليد يف املناطق الثلجية 

...إلخ)
- وسائل التدفئة يف الشتاء (الفحم - 

املدفأة).
* فصل الربيع:

- مظاهر الطقس (درجة احلرارة - الرياح 
- األمطار) - يكثر الفراش وتتفتح 

األزهار.
- املالبس املناسبة ألحوال الطقس.

- األنشطة (صيد الطيور/الرحالت 
الربية...إلخ).

* املسامهة يف عمل مجاعي مرتبط 
باخلربة.

* االهتامم بمعرفة سبب قرص فرتة 
النهار وطول فرتة الليل.

* االستفسار عن األطعمة 
واملرشوبات املناسبة ألحوال 

الطقس.
* املشاركة بعمل طبق من الفواكه.
* االهتامم باستخدام التكنولوجيا 

احلديثة ملواضيع مرتبطة بالفصول 
األربعة.

* االستمتاع بمامرسة اهلوايات 
املفضلة لديه.

* االهتامم باملشاركة يف املسابقات 
واألنشطة اجلامعية املرتبطة باخلربة.
* االنجذاب إىل مجع صوٍر لوسائل 

التدفئة والتربيد.

* التعبري شفهًيا عن الفصول 
األربعة.

* حفظ بعض اآليات القرآنية 
واألدعية املرتبطة باخلربة

* االحرتاس من العبث بأدوات 
التدفئة والتربيد.

* املقارنة بني الفصول من حيث 
وسائل التدفئة والتربيد.
* تصميم املراوح الورقية 
واملظالت من اخلامات.

* التحدث بجرأة وطالقة عن 
مواقف حياتية مرتبطة باخلربة 

(وقفة حتدث).

* تقدير عظمة اخلالق يف خلقه 
للظواهر الطبيعة.

* االجتاه اإلجيايب نحو املحافظة عىل 
نظافة البيئة أثناء القيام بالرحالت.

* االلتزام بقوانني األمن والسالمة 
أثناء ممارسة األنشطة املختلفة.

* تعزيز القيم املستمدة من الرشيعة 
اإلسالمية:

(التعاون - احلب - الصدق - 
الطاعة - النظافة - الرفق - الرب 
- األمانة - التسامح - الصرب - 

االحرتام - اإلحسان).



٦٠

األهداف الرتبوية خلربة (الفصول األربعة) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف أسامء الفصول األربعة وترتيبها.
* يتعرف أسباب حدوث الظواهر الطبيعية.

* يذكر مظاهر فصل الصيف.
* يتحدث عن مظاهر فصل الشتاء.

* يعرب لغوًيا عن وسائل التربيد والتدفئة.
* يقارن بني مظاهر فصيل اخلريف والربيع.

* يعدد بعض األنشطة املناسبة لفصول السنة.
* يتعرف كلامت احلصيلة اللغوية (صيف، صوف، 

فراشة، مدفأة، فحم، فرو).
* يتعرف الكلامت الثالث (صيف - فراشة - مدفأة).

* جيرد كلمة (فراشة) واحلرف (ف).
* يتعرف املنحنيات: الدائرة.

* يتعرف العدد (١٦) رمًزا ومدلوًال.
* يتعرف مكونات العدد ٢.

.(Umbrella - U) يتعرف الكلمة و احلرف *
* يتعرف رمز العدد ( 16).

* هيتم بمشاهدة أفالم وكتب مصورة عن 
الفصول األربعة.

* ينصت بخشوع لبعض اآليات املرتبطة باخلربة.
* حيافظ عىل نظافة البيئة أثناء القيام بالرحالت.

* يستمتع بعمل نامذج وجمسامت مرتبطة باخلربة.
* هيتم بارتداء املالبس املناسبة ألحوال الطقس.

* يلتزم بقوانني األمن والسالمة أثناء ممارسة 
اهلوايات.

* يعتاد رشب املاء بكثرة يف فصل الصيف.
* يتجنب العبث بأدوات التدفئة والتربيد.

* حيرص عىل املشاركة يف بعض األنشطة املرتبطة 
بالفصول املختلفة.

* يشارك زمالءه اللعب واملسابقات اجلامعية.

* جيمع صوًرا عن الفصول األربعة.
* يركب مناظر تعرب عن الفصول األربعة.

* يقلد صوت وحركة بعض الظواهر املرتبطة باخلربة.
* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات 
مرتبطة باخلربة.

* يبني جمسامت من املكعبات.
* يرتدي املالبس املناسبة للطقس.

* جيمع صوًرا مرتبطة باخلربة باستخدام األجهزة 
التكنولوجية احلديثة.

* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.
*يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.

* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.

* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.



٦١

(My Country Kuwait – خربة بلدي الكويت) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

- قال اهللا تعاىل: {r q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e d  | سورة آل عمران.
  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   } :قال اهللا تعاىل -

½  ¾ ° | سورة األنفال.
- دعاء: (اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئًنا وسائر بالد املسلمني).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

(فلس - فيلكا - متحف - نفط - سقف - فنر) 
النمط الريايض

احلرف (letter): باستخدام ثالثة ألوان - ثالثة أشكال

ثانًيا: التصور البرصي
الكلمة (word):املناطق املستوية / املنطقة الدائرية(فيلكا - نفط - متحف) 

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
املنحنيات: الدائرة(فيلكا) - (فـ)

:(number) العدد رابًعا: التعبري اللغوي
استخدام حروف اجلر يف تعبريات بسيطة

من - إىل ...إلخ

النقود: استخدام الفئة املحلية
(دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري)

مكونات العدد (٣)
األعداد: العدد (١٧) رمًزا ومدلوًال

العد التكراري (١ - ٤٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة 

T

Towers

(17)



٦٢

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة بلدي الكويت) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

دولة الكويت
* نشأة الكويت - سبب التسمية.

* علم دولة الكويت - خريطة دولة 
الكويت.

* االستمتاع بسامع قصة عن نشأة الكويت.

* االستفسارعن سبب التسمية (الكويت).
* امليل ملعرفة موقع دولة الكويت عىل اخلريطة.

* اإلحساس بالفخر بأنه كويتي ووطنه الكويت.

* رسد قصة نشأة الكويت.
* متييز شكل خريطة الكويت.

* احرتام علم الدولة.
* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف حياتية 

مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* االعتزاز والفخر بكفاح 
الكويتيني قديًما.

* االجتاه اإلجيايب نحو تأصيل 
القيم والعادات الكويتية (الكرم 

-  التواضع - اإليثار ...إلخ).

حكام وأمراء
الكويت

* األرسة احلاكمة يف دولة الكويت 
(اسم سمو أمري دولة الكويت وويل 

عهده األمني)
* احلكام السابقني وأبرز األحداث يف 
عهدهم (اكتشاف النفط - استقالل 

الكويت وإنشاء جملس األمة - 
حترير دولة الكويت - صاحب 

فكرة إنشاء جملس التعاون اخلليجي 
- قائد اإلنسانية).

* االهتامم بسامع قصص عن حكام وأمراء دولة 
الكويت.

* امليل إىل مشاهدة أفالم وثائقية عن حكام دولة 
الكويت.

* االستفسار عن اسم أمري دولة الكويت وويل 
عهده األمني.

* املشاركة يف عمل لوحة عن حكام دولة الكويت.
* االهتامم بسامع قصة عن الغزو لدولة الكويت 

والتحرير.

* حفظ الدعاء (اللهم اجعل هذا البلد آمًنا 
مطمئًنا وسائر بالد املسلمني).

* جتميع صور حلكام دولة الكويت.
* متييز صورة أمري دولة الكويت وويل العهد.

* املشاركة يف احلمالت التطوعية لتقديم 
املساعدات للدول املنكوبة.

* االعتزاز والفخر بانتامئه 
للكويت واإلسالم والعروبة.

* الوالء للدولة واألمري وويل 
العهد.

* االلتزام بطاعة أويل األمر.

العملة 
املستخدمة
وأمهية البنوك
املحلية

* العملة الكويتية عرب التاريخ:
- قديًما (الروبية/البيزة).

- حديًثا (الدينار/الفلس).
- أمهية بنك الكويت املركزي 

والبنوك املحلية.

* امليل إىل معرفة العملة املتداولة يف الكويت قديًما.
* االستفسار عن تطور العملة الكويتية.

* االهتامم بجمع العمالت املختلفة.
* االستفسار عن أمهية البنوك املحلية.

* االستمتاع بالقيام برحالت للبنوك القريبه من 
روضته.

* حفظ وترديد آيات قرآنية حتث عىل اإلدخار.
* املقارنة بني العملة املتداولة يف الكويت قديًما 

وحديًثا.
* متييز العملة الكويتية احلديثة من بني 

العمالت األخرى.
* تصميم ألبوم للعمالت املختلفة.

* احلرص عىل االدخار يف حساب خاص به.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو 
االدخار.



٦٣

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة بلدي الكويت) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

السياحة يف 
الكويت

* املتاحف واملعارض (املركز العلمي - 
املتحف الوطني - بيت العثامن - بيت 

ديكسون - أرض املعارض الدولية...إلخ).
* املراكز الثقافية (مركز جابر األمحد الثقايف - 
دار األوبرا - مركز صباح األمحد لإلبداع - 

املسارح - مرصد العجريي - حديقة الشهيد 
...إلخ).

* األماكن الرتفيهية: اجلزيرة اخلرضاء - املدينة 
الرتفيهية - منتزه اخلريان ...إلخ).

* املجمعات التجارية.

* االستفسار عن أسامء متاحف ومعارض 
الكويت املختلفة.

* االستمتاع بمشاهدة أفالم مرتبطة باخلربة.
* االهتامم باملشاركة يف رحالت لالستمتاع 

باألماكن الرتفيهية يف الكويت.
* االهتامم بزيارة املراكز الثقافية.

* املسامهة يف عمل مشاريع مرتبطة باخلربة.
* االهتامم بنظافة األماكن التي يزورها.

* تسمية بعض املتاحف واملعارض - 
املراكز الثقافية - األماكن السياحية 

- املجمعات بالكويت.
* التعبري شفهًيا عن بعض املراكز 
الثقافية واملجمعات التجارية يف 

الكويت.
* تصميم نامذج مرتبطة باخلربة من 

اخلامات املتنوعة.

*االعتزاز والفخر بالتطور 
السياحي يف الكويت.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب 
- الصدق - الطاعة - 
النظافة - الرفق - الرب 

- األمانة - التسامح 
- الصرب - االحرتام - 

االحسان.

األعياد الوطنية

* العيد الوطني (٢٥ فرباير)  (استقالل دولة 
الكويت عن بريطانيا يف عهد الشيخ عبداهللا 

السامل الصباح).
* عيد التحرير (٢٦ فرباير)  (حترير دولة 

الكويت من الغزو العراقي يف عهد الشيخ 
جابر األمحد الصباح).
* املسؤولية جتاه الوطن.

*االستفسار عن تاريخ العيد الوطني وعيد 
التحرير لدولة الكويت.

* االهتامم بمشاهدة أفالم وبرامج عن 
األعياد الوطنية.

* االهتامم باملشاركة يف االحتفاالت باألعياد 
الوطنية.

* االستمتاع بتزيني الفصل والروضة.
* الشعور بالفخر عند ارتداء الزي الكويتي.

* االستمتاع بعمل لوحات فنية تعرب عن 
املناسبات الوطنية.

* املبادرة بأعامل تطوعية وطنية.

* حفظ بعض اآليات القرآنية 
واألحاديث الرشيفة املرتبطة باخلربة.

* االستامع إىل قصص البطولة 
والشجاعة والتضحية يف سبيل 

الوطن.
* تصميم بطاقة هتنئة لألعياد الوطنية.

* التقاط صور لألطفال باالحتفاالت.
* االلتزام باآلداب العامة عند االحتفال 

باألعياد.

* اإلقبال عىل ارتداء الزي 
الكويتي يف املناسبات 

االجتامعية.



٦٤

األهداف الرتبوية خلربة (بلدي الكويت) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف
* يتعرف نشأة الكويت وسبب تسميتها.

* يميز علم وخريطة دولة الكويت.
* يتعرف حكام وأمراء دولة الكويت.

* يتحدث عن أبرز األحداث يف عهد بعض حكام 
الكويت.

* يميز بني العملة الكويتية املتداولة قديًما وحديًثا.
* يذكر أمهية البنوك املحلية يف دولة الكويت.

* يذكر بعض أماكن السياحة يف دولة الكويت.
* يتعرف األعياد الوطنية لدولة الكويت.

* يتعرف كلامت احلصيلة اللغوية (فلس، فيلكا، 
متحف، نفط، سقف، فنر).

* يتعرف الكلامت الثالث (نفط ، فيلكا، متحف).
* جيرد كلمة (فيلكا) واحلرف (فــ).

* يتعرف العدد  (١٧) رمًزا ومدلوًال.
* يتعرف مكونات العدد (٣).

.(Towers – T) يتعرف الكلمة و احلرف *
* يتعرف رمز العدد ( 17).

* هيتم بمشاهدة أفالم وكتب مصورة عن نشأة دولة 
الكويت.

* ينصت بخشوع لبعض اآليات املرتبطة باخلربة.
* يعتز بانتامئه للوطن.

* يشارك بحامسٍة عند حتية العلم.
* حيافظ عىل نظافة املمتلكات العامة بالكويت.

* يستمتع بعمل نامذج وجمسامت مرتبطة باخلربة مع 
زمالئه.

* يشارك زمالءه اللعب واملسابقات اجلامعية.
* حيرص عىل طاعة أويل األمر.

* يعتاد االدخار من مرصوفه اخلاص.
* حيمد اهللا عىل نعمة األمن واألمان.

* حيرص عىل املشاركة يف احتفاالت األعياد الوطنية.
* هيتم بارتداء الزي الكويتي يف املناسبات املختلفة.

* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.
* جيمع صوًرا عن موضوعات اخلربة.

* يركب مناظر عن دولة الكويت.
* يشكل علم وخريطة دولة الكويت من اخلامات الفنية.

* يلتقط صوًرا أثناء زيارته لألماكن السياحية.
* حيوط عىل العمالت الكويتية.

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات مرتبطة 
باخلربة.

* جيمع صوًرا باستخدام األجهزة التكنولوجية احلديثة.
* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.

* يصمم بطاقات هتنئة باألعياد الوطنية.
* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.

* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.

* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.



٦٥

(The Oil – خربة النفط) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

- قال اهللا تعاىل: {   !  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  0  1  | سورة لقامن، آية: ٢٠.
اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

أوًال: احلصيلة اللغوية
(حقل - عامل - ناقلة - خليج - طالء - لـمبة)

احلرف (letter): أشكال الفراغ الثالثي: املكعب

املناطق املستوية: منطقة مربعة

ثانًيا: التصور البرصي
(حقل - لـمبة - ناقلة)

املنحنيات/ املربع
:(word) الكلمة

مكونات العدد: (٢ - ٣)

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
األعداد: العدد (١٨) رمًزا ومدلوًال(لـمبة) - (لـ)

:(number) العدد
رابًعا: التعبري اللغوي

العد التكراري (١ - ٥٠) - العد الرتتيبيالتعبري عن مشهد مصور حلدث أو موقف

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة

O

Oil

(18)



٦٦

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة النفط) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

ثروات األرض

* نعيش عىل الكرة األرضية (يابسة 
- ماء - هواء).

* ثروات األرض (صخور - 
معادن - نفط).

* امليل حلفظ بعض اآليات القرآنية واألدعية املرتبطة 
باخلربة.

* امليل إىل مشاهدة أفالم وكتب مصورة عن 
األرض.

* االستفسار حول سبب انعدام احلياة عىل الكواكب 
األخرى.

* االهتامم باملشاركة يف رحالت مجاعية للمركز 
العلمي ومرصد العجريي.

* االستفسار عن ثروات األرض (أنواع الصخور 
واملعادن يف األرض والنفط).

* التمييز بني كوكب األرض وبعض 
الكواكب األخرى.

* التمييز بني اليابسة واملاء.
* املقارنة بني ثروات األرض من حيث 

الشكل والنوع واملادة.
* التشكيل باخلامات لنموذج يمثل 

األرض ومكوناهتا.
* تصميم نامذج وأعامل فنية باستخدام 

صخور خمتلفة.

* تقدير عظمة اخلالق يف 
خلقه األرض.

* تقدير الثروات املوجودة 
يف األرض.

النفط وأمهيته

* مفهوم النفط وكيفية تكونه:
هو سائل كثيف لونه أسود 

قابل لالشتعال عبارة عن 
جمموعة أحياء بحرية وحيوانية 

ونباتية حتللت منذ آالف السنني 
وحتولت إىل نفط بفعل الضغط 

واحلرارة.
* مظاهر احلياة يف الكويت قبل 
وبعد اكتشاف النفط واعتباره 

ثروة وطنية ومصدًرا مهًما للطاقة 
(كهرباء، وقود).

* االنجذاب ملشاهدة أفالم علمية عن كيفية تكون 
النفط.

* االستفسار عن صفات النفط.
* امليل إىل سامع قصص عن الديناصورات 

واحليوانات املنقرضة.
* االهتامم بزيارة (املتحف العلمي - معرض نفط 

الكويت).
* االستامع باهتامم لقصة عن اكتشاف النفط.

* امليل إىل اقتناء بعض األدوات التي تعرب عن حياة 
الكويت يف املايض.

* امليل إىل مشاهدة فيلم عن استخراج النفط يف 
الكويت.

* إجراء جتارب علمية مناسبة للخربة 
(الكثافة ...إلخ).

* التحدث عن أمهية النفط يف حياتنا 
(وقفة حتدث).

* احلرص عىل االقتصاد يف استهالك 
الطاقة.

* التمثيل لبعض مظاهر احلياة يف 
الكويت قديًما وحديًثا.

* تسمية احلاكم الذي تم اكتشاف 
النفط يف عهده.

* املقارنة بني الكويت قبل اكتشاف 
النفط وبعده.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب 
- الصدق - الطاعة - 
النظافة - الرفق - الرب 

- األمانة - التسامح 
- الصرب - االحرتام - 

اإلحسان).



٦٧

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة النفط) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

اآلبار واملوانئ
النفطية

* اآلبارالنفطية:
- أول بئر نفطي (حقل بحرة).

- أكرب بئر نفطي (حقل برقان).
* املوانئ النفطية:

- ميناء الشعيبة - ميناء األمحدي 
- ميناء عبداهللا.

* امليل ملشاهدة أفالم عن اآلبار 
واملوانئ النفطية يف الكويت.

* امليل إىل معرفة اسم املدينة النفطية 
املشهورة بالكويت (مدينة األمحدي).

* االهتامم بالتقاط صور أثناء زيارته 
ملعرض رشكة نفط الكويت.

* االستفسار عن مواقع اآلبار واحلقول 
واملوانئ النفطية يف الكويت.

* احلرص عىل عدم االقرتاب من 
األماكن النفطية املحظورة.

* ترتيب مصورات عن رحلة النفط 
من استخراجه حتى تصديره.
* تصميم مشاريع عن احلقول 
واخلزانات النفطية باستخدام 

اخلامات املختلفة.

* تقدير دور العاملني بالنفط.
* تعزيز القيم املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية:
(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).

مشتقات النفط
وصناعاته

* املشتقات النفطية:
البنزين - الكريوسني - 

الديزل ...إلخ.
* الصناعات النفطية:

البالستيك - النايلون 
- املنظفات - البنزين - 

اإلسفلت ...إلخ).

* امليل جلمع صور عن الصناعات 
النفطية ومشتقاهتا.

* االستفسار عن مشتقات النفط 
وصناعاته.

* احلرص عىل تشجيع املنتج الوطني.

* تسمية بعض املشتقات والصناعات 
النفطية.

* االحرتاس من العبث باملواد اخلطرة.
* االستفادة من مستهلكات بعض 

املنتجات بإعادة استخدامها.
* تصميم مشاريع فنية من خالل إعادة 

تدوير بعض املنتجات.

* االعتزاز بالثروة الوطنية.
* تكوين اجتاه إجيايب نحو 

دعم الصناعات الوطنية.

البيئة
* مفهوم تلوث البيئة وأثر 

خملفات املصانع والناقالت 
النفطية عىل البيئة الربية 

والبحرية.

* مشاهدة أفالم عن آثار الدمار عىل 
املنشآت النفطية أثناء فرتة االحتالل.

* املشاركة يف أنشطة للمحافظة عىل 
البيئة.

* التعبري شفهًيا عن آثار الدمار عىل 
املنشآت النفطية أثناء فرتة االحتالل.

* التمييز بني البيئة الصاحلة والبيئة 
امللوثة.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو 
املحافظة عىل البيئة.



٦٨

األهداف الرتبوية خلربة (النفط) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف عىل ثروات األرض يف اليابسة واملاء.
* يتعرف مفهوم النفط وكيفية تكوينه.

* يتحدث عن مظاهر احلياة يف الكويت قبل وبعد 
اكتشاف النفط.

* يسمي بعض اآلبار واملوانئ النفطية.
* يعدد بعض املشتقات النفطية.

* يتعرف بعض الصناعات النفطية.
* يتحدث عن التلوث النفطي وأثره عىل البيئة.

* يتعرف كلامت احلصيلة اللغوية (حقل، ناقلة، 
عامل، خليج، طالء، لـمبة).

* يتعرف الكلامت الثالث (حقل، ملبة، ناقلة).
* جيرد كلمة (ملبة) واحلرف (لـ).
* يتعرف عىل املنحنيات: املربع.

* يتعرف عىل رمز العدد (١٨) رمًزا ومدلوًال.
* يذكر مكونات العدد (٢ - ٣).

.(Oil - O) يتعرف الكلمة و احلرف *
* يتعرف عىل رمز العدد (18).

* ينصت بخشوع لبعض اآليات املرتبطة باخلربة.
* هيتم بمشاهدة أفالم وكتب مصورة عن النفط.

* يشارك يف رحالت مجاعية مرتبطة بموضوعات 
اخلربة.

* يستمتع بسامع قصص عن موضوعات اخلربة.
* حيرص عىل االقتصاد يف استهالك الطاقة.

* يتجنب االقرتاب من األماكن النفطية.
* حيذر العبث باملواد اخلطرة.
* يقدر دور العاملني بالنفط.

* يشارك زمالءه يف إعادة تدوير بعض املستهلكات.
* حيافظ عىل نظافة البيئة أثناء القيام بالرحالت.

* يتجنب اللعب يف األماكن امللوثة.
* يشارك زمالءه اللعب واملسابقات اجلامعية.

* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة بمواضيع 
مرتبطة باخلربة.

* جيمع صوًرا عن موضوعات اخلربة.
* يلتقط صوًرا ختدم اخلربة.

* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.
* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات 

مرتبطة باخلربة.
* يبني أبراج النفط باستخدام املكعبات.

* جيمع صوًرا مرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام 
األجهزة التكنولوجية احلديثة.

* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.
* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.

* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة

* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.



٦٩

(Islam My Religion – اإلسالم ديني) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

- قال اهللا تعاىل: { U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L 6  | سورة املائدة.
- دعاء: (رضيت باهللا رًبا وباإلسالم ديًنا وبمحمد  نبًيا).

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

احلرف (letter): أشكال الفراغ الثالثي: شبه املكعب(مسلم - صالة - جبل - قبلة - لبن - مصىل)

ثانًيا: التصور البرصي
الكلمة (word):املناطق املستوية: منطقة مستطيلة(مسلم - لبن - قبلة)

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(لبن) - (لـ)

املنحنيات: املستطيل

:(number) العدد

الزمن: صباًحا - ظهًرا - مساًء
الساعة: قراءة الوقت بالساعات الكاملة

رابًعا: التعبري اللغوي
استخدام الفعل املايض.

النقود املحلية فئة: دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري
مكونات العدد (٤)

األعداد: العدد (١٩) رمًزا ومدلوًال
العد التكراري (١ - ٥٠) - العد الرتتيبي

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة

I

Islam

(19)



٧٠

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (اإلسالم ديني) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

الدين 
اإلسالمي

* أركان اإلسالم اخلمسة:
* الركن األول: نطق الشهادتني.

* الركن الثاين: إقامة الصالة - مواقيت 
الصالة (الفجر- الظهر- العرص - 

املغرب - العشاء).
- رشوط الصالة (الوضوء - ارتداء 

املالبس املناسبة للصالة - اجتاه القبلة).
-املساجد بيوت اهللا - آداب زيارة 

املساجد.
* الركن الثالث: إيتاء الزكاة (إخراج 

الزكاة للفقراء واملساكني).
-أنواعها: (أموال - ذهب - أطعمة - 

مالبس).
* الركن الرابع: الصوم (االمتناع عن 

الطعام من الفجر حتى أذان املغرب).
- صوم شهر رمضان يثبت برؤية اهلالل.

* الركن اخلامس: احلج (حج بيت 
اهللا ملن استطاع إليه سبيًال - مكانه - 

مناسك احلج).

* االستامع بخشوع اىل آيات 
قرآنية.

* امليل ملعرفة أشهر املساجد 
(املسجد احلرام يف مكة - 
املسجد النبوي يف املدينة 

- املسجد األقىص يف القدس 
- املسجد الكبري يف الكويت).

* االهتامم بجمع صوٍر عن 
أشهر املساجد.

* االستمتاع بعمل جمسم 
مسجد.

* االهتامم بمساعدة الفقراء 
واملحتاجني.

* االهتامم بجمع مصورات عن 
مناسك احلج.

* املسامهة يف عمل تطوعي.
* االستمتاع بسامع قصص عن 

األنبياء - السرية النبوية - 
آيات قرآنية وأحاديث رشيفة.

* حفظ بعض اآليات القرآنية.
* حفظ بعض األحاديث الرشيفة.

* ترديد الشهادتني.
* تسمية الصلوات اخلمس.

* تقليد كيفية الوضوء وأداء الصالة.
* االلتزام بآداب زيارة املساجد.

* احلرص عىل النظافة أثناء زيارة 
املساجد.

* بناء نموذج مسجد من املكعبات.

* تسمية أشهر املساجد يف اإلسالم.
* ترتيب مناسك احلج.

* تقليد مناسك احلج.
* التحدث بجرأة وطالقة عن 

مواقف حياتية مرتبطة باخلربة (وقفة 
حتدث).

* الشعور بالفخر لالنتامء 
للدين اإلسالمي.

* االعتزاز والفخر باملسجد 
احلرام واملسجد النبوي 

واملسجد األقىص.
* تكوين اجتاه إجيايب 

نحو مساعدة الفقراء 
واملحتاجني.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب 
- الصدق - الطاعة - 
النظافة - الرفق - الرب 

- األمانة - التسامح 
- الصرب - االحرتام - 

اإلحسان).



٧١

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (اإلسالم ديني) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

القرآن الكريم

* القرآن الكريم:
(هو كالم اهللا ومعجزة 

الرسول الكريم - حيوي 
أحكام وأوامر اهللا تعاىل 

- حيوي قصًصا فيها 
عظة وعرب للمسلمني).

* امليل إىل االستامع لقصص من القرآن الكريم.
* املشاركة يف مسابقات حفظ القرآن الكريم.

* اعتياد اجللوس بخشوع عند 
قراءة القرآن.

* املحافظة عىل كتاب اهللا.
* حفظ بعض قصار السور.

* اإلنصات بخشوع عند سامع 
القرآن الكريم.

* االجتاه للحفاظ عىل املصحف.
* االعتزاز بكتاب اهللا.

السرية النبوية

* سرية الرسول عليه 
الصالة والسالم 

(مولده - نسبه - نشأته 
- مرضعته - خلقه يف 

التعامل مع اآلخرين 
- مهنته دعوته للدين 

اإلسالمي).

* االستفسار عن السرية النبوية.
* االستمتاع بسامع قصص عن السرية النبوية (مولد 

الرسول الكريم - اهلجرة - اإلرساء واملعراج 
...إلخ).

* احلرص عىل االقتداء بخلق 
الرسول الكريم: (الصدق - 

األمانة - الصرب - التواضع 
- احلكمة ...إلخ).

* ترديد أناشيد دينية مناسبة.
* رسد قصص من السرية 

النبوية.

* التمسك بأخالق وصفات الرسول
.     الكريم 

األعياد يف 
اإلسالم

* عيد الفطر وعيد 
األضحى - ومظاهر 

االحتفال (ارتداء 
مالبس جديدة - 

العيدية - زيارة األهل 
واألقارب واألصدقاء).

* امليل ملعرفة مظاهر االحتفال يف العيدين الفطر 
واألضحى.

* اإلحساس بالفرح عند االستعداد الستقبال العيد.
* املشاركة يف احتفاالت عيد الفطر وعيد األضحى.

* املشاركة يف عمل بطاقات هتنئة.
* املبادرة بتقديم التهاين لآلخرين.

* االهتامم بصلة الرحم وزيارة األقرباء.

* املقارنة بني عيد الفطر وعيد 
األضحى.

*احلرص عىل ترديد دعاء - 
ارتداء امللبس اجلديد.

* احلرص عىل تقديم التهاين 
والتربيكات.

* ترديد أناشيد دينية مناسبة.

* اإلقبال عىل االحتفال بالعيد
* تكوين اجتاه إجيايب نحو مساعدة الفقراء 

واملحتاجني.
* تعزيز القيم املستمدة من الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب - الصدق - الطاعة - 
النظافة - الرفق - الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - اإلحسان).



٧٢

األهداف الرتبوية خلربة (اإلسالم ديني) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتحدث عن بعض أركان اإلسالم اخلمسة.
* يتعرف عىل مواقيت ورشوط الصالة.

* يسمي بعض أشهر املساجد.
* يتعرف عىل مفهوم الزكاة.
* يذكر بعض مناسك احلج.

* يتعرف عىل مفهوم القرآن الكريم.
* يذكر مواقف من السرية النبوية.

* يقارن بني عيد الفطر وعيد األضحى.
* يعرب عن كلامت احلصيلة اللغوية (مسلم - صالة - 

جبل - قبلة - لبن - مصىل).
* يتعرف عىل الكلامت الثالثة (مسلم - لبن - قبلة).

* جيرد كلمة (لبن) واحلرف (لـ).
* يتعرف املنحنيات: املستطيل.

* يتعرف العدد (١٩) رمًزا ومدلوًال.
* يتعرف مكونات العدد ٤.

.(I) واحلرف (Islam ) جيرد كلمة *
* يتعرف عىل العدد (19).

* ينصت بخشوع عند االستامع للقرآن الكريم.
* هيتم بسامع قصص القرآن الكريم.

* يعتاد ترديد قصار السور.
* حيرص عىل الوضوء قبل الصالة.

* حيرص عىل النظافة والطهارة أثناء زيارة املسجد.
* يلتزم بآداب زيارة املسجد.
* حيرص عىل زيارة املساجد.

* يبادر باملشاركة يف مسابقات حفظ القرآن.
* حيافظ عىل كتاب اهللا (القرآن الكريم).
* يستمتع بسامع قصص السرية النبوية.

.( * حيرص عىل االقتداء بخلق الرسول (
.( * يتمسك بأخالق وصفات الرسول (
* حيرص عىل مساعدة الفقراء واملحتاجني.

* حيرص عىل تقديم التهاين والتربيكات يف املناسبات.
* يشارك زمالءه يف احتفاالت عيد الفطر وعيد 

األضحى.
* يشارك زمالءه اللعب واملسابقات اجلامعية.

* جيمع صوًرا عن موضوعات اخلربة.
* يلتقط صوًرا ختدم اخلربة.

* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات 
اإليقاعية.

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن 
موضوعات مرتبطة باخلربة.

* يبني نموذج مسجد باستخدام املكعبات.
* جيمع صوًرا مرتبطة بالنشاط التعليمي 

باستخدام األجهزة التكنولوجية احلديثة.
* يقوم بعمل بطاقات هتنئة بالعيد.

* يامرس عملًيا بعض خطوات الوضوء.
* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.

* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.
* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية 

املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة

* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.



٧٣

(Communications – االتصاالت) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

| [ Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E } :قال اهللا تعاىل -
سورة احلجرات.

اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية
أوًال: احلصيلة اللغوية

احلرف (letter): أشكال الفراغ الثالثي: اهلرم(دخان - جريدة - مرصد - بريد - صندوق - دقيقة)

ثانًيا: التصور البرصي
الكلمة (word):املناطق املستوية: منطقة مثلثة(دخان - صندوق - جريدة)

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(دخان) - (د)

املنحنيات: املثلث

:(number) العدد
النقود املحلية فئة: عرشون دينار

رابًعا: التعبري اللغوي
رسد قصة من تأليفه

مكونات العدد (٥)
األعداد: العدد (٢٠) رمًزا ومدلوًال

العد التكراري (١ - ٥٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة

E

Email

(20)



٧٤

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (االتصاالت) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

االتصاالت
وأمهيتها

* مفهوم االتصال (هو التواصل بني 
مرسل ومستقبل بشكل لفظي أو غري 

لفظي عرب وسيلة معينة).
* تطور االتصاالت عرب التاريخ:

بدًءا باستخدام الدخان أو املشاعل، 
الرسائل املكتوبة، احلامم الزاجل، 
طباعة اجلرائد والكتب، اهلواتف 

وصوًال الستخدام التكنولوجيا احلديثة 
بأنواعها.

* أمهية االتصاالت يف حياتنا:
- التغلب عىل عقبات الزمن واملسافة 

واملوقع يف حتقيق التواصل االجتامعي.
- استكشاف العامل/التعليم/الصحة 

...إلخ.

* االهتامم بمشاهدة أفالم وقصص عن 
تطور االتصاالت.

* امليل إىل مجع صوٍر عن تطور 
االتصاالت.

* امليل إىل معرفة أشكال اللغة غري اللفظية 
(مصورات - لوحات إرشادية - لغة 

اإلشارة).
* االستفسار عن أمهية االتصاالت.

* التفاعل مع الزمالء من خالل 
األنشطة التعليمية باستخدام الوسائل 

التكنولوجية.
* االهتامم بالتواصل مع األقارب 

واألصدقاء خارج البالد من خالل 
وسائل االتصال احلديثة.

* حفظ بعض اآليات القرآنية واألحاديث 
املرتبطة باخلربة.

* التمييز بني استخدامات االتصاالت قديًما 
وحديًثا.

* استخدام التقنية احلديثة لتعزيز رسعة 
وفاعلية نقل املعلومات.

* التعبري شفهًيا عن أمهية االتصاالت يف 
حياتنا.

* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف حياتية 
مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* تقدير قيمة العقل اإلنساين 
يف اخرتاعه لوسائل 

االتصاالت.
* تكوين االجتاه اإلجيايب 

نحو التواصل مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة بلغة 

اإلشارة.
* تعزيز القيم املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية:
(التعاون - احلب 

- الصدق - الطاعة - 
النظافة - الرفق - الرب 

- األمانة - التسامح 
- الصرب - االحرتام - 

اإلحسان).

وسائل 
االتصاالت

* أنواع االتصاالت:
- وسائل سمعية برصية (التلفاز/ 

احلاسوب /اهلواتف الذكية ...إلخ).
- وسائل سمعية (املذياع/اهلواتف 

األرضية/ جهاز التسجيل ...إلخ).
- وسائل برصية (الصحف واملجالت/

الكتب ...إلخ).

* االستمتاع بمشاهدة بعض األفالم 
وقراءة املجالت والصحف.

* املشاركة يف رحالت منوعة مرتبطة 
باخلربة (برج التحرير/ مبنى االتصاالت 

/ وزارة اإلعالم ...إلخ).
* امليل إىل مشاهدة بعض برامج األطفال.

* االستمتاع بسامع األناشيد باستخدام 
األجهزة السمعية.

* إجراء جتارب علمية عن انتقال الصوت.
* مجع مصورات تعرب عن أنواع االتصاالت.

*التعبري شفهًيا عن أنواع االتصاالت 
احلديثة.

*املحافظة عىل النظام عند الذهاب يف 
الرحالت املختلفة.

* احلرص عىل العادات الصحية عند 
استخدام األجهزة التكنولوجية.

* اإلقبال عىل استخدام 
تكنولوجيا االتصاالت.
* تكوين االجتاه اإلجيايب 

نحو انتقاء مشاهدة 
القنوات الفضائية اهلادفة.



٧٥

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (االتصاالت) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

تابع/
وسائل 
االتصاالت

* االهتامم بتنظيم وقت مشاهدة الربامج 
التلفزيونية واحلاسوبية.

* امليل إىل التواصل مع األهل واألصدقاء 
باستخدام وسائل االتصال املختلفة.

* اجتناب إزعاج اآلخرين عند استخدام 
األجهزة التكنولوجية.

* املقارنة بني أنواع االتصاالت املختلفة.
* تصميم نامذج لبعض وسائل 

االتصاالت املختلفة.
* االستجابة للتعليامت عند استخدام أي 

من وسائل االتصاالت.
* تصفح املجالت والصحف اليومية.

* املشاركة بعمل مرشوع مجاعي مع 
زمالئه.

االتصاالت
والتكنولوجيا

احلديثة وأثرها 
عىل الطفل

* األجهزة واأللعاب اإللكرتونية:
- آثار إجيابية (االستمتاع، 

املشاركة، التعليم ...إلخ).
- آثار سلبية (صحية، سلوكية).

* مواقع اإلنرتنت والتواصل 
االجتامعي.

- أثار إجيابية (التواصل مع 
األصدقاء، الرتفيه ...إلخ).

- آثار سلبية (صحية ، سلوكية).

* االستمتاع بمشاهدة برامج وألعاب منوعة.
* اإلحساس باملتعة أثناء قيامه باللعب مع 

زمالئه.
* االستفسار عن اآلثار السلبية لالستخدام 

السيئ ألجهزة وسائل االتصال احلديثة.
* االستمتاع بمشاهدة أفالم وبرامج توضح 

أمهية التكنولوجيا احلديثة وأثرها عىل الطفل.
* امليل ملعرفة أثر استخدام األلعاب اإللكرتونية 

لفرتات زمنية طويلة.

* املشاركة بعمل مرشوع مجاعي مع 
زمالئه.

* احلرص عىل املراوحة بني األلعاب 
اإللكرتونية واأللعاب احلركية.

* اللعب بألعاب وبرامج الكرتونية 
هادفة.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).



٧٦

األهداف الرتبوية خلربة (االتصاالت) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يعرب لغوًيا عن مفهوم االتصال وأمهيته.
* يتعرف عىل مراحل تطور االتصاالت عرب التاريخ.

* يذكر بعض وسائل االتصاالت السمعية.
* يسمي بعض الوسائل السمعية البرصية.

* يعدد بعض الوسائل البرصية.
* يذكر أسامء بعض الصحف الكويتية.

* يتعرف أثر استخدام األجهزة واأللعاب اإللكرتونية عىل 
الطفل.

* يعدد مواقع اإلنرتنت والتواصل االجتامعي املناسبة له.
* يتعرف عىل كلامت احلصيلة اللغوية (دخان، جريدة، 

مرصد، بريد، صندوق، دقيقة).
* يتعرف عىل الكلامت الثالث (دخان، صندوق، جريدة).

* جيرد كلمة (دخان) واحلرف (د).
* يتعرف املنحنيات (املثلث).

* يتعرف النقود املحلية من فئة عرشين دينار.
* يتعرف العدد (٢٠) رمًزا ومدلوًال.

* يتعرف مكونات العدد (٥).
.(Email – E) يتعرف الكلمة واحلرف *

* يتعرف رمز العدد (20).

* يستمتع بمشاهدة القصص املصورة واألفالم عن االتصاالت.
* يستمع باهتامم لبعض اآليات القرآنية واألدعية الرشيفة املرتبطة 

باخلربة.
* يميل إىل مجع صوٍر لبعض وسائل االتصال.

* حيرص عىل استخدام أجهزة االتصاالت استخداًما صحيًحا.
* يشارك زمالءه يف القيام بتجارب علمية عن االتصاالت.

* يستمتع باللعب بأجهزة األلعاب اإللكرتونية.
* حيرص عىل املراوحة بني األلعاب اإللكرتونية واأللعاب 

احلركية.
* يتجنب إزعاج اآلخرين عند استخدام األجهزة التكنولوجية.
* هيتم باستخدام التكنولوجيا احلديثة بمواضيع مرتبطة باخلربة.

* حيرص عىل العادات الصحية عند استخدام أجهزة االتصاالت.
* حيافظ عىل املمتلكات العامه عند زيارة أماكن مرتبطة باخلربة.

* حيذر من خماطر استخدام أجهزة الشحن املختلفة.

* جيمع صوًرا عن موضوعات اخلربة.
* يلتقط صوًرا ختدم اخلربة.

* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.
* يردد األناشيد بمصاحبة احلركات اإليقاعية.

* يستخدم اخلامات الفنية للتعبري عن موضوعات 
مرتبطة باخلربة.

* يستخدم األلعاب الرتبوية يف تكوين نامذج مرتبطة 
باخلربة.

* يرسم موضوعات مرتبطة باخلربة.
* جيمع صوًرا مرتبطة بالنشاط التعليمي باستخدام 

األجهزة التكنولوجية احلديثة.
* يشكل باخلامات الفنية أشياء مرتبطة باخلربة.

* يصمم مرشوًعا فنًيا مرتبًطا باخلربة.
* يركب صوًرا مقطعة ملناظرمرتبطة باخلربة.

* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية املتنوعة.
* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.

* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.



٧٧

(The Sea – خربة البحر) توصيف مفاهيم اخلربات الرتبوية
* اآليات واألدعية املرتبطة باخلربات الرتبوية:

* قال اهللا تعاىل: { »  ¬   ®  ¯  °  ±  Â ¸  ¶  μ   ´  ³  ²  | سورة النحل.
اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

أوًال: احلصيلة اللغوية
(دانة - صدف - صياد - دفة - زبيدي - طراد)

املقارنة: املجموعة األكثر - املجموعة األقل
احلرف (letter): - املجموعتان املتكافئتان

ثانًيا: التصور البرصي
(صياد - طراد - دفة)

أشكال الفراغ الثالثي
(الكرة - املخروط - األسطوانة - املكعب - شبه املكعب - اهلرم)

املناطق املستوية
(الدائرة - املربع - املستطيل - املثلث)

املنحنيات
(الدائرة - املربع - املستطيل - املثلث)

:(word) الكلمة

ثالًثا: جتريد الكلمة و احلرف
(دفة) ــ (د)

النقود املحلية فئة: الدينار - مخسة دنانري
- عرشة دنانري - عرشين ديناًرا

:(number) العدد
رابًعا: التعبري اللغوي

رسد قصة من تأليف الطفل

األعداد: مراجعة األعداد من ١١ - ٢٠
مكونات العدد (٢ - ٣ - ٤ - ٥)

العد التكراري (١ - ٥٠) - العد الرتتيبي
❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة

D

Driver

(11 - 20)



٧٨

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة البحر) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

البيئة البحرية

* مكونات البيئة البحرية:
(شاطئ البحر - قاع 

البحر - ماء البحر مالح - 
حركة املد واجلزر).

* االستامع بخشوع آليات مرتبطة باخلربة.
* االستمتاع بجامل البحر وهدوئه.

* االنجذاب ملشاهدة فيلم عن قاع البحر.
* املشاركة يف رحالت مرتبطة بالبيئة البحرية.

* اإلحساس باملتعة عند مجع القواقع واألصداف يف 
حالة اجلزر.

* حفظ بعض قصار السور.
* عمل مرشوع عن قاع البحر.

* املقارنة بني قاع البحر وشاطئ البحر.
* بناء بيوت من الرمال باستخدام القوالب.

* املحافظة عىل نظافة ومجال البحر.

* تقدير عظمة اخلالق 
يف خلق البحر.

* االجتاه اإلجيايب نحو 
املحافظة عىل البيئة 

البحرية.

الكائنات 
البحرية

* الكائنات البحرية (نباتية 
- حيوانية).

* خريات البيئة البحرية 
(أسامك اخلليج العريب - 

اللؤلؤ - املرجان ...إلخ).

* االنجذاب إىل متابعة أفالم علمية عن الكائنات 
البحرية.

* االستفسار عن أنواع أسامك اخلليج العريب.
* االستمتاع برتبية أسامك الزينة.

* امليل ملعرفة خريات البحر وثرواته.

* إعداد أطباق من األسامك والربيان (السلطة 
...إلخ).

* تسمية بعض أسامك اخلليج العريب.
* حتديد أجزاء السمكة.

* مجع مصورات عن تنوع خريات البحر 
وثراوته.

* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف حياتية 
مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* تقدير عظمة اخلالق 
يف تنوع الكائنات 

البحرية.

األنشطة 
والرياضة 
البحرية

* السباحة - اللعب بأدوات 
الرمل واملاء عىل شاطئ 

البحر - رياضة الشاطئ 
واأللعاب املائية - الصيد 

- الغوص ...إلخ.

* اإلحساس بالفرح عند ممارسة األنشطة املختلفة.
* االهتامم بمتابعة أفالم عن اهلوايات والرياضة 

البحرية.
* املشاركة يف رحالت بحرية.

* احلرص عىل السباحة بمالبس البحر 
وارتداء سرتة النجاة.

* التعبري عام يفضله من الرياضات البحرية.
* احلذرعند ممارسة اهلوايات واألنشطة 

البحرية.

* االلتزام بقوانني 
األمن والسالمة يف 

البحر.

❖ مالحظة/ التعبري اللغوي يقدم ضمنًيا يف األنشطة التعليمية املختلفة



٧٩

اهلياكل البنائية خلربات رياض األطفال (خربة البحر) 
االجتاهات والقيماملهارات والعاداتاالهتاممات وامليولاملفاهيم الفرعية املفاهيم األساسية

عالقة الكويت
بالبحر

* عالقة الكويت بالبحر: (تطل 
عىل اخلليج العريب - إنشاء 
حمطات حتلية مياه البحر - 

غذاء ...إلخ).
* مهنة الغوص والصيد حديًثا.

* االستفسار عن اسم البحر الذي تطل عليه 
الكويت (اخلليج العريب).

* االستمتاع بسامع قصص مرتبطة باخلربة.
* امليل إىل مشاهدة أفالم عن عالقة الكويت 

بالبحر.
* االستفسار عن أسامء البحار واملحيطات.

* امليل إىل معرفة مصدر املاء يف الكويت حديًثا 
(حمطة تقطري املياه: الشعيبة، الدوحة).
* االستفسار عن املهن البحرية احلديثة.

* حفظ بعض اآليات واألحاديث املرتبطة 
باخلربة.

* القيام ببعض التجارب العلمية مثل 
(التقطري ...).

* التعبري لغوًيا عن عالقة الكويت بالبحر.
* جيمع صوًرا عن موضوعات مرتبطة 

بالبحر.
* التحدث بجرأة وطالقة عن مواقف 

حياتية مرتبطة باخلربة (وقفة حتدث).

* تكوين اجتاه إجيايب نحو 
االقتصاد يف استهالك املاء.

* تعزيز القيم املستمدة من 
الرشيعة اإلسالمية:

(التعاون - احلب - الصدق 
- الطاعة - النظافة - الرفق 
- الرب - األمانة - التسامح 

- الصرب - االحرتام - 
اإلحسان).

اجلزر الكويتية

* مفهوم اجلزيرة - اجلزر 
الكويتية (فيلكا - بوبيان - 

كرب ...إلخ).

* االستفسار عن معنى اجلزيرة.
* االستمتاع بمشاهدة أفالم علمية عن اجلزر 

الكويتية.
* االهتامم بزيارة اجلزر الكويتية.

* املشاركة يف عمل مرشوع عن اجلزيرة.

* تسمية بعض اجلزر الكويتية.
* املقارنة بني جزيرة فيلكا واجلزر األخرى.

*التقاط بعض الصور أثناء قيامه بالرحالت 
البحرية.

* مجع مصورات تعرب عن موضوعات 
اخلربة باستخدام التكنولوجيا احلديثة.

* االعتزاز بتاريخ جزيرة فيلكا 
وما حتويه من آثار.

البحر والتلوث
* التلوث البحري:

(مظاهره - أسبابه - أثره)
* املحميات البحرية

* املشاركة يف محالت تطوعية لتنظيف شاطئ 
البحر.

* االستمتاع بمشاهدة برامج علمية عن 
املحميات البحرية ومحلة سينار...إلخ.

* تصميم مرشوع عن املحمية البحرية.
* املحافظة عىل نظافة ومجال البحر.

* التحدث عن حممية جابر األمحد البحرية.

* تكوين اجتاه إجيايب نحو البيئة 
البحرية.

* تقدير دور فريق الغوص 
الكويتي يف احلفاظ عىل البحر.



٨٠

األهداف الرتبوية خلربة (البحر) يف جماالت النمو الثالثة 
ثالًثا / املجال احليس احلركيثانًيا / املجال االجتامعي الوجداينأوًال / املجال العقيل املعريف

* يتعرف مكونات البيئة البحرية.
* يسمي بعض الكائنات البحرية.

* يعدد بعض خريات البحر (اللؤلؤ - املرجان - 
السمك - اإلسفنج - الزيوت - امللح).
* يذكر أسامء بعض أسامك اخلليج العريب.

* يتحدث عن بعض األنشطة والرياضات البحرية.
* يعرب لغوًيا عن عالقة الكويت بالبحر.

* يذكر أسامء بعض اجلزر الكويتية.
* يتعرف مفهوم التلوث البحري (مظاهره - أسبابه 

- أثره).
* يتعرف أمهية املحميات البحرية.

* يتعرف كلامت احلصيلة اللغوية (دانة - صدف - 
صياد - دفة - زبيدي - طراد).

* يتعرف الكلامت الثالث (صياد، طراد، دفة).
* جيرد كلمة (دفة) واحلرف (د).

* يذكر األعداد (١١ - ٢٠) رمًزا ومدلوًال.
.(Diver – D) يتعرف الكلمة و احلرف *

* يذكر األعداد (20 - 11)

* يستمتع بمشاهدة القصص املصورة واألفالم عن 
البحر.

* يستمع باهتامم لبعض اآليات القرآنية واألدعية 
الرشيفة املرتبطة باخلربة.

* يقدر عظمة اخلالق يف خلقه للكائنات البحرية.
* يلتزم بقواعد األمن والسالمة عند الذهاب للبحر.

* يستمتع بجمع القواق واألصداف.
* يشارك يف عمل مرشوع عن البيئة البحرية.

* حيافظ عىل نظافة شاطئ البحر.
* يستمتع عند ممارسة بعض األنشطة واهلوايات 

البحرية.
* يشارك يف محالت تطوعية بحرية.

* يشارك زمالءه يف اللعب واملسابقات اجلامعية.
* حيرص عىل تناول األسامك كغذاء مفيد لإلنسان.

* يستمتع بمامرسة البيع والرشاء.
* حيافظ عىل املمتلكات العامة للدولة يف الشواطئ 

البحرية.

* يبني أشكاًال من الرمل باستخدام القوالب.
* يعرب حركًيا بمصاحبة املوسيقى.

* يستخدم القواقع واألصداف لعمل مشاريع فنية.
* يصمم نامذج ملوضوعات مرتبطة باخلربة من اخلامات 

املتنوعة.
* يصمم مرشوًعا عن املحمية البحرية.

* يقلد حركة بعض أصحاب املهن املرتبطة باخلربة.
* جيمع مصورات مرتبطة باخلربة.

* يرسم موضوعات مرتبطة باخلربة.
* يشكل باخلامات الفنية أشياء مرتبطة باخلربة.

* يركب صوًرا مقطعة ملناظر مرتبطة باخلربة.
* يشكل (كلامت - أعداًدا) باخلامات الفنية املتنوعة.

* يلون (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.
* حيوط (كلامت - أعداًدا) مرتبطة باخلربة.
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املفاهيم اللغوية والرياضية وطرق العرض 



٨٢

مراعاهتا  الروضة  معلمة  عىل  جيب  إرشادات 
عند تطبيقها لبعض األنشطة 

١- للمعلمة مطلق احلرية يف إعداد جدول حتضري أسبوعي بحيث يغطي مجيع جوانب اخلربة.
٢- تراعي املعلمة تضمني التعبري اللغوي يف مجيع األنشطة.

٣- ليس بالرضورة توظيف مجيع مصورات احلصيلة اللغوية يف هناية الفرتة.
٤- الرتكيز عىل مهارات االستامع يف مجيع األنشطة املقدمة للطفل.

٥- ليس بالرضورة الرتكيز عىل أصوات احلروف من حيث الرفع والفتح والكرس.
٦- يف نشاط جتريد احلرف تعرض املعلمة احلرف كام هو مكتوب بالكلمة املجردة (سـ - فـ - نـ - بـ - لـ - د).

٧- االلتزام بالتسلسل املنطقي ألنشطة اللغة العربية:
    * (حصيلة لغوية - تصور برصي (٣ كلامت) - جتريد كلمة و حرف) 

٨- مراعاة التسلسل املنطقي أثناء عرض املفاهيم الرياضية.
٩- ليس بالرضورة وجود عنرص خمالف ما بني العنارص املراد تصنيفها.

١٠- يقدم نشاط التصنيف واملقارنة قبل تقديم العدد.
١١- نشاط املقارنة ال بد أن يتضمن خطوة املقابلة.

١٢- يقدم مفهوم تكافؤ املجموعتني يف نشاط منفصل بعد التعرف عىل مفهوم املقارنة بني املجموعة األكثر واملجموعة األقل. 
١٣- للمعلمة مطلق احلرية يف إدراج املفاهيم الرياضية ضمن األنشطة املتعلقة بمفاهيم اخلربات الرتبوية.

١٤- عند تقديم نشاط مفهوم املنحنيات البد من مراجعة وعرض شكل الفراغ الثالثي ثم املنطقة املستوية ومن ثم املنحنى املطلوب تقديمه يف النشاط.
.Comic Sans MS ١٥- تكتب بطاقات كلامت اللغة اإلنجليزية بنوع معني من اخلط يسمى

١٦- يفضل كتابة بطاقات كلامت اللغة العربية بنوع معني من اخلط يسمى TAHOMA، وفق تعليامت توجيه اللغة العربية، وذلك ألن اخلط املطلوب هو 
األقرب إىل اخلط اليدوي. 

١٧- للمعلمة احلرية يف عرض األنشطة التعليمية بطرق خمتلفة مع مراعاة الثوابت يف عملية تعليم طفل الروضة واالنتقال (من املحسوس إىل املجرد)، 
(من القريب إىل البعيد) ، (من السهل إىل الصعب ...إلخ).
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أوًال / مفاهيم اللغة العربية 

املفاهيم اللغوية:
* احلصيلة اللغوية. 

* التصور البرصي (التعرف عىل ثالث كلامت). 
* جتريد الكلمة واحلرف. 

* التعبري اللغوي / يدرس التعبري اللغوي ضمن األنشطة التعليمية طوال اليوم الدرايس.

ما يتعلمه الطفل من مفاهيم خالل العام الدرايس:
* ٧٢ مصطلًحا ومعنى لغوًيا من خالل املصورات، وهو ما يطلق عليه احلصيلة اللغوية. 

* ٣٦ كلمة لغوية يميزها من خالل شكلها الكتايب باستخدام التصور البرصي.
* ١٢ كلمة يقرؤها وجيردها من بني كلامت متشاهبة وخمتلفة بالرسم الكتايب.

* ٦ حروف يتعرف رسمها الكتايب ويقرؤها وجيردها من بني حروف خمتلفة (أحرف كلمة سفن بلد). 
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طرق عرض مفاهيم اللغة العربية 
جتريد الكلمة واحلرفالتصور البرصياحلصيلة اللغوية

* البدء بمثري مناسب. 
* مناقشة األطفال فيام تم عرضه. 

* عرض مصورات احلصيلة 
اللغوية باستخدام وسائل 

مناسبة (صور أو جمسامت) عن 
طريق قصة أو أنشودة أو لعبة 

...إلخ. 
* تنطق املعلمة الكلامت الدالة 

عىل احلصيلة اللغوية مع 
اإلشارة إىل مايعرب عنها. 

* ترديد األطفال للكلمة شفهًيا 
بعد املعلمة (مجاعًيا - فردًيا). 

* توظيف األطفال الكلمة يف 
مجل بسيطة.

* يتم تكرار اخلطوات السابقة 
مع مجيع مصورات احلصيلة 

اللغوية. 
* تعزيز مصورات احلصيلة 

اللغوية من خالل لعبة أو تطبيق 
ورقي.

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال فيام تم عرضه. 

* عرض إلحدى صور أو جمسامت كلامت التصور البرصي 
بطريقة مشوقة. 

* ربط املعلمة الصورة بالكلمة مبارشة. 
* قراءة املعلمة الكلمة األوىل أكثر من مرة مع اإلشارة إىل 

حروفها. 
* ترديد األطفال للكلمة شفهًيا بعد املعلمة (مجاعًيا - فردًيا). 

* توظيف األطفال الكلمة يف مجل بسيطة. (من خالل سؤال 
وجواب).

* يتم تكرار اخلطوات السابقة مع مجيع الكلامت. 
* يصل الطفل الكلامت بالصور املناسبة هلا ويرددها. 

* يصل الطفل الكلامت بالكلامت املطابقة هلا ويرددها مع 
إمكانية عرض كلامت زائدة (من كلامت اخلربات السابقة 

التي تم جتريدها). 
* تعرض املعلمة الكلامت الثالث مًعا وتطلب من األطفال 

متييز رسم الكلامت التي تذكرها املعلمة شفهًيا عىل التوايل بـ 
(حيوط أو يشري أو يوصل ...إلخ). 

* عرض املعلمة كلمة من الكلامت الثالث، وتطلب من 
األطفال قراءهتا ثم عرض الكلمة الثانية ثم الثالثة. 

 * وضع الكلامت يف لوحة الكلامت واحلروف.

* البدء بمثري مناسب. 
* مناقشة األطفال فيام تم عرضه. 

* تعرض املعلمة الصورة ثم الكلمة مكتوبة بخط واضح عىل وسيلة مناسبة وتقوم 
املعلمة بقراءهتا بتأٍن وبصوت واضح مع اإلشارة إىل حروفها. 

* ترديد األطفال الكلمة مجاعًيا و فردًيا. 
* يصل الطفل الكلمة بالصورة الدالة عليها من بني جمموعة صور. 

* جيرد الطفل الكلمة من كلامت خمتلفة يف الرسم. 
مثال: كلمة أمحر التجريد من كلامت خمتلفة (أمحر - أطفال - ألعاب) .

* جيرد الطفل الكلمة من كلامت متشاهبة يف الرسم. 
مثال: كلمة أمحر التجريد من كلامت متشاهبة (أمحر - أصفر - أخرض).

* توظيف الكلمة يف مجل مفيدة من خالل سؤال وجواب والتعبري اللغوي ضمن 
النشاط. 

* كتابة الكلمة عىل اللوحة بشكل صحيح. 
* يتم قراءة الكلمة مع اإلشارة إىل حروفها مع نطق احلرف املستهدف واإلشارة إليه. 

* حيدد الطفل رمز احلرف يف الكلمة عن طريق (اإلشارة إليه أو وضع دائرة حوله). 
* تعرض بطاقة احلرف ويردد األطفال مجاعًيا وفردًيا. 

* تعزيز احلرف باستخدام احدى التدريبات التالية (حيوط عىل احلرف من بني حروف 
خمتلفة أو يوصل احلرف بام يشاهبه أوجيمع احلرف من بني حروف أخرى ...إلخ). 

* يلون الطفل الكلمة املجردة بعد مشاهدة املعلمة وهي تقوم بذلك من خالل 
استخدام كراس الطفل. 

❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  
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ثانًيا / مفاهيم الرياضيات
املفاهيم الرياضية:

* التصنيف وفق خاصية أو خاصيتني (لون / نوع / طول / حجم).
* املقارنة:املجموعة األكثر / املجموعة األقل واملجموعتان املتكافئتان.

* النمط وفق ثالثة ألوان أو ثالثة أشكال.
* األعداد من (٠ - ٢٠) رمًزا ومدلوًال.

* أشكال الفراغ الثالثي (كرة - أسطوانة - خمروط - مكعب - شبة مكعب - هرم).
* املناطق املستوية (املنطقة الدائرية - املنطقة املربعة - املنطقة املستطيلة - املنطقة املثلثة).

* املنحنيات (الدائرة - املربع - املستطيل - املثلث).
* النقود فئة (دينار - مخسة دنانري - عرشة دنانري - عرشون ديناًرا).

* قراءة الوقت بالساعات الكاملة.
* مكونات العدد من (٢ - ٥).

* العد التكراري (١ - ٥٠) - العد الرتتيبي.
* تقدم املفاهيم الرياضية ضمنًيا وفق ما يتطلبه املوقف التعليمي املناسب، وذلك بعد أن يتعرف عليها الطفل من خالل أنشطة تعليمية سابقة. 

* العالقات املكانية (داخل /خارج) - (أمام /خلف) - (فوق /حتت) - (قريب /بعيد). 
* الزمن: (صباًحا - ظهًرا - مساًءا). 

* الوزن: ثقيل - خفيف - أثقل من - أخف من.
* املسافة: بعيد / قريب /أبعد من / أقرب من. 
* احلجم: كبري / صغري/ أكرب من / أصغر من. 

* الرسعة: رسيع / بطيء / أرسع من / أبطأ من. 
* الطول: طويل / قصري / أطول من / أقرص من.
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طرق عرض مفاهيم الرياضيات 
املقـارنةالتصنيف

* التصنيف وفق خاصيتني:
(لون / نوع / طول / حجم).

* البدء بمثري مناسب
* مناقشة األطفال من خالل عرض حمسوسات خمتلفة من 

حيث (اللون /النوع/الطول/احلجم).
* تصنيف العنارص حسب اخلاصيتني املطلوبتني من خالل 

طرح السؤال التايل:
- صنف العنارص املتشاهبة يف جمموعتني (حسب اخلواص 

املطلوبة).
* مسابقات متنوعة لتعزيز املفهوم.

مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط التصنيف:
* ال يشرتط إضافة عنرص خمالف يف نشاط التصنيف.

* عند تنفيذ أنشطة التصنيف ليس هناك حاجة لعد العنارص 
أو ربطها برمز العدد.

* يتم التدريب عىل مفهوم التصنيف حسب اخلاصيتني 
املحددتني وتثبيتها طوال سري النشاط.

* املقارنة: املجموعة األكثر /املجموعة األقل واملجموعتان املتكافئتان.
* البدء بمثري مناسب.

* مناقشة األطفال من خالل عرض حمسوسات خمتلفة من حيث (اللون أو الشكل أو احلجم أو النوع).
* تصنيف العنارص حسب اخلواص املطلوبة من خالل وضع العنارص املتشاهبة داخل منحنى مغلق وتكوين 

جمموعتني.
* مناقشة األطفال باملجموعتني أهيام أكثر أو أهيام أقل.

(من خالل النظر).
* عمل مقابلة بني املجموعتني باستخدام األسهم.

* سؤال األطفال أي املجموعتني أكثر وبكم عنرص؟
* سؤال األطفال أي املجموعتني أقل وبكم عنرص؟

* مسابقات متنوعة لتعزيز املفهوم.
يف حالة التكافؤ:

* تتبع املعلمة نفس اخلطوات السابقة.
إضافة عنرص للمجموعة األقل لتحقيق التكافؤ.

مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط املقارنة:
* ال يشرتط إضافة عنرص خمالف يف نشاط املقارنة.

* من الرضوري عمل مقابلة يف النشاط التعليمي ملفهوم املقارنة.
* ليس من الرضوري ربط املقارنة برمز العدد للخربة

* من الرضوري عند استخدام األسهم للقيام بعملية مقابلة العنارص البدء باملجموعة األكثر.
* التدرج بعرض املفاهيم أكثر و أقل ثم أكثر من وأقل من وأخًريا التكافؤ.

❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  
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طرق عرض مفاهيم الرياضيات 
أشكال الفراغ الثالثي: «هـرم»النـمـط

«كرة - أسطوانة - خمروط - مكعب - شبه مكعب»
* النمط وفق ٣ ألوان أو ٣ أشكال:

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال من خالل عرض نموذج نمط وفق ٣ ألوان أو ٣ أشكال مع طرح األسئلة 

التالية:
ماذا تالحظون؟

- كم لوًنا أو شكًال يف النموذج؟
- هل التغيري يف اللون أو الشكل يتكرر بانتظام ؟

* تقوم املعلمة بتكوين نمط من جزأين ومن ثم يكمل الطفل النمط من خالل (لعبة - مسابقة).
* يقرأ النمط الذي تم تكوينه.

* التأكيد عىل أن ما تم عرضه وتطبيقه يسمى نمًطا.
* مسابقات متنوعة لتعزيز مفهوم نمط عىل حسب ما تم تعلمه (٣ ألوان أو ٣ أشكال).

مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط النمط:
* ال يشرتط إضافة عنرص خمالف أثناء عرض مفهوم النمط.

* يف مفهوم النمط للمستوى الثاين يلزم الرتكيز عىل ٣ ألوان أو ٣ أشكال خالل النشاط التعليمي 
الواحد مع عدم إغفال إمكانية عرض ٣ ألوان أو ٣ أشكال خمتلفة أثناء تقديم النشاط الواحد.

* استثارة تفكري الطفل عن طريق إتاحة الفرصة له لتكوين نمط جديد.

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.

* التعرف عىل الشكل من خالل مترير حمسوس لشكل 
الفراغ الثالثي بني األطفال ملعرفة عدد األوجه ومدى 

انتظامها وملس كل وجه.
* التعرف عىل اسم الشكل اجلديد.
* ترديد اسم الشكل مجاعًيا وفردًيا.

* مقارنة الشكل اجلديد بالكرة للتعرف عىل خاصية 
الدحرجة للشكل (هل يتدحرج الشكل أم ال؟).

* ربط شكل الفراغ الثالثي بالواقع ويف بيئة الفصل.
* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.

مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط اهلرم:
للهرم شكالن:

- هرم رباعي األوجه وقاعدته رباعية األضالع (منطقة 
مربعة/مربع)

- هرم ثالثي األوجه وقاعدته ثالثية األضالع ( منطقة 
مثلثة/مثلث).

❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  



٨٨

تابع/ طرق عرض مفاهيم الرياضيات 

الـحـــزمـة
املناطق املستوية

(املنطقة املثلثة - املنطقة الدائرية -
املنطقة املربعة - املنطقة املستطيلة)

املنحنيات
(الدائرة - املربع - املستطيل - املثلث)

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.

* عد العنارص أو املحسوسات وعند وصول العد للعدد 
١٠ تربط العنارص برشيط أو سري مطاطي ممثلني بذلك 

حزمة.
* ترديد املفهوم اجلديد (حزمة) مجاعًيا وفردًيا.

* متثيل احلزمة من خالل استخدام علبة املحسوسات 
اخلاصة بكل طفل.

* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.
مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط احلزمة:

* يقدم مفهوم احلزمة عند مراجعة األعداد (٠ - ١٠).
* حترص املعلمة عىل أن يشكل الطفل مفهوم احلزمة 

باستخدام األعواد اخلشبية أو أعواد املصاص يف سلة 
املحسوسات عىل أن تبقى هذه احلزمة مع إضافة أعواد 

أخرى لألنشطة املقبلة.
* توضيح معنى كلمة حزمة وهي مجع األشياء وربطها.

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.

* عرض شكل الفراغ الثالثي واإلشارة إىل 
أوجهه ومتريره بني األطفال.

* إزالة املنطقة املستوية من شكل الفراغ الثالثي 
واإلشارة إليها بأهنا منطقة...

* ترديد اسم الشكل مجاعًيا وفردًيا.
* ربط املناطق املستوية بالواقع ويف بيئة الفصل.

* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.

* البدء بمثري مناسب. 
* مناقشة األطفال فيام تم عرضه.

* عرض شكل هنديس تم التعرف عليه سابًقا.
    (شكل فراغ ثالثي أو منطقة مستوية).

* التعرف عىل شكل املنحى اجلديد من خالل رسم 
احلدود اخلارجية للشكل اهلنديس بطرق متنوعة.

* ترديد اسم املنحنى مجاعًيا و فردًيا. 
* ربط املنحى بالواقع ويف بيئة الفصل.

* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.

❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  



٨٩

تابع/ طرق عرض مفاهيم الرياضيات 
األعداد

مكونات العدد من (٢ - ٥)األعداد (١١ - ٢٠) رمًزا ومدلوًال
* البدء بمثري مناسب .

* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه .
* عد العنارص أو املحسوسات وعند وصول العد للعدد ١٠ حتوط العنارص بمنحنى 

مغلق (أو تربط العرشة أعواد) ممثلني بذلك مفهوم احلزمة.
* عرض بطاقة العدد السابق (يتذكر األطفال العدد ورمزه).

* إضافة (العنرصأوالعنارص اجلديدة) يمني األطفال ثم تكمل املعلمة بقوهلا «واحد 
وعرشة يكونان العدد أحد عرش».

* التعرف عىل رمز العدد اجلديد بشكل جاذب ومشوق.
* ترديد العدد اجلديد مجاعًيا وفردًيا.

* كتابة العدد عىل السبورة أمام األطفال.
* التعبري احلركي لتعزيز العدد.

* متثيل العدد من خالل استخدام علبة املحسوسات اخلاصة بكل طفل.
* عمل تدريبات تعزيزيه للعدد.

مالحظات مهمة عند تنفيذ نشاط العدد:
* يمكن للمعلمة ان تبدأ بعد العنارص داخل املنحنى املغلق وعند وصول العد 

للعدد ١٠ تذكر أنه أصبح لدينا ما يمثل احلزمة.
* عند كتابة العدد حترص املعلمة عىل تعريف األطفال كيفية كتابة رمز العدد املكون 

من رقمني وذلك بكتابة اآلحاد جهة اليمني أوًال ثم العرشات جهة اليسار.
* حترص املعلمة عىل أن يستخدم الطفل احلزمة يف سلة املحسوسات مع إضافة 

أعواد أخرى.
* عند تقديم نشاط العدد ٢٠ يصبح لدي حزمتني يف خانة العرشات فيكتب صفر 

يف اآلحاد و ٢ يف العرشات.

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.

* عرض العنارص ومن ثم توزيعها إىل جمموعتني .

* ربط كل جمموعة برمز العدد املناسب هلا.
                                                                                                             يكونان

* تقرأ املعلمة العبارة:                      ١          و           ٢           يكونان         ٣
* يمثل الطفل مكونات العدد باستخدام أصابع اليدين.

                                                      و                          يكونان
* تعرض املعلمة مكونات العدد اآلخر مع مناقشتها ثم متثيلها باستخدام أصابع اليدين.

                                                            ٢          و           ١          يكونان         ٣                                                                                                             يكونان
(وهكذا بالنسبة لبقية مكونات األعداد).

* عمل تدريبات تعزيزيه ملكونات العدد.
مالحظة مهمة عند تنفيذ نشاط مكونات العدد:

* املكونات التي حتوي أصفاًرا ال تعطى للطفل وإذا ذكرها تقبل منه.
❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  



٩٠

تابع/ طرق عرض مفاهيم الرياضيات 
الساعة

قراءة الوقت بالساعة الكاملة
النقود

فئة «عرشون دينار»
* البدء بمثري مناسب.

* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.
* عرض نموذج الساعة الكاملة.

* التعرف عىل األعداد التي تتكون منها الساعة (تعرض األعداد باللغة 
العربية).

* التعرف عىل عقارب الساعة (العقرب الطويل يسمى عقرب الدقائق، 
العقرب القصري يسمى عقرب الساعات عىل أن يكون كل عقرب بلون 

خمتلف).
* رشح لطريقة تسلسل األعداد يف الساعة وترتيبها.

* تقوم املعلمة مع أطفاهلا بتكوين نموذج ساعة من خالل تركيب رموز 
األعداد والعقارب.

* يطلب من األطفال قراءة الوقت بالساعات الكاملة من خالل حتريك 
عقرب الساعة وتثبيت عقرب الدقائق عند العدد ١٢.

* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.

* البدء بمثري مناسب.
* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.

* التعرف عىل النقود من فئة عرشين دينار من بني جمموعة أوراق نقدية 
حملية.

* استبدال ٢٠ ورقة نقدية من فئة الدينار أو ٤ أوراق نقدية من فئة مخسة 
دنانري أو ورقتني من فئة عرشة دنانري بورقة نقدية واحدة من فئة العرشين 

دينار.
النشاط الثاين (يمكن تطبيق هذا النشاط بعد التعرف عىل العملة النقدية يف 

نشاط منفصل).
* البدء بمثري مناسب.

* مناقشة األطفال يف ما تم عرضه.
* ممارسة عمليتي البيع والرشاء من دكان الفصل بتتبع اخلطوات التالية:

١- رشاء يشء واحد تكون قيمته مساوية لقيمة النقود التي معه.
٢- رشاء أكثر من يشء يكون جمموع قيمتهام مساوًيا لقيمة النقود التي معه.

* عمل تدريبات تعزيزية للمفهوم.
❖ مالحظة/ الرجوع إىل البند (١٧) يف صفحة إرشادات املعلمة.  



٩١

ثالًثا / مفاهيم اللغة اإلنجليزية

املفاهيم اللغوية:
* جتريد احلرف والكلمة. 

املفاهيم الرياضية:
* األعداد من (20 - 11) رمًزا ومدلوًال.

ما يتعلمه الطفل من مفاهيم خالل العام الدرايس:
.(daily language) التدريب عىل مهارات االستامع والتحدث من خالل استخدام لغة الفصل اليومية *

* ١٢حرًفا يتعرف عىل رسمها الكتايب ويقرؤها وجيردها من بني حروف خمتلفة.
* ١٢ كلمة يتعرف عىل رسمها الكتايب ويقرؤها وجيردها من بني كلامت خمتلفة.



٩٢

طرق عرض مفاهيم اللغة اإلنجليزية 
طريقة عرض احلرف مع الكلمة 

(Letter + Word) للغة اإلنجليزية
طريقة عرض العدد

(Number)

* البدء بمثري مناسب للحرف. 
* االستامع لصوت احلرف من ملف الصوتيات اخلاص باألحرف. 

* ترديد احلرف (مجاعًيا - فردًيا). 
* قراءة احلرف باستخدام أي وسيلة تعليمية مناسبة. 

* أنشطة وتدريبات لتعزيز احلرف. 
* االستامع للنطق الصحيح للكلمة املرتبطة باخلربة من ملف الصوتيات 

اخلاص بالكلامت. 
* تكرار مجاعي وفردي. 

* التعرف عىل مفهوم الكلمة (من خالل عرض صورة، جمسم...إلخ). 
* قراءة الكلمة مجاعًيا (بطاقة تصور برصي). 

* ربط الكلمة باحلرف مع مراعاة كتابة احلرف بلون خمتلف. 
* توظيف الكلمة يف مجلة مفيدة عن طريق سؤال. 

* أنشطة تعليمية متنوعة لتعزيز الكلمة. 
* تطبيق ورقي / كراسة الطفل.

* البدء بمثري مناسب.
* عرض جمموعة من العنارص ملراجعة األعداد السابقة ثم إضافة العنرص األخري 

للتعرف عىل العدد اجلديد. 
* االستامع للنطق الصحيح للعدد من ملف الصوتيات اخلاص باألعداد. 

* تكرار العدد (مجاعًيا - فردًيا). 
* التعرف عىل مفهوم رمز العدد وقراءته باستخدام أي وسيلة تعليمية مناسبة. 

* الربط بني رمز العدد واملجموعة الدالة عليه. 
* أنشطة تعزيزية حول مفهوم العدد. 

* تطبيق ورقي / كراسة الطفل.



٩٣

اإلرشادات الواجب مراعاهتا يف فرتة العمل احلر باألركان 

تدخل  دون  األطفال  قبل  من  بحرية  األركان  اختيار  أن  عىل  املعلمة  حترص  الفصل  إىل  والعودة  الفرصة  فرتة  من  االنتهاء  بعد   -١
املعلمة عدا ركن احلاسوب مع مراعاة توزيع األطفال بشكل منظم بعيًدا عن الفوىض. 

تبدأ املعلمة بتوجيه األطفال للفرتة، فتتفق معهم عىل األنظمة و القوانني التي جيب مراعاهتا عند العمل احلر أو عند االنتقال بني   -٢
األركان، وال يستدعي ذلك تكرار تلك األنظمة والقوانني عىل األطفال يومًيا وهذا ما ينطبق أيًضا عىل حمتويات األركان.

ترديد نشيد األركان يعود لرغبة املعلمة وأطفاهلا يف ذلك.  -٣
تتأكد املعلمة من أن كل طفل قد اختار ركًنا للعمل به، وأن عمله ممتع ومنتج، وإذا وجدت طفًال مازال حائًرا بني األركان تتقدم   -٤

إليه و تشجعه عىل اختاذ القرار بالنسبة للركن الذي سيختاره. 
حترص املعلمة عىل أن تكون األركان متساوية يف األمهية وعدم تفضيل ركن عىل ركن آخر أو إعطاء ركن أمهية أكثر من األركان   -٥

األخرى وذلك وفًقا لتعدد اخلربات وتنوع األنشطة التعليمية.
ال جيوز يف نظام األركان أن نبدل أو نعدل يف رغبة الطفل واختياره ملجرد الظن بأن اختياره قد ال يعود عليه بفائدة بل نتقبل هوايته   -٦

كيشء له قيمة.
٧- حتدد املعلمة العدد الذي يستوعبه الركن من خالل توفري بطاقات يعلقها األطفال عىل صدورهم أثناء العمل بالركن، ويستمر 
عمل الطفل يف الركن الذي حيبه وخيتاره طيلة فرتة اهنامكه يف عمله، ويمكنه االنتقال إىل ركن آخر عندما يرغب يف حال وجود 

مكان شاغر يف ركن آخر.



٩٤

٨- مبدأ احلرية ليس معناه عدم توجيه الطفل، فالتوجيه مطلوب ولكن يف الوقت الذي تشعر فيه املعلمة أن الطفل بحاجة إليه. 
٩- تقف املعلمة أو جتلس يف مكان تستطيع أن ترى األطفال لرتاقب أعامهلم وتوجههم يف الوقت املناسب وفًقا للموقف التعليمي 

وألدوارها املتعددة؛ فقد تكون املعلمة مدربة أو مالحظة أو مشاركة أو موجهة ...إلخ.
١٠- توفر املعلمة أدوات وخامات كل ركن و تضعها يف مستوى رؤية األطفال وتناوهلم ، ويكون الطفل مسؤوًال عن إعادهتا إىل 

مكاهنا بعد االنتهاء من العمل هبا.
١١- توفر املعلمة لألطفال فرًصا للتجريب واالختيار من خالل تزويد األركان بنامذج ثرية وغنية وأشياء ختدم اخلربة مع مراعاة مبدأ 

التنويع والتجديد بمحتويات األركان.
١٢- تسجل املعلمة اسم الطفل و تاريخ اليوم عىل كل عمل أنتجه الطفل بمرأى منه.
١٣- اختيار األلعاب واألدوات واخلامات التي تتوافر فيها رشوط األمن والسالمة.



٩٥

١- احلرص عىل معرفة مجيع مهارات األركان وعىل كيفية ممارستها حتى تتمكن املعلمة من تقييم أداء األطفال بشكل دقيق وموضوعي فاملهارات 
عديدة و متنوعة بعضها قد يكون واضًحا وسهًال وال حيتاج إىل توضيح مثل التلوين و القص واللصق وبعض تلك املهارات قد حيتاج إىل فهم 
عميق، كام أن هناك مهارات تقاس منفردة وبعضها يكون مرتابًطا وله عالقة بمهارات أخرى مثل مهارة املقارنة و التصنيف، مهارة التوازن 

والبناء ، النظم واللظم ...إلخ. 
٢- االهتامم بمتابعة نمو املهارة لكل طفل من أطفال الفصل عىل حدة مع عدم إغفال حتديد مستوى املهارة بدقة عىل أن تراعي املعلمة بذلك املراحل 
الثالث يف اكتساب املهارة، وهي بدايًة مرحلة املامرسة العملية أو اللعب االستكشايف ثم مرحلة التمكن أو اللعب العميل وأخًريا مرحلة املعنى. 
٣- احلرص عىل التأين وعدم الترسع يف إصدار احلكم عىل األطفال فيام خيص التفاعل االجتامعي وقياس ذلك يكون بعد مرور عدة خربات ويف 

مجيع األركان. 
٤- ليس هناك وقت حمدد لتدوين مهارات األطفال فقد تالحظ املعلمة أداء جيًدا ومهارة متقنة من قبل األطفال فتقوم بتدوينها مبارشة أو ترجئ 
صورة  تعطي  التي  الوصفية  التقارير  بتدوين  االهتامم  مع  أوثاين  أول  كامل  درايس  لفصل  للمعلمة  مفتوح  املجال  إن  حيث  آخر  لوقت  ذلك 

خمترصة عن أداء الطفل ومدى اكتسابه للمهارات املختلفة جلميع األركان. 
املهارات  بعض  حتقق  التي  واخلامات  األدوات  توفري  املعلمة  تراعي  إنام  يومًيا  مجيًعا  حتقيقها  الرضوري  من  ليس  باألركان  املوجودة  املهارات   -٥

بعضها اآلخر يف أيام أخرى وذلك عىل مدى اخلربات الرتبوية. 
٦- ليس هناك ما يدعو لتقسيم األركان عىل معلامت الفصل وإنام عملية املالحظة واملتابعة وتدوين املالحظات يف سجل املهارات واملامرسات تتم 

بالتعاون بني معلامت الفصل حتقيًقا للعمل بروح الفريق الواحد.

اإلرشادات الواجب مراعاهتا عند استخدام سجل 
مهارات وممارسات األطفال باألركان



٩٦

إرشادات تقدير األمان يف أركان الفصل

احلرص عىل توفري األمن واألمان يف مجيع األركان وذلك من خالل اتباع التايل:
* استبعاد أي مواد خطرة من مجيع األركان.

* استبعاد احلواف احلادة واألدوات املكسورة.
* مراقبة استخدام املقصات. 

* استخدام أغطيه لركن الرمل واملاء.
* تنظيف املاء املراق والرمل املتناثر.

* مالحظه صالحية األطعمة يف ركن املطبخ.
* استخدام سامعات خارجية بدل السامعات الداخلية لركن االستامع أو ركن احلاسوب تفادًيا لنقل امليكروبات.

* التأكد من تثبيت كيبل الكهرباء وأن تكون أسالك التوصيل الكهربائية لركن احلاسوب بعيدة عن أيدي األطفال وعن مصادر املياه. 
استبعاد عالقات املالبس احلادة واحلرص عىل وضعها يف مكان عال وآمن تفادًيا ألي إصابات حمتملة يف ركن املنزل.  -

وختاًما تذكري عزيزيت املعلمة بأن اهلدف من الرتبية مل يعد نقل املعلومات وحشو األذهان؛ لذا فإن دورك ليس هو التعليم باملعنى احلريف 
كل  متحسًسا  المًسا،  به،  حييط  ما  كل  مع  اإلجيايب  بالتفاعل  املعلومات  يكتسب  أن  الطفل  يستطيع  حتى  التعلم  تسهيل  هو  إنام  والتقليدي، 
األشياء من حوله ، فتشبع بذلك حاجاته للتجربة واالستكشاف فيتصف العمل باحليوية واملتعة وهذا ما يقوده إىل التعلم املنشود وهو التعلم 

الرسيع والدائم.



٩٧

مـالحــق الدليل



٩٨

لوحة مفاهيم اللغة العربية للمستوى الثاين 
احلرفالكلمةتعرف الكلامتكلامت احلصيلة اللغويةاخلربة

»à°VhQ ‘ Üƒ°SÉ◊Gسـسامعةحاسوب - سمـاعة - سلكحاسوب - سمـاعة - أسطوانة - ماسح - سلك - عدسة
¿É°ùfE’G ÉfCGسـسبابةإنسان - رأس - سبابةإنسان - لسان - رأس - جسم - ساق- سبابة

¿ƒ∏ª©j ¢SÉædGبـبناءبناء - طبيبة - ضابطبناء - صباغ - طبيبة - بائع - ضابط - حماسب
»FGòZبـبيضبيض - جبن - بلحبيض - لبن - بلح - بسكويت - برتقال - جبن

AGƒ¡dGh AÉŸGنـنوافذنوافذ - بناية - نافورةنوافذ - نار - بناية - نافورة - دخان - نهـر
äÉJÉÑfh äÉfGƒ«Mنـنخلةثعبان - أرنب - نخلةثعبان - نرس - أرنب - نخلة - ليمون - عنب
á©HQC’G ∫ƒ°üØdGفـفراشةصيف - فراشة - مدفأةصيف - صوف - فراشة - مدفأة - فحم- فرو

âjƒμdG …ó∏Hفـفيلكافيلكا - نفط - متحففلس - فيلكا - متحف - نفط - سقف - فنر
§ØædGلـلـمبةحقل - لـمبة - ناقلةحقل - عامل - ناقلة - خليج - طالء - لـمبة

»æjO ΩÓ°SE’Gلـلبنمسلم - لبن - قبلةمسلم - صالة - جبل - قبلة - لبن - مصىل
ä’É°üJ’Gددخاندخان - صندوق - جريدةدخان - جريدة - مرصد - بريد - صندوق - دقيقة

ôëÑdGددفةصياد - طراد - دفةدانة - صدف - صياد - دفة - زبيدي - طراد



٩٩

لوحة الكلامت واحلروف
احلرفجتريد الكلمةتعرف الكلامت « التصور البرصي» اخلربة

»à°VhQ ‘ Üƒ°SÉ◊Gسـسمـاعةسلكسمـاعةحاسوب
¿É°ùfE’G ÉfCGسـسبابةرأسإنسانسبابة

¿ƒ∏ª©j ¢SÉædGبـبناءضابططبيبةبناء
»FGòZبـبيضبلحجبنبيض

AGƒ¡dGh AÉŸGنـنوافذنافورةبنايةنوافذ
äÉJÉÑfh äÉfGƒ«Mنـنخلةنخلةأرنبثعبان
á©HQC’G ∫ƒ°üØdGفـفراشةمدفأةفراشةصيف

âjƒμdG …ó∏Hفـفيلكامتحفنفطفيلكا
§ØædGلـلـمبةناقلةلـمبةحقل

»æjO ΩÓ°SE’Gلـلبنقبلةلبنمسلم
ä’É°üJ’Gددخانجريدةصندوقدخان

ôëÑdGددفةدفةطرادصياد



١٠٠

كلامت خمتلفة ومتشاهبة بالرسم الكتايب
التجريد من كلامت متشاهبةالتجريد من كلامت خمتلفةاحلرفالكلمةاخلربة

»à°VhQ ‘ Üƒ°SÉ◊Gسامعة - طباعة - شمـاعةحاسوب - سمـاعة - سلكسـسمـاعة
¿É°ùfE’G ÉfCGربابة - سبابة - دباسةسبابة - إنسان - رأسسـسبابة

¿ƒ∏ª©j ¢SÉædGبناء - هباء - براءبناء - طبيبة - ضابطبـبناء
»FGòZبيض - بعض - بغضبيض - جبن - بلحبـبيض

AGƒ¡dGh AÉŸGنوافذ - نوادر - نوافرينوافذ - بناية - نافورةنـنوافذ
äÉJÉÑfh äÉfGƒ«Mنخلة - نحلة - نملةثعبان - أرنب - نخلةنـنخلة
á©HQC’G ∫ƒ°üØdGفراشة - كراسة - زرافةصيف - فراشة - مدفأةفـفراشة

âjƒμdG …ó∏Hفيلكا- ليبيا - سينمـافيلكا - نفط - متحففـفيلكا
§ØædGلـمبة - لعبة - لبنةحقل - لـمبة - ناقلةلـلـمبة

»æjO ΩÓ°SE’Gلبن - حلن - مهنمسلم - لبن - قبلةلـلبن
ä’É°üJ’Gدخان - دكان - مكاندخان - صندوق - جريدةددخان

ôëÑdGدفة - دكة - ضفةصياد - طراد - دفةددفة



١٠١

لوحة مفاهيم اللغة اإلنجليزية - للمستوى الثاين 
كلامتاحلرفالعدداخلربة

»à°VhQ ‘ Üƒ°SÉ◊G1 - 10CComputer
¿É°ùfE’G ÉfCG11XX-ray

¿ƒ∏ª©j ¢SÉædG12NNurse
»FGòZ13JJam

AGƒ¡dGh AÉŸG14AAir
äÉJÉÑfh äÉfGƒ«M15ZZoo
á©HQC’G ∫ƒ°üØdG16UUmbrella

âjƒμdG …ó∏H17TTowers
§ØædG18OOil

»æjO ΩÓ°SE’G19IIslam
ä’É°üJ’G20EEmail

ôëÑdG11 - 20DDiver



١٠٢

اللغة اليومية املستخدمة يف الفصل
العبارةالرتمجةالعبارةالرتمجة

GògIt’s?Ωƒ«dG ïjQÉJ ƒg ÉeWhat is the date today?

Oó©dG õeQ GògIt’s numberÒÿG ìÉÑ°UGood morning

âª°üdG AÉLôdGBe quiet, pleaseAÉ≤∏dG ≈dEG - áeÓ°ùdG ™eGood Bye

?√É«ŸG IQhO ≈dEG ÜÉgòdG ™«£à°SCG πgMay I go to the toilet, 
please?

?∂dÉM ∞«cHow are you?

?AÉŸG Üô°ûH ‹ íª°ùJCGMay I drink water, please?G kôμ°T ,Ió«L ádÉëH ÉfCGI’m Fine, thank you

∞¶æj - ∞¶fCGClean up...Éæg ≈dEG ∫É©JCome here, please

áÑ©d Ö©∏f É«gLet’s play a game.∑Éæg ≈dEG ÖgPGGo there, please

á«æZCG »æ¨f É«gIt’s sing a song.¢ù∏LGSit down

ƒjó«a ógÉ°ûf É«gIt’s watch a video.∞bStand up

π°üæd - π°üf É«gIt’s match?Gòg ÉeWhat is this?

¿ƒ∏f É«gIt’s colorGògThis is a

§≤ædG ™Ñàf É«gLet’s trace the dots?Oó©dG Gòg ÉeWhat is this number?



١٠٣

اللغة اليومية املستخدمة يف الفصل
العبارةالرتمجةالعبارةالرتمجة
á£jôNMap∫É°ü∏°üdÉH Ö©∏f É«gLet’s play with clay

á°UôØdGBreak timeπeôdÉH Ö©∏f É«gLet’s play with the sand

…óæY - »©eI haveá°ü≤dG IÎaIt’s a story time

ÖMCGI likeïÑ£ŸG øcQ ≈dEG Ögòf É«gLet’s go to the kitchen 

corner

ÊQCGShow meáÑàμŸG øcQ Qhõf É«gLet’s visit the library corner

…ó©H øe QôcRepeat after me∫õæŸG øcQ Qhõf É«gLet’s visit the home corner

áYƒª› ‘ É k©eAltogetherÜƒ°SÉ◊G øcQ ≈dEG Ögòf É«gLet’s go to the computer 

corner

âëª°S GPG ™ªà°SGListen (to me), pleaseÜÉ©dC’G øcQ Qhõf É«gLet’s visit the educational 

corner

ójQCGI want¿ƒæØdG øcQ Qhõf É«gLet’s visit the art corner

?±ô◊G Gòg äƒ°U ÉeWhat’s the sound of this letter??óYÉ°ùj øeWho can help?

?‹ ôcòj ¿CG ™«£à°ùj øeWho can tell me?ìÉÑ°üdG QƒHÉWMorning Assembly

 ¢Vô©à°ùj ¿CG ™«£à°ùj øe

.Oó©dG õeQ - ±ô◊G ‹

Who can show me the letter - 

number?

´ƒÑ°SC’G ΩÉjCGDay of the week



١٠٤

اللغة اليومية املستخدمة يف الفصل
العبارةالرتمجةالعبارةالرتمجة

?iôJ GPÉeWhat can you see?±ô◊G •ƒMCircle the letter

Gƒ©ª°SGListen every body?áª∏μdG √òg ÉeWhat’s this word?

 ÉfòNCG GPÉe ¿hôcòàJ πg

?≥HÉ°ùdG ¢SQódG ‘ (Éæ∏©a)

Do you remember what we 
did in the last lesson?

?øªîj ¿CG ™«£à°ùj øeWho can guess?

πé°ùŸG - ¢Uô≤∏d Gƒ©ªà°SGListen to the CD - CassetteÖ°SÉæŸG π¶dÉH áª∏μdG π°UMatch the word with it’s 
shadow

QôcRepeatá≤HÉ°ùe √ògThis is a competition

…OôaIndividually?íHGôdG øeWho is the winner?

¢†©H ™e - É k©eTogether?±ÓàN’G ¬LhCG ÉeWhat are the differences?

IQƒ°üdG ≈dEG ô°TCGPoint at the picture?¬Ñ°ûdG ¬LhCG ÉeWhat are the similarities?

iôNCG Iôe ™ªà°SCGListen again?ó©j ¿CG ójôj øeWho wants to count?

?í°VGh A»°T πc πgIs everything clear??áª∏©ŸG ™e Ö©∏j ¿CG ójôj øeWho wants to play with 
the teacher?

AÉ¡àf’G âbh ¿ÉMIt’s time to finishIQƒ°üdG √òg ≈dEG ô¶fCGLook at the picture

?ºà«¡àfG πgHave you all finished?áª‚ ∂«£YCÉ°S ,RÉà‡ âfCGYou’re excellent I’ll give 
you a star!



»`eƒ«dG Ò`°†ëàdG πé`°S êPƒ`‰

األحدفرتات اليوم الدرايس
/               /   

األثنني
/               /   

الثالثاء
/               /   

األربعاء
/               /   

اخلميس
/               /   

الفرتة األوىل (العمل اجلامعي - احللقة)
/////اسم املعلمتان (األساسية واملشرتكة)

اهلدف العقيل املعريف
اهلدف الوجداين االجتامعي

اهلدف احليس احلركي
الفرتة الثانية (العمل احلر باألركان)

الفرتة الثالثة ( األنشطة الالصفية واخلاصة)
/////اسم املعلمتان (األساسية واملشرتكة)
أ- أنشطة منهج إدخال املواد

اهلدف العقيل املعريف
اهلدف الوجداين االجتامعي

اهلدف احليس احلركي
ب- أنشطة الصفية وخاصة

موضوع النشاط
الفرتة الرابعة اهلادئة (االنرصاف)

.......................................................................................................................................ممارسات وأنشطة الفرتة

١٠٥توقيع/ املرشفة الفنية



»```eƒ`«dG º```jƒ`≤àdG

»eƒ«dG Ëƒ≤àdG áHÉàc óæY áª∏©ª∏d äGOÉ°TQEG

مالحظة هامة/ التقويم اليومي لألنشطة للمعلمة األساسية واملشرتكة
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أوًال / جوانب تقويم األنشطة املوجه
١- مدى توفر عامل التشويق يف املنبه.

٢- مدى حتقيق األهداف السلوكية ملجاالت النمو الثالثة.
٣- مدى اكساب األطفال للمفاهيم واملعلومات.

٤- مدى اكساب األطفال للقيم األخالقية.
٥- مدى تنمية قدرات األطفال املختلفة.

٦- مدى تفاعل األطفال مع املعلمة يف الفصل.
٧- مدى فاعلية الوسائل التعليمية يف حتقيق األهداف.

٨- جوانب القوة والضعف يف النشاط.

ثانيًا / جوانب تقويم العمل احلر باألركان
١- مدى اثراء األركان.

٢- مدى تفاعل األطفال مع أقراهنم.
٣- مدى تفاعل األطفال مع حمتويات األركان.

٤- مدى اكساب األطفال املهارات املختلفة.

١٠٦
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١٠٨

(10 - 1) øe OGóYC’G á©LGôe
Üƒ°SÉ◊G èeGôH ¢†©H ≈∏Y ±ô©àj

»KÓãdG ÆGôØdG ∫Éμ°TCG
á«ª«∏©àdG äÉ«›ÈdG ≈∏Y ±ô©àj

±ôMh áª∏c ójôŒ

IQƒ°üH IQƒ°U á≤HÉ£e

E


