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الوا�سفات :/ الأن�سطة الطالبية//اأ�ساليب التدري�ص//التعليم قبل املدر�سة/

يتحمل املوؤلف كامل امل�سوؤولية القانونية عن حمتوى م�سنفه ول يعرّب هذا امل�سنف عن راأي دائرة املكتبة 

الوطنية.

فريق التاأليف

اأ. د. رمزي فتحي هارون )رئي�ًسا(

د. اآمال كمال البعجاوي د. فتحي حممود احميده

موؤمنة عبد العزيز �سبانة اأريج عبد الفتاح اجلابري

روان علي الريالت �سحر اإ�سماعيل اجلدي

ربى حممد عبد املعطي

    

اإ�سافة اإىل جهود فريق التاأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية م�سرتكة من جلان مراجعة وتقييم علمية وتربوية 

الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  جمتمعية  ومالحظات  الرتبوّيات،  وامل�سرفات  املعلمات  من  مرّكزة  وجمموعات  ولغوية، 

واإ�سهامات اأ�سا�سية دقيقة من اللجنة ال�ست�سارية واملجل�ص التنفيذي واملجل�ص الأعلى يف املركز، وجمل�ص الرتبية والتعليم 

وجلانه املخت�سة.

1442هـ / 2021م الطبعة الأوىل )جتريبية(     
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املعّلمة الفا�سلة،

التعّلمّية  التي طّورت بطريقة غري تقليدّية، وتتما�سى مع مو�سوعات الوحدات  ُكّرا�سة ن�ساطات الطفل  بني يديِك 

ملنهاج ريا�ص الأطفال التطّورّي وت�سهم يف حتقيق النتاجات التطّورّية امل�ستهدفة فيها ب�سكل تكاملي �سمويل. وت�سعى 

ن�ساطات هذه الُكرا�سة اإىل توفري فر�ص ثرية اأمام الأطفال للتدريب على مهارات تعلموها، ودعم اكت�سابهم ملفاهيم 

ا�سُتهدفت يف ن�ساطات متعددة �سمن فعاليات الربنامج اليومي. وتغطي ن�ساطات الُكرا�سة جمالت التعّلم والّتطّور 

الآتية:

اأوًل: ن�ساطات الّتطّور احل�سي- احلركي والتعبري الفني واجلمايل: وت�سمل ن�ساطات حركّية متنوعة، مثاًل: التلوين، 

اأقالم  الأطفال  املوّجه، والتو�سيل بني اخلطوط، والق�ص والل�سق وغريها. وي�ستخدم  والر�سم احلر، والر�سم 

التلوين، واأقالم الر�سا�ص، والألوان املائّية، وفر�سات الر�سم، واملق�سات وال�سمغ، وغريها من الأدوات واملواد.

الت�سابه  التفكري: وتت�سمن مهاّم ب�سيطة ومالئمة تطّوريًّا يف املطابقة والت�سنيف وحتديد نقاط  ثانًيا: ن�ساطات 

والختالف والت�سل�سل وحل امل�سكالت وغريها.

ثالًثا: ن�ساطات القراءة والكتابة يف اللغة العربّية: وتت�سمن ن�ساطات مطابقة الكلمات بال�سور، ومتييز �سكل احلرف، 

وتلوين احلرف وتتبعه بالقلم، ثم كتابته، وكتابة املقاطع �سمن م�ستويات متدرجة تبداأ بر�سم اخلطوط وتنتهي 

بكتابة احلروف واملقاطع العربّية.

�سمن  كتابّية  ون�ساطات  احلرف،  متييز  ن�ساطات  وت�سمل  الإجنليزّية:  اللغة  يف  والكتابة  القراءة  ن�ساطات  رابًعا: 

م�ستويات متدرجة تبداأ بر�سم اخلطوط وتنتهي بكتابة احلروف الإجنليزّية.

العلمّية والريا�سياتّية  باملفاهيم والعمليات  الريا�سيات والعلوم: وتت�سمن مهام ب�سيطة ترتبط  خام�ًسا: ن�ساطات 

اأن  اأو  اأ�سناًفا غذائّية �سحّية،  التي تعر�ص  ال�سور  الطفل  يّلون  العلوم قد  املنهاج. ففي جمال  التي ي�ستهدفها 

يو�سل بني املثري واأداة احل�ص املالئمة ل�ستقباله، اأو اأن يل�سق �سوًرا تعر�ص عوامل خطورة يلزم جتنبها وعدم 

اللعب بها )املوقد، نقاط الكهرباء، الأدوية، ...(، اأو اأن ي�سنف �سور م�ستلزمات ف�سل ال�ستاء وم�ستلزمات ف�سل 

ال�سيف. ويف جمال الريا�سيات، يوجد ن�ساطات لتمييز العدد وكتابته، ومطابقة العدد باملعدود، ون�ساطات متنوعة 

تتعلق مبفاهيم وعمليات ريا�سية مثل الأ�سكال الهند�سية وت�سكيل الأمناط وغريها.

يرجى منِك النتباه اإىل اأن تنفيذ ن�ساطات الُكرا�سة يتطلب متابعة املعّلمة واإ�سرافها، ف�ساًل على دعمها وت�سجيعها 

امل�ستمر. على اأية حال، يتوقع اأن ي�سهم تنفيذ الطفل/ الطفلة لن�ساطات الُكرا�سة يف تعزيز ا�ستقالليته وتقديره لذاته 

وقدرته على الإجناز.

ن�ساطات  كٍل من  تنفيذ  ملوقع  للمعّلمة قد ت�سمن حتديًدا  العملّية  الن�ساطات  دليل  اأن  اإىل  لفت عنايتِك  كما نرجو 

الكُرا�سة، وذلك من خالل »لوغو« يُظهر رقم الن�ساط ورقم ال�سفحة، علمًا باأن ترتيب تنفيذ الن�ساطات يف الكّرا�سة 

يجب اأن ياأتي وفًقا ملا جاء يف دليل الن�ساطات العملّية للمعّلمة، ل ح�سب ترتيب ظهورها يف الُكرا�سة.
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حب:
ُ
ُن اأزهاري باألواني التي اأ لوِّ

ُ
اأ
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اأعّد، واأحّوط العدد ال�سحيح:

اأ�سع )         ( اأ�سفل المجموعة التي تحتوي عنا�سر اأكثر:
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لّونه:
ُ
اأُكمل الّر�سم بكتابة الأعداد الناق�سة، واأ
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اأ�سل الكلمة بال�سورة:
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اأ�سع )          ( اأ�سفل المجموعة التي تحتوي )10( عنا�سر:
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لّون )10( برتقالت:
ُ
اأ

9



حّوط حرف )         (  في الكلمات الآتية:
ُ
اأ
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لّون الليمون:
ُ
اأكتب حرف )ل ، لـ(، ثم اأ
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اأ�سل المجموعة التي تحتوي )10( عنا�سر بالعدد )10(:

لونها:
ُ
اأُكمل المجموعة الناق�سة لي�سبح عددها )10(، ثم اأ
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ُل �سورة الطفل بالعالج المنا�سب: اأ�سِ
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اأُلّون ثم اأكتب العدد )10(:
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�سّكل مقاطع حرف )        ( ، ثم اأكتبها:
ُ
اأ
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Color G g:

Circle letter g. Then color:

gift

goat girl
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Count, trace and write:

Circle 10 goats:
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Trace, color and write:
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اأ�سل الكلمة بال�سورة:
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اأ�سع )          ( اأ�سفل المجموعة التي تحتوي )11( عن�سًرا:

20



لّون )11( زهرة: 
ُ
 اأ
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لّون حرف )ز(  باألواني الجميلة:
ُ
اأ

اأُحّوط حرف  )ز( في الكلمات الآتية: 
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اأكت�سف الجزء الناق�ص من النبات واأر�سمه:

23



اأكتب حرف )ز(، ثم اأُلّون الزرافة:
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اأتتبع الّر�سم واأُلّونه:
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اأ�سل الورقة بظلها:
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حّوط الجزء الذي ي�سنع النبات فيه غذاءه:
ُ
اأ
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اأ�سل المجموعة التي تحتوي )11( عن�سًرا بالعدد )11(:
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اأُرتب ال�سور ح�سب ت�سل�سل مراحل نمو النبات:
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اأُلّون ثم اأكتب العدد )11(:
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اأُ�سّكل مقاطع حرف )ز(، ثم اأكتبها:
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اأُلّون حرف )ز( باألواني، واأكت�سف ال�سكل الناتج: 
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ُل مايحتاجه النبات حتى ينمو: اأ�سِ

33



Color Kk:

Circle letter k.Then color:                                                                                       

key

kite kangaroo
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Count, trace and write:

Circle 11 kites:
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Trace, color and write:
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اأ�سل النبات تبًعا للجزء الذي يوؤكل منه:
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اأ�سل الكلمة بال�سورة: 
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اأ�ستكمل تلوين )12( برتقالًة:

اأ�سع )          ( اأ�سفل المجموعة التي تحتوي )12( عن�سًرا:
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اأُلّون حرف )ج ، جـ(  باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )ج ، جـ( في الكلمات الآتية: 
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اأُلّون فاكهتي وخ�سراواتي المف�سلة باألواني الجميلة:
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اأكتب حرف )ج ، جـ(، ثم اأُلّون الجزر:
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اأر�سم فاكهتي المف�سلة:
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 اأ�سل المجموعة التي تحتوي )12( عن�سًرا بالعدد )12(:

اأُكمل المجموعة الناق�سة لي�سبح عددها )12(، ثم اأُلّونها:
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اأ�سل بين الأع�ساب المت�سابهة في ال�سكل:
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اأُلّون ثم اأكتب العدد )12(:
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اأُ�سّكل مقاطع حرف )ج ، جـ(: 
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Color Jj:

Circle letter j.Then color:                                                                                       

jacket

jam juice
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Count, trace and write:

Circle 12 balls:
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Trace, color and write:

50



( اأ�سفل ال�سلوك ال�سحيح  اأ�سع )

( اأ�سفل ال�سلوك الخطاأ في رعاية النبات:      و  )
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اأ�سل الكلمة بال�سورة: 

52



اأُعبر عن كل مما ياأتي، كما في المثال الأول:
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لّون حرف )ث، ثـ(  باألواني الجميلة: 
ُ
اأ

حّوط حرف )ث، ثـ( في الكلمات الآتية: 
ُ
اأ
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لّون الكمثرى:
ُ
اأكتب حرف )ث، ثـ (، ثم اأ
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حّوط الزهرة المختلفة:
ُ
اأ
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اأر�سم خرزات تمثل العدد:

ر�سم كل من جنى ويامن معداًدا للعدد )12(، اأي الر�سمين يمثل العدد )12(، 

بّرر اإجابتك:
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لّونه:
ُ
كمل الّنمط، واأ

ُ
اأ

م�ساألة: وزعت �سيدة الفاكهة على 

الأطباق كالآتي، براأيك ماذا �ست�سع 

في الطبق الرابع؟

)ار�سْمه ولّونه(.
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حّوط اأدوات المزارع:
ُ
اأ

59



اأكتب الأعداد الناق�سة داخل 

عّد، واأكتب العدد داخل 
َ
اأ
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�سّكل مقاطع حرف )ث،ثـ(، ثم اأكتبها:
ُ
اأ
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Color R r: 

Circle letter r.Then color:                                                                                       

ring

robot rabbit
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Trace, color and write: 
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تمَّ بحمد اهلل
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