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سلسلة األدلة التطبيقية للمنهج الوطني 
ومعايير التعلم المبكر النمائية 
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دليل الوطنية 
والدراسات االجتماعية 

والتربية اإلسالمية
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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
دليل الوطنية و الدراسات االجتماعية و التربية اإلسالمية.  /  

هـ ١٤٤٣وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٦٨

٤-٠٦٢-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- رياض االطفال - السعودية - ٢- التعليم - مناهج - السعودية   ١
كتب دراسية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٣٥١٨ ٣٧٥٫٠٩٥٣١ ديوي 

١٤٤٣/٣٥١٨ رقم اإليداع: 
٤-٠٦٢-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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الفهرس

شكر وتقدير٠٧
مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني٠٨

١٢

القسم األول

والتربيــة  االجتماعيــة  والدراســات  الوطنيــة  معيــاري  إلــى  مدخــل 

مية ســا إل ا

١٣

القسم الثاني

دليل المعلمة في التخطيط وتطبيق الممارسات التربوية الداعمة لمعياري الوطنية 
والتربية االجتماعية والتربية اإلسامية

مقدمة١٣
الوطنية والدراسات االجتماعية ١٥

تطبيــق معيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة وتفعيلــه ضمــن ١٥

المنهــج الدراســي لألطفــال الرضــع والفطــم.
الممارسة األولى

وعي المعلمات المهنيات بمبادئ النمو والتطور لدى الطفل، والطريقة التي يمكن 
من خاللها دعم تعّلمه.

الممارسة الثانية١٦

توظيف المعلمات المهنيات لمعارفهّن حول تطور الطفل والبناء على هذه المعارف 
من أجل خلق فرص تعّلمية لكل طفل في المجموعة.

تطبيــق معيــاري الوطنــي والدراســات االجتماعيــة لمرحلــة أطفــال ٢٠

الروضــة  )4-6( ســنوات
الممارسة األولى٢٠

وعي المعلمات المهنيات بمبادئ النمو والتطور لدى الطفل، والطريقة التي 
يمكن من خاللها دعم تعّلمه.

الممارسة الثانية٢٢

توظيف المعلمات المهنيات لمعارفهّن حول تطور الطفل والبناء على هذه 
المعارف من أجل خلق فرص تعّلمية لكل طفل في المجموعة.

الممارسة الثالثة٢٣

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي .
الممارسة الرابعة٣٦

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
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التربية اإلسامية٥٨
الممارسة األولى٥٨

وعي المعلمات المهنيات بمبادئ النمو والتطور لدى الطفل، والطريقة التي 
يمكن من خاللها دعم تعّلمه.

الممارسة الثانية٥٩

توظيف المعلمات المهنيات لمعارفهّن حول تطور الطفل والبناء على هذه 
المعارف من أجل خلق فرص تعّلمية لكل طفل في المجموعة.

الممارسة الثالثة٦١

تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.
الممارسة الرابعة٦٧

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.
المراجع٧٠
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تتقــدم وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لشــركة تطويــر للخدمــات 
الجزيــل  بالشــكر  الصغــار  األطفــال  لتعليــم  الوطنيــة  والجمعيــة  التعليميــة 

للمســاهمة فــي تأليــف هــذا الدليــل.

يســرنا أن نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان، بالنيابــة عــن جميــع األطفــال الصغــار 
وأســرهم، إلــى كل التربويــات العامــالت فــي مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية لجهودهــم المباركــة  فــي إنجــاح هــذا العمــل.

شكر وتقدير

شكر خاص
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد..

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030( والتــي ركــزت علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 
وحرصــت علــى أن يحصــل كل طفــل ســعودي علــى فــرص التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة، 
وانطالقــًا مــن األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم المرتبطــة بتطويــر المناهج وأســاليب التعليم 
والتقويــم، و باالســتناد إلــى وثيقَتــي إطــار المنهــج الوطنــي ومعاييــر التعليــم المبكــر النمائيــة فــي 
ــة الســعودية لألطفــال مــن الميــالد وحتــى ســن السادســة قامــت وزارة التعليــم  المملكــة العربي
بالتعــاون مــع شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة وبيــت الخبــرة الجمعيــة الوطنيــة لتعليــم األطفــال 
الصغــار )NAEYC(، علــى بنــاء أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي للمعلمــات فــي الحضانــات وريــاض 

األطفــال. 

تســتند األدلــة التطبيقيــة للمنهــج الوطنــي علــى نظريــات التعلــم األساســي والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي تقــر بــأن األطفــال قــادرون علــى التعلــم، ومتفــردون ويتطــورون بمعــدالت مختلفــة، وأن 
يتــم  عندمــا  خصوًصــا  والهــادف  النشــط  اللعــب  فــي  األطفــال  يشــارك  عندمــا  يحــدث  التعلــم 
تشــجيعهم علــى استكشــاف بيئتهــم بحّريــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ التركيــز علــى التعلــم القائــم 
علــى االســتقصاء العلمــي الــذي يعتمــد علــى تطــور لعــب األطفــال واستكشــافهم الذاتــي وانتقــال 
معلمــات األطفــال مــن نهــج "التدريــس والتلقيــن المباشــر« إلــى نهــج التدريــس الــذي يتمحــور حــول 
الطفــل. ويتــم ذلــك فــي إطــار مبــادئ اإلســالم وثقافــة األســرة والمجتمــع حيــث تركــز األدلــة علــى 

شــراكة األســرة الفاعلــة فــي عمليــة التعلــم. وفيمــا يلــي تسلســل األدلــة وموضوعاتهــا:

األدلة التطبيقية للمنهج الوطني

الدليل األساسي: بناء وحدات التعلم لتطبيق إطار منهج الطفولة المبكرة لألطفال.  	

الدليل التطبيقي للبيئة المادية للحضانة والروضة.  	

الدليل التطبيقي لألسرة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار نهج التعلم. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور االجتماعي والعاطفي. 	

الدليل التطبيقي لمعيار التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة. 	

الدليل التطبيقي لمعيار العمليات المعرفية والمعلومات العامة. 	

الدليل التطبيقي لمعياري الوطنية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسامية.  	

الدليل التطبيقي لمعيار الصحة والتطور البدني. 	

دليل المعلمة التطبيقي لطرق واستراتيجيات التدريس. 	

الدليل التطبيقي لدور اإلدارة في تطبيق المنهج الوطني. 	

مقدمة إلى أدلة المنهج الوطني
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دليــل المعلمــة لمعيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية هــو الدليــل الســابع 
ضمــن سلســلة أدلــة المنهــج الوطنــي ويركــز بشــكل خــاص علــى تزويــد معلمــات األطفــال الصغــار 

مــن الميــالد إلــى ســت ســنوات بمــا يلــي: 

المعلومات التي يحتجنها لفهم الخصائص النمائية عبر الفئات العمرية.

مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التخطيــط والتعليــم والمــوارد الالزمــة لتقديــم خبــرات تعليميــة 
عاليــة الجــودة لجميــع األطفــال.

ومــن المهــم أن نالحــظ أنــه علــى عكــس األدلــة األخــرى لمعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة، فــإن 
معيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية يركــز بشــكل أساســي علــى األطفــال 
فــي المرحلــة العمريــة مــن 4 إلــى 6 ســنوات؛ حيــث إن المهــارات والمعرفــة المرتبطــة بمعيــاري 
الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية ال تظهــر قبــل قضــاء األطفــال مــا ال يقــل عــن 
عــام واحــد مــن ريــاض األطفــال. )معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للفئــة العمريــة مــن الميــالد وحتــى 
ــد المؤشــرات لألطفــال الرضــع والفطــم  ثــالث ســنوات، 20١8، 58(. ولهــذا الســبب، لــم يتــم تحدي
بشــكل قياســي، فبــداًل مــن ذلــك تــم اقتــراح اســتراتيجيات للمعلمــات تســهم فــي توفيــر األســاس 

لهــذا التعلــم فــي المســتقبل.

 وقــد تــم نتظيــم الدليــل لكــي يشــتمل علــى قســمين. يقــدم القســم األول لمحــة موجــزة عــن 
معيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية بحيــث تشــمل هــذه اللمحــة علــى 

تعريــف كل مصطلــح وبيــان أهميتــه.

أمــا القســم الثانــي فيقــدم مناقشــة تمهيديــة حــول االعتبــارات الرئيســة لدعــم معيــاري الوطنيــة 
والدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســالمية عبــر الســنوات مــن الميــالد إلــى عمــر 6 ســنوات، 
متبوعــة بإرشــادات لتطبيــق ممارســات التدريــس وتخطيــط المناهــج لألطفــال فــي عمــر 4 و6 
ســنوات. وتــم تضميــن االقتراحــات العامــة لكيفيــة قيــام معلمــات األطفــال الصغــار ببنــاء األســاس 

للتعلــم الالحــق فــي القســم الثانــي.

ويستعرض الدليل أفضل الممارسات التربوية الالزمة للمعلمات، وهي على النحو اآلتي:

الممارسة األولى وعي المعلمات المهنيات بمبادئ النمو والتطور لدى الطفل، والطريقة التي يمكن من 

خاللها دعم تعّلمه. 

وتوفــر النصائــح والمــوارد فــي هــذا القســم فهًمــا أعمــق لمهــام التعلــم والتطويــر وإرشــادات 
عامــة حــول كيفيــة دعــم المعلمــات لتطــور الطفــل وتعلمــه.

مقدمة إلى دليل الوطنية والدراسات 
االجتماعية والتربية اإلسالمية
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الممارســة الثانيــة توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء علــى هــذه 
المعــارف مــن أجــل خلــق فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة. 

م هــذا القســم مجموعــة إرشــادات ومصــادر علميــة تختــص بعمليــة المالحظــة والتوثيــق التــي  يقــدِّ
تجريهــا المعلمــات علــى األطفــال أفــراًدا أو ضمــن مجموعــات، إضافــة إلــى نصائــح إلشــراك األســر 

فــي تعلــم أطفالهــم.

الممارسة الثالثة تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

ســتجد المعلمــات مجموعــة متنوعــة مــن المــوارد والنصائــح واألدوات المصممــة لتعميــق معرفــة 
المعلمــات بالمحتــوى وتبيــن التفاعــالت اليوميــة المطلوبــة مــع األطفــال ودليــل متعــدد الخطوات 
لتخطيــط المناهــج الدراســية. وبالنســبة للبرامــج التــي تخــدم أطفــال مــا قبــل المدرســة وريــاض 
األطفــال، ستســتند اإلرشــادات إلــى موضوعــات االســتقصاء والــدورة القائمــة علــى االســتقصاء 
الموضحــة فــي برنامــج تنفيــذ منهــج التعلــم المبكــر الســعودي الدليــل األساســي. بشــكل عــام، 
التعلــم(، والجــدول  )مراكــز ومــواد  الماديــة  البيئــة  اعتبــارات  الخطــوات  الدليــل متعــدد  يشــمل 
الزمنــي اليومــي )التفاعــالت، والروتيــن، واللعــب( ودمــج معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة )تقاطــع 

المعاييــر ودور المعلمــة(.

الممارسة الرابعة حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

تــم تصميــم هــذا القســم لتزويــد المعلمــات بالمصــادر العلميــة والمــواد المقــروءة التــي ســتمكنهن 
مــن تعميــق فهمهــن لمواضيــع محــددة، وُيختتــم القســم بسلســلة مــن التوجيهــات أو التنبيهــات 
أطلقنــا عليهــا اســم “لحظــات التأمــل”، وهــي أســئلة للتأمــل الذاتــي الســريع حول التجــارب والخبرات 

والممارســات الشخصية.



11
دليــل الوطنيــة الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســامية|  أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم 

11المبكــر النمائيــة  )٠- ٦( ســنوات

استخدام الدليل

ُأِعدَّ الدليل ليكون مكماًل للمراجع الستة المهمة اآلتية: 

الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن  	
الميــالد حتــى عمــر 6 ســنوات.

إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد 6- سنوات. 	

معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر )3 6- سنوات(. 	

معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للفئــة العمريــة )مــن الميــالد  	
3- ســنوات(.

دليــل المعلمــة لتطبيــق معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــه لمرحلــة الحضانــة )مــن الميــالد - 3  	
ســنوات(.

دليل المعلمة لتطبيق معايير التعلم المبكره النمائيه )3 - 6 سنوات(. 	

وســتجدين أن هــذا الدليــل يشــير إلــى المراجــع الســابقة فــي كثيــر مــن المواطــن. ولذلــك ننصحــك 
قبــل اســتخدام هــذا الدليــل باالطــالع علــى هــذه المراجــع وزيــارة الروابــط اإللكترونيــة حيثمــا وردت 

فيــه.

يحتــوي الدليــل علــى عــدد مــن األيقونــات للمســاعدة علــى تصفــح الدليــل وإيجــاد المعلومــة 
والمصــادر العلميــة. وتمــت إضافــة صــور ومقاطــع فيديــو لتقديــم المزيــد مــن الدعــم والمســاعدة 

للمســتخدمين. 
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)القســم األول(: التعريف بمعياري الوطنية والدراســات االجتماعية 
والتربية اإلســامية.

السؤال: ماذا نعني بمعيار الوطنية والدراسات االجتماعية؟

الجــواب: يشــير معيــار الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة إلــى تنميــة المعرفــة التاريخيــة والثقافيــة 
يكتســبها  أن  يجــب  التــي  والمواقــف  والمهــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  لألطفــال 

األطفــال فــي أثنــاء نموهــم فــي ســياق المجتمــع الســعودي.

السؤال: ما هي أهمية معيار الوطنية والدراسات االجتماعية؟

يــزداد اهتمامهــم وحاجتهــم لفهــم  الجــواب: مــع نمــو األطفــال الصغــار وتطورهــم اجتماعيــًا، 
مكانهــم فــي العالــم االجتماعــي بشــكل أعمــق. إنهــم يطــورون شــعوًرا باالنتمــاء المرتبــط بأشــخاص 
ــة المجموعــة. مــن الضــروري دعــم  ــن شــعور بهوي ــة وهــو مــا يســاعدهم فــي تكوي وأماكــن معين
األطفــال الســعوديين الصغــار فــي تنميــة هــذا الشــعور بالهويــة الجماعيــة فــي عالقتهــم بوطنهــم 

الــذي يمثــل حجــر الزاويــة فــي الثقافــة الســعودية
)معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر 3-6 سنوات ، 20١5، ١23(.

السؤال: ماذا نعني بمعيار التربية اإلسالمية؟

الجــواب: تركــز التربيــة اإلســالمية علــى تعزيــز فهــم اإلســالم والمشــاعر الدينيــة لــدى األطفــال 
بمــا يناســب مراحــل نموهــم كمــا ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، ويشــمل فهــم 
األطفــال للشــعائر الدينيــة وكيفيــة أدائهــا، وتعزيــز معــارف األطفــال عــن اإلســالم، وعــن النبــي 

ــة الســلوك األخالقــي ــه الصــالة والســالم، وتنمي علي
)معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر 3-6 سنوات، 20١5(.

السؤال: ما هي أهمية معيار التربية اإلسالمية؟

الجــواب: تتجلــى ضــرورة معيــار التربيــة اإلســالمية فــي قدرته على تطوير مشــاعر الطفل نحو دينه، 
وتطويــر المعــارف والمهــارات الضروريــة لنمــو األطفــال فــي ظــل العقيــدة اإلســالمية؛ حيــث يعــد 
الديــن اإلســالمي محــور الحيــاة الشــخصية واالجتماعيــة للفــرد فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
إذ يعــد اإلســالم األســاس لجميــع أشــكال التعلــم األخــرى للطفــل. ومــن ثــم فــإن الكفــاءة الدينيــة 
مهمــة للغايــة بالنســبة لألطفــال الصغــار فــي المملكــة العربيــة الســعودية للتطــور وفهــم عالمهــم 
بشــكل كامــل. وتشــير الكفــاءة الدينيــة إلــى تطــور فهــم األطفــال لإلســالم والمشــاعر اإلســالمية 
ــة  ــه عليــه وســلم، وتنمي ــم، ومعرفــة اإلســالم والنبــي صلــى الل ــم بيانهــا فــي القــرآن الكري التــي ت

الســلوكيات المحمــودة واألخــالق الكريمــة
)معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية أطفال عمر 3-6 سنوات، 20١5، ١43(.

القسم األول

مدخل إلى معياري الوطنية والدراسات 
االجتماعية والتربية اإلسالمية
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مقدمة
تطبيــق معيــاري الوطنيــة والتربيــة االجتماعيــة والتربيــة اإلســامية لألطفــال مــن 

الميــاد – 6 ســنوات.
أواًل: الوطنية والدراسات االجتماعية.

بــدًءا مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة، يحتــاج 
عالمــي  منظــور  تطويــر  إلــى  األطفــال 
مفتــوح للتعلــم يحتــرم التنــوع ويمّكنهــم 

مــن التواصــل بشــكل فعــال عبــر الثقافــات "

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية أطفــال عمــر 3-6 ســنوات، 20١5، ١23(.

التربويــة  الممارســات  وتطبيــق  التخطيــط  فــي  المعلمــة  دليــل 
والتربيــة  االجتماعيــة  والتربيــة  الوطنيــة  لمعيــاري  الداعمــة 

اإلســامية

القسم الثاني

إن األســاس لتعلــم المهــارات والمواقــف المدرجــة فــي معيــار  الوطنيــة والدراســات 
االجتماعيــة يبــدأ مــع األطفــال الصغــار؛ حيــث يطــورون إحساًســا بالهويــة الشــخصية؛ وهــو مــا 
يــؤدي بــدوره إلــى فهــم عضويتهــم داخــل المجموعــة )هويــة المجموعــة(. يبــدأ الفهــم المبكــر 
للهويــة الجماعيــة لألطفــال الرضــع والفطــم بمشــاعر االنتماء إلى األســرة واألطفــال والبالغين 
فــي الحضانــة. تســتمر عمليــة التطويــر هــذه وتتطــور الحًقــا إلــى فهــم دورهــم كمواطنيــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. )علــى ســبيل المثــال: ســيتمكن األطفــال فيمــا بعــد مــن معرفــة 
أنهــم يعيشــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأنهــم جــزء مــن المجتمــع الســعودي األكبــر(.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد وحتى ثالث سنوات، 20١8، 54(.

  هل تعلمين
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التربية اإلسامية:
ــرة األطفــال عــن عالمهــم ازاداد فضولهــم  كلمــا زادت خب

لمعرفــة كيــف تعمــل األشــياء، فالفهــم التأسيســي الراســخ عــن 

اإلســالم الــذي يبــدأ فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة، يوفــر التوجيهات 

حولهــم،  مــن  العالــم  واســتيعاب  لفهــم  األطفــال  يحتاجهــا  التــي 

نفوســهم  فــي  وتعظيمــه  لربهــم  األطفــال  وحــب  إيمــان  ويعــد 

ــة ومســؤولية " أفضــل وســيلة للعيــش بســعادة وســالم وطمأنين

)معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أطفــال 
عمــر 3-6 ســنوات، 20١5، ١43(.

نظــًرا ألن األطفــال الصغــار ليســوا مســتعدين بعــد للتفكيــر بعمــق فــي دينهــم وتشــكيل فهــم 

كامــل لــه، فقــد تمــت كتابــة هــذا المعيــار إلظهــار لمحــة عامــة عــن التطــور طــوال ســنوات 

ريــاض األطفــال، دون تحديــد المؤشــرات مــن ســنة إلــى أخــرى. وتعكــس مجموعــة المؤشــرات 

واألمثلــة المذكــورة كل مــن التوقعــات لفئــة األطفــال مــن 3 إلــى4 ســنوات وللفئــة العمريــة 

األكبــر ســًنا مــن 4 إلــى 6 ســنوات.

  هل تعلمين
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الميــالد:  عنــد  الهويــة  تطويــر  يبــدأ 
األطفــال  يخضــع  والدتهــم،  بمجــرد 
مــن حولهــم  العالــم  العمليــة ويفهمــون  لهــذه 
باســتخدام العالقــات االجتماعيــة لدعم تعلمهم. 
)وهــذا يعنــي أن األطفــال الصغــار يتعلمــون مــن 
خــالل تكويــن عالقاتهــم مــع البالغيــن المهتميــن 
بهــم والمحيطيــن بهــم فــي بيئتهــم. علــى ســبيل 
الرعايــة  مقدمــات  تســتجيب  عندمــا  المثــال: 
فــي  الصغــار  األطفــال  يبــدأ  الطفــل،  إلشــارات 

الذاتــي" الوعــي  تعلــم 
)Johnson & Peterson, 2019(

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن مــن 
خاللهــا دعــم تعّلمــه. 

الســؤال: مــا هــي بعــض الطــرق التــي تمكــن معلمــات األطفــال الرضــع والفطــم 
مــن دعــم بنــاء أســس معيــار الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة؟

الجواب: فيما يلي بعض االستراتيجيات الستخدامها مع األطفال الرضع والفطم:

توفيــر مــواد فــي  غرفــة الصــف الدراســي تعكــس األماكــن المهمــة والممارســات وتجــارب  	
الحيــاة اليوميــة، مثــل: الكتــب والصــور واللوحــات والمالبــس التقليديــة والتحــف.

الترحيــب بــكل طفــل وأفــراد عائلتــه بقــول “الســالم عليكــم” عنــد وصولهــم كل يــوم وهــو مــا  	
يخلــق روتيًنــا يمكــن التنبــؤ بــه يوضــح االنتمــاء لمجموعــة الحضانــة والعقيــدة اإلســالمية.

تشــجيع العائــالت علــى مشــاركة تقاليدهــم واحتفاالتهــم معــك. ثــم إشــراك الطفــل فــي  	
الدعــوات. 

 إشــراك الطفــل فــي تلــك المناســبات و مايصاحبهــا مــن اســتعدادات طــوال فتــرة وجــوده فــي  	
الحضانــة. نمــاذج ألنشــطة بنــاء المواطنــة، مثــل: قــول النشــيد الوطنــي فــي الصبــاح أو غيرهــا 
مــن األناشــيد الوطنيــة. نمــوذج آخــر لجهــود بنــاء المواطنــة مــن خــالل التحــدث إلــى األطفــال 
ــن مــن خــالل مســاعدتهم فــي التنظيــف بعــد كل نشــاط أو  ــن متعاوني حــول كونهــم مواطني

وجبــة.
وضــع الصــور والتحــف فــي البيئــة خــالل الروتيــن اليومــي، مثــل:  )مســجد، مكتبــة، صحــراء(  	

وأعضــاء آخريــن فــي المجتمــع قــد يتفاعلــون مــع األطفــال )طبيــب، ممرضــة وغيرهمــا(. القيــام 
بتضميــن عناصــر مــن المالبــس فــي منطقــة ارتــداء المالبــس التــي يرتديهــا مســاعدو المجتمــع. 

اخــذ جــوالت إرشــادية حــول الحضانــة لتــري األطفــال المســجد أو المكتبــة أو الحديقــة.

االجتماعيــة  والدراســات  الوطنيــة  معيــار  تطبيــق 
الرضــع  الدراســي لألطفــال  المنهــج  وتفعيلــه ضمــن 

والفطــم.
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وضــع ملصقــات مكتوبــة علــى صــور الملــك وغيرهــا مــن األماكــن والتحــف الوطنيــة الســعودية؛  	
لتعريــف األطفــال الصغــار بأســس القــراءة والكتابة.

)معايير التعلم المبكر النمائية للفئة العمرية من الميالد وحتى ثالث سنوات، 20١8، 55(.

الممارسة الثانية

ــاء علــى هــذه المعــارف مــن أجــل خلــق   توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن
فــرص تعّلميــة لــكل طفــل فــي المجموعــة.

تالحظ المعلمات المهنيات وتوثق تعلم وسلوكيات األطفال. 
تســتخدم المعلمــات المهنيــات معرفــة المحتــوى بالموضــوع لبنــاء منهــج هــادف وتوفيــر فــرص 

تعلــم هادفــة لألطفــال )إطــار المنهــج الوطنــي لألطفــال مــن الميــالد - 6 ســنوات، 20١8(.

أن تطويــر الهويــة الذاتيــة والجماعيــة هــو أمــر أساســي لتعلــم األطفــال المهــارات والمواقف 
المتعلقــة بمعيــار الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة. بالنســبة لألطفــال دون عمــر 3 ســنوات، 
هنــاك مرحلتــان فــي تطويــر الهويــة: الثقــة مقابــل عــدم الثقــة، وتشــمل األشــهر الثمانيــة فــي 
نظريــة إريــك إريكســون للتطــور النفســي ، هنــاك مرحلتــان فــي تطويــر الهويــة عشــر األولــى مــن 
الحيــاة، تليهــا االســتقاللية مقابــل الشــك، وتشــمل األعمــار مــن ١8 إلــى 36 شــهًرا. تتأثــر كلتــا 

المرحلتين بشدة بأنواع البيئات والدعم الذي يتلقاه الطفل الصغير جًدا.
خــال مرحلــة الثقــة مقابــل عــدم الثقــة، يتعلــم األطفال مــا إذا كان بإمكانهــم الوثوق  	

فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن خــالل رعايــة البالغــات ومقدمــات الرعايــة المهنيــات؛ أولئــك الذيــن 
ال يتــم تلبيــة احتياجاتهــم بشــكل ثابــت أو مناســب ســوف يتــم ربطهــم بشــكل غيــر آمــن 
وســيعانون الحًقــا فــي تطويــر عالقــات آمنــة ومســتقرة. يعــد تطويــر الثقــة أساًســا مهًمــا 

ــا لهويتهــم وكيفيــة انســجامهم مــع العالــم االجتماعــي مــن حولهــم. لفهــم األطفــال الحًق

فــي مرحلــة اإلســتقالية مقابــل الشــك، يبــدأ األطفــال فــي اختبــار قدراتهــم وكفاءاتهم؛  	
ليصبحــوا  ينمــون  لهــم لالستكشــاف ســوف  الفرصــة  وإتاحــة  يتــم دعمهــم  الذيــن  أولئــك 
مجتهديــن ومســتقلين. لــن يتطــور األطفــال وينعمــوا باإلســتقاللية المنشــودة فــي حالــة 
وجــود مقدمــات رعايــة يتحكمــن فــي تصرفــات األطفــال بشــكل مفــرط أو يشــعرون بالقلــق 
ــم بشــكل  ــرة والتعل ــى المثاب ــق القــدرة عل ــذي قــد يعي ــول بالشــكل ال ــد عــن الحــد المقب الزائ

)Source: Johnson & Peterson, 2019( مســتقل 

الثقــة مقابــل عــدم الثقــة هــي المرحلــة األولــى فــي نظريــة إريــك إريكســون للتطــور  	
ــا. وفــي  النفســي. وهــذه المرحلــة تبــدأ عنــد الميــالد وتســتمر حتــى ســن ثمانيــة أشــهر تقريًب
ــم الــذي يعيــش فيــه،  ــة عــدم يقيــن مــن العال ــة، يكــون الطفــل الرضيــع فــي حال هــذه المرحل
ويتوجــه نحــو مقدمــة الرعايــة الخاصــة بــه ويتعلــق بهــا مــن أجــل الشــعور  باالســتقرار والرعايــة 
متســقة،  الرضيــع  الطفــل  يتلقاهــا  التــي  الرعايــة  كانــت  إذا  بأنــه  العلــم  ويجــب  المتســقة. 
وموثوقــة ويمكــن التنبــؤ بهــا ، فســوف يشــعر الطفــل الرضيــع بالثقــة التــي تؤثــر بشــكل إيجابي 
 فــي العالقــات األخــرى، وســيتمكن الطفــل الرضيــع مــن الشــعور )اســتمر فــي الصفحــة التاليــة(

  هل تعلمين
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 باألمــان حتــى عنــد تعرضــه ألي تهديــد محتمــل. إذا كانــت الرعايــة غيــر متســقة وال يمكــن 
التنبــؤ بهــا وال يمكــن الوثــوق بهــا أو االعتمــاد عليهــا، فقــد تنتــاب الطفــل الرضيــع مشــاعر 
عــدم الثقــة والشــك والقلــق. وفــي هــذه الحالــة، لــن يثــق الطفــل الرضيــع بالعالــم الــذي 

.)McLeod, 2018( يعيــش فيــه أو بقدرتــه علــى التأثيــر فــي األحــداث

فــي مرحلــة االســتقالية مقابــل الشــك، يبدأ األطفال في اختبــار قدراتهم وكفاءاتهم؛  	
ففــي حالــة دعــم األطفــال وإتاحــة الفرصــة لهــم لالستكشــاف ســوف يتمتعــون بخصائص 
االجتهــاد والقــدرة علــى االســتقاللية. وفــي حالــة تحكــم مقدمــات الرعايــة باألطفــال 
 أو إبــداء مشــاعر القلــق عليهــم بشــكل مفــرط لــن يتمتعــوا باالجتهــاد واالســتقاللية 

.)Source: Johnson & Peterson, 2019(

االســتقاللية مقابــل الشــك هــي المرحلــة الثانيــة فــي نظريــة إريــك إريكســون للتطــور 
النفســي. وهــذه المرحلــة تحــدث بيــن ســن ثمانيــة عشــر شــهًرا إلــى مــا يقــرب مــن ثالثــة 
ســنوات. ووفًقــا إلريكســون، فــإن األطفــال فــي هــذه المرحلــة يركــزون علــى تنميــة 
شــعورهم بالســيطرة الشــخصية علــى المهــارات البدنيــة وتطــور إحساســهم باالســتقاللية.

إن النجــاح فــي هــذه المرحلــة ســيؤدي إلــى التمتــع بســمة اإلرادة. ووفقــا لذلــك إذا 
تــم تشــجيع األطفــال فــي هــذه المرحلــة ودعــم شــعورهم باالســتقاللية ؛فســيتمتعون 
بقــدر كبيــر مــن الثقــة والشــعور باألمــان بخصــوص قدرتهــم علــى البقــاء فــي العالــم الــذي 

يعيشــون فيــه.

وفــي حالــة إذا تــم انتقــاد األطفــال أو الســيطرة عليهــم بشــكل مفــرط أو عــدم إتاحــة 
الفرصــة المالئمــة لهــم لتنميــة شــعورهم بالثقــة، فإنهــم ســيبدؤون  بالشــعور بعــدم 
قدرتهــم وكفائتهــم فــي القــدرة علــى البقــاء فــي العالــم الــذي يعيشــون فيــه، وقــد 
يترتــب علــى ذلــك فــي وقــت الحــق االعتمــاد بشــكل مفــرط علــى اآلخريــن، واالفتقــار إلــى 

ــذات والشــخصية، والشــعور بالشــك فــي قدراتهــم. ــرام ال احت

 إن الطفــل يتطــور جســدًيا ويصبــح أكثــر قــدرة علــى الحركــة، ويكتشــف أنــه يملــك العديــد
والقيــام واألحذيــة،  المالبــس  ارتــداء  علــى  القــدرة  مثــل:  والمهــارات،  القــدرات   مــن 
إحســاس تنمــي  والمهــارات  القــدرات  هــذه  إن  ذلــك.  إلــى  ومــا  باأللعــاب،...   باللعــب 
 الطفــل باالســتقاللية بشــكل ملحــوظ. علــى ســبيل المثــال، خــالل هــذه المرحلــة، يبــدأ
 األطفــال فــي تقويــة اســتقالليتهم وتأكيدهــا عــن طريــق االبتعــاد عــن معلمتهــم أو
 غيرهــا مــن مقدمــي الرعايــة، واختيــار األلعــاب التــي يجدونهــا مالئمــة لهــم، واختيــار مــا
يرغبــون فــي ارتدائــه مــن المالبــس، وتنــاول الطعــام الــذي يحبونــه، ... ومــا إلــى ذلــك
)McLeod, S.2018) . 

أدوات المعلمة
استخدام الرعاية األولية لألطفال الرضع والفطم:

الرعايــة األوليــة هــي الممارســة التــي يتــم فيهــا تخصيــص رعايــة كل رضيــع أو فطيــم لمقــدم رعايــة 
معيــن يكــون مســؤواًل بشــكل أساســي عــن رعايــة هــذا الطفــل فــي بيئــة الرعايــة، والتواصــل مــع 
أســرة الطفــل. وال يعنــي تقديــم الرعايــة األوليــة )الرعايــة الحصريــة(، ومــع ذلــك، فهــذا يعنــي أن 
قائــدات البرنامــج ومقدمــات الرعايــة واألســر يعرفــون مــن يتحمــل المســؤولية األساســية عــن كل 

طفــل.

ت 
أدوا

المعلمة:

)استكمال(  هل تعلمين
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تشمل مسؤوليات مقدمة الرعاية األساسية ما يلي:

تعزيز العالقة مع الطفل وأسرته. 	

المراقبة والتوثيق والتوقع والتخطيط لعملية النمو والتعلم لكل طفل. 	

دعم الطفل خالل المراحل االنتقالية. 	

تنفيذ غالبية إجراءات العناية الشخصية للطفل. 	

تقديم الدعم العاطفي. 	

) Early Childhood Training & Technical Assistance Center, )n.d.( 

 
  هل تعلمين

الروتيــن  خــالل  مــن  المدرســة  فــي  الجماعيــة  والهويــة  الصــف  غرفــة  نمــوذج  أن    
و طقــوس وقــت الوصــول والمغــادرة وأوقــات الوجبــات وأوقــات الذهــاب إلــى دورات الميــاه ، 
يســاعد األطفــال علــى الفهــم و التنبــؤ بمــا يجــري مــن حولهــم، و دعــم تطويــر ثقافــة غرفــة الصــف 
ضمــن بيئــة جماعيــة آمنــة، يبــدأ األطفــال أيًضــا فــي تطويرفهمهــم لثقافــة فصولهــم الدراســية 
ــن والطقــوس التــي يطورهــا األطفــال أنفســهم مــع  أو ثقافــة األقــران؛ هــذه هــي اللغــة والروتي
بعضهــم البعــض فــي أثنــاء وجودهــم فــي ســياقات جماعيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تتأثــر بشــدة 

بالبالغيــن الذيــن هــم جــزء مــن إعــداد المجموعــة أيًضــا 

) Johnson & Peterson, 2019(.

إرشادات للمعلمة
 اســتخدام الروتيــن والطقــوس لبنــاء الثقــة والشــعور بالمجتمــع فــي غرفــة الصــف لألطفــال 

الرضــع والتنبــؤ بمــا يجــري حولهــم.

تســتخدم الكلمــات الروتينيــة والطقــوس أحياًنــا بالتبــادل. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض االختالفــات 
المهمــة.

اإلجــراءات الروتينيــة هــي أحــداث متكــررة يمكــن التنبــؤ بهــا وتوفــر أساًســا للمهــام اليوميــة  	
فــي حيــاة الطفــل. يمكــن للمعلمــات إنشــاء روتيــن يمكــن التنبــؤ بــه لألطفــال الرضــع والفطــم، 

ويمكنهــن تخصيــص هــذه اإلجــراءات الروتينيــة.

أو  	 المهمــة عاطفيــًا  التنقــل فــي األحــداث  إجــراءات خاصــة تســاعدنا علــى  الطقــوس هــي 
التحــوالت فــي حياتنــا، باإلضافــة إلــى تعزيــز جوانــب مــن روتيننــا اليومــي لتعميــق روابطنــا 

وعالقاتنــا.

بالنســبة لمهنيــات الطفولــة المبكــرة، تعــد الطقــوس وســيلة للتواصــل علــى مســتوى أعمــق مــع 
العائــالت وأطفالهــم، وتعمــل الطقــوس والروتيــن مًعــا علــى إنشــاء بيئــات آمنــة تنمــي وتطــور 

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:
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العالقــات بيــن األطفــال ومقدمــات الرعايــة لهــم. إنهــا تقــوي الرابطــة بيــن الوالديــن والطفــل 
باإلضافــة إلــى إنشــاء شــراكة بيــن اآلبــاء ومعلمــات أطفالهــم

)Source: Gillespie & Petersen, 2012(.

تعمــل المعلمــات المهنيــات علــى تعميــق مهــارات التخطيط والتنفيذ للمناهج الدراســية باســتخدام 
موضوعــات االســتقصاء لزيــادة المعرفــة ودعــم التنمية االجتماعيــة والعاطفية 

ــة المبكــرة لألطفــال مــن  ــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفول )الدليــل األساســي: بن
الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 20١8، 68-7١(.

مالحظــة للمعلمــة فــي قســم تخطيــط المناهــج فــي الدليــل الرابــع: النمــو االجتماعــي العاطفــي، 
وضعــت معلمــات األطفــال الرضــع والفطــم خطًطــا وأنشــطة منفــذة تركــز علــى موضــوع “كل 
شــيء عنــي”. يركــز المحتــوى بشــكل كبيــر علــى تطويــر الهويــة الذاتيــة والشــعور بالــذات. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تضمــن قســم األطفــال الصغــار التركيــز علــى العائــالت. وتتوافــق هــذه الموضوعــات مــع 
ــاء المهــارات والمعرفــة الالحقــة  ــرات األساســية التــي يحتاجهــا األطفــال الرضــع والفطــم لبن الخب

الالزمــة لتنــاول موضوعــات معيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة.
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تطبيــق معيــاري الوطنــي والدراســات االجتماعيــة لمرحلــة أطفــال 
الروضة )4 - 6 سنوات(

تقديــم  يتــم  المبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة  فــي فصــول 
محتــوى الدراســات االجتماعيــة بشــكل أفضــل بوصفهــا 
ــم القائمــة علــى االســتقصاء، والتــي تضــع  جــزًءا مــن تجــارب التعل
اهتمامــات األطفــال فــي صميــم التعلــم. يســتفيد التعلــم القائــم 
علــى االســتقصاء مــن الفــرص الداعمــة للنظــام االجتماعــي وتعلــم 
المفهــوم االجتماعــي. يتضمــن ذلــك تقديــم موضوعــات دراســية 
ومشــاكل  االجتماعــي  والســياق  األطفــال  اهتمــام  علــى  تركــز 
العالــم الحقيقــي فــي محاولــة لربــط التعلــم بالتجــارب الحقيقيــة 

التــي تشــرك األطفــال
)NCSS 2019(

الممارسة األولى

وعــي المعلمــات المهنيــات بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا 
دعــم تعّلمــه. 

الســؤال: مــا هــي المهــام الرئيســة المتعلقــة بمعيــاري الوطنيــة والدراســات 
االجتماعيــة التــي يعمــل عليهــا أطفــال مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال؟

الجــواب: يقــوم األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال بتطويــر الهويــة الذاتيــة 
والهويــة الجماعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقومــون بتطويــر المعرفــة التاريخيــة والثقافيــة للمملكــة 
تتنــاول  الهــدف،  والمهــارات للعيــش بشــكل جيــد داخــل المجتمــع الســعودي. ولتحقيــق هــذا 
معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للوطنيــة والدراســات االجتماعيــة المهــارات المطلوبــة بمــا فــي 
ذلــك معرفــة األحــداث التاريخيــة المهمــة، والشــخصيات الوطنيــة، والجغرافيــا، والتقاليــد الثقافيــة، 

وفهــم حقــوق المــرء ومســؤولياته، وإحســاس متطــور بمــرور الوقــت لفهــم مفهــوم التاريــخ.

ينقسم معياري الوطنية والدراسات االجتماعية إلى أربعة مسارات:

هــذا  يتنــاول  للمجتمــع:  باالنتمــاء  اإلحســاس 
المســار اإلحســاس بالهويــة الــذي يطــوره األطفــال 
بهويــة  اإلحســاس  وتحديــدًا  المجموعــة،  داخــل 
المجموعــة التــي يبــدأ األطفــال فــي تكوينهــا فيمــا 
عندمــا  المحــددة.  والمواقــع  بالثقافــة  يتعلــق 
يبــدأ األطفــال فــي تقديــر خصائــص مجموعتهــم 
وفهمهــا، وتصبــح هــذه الخصائــص مكوًنــا مهًمــا 
الحًقــا  ســيتطور  الــذي  بالــذات  إحساســهم  مــن 
العربيــة  المملكــة  فــي  بالمواطنــة  شــعور  إلــى 

الســعودية. 
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وينقسم هذا المسار إلى مسارين فرعيين:

الهوية. 	

المواطنة. 	

تشمل النقاط الرئيسة ما يلي: 	

هوية المجموعة.	 

االلتزام باألنظمة والقواعد.	 

المشاركة في الممارسات الوطنية.	 
  التاريــخ والثقافــة: يركــز هــذا المســار علــى معرفــة األحــداث التاريخيــة واألنشــطة اإلنســانية  	

والمــوروث الثقافــي المرتبــط بالمجتمــع الســعودي، ســواء أكان فــي الماضــي أم فــي الحاضــر، 
وينقســم هــذا المســار إلــى مســارين فرعييــن:

التاريخ. 	

الموروث الثقافي.  	
  تشمل النقاط الرئيسة ما يلي: 	

فهم عامل مرور الزمن وذلك من خالل التمييز بين الماضي والحاضر.	 

األحداث التاريخية.	 

الموروث الثقافي. 	 
  الجغرافيــا: يتنــاول هــذا المحــور معرفــة األطفــال بالمنطقــة الجغرافيــة التــي يعيشــون فيهــا  	

ويركــز بشــكل كبيــر علــى معرفــة دولــة المملكــة العربيــة الســعودية وخصائصهــا وحدودهــا 
ومواردهــا، واألبنيــة الواقعــة فــي محيطهــم المباشــر والتوســع إلــى مســتوى المعرفــة العامــة 
بمنطقــة الخليــج وموقــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن العالــم، وينقســم هــذا المســار إلــى 

مســارين فرعييــن:

المعرفة الجغرافية. 	

الموارد الطبيعية. 	
  تشمل النقاط الرئيسة ما يلي: 	

الجغرافيا.	 

الموارد الطبيعية.	 

الســوق والمبــادئ  	 لمــكان  المســار معرفــة األطفــال وفهمهــم  يتنــاول هــذا    االقتصــاد: 
إلــى مســارين فرعييــن: المســار  هــذا  االقتصاديــة، وينقســم 

النظم االقتصادية والقوى العاملة. 	

التبادل. 	

  تشمل النقاط الرئيسة ما يلي: 	

العرض والطلب.	 

تبادل السلع والخدمات.	 

استخدام العمالت.	 
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الممارسة الثانية

ــق  ــى هــذه المعــارف مــن أجــل خل ــاء عل ــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبن توظيــف المعلمــات المهني
ــكل طفــل فــي المجموعــة. ــة ل فــرص تعّلمي

تالحظ المعلمات المهنيات وتوثق تعُلم وسلوكيات األطفال.

)إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - 6 سنوات، 20١8 (

يبدأ تخطيط المناهج بالمالحظة والتوثيق والتفكير.

يبــدأ تخطيــط مناهــج األطفــال الرضــع/ الفطــم باكتشــاف المعلمــات، مــن خــالل قيامهــم 
المالحظــة  أن  العلــم  يجــب  طفــل،  كل  لنمــو  الدقيقــة  والمالحظــة  لألطفــال  باالســتماع 
فإنهــن  الدقيقــة،  بالمالحظــة  المعلمــات  تقــوم  عندمــا  رئيســة،  تدريــس  مهــارة  هــي 
المرتبطــة  للمعانــي  خلقهــم  وكيفيــة  باكتشــافاته  طفــل  كل  قيــام  كيفيــة  يكتشــفن 
“ اآلخريــن  مــع  والتفاعــل  اللعــب  خــالل  مــن  يومــي  بشــكل  يعيشــونها  التــي   باللحظــات 

.)California Department of Education, 2012, 26).

إرشادات للمعلمة
يعتبــر التوثيــق ركيــزة أساســية فــي عمليــة المالحظــة، إن التوثيــق يســاعد المعلمــات فــي القيــام 
بالتخطيــط ألفضــل الممارســات اآلتيــة فــي ســبيل تعلــم الطفــل. إن التوثيــق يوجه عمليــة التخطيط 
المرتقبــة  باألفعــال  التنبــؤ  المعلمــات  تســتطيع  التوثيــق  وبهــذا  الدراســية،  للمناهــج  الفعــال 
والمحتملــة مــن كل طفــل، وفيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي يمكــن للمعلمــة مــن خاللهــا التوثيــق:

بعــض  	 )تحمــل  المعلمــة  وتســمعها  تراهــا  التــي  لألحــداث  المكتوبــة  الســجالت  اســتخدم   
فــوري  المالئمــة وبشــكل  المالحظــات  لتســجيل  المالحظــات معهــم  المعلمــات بطاقــات 

حدوثهــا(. وقــت 

 دعم السجالت المكتوبة بالصور والفيديوهات لتوثيق حدث واحد أو سلسلة من األحداث. 	

 يعــد اســتخدام النهــج القائــم علــى االســتقصاء اســتراتيجية ناجعــة ومفيــدة لتدريــس المهــارات 
والمفاهيــم المرتبطــة بمعيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة. ويجــب العلــم بأنــه فــي أثنــاء 
الوثائــق  اســتخدام  مــن  التأكــد  ينبغــي  وتنفيذهــا،  االســتقصاء  لموضوعــات  بالتخطيــط  القيــام 
لتوثيــق مســتوى تقــدم األطفــال وتغييــر اهتماماتهــم )راجعــي الدليــل رقــم 9 لمعرفــة النصائــح 

بالتوثيــق(. المتعلقــة  واألدوات 

أدوات المعلمة
 قائمة التدقيق والرصد المتعلقة بالمالحظة: معياري الوطنية والدراسات االجتماعية.

 يتمكــن األطفــال مــن معرفــة اســم دولتهــم ومدينتهــم وحيهــم عنــد العثــور عليهــم فــي  	
الخريطــة.

ت 
شادا

إر
للمعلمــة:

ت 
أدوا

المعلمة:
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يســتطيع األطفــال النظــر إلــى صــور مدنهــم/ أحيائهــم التــي التقطــت فــي الماضــي ويقارنونهــا  	
بالوقــت الراهــن الــذي يعيشــون فيــه.

يســتطيع األطفــال تحديــد المشــاكل التــي تتعــرض لهــا المدينــة التــي يعيشــون فيهــا والتوصــل  	
إلــى حلــول لهــا.

يستطيع األطفال الحفاظ على بيئة الصف الدراسي التي يعيشون فيها لتكون نظيفة. 	

يتمكن األطفال من الحديث عن عملية إعادة التدوير وغرس األشجار. 	

يتمكن األطفال من وصف مشاعرهم تجاه وطنهم ووالئهم لهذا الوطن. 	

يستطيع األطفال إدراك أن بالدنا يحكمها ملك ويعرفون اسمه. 	

يســتطيع األطفــال وصــف العلــم الخــاص بالدولــة واألماكــن التــي يرفــع فيهــا العلــم واآلداب  	

والســلوكيات المتعلقــة بالعلــم )أي عــدم قلبــه رأًســا علــى عقــب(.

يستطيع األطفال ترديد النشيد الوطني. 	

يســتطيع األطفــال تحديــد الرمــوز واألرقــام المختلفــة الموجــودة علــى عملــة الدولــة وتصميــم  	
العربيــة  المملكــة  عملــة  مقارنــة  أيضــا  ويســتطيعون  بهــم،  الخاصــة  المعدنيــة  العمــالت 

الســعودية بالعمــالت المختلفــة مــن البلــدان األخــرى

)وزارة التعليم المملكة العربية السعودية 2020(

الوطنــي  )إطارالمنهــج  والمجتمعيــة  األســرية  العالقــات  ببنــاء  المهنيــات  المعلمــات  تقــوم 
.)38  ،20١8 ســنوات،   6 الميــالد-  مــن  لألطفــال 

لتشــجيع  طريقــة  بوصفهــا  التاليــة  الوالديــن  رســالة  اســتخدام  يمكنــك  للمعلمــة:  مالحظــة 

العائــالت علــى استكشــاف ثقافــة مجتمعاتهــم مــع أطفالهــم. فكــري فــي إرســال هــذه الرســالة 

إلــى المنــزل خــالل الوقــت الــذي تقوميــن فيــه أيًضــا باستكشــاف المجتمــع فــي المدرســة.

أدوات المعلمة
أداة إشراك الوالدين: النشرة التثقيفية لآلباء

اآلباء األعزاء

يحــب األطفــال استكشــاف العالــم مــن حولهــم؛ حيــث يعــد ذلــك إحــدى طــرق تعلمهــم، 
ويمكنــك مســاعدة طفلــك مــن خــالل زيــارة العديــد مــن المتاجــر والمطاعــم واألنشــطة 
التجاريــة فــي منطقتكــم، وهــذه الزيــارات ستســاعد الطفــل علــى فهــم كيفيــة عمــل األشــياء 

ومايفعلــه اآلخــرون، جربــوا هــذه االقتراحــات لتحويــل المهــام الصغيــرة إلــى فــرص تعلــم.

متحف أو معرض فني

 التحدث: ناقشوا مع طفلكم األلوان واألشكال والخامات المختلفة في الفن. 	

ــة لعمــل رســم مســتوحى مــن العمــل  	 ــورق واألقــالم الملون  الفعــل: وفــروا لطفلكــم ال
ــارة. الفنــي بعــد الزي

الحديقة

 التحــدث: اطلبــوا مــن طفلكــم العثــور علــى أصغــر وأكبــر األشــياء فــي الحديقــة مثــال :  	
التحــدث مــع الطفــل عــن األشــجار المحليــة و المتوافــرة فــي الحديقــة.

ت 
أدوا

المعلمة:
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 الفعــل: انطلقــوا فــي رحلــة صيــد مــع طفلكــم للبحــث عــن أشــياء طبيعيــة، مثــل: الحجــارة  	
الصغيــرة أو العصــي أو األوراق المجففــة.

محل البقالة

 التحــدث: راجعــوا مــع طفلكــم األطعمــة التــي تنمــو فــي األرض والتــي تنمــو علــى  	
األشــجار.

 الفعــل: اجعلــوا طفلكــم مســؤواًل عــن قائمــة التســوق. اعثــروا علــى مــا تحتاجونــه مًعــا  	
وقومــوا بشــطب العناصــر مــن القائمــة.

استمتع! ويرجى مشاركتنا أي أماكن أخرى ترغب أنت وطفلك في زيارتها.

الممارسة الثالثة

 تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.
تستخدم المعلمات المهنيات معرفة المحتوى بالموضوع لبناء منهج هادف وتوفير فرص 

تعلم هادفة لألطفال )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد- 6 سنوات، 20١8(

  هل تعلمين؟ 

أن “التعلــم االجتماعــي الداعــم” هــو نهــج يمكنــك اتباعــه لخلــق منــاخ إيجابــي مــن الدعــم 
والتعــاون فــي غرفــة الصــف، فالتعلــم االجتماعــي الداعــم يشــكل اســتراتيجية مهمــة 
لمســاعدة األطفــال فــي التعــرف علــى األنظمــة االجتماعيــة – والبدايــة تكــون مــن خــالل 
التجــارب اليوميــة فــي غرفــة الصــف، ومــع العلــم أن نهــج التعلــم االجتماعــي الداعــم تــم 
تطويــره فــي األســاس بوصفــه منهًجــا بديــاًل للتهذيــب وتعليــم االنضبــاط، فإنــه ال يتعلــق 
فــي المقــام األول بالتهذيــب واالنضبــاط علــى اإلطــالق؛ فهــذا النهــج يعكــس توجهــًا 

عامــًا فــي غرفــة الصــف. 

  هل تعلمين؟ 

إلــى  أنــه يمكــن تقســيم تعلــم الدراســات االجتماعيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
مكونيــن:

النظــم االجتماعيــة: هــي األعــراف والقيــم واإلجــراءات التــي تؤثــر فــي العالقــات  	

فــي حياتنــا اليوميــة، بالنســبة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال، فهــي 
ــة تنــوع األشــخاص والثقافــات، وإدراك األدوار التــي يلعبهــا األشــخاص  تشــمل تجرب
فــي المنــزل وفــي المجتمــع، وفهــم الحاجــة إلــى قواعــد المجموعــة والتوقعــات، 
ورؤيــة دورهــم فــي المجتمــع، وفــي المنــزل، والمدرســة، وبوصفــه مواطًنــا فــي 
العالــم، يتماشــى هــذا المكــون مــع المســار األول مــن معيــاري الوطنيــة والدراســات 

االجتماعيــة لمعاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة وهوالشــعور باالنتمــاء للمجتمــع.
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أدوات المعلمة
 التعلــم االجتماعــي الداعــم: هنــاك أربــع خطــوات لتحقيــق النجــاح المأمــول مــن خــالل تطبيــق نهــج 

“التعلــم االجتماعــي الداعــم” فــي غرفــة الصــف الخــاص بــك.
١.  تقديــر المعلمــة لجميــع ومختلــف وجهــات النظــر فــي غرفــة الصــف، ويشــمل هــذا التقديــر 
جميــع األطفــال، وهــو األمــر الــذي يســهم فــي خلــق اإلحســاس باالنتمــاء للمجتمــع، ويتطلــب 
“التعلــم االجتماعــي الداعــم” مــن المعلمــات التعاطــف مــع جميــع األطفــال وتبنــي وجهــات النظــر 
المختلفــة التــي يطرحونهــا. علــى ســبيل المثــال: يمكــن للمعلمــات أن يســألن أنفســهن، “مــا هــي 
الطريقــة التــي أحــب أن يتــم معاملتــي بهــا إذا كنــت فــي موقــف الشــخص الــذي يتبنــي وجهــة نظــر 
ــي يطرحهــا  ــي وجهــات النظــر المختلفــة الت ــى المعلمــات تبن ــك ينبغــي عل مختلفــة؟” ووفقــا لذل

جميــع األطفــال.
وفيمــا يلــي مثــال يبيــن كيفيــة تبنــي جميــع وجهــات النظــر المختلفــة: عندمــا يقــوم أحــد األطفــال 
بتصــرف عدوانــي ضــد طفــل آخــر، قــد يكــون شــيئا بديهيــًا إلقــاء اللــوم والتفاعــل مــع األطفــال، ليــس 
بوصفهــم أفــراًدا بصفــة شــخصية ولكــن بطبيعــة األدوار التــي يقومــون بهــا فــي الحــدث كونهــم 
ضحايــا، مثــل: الطفــل الــذي تــم االعتــداء عليــه؛ أو معتــدي، مثــل: الطفــل الــذي قــام باالعتــداء علــى 
الطفــل اآلخــر. وهــذا يعنــي أن المعلمــة تقــوم بالتركيــز فــي الغالــب علــى مشــاعر الطفــل الضحيــة، 
وقــد ال تتبنــى أخــذ مشــاعر المعتــدي وهــو الطفــل الــذي قــام باالعتــداء فــي االعتبــار. فــي نهــج 
“التعلــم االجتماعــي الداعــم”، يجــب أن تــدرك المعلمــات أن الطفــل الــذي يتصــرف بشــكل عدوانــي 

ت 
أدوا

المعلمة:

 المفاهيــم االجتماعيــة: تشــمل مجــاالت الموضوعــات المرتبطــة عــادة بالدراســات  	
االجتماعيــة فــي المراحــل الدراســية الالحقــة، وهــي تركــز فــي مرحلــة ريــاض األطفــال 

علــى الجوانــب اآلتيــة:

التاريــخ: يركــز علــى تسلســل األحــداث؛ حيــث أصبــح األطفــال قادريــن  	
وتتنــاول  المســتقبل.  وتوقــع  الماضــي  تذكــر  علــى  متزايــد  بشــكل 
معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للتاريــخ والثقافــة أيًضــا فهــم األحــداث 

الثقافيــة المرتبطــة بالســياق الســعودي.
الجغرافيــا: تركــز علــى المواقــع وعالقتهــا ببعضهــا البعــض، ومفاهيــم  	

االتجــاه والمســافة، والتعــرف علــى حيــاة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
أجــزاء أخــرى مــن العالــم. وتتنــاول مجموعــة معاييــر التعلــم المبكــر 
النمائيــة، الجغرافيــا علــى وجــه التحديــد مــوارد وخصائــص المملكــة 
العربيــة الســعودية وتعــرف األطفــال علــى محيطهــم المباشــر وكذلــك 

المنطقــة والعالــم األوســع الــذي يعيشــون فيــه.
االقتصــاد: يــزّود األطفــال بالمفاهيــم األساســية للمــال وكيــف يعمــل  	

بوصفــه أساًســا للمعامــالت البشــرية والترابــط بينهــم، وتشــمل معاييــر 
القــوى  علــى  يركــز  الــذي  أيًضــا  االقتصــاد  النمائيــة  المبكــر  التعلــم 

العاملــة.
تذكــري: يجــب أن ينتقــل التعلــم عــن النظــم والمفاهيــم االجتماعيــة مــن الوعــي الذاتــي 

إلــى الوعــي باآلخــر، ومــن التجــارب الملموســة والمألوفــة إلــى الفهــم المعقــد 

)Epstein, 2014(.
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يتعــرض لــألذى أيًضــا، ويعــد عنــاق المعلمــة للطفليــن بذراعيهــا، وهــو العنــاق الــذي يشــمل كاًل مــن 
الطفــل الــذي قــام باالعتــداء والطفــل الضحيــة علــى حــد ســواء، وهــي طريقــة جيــدة للمســاعدة 

فــي حــل المشــكلة التــي تعــرض لهــا الطفــالن ودعــم احتياجاتهمــا.

٢.  العالقــات فــي المجتمــع لهــا األســبقية علــى مــا قــد تــم التخطيــط لــه مســبقا؛ حيــث 
يتطلــب “نهــج التعلــم االجتماعــي الداعــم” االلتــزام بالعالقــات المرتكزة على أســاس مــن التعاطف 
واالحتــرام المتبــادل علــى كل المســتويات -األطفــال مــع األطفــال، واألطفــال مــع المعلمــات، 
والمعلمــات مــع األطفــال والمعلمــات مــع أقرانهــن مــن المعلمــات، واإلدارييــن مــع المعلمــات،... 
ومــا إلــى ذلــك- عندمــا تتعهــد وتلتــزم المعلمــات بترســيخ العالقــات اإليجابيــة، فهــذا يعنــي أنهــن 

قــد يقمــن باالضطــرار إلــى وضــع التخطيــط المســبق جانًبــا لمعالجــة االحتياجــات األكثــر أهميــة.

ــل  ــة للعالقــات: عندمــا يقــوم أحــد األطفــال بتعطي ــة وضــع األولوي ــن كيفي ــال يبي ــي مث وفيمــا يل
وقــت ســرد قصــة جماعيــة، فقــد يكــون مــن األســهل ببســاطة إخــراج الطفــل مــن المجموعــة، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن أجــل المســاعدة فــي خلــق شــعور أقــوى بالمجتمــع بيــن جميــع 
األطفــال، قــد تقــرر المعلمــة تنحيــة ســرد القصــة جانًبــا واســتخدام الوقــت الــذي كان مخصصــا 
لســرد القصــة فــي دعــوة األطفــال اآلخريــن للتفكيــر فــي طــرق يمكنهــم مــن خاللهــا مســاعدة 
صديقهــم الــذي كان يمــر بيــوم صعــب، تذّكــري: أن اســتثمار الوقــت فــي خلــق بيئــة اجتماعيــة 
داعمــة ســيؤتي ثمــاره علــى المــدى الطويــل، وذلــك مــن خــالل إنشــاء غرفــة صــف ينعــم فيهــا 

األطفــال بشــعور أنهــم جــزء مهــم مــن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه.

٣.  تــرى المعلمــة األطفــال علــى أنهــم يملكــون القــدرة علــى التغلــب علــى المشــاكل التــي 
يواجهونهــا والنجــاح اجتماعًيــا ســواء علــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي، وتــم بنــاء نهــج 
“التعلــم االجتماعــي الداعــم” علــى أن تتوقــع المعلمــات األفضــل مــن األطفــال، فإنهــن يســمحن 
لألطفــال بإثبــات قدراتهــم واســتثمار إمكانياتهــم، وفــي هــذا الســياق يجــب العلــم بــأن توقــع 
األفضــل ال يعنــي أن تتجاهــل المعلمــات المشــاكل التــي يتعرضــن لهــا، ولكنــه يعنــي تبنــي وجهــات 
نظــر مالئمــة وصادقــة فــي ممارســة نهــج “التعلــم االجتماعــي الداعــم”، تســعى المعلمــات بشــكل 
دؤوب إلــى أن يتعرفــن ويتعلمــن عــن واقــع األطفــال، أيضــا علــى المعلمــات أن يبلــورن مــا يقمــن 

بتعلمــه فــي أفضــل صــورة ممكنــة”.

وفيمــا يلــي مثــال يبيــن كيفيــة توقــع أن يكــون األطفــال ناجحيــن اجتماعًيــا: تتجنــب المعلمــات 
علــى  اللــوم  إلقــاء  المعلمــات  وترفــض  “عنيــد”،  أو  “أنانــي”  مثــل:  تســميات معينــة،  اســتخدام 
المشــاكل التــي يثيرهــا األطفــال، فبــداًل مــن ذلــك تقــوم المعلمــات برصــد مــا قــد يعيــق الطفــل 
التبــاع الســلوك المرغــوب فيــه، مثــل: الحركــة أو الترتيــب المــادي لغرفــة الصــف. إذا كان األطفــال 
يتعرضــون للصراعــات بشــكل متكــرر، فقــد تبحــث المعلمــات عــن عــدد األلعــاب المتاحــة، ســواء 
ــا، أو مــا إذا كانــت أنمــاط تحــرك األطفــال داخــل  كانــت الغرفــة صاخبــة جــًدا أو مشــغولة جــًدا بصرًي

الصــف تتعــارض مــع قدرتهــم علــى االســتمرار فــي النشــاط دون انقطــاع.
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لطــرح  االســتعداد  بســلوك  األطفــال  مــع  تفاعالتهــن  فــي ســياق  المعلمــات  تنخــرط   .4
األســئلة والميــل إلــى التحــدث، ويتطلــب نهــج “التعلــم االجتماعــي الداعــم” مــن المعلمــات 
االنخــراط فــي المواقــف التــي يتعرضــن لهــا بأســلوب منفتــح وقــادر علــى طــرح التســاؤالت والحــرص 
علــى االنخــراط فــي اتصــال صــادق وحقيقــي مــع األطفــال. وهــذا يعنــي االســتماع إلــى األطفــال 
باهتمــام ومنحهــم القــدرة علــى التحــدث، واســتغالل الوقــت للســماح لألطفــال الذيــن قــد ال 
يتــم تطويــر مهاراتهــم اللغويــة بشــكل كامــل للتعبيــر عــن مشــاعرهم، تعــرف المعلمــات الالتــي 
يســتخدمن نهــج “التعلــم االجتماعــي الداعــم” فــي تفاعلهــم مــع تعــرف متــى يســتطيع األطفــال 

فهــم أنفســهم، فاألطفــال ال يحتاجــون  اللجــوء إلــى الدفــع أو الصــراخ.

وفيمــا يلــي مثــال يبيــن كيفيــة االســتماع لمســاعدة األطفــال فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم: فــي كثير 
مــن األوقــات قــد ال يعــرف األطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلحبــاط أو الغضــب أو يقومــون بضــرب أو 
دفــع غيرهــم مــن األطفــال البديــل الــذي قــد يلجــؤون إليــه بــداًل مــن التصرفــات غيــر المرغــوب 
فيهــا، ويمكــن للمعلمــات تطويــر لغتهم الخاصــة لبناء فهم مبكر للمفاهيم المهمة والمصطلحات 
واســتخدامها فــي أثنــاء مشــاركتهن فــي محادثاتهــن مــع األطفــال الذيــن قــد يواجهــون يوًمــا صعًبــا 
أو يقومــون بتصرفــات غيــر مرغــوب فيهــا، كالســابق ذكرهــا. فحتــى األطفــال الصغــار يمكنهــم تعلــم 
اســتخدام كلمــات ومصطلحــات بســيطة، مثــل: “مســاحتي” أو فهــم الحاجــة إلــى تعاطــف بعضهــم 

.)Hall & Rudkin, 2017).البعض

أدوات المعلمة
 استراتيجيات التدريس للتعرف على أدوار المجتمع:

خلق فرص لألطفال للتعرف على األدوار المجتمعية المختلفة والتمثيل بها:

البدء بالبناء على االهتمامات األولية في العالقات داخل أسرهم. 	

الحدائــق،  	 وأدوات  المنزليــة،  واألدوات  المالبــس،  توفيــر  التمثيلــي:  للعــب  توفيرمــواد 
ذلــك. إلــى  ومــا   ... المكتبيــة،  والمعــدات 

 هل تعلمين؟ 

األدوار األولــى التــي يتعلمهــا األطفــال الصغــار هــي تلــك التــي يمارســها أفــراد أســرهم - 
أواًل داخــل المنــزل ثــم فــي الخــارج )أي األدوار المهنيــة، ... ومــا إلــى ذلــك(. وفــي وقــت 
الحــق مــع توســع عالمهــم، ســيصبح لــدى األطفــال فضــول و شــغف بشــأن الخدمــات 
التــي يقدمهــا األشــخاص اآلخريــن خــارج أســرهم،، )مثــل: األطبــاء ورجــال اإلطفــاء وأصحاب 
المتاجــر، ... ومــا إلــى ذلــك(. المــواد والخبــرات داخــل وخــارج غرفــة الصــف يمكــن أن تدعــم 

أطفــال مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال فــي تعلــم األدوار المجتمعيــة.

ت 
أدوا

المعلمة:
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الحديث عن األدوار التي يلعبها أفراد األسرة خارج المنزل. 	

صنــع كتــاٍب فــي غرفــة الصــف يحتــوي علــى صــور لعائــالت األطفــال الذيــن يــؤدون أدواًرا  	
مختلفــة )اطلبــي مــن األطفــال التحــدث عــن صورهــم وتســجيلها(.

دعــوة أفــراد األســرة لزيــارة الروضــة للتحــدث عــن أدوارهــم، وتشــجيعهم علــى إحضــار المــواد  	
والتحــف لألطفــال الستكشــافها.

بنــاء وتوســيع دائــرة اهتمــام األطفــال حــول األدوار المختلفــة فــي المجتمــع األوســع المحيــط  	
بهــم.

دعــوة أفــراد المجتمــع لزيــارة الصــف وجلــب أدوات عملهــم لألطفــال لفحصهــا. )التدريــب  	
العملــي(.

اإلنطــالق فــي نزهــات فــي الحــي واإلشــارة إلــى األشــخاص الذيــن يــؤدون مهاًمــا مختلفــة أو  	
تصويرهــم )بنــاء منــزل، بيــع البقالــة، قيــادة شــاحنة(، الحًقــا اســتخدمي الصــور لمناقشــة أســئلة 
األطفــال واهتماماتهــم بمزيــد مــن العمــق )أنشــئي خريطــة موضــوع مــع األطفال أو شــاركيهم 
فــي مناقشــة -)مــا الــذي نعرفــه، ومــاذا نريــد أن نعــرف، ومــاذا تعلمنــا( – وذلــك مــع تســجيل 

ردودهم على ورقة الرسم البياني.

القيــام بإحضــار المــواد مــن المشــي أو الرحــالت الميدانيــة )أكيــاس التســوق، واإليصــاالت،  	
وتذاكــر الحافــالت، والخرائــط، ... ومــا إلــى ذلــك( لتضمينهــا فــي مركــز اللعــب الدرامــي.

دمــج التعلــم عــن األدوار المجتمعيــة فــي جميــع أنحــاء غرفــة الصــف، مثــل: الكتــب فــي منطقــة  	
القــراءة، وأدوات التمثيــل فــي منطقــة المكعبــات، والمــواد الطبيعيــة فــي مجــال العلــوم، 

وغيرهــا مــن الوســائل.
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  هل تعلمين؟ 

 أن أطفــال مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال يعرفــون أشــياء كثيــرة عــن االقتصــاد، 
ــة أدوار أفــراد األســرة وغيرهــم فــي المجتمــع، يقــوم األطفــال  وذلــك مــن خــالل مراقب
بتطويــر األفــكار األساســية حــول المعاملــة بالمثــل، بمــا فــي ذلــك القيــام بتبــادل األمــوال، 
يمكــن أن يســاعد توجيــه الكبــار األطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة علــى البــدء فــي 

التفكيــر فــي الروابــط التــي تكمــن وراء النظــام االقتصــادي للمجتمــع.

أدوات المعلمة
 استراتيجيات التدريس لتعلم االقتصاد:

توفيــر المــواد وأدوات التمثيــل حتــى يتمكــن األطفــال مــن دمــج األمــوال وتبــادل الســلع  	
الدرامــي. لعبهــم  فــي  والخدمــات 

إلــى متجــر 	  الذهــاب  النموذجيــة، مثــل:  العائليــة  الخبــرات  االســتفادة مــن 
الدفــع للطبيــب أو جليســة األطفــال، أو شــراء أحذيــة جديــدة. البقالــة، أو 

األخــرى 	  الصغيــرة  واألشــياء  والخــرز  والصخــور  الــورق  مــن  شــرائط  توفيــر 
وهميــة. كأمــوال  الســتخدامها  المدرســة  قبــل  مــا  عمــر  فــي  لألطفــال 

عندما تتفاعلين مع األطفال في أثناء اللعب  	

آخــر لمســاعدة 	  إلــى  التعليقــات وطــرح األســئلة مــن حيــن  بإبــداء  قومــي 
األطفــال علــى التفكيــر فــي مبــادئ اقتصاديــة بســيطة، مثــل: العالقــة بيــن 
العمــل والمــال. علــى ســبيل المثــال، قــد تســألين، “كــم ســأدفع إذا طلبــت 

الســلطة الكبيــرة بــداًل مــن الصغيــرة؟”

عندما تقرئين كتًبا تتضمن قصًصا عن أشخاص يشترون ويبيعون أشياء، 	 

ت 
أدوا

المعلمة:
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 أدوات المعلمة
 استراتيجيات لتنمية اإلحساس بالوقت:

لعــب ألعــاب التسلســل فــي أوقــات المجموعــات. )اطلبــي مــن األطفــال القيــام بحركتيــن  	
مــع  نفســه  الشــيء  افعلــي  كتفيــك.  علــى  اضغــط  ثــم  أذنيــك،  علــى  أواًل  “انقــر  بالترتيــب  

األصــوات(.

اســتخدمي تمثيــالت ملموســة )مثــل: الكتــب واألعمــال الفنيــة واألناشــيد( لتوعيــة األطفــال  	
بالماضــي البعيــد والمســتقبل البعيــد، قــد تشــجعهم صــور الوســائط بالمثــل علــى التفكيــر 
ــر  ــات غي ــاس قــوى خارقــة، والســفر فــي مركب ــك الن فــي اإلعــدادات المســتقبلية؛ حيــث يمتل
عاديــة، واســتخدام معــدات رائعــة لتحقيــق أهدافهــم. تحدثــي عــن الشــخصيات الموجــودة فــي 
القصــص التــي تتميــز بســفن الفضــاء أو الروبوتــات أو المنــازل والمركبــات ذات المظهــر الغريــب، 

وقارنــي حياتهــم مــع الحيــاة اليــوم.

اســتخدام وتشــجيع األطفــال علــى اســتخدام مفــردات تعبــر عــن الوقــت وتسلســل الكلمــات،  	
ابدئــي بمصطلحــات، مثــل: قبــل وبعــد، األول واألخيــر، أمــس وغــًدا؛ تضميــن هــذه المفــردات 

فــي اللغــة المحليــة لمتعلمــي اللغــة المزدوجــة.

ت 
أدوا

المعلمة:
  هل تعلمين؟ 

يرتبــط فهــم األطفــال للتاريــخ ارتباًطــا وثيًقــا بأفكارهــم حــول الوقت،فــي البدايــة هــو فهــم 
شــخصي للغايــة، مرتبــط بأحــداث فــي حياتهــم اليوميــة، ومــع ذلــك، فــي مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة وريــاض األطفــال المتأخــرة، يبــدأ األطفــال بتطبيــق المنطــق لفهــم الوقــت، 
إنهــم يعرفــون أن الوقــت يتحــرك إلــى األمــام، وهــم قــادرون علــى النظــر إلــى الــوراء، 
وفهــم أن الماضــي والحاضــر يمكــن أن يؤثــرا فــي المســتقبل، إن معرفــة بعــض المفــردات 
)مثــل: قبــل وبعــد، األول واألخيــر، ثــم وبعــد ذلــك( تمّكــن األطفــال مــن فهــم الوقــت 

والتحــدث عنــه.



31
دليــل الوطنيــة الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســامية|  أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم 

31المبكــر النمائيــة  )٠- ٦( ســنوات

اقرئي مقال بعنوان: اإلحساس بالمكان :الجغرافيا البشرية في فصول الطفولة المبكرة

أدوات المعلمة
 استراتيجيات التدريس لتعلم الجغرافيا الطبيعية:

التحــدث مــع األطفــال عــن األماكــن المألوفــة لهــم ولعائالتهــم فــي المجتمــع، مثــل: المنــازل،  	
أماكــن  البقالــة،  المطاعــم، محــالت  المــدارس،  المكتبــات والمتاحــف،  الحدائــق،  المســاجد، 

النقــل العــام.

القيام بجولة في أنحاء المدرسة للعثور على مواقع مهمة في المبنى. 	

التجول في الحي واإلشارة إلى المعالم المرتبطة بحياة األطفال اليومية. 	

مســاعدة األطفــال علــى رســم خرائــط بســيطة لغرفــة الصــف أو المدرســة أو الحــي )بمــا فــي  	
ذلــك األبــواب والنوافــذ والملعــب والمقاعــد والمتاجــر... ومــا إلــى ذلــك(.

القيــام بعــرض خريطــة للمجتمــع فــي منطقــة المكعبــات وتشــجيع األطفــال علــى إعــادة إنشــاء  	
الحــي باســتخدام المكعبــات وغيرهــا مــن أدوات التمثيــل، مثــل: مركبــات، الفتــات، أشــخاص.

  هل تعلمين؟ 

يتكــون تخصــص الجغرافيــا مــن مجاليــن فرعييــن رئيســين: الجغرافيــا الطبيعيــة والجغرافيــا 
البشــرية، فــي حيــن أن الجغرافيــا الطبيعيــة هــي دراســة البيئــة الطبيعيــة، أمــا الجغرافيــا 
ــا البشــرية  ــة، مــع الجغرافي ــن البشــر وبيئتهــم الطبيعي البشــرية فهــي دراســة العالقــة بي

كإطــار عمــل، يتحــول التركيــز ليشــمل اإلحســاس الجغرافــي بالمــكان. 

)Brilliante and Mankiw 2015(

ت 
أدوا

المعلمة:

  هل تعلمين؟ 

ُتظهــر األبحــاث أنــه يمكــن لألطفــال الصغــار تعلــم مفاهيــم الجغرافيــا الطبيعيــة بشــكل 
أفضــل مــن خــالل قــراءة الخرائــط وتحديــد المواقــع والمعالــم المألوفــة والتعــرف علــى 
الســمات البــارزة فــي المناظــر الطبيعيــة، يمكــن للمعلمــات مســاعدة األطفــال علــى 
ومــاذا  يذهبــون  أيــن   - اليوميــة  بتجاربهــم  البــدء  خــالل  مــن  الجغرافيــا  فــي  االنخــراط 

يفعلــون- قبــل التفــرع إلــى مجموعــة واســعة مــن األماكــن والميــزات.

)Epstien, 2014(.
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اســتخدام الكتــب والصــور واألعمــال الفنيــة واألحاجــي ... ومــا إلــى ذلــك؛ لربــط أماكــن األطفــال  	
بمــا يتجــاوز خبرتهــم الخاصــة أو الحــي المباشــر. القيــام بتضميــن نمــاذج للمنــازل واألطعمــة 

والمالبــس والمعالــم والمــوارد الطبيعيــة.

توفيــر الكثيــر مــن المــواد وأنــواع الخرائــط لألطفــال للقيــام باستكشــافها بمــا فــي ذلــك نمــاذج  	
مــن الكــرات األرضيــة والخرائــط الجويــة والبوصلــة ... ومــا إلــى ذلــك. 

تحديــد الجهــات األصليــة ) شــمال / جنــوب / شــرق / غــرب ( ووضعهــا كعالمــات داخــل غرفــة  	
الصــف

أدوات المعلمة
 إنشاء بيئات غرفة الصف التي تدعم اإلحساس بالمكان:

يمكن للمعلمات تنفيذ األفكار التالية لبناء شعور األطفال بالمكان:

مــا يمكنــك فعلــه: إشــراك األطفــال فــي اتخــاذ القــرارات عنــد تطويــر أو إعــادة ترتيــب مراكــز  	
لتقويــة  التعليميــة  المراكــز  فــي  المــواد  عــن موقــع  بالتعبيــر  لهــم  الســماح  الصــف؛  غرفــة 

باالنتمــاء. شــعورهم 

لألطفــال  	 ملــك  والمــواد  المســاحة  أن  فكــرة  الفعــل:  هــذا  أهميــة  هــي  مــا 
لألطفــال  العاطفــي  االرتبــاط  تعــزز  بترشــيد-  اســتخدامها  علــى  -وتشــجيعهم 

بهــم. المحيطــة  بالمســاحة 
مــا يمكنــك فعلــه: جعــل األطفــال يرســمون الفتــات فــي غرفــة الصــف تخبــر اآلخريــن بمــكان  	

وجــود األشــياء وكيفيــة مشــاركة الجميــع المــواد.
مــا هــي أهميــة هــذا الفعــل: تنقــل البيئــة رســائل مهمــة؛ تشــير المــواد التــي ال  	

يمكــن الوصــول إليهــا إلــى أنهــا “محظــورة” بحيــث يصبــح األطفــال أكثــر اعتمــاًدا 
وتفاعــاًل مــع المعلمــة بــداًل مــن االســتقاللية والتعــاون مــع أقرانهــم.

أقرانهــم  	 مــع  المشــتركة  األنشــطة  تذكــر  فــي  األطفــال  مســاعدة  فعلــه:  يمكنــك  مــا 
والمعلمــات مــن خــالل تجميــع صــور الفصــل مًعــا لعمــل كتــب لألطفــال يلعبــون فــي مســاحات 

غرفــة الصــف.

مــا هــي أهميــة هــذا الفعــل: االســتذكار والتفكيــر فــي األنشــطة الســابقة القائمة  	
علــى المشــروع، والتــي يستكشــف فيهــا األطفــال ويتفاعلــون مــع أقرانهــم والبيئــة 

المحيطــة بهــم يســاعدهم علــى تطويــر اتصــال أعمــق بالمــكان واألشــخاص.

ت 
أدوا

المعلمة:

 هل تعلمين؟ 

 أن تطويــر اإلحســاس بالمــكان يتيــح لألطفــال معرفــة أنهــم ينتمــون إلــى العالــم المــادي 
ــن، بينمــا يمكــن  ــم االجتماعــي والثقافــي الــذي يشــاركونه مــع اآلخري مــن حولهــم والعال
للمعلمــات تنظيــم غرفــة الصــف لتشــجيع األطفــال علــى االســتقالل والحصــول علــى 

ــا اإلحســاس بالمــكان. مــواد اللعــب، كمــا يمكــن أن يعــزز ترتيــب الغرفــة أيًض
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مــا يمكنــك فعلــه: تضميــن صــوًرا للعائــالت )علــى ســبيل المثــال: أدوات التمثيــل فــي منطقــة  	
اللعــب/ المنــزل الدرامــي أو فــي كتــب منزليــة الصنــع عــن األطفــال وعائالتهــم فــي المنــزل( 

لمــد جســور التواصــل بيــن المنــزل والروضــة، ورســم العديــد مــن أنــواع الشــجرات العائليــة.

ما هي أهمية هذا الفعل: عرض هذه الصور يدل على قبول أسرة كل طفل. 	

مــا يمكنــك فعلــه: خلــق شــعور باألمــان. تصميــم مســاحات شــخصية وحميمــة، بمــا فــي ذلــك  	
الزوايــا االركان فــي الداخــل والخــارج، لمســاعدة األطفــال علــى فهــم العالقــات المكانيــة.

ــام المنبثقــة، والمقاعــد  	 ــرة، والخي ــق الكبي ــة هــذا الفعــل: الصنادي مــا هــي أهمي
التــي تتســع لطفــل أو طفليــن تســاعدهم فــي الحصــول علــى بعــض  الصغيــرة 

االســتقاللية فــي بيئتهــم.

 )Brilliante and Mankiw 2015(.

اقرئي مقال بعنوان: اإلحساس بالمكان :الجغرافيا البشرية في فصول الطفولة المبكرة

أدوات المعلمة
 المشروعات/ التعلم القائم على االستقصاء لدعم اإلحساس بالمكان:

ــا البشــرية والشــعور بالمــكان، اســألي  ــى االســتقصاء لتدريــس الجغرافي ــم عل الســتخدام نهــج قائ
نفســك األســئلة التاليــة:

ماذا يريد األطفال أن يعرفوا؟ 	

ما األماكن التي يرغبون باستكشافها؟ 	

ما هي األماكن المألوفة لألطفال في المجتمع؟ 	

مــا هــي الجوانــب األخــرى لتلــك األماكــن التــي يمكــن لألطفــال استكشــافها لتطويــر معرفــة  	
أعمــق حــول مناطــق معينــة مــن مجتمعهــم؟

مــا هــي المــوارد المحليــة المتاحــة )مثــل: الخبــراء والمــواد(؟ ومــا هــي األســئلة التــي قــد  	
عنهــا؟ األطفــال  يطرحهــا 

ت 
أدوا

المعلمة:

 هل تعلمين؟ 

يمكنــك أيًضــا تنميــة شــعور األطفــال بالمــكان مــن خــالل التخطيــط لمشــروعات/ التعلــم 
القائــم علــى االســتقصاء عــن بيئتهــم المحليــة. يمكنــك بــدء االســتقصاء بالتحــري وتشــجيع 
األطفــال لمشــاركة مــا يريــدون معرفتــه عــن العالــم مــن حولهــم. مــا هــي اهتماماتهــم؟ 

مــا الــذي يتســاءلون عنــه؟
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بمجــرد إجابتــك علــى هــذه األســئلة، وتحديــد موضــوع مــا، يمكنــك تطويــر خريطــة الموضــوع 
لمســاعدتك فــي التخطيــط لألنشــطة باإلضافــة إلــى االســتعداد لجميــع التوجيهــات المحتملــة 
أو األســئلة واالستفســارات التــي قــد تقودهــا استكشــافات األطفــال. )موضــوع االســتقصاء أو 
الخريطــة االســتقصائية هــو نــوع مــن أنــواع المنظــم المرئــي وهــي إحــدى الطــرق لتمثيــل المفاهيــم 
واألســئلة التــي يطرحهــا أطفــال الفصــل حــول موضــوع مــا باإلضافــة إلــى تنظيــم أفــكارك الخاصــة 

للتخطيــط(.

الدراســية  للمناهــج  والتنفيــذ  التخطيــط  مهــارات  تعميــق  علــى  المهنيــات  المعلمــات  تعمــل 
والدراســات  الوطنيــة  معيــاري  ودعــم  المعرفــة  لزيــادة  االســتقصاء  موضوعــات  باســتخدام 
االجتماعية.)الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة 

الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 20١8، 68-7١(. مــن  لألطفــال 

مالحظــة للمعلمــة فــي أدلــة معاييــر التعلــم المبكــر النمائيــة للنمــو االجتماعــي العاطفــي رقــم 
4 والعمليــات المعرفيــة والمعلومــات العامــة رقــم 6، تتنــاول موضوعــات االســتقصاء العائــالت 
والمجتمــع والثقافــة باإلضافــة إلــى التعــرف علــى األدوار المجتمعيــة المهمــة والمعالــم والتقاليــد 
المفاهيــم  مــن  مفيــدة  مجموعــة  دليــل  لــكل  المناهــج  تخطيــط  إجــراء  يوفــر  الخرائــط.  ورســم 
واألنشــطة واســتراتيجيات التدريــس التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة 
مــن خــالل دمــج المؤشــرات مــن معاييــر التعلــم المبكــر الخاصــة بمعيــاري الوطنيــة والدراســات 
االجتماعيــة فــي أي مــن موضوعــات االســتقصاء الموضحــة فــي الدليليــن 4 أو 6 ، يمكنــك تزويــد 
األطفــال فــي غرفــة صفــك بالتجــارب والدعــم الــذي يحتاجــون إليــه لتحقيــق أهــداف تعلــم معيــاري 
الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة. وفيمــا يلــي الخطــوات الالزمــة للقيــام بتخطيــط المنهــج، والنمــو 
االجتماعــي والعاطفــي لألطفــال. وفضــاًل عــن ذلــك، فقــد تــم تضميــن اقتراحــات حــول كيفيــة 
توســيع نطــاق كل خطــوة فــي عمليــة التخطيــط لدمــج معيــاري الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة 

ــاه. وهــذه االقتراحــات موضحــة أدن
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موقف افتراضي
المعلمــة إيمــان تخطــط لمــا ســيتم فعلــه في األســابيع االفتتاحيــة لرياض األطفال. قــررت المعلمة 
إيمــان تقديــم موضــوع اســتقصاء يركــز علــى األطفــال وعائالتهــم ، يســمى “كل شــيء عنــي”. بعــد 
أن قضــى األطفــال فــي الروضــة بضعــة أســابيع، قــرأت المعلمــة إيمــان كتاًبــا عــن العائــالت وطرحــت 
موضوعــا للنقــاش مــع األطفــال حــول عائالتهــم، وفــي خضــم هــذا النقــاش، قامــت المعلمــة 
إيمــان بتدويــن المالحظــات، وتســجيل التعليقــات، كانــت المناقشــة مفعمــة بالحيويــة؛ حيــث تبــادل 
األطفــال خبراتهــم الشــخصية حــول عائالتهــم وأفــراد أســرهم وتقاليدهــم واألطعمــة المفضلــة 
لديهــم وغيــر ذلــك، كمــا بــدأ األطفــال فــي الحديــث عــن المجتمعــات واألحيــاء التــي يعيشــون فيهــا، 
وبحلــول نهايــة االجتمــاع الصباحــي، كان لــدى المعلمــة إيمــان قائمــة طويلــة مــن الموضوعات التي 
يمكــن طرحهــا كجــزء مــن موضــوع االســتقصاء الخــاص بالعائــالت، بمــا فــي ذلــك بعــض المقترحــات 
ــه،  ــذي يعيشــون في ــد عــن أحيائهــم ومجتمعهــم ال لمســاعدة األطفــال علــى التعــرف علــى المزي
فضــاًل عــن ذلــك، تخطــط المعلمــة إيمــان لدمــج العديــد مــن أهــداف التعلــم الخاصــة بمعيــاري 
الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة حتــى تســاعد األطفــال علــى تطويــر فهــم أكثــر عمقــا بوطنهــم 
وثقافتهــم وتقاليدهــم إضافــة إلــى التاريــخ والجغرافيــا المتعلقيــن بالمملكــة العربيــة الســعودية.

العائــالت  علــى  تســتند  خطــة  لتطويــر  التاليــة  االســتراتيجيات  إيمــان  المعلمــة  اســتخدمت 
لالســتقصاء. موضوًعــا  بوصفهــا  والمجتمعــات 

الخطــوة األولــى: اســتخدمت المعلمــة خريطــة الموضــوع للبــدء فــي تحديــد جميــع مجــاالت 
االســتقصاء الممكنــة التــي يمكــن إدراجهــا كجــزء مــن دراســة العائــالت والمجتمــع موضــوع.

 )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 
الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 20١8، 87(.

موضوع االستقصاء: العائالت
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عندمــا بــدأت المعلمــة فــي القيــام بالتخطيــط لألنشــطة والخبــرات التعليميــة المتعلقــة بموضــوع 
االســتقصاء، فكــرت فــي كيفيــة دعــم األنشــطة للنمــو االجتماعــي والعاطفــي لألطفــال أيًضــا.

الخطــوة الثانيــة: فكــرت فــي بيئــة غرفــة الصــف وكيــف يمكنهــا تخطيــط األنشــطة وتوفيــر المــواد 
فــي جميــع مجــاالت االهتمام.

البيئة التعليمية

منطقــة الفــن واإلدراك الحســي:   مجموعــة متنوعــة مــن مــواد الرســم والطــالء والصلصــال 
والكــوالج إلنشــاء صــور شــخصية وعائليــة ونمــاذج للمنــازل واألبنيــة المجتمعيــة األخــرى، ومــواد 

ذات نهايــات مفتوحــة لصنــع دمــى مــن الجــوارب واألكيــاس الورقيــة.

العائــالت والمســاكن حــول  العائــالت، كتــب مصــورة عــن  الكتــب: كتــب خياليــة عــن  منطقــة 
العالــم، كتــب عــن المملكــة العربيــة الســعودية - جغرافيتهــا وتاريخهــا، كتــب عــن أدوار األشــخاص 

المســاعدين فــي المجتمــع.

منطقــة المكعبــات: أدوات التمثيــل فــي منطقــة المكعبــات لدعــم إبداعــات األســرة والمنــزل 
ــر، بمــا فــي ذلــك عمــل األشــكال الصغيــرة والســيارات والشــاحنات  والمدينــة والقريــة والبحــر والب
وإشــارات الشــوارع. قومــي بتضميــن الــورق ومــواد الكتابــة/ الرســم لألطفــال لتخطيــط ورســم 
مجســمات المكعبــات. عــرض صــور العلــم والمعالــم التاريخيــة المعروفــة )مثــل: قصــر الملــك، 

والمصمــك( وغيــره مــن المعالــم التاريخيــة المختلفــة.

منطقــة اللعــب الدرامــي: تخطــط المعلمــة للبــدء بموضــوع أساســي عــن األعمــال المنزليــة فــي 
منطقــة اللعــب الدرامــي وتضيــف أدوات التمثيــل والمــوارد بمــرور الوقــت لتعكــس تنــوع األســرة 
والتقاليــد القائمــة علــى اهتمامــات األطفــال. تشــمل أدوات التمثيــل التــي تســعى لدعــم معيــاري 

الوطنيــة والدراســات االجتماعيــة الوســائد والســجاد ومعــدات الطهــي التقليديــة.

منطقــة الطبيعــة والعلــوم: الخرائــط ونمــاذج الكــرات األرضيــة، وصــور المنــازل المتنوعــة مــن 
جميــع أنحــاء العالــم والمــواد المفتوحــة لألطفــال لبنــاء نســخ متماثلــة مــن المنــازل فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، وبطاقــات فــرز الصــور، ومجموعــة متنوعــة مــن المــواد الطبيعيــة األصليــة فــي المملكــة 
ليستكشــفها  وغيرهــا(  والتمــور،  النخيــل  وأوراق  والصخــور،  الرمــال،  )مثــل:  الســعودية  العربيــة 

ــة الســعودية. ــات مــن العمل األطفــال، وعين

منطقــة العمليــات المعرفيــة/ اإلدراكيــة: أحاجــي ذات طابــع عائلــي، وصــور لتسلســل شــجرة 
ــط. ــة وأحاجــي الخرائ العائل

ــي يمكنهــا مــن خاللهــا  ــة: تفكــر المعلمــة فــي روتينهــا اليومــي وفــي الطــرق الت الخطــوة الثالث
تقديــم الفــرص علــى مــدار اليــوم، يتضمــن الجــدول اليومــي التالــي األنشــطة والفــرص المالئمــة 
لمســاعدة األطفــال علــى تعميــق فهــم موضــوع االســتقصاء، باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات 

ــاض األطفــال. ــة” لدعــم النمــو االجتماعــي العاطفــي لري “العالمي
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الجدول اليومي

النشاط / الخبرةالروتين 

الوصول.

منطقــة الوصــول تضــم عــرض كبيــر لصــور األطفــال وعائالتهــم.  	
يتــم تصنيــف غــرف األطفــال التــي تتضمــن ســجال يحتــوي علــى 

أســماء األطفــال المكتوبــة وصورتهــم )مفهــوم الــذات(. 

 عنــد وصــول األطفــال، تتــم دعوتهــم لقضــاء بعــض الوقــت فــي  	
تحتــوي  االستكشــاف(  )محطــة  العــرض  طاولــة  حــول  البحــث 
علــى كتــب جديــدة وصــور لعائــالت متنوعــة وممتــدة. تدعــو 
المعلمــة كل طفــل للعثــور علــى شــريك وتصفــح طاولــة العــرض 

ــا )العالقــات مــع األقــران(. مًع

الحلقة الصباحية.

األطفــال  	 مــن  وتطلــب  الصباحــي  االجتمــاع  المعلمــة  تفتتــح 
الذيــن شــاركوا فــي محطــة االستكشــاف أن يخبــروا المجموعــة 
بشــيء أحبــوا النظــر إليــه )العالقــة مــع األقــران، العالقــات مــع 

الكبــار، مفهــوم الــذات، التنظيــم الذاتــي(. 

تبــدأ  	 عائلتــك؟”  أفــراد  هــم  “مــن  جماعــي  مخطــط  إنشــاء   
الذيــن  األشــخاص  جميــع  لمعرفــة  ذهنــي  بعصــف  المعلمــة 
قــد يكونــون فــي أســرة الطفــل )بمــا فــي ذلــك اآلبــاء واألســر 
ذلــك(.  إلــى  ومــا  األليفــة،...  والحيوانــات  واألشــقاء  الممتــدة 
تقــوم المعلمــة بإنشــاء القائمــة الخاصــة بأفــراد األســرة لــكل 
قــام  الذيــن  األســرة  أعضــاء  عــدد  المعلمــة  تحســب  طفــل. 

بذكرهــم.  األطفــال 

 تســأل المعلمــة األطفــال عــن الحــي الــذي يعيشــون فيــه وأيــن  	
بتحديــد األماكــن علــى خريطــة مدينتهــم.  يعيشــون. والقيــام 
ــة أو خريطــة مرســومة بواســطة المعلمــة.  )إمــا خريطــة حقيقي
تقــوم المعلمــة بإشــراك األطفــال فــي المناقشــات عــن طريــق 

طــرح أســئلة عليهــم، مثــل: 

 ما هو اسم حيك؟  	

 ما أكثر شيء يعجبك في حيك؟  	

 من تريد أن يعيش بالقرب من منزلك؟  	

 ماذا ترى في طريقك إلى المدرسة؟  	

 هل لديك أفراد من العائلة يعيشون في مدن أخرى؟  	

 هل زرت مدن أخرى في المملكة؟  	

الســعودية،  	 مــن  ليســوا  الفصــل  فــي  أطفــال  هنــاك  كان  إذا   
تســألهم المعلمــة عــن وطنهــم؟ )التأكيــد علــى أن األشــخاص 
العربيــة  المملكــة  فــي  يعيشــون  مختلفــة  جنســيات  مــن 
الســعودية ووضــع عالمــة علــى الخريطــة فــي البلــدان األخــرى 

األطفــال.  يذكرهــا  التــي 

 تعــرض المعلمــة صــورة للعلــم وتشــرك األطفــال فــي مناقشــة  	
حــول العلــم عــن طريــق طــرح أســئلة، مثــل:

ما هو لونه؟ 	

ما هو شكله؟ 	

ما الذي مكتوب على العلم؟ 	

أين نرى العلم مرفوًعا؟ 	
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مراكز التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة.

وصــور  	 متعــددة  وواقعيــة  خياليــة  كتــب  والكتابــة:  الكتــب 
والتعبيــر  الــذات  )مفهــوم  والمجتمعــات  والمنــازل  للعائــالت 

العاطفــي(. 

 يمارس األطفال كتابة الكلمات التي تبدأ بالحرف “ع”، مثل: 	

علم. 	

عنزة.  	

عسل.   	

 يمارس األطفال كتابة الملصقات على خريطة فارغة.  	

 يتــم وضــع كتــب/ قصــص/ صــور مــع تســميات توضيحيــة تتعلــق  	
للملــك  صــورة  )مثــل:  األطفــال  ليقرأهــا  المركــز  فــي  بالوطــن 
واليــوم  التوحيــد  عــن قصــة  اســمه، وقصــص  مكتــوب عليهــا 

الوطنــي(. 

 كتــب أخــرى تشــمل: )التــراث والثقافــة( وقصــص عــن الصحــراء،  	
ــة مــن الصحــراء” )مدرجــة فــي  مثــل: “شــلبية والثعلــب” و”حكاي
الكتــب المدرســية الوطنيــة( عــن ســباق الجمــال. ُتضــاف كتــب 
عــن المــدن الرئيســة فــي المملكــة والمــدن التاريخيــة والمــدن 

المقدســة.

والبلــدان؛  	 المنــازل  لبنــاء  التمثيــل  أدوات  تشــمل  المكعبــات: 
تعــرض المعلمــة صــوًرا للمعالــم التاريخيــة والمبانــي القديمــة، 
وبنائهــا  الخاصــة  معالمهــم  تصميــم  علــى  األطفــال  وتشــجع 
الحيوانــات  مثــل:  الدعائــم،  )تشــمل  المكعبــات  باســتخدام 

ذلــك(. إلــى  ومــا   ... والمركبــات  الصغيــرة  واألعــالم 

ــازل حــول العالــم ومــواد ذات نهايــات  	 العلــوم: توفيــر صــور للمن
مفتوحــة لألطفــال لبنــاء نســخ طبــق األصــل مــن هــذه المعالــم، 
تقــوم المعلمــة بتضميــن مــواد الرســم والكتابــة لرســم الخطــط 

والمنتجــات النهائيــة. 

 تضــع المعلمــة الكــرة األرضيــة والخرائــط فــي المركــز هل يمكنك  	
وصــف الشــكل واأللــوان المختلفــة علــى الكــرة األرضيــة؟ مــا 
الــذي ترمــز إليــه هــذه األلــوان علــى الخريطــة؟ )أي: يمثــل اللــون 

األزرق المحيطــات والبحــار(.

ما الذي يعيش في المحيطات؟ وأين يعيش الناس؟ 	

هل تستطيع أن تجد السعودية على الكرة األرضية؟ 	

هل يمكنك أن تجد أي محيطات أو بحار بالقرب من بلدنا؟ 	

هل سافرت إلى أي دولة أخرى؟  	

 وضــع أوعيــة مــن مــواد مختلفــة )القــش، الطيــن، المــاء، الحصى،  	
الطيــن،... إلخ( . 

 دعــوة األطفــال لصنــع “الطــوب” باســتخدام القوالــب والمــواد  	
المتوفــرة. فــي وقــت الحــق يمكــن لألطفــال بشــكل جماعــي 
بنــاء كــوخ صغيــر فــي الملعــب باســتخدام الطــوب الــذي صنعــه 

كل طفــل.  
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مراكز التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة.

المــدن  	 تظهــر  خرائــط  عمــل  فــي  األطفــال  المعلمــة  تشــرك 
واألحيــاء والمعالــم ) يمكــن للمعلمــات المســاعدة فــي تســهيل 
ذلــك مــن خــالل إظهــار خرائــط لألطفــال؛ حيــث يمكنهــم تحديــد 

هــذه العناصــر أواًل.

النهايــات  	 ذات  المــواد  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر  الفــن: 
المفتوحــة )مثــل: الطيــن ومــواد الرســم لألطفــال( الســتخدامها 

فــي تكويــن صــور لمنازلهــم وعائالتهــم. )مفهــوم الــذات(. 

ــة ، مثــل التــي تبيــن  	 ــر مــواد لألطفــال لعمــل رســوم جداري  توفي
مناطــق الجــوار. 

)مثــل:  	 مختلفــة،  لكلمــات  مفككــة  كبيــرة  أحــرف  توفيــر   
حروفهــم  الختيــار  األطفــال  ودعــوة  “موطنــي”(  “مملكتــي” 
وتزيينهــا بمجموعــة مــن المــواد، مثــل: ســعف النخيــل وأوراق 
الملونــة/  والحبــال  واألقمشــة  المقطوعــة  والتمــور  الشــجر 

...إلــخ.  الخيــط، 

واألحيــاء والمعالــم )يمكــن للمعلمــات المســاعدة فــي تســهيل  	
عمــل خرائــط فارغــة باللونيــن األزرق والبنــي وإســفنجات ليرســم 

األطفــال فــي األرض والبحــر. 

 دعوة األطفال لعمل أعالمهم بأنفسهم.  	

 توفير صلصال لألطفال الستخدامه بحرية.  	

عمــل  	 علــى  األطفــال  وتشــجيع  واإلبــل  الخيــول  صــور  عــرض   
واإلبــل.  الخيــول  مــن  مجمعــات  أو  الخاصــة  رســوماتهم 

إضافة طريقة عمل الخوص - غزل الصوف - عمل الُحلي. 	

وقت النشاط الخارجي.

التعايــش  	 منطقــة  بإعــداد  المعلمــة  تقــوم  الدرامــي:  اللعــب 
ســيناريو  لتخطيــط  األطفــال  مــع  المعلمــة  وتعمــل  األســري. 
األقــران،  مــع  )العالقــات  ذلــك  إلــى  ومــا  واألدوار،...  اللعــب، 
والتعبيــر  الذاتــي،  والتنظيــم  البالغيــن،  مــع  والعالقــات 

العاطفــي(.

 إضافة أزياء تقليدية وعمالت. 	
المجموعة صغيرة: 

 تقــود المعلمــة األطفــال للقيــام بلعبــة الفــرز مــع صــور لعائــالت  	
الحيوانــات ومناقشــة التشــابه واالختــالف فــي شــجرة العائــالت 

بيــن الحيوانــات واإلنســان. 

ــادة األطفــال لمناقشــة موضــوع  	 ــه وقي  تقــوم المعلمــة بتوجي
“كــم هــو طولــي؟” والقيــام بنشــاط جماعــي يتــم فيــه قيــاس 
ــرة،  ارتفــاع كل طفــل ووضــع خــط بهــذا الطــول علــى ورقــة كبي
وذلــك مــع وضــع صــورة شــخصية صغيــرة لوجــه كل طفــل فــي 

ــه.  ــل طول ــذي يمث محــاذاة الخــط ال

 تعريــف األطفــال بالعملــة الســعودية والســماح لهــم بفحصهــا  	
وتشــجيعهم علــى التحــدث عــن اســتخدام العملــة فــي البيــع 

والشــراء. 

وطلــب  	 والرســم  الكتابــة  وأدوات  بالــورق  األطفــال  إمــداد   
المعلمــة منهــم إنهــاء الجملــة: “أحــب وطنــي ألن ...”. تقــوم 
المعلمــة بدعــوة األطفــال لكتابــة إجاباتهــم أو توضيحهــا فــي 

كلماتهــم.  كتابــة  أثنــاء 

 تشرك المعلمة األطفال في نشاط الطبخ   	

 عمــل أطبــاق تقليديــة بســيطة، )مثــل:  معمــول التمــر( حســب  	
ثقافــات األطفــال.
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وقت النشاط الخارجي.

وأســرهم  	 األطفــال  لبيــوت  جماعيــة  جداريــة  لوحــة  إنشــاء 
الــذات(.  مفهــوم  األقــران،  مــع  )العالقــة 

الصحراويــة  	 والحيوانــات  والجمــال  الصغيــرة  الخيــول  وضــع   
األخــرى فــي المنطقــة الرمليــة مــع ســعف النخيــل والصخــور 
الصغيــرة والعصــي وفضــالت القمــاش لخلــق مناظــر صحراويــة. 

 رســم مخطًطــا للمملكــة العربيــة الســعودية بالطباشــير علــى  	
وخــارج  داخــل  القفــز  األطفــال  مــن  المعلمــة  وطلــب  األرض 

بحــذر.  مختلفــة  مناطــق 

 ممارسة بعض األلعاب التراثية البسيطة. 	

وقت تناول الوجبة الغذائية

مواصلــة النقــاش الــذي تــم فــي الحلقــة الصباحيــة لمناقشــة  	
األطعمــة والتقاليــد العائليــة فــي أيــام العطــل الخاصــة. 

األطعمــة  	 جميــع  تســمية  األطفــال  مــن  المعلمــة  طلــب   
المفضلــة لديهــم، تقــوم المعلمــة بعمــل قائمــة باألطعمــة التــي 

تقليديــة. أطبــاق ســعودية  تعــد 

ختام الحلقة.

قــراءة كتــاب عــن التقاليــد العائليــة حــول العالــم، تقــوم المعلمــة  	
التقاليــد  عــن  للتحــدث  الروضــة  لزيــارة  الوالديــن  أحــد  بدعــوة 

العائليــة.  واألطعمــة 

إرســال  	 عائلــة  كل  مــن  المعلمــة  تطلــب  العائــالت،  إلشــراك   
وصفــة لطعــام مفضــل لهــم يتــم إعــداده فــي أثنــاء االحتفــاالت. 
بمجــرد جمــع جميــع الوصفــات، تقــوم المعلمــة بإنشــاء كتــاب 

طهــي للصــف ودعــوة األطفــال لتوضيــح وصفتهــم.

خالل اليوم

توفير فرص متعددة لألطفال للعمل واللعب بشكل تعاوني.  	

 تقديم خيارات متنوعة لألطفال.  	

 توفير الفرص لألطفال إلنجاز المهام بشكل مستقل.  	

 تشجيع األطفال على مناقشة المشاعر.  	

 مساعدة األطفال على حل النزاعات وحل المشكالت مًعا. 	

)وزارة التعليم المملكة العربية السعودية 2020(

الخطــوة الرابعــة: وأخيــًرا، راجعــت المعلمــة معاييــر التعلــم المبكــر الســعودية وفكــرت فــي 
والدراســات  الوطنيــة  معيــار  تطــور  تدعــم  أن  األطفــال  مــع  اليوميــة  لتفاعالتهــا  يمكــن  كيــف 

إيجابــي. بشــكل  االجتماعيــة 
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تطبيق المعايير النمائية في التدريس خالل اليوم الدراسي

ــة أطفــال الروضــة )مــن 4-3  ــة مرحل ــة والدراســات االجتماعي ــاري الوطني معي
ســنوات( 

اإلحساس باالنتماء للمجتمع:

١.١ الهوية:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

بتعريف أنفسهم بوصفهم جزءًا من مجموعة. 

 عــرض صــور األطفــال وأســرهم، واطلبــي مــن األطفــال 
التعــرف علــى كل فــرد مــن أفــراد األســرة. 

 اطلبــي مــن األطفــال رســم صــور لعائالتهــم أو منازلهــم أو 
حيواناتهــم األليفــة وغيــر ذلــك. 

 قومــي بعمــل كتــاب للصــف يحتــوي علــى صــور أو صــور 
شــخصية لــكل طفــل فــي الصــف.

بتعريــف أنفســهم بوصفهــم مســلمين ويــرون هــذا انتمــاء 
إيجابيــًا. 

جوانــب  فهــم  علــى  األطفــال  لمســاعدة  صــور  عــرض   
الديــن اإلســالمي المختلفــة، علــى ســبيل المثــال: صــورة 
فــي  األطفــال  صــور  الحــرام،  المســجد  فــي  للمصليــن 
عيــد الفطرأواألضحــى، صــورة الكعبــة- تعريــف األطفــال 

اســمه. عنــد ذكــر  النبــي  علــى  الصــالة  بأهميــة 

بإظهــار فهمهــم لبعــض الوظائــف والشــخصيات المهمــة 
فــي المجتمــع. 

فــي  المســاعدة  األدوار  مختلــف  عــن  كتــب  قــراءة   
 . لمجتمــع ا

اللعــب  منطقــة  فــي  الداعمــة  التمثيــل  أداوت  توفيــر   
التخيلــي  اللعــب  فــي  للمشــاركة  لألطفــال  الدرامــي 
)األطبــاء  المجتمــع  فــي  المســاعدة  بــاألدوار  المتعلــق 

إلــخ(. المتاجــر...  وأصحــاب  والمعلميــن 

٢.١ المواطنة:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

لديهــم  المجموعــة  أعضــاء  أن  وقبــول  فهــم  فــي  البــدء 
مســؤوليات. وعليهــم  حقــوق 

األطفــال وعرضهــا  مــع  بســيطة  - وضــع قواعــد صفيــة 
بصرًيــا. 

 توفير الفرص لألطفال للمساعدة في مهام الصف. 

ــر األطفــال بالتوقعــات المرجــوة منهــم فــي الصــف   تذكي
ــة. ــر للقواعــد التالي وإظهــار التقدي

إظهــار فهمهــم بــأن األشــخاص المختلفيــن فــي الجنــس 
ويتكلمــون لغــات مختلفــة لديهــم قــدرات مختلفــة. 

أشــخاًصا  تصــور  الصــف  فــي  وصــوًرا  كتًبــا  تضميــن   -
متنوعيــن )بمــا فــي ذلــك االختالفــات فــي العــرق والثقافة 

والعمــر(. والقــدرات 

االلتــزام  أجــل  مــن  وتعاونهــم  تقديرهــم  بإظهــار  البــدء 
بقواعــد  يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال  والقواعــد،  باألنظمــة 

والمنــزل. الفصــل 

- إنشــاء “مســارات مروريــة” فــي ملعــب لألطفــال علــى 
دراجــات ثالثيــة العجــالت )خطــوط االتجــاه والعالمــات ... 

ومــا إلــى ذلــك(. 

 التحــدث مــع األطفــال عــن األعمــال المنزليــة أو الطــرق 
األخــرى التــي يســاعدون بهــا أســرهم.
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دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

ــاء المواطنــة، مثــل: ترديــد األناشــيد  البــدء فــي أنشــطة بن
الوطنيــة والمشــاركة فــي االحتفــاالت الوطنيــة.

- تعليم األطفال األناشيد الوطنية البسيطة. 

 عــرض صــور االحتفــاالت الوطنيــة المهمــة وإحضــار المــواد 
ذات الصلــة إلــى الصــف لالستكشــاف )األعــالم واألطعمة 

والتحــف، ... إلــخ(.

عــن  المهمــة  المعلومــات  بعــض  تحديــد  فــي  البــدء 
. لمملكــة ا

العربيــة  المملكــة  وجغرافيــا  تاريــخ  عــن  كتــب  قــراءة   
القــادة.  مــن  وغيــره  للملــك  صــور  وعــرض  الســعودية، 

التاريخيــة  المواقــع  بزيــارة  القيــام  أو  الصــور  إلــى  النظــر   
المهمــة فــي المنطقــة )المصمــك، آثــار الدرعيــة، ...إلــخ(. 

 مناقشة األطفال فكرة الوطن وأن الوطن لنا جميعًا.

البدء بإظهار المواطنة من خالل سلوكهم.
أو  المدرســة  فــي  لإلســهام  لألطفــال  الفــرص  توفيــر   
المجتمــع األكبــر، مثــل: زراعــة الحديقــة وتنظيــف الملعــب 

وإنشــاء صنــدوق إعــادة التدويــر فــي الصــف.

إظهار الوعي بمعنى العيش في بلد معين.
- اســتخدام الخرائــط والكــرات األرضيــة لمســاعدة األطفــال 

علــى التعــرف علــى المملكــة العربيــة الســعودية.

التاريخ والثقافة:

١.٢ التاريخ:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهار الفهم لتسلسل األحداث.

 إشراك األطفال في إعادة سرد القصص بالتسلسل. 

اللعــب  ركــن  فــي  الصــور  تسلســل  بطاقــات  توفيــر   
اكيــة.  اإلدر

مــع  ومناقشــته  وعرضــه  يومــي  جــدول  بإنشــاء  القيــام   
األطفــال باســتخدام كلمــات )مثــل: األول، التالــي، بعــد، 
قبــل، علــى مــدار اليــوم(، ادعــي األطفــال إلــى تحديــد مــكان 

وجودهــم فــي الجــدول.

اإلشــارة إلــى الزمــن فــي بعــض األحيــان عنــد الحديــث عــن  
األحــداث. 

 إشــراك األطفــال فــي محادثــات حــول مــا فعلــوه فــي 
الصــف مــن الصبــاح الباكــر حتــى آخــر اليــوم الدراســي.

تذكر بعض أحداث الماضي القريب وتجاربه.
 إشــراك األطفــال فــي محادثــات حــول مــا فعلــوه مــع 
عائالتهــم فــي الليلــة الســابقة، فــي عيــد ميالدهــم األخيــر، 

ــر ذلــك. وغي

االنصات باهتمام للقصص التي تتحدث عن الماضي.
أحــداث  عــن  وثائقيــة  أفــالم  أو  مصــورة  قصــص  توفيــر 
الماضــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإثــارة حــوار مــع 

األطفــال عنهــا.

علــى  المهمــة،  الوطــن  أحــداث  ببعــض  الوعــي  إظهــار 
الرغــم مــن أن فهمهــم ومعرفتهــم باألحــداث قــد تكــون 

محــدودة.

االحتفــاالت  صــور  علــى  نظــرة  إلقــاء  أو  الكتــب  قــراءة   
والمناســبات الوطنيــة المهمــة ومناقشــتها مــع األطفــال. 

مــا  أو  األحــداث  عــن  يعرفونــه  مــا  حــول  أســئلة  طــرح   
اآلخريــن.  مــن  يســمعونه 

قومــي  الفعاليــات،  وعائالتهــم  األطفــال  حضــر  إذا   
والقصــص. الصــور  لمشــاركة  بدعوتهــم 
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دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهار االهتمام بالمعالم التاريخية الوطنية.

 عــرض صــور للمعالــم الوطنيــة وتشــجيع األطفــال علــى 
الصلصــال  الكتــل وعجينــة  باســتخدام  بنــاء نســخ مقلــدة 

الطبيعيــة.  والمــواد 

 تزويــد األطفــال بصــور لمدنهــم أو المعالــم المحليــة مــن 
الماضــي ومقارنتهــا بالحاضــر.

٢.٢ الموروث الثقافي:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

الســعودي  الــزي  للبــس  والحمــاس  االهتمــام  إظهــار 
. ي لتقليــد ا

 توفير المالبس التقليدية في منطقة اللعب الدرامية. 

 تضمين كتب عن األزياء التقليدية في منطقة القراءة. 

مشــاركة فيديــو مــع األطفــال عــن العارضــة الشــعبية وهــي 
رقصــة شــعبية تقليديــة، وناقشــي معهــم األزيــاء واطلبــي 

منهــم المشــاركة فــي العارضــة.

اكتشاف بعض أطباق الطعام التقليدية ومكوناتها.

 إشــراك األطفــال فــي تجــارب الطبــخ والتــذوق البســيطة 
التقليديــة  األطبــاق  وطهــي  التمــر  )تــذوق  الصــف  فــي 

البســيطة(. 

 صنــع برطمانــات ذات رائحــة عطريــة ســعودية تقليديــة، 
والزعفــران،  والهيــل،  والقرنفــل،  األســود،  الفلفــل  مثــل: 

الطيــب. الغــار، وجــوزة  والليمــون األســود، وأوراق 

إظهــار االهتمــام ببعــض أنــواع الرياضــة واأللعــاب التقليدية 
الشعبية.

 تعريــف األطفــال ببعــض األلعــاب الســعودية البســيطة 
)نصــب شــباك فــي ســاحة اللعــب لــركل كــرة القــدم، ولعــب 

طــاق طــاق طاقيــة.

إظهــار فهمهــم لبعــض االحتفــاالت المهمــة فــي المملكــة 
 اطلبــي مــن األطفــال التحــدث عــن طــرق احتفــال أســرهم العربية الســعودية.

بالعيــد أو اليــوم الوطنــي.

الجعرافيا:

١.٣ المعرفة الجغرافية:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

فــي  الجغرافيــة  الجوانــب  ببعــض  االهتمــام  إظهــار 
المحليــة. المنطقــة 

 تزويــد األطفــال بخرائــط لمجتمعهــم المحلــي الستكشــاف 
تســجيل  إليهــا،  واإلشــارة  لهــم  المألوفــة  المعالــم 
خــالل  معهــم  الحًقــا  ومناقشــتها  األطفــال  مناقشــات 
الحــي  اســم  مــا  مثــل:  أســئلة،  طــرح  المجموعــة،  وقــت 
الــذي تعيــش فيــه؟ هــل يمكننــا إيجــاده علــى الخريطــة؟ مــا 

هــي بعــض األماكــن التــي تحــب زيارتهــا فــي الحــي؟ 

 تزويــد األطفــال بالمــواد الالزمــة لرســم خرائطهــم الخاصــة 
لغرفــة الصــف أو المدرســة أو الحــي.
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دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهار الوعي عن تنوع المناخ في أنحاء المملكة.

أنحــاء  مختلــف  فــي  والمناخــات  الطقــس  صــور  عــرض    
لمملكــة.  ا

ارتداؤهــا فــي  يتــم  التــي   تقديــم أمثلــة علــى المالبــس 
المناطــق الســاخنة والبــاردة فــي البــالد لألطفــال الرتدائهــا 

فــي منطقــة اللعــب الدرامــي. 

 قــراءة الكتــب وعــرض الصــور مــن مختلــف أنــواع الطقــس 
والمناخــات حــول العالــم.

المشــاركة فــي األنشــطة التــي تستكشــف التضاريــس  	
)الطبوغرافيــا(. )تعتنــي الطبوغرافيــا بوصــف الخصائــص 
الماديــة لمنطقــة مــن األرض. وتتضمــن هــذه الخصائــص 
عــادًة التكوينــات الطبيعيــة الموجــودة فــي األرض )مثــل: 
أيًضــا  ويمكــن  والوديــان(،  والبحيــرات  واألنهــار  الجبــال 
تضميــن الخصائــص التــي قــام بصنعهــا اإلنســان )مثــل: 

الطــرق والســدود والمــدن(.

  إحضــار الخرائــط الطبوغرافيــة إلــى مركــز العلــوم لألطفــال 
الستكشــافها باســتخدام العدســات المكبــرة. 

المشــتركة  	 الطبوغرافيــة  الســمات  مــن  نمــاذج  بنــاء   
طاولــة  فــي  واألنهــار  الحجــر،  أو  الرمــل  ذات  )الجبــال 

الرمــل(. 

 عمل خرائط طبوغرافية باستخدام الطين والعجين. 	

إظهــار معرفتهــم ببعــض المعلومــات التــي تتحــدث عــن 
الصحــراء.

فــي  لعمــل مشــاهد صحراويــة  مــواد لألطفــال  توفيــر    
الخــارج.  فــي  أو  الرمــل  طاولــة 

 توفير مواد لألطفال لبناء الخيام في الملعب. 

بالصحــراء    تتعلــق  التــي  الصــور  وفحــص  الكتــب  قــراءة   
الحيــاة الصحراويــة، والحيوانــات، والمنــاخ، والمــوارد، إلــخ.

٢.٣ الموارد الطبيعية:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

استكشــاف المعلومــات عــن بعــض المــوارد الطبيعيــة فــي 
المملكــة، ومنهــا البتــرول والمعــادن والتمــور.

  توفيــر مجموعــة مختــارة مــن المعــادن الموجــودة فــي 
والمقاييــس  المكبــرة  العدســات  جانــب  إلــى  المملكــة 
وغيرهــا )ال يشــمل ذلــك الذهــب والفضــة فحســب، بــل 
يشــمل أيًضــا النحــاس والقصديــر والنيــكل والكــروم والزنــك 
والرصــاص والفوســفات وخــام الحديــد والبوكســيت، وخــام 

البوتاســيوم وحتــى ملــح الطعــام( 

عرض صور عن كيفية صناعة التمور وتكنيزها.

 

 عــرض صــور التمــور بدرجــات متفاوتــة مــن النضــج وتقديــم 
بعــض التمــور لألطفــال ليتذوقوهــا. 

 مشــاركة قصــص وصــور عــن الغــوص فــي أعمــاق البحــر 
األحمــر، 



45
دليــل الوطنيــة الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســامية|  أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم 

45المبكــر النمائيــة  )٠- ٦( ســنوات

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهــار المعرفــة ببعــض الحيوانــات المهمــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية.

  وضــع اإلبــل والخيــول فــي الخــارج فــي منطقــة الرمــال 
ــام  ــات، القي ــة الرمــل أو فــي منطقــة المكعب أو فــي طاول
بتضميــن الرســوم التوضيحيــة للخيــل واإلبــل “فــي العمــل” 

بطــرق مختلفــة )بمــا فــي ذلــك الســباق(. 

عــام   2000 عمرهــا  عمالقــة  منحوتــات  صــور  مشــاركة   
الســعودية.  الصحــراء  فــي  وجمــال  لخيــول 

ــو عــن أعمــاق البحــار ومناقشــة األطفــال عــن  عــرض فيدي
المــوارد )مثــل: األســماك والكائنــات المختلفــة األشــكال 

واألحجــام والمرجــان( وأهميــة المحافظــة عليهــا  

فــي  الزينــة  بأســماك  لالعتنــاء  أســماك  حــوض  توفيــر   
لصــف. ا

االقتصاد:

١.4 النظم االقتصادية والقوى العاملة:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

فــي  خدمــات  يقدمــون  ممــن  العديــد  علــى  التعــرف 
يقدمونهــا.  التــي  الخدمــات  وطبيعــة  المجتمــع 

  قــراءة الكتــب عــن األدوار التــي يقــوم بهــا األشــخاص فــي 
المجتمــع والمشــتركون فــي مجتمــع األطفــال. 

 توفيــر أدوات التمثيــل لدعــم اللعــب الدرامــي الــذي يركــز 
علــى األدوار التــي يقــوم بهــا األشــخاص فــي المجتمــع 
)طبيــب، مــدرس، عامــل بنــاء، ســائق، بائــع، خــراز، نقــاش ... 

الــخ(. 

التنفيــذ  قيــد  جديــدة  بنــاء  مشــاريع  هنــاك  كانــت  إذا   
فــي المجتمــع، ففكــري فــي التقــاط الصــور واســتخدام 
متــرو  نظــام  مثــل:  لالســتقصاء  موضوًعــا  المشــروع 

الريــاض.   فــي  األنفــاق 

فــي  األشــخاص  يلعبهــا  التــي  العديــدة  األدوار  فحــص   
النهايــة.  حتــى  البدايــة  مــن  المشــروع 

 القيــام بجــوالت فــي الحــي للتعــرف علــى األدوار التــي 
يقــوم بهــا األشــخاص فــي المجتمــع داخــل المنطقــة.

التعــرف علــى العديــد مــن الســلع التــي يحتاجهــا المجتمــع 
ومصــادر هــذه الســلع.

  القيــام برحــالت ميدانيــة إلــى المتاجــر واألســواق المحليــة 
النــاس فــي  التــي يحتاجهــا  الســلع  للتعــرف علــى جميــع 
المجتمــع. القيــام بالتقــاط صــور وإنشــاء كتــاب للصــف أو 
إعــداد المــواد )مثــل: أكيــاس التســوق واإليصــاالت... ومــا 

إلــى ذلــك(، ووضعهــا فــي منطقــة اللعــب الدرامــي. 

والمراكــز  الشــعبية  األســواق  بعــض  عــن  صــور  عــرض 
الضخمــة. التجاريــة 
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٢.4 التبادل:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهار فهمهم للعالقة بين العرض والطلب.
  حســاب عــدد األطفــال علــى طاولــة الوجبــات الخفيفــة 
وعــدد التمــر فــي الطبــق ومناقشــة مــا إذا كان هنــاك مــا 

يكفــي لــكل طفــل.

مالحظة متى تصبح األدوات محدودة. 
  اطلبــي مــن األطفــال المســاعدة فــي اســتبدال العناصــر 

والمــواد عنــد الحاجــة.

التعرف على عينات من فئات العملة السعودية. 

مركــز  فــي  الســعودية  العمــالت  مــن  نمــاذج  وضــع    
األرقــام  تحديــد  األطفــال  مــن  واطلبــي  الرياضيــات، 
الرمــوز  الحظــي  وكذلــك  العملــة  علــى  المطبوعــة 

األخــرى.  والتصميمــات 

ــة  ــة للعمل  عــرض الصــور أو الكتــب مــع الرســوم التوضيحي
واطلبــي مــن األطفــال التعــرف عليهــا.

إظهار فهمم بأنه يمكن تبادل السلع والخدمات. 

 

  قراءة كتب عن تجارة السلع والخدمات. 

تبــادل المــواد واألدوات بيــن الفصــول أو بيــن مجموعــات 
العمــل فــي الصــف.

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

بالســلع  النقــود  مبادلــة  يمكــن  أنــه  فهمهــم  إظهــار 
لخدمــات.  وا

 إنشــاء متجــر فــي مركــز اللعــب الدرامــي وتزويــد األطفــال 
بعمــالت حقيقيــة أو وهميــة أو حتــى مــواد طبيعيــة مثــل: 

األحجــار الصغيــرة أو األصــداف. 

المــال  اســتخدام  حــول  النقــاش  فــي  األطفــال  إشــراك   
بطــرح أســئلة، مثــل: لمــاذا نســتخدم المــال؟ ولمــاذا نحتــاج 

إليــه؟ مــاذا ستشــتري بهــذا المــال؟

استراتيجيات للمعلمات الالتي يعملن مع األطفال من عمر أربع سنوات:

اللــه،  محــاكاة التحيــات المألوفــة لألطفــال بقــول “الســالم عليكــم” أو صبــاح الخيــر أو حياكــم 
وتشــجيعهم علــى اســتخدامها عنــد دخــول الصــف أو تحيــة شــخص قــادم.

التحدث مع األطفال باللغة العربية الفصحى البسيطة وتشجيع محاوالتهم للتحدث معك.

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد التاريخيــة الشــيقة التــي يمكــن لألطفــال التعامــل معهــا 
واستكشــافها فــي أثنــاء اللعــب، مثــل: األلعــاب واألدوات والصــور والعمــالت.

توفير الكثير من المواد األدبية عن الدولة وتاريخها وتقاليدها.

قــراءة القصــص عــن بيــع وشــراء الســلع فــي المجتمــع، مثــل: الســوق ومحــل البقالــة ومراكــز 
التســوق.
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مرحلة أطفال الروضة )4-6 سنوات(

اإلحساس باالنتماء للمجتمع:

١.١ الهوية:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

تعريــف أنفســهم بوصفهــم أعضــاء فــي مجموعــة أو أكثــر 
مــن القوائــم االجتماعيــة. 

  عــرض صــور األطفــال وأســرهم، واطلبــي مــن األطفــال 
التعــرف علــى كل فــرد مــن أفــراد األســرة. 

 اطلبــي مــن األطفــال رســم صــور لعائالتهــم أو منازلهــم أو 
حيواناتهــم األليفــة... ومــا إلــى ذلــك. 

 قومــي بعمــل كتــاب الصــف يحتــوي علــى صــور أو صــور 
شــخصية لــكل طفــل فــي الصــف. 

 إشــراك األطفــال فــي اتخــاذ بعــض القــرارات بشــأن غرفــة 
الصــف مــع توضيــح أنهــم جميًعــا أعضــاء فــي “مجتمــع” 

الصــف. 

 عقــد اجتماعــات صفيــة لمناقشــة قضايــا، مثــل: مــا يجــب 
القيــام بــه عنــد وجــود نزاعــات.

فخــرًا  ويظهــرون  مســلمين  بصفتهــم  أنفســهم  تعريــف 
األنتمــاء.  لهــذا  واعتــزازًا 

 توفيــر صــور لمســاعدة األطفــال علــى فهــم جوانــب الديــن 
اإلســالمي المختلفــة علــى ســبيل المثــال صــور للمســلمين 
فــي أثنــاء تأديــة أركان اإلســالم، وقصــص تعكــس الســلوك 

اإلسالمي. 

 ترديد بعض األحاديث الشريفة القصيرة سهلة الحفظ. 

 إشــراك األطفــال فــي محادثــات صغيــرة حــول مــا يعنيــه 
كونهــم مســلمين.

إظهــار الوعــي بــأن اللغــة العربيــة هــي اللغــة األم للمملكــة 
بالتحــدث  واعتــزازًا  فخــرًا  ويظهــرون  الســعودية  العربيــة 

عنهــا. 

  تحيــة األطفــال باللغــة العربيــة كل يــوم وشــجع األطفــال 
علــى تحيــة بعضهــم البعــض وزوار الفصــل باللغــة العربيــة. 

عــرض المصحــف فــي الفصــل ليتمكــن األطفــال مــن رؤيــة 
أنــه مكتــوب باللغــة العربيــة.

إظهــار فهمهــم لبعــض المهــن والشــخصيات المهمــة فــي 
المجتمــع.

فــي  المســاعدة  األدوار  مختلــف  عــن  كتــب  قــراءة    
عملهــم.  وأهميــة  المجتمــع 

الدرامــي  اللعــب  منطقــة  فــي  التمثيــل  أدوات  توفيــر   
المتعلــق  التخيلــي  اللعــب  فــي  للمشــاركة  لألطفــال 
بــاألدوار المســاعدة فــي المجتمــع )األطبــاء والمعلميــن 

إلــخ(.   ... المتاجــر  وأصحــاب 

الخاصــة  كتبهــم  كتابــة وتوضيــح  فــي  األطفــال  إشــراك   
حــول الشــخصيات فــي منطقتهــم ومــا يفعلونه لمســاعدة 

المجتمــع.
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٢.١ المواطنة:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

البــدء فــي فهــم وتقبــل أن أعضــاء المجموعــة لهــم حقــوق 
وعليهــم مســؤوليات.

األطفــال وعرضهــا  مــع  بســيطة    وضــع قواعــد صفيــة 
بصرًيــا. 

 توفير الفرص لألطفال للمساعدة في مهام الصف. 

ــر األطفــال بالتوقعــات المرجــوة منهــم فــي الصــف   تذكي
ــة. ــر للقواعــد التالي وإظهــار التقدي

إشــراك أطفــال مختلفيــن فــي الجنــس واللــون والجنســية 
ألعــاب وأنشــطة  الخاصــة فــي  أو مــن ذوي االحتياجــات 

التعلــم. 

  تضميــن كتًبــا وصــوًرا فــي الصــف تصــور أشــخاًصا متنوعيــن 
والثقافــة  العــرق  فــي  االختالفــات  ذلــك  فــي  )بمــا 

والعمــر(.  والقــدرات 

فــي  األطفــال  جميــع  إلشــراك  نموذجيــة  طــرق  اتبــاع   
ذوي  لألطفــال  تعديــالت  إحــداث  خــالل  مــن  األنشــطة 
وتوجيــه  إضافــي  دعــم  تقديــم  أو  الخاصــة  االحتياجــات 
لألطفــال الذيــن يتحدثــون لغــة أخــرى غيــر اللغــة العربيــة. 

 التأكــد مــن أن العــروض والتحــف فــي الصــف تمثــل ثقافــة 
كل طفــل.

أجــل االلتــزام  التقديــر والتعــاون مــن  المزيــد مــن  إظهــار 
بقواعــد  يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال  والقواعــد،  باألنظمــة 

الخارجــي.  والمجتمــع  والروضــة  المنــزل 

  إنشــاء “مســارات مروريــة” فــي ملعــب لألطفــال علــى 
دراجــات ثالثيــة العجــالت )خطــوط االتجــاه والعالمــات ... 

ومــا إلــى ذلــك(. 

 التحــدث مــع األطفــال عــن األعمــال المنزليــة أو الطــرق 
األخــرى التــي يســاعدون بهــا أســرهم. 

 - المرافــق  الخارجــي-  -الملعــب  للفصــل  قوانيــن  وضــع 
أو  صــور  واختيــار  كتابتهــا  ثــم  األطفــال،  مــع  باالشــتراك 

الصــف. فــي  لتعليقهــا  األطفــال  رســومات 

ترديــد  مثــل:  المواطنــة،  بنــاء  أنشــطة  فــي  المشــاركة 
األناشــيد الوطنيــة والمشــاركة فــي االحتفــاالت الوطنيــة.

  تعليم األطفال األناشيد الوطنية البسيطة. 

تحقيــق المواطنــة يتــم مــن خــالل ســلوكيات تخــدم الوطــن 
 / بالبيئــة  العنايــة   / المرافــق  تشــجير  و  زراعــة   : مثــال 

....الــخ.  المشــاركة فــي حملــة تنظيــف 

أوقــات  فــي  األطفــال  مــع  الوطنــي  النشــيد  ترديــد   
ت عــا لمجمو ا

معرفــة بعــض المعلومــات المهمــة عــن المملكــة، مثــل: 
معلومــات عــن العملــة والملــك والعلــم والعاصمــة.

العربيــة  المملكــة  وجغرافيــا  تاريــخ  عــن  كتــب  قــراءة    
القــادة.  مــن  وغيــره  للملــك  صــور  وعــرض  الســعودية، 

التاريخيــة  المواقــع  بزيــارة  القيــام  أو  الصــور  إلــى  النظــر   
الهامــة فــي المنطقــة )المصمــك، آثــار الدرعيــة،... إلــخ(. 

 انظــر إلــى خريطــة المملكــة العربيــة الســعودية وتحديــد 
الريــاض كعاصمــة لهــا. 

ــه. وشــرح معلومــة أن   عــرض العلــم الســعودي أو صــور ل
لــكل دولــة علًمــا وإشــراك األطفــال فــي المناقشــات التــي 

يتــم فيهــا طــرح أســئلة، مثــل:

هــو  مــا  اللــون؟  هــذا  يعنــي  مــاذا  العلــم؟  لــون  هــو  مــا 
العلــم  نــرى  أيــن  العلــم؟  علــى  المكتــوب  مــا  شــكله؟ 

مرفوًعــا؟
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إظهار وعيهم بمفهوم الوطن. 

  اســتخدام الخرائــط والكــرات األرضيــة لمســاعدة األطفــال 
علــى التعــرف علــى المملكــة العربيــة الســعودية. 

 قــراءة الكتــب وإلقــاء نظــرة علــى صــور األطفــال مــن دول 
أخــرى حــول العالــم وتقديــم مفهــوم “الوطــن”.

ممارسة سلوكيات بناء المواطنة. 

أو  المدرســة  فــي  لإلســهام  لألطفــال  الفــرص  توفيــر 
المجتمــع األكبــر، مثــل: زراعــة الحديقــة وتنظيــف الملعــب 
الدراســي.  التدويــر فــي الفصــل  إعــادة  وإنشــاء صنــدوق 

 إشــراك األطفــال فــي القيــام بعصــف ذهنــي لمعرفــة مــن 
المجتمــع، ومــا يمكنهــم فعلــه  يريــدون مســاعدته فــي 
معهــم. ســجلي أفــكار األطفــال علــى ورق الرســم البيانــي 
وقومــي بتعييــن أدوار اللعــب التــي يمكــن لألطفــال القيــام 

بهــا.

التاريخ والثقافة:

١.٢ التاريخ:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

األحــداث  عــن  الحديــث  أثنــاء  فــي  الزمــن  إلــى  باإلشــارة 
المســتقبلية.  أو  الماضيــة 

  إشراك األطفال في إعادة سرد القصص بالتسلسل. 

 توفير بطاقات تسلسل الصور في منطقة التحكم. 

مــع  ومناقشــته  يومــي  جــدول  وعــرض  بإنشــاء  القيــام   
األطفــال باســتخدام كلمــات )مثــل: األول، التالــي، بعــد، 
قبــل. علــى مــدار اليــوم(، ادعــي األطفــال إلــى تحديــد مــكان 

وجودهــم فــي الجــدول.

يتذكر أحداث الماضي وخبراته. 

  إشــراك األطفــال فــي محادثــات حــول مــا فعلــوه مــع 
فــي  األطفــال  إشــراك  الســابقة،  الليلــة  فــي  عائالتهــم 
اليــوم  فــي  عائالتهــم  مــع  فعلــوه  مــا  حــول  محادثــات 

ذلــك. إلــى  ومــا   ..، االعيــاد   / الوطنــي 

يظهر أهتمامهم بتاريخ المملكة. 

  تقديم الكثير من الصور والقصص عن تاريخ البالد. 

 زيارة متاحف التاريخ الوطني. 

ومشــاركة  البلــد  تاريــخ  لمناقشــة  الفصــل  زوار  دعــوة   
األثريــة.  القطــع 

 حكايــات توحيــد المملكــة وفتــح الريــاض وأصــول اليــوم 
الوطنــي.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  بملــوك  معرفتهــم  إظهــار 
ومؤسســها. 

 عرض تسلسل الملوك.

إظهار وعيهم ببعض األحداث الوطنية.

  مشــاركة القصــص حــول األحــداث الوطنيــة مــع األطفــال 
كيفيــة  حــول  مفتوحــة  مناقشــات  فــي  وإشــراكهم 
)بالنســبة  أســرهم  مــع  الوطنيــة  باألحــداث  احتفالهــم 
لألطفــال مــن البلــدان األخــرى، تأكــدي مــن تضميــن أحــداث 

أيًضــا(.  بلدانهــم  مــن 

 إذا حضــر األطفــال وعائالتهــم األحــداث، قومــي بدعوتهــم 
لمشــاركة الصــور والقصص.
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المملكــة  تغيــرت  كيــف  تبيــن  التــي  المــواد  استكشــاف 
الزمــن. عبــر  الســعودية  العربيــة 

  توفيــر الكتــب اإلعالميــة والروائيــة التــي تحكــي قصــة 
المملكــة  ووضــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بدايــة 

اليــوم.  الســعودية  العربيــة 

القيــام بزيــارة المتاحــف الوطنيــة؛ حيــث يمكــن لألطفــال 
مشــاهدة الصــور والعــروض والتحــف التــي يمكــن لألطفــال 

استكشــافها.

التاريخيــة فــي جميــع  المعالــم  ببعــض  إظهــار معرفتهــم 
الممكلــة.  أنحــاء 

  عــرض صــور للمعالــم الوطنيــة وتشــجيع األطفــال علــى 
بنــاء نســخ مقلــدة باســتخدام المكعبــات وعجينــة اللعــب 

والمــواد الطبيعيــة. 

 اطلبــي مــن األطفــال التعــرف علــى المعالــم المعروضــة 
ــة الســعودية.  فــي الكتــب عــن المملكــة العربي

ــة  ــة عــن المملكــة العربي ــر عــدد مــن الكتــب التثقيفي  توفي
ليستكشــفوها  لألطفــال  الكتــاب  مركــز  فــي  الســعودية 

بأنفســهم. 

 تضميــن الــورق ومــواد الرســم وتشــجيع األطفــال علــى 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الخاصــة  المعالــم  رســم 

األطفــال. لعمــل  عــرض  بعمــل  والقيــام  وتســميتها، 

مالحظات خاصة بالتاريخ:

١.٢ إظهار االهتمام بتاريخ البلد: 

 تــم تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1932 علــى يــد الملــك عبــد العزيــز آل  	
ســعود، وقــد قــام بتوحيــد المناطــق األربــع فــي دولــة واحــدة، وتمكــن مــن فتــح الريــاض، 

موطــن أجــداد عائلتــه، آل ســعود.
يطلــق علــى المملكــة أحياًنــا اســم “بــالد الحرميــن الشــريفين” فــي إشــارة إلــى المســجد الحــرام  	

ــة، وهمــا أقــدس مكانيــن فــي  الموجــود فــي مكــة، والمســجد النبــوي الموجــود فــي المدين
اإلســالم.

إظهار المعرفة واالهتمام ببعض المعالم التاريخية:  	

      فيما يلي قائمة بالمعالم التاريخية الرئيسة التي يمكنك تقديمها في غرفة الصف:

مكة المكرمة: 	

مكــة المكرمــة هــي أقــدس مدينــة فــي اإلســالم، تجــذب مالييــن المســلمين كل عــام، وخاصــة 
ألداء فريضــة الحــج )أحــد أركان اإلســالم الخمســة(، ويعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن 4000 عــام، وهــي 
موطــن المعالــم التاريخيــة، مثــل: الكعبــة التــي قــام ببنائهــا النبــي إبراهيــم وابنــه إســماعيل عليهمــا 
الســالم. المســجد الحــرام هــو أيًضــا موقــع بئــر زمــزم الــذي يقــع علــى بعــد أمتــار مــن الكعبــة، ولــه 

قصــة مــع إســماعيل عليــه الســالم.
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ــر مــن 2600 عــام. وهــي ثانــي  	 ــة المنــورة إلــى أكث ــورة: يعــود تاريــخ المدين ــة المن المدين
أقــدس األماكــن لــدى المســلمين بعــد مكــة المكرمــة وبهــا المســجد النبــوي، وقبــر الرســول 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، ومســجد قبــاء أول مســجد بنــي فــي اإلســالم، ومســجد 

القبلتيــن، وجبــل أحــد. 

مدائــن صالــح: مدائــن صالــح هــي أكبــر موقــع محفــوظ، وتضــم المقابــر األثريــة وذات  	
الواجهــات المزخرفــة التــي يعــود تاريخهــا مــن القــرن األول قبــل الميــالد إلــى القــرن األول 
الميــالدي، كمــا تحتــوي مدائــن صالــح أيًضــا علــى نقــوش علــى الكهــوف، وتعــود إلــى فتــرات 
ســابقة. وفــي المجمــل، يوجــد بهــا ١١١ مقبــرة، منهــا 94 مقبــرة مزخرفــة، وقــد حظيــت 
مدائــن صالــح بمكانــة مرموقــة فــي التــراث العالمــي لليونســكو فــي عــام 2008؛ وهــو مــا 

ــًا للتــراث بداخــل المملكــة العربيــة الســعودية. جعــل مدائــن صالــح موقعــًا عالمي

الدرعيــة القديمــة:  تقــع خــارج مدينــة الريــاض بمســافة بســيطة، وهــي موطــن العائلــة  	
الحاكمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المبانــي الطينيــة 
تعــود إلــى القــرن الســابق، فــإن الدرعيــة القديمــة يعــود تاريخهــا إلــى عــدة قــرون، ويعــود 

أقــدم جــزء منهــا إلــى القــرن التاســع.

العمــارة التقليديــة بنجــران: فــي مدينــة نجــران فــي جنــوب غــرب المملكــة العربيــة  	
الســعودية وبالقــرب مــن الحــدود مــع دولــة اليمــن، يمكــن رؤيــة الطــراز المعمــاري التقليــدي 

مــن الطــوب اللبــن، ويقــدر عمــر بعــض مبانــي المجتمــع بمئــات الســنين.

جــدة القديمــة: تعــود أصــول مدينــة جــدة القديمــة إلــى أكثــر مــن 2500 عــام عندمــا كانــت  	
جــدة قريــة صيــد صغيــرة، وفــي الوقــت الراهــن، فــي قلــب جــدة الحديثــة يمكــن مشــاهدة 
ــم تجديدهــا  ــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، وقــد ت ــازل القديمــة التــي يعــود تاريخهــا إل المن
)مثــل:  التقليديــة  العمــارة  أنمــاط  نمــاذج محفوظــة مــن  إلــى  باإلضافــة  جــذاب،  بشــكل 
األبــواب المزخرفــة بشــكل معقــد( والتــي تســمح بدخــول نســيم البحــر، وتمنــع دخــول أشــعة 

الشــمس.

٢.٢ الموروث الثقافي:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهــار معرفتهــم ببعــض المالبــس التقليديــة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية ومتــى وأيــن تلبــس عادة. 

 توفير المالبس التقليدية في منطقة اللعب الدرامي. 

 تضمين كتب عن األزياء التقليدية في منطقة القراءة. 

حــددي  األطفــال(  إلــى  واســتمعي  راقبــي  )أو  اســألي   
اســتخدامها.  يتــم  ومتــى  المالبــس،  عــن  يعرفونــه  مــا 
إضافيــة  ألنشــطة  للتخطيــط  المالحظــات  اســتخدمي 
المصطلحــات  لنمذجــة  األطفــال  لعــب  إلــى  انضمــي  أو 

. لصحيحــة ا

بمعرفة بعض أطباق الطعام التقليدية ومكوناتها. 

موضــوع  فــي  األنشــطة  هــذه  كل  تضميــن  يمكنــك 
للمعلمــة(. الطعام)مالحظــة  علــى  يركــز  اســتقصاء 

  إشــراك األطفــال فــي تجــارب الطبــخ والتــذوق البســيطة 
التقليديــة  األطبــاق  وطهــي  التمــر  )تــذوق  الصــف  فــي 

البســيطة(. 

 صنــع برطمانــات ذات رائحــة عطريــة ســعودية تقليديــة، 
والزعفــران،  والهيــل،  والقرنفــل،  األســود،  الفلفــل  مثــل: 
والليمــون األســود، وأوراق الغــار وجــوزة الطيبالخزامــى / 

الــورد الطائفــي / الهيــل / الــكادي /  .... الــخ. 

 دعــوة األطفــال إلنشــاء كتــاب الطبــخ الخــاص بهــم، اختيــار 
األطبــاق التــي يريــدون تضمينهــا وتوضيــح كل منهــا.
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دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

فــي  المهمــة  االحتفــاالت  لبعــض  معرفتهــم  إظهــار 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

  اطلبــي مــن األطفــال التحــدث عــن طــرق احتفــال أســرهم 
بالعيــد أو اليــوم الوطنــي.

الجغرافيا:

١.٣ المعرفة بالجغرافيا:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

للدولــة  	 الجغرافيــة  بالجوانــب  معرفتهــم  إظهــار 
أوســع. بشــكل  وللمنطقــة 

تســجيل  	 والمنطقــة،  الدولــة  بخرائــط  األطفــال  تزويــد   
فتــرة  خــالل  الحًقــا  ومناقشــتها  األطفــال  تعليقــات 
تأكيــد  وعمــل  فهــم  ســوء  أي  لتوضيــح  المجموعــة 
للمعرفــة. اطرحــي أســئلة توضيحيــة، مثــل: هــل لديــك 
أفــراد مــن العائلــة يعيشــون فــي مــدن أخــرى؟ هــل زرت 
مــدن أخــرى فــي المملكــة؟ هــل أحببتهــا؟ هــل يمكنــك 

المملكــة؟  أخــرى فــي  تســمية مــدن 

مــن  	 ليســوا  الفصــل  فــي  أطفــال  هنــاك  كان  إذا   
وطنهــم؟  عــن  ســؤالهم  يتــم  الســعودية 

الجغرافيــة  	 الخصائــص  توضــح  وعــروض  كتــب  توفيــر   
والمنطقــة. للدولــة 

 انظــري إلــى المالحظــات أدنــاه للتعــرف علــى العناصــر  	
الرئيســة لتقديمهــا )مالحظــة للمعلمــة(.

أنحــاء  	 جميــع  فــي  المناخيــة  للتغيــرات  فهــم  إظهــار 
. لمملكــة ا

أنحــاء  	  عــرض صــور الطقــس والمناخــات فــي مختلــف 
الظــروف  تحديــد  األطفــال  مــن  اطلبــي  المملكــة. 
التــي يرونهــا فــي شاشــات العــرض.  المناخيــة المختلفــة 

 تقديــم أمثلــة علــى المالبــس التــي يتــم ارتداؤهــا فــي  	
لألطفــال  البــالد  فــي  والبــاردة  الســاخنة  المناطــق 

الدرامــي.  اللعــب  منطقــة  فــي  الرتدائهــا 

 قــراءة الكتــب وعــرض الصــور عــن مختلــف أنــواع الطقس  	
والمناخــات حــول العالم.

تضاريــس  	 تستكشــف  التــي  األنشــطة  فــي  المشــاركة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

العلــوم  	 مركــز  إلــى  الطبوغرافيــة  الخرائــط  إحضــار   
المكبــرة.  العدســات  باســتخدام  لألطفــال الستكشــافها 

المشــتركة  	 الطبوغرافيــة  الســمات  مــن  نمــاذج  بنــاء   
فــي  واألنهــار  بالصلصــال،  أو  الرمــل  ذات  )الجبــال 

الرمليــة(.  المنضــدة 

 عمل خرائط طبوغرافية باستخدام الطين والصلصال. 	
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دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهــار المعرفــة ببعــض المعلومــات عــن الصحــراء، ومنهــا  	
ظــروف  مــع  التكيــف  علــى  والحيــوان  األنســان  قــدرة 

الحيــاة فــي الصحــراء.

 توفيــر مــواد لألطفــال لعمــل مشــاهد صحراويــة فــي  	
منضــدة الرمــل أو فــي الخــارج. 

 توفير مواد لألطفال لبناء الخيام في الملعب.  	

 قــراءة الكتــب وفحــص الصــور التــي تتعلــق بالصحــراء -  	
والمــوارد…  والمنــاخ،  والحيوانــات،  الصحراويــة،  الحيــاة 

إلــخ. 

 البحــث عــن مقاطــع الفيديــو التــي تقــدم وصًفــا للصحــراء  	
ومــا   ... هنــاك  تعيــش  التــي  والحيوانــات  واألشــخاص 
إلــى ذلــك )البــدو، مســارات الجمــال، الكثبــان الرمليــة، 

الخيــام… إلــخ(. 

2.3 الموارد الطبيعية:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهــار معرفتهــم واهتمامهــم ببعــض المــوارد الطبيعيــة  	
للمملكــة، منهــا البتــرول والمعــادن والتمــور. 

 توفيــر مجموعــة مختــارة مــن المعــادن الموجــودة فــي  	
والمقاييــس  المكبــرة  العدســات  جانــب  إلــى  المملكــة 
فحســب،  والفضــة  الذهــب  ذلــك  يشــمل  )ال  وغيرهــا 
بــل يشــمل أيًضــا النحــاس والقصديــر والنيــكل والكــروم 
الحديــد  وخــام  والفوســفات  والرصــاص  والزنــك 
الطعــام(.  ملــح  وحتــى  البوتاســيوم  وخــام  والبوكســيت 

النضــج  	 مــن  متفاوتــة  بدرجــات  التمــور  صــور  عــرض   
بتذوقهــا.  ليقومــوا  لألطفــال  التمــور  بعــض  وتقديــم 

المركــز  	 فــي  فنيــة  لوحــات  لعمــل  األطفــال  دعــوة   
األحجــام. بمختلــف  النخيــل  ســعف  باســتخدام 

إظهــار اهتمامهــم بالبحــار بوصفهــا مصــادر مائيــة مهمــة  	
فــي العالــم العربــي.

 وضــع اإلبــل والخيــول فــي الخــارج فــي منطقــة الرمــال  	
أو فــي طاولــة الرمــل أو فــي منطقــة المكعبــات، القيــام 
“فــي  واإلبــل  للخيــل  التوضيحيــة  الرســوم  بتضميــن 

العمــل” بطــرق مختلفــة )بمــا فــي ذلــك الســباق(. 

البحــر  	 أعمــاق  فــي  الغــوص  وصــور  بقصــص  شــاركي   
األحمــر 

إظهــار معرفتهــم بالحيــاة الفطريــة فــي المملكــة العربيــة  	
السعودية.

تصــور  	 وملصقــات  وخياليــة  توضيحيــة  كتــب  توفيــر   
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  شــائعة  حيوانــات 
أريــد  ومــا  أعرفــه؟  )مــا  عــن  األطفــال  بســؤال  قومــي 

تعلمتــه؟(.  ومــا  معرفتــه؟ 

 وضــع الحيوانــات البالســتيكية فــي المنطقــة الرمليــة  	
بالخــارج جنًبــا إلــى جنــب مــع أدوات التمثيــل الطبيعيــة 
والعصــي(  الصغيــرة  واألحجــار  النخيــل  ســعف  )مثــل: 

صحراويــة.  مناظــر  إلنشــاء  لألطفــال 

ــاه للحصــول علــى قائمــة  	  )انظــري إلــى المالحظــات أدن
الحيوانــات(
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مالحظات خاصة بالجغرافيا: 

١.٣ توضيح المعرفة بالجوانب الجغرافية للبلد والمنطقة:

حقائق عن جغرافية المملكة العربية السعودية:

العربيــة، وتشــترك  	 الجزيــرة  الســعودية مســاحة كبيــرة مــن شــبه  العربيــة  المملكــة  تغطــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي الحــدود مــع األردن والعــراق والكويــت وقطــر واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان واليمــن، ويمتــد البحــر األحمــر علــى طــول الحــدود الغربيــة، 

ويقــع الخليــج العربــي إلــى الشــرق.

جميــع أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية تقريًبــا صحــراء منبســطة، وتعــد صحــراء الربــع الخالــي  	
الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي أطــول امتــداد رملــي فــي العالــم؛ حيــث يرتفــع فــي الغــرب جــدار 

منحــدر مــن الجبــال.

ــا يكــون  	 ــاًل، والجــو صيًف ــة الســعودية قلي تســقط األمطــار فــي معظــم أنحــاء المملكــة العربي
شــديد الحــرارة، وفــي الشــتاء يكــون الجــو معتــداًل، ال توجــد بحيــرات أو أنهــار تتدفــق علــى مــدار 

الســنة.

٢.٣ إظهار المعرفة بعدة حيوانات:

حقائق عن النباتات والحيوانات في المملكة العربية السعودية: 	

العربيــة  	 المملكــة  فــي  الرئيســة  النباتــات  هــي  واألعشــاب  الصغيــرة  الشــجيرات 
الســعودية، وتنمــو بعــض األعشــاب واألشــجار فــي الجنــوب الغربــي بالقــرب مــن 
فــي  نــادرة  بقــع خصبــة  وهــي  الواحــات،  فــي  التمــر  أشــجار  تنمــو  األحمــر،  البحــر 

والقصيــم. المنــورة  المدينــة  مثــل:  الصحــراء، 
تشــمل الحيوانــات الثعالــب والذئــاب والضبــاع والنمــس والشــيهم والبابــون، تعيــش  	

أيًضــا أعــداد أقــل مــن الغــزالن والفهــود والماعــز الجبلــي فــي البــالد، ويوجــد نــوع 
مــن الظبــاء البيضــاء يســمى المهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، رغــم أنــه نــادر 
جــًدا، توجــد طيــور فــي المملكــة الصقــور والنســور والغربــان وطيــور النعــام الحبــارى 

و الحمــام  و ...الــخ.
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االقتصاد:

١.4 النظم االقتصادية والقوى العاملة: 

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

المجتمــع  	 يحتاجهــا  التــي  الســلع  مــن  العديــد  تحديــد 
الســلع. هــذه  ومصــادر 

مــن  	 العديــد  دمــج  يمكنــك  للمعلمــة،  )مالحظــة 
علــى  يركــز  اســتقصاء  موضــوع  فــي  األنشــطة  هــذه 

. ” مجتمعــي “

واألســواق  	 المتاجــر  إلــى  ميدانيــة  برحــالت  القيــام   
يحتاجهــا  التــي  الســلع  جميــع  علــى  للتعــرف  المحليــة 
النــاس فــي المجتمــع، التقــاط صــور وإنشــاء كتــاب للصــف 
أو إحضــار مــواد )مثــل: أكيــاس التســوق واإليصــاالت... 
ومــا إلــى ذلــك( ووضعهــا فــي منطقــة اللعــب الدرامــي 
المشــتركين  المجتمــع  مســاعدي  عــن  الكتــب  وقــراءة 

فــي مجتمــع األطفــال. 

الــذي  	 الدرامــي  اللعــب  لدعــم  التمثيــل  أدوات  توفيــر   
يركــز علــى مســاعدي المجتمــع الذيــن يقدمــون خدمــات 
مهمــة للمجتمــع )الشــرطة، ورجــال اإلطفــاء، وســائقي 

النقــل(. 

التنفيــذ  	 قيــد  جديــدة  بنــاء  مشــاريع  هنــاك  كانــت  إذا   
فــي المجتمــع، ففكــري فــي التقــاط الصــور واســتخدام 
متــرو  نظــام  )مثــل:  لالســتقصاء،  موضوًعــا  المشــروع 

الريــاض(   فــي  األنفــاق 

 فحــص األدوار العديــدة التــي يلعبهــا األشــخاص فــي  	
المشــروع مــن البدايــة حتــى النهايــة. 

 أخــذ جولــة فــي الحــي للتعــرف علــى مقدمــي الخدمــات  	
داخــل المنطقــة.

إظهار فهًما للملكية ومفهوم  المشاركة. 	

 محــاكاة المشــاركة مــع األطفــال والتحــدث معهــم حــول  	
ــا الكراســي فــي  ــن المشــاركة )نســتخدم جميًع الفــرق بي
غرفــة الصــف( والملكيــة )حقيبــة الظهــر هــذه مملوكــة 

لفاطمــة(.

التفريق بين الرغبات واالحتياجات. 	
بيــن  	 الفــرق  حــول  محادثــات  فــي  األطفــال  إشــراك   

أمثلــة  منهــم مشــاركة  اطلبــي  واالحتياجــات،  الرغبــات 
الخاصــة. حياتهــم  مــن 

أجــل  	 مــن  يعملــون  النــاس  أن  فهمهــم  بإظهــار  البــدء 
والخدمــات. الســلع  ثمــن  ولدفــع  المــال  كســب 

ــا عــن أشــخاص يعملــون فــي مهــن مختلفــة  	  اقرئــي كتًب
ســبب  حــول  األطفــال  مــع  مناقشــات  فــي  وشــاركي 

النــاس يعملــون. بــأن  اعتقادهــم 

٢.4 التبادل:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهار الفهم للعالقة بين العرض والطلب. 	
الوجبــات  	 طاولــة  علــى  األطفــال  عــدد  احســبي   

الخفيفــة وعــدد التمــر فــي الطبــق وناقشــي مــا إذا 
لــكل طفــل. يكفــي  مــا  هنــاك  كان 

 قراءة كتب عن تجارة السلع والخدمات. 	إظهار الفهم لمفهوم المقايضة )التداول(. 	

المختلفــة  	 والخدمــات  الســلع  بــأن  الفهــم  إظهــار 
النقــود.   مــن  مختلفــة  مبالــغ  تتطلــب 

 إنشــاء مطعــم فــي منطقــة اللعــب الدرامي وإشــراك  	
األطفــال فــي إنشــاء قائمــة الطعــام وتحديــد أســعار 

كل عنصــر.
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دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهار اهتمامهم بالنقود الحقيقية وشراء األشياء. 	

 اقرئــي قصًصــا عــن توفيــر األطفــال للمــال مقابــل شــيء  	
يرغبــون فيــه. 

 إشــراك األطفــال فــي محادثــات حــول شــراء األشــياء.  	
 )XX( مــن اشــترى شــيًئا بأموالــه الخاصــة؟ إذا كان لديــك

ــال، فمــاذا تشــتري؟ ري

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

ــواع مختلفــة مــن العمــالت الســعودية  	 ــى أن التعــرف عل
)العملــة المعدنيــة والعملــة الورقيــة(. 

 وضــع نمــاذج مــن العمــالت الســعودية فــي مركــز  	
األرقــام  تحديــد  األطفــال  مــن  اطلبــي  الرياضيــات. 
الرمــوز  الحظــي  وكذلــك  العملــة  علــى  المطبوعــة 

األخــرى.  والتصميمــات 

معدنيــة  	 وعمــالت  حقيقيــة  نقديــة  أوراق  قدمــي   
لألطفــال الستكشــافها واطلبــي منهــم تصنيفهــا فــي 
مجموعــات )حســب الفئــة، واللــون، والرمــوز، واألشــكال(. 

 عــرض الصــور أو الكتــب مــع الرســوم التوضيحيــة للعملــة  	
الســعودية والعمــالت مــن الــدول األخــرى واطلبــي مــن 

األطفــال تحديدهــا. 

الخاصــة  	 عملتهــم  إنشــاء  أو  لرســم  األطفــال  دعــوة   
المعدنيــة(. والعمــالت  النقديــة  )األوراق 

 هل تعلمين:

ــر غــرف الصــف مســاحات رئيســة لالنخــراط فــي  	 ــة المبكــرة، تعتب خــالل ســنوات الطفول
الجــزء “االجتماعــي” مــن الدراســات االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك التربيــة المدنيــة، وتتعلــق 
دراســة التربيــة المدنيــة بتعلــم العيــش فــي المجتمــع مًعــا وتتضمــن مهــارات ومفاهيــم، 
مثــل: التــداول، وحــل المشــكالت، واالهتمــام ببعضنــا البعــض، “وأن غــرف الصــف يجــب 

أن تكــون عوالــم مصغــرة مــن المجتمــع ِلمــا نريــد أن يكــون عليــه المجتمــع”

مــن  	 ويعززهــا  المدنيــة  التربيــة  يعكــس  بحيــث  الصــف  غرفــة  مجتمــع  بنــاء  يتطلــب 
المعلمــات، وذلــك بــأن تعتــرف المعلمــات بــرأي األطفــال وتدعــم تاثيرهــم فــي العمليــات 
ــر  ــى التأثي ــم حــول “القــدرة عل ــات فــي التعلي ــدور الصالحي ــي تجــري داخــل الصــف. وت الت
واتخــاذ القــرارات بشــأن مــاذا وكيــف يتــم تعلــم شــيء مــا مــن أجــل توســيع القدرات” كمــا 
يجــب أن توفــر بيئــة الصــف العديــد مــن الفــرص للمناقشــة وإثبــات الفاعليــة وتطويــر 

االســتقالل وبنــاء الشــعور بالملكيــة واالهتمــام ســريع االســتجابة.
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استراتيجيات للمعلمات الالتي يعملن مع األطفال في عمر الست سنوات:

توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد الشــيقة لألطفــال الستكشــافها عــن الدولــة وتاريخهــا،  	
بمــا فــي ذلــك الكتــب والتحــف والمالبــس التقليديــة... ومــا إلــى ذلــك.

فــي  	 اإلســهام  علــى  وتشــجيعهم  الوطنيــة  األناشــيد  فــي  بالمشــاركة  لألطفــال  الســماح 
الفعاليــات الوطنيــة واألنشــطة ومســاعدتهم عندمــا يحتاجــون إلــى تذكيــرات حــول الكلمــات 

المطلوبــة. الخطــوات  أو 

تزويــد األطفــال بالمــواد الالزمــة إلنشــاء متاجــر فــي الركــن اإليهامــي والقيــام بالتبــادالت  	
االقتصاديــة.

الحديــث عــن المــال والســوق، وقــراءة القصــص التــي تقــدم أمثلــة مثيــرة لالهتمــام عــن تبــادل  	
الســلع والخدمــات مقابــل المــال.

 لحظة تأمل

 مــا الــذي قمتــي بفعلــه أيًضــا لخلــق الشــعور باإلحســاس بالمجتمــع واالنتمــاء إلــى  	
غرفــة الصــف؟ 

 هــل بإمكانــك التفكيــر فــي لحظــات أخــرى مــن حياتــك التــي كنــِت فيهــا عضــوة فــي  	
مجموعــة، وتــم تقديــر وتكريــم كل عضــو فيهــا بوصفــه عضــًوا مهًمــا؟
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الممارسة الرابعة

حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر.

أدوات المعلمة
 أسئلة إرشادية لتطوير اإلحساس باالنتماء في بيئة غرفة الصف.

هنــاك الكثيــر مــن الطــرق التــي يمكــن للمعلمــات 
مــن خاللهــا المســاعدة فــي بنــاء شــعور األطفــال 
باالنتمــاء للمجتمــع )المســار األول فــي معاييــر التعلــم المبكــر 
مــن  االجتماعيــة(  والدراســات  الوطنيــة  لمعيــاري  النمائيــة 
خــالل خلــق بيئــة وثقافــة فــي غرفــة الصــف تغــذي شــعورهم 
بهويــة المجموعــة. اســتخدمي األســئلة التاليــة لتخطيــط بيئــة 

التعلــم الخاصــة بــك:

ما الذي ينقله الصف لألطفال الصغار عن هويتهم وأين هم؟ 	

كيف يعكس الصف ويدعو لمشاركة األطفال مع بعضهم؟  	

كيــف تســهم األشــياء الماديــة فــي غرفــة الصــف وتصميــم غرفــة الصــف فــي القيــام بإشــراك  	
األطفــال فــي المجتمــع؟ 

نقــدم خمســة أســئلة إضافيــة لتأمــل المعلمــة فــي أثنــاء قيامهــا بإعــداد غرفــة  	
الصــف الخــاص بهــا: 

كيف يتم تنظيم مواد الصف؟ من لديه حق الوصول إلي هذه المواد؟ 	
المــواد  	 حــول  الخالفــات  عنــد ظهــور  المشــكالت وحلهــا  تحديــد  يتــم  كيــف 

الصــف؟ غرفــة  بيئــة  فــي  األخــرى  والعناصــر 
كيــف تعــزز إجــراءات غرفــة الصــف اســتقاللية األطفــال ورعايتهــم المســتجيبة  	

ــن والممتلــكات؟  للــذات واآلخري
كيف تشجع غرفة الصف وتعرض اختيارات األطفال في أثناء تعلمهم؟ 	
لمــن يتــم عــرض العمــل والمعرفــة فــي الصــف؟ الطفــل أم األهــل أم باقــي  	

المعلمــات؟

)Faulkner and Payne 2020(

ت 
أدوا

المعلمة:

التربية اإلسامية:

تطبيــق معيــار التربيــة اإلســامية لمرحلــة أطفــال الروضــة 
مــن 4-6 ســنوات: 



59
دليــل الوطنيــة الدراســات االجتماعيــة والتربيــة اإلســامية|  أدلــة تطبيقيــة للمنهــج الوطنــي ومعاييــر التعلــم 

59المبكــر النمائيــة  )٠- ٦( ســنوات

إن دراســة اإلســالم مــادة غنيــة يكــرس لهــا العلمــاء حياتهــم المهنيــة بأكملهــا، بينمــا ال ُيتوقــع مــن 
األطفــال الصغــار اكتســاب فهــم كامــل للمعلومــات والممارســات اإلســالمية، فــإن تطويــر معرفــة 

قويــة لدينهــم هــو مســعى نبيــل، علــى الصعيديــن األخالقــي واألكاديمــي.

تعــد مشــاركة األطفــال للســلوكيات اإلســالمية فــي ســن مبكــرة ضروريــة لنموهــم فــي ظــل العقيــدة 
اإلســالمية، والجديــر باإلشــارة أن اإلســالم يدعــوا إلــى االلتــزام الكامــل بالتعاليــم واألخــالق اإلســالمية 
التــي فرضهــا اللــه علينــا فــي أمــور حياتنــا. كمــا أن إرســاء أســس الممارســات اإلســالمية الصحيحــة فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة يســاعد األطفــال علــى التعلــم وحــب الفرائــض فــي الديــن اإلســالمي التــي 

ألزمهــم بهــا اللــه ســبحانه وتعالــى حيــن يكبــرون".

وعــي المعلمــات المهنيــات  بمبــادئ النمــو والتطــور لــدى الطفــل، والطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا دعــم تعّلمــه.

 الســؤال: مــا هــي أهــم مهــام تطبيــق معيــار التربيــة اإلســالمية التــي يعمــل 
عليهــا أطفــال مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال؟

الجواب: ينقسم هذا المعياري إلى مسارين،هما: المعرفة اإلسالمية والسلوك اإلسالمي. 

 المعرفــة اإلســامية: يركــز هــذا المســار علــى العمــر والتوقعــات المناســبة مــن الناحيــة  	
التنمويــة لألطفــال الصغــار مــع تزايــد قدرتهــم واهتمامهــم بفهــم المعلومــات اإلســالمية، 

نقاط االتصال الرئيسة:

االعتقادات التأسيسية: الله هو الخالق، وأركان اإلسالم الخمسة. 	
مقدمة تاريخية. 	
مدخل إلى القرآن الكريم. 	

السلوك اإلسامي: يحدد هذا المسار التوقعات األساسية للمشاركة في الدين. 	

نقاط االتصال الرئيسة:

األخالق. 	
السلوك األخالقي. 	

الممارسة األولى
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الصالة. 	

توظيــف المعلمــات المهنيــات لمعارفهــّن حــول تطــور الطفــل والبنــاء علــى هــذه المعــارف 
من أجل خلق فرص تعّلمية لكل طفل في المجموعة.

تقوم المعلمات المهنيات بمراقبة وتوثيق سلوك األطفال وتعلمهم. 

 )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - 6 سنوات، 20١8، 37(. 

أدوات المعلمة
التربيــة اإلســالمية لمرحلــة مــا قبــل المدرســة وريــاض األطفــال: قائمــة التدقيــق والرصــد 

الخاصــة بالمالحظات.

فــي  األطفــال  تقــدم  وتوثيــق مســتوى  لمتابعــة  التاليــة  والرصــد  التدقيــق  قائمــة  اســتخدمي 
اإلســالمية: والســلوكيات  المعــارف  اكتســاب 

يظهر األطفال المعرفة اإلسالمية باآلتي: 

 إن الله تعالى هو خالقنا وهو الرحيم بنا والكريم الذي يزودنا ويهبنا النعم.  	

 يتبع المسلمون ما أنزل الله تعالى. 	

  القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى. 	

  إن رسولنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 	

  شهادة اإلسالم هي: اإلقرار بأن ال إله إال الله وأن محمد رسول الله. 	

  األكل/ الشرب/ النظافة لكلٍّ منها آداب وقيم خاصة في دين اإلسالم. 	

  ربط التاريخ الهجري بالهجرة النبوية 	

المشــاعر  	 ومعالــم  وغيرهمــا،  المنــورة  المدينــة  مكــة/  فــي  المقدســة  األماكــن  موقــع    
اآلخــرى. المقدســة 

  قصة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة ثم توفي بها. 	

  بناء أول مسجد في المدينة المنورة. 	

  وفود المسلمين إلى مكة للقيام بالحج والعمرة. 	

ُيظهر األطفال السلوك اإلسالمي بما في ذلك:

  القيام بإلقاء تحية اإلسالم “السالم عليكم ورحمة الله وبركاته” والرد عليها. 	

  احترام القرآن الكريم . 	

  الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر اسمه. 	

  ترديد بعض اآليات واألدعية واألذكار القصيرة. 	

الممارسة الثانية

ت 
أدوا

المعلمة:
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  المشاركة مع األطفال اآلخرين والقيام باللعب معهم ومساعدتهم. 	

  الحفاظ على ممتلكات اآلخرين والبيئة. 	

  التسمية قبل األكل واألكل باليد اليمنى.  	

تقوم المعلمات المهنيات ببناء العالقات األسرية والمجتمعية:

)وزارة التعليم المملكة العربية السعودية، ٢0٢0(

أدوات المعلمة:
فهم المصادر المعرفية لألسر:

مصــادر المعرفــة هــي المصــادر المعرفيــة المتجــذرة فــي الممارســات الثقافيــة التــي تعــد جــزًءا مــن 
الثقافــة العائليــة أو خبــرات العمــل التــي قامــوا باكتســابها أو مــن روتينهــم اليومــي، إنهــا المعرفــة 
والخبــرة التــي يمتلكهــا األطفــال وأفــراد أســرهم بســبب أدوارهــم فــي أســرهم ومجتمعاتهــم 

وثقافتهــم.

مالحظــة للمعلمــات: اســتخدم قائمــة مصــادر المعرفــة هــذه مع العائالت الكتســاب فهم أعمق 
لحياتهــم اليوميــة وقيمهــم وتقاليدهــم. ومــن ثــم فــإن تطويــر هــذا الفهــم العميــق يســاعد فــي 

بنــاء عالقــات قويــة مــع العائــالت، ويســاعد علــى ضمــان مشــاركة العائــالت ودعمهــا لبرنامجــك.

أمثلةمصادر المعرفة

العربية واإلنجليزية.اللغة المستخدمة في المنزل.

)احتفاالت المناسبات(.التقاليد والقيم العائلية.

ممارسات تربية األطفال )مثل: لف األطفال الرضع(.الرعاية.

)أفراد األسرة، التجمعات االجتماعية(.العائلة واألصدقاء.

الذهاب إلى نزهة برية، التسوق واألكل في المطاعم.النزهات العائلية.

الذهاب إلى المتحف وقراءة الكتب.االهتمامات والهوايات.

العروض التليفزيونية المفضلة.

الطبيب والمدرس والمهندس والمهني.وظائف أفراد األسرة.

إعادة تصنيع األشياء والتمرينات الرياضية.المعرفة العلمية والمهارات.

تذّكري:

 عنــد العمــل مــع العائــالت، أنــه مــن المهــم توافــر عالقــة ثقــة متبادلــة بينــِك وبيــن العائــالت قبــل 
أن تطرحــي عليهــم أســئلة مباشــرة حــول مصادرهــم المعرفيــة؛ وبشــكل خــاص فــإن بنــاء هــذه الثقــة 

المتبادلــة يشــكل ضــرورة إذا كنــِت تخططيــن لمــلء النمــوذج مــع العائلــة.

ت 
أدوا

المعلمة:
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 تطبيق المعلمات المهنيات لخبرات التعلم القائمة على االستقصاء العلمي.

تســتخدم المعلمــات المهنيــات معرفــة المحتــوى بالموضــوع لبنــاء منهــج هــادف وتوفيــر فــرص 
تعلم هادفة لألطفال

 )إطار المنهج الوطني لألطفال من الميالد - 6 سنوات، 20١8(.

مالحظــة للمعلمــة: إن إشــراك األطفــال فــي مشــروع تطوعــي أو خدمــة مجتمعيــة طريقــة مثمــرة 
مثــل:  اإلســالمية،  والســلوكيات  للقيــم  وإدراكهــم  تطويــر فهمهــم  علــى  األطفــال  لمســاعدة 
التعامــل بلطــف وطيبــة مــع اآلخريــن واالهتمــام بهــم. فيمــا يلــي بعــض األشــياء التــي يجــب تذكرهــا 

حــول اإلنخــراط فــي خدمــة مجتمعيــة أو مشــروع تطوعــي يقــوم بهــا األطفــال فــي برنامجــك: 

 كونــي نموذًجــا يقتــدي بــه األطفــال، تحدثــي عــن الطــرق التــي تســاعدين بهــا اآلخريــن فــي  	
المجتمــع وأظهــري كيفيــة التعامــل بلطــف مــع اآلخريــن فــي أثنــاء تفاعالتــك اليوميــة مــع 

األطفــال والزميــالت والعائــالت. 

 ابدئــي التطبيــق فــي نطــاق صغيــر، ال يجــب أن تســتغرق الخدمــة المجتمعيــة أو المشــروع  	
التطوعــي وقًتــا طويــاًل أو بشــكل يصعــب القيــام بهمــا بالنســبة لألطفــال. 

 اجعلــي القيــام بالمشــروع التطوعــي أو الخدمــة المجتمعيــة مســتمًرا بشــكل دوري علــى مــدار  	
العام.

فيما يلي مجموعة من الخطوات لتسهيل إنخراط األطفال في مشروع خدمة المجتمع:

أدوات المعلمة
 التخطيط للقيام بالخدمة المجتمعية:

الخطــوة األولــى: توجيــه األطفــال مــن خــالل قيامــك بالعصــف الذهنــي معهــم لتحديــد  	
ــى المســاعدة أو األماكــن فــي المجتمــع التــي قــد  ــن يحتاجــون إل مجموعــات األشــخاص الذي
تحتــاج إلــى بعــض التطويــر. وبشــكل جماعــي مــع األطفــال تقــررون مــن يحتــاج إلــى المســاعدة 

ــي ســتذهبون إليهــا. واألماكــن الت

الخطــوة الثانيــة: ســاعدي األطفــال فــي إنشــاء قائمــة بجميــع الطــرق التــي يمكنكــم بهــا  	
مســاعدة مــن يحتــاج إلــى الدعــم )مثــل: جمــع األلعــاب أو التخطيــط للترفيــه/ كتابــة القصــص 

لألطفــال فــي المستشــفيات، وغــرس األشــجار…إلخ(. 

 الخطــوة الثالثــة: تقــوم المعلمــات المهنيــات بجعــل التخطيــط والتنفيــذ للمناهــج الدراســية  	
أكثــر عمقــا مــن خــالل دمــج المعرفــة والســلوكيات اإلســالمية فــي بيئــة التعلــم ومــن خــالل 

الجــدول اليومــي.
)وزارة التعليم المملكة العربية السعودية، 2020(

الممارسة الثالثة
ت 

أدوا
المعلمة:
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 )الدليــل األساســي: بنــاء وحــدات التعلــم لتطبيــق إطــار منهــج الطفولــة المبكــرة لألطفــال مــن 
الميــالد وحتــى عمــر 6 ســنوات، 20١8، 68-7١(.

تقــوم المعلمــات المهنيــات بجعــل التخطيــط والتنفيــذ للمناهــج الدراســية أكثــر عمقــا مــن خــالل 
دمــج المعرفــة والســلوكيات اإلســالمية فــي بيئــة التعلــم ومــن خــالل الجــدول اليومــي

موقف افتراضي
 المعلمــة فاطمــة، معلمــة مرحلــة مــا قبــل المدرســة والمعلمــة إيمــان معلمــة ريــاض األطفــال، 
تعمــالن مًعــا لخلــق الطــرق التــي تجعــل التربيــة اإلســالمية جــزًءا ال يتجــزأ مــن جــدول التعلــم 
اليومــي لألطفــال وبشــكل دوري علــى مــدار العــام )بــداًل مــن تنــاول التربيــة اإلســالمية موضوًعــا 
واحــًدا لالســتقصاء(، وتحــرص المعلمتــان مًعــا علــى مراجعــة المؤشــرات المعنيــة بقيــاس مســتوى 
بالمــواد  المتعلــق  الذهنــي  بالعصــف  ويقمــن  اإلســالمية  والســلوكيات  اإلســالمية  المعرفــة 
واألنشــطة التــي يمكــن أن تشــملها مناطــق الصــف الدراســي وعلــى مــدار اليــوم، ونظــًرا ألن 
المعلمتيــن ســتتعامالن مــع التخطيــط بطريقــة مختلفــة عمــا كانتــا عليــه فــي الماضــي عنــد دمــج 
معاييــر التعلــم فــي موضــوع االســتقصاء، فســتقومان بالخطــوات اآلتيــة إلنشــاء بيئــات الصــف 
الدراســي لتمكيــن األطفــال مــن اكتســاب الخبــرات التــي تســاعدهم علــى بنــاء المعرفــة والمهــارات 

ــة. ــة المطلوب ــة للممارســات الديني ــة قوي ــاء لبن التــي ســتمكن مــن بن

الخطــوة األولى:فكــرت المعلمتــان إيمــان وفاطمــة فــي بيئــات الصــف وكيــف يتمكنــان مــن دعــم 
التعلــم فــي جميــع مجــاالت االهتمــام.

منطقة فنية: 	

مــواد الرســم والتلويــن التــي تســاعد فــي رســم القصــص المتعلقــة بموســم  	
الحــج أو شــهر رمضــان.

الصلصال ومواد أخرى؛ لعمل نسخ من المسجد الحرام. 	

المكعبات: 	

عرض صور كبيرة للمساجد؛ حيث يمكن لألطفال استخدامها لبناء المساجد. 	

اللعب الدرامي: 	

أدوات التمثيل لألطفال؛ لتمثيل بعض الشعائر اإلسالمية، مثل: الصالة.  	
الرياضيات والعلوم واإلدراك: 	
خرائط المملكة العربية السعودية مع بيان موقع الحرمين الشريفين. 	
عرض النباتات واألطعمة التي خلقها الله تعالى في مركز االكتشاف. 	

الكتب والكتابة: 	

قــراءة قصــص عــن ســيرة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم وكتــب مصــورة عــن  	
شــهر رمضــان وشــعيرة الحــج.

ف 
موق

ي
ض

افترا
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طبــع تحيــة اإلســالم “الســالم عليكــم ورحمــة الله وبركاته” علــى ورق لألطفال؛  	
لممارســة كتابة التحية بأنفســهم.

األطفــال  	 يقــوم  وفيهــا  المطابقــة،  بلعبــة  القيــام  علــى  األطفــال  تشــجيع 
تعالــى. للــه  الحســنى  األســماء  بعــض  علــى  تحتــوي  التــي  البطاقــات  بمطابقــة 

في الملعب الخارجي: 	

رسم جماعي في الهواء الطلق للوحة جدارية تمثل مايعرفونه عن اإلسالم.  	

الخطــوة الثانيــة: بعــد ذلــك، تنظــر المعلمتــان فــي جداولهمــا اليوميــة وتفكــران فــي الطــرق التــي 

يمكــن لهمــا مــن خاللهــا توفيــر الفــرص لألطفــال علــى مــدار اليــوم.

تطبيق معيار التربية اإلسالمية في التدريس خالل اليوم الدراسي

معيار التربية اإلسالمية 

سبل دعم التربية اإلسالميةالجدول اليومي

وقت الوصول.
 اســتخدم تحيــة الســالم “الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه”  	

عنــد وصــول كل طفــل وعائلتــه.

وقت الحلقة.
 عرض القرآن الكريم وتالوة بعض السور القصيرة مع األطفال.   	

 شجعي األطفال على التالوة معك. 	

مراكز التعلم وأنشطة المجموعات الصغيرة.

 اطلبــي مــن األطفــال ترديــد أكثــر أســماء اللــه تعالــى الحســنى التــي  	
يعرفونها. 

ــة عــن كيفيــة قيامهــم بمســاعدة  	  مســاعدة األطفــال علــى الكتاب
أســرهم فــي المنــزل.

 وقت اللعب في الخارج.

القيــام بنزهــة فــي الطبيعــة مــع األطفــال ومســاعدتهم فــي صنــع  	
ســجالتهم الخاصــة باألشــياء التــي خلقهــا اللــه ســبحانه وتعالــى 
)علــى ســبيل المثــال: الزهــور وأوراقهــا، واألشــجار والطيــور،... وغيــر 

ذلــك(.

وقت الوجبة.
األطعمــة  	 حــول  مناقشــات  فــي  األطفــال  إنخــراط  علــى  العمــل 

األعيــاد. أيــام  خــالل  لديهــم  المفضلــة 

القراءة بصوت عاٍل وختام وقت الحلقة.
أو ســرد  	 تعالــى  اللــه  عــن عظمــة خلــق  المصــورة  الكتــب  قــراءة 

اللــه عليــه وســلم. النبــي محمــد صلــى  عــن  القصــص 

على مدار اليوم.
 محــاكاة اآلداب والســلوكيات اإلســالمية لألطفــال وتشــجيعهم  	

علــى ممارســة اآلداب والســلوكيات بأنفســهم.

الخطــوة الثالثــة: أخيــًرا، تقــوم المعلمتــان بمراجعــة معاييــر التعلــم المبكــر الســعودية، وتفكــران 

فــي كيفيــة تفاعلهمــا اليومــي مــع األطفــال بالشــكل الــذي يدعــم التربيــة اإلســالمية.
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تطبيق المعايير النمائية في التدريس خالل اليوم الدراسي

معيار التربية اإلسالمية

مرحلة أطفال الروضة ٣-4 سنوات 

١, ٠ المعرفة األسالمية:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

إظهار األلفة واإللمام بأركان اإلسالم.

الوضــوء  خطــوات  بعــض  وصــف  علــى  األطفــال  تشــجيع 
والصــالة 

 التحــدث مــع األطفــال عــن الحــج واطلبــي منهــم مناقشــة 
معرفتهــم أو خبرتهــم. 

 مشاركة صور ومقاطع فيديو مناسك الحج في مكة. 

 التحدث عن شهر رمضان مع األطفال.  

 تشــجيع األطفــال علــى ســرد القصــص الخاصــة بمــا تفعلــه 
عائالتهــم فــي رمضــان.

بعــض  وترديــد  الصلــوات  بعــض  أداء  فــي  المشــاركة 
الشــريفة.  واألحاديــث  األذكار 

ترديد األدعية واألذكار ودعوة األطفال للمشاركة. 

 وضع أداوت داعمة في الركن اإليهامي لمحاكاة الصالة. 

تالوة بعض السور القصيرة.
مــع  القصيــرة  الســور  بعــض  وتــالوة  الكريــم  القــرآن  عــرض 

معــك. قراءتهــا  علــى  وتشــجيعهم  األطفــال. 

التعبير اللفظي عن فهمهم بأن الله هو الخالق.

وعــن  والخلــق  اللــه  عــن  الكتــب  قــراءة  أو  القصــص  ســرد 
وســلم.  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  الرســول 

 تقديــم نمــاذج مــن النباتــات واألطعمــة التــي خلقهــا اللــه فــي 
مركز االكتشــاف.

إظهار االهتمام بتعلم أسماء الله الحسنى.
الشرح لألطفال بأن لله تعالى أسماء كثيرة. 

 اطلبي من األطفال ترديد األسماء المألوفة لديهم.

عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  بالنبــي  اهتمامهــم  إظهــار 
وســيرته. وســلم 

قــراءة أو ســرد قصــص عــن النبــي محمــد )صلــى اللــه عليــه 
وســلم( وعــرض صــور مكــة )مــكان مولــده( والمدينــة المنــورة 

)حيــث هاجــر الحًقــا(.
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٢ ,٠ السلوك اإلسالمي:

دور المعلمةالمؤشر: من 3-4 سنوات

البدء بإظهار اآلداب اإلسالمية.

محــاكاة اآلداب اإلســالمية علــى مــدار اليــوم، مثــل: 
التحيــة  واســتخدام  االســتئذان  اليمنــى،  باليــد  األكل 
اإلســالمية “الســالم عليكــم” عنــد دخــول الفصــل أو 

تحيــة األطفــال والعائــالت. 

 تشــجيع األطفــال علــى ممارســة اآلداب اإلســالمية 
بأنفســهم.

معاملة اآلباء واألمهات وغيرهم من الكبار باحترام.

اطلبــي مــن األطفــال مشــاركة القصــص حــول كيفيــة 
ــزل.  مســاعدة أســرهم فــي المن

 إعطــاء األطفــال بعــض األمثلــة علــى إظهــار االحتــرام 
لآلخريــن.

فــي  الرفــق(  )مثــل:  اإلســالمية  األخــالق  بممارســة  البــدء 
اليوميــة. حياتهــم 

الصــف ومســاعدة  المحافظــة علــى أدوات  محــاكاة 
األطفــال علــى تعلــم المشــاركة مــع أقرانهــم. 

مــن  صغيــرة  مجموعــة  أو  لطفليــن  الفــرص  توفيــر   
المــواد.  ومشــاركة  مًعــا  للعــب  األطفــال 

 محــاكاة إظهــار اللطــف والصبــر لألطفــال فــي الفصــل 
الذيــن قــد يحتاجــون إلــى دعــم إضافــي. 

الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  األطفــال  بإقــران  القيــام   
بنظيــر آخــر ليكونــوا “رفقــاء” ليــوم واحــد. 

 قراءة كتب عن الصداقة.

التعامل مع القرآن الكريم باحترام.

عــرض المصحــف فــي الصــف ومحــاكاة احتــرام وتقديــر 
المصحــف. 

 مســاعدة األطفــال علــى إعــادة المصحــف إلــى مكانــه 
الخــاص فــي الفصــل، وتذكيرهــم بالحــرص علــى عــدم 

مالمســته لــألرض.

ــن يذكــر  ــه وســلم حي ــه علي ــى الل ــي صل ــى النب تذكــر الصــالة عل
اســمه.

اللــه عليــه وســلم  النبــي صلــى  الصــالة علــى  ترديــد 
ذلــك.  األطفــال  وتعليــم  اســمه  يذكــر  عندمــا 

أطفال مرحلة الروضة 4-6 سنوات:

١ , ٠ المعرفة األسالمية:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

الفهــم  مــن  مزيــدًا  وإظهــار  اإلســالم  أركان  معرفــة 
. هميتهــا بأ

لألطفــال  الخمســة  اإلســالم  أركان  عــن  الحديــث 
وتشــجيعهم علــى مشــاركة قصصهــم وتجاربهــم، مثــل: 
صيــام شــهر رمضــان أو ذهابهــم إلــى مكــة أو المدينــة مــع 

أســرهم. 

تمكــن  اإليهامــي  الركــن  فــي  داعمــة  أدوات  توفيــر   
خــالل  مــن  اإلســالمية  الفــروض  محــاكاة  مــن  لألطفــال 

والصــالة. الصيــام  مثــل:  اللعــب، 

عــن  يعرفونــه  عمــا  الحديــث  علــى  األطفــال  وتشــجع 
اإلســالم.
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دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

المشــاركة فــي أداء بعــض الصلــوات وترديــد األذكار بمزيــد 
مــن االســتقاللية.

معــك  واألذكار  األدعيــة  ترديــد  علــى  األطفــال  تشــجيع 
الصباحيــة.  الحلقــة  خــالل 

لألطفــال  وأفعالهــا  للصــالة  االســتعدادات  محــاكاة   
األذكار  تكــرار  مــع  بالصــالة،  القيــام  علــى  وتشــجيعهم 
مــن  يتمكنــوا  حتــى  ووضــوح  ببــطء  لألطفــال  واألدعيــة 

بهــا. والقيــام  فهمهــا 

تالوة بعض السور القصيرة.
الســور  بعــض  وتــالوة  الكريــم  القــرآن  لســور  االســتماع 
القصيــرة منــه مــع األطفــال، وتشــجيعهم علــى قــراءة ســور 

القــرآن الكريــم معــك.

التعبير اللفظي عن فهمهم بأن الله هو الخالق.

ســرد القصــص أو قــراءة الكتــب عــن عظمــة خلــق اللــه وعــن 
ســيرة الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. 

 تقديــم نمــاذج مــن النباتــات واألطعمــة التــي خلقهــا اللــه 
فــي مركــز االكتشــاف.

معرفة بعض أسماء الله الحسنى.
الشرح لألطفال بأن لله تعالى أسماء كثيرة. 

 اطلبي من األطفال ترديد األسماء المألوفة لديهم.

معرفــة بعــض المعلومــات عــن النبــي محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم وســيرته.

قــراءة أو ســرد قصــص عــن النبــي محمــد )صلــى اللــه عليــه 
والمدينــة  مولــده(  )مــكان  لمكــة  صــور  وعــرض  وســلم( 

المنــورة )حيــث هاجــر الحًقــا(

٢ , ٠ السلوك اإلسالمي:

دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

إظهار بعض اآلداب اإلسالمية.

محــاكاة اآلداب اإلســالمية علــى مــدار اليــوم، مثــل: األكل 
“الســالم  اإلســالمية  التحيــة  باســتخدام  اليمنــى،  باليــد 
عليكــم” عنــد دخــول الفصــل أو تحيــة األطفــال والعائــالت. 

اإلســالمية  اآلداب  ممارســة  علــى  األطفــال  تشــجيع   
نفســهم. بأ

معاملة اآلباء واألمهات وغيرهم من الكبار باحترام.

كيفيــة  حــول  القصــص  مشــاركة  األطفــال  مــن  اطلبــي 
المنــزل.  فــي  أســرهم  مســاعدة 

بعــض األمثلــة علــى إظهــار االحتــرام   إعطــاء األطفــال 
الطبيعيــة. المواقــف  خــالل  مــن  لآلخريــن 

تجســيد األخــالق اإلســالمية )مثــل: الرفــق( فــي حياتهــم 
اليوميــة.

محــاكاة المشــاركة والتعــاون ومســاعدة األطفــال علــى 
ــم المشــاركة والتعــاون مــع أقرانهــم.  تعل

 توفيــر الفــرص لطفليــن أو مجموعــة صغيــرة مــن األطفال 
للعــب مًعــا ومشــاركة المواد. 

 محــاكاة إظهــار اللطــف والصبــر لألطفــال فــي الفصــل 
الذيــن قــد يحتاجــون إلــى دعــم إضافــي. 

 القيــام بإقــران األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة بنظيــر 
آخــر ليكونــوا “رفقــاء” ليــوم واحــد. 

 قراءة كتب عن الصداقة.

التعامل مع القرآن الكريم باحترام.

وتقديــر  احتــرام  وإظهــار  الفصــل  فــي  المصحــف  عــرض 
لمصحــف.  ا

 مســاعدة األطفــال علــى إعــادة المصحــف إلــى مكانــه 
عــدم  علــى  بالحــرص  وتذكيرهــم  الصــف،  فــي  الخــاص 

صفحاتــه.  تمزيــق  أو  لــألرض  مالمســته 
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دور المعلمةالمؤشر: من 4-6 سنوات

تذكــر الصــالة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حيــن 
يذكــر اســمه.

وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي  علــى  الصــالة  محــاكاة 
ذلــك. األطفــال  وتعليــم  اســمه  يذكــر  عندمــا 

استراتيجيات للعمل مع أطفال مرحلة الروضة 4-6 سنوات:

توفيــر الصــور والفيديوهــات المناســبة )مثــل: مراحــل نمــو اإلنســان داخــل الرحــم، أو أعمــاق  	

البحــار، أو صغــار الحيوانــات مــع أمهاتهــا( لمســاعدة األطفــال علــى فهــم عظمــة خلــق اللــه.

العمل بوصفهنَّ أنموذًجا يحتذى به في إظهار اآلداب واألخالق اإلسالمية.  	

تشجيع محاوالت األطفال في ممارسة اآلداب واألخالق اإلسالمية. 	

االستماع باهتمام ألفكار األطفال واإلجابة عن أسئلتهم عن الدين بصبر وأمانة. 	

تسمية السلوك األخالقي في أثناء حدوثه في موقف طبيعي وتعزيزه. 	

 حرص المعلمات المهنيات على التطور المهني والتعلم المستمر. 

مصــادر المعلمــة: خمســة ألعــاب التغيــر الســريع تســاعد األطفــال المتنوعيــن علــى احتــرام 

بعضهــم البعــض. 

معلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة يملكــن القــدرة لمســاعدة جميــع األطفــال علــى تعلــم احتــرام 
ــن. عندمــا يتحــدث األطفــال والمعلمــات لغــات مختلفــة، فإنهــم يحتاجــون إلــى  أنفســهم واآلخري
اســتراتيجيات خاصــة لبنــاء شــعورهم باالنتمــاء للمجتمــع، وفيمــا يلــي خمســة طــرق يمكــن للمعلمــة 

مــن خاللهــا مســاعدة األطفــال مــن خلفيــات متنوعــة علــى تعلــم احتــرام بعضهــم البعــض:
١. نطــق اســم كل طفــل بشــكل ســليم بأكبــر قــدر ممكــن، وهــذا يعــد محــاكاة لمتعلمــي اللغــة 
المزدوجــة ولجميــع األطفــال لمعرفــة أن كل طفــل يســتحق االحتــرام عنــد ســماع أســمائهم؛ ألن 

هــذه األســماء عالمــات مهمــة تتعلــق بهويتهــم.

2. قــول بعــض األشــياء بلهجــة كل طفــل ... ليــس فقــط األشــياء الســهلة؛ وذلــك ألن األبحــاث 

أظهــرت أنــه عندمــا تتحــدث المعلمــة لغــة الطفــل المنزليــة فــي جــزء مــن كل يــوم، فإنــه يترتــب علــى 

ذلــك األمــر تحســين ســلوكيات األطفــال مــع بعضهــم البعــض.

3. االحتفــاء بالثقافــة األصيلــة لــكل طفــل، تقــوم المعلمــة بالتعــرف علــى كل طفــل وعائلتــه 

والقيــام بعــرض مــا يمثــل أمــورًا مهمــة بالنســبة لهــم فــي البيئــة الصفيــة، ومــن خــالل األنشــطة 

الممارسة الرابعة
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ــع  ــة تســاعد جمي ــة التعليمي التــي يتــم مزاولتهــا، وتقــوم المعلمــة بإشــراك العائــالت وجعــل البيئ

ــر بعضهــم البعــض. األطفــال واألســر علــى فهــم وتقدي

مــن  أقرانهــم  مــع  بشــكل محتــرم  التواصــل  اســتراتيجيات وســبل  تعليــم األطفــال   .4

مــن  ينتــج  النــاس  بيــن  المتبــادل  االحتــرام  أن  المعلــوم  المختلفــة. فمــن  باللغــات  األطفــال 

بينهــم. الجيــد  التواصــل 

5. إعطــاء كل طفــل الفــرص المالئمــة لكــي يتمكــن مــن مســاعدة الغيــر وتشــجيع األطفــال 

ــر بشــكل ذاتــي، وفــي هــذا الســياق  ــادرة فــي مســاعدة الغي ــام بأخــذ زمــام المب علــى القي

يجــب العلــم أن قيــام الطفــل بمســاعدة األطفــال اآلخريــن يســهم فــي تطويــر مشــاعر إيجابيــة وبنــاء 

ــر جميــع  ــن تتــم مســاعدتهم عب ــة بيــن األطفــال الذيــن يقومــون بالمســاعدة أو الذي عالقــات قوي

اللغــات والثقافــات.

 لحظة تأمل

إظهــار  	 فــي  بــه  يحتــذى  نموذًجــا  لتكونــي  بهــا  ســتقومين  التــي  الطــرق  ماهــي   
صفــك؟   فــي  لألطفــال  اإلســالمية  الســلوكيات 

ــن يظهــرون ويحاكــون الســلوكيات  	  مــن هــم األشــخاص المهّمــون فــي حياتــك الذي
اإلســالمية؟
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