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النوعي  اإىل اجلانب  الكمي  التعليم من اجلانب  التحول بتطوير  ال�سعودية جهوداً كبرية وم�ستمرة يف  العربية  اململكة  تبذل 
واالرتقاء بجودته يف املراحل كافة. وت�سعى وزارة التعليم يف هذا املجال من خالل م�سروع امللك عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير 
التعليم العام )تطوير( ممثاًل ب�سركة تطوير للخدمات التعليمية؛ لتاأ�سي�س جمموعة من املبادرات النوعية التي ت�سمن هذه 
التحوالت الكيفية مثل: بناء معايري خمتلفة لعنا�سر العملية التعليمية. وياأتي تطوير معايري التعلم املبكر النمائية ال�سعودية 
لريا�س االأطفال بو�سفه اإحدى املبادرات اال�سرتاتيجية التي عملت �سركة تطوير للخدمات التعليمية على بنائها بالتعاون مع 
"اجلمعية الوطنية االأمريكية لتعليم االأطفال ال�سغار)NAEYC(" لتكون اأول معايري منائية للطفولة املبكرة على م�ستوى 

اململكة.
اإن اأهمية بناء معايري وطنية ملرحلة ريا�س االأطفال يف نظام التعليم تاأتي من خ�سو�سية مرحلة الطفولة املبكرة التي تتميز 
بها عن مراحل التعليم االأخرى. وقد اأظهرت الدرا�سات والبحوث اأهمية الطفولة املبكرة يف جناح االأطفال يف حياتهم العملية 
واالأكادميية امل�ستقبلية، ولبناء �سخ�سية �سمولية من خالل توجيه ممار�سات املعلمات والوالدين ومقدمي الرعاية كي تكون 
مالئمة خل�سائ�س النمو وطبيعة التعلم واحتياجات الطفل يف هذه املرحلة، واأن تركز تلك املمار�سات على تعزيز ودعم جماالت 
االكت�ساف،  االأطفال من  تعلم متكن  والبدين، من خالل مداخل  واللغوي،  املعريف، واالجتماعي-العاطفي،  االأ�سا�سية:  النمو 

والفهم، والتجريب، واال�ستنتاج، وحتويل املعرفة اإىل حمتوى ومهارات هادفة.
اإن "املعايري النمائية للتعلم املبكر يف اململكة العربية ال�سعودية" �سوف ت�ساعد املوؤ�س�سات والفئات ذات العالقة املبا�سرة برتبية 
الطفل وتعليمه؛ على اإدراك التوقعات ملا يجب اأن يعرفه الطفل وما يكون قادراً على القيام به. وهذه الوثيقة هي دليل و�سفي 
الطفل يف  �سخ�سية  بناء  �ست�سهم يف  و�سلوكيات، ومهارات  االأطفال من معرفة،  يكون لدى  اأن  ملا ميكن  التوقعات  جلملة من 

مراحل التعلم الالحقة، ليكون مواطناً �ساحلاً ومنتجاً وفعااًل.
وقد قام على بناء الوثيقة نخبة من قيادات ريا�س االأطفال يف الوزارة وفرق من املتخ�س�سني باإ�سراف �سركة تطوير للخدمات 
التعليمية من خالل �سل�سلة من برامج التطوير املهني املكثفة، وكان جلهودهم الرائدة اأثر كبري يف و�سع اللبنة االأوىل للمعايري 
لي�س على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية فح�سب، بل على م�ستوى العاملني العربي  الوطنية للمرحلة لتكون عماًل رائداً 

واالإ�سالمي.
وختاماً: ال منلك اإال اأن نتقدم بال�سكر والتقدير لكل من اأ�سهم يف اإخراج هذه الوثيقة اإىل النور، اآملني اأن ترتجم على اأر�س 

الواقع، واأن تكون منطلقاً لبناء معايري تعلم �ساملة للطالب ال�سعودي يف املراحل الالحقة.

نائب وزير التعليم ل�ش�ؤون البنات       
الأ�شتاذة ن�رة بنت عبد اهلل الفايز       

خلفية
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ال �سك يف اأن ال�سنوات االأوىل من حياة االإن�سان متثل اأكرث الفرتات حرجاً يف تطوره. و توّفر و�سالت الدماغ التي ت�سكلت 
لتعلٍم  لو�سع حجراالأ�سا�س  لها  مثيل  ال  فر�سًة  الو�سالت؛  هذه  تت�سكل خاللها  التي  املثرية  وال�سرعة  الفرتة،  هذه  خالل 
ي�ستمر مدى احلياة. وقد يكون من ال�سهل مالحظة بع�س خ�سائ�س هذا النمو والتنبوؤ بها يف هذه املرحلة. حيث يت�ساعف 
الطول عند معظم االأطفال يف نهاية ال�سنة االأوىل، وتزداد اأوزانهم اإىل ثالثة اأ�سعاف. وتظهر مظاهر النمو البدين املهمة 
مثل: اجللو�س واحلبو وامل�سي يف اأمناط ميكن التنبوؤ بها ملعظم االأطفال حول العامل. كما اأن بع�ساً من معامل التطور يكون 

وا�سحاً. 
ذلك  وبعد  بالتمتمة،  يبداأ طفلهم  بفرح كيف  وي�ساهدون  الب�سري مع ر�سيعهم.  التوا�سل  باأول مظاهر  الوالدان  ويحتفل 
يحتفون بنطق كلماته االأوىل. ولكن ما ميكن اأن يكون اأقل و�سوحاً للمالحظ؛ هو اإىل اأي مدى �سيوؤثر هذا النمو والتطور 
الذي يحدث يف هذه ال�سنوات االأوىل على الطفل طوال فرتة طفولته ومراهقته، وحتى �سن  الر�سد. فعلى �سبيل املثال: من 
املفهوم ب�سكل متزايد اأن الفر�س االقت�سادية لل�سخ�س البالغ، ونوعية العالقات، ونوعية احلياة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية 

خرباته يف مرحلة الطفولة 1. 
و�سائل  وفرت  املا�سية، حيث  الع�سرين  ال�سنوات  على مدى  كبرياً  املبكرة حتواًل  الطفولة  املعنية مبرحلة  االأبحاث  و�سهدت 
التقنية اإمكانيات غري م�سبوقة لالطالع على العمليات الداخلية للدماغ، وهو ما وفر دلياًل علمياً على اأن ال�سنوات االأوىل 

من حياة الطفل هي الفرتة الزمنية املنا�سبة لدعم التطور االأمثل. 
وقد وفر علم الدماغ مربراً بيولوجياً مهماً لزيادة االهتمام بال�سنوات االأوىل من حياة االأطفال. فعلى �سبيل املثال: اأفادت 
التقارير احلالية من مركز تطور الطفل بجامعة هارفارد اأن اخلربات املبكرة توؤثر على كيفية تطور بناء الدماغ لالأطفال 
اأن  اإىل  التعلق  امل�ستقبل2. وت�سري الدرا�سات الطولية لنظرية  ال�سغار، وهو ما يوؤثر على تعلمهم و�سحتهم وت�سرفاتهم يف 
للتعلم  املهمة  امل�ستقبلية  باالجتاهات وال�سلوكيات واخل�سائ�س  وثيقاً  ارتباطاً  املبكر يرتبط  – العاطفي  التعلم االجتماعي 

مثل:اال�ستك�ساف، واملرونة، والقدرة على التعامل مع املواقف ال�سعبة 3.
املبكرة. وقد  الطفولة  التعليم يف مرحلة  اال�ستثمار يف  با�ستمرار قيمة  ُيظهر  االقت�سادي  التحليل  فاإن  اإىل ذلك  باالإ�سافة 
اأ�سار االقت�سادي الفائز بجائزة نوبل جيم�س هيكمان اإىلاأن كل دوالر ت�سرفه  احلكومات على تعليم عايل اجلودة يف مرحلة 
الطفولة املبكرة يحقق عائداً ا�ستثمارياً يرتاوح مابني 7- 10% 4. وي�سري االقت�ساديون اإىل اأن االأطفال الذين يلتحقون مبراكز 
واأكرث احتمااًل لالإ�سهام يف االإطار  اأقل عر�سة للتورط يف اجلرمية،  املبكرة؛  ذات جودة عالية للرعاية يف مرحلة الطفولة 
االجتماعي واالقت�سادي ملجتمعاتهم. وباملثل فاإن االأطفال الذين باإمكانهم احل�سول على رعاية عالية اجلودة داخل املدر�سة 
والت�سرفات  العمل  خالل  من  املجتمعي  االقت�سادي  التطور  تدعم  حياتية  ملهارات  اأ�سا�س  لتكوين  احتمااًل  اأكرث  وخارجها 

االجتماعية الواعية 5.

تمهيد
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اأن تدعم هذه الوثيقة، املدار�س ومقدمي اخلدمات للطفولة على حت�سني جودة  ياأمل معدو معايري التعلم املبكر النمائية 
قيادات  تزويد  اإىل  الوثيقة  وتهدف  ال�سعودية.  العربية  اململكة  اأنحاء  كافة  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والتعلم  الرعاية 
التطور  مراحل  مع  يتنا�سب  مبا  لالأطفال؛  والتوقعات  النواجت  ب�ساأن  بالتوجيهات  واالأمهات  واالآباء  واملعلمات  الرو�سات 
املختلفة. كما تهدف اإىل دعم املربني ومقدمي الرعاية يف ت�سميم خربات اأكرث، من حيث العمق والهدف،  واأن تكون متالئمة 

منائياً مع تطور االأطفال ال�سغار. 
 كما ت�سعى هذه الوثيقة اأي�ساً اإىل اإيجاد لغة م�سرتكة، واإطار مبني على �سواهد واأدلة للمربني ومقدمي الرعاية لتمكنهم 
من التوا�سل امل�سرتك حول التعلم املبكر. وبتحديد جماالت التطور الرئي�سة مثل: التطور االجتماعي والعاطفي ومعرفة 
القراءة والكتابة يف وقت مبكر، وبتوفري موؤ�سرات مف�سلة واأمثلة ملا يجب اأن يعرفه االأطفال وما ينبغي اأن يكونوا قادرين 
علىالقيام به يف املراحل املختلفة؛ فاإن هذه الوثيقة توفر مرجعاً ميكن ا�ستخدامه لبناء فهم اأ�سا�سي حول التعلم يف املراحل 
املبكرة. ويوؤمل يف اأنه باإيجاد لغة وفهم م�سرتك عرب م�سدر م�سرتك �سي�سمح ذلك بدعم وحوار و�سراكة اأكرب بني املعنيني يف 

املجتمع الرتبوي يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
واأخرياً، فاإنه من املتوقع اأن ت�ساهم هذه الوثيقة يف مد ج�سٍر للتوا�سل بني التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف 
املدار�س االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية. فاملعلومات املف�سلة يف هذا امل�سدر �ست�ساعد مقدمي اخلدمة ملرحلة الطفولة 
املبكرة واالأ�سر كذلك على فهم املهارات واملعرفة التي يجب اأن يظهرها اأطفالهم عند التحاقهم باملرحلة االبتدائية، وكذلك 

توفر لهم اإ�سرتاتيجيات لدعم اأطفالهم يف ال�سنوات ال�سابقة للمرحلة االبتدائية. 

املبكرة من  املرحلة  احلرجة، وهي مرحلة الطفولة  الدولية يف هذه  االإدارية  تنامى اهتمام كثري من احلكومات والهيئات 
مرحلة  يف  للتعليم  واالجتماعية  االقت�سادية  الفوائد  على  املتزايدة  واالأدلة  لل�سواهد  ا�ستجابة  الثامنة؛  �سن  حتى  الوالدة 
الطفولة املبكرة. ويف خطوة مهمة؛ تبنى منتدى اليون�سكو للتعليم الدويل، الذي عقد يف اأبريل من عام 2000م؛ اإطار عمل 
التعليم يف مرحلة  للتو�سع وحت�سني  اأهداف خا�سة  ا�ستمل على  والذي  امل�سرتكة،   بالتزاماتنا  التعليم للجميع:الوفاء  دكا، 
الطفولة املبكرة. كما ا�ستمل هذا االإطار على �ستة اأطر اإقليمية، ومنها:التعليم للجميع يف االأقطار العربية: جتديد االلتزام، 

الذي اأعاد تاأكيد زيادة الرتكيز على التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة بو�سفه اأولوية اإقليمية. 
وقد خطت اململكة العربية ال�سعودية، منذ ذلك الوقت، خطوات جادة لدعم التعليم فـي مرحلة الطفولة املبكرة وتوفري رعاية 
عالية اجلودة ملواطنيها ال�سغار. ومن بني هذه املبادرات: مبادرة  بناء معايري التعلم املبكر النمائية ال�سعودية، والتي توفر 

توجيهاً �ساماًل ملا يجب اأن يكون االأطفال قادرين على القيام به فـي مراحل متدرجة خالل ال�سنوات االأوىل من تطورهم. 
العربية  اململكة  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعلم  جمتمع  اأهداف  من  العديد  حتقيق  اإىل  الوثيقة  هذه  بناء  ويهدف 
ال�سعودية. ففي املقام االأول مت بناء هذه الوثيقة للعمل على توجيه املربني، واالآباء واالأمهات، واملجتمع يف فهمهم لتوقعات 
التطور املنا�سبة لالأطفال ال�سغار. وتزداد اأهمية هذا التو�سيح الذي توفره الوثيقة مع انت�سار تعليم االأطفال خارج منازلهم 
يف اململكة. وهناك اجتاه قوي يف العامل العتبار التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ن�سخة مب�سطة من التعليم يف املدار�س 
االبتدائية. وقد تفاقم هذا املفهوم اخلاطئ نتيجة ال�سغط املتزايد الذي ي�سعر به االآباء لدفع اأطفالهم لالإتقان املبكر للقراءة 

والكتابة والريا�سيات والعلوم؛ ب�سبب ا�ستداد املناف�سة العاملية. 
املهارات  املبكرة  ال�سنوات  هذه  خالل  االأطفال  يبني  حيث  والتعلم؛  للتطور  حرجة  مرحلة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  وتعد 
واملثابرة وحل  العاطفي واالنتباه  ال�سبط  الكفاءات - مثل:  املقبلة. وترتبط  ال�سنوات  التعلم يف  اأ�س�س  التي تر�سخ  الالزمة 
اأف�سل يف املدار�س االبتدائية يف خمتلف التخ�س�سات االأكادميية. فالنمو االجتماعي  امل�سكالت - ب�سكل كبري باأداء اأكادميي 
العاطفي، والنهج ال�سحي للتعلم، وبناء اللغة، وغريها من املهارات التي يتعلمها االأطفال خالل ال�سنوات االأوىل من حياتهم؛ 
الذات،  مثل:�سبط  املهمة  ال�سخ�سية  ال�سمات  وتطور  امل�ستقبل،  يف  االأكادميي  النجاح  من  لكل  الكربى  التنبوؤات  بع�س  هي 

وال�سعور بال�سعادة، والتعاطف 6.

الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية

معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية

تقدمي
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ب�ساأن  واإدارياتها  اإدارييها  و  ومعلماتها  االبتدائية  املدار�س  ملعلمي  توجيهات  توفر  املعايري  هذه  فاإن  ذلك؛  اإىل  باالإ�سافة 
التوقعات املنا�سبة ملعظم االأطفال الذين يدخلون ال�سنة االأوىل من املدر�سة االبتدائية، وكذلك حت�سني قدرات املعلمني على 

دعم الطالب اجلدد خالل هذه املرحلة االنتقالية. 
اأي�ساً  املهم  فاإنه من  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  النمائية يف  املبكر  التعلم  اأهداف ومقا�سد معايري  املهم فهم  اأنه من  وكما 
اأو دلياًل  اأن نفهم ما ال ُتعنى به هذه الوثيقة. ففي املقام االأول فاإن هذه الوثيقة لي�ست قائمة �ساملة لت�سرفات االأطفال، 
�ساماًل لتطور الطفل. وبينما ت�سعى هذه الوثيقة الأن تكون م�سدراً قّيماً ومفيداً لالآباء واالأمهات واملعلمات؛ فاإنه يجب عدم 
عّدها قائمة مرجعية لتطور الطفل. اإن وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية هي اأداة �ساملة تت�سمن نقاطاً ملراعاة اإمكانية 
ا�ستخدامها مع االأطفال الذين اأظهروا احتياجات خا�سة. ومع ذلك فاإن الوثيقة تتوقع من االآباء واالأمهات واملعلمات؛ البحث 

عن دعم اإ�سايف خم�س�س للقيام بالتعديل اأو التكيف املنا�سب طبقاً لنوع انت�سار االحتياجات اخلا�سة ومداه. 
ويف املحور نف�سه، وعلى الرغم من اأنه من املنطقي ا�ستخدام هذا امل�سدر مل�ساعدة املعلمات يف التخطيط والتقومي ال�سفي؛ اإال 
اأنه ينبغي اأال ينظر اإىل املوؤ�سرات واالأمثلة الواردة يف هذه الوثيقة بو�سفها عنا�سر تقومي. ومن االأف�سل النظر اإىل التطور 
يف ال�سنوات االأوىل بو�سفه �سل�سلة مت�سلة؛ لذا يجب ب�سكل عام عدم ربط اكت�ساب املهارات واملعرفة ب�سنٍّ معينة اأو م�ستوى 
مدر�سي معني. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الف�سل الدرا�سي العادي للرو�سة �سوف يحتوي على اأطفال من الفئة العمرية املحددة 
مل�ستوى ذلك الف�سل. فعلى �سبيل املثال: قد يوجد يف الف�سل نف�سه طفل عمره اأربع �سنوات مولود يف حمّرم، وطفل اآخر عمره 
اأربع �سنوات مولود يف رجب، مع اأن الفرق العمري بينهما هو ن�سف �سنة،وهذا فرق كبري يف ال�سنوات االأوىل؛لذا يجب على 
املعلمات اأال يتوقعن من االأطفال جميعاً يف �سفوفهن اأن يظهروا املهارات املذكورة هنا يف الوقت نف�سه، كما يجب عليهن اأال 

ي�ستخدمن معايري التعلم املبكر النمائية بو�سفها قائمة من الت�سرفات اأو االأن�سطة املطلوبة من االأطفال.
اإن وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية لي�ست منهجاً درا�سياً. فاالأن�سطة ونواجت التعلم اإمنا و�سعت لتحقق االأهداف املعلنة 
التعلم  ملعايري  الفاعل  اال�ستخدام  �سمان  اأجل  ومن  التعليمية.  اخلربات  اأو  االأدوات  اأو  املحتوى  لو�سف  ولي�ست  للوثيقة، 
املبكرالنمائية؛ فاإنه يجب اأن يكون هناك مواءمة بينها وبني االأدوات االأخرى التي ت�ستخدمها املعلمات ومنها املنهج الدرا�سي. 
ومن االأمور املهمة للتطبيق الناجح للمعايري هو وجود نظام متكامل لدعم حت�سني اجلودة ي�ستمل على تدريب املعلمات و 

توجيههّن.

من    عدد  فيها  �سارك  �ساملة  تعاونية  عملية  خالل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  النمائية  املبكر  التعلم  معايري  ُبنيت 
املعنيني بالطفولة املبكرة، وا�سُتخدم فيها كثري من امل�سادر. وقد قامت اجلمعية الوطنية االأمريكية لتعليم االأطفال ال�سغار 
)NAEYC( بدعم  بناء هذه املعايري من خالل توفري اإطار لعملية البناء وحا�سنة جلمع االأدلة لتعزيز هذا العمل. وتعد 
اأكرب املنظمات غري الربحية يف  اجلمعية الوطنية -التي مقرها العا�سمة وا�سنطن يف الواليات املتحدة االأمريكية -اإحدى 

العامل من حيث عدد االأع�ساء، وحمور اهتمامها خدمة الطفل.
معايري التعلم املبكر النمائية:  جمعية )NAEYC( وتهيئة الظروف للنجاح 7 . تو�سح  اجلمعية  توجهها يف معايري التعلم 
املبكر النمائية، )و�سفاً عاماً ملا ينبغي اأن يعرفه االأطفال ويكونواقادرين على القيام به(، فتقول:ميكن اأن تكون املعايري جزءاً 
قّيماً من نظام تعليم عايل اجلودة ي�سهم يف تزويد االأطفال  باخلربات االإيجابية املبكرة التي من �ساأنها اأن توؤثر يف جناحهم 
م�ستقباًل. ولكن قيمة اأي جمموعة من معايري التعلم املبكر النمائية تعتمد على دقة حمتواها ومدى �سلتها ببيئتها املحيطة 
وكيفية ا�ستخدامها من قبل جمتمع مرحلة الطفولة املبكرة. وقد حددت )اجلمعية الوطنية( جمموعة من جوانب معايري 
ال�سغار وجمتمعاتهم. وتوفر هذه اجلوانب  ال�سرورية ل�سمان جودتها و�سلتها وقيمتها لالأطفال  النمائية  املبكر  التعلم  

االإطار الذي انطلقت منه عملية  بناء املعايري:
توؤكد معايري التعلم املبكر النمائية الفاعلة على حمتوى ونواجت متميزة تتنا�سب مع مراحل النمو.  .1

مت تطوير ومراجعة معايري التعلم  املبكرالنمائية من خالل عمليات مدرو�سة و�ساملة.  .2

المنهجية
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3.   تكت�سب معايري التعلم املبكر النمائية فعاليتها من خالل ممار�سات التطبيق و التقومي التي تدعم تطور جميع االأطفال 
بطرق اأخالقية منا�سبة.

املبكرة والرو�سات واملهنيات  الطفولة  را�سخة لدعم  برامج  اأ�س�س  اإر�ساء  الفاعلة  النمائية  املبكر  التعلم  4.  تتطلب معايري 
العامالت فيها واأُ�سر االأطفال. وقد ركزت املعايري على النقطتني االأوىل والثانية من التوجيهات مع االأخذ يف احل�سبان اأهمية 
العملية  املبكرة يف مراحل هذه  �سامل للطفولة  املعايري ودجمها يف نظام  االأ�سا�س من تطبيق  والهدف  الالحقة  اخلطوات 

جميعها.

اإن التطور املبكر لالأطفال ال�سغار مرتابط ومتداخل يف العديد من املجاالت. فالتعلم والتطور يف جمال واحد �سيكون لهما 
تاأثري كبري على التعلم والتطور يف املجاالت االأخرى8 . فعندما ينمو االأطفال -على �سبيل املثال - فاإنهم يبدوؤون بتطوير 
لالأطفال  فر�ساً  االجتماعية  التفاعالت  هذه  وتوفر  االآخرين.  مع  اجتماعياً  االندماج  خالل  من  اأكرب  ب�سكل  اهتماماتهم 
بدنياً  االأطفال  يتطور  وعندما  االجتماعي.  التطور  من  ملزيد  فر�ساً  تخلق  اأن  �ساأنها  من  التي  اللغوية  مهاراتهم  ليطوروا 
فاإنهم ي�سبحون اأكرث ا�ستقاللية و بذلك ي�ستطيعون الو�سول اإىل بيئاتهم ب�سكل اأي�سر. وي�سمح هذا النمو احلركي لالأطفال 
با�ستك�ساف اهتماماتهم، وهو اأمر يف غاية االأهمية يف تطورهم املعريف. كما يزيد النمو احلركي من فر�س لعبهم مع اأقرانهم 

وهو ما ي�ساعد يف تطورهم يف جوانب عدة، مثل: اجلانب العاطفي -االجتماعي، واالأخالقي، واللغوي.
ولهذه االأ�سباب فاإنه من املهم اأن تعالج معايري التعلم املبكر النمائية ب�سكل وا�سح هذه املجموعة ال�ساملة من املجاالت. وقد 
اأن تت�سمن التطور املعريف، واالجتماعي - العاطفي، والبدين، واللغوي،  اأن هذه املجاالت التطويرية ينبغي  بينت االأبحاث 
ومعرفة القراءة والكتابة ونهج التعلم، باالإ�سافة اإىل التطور يف جماالت املحتوى مثل: الريا�سيات والعلوم وال�سحة والتطور 
ال�سعودية  قد حددوا  العربية  اململكة  الوثيقة من  فاإن معدي  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االجتماعية.  الدرا�سات  وكذلك  البدين، 
جمالني اآخرين يتعلقان باململكة وثقافتها وهما: الوطنية والدرا�سات االجتماعية والرتبية االإ�سالمية فتاأثري الثقافة على 
التطور وا�سح ومنت�سر تقريباً يف كل جانب من جوانب التجارب املبكرة لالأطفال. ومتلي قيم املجتمع واعتقاداته وممار�ساته 

تفاعالتها على االأطفال وتوفر اإطاراً للبيئة التي ينمو ويتعلم االأطفال فيها 9.
اإنه من ال�سروري اإدراك االأهمية الكربى التي ت�سكلها املجتمعات واللغة والثقافة يف تطور االإن�سان، ول�سمان اأن تكون معايري 
التعلم املبكر النمائية وثيقة ال�سلة بالبيئة الثقافية لالأطفال. فاإن اإدراج هذين املجالني االإ�سافيني يعززان ال�سلة الثقافية 

من خالل اإبراز قيم املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية ومعتقداته ومعايريه العامة.
نقطة مهمة اأخرى ت�سرتعي االنتباه يف معايري التعلم املبكر النمائية؛ وهي �سمان اأن تكون النواجت املتوقعة منا�سبة لالأطفال 
مهارات  تطور  على  تركز  والتي  التوقعات  هذه  اأن  على  التاأكيد  املهم  ومن  لتطورهم.  املحددة  املختلفة  املراحل  يف  ال�سغار 
اأ�سا�سية و�سرورية؛ لي�ست جمرد ن�سخة مي�سرة من التوقعات لدى االأطفال الكبار والتي تركز  و�سلوكيات و�سفات وعادات 
ب�سكل اأكرب واأكرث على املحتوى املعرفـي فـي املجاالت املختلفة. فمعايري التعلم املبكر النمائية تعالج نقاطاً فريدة من نوعها 
ال�سنوات  عّما يحدث يف  االأوىل تطوراً خمتلفاً  �سنواتهم  االأطفال يف  ُيظهر  اأن  اأنه يجب  وت�سل�سله وهي  التطور  يف عمليات 
الالحقة. وقد اطلع فريق بناء معايري التعلم املبكر النمائية  على الدرا�سات ال�سابقة وا�ست�سار اخلرباء امليدانيني ل�سمان اأن 
تكون هذه التوقعات مالئمة منائياً للفئة العمرية التي يخدمها جمتمع التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

1.   ت�ؤكد معايري التعلم املبكر النمائية الفاعلة على حمت�ى ون�اجت متميزة تتنا�شب مع مراحل النم�.

تقدمي
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عمليات  تكون  اأن  وهما:  مهمتني  نقطتني  على  النمائية  املبكر  التعلم  ملعايري  الفاعل  للتطوير  املهمة  اخلا�سية  هذه  تركز 
التطوير واملراجعة مدرو�سة و�ساملة. وحر�ست اململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع اجلمعية الوطنية على اأن يتم اأخذ كلتا 

هاتني النقطتني يف احل�سبان يف كل مراحل عملية التطوير واملراجعة للمعايري.
ويف خطوة مبدئية؛ مت القيام بعملية توظيف �ساملة ملهنيات متخ�س�سات يف التعليم املبكر من اأنحاء خمتلفة من اململكة؛ 
لغر�س تكوين جلنة مركزية م�سوؤولة عن بناء املعايري. ونتج عن عملية التوظيف هذه ت�سكيل فريق نهائي مكون من 22 
مع  وثيق  ب�سكل  الفريق  هذا  وعمل  اململكة.  مناطق  بع�س  متثل  املبكرة؛  الطفولة  ملرحلة  الرتبوية  القيادات  من  �سخ�سية 

اجلمعية الوطنية و مع خرباء حمليني وعامليني لبناء معايري التعلم املبكر النمائية.
وللمبا�سرة يف عملية كتابة املعايري؛ جرى اأواًل ا�ستعرا�س �سامل لالأبحاث العلمية يف هذا املجال )اأحلقت قائمة كاملة بامل�سادر 
يف نهاية هذه الوثيقة(. وركز هذا البحث على التحليل العميق لكل جانب من جوانب  النمو، وكذلك على تطور الطفل ب�سكل 
عام. و�سارك كل ع�سو من اأع�ساء اللجنة املركزية يف هذا البحث ويف كتابة هذه الوثيقة. اإ�سافة اإىل كتابة اأق�سام حمددة؛ فقد 
اأتيحت الفر�سة لكل ع�سو يف اللجنة ملراجعة كامل الوثيقة واال�سرتاك يف نقا�س اإثرائي مثمر لو�سع اللم�سات النهائية على 

القرارات التي يتم اتخاذها.
وباالإ�سافة اإىل هذه اللجنة املركزية؛ فقد مت اإ�سراك جمموعات اأخرى املعنيني بالطفولة املبكرة يف عمليات تطوير ومراجعة 
ت�سكيل جمموعات حمورية،  فقد مت  بهم؛  املحيطة  ال�سغار وجمتمعاتهم  باالأطفال  �سلة  ذات  وثيقة  ولبناء  الوثيقة.  هذه 
واإجراء مقابالت مع االآباء واالأمهات، واأع�ساء من املجتمع واملعلمات واإداريات املدار�س ووا�سعي ال�سيا�سات يف اأنحاء اململكة 
العربية ال�سعودية جميعها؛ ملعرفة االأ�سئلة املحلية املطروحة واملخاوف، وذلك للح�سول على تغذية راجعة مهمة حول هذه 
املبكرة مثل جامعة  بالطفولة  املعنيني  الوثيقة من قبل جهات خارجية من  العملية. وجرى يف وقت الحق مراجعة كامل 
رعاية  العايل  وجمعية  التعليم  والتقومي يف  للقيا�س  الوطني  واملركز  �سعود  امللك  وجامعة  عبدالرحمن  بنت  نورة  االأمرية 
الطفولة؛ ل�سمان مالءمتها للمجتمع، ولبدء حوار حول ا�ستخدام املعايري ودجمها يف اإ�سرتاتيجية تطوير مرحلة الطفولة 

املبكرة يف اململكة.
واأخرياً: مت توزيع العديد من اخلرباء يف فرق مراجعة ل�سمان الدقة والدعم يف ميدان التعليم. و�سّمت هذه الفرق فريقاً 
من خرباء مرحلة الطفولة املبكرة يف اململكة العربية ال�سعودية، وفريقاً اآخر من خرباء مرحلة الطفولة املبكرة يف الواليات 

املتحدة االأمريكية، وخبرياً يف تطوير اللغة العربية. 

2.   مت تط�ير ومراجعة معايري التعلم املبكر النمائية من خالل عمليات مدرو�شة و�شاملة.
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 تعد وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية ال�سعودية اأداة ي�ستخدمها املربون ومقدمو الرعاية لتعليم االأطفال ال�سغار لدعمهم 
والتفاعل معهم. ولكي تتم اال�ستفادة من هذه الوثيقة يجب فهمها اأواًل. وهذا يتطلب درا�سة الفر�سيات التي بني عليها هذا 

العمل. وقبل البدء بالعمل؛ اتفق فريق تطوير املعايري على الفر�سيات التالية:

يبداأ االأطفال بالتعلم والتطور قبل الوالدة. وهذا ينطبق على االأطفال جميعاً بغ�س النظر عن لغتهم اأو ثقافتهم اأو بيئتهم اأو 
حالة تطورهم. ومن بني االأ�سياء الكثرية التي ي�ستطيع املربون ومقدمو الرعاية القيام بها لدعم تعلم االأطفال وتطورهم؛ 

هو ا�ستخدام وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية لتوجيه الكبار حول التوقعات املنا�سبة لنمو اأطفالهم.

على الرغم من اأن االأطفال يتطورون �سمن مراحل مت�سل�سلة ميكن التنبوؤ بها، اإال اأنهم يتعلمون بطرق ومعدالت خمتلفة. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، يختلف االأطفال يف كيفية اإظهار تعلمهم يف املجاالت املختلفة. وهنا ينبغي على املعلمات ومقدمي الرعاية 
ا�ستخدام املعايري الإثراء مالحظاتهم حول االأطفال، كما يجب اأن ينتبهوا اإىل اأمر حيوي وهو اأن االأطفال قد يتباينون يف 

وقت وكيفية تطورهم يف املجاالت املختلفة.

مبادئ توجيهية

األطفال:
الأطفال قادرون على التعلم

الأطفال متفردون ويتط�رون مبعدلت خمتلفة

تقدمي
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من ال�سروري اأن يكون لدى املعلمات التدريب واملعرفة الالزمة لتقدمي تعليم عايل اجلودة  لالأطفال ودعمهم للو�سول اإىل 
االأهداف النمائية املنا�سبة. ويعترب فهم هذه املعايري اخلطوة ال�سرورية االأوىل  لبناء التوقعات املنا�سبة لالأطفال ال�سغار.

ب�سكل  يتعلمون  االأطفال  اأن  تبني  حيث  وتطورهم،  تعلمهم  يف  للغاية  مهمة  الكبار  مع  املبكرة  االأطفال  عالقة 
واحلماية. والرعاية  باالأمان  فيها  ي�سعرون  بيئة  يف  الكبار  مع  وثيقة  اإيجابية  عالقة  يبنون  عندما  اأف�سل 

من خالل اللعب، يتطور االأطفال اجتماعياً وعاطفياً ويتعلمون حل امل�سكالت وي�سقلون مهاراتهم احلركية، ويفعلون اأكرث 
من ذلك بكثري. ويعد اللعب الهادف جزءاً ال يتجزاأ من التطور ال�سحي لالأطفال ال�سغار يف املجاالت جميعها؛ ولذا يجب اأن 

يلقى اللعب كل الدعم من املعلمات ومقدمي الرعاية.

لقد اأ�سبح من البدهي بال�سرورة اأّن ثقافة االأطفال، ولغتهم وتقاليدهم وقيمهم توؤثر يف تعلمهم تاأثرياً كبرياً. ويعد فهم 
الثقافة التي حدثت يف اإطارها جتارب الطفل االأوىل ر�سيداً ثميناً ي�ساعد املعلمات ومقدمي الرعاية يف دعم العملية امل�ستمرة 

لتعلم الطفل وتطوره؛ لذا يجب احرتام كل طفل وثقافته وتعزيز التوا�سل االإيجابي بني البيت واملدر�سة.

تعد االأ�سرة اأول من يقدم الرعاية لالأطفال كما تعد املعلم االأول لهم. لذا يجب على املدر�سة اأن تدعمها باالأدوات ال�سرورية 
والتوجيه الالزم ل�سمان تطور �سحي لالأطفال. كما ينبغي على االأ�سرة اأن تتفاعل ب�سكل اإيجابي مع املدر�سة لت�ستفيد منها 

وتزيد من فر�س تعلم االأطفال يف البيت.

يفهم االأطفال عاملهم بالتفاعل مع بيئتهم. وال �سك يف اأن هذا النوع من التعلم غريزي، وي�ستطيع االأطفال االرتباط بعاملهم 
ب�سكل فاعل عندما تتوفر لهم البيئة الغنية واحلرية والت�سجيع على اال�ستك�ساف.

عندما نتحدث عن تعلم االأطفال، نالحظ اأن هناك ترابطاً وتداخاًل بني املجاالت جميعها. فالتعلم الذي يحدث يف جماٍل ما 
يوؤثر ويتاأثر بالتعلم الذي يحدث يف املجاالت االأخرى؛ لذا يجب االهتمام بالتطور ال�سامل للطفل، بداًل من الرتكيز على 

جمال دون اآخر. 

حقوق األطفال:

كيفية تعلم األطفال:

األسرة والمجتمع:

من حق الأطفال اأن ُي�فر لهم تعليم عايل اجل�دة و معلمات متخ�ش�شات ومدربات تدريبًا جيدًا.

من حق الأطفال الإح�شا�س باحلب وال�شع�ر بالأمان.

ُينظر اإىل الأطفال على اأنهم متعلم�ن ن�شط�ن يتعلم�ن بطريقة اأف�شل من خالل  خربات اللعب الهادف. 

الأطفال لديهم حب ال�شتطالع  بطبيعتهم وينبغي ت�شجيعهم على ا�شتك�شاف بيئتهم بحّرية.

يتط�ر الأطفال يف اإطار ثقافة معينة.

يتعلم الأطفال ب�شكل اأف�شل عندما تك�ن الأ�شرة �شريكًا ن�شطًا يف عملية التعلم.

تط�ر الأطفال يف جمال معني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتط�رهم يف املجالت الأخرى.

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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قبل اأن يدرك االأطفال عاملهم ويتعرفوا اإىل اإمكانيات عقولهم وقدراتهم؛ يجب اأن يفهموا وحدانية اهلل ووجوده جل جالله يف 
حياتهم، خالق كل �سيء، واأن حمور حياتهم هو اهلل �سبحانه وتعاىل. فحب اهلل عز وجل واالإخال�س لدينه والتحلي بقيمه من 
اأمانة واإنتاجية واعتماد على النف�س وتعاون وعطف واحرتام لالآخرين؛ هي اأمور يف غاية االأهمية لتحقيق التطور ال�سامل 

لالأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية.

تعلُّم يقوم على مبادئ اإلسالم: 
على  تن�شئتهم  يجب  كامل؛  ب�شكل  منها  وال�شتفادة  الطبيعية  الأطفال  اإمكانيات  اإىل  ال��ش�ل  يتم  حتى 

مبادئ الإ�شالم ال�شامية وقيمه اجلليلة.

على الرغم من اأن وثيقة املعايري هذه مق�سمة اإىل اأجزاء، اإال اأنه من املهم فهمها وا�ستخدامها يف �سياق كامل و�سامل. وتوفر 
وثيقة املعايري مبجملها �سورة �ساملة لتطور الطفل؛ لذا فاإننا نو�سي املعلمات ومقدمي الرعاية بقراءة هذا الوثيقة قراءًة 
م�ستفي�سة. باالإ�سافة اإىل ذلك، من ال�سروري اأن نالحظ اأن جميع املجاالت تتمتع باالأهمية نف�سها بغ�س النظر عن الرتتيب 

الذي حتتله يف الوثيقة اأو طول الق�سم املخ�س�س لكل منها يف هذه الوثيقة.
تبني  جداول  على  حتتوي  اأق�سام  اإىل  املعيار  تق�سيم  ومت  باملعايري،  �سميت  منائية،  جماالت  �سبعة  حول  الوثيقة  هذه  تدور 
املوؤ�سرات، وهي عبارات تبني ما ينبغي على االأطفال اأن يعرفوه ويكونوا قادرين على القيام به. كما حتتوي على االأمثلة، وهي 
عبارة عن و�سف لل�سلوك الذي قد يظهره االأطفال الإبراز كفاءتهم يف جمال معني. وتوفر هذه املوؤ�سرات واالأمثلة اأو�سافاً 
التي ميكن مالحظتها وت�سري  ال�سلوكيات  االأطفال، وكذلك  اأن يظهرها  التي ينبغي  دقيقة للمهارات واملعارف واالجتاهات 
اإىل اإتقانهم للموؤ�سر. وبالتاأكيد فاإن االأمثلة املذكورة لي�ست هي الطرق الوحيدة التي قد يظهر من خاللها االأطفال اإتقانهم 
اأو�سح. ومن اجلدير  ب�سكل  واملعلمات لفهم كل موؤ�سر  واالأمهات  االآباء  ي�ساعد  ملوؤ�سر ما؛ ولكنها و�سعت بو�سفها تو�سيحاً 
بالذكر اأّن املعايري تنق�سم اإىل م�سارات رئي�سة، ويتفرع من امل�سارات الرئي�سة م�سارات فرعية، وتاأتي املوؤ�سرات واالأمثلة حتت 

مظلة امل�سارات الرئي�سة اأو الفرعية.
ومتثل امل�سارات الرئي�سة االأفكار الكربى لكل معيار. فعلى �سبيل املثال: فاإّن معيار التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة 
اال�ستماع  رئي�سة:  م�سارات  ثالثة  اإىل  تق�سيمه  مت  فقد  وا�ستخدامه،  قراءته  ولت�سهيل  ما.  نوعاً  كبري  معيار  هو  والكتابة 

والتحدث، والقراءة، والكتابة.
كما مت تق�سيم بع�س امل�سارات الرئي�سة اإىل م�سارات فرعية ح�سب ما تقت�سي احلاجة. وتوفر امل�سارات الفرعية م�ستوى اإ�سافياً 
من تنظيم امل�سارات التي تتناول موا�سيع �سخمة جداً. وعطفاً على املثال ال�سابق: جند اأن م�سار القراءة م�سار �سغري وميكن 
معاجلته ب�سكل اأي�سر من املعيار االأ�سمل، وهو معيار التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة، اإمنا ا�ستلزم م�ستوى 
اآخر من التق�سيم لعر�س حمتواه لي�ساعد على ا�ستخدامه؛ لذا مت تق�سيم هذا امل�سار الرئي�س اإىل خم�سة م�سارات فرعية وهي:  

التذوق مع اال�ستجابة، ومفاهيم املادة املطبوعة، والوعي ال�سوتي، والوعي الهجائي، والتحليل مع الفهم.
 ومن املهم مالحظة اأن كثرياً من املوؤ�سرات مرتبطة مبعايري متعددة؛ نظراً لطبيعة مهارات التطور املتداخلة واملت�سابكة. 
التطور  معيار  وهي:  معايري  ثالثة  يف  كفاءة  يظهر  تخيلية،  لعبة  يف  قرينه  ي�سرك  الذي  الطفل  اإن  املثال:  �سبيل  فعلى 
االجتماعي - العاطفي، ومعيار التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة، ومعيار نهج التعلم. وعلى ح�سب ما تتطلبه 
اأخرى يف العديد من املعايري من خالل هذه التجربة فقط. وعلى الرغم من اأن معيار  اللعبة، فقد يظهر الطفل مهارات 
اأنهما يتغلغالن يف جميع املعايري  الوطنية والدرا�سات االجتماعية ومعيار الرتبية االإ�سالمية هما معياران منف�سالن؛ اإال 
واملوؤ�سرات واالأمثلة، وذلك ب�سبب ما ميثالنه من اأهمية بالغة للمملكة العربية ال�سعودية. ولت�سهيل الوثيقة للم�ستخدم فقد 
و�سعت املوؤ�سرات مرة واحدة حتت املعيار. وباالإ�سارة اإىل نف�س النقطة، فاإن �سلوك االأطفال غالباً ما يتناول مهارات متعددة يف 

وقت واحد، ولذلك مت تقدمي االأمثلة مرة واحدة داخل اجلدول، دون ح�سرها يف موؤ�سر معني.

إطار الوثيقة

تقدمي
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ومت تعيني رمز رقمي وحريف مميز لكل معيار. واجلزء االأول من الرمز هو عبارة عن حرف اأو حرفني يو�سحان املعيار الذي 
يظهر فيه املوؤ�سر. ويتبع هذه احلروف �سل�سلة من ثالثة اأرقام تف�سل بينها نقطة، وتو�سح هذه االأرقام امل�سار الرئي�س وامل�سار 
الفرعي ورقم املوؤ�سر. وين�سدل حتت هذا الرمز الفئة العمرية اإما )م1( امل�ستوى االأول من الرو�سة، اأو )م2-3( امل�ستوى الثاين 
وامل�ستوى الثالث من الرو�سة. ولتحديد الفئة العمرية – يف 3 اأو 4 اأو  5 اأو 6 �سنوات اأو ما يقرب منها – ينبغي اأن يو�سع اأعلى 

حد للفئة العمرية )بال�سنوات( بني قو�سني بعد م�ستوى الرو�سة.
  " فعلى �سبيل  املثال، ي�سري الرمز )ن ت 3. 0 .1 م1 )3((اإىل االآتي:  الرمز )ن ت( ي�سري اإىل ا�سم املعيار وهو هنا "نهج التعلم
ويليه رقم امل�سار الرئي�س وهو هنا الرقم 3 )املنطق واال�ستدالل وحل امل�سكالت(، و يليه رقم امل�سار الفرعي وقد اأُ�سري اإليه هنا 
بالرقم )�سفر(  الأنه ال يوجد م�سار فرعي. اأما الرمز م1 في�سري اإىل امل�ستوى االأول من الرو�سة – والرقم )3( ي�سري اإىل 

عمر 3 �سنوات.

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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الجدول 1: تفصيالت الترميز للمعايير والمسارات الرئيسة
معّرف الرمزم�شت�ى التق�شيم

نهج التعلم
      حب اال�ستطالع واملبادرة

       االنتباه وامل�ساركة واملثابرة
       املنطق واال�ستدالل وحل امل�سكالت

 ن ت
1
2
3

التطور االجتماعي - العاطفي
       الذات

       العالقات

ج ع
1
2

التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة
      اال�ستماع و التحدث

       القراءة
       الكتابة

 ل ق ك
1
2
3

العمليات املعرفية واملعلومات العامة
       الريا�سيات

       العلوم
       الفنون االإبداعية

       التقنية

م م
1
2
3
4

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
      االح�سا�س باالنتماء للمجتمع

       التاريخ
       اجلغرافيا

      االقت�ساد

 و
1
2
3
4

الرتبية االإ�سالمية
      املعرفة االإ�سالمية

       ال�سلوك االإ�سالمي

 ت اإ
1
2

ال�سحة والتطور البدين
       ال�سحة وال�سالمة

       التطور البدين واحلركي

 �س ب
1
2

تقدمي
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الجدول 2: مواصفات كل معيار والمعارف
والمهارات التي يتناولها

يت�سمن  وهذا  التعلم.  تعزز  التي  وامليول  املهارات  التعلم  نهج  يتناول 
اأخذ زمام  تعزيز اهتمامهم الفطري وحب اال�ستطالع لديهم ورغبتهم يف 
التعلم  يف  ومثابرتهم  انتباههم  وتطور  املعلومة،  عن  البحث  يف  املبادرة 
�سلوكيات  على  اأي�ساً  املعيار  هذا  ويركز  اال�ستك�سافية.  باملهام  والقيام 
واملخاطرة. واالإبداع  التعاون  مثل:  الغريزي  وامليل  االإيجابية  التعلم 

والكتابة  للقراءة  املبكرة  واملعرفة  اللغ�ي  التط�ر  معيار  يركز 
الف�سحى(.  )غري  املحلية  واللغة   الف�سحى  العربية  اللغة  تطور  على 
الوظيفة  فهم  مثل:  التحدث  و  اال�ستماع  مهارات  املعيار  هذا  ويت�سمن 
االت�سالية  للتحدث، والكتابة واللغةغري اللفظية، وتنمية املفردات  املتلقاة 
والتحدث.  الق�س�س،   ورواية  بالكتب،  واال�ستمتاع  ال�سادرة  واملفردات 
النحو،  مثل:  اللغة  وقواعد  وا�ستخدامها  اللغة  فهم  اأي�ساً  ويتناول 
للكالم. ال�سوتي  والوعي  املطبوعة  املادة  ومفاهيم  اجلملة،  وتركيب 

املفاهيم  الجتماعية  والدرا�شات  ال�طنية  معيار  يتناول   
نفو�س  يف  باملواطنة  االإح�سا�س  وتر�سيخ  بالطفل  املرتبطة  والقيم 
املعيار  هذا  ويت�سمن  ال�سغار.  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  مواطني 
التاريخ  مثل:  ال�سعودية  العربية  اململكة  عن  �سرورياً  معرفياً  حمتوى 
الثقايف.  واإرثها  قادتها  عن  اأ�سا�سية  ومعلومات  واالقت�ساد  واجلغرافيا 
الثقافية  الوطن  قيم  �سياق  يف  للذات  مفهوماً  تطوراً  اأي�ساً  ويت�سمن 
ووطنه. جمتمعه  جتاه  وواجباته  حلقوقه  الفرد  ومعرفة  والدينية 

الالزمة  املهارات  العاطفي   - الجتماعي  التط�ر  معيار  يت�سمن   
والكبار،  االأقران  مع  العالقات  بناء  مثل:  املجتمع،  يف  والنجاح  للتكيف 
ب�سكل  والعمل  والتفكري  جمموعة،  يف  والعمل  اللعب  على  والقدرة 
االجتماعية  القواعد  وفهم  امل�سوؤوليات،  واإدارة  النزاعات،  وحل  م�ستقل، 
والعواطف  امل�ساعر  حتديد  على  القدرة  اأي�ساً  ويت�سمن  لها.  واالمتثال 
والتعبري عنها بطريقة مالئمة، واإظهار  تقدير الذات واحرتام االآخرين.

العمليات  العامة  واملعل�مات  املعرفية  العمليات  معيار  يتناول 
والوظائف الذهنية الداخلية التي تطور التفكري، والقدرة على ا�ستخدام 
والعلوم  للريا�سيات  االأكادميية  املعرفة  �سياق  يف  وو�سعها  املعلومة. 
االأ�سئلة،  طرح  تت�سمن  املهارات  هذه  واإن  والتقنية،  االإبداعية  والفنون 
والقيام بالتجارب، وحل امل�سكالت، والتخيل واالإبداع. ويت�سمن هذا املعيار 
اأي�ساً موؤ�سرات خا�سة باملحتوى يف كل من هذه املو�سوعات االأكادميية.

تتجلى �سرورة معيار الرتبية الإ�شالمية يف قدرته على تطوير م�ساعر 
الطفل نحو دينه وتطوير املعارف واملهارات التي تتيح لالأطفال امل�ساركة 
الكاملة يف احلياة من خالل ركائز عقيدته االإ�سالمية. وي�ستمل هذا املعيار 
على كل جماالت  الرتبية االإ�سالمية التي افرت�سها اهلل �سبحانه وتعاىل، 
كما وردت يف القراآن الكرمي. ويت�سمن هذا اأداء الفرائ�س مثل: ال�سالة 
وال�سيام وكذلك حفظ وتالوة اآيات من كتاب اهلل، وحب النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم، ومعرفة �سريته العطرة، واأخالقه الكرمية و�سلوكه القومي. 
كما يتناول هذا املعيار بناء ال�سلوكيات االإ�سالمية؛ التي تعد تطبيقاً عملياً 
ملبادئ االإ�سالم وقيمه وعاداته وتقاليده؛ مثل احرتام االآخرين وتقديرهم.

يتناول معيار ال�شحة والتط�ر البدين؛ تنمية وتطوير مهارات التنقل 
والكربى،  ال�سغرى  الع�سالت  ا�ستخدام  يف  واملرونة  والتحكم  والتنا�سق 
وكذلك تطوير احلوا�س اخلم�س والقدرة على حتديد العالقات املكانية. 
وتركز اأي�ساً على بناء املعرفة واالجتاهات االإيجابية نحو املمار�سات ال�سحية 
مثل: النظافة ال�سخ�سية اليومية، وتوجيهات التغذية ال�سحية، واالأن�سطة 
ال�سخ�سية. ال�سالمة  يف  ت�سهم  التي  وال�سلوكيات  ال�سحية،  البدنية 

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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تق�سم هذه الوثيقة املوؤ�سرات اإىل اأربع فئات عمرية. وتتوافق هذه الفئات العمرية مع م�ستويات مرحلة الرو�سة يف اململكة 
الوثيقة  بناء  الوثيقة؛ فقد خل�س فريق  الرعاية اال�ستفادة من هذه  يت�سنى للمربني ومقدمي  ال�سعودية. وحتى  العربية 
اإىل اأن موؤ�سرات التطور ينبغي اأن تتوافق مع التق�سيم العمري املتبع يف النظام التعليمي يف اململكة العربية ال�سعودية. ولذا 
فقد مت تقدمي املوؤ�سرات التي ترتكز حول الفئات العمرية التالية: يف 3 اأو 4 اأو 5 اأو 6 �سنوات اأو ما يقرب منها. وكتبت هذه 
املوؤ�سرات – كما يت�سح من عناوينها – لتعك�س تطور الطفل يف نهاية املرحلة املحددة. وكما ا�ستخدمت اللغة لتعطي ا�سماً 
لكل فئة عمرية؛ فاإنها اأي�ساً ت�سري اإىل اأن تطور الطفل م�ستمر، وينبغي عدم اعتبار هذه الفئات العمرية ثابتة ال تتغري. 
ومن املتوقع اأن يختلف االأطفال يف )كيف ومتى( ي�سلون اإىل املعارف املختلفة. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن بع�س االأطفال قد يظهر 
املهارات واملعارف  باإظهار  اأغلب االأطفال  اأن يبداأ  اأو متاأخر جداً، رغم احتمالية  املوؤ�سرات يف وقت مبكر جداً  لبع�س  اإتقاناً 

اخلا�سة بكل فئة عمرية؛ وبع�سهم قد ال يظهر اإتقاناً لبع�س املوؤ�سرات على االإطالق.
فعلى �سبيل املثال: من املتوقع ب�سكل عام اأنه حينما يبلغ االأطفال �سن اخلام�سة، فاإنهم �سيكونون قادرين على اتباع تعليمات 
تتكون من خطوات متعددة وحتتوي على ثالثة اأو اأربعة مفاهيم، وكذلك ا�ستخدام العديد من العنا�سر النحوية مثل: "حان 
وقت التنظيف! ف�ساًل اغ�سل يديك، ولنجل�س معاً". ولكن قد ال يتمكن االأطفال الذين مل يعتادوا لغة التعليمات من اتباع 
مثل هذه التعليمات املعقدة حتى وقت متاأخر جداً. وبطريقة مماثلة، فقد ي�سل االأطفال القادمون من بيئات ثرية لغوياً 
اإىل هذه املرحلة يف وقت مبكر من حياتهم. وهذه االختالفات متوقعة ب�سبب  التفاوت الوراثي بني االأطفال. ولكن هذا يجب 

اأن ال يدعو اإىل القلق.

اإّن الرعاية التي يحتاج اإليها االأطفال ذوو االحتياجات اخلا�سة هي الرعاية نف�سها التي يحتاج اإليها االأطفال كافة. فاالأطفال 
جميعاً يحتاجون اإىل احلب، والتغذية اجليدة، والرعاية التي تلبي احتياجاتهم، والبيئات املحفزة. ولكن هناك بع�س من 
اجلوانب التي قد يحتاج االأطفال ذوو االحتياجات اخلا�سة فيها اإىل مزيد من الرعاية والدعم والتي يجب اأن يكون االآباء 
واالأمهات واملعلمات مدركني لها. ومبا اأن االأطفال متفردون يف قدراتهم واأمناطهم التعلمية؛ فاإن الدعم الذي �سيقدم لكل 

طفل �سيكون بالتاأكيد خمتلفاً.
ت معايري التعلم املبكر النمائية لت�ستخدم مع االأطفال جميعاً. فالتباين يف كيفية ووقت اإظهار االأطفال ملهاراتهم يعد  اأُِعدَّ
اأمراً طبيعياً ومتوقعاً. ولكن من املهم مالحظة اأن التدخل املبكر مهم جداً، واملعلمات يف و�سع فريد يتيح لهن مراقبة اأي 
بيئة  �ساأن مهم يف  التطور  ملدى  الر�سمي  وللت�سخي�س  االأطفال.  اليومي مع  تفاعلهن  التطور من خالل  تقدم  ت�سارب يف 
مرحلة الطفولة املبكرة، ويجب على املعلمات ا�ستخدام ح�ّسهّن املهني وفهمهّن للتطور عند الطفل لتحديد متى تكون هذه 

اخلطوة منا�سبة.
ومتثل معايري التعلم املبكر النمائية اأداة قيمة لدعم معرفة املعلمات وعملية اتخاذ القرار. ولكن املعايري مل تكتب بو�سفها 
اأداة ت�سخي�س لتحديد االحتياجات اخلا�سة. وينبغي للمعلمات الالتي يعتقدن باأن الطفل قد يكون من ذوي االحتياجات 

اخلا�سة اأن يتبْعَن �سوابط املدر�سة يف  الت�سخي�س الر�سمي للتطور.
اأق�سى حد ممكن مع بقية  اإىل  املعلمات دجمهم  وبالن�سبة لالأطفال الذين مت حتديد احتياجاتهم اخلا�سة؛ فينبغي على 

الفئات العمرية

رعاية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة

تقدمي
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الطالب. وهذا يعني اأن املعلمات ينبغي عليهن تعزيز اإمكانية الو�سول وت�سجيع امل�ساركة وتقدمي الدعم وقت احلاجة ل�سمان 
اأن يكون االأطفال ذوواالحتياجات اخلا�سة املحددة قادرين على احل�سول على اأكرب قدر ممكن من املكا�سب بيئياً واجتماعياً. 
وترثي عمليات دجمهم يف البيئة التعليمية مع الطالب جميعاً وتر�سل ر�سالة وا�سحة باأن االأطفال كلهم اأع�ساء مهمون يف 
املجتمع. ويتعلم االأطفال من بيئاتهم، وميثل التفاعل مع االأطفال االآخرين جزءاً مهماً منها. وتقييد و�سول االأطفال اإىل 

املجتمع واجلوانب االأخرى من البيئة  التعلمية �سيحّد من فر�س تطور اإمكانياتهم الكاملة.
وميكن تكييف االإ�سرتاتيجيات املوجودة يف هذه الوثيقة لتحقق االحتياجات الفردية لالأطفال يف البيئة التعليمية املدجمة.

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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  يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .1 .1
م1

باالإ�سارة اإىل اأنف�سهم 
واأفراد اأ�سرهم و الوجوه 

االأخرى املهمة )مثل 
املعلمة اأو مقدمة 
الرعاية( باال�سم.

قد  العائلة.  اأفراد  بع�س  • بت�سمية 
ي�سري الطفل اإىل جدته واأبيه باأ�سمائهم 
بقوله "جدتي تدعى ح�سة واأبي يدعى 

عبداهلل".
• باإخبار املعلمة باأنهم "كبار" )طوال(.

"اأحبك". ويقولون  معلمتهم  • باحت�سان 
جائع". "اأنا  • بالقول 

معني  لن�ساط  تف�سيلهم  عن  • بالتعبري 
بالقول "اأحب ركن االألعاب".
باأنف�سهم. الطعام  • بتناول 

مبفردهم. احلمام  اإىل  • بالذهاب 

الف�سل. تنظيف  تعليمات  • باتباع 

بالتعريف باأنف�سهم 
باأ�سمائهم الكاملة 

وو�سف اأنف�سهم من حيث 
اخل�سائ�س والقدرات 

والتف�سيالت.

ر�سموها  قد  اإىل �سورة  • باالإ�سارة 
والقول "هذا اأنا.. �سعري بني"

بنوع  الرعاية  مقدمة  • باإخبار 
الطعام الذي ي�ستمتعون به.

باأنهم  الف�سل  يف  زميل  • باإخبار 
يعرفون كيفية اأداء لعبة تثري 

اهتمامهم.
با�ستقاللية. ن�ساطهم  • باختيار 

جائعون  باأنهم  معلمتهم  • باإخبار 
ويطلبون اأن ياأكلوا وجبة خفيفة.

ر�سالة  كتابة  يف  امل�ساعدة  • بطلب 
لالأب اأو االأم.

يف  امل�سوؤوليات  بع�س  • باأداء 
البيت والف�سل.

وخلعها  مالب�سهم  • بارتداء 
مبفردهم.

اليوم  بداية  اإجراءات  • باتباع 
با�ستقاللية.

ج ع
2 .1 .1

م1

باإظهار فهمهم للتنوع، بذكر �سفاتهم البدنية.
وحتديد بع�س اأوجه 

الت�سابه واالختالف بني 
ال�سفات البدنية لالآخرين.

ج ع
3 .1 .1

م1

بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

وتف�سيالتهم والتعبري 
عنها من خالل لغة 
و�سلوكيات منا�سبة 

الأعمارهم.

بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

والتعبري عنها.

ج ع
4 .1 .1

م1

باإكمال بع�س املهام 
املاألوفة مبفردهم.

باإظهار اال�ستقاللية يف 
القيام بكثري من االأن�سطة 
واالأعمال الرتيبة املاألوفة، 

وكذلك املبادرة بتجربة 
املهام اجلديدة.

ج ع
5 .1 .1

م1

بالتعبري عن اعتزازهم 
باإجنازاتهم.

بالتعريف باأنف�سهم 
بو�سفهم جزءاً من 

جمموعة اأو اأكرث من 
جمموعة.

الجدول 3  يبين عينة من المؤشرات والعناصر األخرى الظاهرة في الجدول

رمز املوؤ�سر
باحلرف
والرقم

مثال منا�سب للفئة العمرية 
ي�سف �سلوك الطفل يف كل موؤ�سر

تقدمي

3 . 0 المنطق واالستدالل وحل المشكالت
يظهر االأطفال مزيداً من القدرات على حتليل املعلومات ال�سابقة لال�ستدالل والتنظري وحل امل�سكالت.

عمرية  لفئة  منا�سبة  موؤ�سرات 
ت�سف املعارف واملهارات

الفئة العمرية للطفل
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نهج التعلم

التي ت�سهل عملية تعلم  املعيار ب�سفة خا�سة االأدوات واملهارات  التعلم كيفية تعلم االأطفال. وي�سف هذا  يتناول معيار نهج 
االأطفال. وتت�سمن هذه ال�سلوكيات واالجتاهات التي تدعم عملية التعلم يف جميع اجلوانب التطويرية والتعليمية، مثل: 
وحل  املنطقي  والتفكري  اأدائها،  على  واملثابرة  فيها  وامل�ساركة  االنتباه  على  والقدرة  اال�ستطالع،  وحب  الفطري  االهتمام 

امل�سكالت بطريقة فردية اأو تعاونية.
ع باإظهار هذه االجتاهات واملهارات منذ نعومة اأظفارهم؛ وذلك عندما ي�ستخدمون حوا�سهم ال�ستك�ساف العامل  ويبداأ  الر�سّ
ويبدون اهتماماً متزايداً بلعبة اأو �سيء ما. وقد يجرب الُفّطم بع�س احللول للم�ساكل ال�سغرية، ويدركون متى يحتاجون اإىل 
طلب امل�ساعدة يف املهمة ال�سعبة من �سخ�س كبري. وكلما منا االأطفال اأ�سبح نهج التعلم وا�سحاً ب�سكل اأكرب لل�سخ�س الكبري 

املراقب؛ كعادات واجتاهات تعلم اإيجابية مثل: حتديد االأهداف وااللتزام مبتابعة املهام حتى اإجنازها.
وبينما ينمو االأطفال ال�سغار؛ فاإن نهجهم للتعلم �سيعك�س اأمناطهم وتف�سيالتهم ال�سخ�سية يف التعلم. وقد ينخرط بع�س 
ولدعم  لديهم.  ماألوفة  اأن�سطة  يف  وانتباههم  وقتهم  ا�ستثمار  اآخرون  يف�سل  بينما  املختلفة،  التجارب  يف  بحما�س  االأطفال 
اهتمامهم  نطاق  يف  بعناية  االأطفال  يالحظوا  اأن  الرعاية  ومقدمي  املربني  على  ال�سروري  من  فاإنه  ال�سغار؛  املتعلمني 

وي�سجعوهم ليتلم�سوا طريقهم اخلا�س بهم يف نهج التعلم.
ومت تق�سيم هذا املعيار اإىل ثالثة م�سارات: حب اال�ستطالع واملبادرة، واالنتباه وامل�ساركة واملثابرة، واملنطق واال�ستدالل وحل 

امل�سكالت.

نهج التعلم

تقدمي

التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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 يركز م�سارحب اال�ستطالع واملبادرة على كيفية تعلم االأطفال معلومة جديدة. فاالأطفال يولدون بدافع فطري لفهم الكيفية 
التي يعمل بها العامل. ويعد حب اال�ستطالع دافعاً قوياً لالأطفال لي�ستك�سفوا بيئاتهم ويبحثوا عن املعلومات. فغالباً ما تكون 
املبادرة، اأو ا�ستعداد الطفل وقدرته على ال�سروع يف البحث عن املعرفة؛ ا�ستجابة لغريزة حب اال�ستطالع لديه، وهو ما يدفعه 

قدماً نحو جتارب جديدة.
هناك نقطتان حموريتان:

جديدة. جتارب  عن  •  البحث 
املمار�سة. خالل  من  املهارات  •  �سقل 

يتناول هذا امل�سار الرئي�س ا�ستعداد االأطفال وقدرتهم على حتديد امل�سادر ال�سخ�سية للتعلم. فعندما كانوا اأطفااًل ر�سعاً، كان 
العامل بالن�سبة لهم عاملاً جديداً متاماً، وكل �سيء يواجهه الطفل يعد �سيئاً جديداً ومثرياً وجديراً بالتعلم. ولكن عندما ينمو 
االأطفال فاإن اكت�ساب مهارات ومعارف جديدة يتطلب مزيداً من الوقت واجلهد. وتتيح قدرة االأطفال على االنتباه والتفاعل 
مع املثريات الأوقات طويلة؛ فر�ساً اأكرث للتعلم وا�ستيعاب املعارف اجلديدة. وتوفر القدرة على املثابرة يف االأن�سطة ال�سعبة 

فر�ساً اإ�سافية ملعرفة كيف يعمل العامل.
النقاط املحورية:

وامل�ساركة. •  االنتباه 
املهمة. •  اإكمال 

امل�ساعدة. •  طلب 

عن  جديدة  اأ�سياء  الكت�ساف  ال�سابقة  املعرفة  ا�ستخدام  على  الطفل  قدرة  امل�سكالت  وحل  واال�ستدالل  املنطق  م�سار  يتناول 
العامل. ويت�سمن اأي�ساً مهام التعاون ال�سرورية لبناء املعرفة وا�ستخدامها وتطبيقها. فاملنطق واال�ستدالل هما من الوظائف 
املعرفية التي تتطلب من االأطفال اأن يقوموا بتحليل املعلومات يف �سياق معارفهم ال�سابقة وتكييف تلك املعارف لفهم اأ�سياء 
واإ�سرتاتيجيات  اإىل حلول  ليتو�سلوا  اإ�سافية يف حتليلهم  يقوموا بخطوة  اأن  االأطفال  امل�سكالت من  ويتطلب حل  جديدة. 
واملهنية  املدر�سية  احلياة  يف  بكفاءاتهم  واالرتقاء  االأطفال  لنجاح  �سرورية  املتقدمة  املهارات  هذه  وتعد  ال�سعاب.  ملواجهة 

وال�سخ�سية.
نقاط حمورية:

وا�ستخدامها. ال�سابقة  املعارف  •  حتليل 
احللول. اإ�سرتاتيجيات  •  جتريب 

حب االستطالع والمبادرة 

االنتباه والمشاركة والمثابرة

المنطق واالستدالل وحل المشكالت

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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ع منذ والدتهم؛ املثريات باأعينهم. وكلما تطور منو  ع والُفّطم اهتماماً بالعامل وحما�ساً للتعلم. ويتعقب الُر�سّ ُيظهر الُر�سّ
االأطفال ازداد وعيهم واهتمامهم بالبيئة املحيطة بهم. ثم يبدوؤون باالهتمام بالنا�س وامل�ساهد واالأ�سوات واالأ�سياء وتتطور 
املحيطة بهم بحما�س ويفرحون  البيئة  با�ستك�ساف  يبدوؤون  فاإنهم  ا�ستقاللية؛  اأكرث  االأطفال  تف�سيالتهم. وعندما ي�سبح 
التي تتطلب جهداً  املهام  املثابرة لديهم يف  اأ�سياء جديدة - وتزداد  – عند جتربة  باأنف�سهم  باكت�سافاتهم، كما تزداد ثقتهم 
ع والُفّطم بفهم اأنَّ اأفعالهم توؤثر يف العامل حولهم. فقد يدفع الطفل لعبة - على �سبيل املثال - فت�سري  اأكرب. ويبداأ الُر�سّ
على االأر�س، اأو قد يبت�سم وي�سدر �سوتاً في�ستجيب له اأحد الكبار بابت�سامة واإ�سدار �سوت م�سابه. وينبغي على الكبار توفري 

البيئات االآمنة واملحفزة لدعم االأطفال والر�سع يف منوهم وتعلمهم. 
 كما اأّن تزويد االأطفال مبثريات خمتلفة، مثل: االألعاب والكتب واالأ�سوات واأنواع املواد املختلفة؛ يوفر لهم اأنواعاً خمتلفة 
من املعلومات، كما ي�ساعدهم على اكت�ساف اهتماماتهم. وينبغي على الكبار توفري البيئات االآمنة لالأطفال ليقوموا بعملية 
اال�ستك�ساف باأنف�سهم، ويف الوقت نف�سه ينبغي وجود الكبار لي�ساركوهم متعتهم واكت�سافاتهم. وينبغي على الكبار اأن يظهروا 
اهتماماً وحما�ساً الإجنازات االأطفال ال�سغار، كما ينبغي عليهم التجاوب مع اأفعالهم. فقد ي�ستجيب الكبري - على �سبيل املثال 
- لفظياً ملناغاة الر�سيع، اأو قد ي�سرح للطفل ال�سغري بحما�س اأنَّ ركله الكرة ُيحّرُكها. وينبغي على الكبار اأن يوفروا الوقت 
الالزم لنمذجة املثابرة واملرونة الأطفالهم، وتعليمهم الطرق املختلفة حلل امل�سكالت الي�سرية، وكذلك ال�سماح لهم بتجريب 

اإ�سرتاتيجياتهم باأنف�سهم دون االعتماد على اأحد. 
ع والُفّطم تطوراً �سحياً يف نهج التعلم:  وهذه بع�س الطرق التي قد ُيظهر فيها الُر�سّ

باأنف�سهم. االهتمام  •  اإظهار 
حوا�سهم. با�ستخدام  بهم  املحيطة  البيئة  •  ا�ستك�ساف 

واالأ�سياء. االأ�سخا�س  اأ�سوات  مع   •  التفاعل 
مل�ستها. اأو  �سوتها  اأو  الرعاية  مقدمة  وجه  مع  االإيجابي  •  التفاعل 

واملاتعة. املرغوبة  النتائج  على  للح�سول  االأفعال  •  تكرار 
والتعلم. لال�ستك�ساف  احلما�س  •  اإظهار 

اجلديدة. االأ�سياء  جتريب  عند  واال�ستقاللية  الثقة  •  اإظهار 
ذلك. على  بقدرتهم  االإميان  وكذلك  باأنف�سهم  اأهدافهم  بتحقيق  اهتمامهم  عن  • التعبري 

ورغباتهم. حاجاتهم  عن  •  التعبري 
االآخرون. يفعله  مبا  االهتمام  •  اإظهار 

االأ�سئلة. •  طرح 
جديدة. مهام  جتريب  يف  الرغبة  •  اإظهار 

التحديات. وجود  من  الرغم  على  •  املثابرة 

عمر ما قبل السنوات الثالث األولى

نهج التعلم
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1. 0 حب االستطالع والمبادرة
يظهر االأطفال دافعاً لال�ستك�ساف واكت�ساب اخلربات وطلب املعرفة.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ن ت

1 .0 .1
م1

با�ستخدام حوا�سهم 
ال�ستك�ساف البيئة.

لهم  املاألوفة  غري  االأ�سياء  • بلم�س 
واالإم�ساك بها.

طفل  مع  بالتوازي  بلعبة  • بامل�ساركة 
قريب منهم.

يقومون  الكبار  راقبوا  اأن�سطة  • بتقليد 
بها مثل اإعداد طاولة الطعام، اأو التظاهر 

بقراءة كتاب.
ن�ساط  يف  بامل�ساركة  اهتمام  • باإظهار 

للطبخ بداأت به املعلمة مع اأحد   زمالئه.

باإظهار حما�س واهتمام 
با�ستك�ساف البيئة املحيطة 

وامل�ساركة يف االأن�سطة.

االأ�سئلة. • بطرح 
واألعاب  اأدوات  عن  • بالبحث 

جديدة للعب بها.
للمعلمة  باهتمام  • باالإن�سات 
وهي ت�سف مو�سوعاً اأو ن�ساطاً 

جديداً.
عن  االأ�سدقاء  الأحد  • بال�سرح 

كيفية ا�ستخدام لعبة.
نف�سه  الكتاب  قراءة  • بطلب 

مراراً.
التفا�سيل  من  مزيد  • بتجربة 

اجلديدة – عند ر�سم امل�ساهد 
املاألوفة.

قلم  عن   والبحث  • بالذهاب 
التلوين االأحمر يف ركن الفن 

بداًل من ا�ستخدام االأقالم 
املوجودة على الطاولة.

االأ�سدقاء  اأحد  من  •  بالطلب 
امل�ساركة معهم يف لعبة ما.

ن ت
2 .0 .1

م1

بامل�ساركة يف اأن�سطة 
جديدة من االألعاب، 
وت�ستمل على تقليد 

االأقران والكبار.

باختيار امل�ساركة يف جتارب 
جديدة متنوعة وماألوفة 

لهم.

ن ت
3 .0 .1

م1

بتجريب مهارات جديدة 
بطرق جديدة ومتنوعة.

باختيار املواد امل�ستخدمة 
يف االأن�سطة واتخاذ قرار 

ب�ساأنها. 

                                                            م1       ) 3 – 4 سنوات (
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2.  0 االنتباه والمشاركة والمثابرة
يظهر اهتمام االأطفال مزيداً من االنتباه  لفر�س التعلم، وكذلك  االهتمام والقدرة على   امل�ساركة  مع االآخرين، والقدرة على املثابرة يف تعلمهم على 

الرغم من الظروف ال�سعبة.
)يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه()يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه(

امل�ؤ�شر
 �سيقوم  االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

امل�ؤ�شر
 �سيقوم االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

ن ت
1 .0 .2

م1

برتكيز انتباههم يف 
االأن�سطة لفرتات زمنية 

اأطول، على الرغم من 
�سهولة ت�ستيت انتباههم.

الفن  ركن  يف  املواد  معظم  • برتتيب 
بتذكريهم مرة اأو مرتني من قبل املعلمة 

لريكزوا على هذه املهمة.
ماألوفة  لق�سة  واال�ستماع  • باجللو�س 

مع توجيه قليل اأو بدون توجيه على 
االإطالق.

ما،  لعبة  اإكمالهم  عن  بفخر  • باالإعالن 
وطلب تكرارها.

يف   لّونوها  �سور   على  اأمهاتهم  • باإطالع 
ن�ساط الفن.

• بالطلب من معلمتهم اأن ت�ساهدهم وهم 
يبنون برجاً من املكعبات.

الإكمال  معلمتهم  من  امل�ساعدة  • بطلب 
اأحجية.

باال�ستمرار يف ن�ساط 
ما لفرتة زمنية طويلة، 

وجتاهل امل�ستتات املحتملة.

للبقاء  املعلمة  من  • باال�ستئذان 
يف ركن االألعاب لفرتة زمنية 

اأطول.
ركن  يف  باللعب  • باال�ستمرار 

املكعبات على الرغم من و�سول 
الزوار.

باأحجية  باللعب  • باال�ستمرار 
جديدة و�سعبة حتى اإكمالها 

بنجاح.
يف  بامل�ساعدة  ل�سديق  • بال�سماح 

بناء برج من املكعبات.
امل�سي  مبحاوالت  • باال�ستمرار 
على عار�سة التوازن على الرغم 

من ال�سقوط مرات عدة.

ن ت
2 .0 .2

م1

بامل�ساركة بحما�س يف 
االأن�سطة و اإكمالها، 

واأي�ساً مب�ساركة 
اإجنازاتهم مع االآخرين.

بالعمل الإنهاء مهمة ما 
على الرغم من ال�سعوبات 

واملقاطعات.

ن ت 
3 .0 .2

م1

بطلب امل�ساعدة من 
الكبار الإكمال مهمة 

�سعبة.

 بالبحث عن امل�ساعدة 
وقبولها من االآخرين وقت 

احلاجة. 

                                                            م1      ) 3 – 4 سنوات (
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3. 0 المنطق واالستدالل وحل المشكالت
يظهر االأطفال مزيداً من القدرات على حتليل املعلومات ال�سابقة لال�ستدالل والتنظري وحل امل�سكالت.

)يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه()يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه(
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ن ت

1 .0 .3
م1

مبعرفة بع�س امل�سكالت 
وجتربة بع�س 

االإ�سرتاتيجيات حللها، 
ومن �سمنها طلب 

امل�ساعدة اأو معلومات من 
�سخ�س كبري.

الثانية  للمرة  منحدر  ت�سلق  • مبحاولة 
بعد فقدانهم توازنهم و�سقوطهم يف املرة 

االأوىل.
ت�سغيل مفتاح  • بالطلب من �سخ�س كبري 

اإ�ساءة ال ي�ستطيعون الو�سول اإليه.
وا�ستخدامها  مقعر  ب�سكل  اأيديهم  • ب�سم 

حلمل املاء من حو�س الغ�سيل اإىل كومة 
الرمل. وعند اإدراكهم عدم جناح هذه 

الطريقة ي�ستخدمون الدلو عو�ساً عنها.

مبعرفة امل�سكالت 
وحماولة حلها با�ستقاللية 

با�ستخدام اإ�سرتاتيجية 
واحدة اأو اأكرث.

وحماولة  اأحجية  على  • بالعمل 
و�سع القطع ال�سحيحة بع�سها 

مع بع�س با�ستخدام طرق 
خمتلفة وكذلك طلب امل�ساعدة 

من �سخ�س كبري اأو قرين يف 
حالة وجود �سعوبات.

ا�ستخدام  املعلمة  اقرتاح  • برف�س 
اأ�سبع ال�سمغ الأّنها كانت جافة 

جداً عندما حاولوا ا�ستخدامها يف 
املرة ال�سابقة.

يف  الطق�س  برودة  اإىل  • باالإ�سارة 
اخلارج ب�سبب االأمطار.

جائعون  باأّنهم  املعلمة  • باإبالغ 
الأّنهم مل يتناولوا فطورهم.

ن ت
2 .0 .3

م1

با�ستخدام اإ�سرتاتيجية 
املحاولة واخلطاأ حلل 

امل�سكالت الب�سيطة.

بتعديل بع�س اأفعالهم 
بناء على خربات ومعارف 

�سابقة.
ن ت

3 .0 .3
م1

باال�ستدالل على العالقات 
بني الظواهر الطبيعية 

مثل: ذبول الزهرة لعدم 
ح�سولها على املاء الكايف.

                                                            م1      ) 3 – 4 سنوات (
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1. تنظيم  البيئة بطريقة جذابة با�ستخدام مواد جاذبة حلوا�س 
االأطفال ومرنة يف الوقت نف�سه: مبعنى اأن تكون قابلة لال�ستخدام 

باأكرث من طريقة.
2. توفري وقت  وم�ساحة كافية للعب االأطفال.

اآمن وخاٍل من املواد اخلطرة لكي يقوم االأطفال  3. توفري مكان 
با�ستك�سافه بحّرية.

4. ال�سماح لالأطفال باختيار ماذا واأين ومتى ومع من يلعبون.
5. توفري األعاب وكتب واأن�سطة تغطي نطاق التطور.

6. توفري خربات مثرية لالهتمام وماتعة ومتثل حتدياً لالأطفال 
بغ�س النظر عن م�ستواهم الفردي.

7. عند اإبداء االأطفال اهتمامهم  باللعبة اأو ن�ساط ما؛ يتم تو�سيح  
الطرق املختلفة للعبها، وكذلك كيفية ا�ستخدام املواد املختلفة.

الفر�س  من  العديد  وكذلك  املواد  من  خمتلفة  اأنواع  توفري   .8
للعب والتمرين على املهارات.

9. توفري، على �سبيل املثال، العديد من اأنواع مواد الكتابة املختلفة 
حتى يختار منها االأطفال.

الذي  العمل  على  حمدد  بتعليق  االأطفال  اجنازات  تقدير   .10
اأجنزه الطفل. على �سبيل املثال: " مذهل! لقد ا�ستخدمت العديد 

من االألوان يف الر�سمة التي قمت بها".
اإظهار االهتمام و احلما�س الإجنازات االأطفال واكت�سافاتهم.   .11
ملتابعة  هادفة  اأ�سئلة  وطرح   يفعلون  ماذا  عن  معهم  التحدث  و 

احلديث.
اجلديدة،  لالأن�سطة  ا�ستك�سافهم  يف  االأطفال  ت�سجيع    .12

واالقرتاب منهم  لتقدمي  امل�ساعدة  لهم يف حال طلبوا ذلك.
قبل  امل�سكلة  ملحاولة  حل  الوقت  من  االأطفال مزيداً  اإعطاء   .13
التدخل، وعلى قدر امل�ستطاع، االنتظار وعدم عر�س  امل�ساعدة حتى 

يطلبها االأطفال.
14. التحدث ب�سوت مرتفع عن االأفعال والتجارب. 

االأطفال  ي�ستمع  حتى  مرتفع  ب�سوت  امل�سكالت  عن  التحدث   .15
لعملية التفكري عند التفكري  يف �سيء ما.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 – 4 سنوات 

نهج التعلم
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1. 0 حب االستطالع والمبادرة 
يظهر االأطفال دافعاً لال�ستك�ساف واكت�ساب اخلربات وطلب املعرفة.

يف عمر6�سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ن ت

1 .0 .1
م3-2

باإظهار رغبتهم 
ومبادرتهم لتجربة 

االأدوات واالألعاب والبيئة 
باأ�سكال وطرق غري 

ماألوفة لديهم.

بوا�سطة  امللعب  طول  قيا�س  • مبحاولة 
حبل.

وقت  جديد  طعام  جتربة  • بطلب 
الوجبة.

القراءة  ركن  اإىل  الذهاب  • باختيار 
لالطالع على كتاب مبفردهم.

هذه  واأداء  بحما�س  الف�سل   اأعمال  • باأداء 
الواجبات دون تعليمات من املعلمة.

خالل  عنها  واالإجابة  االأ�سئلة  • بطرح 
وقت الق�سة اجلماعية.

التلوين  اأدوات  من   العديد  • با�ستخدام 
املختلفة.

احل�سرة  تفعله  الذي  ما  املعلمة:  • ب�سوؤال 
يف امللعب؟

بالتعامل مع املهام 
واالأن�سطة مبرونة وتخيل 

وقدرة اإبداعية اأكرب.

مل�ساركة  املعلمة  من  • باال�ستئذان 
جتربة ما مع بقية الف�سل يف 

وقت احللقة.  
عن  لزميل  االقرتاحات  • بتقدمي 

كيفية حت�سني جتربة اللعب.
طابور  قادة  لي�سبحوا  • بالتطوع 

الف�سل عندما يالحظون غياب 
الطفل امل�سوؤول عن هذا االأمر.

رحلة  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 
ميدانية قادمة.

احليوانات  عن  كتاب  • بت�سفح 
املائية ملعرفة موا�سفات احلوت.

من  العديد  مزج  • مبحاولة 
االألوان يف ركن  الفن ملعرفة ماذا 

�سيحدث.

ن ت
2 .0 .1

م3-2

باختيار امل�ساركة يف 
جتارب خمتلفة �سواء 

كانوا منفردين اأو جزءاً 
من جمموعة.

مب�ساركة االأفكار 
واالهتمامات.

ن ت
3 .0 .1

م3-2

بطرح االأ�سئلة عن النا�س 
واالأحداث والبيئة ب�سكل 

عام.

بطرح اأ�سئلة عن العديد 
من املوا�سيع. 

ن ت
4 .0 .1

م3-2

باملبادرة وامل�ساركة بفاعلية 
يف االأن�سطة يف البيئات 

املاألوفة املختلفة.
ن ت

5 .0 .1
م3-2

بالبحث والتجربة 
الكت�ساف املعلومات.

                                                           م2-3       ) 4-6 سنوات (
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2. 0 االنتباه والمشاركة والمثابرة
يظهر االأطفال مزيداً من االنتباه لفر�س التعلم، وكذلك  االهتمام  والقدرة على امل�ساركة  مع االآخرين، والقدرة على املثابرة يف تعلمهم على الرغم 

من الظروف ال�سعبة.
يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه

امل�ؤ�شر
 �سيقوم  االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

امل�ؤ�شر
 �سيقوم االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

ن ت
1 .0 .2

م3-2

بامل�ساركة يف اأن�سطة 
موجهة ي�سارك فيها 

الطفل واملعلمة لفرتات 
زمنية  اأطول من ذي 

قبل.

املكعبات  تركيب  على  العمل  • مبوا�سلة 
فوق بع�سها البع�س وي�ستخدم طرقاً 

خمتلفة حتى ُيّكون برجاً ثابتاً.
ي�ستمروا  حتى  زمالئهم  • بت�سجيع 

يف اإنهاء املهمة عندما يحاولون اإكمال 
م�سروع جماعي.

باملحافظة على االنتباه 
يف االأن�سطة املوجهة 

والتي ي�سارك فيها الطفل 
واملعلمة على الرغم من 

امل�ستتات واملقاطعات.

اأ�سمائهم  كتابة  على  • بالتمرن 
مرات عدة حتى يتقنوا كتابتها.

ودعوة  حفلة  لعمل  • بالتخطيط 
اأ�سدقائهم يف الف�سل الدرا�سي.

ملعرفة  ب�سيطة  بتجربة  • بالقيام 
اأي من األعاب ال�سيارات اأ�سرع من 
خالل و�سع  منحدرات والطلب 

من االأ�سدقاء امل�ساركة يف اختبار 
الفر�سيات.

ورف�س  اأحذيتهم  ربط  • مبحاولة 
امل�ساعدة من االآخرين واال�ستمرار 

حتى ينجحوا.
مل   فني  بعمل  • باالحتفاظ  

يكتمل وطلب االإذن الإنهائه 
الحقاً.

ن ت
2 .0 .2

م3-2

باملثابرة يف الن�ساط حتى 
يتحقق الهدف.

بالقدرة على اال�ستمرار 
يف امل�ساركة يف ن�ساط اأو  

خربة.
ن ت

3 .0 .2
م3-2

باملثابرة يف املهام متزايدة 
ال�سعوبة، وطلب 

امل�ساعدة عند احلاجة.

باملثابرة يف مهام متزايدة 
ال�سعوبة، وحماولة التغلب 
على ال�سعوبات مبفردهم، 
وطلب امل�ساعدة يف الوقت 

نف�سه من قرين اأو �سخ�س 
كبري عند احلاجة.

ن ت
4 .0 .2

م3-2

بو�سع االأهداف ومتابعة 
ال�سري على اخلطة، 

وتعديلها متى ما دعت 
ال�سرورة اإىل ذلك.

                                                          م2-3       ) 4-6 سنوات (
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3. 0 المنطق واالستدالل وحل المشكالت
يظهر االأطفال مزيداً من القدرات على حتليل املعلومات ال�سابقة لال�ستدالل والتنظري وحل امل�سكالت.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ن ت

1 .0 .3
م3-2

بتطبيق املعارف ال�سابقة 
على املهام واملواقف 

اجلديدة.

حتمل  ورقية  مروحة  عمل  • باقرتاح 
باليد لت�ستخدم  للتهوية يف حال انقطاع 

التيار الكهربائي.
باأخرى  الكبرية  املكعبات  قطع   • بتبديل 

�سغرية لبناء �سطح منزل.
وجموفة  كبرية  مكعب  قطعة  • با�ستخدام 

بو�سفها حاوية لنقل الدمى ال�سغرية اإىل 
ركن األعاب اآخر.

بتطبيق املعارف ال�سابقة 
على املهام واملواقف 

اجلديدة.

مبزج  املعلمة  قيام  • باقرتاح 
اللون االأ�سفر مع اللون االأزرق، 

وذلك عندما تعلن املعلمة اأن 
اللون االأخ�سر قد نفد.

زمالئهم  اإىل  اقرتاح  • بتقدمي 
باأن يطلبوا من املعلمة �سريطاً  
ال�سقاً لكي يل�سقوا عدة اأوراق 

ببع�سها  البع�س وي�سنعون   
�سريطاً من الزينة الورقية.

ن ت
2 .0 .3

م3-2

بتحديد امل�سكالت 
وحماولة حلها با�ستخدام 

اإ�سرتاتيجيات متنوعة 
وخمتلفة.

بتحديد امل�سكالت 
وحماولة حلها با�ستخدام 

اإ�سرتاتيجيات متنوعة 
وخمتلفة.

                                                           م2-3       ) 4-6 سنوات (
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با�ستك�ساف  ليقوموا  لالأطفال  كافيني  ووقت  فر�س  توفري   .1
اأنواع من االأن�سطة  واالأدوات، ب�سفة فردية اأو بو�سفهم جزءاً من 

جمموعة.
2. ت�سجيع  االأطفال على متابعة اهتماماتهم. على �سبيل املثال: 
اإذا كان االأطفال ي�ستمتعون بلعب كرة القدم، تقوم مقدمة الرعاية 
اللعبة، وتبحث عن معلومات  باللعب معهم، وتقراأ لهم كتباً عن 
املختلفة.  اللعب  ا�سرتاتيجيات  وتناق�س  الالعبني،  بع�س  حول 
وي�ستطيع االأطفال ممار�سة كثرياً من املهارات املهمة اأثناء تعلمهم 

و م�ساركتهم يف اأ�سياء كثرية ت�سّد اهتمامهم.
اأن�سطة  يف  لي�ساركوا  لالأطفال  كافيني  ووقت  فر�س  توفري   .3

مببادرة ذاتية وبتوجيه من املعلمة خالل اليوم. 
4. توفري فر�س لالأطفال ليعودوا ملهام يتمنون اأن يكملوها الحقاً 

يف اليوم نف�سه.
عّما  معلومات  توفر  خا�سة  بتعليقات  االأطفال  جهود  امتداح   .5
يفعلونه ب�سكل جيد واأهمية هذا ال�سيء. على �سبيل املثال: "مها، 
اأنِت حتدقني بعينيك يف الكتاب، وجتل�سني بهدوء، اأ�ستطيع القول 

اأنِك تهتمني ب�سكل كبري يف الق�سة. اأح�سنِت!".
املنتج  امتداح  من  بداًل  وتركيزهم  ملثابرتهم  االأطفال  امتداح   .6

النهائي اأو املهمة املكتملة.

التي  امل�سكالت  حل  عملية  يف  امل�ساركة  على  االأطفال  ت�سجيع    .7
تقوم اأنت بها بالتفكري ب�سوت مرتفع يف احللول وطلب راأيهم يف 
ذلك. على �سبيل املثال: "يا ترى ما الذي يجب علينا عمله..." و: 

ذلك؟".  يف  راأيكم  "ما 
8. جتريب احللول التي يقرتحها االأطفال حلل م�سكلة ما. وبعد 
الذي مل  واحلل  ا�ستخدامه  الذي جنح  احلل  التحدث عن  ذلك، 

ينجح مع بيان اأبرز االأ�سباب املحتملة.
خمتلفة،  اإ�سرتاتيجيات  جتريب  منها  الهدف  اأن�سطة  توفري   .9

بداًل من حماولة اإيجاد االإجابة ال�سحيحة واخلاطئة.
تفكري،  اإىل  حتتاج  متارين  يف  امل�ساركة  االأطفال  من  الطلب   .10
"ماذا   لعبة:  لعب  اأو  ماألوفة  لق�سة  جديدة  نهاية  و�سع  مثل: 

يحدث لو....؟".
11. توفري الوقت وامل�سادر لالأطفال ليفكروا يف جتاربهم. والطلب  
اإىلحديقة  رحلتهم  من  �سيء  ر�سم  املثال،  �سبيل  على  منهم، 
احليوان، اأو اإعطائهم وقت ليجل�سوا ويفكروا يف ق�سة قبل اإكمال 

واجب عليهم.
املختلفة  الطرق  عن  "ليتحدثوا"  لالأطفال  فر�س   توفري   .12
للتغلب على امل�ساعب، وحتديد اأف�سل الطرق التي ميكن اأن تنجح 

يف ظل الظروف املتوفرة.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4- 6 سنوات 

نهج التعلم
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التطور االجتماعي - العاطفي

وثيقاً،  ارتباطاً  باالآخر  كالهما  ويرتبط  والعاطفية،  االجتماعية  الكفايات  العاطفي   – االجتماعي  التطور  معيار  يتناول 
كما يرتبط املعيار بجميع املجاالت التعلمية والنمائية االأخرى. ويت�سمن القدرة على بناء العالقات مع االآخرين، و�سبط 
�سلوكيات ال�سخ�س وتعبرياته العاطفية، وبناء هويته الذاتية، و حتمل  م�سوؤولياته. ويوفر اإطاراً مهماً لنجاح ال�سخ�س يف 

حياته.
ويتناول التطور االجتماعي قدرة الطفل ب�سكل خا�س على تطوير عالقاته مع االآخرين. فيبداأ االأطفال منذ �سن الر�ساعة 
بالتعرف اإىل الوجوه املاألوفة والتفاعل مع الكبار. وينظر االأطفال ال�سغار اإىل وجوه مقدمي الرعاية ويبدوؤون بالتفاعالت 
االجتماعية معهم عرب  التمتمات واالبت�سامات. وعندما ينمو االأطفال يبدوؤون بالتفاعل مع االآخرين بطرق اأكرث تعقيداً 

مثل: تبادل املحادثات، واللعب التعاوين، وحل النزاعات.
اإىل التفاعل مع االأقران والكبار )وهي مهارات  ويرتبط التطور العاطفي ب�سكل جوهري بالتطور االجتماعي. وباالإ�سافة 
اجتماعية بطبيعتها(؛ فاإن القدرة على امل�ساركة والتعبري العاطفي املنا�سب ت�سجع على التفاعل االجتماعي االإيجابي. وبينما 
يبني االأطفال هويتهم الذاتية؛ فاإنهم يبدوؤون بالتمييز ب�سكل وا�سح بني هويتهم الذاتية وهوية االآخرين. وت�سبح قدرتهم 

وفهمهم على معاجلة العواطف اأكرث ن�سجاً، وعندما يكربون قلياًل يبدوؤون بتفهم م�ساعر االآخرين والتعاطف معها.
ويبداأ التطور االجتماعي – العاطفي ال�سليم منذ الوالدة حيث يبداأ االأطفال بالتعلق مبقدمي الرعاية وغريهم من الكبار. 
بفاعلية  اأقرانهم ويتعلمون االندماج  ببناء �سداقات مع  الر�ساعة،  �سن  اآمن وهم يف  الذين يتمتعون بجو  االأطفال،  ويقوم 
واإيجابية يف املجتمع. وتعتمد الكفايات يف هذا املعيار على ح�سول الطفل على الرعاية املنا�سبة واملغذية وامل�ستجيبة حلاجاته 

يف ال�سنوات االأوىل من عمره.
ويكت�سب االأطفال ال�سغار هذه الكفايات من خالل اختبار عالقات حقيقية ووثيقة وكذلك االأن�سطة التي توفر لهم فر�ساً 
اأهم  اخلربات  – هي من  اأو جماعية  – �سواء كانت فردية  اأن�سطة اللعب  ملالحظة وتطبيق ال�سلوك االجتماعي. ولذا فاإن 
لالأطفال ال�سغار حيث توفر لهم فر�ساً عدة الكت�ساب هذه املهارات. ومتنح األعاب تقم�س ال�سخ�سيات - على وجه اخل�سو�س 
وامل�ساركة يف جهود  القواعد، ومتثيل �سخ�سيات متعددة،  التعليمات وتطبيق  واتباع  املحادثة  للم�ساركة يف  متكررة  - فر�ساً 

تعاونية وذلك على �سبيل املثال ال احل�سر.
وينق�سم هذا املعيار اإىل م�سارين رئي�سني هما: الذات والعالقات.

التطور االجتماعي العاطفي
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التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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وينق�سم  �سلوكه.  الذاتي وقدرته على �سبط  الطفل  ب�سفة خا�سة وعي  ويتناول  العاطفي.  التطور  الذات على  يركز م�سار 
هذا امل�سار اإىل ثالثة م�سارات فرعية هي: مفهوم الذات، و�سبط الذات، والتعبري العاطفي. وتت�سمن هذه املعايري الفرعية 
وكذلك  اأ�سخا�ساً،  بو�سفهم  الأنف�سهم  فهمهم  �سمنها  ومن  الذاتية  بالهوية  �سعورهم  باإظهار  لالأطفال  ت�سمح  موؤ�سرات 
ال�سعور  تطور  وي�ساعد  وم�ساعرهم.  بعواطفهم  وحتكمهم  وعيهم  وتطوير  وتف�سيالتهم،  واحتياجاتهم  رغباتهم  اإدراكهم 
بالهوية ال�سخ�سية االأطفال على بناء الثقة بالنف�س  وتقدير  الذات، وهي مهمة لنجاحهم يف حياتهم ال�سخ�سية والدرا�سية. 

وباالإ�سافة اإىل ذلك فاإن القدرة على �سبط االإن�سان ل�سلوكه وعواطفه هي من املهارات املهمة لالإ�سهام يف املجتمع.

اإيجابية. فالقدرة  بناء عالقات  الطفل على  التطور االجتماعي، ويتناول على وجه اخل�سو�س قدرة  امل�سار على  يركز هذا 
يف  و�سعادته  العقلية  الطفل  �سحة  على  املوؤ�سرات  اأقوى  من  واحدة  هي  الثقة  على  مبنية   و�سداقات  عالقات  ت�سكيل  على 
امل�ستقبل. ويتناول هذا امل�سار الكفايات االجتماعية التي يحتاج اإليها االأطفال لبناء هذه العالقات وتاأدية وظائفهم يف العامل 

االجتماعي. وينق�سم هذا امل�سار اإىل م�سارين فرعيني هما: العالقات مع الكبار، والعالقات مع االأقران.

عنها. والتعبري  والعائلية  ال�سخ�سية  املعلومات  •  حتديد 
العواطف. •  فهم 

بال�سلوك. •  التحكم 
عنها. والتعبري  العواطف  •  حتديد 

عليها. واملحافظة  العالقات  •   بناء 
واللعب. االجتماعي  •  التفاعل 

الذات

العالقات 

النقاط املح�رية:

النقاط املح�رية:النقاط املح�رية:
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يبداأ االأطفال باالإح�سا�س بالعواطف والتعبري عنها قبل قدرتهم على فهمها ب�سكل كامل. وعندما يبدوؤون مبعاجلة عواطفهم 
وت�سميتها واإدارتها؛ فاإنهم ي�سبحون اأكرث وعياً بعواطف االآخرين، ويبدوؤون ببناء املهارات التي تدعم ارتباطهم وتفاعلهم مع 
جمتمعهم. ويحدث هذا التعلم على نحو اأمثل من خالل التفاعل االجتماعي مع اأ�سخا�س كبار يغدقون عليهم مزيداً من 
ع واالأطفال ال�سغار والتناغم والدعم واحلب؛ هي من االأمور املهمة جداً  الرعاية واالهتمام. اإن توفري ال�سعور باالأمان للر�سّ

لنمو اجتماعي – عاطفي �سليم، وكذلك مهمة للوظيفة املعرفية التي تدعمها الكفاية االجتماعية – العاطفية.
ففي ال�سنوات االأوىل من حياة الطفل، تتداخل العاطفة واملعرفة ب�سكل كبري. فاالأطفال الذين يطورون ارتباطاً عاطفياً اآمناً 
بالكبار، لديهم قابلية اأكرب للتعلم والتطور. ويكت�سب االأطفال من خالل هذه العالقات الثقة ال�ستك�ساف بيئتهم، وكذلك 

فهم االآخرين واالهتمام بهم، ويتعلمون �سبط �سلوكهم وعواطفهم بطرق منا�سبة اجتماعياً يف بيئاتهم الثقافية.
امللبية  – العاطفي للر�سع واالأطفال ال�سغار هو توفري الرعاية  الكبار لدعم التطور االجتماعي  اأن يفعله  واأهم ما ميكن 
حلاجاتهم. وينبغي على الكبار، اإ�سافة اإىل ذلك، منذجة ال�سلوك االجتماعي املنا�سب وال�سبط العاطفي لالأطفال يف �سياق 

هذه العالقات االآمنة واحلميمة.
ع والُفّطم تطوراً �سحياً اجتماعياً - عاطفياً بطرق خمتلفة.  ويظهر الُر�سّ

عمر ما قبل السنوات الثالث األولى

وباأج�سادهم. باأنف�سهم  االهتمام  •  اإظهار 
بينهم. واملفا�سلة  الرعاية  مقدمي  اإىل  •  التعرف 

الكبار. �سلوك  بع�س  •  تقليد 
متزايدة. با�ستقاللية  الت�سرف  •  حماولة 

خمتلفة. بطرق  حاجاتهم  عن  •  التعبري 
الرعاية. مقدمي  مع  بذلك  فرحتهم  وم�ساركة  باإجنازاتهم  االعتزاز  •  اإظهار 

ال�سلبية. العواطف  �سمنها  ومن  العواطف  من  وا�سع  نطاق  عن  •  التعبري 
االآخرين. مع  االجتماعي  بالتفاعل  •  املبادرة 

ومن هذه الطرق:

التطور االجتماعي العاطفي
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1. 1 مفهوم الذات
يطور االأطفال وعياً متزايداً باأنف�سهم بو�سفهم اأفراداً متميزين بخ�سائ�س وقدرات وتف�سيالت حمددة وينقلون ذلك لالآخرين.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

 1 .1 .1
م1

باالإ�سارة اإىل اأنف�سهم 
واأفراد اأ�سرهم 

واالأ�سخا�س االآخرين 
املهمني )مثل املعلمة اأو 

مقدمة الرعاية( باال�سم.

قد  العائلة.  اأفراد  بع�س  • بت�سمية 
ي�سري الطفل اإىل جدته واأبيه باأ�سمائهم 
بقوله "جدتي تدعى ح�سة واأبي يدعى 

عبداهلل".
"كبار" )طوال(. باأّنهم  املعلمة  • باإخبار 
"اأحبك". وقولهم  معلمتهم  • باحت�سان 

جائع". "اأنا  • بالقول 
معيناً  ن�ساطاً  تف�سيلهم  عن  • بالتعبري 

بالقول " اأحب ركن االألعاب ".
باأنف�سهم. الطعام  • بتناول 

مبفردهم. احلمام  اإىل  • بالذهاب 

الف�سل. تنظيف  تعليمات  • باتباع 
ملهمة  اإكمالهم  الأنف�سهم حني  • بالت�سفيق 

ما.
والقول:  الرعاية  ملقدمة  العمل  • بتقدمي 

فعلت!". ماذا  " انظري 
اأن  الرعاية  مقدمة  من  • بالطلب 
ت�ساهدهم وهم يوؤدون اإحدى املهام، 

قائلني : "انظري اإيل!".
ذلك". اأفعل  اأن  • بالقول" اأ�ستطيع 

بالتعريف عن اأنف�سهم 
باأ�سمائهم الكاملة 

وو�سف اأنف�سهم من حيث 
اخل�سائ�س والقدرات 

والتف�سيالت.

ر�سموها  قد  اإىل �سورة  • باالإ�سارة 
والقول "هذا اأنا.. �سعري بني".

بنوع  الرعاية  مقدمة  • باإخبار 
الطعام الذي ي�ستمتعون به.

باأّنهم  الف�سل  يف  زميل  • باإخبار 
يعرفون كيفية اأداء لعبة تثري 

اهتمامهم.
با�ستقاللية. ن�ساطهم  • باختيار 

جائعون  باأّنهم  معلمتهم  • باإخبار 
ويطلبون اأن ياأكلوا وجبة خفيفة.

ر�سالة  كتابة  يف  امل�ساعدة  • بطلب 
لالأب اأو االأم.

يف  امل�سوؤوليات  بع�س  • باأداء 
البيت ويف الف�سل.

وخلعها  مالب�سهم  • بارتداء 
مبفردهم.

اليوم  بداية  اإجراءات  • باتباع 
با�ستقاللية.

الكرة  تركل  املعلمة  • مب�ساهدة 
والقول : "دعيني اأجرب!".

املكان  يف  معاطفهم  • بتعليق 
املخ�س�س عند دخولهم الف�سل.

ج ع
2 .1 .1

م1

باإظهار فهمهم للتنوع، بذكر �سفاتهم البدنية.
وحتديد بع�س اأوجه 

الت�سابه واالختالف بني 
ال�سفات البدنية لالآخرين.

ج ع
3 .1 .1

م1

 بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

وتف�سيالتهم والتعبري 
عنها بلغة و�سلوكيات 

منا�سبة الأعمارهم.

بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

والتعبري عنها.

ج ع
4 .1 .1

م1

باإكمال بع�س املهام 
املاألوفة مبفردهم.

باإظهار اال�ستقاللية يف 
القيام بكثري من االأن�سطة 
واالأعمال الرتيبة املاألوفة، 

وكذلك املبادرة بتجربة 
املهام اجلديدة.

ج ع
5 .1 .1

م1

بالتعبري عن اعتزازهم 
باإجنازاتهم.

بالتعريف عن اأنف�سهم 
بو�سفهم جزءاً من 

جمموعة اأو اأكرث من 
جمموعة.

1. 0 الذات                                               م1       ) 3-4 سنوات (
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1. 1 مفهوم الذات
يطور االأطفال وعياً متزايداً باأنف�سهم بو�سفهم اأفراداً متميزين بخ�سائ�س وقدرات وتف�سيالت حمددة وينقلون ذلك لالآخرين.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

6 .1 .1
م1

اإكمال  باإظهار ثقة بقدراتهم يف  مب�ساعدته  عر�س  اأي  • برف�س 
مهمة ي�ستطيع اجنازها بنف�سه.

ما �سيئاً  يريدون  ال  "ال" عندما  • بالقول 
مكعبات" عندما  " نريد  • بالقول 

مُينحون حرية االختيار وقت اللعب.

بتطوير املعرفة والتقدير 
جلن�سهم وثقافتهم.

بذكر ا�سم الف�سل اأو املدر�سة 
قائلني: "اأنا اأنتمي اإىل ف�سل 

الفرا�سات ".
اإىل  باالنتماء  اأنف�سهم  • بو�سف 

جزء من جمموعة االأ�سرة.
• باال�ستغراب عندما يطلب منهم 

لب�س مالب�س ن�سائية يف ركن 
اللعب الدرامي " ال. اأنا ولد!".

ت�ساألها  عندما  املعلمة  • باإخبار 
عن رف�سها لل�سماح لزميلتها 

بامل�ساركة معها يف اللعب :"باأنها 
ترغب يف اللعب فقط مع البنات 

االأخريات يف امللعب".
باأنهم  الرعاية  ملقدمة  • باالثبات 

قادرون على الو�سول اإىل مفتاح 
االإنارة واإطفاء النور وذلك مبد 

اأج�سامهم والوقوف على اأطراف 
اأ�سابع اأقدامهم.

باأن لهم  الرعاية  • باإخبار مقدمة 
الكثري من االأ�سدقاء.

ج ع
7 .1 .1

م1

باإثبات ذواتهم والتعبري 
عن رغباتهم

بالتعبري عن ثقتهم  يف 
العديد من القدرات 

واالإح�سا�س بقيمة الذات.

1. 0 الذات                                               م1       ) 3-4 سنوات (
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1. 2 ضبط الذات
يظهر االأطفال فهماً متزايداً حلاجاتهم ورغباتهم وميار�سون مزيداً من التحكم ب�سلوكهم.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .2 .1
م1

بااللتزام بالقواعد 
املو�سوعة حتت اإ�سراف 

وتوجيه اأحد الكبار.

اأماكنها  اإىل  واالألعاب  االأدوات  • باإعادة 
ال�سحيحة.

اللعب،  بدء  قبل  اليد  على  �سوار  • بو�سع 
والتي تبني اأنه من املفرت�س اأن يلعبوا يف 

ركن الفن.
ال�سجادة  على  جلو�سهم  موقع  • باختيار 

حيث يكون باإمكانهم اال�ستماع للق�سة.
ثالثية  بالدراجة  اللعب  • باختيار 

العجالت عندما تقرتح معلمتهم "هل 
ترغبون يف اللعب بالدراجة ثالثية 

العجالت اأم �سندوق الرمل؟".
القراءة  ركن  اإىل  املعلمة  مع  • بالذهاب 

لي�ستمعوا اإىل ق�سة جديدة.
اأمي؟"  �ستح�سر  "متى   : املعلمة  • ب�سوؤال 

وال�سعور بالطماأنينة بعد اأن جتيب عن 
�سوؤالهم.

�سعيد!" عندما  :"اأنا  املعلمة  • باإخبار 
يلعبون لعبتهم املف�سلة.

يد  من  اللعبة  انتزاع  عن  • بالتوقف 
طفل اآخر ويقول بداًل عن ذلك : "اأعدها 

اإيل!".
اأن  يف  اأرغب  ال  اآ�سف!  :"اأنا  • بقول 

اأخرج من اللعبة !" عندما تراهم املعلمة 
يخالفون النظام.

بااللتزام بالقواعد 
با�ستقاللية متزايدة.

بااللتزام  لهم  زمالء  • بت�سجيع 
بالهدوء يف الطابور وذلك 

باالإ�سارة بو�سع اأ�سابعهم على 
اأفواههم.

عندما  اللعب  من�سدة  • بتنظيف 
حتثهم املعلمة على ذلك.

بالقواعد  االأ�سدقاء  اأحد  • تذكري 
وحتذيره "�ستقع يف م�سكلة ".

عن  املعلمة  باإخبار  • التهديد 
زميل يظهر �سلوكاً �سيئاً.

اإرجاع  اأن  �سديقهم  • باإخبار 
االأقالم امللونة اإىل اأماكنها 

ال�سحيحة يحفظها من ال�سياع.
الت�سلق  بلعبة  اللعب  • برف�س 

الأنهم " يخ�سون ال�سقوط".
الطابور  يف  دورهم  • ينتظرون 

لي�ستخدموا االأرجوحة.
م�سرورين  الف�سل  اإىل  • بالعودة 

بعد اأن لعبوا يف الهواء الطلق.
القراءة  ركن  يف  كتاب  • بت�سفح 

لي�سعروا بالراحة.
دوره  لينهي  زميلهم  • بانتظار 
قبل اأن يرموا حجر الرند مرة 

اأخرى

ج ع
2 .2 .1

م1

باال�ستجابة للخيارات 
املقدمة، وقد يتطلب 
ذلك دعماً من الكبار.

باإظهار بع�س الفهم 
للعالقة بني االأفعال 

والنتائج.
ج ع

3 .2 .1
م1

بالتنقل بني االأن�سطة 
باإ�سراف الكبار.

بالتنقل بني االأن�سطة 
باإ�سراف حمدود من الكبار.

ج ع
4 .2 .1

م1

بتطوير بع�س 
االإ�سرتاتيجيات لتهدئة 

اأنف�سهم، وغالباً ما 
يتطلب ذلك دعماً من 

الكبار.

بتطوير بع�س 
االإ�سرتاتيجيات لتهدئة 

اأنف�سهم بدعم ي�سري من 
الكبار.

ج ع
5 .2 .1

م1

باإظهار القدرة على  بت�سمية عواطفهم.
االنتظار )مكافاأة التاأخري( 
لفرتات ق�سرية من الوقت.

ج ع
6 .2 .1

م1

بالتحكم يف اندفاعهم 
ببع�س االأحيان

باإظهار ال�سرب اأثناء 
االأن�سطة اجلماعية.

ج ع
7 .2 .1

م1

بتوقع النتائج ال�سلبية 
املاألوفة عند خمالفة 

القواعد.

1. 0 الذات                                               م 1       ) 3-4 سنوات (
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1. 3 التعبير العاطفي
يظهر االأطفال فهماً متزايداً وحتكماً مب�ساعرهم ويطورون طرقاً ل�سبط عواطفهم والتعبري عنها بطرق مقبولة اجتماعياً.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .3 .1
م1

بت�سمية عواطف م�سرتكة 
بينهم وبني االآخرين، 

وقد يتطلب ذلك يف 
بع�س االأحيان دعماً من 

الكبار.

"اإنها   : والقول  �سورة  اإىل  • بالنظر 
�سعيدة".

لهم  زميلة  يرون  عندما  املعلمة،  • ب�سوؤال 
تبكي: " هل هي غا�سبة؟".

اأمي". اأريد  الأين  حزين  :"اأنا  • بالقول 
بروؤيتها. �سعداء  الأنهم  املعلمة  • ب�سم 

خ�سر  الذي  زميلهم  كتف  على  • بالرتبيت 
يف اللعبة.

بنقل امل�ساعر، ومن �سمنها 
بع�س امل�سببات لهذه 

امل�ساعر.

يعود  عندما  لوالدهم  • بالتعبري 
للمنزل بعد طول غياب " ا�ستقنا 

اإليك!".
يح�سل  عندما  �سعادتهم  • باإظهار 

زميلهم على اإطراء من املعلمة.
والتظاهر  بالبكاء  • بالتظاهر 
بالغ�سب اأثناء اللعب الدرامي.

ج ع
2 .3 .1

م1

بنقل بع�س امل�ساعر 
لالآخرين، وحتديد بع�س 

االأ�سباب لهذه امل�ساعر 
مب�ساعدة الكبار.

باإظهار وعي وتعاطف مع 
م�ساعر االآخرين.

ج ع
3 .3 .1

م1

باإظهار وعيهم بالعواطف 
واال�ستجابات املنا�سبة 

مل�ساعرهم وم�ساعر 
االآخرين.

بتجربة العواطف من 
خالل اللعب الدرامي.

ج ع
4 .3 .1

م1

بربط العواطف بالكلمات 
وتعابري الوجه.

1. 0 الذات                                               م 1       ) 3-4 سنوات (
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2. 1 العالقات مع الكبار
يطور االأطفال عالقات �سحية مع الكبار وي�سرتكون يف تفاعالت منا�سبة اجتماعياً.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .1 .2
م1

باإظهار عالقات اإيجابية 
مع الكبار املاألوفني 

لديهم.

�سبيل  على  املهمة.  العالقات  • بت�سنيف 
املثال: "هذه اأمي"، و"اأحبُّ معلمتي".

عندما  للكبار  اهتمامهم  • باإعارة 
يتحدثون.

اللعب  اأثناء  الكبار  �سلوك  • بتقليد 
الدرامي. على �سبيل املثال: لب�س الكعب 

العايل يف ركن اللعب الدرامي.
الق�سة  يقراأ  اأن  الكبار  اأحد  من  • بالطلب 

معهم.
غري  الكبار  من  القليل  مع  • بالتفاعل 

املاألوفني لديهم.
بجوارهم  جتل�س  اأن  املعلمة  من  • بالطلب 

يف وقت الوجبة.

بالتعبري عن حمبتهم 
لبع�س الكبار املاألوفني 

لديهم.

اأو  "اأحبك" للوالدين  • بالقول 
للمعلمة.

الكبار  اأحد  من  • بالطلب 
املاألوفني لديه اللعب معهم.

عندما  تعاطفهم  عن  • بالتعبري 
يرون اأن اأحد الكبار قد اأُ�سيب.
املعلمة  من  امل�ساعدة  • بطلب 

لي�سعدوا على الكر�سي.
طبقاً  االأدوات  • با�ستخدام 

لتعليمات املعلمة.
بعد  ب�سرور  امللعب  اإىل  • بالرك�س 

اأن يودعوا اأمهم ب�سكل �سريع.
و�سّمه  �سديق  اإىل  • بالرك�س 
بقوة، وكذلك �سم املعلمة ولكن 

برفق.

ج ع
2 .1 .2

م1

باإظهار اهتمام بلغة 
الكبار و�سلوكهم.

بالبحث عن اأ�سخا�س كبار 
ماألوفني لديهم  لل�سعور 

بالراحة والدعم.
ج ع

3 .1 .2
م1

بالبحث عن اأ�سخا�س 
كبار ماألوفني لديهم. 

لالرتياح والتوجيه.

بطلب التوجيه وقبوله من 
الكبار.

ج ع
4 .1 .2

م1

بالبدء بتفاعالت مع 
الكبار.

بالتوا�سل مع الكبار 
بحّرية.

ج ع
5 .1 .2

م1

با�ست�سارة اأحد الكبار بني 
فرتة واأخرى للح�سول 

على التوجيه اأو املوافقة 
على �سيء ما.

باالبتعاد عن الكبار 
املاألوفني لديهم ب�سهولة.

ج ع
 6 .1 .2

م1

بالتفاعل مع الكبار ب�سكل 
خمتلف عن تفاعلهم مع 

االأقران.

2. 0 العالقات                                        م 1      ) 3-4 سنوات (
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2. 2 العالقات مع األقران
يطور االأطفال عالقات �سحية وي�سرتكون يف تفاعالت منا�سبة اجتماعياً مع اأقرانهم.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .2 .2
م1

بتطوير عالقات ق�سرية 
االأمد مع اأقرانهم.

للعب  معينني  اأطفال  عن  • بالبحث 
معهم.

معينني. اأطفال  غياب  • مبالحظة 
باهتمام  االآخرين  االأطفال  • مب�ساهدة 

و�سعادة.
بالطريقة  بها  واللعب  دمية  • بالتقاط 

نف�سها التي يلعب بها طفل اآخر.
اأو  نف�سه  الطفل  مع  اأحياناً  • باللعب 

الطفلني اأنف�سهما  لفرتات ق�سرية من 
الوقت.

من  �سغرية  جمموعة  اإىل  • االن�سمام 
االأطفال.

لعبتي". اأخذ  "لقد  للمعلمة:  • بالقول 
طفل  ياأخذ  يل" عندما  " اإنه  • بالقول 

قلم التلوين الذي ي�ستخدمه.
اإىل  الطعام  من  األعاب  قطعة  • باإ�سافة 
القدر عندما تقول املعلمة: "دورك االآن".

عن  يقوم  حتى  اآخر  طفل  • بانتظار 
الزحلوقة قبل اأن يتزحلق. عليها. 

ليلعب ببناء ال�سداقات. معني  طفل  عن  • بالبحث 
معه.

اأطفال  مع  دميته  • مب�ساركة  
معينني دون الطلب منه فعل 

ذلك.
طفل  حول  ذراعه  • بو�سع 

اآخر واإخبار اأحد الكبار "هذا 
�سديقي".

اأ�سدقائهم  باأيدي  • باالإم�ساك 
لتكوين دائرة.

من  جمموعة  اإىل  • باالن�سمام 
الزمالء لتمثيل �سخ�سيات يف 

حفلة ما.
�سيلعب  من  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 

بال�سيارة احلمراء عندما ال 
يتفقون على اللعب.

على  التناوب  على  • باملوافقة 
االأرجوحة عندما يرغب طفالن 

باللعب بها يف الوقت نف�سه.
اآخرين على  اأطفال  • باالتفاق مع 

بناء حديقة حيوان وكل منهم 
ي�سكل حيواناً خمتلفاً عن االآخر 

وذلك يف ركن اللعب الدرامي.

ج ع
2 .2 .2

م1

بامل�ساركة يف اللعب 
الت�ساركي مع اأقرانهم. 

بامل�ساركة يف األعاب تعاونية 
وخيالية مع االأقران.

ج ع
3 .2 .2

م1

بامل�ساركة يف لعبة تعاونية 
مع اأقرانهم.

بامل�ساركة يف األعاب جماعية.

ج ع
4 .2 .2

م1

بتاأكيد ملكية االألعاب و 
االأدوات.

بطلب التوجيه حلل 
النزاعات مع االأقران.

ج ع
5 .2 .2

م1

باإظهار فهم عملية 
التناوب على االألعاب 

اأثناء لعبهم مع االأقران.

بالتفاو�س مع االأطفال 
االآخرين حلل م�سكلة ما.

ج ع
6 .2 .2

م1

باتخاذ القرارات بالتعاون 
مع االأطفال االآخرين.

2. 0 العالقات                                      م 1      ) 3-4 سنوات (
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ال�سعور باالأمن والراحة من خالل بناء عالقات  امل�ساعدة يف بناء   .1
حميمة مع االأطفال وكذلك تعزيز بيئة �سفية اآمنة ومرحة.

2. ت�سجيع احلوار بني االأطفال �سواء كان على امل�ستوى الفردي اأم على 
م�ستوى جمموعات �سغرية. و�سع منوذج ل�سلوك التوا�سل االإيجابي 
بالظهور مبظهر امل�ستمع ملا يقولونه. طرح  - على �سبيل املثال - اأ�سئلة 
اأفكارهم والإكمال  ولت�سديق  ملتابعة احلوار عما يعربون عنه،  هادفة 

احلوار بناء على ما يقولون. 
اإظهار  الدرا�سي.  الف�سل  داخل  االأ�سرة  م�ساركة  فكرة  ت�سجيع   .3
توا�سل  وبناء  للم�ساركة  بدعوتهم  وذلك  ل�سراكتهم  لالأ�سر  تقديرك 
عن  االإيجابية  املالحظات  ومب�ساركة  الطرفني،  بني  متبادل  متكرر 

اأطفالهم.
عرب  والبيت  املدر�سة  بني  ترابط  اإيجاد  على  االأطفال  ت�سجيع   .4
و�سرد  عنهم  والتحدث  املدر�سة  اإىل  اأ�سرهم  الأفراد  �سوراً  اإح�سارهم 
اإعداد  اأو  ق�س�س عن حياتهم املنزلية. وميكن للمعلمات تهيئة مكان 

كتاب لعر�س �سور اأفراد اأ�سر االأطفال.
وجتاربهم  واأ�سرهم  اأنف�سهم  عن  للتحدث  فر�ساً  االأطفال  منح   .5

واإجنازاتهم.
6. ت�سميم البيئة ال�سفية ب�سكل يحفز الطالب ويتحداهم دون اعتبار 
ال�سعوبة  مل�ستوى تطورهم. توفري مواد على م�ستويات خمتلفة من 
ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة. و�سع �سور مثرية لالهتمام وتتنا�سب 

مع اأعمار االأطفال وعلى م�ستوى نظرهم. 
يف  جهودهم  ودعم   االجتماعية،  االأطفال  تفاعالت  اإىل  االنتباه   .7
 – املثال  �سبيل  على   – اأماكن  توفري   �سداقاتهم.  تطوير  حماولة 
لتلعب املجموعات ال�سغرية من االأطفال مبفردها، و التحدث معهم  

عما اأجنزوه معاً.
8. تزويد االأطفال بالكلمات املنا�سبة للتعبري عما ي�سعرون به عندما 

الذي  للطفل  قل  املثال:  �سبيل  على  عنها.  يعربون  كيف  يعلمون  ال 
اأمك.  اأنك ت�سعر باحلزن الأنك تفتقد  "اأعتقد  اليوم:  يبكي يف بداية 
من  جمموعة  ي�ساهد  الذي  للطفل  قل  اأو  ت�سعر؟"  كيف  اأخربين 
االأطفال يلعبون: "يبدو اأنك ترغب يف اللعب مع هوؤالء االأطفال. مَل 

ال جترب اأن تقول: هل اأ�ستطيع اللعب معكم؟".
9. ت�سجيع االأطفال على ال�سعور باالنتماء للف�سل الدرا�سي وامل�سوؤولية 
عنه وذلك باإ�سراكهم يف النقا�سات عن اأنظمة الف�سل وتعليماته وباأداء 
اأعمال ي�سرية متعلقة بالف�سل )كو�سع مكان �سخ�سي حلفظ اأدواتهم 

ومتعلقاتهم ال�سخ�سية(.
الدرا�سي  للف�سل  وامللكية  االنتماء  مب�ساعر  االإح�سا�س  ت�سجيع   .10
با�ستخدام اجلدران واللوحات لعر�س اإ�سهامات االأطفال ومنتجاتهم. 
و  لالأطفال  بالن�سبة  الو�سول  �سهل  امل�ستطاع  قدر  الف�سل  جعل 

اإعطائهم الفر�سة ال�ستك�سافه مبفردهم.
االأطفال  العاطفية، وم�ساعر  امل�ساعر واالحتياجات  التحدث عن   .11
اأنف�سهم وكذلك م�ساعر االآخرين. توفري األبوم لل�سور لر�سد االأطفال 
وهم يح�سون بامل�ساعر املختلفة، مبا فيها امل�ساعر االإيجابية كال�سعادة.
اخلالفات  حل  عملية  يف  الفاعلة  بامل�ساركة  لالأطفال  ال�سماح   .12
اإ�سهامهم  امل�سكالت، وبطلب  العمل معاً حلل  كيفية  بتوجيههم حول 
وامتداح اأفكارهم االإيجابية. على �سبيل املثال "عمر حزين يا حممد 
التي كان يلعب بها. براأيك ما الذي �سي�ساعد يف  اللعبة  اأخذت  الأنك 

حت�سن م�ساعر عمر؟".

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات
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1. 1 مفهوم الذات
يطور االأطفال وعياً متزايداً باأنف�سهم بو�سفهم اأفراداً متميزين بخ�سائ�س وقدرات وتف�سيالت حمددة وينقلون ذلك لالآخرين. 

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .1 .1
م3-2

بتمييز اأنف�سهم بو�سفهم 
اأ�سخا�ساً. بتو�سيف 

ومتييز خ�سائ�سهم، 
وقدراتهم، وكذلك 

التمييز بني ما يف�سلونه، 
وما يف�سله االآخرون.

اإخوتي". اأكرب  " اأنا  • بالقول 
الدراجة". اأركب  اأن  "اأ�ستطيع  • بالقول 

الأّنهم  الرو�سة  يف  اأّنهم  اأمهاتهم  • باإخبار 
ال زالوا �سغاراً.

يف  �سيلعبون  اأّنهم  لهم  �سديق  • باإخبار 
ركن البناء يف وقت الف�سحة.

يرام.  ما  على  "ل�ست  املعلمة  • باإخبار 
اأحتاج اإىل اأن اأ�ستلقي على ظهري".

اللون  معلمتهم  لرتى  االألوان  • مبزج 
اجلديد.

خارج  اللوحة  على  ر�سومهم  • بتعليق 
الف�سل.

اللعب  حتب  اأختهم  اأن  اإىل  • باالإ�سارة 
خارج الف�سل بينما يحبون هم الر�سم.

اللعب  نحب  وخالد  " اأنا  • بالقول 
بالدراجة ثالثية العجالت! اإنها لعبتنا 

املف�سلة !".

بتمييز اأنف�سهم كاأ�سخا�س 
عن االآخرين عن طريق 

و�سف خ�سائ�سهم 
وقدراتهم، وتف�سيالتهم.

وقوي.  كبري  "اأنا  • بالقول 
اأ�ستطيع اأن اأركل الكرة يف 

املرمى".
كبار  اأّنهم  اإىل  • باالإ�سارة 

وي�ستطيعون اأن يناموا مبفردهم 
يف غرفتهم.

اهتماماتهم.  عن  • بالتعبري 
بالقول على �سبيل املثال "عندما 

اأكرب �ساأ�سبح طبيباً".
لفرتة  بالبقاء  "اأرغب  • بالقول 

اأطول يف هذا الركن".
تلتقط  اأن  املعلمة  من  • بالطلب 

�سورة الأعمالهم.
حتتفظ  اأن  املعلمة  من  • بالطلب 

مبا قاموا به لليوم التايل.
املعلمة  من  • باال�ستئذان 

اأن ياأخذوا اأعمالهم للمنزل 
ليعر�سوها علىاآبائهم واأمهاتهم.

ف�سلك  "من  املعلمة  • ب�سوؤال 
هل اأ�ستطيع اأن األتقط �سوراً 

باآلتك؟".

ج ع
2 .1 .1

م3-2

بتحديد اأنف�سهم 
بو�سفهم اأع�ساء من 

جمموعات خا�سة وذلك 
بتحديد اخل�سائ�س 

امل�سرتكة لهذه املجموعة.

بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

والتعبري عنها.

ج ع
3 .1 .1

م3-2

بتحديد احتياجاتهم 
وم�ساعرهم واهتماماتهم 

والتعبري عنها.

باإظهار االعتزاز 
مبنجزاتهم ومنجزات 

االآخرين. 
ج ع

4 .1 .1
م3-2

بفهم التنوع. وحتديد 
بع�س الت�سابهات 

واالختالفات بني 
خ�سائ�س، واأفكار، 
وم�ساعر االآخرين.

بتجربة اأن�سطة وجتارب 
جديدة ب�سهولة 

وا�ستقاللية.

ج ع
5 .1 .1

م3-2

بالعمل ب�سكل تباديل 
وم�ستقل.

1. 0 الذات:                                           م2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 2 ضبط الذات
يظهر االأطفال فهماً متزايداً حلاجاتهم ورغباتهم وميار�سون مزيداً من التحكم ب�سلوكهم.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .2 .1
م3-2

بااللتزام بالقواعد 
القائمة والقواعد 

اجلديدة با�ستقالل.

املفرت�س  من  باأنه  زمالئهم  • بتذكري 
عليهم اجللو�س على ال�سجادة بعد وقت 

الوجبة.
االآن  لنا  "�ُسِمح  الأمهاتهم  • بال�سرح 

باإح�سار كتابني للمنزل من املكتبة بداًل 
من كتاب واحد! اأخذت واحداً عن اخليول 

واآخر عن بنت �سغرية!".
اأماكنها  يف  االأدوات  و�سع  يف  • بامل�ساعدة 

ال�سحيحة.
اللعب  اأثناء  املروري  الزحام  • بتجنب 

بالدراجة حتى يتجنب اال�سطدام 
باالآخرين.

باإحدى  اللعب  يف  رغبته  عن  • بالتعبري 
اللعب حاملا ينتهي منها زميله بقوله 

اأح�سل  اأن  اأ�ستطيع  هل  "عبدالرحمن: 
على هذه بعد اأن تنتهي منها؟".

املعلمة  تطلب  اأن  قبل  بالتنظيف  • بالبدء 
من الف�سل فعل ذلك.

العمل  اأوراق  ملزمة  يف  بالكتابة  • بالبدء 
اليومية ب�سكل اأ�سرع حتى ينتهوا منها 

قبل اأن يطلب منهم و�سعها جانباً.
املعلمة لري�سموا �سورة  •  باال�ستئذان من 

الأمهم الأنهم ي�سعرون باحلزن.
ال�سورة  من  جزء  ر�سم  واإعادة  • مب�سح 

مرات عدة يف حماوالت جلعلها تبدو 
�سحيحة.

بااللتزام بالقواعد القائمة  
والقواعد اجلديدة 

با�ستقاللية.

الذي  املتحف  قواعد  • بقبول 
يزوره الف�سل يف الرحلة 

املدر�سية.
طبقاً   باللعب  • باال�ستمتاع 

للقواعد يف منزل �سديق حتى 
ولو كانت هذه القواعد تختلف 
عما هو م�سموح به يف منزلهم.

قبل  املعلمة  عن  • بالبحث 
مغادرتهم امللعب واإخبارها باأنهم 

�سيذهبون لدورة املياه حتى 
يتاأكدوا من اأنها لن تذهب 

للداخل من دونهم.
البدء  قبل  مئزر  • بو�سع 
مب�سروع الر�سم حتى تبقى 

مالب�سهم نظيفة.
اإذا  املغادرة  قبل  • بلب�س معاطفهم 

كان الطق�س بارداً يف اخلارج.
التي قراأوها  الكتب  • بتتبع قائمة 

على مدى فرتة زمنية طويلة 
حتى يح�سلوا على جائزة كبرية.

ركن  اإىل  لالنتقال  • باال�ستعداد 
خمتلف عندما يدق اجلر�س.

اأن  اإىل  "اأحتاج  املعلمة  • باإخبار 
اأهداأ. هل باإمكاين الذهاب اإىل 

ركن القراءة مبفردي؟". 

ج ع
2 .2 .1

م3-2

باإظهار فهم للعالقة بني 
االأفعال  و نتائجها.

باإظهار فهم عميق للعالقة 
بني االأفعال والنتائج.

ج ع
3 .2 .1

م3-2

باإظهار القدرة على 
االنتظار )مكافاأة 

التاأخري( لفرتات ق�سرية 
من الوقت.

باإظهار القدرة على 
االنتظار )مكافاأة التاأخري( 
لفرتات طويلة من الوقت.

ج ع
4 .2 .1

م3-2

بتوقع بع�س التحوالت 
والقيام بها بنجاح دون 

م�ساعدة اأو مب�ساعدة 
ي�سرية من الكبار. 

بتوقع بع�س التحوالت 
والقيام بها بنجاح 

وا�ستقاللية. 
بتوظيف ا�سرتاتيجيات 
لتهدئة اأنف�سهم واإظهار 

قدرة متزايدة على االإدارة 
والتحكم باأثر اإحباطهم 

وعواطفهم ال�سلبية.

ج ع
5 .2 .1

م3-2

بتوظيف اإ�سرتاتيجيات 
لتهدئة اأنف�سهم واإظهار 
قدرة متزايدة على اإدارة 

اأثر اإحباطهم وعواطفهم 
ال�سلبية، وهو ما يتطلب 

يف بع�س االأحيان دعماً 
من الكبار.

ج ع
6 .2 .1

م 3-2

باملثابرة على املهام 
ال�سعبة من دون ال�سعور 

باالإحباط.

1. 0 الذات:                                            م2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 3 التعبير العاطفي
يظهر االأطفال فهماً متزايداً وحتكماً مب�ساعرهم ويطورون طرقاً ل�سبط عواطفهم والتعبري عنها بطرق مقبولة اجتماعياً.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .3 .1
م3-2

 بتو�سيل م�ساعرهم 
لالآخرين بطرق مقبولة 

اجتماعياً، وقد يتطلب 
ذلك دعماً من الكبار يف 

بع�س االأحيان. 

وهذا  معي.  تلعب  لن  "�ساره  • بال�سرح 
يوؤذي م�ساعري".

لهم  زميل  الإ�سافة  اللعب  خطة  • بتغيري 
يف اللعبة.

االأر�س. على  وقع  زميل  • بتهدئة 
ب�ساأن  ب�سعادتهم  لهم  �سديق  • باإخبار 

احلفلة القادمة.

بتو�سيل م�ساعرهم 
لالآخرين بطرق مقبولة 

اجتماعياً.

قلمه  اأخذ  �سديق  • باإخبار 
رجاء  القلم.  هذا  اأ�ستخدم  "الزلت 

خذ قلماً اآخر حتى اأنتهي منه".
ي�سعرون  باأنهم  اأمهاتهم  • باإخبار 
باخلجل يف املدر�سة الأنهم ال زالوا 

ال يعرفون كثرياً من االأطفال.
مبولد  فرحتهم  عن  • بالتعبري 

اأخت الأحد اأ�سدقائهم.
ت�ساأل  عندما  معلمتهم  • باإخبار 
عن زميل لهم يبكي " اإنه بخري. 

ولكنه ي�سعر بقليل من احلزن 
فقط".

ج ع
2 .3 .1

م3-2

باإظهار فهم لبع�س 
االأ�سباب النف�سية 

)الداخلية( املعقدة 
مل�ساعرهم وم�ساعر 

االآخرين وتو�سيلها اإىل 
االآخرين.

باإظهار فهم لبع�س 
االأ�سباب النف�سية 

)الداخلية( املعقدة 
مل�ساعرهم وم�ساعر 

االآخرين وتو�سيلها اإليهم.

ج ع
3 .3 .1

م3-2

باإظهار اهتمام مب�ساعر 
االآخرين والتعاطف 

معها.

باإظهار اهتمام مب�ساعر 
االآخرين والتعاطف معها.

ج ع
4 .3 .1

م3-2

مب�ساركة العواطف مع 
االآخرين. 

بتحديد م�ستويات 
العواطف واإدراكها. 

1. 0 الذات:                                            م2-3      ) 4-6 سنوات (
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2. 1 العالقات مع الكبار
يطور االأطفال عالقات �سحية مع الكبار وي�سرتكون يف تفاعالت منا�سبة اجتماعياً. 

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .1 .2
م3-2

بالتعبري عن حمبتهم 
لبع�س الكبار املاألوفني 

لديهم.

ينتمون  ال  ممن  الكبار  اأحد  • بتقدمي 
للعائلة قائاًل "هذا �سديقي".

وجدتي". جدي  " اأحب  • بالقول 
لكتابة  معلمتهم  من  امل�ساعدة  • بطلب 

ق�سة ليعطوها اأمهاتهم.
من  التخرج  حفالت  حول  حمادثة  • ببدء 

الرو�سة.
بعيد  احتفالها  كيفية  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 

الفطر.
كانت  اإذا  ما  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 

احللويات التي قدمها زميلهم لهم �سحية 
اأم ال.

ترتيبهم    طريقة  لرتى  معلمتهم  • بدعوة 
لركن اللعب الدرامي.

مبفردهم  ال�سنبور  اإغالق  • مبحاولة 
لدقائق عدة قبل اأن يطلبوا امل�ساعدة 
من اأحد الكبار عندما يبداأ احلو�س 

باالمتالء.

بالتعبري عن حمبتهم 
لبع�س الكبار املاألوفني 

لديهم.

"ا�ستقنا  والقول  معلمتهم  • ب�سم 
اإليك".

زيارة  عن  معلمتهم  • باإخبار 
عمهم املف�سل لديهم.

�سريع  ب�سكل  اأمهم  • بتوديع 
وامل�ساركة بحما�س مع اأ�سدقائهم 

يف اللعب عندما ي�سلون اإىل 
منزل اأحد اأ�سدقائهم.

اأجد  "اأين  املعلمة  • ب�سوؤال 
معلومات اأكرث عن احليوانات 

املائية؟ اأريد اأن اأعرف كم يبلغ 
حجم احلوت".

املعلمة  من  توجيه  • بطلب 
عندما يقال "اخرج لل�ساحة 

للف�سحة" بالقول" ولكن اأمي 
قالت اإنه غري م�سموح يل 

باخلروج اليوم الأين اأ�سعر بالتعب 
قلياًل".

الق�سة  املعلمة  تقراأ  اأن  • بطلب 
التي كتبوها يف املنزل.

يف  يرغب  "كلنا  املعلمة  • باإخبار 
اللعب باالأرجوحة، ولذا قررنا اأن 

نت�سارك".

ج ع
2 .1 .2

م3-2

بالبحث عن اأ�سخا�س 
كبار ماألوفني لديهم 

لتهدئتهم وتوجيههم.

مبفارقة الكبار املاألوفني 
لديهم يف اأماكن ماألوفة 

وغري ماألوفة دون ال�سعور 
باال�سطراب.

ج ع
 3 .1 .2

م3-2

ببدء تفاعل مفتوح 
يتطلب توا�ساًل متباداًل 

مع الكبار املاألوفني 
لديهم.

ببدء تفاعل مفتوح يتطلب 
توا�ساًل متباداًل مع الكبار 

غري املاألوفني لديهم.

ج ع
4 .1 .2

م3-2

بطلب التوجيه وقبوله 
من الكبار. 

بطلب التوجيه والتو�سيح 
وقبوله من الكبار.

ج ع
5 .1 .2

م3-2

باإظهار فهمهم للتوقيت 
املنا�سب للفت نظر الكبار 

اإىل ق�سية ما.

بو�سع الثقة يف اأحد 
الكبار – على االأقل –الذي 

يرتبط معهم بعالقة 
وثيقة.

2. 0 العالقات                                     م2 - 3      ) 4-6 سنوات (
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2. 2 العالقات مع األقران
يطور االأطفال عالقات �سحية وي�سرتكون يف تفاعالت منا�سبة اجتماعياً مع اأقرانهم.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ج ع

1 .2 .2
م3-2

بتطوير �سداقات متتد 
اأ�سابيع عدة اأو اأكرث.

عن  �سديقي" والبحث  "خالد  • بالقول 
خالد يف اأغلب االأوقات للعب معه.

اأثناء  احلوار  يف  معينة  �سخ�سية  • بتمثيل 
متثيل ق�سة معروفة مع االأقران.

كرة  لعبة  يف  الزمالء  مع  • باال�سرتاك 
القدم اأثناء الف�سحة.

بزميل  ا�سطدم  الذي  �سديقه  • بتوجيه 
لهم للحظة:"ينبغي عليك اأن تقول 

اآ�سف".
يف  فوزهم  بعد  االأ�سدقاء  اأحد  • باإخبار 

املباراة اأنهم قاموا بعمل جيد. 

بالبدء يف بناء �سداقات 
دائمة.

يحبون  باأنهم  اأمهم  • باإخبار 
لعب املكعبات مع �سديقهم حممد 

ولكنهم يحبون قراءة الكتب مع 
�سديقهم خالد.

زمالئهم  مع  • باال�سرتاك 
بعمل حديقة حيوان يف الف�سل 

والتظاهر باأنهم حيوانات.
االأطول  �سديقهم  من  • بالطلب 

منهم اأن ي�سغط على مفتاح 
ت�سغيل النور الأنهم ال ي�ستطيعون 

الو�سول اإليه.
ي�ساعدهم  اأن  على  • باملوافقة 

�سديقهم يف اإكمال االأحجية.
اللعبة  قواعد  • مبناق�سة 

اجلديدة واالتفاق عليها قبل اأن 
يبدوؤوا باللعب بها.

لزميلهم  ب�سدق  • باالعتذار 
عندما يكتبون على ورقته بطريق 

اخلطاأ.
يرحبون  اأّنهم  �سديقهم  • باإخبار 

باإ�سراكه معهم يف اللعب حاملا 
يبدوؤون اللعبة القادمة.

يلعبوا لعبة خمتلفة  اأن  • باقرتاح 
عندما يت�ساجر �سديقان حول 

لعبة ما.

ج ع
2 .2 .2

م3-2

بامل�ساركة يف األعاب 
تعاونية وخيالية مع 

االأقران.

بامل�ساركة يف األعاب تعاونية 
وخيالية مع االأقران.

ج ع
3 .2 .2

م3-2

بامل�ساركة يف األعاب 
تعاونية.

بطلب امل�ساعدة وقبولها 
من االأقران.

ج ع
4 .2 .2

م3-2

مبحاولة حل اخلالفات 
مع االأقران مبفردهم، 

وطلب امل�ساعدة من 
الكبار عند احلاجة. 

مبحاولة حل اخلالفات مع 
االأقران با�ستقاللية.

ج ع
5 .2 .2

م3-2

بتقدمي الدعم 
االجتماعي لالآخرين.

مبحاولة حل 
اخلالفات من خالل 

املفاو�سات، والت�سوية، 
واالعتذار، وغريها من 

االإ�سرتاتيجيات اللفظية.

2. 0 العالقات                                     م2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. ال�سدق مع االأطفال. والتحدث اإليهم بلغة وا�سحة، وعدم التعهد 
مبا ال ميكنك الوفاء به.

ي�ستمتعون  التي  باالأمور  القيام  و  االأطفال  مع  مفيد  وقت  ق�ساء   .2
بها، واإظهار االهتمام بهم. واللعب – على �سبيل املثال – مع االأطفال 
دون  باأنف�سهم  اللعب  باإدارة   لهم  وال�سماح  باقرتاحاتهم  واالأخذ 
التقدير  واإظهار  واأفكارهم،  حياتهم  عن  لهم  التحدث  منك.  تدخل 

مل�ساهماتهم يف املحادثة.
3. دعم  لعب االأطفال مع اأقرانهم بتوفري فر�س اللعب يف جمموعات 
�سغرية. والوقوف على مقربة منهم مل�ساعدتهم - وقت احلاجة - يف 
لل�سلوك االجتماعي  اأي�ساً  اأو يف حل اخلالفات، وتقدمي املديح  اللغة 

االإيجابي الذي يظهره االأطفال بطريقة عفوية.
التي  اجلماعية  االأن�سطة  يف  للم�ساركة  لالأطفال  فر�س  توفري   .4
احللقة،  وقت  )مثل:  االجتماعية  املهام  وفهم  اجلماعي  العمل  تعزز 

وم�ساريع املجموعات، والتمثيل الدرامي(.
واإح�سا�سهم  كفاءتهم،  زيادة  مع  التجارب  على  االأطفال  ت�سجيع   .5
بذواتهم، بتوفري فر�س وتدريب ملهاراتهم يف اتخاذ القرارات وامل�ساركة  

بالتحدث عن اإجنازاتهم واالأ�سياء التي يف�سلونها.
والتنقالت  جدولهم  على  تطراأ  التي  بالتغريات  االأطفال  تذكري   .6

توقعاتهم  الإي�سال  لالأطفال  فر�س  وتوفري  االأركان،  بني  اجلديدة 
الراجعة لهم  التغذية  اليوم، وتوفري  وتنبوؤاتهم عما �سيحدث خالل 

مل�ساعدتهم يف التفكري والتنبوؤ ب�سكل دقيق باالأحداث القادمة.
7. التحدث عن اأنظمة الف�سل ونهجه واإ�سراك االأطفال يف تطويرها.  
مالئمة  بطريقة  الت�سرف  كيفية  يف  التفكري  على  االأطفال  ت�سجيع 
على  للتمرن  املهام  الأداء  لهم  فر�س  توفري  املواقف.  من  العديد  يف 

الت�سرفات املالئمة.
8. مناق�سة االأطفال حول تبعات ال�سلوك. تقدمي اأ�ساليب حوارية  لهم 

ت�ساعدهم على فهم العالقة بني ال�سبب والنتيجة يف ال�سلوك.
اخلالفات  يف  التفكري  على  ت�ساعدهم  لالأطفال  اأن�سطة  تقدمي   .9
والق�س�س،  املهام  اأداء  مثل:  حولها،  التفاو�س  وكيفية  االجتماعية 

حيث حتل ال�سخ�سيات فيها اخلالفات بطريقة بّناءة.
10. اإعطاء االأطفال وقتاً حلل اخلالفات قبل التدخل.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 إلى 6 سنوات
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التطور اللغوي والمعرفة 
المبكرة للقراءة والكتابة

يتناول معيار التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة قدرة الطفل على التوا�سل. ويت�سمن  قدرته على التعبري 
عن اأفكاره وم�ساعره  وما لديه من  معلومات بطريقة يفهمها  االآخرون،  كما يت�سمن  قدرة الطفل على فهم ما يعرب عنه 

االآخرون. وتبداأ عملية تعلم اللغة من الوالدة وتبقى واحدًة من اأهم وظائف االإن�سان طوال حياته.
الوجه  وبتعبريات  بالبكاء  اأنف�سهم  عن  ويعربون  اللفظية.  غري  االإ�سارات  انتباههم  وت�سرتعي  للكبار  االأطفال  ي�ستمع 
اأكرث  تطوراً، وذلك با�ستخدام  التوا�سل  اإدارة الوجه، وحينما يكرب االأطفال ت�سبح قدرتهم على  واالإمياءات الي�سرية مثل 
الكلمات واالإمياءات  املق�سودة وبعد ذلك  با�ستخدام اجلمل ال�سحيحة نحوياً للتعبري عن حاجاتهم ورغباتهم وم�ساعرهم 

واأفكارهم.
وترتبط  قدرة الطفل على التوا�سل اللفظي وغري اللفظي ارتباطاً وثيقاً مبهارات القراءة والكتابة، التي تعترب يف جمملها 
موؤ�سرات على النجاح االأكادميي يف امل�ستقبل. ولذا فاإن  اخلربات  اللغوية املبكرة  ت�سكل �ساأناً  حيوياً يف تهيئة االأطفال للنجاح 
العوامل  اأن  اإال  تلقائياً،  اللغة  يتعلمون  االأطفال   اأن  اأظهرت  االأبحاث  اأن  الرغم من  الالحقة. وعلى  التعليمية  املراحل  يف  
البيئية توؤثر تاأثرياً قوياً على  هذه العملية.  وت�ستمل   بع�س هذه العوامل على عالقات قوية مع الكبار الذين يتحدثون 
ب�سكل متكرر مع االأطفال وي�ستمعون اإليهم، وعالقات مع الكبار الذين ي�سكلون  با�ستمرار منوذجاً فاعال للتوا�سل  اللفظي 
والكتابي،  كما متثل البيئة الغنية بالقراءة والكتابة  مثل هذا النموذج الذي  ي�سجع االأطفال على امل�ساركة الفاعلة يف القراءة 

والكتابة ب�سكل يومي.
وينق�سم هذا املعيار اإىل ثالثة م�سارات رئي�سة: اال�ستماع  والتحدث، و القراءة، والكتابة. وعلى الرغم من اأنه من املفيد اأن 
اأن  اأنه من االأف�سل  اأنه من املهم مالحظة  اإال  يفهم االآباء واالأمهات واملعلمات  الكفايات الرئي�سة يف كل من هذه امل�سارات، 
ينظر اإىل  تعلم اللغة والقراءة والكتابة )ومثل اأي جمال اآخر( نظرة �سمولية. نظرة  حول كيفية ترابط هذه املهارات يف هذا 
املعيار. على �سبيل املثال يف  الفئة العمرية لثالث �سنوات ، يظهر موؤ�سر "بناء جمل �سهلة حتتوي على ا�سم وفعل" حتت امل�سار 
اأن هذا املوؤ�سر له عالقة بتطور الكلمات  ومهارات   اإال  الفرعي:  قواعد اللغة، ويتناول مهارة  بناء جملة �سحيحة نحوياً. 
التحدث. كما يجب على االأطفال  معرفة اأ�سماء  االأ�سياء واالأفعال قبل اأن يتمكنوا من  بناء جمل با�ستخدام اأق�سام الكالم، كما 
يجب عليهم ا�ستخدام لغة �سحيحة نحوياً قبل اأن يتمكن االآخرون من فهمهم يف املحادثة.  وميكن معرفة الكثري من  هذه  

الروابط والتداخالت ب�سهولة اأثناء القراءة يف موؤ�سرات هذا املعيار واأمثلته.
اأن ي�ستخدمها االأطفال ب�سكل  التي يتوقع  اللغة  العربية  الدارجة  هي  اللغة  اأن   الوثيقة    ومما جتدر مالحظته يف هذه 
اللغوية ومهارات  املهارات  ت�سبح  والكتابة. وعندما   والقراءة  التحدث  وا�ستخدامها يف   اللغة  ويت�سمن هذا  فهم  رئي�سي. 

نهج التعلم
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القراءة والكتابة اأكرث ن�سجاً لدى االأطفال، ف�ستكون هناك مواقف يتم فيها ا�ستخدام اللغة العربية الف�سحى مبا يتفق مع 
منو االأطفال. وهذه  املواقف حمددة ب�سكل وا�سح يف املوؤ�سرات، وب�سكل مف�سل يف االأمثلة.

)غري  املحلية  العربية   اللغة  اأّن  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  الوثيقة  هذه  يف  املوؤ�سرات  كتابة  متت  فقد  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
الف�سيحة( هي اللغة التي يتحدث بها االأطفال يف منازلهم. وقد  يكون هناك تباين يف وقت وكيفية ظهور هذه املوؤ�سرات بني 
االأطفال الذين تكون لغتهم املنزلية الدارجة غري اللغة العربية ، وكذلك  قد يظهر هذا التباين بني االأطفال الذين يدر�سون 
يحتاج  فقد  ولذا  اإ�سافية،  يتطلب عمليات  معرفية  لغتني   اال�ستخدام بني  التبديل يف  اأن  وذلك  اللغة.  ثنائية  يف مدار�س 
االأطفال ثنائيو اللغة اإىل وقت اإ�سايف ملعاجلة اللغة والعثور على املفردات التي يودون ا�ستخدامها. ومع ذلك فال ينبغي اأن 
يف�سر هذا االختالف على اأنه تاأخر يف التطور. فقد اأظهرت االأبحاث اأنه ب�سبب الزيادة يف ن�ساط املخ ملعاجلة اللغات املتعددة، 
فاإن االأطفال  ثنائيي اللغة ومتعددي  اللغات قد يكت�سبون فوائد ت�ساعدهم على املدى البعيد يف اأداء  وظائف متعددة  ب�سكل 

اأف�سل، مثل  تعزيز عمل الذاكرة واملرونة يف اأداء املهام وكذلك  تعزيز مهارات اال�ستدالل وحل امل�سكالت.
وبغ�س النظر عن اللغة اأو اللغات التي يتحدث بها االأطفال يف املنزل اأو الرو�سة، فاإن طريقة تعلم االأطفال للغة تبقى كما 
هي بالتعر�س لها وبا�ستخدامها. ولذا فمن املهم جداً اأن مينح االأطفال وقتاً كافياً لال�ستماع والتمرن على جميع اللغات التي 
يتوقع منهم اأن يتقنوها. وهذا ال ي�سري اإىل وقت خم�س�س يف الف�سل يتدرب فيه االأطفال على مفردات معينة، واإمنا ي�سري اإىل 
منحهم الوقت الكايف لال�ستماع اإىل حمادثات طبيعية وامل�ساركة فيها، والتحدث مع االأقران والكبار واللعب معهم، والقراءة 
واال�ستماع للق�س�س، و ممار�سة جميع االأن�سطة التي ت�ساعد االأطفال على بناء اللغة. وينبغي على معلمات االأطفال ثنائيي  
اللغة  بذل  جهود ا�ستثنائية لدعم ا�ستمرار االأطفال يف تطوير لغتهم االأم اأثناء مكثهم يف الرو�سة. كما ينبغي على االآباء 

واالأمهات اأي�ساً  العمل على توفري بيئة غنية مبواد اللغة املحلية ومواد القراءة والكتابة باللغة االأم للطفل.
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والفهم،  اال�ستخدام  وهي:  التحدث  و  اال�ستماع  عنا�سر  مف�سل  ب�سكل  تعر�س  فرعية   م�سارات  خم�سة  امل�سار  هذا  يت�سمن 
والتعبري، واملفردات، وقواعد اللغة،  والتحدث. ويتناول كل م�سار من هذه امل�سارات الفرعية قدرة الطفل على اإظهار فهمه 

وا�ستخدامه اللغة التي تزداد تعقيدا يف �سياقات متنوعة.
وي�ستطيع االآباء واالأمهات واملعلمات ب�سهولة دعم التطور اللغوي لالأطفال، من خالل اال�ستماع اإىل االأطفال والتحدث اإليهم 
بني احلني واالآخر. وينبغي على الكبار اأن يكونوا اأمنوذجاً يحتذى الأطفالهم من خالل حر�سهم على اال�ستخدام ال�سحيح 
لقواعد اللغة، وا�ستخدامهم مفرداٍت تتدرج يف �سعوبتها، وا�ستخدامهم لغًة منا�سبة اجتماعياً. عندئذ �سيقوم االأطفال بتقليد 
الكبار يف  التحدث، واالإ�سارات غري اللفظية واالإ�سارات املتعلقة بال�سياق لتعلم مفردات جديدة، و�سيجربون اأنواعاً خمتلفة 
من اجلمل وذلك عند البدء يف التعرف على قواعد اللغة. واأف�سل اأداة ميكن اأن يوفرها الكبار لدعم التطور اللغوي لالأطفال، 

هي تعري�سهم امل�ستمر والهادف للغة.
النقاط املح�رية:

اللفظية. وغري  اللفظية  اللغة  من  الغر�س  •  فهم  
االآخرين. لدى  مفهومة  �سخ�سيتك  جعل   يف  اللغة  •  اإ�سهام 

والتحدث. اال�ستماع   خالل  من  املفردات  •  تطوير 
اللغة. قواعد  من   مزيد  •  فهم 
للغة. االجتماعي  •  اال�ستخدام 

اإىل خم�سة م�سارات فرعية:  التذوق مع اال�ستجابة، ومفاهيم املادة املطبوعة، والوعي ال�سوتي، والوعي  ينق�سم هذا امل�سار 
الهجائي، والتحليل مع الفهم. ويتناول كل م�سار من هذه امل�سارات الفرعية جانباً مهماً من تعلم القراءة اجليدة. وتركز 
ثالثة من هذه امل�سارات الفرعية وهي: مفاهيم املادة املطبوعة، والوعي ال�سوتي، والوعي الهجائي على املهارات االأ�سا�سية 
التي يحتاجها الطفل ليتعلم كيفية القراءة. بينما يركز امل�ساران الفرعيان االآخران وهما:  التذوق مع اال�ستجابة، والتحليل 

مع الفهم على الغر�س من القراءة وكيفية فهم الن�س املكتوب وتف�سريه.
كما تعترب القراءة مهارة نوعية متطورة ومهمة، تدعم التعلم يف العديد من املجاالت االأكادميية االأخرى. ومن ال�سروري اأن 
يعطي االأطفال اهتماماً حقيقياً للكلمة املكتوبة قبل اأن يبذلوا من جهدهم ووقتهم لتعلم القراءة اجليدة. وي�ستطيع االآباء 
واالأمهات واملعلمات اأن ي�ساعدوا االأطفال يف تطوير حبهم للقراءة من خالل تعريفهم على جمموعة متنوعة من الكتب تلبي 
اهتماماتهم املتنوعة. ويجب اأن يدرك االأطفال اأن الكتب ميكن اأن  تر�سم الب�سمة على �سفاههم، وتبحر بهم يف عامل اخليال، 
وت�سبع حب ا�ستطالعهم حول موا�سيع مثرية لالهتمام. فتوفري بيئة غنية بالقراءة والكتابة متنح االأطفال فر�سة لتكوين 
م�ساعر اإيجابية نحو العديد من الكتب. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن م�ساعدة الطفل يف حتليل وفهم االأعمال املكتوبة يزيد من 

اال�ستمتاع مبا ُيقراأ والتعلم منه.
القراءة.  لتعلم  ال�سرورية  املهارات  من  وحروف(  اأ�سوات  )من  الكلمات  مبكونات  والوعي  ال�سياق  يف  الن�س  حتديد  يعترب   
ويتناول امل�سار الفرعي ملفاهيم املادة املطبوعة وعي االأطفال بكيفية عر�س املادة املطبوعة ب�سكل تقليدي، وي�سمح لالأطفال 
بالتعرف على جوانب اأكرث تعقيداً مما هو مكتوب. اأما الوعي ال�سوتي – الوعي باأ�سوات الكلمات، والوعي الهجائي – فهم 
�سهلة ميكن  لغة  اإىل  والو�سول  املكتوبة  الكلمة  فهم  لالأطفال  تتيح  االأ�سوات، فهي مهارات  رموزاً متثل  بو�سفها  احلروف 

فهمها.

االستماع  والتحدث 

القراءة 

التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة
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النقاط املحورية يف م�سار القراءة:
بالقراءة. •  اال�ستمتاع 

املطبوعة. املادة  •  مفاهيم 
)االأ�سوات(. ال�سوتي  •  الوعي 

احلروف(.  ( الهجائي  •  الوعي 
•  الفهم.

ينق�سم هذا امل�سار اإىل م�سارين فرعيني:  مهارات ما قبل الكتابة والغر�س من الكتابة. امل�سار االأول يركز على مهارات الكتابة 
التاأ�سي�سية االأ�سا�سية التي قد يظهرها االأطفال يف طفولتهم املبكرة، التي قد تدعم تطور الكتابة يف حياتهم م�ستقبال. ويعد 
االهتمام بالكتابة وجتربتها اأثناء اللعب واحداً من اأهم مهارات  ما قبل الكتابة التي قد يظهرها االأطفال يف �سن مبكرة جداً. 
فقد  يكتب االأطفال ال�سغار جداً بطريقة ع�سوائية على ورقة بطريقة قد ال تبدو  كتابة بالن�سبة للكبار. ولكن هذا االهتمام 
واملحاولة ال�ستخدام العالمات على الورقة – بح�سبانه و�سيلة  للتوا�سل مع �سخ�س اآخر وللتعبري عن نف�سه - هو خطوة اأوىل 

�سرورية. اأما امل�سار الفرعي الثاين فيتناول فهم االأطفال لكيفية ا�ستخدام الكتابة والغر�س منها.
النقاط املحورية يف م�سار الكتابة :

االأ�سا�سية. الكتابة  •  مهارات 
للكتابة. االأ�سا�سية  •  املعرفة 

فاإنهم  التحدث،  من  يتمكنوا  اأن  وقبل  الوالدة.  منذ  والكتابة  القراءة  ومهارات  اللغوية  مهاراتهم  بتطوير  االأطفال  يبداأ 
ي�سمعون الكلمات، وي�ساهدون االإمياءات، ويحددون معاين الكلمات التي ي�ستمعون اإليها يف بيئتهم. ويبداأ االأطفال يف تعلم 
مهارات توا�سل مهمة من خالل اال�ستماع وم�ساهدة املحادثات اللفظية وغري اللفظية يف البيئة. وعندما ي�ستجيب الكبار 
حلاجات االأطفال التي يعربون عنها بالبكاء واالإمياءات، فاإن االأطفال يكت�سبون فهماً للغة التوا�سل، و�سيطورون الحقاً من 

حماوالتهم التوا�سلية باالأ�سوات والكلمات.
ع ملواد القراءة والكتابة بطرق اإيجابية وداعمة، �سيبدوؤون باإر�ساء اأ�س�س القراءة والكتابة  وعندما ُيعّر�س الكبار االأطفال والر�سَّ
املبكرة، مثل اال�ستمتاع بالكتب والق�س�س. وبالن�سبة للر�سع فقد يكون ذلك على هيئة  معانقة مقدمة الرعاية اأثناء قراءتها 
للق�سة، ولكن اال�ستمتاع بالكتب قد يعك�س ا�ستك�سافاً ذاتياً مثل فتح واإغالق الكتاب والنظر اإىل ال�سور. وبالن�سبة لالأطفال 
ال�سغار فقد يعني ذلك م�ساهدة اأحد الكبار وهو يقراأ من كتاب م�سور،  ولكنه قد يت�سمن اأي�ساً تقليب �سفحات الكتاب بنف�سه 

واال�ستمتاع مب�ساهدة ال�سور دون الق�سة امل�ساحبة لها.
اللغة  ت�ستخدم فيها  املطبوعة حيث  باملواد  بيئة غنية  ع وذلك من خالل توفري  والر�سَّ االأطفال  الكبار م�ساعدة  وي�ستطيع 
اأن يتعر�س االأطفال ملفردات كثرية  الكبار التحدث لل�سغار ب�سكل متكرر وهادف. وينبغي  بطريقة هادفة. كما ينبغي على 
ومتنوعة. كما ينبغي على الكبار القراءة لالأطفال وتوفري الكتب املنا�سبة لي�ستك�سفوا االأ�سياء بطريقتهم اخلا�سة. كما عليهم 

اأن يكونوا قدوة لالأطفال والر�سع يف التوا�سل وحب اللغة والقراءة والكتابة يف حياتهم اليومية.

الكتابة

عمر ما قبل السنوات الثالث األولى
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قد ُيظهر االأطفال تطوراً لغوياً �سحياً وتطوراً مبكراً يف مهارات القراءة والكتابة بطرق خمتلفة. وبع�ٌس من  هذه الطرق 
يت�سمن االآتي:

واالأ�سياء. االأ�سخا�س  الأ�سوات  •  اال�ستجابة  
اآخر. �سخ�س  عن  �سادرة  اإمياءة  اأو  ل�سوت  ا�ستجابة  النطق  اأو  االنتباه  للفت  •  التمتمة  

واالإمياءات. اللفظية  للغة  •  االنتباه 
والتوديع. الرتحيب  مثل  حمدود،  اجتماعي  توا�سل  يف  امل�ساركة  يف  •  البدء 

واالأ�سوات. الوجه  وتعبريات  االإمياءات  خالل  من  وامل�ساعر  والرغبات  االحتياجات  عن  •  التعبري 
و"ببه" لالأب. "ما" لالأم،  مثل  واالأ�سياء  االأ�سخا�س  على  تدل  التي  االأ�سوات  •  ا�ستخدام 

الكتب. يف  لل�سور  والنظر  للق�س�س  •  اال�ستماع 
. امللونة  الوبرية  ال�سبورة  اأو  احلائط،  على  مل�سق  مثل  البيئة  يف  املطبوعة  باملواد  االهتمام  •  اإظهار 

التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة
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1. 1 االستخدام والفهم
�سوف يكون االأطفال قادرين على فهم وا�ستخدام مزيٍد من اللغة الغنية واملتقدمة الأغرا�س متعددة.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .1

م1

با�ستخدام اللغة  
الأغرا�س متعددة، 

مثل الطلب والرف�س، 
واالإجابة عن االأ�سئلة، 
والتفاعل االجتماعي، 

والبحث عن املعلومات.

املعلمة  ت�ساأل  عندما  براأ�سه  • باالإمياءة 
بالكرات؟". اللعب  تود  "هل 

الغائب. زميلهم  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 
ق�سة  عن  ي�سرية  اأ�سئلة  على  • باالإجابة 

اأو حدث ما.
االأقران  اأو  الكبار  اأحد  مع  حديثاً  • يبداأ 

اأثناء اللعب الدرامي.
اإىل  للخروج  ا�ستعداداً  احلذاء  • بلب�س 

امللعب عندما تطلب املعلمة منه فعل 
ذلك.

تطلب  عندما  املكعبات  ركن  • بتنظيف  
منهم املعلمة ذلك.

للق�سائد  باال�ستماع  • باال�ستمتاع 
واالأنا�سيد  بال�سجع واالإيقاع.

املاألوفني  االأ�سخا�س  اأ�سوات  • بتحديد 
لديه، وكذلك االأ�سوات املاألوفة االأخرى 

يف البيئة املحيطة مثل اأ�سوات احليوانات.
الأعلى  براأ�سها  املعلمة  اإمياءة  • بفهم 
واأ�سفل   باأنها �سماح  لهم بالذهاب اإىل 

احلمام.
للتعبري  اأيديهم  برفع  ملعلمتهم  • باالإ�سارة 

عن رغبتهم باللعب باالألعاب بالتناوب .
عفوية. بطريقة  املعلمة  • ب�سم 

با�ستخدام اللغة للعديد 
من االأهداف، مثل الطلب، 

والرف�س، واالإجابة 
عن االأ�سئلة، والو�سف، 
والتفاعل االجتماعي، 

والبحث عن املعلومات.

بقولهم  رغباتهم  عن  • بالتعبري 
يف  حممد  مع  األعب  اأن  " اأريد 

ركن البناء".
طريق  عن  معلومات  • بطلب 

ال�سوؤال " اأين معطفي؟".
طريق  عن  اجتماعيا  • بالتفاعل 

التعجب " مرحباً معلمتي!".
للتعليمات.  املالئمة  • باال�ستجابة 

على �سبيل املثال : "ف�ساًل ارم 
هذه الورقة يف �سلة املهمالت 

واجل�س على ال�سجادة." "اذهب 
واخرت كتاباً وخذه اإىل طاولتك".  

وجبتك". وخذ  يديك  " اغ�سل 
االأ�سوات  بني  • بالتفريق 

املت�سابهة  واملختلفة.
باأ�سوات  ماألوفة  اأنا�سيد   • باأداء 

خمتلفة.
عندما  املعلمة  اإمياءة  • بفهم  
ترفع يدها وت�ستمر يف احلديث 
مع طفل اآخر من اأنها تعني اأنَّ 

عليهم االنتظار حتى تنتهي قبل 
اأْن جتيب عن اأ�سئلتهم.

مكان  عن  اآخر  طفل  • باإخبار 
وجود لعبة معينة عن طريق 

االإمياء له يف اجتاه مكان 
وجودها.

ل ق ك
2 .1 .1

م1

بتنفيذ تعليمات مكونة 
من خطوة واحدة.

بتنفيذ تعليمات مكونة من 
خطوتني.

ل ق ك
3 .1 .1

م1

بال�سماع والتفريق 
بني االأ�سوات يف اللغة 

امل�سموعة واالأ�سوات يف 
البيئة املحيطة.

بال�سماع والتفريق بني 
االأ�سوات يف اللغة العربية 

الف�سحى امل�سموعة  واللغة 
املحلية.

ل ق ك
4 .1 .1

م1

باإظهار فهم االإمياءات 
واالإ�سارات  غري اللفظية 

وا�ستخدامها للتوا�سل 
باالأفكار واحلاجات 

وامل�ساعر.

باإظهار فهم االإمياءات 
واالإ�سارات  غري اللفظية 

وا�ستخدامها للتوا�سل 
الأغرا�س متعددة.
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1. 2 التعبير
يعرب االأطفال عن اأنف�سهم مبهارة وبا�ستخدام تفا�سيل اإ�سافية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .1

م1

بالتحدث  بو�سوح 
وبطريقة مفهومة للكبار 
املاألوفني لديهم يف معظم 

االأحيان.

الرغم  على  فهمها  ميكن  جمل   •  ببناء 
من تركيبها النحوي اخلاطئ. مثل "اأمي 

راح".
)ال  مميزة  وعبارات  كلمات  • با�ستخدام 

ي�ستخدمها اإال الطفل نف�سه( ي�ستطيع 
اإدراكها الكبار املاألوفون لديه ، بينما قد 
ال يدرك معناها  االآخرون، مثل:"اأح" 

للتعبري عن اأن الطعام حار جداً.
عندما  املهمة  الكلمات  على  • بالتاأكيد 

يطلب �سيئاً، مثل "اأحتاج اإىل احلّمام 
االآن".

للف�سل  االأ�سنان  تنظيف  طريقة  • ب�سرح 
مب�ساعدة من املعلمة.

بالتحدث  بو�سوح 
وبطريقة مفهومة للكبار 

املاألوفني لديهم.

اأثناء  �سوتهم  نربة  • بتغيري 
�سردهم لق�سة البطة املغرورة.
منخف�س  ب�سوت  • بالتحدث 

داخل احللقة و�سوت مرتفع يف 
امللعب.

من  تتكون  ق�سة   • برواية 
جملتني اإىل اأربع جمل عن 

زيارتهم املقبلة جلدهم.
ومهمة  ي�سرية  تفا�سيل    • ب�سرد 
مثل اأ�سماء ال�سخ�سيات واالأحداث 

الرئي�سة وذلك  بعد اال�ستماع 
لق�سة ق�سرية.

ل ق ك
2 .2 .1

م1

بتغيري  نربة ال�سوت   
الإي�سال املعنى  املق�سود. 

با�ستخدام نربة و م�ستوى 
�سوت ولهجة منا�سبة يف 

�سياقات خمتلفة.
ل ق ك
3 .2 .1

م1

ب�سرد حدث ما اأو ق�سة 
ماألوفة  مع امل�ساعدة.

بو�سف التجارب ، وتاأليف 
الق�س�س الق�سرية واإعادة 

�سردها �سواء اأكانت  واقعية 
اأم خيالية مب�ساعدة 
حمدودة من الكبار.
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1. 3 قواعد اللغة
يظهر االأطفال  مزيداً من االإتقان  لقواعد اللغة العربية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .3 .1

م1

ببناء جمل ي�سرية 
حتتوي على ا�سم وفعل. 

:"قطتي". بالقول  فني  عمل  •   بو�سف 
الكرة" اأو  "اأخذت  املعلمة  • باإخبار 

"اأخذتها".
اأنا  مثل:  املالحظات  ببع�س  • بالقيام 

اأُحب املعلمات، واأنا األعب باللعبات. )بداًل 
من االألعاب(.

بالقول  الف�سحة  وقت  يف  بطلب  • بالقيام 
الطعام". من  مزيداً  "اأريد 

نذهب؟" و  ال  "مل  مثل  اأ�سئلة  • بطرح 
حممد؟". "اأين 

و�سف  الإ�سافة  �سفة  • با�ستخدام 
مثل:"الكرة الكبرية" و"الكوب االأزرق".

اأريدها" اأو  "ال  بالقول  النفي  • با�ستخدام 
ال". "هو: 

با�ستخدام جمل تامة 
وق�سرية الإعطاء معلومات 

وطرح اأ�سئلة.

جدتي  زمالئهم:"زارتنا  • باإخبار 
اأم�س".

يكونون  – حني  • بالقول 
م�ستعدين للذهاب للمنزل 

حفظ  مكان  يف  – "حذائي 
اأغرا�سي".

هذا  اأكل  ماذا  عن  ُي�ساأل  • عندما 
االأ�سبوع، يقول: "اأكلت املعكرونة 

وخ�ساراً اأم�س. واليوم �ساأتناول 
�سوربة. وغداً �ساآكل  دجاجاً".

"حارة  ال�سوربة:  اأنَّ  • بالتو�سيح  
ولذيذة".

ل ق ك
2 .3 .1

م1

بطرح اأ�سئلة ي�سرية، مع 
بع�س االأخطاء النحوية.

بالبدء باإظهار فهمهم 
للتوافق بني اأجزاء الكالم، 

مع احتمال وجود بع�س 
االأخطاء.

ل ق ك
3 .3 .1

م1

با�ستخدام  اجلموع 
املحدودة،  مع احتمال 

وجود االأخطاء.

با�ستخدام اجلموع 
الي�سرية.

ل ق ك
4 .3 .1

م1

ا�ستخدام �سفة لت�سف 
ا�سماً  ما.

با�ستخدام �سفة اأو اأكرث 
لو�سف ا�سم ما، مظهراً 

فهماً للتذكري والتاأنيث يف 
توافق ال�سفات مع االأ�سماء،  

مع احتمال  وجود بع�س 
االأخطاء.

ل ق ك
5 .3 .1

م1

با�ستخدام النفي،  مع 
احتمال وجود بع�س 

االأخطاء.
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1. 4 المفردات
يطور االأطفال كثرياً من املفردات وي�ستخدمونها ب�سكل متزايد، ومن �سمنها االأ�سماء واالأفعال وال�سفات  والظروف  واحلروف وغريها من املفردات.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .4 .1

م1

باإظهار فهم وا�ستخدام 
مزيد من املفردات 
املختلفة لالأ�سياء 

واالأفعال ومفردات 
الو�سف. 

"الدجاجة  لق�سة  ي�ستمعوا   اأن  • بعد 
ال�سغرية احلمراء" التي تطلب فيها 

الدجاجة من جمموعة من اأ�سدقائها 
من احليوانات مب�ساعدتها يف �سنع خبز 

من القمح، وبعد اأن يقوم االأطفال ب�سنع 
عمل فني يف ركن الفن عن هذا املو�سوع، 

ي�سرح االأطفال الأمهاتهم عن عملهم الفني 
بقولهم " هذه دجاجتي".

اأثناء وقت  يقفز  لهم  زميل  اإىل  • باالإ�سارة 
اللعب خارج الف�سل ويقول " اقفز". وقد 

ي�سري اإىل �سورة جدة يف كتاب م�سور 
ويقول "جدة".

"ع�سفور" و"بطة"   كلمة  • با�ستخدام 
بنف�س املعنى.

دكان،  املرتادفات مثل متجر/  • با�ستخدام 
حجر/ ح�سى اإلخ.

باإظهار فهم وا�ستخدام 
مزيٍد من املفردات املختلفة  

لالأ�سياء واالأحداث 
واالأفعال وال�سمات )اأ�سماء 

واأفعال و�سفات( يف كل 
من ال�سياقني الواقعي 

واخليايل.

قلم  ال�ستخدام  • باال�ستئذان 
االألوان اأثناء ر�سم �سورة.

عندما  نهر  �سورة  اإىل  • باالإ�سارة 
ت�ساأل املعلمة من ي�ستطيع االإ�سارة 

اإىل النهر يف الق�سة.
"ال�سحايل  اأّن  •  بتو�سيح 

والثعابني حيوانات".
اأّن: • بالتو�سيح 

مت�سابهة".  املكعبات  "هذه 
يف  " االألعاب  اأ�سغر".  "�ساحنتي 

ال�سندوق".
ال   كلمات  ذات  ق�سيدة   • بتاأليف 

معنى لها.

ل ق ك
2 .4 .1

م1

بالتدرب على ا�ستخدام 
مفردات جديدة.

با�ستخدام املفردات املنا�سبة 
لفئات االأ�سياء.

ل ق ك
3 .4 .1

م1

باإظهار فهمهم مفردات 
متنوعة مع - تقريباً-  

كلمات جميع االأ�سخا�س 
املاألوفني لديهم 

باالإ�سافة اإىل االأفعال 
واالأ�سياء املاألوفة. 

با�ستخدام املفردات املنا�سبة 
لو�سف العالقات االأ�سا�سية 

بني االأ�سياء واالأحداث 
واملفاهيم.

ل ق ك
4 .4 .1

م1

با�ستخدام اأكرث من 
مفردة – يف بع�س 

االأحيان – للتعبري عن 
ال�سيء نف�سه.

بالتمييز بني الكلمات 
احلقيقية و الكلمات 

املختلقة.
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1. 5 التحدث
يطور االأطفال مزيداً من مهارات  التحدث املتقدمة مع الكبار واالأقران.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .5 .1

م1

بالبدء  باإظهار فهمهم 
باأّن املحادثة عبارة عن 

تناوب  مع  الطرف االآخر 
بالتحدث واال�ستماع. 

ال�سوؤال،  طرح  بعد    قلياًل  • بالتوقف 
اإ�سارة اإىل اأّنه دور الطرف االأخر يف 

احلديث.
االآخر  الطرف  ينتهي  حتى  • باالنتظار 

من طرح �سوؤاله قبل اأن يبداأ  باالإجابة 
عنه.

عنه. واالإجابة  �سوؤال  اإىل  • باال�ستماع 
عنه. االإجابة  وانتظار  �سوؤال  • بطرح 

وترديد  الكبار   اأحد  للغة  • باال�ستماع 
بع�ٍس من املعلومات  اأمامه.

ركن  يف  املعلمة  مع  حمادثة  • ببدء 
االكت�ساف عن حو�س ال�سمك.

لهم  تقدم  لك" عندما  "�سكرا  • بقول 
املعلمة �سيئاً.

يطلبون  ف�سلك" عندما  "من  • بقول 
�سيئاً من اأمهاتهم.

بامل�ساركة يف حمادثة ي�سرية 
وق�سرية.

عن  اآخر  طفل  مع  • بالتحدث 
ق�سة ا�ستمعوا اإليها قبل حلظات.

مميزة  كلمات  • با�ستخدام 
وخا�سة بهم مع االآباء واالأمهات 

يف البيت ب�سكل اأكرث من 
ا�ستخدامها مع املعلمات واالأقران 

يف الرو�سة. -على �سبيل املثال 
كلمة" اأخوي"  ي�ستخدمون  –قد 

يف البيت و كلمة "اأخي" يف 
الرو�سةلالإ�سارة اإىل االأخ.

ف�سلك،  "من  املعلمة  • ب�سوؤال 
هل اأ�ستطيع ا�ستخدام القلم 

االأحمر؟" ولكنهم قد يوجهون 
نف�س ال�سوؤال لزميل لهم بطريقة 

اأخرى "اأعطني  القلم  االأحمر".
"�سكراً"  ف�سلك" و  "من  • بقول 

عند الطلب.
باألقابهم  الكبار  • مبخاطبة 

املنا�سبة مثل املعلمة، واخلالة، 
واجلد، واجلدة اإلخ.

عندما  امل�ستمع  اإىل  • بااللتفات 
يتحدثون اإليه.

عندما  املتحدث  اإىل  • بااللتفات 
يخاطبهم.

ل ق ك
2 .5 .1

م1

بامل�ساركة   على االأقل 
بدور واحد يكون فيه 

متحدثاً،  ودور واحد على 
االأقل يكون فيه م�ستمعاً  

اإىل حديث زميله.

بتعديل لغتهم ح�سب 
امل�ستمع وال�سياق.

ل ق ك
3 .5 .1

م1

بالبدء با�ستخدام  قواعد 
ال�سلوك  االجتماعي 

املهذب يف التوا�سل 
اللفظي. 

بالبدء با�ستخدام  قواعد 
ال�سلوك االجتماعي املهذب 

يف التوا�سل غري اللفظي.
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2. 1  التذوق مع االستجابة
يظهر االأطفال اهتماماً  وتذوقاً ومعرفة باالأدب  وباالأن�سطة واملواد التي تركز على القراءة والكتابة.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .2

م1

باإظهار ا�ستمتاعهم  
وم�ساركتهم يف الق�س�س 
واأن�سطة ما قبل القراءة.

ق�سرية. ق�سة  اإىل  واال�ستماع  • باجللو�س 
الرعاية  مقدمة  لتقوم  كتاب   • باختيار 

بالقراءة لهم ب�سوت مرتفع.
لديهم  ماألوفة  ق�سة  وت�سفح  • باجللو�س 

وتقليب �سفحاتها للنظر اإىل ال�سور اأو 
التظاهر بالقراءة.

بطريقة  امل�سور   بالكتاب  • باالإم�ساك  
�سحيحة وتقليب ال�سفحات يف االجتاه 

ال�سحيح.
واال�ستمتاع  مف�سل  كتاب  • بتحديد 

باال�ستماع اإليه مرارا وتكرارا.
الق�س�س  كتاب  يف  �سورة  اإىل  • باالإ�سارة 

و�سوؤال مقدمة الرعاية "ما هذه؟".

باإظهار اهتمامهم 
وا�ستمتاعهم و م�ساركتهم 

يف اأن�سطة القراءة وغريها 
من االأن�سطة  التي تركز 

على القراءة والكتابة.

م�سرتك  قراءة  بن�ساط  • باملبادرة 
مع اأحد الكبار. فقد يطلبون من  

املعلمة، على �سبيل املثال اأن تقراأ 
لهم كتاباً.

ق�سة. اإىل  واال�ستماع  • باجللو�س 
�سخ�سيات  وظائف  • بتمثيل 

اإحدى الق�س�س اأو اأحداثها يف 
ركن  اللعب الدرامي.

بعناية،  الكتب  مع  • بالتعامل 
واإعادتها – على �سبيل  املثال 

ركن  اإىل  منا�سبة  – بطريقة 
القراءة.

بطريقة  الكتب  • باإم�ساك 
�سحيحة وتقليب ال�سفحات يف 

االجتاه ال�سحيح.
املكتبة  ركن  من  جملة  • باختيار 

يف وقت الف�سحة.
تهنئة   بطاقة   اإىل  • باالإ�سارة 

والطلب من املعلمة اأن تقراأها 
لهم.

ل ق ك
2 .1 .2

م1

باإظهار تذوقهم 
ومعرفتهم  بالكتب 

واملواد   االأخرى للقراءة  
والكتابة.

باإظهار  تذوقهم ومعرفتهم  
بالكتب واملواد االأخرى التي 
تركز على القراءة والكتابة.

ل ق ك
3 .1 .2

م1

بطرح اأ�سئلة عن 
الق�س�س واالإجابة عنها. 

بتحديد اأنواع خمتلفة 
من املواد املطبوعة مثل 

الكتب والتذاكر وال�سحف 
والعالمات واملل�سقات اإلخ.

ل ق ك
4 .1 .2

م1

باختيار الكتب واملواد  
مبفردهم وذلك اأثناء فرتة 

االختيار احلر.
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2. 2 مفاهيم المواد المطبوعة
يبداأ االأطفال بفهم اأّن املواد املطبوعة حتمل معاين، وكذلك يبداأ بالتعرف على بع�س قواعد املواد املطبوعة.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .2

م1

بالتعرف على اأنواع 
خمتلفة من املواد 

املطبوعة يف البيئة 
املحيطة.

والقول  التوقف  اإىلعالمة  • باالإ�سارة 
"قف!".

بجوار   املكتوبة  اأ�سمائهم   على   • التعرف 
�سورهم  على الرفوف حيث ي�سعون 

حقائبهم.
امل�سور  الكتاب  يف  الكلمات  اإىل  • باالإ�سارة 

والطلب من مقدمة الرعاية اأن تقراأها 
لهم.

عند  اللعبة  و�سع  يف  الطفل  • مب�ساعدة 
املل�سق الذي يحتوي على �سورة اللعبة 

وا�سمها، اأثناء وقت تنظيف االأركان. 
والتو�سيح   احلّمام   عالمة  اإىل  • باالإ�سارة 

اأّن هذا احلمام خم�س�س للذكور.

باإدراك اأّن املادة املطبوعة  
هي �سيء ميكن اأن ُيقراأ.

ك�سف  يف  اإىلاأ�سمائهم  • باالإ�سارة 
احل�سور  والقول "هذا اأنا".

كتاب  يف  ن�س  اإىل  • باالإ�سارة 
والطلب من املعلمة اأن تقراأه 

لهم.
�سحيح  ب�سكل  الكتاب  • بتوجيه 

للقراءة.
اأق�سى  يف  ن�س  اإىل  • باالإ�سارة  

ميني ال�سفحة عندما ت�ساألهم 
املعلمة "من اأين يجب علي اأن 

اأبداأ القراءة؟".

ل ق ك
2 .2 .2

م1

بفهم اأّن الكلمات والرموز 
املطبوعة متثل معاين.

باإظهار فهمهم باأّن 
الن�سو�س املطبوعة ميكن 

تتبعها من اليمني اإىل 
الي�سار.
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2. 3 الوعي الصوتي
يظهر االأطفال وعياً باالأ�سوات وقدرة على التمييز بني االأ�سوات يف اللغة املنطوقة.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .3 .2

م1

بالتمييز بني االأ�سوات يف 
اللغة العربية الف�سحى 

وكذلك  يف اللغة  املحلية.

منط   يف  الناق�سة  املفردات  • باإكمال 
موزون.

"ال" عندما  بـ  واالإجابة  • بال�سحك 
ت�ساألهم املعلمة  عّما اإذا كانت البقرة 

تقول "ميو".
املعلمة  تقول  عندما  اأيديهم  • برفع 

هذا مبثل  يبداأ  ا�سمك  كان  اإذا  يدك  "ارفع 
."/ �س   /"

لديهم. ماألوفة  اأُن�سودة  مع   •بالت�سفيق 
مع  الي�سرية  الرو�سة  اأنا�سيد  •باإن�ساد 

مقدمة الرعاية.

بالتعرف على  املفردات  
التي تنتهي بنف�س  ال�سوت 
اأو على  املفردات التي تبداأ 

بنف�س ال�سوت.

با�ستخدام   اأنا�سيد   • بتاأليف  
كلمات لها نف�س القافية.

يف  اآخر  زميل  على  • بالتعرف 
الف�سل يبداأ ا�سمه بنف�س ال�سوت 

الذي يبداأ به ا�سمه. "ح�سن" 
- على �سبيل املثال -  و "حمد" 
كالهما يبداأ بال�سوت "/ ح/".

املعلمة  تقول  عندما  • بالت�سفيق 
كلمات تبداأ بنف�س ال�سوت مثل 

"�سيارة". "�سفينة" و 
لكلمة  مرتني  • بالت�سفيق 

اأو  مقطعني،  من  "حذاء" املكونة 
مرة واحدة لكلمة "باب" املكونة 

من مقطع واحد. 
لل�سم�س  �سورة  • با�ستخدام 
و�سورة لزهرة  دوار ال�سم�س، 

يدمج االأطفال الكلمتني لي�سكلوا 
كلمة "زهرة دوار ال�سم�س".

ل�سندوق  �سورة  • با�ستخدام 
بريد،  يقوم االأطفال  بحذف 

مقطع "�سندوق"  ليتعرفوا على 
كلمة "بريد".

ل ق ك
2 .3 .2

م1

باإظهار وعي بال�سجع يف 
اللغة.

بتمييز الكلمات التي تبداأ 
باأ�سوات حلروف مت�سابهة.

ل ق ك
3 .3 .2

م1

بتقليد �سرعة ووترية 
اللغة.

بتمييز املقاطع املنف�سلة يف  
الكلمات املنطوقة.

ل ق ك
4 .3 .2

م1

بالبدء يف دمج وف�سل 
الكلمات املركبة  با�ستخدام  

ال�سور.
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2. 4 الوعي الهجائي
يطور االأطفال مزيداً من  املعرفة  باحلروف الهجائية ومبادئ الهجاء.

2. 5 التحليل والفهم
يطور االأطفال مهارات ا�ستيعاب القراءة والقدرة على تاأمل الن�سو�س املكتوبة واالأدب وحتليلها.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .4 .2

م1

باللعب  والتجريب 
با�ستخدام حروف 

الهجاء.

الهجاء. حروف  اأن�سودة   • برتديد 
الهجاء. حروف  اأحجية  على  • بالعمل 

حروف  من  ا�سمه  حروف  اإىل  • باالإ�سارة  
الهجاء التي اأمامه ويقول للمعلمة هذه 

حرويف.

بالتعرف على بع�س 
احلروف يف الكلمات 

املاألوفة وخا�سة يف 
اأ�سمائهم.

التي  احلروف  اأ�سوات  • بنطق 
تظهر يف اأ�سمائهم. وقد تكون 

هذه مرحلة متقدمة قليال.
احلرف  ببطاقة  • باالإم�ساك 
ال�سحيح الذي تنطق املعلمة  

ا�سمه.
ل ق ك
2 .4 .2

م1

مبعرفة الفرق بني 
حروف الهجاء والرموز 

االأخرى.

بربط بع�س اأ�سماء 
احلروف باأ�سكالها 

املطبوعة.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .5 .2

م1

بتذكر ال�سخ�سيات 
املف�سلة يف الق�سة وبع�ٍس 

من اأحداثها.

�سندريال  اأن  الرعاية  مقدمة  • باإخبار 
اأمرية.

الفائزة" وذلك  هي  "ال�سلحفاة  • باالإجابة 
عندما ت�ساألهم املعلمة "من الفائز؟" 

وذلك قبل قراءة  ق�سة ال�سلحفاة 
واالأرنب.

باإظهار معرفة بعنا�سر 
االأدب الرئي�سة مثل 

ال�سخ�سيات يف الق�سة 
وبع�ٍس من اأحداثها.

اأثناء   ما  ق�سة  متثيل  • باإعادة 
اللعب الدرامي، والتظاهر بكونهم 

اأحد �سخ�سياتها.
االأحداث  من  بع�ٍس  • بتذكر 

الرئي�سة يف ق�سة ما واإعادة 
�سردها.

بق�سة  عالقة  ذات  اأ�سئلة  • بطرح 
ُقرئت ب�سوت مرتفع مثل " مَل 

ال يرغب اأي اأحد يف م�ساعدة 
الدجاجة ال�سغرية احلمراء ؟".

يف  تعي�س  ال�سفادع  اأن  • بتو�سيح 
املاء وعلى الياب�سة.

احلديقة  يف  باحلفر  • بالتظاهر 
بحثاً عن دودة االأر�س اأثناء لعبهم 

بكومة الرمل وبعد  ا�ستماعهم  
لكتاب عن الزراعة.

ل ق ك
2 .5 .2

م1

باالإجابة على اأ�سئلة 
�سهلة عن الق�سة.

بتذكر بع�ٍس من معلومات 
الن�سو�س  غري اخليالية. 
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3. 1 مهارات  ما قبل الكتابة
يطور االأطفال مهارات تاأ�سي�سية مهمة تدعم الكتابة واأن�سطتها يف امل�ستقبل.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .3

م1

بالبدء بتجربة  االإم�ساك 
مبواد الكتابة والر�سم 

املنا�سبة الأعمارهم  وكذلك 
بتجربة و�سعية  اجل�سم 

املنا�سبة عند الكتابة اأو 
الر�سم.

بقب�سته  الر�سا�س  بقلم  • باالإم�ساك 
وب�سكل مقلوب والكتابة ب�سكل ع�سوائي.

لالأيدي  خمتلفة  و�سعيات  • با�ستخدام 
اأثناء ا�ستخدام مواد الكتابة املختلفة مثل 
الطبا�سري واأقالم التلوين وكذلك اأقالم 

ال�سمع امللونة.
ورقة  على  ع�سوائي  ب�سكل  • بالكتابة 

واإخبار املعلمة اأن هذا هو  ا�سمه.

بتجربة االإم�ساك مبواد الكتابة 
والر�سم املختلفة وكذلك  

جتربة و�سعية  اجل�سم 
املنا�سبة.

ال�سمع  اأقالم  بني  • بالتبديل 
امللونة الكبرية وال�سغرية.

اليمنى  اأياديهم  بني  • بالتبديل 
والي�سرى  يف حماولة  منهم 

لتحديد الو�سع املريح للكتابة.
ع�سوائية   خطوط  • برتك  

م�ستمرة على الورقة وحتديدها 
على اأنها  ا�سمه.

احلروف  ت�سبه  اأ�سكال  • بعمل 
عن  وا�سح  ب�سكل  – خمتلفة 

ر�سومهم - على بع�ٍس من 
اأعمالهم الفنية .

عالمات  اأو  احلروف  • بكتابة 
تدل على حروف يف مكان معني  

من ال�سفحة.
ميثل   ما  اأو  اأ�سمائهم  • بكتابة 

اأ�سماءهم على عمل فني بطريقة 
معكو�سة .

ب�سكل  يعرفونها  عالمات  • بو�سع 
دائم على اأّنها  اأ�سماوؤهم.

ل ق ك
2 .1 .3

م1

بالكتابة الع�سوائية  
والتظاهر بالكتابة.

برتك عالمات بخطوط 
ع�سوائية  على الورقة  ولكنها  

تختلف عن  الر�سوم. 

ل ق ك
3 .1 .3

م1

بكتابة اأ�سمائهم ب�سكل تقريبي.

3. 0 الكتابة                                          م 1      ) 3-4 سنوات (
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3. 2 الغرض من الكتابة
ين�ساأ االأطفال ولديهم وعي متزايد بكثري من اأغرا�س الكتابة املختلفة ثم البدء با�ستخدام الكتابة لهذه االأغرا�س.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .3

م1

باإظهار فهمهم باأن  الكتابة  
�سكل من اأ�سكال التوا�سل.

ورقة  على  هادفة  عالمات   • بو�سع 
وعر�سها على اأحد الكبار.

الأمهاتهم  لتقدميها  �سورة  • بر�سم 
بعد الرو�سة ب�سفتها نوعاً من  ال�سعور 

بالراحة  عندما ي�سعرون باحلزن.
اأ�سماءهم  تكتب   اأن  املعلمة  من  • بالطلب 

على  بع�س    ر�سوماتهم.

بالتعبري عن اأفكارهم 
وم�ساعرهم عن طريق الر�سم  

و الكتابة الع�سوائية وحماوالت 
الكتابة.

اأنها  والتو�سيح  �سورة  • بر�سم 
لعائلتهم اأثناء االإجازة.

عليها  بورقة  • باالحتفاظ 
خطوط ع�سوائية الأنها ر�سالة 

الأحد الوالدين.
الكبار  الأحد  ما  �سيء  • برواية 

عن �سورة ليكتبها على  بع�س 
اأعمالهم الفنية التي  اأعّدوها  

باأنف�سهم.

3. 0 الكتابة                                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. م�ساركة  االأطفال  يومياً يف حمادثات.
2. �سوؤال االأطفال عن موا�سيع تهمهم.

3. منح املزيد من الوقت يف تعليم االأطفال مفردات جديدة، ومناق�سة 
معاين املفردات مع منح االأطفال فر�ساً ال�ستخدام مفرداتهم اجلديدة 

يف بيئة طبيعية.
وت�سجيع   بع�س،  اإىل  بع�سهم  ليتحدث  لالأطفال  الوقت  توفري   .4

التحدث بني االأقران. واحل�سور بحيوية لتقدمي الدعم  الالزم.
لغوية  مهارات  با�ستخدام   بها  يحتذى  منوذجية  �سورٍة  .تقدمي   .5
جديدة  مفردات  وا�ستخدام  �سليمة  بلغة  التحدث  خالل  من  جيدة 

ومتنوعة ومثرية لالهتمام.
6. التفاعل اإيجابياً مع  الق�س�س  واالأنا�سيد التي يختلقها االأطفال. 
واالأفكار  املفردات  وا�ستخدام  اللغوية  االألعاب  على  وت�سجعيهم 

اجلديدة. 
يف  وم�ساركتهم  االأطفال  يطرحها  التي  لالأفكار  احلما�س  اإظهار   .7

املحادثة التي يبداأونها.

8. تقدمي منوذج با�ستخدام اللغة اخلالية من االأخطاء ونربة ال�سوت، 
وكذلك ارتفاع ال�سوت املنا�سب.

9. اال�ستماع لتعبريات  االأطفال وتو�سيع مداركهم ، فاإذا قال طفل – 
واإثراء  املعلمة تعزيزه  – "الطق�س  حار" ت�ستطيع  املثال  �سبيل  على 

لغته بالقول " الطق�س حار جداً هذا اليوم".
10. �سوؤال  االأطفال اأ�سئلة مفتوحة تتطلب اإجابات مف�سلة بداًل من 
االإجابة  لتكوين  كافياً  وقتاً  االأطفال  ومنح  واحدة.  بكلمة  االإجابة 

والرد على ال�سوؤال قبل  تقدمي عر�س مب�ساعدتهم.
11. �سرد بع�س  اأمثلة الن�ساط لالأطفال  بو�سفها و�سيلًة ت�سجعهم على 
وتزويدهم   اليومية،  حياتهم  يف   وا�سع  م�ستوى  على  اللغة  ا�ستخدام 

مبفردات  ت�ساعدهم على  و�سف اأن�سطتهم.
12. تزويد االأطفال ببع�س و�سائل امل�ساعدة، مثل ال�سور واالإمياءات 

مل�ساعدتهم على فهم املفردات اجلديدة واللغة االأكرث تعقيداً.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات

التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة
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1. القراءة اليومية مع االأطفال.  
القراءة  وقت  وجعل  القراءة،  حب  يف   به  يحتذى  منوذج  تقدمي   .2
االأ�سوات وتقنيات  ا�ستخدام  ، ومتعة.  االأطفال وقت مرح، وحتابٍّ مع 
�سرد الق�س�س املختلفة اأثناء القراءة جلعل الق�سة اأكرث متعة واإثارة. 
بهم  ال�سلة  وتوثيق  االأطفال  مع  للتحدث  الوقت  من  اال�ستفادة 

وم�ساركتهم وت�سجيعهم مب�ساركتهم يف تقم�س �سخ�سيات الق�سة.
�سور  على  حتتوي  كتٍب  و  متنوعة،  موا�سيع  ذات  كتٍب  توفري   .3
واقعهم.  وبني  بينها  يربطوا  اأن  االأطفال  ي�ستطيع  وق�س�ٍس  حقيقية 
التي  والر�سوم  ال�سور  فيها  ت�ستخدم  االأطفال  كتب مب�ساركة  واإعداد 

ر�سمها االأطفال اأنف�سهم.
4. توفري مكاٍن منا�سٍب وم�سجٍع لالأطفال على القراءة .

االأبيات  وبع�س  واأهازيجها  الرو�سة  باأنا�سيد  االأطفال  م�ساركة   .5
ال�سعرية الب�سيطة.

مبا  الكتابة،  اأن�سطة  لي�ستك�سفوا  لالأطفال  متكررة  فر�ٍس  توفري   .1
فيها الر�سم والتلوين.

االأطفال  بها  ليلعب  الكتابة  مواد  من  متعددة  اأنواٍع  توفري   .2
وي�ستك�سفوها.

3. توفري فر�ٍس لالأطفال لتدريب ع�سالتهم ال�سغرى على املهارات 
على  االأ�سطوانية  القطع  بع�س  وتثبيت  اخلرز  نظم  عرب  الدقيقة 

االألواح.
4. تعزيز ا�ستخدام اأدوات القراءة والكتابة اأثناء اللعب بتوفري بيئات 
لعب غنية بالن�سو�س مثل اللوحات االإر�سادية وقوائم االأ�سماء وقوائم 

6. جعل الكتب يف متناول اأيدي االأطفال خالل اليوم وت�سجيعهم على 
ا�ستخدامها باأنف�سهم.

7. توفري بيئة غنية باملواد املطبوعة لالأطفال.
عنها.  والتحدث  املحيطة  البيئة  يف  املطبوعة  املواد  اإىل  االإ�سارة   .8
اأو م�ساركة املبادرة - يف احلديث عن  ت�سجيع االأطفال على املبادرة - 

املواد املطبوعة يف بيئتهم وم�ساركتهم يف هذا الن�ساط.
9. تقدمي �سلوكات يحتذى بها يف معاملة  الكتاب؛ كتقليب �سفحاته 

برفق واإعادته اإىل مكانه املحدد بعناية بعد االنتهاء منه.
10. تقدمي ال�سلوك الذي يحتذي به االأطفال يف متابعة الكلمات  اأثناء 
تتبع  يف  م�ساعدتك  على  وت�سجيعهم  باإ�سبعك،  ال�سفحة  يف  القراءة 

الكلمات اأثناء القراءة.

الطعام والبطاقات والكتب.
5. الوقوف مع م�ساعدة االأطفال على فهم وظيفة الكتابة يف عملية 
�سروحهم  وكتابة  ال�سبورة  على  الفنية  اأعمالهم  ك�سرح  التوا�سل، 

اأمامهم.
6. التعرف على حماوالت االأطفال يف كتابة اأ�سياء لها معنى اأو ر�سمها.
7. توفري العديد من الفر�س لالأطفال ليتدربوا على كتابة اأ�سمائهم.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات

القراءة

الكتابة

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 1 االستخدام والفهم
�سيقوم االأطفال بفهم مزيٍد من اللغة الغنية واملتقدمة وا�ستخدامها الأغرا�س متعددة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .1

م3-2

با�ستخدام اللغة للعديد 
من االأغرا�س املتقدمة، 

مثل اال�ستدالل، 
والتوقع، وحل امل�سكالت، 

واال�ستف�سار ويف  
التوا�سل االجتماعي.

اأن  "اأظن  مثل  التوقعات  بع�س  • بطرح 
الثلج �سيذوب اإذا تركناه  يف اخلارج".

ال�سمك  ي�ستطيع  "ملاذا  • باال�ستف�سار 
التنف�س حتت املاء بينما ال اأ�ستطيع اأنا 

فعل ذلك؟".
على  "لنتناوب  مثل  امل�سكالت،  • بحل 

اللعبة حتى نتمكن جميعاً من اللعب 
بها!".

مثال  ينبغي.  كما  التعليمات  •  تنفيذ 
و�سع  يديك،  واغ�سل  خملفاتك  "ارم 
�سندوق غدائك يف  مكانه املنا�سب". 

 "ارفع جميع امل�ستلزمات الفنية، وخذ 
ر�سمتك اإىل رف التجفيف  وارجع  

للجلو�س على ال�سجادة حيث يبداأ وقت 
الق�سة".

ي�سمعها. التي  الكلمات  مقاطع  • بتجزئة  
بنف�س  تنتهي  التي  الكلمات   • بتحديد 

القافية.
اإىل  املعلمة  ت�سري  عندما  • باجللو�س 

كر�سي.
مع  تخمني  اأو  تقليد   فيها  لعبة  • بلعب  

جمموعة من االأطفال.

با�ستخدام اللغة للعديد من  
االأغرا�س املتقدمة، مثل 

اال�ستدالل، والتوقع، وحل 
امل�سكالت، واال�ستف�سار ويف  

التوا�سل االجتماعي.

ينبغي.  كما  التعليمات  • تنفيذ 
مثال:"اذهب وا�ساأل )املعلمة �س( 

اإذا كان ف�سلها  �سيخرج للملعب 
اخلارجي االآن. واإذا اأجابت 

بالنفي اذهب واأخرب )املعلمة �س( 
باأن ف�سلها ي�ستطيع ا�ستخدام 

امللعب االآن". "انَتِه من غدائك، 
ونظف مكانك، ثم اأخرج ر�سمتك 

التي  ر�سمتها هذا ال�سباح. وعندما 
تنتهي من  ر�سمتك، اأح�سرها 

يل الأ�سعها يف لوحة العر�س 
اخلارجية".

بيدها  املعلمة  ت�سري  • عندما 
اليمنى الأحد االأطفال ليتحلى 

بال�سرب، يتوقف الطفل عن 
حماولة طرح  اأ�سئلته حتى تنهي  

املعلمة حمادثتها.

ل ق ك
2 .1 .1

م3-2

بتنفيذ تعليمات مكونة 
من عدة خطوات.

بتنفيذ تعليمات متقدمة 
اأو مكونة من اأكرث من 

خطوة، وقد تكون اخلطوات 
مرتابطة اأو غري مرتابطة، 

ورمبا كل خطوة ت�ستلزم 
خطوات اأخرى.

ل ق ك
3 .1 .1

م3-2

ب�سماع ومتييز  االأ�سوات 
يف اللغة الف�سحى  واللغة 

املحلية.

باإظهار فهمهم لر�سائل 
غري لفظية معقدة، يتم 
التوا�سل بها عن طريق 

االإمياءات واالإ�سارات. ل ق ك
4 .1 .1

م3-2

باإظهار فهمهم ملعظم 
لغة التوا�سل غري 

اللفظية مثل االإمياءات 
واالإ�سارات.

1. 0 االستماع  والتحدث              م 2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 2 التعبير
يعرب االأطفال عن اأنف�سهم مبهارة  وبا�ستخدام تفا�سيل اإ�سافية

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .1

م3-2

بالتحدث بو�سوح 
وبطريقة مفهومة 

للكبار املاألوفني لديهم 
ومفهومة ملعظم الكبار 

غري املاألوفني لديهم.

بو�سوح. الكلمات   • بنطق 
بجمل  اأفكارهم  عن  •  بالتعبري 

مفيدة  مثل "من ف�سلك، افتح يل هذا 
ال�سندوق" اأو "ُجرحت قدمي".

اإ�سارة  الق�سة  اأجزاء  بع�س  يف  • بالهم�س 
اإىل اأن هذه املعلومات �سرية.

الكرة  يركل  عندما  بفرح  • بالهتاف 
وتدخل املرمى اأثناء وقت الف�سحة.

حديقة  اإىل  رحلتهم   عن  ق�سة  • ب�سرد 
احليوانات، واإ�سافة تفا�سيل عن طريق 

تظاهره باإجراء حمادثة مع االأ�سد.

بالتحدث  بو�سوح 
وبطريقة مفهومة ملعظم 

امل�ستمعني.

بو�سوح  الكلمات   • بنطق 
والتعبري عن اأفكارهم بجمل 

مفيدة.
�سرد  اأثناء  �سوتهم  نربة  • بتغيري 

الق�سة يف اإ�سارة اإىل النداء.
تغيري  " اأنا؟" مع  • باال�ستف�سار 

يف نربة ال�سوت يف اإ�سارة اإىل 
ا�ستف�سارهم عن تعليمات املعلمة 

باإطفاء االإ�ساءة.
ابتداأتها  لق�سة  نهاية  • بتاأليف 

املعلمة.
بتجارب  الق�سة  اأحداث  • بربط 

حقيقية مثل اإخبار امل�ستمع عن 
�سرب ماء زمزم اأثناء ا�ستماعهم 

اإىل ق�سة عن ماء زمزم.

ل ق ك
2 .2 .1

م3-2

با�ستخدام نربة  �سوت 
منا�سبة وم�ستوى منا�سب 

من ارتفاع ال�سوت  
ونغمة �سوت منا�سبة يف 

اأكرث من �سياق لتو�سيل   
معاٍن اإ�سافية.

با�ستخدام نربة  �سوت 
منا�سبة وم�ستوى  منا�سب 
من ارتفاع ال�سوت و نغمة 

�سوت منا�سبة يف اأكرث 
من �سياق  لتو�سيل  معاٍن  

اإ�سافية.
ل ق ك
3 .2 .1

م3-2

بو�سف جتاربهم، وتاأليف 
الق�س�س الطويلة  اأو 

اإعادة �سردها �سواء  كانت  
حقيقية  اأم  خيالية.

بو�سف جتاربهم 
بالتف�سيل، وتاأليف 

الق�س�س الطويلة  اأو 
اإعادة �سردها �سواء  كانت  

حقيقية اأم خيالية.

1. 0 االستماع  والتحدث                     م 2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 3 قواعد اللغة 
يظهر االأطفال  مزيداً من االإتقان  لقواعد اللغة العربية.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .3 .1

م3-2

با�ستخدام جمل  مفيدة 
الإعطاء معلومات وطرح 

اأ�سئلة.

عن  در�س  اأثناء   - املعلمة  • باإخبار 
االأ�سماك باأن ّ "ال�سمك يعي�س يف املاء"، 

ومن ثم ي�ساأل " ماذا ياأكل ال�سمك؟".
خمتلفة  اأجزاء  على  حتتوي  جملة  • ببناء 

من اأجزاء الكالم مثل "راأيت اأ�سداً يف 
حديقة احليوان".

حرف  با�ستخدام  مركبة  جمل  • ببناء 
العطف الواو "و" رابطاً مثل "يف الليل 

اأنظف اأ�سناين واأغ�سل وجهي".
الرابط  با�ستخدام  مركبة  جمل  • ببناء 

ال  ولكني  التفاح  اآكل  اأن  "لكن" "اأحب 
اأحب الربتقال".

"تناولت  بقوله  املا�سي  عن  • بالتحدث 
�سمكاً ليلة  البارحة".

اأر�سم  "اأنا  احلا�سر  عن  • باحلديث 
منزاًل".

جدي  "�سنزور  امل�ستقبل  عن  • باحلديث 
االأ�سبوع القادم".

�سيء  لو�سف  �سفات  عدة  • با�ستخدام  
ما، مثل "اأبحث  عن  حقيبتي. من 

وجدها؟ . اإنها كبرية، �سوداء وحمراء".
�سلوك  لو�سف  ظروف  عدة  • با�ستخدام 

ما، مثل "دعنا من�سي ببطء وهدوء".

بالتحدث بجمل  مفيدة، 
اأكرث تعقيداً و�سحيحة 

نحوياً يف اأغلب االأحيان.

مار�سوها  لعبة  عن   • بالتحدث 
اأثناء فرتة اللعب يف اخلارج 

بقوله "لعبنا كرة القدم، وكانت 
لعبة  ممتعة جداً!  كنت اأرك�س 

ب�سرعة حتى  اأّن  اأحداً مل 
ي�ستطع  اللحاق  بي".

اأ�ستطيع  "هل  املعلمة  • ب�سوؤال 
الذهاب واإح�سار �سيء ما من 
حقيبتي؟ لقد اأح�سرت اأقالم 

التلوين من البيت واأريد اأن 
اأ�ستخدمها  الإعداد  كتاب 

م�سور".

ل ق ك
2 .3 .1

م3-2

باإظهار فهمهم للتوافق 
بني اأجزاء الكالم.

ل ق ك
3 .3 .1

م3-2

بناء جمل مركبة 
با�ستخدام اأداة ربط.

ل ق ك
4 .3 .1

م3-2

باإظهار فهمهم الأزمنة 
املا�سي وامل�سارع 

وامل�ستقبل.

ل ق ك
5 .3 .1

م3-2

با�ستخدام عدة �سفات 
وظروف  لو�سف االأ�سماء  

واالأفعال.
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1. 4 المفردات
يطور االأطفال كثرياً من املفردات وي�ستخدمونها ب�سكل متزايد، ومن �سمنها االأ�سماء واالأفعال وال�سفات واالأحوال ومفردات تعرب عن االأ�سناف  

والعالقات اإلخ.
 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه

امل�ؤ�شر
 �سيقوم  االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

امل�ؤ�شر
 �سيقوم االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

ل ق ك
1 .4 .1

م3-2

باإظهار فهمهم ملزيد 
من املفردات  وكذلك 

ا�ستخدام املفردات التي 
ت�سف بالتحديد االأ�سياء 

واالأحداث واخل�سائ�س 
يف كال ال�سياقني الواقعي 

والرمزي.  

عن  :"نتعلم  الوالدين  الأحد  • بال�سرح 
احليوانات التي تعي�س يف الغابات". 

الزواحف".  من  والثعابني  "ال�سحايل 
التفاح  مثل  التفاح  اأنواع  جميع  "اأحب 

االأخ�سر، واالأ�سفر، واالأحمر".
مكعباتك"  من  اأكرب  "مكعباتي  • ي�سرح: 
وهو     بعدي،  تذهب  واأنت  اأواًل،  "�ساأذهب 

�سيكون اآخر من يذهب".
املرتادفات  �سبه  اأو  املرتادفات  • با�ستخدام 

بالتبادل، كلمات مثل بيت/ منزل ، ق�سة 
/ كتاب ، رحلة /  نزهة  اإلخ.

"لعبة   يف  املعلمة  مع  مت�سادات  • بعر�س 
املت�سادات"، مثل حار/بارد ،  فوق / حتت، 

فارغ/ ممتلئ  اإلخ.

باإظهار فهمهم  لكثري 
من املفردات  اجلديدة، 

وكذلك  اال�ستخدام 
املتزايد للمفردات التي 

ت�سف بالتحديد االأ�سياء 
واالأحداث واخل�سائ�س 

يف كال ال�سياقني الواقعي 
والرمزي.

اإىل  عائلية  رحلة  • بو�سف 
ال�ساطئ با�ستخدام مفردات 
خا�سة بخربتهم، مثل "كان 

هناك الكثري من طيور النور�س!" 
و "كانت االأمواج هائلة!"

امللكية  م�سطلحات  • با�ستخدام 
ب�سكل �سحيح، مثل يل ، ولك، 

ولنا، ولهم، اإلخ.
على  الدالة  املفردات  • با�ستخدام 
الرتتيب لو�سف الرتتيب الزمني 

لالأحداث ، بالقول "�سيلعب 
اأحمد على الزالقة اأواًل، وعبداهلل 

ثانياً".

ل ق ك
2 .4 .1

م3-2

با�ستخدام املفردات 
املنا�سبة  لت�سنيف 

االأ�سياء.

با�ستخدام املفردات املنا�سبة 
لو�سف عالقات  معقدة 
بني االأ�سياء واالأحداث 

واملفاهيم. ل ق ك
3 .4 .1

م3-2

با�ستخدام املفردات 
املنا�سبة لو�سف العالقات 

بني االأ�سياء واالأحداث 
واملفاهيم.

ل ق ك
4 .4 .1

م3-2

مبعرفة  مرادفات 
الكلمات املاألوفة لديهم 

ون�سج نظائر لها.

ل ق ك
5 .4 .1

م3-2

مبعرفة اأ�سداد الكلمات 
املاألوفة لديهم واالإتيان 

بنظائر لها.
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1. 5  المحادثة 
يطور االأطفال مزيداً من  مهارات  املحادثة املتقدمة مع الكبار واالأقران.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .5 .1

م3-2

ببدء عدة اأدوار من 
املحادثة  وامل�ساركة فيها. 

مع  مف�سلة  كرتونية  �سخ�سية  • مبناق�سة 
�سديق لهم.

– مما  تي�سرياً  اأكرث  لغة  • با�ستخدام 
ي�ستخدمونها مع اأقرانهم –اأثناء احلديث 

مع طفل �سغري جداً.
"�سكراً" عند  ف�سلك" و  "من  • بقول 

الطلب.
يتحدثون  من   مع  الب�سري  • بالتوا�سل  

معهم.
معهم  للم�ساركة  الآخرين  املجال  • اإف�ساح 

يف املحادثة .

بالبدء يف حمادثة  حول 
مو�سوع ما وعدم تغيري 
املو�سوع  حتى ياأخذ كل 

واحد ق�سطه.

مع  واحرتام   بهدوء  • بالتحدث 
معلمتهم، ولكن ب�سوت مرتفع 

وبحرية اأكرث مع اأقرانهم .
�سهولة  اأكرث  مفردات  • با�ستخدام 

اأثناء حديثهم مع اأخيهم ال�سغري 
مما ي�ستخدمونها مع والديهم.

باألقابهم  الكبار  • مبخاطبة 
املنا�سبة.

مع   الب�سري  بالتوا�سل  • بالقيام 
من يتحدث معهم.

معهم  يتحدث  من  • مب�سافحة  
تعبرياً عن اتفاقهم معه.

ل ق ك
2 .5 .1

م3-2

بتعديل لغتهم  مبا يتفق 
مع  املتلقي ومبا ينا�سب 

ال�سياق.

بتعديل لغتهم  مبا يتفق 
مع  املتلقي ومبا ينا�سب 

ال�سياق.
ل ق ك
3 .5 .1

م3-2

با�ستخدام  قواعد 
ال�سلوك االجتماعي 
املهذب يف  التوا�سل 

اللفظي.

با�ستخدام قواعد ال�سلوك 
االجتماعي  املهذب يف 

التوا�سل اللفظي.

ل ق ك
4 .5 .1

م3-2

با�ستخدام  قواعد 
ال�سلوك االجتماعي 

املهذب يف التوا�سل غري 
اللفظي.

با�ستخدام  قواعد ال�سلوك 
االجتماعي املهذب يف 

التوا�سل غري اللفظي.
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2. 1  التذوق مع االستجابة
يظهر االأطفال اهتماماً   وتذوقاً ومعرفة باالأدب وباالأن�سطة واملواد التي هي حمور القراءة والكتابة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .2

م3-2

باإظهار اهتمامهم 
وا�ستمتاعهم وم�ساركتهم   

وا�ستقاللية متزايدة يف  
تنفيذ اأن�سطة القراءة 

والكتابة واالأن�سطة 
املبنية عليها.

على  مبنية  مواد  �سنع  اأو  • با�ستخدام 
القراءة والكتابة اأثناء لعبهم التمثيلي 
مثل قوائم الطعام، وقوائم امل�سرتيات، 

ودليل الهاتف، وكتاب الطبخ، اإلخ.
املنزل  اإىل  كتاب  باأخذ  االإذن  • بطلب 

ليقراأه وحده.
لديه. مف�سلة  ق�سة  من  جزء  • بتمثيل 
ما،  كتاب  �سفحات  يف  بتمعن  • بالنظر 

ومالحظة الكلمات املطبوعة املاألوفة 
وكذلك اإ�سارات ال�سور.

بقوله الق�سة،  موؤلف  عن  • بال�سوؤال 
هذا؟". كتب  "من 

بعد   الرف  على  بعناية  الكتاب  • بو�سع 
ت�سفحه.

ولوحات    مطبوعة  كلمات  اإىل   • باالإ�سارة 
ماألوفة لديهم وقراءتها ب�سوت مرتفع 

الأنف�سهم ولالآخرين.

باإظهار اهتمامهم 
وا�ستمتاعهم وم�ساركتهم 

ردة يف  وا�ستقاللية مطَّ
اأن�سطة القراءة والكتابة 
واالأن�سطة املبنية عليها.

من  كتاب  باأخذ  • باال�ستئذان 
املكتبة اإىل البيت.

البيت   من  كتاب  • باإح�سار 
مل�ساركته مع  زمالئه  يف  

الف�سل.
يحتوي  �سغري  كتاب  • باإعداد 

على بع�س الر�سوم والكتابات.
الرف  على  عالمة  • با�ستخدام 

ومن ثم ميكن اأن يعيد الكتاب 
مكانه.

اأولها  من  الكتب  اإىل  • بالنظر 
اإىل اآخرها يف حماولة لقراءة 

ما هو مكتوب ف�ساًل عن تاأليف 
ن�سو�س خا�سة بهم.

يف  الرئي�سة  االأحداث  • بر�سم 
ق�سة ما على لوحة الق�س�س.

وحتديد  ما،  حدث  • ب�سرد 
البداية واملنت�سف والنهاية 

بو�سوح.

ل ق ك
2 .1 .2

م3-2

باإظهار  معرفتهم بالكتب  
والق�س�س وتقديرهم 

لها.

با�ستخدام الكتب  
ا�ستخداماً �سحيحاً 

والتعامل معها  بعناية.
ل ق ك
3 .1 .2

م3-2

باإظهار فهمهم باأنَّ 
ال�سور حتمل اإ�سارات 

ومفاتيح  لفهم املعنى. 

بفهم الوظائف املتعددة  
للمواد املطبوعة يف البيئة 

املحيطة.
ل ق ك
4 .1 .2

م3-2

باإظهار فهمهم الأنواع االأدب 
املختلفة )الق�سة- الن�سيد-

امل�سرحية(.
ل ق ك
5 .1 .2

م3-2

باختيار  الكتب التي تنا�سب   
اهتماماتهم.
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2. 2 مفاهيم المواد المطبوعة
يبداأ االأطفال بفهم اأّن املواد املطبوعة حتمل معاين، وكذلك يبداأ بالتعرف على بع�س قواعد املواد املطبوعة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .2

م3-2

باإدراك اأّن  املادة املطبوعة  
هي  �سيء ميكن اأن يقراأ 

ويحمل معنى حمدداً.

لكتابة  املعلمة  من  امل�ساعدة  • بطلب 
اأ�سمائهم  كتابة �سحيحة.

عنواين  املعلمة   لهم  تقراأ  اأن  • بطلب 
كتابني يحاولون اأن يختاروا  اأحدهما.

عند  �سحيحة   بطريقة  الكتب  • باإم�ساك 
القراءة.

الكلمات  لتتبع  اأ�سابعهم    • با�ستخدام 
من اليمني اإىل الي�سار اأثناء قراءة املعلمة 
للق�سة ب�سوت مرتفع )ولكن تتبع الطفل 

قد ال يتزامن مع الكلمات التي تقراأها 
املعلمة(.

االأخرية  قبل  الكلمة   اإىل   • باالإ�سارة 
يف عنوان " ذات ال�سعر الذهبي والدببة 

الثالثة" وذلك اأثناء قراءة املعلمة 
للعنوان و�سوؤال الطفل للمعلمة "هل هذه 

كلمة "دببة"؟"
ما. �سيئاً  لهم  تكتب   اأن  املعلمة  •  بطلب 
�سيئاً  لهم  يقراأ  اأن  الكبار   اأحد  • بطلب 

ب�سوت مرتفع.

بالتمييز بني اأنواع 
الن�سو�س املختلفة.

ركن  يف  ت�سوق  قائمة  • بو�سع 
اللعب الدرامي.

كتاب  من  تعلموه   ما  • ب�سرح  
عن احليوانات البحرية لزمالئهم 

يف الف�سل.
يف  ت�ساعدهم  اأن  املعلمة  • بطلب 
كتابة ر�سالة  وكتابة العنوان على 

الظرف.
بني  مالئمة  م�سافات  • برتك 

الكلمات اأثناء الكتابة.
النقطة  عند  قلياًل  • بالتوقف  

اأثناء القراءة اجلهرية.

ل ق ك
2 .2 .2

م3-2

باإظهار فهمهم باأّن 
الن�سو�س املطبوعة 

ميكن تتبعها من اليمني 
اإىل الي�سار.

مبعرفة قواعد الكتابة 
العامة وتقليد بع�ٍس منها 

اأثناء الكتابة  مبفردهم.

ل ق ك
3 .2 .2

م3-2

بفهم اأّن الكلمات 
املنطوقة ميكن اأن تطبع 

واأّن الكلمات املطبوعة 
ميكن اأن تنطق.
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2. 3 الوعي الصوتي
يظهر االأطفال وعياً باالأ�سوات وقدرة على التمييز بني االأ�سوات يف اللغة املنطوقة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك

 1 .3 .2
م3-2

بالتعرف على   الكلمات 
التي لها نف�س القافية  

واالإتيان باأمثلة م�سابهة.

تنتهي  التي  الكلمات  �سور  • بتو�سيل 
بنف�س القافية خالل لعبة البطاقات، مثل 

"دار" و"نار".
امل�سموعة  املقاطع  عدد  على  • بالت�سفيق 

يف كلمة ما.
" مع   "�سفينة  مقطع  • بدمج 

"�سفينة  كلمة  "ال�سحراء" ليكونوا 
ال�سحراء" )اجلمل(.

"دوار"  كلمة  "ال�سم�س" مع  كلمة  • بدمج 
ليكونوا كلمة  "دوار ال�سم�س".

كلمة  "�سندوق" من   مقطع  • بحذف 
كلمة  على  بريد" والتعرف  "�سندوق 

"بريد".
كلمة  "ريق" من  مقطع  • بحذف 

"بط". كلمة  على  "بطريق" واحل�سول 
كلمة  مع  /ب/  االأول  احلرف  • بدمج 

"بحر". كلمة  على  للح�سول  "حر" �سفهياً 

بتمييز وبناء  اأمناط 
من الكلمات املت�سابهة يف 

ال�سوت.

املفردات   على  • بالتعرف 
التي تنتهي بنف�س القافية يف 

الق�سيدة.
من  العديد  اأن  • مبالحظة 

الق�سائد  تبداأ كلماتها بنف�س 
ال�سوت .

�سفهياً  �سديقه  ا�سم  • بتجزئة  
اإىل اأ�سوات اأحادية كاإ�سرتاتيجية 
لكتابة ا�سم ال�سديق على ر�سالة.

ل ق ك
 2 .3 .2

م3-2

بتمييز املقاطع يف 
املفردات املنطوقة وكذلك 
دمج وف�سل هذه املقاطع.

بدمج وف�سل االأ�سوات 
�سفهياً يف املفردات املكونة 

من مقطع واحد.
ل ق ك

 3 .3 .2
م3-2

بتمييز االأ�سوات  
االأحادية )وحدات 

ال�سوت(.
ل ق ك

 4 .3 .2
م3-2

بالبدء يف دمج وحذف 
الكلمات واملقاطع دون  

ا�ستخدام  ال�سور.
ل ق ك

 5 .3 .2
م3-2

بدمج احلروف االأوىل 
مع  بقية حروف الكلمة  

�سفهياً  با�ستخدام 
الن�سو�س املكتوبة 

والر�سوم التو�سيحية.
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2. 4 الوعي الهجائي
يطور االأطفال مزيداً من املعرفة باحلروف الهجائية  ومبادئ الهجاء.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .4 .2

م3-2

بالتعرف على كثري 
من احلروف، وبع�ٍس 

من املفردات املطبوعة 
املاألوفة، وخا�سة 

اأ�سماءهم.

عليها  كتبت  التي  البطاقات  • بتو�سيل 
اأ�سماوؤهم واأ�سماء العديد من زمالئهم 

ب�سورهم.
" اأثناء  "مدر�سة  لوحة  اإىل  • باالإ�سارة 

دخولهم املدر�سة يف ال�سباح والقول 
ميم". "انظر، 

نطقت  الذي  ال�سحيح  احلرف  • برفع  
�سوته املعلمة.

بتو�سيل جميع احلروف 
تقريباً باأ�سكالها يف املواقع 

الثالثة :  بداية وو�سط 
واآخر الكلمة.

مثل  كلمات  وتركيب  • بتحليل 
" نار". "فيل" و 

ب�سوت  الكلمة  تهجي  • مبحاولة 
مرتفع اأثناء القراءة  مبفردهم.

ل ق ك
2 .4 .2

م3-2

بربط اأغلب اأ�سماء 
احلروف  باأ�سكالها 

الثالثة املطبوعة: يف 
اأول الكلمة، وو�سطها، 

واآخرها.

بربط جميع اأ�سكال 
احلروف تقريباً باأ�سواتها.

ل ق ك
3 .4 .2

م3-2

بربط بع�ٍس من اأ�سوات 
احلروف ب�سكلها املطبوع.

ل ق ك
4 .4 .2

م3-2

بالتعرف على العديد من 
املفردات املاألوفة بالنظر.

ل ق ك
5 .4 .2

م3-2

بتحليل و تركيب كلمات  
مكونة من مقطع واحد  
وحتتوى على حرف علة 

ممدود.  مثل: قال= 
ق/ا/ل.
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2. 5 التحليل والفهم
يطور االأطفال مهارات ا�ستيعاب القراءة والقدرة على  تاأمل الن�سو�س املكتوبة  واالأدب وحتليلها.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .5 .2

م3-2

باإظهار معرفة عنا�سر 
االأدب الرئي�سة  يف 

الق�سة مثل ال�سخ�سيات  
واالأحداث الرئي�سة  
وت�سل�سلها   وزمانها 

ومكانها. 

العنا�سر  املعلمة عن  اأ�سئلة  • باالإجابة عن 
الرئي�سة يف الق�سة.

الربية  ال�سالحف  بني  الفرق  • ب�سرح 
وال�سالحف البحرية بعد قراءة كتاب 

علمي م�سور عن هذا املو�سوع.
يف  لنمر  م�ساهدته  عن   ق�سة  • ب�سرد  

حديقة احليوان بعد اال�ستماع لق�سة عن 
احليوانات  املفرت�سة. 

ال�سفر  عن  �سخ�سية  ق�سة  • ب�سرد 
بالطائرة بعد ا�ستماعهم لق�سة  حول 

ال�سفر  جواً.
عن  الق�سة،  يف  يحدث  قد  مبا  • بالتنبوؤ 

طريق قراءة العنوان والنظر اإىل �سورة 
الغالف.

عّما  الق�سة   قراءة  اأثناء  تنبئهم  • بتعديل 
كانوا يعتقدون اأنه قد يحدث بعد ذلك.

باإظهار معرفة بعنا�سر 
االأدب الرئي�سة مثل 

ال�سخ�سيات، االأحداث 
الرئي�سة يف الق�سة، 

وت�سل�سلها و امل�سكلة واحلل 
والزمان واملكان.

بتجربة  الق�سة  اأحداث  • بربط 
�سخ�سية.

در�س  الو�سفة يف  • باتباع خطوات 
الطبخ.

يف  يحدث  قد  مبا  • بالتنبوؤ 
الق�سة، عن طريق قراءة العنوان 

والنظر اإىل �سورة الغالف.
قراءة  اأثناء  تنبئهم  • بتعديل 

الق�سة عّما كانوا يعتقدون اأنه قد 
يحدث بعد ذلك.

التو�سيحية  الر�سوم  • با�ستخدام 
ال�ستنباط ما قد تعنيه كلمة 
غري  ماألوفة يف الكتاب. على 

�سبيل املثال، عندما تقراأ املعلمة 
ا�سطياد  يحاولون  االأطفال  "كان 

�سلمون" وت�ساأل املعلمة "من 
يعرف ما ال�سلمون؟" فينظرون 

اإىل �سورة االأطفال يف  القارب 
وهم ي�سطادون ال�سمك، 

َنارة  وال�سمك ي�سبح من حول ال�سِّ
(، ويقولون: "اإنها نوع من  �سُّ )ال�سِّ

االأ�سماك".

ل ق ك
2 .5 .2

م3-2

با�ستخدام املعلومات 
التي تعلموها يف ن�سو�س 

ثقافية اأو ن�سو�س  
واقعية.

با�ستخدام املعلومات التي 
تعلموها يف ن�سو�س ثقافية 

اأو ن�سو�س  واقعية.

ل ق ك
3 .5 .2

م3-2

با�ستخدام الر�سوم 
التو�سيحية واالإ�سارات يف 
ال�سياق للتنبوؤ، وا�ستنباط 

ما �سيحدث بعد ذلك يف 
الق�سة.

با�ستخدام الر�سوم 
التو�سيحية واالإ�سارات يف 
ال�سياق للتنبوؤ، وا�ستنباط 

ما �سيحدث بعد ذلك يف 
الق�سة.

ل ق ك
4 .5 .2

م3-2

باالإجابة عن اأ�سئلة 
متعلقة بالق�س�س اأو 

الن�س.

با�ستخدام الر�سوم 
التو�سيحية واالإ�سارات يف 
ال�سياق للم�ساعدة يف فهم 

املفردات  واملواقف غري 
املاألوفة.

ل ق ك
5 .5 .2

م3-2

باإعادة �سرد الق�س�س  مع 
اإجراء  تغيريات  مق�سودة  

فيها، مثل  و�سع   نهاية 
خمتلفة للق�سة اأو تغيري 

ما قالته ال�سخ�سية  ليكون 
م�سحكاً.
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3. 1 مهارات  ما قبل الكتابة
يطور االأطفال مهارات تاأ�سي�سية مهمة تدعم الكتابة واأن�سطتها  يف امل�ستقبل.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .1 .3

م3-2

بتعديل و�سع اأج�سامهم 
وطريقة اإم�ساكهم باأدوات 
الكتابة والر�سم ليتدربوا 
على التحكم املطلوب )اأو 

الدقيق( بها.

للكتابة. املف�سلة  لديهم  اليد  • بتحديد   
وحتكم   بثبات  الكتابة  باأدوات  • باالإم�ساك 

ز بالع�سالت. مركَّ
ي�سبهها  ما  اأو  اأكرث  اأو  حرف  • بكتابة 

كعنوان ل�سورة ر�سموها.
ي�سبهها  ما  اأو  احلروف  بع�س  • با�ستخدام 

)وقد ت�ستمل على بع�س اخلرب�سات( 
لو�سع قائمة ت�سوق اأثناء اللعب يف ركن 

اللعب الدرامي.
ت�سبه  التي  االأ�سكال  اأو  االأحرف  • بربط 

بع�س احلروف مع بع�سها لتكوين 
"كلمات".

احلروف  ت�سبه  اأ�سكال  اأو  حروف  • بكتابة 
من اليمني اإىل الي�سار يف �سطر واحد  

وقد يخرج بكتابته  اإىل اأعلى ال�سطر اأو 
اإىل اأ�سفله.

مع  بو�سوح،  االأوىل  اأ�سمائهم  • بكتابة 
بع�س االأخطاء  الب�سيطة، مثل  كتابة 

احلروف ب�سكل معكو�س اأو كتابة احلروف  
باأ�سكال غري متقنة.

بكتابة احلروف مبزيد من 
الدقة والتحكم. 

الر�سا�س  بقلم  • باالإم�ساك 
بثبات بثالث اأ�سابع.

ب�سكل  احلروف    اأغلب  • بكتابة 
مرتب  ومقروء.

بكلمات  ر�سموها  �سورة  • بت�سمية 
وجمل ق�سرية.

اأمي(  مي" )اأحب  "حب  • بكتابة 
يف  دفرت مذكرة اأوراق العمل 

اليومية.
ي�سبه  ما  اأو  كلمات  • بكتابة 

يها �سوتياً من  كلماٍت، مت تهجِّ
اليمني  اإىل الي�سار ومن االأعلى 

اإىل االأ�سفل.
تتاألف  تكاد  كتابة  • باإعداد 

بالكامل من حروف ميكن 
متييزها، على الرغم من اإمكانية 
حدوث بع�س االأخطاء االإمالئية 

يف اأ�سكال احلروف.
عند  القراءة  عن  • بالتوقف 

الو�سول للنقطة  يف نهاية 
اجلملة.

ل ق ك
2 .1 .3

م3-2

بكتابة حروف اأو اأ�سكال 
ت�سبه  احلروف.

بكتابة   كلمات وعبارات 
)اأو قد تكون كتابة مقاربة 

للكلمات والعبارات( 
الأغرا�س متعددة وذلك 
با�ستخدام حروف ميكن 

متييزها .
ل ق ك
3 .1 .3

م3-2

بتقليد وجتربة  قواعد 
الكتابة التي يالحظونها 

يف  املواد املطبوعة 
املتوفرة يف البيئة 

املحيطة بهم اأو يف كتابات 
الكبار.

بالبدء با�ستخدام  قواعد 
الكتابة بدقة وا�ستقاللية.

ل ق ك
4 .1 .3

م3-2

بكتابة اأ�سمائهم االأوىل 
بطريقة �سحيحة اأو �سبه 

�سحيحة با�ستمرار.

بكتابة اأ�سمائهم الكاملة  
دائماً بطريقة �سحيحة 

ووا�سحة.
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3. 2 الغرض من الكتابة
ين�ساأ االأطفال ولديهم وعي متزايد بكثري من اأغرا�س الكتابة املختلفة ثم البدء با�ستخدام الكتابة لهذه االأغرا�س.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ل ق ك
1 .2 .3

م3-2

بالتعبري عن اأفكارهم 
وم�ساعرهم عن طريق 

الر�سم والكتابة.

به  يف  القيام  يريدون   ملا  • بر�سم �سورة   
اإجازة نهاية االأ�سبوع، كاأن ير�سموا �سورة 

لقارب يف املاء مثاًل.
لعبة  يف  للحيوانات  عالمات  • باإن�ساء 

متثيل حديقة احليوانات.
لالأطفال  اأ�سماء  بطاقات  • ب�سنع 

املدعوين اإىل حفلة.
دفرت. اأو  يومية  مبذكرة  • باالحتفاظ  

بالتعبري عن اأفكارهم 
االإبداعية بالر�سم والكتابة.

الفن  ركن  يف  بطاقة  • ب�سنع 
الإعطائها اأمهاتهم يف عيد 

االأ�سحى املبارك .
املنزل  يف  ق�سة  • بكتابة 

واإح�سارها اإىل املدر�سة  مل�ساركتها 
مع زمالئهم يف الف�سل. 

ملطعم  طعام  قائمة  • باإعداد  
يتظاهرون بالتخطيط للذهاب 
اإليه اأثناء وقت  اللعب الدرامي.

تذكره  يف  يرغبون  �سيء  • بكتابة 
الحقاً.

ل ق ك
2 .2 .3

م3-2

بالتعبري عن م�ساعرهم 
عن طريق الكتابة.

بكتابة ق�س�س اإبداعية.

ل ق ك
3 .2 .3

م3-2

ببناء ن�سو�س  حتتوي 
على معلومات اأ�سا�سية 

اأثناء اللعب.

بتاأليف ن�سو�س الأغرا�س  
حمددة وقد ت�ستمل على 

اللعب ولكنها لي�ست  دائما 
للعب. ل ق ك

4 .2 .3
م3-2

بالتمييز بني  الن�سيد 
والق�سة.
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عن  التعبري  على  ت�سجعهم  حمادثات  يف  يومياً   االأطفال  اإ�سراك   .1
اأفكار جديدة وا�ستخدام مهارات لغوية ومفردات جديدة.

2. و�سع منوذج للغة غنية ومثرية الهتمام االأطفال.
3. ا�ستخدام جمل وعبارات اأطول واأكرث تعقيداً كلما تطورت مهارات 

االأطفال اللغوية.
باإبداع.  عنها  االإجابة  االأطفال  ي�ستطيع  مفتوحة  اأ�سئلة  طرح    .4
ت�سجيع هذه االإجابات االإبداعية املف�سلة وحث االأطفال على تو�سيع 

مداركهم. 
ومن  اأقرانهم،  مع  اأحاديث  يف  للم�ساركة   فر�ساً   االأطفال  منح   .5

�سمنها تقم�س ال�سخ�سيات يف ركن  اللعب الدرامي. 
للتحدث عن حياتهم. مثال: ي�سرد  الطفل  6. منح  االأطفال فر�ساً 

واقعة اأو ي�سف رحلة قامت بها عائلته.

جديدة   مفردات  اإىل  واالإ�سارة   اليوم.  خالل  اللغة  عن  التحدث   .7
ومناق�ستها كا�ستقاق اجلموع واأجزاء الكالم، مع التنبيه  اإىل اأّن اللغة 

تزداد تعقيداً يف الكتب و يف املحادثة.
8. تقدمي  لعبة  تتطلب اال�ستماع واتباع التعليمات واال�سرتاك معهم 

يف تاأديتها .
9. ت�سجيع  االأطفال على اإعادة �سرد ومتثيل الق�س�س التي ا�ستمعوا 
االإبداعية  الق�س�س  �سرد  طريقة   على  االأطفال  وت�سجيع  اإليها.  

مبنحهم فر�ساً ووقتاً مل�ساركة ق�س�سهم مع اأقرانهم.
10. تقدمي  �سلوكاً يحتذى به عند ا�ستخدام مهارات  التحدث اجليدة، 
الذي  ال�سخ�س  اإىل  النظر  مثل  اللفظية  غري  املهارات  �سمنها  ومن 

يخاطبك وعدم مقاطعة املتحدث.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
من عمر 4 إلى 6 سنوات

االستماع  و التحدث
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1. القراءة اليومية مع االأطفال.
2.  تقدمي �سلوك يحتذى  به حلب القراءة  وذلك باحلديث عن الكتب 

التي تقراأ للمتعة، وت�سجيع االأطفال على  التحدث  عّما  يقراأون.
3. توفري كتٍب متنوعة ق�س�سية وغري ق�س�سية  تكون يف متناول اأيدي 

االأطفال   لقراءتها مبفردهم   خالل اليوم.
4. توفري  كتٍب يف م�ستويات متنوعة من القراءة حتى ي�ستطيع جميع 
االأطفال اكت�ساب خربة يف التعامل مع  الكتب التي  حتتوى على مادة 

تتحدى مهاراتهم يف القراءة.
5. منح االأطفال وقتاً للقراءة الذاتية اأو مع االأقران وفر�سة الختيار 

كتبهم باأنف�سهم وخ�سو�ساً تلك التي حتتوي على موا�سيع تهمهم.
لالأطفال  لل�سماح  والرو�سة  البيت  بني  ات�سال  قناة  اإيجاد    .6
اإىل منازلهم ويقراأوها  لياأخذوها  الرو�سة  با�ستعارة كتب من مكتبة 
اإح�سار  على  االأطفال  ت�سجيع  اأو  لالأطفال  وال�سماح  اأ�سرهم.   على 
اأو  الف�سل  قراءتها يف  لي�ساركوا زمالءهم  البيت  املف�سلة من  كتبهم 

لي�ستمتعوا بها اأثناء  اال�سرتاحة.
7. التحدث  عن الكتب مع االإ�سارة اإىل اجلوانب املهمة من الكتب مثل 

والزمان  ال�سخ�سيات  مثل  الق�سة  عنا�سر  حتديد  والر�سام.  املوؤلف 
الذي  ما  يتوقعوا  اأن  االأطفال  الطلب  من  املهمة.  واالأحداث  واملكان 
�سيحدث يف الق�سة اأثناء  قراءتهم لها . والتوقف  بني فرتة واأخرى 
عن القراءة ملناق�سة حدٍث مثرٍي  وال�سماح  لالأطفال باأن  يعيدوا �سرد  

اأجزاء يتذكرونها من  الق�سة.
و�سرد  بع�س،  مع  بع�سهم  الكتب  مناق�سة  على  االأطفال  ت�سجيع   .8

الق�س�س املعروفة  اأثناء لعبهم و اإعداد اأعمالهم الفنية.
االأ�سوات  على  للتدريب  لالأطفال   الفر�س  من  العديد  توفري   .9
اأمناط  وكذلك  املتنوعة  االأدوات  من   العديد  با�ستخدام  واحلروف 

التعلم املختلفة ومنها ال�سمعية والب�سرية واحلركية.
الهجاء  ملفهوم  االأطفال  فهم  تطور  على  ت�ساعد  األعاب  تقدمي   .10
املت�سابهات،  بني  التو�سيل  واألعاب  القافية،  األعاب  مثل  واالأ�سوات، 

واألعاب  اللعب بالكلمات.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
من عمر 4 إلى 6 سنوات

القراءة

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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العديد  الكتابة يف  للتدريب على  1. توفري  فر�س متكررة لالأطفال 
من االأن�سطة  اليومية.

2. توفري اأنواع  خمتلفة من مواد الكتابة لالأطفال.
وظيفة  الأداء  خمتلفة  الأغرا�س  الكتابة  على  االأطفال  ت�سجيع    .3
معينة اأو للعب، مثال:  ت�سجيل املعلومات اأو  اإعداد قائمة طعام ملطعم.
امل�ساعدة عند   4. توفري  فر�س لالأطفال  لكتابة ق�س�سهم. وعر�س 

الوقت  منحهم  املعلمة.اأو  على  كلمات  باإمالء  لهم  وال�سماح  اللزوم، 
الإمالئها.

من  االأول  احلرف  كتابة  مثل  الكتابة،  يف  االأطفال  جهد  تقدير   .5
الكلمة ب�سكل �سحيح اأو حماولة ربط بع�س احلروف ببع�سها لتكوين 

كلمة، حتى ولو كتبت بطريقة خاطئة اإمالئياً.
6. التحدث مع االأطفال  عن احلروف وتوفري فر�س  عديدة لتدريب  

االأطفال على كتابة احلروف يف االألعاب واالأن�سطة االأخرى.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
من عمر 4 إلى 6 سنوات

الكتابة

التطور اللغوي واملعرفة املبكرة للقراءة والكتابة
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العمليات المعرفية 
والمعلومات العامة

اإىل  املعرفية  العمليات  ت�سري  يعرفون".   وماذا  االأطفال  يفكر  "كيف  العامة  واملعلومات  املعرفية  العمليات  معيار  يتناول 
العمليات العقلية الداخلية التي تتيح لالأطفال  بناء املعلومات ومعاجلتها وا�ستخدامها. وتبداأ هذه العمليات منذ الوالدة 
وتتطور بنمو الطفل. ي�ستك�سف االأطفال الر�سع البيئة املحيطة بهم بحوا�سهم وي�سنفون املعلومات  التي تخ�س  بيئتهم. 
وكلما كرب االأطفال تطورت قدرتهم على التفكري يف اإطار هذه املعلومات. ويطور االأطفال ال�سغار مفاهيم دائمة حول االأ�سياء 
وحقيقتها، وكذلك ما هو اآمن )النا�س والبيئات املاألوفة( وما هو غري اآمن )النا�س والبيئات غري املاألوفة(.  ويبداأ االأطفال 
التفكري بطريقة رمزية ويعربون عن االأ�سياء بكلمات واأ�سوات، وهي مهارة �سرورية للتطور اللغوي. وتتغري اأن�سطة االأطفال 

بتطور هذه املهارات املعرفية، وكذلك تزداد قدرتهم على الو�سول اإىل معلومات جديدة.
ويعر�س هذا املعيار كل مهارة  معرفية �سمن جمال املحتوى الذي يتواءم ب�سكل كبري مع املهمة الرئي�سة لتلك املهارة. ولكن 
هذا ال يعني اأّن تلك املهارة مرتبطة فقط  بهذا املجال. فعلى �سبيل املثال مت ت�سمني مهارة التنبوؤ يف امل�سار الرئي�سي "العلوم" 
الأن هذه املهارة هي جزء مهم من الطريقة العلمية. ولكن االأطفال ي�ستخدمون مهارات التنبوؤ يف �سياقات اأخرى متعددة، 
مثل حتليل االأدب وفهمه، واتخاذ القرارات عن ال�سالمة اأثناء اللعب البدين ، والقيام بالتفاعالت االجتماعية.  وهذه املهارات 
املعرفية، اأو طريقة تفكري االإن�سان،  فطرية يف جميع املجاالت. ولذا فاإن املهارات املعرفية التي ُذكَرت بالتف�سيل يف هذا املعيار، 

ومثل بقية املهارات التي عر�ست يف املعايري االأخرى، �ستظهر بطرق  خمتلفة يف املجاالت النمائية.
اإىل هذه يف بع�س  املختلفة. وي�سار  التعلم  االأطفال يف جماالت  يكت�سبه  الذي  املعريف  املحتوى  اإىل  العامة  املعلومات  وت�سري 
الريا�سيات  – مثل  املحتوى  فاإن ملجاالت  وبالتاأكيد  الدرا�سية.  املواد  اأو حتى جماالت  املحتوى  اأنها جماالت  االأحيان  على 
والعلوم التي يتوقع اأن يتعلم من خاللها االأطفال معلومات كثرية خالل حياتهم الدرا�سية – مكانتها يف الطفولة املبكرة. 
وعلى الرغم من اأن الرتكيز يف تعليم الطفولة املبكرة هو تطوري بطبيعته، مع تركيز اأقل بكثري على حمتوى معريف حمدد، 
فاإن املعايري التي ُتعَر�س يف هذا املعيار تك�سف تفا�سيل مهمة للفهم الذي يجب اأن يكت�سبه االأطفال يف كل �سنة من �سنوات 
مرحلة الرو�سة يف اململكة العربية ال�سعودية. �ستدعم هذه املهارات – مثل القدرة على العد، ومتييز االأمناط، وعمل التجارب، 

والت�سنيف والرتتيب، واملقارنة والقيا�س – االأطفال خالل حياتهم لي�سقلوا مهاراتهم ويعززوا قاعدتهم املعرفية.
اأربعة م�سارات رئي�سة: الريا�سيات، والعلوم، والفنون االإبداعية، والتقنية. وتتناول هذه امل�سارات  مت تق�سيم هذا املعيار اإىل 

مهارات التفكري واملعلومات العامة التي ينبغي اأن يطورها ويتعلمها االأطفال يف جميع املجاالت  التعليمية.

نهج التعلم

تقدمي

التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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يهتم هذا امل�سار بدرا�سة العالقات )بني الكميات(، والعمليات، ويتناول مهارات التفكري الريا�سي املنطقية. ومن خالل فهم 
العمليات الي�سرية والعمليات الريا�سية، يبداأ االأطفال با�ستيعاب املفاهيم الريا�سية من خالل  خرباتهم مع البيئة املحيطة 
والدوال  2-)االأمناط  الريا�سية(،   والعمليات  االأعداد  )مفاهيم  فرعية:1-  م�سارات  خم�سة  اإىل  امل�سار  هذا  وينق�سم  بهم. 
واجلرب(،3- )القيا�س(، 4 - ) الهند�سة واحل�س املكاين (، 5- )حتليل البيانات واالحتماالت(. ويتناول معيار الريا�سيات من 
والزمان  واالأ�سياء  االأعداد،  بني  والعالقات  واالأ�سياء،  لالأعداد،  االأطفال  فهم  كيفية  الفرعية اخلم�سة  امل�سارات  خالل هذه 

واملكان. 
النقاط املح�رية:
واالأرقام. •  االأعداد 

•  الت�سنيف.
•  احلجم.

االأبعاد. والثالثية  الثنائية  •  االأ�سكال 
املعلومات. •  ترتيب 

يتناول هذا امل�سار مهارات اال�ستق�ساء التي ُيطورها االأطفال وفهمهم لعاملهم الطبيعي. ينق�سم هذا امل�سار اإىل اأربعة م�سارات 
االأطفال  ميول  العلمي  اال�ستق�ساء  ويتناول  البيئة.  وعلم  االأحياء،  وعلم  الفيزياء،  وعلم  العلمي،  اال�ستق�ساء  فرعية: 
الطبيعية لال�ستف�سار عن بيئتهم وقدرتهم النامية على القيام بعمليات البحث والتحقق با�ستخدام االأدوات واملنهج العلمي. 
بينما تتناول باقي امل�سارات الفرعية الثالثة معرفة الطفل عن العامل الطبيعي، التي اكت�سب معظمها من خالل مهارات 
والقوة.   احلركة  مثل  االأ�سا�سية،  الفيزيائية  واملفاهيم  لالأ�سياء  الفيزيائية  اخل�سائ�س  الفيزياء  علم  ويتناول  اال�ستق�ساء. 
وتتناول العلوم  احلياتية الفهم االأ�سا�سي للحياة، ومن �سمنها القدرة على التمييز بني  الكائنات احلية والكائنات غري احلية 

ومعرفة احلاجات االأ�سا�سية للكائنات احلية. اأما علم البيئة فيتناول فهم العامل الطبيعي.
النقاط املح�رية:
العلمية. •  الطرق 

الفيزيائية. •  اخل�سائ�س 
احلياة. /�سروريات  •  اأ�سا�سيات 

ال�سماء. ويف  االأر�س  يف  واالأ�سياء   •  الكائنات 

الرياضيات

العلوم

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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وم�ساعرهم،  اأفكارهم،  عن  التعبري  لهم  تتيح  التي  واأفعالهم  واأج�سامهم  االأطفال  عقول  بني  التفاعل  املعيار  هذا  يتناول 
وعواطفهم بطرق اإبداعية. ويعرب االأطفال عن اأفكارهم وم�ساعرهم، با�ستخدام مواد م�سممة لهذا الغر�س، وت�ساعدهم على 
التعبري الفني يف بع�س االأحيان، ويف اأحيان اأخرى يعربون عن اأفكارهم وم�ساعرهم با�ستخدام ما توفره لهم بيئتهم – مثل 

الرمل واأوراق االأ�سجار، اأو يعربون باأ�سواتهم واأج�سامهم – بطرق فريدة تعرب عنهم اأفراداً اأو تعرب عن ثقافتهم .
يتناول  التعبريية.  واحلركات  واالأنا�سيد،  الدرامي،  واللعب  الفني،  التعبري  فرعية:  م�سارات  اأربعة  اإىل  امل�سار  هذا  ينق�سم 
التعبري الفني كيف ي�سنع االأطفال العمل الفني املادي املح�سو�س ويتفاعلون معه بينما يتناول اللعب الدرامي، والذي يعد 
اأهم االأن�سطة التطويرية يف حياة االأطفال ال�سغار، من خالل ا�ستك�ساف االأطفال لعاملهم. واأثناء  اإىل حد كبري واحداً من 
متثيل الق�س�س  وال�سيناريوهات– واقعية كانت اأم خيالية – والقيام مبهام خمتلفة يف اللعب الدرامي، يطور االأطفال قدرات 
اأ�سا�سية مثل التفكري املجرد وحل امل�سكالت واملهارات اللغوية واالجتماعية. وبالتاأكيد فاإن اللعب الدرامي ي�ساعد االأطفال يف 
كل املجاالت التعلُّمية والتطويرية. اأما م�سار االأنا�سيد، فيتناول تفاعالت الطفل مع االإيقاع والتعبري اللفظي. بينما يتناول 

م�سار احلركات التعبريية قدرة الطفل على حتريك ج�سمه للتعبري عن اأفكاره.
النقاط املح�رية:

وتذوقها. الفنية   االأعمال  •  �سنع 
الدرامي. اللعب  خالل  من  •  اال�ستك�ساف 

التعبري. طرق  •  اأ�سكال/ 

تزداد وترية ا�ستخدام التقنية داخل الف�سل وخارجه يوماً بعد يوم. و يزداد تفاعل االأطفال مع التقنية تقريباً يف كل جمال من 
جماالت احلياة. ويواجه االأطفال يف الوقت الذي يلتحقون فيه بالرو�سة اأنواعاً متعددة من االأجهزة املحمولة باليد وامل�سممة 
خ�سي�ساً ال�ستخدام االأطفال ومنها على �سبيل املثال اأجهزة اجلوال الذكية واحلوا�سيب املحمولة واالأجهزة اللوحية واألعاب 
الفيديو. ومبا اأن املجال التقني الزال يوا�سل منوه وي�سبح اأكرث اندماجاً يف احلياة اليومية لالأطفال ال�سغار، فقد اأ�سبح 
من ال�سروري اأن يطور االأطفال املهارات واملعرفة الالزمة ال�ستخدامها ب�سكل فاعل. ويتناول هذا املعيار املعرفة االأ�سا�سية 

بالتقنية وقدرة الطفل على التعامل مع اأنواع  خمتلفة من االأجهزة التقنية.
النقطة املح�رية:

املاألوفة. التقنيات  مع  •  التفاعل 

الفنون اإلبداعية

التقنية

العمليات املعرفية واملعلومات العامة
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اأمهم ولغتها. ويبدوؤون  االأم متييز �سوت  االأم. ويتعلم االأطفال يف رحم  املتاأخرة من حمل  املراحل  التعلم يف  يبداأ االأطفال 
بتطوير احلوا�س ومعرفة االأذواق والروائح املوجودة يف عامل والدتهم. ويت�ساعف تعلمهم بعد الوالدة مع كل جتربة جديدة. 
وي�ستطيع  املحيطة.  البيئة  تفاعالتهم احل�سية واحلركية مع  ويتعلمون من خالل  املعلومات ويعاجلونها،  الُفّطم  يالحظ 
االأداء-  بتاأخر  ُيعرف  ما  اإظهار معارفهم ومهاراتهم، وهو  يتمكنوا من  واإن مل  وتعلمها حتى  االأ�سياء  والُفّطم فهم  الر�سع 
الكفاءة. يعتمد التطور املعريف على جميع املجاالت التطويرية. فالتطور االجتماعي– العاطفي ، والتطور اللغوي واحلركي 
ع والُفّطم. وكما يف املجاالت التطويرية االأخرى، فاإن اأغلب التطور املعريف  لهما تاأثري كبري على التطور املعريف لدى الُر�سّ
لدى االأطفال يف هذه ال�سنوات املبكرة يعتمد ب�سكل كبري على عالقاتهم مع مقدمي الرعاية، فبناء عالقة �سحية واآمنة مع 

الكبار، ي�ساعد االأطفال على ا�ستك�ساف بيئتهم بطرق تعزز فر�س واإمكانية  تطورهم املعريف. 
االأطفال   خاللها  من  ي�ستطيع  اآمنة  بيئة  بتوفري  وذلك  والر�سع  ال�سغار  لالأطفال  املعريف  التطور  دعم  الكبار  وي�ستطيع 
ممار�سة اال�ستك�ساف بحّرية وثقة واأمان. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن من الو�سائل الرائعة يف دعم التطور  املعريف عند الر�سع 
والُفّطم توفري مواد تعزز من تدربهم على االأعداد واملكان واال�ستدالل وحل امل�سكالت والتحكم باملواد وغريها من املهارات 

االأ�سا�سية املهمة. 
بطرق  �سحياً  معرفياً  تطوراً  والُفّطم  الر�سع  ُيظهر  قد  ولذا  املهارات،  من  كبرية  جمموعة  على  املعريف  التطور  وي�ستمل 

خمتلفة. وفيما يلي بع�س هذه الطرق:
عملها. وكيفية  االأ�سياء  با�ستك�ساف  •  البدء 

يف  ما  فعل  تكرار  اأو  الرعاية،  فعل مقدمة  ردة  ومراقبة  ما  بفعل  القيام  مثاًل  والنتيجة،  ال�سبب  بني  العالقات  •  جتريب 
      حماولة للح�سول على نتيجة مرغوبة. 

وتقليدهم. االآخرين  •  مراقبة 
وال�سور. واالأمناط  واالأ�سكال  باالألوان  اهتمام  •  اإظهار 

واالختالف. للت�سابه  فهم  •  اإظهار 
�سهلة. اأدوات  •  ا�ستخدام 

ال�سل�سال. على  برفق  وال�سغط  باالإ�سبع  التلوين   مثل   الفنية  بالو�سائل  •  اللعب 
والت�سفيق. القفز  مثل  اجل�سم  حركات  خالل  من  احلما�س  عن  •  التعبري 

عمر ما قبل السنوات الثالث األولى
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1. 1 مفاهيم األعداد والعمليات الرياضية
�سيظهر االأطفال معرفة وفهماً لالأرقام مبا يف ذلك العد والعمليات احل�سابية و�سيقومون بتطبيقها.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .1
م 1

بامل�ساركة يف جمموعات 
اأنا�سيد االأعداد.

"االأرقام"  اأن�سودة  • بتكرار 
مع املعلمة.

مع  مرتفع  ب�سوت  • بالعد 
املعلمة يف بداية اليوم، بذكر 

االأعداد التي يعرفونها 
وجتاهل االأعداد التي ال 

يعرفونها.
"واحدة" عندما  •  بالقول 

ُي�ساأل "كم اأختاً  لك ؟".
اأ�سابع   ثالث  • برفع 

والقول:  "ثالثة" عندما 
ُي�ساأل "كم عمرك؟".

اثنان،  "واحد،  • بالعد 
خم�سة، ع�سرة" اأثناء اللعب 

باملكعبات.
وهو  الكبار  اأحد  • مبراقبة 

يعد االأ�سياء واحداً تلو 
االآخر.

ُتظهر  باأحجية  •  باللعب 
اأعداد االأ�سياء وكمياتها.

�سديقه  اأّن  من  • بال�سكوى 
لديه  ُدمى"اأكرث" منه.

عدة  �سديقه  يعطي  اأن  • بعد 
قطع من التفاح يقول "مل 

يبق يل �سيء".
علبة  طفل   كل  • باإعطاء 

ع�سري واحدة اأثناء وقت 
وجبة االإفطار.

كل   على  غطاء  • بو�سع 
دمية اأثناء اللعب الدرامي.

بالعد اإىل 10  ا�ستظهاراً،  ورمبا 
اإىل 39.

مرتفع. ب�سوت   10 اإىل  • بالعد 
املعلمة. مع  • بالعد 

اإىل  االإ�سارة  مع  مكعبات  �سبع  • بالعد 
مكعب واحد اأثناء قول رقم واحد 

وحتى ي�سلوا اإىل املجموع النهائي.
اللعب  اأربعة" اأثناء  "عندي  • بالقول 

بالبطاقة التي حتمل الرقم 4.
ثالثة" بنف�س  اثنان،  "واحد،  • بقراءة 

االأرقام التي طبعت على املكعبات اأثناء 
اللعب بها.

القطعة  تظهر  حيث  اأحجية  • باإكمال 
الواحدة فيها رقماً من ال�سفر وحتى 
اخلم�سة والقطعة املقابلة لها حتمل 

�سوراً الأ�سياء بنف�س العدد )اأربع 
قطط، ثالث �سيارات، ُكرتان اإلخ(.

"ال  والقول  الفن  ركن  اإىل  • بالنظر 
اأ�ستطيع الذهاب االآن. فهناك ثالثة 

اأ�سخا�س يف ركن الفن".
بالقول  الوجبة،  حقيبة   فتح  • عند 

فطرية،  لوجبتي:   اأ�سياء  ثالثة  "لدي 
وع�سري، وتفاحة".

م م
2 .1 .1

م 1

باإظهار فهم للكميات 
حتى الثالث.

بالعد حتى 10 اأ�سياء با�ستخدام 
املطابقة واحد - مقابل - واحد 
وقد يتمكن بع�س االأطفال من 

العد حتى 15 با�ستخدام هذه 
الطريقة.

م م
3 .1 .1

م 1

باإظهار اهتمام بالعد 
واالأرقام.

مبعرفة قراءة وكتابة اأعداد مكونة 
من منزلة  االآحاد.

م م
4 .1 .1

م 1

باإظهار فهم للمفاهيم 
املرتبطة بالكمية: اأكرث، 

و كل، وال�سيء.

مبعرفة اأن االأعداد متثل كمية.

م م
5 .1 .1

م 1

باإظهار فهم  متطور 
للمطابقة – واحد مقابل 

واحد.

بالتو�سيل بني عدد من االأ�سياء يف 
جمموعة والرقم ال�سحيح الذي 

ميثلها )حتى خم�سة اأ�سياء(.
م م

6 .1 .1
م 1

بالتعرف على ثالثة اأ�سياء يف 
جمموعة �سغرية دون عدها. 

وبع�س االأطفال قد يكون قادراً 
على اأن يفعل ذلك اإىل خم�سة 

اأ�سياء.
م م

7 .1 .1
م 1

بالتو�سل للرقم التايل عندما  
يك�سف له  الرقم ال�سابق من 1 اإىل 

5 وحتى 10.
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1. 1 مفاهيم األعداد والعمليات الرياضية
�سيظهر االأطفال معرفة وفهماً لالأرقام مبا يف ذلك العد والعمليات احل�سابية و�سيقومون بتطبيقها.

يف عمر  4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

8 .1 .1
م 1

بالعد العك�سي  ومبزيد من 
الدقة من 1-10.

تقول  "ثمانية" عندما  • بالقول 
املعلمة "خم�سة، �ستة، �سبعة، 

وماذا بعدها؟".
ت�ساأل  "خم�سة" عندما  • بالقول 

املعلمة "ما الذي ياأتي مبا�سرة 
بعد اأربعة؟".

ت�سعة،  "ع�سرة،  العك�سي  • بالعد 
ثمانية، �سبعة، �ستة، خم�سة، 
اأربعة، ثالثة، اثنان، واحد، 

�سفر".
بطريقة  العد  يف  • بالبدء 

عك�سية من 10 مع ن�سيان عدد 
اأو عددين.

من  جمموعتني  اإىل  • بالنظر 
االأ�سياء والقول "هذا اأكرث من 

هذا".
تريهم  "نعم" عندما  • باالإجابة 

املعلمة جمموعتني يف كل 
منها �سيئان، وت�ساأل "هل هما 

مت�ساويان؟".
كالكما   ان�سم  "اإذا  • بالقول 

ملجموعتنا �سيكون لدينا عدد 
اأكرب من  االأطفال لنلعب".

الوجبة  وقت  اأثناء  • باالحتجاج 
بالقول "اأعطيتها واحداً اآخر، 

واالآن لديها اأكرث مني".
ولذا  تفاحته،  "اأكل  • بالقول 

لي�س لديه �سيء االآن".

م م
9 .1 .1

م 1

باملقارنة بني اأ�سياء 
حم�سو�سة واالإبالغ  فيما 
اإذا كانت هذه املجموعات 

مت�ساوية اأم غري مت�ساوية 
با�ستخدام مفاهيم اأكرث 

ومثل.
م م

10 .1 .1
م 1

باإظهار فهم اأّن االإ�سافة 
اإىل جمموعة  جتعل 

االأ�سياء اأكرث واالأخذ من 
جمموعة  يجعل االأ�سياء 

اأقل.

1. 0 الرياضيات                                       م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. 2 األنماط والدوال والجبر
يظهر االأطفال مزيداً من الفهم لالأمناط، واحلجم وترتيب االأ�سياء )الت�سنيف(.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .2 .1
م 1

بو�سع االأ�سياء املت�سابهة 
يف جمموعات.

واحدة،  كومة  يف  االأطباق  كل  • بو�سع 
وو�سع ال�سحون واالأكواب يف كومة 

اأخرى.
با�ستخدام  املكعبات  من  برج  • ببناء 

املكعبات الزرقاء فقط.
الكبار. اأحد  �سنعه  منط  • بتقليد 

اخلرز. با�ستخدام  منط  • اإكمال 
خطوط  ذات  يرقة  اإىل  • باالإ�سارة 
خ�سراء و�سوداء و بالتبادل اأخ�سر 

اأ�سود اأخ�سر اأ�سود.

بفرز وت�سنيف االأ�سياء  
طبقاً الأكرث من �سمة )مثل 

ال�سكل واللون وما �سابه 
ذلك(.

يف  الزرقاء   االأ�سياء  كل  • بو�سع 
جمموعة واحدة.

اإىل  املكعبات  من  جمموعة  • بتق�سيم 
جمموعتني مثل "املكعبات الكبرية" 

و "املكعبات ال�سغرية".
ت�سبح  اإنها  "انظري  املعلمة  • باإخبار 

زرقاء ثم حمراء، زرقاء ثم حمراء. 
هذا منط".

باالأ�سود  وتلوينها  نحلة  • بر�سم 
واالأبي�س يف منط متكرر.

م م
2 .2 .1

م 1

باإظهار اهتمام ووعي 
باالأمناط يف احلياة 

اليومية.

بالتعرف على االأمناط 
ال�سهلة وو�سفها و�سنعها.

م م
3 .2 .1

م 1

برتتيب وت�سنيف 
االأ�سياء عن طريق: 

)طبقاً ل�سمة واحدة( 
)اأي احلجم، ال�سكل، 
اللون، وما اإىل ذلك(.

1. 0 الرياضيات                                       م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. 3 القياس
يبداأ االأطفال با�ستك�ساف قيا�س االأ�سياء والكميات.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .1
م 1

مبقارنة االأ�سياء من 
حيث احلجم بطريقة 

تلقائية با�ستخدام 
اأو�ساف مي�سرة للقيا�س 

مثل،"كبري و�سغري".

اأحجام  ذواتي  ُكرتني  اإىل  • بالنظر 
خمتلفة والقول "هذه اأكرب".

اأخي". مثل  كبري  "اأنا  • بالقول 
متماثالن". القلمان  "هذان  • بالقول 

وقت  قبيل   باحلما�س  • بال�سعور 
املغادرة للمنزل.

باإمكانهم  كان  اإذا  فيما  • بال�سوؤال 
الذهاب للعب يف ال�ساحة اخلارجية 

بعد اأن ينتهوا من وجبتهم، يف ترقب 
للف�سحة.

وتفريغها. بالرمل  الدالء  • مبلء 
املاء  طاولة  من  باملاء  االأكواب  • مبلء 

و�سكبها.

مبقارنة االأ�سياء من حيث 
احلجم با�ستخدام اأو�ساف  

ب�سيطة مثل مت�سابه و 
خمتلف، اأطول واأق�سر، 

واأكرب واأ�سغر.

من   اأطول  االأزرق  "القلم  • بالقول 
القلم االأ�سفر".

يف  زمالئه  من  ثالثة  • برتتيب 
الف�سل من االأطول اإىل االأق�سر.

اإىل  االأ�سغر  من  املكعبات  • برتتيب 
االأكرب.

"يتناولون  اَلنا�س  اإن  • بالقول 
اإفطارهم يف ال�سباح" و "ينامون يف 

الليل".
االأحجام  خمتلفة  اأوعية  • مبلء 
مبواد خمتلفة مثل الرمل واملاء.

يف  االأ�سغر   الوعاء  من  املاء  • ب�سكب 
الوعاء االأكرب والقول "هذا كبري 

جداً، وال يوجد ماء كاٍف االآن".

م م
2 .3 .1

م 1

بو�سف االأ�سياء  بـ 
"متماثلة" اأو "خمتلفة".

برتتيب ثالثة اأ�سياء على 
االأكرث ح�سب اأحجامها.

م م
3 .3 .1

م 1

بالبدء يف تطوير وعي 
بوقت اليوم وكذلك 

الت�سل�سل الزمني.

باإظهار وعي بوقت اليوم 
وكذلك الت�سل�سل الزمني.

م م
4 .3 .1

م 1

بالبدء يف ا�ستك�ساف 
مفهوم ال�سعة من خالل 
ملء االأوعية وتفريغها.

با�ستك�ساف مفهوم ال�سعة.

م م
5 .3 .1

م 1

بتقدير احلجم.
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1. 4 الهندسة والحس المكاني
يظهر االأطفال فهماً لالأ�سكال وخ�سائ�سها وكيف ترتبط االأ�سياء بع�سها ببع�س يف  الفراغ.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .1
م 1

مبطابقة االأ�سكال ثنائية 
االأبعاد  املتماثلة وغري  

املتماثلة.

القطعة  حيث  �سهلة  اأحجية  • باإكمال 
االأوىل تظهر دائرة زرقاء بينما تظهر 

القطعة االأخرى دائرة خ�سراء.
بطاقات  با�ستخدام  لعبة  • بلعب 
م�سورة جلمع اأزواج من االأ�سكال 

املتطابقة.
دون  اللعب  �سندوق  من  كرة  • باإخراج 

النظر اإىل ال�سندوق.
اأثناء  تقريباً  كاملة  دائرة  • بر�سم 

الكتابة الع�سوائية.
املعلمة  تقول  عندما  الكرة  • با�ستعادة 

الطاولة". حتت  " اإنها 
املهمالت  �سلة  يف  منديل  • برمي 

عندما تقول املعلمة "�سلة املهمالت يف 
الركن، بجوار الباب".

مبعرفة االأ�سكال ال�سائعة 
ثنائية االأبعاد )مثل 

الدوائر، واملثلثات، 
واملربعات( وت�سميتها.

"اإنها  والقول  ال�ساعة  اإىل  • باالإ�سارة 
دائرة!".

بالقول  املعلمة  كر�سي  • بو�سف 
اأرجل". باأربع  مربعاً  �سيئاً  "اأرى 
من  جمموعة  وت�سنيف  • بفرز 
البطاقات امل�سورة اإىل مربعات، 

ومثلثات، ودوائر.
لتمثل  مثلث  فوق  دائرة  • بر�سم 

�سخ�ساً.
"هذا  والقول  مربع  • بر�سم 

منزيل".
الطعام  "و�سع  �سديق  من  • بالطلب 

على الطاولة" خالل اللعب الدرامي.
" يف  كتبهم  باأن  معلمتهم  • باإخبار 

حقائبهم".
بجوار  اجللو�س  "اأرغب  • بالقول 

اأمي".

م م
2 .4 .1

م 1

بالتعرف على االأ�سكال 
ثالثية االأبعاد بطريقة 

تلقائية.

بفرز  وت�سنيف االأ�سكال 
الهند�سية ثنائية االأبعاد.

م م
3 .4 .1

م 1

بر�سم اأ�سكال  قريبة من 
االأ�سكال ال�سهلة.

بر�سم اأ�سكال هند�سية 
خمتلفة متثل اأ�سياء يف 

ال�سور. )قد تكون االأ�سكال 
غري كاملة، كاأن يكون 

جانب من املربع اأق�سر من 
اجلانب االآخر على �سبيل 

املثال، اأو ال يكون املثلث 
مغلقاً متاماً(.

م م
4 .4 .1

م 1

باإظهار فهم  لالإح�سا�س 
باملواقع املكانية مثل يف، 
وعلى، و حتت، و بجوار 

اإلخ.

مبعرفة املواقع يف  املكان  
با�ستخدام كلمات مثل 

فوق/ حتت، ويف/ على/ 
اأ�سفل، و بجانب /  بالقرب 

من اإلخ.

1. 0 الرياضيات                                     م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. 5 تحليل البيانات واالحتماالت
يظهر االأطفال فهماً لكيفية ترتيب وو�سف البيانات واملعلومات، وكذلك لكيفية ا�ستخدامها التخاذ قرارات واإ�سدار تعاميم  حول النواجت املحتملة.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .5 .1
م 1

 باإظهار  فهمهم لالأ�سكال 
البيانية املي�سرة التي تقارن 

بني معلومتني.

تو�سيحي  ر�سم  يف  • باالإ�سهام 
يقارن عدد االأوالد  بعدد  البنات يف 

الف�سل.
اأكرث  االأطفال  "هنا   • بالقول 

اليوم" عندما تريهم املعلمة ر�سماً 
تو�سيحياً يبني عدد االأطفال يف 

املنزل مقارنة بعددهم يف املدر�سة.
على  اجلال�سني  االأطفال  • بعّد 

الطاولة عندما ت�ساأل املعلمة "كم 
عدد االأطفال على طاولة الوجبة؟".
مت�سك  اأعلم" عندما  "ال  • بالقول 

املعلمة  بقارورة  احللوى وت�ساأل 
هنا؟". احللوى  قطع  عدد  "كم 

م م
2 .5 .1

م 1

 باإظهار فهم اأن بع�س 
االأ�سئلة حتتاج اإىل اأدلة 
اأو بيانات جتريبية قبل 

االإجابة عنها مثل "كم عدد 
االأطفال يف امللعب؟". 

1. 0 الرياضيات                                      م 1      ) 3-4 سنوات (
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2. 1 االستقصاء العلمي
يطور االأطفال قدرة على القيام بعملية  اال�ستق�ساء العلمي مبزيد من الفاعلية واال�ستقاللية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .2
م 1

باإظهار اهتمام وحب 
ا�ستطالع ال�ستك�ساف 

عاملهم با�ستخدام 
حوا�سهم اخلم�س.

بداخله. ما  لروؤية  �سندوق  • بفتح 
تذوق وجبة �سديقه اخلفيفة. • بطلب 

بالرمل  لي�سعروا  اأحذيتهم  • بخلع 
على اأقدامهم.

ال  "مل  ما  طري  عن  • بال�سوؤال 
يطري؟".

 – "كانت  والقول  ذراعيهم  • بفتح 
الطائرة – كبرية مثل كذا".

على  رد  جداً" يف  "مزعج  • بالقول 
�سراخ االأطفال يف بداية وقت اللعب  

خارج الف�سل.
املاء  لنقل   االأكواب   • با�ستخدام 

وجرف الرمل.
من  عديدة  اأ�سياء  اإىل  • بالنظر 

خالل و�سع العد�سة املكربة قريباً من 
عيونهم.

باإظهار اهتمام وحب 
ا�ستطالع لكيفية عمل 

العامل  من خالل طرح 
االأ�سئلة.

عمل  كيفية  عن  اأ�سئلة  • بطرح 
االأ�سياء و�سبب عملها بتلك الطريقة. 

مثل: "مل ال يطفو هذا ال�سيء؟" 
ال�سغرية  البطة  هذه  �ستكرب  "هل 

لت�سبح بطة كبرية؟".
اأكرث  ال�سيارة  تتحرك  "لن  • بالقول 

من ذلك".
بالقول  مك�سورة  لعبة   • بو�سف 

العلوي". اجلزء  تفتقد  "هذه 
ملالحظة  مكربة  عد�سة  • با�ستخدام 

االأ�سياء.
�َسعرنا  و�سارة  "اأنا  املعلمة  • باإخبار 

بني".
يف  الكرة  دحرجت  "اإذا  • بالقول 

هذا املنحدر �ستنطلق ب�سكل اأ�سرع"، 
ويخترب هذا  التنبوؤ بالقيام بالفعل 

الذي و�سفه.
باردة" ويلم�س  اأنها  "اأعتقد  • بالقول 

مكعب الثلج بعدها الختبار تنبئه.
االأطفال  اأحد  غياب  • مبالحظة 

والقول "ال بد من اأنها مري�سة 
اليوم".

يف  مبتلة  االأر�س  اأن  • مبالحظة 
وقت الف�سحة وال�سوؤال "هل كانت 

متطر؟".
مائل  )خط  اإ�سارة   • بر�سم  

ي�ستخدم يف االإح�ساء( لكل طفل 
يرفع يده عندما ت�ساأل املعلمة "من 

يرغب اللعب  على  االأرجوحة؟".

م م
2 .1 .2

م 1

مبالحظة االأ�سياء بطرح اأ�سئلة عن عاملهم.
واالأحداث  يف البيئة 

املحيطة وو�سفها بلغة 
�سهلة .

م م
3 .1 .2

م 1

با�ستخدام لغة واإمياءات 
مي�سرة لو�سف 

مالحظاتهم وجتاربهم.

با�ستك�ساف اأدوات املالحظة 
والقيا�س الأغرا�س  

حمددة.
م م

4 .1 .2
م 1

بالبدء با�ستك�ساف اأدوات 
املالحظة والقيا�س بطرق 

اإبداعية.

مبقارنة االأ�سياء وفقاً 
الأوجه  الت�سابه واالختالف 

بينهم.  
م م

5 .1 .2
م 1

بالتنبوؤ  بحدوث اأ�سياء 
واختبار �سحة التنبوؤات 

مب�ساعدة اأحد الكبار.
م م

6 .1 .2
م 1

با�ستخال�س نتائج 
)ا�ستنتاجات( واإ�سدار 
تعاميم مب�ساعدة اأحد 

الكبار.
م م

7 .1 .2
م 1

بجمع املعلومات وترتيبها 
بتوجيه من اأحد الكبار.

2. 0 العلوم                                          م 1      ) 3-4 سنوات (
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2. 2 علم الفيزياء
يكت�سب االأطفال مزيدا  من املعرفة العميقة  املتعلقة بعلم الفيزياء – خ�سائ�س املواد واالأ�سياء.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .2 .2
م 1

مبعرفة اأنه قد يكون 
للمواد خ�سائ�س 

فيزيائية خمتلفة.

عن  تلوينها  بعد  ال�سورة  • باإبعاد 
مالب�سهم والقول "اإّنها مبللة".

ي�سعرون   باأّنهم  املعلمة  • باإخبار 
باالنزعاج من �سرتتهم الأّنها "ت�سبب 

احلكة".
املاء. طاولة  يف   • باللعب 

وال�سل�سال. بالعجني   • باللعب 
اأ�سطح  على   ال�سيارات  • بدفع 

خمتلفة.
الكرات. • برمي 

العجالت. ثالثية  الدراجة  • بركوب 

مبالحظة اخل�سائ�س 
الفيزيائية للمواد واالأ�سياء 

وو�سفها.

ال�سنفرة  ورق  من  قطعة  • بلم�س 
والقول "اأوه! اإنها خ�سنة".

على  ب�سوكة  الطرق  اأّن  • مبالحظة 
كاأ�س فارغ يحدث �سوتاً خمتلفاً عن 

طرقها على كاأ�س مملوءة باملاء.
ثلج  ع�سريي  يف  "كان  • بالقول 

ولكنه ذاب".
حيواناً  له  ت�سكل  اأن  املعلمة  • بطلب  

من كرة العجني.
اأي  اإىل  "اأنظر  والقول  �سيارة  • بدفع 

مدى حتركت!" 
اأ�سرع  "ال�سيارات  باأّن  •  بالتو�سيح 

من الدراجات".

م م
2 .2 .2

م 1

باإظهار اهتمامهم  
باللعب بال�سوائل واملواد 

االأخرى غري ال�سلبة.

باإظهار فهم اأّن اخل�سائ�س 
الفيزيائية للمواد ميكن اأن 

تتغري.
م م

3 .2 .2
م 1

باإظهار اهتمامهم  
باللعب باالأ�سياء التي 

تتحرك.

باإظهار فهم اأّن  اجلمادات 
ميكن اأن تتحرك.

2. 0 العلوم                                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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2. 3 علم األحياء
يكت�سب االأطفال مزيداً من املعرفة العلمية الغنية املتعلقة بعلم االأحياء– خ�سائ�س الكائنات احلية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .2
م 1

بالتعرف على بع�س 
النباتات واحليوانات.

والقول  اأرنب  �سورة  اإىل  • باالإ�سارة 
" اأرنوب". "اأرنب" اأو 

يف  التنزه  اأثناء  �سجرة  اإىل  • باالإ�سارة 
احلديقة.

اأثناء  االأرانب  اإطعام  عن  ق�سة  • ب�سرد 
رحلة حلديقة احليوان.

كل  الدجاج  "اأطعم  للمعلمة  • بالقول 
يوم".

املف�سل  حيوانهم  اأن  املعلمة  • باإخبار 
هو احل�سان، ولكن حيوان اأخيهم 

املف�سل هو النمر. 

بفرز وت�سنيف النباتات 
واحليوانات طبقاً 

خل�سائ�سها الفيزيائية.

)جمعت  النباتات  من  كومة  • بفرز 
اأثناء  التنزه يف  احلديقة( اإىل  

نباتات مزهرة ونباتات غري   مزهرة 
بناء على كون النبات  مزهراً حاليا 

اأم ال.
جمموعات   اإىل  احليوانات  • بفرز 

بناء على  عدد اأرجلها.
للماء  اأن احليوانات حتتاج  • بتو�سيح 

والطعام لكي تعي�س.
يف  تعي�س  الطيور  اأن  • بتو�سيح 

اأع�سا�س.
ينمو يف  النخيل   �سجر  اأن  • بتو�سيح 

ال�سحراء.
النبات. منو  مراحل  عن  • بالتحدث 

مل  اإذا  متوت  الورود  اأن  •بتو�سيح 
حت�سل على ماء كاف. 

م م
2 .3 .2

م 1

باإظهار فهم اأن 
للحيوانات والنباتات 

بع�س االحتياجات مثل 
الطعام واملاء. 

بتحديد احلاجات االأ�سا�سية 
للحيوانات والنباتات.

م م
3 .3 .2

م 1

باإظهار فهم اأنه هناك 
اأنواع خمتلفة من 

احليوانات والنباتات.

بتحديد مواطن النباتات 
واحليوانات املاألوفة لديهم.

م م
4 .3 .2

م 1

باإظهار فهم اأن الكائنات 
احلية تنمو وتتغري.

م م
5 .3 .2

م 1

باإظهار فهم اأويل الأ�سباب 
حدوث التغيري.

2. 0 العلوم                                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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2. 4  علم البيئة
يكت�سب االأطفال مزيداً من املعرفة العلمية الغنية  املتعلقة بعلم البيئة – خ�سائ�س االأر�س والطبيعة.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .2
م 1

باإظهار اهتمامهم  
باللعب باملواد املختلفة  

املوجودة على االأر�س، 
مثل الرمل والرتاب 

وال�سخور اإلخ.

الرمل. ب�سندوق  • باللعب 
الرتاب. يف  • باحلفر 

النفايات. حاوية  يف  املخلفات  • برمي 
يف  برميها  وذلك  باملخلفات  • باالإ�سهام  

�سالت القمامة امل�سنفة )�سلة للورق/ 
والزجاج، وخملفات الطعام( مب�ساعدة 

املعلمة.
م�سم�س"  الطق�س  "اإن  • بالقول 

وذلك عندما ت�ساألهم املعلمة عن حالة 
الطق�س يف اخلارج.

بالتعرف على اأنواع خمتلفة 
من املواد واالأج�سام 

الطبيعية.

يرمي  "ح�سني  اأن  املعلمة    • باإخبار 
الرمل!".

"ينظر  اأن  �سديقه  من  • بالطلب 
اإىل ال�سخرة الكبرية".

حارة  ال�سم�س  باأن  املعلمة  • باإخبار 
جداً يف ذلك اليوم.

�ساهدوا   باأنهم  اأ�سدقائهم   • باإخبار 
النجوم يف الليل.

اأثناء  رملية  كثبان  اإىل  • باالإ�سارة 
نزهة اإىل الرب.

االأحجار   من  جمموعة  • باإح�سار 
وم�ساركتها مع زمالئهم يف الف�سل. 

غ�سل  بعد  ال�سنبور  • باإغالق 
اأيديهم.

يطفئ  باأن  املعلمة  من  •  باال�ستئذان 
النور  قبل  مغادرة الف�سل.

م�سم�ساً  الطق�س  "يكون  • بالقول 
وحاراً اليوم" وذلك عند عر�س 

تقرير االأحوال اجلوية اأمام الف�سل.
غائم،  الطق�س  باأّن  • بالتو�سيح 

واأحياناً عندما يكون الطق�س غائماً 
ي�سقط املطر.

م م
2 .4 .2

م 1

بامل�ساركة يف االأعمال 
الرتيبة التي تظهر 

اهتماما ً بالبيئة. 

مبالحظة بع�س االأج�سام 
املرئية يف ال�سماء 

وت�سميتها.
م م

3 .4 .2
م 1

بتحديد بع�س اأحوال 
الطق�س مثل م�سم�س 

وماطر.

بالتعرف على اأنواع 
املواد االأر�سية املختلفة 

وت�سميتها مثل ال�سخور 
واملاء والرتاب.

م م
4 .4 .2

م 1

بامل�ساركة يف االأعمال 
اليومية التي تظهر 

اهتماماً بالبيئة.
م م

5 .4 .2
م 1

بالتعرف على االأحوال 
والتغريات  اجلوية احلالية 

وو�سفها. 

2. 0 العلوم                                            م 1      ) 3-4 سنوات (
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3. 1 التعبير الفني
ي�سنع االأطفال اأعمالهم الفنية ويتذوقون اأعمال االآخرين الفنية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .3
م 1

ب�سنع عماًل فنياً ال ميثل 
�سيئاً )كتابة ع�سوائية، 

اإلخ(. 

خطوط  لعمل  االأقالم  • با�ستخدام 
ونقاط على ورقة.

)مب�ساعدة  ملونة  ري�سة  • بل�سق 
املعلمة( على ورقة بطريقة ع�سوائية.

ولذلك     بالكامل،  زرقاء  �سورة  • بر�سم 
فهم يغ�سبون عندما ي�ستخدم طفل 

اآخر مثلهم قلم التلوين االأزرق.
بالفر�ساة  التلوين  وبحما�س  • باختيار 

ورف�س الر�سم با�ستخدام االألوان 
ال�سمعية.

دون  ولفه،  باليد  ال�سل�سال  • ب�سغط 
وجود نية لعمل �سيء معني.

الورقة  االألوان على  بفر�ساة  • بال�سرب 
بطريقة ع�سوائية وترك بقع كبرية.

بالبدء يف �سنع عمل فني 
ميثل �سيئاً ما، ولكن يف 

الغالب قد ال يكون هناك 
خطة  ملو�سوع العمل الفني 

اأو   الغر�س  منه.

ق�سرية،  فرتة  ير�سموا  اأن  • بعد 
باإظهار اأن ر�سمتهم "اكتملت" واأنها 

عبارة عن ر�سمة ل�سجرة.
الفني  عملهم  من  جزء  • بعر�س 

للمعلمة حيث ق�سوا قطعة �سغرية 
من ورقة زرقاء واأل�سقوها بورقة 

اأخرى، وعندما ت�ساألهم املعلمة عن 
ماذا متثل هذه الر�سمة، قد  يقولون 

"هل  املعلمة  "اأمممم" وعندما حتثهم 
هي ال�سماء؟" يجيب الطفل "نعم. 

اإنها ال�سماء".
الفني. عملهم  اإىل  • باالإ�سارة 

حممد" يف  ع�سفور  "اأحب  • بالقول 
اإ�سارة اإىل عمل زميلهم الفني.

ل�سنع  والرمل  الغراء  • با�ستخدام 
عمل فني ميثل ال�سحراء.

االأ�سابع  يف  با�ستخدام  • يلون �سورة 
عملية التلوين.

مبت�سمة   باأوجه  اأ�سكال  عدة  • بر�سم 
والقول "اأنا �سعيد".

ا�ستجابة  لطائرة  �سورة  • بر�سم 
ل�سوؤال املعلمة "ما مركبتك 

املف�سلة؟".

م م
2 .1 .3

م 1

باإظهار تف�سيالتهم  
لالألوان  واالأدوات عند 
القيام باأعمال فنية اأو  

مالحظتها. 

بو�سف عملهم  الفني 
واال�ستجابة له.

م م
3 .1 .3

م 1

با�ستخدام مواد فنية 
متنوعة، مع الرتكيز على 
عملية �سنع العمل الفني 

بداًل من  الرتكيز على 
املنتج النهائي.

با�ستخدام مواد متنوعة 
ل�سنع عمل فني.

م م
4 .1 .3

م 1

با�ستخدام العمل الفني 
بو�سفه طريقة للتعبري عن 

االأفكار وامل�ساعر واملعرفة.

3. 0 الفنون اإلبداعية                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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3. 2 اللعب الدرامي
ي�ستك�سف االأطفال املهام  واملواقف من خالل اللعب الدرامي، �سواء بذاتهم اأو مع االآخرين.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .2 .3
م 1

باإعادة اخلربات املاألوفة 
االأخرية من خالل  اأداء  

االأدوار.

اللعب  ركن  يف  دمية  اأ�سنان  • بفح�س 
الدرامي بعد العودة من زيارة طبيب 

االأ�سنان.
ولكن  ال�سرطة،  رجل  قبعة  • بلب�س 

لي�س بال�سرورة اأنهم يحاولون اإي�سال 
ر�سالة بالتظاهر باأنهم �سرطة.

حيوان  �سكل  على  لعبة  اإىل  • بالتحدث 
وكاأنه حيوان حي.

باأداء املهام ال�ستك�ساف 
الوظائف االجتماعية 

املختلفة.

عن  م�سرحية  يف  االأم  دور  •  باأداء 
العائلة.

�سرطة. �سابط  باأنه  • بالتظاهر  
هو  االأطفال  اأحد  باأن  • بالتظاهر 

املعلمة واالآخرون هم االأطفال 
ال�سغار.

من  جمموعة  باأنهم  • بالتظاهر 
االأطفال اأ�سرة يجهزون الع�ساء معاً.

ب�سنع  التظاهر  اأثناء  املريلة  • بلب�س 
الع�ساء.

بطعام  �سغرية  �سلة  • مبلء 
بال�ستيكي اأثناء التظاهر بالذهاب 

اإىل  ال�سوق املركزي. 

م م
2 .2 .3

م 1

با�ستخدام املالب�س 
وملحقاتها بطريقة 
واقعية اأثناء تقم�س 

ال�سخ�سيات.

باإعادة بناء بيئات خمتلفة 
مثل  البيت والف�سل.

م م
3 .2 .3

م 1

بتاأليف اأحداث م�سرحية 
خيالية اأو اإيهامية 

حم�سة. 

با�ستخدام املالب�س واالأدوات 
غري احلقيقية جلعل 
احلوار اأكرث واقعية.

م م
4 .2 .3

م 1

بتاأليف  ق�سة لعب 
تظاهري اإبداعي مقتب�س 

من اخليال ولي�س 
بال�سرورة من جتارب 

حياتية اأو ق�س�س ماألوفة.

3. 0 الفنون اإلبداعية                            م 1      ) 3-4 سنوات (
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3. 3  األناشيد
يظهر االأطفال مزيداً من  التذوق لالأنا�سيد.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .3
م 1

بامل�ساركة يف االأنا�سيد 
بحما�س.

ين�سد  باأن  الكبار  اأحد  من  • بالطلب 
له اأن�سودة معينة.

ماألوفة. الأن�سودة  �سهل  حلن  • برتنيم 
�سغري. دف  على   • بال�سرب 

بامل�ساركة يف االأنا�سيد 
بحما�س.

ماألوفة. اأن�سودة  • باإن�ساد 
االأن�سودة  من  اجلزء  نف�س  • باإن�ساد 

مرارا وتكرارا. 
من  جمموعة  مع  • باالإن�ساد 

االأ�سدقاء يف امللعب.
اإيقاعية  اأ�سوات  اإ�سدار  • مبحاولة 

عن طريق الت�سفيق  باأيديهم 
وال�سرب باأرجلهم.

الدف. على  اإيقاع  عزف  • مبحاولة 
من  "النظافة  اأن�سودة  • برتديد 

االإميان واحذر من عمل ال�سيطان" 
اأثناء تنظيف املكعبات يف ركن 

املكعبات.

م م
2 .3 .3

م 1

با�ستك�ساف االأ�سوات 
املختلفة.

بالبدء  باإن�ساد  بع�س  
االأجزاء  املتكررة  من 

االأن�سودة �سواء مبفرده اأم 
مع اآخرين.

م م
3 .3 .3

م 1

باإظهار اال�ستمتاع 
با�ستك�ساف االأ�سوات 

باإيقاعات خمتلفة.
م م

4 .3 .3
م 1

باملبادرة باالإن�ساد يف بع�س 
املواقف املنا�سبة.

م م
5 .3 .3

م 1

بتذكر االأنا�سيد 
وا�ستخدامها  مبفردهم اأو  

يف جمموعات.

3. 0 الفنون اإلبداعية                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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3. 4 الحركات التعبيرية
ي�سارك االأطفال يف احلركات التعبريية ويبداأون بتذوقها، وي�ستك�سفون طرقاً للتعبري عن اأحا�سي�سهم واأفكارهم عن طريق احلركة.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .3
م 1

باأداء احلركة مع 
االأن�سودة املرافقة اأو 

بدونها.

اإىل  والتحرك  باأيديهم  • بالت�سفيق 
االأمام واخللف على اإيقاع �سوت اأن�سودة 

ماألوفة.
االأ�سفل  واإىل  االأعلى  اإىل  • بالقفز 
والدوران حول اأنف�سهم تعبرياً عن 

�سعورهم بال�سعادة.

باأداء احلركة مع  االأن�سودة 
املرافقة اأو بدونها 

وبا�ستخدام  مالب�س واأدوات 
التمثيل .

اأثناء  امللونة  باالأو�سحة  • التلويح 
الدوران يف �سكل دوائر.

اأثناء  ملونة  باأ�سرطة  • بالتحرك 
اال�ستماع اإىل اأن�سودة عن االألوان 

املختلفة.
تزيد  عندما  اأ�سرع  ب�سكل  • بالتحرك 

وترية االإيقاع.
تقل  عندما  اأبطاأ  ب�سكل  • بالتحرك 

وترية االإيقاع.

م م
2 .4 .3

م 1

باأداء حركات تتما�سى مع 
�سرعات االإيقاع املختلفة 

وتتجاوب معها.
م م

3 .4 .3
م 1

باأداء حركات اأو خطوات 
تعبريية الأن�سودة  مرافقة 

لها.
م م

4 .4 .3
م 1

باإي�سال فهمهم اأن احلركة 
هي �سكل من اأ�سكال 

التعبري وكذلك  �سكل من 
اأ�سكال التمرين.

3. 0 الفنون اإلبداعية                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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4. 0 التقنية
يظهر االأطفال وعياً وفهما للتقنية يف حياتهم اليومية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .0 .4
م 1

باإظهار فهمهم لبع�س 
التقنيات.

يف  ت�ساعدهم  اأن  املعلمة  • بطلب 
ت�سغيل احلا�سوب يف ركن القراءة.

هذا   مثل  لديها   "اأمي  • بالتعجب 
الهاتف!".

بت�سمية و�سرح وظائف 
عدٍد من التقنيات املختلفة، 

مثل الهواتف املحمولة، 
واالأجهزة اللوحية، 

واحلوا�سيب، اإلخ. 

املحمول  الهاتف  باأّن  • بالتو�سيح 
ميكن اأن ي�ستخدم لالت�سال 

باأمهاتهم ولكن ميكن ا�ستخدامه 
اأي�ساً للعب االألعاب اأو قراءة الكتب.
اأعمااًل  يوؤدي  والدهم  اإن  • بالقول 

على احلا�سوب، ولكنهم يف�سلون  
لعب االألعاب  املوجودة فيه.

ت�سغيل  كيفية  حول  املعلمة  • باإخبار 
واختيار برنامج يف اجلهاز اللوحي 

ذي ال�سا�سة القابلة للم�س.
االأذنني  �سماعات  • با�ستخدام 

لال�ستماع اإىل ق�سة ومتابعة الق�سة  
على كتاب ورقي اأو كتاب اإلكرتوين 

على احلا�سوب اأو على اجلهاز 
اللوحي.

م م
2 .0 .4

م 1

باللعب ببع�س الدمى 
امليكانيكية واألعاب التعلم 

بقليل من امل�ساعدة.

الهاتف  لعبة  اأزرار  على  • بال�سغط 
ليجعله ي�سيء وي�سدر نغمات مزعجة.

)اللعبة(  ال�سيارة  ليجعل  الذراع  • بلف 
تنطلق اإىل االأمام.

بلعب بع�س االألعاب على 
احلا�سوب  اأو على اجلهاز 

اللوحي و التي تتوافق مع 
عمره مب�ساعدة �سخ�س 

كبري.
م م

3 .0 .4
م 1

بجعل الدمية امليكانيكية 
تعمل وذلك بال�سغط 

ب�سكل متعمد على 
االأزرار، و عن طريق لف 
الذراع اأو �سحب اخليط 

بال�سكل املنا�سب.

با�ستخدام تقنيات اآمنة 
للم�ساعدة يف اأن�سطة 

التعلم.

4. 0 التقنية                                           م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. توفري مواد متنوعة لالأطفال با�ستمرار لتطوير فهمهم الريا�سي 
ومهاراتهم التدريبية )مثل:  اخلرز للعد، واملكعبات، والدالء للفرز، 

واالأ�سكال، واأكواب القيا�س، اإلخ(. 
2. اال�ستفادة من املواقف التي ميكن اأن ُي�ستخدم فيها العد خالل اليوم 
الدرا�سي. على �سبيل املثال، عّدي من ح�سر ومن غاب من االأطفال، 
وعّدي االأطفال الذين يلب�سون لوناً معيناً اأو يلعبون يف  طاولة الرمل،  
واطلبي من االأطفال اأن يعدوا معك اأثناء  توزيع علب الع�سري على 

االأطفال، وهكذا.
3. قراءة الق�س�س واللعب باالألعاب التي تت�سمن العد واحلديث عن 

االأعداد واالأ�سكال.
4. توفري فر�س  ملالحظة االأمناط التي حتدث يف الطبيعة ويف داخل 
الف�سل وخارجه والتحدث عنها، على �سبيل املثال، راقبي اأمناط األوان 
احل�سرات، وعلقي ال�ستائر باأمناط خمتلفة، وحتدثي عن االأمناط يف 

مالب�س االأطفال، وهكذا. 
5. عر�س �سورة للجدول الزمني لريجع  اإليه االأطفال طوال اليوم. 

والتحدث عن مرور الوقت وترتيب االأحداث زمنياً.
منوذج   وتقدمي  القيا�س،  على  للتدرب  لالأطفال  الفر�س  توفري   .6
ا�ساأيل  املثال  �سبيل  على  القيا�س.  مفردات  ا�ستخدام   يف  ُيحتذى 
اأن نقي�س طول  اأردنا  "يف راأيكم كم يبلغ طول امللعب؟، ولو  االأطفال، 

امللعب باخلطوات، كم خطوة نحتاج؟
7. توفري مواد وفر�س ال�ستك�ساف الوزن واحلجم. على �سبيل املثال، 
فر�سة  االأطفال  وامنحي  االأج�سام  بع�س  وزن  لقيا�س  ميزاناً  وّفري 
االأدوات   بع�س  لهم  ووفري  الرمل  طاولة  اأو   املاء  طاولة  يف   للعب 

لقيا�س احلجم، وهكذا. 
الريا�سية  املفاهيم  عن  طبيعي  وب�سكل  الآخر  حني  من  التحدث   .8
لت�سجيع االأطفال على ا�ستخدام  الريا�سيات يف حياتهم اليومية. على 
عمله  ينبغي  الذي   ما  مرتفع:  ب�سوت  االأطفال  ا�ساأيل  املثال،  �سبيل 
حلل امل�سكلة عندما تالحظني اأن هناك خم�سة اأطفال يرغبون الر�سم 

يف ركن الفن، بينما ال يوجد هناك �سوى اأربعة كرا�سي. 

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات

الرياضيات
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1. تعري�س االأطفال لطريقة  اال�ستق�ساء العلمي: املالحظة،  
والت�ساوؤل، والتنبوؤ، والتجريب، وجمع البيانات وت�سنيفها 

وا�ستخال�س النتائج.
2. ت�سجيع االأطفال على مالحظة الطبيعة وما يدور فيها من 

اأحداث وتقومي مالحظاتهم ذاتياً.
3. ت�سجيع االأطفال على طرح االأ�سئلة، ومنذجة اإ�سرتاتيجيات 

متنوعة الكت�ساف املعلومات اجلديدة.
4. اإظهار التقدير الأفكار االأطفال من خالل ال�سماح لهم  بالتجريب 

والت�سميم وحماولة حل امل�سكالت وت�سجيعهم بل وم�ساعدتهم  يف 
ذلك.

5. ت�سجيع االأطفال على اال�ستك�ساف العلمي وتوفري اأدوات واأن�سطة 
علمية ي�ستطيع االأطفال من خاللها  امل�ساركة يف هذا اال�ستك�ساف 

)العد�سات املكربة، واملغناطي�س، والتجارب الب�سيطة، الخ(.
6. توفري مواد وكتب يف ركن االكت�ساف العلمي تعك�س ما يتعلمه 
االأطفال ويهتمون به وال�سماح لهم باإح�سار اأ�سياء ي�ساركون بها 

اأقرانهم يف ركن االكت�ساف العلمي لت�سجيع اهتمامهم بالعلوم 

واملبادرة باال�ستق�ساء العلمي.
7. اإعداد ركن للحوا�س حيث ي�ستك�سف االأطفال املواد بحوا�سهم. 

مثال: قد يلعب االأطفال بالرمل، ويتح�س�سون اأنواع  القما�س 
املختلفة، وميزجون االألوان، اأو ي�سنعون اأ�سكااًل من ال�سل�سال.

8. توفري فر�س لالأطفال ملالحظة احليوانات والنباتات يف البيئة 
ال�سفية اأو يف الطبيعية والتعلم منها. على �سبيل املثال: خططي 

لرحلة حلديقة احليوان اأو ل�ساطئ البحر، وا�سمحي لالأطفال 
باالعتناء بحديقة  الف�سل، واحتفظي بحيوانات األيفة مالئمة يف 

املدر�سة ي�ستطيع االأطفال زيارتها واالعتناء بها، وهكذا.
9. االعتناء بالبيئة الداخلية واخلارجية وجعله جزءاً طبيعياً من 

املمار�سة اليومية.
10. جعل العلوم مادة ترفيهية  وممتعة وجزءاً طبيعياً من اأن�سطة 

اليوم. وم�ساعدة االأطفال على جعل العلوم جزءاً من عاملهم اليومي.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات

العلوم

العمليات املعرفية واملعلومات العامة
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1. ت�سجيع االأطفال على ا�ستك�ساف  اإبداعاتهم بتوفري فر�س ومواد 
متنوعة ليعربوا بها عن اأنف�سهم.

2. الطلب من االأطفال اأن يتحدثوا باإ�سهاب وحرية عن  تعبرياتهم 
االإبداعية.

3. الثناء على جهود االأطفال بدال من انتقاد اأعمالهم الفنية. على 
�سبيل املثال، ميكنك  القول: " اأنظر كيف تعمل باهتمام يا عبد اهلل! 

اأنا فخورة بك الأنك تعتني  بعملك الفني" بداًل من قولك  فقط" 
اإنها ر�سمة جميلة.

4. ت�سجيع االأطفال على التعبري عن اأنف�سهم من خالل ا�ستخدام 
و�سائل  متعددة )مثل االألوان، وال�سل�سال، واحلركات التعبريية، 

اإلخ(.
5. منح االأطفال فر�ساً كثرية للم�ساركة يف اللعب الدرامي، �سواء 

مبفردهم اأم بو�سفهم جزءاً من جمموعة.
6. عر�س اأعمال االأطفال على م�ستوى  نظرهم، والتبديل بني هذه 

املعرو�سات با�ستمرار لعر�س االأعمال الفنية احلديثة. وال�سماح 
لالأطفال باختيار ما ُيعر�س يف الف�سل من  الر�سوم، وتوفري لوحة 
لعر�س االأعمال املميزة لكل طفل )بداًل من عر�س االأنواع املختلفة 
لوا عليِك و�سفاً  خمت�سراً  من نف�س العمل(.  والطلب منهم اأن مُيْ

لكتابته اأ�سفل عملهم.  
7. توفري مناذج من االأعمال الفنية املختلفة لالأطفال من م�سادر 
وثقافات ودول خمتلفة وت�سجيعهم على احلديث عن هذه االأعمال 

الفنية.  
8. جعل التقنية يف متناول اأيدي االأطفال قدر االإمكان، وم�ساعدتهم  

اإذا لزم االأمر.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 3 إلى 4 سنوات

الفنون اإلبداعية والتقنية

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 1 مفاهيم األعداد والعمليات الرياضية
�سيظهر االأطفال  معرفة  احل�س العددي  لالأرقام مبا يف ذلك العد والعمليات احل�سابية و�سيقومون بتطبيقها.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .1
م 3-2

مرتفع.بالعد  ا�ستظهاراً اإىل 20. ب�سوت   20 اإىل  • بالعد 
والقول  الف�سل  يف  االأطفال  كل  • بعد 

اليوم". طفاًل  ع�سر  �سبعة  "هناك 
البطاقة  على  اأزرار  ثمانية  • بو�سع 

التي   حتمل الرقم 8.
�سورة  حتمل  التي  البطاقة  • بتو�سيل 

الأربع قطط مع الرقم اأربعة دون  عد 
القطط.

املعلمة  ت�ساأل  "ع�سرة" عندما  • بالقول 
الرقم  بعد  ياأتي  الذي  الرقم  "ما 

ت�سعة؟".
ع�سر..ع�سرين"  " ت�سعة  • بالقول 

عندما ُي�ساأل "ما الذي ياأتي بعد ت�سعة 
ع�سر؟".

على  يوجد  الذي  الرقم  باأّن  • بالقول 
البطاقة التي حتمل �سورة تفاح هو 

ثمانية، وهو نف�س  عدد التفاحات 
املوجودة  يف ال�سلة.

بالعد حتى 100، مع اأخطاء 
تظهر غالباً كلما  تقدم 

الطفل اإىل  م�ستوى  جديد  
من العد بالع�سرات. 

مرتفع. ب�سوت   100 اإىل  • بالعد 
  ،47 حتى  �سحيح   ب�سكل  • بالعد  

ثم يعد: "ثمانية واأربعون ، ت�سعة  
واأربعون،  �ستون ، واحد  و�ستون...".

 ،28 حتى  �سحيح   ب�سكل  • بالعد 
ثم  يعد "ت�سعة وع�سرون، ثالثة 

وثالثون، خم�سة وثالثون ".  
كل  على  املكتوبة  االأرقام  • بقراءة 

بطاقة كلما قلبوا واحدة اأثناء لعبة 
املطابقة.

بكتابة   وذلك  البطاقات  لعبة  • ب�سنع 
رقم  واحد م�ستقل  على كل بطاقة 
بحيث تكون االأرقام من 1-20. وقد 

تقراأ  اأرقاماً على  هذه البطاقات 
مثل 8، 15، 10، 17، و 20.

ال�سبعة:  من  بدءاً  ت�ساعدياً   • بالعد 
ت�سعة،...". ثمانية،   ، "�سبعة 

م م
2 .1 .1

م 3-2

بالعد اإىل 25 با�ستخدام 
املطابقة واحد- مقابل 

- واحد.

مبعرفة وقراءة  معظم 
االأعداد من 100-0.

م م
3 .1 .1

م 3-2

مبعرفة معظم االأرقام 
من 0-19. وقراءتها 

وكتابتها.

بكتابة اأغلب االأعداد من 
0-20، على الرغم من  اأن 

تبديل االأرقام  بني منزلتي 
االآحاد والع�سرات قد يكون 

خطاأ �سائعاً.
م م

4 .1 .1
م 3-2

بالتو�سيل بني عدد 
االأ�سياء يف  جمموعة 

والرقم املالئم لها 
)وحتى 10 اأ�سياء(.

ببدء العد من رقم غري 
الرقم  واحد.

م م
5 .1 .1

م 3-2

مبعرفة عدد االأ�سياء 
يف جمموعة �سغرية 

دون عدها )وحتى �ستة 
اأ�سياء(.

بذكر الرقم الذي ياأتي قبل 
اأو بعد الرقم الذي يزود 

به من االأرقام 1-20 وحتى 
قريباً من 100.

م م
6 .1 .1

م 3-2

بذكر الرقم التايل 
عندما ُيك�سف له  الرقم 

ال�سابق من 1 اإىل 10 
وحتى 40.

بالعد العك�سي من  20  
مبزيد من الدقة.  

1. 0 الرياضيات                                   م2-3      ) 4 -6 سنوات (

العمليات املعرفية واملعلومات العامة



104

1. 1 مفاهيم األعداد والعمليات الرياضية
�سيظهر االأطفال  معرفة  احل�س العددي  لالأرقام مبا يف ذلك العد والعمليات احل�سابية و�سيقومون بتطبيقها.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

7 .1 .1
م 3-2

بالعد العك�سي من 20، 
ومبزيد من  الدقة، مع 

وجود اأخطاء �سائعة 
ومنها قفز بع�س االأرقام 

)عادة ما بني 13-11(، 
ون�سيان التعليمات وعك�س 

الرتتيب لي�سبح العد 
ت�ساعدياً،  والتوقف قبل 

الو�سول اإىل ال�سفر.

لكل  يكون  اأن  تتطلب  التي  اللعبة  • يف 
العب خم�س بطاقات، بتوزيع بطاقة 

اإ�سافية عندما يقول اأحد االأطفال 
بطاقات". اأربع  �سوى  لدي  "لي�س 

من  مكونة  جمموعة  • با�ستخدام  
اأربع كرات زجاجية وجمموعة اأخرى 

مكونة من ثالث كرات زجاجية لتمثيل  
م�ساألة اجلمع 4+3. وبعد ذلك يجمع 

العدد الكلي للكرات الزجاجية ويقول 
زجاجية". كرات  �سبع  "لدي 

ثماين  من  جمموعة  • بت�سكيل  
مكعبات / واإزالة اأربعة منها ومن ثم 

عد املكعبات الباقية للو�سول حلل 
م�ساألة  4-8.

بالعد بالع�سرات حتى 
قريب من 100.

ع�سر" عندما  "خم�سة  • بالقول 
ت�ساأله املعلمة "ما الذي ياأتي  بعد  

الرقم اأربعة ع�سر؟".
وخم�سون" عندما  "اثنان  • بالقول 

ُي�ساأل"ما الرقم الذي ياأتي قبل 
ثالثة وخم�سني؟". )قد ال يجيب 

بع�س االأطفال اإجابة �سحيحة(.
الإطالقه   �ساروخ  باإعداد  • بالتظاهر 

اإىل القمر ورفع ال�سوت بالعد 
التنازيل بطريقة �سحيحة من 20.
اإىل  ق�سموها  التي  املكعبات  • بعد 

جمموعات تتكون من ع�سر مكعبات 
بالقول "ع�سرة، ع�سرين، ثالثني، 
اأربعني. يوجد اأربعون مكعباً هنا".
الطابور  يف  االأول  "اأنا   • بالقول 

الأنني اأنا قائد الطابور اليوم".
اأربع  من  جمموعة  • با�ستخدام  

خرزات على العداد وجمموعة اأخرى 
من خم�س خرزات  لتمثل  م�ساألة 

اجلمع 4+5. ويعد بعد ذلك املجموع 
ويقول "لدي ت�سع خرزات!".

يف  كر�سيني  هناك  اأّن  • مبالحظة 
ركن الفنون واأربعة اأطفال يرغبون 

يف العمل مع بع�س على ر�سمة 
هناك، ويقول "نحتاج اإىل كر�سيني 

اإ�سافيني."

م م
8 .1 .1

م 3-2

باملقارنة بني جمموعة 
من االأ�سياء املح�سو�سة 

و االإعالن فيما اإذا كانت 
هذه املجموعات مت�ساوية 

اأم غري مت�ساوية 
با�ستخدام  مفاهيم اأكرث 

من وي�ساوي واأقل من .

با�ستخدام  االأعداد 
الرتتيبية )االأول، الثاين، 
الثالث...( لو�سف عنا�سر 

يف �سل�سلة ما.

م م
9 .1 .1

م 3-2

باإظهار معرفة اأنه 
باإ�سافة واحد)+1( تكون 

املجموعة االأكرب، الأن 
�سيء متت اإ�سافته على 
املجموعة. واأن انقا�س 

واحد)-1( من املجموعة 
يجعلها اأ�سغر، الأن 

�سيء مت انقا�سه من 
املجموعة.

با�ستخدام  االأ�سياء 
املح�سو�سة لتمثيل  عمليتي 

اجلمع والطرح.

م م
10 .1 .1

م 3-2

با�ستخدام  االأ�سياء 
املح�سو�سة  للتعبري عن 

العمليات  ال�سهلة من 
اجلمع والطرح.

بتمثيل العمليات ال�سهلة 
يف  اجلمع والطرح دون 
احلاجة اإىل ا�ستخدام  

اأ�سياء حم�سو�سة.

1. 0 الرياضيات                                   م2-3      ) 4 -6 سنوات (
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1. 2 األنماط والدوال والجبر
يظهر االأطفال مزيداً من الفهم لالأمناط، واحلجم وترتيب االأ�سياء )الت�سنيف(.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .2 .1
م 3-2

بفرز االأ�سياء وت�سنيفها  
طبقاً ل�سمة واحدة  اأو 

اأكرث )مثل ال�سكل واللون 
وما �سابهه(.

مثل  باأو�ساف  جمموعات  • باإعداد 
كبري،  اأخ�سر  وخرز  كبري،  اأزرق  "خرز 

و خرز اأزرق �سغري، وخرز اأخ�سر 
�سغري".

با�ستخدام   ج  ب  اأ  ج،  ب  اأ  منط  • بعمل 
االألوان:  اأزرق- اأحمر – اأخ�سر – 

اأزرق – اأحمر –اأخ�سر.

بفرز  االأ�سياء وت�سنيفها  
طبقاً ل�سمات عديدة 

ومعقدة.

"حيوانات  اإىل  احليوانات  • بفرز 
خطرة" و "حيوانات لطيفة".

ح�سب   القطارات   لعب  • بفرز 
اللون والوظيفة، مثاًل "قطارات 

ال�سحن  اخل�سراء، وقطارات ال�سحن  
احلمراء، وقطارات املحركات الزرقاء، 

وقطارات  املحركات ال�سفراء".
با�ستخدام    معقد  منط  • ب�سنع 

املكعبات املربعة واملثلثة التي حتتوي 
على العديد من  االأمناط ال�سغرية 

داخل االأمناط الكبرية املتكررة. 
ركن  من  بعناية  املكعبات  • باختيار 

املكعبات لبناء منزل بنمط  جديد 
من املحيط اخلارجي.

م م
2 .2 .1

م 3-2

مبعرفة االأمناط 
الب�سيطة وو�سفها  
ومتديدها وكذلك 

�سنعها.

بالتعرف على االأمناط 
املعقدة التي ت�ستخدم عدة 

مكونات متكررة ومنها 
اأمناط �سغرية متكررة 

داخل اأمناط اأكرب منها  ثم 
و�سفها ومتديدها وكذلك 

�سنعها ، )مثال:  اأب ب- 
اأب- اأب ب-اأب، اأب ب ج - اأب 
ب ج، اأب  ج اأ د اأ ج- اأب  ج اأ د 

اأ ج ، اإلخ(.

1. 0 الرياضيات                                    م2-3      ) 4 -6 سنوات (
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1. 3 القياس
يبداأ االأطفال  با�ستك�ساف قيا�س االأ�سياء والكميات.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .1
م 3-2

مبقارنة االأ�سياء  طبقاً 
ل�سمات قيا�س متنوعة، 
مثل الطول واالرتفاع 

والوزن.

بالقول  ف�سلهم  يف  طفلة  • بو�سف 
مني". اأطول  "اإنها 

بجوار  بع�سهما  �سيئني  • بو�سع 
بع�س والقول "هذا اأطول ولكن هذا 

اأعر�س".
اإىل  االأ�سغر  من  املكعبات  • برتتيب 

االأكرب.
على  على  طول خط  مر�سوم  • بامل�سي 

االأر�س ويعد كم "قدم" يبلغ طوله.
الطاولة  حواف  على  عالمات  • بو�سع 

ملعرفة كم طولها.
االأ�سبوع. اأيام  • بت�سمية 

فيه. ولدوا  الذي  ال�سهر   • بت�سمية 
واليوم،  اأم�س،  كلمات مثل  • با�ستخدام  

وغداً. 
الزرافة". من  اأكرب  "الفيل  • بالقول 

اأن   واأ�ستطيع  طويل  "اأنا  • بالقول 
اأ�سل  اإىل مفتاح االإ�ساءة".

مبقارنة االأ�سياء  طبقاً 
ل�سمات قيا�س متنوعة، مثل 

الطول واالرتفاع والوزن، 
وال�سرعة.

ولكن  اأطول  "مها  اأن   • بتو�سيح 
غادة اأ�سرع".

يف   اأقرانهم   من  خم�سة  • برتتيب 
الطابور من االأطول اإىل االأق�سر. 

طول  لقيا�س  م�سطرة  • با�ستخدام 
الكتاب، ولكن ي�ستمرون با�ستخدام  
وحدات قيا�س غري  معيارية لقيا�س 

اأ�سياء اأخرى.
والتو�سيح   االأ�سبوع  اأيام  • بت�سمية 

باأن بع�س االأ�سياء حتدث يف هذه 
االأيام، مثال "يوم االأحد هو اأول يوم 

يف الدرا�سة".
احلايل. ال�سهر  • بت�سمية 
احلالية. ال�سنة  • بتحديد 

م م
2 .3 .1

م 3-2

برتتيب   عدد  حمدود 
من االأ�سياء ح�سب 

احلجم.  

برتتيب حتى خم�سة اأ�سياء 
ح�سب احلجم.

م م
3 .3 .1

م 3-2

با�ستخدام  اأدوات قيا�س 
غري معيارية مبفردهم 

لقيا�س االأ�سياء اأثناء 
اللعب.

با�ستخدام  وحدات قيا�س 
معيارية وغري معيارية.

م م
4 .3 .1

م 3-2

باإظهار تطور  يف فهمهم 
لالأوقات الظاهرة على  

لوحة التقومي.

باإظهار مزيد من  الفهم 
لالأوقات الظاهرة  على 

لوحة التقومي.
م م

5 .3 .1
م 3-2

بالقيام بتقديرات تلقائية 
حول  احلجم.

1. 0 الرياضيات                                      م2-3      ) 4 -6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



107

1. 4 الهندسة والحس المكاني
يظهر االأطفال فهماً لالأ�سكال وخ�سائ�سها وكيف ترتبط االأ�سياء بع�سها ببع�س يف  الفراغ.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .1
م 3-2

بتحديد  االأ�سكال ثنائية 
االأبعاد ال�سائعة يف البيئة  
وت�سميتها )مثل: الدوائر 

واملثلثات واملربعات 
وامل�ستطيالت(.

الزاوية  قائم  مثلث  اإىل  • باالإ�سارة 
مر�سوم  بجواره والتعرف عليه على 

اأنه مثلث.
م�ستطيل. باأنه  باب  • بو�سف 

البطاقات  من  جمموعة  • بفرز 
امل�سورة اإىل مربعات ومثلثات ودوائر 

وم�ستطيالت.
املعلمة  تقول  عندما  دائرة  • بر�سم 

من   االأول  احلرف  على  دائرة  "�سعوا 
اأ�سمائكم".

لت�سكيل  مثلثني  مع  م�ستطيل  •  بدمج 
متوازي  اأ�سالع  )على الرغم من 

اأّن االأطفال قد ال ي�ستطيعون معرفة  
ا�سم  هذا ال�سكل(.

لت�سكيل  مربع  فوق  مثلث  • بر�سم 
منزل.

"خالد  والقول:  االختباء  لعبة  • بلعب 
يختبئ خلف الكر�سي".

بالتعرف ب�سكل �سحيح على 
االأ�سكال ثالثية االأبعاد 

والتي اأ�سلها اأ�سكال ثنائية 
االأبعاد  )مثل: االأج�سام 

الكروية والكرات هي عبارة 
عن  دوائر ثالثية االأبعاد، 
واملكعبات وال�سناديق هي  
عبارة عن مربعات ثالثية 

االأبعاد، واالأهرام واملخاريط 
هي ن�سخ ثالثية االأبعاد من 

املثلثات(.

تنظيف  فرتة  اأثناء  الكرات،  • بو�سع 
االأركان، يف ال�سلة  املر�سوم عليها  

�سورة  دائرة، وو�سع املكعبات 
املخروطية ال�سكل على الرف  

املر�سوم عليه  �سورة مثلث.
اأ�سكال  بني  من  مكعب  • باختيار 
املكعبات املختلفة عندما ي�ساأل "ما 

ال�سكل االأقرب للمربع يف هذه 
املكعبات؟".

بو�سع  املكعبات  ركن  • برتتيب 
املكعبات ذات ال�سكل املكعب يف كومة، 

واملكعبات ذات ال�سكل املخروطي يف 
كومة اأخرى.

يف  دوائر  باأربع  م�ستطيل  • بر�سم 
احلافة ال�سفلية، ومثلث يف املقدمة 

والقول "ر�سمت قطاراً".
زاوية  من  طاولة  ر�سم  • مبحاولة 

جانبية، ُمظهراً اأعلى الطاولة 
ومقدمتها وزواياها اجلانبية، 

باالإ�سافة اإىل  اثنتني من اأرجلها 
ب�سكل كامل، واالثنتني االأخريني 

ب�سكل جزئي.
القفز  اأ�ستطيع  " اأنظروا،  • بالقول 

على رجلي الي�سرى!".

م م
 2 .4 .1

م 3-2

 بت�سنيف  جمموعة 
متنوعة من االأ�سكال 

ثنائية االأبعاد، مثل 
الدوائر واملثلثات 

واملربعات وامل�ستطيالت، 
واملعني، ومتوازيات 

االأ�سالع،  واالأ�سكال 
البي�ساوية، واأن�ساف 
الدوائر، وامل�سلعات. 
)الحظ اأن االأطفال 

قد ال مييزون بني عدد 
االأ�سالع يف امل�سلعات 

املختلفة(.

 بت�سنيف  بع�س االأ�سكال 
ثالثية االأبعاد مثل الكرات 

واملكعبات  واالأ�سكال 
املخروطية )املخاريط(.

م م
3 .4 .1

م 3-2

بر�سم اأ�سكال هند�سية 
�سهلة من ذاكرتهم.

بدمج  االأ�سكال لتكوين 
ر�سوم اأكرث تعقيداً.

م م
 4 .4 .1

م 3-2

بت�سميم اأ�سكال من 
اأ�سكال اأ�سغر منها، كاأن 

ي�سعوا، على �سبيل املثال، 
مثلثني اأحدهما بجانب 

االآخر لت�سكيل مربع.

بتجريب ر�سم االأ�سكال 
ثالثية االأبعاد.
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1. 4 الهندسة والحس المكاني
يظهر االأطفال فهماً لالأ�سكال وخ�سائ�سها وكيف ترتبط االأ�سياء بع�سها ببع�س يف  الفراغ.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

5 .4 .1
م 3-2

بدمج االأ�سكال اأثناء 
الر�سم لتكوين �سورة.

هناك   اأغرا�سي  مكان  "هناك  • بال�سرح 
بني نورة  ومها".

اأوراق  )من  ورقة  املعلمة  على  • بعر�س 
ال�سجر( اأبعادها متطابقة  واأخرى غري 

متطابقة.

مبعرفة املواقع يف املكان 
با�ستخدام  كلمات مثل 

فوق/ حتت، قريب/ بعيد، 
ي�سار / ميني، اأعلى / 

اأ�سفل، يف/ داخل/ على، 
خارج/ حتت /اأ�سفل منه، 

بجانب / بجوار/  بني..
اإلخ.

القفز  اأ�ستطيع  "اأنظروا،  • بالقول 
على رجلي الي�سرى!".

ال�سوق". من  قريب  "بيتي  • بالقول 
نف�س  جناح  كل  وعلى  فرا�سة  • بر�سم 

العدد من النقاط.
املكان  نف�س  يف  باأعني  وجه  • بر�سم 

على جانبي الوجه، وبنف�س عدد 
الرمو�س.

م م
 6 .4 .1

م 3-2

مبعرفة املواقع يف املكان 
با�ستخدام  كلمات مثل 

اأعلى/ اأ�سفل،  يف/ داخل/ 
على، خارج/ حتت /اأ�سفل 

منه، بجانب  / بجوار/ 
بني، اأمام/خلف اإلخ.

بالبدء  ب�سنع مناذج  
ب�سيطة الأ�سكال متماثلة 

مبفردهم.

م م
 7 .4 .1

م 3-2

با�ستك�ساف التماثل 
وعدمه يف الطبيعة.
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1. 5  تحليل البيانات واالحتماالت
يظهر االأطفال فهماً لكيفية ترتيب البيانات واملعلومات وو�سفها، وكذلك لكيفية ا�ستخدامها  التخاذ قرارات واإ�سدار تعاميم عن النواجت املحتملة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .5 .1
م 3-2

باإعداد ر�سوم بيانية 
ب�سيطة وو�سفة تقارن 

بني فئتني اأو ثالث فئات 
من البيانات مع م�ساعدة 
قليلة. )على �سبيل املثال 
املقارنة بني التفاح واملوز 
بو�سفها فاكهة مف�سلة 

لدى االأطفال(. 

لر�سم  جماعي  تدريب  يف  • بامل�ساركة 
بياين يظهر الكتاب املف�سل لدى 
كل طفل )من بني ثالثة عناوين 

حمتملة(.
يو�سح  بياين  ر�سم  اإىل  • بالنظر 

عدد االأطفال الذين اختاروا  التفاح 
مقابل عدد االأطفال الذين اختاروا  
املوز فاكهًة مف�سلة ، والقول "اأكرث 

االأطفال يف�سلون املوز".
"ال!" عندما  متعجباً  • بالقول 

ت�ساأله املعلمة "هل تت�سور اأن الثلج 
�سيت�ساقط يف ال�سيف؟".

املعلمة  ت�ساأله  "ال" عندما  • بالقول 
ب�سكويت  هناك  �سيكون  اأنه  تت�سور  "هل 

يف امللعب؟"، وبالقول "نعم" عندما 
ت�ساأله املعلمة "هل تت�سور اأنه �سيكون 

هناك ب�سكويت يف غرفة الطعام؟".

باإعداد ر�سوم بيانية  
ب�سيطة   تقارن بني فئتني 

اأو ثالث فئات من البيانات 
وفهمها.  

عدد  يو�سح   بياين  ر�سم  • باإعداد 
االأطفال الذين يحبون القطط وعدد 
الذين يحبون النمور، وعدد االأطفال 

الذين يحبون اجلمال وعدد الذين 
يحبون الفيلة.

عموداً  يظهر  بياين   ر�سم  • بعر�س 
طوياًل فوق كلمة "اأزرق" وعمودين 

اأق�سر منه فوق كلمتي "اأخ�سر" 
و"اأحمر"، والتو�سيح باأّن  "اأكرث 
االأطفال يلب�سون  قم�ساناً زرقاء  

اليوم".
يو�سح  بياين  ر�سم  اإىل  • بالنظر 

درجات احلرارة  اليومية وملدة اأ�سبوع 
والقول اإن "يوم الثالثاء هو اليوم 

االأكرث حراً يف هذا االأ�سبوع".
ت�ساأله  "رمبا" عندما  • بالقول 

املعلمة "هل تت�سور اأنها قد متطر 
اليوم؟"، ولكنه يقول "ال" عندما 

ت�ساأله املعلمة " هل تت�سور اأن هذا 
حمتمل جداً؟".

م م
2 .5 .1

م 3-2

با�ستخدام  البيانات 
املوجودة يف ر�سم بياين 

ب�سيط لالإجابة على  
اأ�سئلة  حمددة.

با�ستخدام  البيانات 
املوجودة يف ر�سم بياين 

لالإجابة على  اأ�سئلة 
حمددة.

م م
3 .5 .1

م 3-2

با�ستخدام  املعرفة 
ال�سابقة لو�سف 

احتمالية )اإمكانية( وقوع 
بع�س االأحداث يف مواقف 

معينة.

باإظهار فهمهم باأّن احتمال 
)اإمكانية( وقوع بع�س 

االأحداث ت�سبح اأكرب )يف 
مواقف  معينة واأن هناك 

م�ستويات متفاوتة من  
االحتمالية .
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2. 1 االستقصاء العلمي
يطور االأطفال قدرة على القيام بعملية  اال�ستق�ساء العلمي مبزيد من الفاعلية واال�ستقاللية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .2
م 3-2

باإظهار اهتمامهم وحب 
ا�ستطالعهم وفهمهم  

لكيفية عمل العامل عن 
طريق طرح االأ�سئلة 

والقيام بالتجارب 
الي�سرية.

حفرة  يف  املاء  ب�سكب  • باال�ستمرار 
يف الرمل حتى يتوقف الرمل عن 

امت�سا�س املاء، ومن ثم �سوؤال املعلمة 
الوقت   هذا  كل  احلفرة  ت�ستغرق  "ملاذا  

الطويل لتمتلئ؟".
على  لعبة  �سيارة  دفع  • مبحاولة 

اأ�سطح خمتلفة ملعرفة مدى �سرعتها.
"هل  وال�سوؤال  �سمكة  • مبالحظة 

تتنف�س ال�سمكة يف املاء؟".
اأثناء  الحظه  طري  ع�س  • بو�سف 

الف�سحة باأنه م�سنوع من ق�س واأوراق 
�سجر وحماط بري�س حوله.

روؤية  ا�ستطاعوا  باأنهم  املعلمة  • باإخبار 
ال�سم�س والقمر وهم قادمون اإىل 

املدر�سة.
املعلمة،  مب�ساعدة  ميزان،  • با�ستخدام 

لتحديد اأي ال�سخرتني اأثقل. 
الفلني،    قطعة  "�ستطفو  • بالقول 

وتغو�س قطعة احلديد".
ال�سقر  طائر   �سورة  اإىل  • بالنظر 
والقول "اأعتقد اأنه طائر"، وعندما 
ت�ساأله املعلمة "كيف عرفت ذلك؟" 
فيجيب "الأن له جناحني ومنقاراً، 

وهذا ما لدى الطيور".

باال�ستعالم عن كثري من 
املوا�سيع من خالل طرح 

االأ�سئلة وو�سع الفر�سيات 
وت�سميم التجارب.

الطائرات  من  جمموعة  • ب�سنع  
الورقية، بعد قراءة كتاب عن 

الطائرات، الختبار  اأيها تن�ساب 
ب�سكل اأف�سل.

عا�سفة  م�ساهدة  عن  ق�سة  • ب�سرد 
رملية، وت�سمينها تفا�سيل  حول 

�سوت العا�سفة ورائحتها.
احلرارة   مقيا�س  اإىل  • بالنظر 
املثبت على اجلدار ملعرفة درجة 

احلرارة اخلارجية.
خمت�س  يومي  بدفرت  • باالحتفاظ 

بالطق�س لت�سجيل درجة احلرارة ملدة  
اأ�سبوع.

عن  بتجربة  تقوم  املعلمة  روؤية  • بعد 
التبخر، يذكر اأن املطر ي�سقط من 
ال�سحاب ب�سبب تبخر مياه البحار 

عندما تتعر�س الأ�سعة ال�سم�س.

م م
2 .1 .2

م 3-2

مبالحظة  االأ�سياء 
واالأحداث يف البيئة 

املحيطة واحلياة اليومية  
وو�سفها مبزيد من 

التفا�سيل 

مبالحظة االأ�سياء 
واالأحداث والظواهر 

وو�سفها بالتف�سيل لفظياً 
وكتابياً.

م م
3 .1 .2

م 3-2

بالبدء يف ا�ستخدام  
اأدوات املالحظة والقيا�س 

با�ستقاللية.

با�ستخدام  اأدوات املالحظة 
والقيا�س املتنوعة 

با�ستقاللية.
م م

4 .1 .2
م 3-2

مب�ساعدة الكبار، بو�سع 
التنبوؤات، واختبارها، 

وكذلك مناق�سة نتائج 
هذه االختبارات.

بت�سجيل  وتنظيم املعلومات 
والبيانات من خالل الكتابة 

والر�سومات.  

م م
5 .1 .2

م 3-2

مب�ساعدة الكبار، 
بتحليل االأدلة واملعرفة 

ال�سابقة ال�ستخال�س 
النتائج )اال�ستنتاجات( 

وتعميمها.

بتحليل االأدلة واملعرفة 
ال�سابقة ال�ستخال�س 

النتائج وتعميمها وكذلك 
دعمها باالأ�سباب املنطقية .
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2. 2 علم الفيزياء
يكت�سب االأطفال مزيداً من املعرفة العميقة  املتعلقة بعلم الفيزياء  – خ�سائ�س املواد واالأ�سياء.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .2 .2
م 3-2

مبالحظة اخل�سائ�س 
الفيزيائية للمواد 
واالأ�سياء وبحثها 

وو�سفها.

"هذا  والقول  ف�ستان  اإىل  • بالنظر 
كبري على هذه الدمية".

"ما  �سديقه  و�سوؤال  لونني  • مبزج 
اللون الذي تتوقع اأنه �سينتج من هذا 

املزيج؟".
ال�سكر  من  اأكرب  كمية  • بتحريك 
يف ال�ساي والقول "اأريد اأن اأجعله  

اأحلى".
بقوة   الكرة  "�ساأرمي  املعلمة  • باإخبار 

اأكرث حتى تذهب مل�سافة اأبعد هذه 
املرة".

قيادة  ت�ستطيع  "ال  �سديقه  • باإخبار 
ال�سيارة يف الرمل؛ لن  ت�سري يف 

الرمل".

مبالحظة اخل�سائ�س 
الفيزيائية للمواد 

واالأ�سياء وبحثها وو�سفها 
بالتف�سيل.

التي  ال�سخرة  باأن  املعلمة  • باإخبار 
ينظرون اإليها من خالل العد�سة 

املكربة  حتوي العديد من االألوان 
واحلفر والنتوءات، واأنها المعة يف 

بع�س االأماكن عندما تنظر اإليها من 
قرب، ولكنها لي�ست المعة اإذا نظرت 

اإليها من بعد.
ا�ستخدم  اأن  بعد  لزميله  • ي�سرح 
كوب مقيا�س ل�سكب كوب من املاء 
يف اأوعية خمتلفة ال�سكل    "تبدو 

اأكرث الأن �سكل الكاأ�س يختلف فقط. 
ولكنهما مت�ساويان".

�سنع  ميكنك  اأنه  • بالتو�سيح 
الثلج  عن طريق �سب املاء يف 

وعاء  املكعبات  ثم و�سعه يف جممد 
الثالجة .

مركز  يف  البكرة  نظام  • بتجربة  
العلوم  واإظهار تعجبه "انظروا! 

اأ�سحب هذا احلبل ويتحرك 
ال�سندوق!".

م م
2 .2 .2

م 3-2

مبالحظة وو�سف 
كيفية تغري اخل�سائ�س 

الفيزيائية للمواد 
واالأ�سياء.

باإظهار فهم اأّن  املقدار 
والكمية  تبقى ثابتة ما مل 
ي�سف اإليها اأو يوؤخذ منها 

�سيء، على الرغم من اأّن 
املظهر قد يتغري. 

م م
3 .2 .2

م 3-2

مبالحظة كيفية 
اإمكانية حترك االأ�سياء 
الفيزيائية غري احلية 

وو�سفها والتنبوؤ بها.

باإظهار فهم اأن املاء  ميكن 
اأن يظهر يف عدة اأ�سكال 

)�سلب و�سائل( واأنه 
قد ينتقل بني  هاتني 

احلالتني.
م م

4 .2 .2
م 3-2

با�ستك�ساف  كيف اأن 
ا�ستخدام  القوة بالدفع 

وال�سحب يوؤثر على طريقة 
حترك االأ�سياء.

2. 0 العلوم                                       م2-3      ) 4 -6 سنوات ( 
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2. 3 علم األحياء
يكت�سب االأطفال مزيداً من املعرفة العلمية الغنية  املتعلقة  بعلم االأحياء – خ�سائ�س الكائنات احلية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .2
م 3-2

بت�سنيف النباتات 
واحليوانات طبقاً 

خل�سائ�س فيزيائية 
حمددة واأكرث تف�سياًل.

فواكه  اإىل  الطعام  • ت�سنيف 
وخ�سروات بناء على وجود البذور 

فيها.
حتتاج  النباتات  باأن  •  بالتو�سيح  

للماء ول�سوء ال�سم�س لتنمو.
بفرا�سه  اأم�سك  الذي  �سديقه  • ب�سوؤال 

وو�سعها يف  قارورة " كيف �ستاأكل؟".
املاء  يف  يعي�س  ال�سمك  باأن  • بالتو�سيح 

الأنه يحتاج اإليه ليتنف�س.
مب�ساعدة  طائر  حياة   دورة  • بو�سف 

من املعلمة، �سارحاً اأنها تنتقل من 
بي�سة اإىل فرخ، ومن فرخ اإىل  طائر، 

ومن ثم ي�سع  الطائر مزيداً من 
البي�س الذي يتحول اإىل فراخ لتبداأ 

العملية من جديد.

بت�سنيف االأ�سياء اإىلكائنات 
حية وكائنات غري حية 

وذكر االأ�سباب الختياراتهم.

ال�سجرة  اأّن هذه  "اأعرف  • بالتو�سيح 
كائن حي، الأنها تنمو ".

تقدمي  ميكنك   "ال  �سديق  • باإخبار 
معكرونة لالأرنب. االأرنب يحتاج اإىل 
اخل�سروات،  االأرنب مير�س اإذا اأكل 

املعكرونة".
اجلمل  �سنام  "ي�ساعد  • بالتو�سيح 

على  بقائه على قيد احلياة يف 
ال�سحراء الأنه ي�ستطيع البقاء بدون 

ماء  فرتة زمنية طويلة".
"ال  منه  اأ�سغر  طفل  • باإخبار 
ت�ستطيع العي�س يف املاء الأنه ال 

يوجد لديك خيا�سيم".
املاء  يف  يعي�س  ال�سفدع  اأن  • يو�سح  

وهو �سغري، ولكنه ي�ستطيع العي�س 
على الياب�سة اأو على االأ�سجار عندما 

يكرب.
الفرا�سة. حياة  دورة  • ب�سرح 

م م
2 .3 .2

م 3-2

بت�سنيف االأ�سياء 
اإىلكائنات حية وكائنات 

غري حية و ذكر  بع�س 
االأ�سباب االأ�سا�سية 

الختياراتهم.

باإظهار  مزيد من الفهم 
اأّن العديد من الكائنات 

احلية تتطلب اأ�سياء خا�سة 
لتعي�س، ومنها نوع حمدد 

من الغذاء وامل�سكن. 
م م

3 .3 .2
م 3-2

بتحديد احلاجات 
االأ�سا�سية للحيوانات 

والنباتات.

باإظهار فهم باأّن النباتات 
واحليوانات لها خ�سائ�س 

حمددة ت�ساعدها  على 
العي�س.

م م
4 .3 .2

م 3-2

باإظهار فهم اأن 
احليوانات تعي�س يف 

مواطن خمتلفة لتلبية 
احتياجاتها املختلفة.

باإي�سال فهمهم باأّن مواطن 
الكائنات احلية  تتغري  تبعاً  

لنموها.

م م
5 .3 .2

م 3-2

باإظهار فهم لدورة 
احلياة ب�سرح كيفية منو 
الكائنات احلية وتغريها 

مع مرور الوقت.

باإظهار فهم لدورة احلياة 
التي تت�سمن الوالدة 

والنمو والتطور واالإجناب 
واملوت. 
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2. 4  علم البيئة
يكت�سب االأطفال مزيداً من املعرفة العلمية الغنية  املتعلقة بعلم البيئة – خ�سائ�س االأر�س والطبيعة.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .2
م 3-2

بتحديد خ�سائ�س بع�س 
املواد واالأج�سام الطبيعية 

وو�سفها.

مل�ساء  اإىل �سخور  ال�سخور  • بت�سنيف 
واأخرى خ�سنة .

وتغرب  ت�سرق   ال�سم�س  اأن  • بالتو�سيح 
كل يوم.

لياًل". يظهر  القمر  " اأن  • بالتو�سيح 
يف  بارداً  يكون  الطق�س  اأن  • بالتو�سيح 

ال�ستاء وغالباً ما ت�سقط االأمطار.
يف  املخلفات  برمي  �سديق  • بتذكري 
حاوية النفايات بداًل من تركها على 

االأر�س.
التدوير  الإعادة  القابلة  املواد  • بفرز 

مبفردهم.

بتحديد خ�سائ�س املواد 
واالأج�سام الطبيعية 
وو�سفها ومقارنتها.

بينما  جاف  الرتاب  اأّن  • بالتو�سيح 
الطني رطب.

ال�سخور  من  جمموعة  • برتتيب 
من االأكرب  اإىل االأ�سغر.

يتحرك  ال�سحاب  اأّن  • بالتو�سيح 
ويغري �سكله.

اأن  ي�ستطيع  ال  "ملاذا  املعلمة  • ب�سوؤال 
يرى القمر وال�سم�س يف نف�س الوقت 

يف اأحد االأيام".
املطر  بتوقف  رغبتهم  عن  • بالتعبري 

ليتمكنوا من اخلروج واللعب خارج 
الف�سل.

االأربعة  للف�سول  �سورة  • بر�سم 
ُتظهر اأحوال جوية خمتلفة والنا�س 

يلب�سون مالب�س خمتلفة تتنا�سب مع 
الف�سول.

التدوير  الإعادة  القابلة  املواد  • بفرز 
والقابلة بتحويلها   اإىل  �سماد.

تنظيف  اأثناء  ال�سنبور  • باإغالق 
اأ�سنانهم  للمحافظة على  املاء.

للمدر�سة    ماء  حافظة  • باإح�سار 
لتجنب رمي مزيد من  املخلفات.

م م
2 .4 .2

م 3-2

مبالحظة و�سرح بع�س 
من خ�سائ�س واأمناط 

االأج�سام يف ال�سماء 
مثل ال�سم�س والقمر 

والنجوم. 

باإظهار فهمهم خل�سائ�س 
واأمناط االأج�سام يف ال�سماء 

مثل ال�سم�س والقمر 
والنجوم وال�سحاب.

م م
3 .4 .2

م 3-2

مبناق�سة التغريات التي 
حت�سل على الطق�س 

وعلى الف�سول االأربعة.

بالتعرف على  اأحوال 
الطق�س  املختلفة والف�سول 

االأربعة وكيفية تاأثريها 
على لبا�سنا واأعمالنا.

م م
4 .4 .2

م 3-2

 باإظهار وعيهم باأهمية 
العناية بالبيئة.

 باملبادرة باالعتناء بالبيئة.
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3. 1 التعبير الفني
ي�سنع االأطفال اأعمالهم الفنية ويتذوقون اأعمال االآخرين الفنية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .1 .3
م 3-2

ب�سنع عمل فني  فيه 
كثري من التفا�سيل 

بحيث  ميكن التعرف 
عليه. 

ونافذتني. بباب  منزل  • بر�سم 
رمبا  ولكن  ذراعان  لهم   اأنا�س  • بر�سم 

بدون  اأكف  اأو اأ�سابع.
هذه  يف  االأخ�سر  "اأحب  • بالقول 

ال�سورة".
كاأنها  االأ�سجار  هذه  " تبدو  • بالقول 

حقيقية".
من  مزيج  با�ستخدام   �سورة  • بر�سم 
الر�سم بالفر�ساة  والتلوين باالأ�سابع.

جم�سماً  املعلمة  ت�سع  اأن  • بطلب 
من ال�سل�سال يف اخلارج ليجف حتى 

يتمكنوا من االحتفاظ به.
عندما  الأ�سرهم  �سورة  • بر�سم 

ي�سعرون باحلزن.
يومي  مالحظات  بدفرت  • باالحتفاظ 

للنبات حيث ير�سمون مالحظاتهم 
العلمية كل يوم.

اأحب  ال  "حقيقة  للمعلمة  • بالقول 
ال�سورة، ولكن اأخي يحبها".

كجمل  الر�سمة  تبدو  "ال  • بال�سرح 
حقيقي، الأن اجلمال احلقيقية اأكرب 

من ذلك، ولكن هذه هي الطريقة 
التي اأحب اأن اأر�سمها بها". 

ب�سنع عمل فني  فيه كثري 
من التفا�سيل وواقعي 

وميكن التعرف عليه.

وفم   واأذنني  بعينني  �سخ�س  • بر�سم 
واأنف و�سعر.

اأرجل  عدد  عن  املعلمة  • ب�سوؤال 
�سرطان البحر قبل ر�سمه يف ركن 

الفن.
�سورة،  اإىل  النظر  اأثناء  • بال�سرح، 

اأن  اأظن  ال  ولكني  االألوان  "اأحب 
الفاكهة تبدو فعاًل حقيقية".
االألوان  فَرا�ِسي  • با�ستخدام 

مبقا�سات خمتلفة اأثناء  التلوين 
ل�سنع تاأثريات خمتلفة.

االألوان   ختم  جانب  • با�ستخدام  
فقط لعمل طبعة خمتلفة.

يومياتهم  دفرت  يف  �سورة  • بر�سم 
تبني كيف ق�ست االأ�سرة عطلة نهاية 

االأ�سبوع.
�سديقهم  ر�سمة  اإىل  • بالنظر 

واإخباره باأنهم يحبون ال�سماء 
الزرقاء و يحبون طريقة ر�سمهم 

لل�سجرة.
االأعمال  يحبوا   مل  اإنهم  • بالقول  

الفنية يف املتحف الذي زاره الف�سل 
الأنه كان كله �سوراً الأ�سخا�س 

واأنهم كانوا يحبون اأن يروا �سوراً 
حليوانات  .

م م
2 .1 .3

م 3-2

بو�سف بع�س جوانب 
الفن واإبداء اآرائهم  

حولها. 

بو�سف بع�س جوانب الفن 
واإبداء اآرائهم  حولها مع 
اإبداء االأ�سباب التي تدعم 

هذه االآراء.
م م

3 .1 .3
م 3-2

با�ستخدام  مواد متنوعة 
ل�سنع عمل فني.

با�ستخدام مواد واأدوات 
وتقنيات متنوعة ل�سنع 

عمل فني.
م م

4 .1 .3
م 3-2

با�ستخدام  الفن طريقًة 
للتعبري عن اخلواطر 

وامل�ساعر  واملعارف.

با�ستخدام  الفن طريقًة 
للتعبري عن اخلواطر 

وامل�ساعر واملعارف واالأفكار.
م م

5 .1 .3
م 3-2

باإظهار تذوقهم  للفن 
ً وفهمهم باأنه ال يوجد 

هناك طريقة "�سائبة " 
اأو "خاطئة" ل�سنع عمل 

فني.

باإظهار  تذوقهم الأعمال 
االآخرين الفنية.
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3. 2 اللعب الدرامي
ي�ستك�سف االأطفال االأدوار واملواقف من خالل اللعب الدرامي، �سواء بذاتهم اأو مع االآخرين.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

 1 .2 .3
م 3-2

بلعب االأدوار الواقعية  
واالأدوار اخليالية.

حمبوبة  �سخ�سية  بكونه   • بالتظاهر 
لدى االآخرين.

يف  دور  لعب  يف    • باال�سرتاك 
جمموعة حيث يوؤدي كل طفل وظيفة  

فرد من اأفراد االأ�سرة، مبا فيها 
االأطفال واحليوانات االأليفة )اإذا كان 

ذلك ينطبق عليها(.
طفل  اأنت  "ال،  لزميله  • بالقول 

"  اإوا اإوا " فقط!". �سغري. قل 
الذي  ما  الأ�سدقائه  • بال�سرح  

�سيحدث بعد ذلك يف الق�سة  حتى 
يتمكنوا من متثيله.

حتى  ماًء  ال�ساي  اإبريق  • مبلء  
يقدموه الأ�سدقائهم  اأثناء زيارة 

االأ�سدقاء لهم يف البيت.
للح�سول  الفن  ركن  اإىل  • بالذهاب 
على فر�ساة تلوين ال�ستخدامها ع�سا 
اأثناء اأداء �سخ�سية االأمرية ال�ساحرة. 

والذهاب اإىل ركن القراءة للح�سول 
على ق�سة.

منك؛  غا�سباً  "ل�ست  �سديقه  • باإخبار 
كنت  اأمثل".

نلهو   "دعنا  اأقرانه  الأحد  • بالقول 
ومنرح ونطري.  دعنا  منثل باأننا 

طيور".

بلعب االأدوار املاألوفة يف 
حياتهم وحياة االآخرين، 

وكذلك  االأدوار غري 
املاألوفة يف  الواقع واخليال 

)اأحياناً من الثقافات 
املختلفة التي �سبق اأن 
ناق�سوها يف الف�سل(.

من  �سخ�سية  بكونه  • بالتظاهر 
الق�سة اجلديدة التي ال يعرف 

االأطفال حتى االآن نهايتها.
ال�سمك  ل�سيد  بذهابهم  • بالتظاهر 

يف اجلليد، بعد اأن در�سوا عن 
االأ�سكيمو.

ورق  من  �سندوق  يف  • باجللو�س 
مقوى والتظاهر باأنه �سيارة.

قولهم  و  الطاولة  حتت  • باجللو�س 
باأنهم  يجل�سون داخل املنزل.

اأحد  مع  م�ساجرة  بوقوع  • بالتظاهر 
االأ�سدقاء وا�ستك�ساف اإمكانيات حل 

النزاع.
وهن   اأمهاتهم  �سخ�سية  • بتقم�س 

يعدن  للمنزل  مبولود جديد.
بيتنا!"  يف  اأ�سد  "هناك  • بالقول 

وعندما ت�ساأله املعلمة "هل هو اأ�سد 
حقيقي؟"يجيب "ال! اإنه لعبة".

معينة  �سخ�سية   بكونه  • بالتظاهر 
ويقراأ �سطوراً من م�سرحية عن 

الدجاجة احلمراء ال�سغرية.

م م
2 .2 .3

م 3-2

بتقدمي التوجيهات 
لالأقران خالل 

�سيناريوهات اللعب 
الدرامي.

ب�سنع االأطقم غري املكلفة 
واملالب�س غري احلقيقية 

اأثناء اللعب  الدرامي.

م م
 3 .2 .3

م 3-2

با�ستخدام  املالب�س  
وملحقاتها جلعل احلوار 

اأكرث واقعية.

با�ستك�ساف االأفكار 
واخلواطر والعواطف من 

خالل حواريات اللعب 
الدرامي.

م م
4 .2 .3

م 3-2

بالتمييز بني الواقع 
واخليال.

بالتمييز بني الواقع 
واخليال.

م م
 5 .2 .3

م 3-2

باأداء  دور تختاره له 
املعلمة.

باأداء م�سهد  توجيهي؛ 
متظاهرين بكونهم 

�سخ�سية معينة و م�ساركني 
يف جتارب حمددة  م�سبقاً 

ويقراأون من ن�س مكتوب. 

3. 0 الفنون اإلبداعية                         م2-3      ) 4 -6 سنوات (
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3. 3 األناشيد 
يظهر االأطفال مزيداً من  التذوق لالأنا�سيد.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .3 .3
م 3-2

بامل�ساركة يف االأنا�سيد 
والتحدث عنها.

ت�سفها  التي  االأحداث  عن  • بالتحدث 
االأن�سودة.

جديدة. اأنا�سيد  يف  • بامل�ساركة 
ين�سدون  اأقرانه عندما  اإىل  • االن�سمام 

بعفوية  "يا اأطفال يا حلوين ا�سربوا 
احلليب".

وزن  على  بهم  خا�سة  كلمات  • بتاأليف  
حلن ماألوف.

�سهل. وحلن  كلمات  • بتاأليف 
حمددة  اأوقات  يف  اجلر�س  • بقرع 

ومنا�سبة اأثناء االأن�سودة. 

باال�ستمتاع باالأنا�سيد حتى 
واإن مل ي�سرتكوا فيها 

ب�سفة مبا�سرة.

وهو  االأ�سدقاء  الأحد  • باال�ستماع 
ين�سد، والت�سفيق بعدها.

مع    الوطني  الن�سيد  كلمات  • باإن�ساد 
طالب الف�سل.

دون   االآخر  تلو  واحد  اأن�سودة   • باأداء 
حدوث  تخليط اأو ارتباك.

"تك  بلحن  الدف  على  • بال�سرب 
تك"، بينما ي�سرب عليه طفل اآخر 

بلحن."تك تك تاك".
هو  الوطني  الن�سيد  باأن  • بالتو�سيح 

ن�سيد  يعرب عن حبهم لوطنهم. 

م م
2 .3 .3

م 3-2

باإن�ساد اأنا�سيد ذات 
مقاطع متعددة 

بكاملها اأو مقطع 
منها،  مبفردهم  اأو مع 

جمموعة.

بتذكر كلمات واأحلان 
العديد من االأنا�سيد 

املختلفة.

م م
3 .3 .3

م 3-2

بتاأليف االأنا�سيد 
واالأحلان واالإيقاعات.

 بالتدرب على اأداء م�سهد 
واحد يف  ن�ساط اأن�سودة 

جماعية بينما يوؤدي 
االآخرون م�ساهد خمتلفة.

م م
4 .3 .3

م 3-2

بالتعبري عن تذوقهم 
لالأنا�سيد املختلفة 

ومعانيها.
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3. 4 الحركات التعبيرية
ي�سارك االأطفال يف احلركات التعبريية ويبداأون بتذوقها، وي�ستك�سفون طرقاً للتعبري عن اأحا�سي�سهم واأفكارهم عن طريق احلركة.

4. 0 التقنية
يظهر االأطفال وعياً وفهما للتقنية يف حياتهم اليومية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .4 .3
م 3-2

با�ستخدام  احلركة مع 
االأ�سوات اأو بدونها  

للتعبري عن   م�ساعرهم.

االإيقاع بطريقة حيوية  • بالتحرك مع 
ون�سطة كالقفز وتخطي احلواجز.

بطريقة  اأبطاأ  اإيقاع  مع  • بالتحرك 
اأبطاأ واأكرث منهجية.

نف�سه  حول  يدور  طفل  • مب�ساهدة 
ومن ثم يفعل ال�سيء نف�سه.

اأقرانه. مع  باإيقاع  • بالت�سفيق 

مبتابعة  �سل�سلة من  
احلركات ترافقها  اأنا�سيد .   

�سل�سلة  يف  جمموعة  مع  • بامل�ساركة 
من احلركات التي خططوا لها 

وتعلموها.
احلركات  من  جمموعة  • بعر�س 

املخطط لها للمعلمة يف امللعب اأثناء 
الف�سحة.

م م
2 .4 .3

م 3-2

بتقليد  االآخرين واتباع 
حركاتهم 

بابتكار �سل�سلة من 
احلركات اخلا�سة بهم مع 

اأنا�سيد م�ساحبة اأو بدونها.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

 �سيقوم  االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

 �سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
م م

1 .0 .4
م 3-2

بالتعرف على  بع�س   
اأنواع التقنيات املختلفة 

واملاألوفة، ويبدون 
ارتياحاً لها.

وفيه  هاتف  لديها  "اأمي  • بالقول: 
الكثري من االأن�سطة".

اأو  �سخ�سي  حا�سب  اإىل  • باالإ�سارة 
حممول.

�سا�سة  له   برنامج على جهاز  • باختيار 
تعمل باللم�س.

بتحديد اأنواع التقنيات 
املختلفة طبقاً لوظائفها. 

ي�ستخدم   احلا�سوب   باأن  • بالتو�سيح 
يف العمل واللعب.

ي�ستخدم   الهاتف  باأن  • بالتو�سيح 
للعب ولالت�سال  باالأمهات.

م�ساألة   حلل   احلا�سبة  • با�ستخدام  
جمع.

برنامج  الختيار  الفاأرة  • با�ستخدام  
على �سطح مكتب  احلا�سوب.

تعمل  �سا�سة  له  جهاز  • بت�سغيل 
باللم�س.

م م
2 .0 .4

م 3-2

با�ستخدام  التقنيات 
املاألوفة  مبفردهم.

با�ستخدام  العديد من  
التقنيات املختلفة )يف حال 

توفرها(  يف العديد  من 
االأغرا�س.

3. 0 الفنون اإلبداعية                         م2-3      ) 4 -6 سنوات (
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فهمهم  لتطوير  با�ستمرار  لالأطفال  متنوعة  مواد  توفري   .1
باأ�سكال  املكعبات  املثال؛  �سبيل  )على  التدريبية  ومهاراتهم  الريا�سي 
واأحجام خمتلفة، واأدوات القيا�س، واأنواع من العنا�سر لغر�س الفرز 

والت�سنيف، واأوراق الر�سوم البيانية ، اإلخ(.
العد خالل  ي�ستخدم فيها  اأن  التي ميكن  الفر�س  اال�ستفادة  من   .2

اليوم الدرا�سي.
3. اال�ستفادة من العديد من الفر�س للحديث عن املفاهيم الريا�سية 
والتدرب على املهارات الريا�سية خالل اليوم الدرا�سي. احلديث، على 
�سبيل املثال، عن اجلدول اليومي، والطلب من االأطفال اأن ي�سطفوا 
لوقت الوجبة ح�سب طولهم، والطلب  من االأطفال اأن يحددوا االأرقام 

التي تظهر يف كتاب ما، وهكذا.
وت�سجيع  بها  واللعب  االأمناط  ل�سنع  لالأطفال  فر�ٍس  توفري   .4
�سمنها  ومن  اليومية،  حياتهم  يف  االأمناط  معرفة  على  االأطفال 

اأمناط االأحداث.

5. توفري فر�س ومواد كثرية لالأطفال ال�ستك�ساف وممار�سة القيا�س 
ي ميزاناً بكفتني وقطع االأوزان  ومفاهيم الوزن. على �سبيل املثال: وفرِّ

احلديدية ثم ِزيِن بع�س املواد العادية املوجودة يف الف�سل.
وت�سجيع  البيئة  يف  االأبعاد  وثالثية  ثنائية  االأ�سكال  عن  التحدث   .6
االأطفال على مقارنة االأ�سكال ثنائية وثالثية االأبعاد وا�ستك�سافها كما 

تظهر يف البيئة.
واإظهار  البيانية.  ر�سومهم  الإعداد  لالأطفال  ومواد  فر�س  توفري   .7
اأن  منهم  والطلب  لبياناتهم،  االأطفال  متثيل  بطريقة  االهتمام 

ي�سرحوا ر�سومهم البيانية.
لت�سجيع  الريا�سية  املفاهيم  عن  طبيعي  وب�سكل  مراراً  التحدث   .8
االأطفال على ممار�سة الريا�سيات يف حياتهم اليومية. والتحدث من 
خالل بع�س العمليات الريا�سية املي�سرة حتى ي�سمع االأطفال طريقة 

ا�ستخدام  الريا�سيات يف  مواقف حياتهم اليومية.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 إلى 6 سنوات

الرياضيات

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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وال�سوؤال،  املالحظة،  العلمي:  اال�ستق�ساء  طريقة  االأطفال  تعليم   .1
والتنبوؤ، والتجربة، وجمع البيانات وت�سنيفها وا�ستخال�س النتائج.

من  فيها  يجري  وما  الطبيعة  مالحظة  على  االأطفال  ت�سجيع   .2
مالحظاتهم  يف  للتاأمل  ووقٍت  لالأطفال  فر�س  وتوفري  اأحداث. 

والتحدث عنها وتدوين مالحظاتهم عليها.
اإ�سرتاتيجيات  ومنذجة  االأ�سئلة،  طرح  على  االأطفال  ت�سجيع   .3
متنوعة الكت�ساف املعلومات اجلديدة، مثل البحث يف الكتب، ومقابلة 

وهكذا. التجارب،  واختبار  وت�سميم  "خبري" ما، 
واإ�سراك  ال�سببية،  العالقات  يف  التفكري  على  االأطفال  ت�سجيع   .4
االأطفال يف حمادثات "اإذا.......ف�سيحدث". ا�ساأيل، على �سبيل املثال، 
ماذا  راأيك،   يف  الليلة،   هذه  اخلارج  يف  ال�سل�سال  هذا  تركت  "اإذا 

�سيحدث له؟".
وتو�سيح  ومغذية،  ب�سيطة  طبخ   م�ساريع  يف  االأطفال  اإ�سراك   .5

ال�سلب،  ال�سائل،  الذوبان،  التجمد،  )مثل  املدَرَكة  العلمية  املفاهيم 
اإلخ(.

6. توفري مواد وكتب يف ركن االكت�ساف العلمي تعك�س ما يتعلمه ويهتم 
اأ�سياء ي�ساركون بها يف ركن  به االأطفال. وال�سماح لالأطفال باإح�سار 
باال�ستق�ساء  واملبادرة  بالعلوم  اهتمامهم  لت�سجيع  العلمي  االكت�ساف 

العلمي.
البيئة  يف  والنباتات  احليوانات  ملالحظة  لالأطفال  فر�ٍس  توفري   .7
اإىل  خططي  املثال:  �سبيل  على  منها.  والتعلم  الطبيعية  اأو  ال�سفية 
األيفة  بحيوانات  واحتفظي  البحر،  �ساطئ  اإىل  اأو  احليوان  حديقة 

مالئمة يف املدر�سة  ي�ستطيع االأطفال زيارتها واالعتناء بها. 
8. اإ�سراك االأطفال يف اأن�سطة وتفاعالت تقودهم اإىل التفكري يف كيف 

تعي�س الكائنات، وكيف تنمو وتتغري ومتوت.
البيئة  اأن�سطة عن  واإ�سراكهم يف  لهم  والتو�سيح  ال�سرح لالأطفال   .9

وما الذي ي�ستطيع النا�س فعله للمحافظة عليها.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 إلى 6 سنوات

العلوم

العمليات املعرفية واملعلومات العامة
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1. ت�سجيع االأطفال على ا�ستك�ساف اإبداعاتهم  من خالل توفري فر�س 
ومواد متنوعة ليعربوا بها عن اأنف�سهم.

2. الطلب من االأطفال اأن يتحدثوا عن اأعمالهم الفنية وتعبرياتهم 
واإيجابية  مفتوحة  اال�سرتاك يف حمادثة  على  ت�سجيعهم  االإبداعية. 

عن اأعمال االأطفال الفنية و تعبرياتهم االإبداعية.
3. توفري فر�ٍس ومواد متنوعة لالأطفال للتعبري عن اأنف�سهم بطرق 

اإبداعية متنوعة، ومنها الفنية وامل�سرحية واحلركية، وهكذا.
درامي  متثيلي  لعب  يف   للم�ساركة  لالأطفال  ووقٍت  فر�ٍس  توفري   .4

من اختيارهم.
5. عر�س مناذج  متعددة من االأ�ساليب الفنية املختلفة على االأطفال 

وت�سجيعهم على جتربة االأ�ساليب املختلفة يف تعبريهم الفني. 

6. اإ�سراك االأطفال يف اأن�سطة تدعو اإىل التفكري يف كيفية  ا�ستخدام  
التوا�سل  )اأي  اليومية  احلياة  يف  باإيجابية  املختلفة  التقنية  اأنواع 
اإىل  بال�سفر  للنا�س  وال�سماح  ج�سدياً،  املعوقني  م�ساعدة  االأحبة،  مع 

االأماكن باأمان(.
7. مراقبة جودة ونوعية تفاعل االأطفال مع و�سائط التقنية واألعاب 
الكمبيوتر ل�سمان و�سول االأطفال فقط اإىل الربامج عالية اجلودة 

واخلالية من العنف والر�سائل ال�سلبية االأخرى.
وتقدمي  للتقنية  ا�ستخدامهم  اأثناء  بفاعلية  االأطفال  م�ساركة   .8

اأمنوذج لال�ستخدام امل�سوؤول للتقنية.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 إلى 6 سنوات

الفنون اإلبداعية والتقنية

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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الوطنية والدراسات 
االجتماعية

يتناول معيار الوطنية والدرا�سات االجتماعية االجتاهات واملهارات التي ينبغي اأن يكت�سبها االأطفال اأثناء منوهم يف جمتمع 
اململكة العربية ال�سعودية، ومع منو االأطفال وتطورهم اجتماعياً يزداد اهتمامهم وحاجتهم لفهم موقعهم يف املجتمع، ويف 
ا مبالحظة مهام وم�سوؤوليات الفئات االأخرى  الوقت الذي يبداأ فيه االأطفال االإح�سا�س بهويتهم الذاتية، فاإنهم يبدوؤون اأي�سً
يف املجتمع، وكيف يعملون ويتاآلفون فيما بينهم، ومن ثم يتطور لديهم االإح�سا�س بهوية اجلماعة، وهذا ما ينبغي دعمه لدى 

االأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية؛ الرتباطه ال�سديد بهويتهم وثقافتهم العربية.
ا باالجتاهات التي يطورها االأطفال،  وعلى غرار نهج التعلم؛ فاإن معيار الوطنية  والدرا�سات االجتماعية يويل اهتماًما خا�سً

واهتماًما كبرًيا مبعارفهم التاريخية والثقافية ومهاراتهم  احلياتية يف جمتمعهم.
ويت�سمن هذا املعيار عدة مهارات ُت�سهم يف حتقيق هذا الهدف كاالأحداث التاريخية الهامة، وال�سخ�سيات الوطنية البارزة، 

وجغرافية الوطن، واملوروثات الثقافية، وفهم حقوق ال�سخ�س وم�سوؤولياته واالإح�سا�س بعامل  مرور الزمن.
وينق�سم هذا املعيار اإىلاأربعة م�سارات رئي�سة: االإح�سا�س باالنتماء للمجتمع، والتاريخ والثقافة، وجغرافية الوطن واالقت�ساد.

نهج التعلم

تقدمي

التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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يتناول هذا امل�سار االإح�سا�س بهوية اجلماعة ذات ال�سلة بثقافة واأماكن معينة، والتي يطورها االأطفال ويبداأون بت�سكيلها 
اإح�سا�سهم بذواتهم،  الذي ت�سبح هذه اخل�سائ�س مكوًنا هاًما من  الوقت  بها  يف  وُيظهرون تقديًرا خل�سائ�سها، ويعتزون 
الذي يتطور الحًقا لي�سبح اإح�سا�ًسا باملواطنة يف اململكة العربية ال�سعودية، وينق�سم هذا امل�سار اإىل م�سارين فرعيني وهما: 

الهوية واملواطنة.
النقاط املحورية:

املجموعة. •  هوية 
والقواعد. باالأنظمة  •  االلتزام 

الوطنية. املمار�سات  يف  •  امل�ساركة 

يتناول هذا امل�سار معرفة االأطفال باملنطقة اجلغرافية التي يعي�سون فيها. ويركز ب�سكل كبري على معرفة اململكة العربية 
ال�سعودية وخ�سائ�سها وحدودها ومواردها واالأبنية الواقعة يف حميطهم املبا�سر )م�سجد، مدر�سة، مكتبة اإلخ(، وتتو�سع هذه 
اإىل م�سارين  امل�سار  ال�سعودية من العامل. وينق�سم هذا  اململكة العربية  اإىل فهم عام ملنطقة اخلليج العربي وموقع  املعرفة 

فرعيني هما: املعرفة اجلغرافية واملوارد الطبيعية.
النقاط حم�رية:

•  اجلغرافيا.
الطبيعية. •  املوارد 

ويركز هذا امل�سار على معرفة االأحداث التاريخية، واالأن�سطة االإن�سانية، واملوروث الثقايف املرتبط باملجتمع ال�سعودي، �سواء 
اأكان يف احلا�سر اأم يف املا�سي. وينق�سم هذا امل�سار اإىل م�سارين فرعيني وهما: التاريخ، واملوروث الثقايف.

النقاط حم�رية:
واحلا�سر. املا�سي  بني  التمييز  خالل  من  وذلك  الزمن  مرور  عامل  •  فهم 

التاريخية. •  االأحداث 
الثقايف. •  املوروث 

أوًلا: اإلحساس باالنتماء للمجتمع:

جغرافية الوطن

التاريخ والثقافة

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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يتناول هذا امل�سار معرفة االأطفال وفهمهم ملكان ال�سوق وبع�س املبادئ االقت�سادية، وينق�سم هذا امل�سار اإىل م�سارين فرعيني 
هما:  النظم االقت�سادية والقوى العاملة،  والتبادل.

النقاط حم�رية:
والطلب. •  العر�س 

واخلدمات. ال�سلع  •  تبادل 
العمالت. •  ا�ستخدام 

خالفا للمعايري التي �سبق مناق�ستها يف هذه الوثيقة، فاإن املوؤ�سرات واالأمثلة لهذا املعيار ترتكز على فئتني عمريتني فقط 
بريا�س  الطفل  بالتحاق  املوؤ�سرات  هذه  ويرتبط ظهور  يقاربه(  ما  اأو  �سنوات   6 - عمر  يقاربه  ما  اأو  �سنوات   4 )عمر  هما: 
االأطفال ولو ل�سنة واحدة على االأقل، كما اأن تطوير م�ساعر املواطنة ُيعدُّ هدًفا عاًما لالأطفال يف هذا العمر؛ لذا فاإنه ت�سُعب 
مالحظة التقدم يف املعيار �سنة بعد �سنة، واإمنا يظهر اأكرث و�سوحا خالل جميع �سنوات ريا�س االأطفال، لهذه االأ�سباب، مل 
يتم حتديد موؤ�سرات لكل فئة عمرية، واإمنا عر�ست يف �سريحتني  كبريتني لتعك�س املهارات املبكرة جًدا )يف عمر 4 �سنوات - 6 

�سنوات(.

للوالدين �ساأن كبري يف تعزيز انتماء االأطفال ملجتمعهم وثقافة وطنهم )اململكة العربية ال�سعودية( وذلك من خالل املمار�سات 
التالية:

املجتمع. هذا  وما�سي  ما�سيهم  عن  الق�س�س  و�سرد  ال�سعودي  جمتمعهم  عن  اأطفالهم  مع  •  التحدث 
اجلارية. واالأحداث  الثقايف  كاملوروث  اململكة  يف  الهامة  اجلوانب  عن  •  التحدث 

التقليدية(. االأطعمة  الوطنية-  )االحتفاالت  الثقايف  املوروث  يف  بامل�ساركة  لالأطفال  •  ال�سماح 
ي�سهم يف  االأقارب واجلريان(. مما  زيارة  اأ�سواق- م�ساجد-   بامل�ساركة يف اخلروج للمجتمع )رحالت-  •  ال�سماح لالأطفال 

     تعزيز معرفتهم مبجتمعهم وتاريخ وطنهم.

االقتصاد

الفئات العمرية المستهدفة بالوثيقة

عمر ما قبل السنوات األربع األولى/ مسؤولية الوالدين

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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1. 1 الهوية
يطور االأطفال اإح�سا�ساً بذواتهم داخل املجتمع.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .1
م 1

الرو�سة.بتعريف اأنف�سهم بو�سفهم جزءاً من جمموعة. يف  يدر�سون  باأنهم  االآخرين  • باإخبار 
املدينة. من  اآخر  جزء  يف  يعي�س  ل�سخ�س  حّيهم  من  جزء  • بو�سف 
اأ�سرهم. اأفراد  واأ�سماء  اآبائهم،  واأ�سماء  باأ�سمائهم  االآخرين  • باإخبار 

�سعوديون. باأنهم  للمدر�سة  زائر  • باإخبار 
"اأنا  قبيل  من  بتعليقات  االإ�سالمي  للدين  انتمائهم  عن  • بالتعبري 

م�سلم" و " ديننا االإ�سالم" و "القراآن كتابنا الكرمي".
ال�سف. دخول  عليكم" عند  "ال�سالم  • بقول 

الدرامي. اللعب  ركن  يف  الطبيب  �سخ�سية  • بتقم�س 
�سالمتهم. على  املحافظة  يف  ت�ساعد  ال�سرطة  اأّن  • بالتو�سيح  

ال�سف. ملعلمة  باحرتام  • بالتحدث 
القراآن. لغة  هي  العربية  اللغة  باأّن  معلمتهم  • باإخبار 

يتحدثون  واأنهم  عرب  باأنهم  احلوارات  اأثناء  اأ�سدقائهم  • باإخبار 
العربية.

و
2 .1 .1

م 1

بتعريف اأنف�سهم بو�سفهم م�سلمني ويرون هذا انتماًء اإيجابياً. 

و
3 .1 .1

م 1

باإظهار فهمهم لبع�س الوظائف وال�سخ�سيات املهمة يف املجتمع.

1. 0 اإلحساس باالنتماء للمجتمع          م 1      ) 3-4 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 2 المواطنة
يطور االأطفال مزيداً من الفهم حول كيفية تعامل املجتمعات بع�سها مع بع�س.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .1
م 1

بالبدء يف فهم وتقبل اأن اأع�ساء املجموعة لهم حقوق وعليهم 
م�سوؤوليات.

وقت  حان  باأنه  املعلمة  تعلن  عندما  اأماكنها  اإىل  االألعاب  • باإعادة 
التنظيف.

الوجبة. بعد  التنظيف  يف  املعلمة  م�ساعدة  • بعر�س 
ينتهوا  حتى  قليلة  دقائق  ينتظر  اأن  االأ�سدقاء  اأحد  من  • بالطلب 

من اللعب قبل اأن ي�سركوهم يف لعبتهم.
اهلل  عبد  واأن  بالر�سم  ماهرة  �َسَحر  باأن  الرعاية  مقدمة  • باإخبار 

يعرف الكثري من االأنا�سيد
الدرا�سي. الف�سل  بقواعد  ب  • بااللتزام 

الذين  لالأطفال  املعلمة  و�سعتها  التي  املرور  بقواعد  • بااللتزام 
ي�ستخدمون الدراجة ثالثية العجالت يف ملعب الرو�سة.

الف�سل  وزمالء  املعلمة  مع  ال�سباح  يف  الوطني  الن�سيد  • باأداء 
االآخرين.

الرو�سة. حديقة  يف  االأ�سجار  زرع  يف  الف�سل  مع  • بامل�ساركة 
امللك. �سورة  على  • بالتعرف 

الدرامي. التمثيل  ن�ساط  من  جزءاً  بو�سفها  بالعملة  • باللعب 
واهتمام. بعناية  الرو�سة  اأدوات  مع  • بالتعامل 

وجباتهم. بقايا  • بتنظيف 
زاروها. مدينة  • بت�سمية 

واملدينة  املكرمة  مكة  املقد�سة:  املدن  واعتزاز عن  بفخر  • بالتحدث 
املنورة.

منزلهم. اأنها  على  ي�سفونها  �سورة  • بر�سم 

و
2 .2 .1

م1

باإظهار فهمهم باأن اال�سخا�س املختلفني يف اجلن�س ويتكلمون لغات 
خمتلفة لديهم قدرات خمتلفة.

و
3 .2 .1

م 1

بالبدء يف اإظهار تقديرهم وتعاونهم من اأجل االلتزام باالأنظمة 
والقواعد، وال�سيما فيما يتعلق بقواعد الف�سل واملنزل.

و
4 .2 .1

م 1

بالبدء يف اأن�سطة بناء املواطنة مثل اأداء الن�سيد الوطني واال�سرتاك 
يف االحتفاالت الوطنية.

و
5 .2 .1

م 1

بالبدء مبعرفة بع�س املعلومات املهمة عن اململكة.

و
6 .2 .1

م 1

بالبدء باإظهار املواطنة من خالل �سلوكهم.

و
7 .2 .1

م 1

باإظهار وعيهم   ملعنى العي�س يف دولة معينة.

1. 0 اإلحساس باالنتماء للمجتمع        م 1      ) 3-4 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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2. 1 التاريخ
يطور االأطفال مزيداً من الفهم   لعامل  مرور الزمن واأحداث املا�سي.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .2
م 1

بت�سل�سل.باإظهار فهمهم لت�سل�سل االأحداث. ما  ق�سة  �سور  • برتتيب 
ماألوفة. يومية  عادات  • بو�سف 

�سيكون. ومتى  الف�سحة  وقت  عن  معلمتهم  • ب�سوؤال 
ذلك؟". بعد  �سنفعله  الذي  "ما  املعلمة  • ب�سوؤال 

وغداً. واأم�س،  اليوم،  مثل  كلمات  • با�ستخدام 
اأكرب". عندما  معلماً  اأ�سبح  اأن  " اأريد  • بالقول 

عائلتهم. مع  بها  قاموا  رحلة  عن  • باحلديث 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  توحيد  عن  لق�سة  باهتمام  • باالإن�سات 

ال�سابقني.  ال�سعودية  وملوك  احلايل  امللك  عن  اأ�سئلة  • بطرح 
كانوا  عندما  حياتهم  عن  باإخبارهم  واالأمهات  االآباء  من  • بالطلب 

�سغاراً.
والديهم  �سمعوا  وطنية  تاريخية   اأحداث  عن  معلمتهم  • باإخبار 

يتناق�سون حولها.
الدرامي. اللعب  ركن  يف  الف�سائية  �سلطان  االأمري  رحلة  • بتمثيل 

املوا�سالت  وو�سائل  قدمية  �سيارات  �سكل  على  بنماذج  • باللعب 
االأخرى القدمية مثل اجلمل.

تاريخي. ق�سر  عن  اأحجية  • برتكيب 
الورقية،  العجينة  اأو  املكعبات  قطع  من  م�سهور  م�سجد  • ببناء 

مثل امل�سجد احلرام.

و
2 .1 .2

م 1

باالإ�سارة اإىل الزمن يف بع�س االأحيان اأثناء احلديث عن االأحداث. 

و
3 .1 .2

م 1

بتذكر بع�س اأحداث املا�سي القريب وجتاربه.

و
4 .1 .2

م 1

باالإن�سات باهتمام للق�س�س التي تتحدث عن املا�سي.

و
5 .1 .2

م 1

باإظهار وعيهم ببع�س اأحداث الدولة املهمة، على الرغم من اأّن 
فهمهم ومعرفتهم عن االأحداث قد يكون حمدوداً.

و
6 .1 .2

م 1

باإظهار اهتمامهم باملعامل التاريخية الوطنية.

 

2. 0 التاريخ والثقافة                             م 1      ) 3-4 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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2. 2 الموروث الثقافي
يطور االأطفال مزيداً من الفهم والرثوة املعرفية حول املوروث الثقايف يف اململكة العربية ال�سعودية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .2
م 1

الدرامي.باإظهار اهتمامهم وحما�سهم للب�س الزي ال�سعودي التقليدي. اللعب  ركن  يف  املتوفرة  التقليدية  املالب�س  • بلب�س 
الرو�سة  اإىل  بها  والذهاب  ال�سعودية  التقلدية  املالب�س  • بلب�س 

كلما اأمكن ذلك مثل اليوم الوطني.
لياأخذوه  القراءة  ركن  من  الزفاف  مالب�س  عن  كتاب  • باختيار 

معهم للمنزل.
يف  يتناولونه  الذي  املف�سل  التقليدي  طبقهم  عن  �سديق  • باإخبار 

املنزل.
يف  )�سعبية(  تقليدية  وجبة  اإعداد  حول  طبخ  بن�ساط  • باال�ستمتاع 

مطبخ الرو�سة.
اأقرانهم. مع  ال�سعبية  التقليدية  االألعاب  ببع�س  • باال�سرتاك 

اأ�سرهم. مع  يلعبونها  )�سعبية(  تقليدية  لعبة  • بو�سف 
يف  االأ�سرة  تناولتها  التي  واملاأكوالت  احللويات  عن  �سديق  • باإخبار 

االحتفال بعيدي الفطر واالأ�سحى .
بالعيد. االأ�سرة  احتفال  كيفية  عن  املعلمة  • باإخبار 

و
2 .2 .2

م 1

با�ستك�ساف بع�س اأطباق الطعام التقليدية ومكوناتها.

و
3 .2 .2

م 1

باإظهار اهتمامهم ببع�س   اأنواع الريا�سة واالألعاب 
التقليديةال�سعبية.

و
4 .2 .2

م 1

باإظهار فهمهم لبع�س االحتفاالت املهمة التي تقيمها اململكة 
العربية ال�سعودية.

2. 0 التاريخ والثقافة                              م 1    ) 3-4 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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3. 1 المعرفة الجغرافية
يطور االأطفال مزيداً من املعرفة والفهم عن جغرافية جمتمعهم املحلي وكذلك عن جغرافية اململكة العربية ال�سعودية.

3. 2 الموارد الطبيعية
يطور االأطفال مزيداً من الفهم والرثوة املعرفية عن املوارد الطبيعية للمملكة العربية ال�سعودية.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1  .3
م 1

الدرامي.باإظهار اهتمامهم ببع�س اجلوانب اجلغرافية يف املنطقة املحلية. اللعب  ركن  يف  مدينتهم  خريطة  اإىل  • بالنظر 
مدينتهم. با�سم  املعلمة  • باإخبار 

من  جزءاً  ب�سفتها  الدرامي  اللعب  ركن  يف  �ستوية  مالب�س  • بلب�س 
در�س عن منطقة ع�سري.

اململكة. ت�ساري�س  خريطة  اإىل  املكربة  بالعد�سة  • بالنظر 
الرمال. �سندوق  يف  اللعب  عند  الرمل  من  جبل  • ببناء 

ال�سحراء. يف  تعي�س  التي  احليوانات  عن  • باحلديث 
جمل. �سكل  على  بدمية  • باللعب 

و
2 .1  .3

م 1

باإظهار وعيهم بتنوع  املناخ  يف اأنحاء الدولة. 

و
3 .1  .3

م 1

بامل�ساركة يف اأن�سطة ا�ستك�ساف الت�ساري�س ) الطبوغرافيا(.

و
4 .1  .3 

م 1

باإظهار معرفتهم ببع�س املعلومات التي تتحدث عن ال�سحراء.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .3
م 1

با�ستك�ساف معلومات عن  بع�س املوارد الطبيعية  يف اململكة، ومنها 
البرتول واملعادن والتمر.

البرتول. اإنتاج  عن  لكتاب  باهتمام  • باالإن�سات 
تو�سيحية  و�سيلة  لهم  تعر�س  وهي  بحما�س  املعلمة  • مب�ساهدة 

حول قطف التمور.
�سرح  اأثناء  الف�سل  زمالء  مع  التمر   باأكل  بحما�س  •  بامل�ساركة 

در�س عن الطعام التقليدي.
واخليول. اجلمال  عن  لق�سة  • باال�ستماع 

. اململكة  يف  املهمة  احليوانات  عن  تو�سيل  لعبة  • بلعب 

و
2 .2 .3

م 1

باإظهار معرفة ببع�س احليوانات املهمة  يف اململكة العربية 
ال�سعودية. 

3. 0 الجغرافيا                                       م 1      ) 3-4 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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4. 1 النظم االقتصادية والقوى العاملة
يطور االأطفال فهماً متزايداً للرتابط االقت�سادي بني النا�س وكيفية م�ساركتهم يف العمل معاً لتطوير واإنتاج وتوزيع وا�ستهالك ال�سلع والقيام 

باخلدمات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

4. 2 التبادل
يطور االأطفال  فهماً متزايداً للتبادل االقت�سادي وا�ستخدام العمالت للح�سول على ال�سلع واخلدمات.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .4
م 1

 بالتعرف على العديد ممن يقدمون خدمات يف املجتمع وطبيعة 
اخلدمات التي يقدمونها.

على  يحافظون  الأنهم  مهمون  اأنا�س  النظافة  عمال  اأن  • بذكر 
نظافة املدينة.

البقالة. من  الطعام  �سراء  ي�ستطيع  ال�سخ�س  اأن  • بالتو�سيح 
اإليه  ذهبوا  الذي  االألعاب  حمل  عن  الف�سل  اأ�سدقاء  اأحد  • باإخبار 

يف عطلة نهاية االأ�سبوع.
و

2 .1 .4
م 1

بالتعرف على العديد من ال�سلع التي يحتاجها املجتمع وم�سادر 
هذه ال�سلع.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .4
م 1

كل باإظهار فهمهم للعالقة بني العر�س والطلب. الإعطاء  الب�سكويت  من  يكفي  ما  يوجد  ال  باأنه  • بتو�سيح 
طفل يف الف�سل قطعة من الب�سكويت.

االأقالم. حافظة  يف  مربية  اأقالم  يوجد  ال  باأنه  املعلمة  • باإخبار 
اأثناء  زميله  قدم  كرة  مع  ال�سفراء  �ساحنته  تبادل  على  • باملوافقة 

اللعب خارج الف�سل.
الدرامي. اللعب  ركن  يف   النقدية  الفئات  ببع�س  • باللعب 

احلقيقية   غري  النقدية  االأوراق  بع�س  البقالة  �ساحب  • باإعطاء 
مقابل بع�س الفاكهة التي ا�سرتاها يف ركن اللعب الدرامي.

و
2 .2 .4

م 1

مبالحظة متى ت�سبح  االأدوات حمدودة.

و
3 .2 .4

م 1

بالتعرف على عينات من فئات العملة ال�سعودية.

و
4 .2 .4

م 1

باإظهار فهمهم باأّنه ميكن تبادل ال�سلع واخلدمات.

و
5 .2 .4

م 1

باإظهار فهمهم باأّنه ميكن مبادلة النقود  بال�سلع واخلدمات.

4. 0 االقتصاد                                     م 1      ) 3-4 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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1. تقدمي مناذج من التحيات باملجتمع ال�سعودي لالأطفال )ال�سالم 
عليكم- يا هال- يا مرحبا- حياكم اهلل(، وت�سجيعهم على ا�ستخدامها 

عند دخول الف�سل اأو عند حتية من يدخل الف�سل.
2. اأداء االأنا�سيد الوطنية مع االأطفال ب�سفة متكررة. واالن�سمام اإىل 

االأطفال عندما يبدوؤون باأداء االأنا�سيد الوطنية اأثناء اللعب.
3. التحدث اإىل االأطفال باللغة العربية وت�سجيع حماوالتهم التحدث 

بها مع املعلمة.
4. توفري مواد تاريخية متنوعة ومثرية لالهتمام؛ ي�ستطيع االأطفال 
وال�سور  واالأدوات  االألعاب  مثل  لعبهم،  اأثناء  وا�ستك�سافها  تناولها 

والعملة.
5. تذكري االأطفال با�ستمرار بقواعد الف�سل واملجتمع، واإ�سراكهم يف 

حمادثات عنها، والثناء عليهم عندما يلتزمون بها تلقائياً، على �سبيل 
املثال "اأرى اأنكم نظفتم  ركن التعلم حاملا طلبت منكم ذلك! �سكراً لكم 

التباع القواعد!".
امل�سوؤوليات، والثناء عليهم عندما  6. توفري فر�س لالأطفال لتحمل 
يبادرون بذلك؛ على �سبيل املثال: اإطفاء االإ�ساءة عند مغادرة الغرفة، 

ورمي املخلفات يف مكانها املخ�س�س بعد االنتهاء من تناول الوجبة.
7. توفري العديد من املواد االأدبية عن اململكة وتاريخها وتراثها.

مثل  اأماكن  يف  املجتمع،  ال�سلع يف  وبيع  �سراء  ق�س�س حول  قراءة   .8
ال�سوق والبقالة وحمالت الت�سوق  الكبرية.

9. توفري بقالة لالأطفال يف ركن اللعب الدرامي ملمار�سة التعامل مع 
النقود ومبادلتها بال�سلع.

استراتيجيات لمقدمي الرعاية الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 سنوات

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 1 الهوية
يطور االأطفال اإح�سا�ساً بذواتهم داخل املجتمع.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .1
م 3-2

بتعريف اأنف�سهم  بو�سفهم اأع�ساء يف جمموعة اأو اأكرث من القوائم 
االجتماعية.

هناك  ال�سفا" واأن  "حي  يف  يعي�سون  باأنهم  اأ�سدقائهم  • باإخبار 
بقالة.

ال�سدق  مثل  اجليد  امل�سلم  اأخالق  عن    بفخر  • بالتحدث 
واالأمانة.

النبي  على  اأنزل  الذي  القراآن  لغة  هي  العربية  اللغة  اأن  • بذكر 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

عن  واختالفها  العربية  اللغة  خ�سائ�س  بع�س  عن  • بالتحدث 
اللغات االأخرى.

النظافة  عامل  على  اليوم  "�سلمت  مثل  االإ�سالم   حتية  • باإلقاء 
الذي ينظف ال�سوارع".

لي�سرب. بارداً  ماء  الوقود  حمطة  عامل  اأعطى  اأباهم  اأن  • بذكر 
الرو�سة. يف  واملوظفات  املعلمات  مع  باحرتام  • بالتحدث 

و
2 .1 .1

م 3-2

بتعريف اأنف�سهم ب�سفتهم م�سلمني  ويظهرون فخراً واعتزازاً بهذا 
االنتماء. 

و
3 .1 .1

م 3-2

باإظهار وعيهم باأن اللغة العربية هي اللغة االأم للمملكة العربية 
ال�سعودية ويظهرون فخراً  واعتزازاً بالتحدث بها.

و
4 .1 .1

م 3-2

باإظهار فهمهم لبع�س  املهن وال�سخ�سيات املهمة يف املجتمع.

1. 0 اإلحساس باالنتماء للمجتمع      م 2-3      ) 4-6 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية



134

1. 2 المواطنة
يطور االأطفال مزيداً من الفهم حول كيفية تعامل املجتمعات بع�سها مع بع�س.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .1
م 3-2

بالبدء يف فهم وتقبل اأّن اأع�ساء املجموعة لهم حقوق وعليهم 
م�سوؤوليات.

اإذ  اأيديهم،  بني  املتاحة  االأدوات  ا�ستخدام  زميله  من  •  بالطلب 
يتعني عليهم اأن يدركوا اأنها لي�ست م�ساعاً للكل متى �ساءوا.

الن�ساط  اإىل  واالنتقال  التنظيف  يف  املعلمة  تعليمات  • باتباع 
التايل.

اللعب  ركن  يف  معاً  للعب  والبنات  االأوالد  من  جمموعة  • بتنظيم 
الدرامي.

ق�سة  قراءة  يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  االأطفال  • مب�ساعدة 
اأثناء وقت فراغهم.

يف  بامل�ساركة  بعد  العربية  يتحدث  ال  جديد  لطالب  • بال�سماح 
لعبة ما و�سرح قواعد اللعبة له وال�سرب عليه حتى يفهم اللعبة 

وقواعدها.
الوطني. الن�سيد  واأداء  • بحفظ 

)مثل:  اخلا�سة  بطريقتهم  لوطنهم  حبهم  عن  • بالتعبري 
اأن�سودة، اأو تلوين �سورة، اأو ق�سيدة، اأو ق�سة، اأو متثيل(.

االإطالق. على  ال�سعودي  العلم  ُينّك�س  ال  ملاذا  • بالتو�سيح 
العا�سمة. هي  الريا�س  اأن  • بذكر 

املاألوفة  ال�سوارع  باأ�سماء  وت�سميتها  باملكعبات  واأحياء  طرق  • ببناء 
يف مدنهم.

البارزة. الوطنية  املعامل  لبع�س  �سور  • بر�سم 
املاء. هدر  لتجنب  باإحكام  ال�سنبور  اإغالق  يف  �سديق  • مب�ساعدة 

اجلن�سيات  من  لالأقران  احرتامه  واإظهار  لعبة  يف  • بامل�ساركة 
واللغات املختلفة اإن وجد.

و
2 .2 .1

م 3-2

با�سراك اأطفال خمتلفني يف  اجلن�س واللون واجلن�سية اأو من ذوي 
االحتياجات اخلا�سة يف األعاب واأن�سطة تعلم .

و
3 .2 .1

م 3-2

باإظهار مزيد من التقدير والتعاون من اأجل االلتزام باالأنظمة 
والقواعد، وال�سيما فيما يتعلق بقواعد املنزل والرو�سة واملجتمع 

اخلارجي.
و

4 .2 .1
م 3-2

بامل�ساركة يف اأن�سطة بناء املواطنة مثل اأداء الن�سيد الوطني.

و
5 .2 .1

م 3-2

مبعرفة بع�س املعلومات املهمة عن  اململكة مثل معلومات عن العملة 
وامللك والعلم والعا�سمة.

و
6 .2 .1

م 3-2

باإظهار وعيهم مبفهوم الوطن.

و
7 .2 .1

م 3-2

مبمار�سة �سلوكيات بناء املواطنة.

1. 0 اإلحساس باالنتماء للمجتمع      م 2-3      ) 4-6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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2. 1 التاريخ
يطور االأطفال مزيداً من الفهم  لعامل مرور الزمن واأحداث املا�سي.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .2
م 3-2

باالإ�سارة اإىل  الزمن اأثناء احلديث عن االأحداث املا�سية اأو 
امل�ستقبلية.

والرو�سة. املنزل  يف  اليومية  االأعمال  • بو�سف 
حتدث  كاأحداث   الوطنية  واالحتفاالت  االإجازات  عن  • بالتحدث 

خالل العام.
احلدث  اإىل  واالإ�سارة  ميالدهم  يوم  ذكرى  عن  ق�سة  • ب�سرد 

وال�سنة.
املتحف. اإىل  الف�سل  مع  بها  قاموا  زيارة  • بو�سف 

كانوا  التي  االأ�سياء  وما  �سغار  وهم  كانوا  كيف   • بالتحدث 
يف�سلون القيام بها.

العزيز  عبد  امللك  توحيد  كيفية  حول  لق�سة  باهتمام  • باالإن�سات 
للمملكة العربية ال�سعودية.

اململكة  ملوك  عن  يتحدث  القراءة  ركن  من  كتاب  • با�ستعارة 
العربية ال�سعودية.

اأبنائه. بع�س  واأ�سماء  العزيز  عبد  امللك  ا�سم  • بذكر 
دفرتهم. يف  ول�سقها  العزيز  عبد  امللك  عن  ال�سور  بع�س  • بجمع 

ال�سريفني. احلرمني  تو�سعات  عن  • بالتحدث 
اململكة  لتوحيد  املئوية  الذكرى  عن  ي�سرية  حمادثة  يف  • بامل�ساركة 

العربية ال�سعودية.
االأثرية  القطع  حول  املتحف  مر�سد  ل�سرح   باهتمام  • باالإن�سات 

التاريخية للمنطقة.
عمالت   من  القدمية  باالإ�سدارات  احلالية   االإ�سدارات  • مبقارنة 

اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سور. جمموعة  يف  التاريخية  الق�سور  �سور  •  بجمع 

امل�سجد  مثل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  معامل  بع�س  • بت�سمية 
احلرام وامل�سجد النبوي وبرج الريا�س ونافورة جدة، وق�سر 

امل�سمك، ومدائن �سالح، وقرية العيون، وجبل القارة.

و
2 .1 .2

م 3-2

بتذكر اأحداث املا�سي  وخرباته. 

و
3 .1 .2

م 3-2

باإظهار اهتمامهم بتاريخ  اململكة.

و
4 .1 .2

م 3-2

باإظهار معرفتهم مبلوك اململكة العربية ال�سعودية وموؤ�س�سها.

و
5 .1 .2

م 3-2

باإظهار وعيهم ببع�س االأحداث الوطنية.

و
6 .1 .2

م 3-2

با�ستك�ساف مواد تبني كيف تغريت اململكة العربية ال�سعودية عرب 
الزمن.

و
7 .1 .2

م 3-2

باإظهار  معرفتهم ببع�س املعامل التاريخية يف اأرجاء اململكة.

2. 0 التاريخ والثقافة                           م 2-3      ) 4-6 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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2. 2 الموروث الثقافي
يطور االأطفال مزيداً من الفهم  والرثوة املعرفية حول املوروث الثقايف  يف اململكة العربية ال�سعودية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .2
م 3-2

باإظهار  معرفتهم ببع�س املالب�س التقليدية يف اململكة العربية 
ال�سعودية؛ ومتى واأين تلب�س عادة.

العربية  اململكة  يف  التقليدية  املالب�س  بع�س  تت�سمن  �سور  • بر�سم 
ال�سعودية.

اللعب  ركن  يف  التقليدية  للمالب�س  بائع  �سخ�سية  • بتقم�س 
الدرامي، والقول "هذا عقال وهذا ثوب ، اإلخ".

الف�سل  زيارة  اأثناء  وذلك  تقليدية  زفاف  مالب�س  اإىل  • باالإ�سارة 
لل�سوق.

االحتفال  اأثناء  البيت  من  ُيح�سره  تقليدي  بطبق  • بامل�ساركة 
باليوم الوطني يف  الرو�سة.

حول  لق�سة  �سرده  اأثناء  تناوله  تقليدي  طعام  ا�سم  • بذكر  
ح�سوره حلفلة زواج.

املبارك.  رم�سان  ب�سهر  االأ�سرة  احتفال  كيفية  عن  • بالتحدث 
زفاف. حلفل  �سورة  • بر�سم 

و
2 .2 .2

م 3-2

مبعرفة بع�س اأطباق الطعام التقليدية ومكوناتها.

و
3 .2 .2

م 3-2

باإظهار معرفتهم لبع�س االحتفاالت  املهمة يف اململكة العربية 
ال�سعودية.

2. 0 التاريخ والثقافة                           م 2-3      ) 4-6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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3. 1 المعرفة الجغرافية
يطور االأطفال مزيداً من املعرفة والفهم عن جغرافية جمتمعهم املحلي وكذلك عن  جغرافية اململكة العربية ال�سعودية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .1 .3
م 3-2

باإظهار  معرفتهم باجلوانب اجلغرافية للدولة وللمنطقة ب�سكل 
اأو�سع.

اململكة  اإىل   واالإ�سارة  العربي   للخليج  خريطة  اإىل  • بالنظر 
العربية ال�سعودية.

واخلليج  االأحمر  البحر  )مثل   اململكة  حدود  من  اثنني  • بت�سمية  
العربي، والدول احلدودية مثل الكويت والبحرين(.

للمملكة  املجاورة  الدول  من  واحدة  هي  اليمن  باأن  املعلمة  • باإخبار 
العربية ال�سعودية.

ال�سعودية. العربية  اململكة  يف  املدن  بع�س  • بت�سمية 
ال�سعودية. العربية  اململكة  عا�سمة  هي  الريا�س  باأن  • بالتو�سيح 

جدة". يف  منه  اأبرد  ع�سري  يف  "الطق�س  • بالقول 
مرتفعة. احلرارة  كانت  للرب  خروجهم  عند  اأنهم  املعلمة  • باإخبار 

اإىل  ت�ساري�س  الإ�سافة  واملاء  والع�سب  الرمل  مثل  مواد  • با�ستخدام 
خارطة اململكة العربية ال�سعودية.

ال�سخور  مثل   ، الت�ساري�س  اإىل  ت�سري  ملواد   �سور  • باإظهار 
واالأ�سداف ورمال ال�سحراء.

بعد  ال�سحراء   يف  القبائل  بع�س  تعي�س  كيف  عن  • باحلديث 
اال�ستماع  اإىل  ق�سة اأو م�ساهدة فلم عن حياة القبائل يف ال�سحراء.

ال�سحراء. يف  للعي�س  النا�س  تكيف  قدرة   عن  • باحلديث 

و
2 .1 .3

م 3-2

باإظهار فهمهم بتنوع  املناخ يف  اأرجاء اململكة. 

و
3 .1 .3

م 3-2

بامل�ساركة يف االأن�سطة التي ت�ستك�سف ت�ساري�س اململكة العربية 
ال�سعودية.

و
4 .1 .3

م 3-2

باإظهار معرفتهم ببع�س املعلومات عن ال�سحراء، ومنها قدرة  
االإن�سان واحليوان على التكيف مع ظروف  احلياة يف ال�سحراء.

3. 0 الجغرافيا                                    م 2-3      ) 4-6 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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3. 2 الموارد الطبيعية
يطور االأطفال مزيداً من الفهم والرثوة املعرفية حول املوارد الطبيعية  للمملكة  العربية ال�سعودية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .3
م 3-2

باإظهار معرفتهم واهتمامهم ببع�س املوارد الطبيعية للمملكة 
ومنها البرتول واملعادن والتمر.

النخيل. �سجرة  من   طبيعية  مواد  با�ستخدام  فني  عمل  • ب�سنع 
اإنتاج  عن  يتحدث  فيديو  مقطع  عن  املعلمة  اإىل  • بالتحدث 

النفط  كانوا قد �ساهدوه عند زيارتهم املتحف.
العذب. واملاء  املالح  املاء  بني  الفرق  عن  • باحلديث 

م�سادر  عن  لن�ساط  ا�ستمعوا  اأن   بعد  املياه  حتلية  • مبناق�سة 
مائية.

مب�سوؤولية. املاء  ا�ستخدام  عن  مل�سق  • ب�سنع 
الزواحف  عن  قراأوه  كتاب  عن  الف�سل  اأطفال   اإىل  • بالتحدث  

الكبرية التي تعي�س يف �سحراء اململكة )ال�سب- الورل(.

و
2 .2 .3

م 3-2

باإظهار اهتمامهم بالبحار ب�سفتها م�سادر مائية  مهمة يف العامل 
العربي.

و
3 .2 .3

م 3-2

باإظهار  معرفتهم  باحلياة الفطرية يف اململكة العربية ال�سعودية.

3. 0 الجغرافيا                                     م 2-3      ) 4-6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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4. 1 النظم االقتصادية والقوى العاملة
يطور االأطفال فهماً متزايد للرتابط االقت�سادي بني النا�س وكيفية م�ساركتهم يف العمل معاً لتطوير واإنتاج وتوزيع وا�ستهالك ال�سلع والقيام 

باخلدمات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.
يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه

امل�ؤ�شر
�سيقوم االأطفال...

اأمثلة
قد يقوم االأطفال...

و
1 .1 .4

م 3-2

بتحديد ال�سلع واخلدمات التي يحتاجها املجتمع مع حتديد م�سادر 
هذه ال�سلع.

املزرعة  من  الزارعية  املنتجات  اإح�سار  كيفية  عن  •  بالتحدث 
وكيف تتوفر يف املحالت والبقاالت لي�سرتيها النا�س.

للمجتمع  مهمة  خدمة  يقدمون  االأمن  رجال  باأن  • بالتو�سيح 
وذلك بتوفري االأمن واالأمان.

الدرامي. اللعب  مركز  يف  خيايل  األعاب  حمل  • باإن�ساء 
حقيبته. هي   معينة  حقيبة  باأن  • بالتو�سيح 

يجب  ولذلك  الف�سل  يف  الكرا�سي  ميلك  اأحد  ال  باأن  • بالتو�سيح 
م�ساركتها م�ساركة لطيفة.

قد  حذاءه  الأن  جديد  حذاء  اإىل  بحاجة  باأنه  املعلمة  • باإخبار 
اهرتاأ واأنه يريد حذاء معيناً الأنه يريد اأن يكون احلذاء جمياًل.

ويعمل  جتارياً  حماًل  ميلك  اأباه  باأن  الف�سل  يف  زمالئه  • باأخبار 
فيه بجد واجتهاد طوال الوقت.

اأن  يريد  الأنه  وظيفة  على  ح�سل  قد  االأكرب  اأخاه  باأّن  • بالتو�سيح 
ي�سرتي �سيارة.

و
2 .1 .4

م 3-2

باإظهار فهمهم للملكية و مفهوم امل�ساركة.

و
3 .1 .4

م 3-2

بالتمييز بني الرغبات واالحتياجات.

و
4 .1 .4

م 3-2

بالبدء يف اإظهار فهمهم باأّن النا�س يعملون لكي يح�سلون على 
النقود والتي يدفعونها مقابل ال�سلع واخلدمات.

4. 0 االقتصاد                                 م 2-3      ) 4-6 سنوات (

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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4. 2 التبادل
�سوف يطور االأطفال  فهماً متزايداً للتبادل االقت�سادي وا�ستخدام العمالت للح�سول على  ال�سلع واخلدمات.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
و

1 .2 .4
م 3-2

من باإظهار فهمهم للعالقة بني العر�س والطلب. نفدت  قد  ي�سرتيها  اأن  اأراد  التي  اللعبة  باأن   •  بالتو�سيح 
املحل الأن كل واحد اأراد اأن ي�سرتيها.

يحب  "الكل  القول  و  الف�سل  زمالء  مع  خيالية  بقالة  • باإن�ساء 
كعكنا"، يجب اأن ن�سنع كعكاً اأكرث.

البي�س هذه  النقود ال تكفي ل�سراء �سطرية  "هذه  • باإخبار �سديق 
ولكن ميكن اأن ت�سرتي بها �سطرية جنب" وذلك يف البقالة غري 

احلقيقية يف ركن اللعب الدرامي.
منهم  طلبت  حيث  االأم،  كتبتها  املعلمة  على  مالحظة  • بعر�س 

االحتفاظ بها ل�سيء خا�س.

و
2 .2 .4 

م 3-2

باإظهار فهمهم  ملفهوم املقاي�سة )التبادل(.

و
3 .2 .4

م 3-2

باإظهار فهمهم باأن ال�سلع واخلدمات املختلفة تتطلب مبالغ خمتلفة 
من النقود.

و
4 .2 .4

م 3-2

باإظهار اهتمامهم بالنقود احلقيقية و �سراء االأ�سياء.

و
5 .2 .4

م 3-2

بالتعرف على اأنواع خمتلفة من العملة ال�سعودية )العملة املعدنية 
والعملة الورقية(.

4. 0 االقتصاد                                      م 2-3     ) 4-6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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لي�ستك�سفوا  االأطفال   الهتمام  املثرية   املواد  من  العديد  توفري   -1
واالآثار  الكتب  �سمنها  ومن  وتاريخها؛  اململكة  معامل  خاللها  من 

التاريخية، واملالب�س التقليدية،  وغريها.
ت�سجيعهم  و  الوطنية،  االأنا�سيد  يف  بامل�ساركة  لالأطفال   ال�سماح   -2
على االإ�سهام  يف هذه االأن�سطة،  ومد يد  العون يف حالة احتياجهم 
مثل  الوطنية  ال�سعبية   الرق�سات  يف  الكلمات   ببع�س  تذكري  اإىل 

"العر�سة".
3- تعزيز مبداأ )توزيع املهام داخل الف�سل( مب�ساعدة االأطفال على 

اأداء اأعمالهم وحتفيزهم حيال قيامهم مب�سئولياتهم.
4- التخطيط لرحالت تهدف اإىل اإك�ساب االأطفال خربات واقعية عن 

املجتمع ال�سعودي.
5- دعوة �سخ�سيات بارزة لتو�سيح دورهم يف املجتمع ورواياتهم عن 

االأحداث التاريخية.
روايتهم  الف�سل  لي�ساركوا   بارزين  ل�سيوف  الدعوات  توجيه   -6

ال�سخ�سية عن االأحداث التاريخية.

اخلا�سة  واالأ�سياء  احلقيقية  وال�سور  الكتب  من  العديد  توفري   -7
االأطفال   ي�ستك�سفها  اأن  ميكن  والتي  ال�سعودي  الثقايف  باملوروث 

مبفردهم.
8- التحدث لالأطفال عن جتاربهم وت�سجعيهم على �سرد ق�س�س عن 

حياتهم واأ�سرهم.
معهم  والتحدث  العربية  باللغة  للحديث  فر�ساً  االأطفال  اإعطاء   -9
عن اللغة نف�سها. على �سبيل املثال )اللغة العربية الف�سحى واللهجة 

املحلية( واإعطاء اأمثلة لكال النوعني.
اللعب  ركن  يف  ال�سعودي  الثقايف  باملوروث  خا�سة  مواد  توفري   -10

الدرامي لي�ستك�سفها االأطفال وي�ستخدموها يف متثيل ال�سخ�سيات. 
وتبادالت  حقيقية  غري  بقاالت  لبناء  لالأطفال  مواد  توفري   -11

اقت�سادية.
12- التحدث عن النقود وال�سوق. وقراءة ق�س�س تعطي اأمثلة ممتعة 

حول توفري ال�سلع واخلدمات مقابل النقود.

 استراتيجيات مقدمي الرعاية الذين يعملون مع األطفال
من عمر 4 إلى 6 سنوات

الوطنية والدرا�سات االجتماعية
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التربية اإلسالمية

يتناول معيار الرتبية االإ�سالمية املعارف واملهارات ال�سرورية لنمو االأطفال وتطورهم يف ظل العقيدة االإ�سالمية، حيث يعدُّ 
الدين االإ�سالمي حمور احلياة ال�سخ�سية واالجتماعية للفرد يف اململكة العربية ال�سعودية.  كما يعدُّ اأ�سا�ساً ُتبنى عليه جميع 
ال�سعودية  العربية  اململكة  لالأطفال يف  االإ�سالمية مهمة جداً  الدينية  فالكفاية  ولذا  االأخرى.  الطفل  تعلم  اأنواع جماالت 

ليتطوروا ويفهموا عاملهم  فهماً �ساماًل.
كلما زادت معرفُة االأطفال عن عاملهم، ازداد تطلعهم ملعرفة كيف تعمل االأ�سياء. فالفهم  التاأ�سي�سي الرا�سخ عن االإ�سالم، الذي 
يبداأ يف مرحلة الطفولة املبكرة، يوفر التوجيهات التي يحتاجها االأطفال ليفهموا اأ�سرار العامل، كما يوفر االإ�سالم لهم االأمل 
وال�سجاعة التي يحتاجونها ليعي�سوا يف عامل ال يفهمونه فهماً �ساماًل. ويعدُّ اإميان االأطفال باهلل وحبهم له اأف�سل و�سيلة 

للعي�س ب�سعادة و�سالم وطماأنينة وم�سوؤولية.
يركز هذا املعيار على تعزيز فهم االإ�سالم  وامل�ساعر الدينية االإ�سالمية  لدى االأطفال مبا ينا�سب مراحل منوهم كما ورد يف 
القراآن الكرمي. كما يت�سمن هذا املعيار فهم االأطفال لل�سعائر الدينية االإ�سالمية وكيفية اأدائها، و ي�سمل اأي�ساً  تعزيز معارف 

االأطفال عن االإ�سالم وعن النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وكذلك  كيفية تطوير �سلوكهم االأخالقي.
وينق�سم هذا املعيار اإىل م�سارين وهما: املعرفة االإ�سالمية ، وال�سلوك االإ�سالمي.

الرتبية االإ�سالمية

نهج التعلم

تقدمي

التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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ُتعدُّ م�ساركة االأطفال يف احلياة االإ�سالمية يف �سّن مبكرة �سرورية لنموهم يف ظل العقيدة االإ�سالمية. جدير باالإ�سارة اإىل 
اأّن االإ�سالم يدعو معتنقيه اإىل االلتزام الكامل يف اأمور حياتهم مبا فر�سه اهلل تعاىل عليهم. كما اأّن اإر�ساء اأُ�س�س املمار�سات 
االإ�سالمية ال�سحيحة يف مرحلة الطفولة املبكرة يف غاية االأهمية وذلك الأنه ي�ساعد االأطفال على تعلم الفرائ�س  يف الدين 
األزمهم اهلل �سبحانه وتعاىل بها عندما يكربون. ويعر�س هذا امل�سار التوقعات االأ�سا�سية للم�ساركة  �سمن  االإ�سالمي التي 

اإطار العقيدة االإ�سالمية.

نقاط حمورية:
•  االأخالق.

االأخالقي. •  ال�سلوك 
•  ال�سالة.

السلوك اإلسالمي

تعد درا�سة االإ�سالم مادة ثرية يكر�س الأجلها العلماء مهناً باأكملها. وعلى الرغم من اأنه ال يتوقع اأن يكت�سب االأطفال فهما 
�ساماًل ومتقدماً للتاريخ واملمار�سات االإ�سالمية، اإال اأن تطوير معرفة  را�سخة لدى االأطفال بدينهم لهو مطلب نبيل اأخالقياً 
واهتمامهم  قدرتهم  ازدادت  كلما  ال�سغار  االأطفال  من  تنموياً  املنا�سبة  والتوقعات  العمر  على  امل�سار  هذا  ويركز  وتعليمياً. 

بالدرا�سات االإ�سالمية. 
نقاط حمورية:

اخلم�سة. االإ�سالم  واأركان  اخلالق،  هو  اهلل  التاأ�سي�سية:  •  االعتقادات 
تاريخية. •  مقدمة 

الكرمي. القراآن  اإىل  •  مدخل 

المعرفة اإلسالمية

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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نظراً للطبيعة التجريدية واملعقدة للفهم الديني، فاإنه ال يتوقع اأن نرى تقدماً ملمو�ساً يف كل فئة عمرية لهذا املعيار، يف 
حني اأن البحوث املَُحّكمة عن التطور الديني يف املرحلة املبكرة حمدودة،  فاإننا جند الكثري من االأدبيات حول طريقة معاجلة 
االأطفال للمعلومات. ب�سكل عام تتطور لدى االأطفال تقريباً يف عمر �سنتني اإىل �سبع �سنوات – وهو اإطار زمني يتواءم مع 
مرحلة تطور ما قبل العمليات لدى بياجيه - وب�سكل تدريجي عمليات التفكري يبداأون بعدها يف التفكري املنطقي. وي�سبح 

االأطفال اأكرث قدرة، خالل هذه املرحلة، على معاجلة املفاهيم التجريدية، ولكن هذه القدرة  تظل يف طور الظهور.
الثالثة وحتى  اأنه من �سن  اإىل  اأ�سار  اأعاله مع مراحل التطور االإمياين لدى جيم�س دبليو فولر، حيث  التقومي  و يتواءم  
ال�سابعة يبداأ االأطفال يف  تفهم وجود االأخالق، وكذلك يبداأون يف اإدراك مفاهيم  احلالل واحلرام  واملوت. ومبقدورهم خالل 
هذه الفرتة الزمنية تعلم معلومات عن دينهم  والتفكري بانتمائهم الديني لالإ�سالم بو�سفه جزءاً من هويتهم الذاتية، على 
الرغم من اأن هذا الفهم م�سابه لطريقة فهم االأطفال خل�سائ�سهم اجل�سدية اأكرث منه �سفًة م�سروطة )ويف هذه احلالة 

م�سروطة  بقبول االعتقاد واالإميان بالتعاليم الدينية االإ�سالمية(.
ومبا اأّن االأطفال لي�سوا جاهزين بعد للتفكري ب�سكل عميق  يف اأمور دينهم وتكوين فهم كامل عنها، فقد  متت كتابة هذا املعيار 
الإلقاء نظرة عامة على التطور خالل �سنوات مرحلة الرو�سة، دون حتديد معايري من �سنة اإىل اأخرى. وتعك�س جمموعة 
املوؤ�سرات يف الفئة العمرية ال�سغرى، يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه، توقعات لالأطفال يف عمر ثالث اإىل اأربع �سنوات. بينما 
تنطبق جمموعة املوؤ�سرات واالأمثلة  للفئة العمرية الكربى ، يف  عمر6 �سنوات اأو ما يقاربه  على التطور يف عمر اأربع اإىل 

�ست �سنوات.

 الفئات العمرية

الرتبية االإ�سالمية
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1. 0 المعرفة اإلسالمية
يظهر االأطفال مزيداً من  الرثوة املعرفية عن االإ�سالم وممار�ساته وخ�سائ�سه واأنظمته وعاداته.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ت اإ

1 .0 .1
م 1

ال�سالة.باإظهار  األفة/ اإملام باأركان االإ�سالم. يوؤدي  اأباهم  اأن  • بذكر 
حاج. �سورة  يرون  عندما  احلج  • بذكر 

اهلل". على  توكلت  اهلل،  "ب�سم  معلمتهم  مع  • بالرتديد 
�سيئاً  يرون  اهلل" عندما  "�سبحان  معلمتهم  مع  • بالرتديد 

يعجبهم.
الف�سل. يف   وزمالئهم  معلمتهم  مع  الفاحتة  �سورة  • برتديد 

معلمتهم. مع  الكر�سي  اآية  • برتديد 
االأ�سماك. خلق  اهلل  باأن  • بالقول 

يف  تذوقوها  التي  الفواكه  اأنواع  جميع  خالق  هو  اهلل  اأن  • بذكر 
ركن اال�ستك�ساف.

ومتنوعة. خمتلفة  نباتات  خلق  اهلل  اأن  • بذكر 
اأ�سماء. عدة  هلل  باأن  ت�سرح  وهي  ملعلمتهم  باهتمام  • باالإن�سات 

احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  من  ا�سماً  تكتب  باأن  املعلمة  من  • بالطلب 
على �سورة مل�سجد.

عليه  اهلل  �سلى  النبي  حياة  عن  لق�س�س  باهتمام  • باالإن�سات 
و�سلم.

اأو  ال�سرية  ق�س�س  اإحدى  الكبار  اأحد  لهم  ي�سرد  اأن  • بطلب 
غزوات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

ت اإ
2 .0 .1

م 1

بامل�ساركة يف اأداء بع�س ال�سلوات وترديد بع�س  االأذكار واالأحاديث 
ال�سريفة. 

ت اإ
3 .0 .1

م 1

بتالوة  بع�س ال�سور الق�سرية.

ت اإ
4 .0 .1

م 1

بالتعبري اللفظي لفهمهم باأن اهلل هو اخلالق.

ت اإ
5 .0 .1

م 1

باإظهار اهتمامهم بتعلم اأ�سماء اهلل احل�سنى.

ت اإ
6 .0 .1

م 1

باإظهار اهتمامهم بالنبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم و�سريته.

م 1      ) 3-4 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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2. 0 السلوك اإلسالمي
يظهر االأطفال مزيداً من ال�سلوك االإ�سالمي املنا�سب يف حياتهم اليومية.

 يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ت اإ

1 .0 .2
م 1

االختيار بالبدء باإظهار االآداب االإ�سالمية. عن  النظر  بغ�س  فقط،  اليمنى  باليد  االأكل  • مبحاولة 
الطبيعي لليد  االأكرث ا�ستعمااًل.

ال�سف. دخول  عليكم" عند  "ال�سالم  االإ�سالم   حتية  • با�ستخدام 
معه. باملكعبات  اللعب  يبدوؤوا  اأن  قبل  �سديقهم  من  • باال�ستئذان 

ذلك. تطلب  عندما  املعلمة  • مب�ساعدة 
للكبار. وو�سوح  بهدوء  • بالتحدث 

امللعب. يف  �سقطوا  الذين  االأطفال  اأحد  على  امل�ساعدة  • بعر�س 
وعدم  الرف،   على  املخ�س�س  مكانه  اإىل  الكرمي  القراآن   • باإعادة 

و�سع االأ�سياء فوقه.
القراآن  تقراأ  عندما  للمعلمة  واالنتباه  اللعب  عن  • بالتوقف 

الكرمي.
يذكرون  و�سلم" عندما  عليه  اهلل  "�سلى  املعلمة  مع  • بالرتديد 

ا�سم النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم اأو ي�سمعونه.

ت اإ
2 .0 .2

م 1

مبعاملة االآباء واالأمهات وغريهم من الكبار باحرتام. 

ت اإ
3 .0 .2

م 1

بالبدء مبمار�سة االأخالق االإ�سالمية، مثل  الرفق، يف حياتهم 
اليومية.

ت اإ
4 .0 .2

م 1

بالتعامل مع القراآن  الكرمي باحرتام.

ت اإ
5 .0 .2

م 1

بتذكر ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حني يذكر ا�سمه.

م 1       ) 3-4 سنوات (

الرتبية االإ�سالمية
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1. توفري �سور، ومواد حقيقية – اإذا كانت منا�سبة – مل�ساعدة االأطفال 
على فهم جوانب الدين االإ�سالمي املختلفة. ُنري االأطفال، على �سبيل 

املثال، �سوراً للم�سجد احلرام، و�سجادة ال�سالة، والكعبة، وهكذا.
2. التحدث مع االأطفال عن اأركان االإ�سالم اخلم�سة وت�سجيعهم على 

امل�ساركة بق�س�سهم وجتاربهم باأداء بع�س ال�سعائر.
ال�سالة،  حركات  واأداء  الو�سوء  يف   لالأطفال  منوذج  تقدمي   .3

وت�سجيعهم على االن�سمام اإليك الأداء ال�سالة.
املتعلقة  اأ�سئلتهم  عن  واالإجابة  االأطفال  الأفكار  باهتمام  االإن�سات   .4

بالدين االإ�سالمي.
5. ت�سجيع االأطفال على امل�ساركة يف اأمور الدين االإ�سالمي والتحدث 

عنها.
يتمكنوا من   لالأطفال حتى  وو�سوح  ببطء  ال�سالة  كلمات  ترديد   .6

فهمها واالن�سمام اإليك يف ال�سالة.

اهلل  واأفعال  اخللق  عملية  حول  املحادثة   يف  االأطفال  اإ�سراك   .7
العظيمة االأخرى.

على  وت�سجيعهم  العديدة  احل�سنى  اهلل  باأ�سماء  االأطفال  تعريف   .8
ا�ستخدام  االأ�سماء التي يتذكرونها.

9. �سرد الق�س�س لالأطفال عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وتقدمي 
منوذج  لهم يف كيفية ال�سالة عليه عندما ينطق ا�سمه �سلى اهلل عليه 

و�سلم.
10. تقدمي منوذج لالآداب االإ�سالمية. وتقدير حماوالت االأطفال عند 

ممار�ستها.
11. تقدمي منوذج لالأخالق االإ�سالمية وتقدير جهود االأطفال عند 

ممار�ستها مع الكبار وفيما بينهم.
12. معاملة  االأطفال باحرتام.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 سنوات

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 0 المعرفة اإلسالمية
يظهر االأطفال مزيداً من  الرثوة املعرفية عن االإ�سالم وممار�ساته وخ�سائ�سه و اأنظمته وعاداته .

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ت اإ

1 .0 .1
م 3-2

اليوم.مبعرفة اأركان االإ�سالم، واإظهار مزيٍد من الفهم  باأهميتها. يف  مرات  خم�س  ي�سلون  امل�سلمني  باأن  املعلمة  • باإخبار 
االأذكار. بع�س  وترديد  املعلمة  مع  الظهر  �سالة  • باأداء 

املبارك. رم�سان  �سهر  يف  ال�سيام  عن  • بالتحدث 
حممداً  اأن  واأ�سهد  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  "اأ�سهد  ال�سهادتني  • برتديد 

ر�سول اهلل".
ما. عماًل  ينهون  هلل" عندما  "احلمد  • بقول 

امل�ستقبل. عن  يتحدثون  اهلل" عندما  �ساء  "اإن  • بقول 
املعلمة. مع  ال�سباح  اأذكار  • برتديد 

الف�سل. طالب  اأمام  النا�س  �سورة  • بتالوة 
املعلمة. مع  متنوعة  �سور  • بتالوة 

والنهار. والليل  والقمر  ال�سم�س  خالق  هو  اهلل  اأن  • بذكر 
اخلالق". هو  "اهلل  • بالقول 

احل�سنى. اهلل  اأ�سماء  من  بع�س  • بذكر 
وال  االأر�س  على  ي�سقطون  "احلافظ" عندما  هو  اهلل  اأن  • بذكر 

ي�سابون باأذى، واأن اهلل هو "الرازق" الأنه يخلق املطر.
اهلل  �سلى  حممد  النبي   �سرية  عن  لق�س�س  باهتمام  • باالإن�سات 

عليه و�سلم.
حممد  النبي  عن  لديه  مف�سلة   بق�سة  االأ�سدقاء   اأحد  • باإخبار 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

ت اإ
2 .0 .1

م 3-2

بامل�ساركة يف اأداء بع�س ال�سلوات وترديد بع�س االأذكار مبزيد من 
اال�ستقاللية. 

ت اإ
3 .0 .1

م 3-2

بتالوة  بع�س ال�سور الق�سرية.

ت اإ
4 .0 .1

م 3-2

بالتعبري اللفظي لفهمهم باأن اهلل هو اخلالق.

ت اإ
5 .0 .1

م 3-2

مبعرفة بع�س اأ�سماء اهلل احل�سنى.

ت اإ
6 .0 .1

م 3-2

مبعرفة بع�س املعلومات عن النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
و�سريته.

م2-3       ) 4 – 6 سنوات (

الرتبية االإ�سالمية
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2. 0 السلوك اإلسالمي
يظهر االأطفال مزيداً من ال�سلوك االإ�سالمي املنا�سب يف حياتهم اليومية.

يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
ت اإ

1 .0 .2
م 3-2

�سحن باإظهار بع�س االآداب االإ�سالمية. يف  اآخرين  مع  االأكل  اأثناء  يليهم  الذي  الطعام  • بتناول 
كبري.

املاء. �سرب  عند  • باجللو�س 
فقط. اليمنى  باليد  • باالأكل 

بـ  عليها  عليكم" والرد  "ال�سالم  االإ�سالم  حتية  • با�ستخدام 
وبركاته". اهلل  ورحمة  ال�سالم  "وعليكم 

حتيتهم. اأثناء  واأمهاتهم  اآبائهم  روؤو�س  • بتقبيل 
ومعداته. الف�سل  اأدوات   على  • باملحافظة 

الف�سل. مكتبة   من  ا�ستعاروها  التي  الكتب  • باإعادة 
�سماعه. عند  الكرمي  للقران  • االن�سات 

النبي  ا�سم  يذكرون  وال�سالم" عندما  ال�سالة  "عليه  • بالقول 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأو ي�سمعونه.

ت اإ
2 .0 .2

م 3-2

مبعاملة االآباء واالأمهات وغريهم من الكبار باحرتام. 

ت اإ
3 .0 .2

م 3-2

بتج�سيد االأخالق االإ�سالمية، مثل  الرفق، يف حياتهم اليومية.

ت اإ
4 .0 .2

م 3-2

بالتعامل مع القراآن الكرمي باحرتام.

ت اإ
5 .0 .2

م 3-2

بال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حني يذكر ا�سمه.

م2-3       ) 4 – 6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1.  توفري �سور، ومواد حقيقية – اإن كانت منا�سبة – مل�ساعدة 
االأطفال على فهم جوانب الدين االإ�سالمي املختلفة. ُنري االأطفال، 
على �سبيل املثال، �سوراً للحرمني، و�سجادة ال�سالة، والكعبة، وهكذا.

2.  التحدث مع االأطفال عن اأركان االإ�سالم اخلم�سة وت�سجيعهم على 
امل�ساركة بق�س�سهم وجتاربهم باأداء بع�س ال�سعائر مثل �سوم رم�سان 

اأو اأداء العمرة اأو احلج مع اأ�سرهم.
3.  اإعداد ركن ديني - يف بع�س املنا�سبات الدينية االإ�سالمية 

رم�سان / احلج -  ي�ستطيع االأطفال من خالله اأن ميار�سوا ويلعبوا 
ويتحدثوا عّما يعرفونه عن اأمور دينهم.

4.  تقدمي منوذج لالأطفال يف  الو�سوء واأداء حركات ال�سالة، 
وت�سجيعهم على االن�سمام اإليك يف اأداء ال�سالة. ترديد كلمات 

ال�سالة ببطء وو�سوح حتى يتمكنوا من فهم ما تقولني واالن�سمام 
اإليك يف ال�سالة.

5.  االإن�سات باهتمام الأفكار االأطفال والتحلي بال�سرب وال�سدق عند 
االإجابة عن اأ�سئلتهم عن الدين االإ�سالمي.

6.  ت�سجيع االأطفال على امل�ساركة يف اأمور الدين االإ�سالمي 
والتحدث عنه. ومناق�سة – معاين جوانب الدين املختلفة بني حنٍي 

واآخر وت�سجيع االأطفال على حماولة �سرح ما يفهمونه بطريقتهم 

اخلا�سة. 
7.  تعريف االأطفال باأ�سماء اهلل احل�سنى العديدة وت�سجيعهم على 

ا�ستخدام االأ�سماء التي يتذكرونها. مناق�سة  معاين بع�س اأ�سماء اهلل 
احل�سنى والطلب من االأطفال تاأمل �سبب وجود اأ�سماء عديدة هلل عز 

وجل.
8.  �سرد ق�س�س دينية  اإ�سالمية لالأطفال يف كثري من االأحيان. 

وال�سماح لهم بالتفاعل مع الق�س�س الدينية  االإ�سالمية عن طريق 
اإعادة �سرد ق�س�سهم املف�سلة، ور�سم �سور من هذه الق�س�س، ومتثيل 

اأجزاء منها يف ركن اللعب الدرامي.
9.  �سرد الق�س�س لالأطفال عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وتقدمي 

منوذج لهم يف كيفية ال�سالة عليه عندما ُينطق ا�سمه �سلى اهلل 
عليه و�سلم. مناق�سة املعاين التي تكمن خلف هذه ال�سالة وتقدير 
االأطفال عندما يتذكرون ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

باأنف�سهم.
10.  تقدمي منوذج يحتذى به يف اإظهار االآداب واالأخالق االإ�سالمية 

ال�سامية. وتقدير جهود االأطفال يف ممار�سة االآداب االإ�سالمية 
والت�سرف  ت�سرفاً اأخالقياً.

استراتيجيات  للكبار الذين يعملون مع األطفال في
عمر 4 إلى 6 سنوات

الرتبية االإ�سالمية
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الصحة والتطور البدني

ال�سخ�سية.  �سحتهم  على  للمحافظة  االأطفال؛  يحتاجها  التي  واملهارات  املعارف  البدين  والتطور  ال�سحة  معيار  يتناول 
ويت�سمن هذا املعيار املهارات واملعارف يف جماالت ال�سحة وال�سالمة والتطور البدين.

مع ارتفاع ن�سب االإ�سابة باأمرا�س ال�سمنة وال�سكري واأمرا�س القلب يف جميع اأنحاء العامل، اأ�سبح من ال�سروري توفري اأ�س�س 
�سحية لالأطفال من اأجل اأن يعي�سوا اأ�سحاء اأ�سوياء طوال حياتهم. ويتزايد عدد االأبحاث التي تربط بني ال�سحة البدنية 
املزيد من الطاقة  اإىل بذل  االأ�سحاء بدنياً مييلون  اأّن االأطفال  اإىل  املعلمات  املعرفية. وت�سري  العقلية والوظائف  وال�سحة 

واالهتمام بخربات اللعب االجتماعي الن�سطة التي تدعم التطور يف املجاالت النمائية االأخرى.
اآخر يدعو اإىل القلق املتزايد على االأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة وهو ق�سر الفرتة الزمنية التي   كما اأّن هناك جانباً 
يق�سيها االأطفال ال�سغار يف الهواء الطلق، حيث اأ�سهم االنت�سار الكبري الألعاب التقنية بني االأطفال يف انخفا�س ممار�ستهم 
ال�ساحات  اإىل  االأطفال  اأثر خروج  ُتظهر  االأبحاث  الأّن  ب�سكل كبري. وهذا يثري قلق اخلرباء  الطبيعة  البدنية يف  لالأن�سطة 

اخل�سراء يف الهواء الطلق يف حت�سني الوظائف املعرفية والكفاية االجتماعية.
باالإ�سافة اإىل اأهمية تعزيز اأ�سلوب حياة ن�سط، فاإن تعليم االأطفال ال�سغار اأمناط املمار�سات ال�سحية والغذائية ال�سليمة له 
الذين قد ال يكون لديهم  املعقولة �سروري حلماية  ال�سالمة، واملغامرات  االأطفال قواعد  �سلة وا�سحة ب�سحتهم. فتعليم 
املاألوفة لديهم. وميكن لالآباء واالأمهات والرتبويات دعم هذا  البيئات غري  التنبوؤ باملخاطر يف  القدرة املعرفية منهم على 
النوع من التعلم لالأطفال من خالل توفري بيئات تتيح لهم فر�ساً للتدرب على املمار�سات ال�سحية والتحدث عنها واالبتعاد 

عن املخاطر.
وينق�سم معيار ال�سحة والتطور البدين اإىل: م�سار ال�سحة وال�سالمة، وم�سار التطور البدين و احلركي.

نهج التعلم

تقدمي

التط�ر الجتماعي - 
العاطفي

التط�ر اللغ�ي واملعرفة 
املبكرة للقراءة والكتابة

العمليات املعرفية 
واملعل�مات العامة

ال�طنية والدرا�شات 
الجتماعية

الرتبية الإ�شالمية

ال�شحة والتط�ر البدين
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ال�سحية  املمار�سات  الفرعي على تطوير  ال�سحة  وال�سالمة. يركز م�سار  ال�سحة  اإىل م�سارين فرعيني:  امل�سار  ينق�سم هذا 
التي ت�ساعد على خلو االأطفال من االأمرا�س وامل�ساكل ال�سحية الناجتة عن �سوء التغذية. ومب�ساعدة االأطفال على تطوير 
االأ�سا�سية،  اجل�سم  وظائف  ومعرفة  الراحة،  و�ُسُبل  ال�سليمة،  والتغذية  الفم،  ب�سحة  واالهتمام  اجليدة،  النظافة  ممار�سات 

يتمكن االأطفال من تعلم حتمل امل�سوؤولية جتاه العناية ب�سحتهم خالل فرتة منوهم. 
امل�سار الفرعي لل�سالمة فريكز على املعارف واملمار�سات التي ت�ساعد االأطفال على الوقاية من االإ�سابات وتوفري �سبل  اأما 

ال�سالمة لهم يف البيئات املاألوفة وغري املاألوفة.

نقاط حم�رية:
الفم. و�سحة  •  النظافة 

•  التغذية.
اجل�سم. •  معرفة 

االإ�سابة. من  •  الوقاية 
ال�سخ�سية. •  ال�سالمة 

يتناول هذا امل�سار منو الطفل وقدرته على حتريك ج�سمه مبزيد من التحكم والتنا�سق. قد تظهر الكثري من االختالفات 
بني االأطفال ال�سغار جداً يف تطورهم البدين، حيث يتطلب النمو املت�سارع من االأطفال التكيف با�ستمرار مع حجم اأج�سامهم 
واأوزانهم املتزايدة. وعلى الرغم من هذا التباين، فاإن االأبحاث ت�سري اإىل اأّن االإن�سان يتطور بدنياً على نحو ميكن التنبوؤ به، 
فمثاًل: يجل�س االأطفال قبل اأن يقفوا، ويقفون قبل اأن مي�سوا. وعند بلوغ االأطفال ال�سن املبكرة للمدر�سة )3-4 �سنوات( تبداأ 

اأج�سامهم بالنمو بوترية اأكرث ثباتاً وي�سبحون اأكرث كفاءة يف اأداء املهارات احلركية.

نقاط حم�رية:
الكربى. للع�سالت  احلركي  •  التطور 

ال�سغرى. للع�سالت  احلركي  •  التطور 
واالتزان. •  التاآزر 

الصحة والسالمة

التطور البدني والحركي

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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تعد ال�سحة البدنية والتغذية يف مرحلة ما قبل الوالدة عاماًل مهماً يف تطور دماغ الطفل.  ولتحقيق النمو االأمثل خالل 
البدنية،  االأطفال  �سحة  الرتباط  اأي�ساً  اأهميته  تعود  كما  وتغذيتها.  ب�سحتها  تعتني  اأّم  اإىل  االأطفال  يحتاج  احلمل،  فرتة 

ورفاهيتهم، وتطورهم احلركي ب�سكل كبري بالتعلم والتطور املعريف.
التعلم االأخرى. فاالأطفال ال�سغار يدربون حبالهم ال�سوتية عن طريق  اأنواع  يعد التطور احلركي و�سيلة مهمة الكت�ساب 
النطق الذي يعززه الكبار بتفاعلهم االجتماعي. وت�سكل هذه التفاعالت جزءاً مهماً من التطور اللغوي والتطور االجتماعي 
املعلومات وتطوير فهمهم  االأطفال على احل�سول على  املثريات ي�ساعد  اإىل  االأ�سياء وااللتفات  اإىل  – العاطفي. فالو�سول 
للعامل من حولهم. وكلما كرب االأطفال، اأ�سبح لديهم جمال كبري من احلرية للتنقل يف بيئتهم مما ي�سرع لهم االأبواب على 

مثريات وجتارب جديدة و�سرورية ملزيد من التعلم والتطور املعريف.
 تعترب ال�سحة والتغذية الفاعلة من العوامل املهمة يف تطور االأطفال ال�سامل ورفاهيتهم. فباالإ�سافة اإىل تزويد االأطفال 
اأج�سامهم للتطور ب�سكل كامل، فاإن ممار�سة العادات ال�سحية يف �سنوات االأطفال املبكرة تبني  بلبنات البناء التي حتتاجها 
اأمناطاً ياأخذها االأطفال معهم اإىل مرحلة املراهقة  والر�سد التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز �سحتهم وبناء كيانهم طوال 

حياتهم.
التمارين  ال�سليمة وممار�سة  التغذية  ال�سحي والبدين من خالل ت�سجيع  والُفّطم يف تطورهم  ع  الُر�سّ للكبار دعم  وميكن 
الهتمام  املثرية  االألعاب  فتوفري  العدوى.  ومكافحة  ال�سحية  النظافة  مثل  ال�سحية  العادات  وتعليم  املنا�سبة  الريا�سية 
الع�سالت وتدعم تطورهم  ت�ساعدهم على منو  االأ�سياء،  اإىل  الو�سول  التحرك وحماولة  الر�سع على  التي حتفز  االأطفال 
ال�سحي. باالإ�سافة اإىل ذلك يوؤكد على اأهمية الر�ساعة الطبيعية لالأطفال لتوفري تغذية �سليمة. وتو�سي منظمة ال�سحة 

العاملية واليوني�سيف باالقت�سار على الر�ساعة الطبيعية ملدة �ستة اأ�سهر على االأقل ملا لها من فوائد ا�ستثنائية.
وبنمو االأطفال واعتمادهم على اأنف�سهم ب�سكل اأكرب، فاإنه ينبغي على الكبار توفري بيئة اآمنة ميار�س فيها االأطفال اأن�سطتهم 
اأجهزة  امل�سي والرك�س وكذلك توفري  واأمان. وي�ساعد توفري م�ساحة مفتوحة لالأطفال ميار�سون فيها  البدنية بطماأنينة 
م�سممة للعب ملمار�سة االألعاب البدنية من قبل االأطفال، كل هذا ي�ساعد على النمو والتطور احلر. كما ينبغي على الكبار 

توفري مواد مثرية لالهتمام با�ستمرار لت�سجيع االأطفال على احلركة والتعامل مع اجلوانب املختلفة يف بيئتهم.
وينبغي على الكبار تعزيز ممار�سات التغذية ال�سحية اأثناء منو االأطفال، مثل اختيار الطعام اجليد، وتناول الكمية املنا�سبة، 
اأثناء  عملياً  ذلك  ويطبقوا  اأيديهم  غ�سل  يف  االأطفال  ي�ساعدوا  اأن  عليهم  واأي�ساً  اجل�سم.  ب�سوائل  والتحكم  اليدين،  وغ�سل 
�سرحهم للطرق املنا�سبة لغ�سل اليدين. واأن يتذكروا دائما اأن يعرّبوا اأي�ساً عن تقديرهم ملحاوالت االأطفال ملمار�سة النظافة 
ال�سحية. ويتاأكدوا من توفري املناديل الورقية ومناديل احلّمام واأماكن غ�سل اليدين لالأطفال، وعليهم اأن يلّبوا حاجاتهم 

حتى ال تفوت فر�س تعليمهم املمار�سات ال�سحية املنا�سبة.
تظهر القفزات الكبرية يف جانب التطور البدين خالل ال�سنوات الثالث االأوىل من حياة  االأطفال. وعلى الرغم من اأّن العديد 
من امل�سادر العلمية تذكر متى يحتمل اأن ي�سل االأطفال اإىل هذه املعامل الرئي�سة للتحوالت املختلفة، فاإّن كل طفل يختلف 

عن االآخر و�سينمو مبعدله اخلا�س به.
ع والُفّطم تطورهم البدين ال�سليم مع مرور الوقت: وفيما يلي بع�س الطرق التي ُيظهر من خاللها الُر�سّ

مق�سودة. بطريقة  ليكون  تدريجياً  ذلك  ويتطور  ع�سوائية  بطريقة  البداية  يف  واأرجلهم،  اأيديهم  • حتريك 
بطونهم. على  و�سعهم  اأو  حملهم  عند  و�سدورهم  روؤو�سهم  • رفع 

االأعلى حتى  اإىل  اأنف�سهم  و�سحب  و احلبو،  بدون م�سند،  التقلب، واجللو�س  املثال  �سبيل  باأج�سامهم )على  التحكم  • زيادة 

عمر ما قبل السنوات الثالث األولى

ال�سحة والتطور البدين
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يقفوا على اأرجلهم، وامل�سي مب�ساعدة وبعد ذلك من امل�سي بدون م�ساعدة، وغريه(.
وو�سع  كتاب،  �سفحات  وتقليب  االأ�سياء،  التقاط  املثال:  �سبيل  )على  املهام  بع�س  الأداء  ال�سغرى  الع�سالت  ا�ستخدام   •

عالمات على ورقة، وغريه(.
وغريه(. اأحجية،  وتركيب  املكعبات،  �سف  املثال،  �سبيل  )على  اليد  وحركة  العني  حركة  بني  • التن�سيق 

اإعطائه احلرية ب�سكل تدريجي للقيام بذلك  • امل�ساركة يف عادات النظافة ال�سخ�سية  اليومية، مب�ساعدته يف البداية، ثم 
العمل )على �سبيل املثال: غ�سل اليدين، وتنظيف االأ�سنان بفر�ساة االأ�سنان، ولب�س املالب�س وغريه(.

واآخر. حنٍي  بني  ن�سطة  بدنية  األعاب  يف  • امل�ساركة 

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 1 الصحة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة واال�ستقاللية بالعناية باأنف�سهم.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .1 .1
م 1

بالبدء مبمار�سة مهارات 
العناية باأنف�سهم

ومب�ساعدة  باأنف�سهم  مالب�سهم  • بلب�س 
حمدودة، رمبا ال تتطلب �سوى امل�ساعدة 

يف اإغالق االأزرة وربط  خيوط احلذاء.
لغ�سل  وال�سابون  املاء  • با�ستخدام 

اأيديهم، وقد يحتاجون اإىل تذكري من 
الكبار.

اأنوفهم. لتنظيف  منديل  • بطلب 
حاوية  يف  املت�سخة  املناديل  • برمي 

النفايات مبا�سرة بعد ا�ستخدامها.
با�ستخدام  باأنف�سهم  اأ�سنانهم  • بتنظيف 

الفر�ساة.
ابتالع  وجتنب  جيداً  اأفواههم  • بغ�سل 

معجون االأ�سنان.
املختلفة  الطعام  اأنواع  بع�س  • بت�سمية 

عندما ت�ساألهم املعلمة عّما يرغبون يف 
تناوله.

اأنواع  لبع�س  كتاب  يف  �سور  • بت�سمية 
الطعام اأثناء وقت الق�سة.

مبمار�سة مهارات العناية 
باأنف�سهم مبفردهم.

وتناولها  وجبتهم  • بفتح 
باأنف�سهم.

طعامهم  تناول  مكان  • بتنظيف 
ورمي املخلفات يف حاوية 

النفايات. 
يف  اليدين  معقم  • با�ستخدام 

حالة توفره.
لتنظيف  املناديل  • با�ستخدام 

اأنوفهم ورميها يف حاوية 
النفايات.

باأنف�سهم  اأ�سنانهم  • بتنظيف 
با�ستخدام الفر�ساة، وتذكر 

تنظيف اجلزء الداخلي واجلزء 
اخلارجي من اأ�سنانهم.

االأ�سنان  فر�ساة  اأن  من  • بالتاأكد 
تخ�سهم قبل ا�ستخدامها.

التفاح �سحي  باأن  املعلمة  • باإخبار 
بينما احللويات لي�ست كذلك.
من  ع�ساء  بطبخ  • بالتظاهر 

الدجاج يف ركن اللعب الدرامي.
الطعام  من  الزائد  • باإرجاع   

اإىل العلبة والقول"ال اأ�ستطيع اأن 
اآكله كله".

�س ب
2 .1 .1

م 1

بالعناية بنظافتهم 
ال�سخ�سية مب�ساعدة 

حمدودة.

بالعناية بنظافتهم 
ال�سخ�سية.

�س ب
3 .1 .1

م 1

بالبدء باإظهار وعيهم 
باملمار�سات التي تقي من 

االأمرا�س املُْعدية.

بتوظيف املمار�سات التي 
تقي من انت�سار االأمرا�س 

املعدية.
�س ب

4 .1 .1
م 1

بالبدء بالقيام باأن�سطة 
�سحة الفم مب�ساعدة 

حمدودة.

باأن�سطة �سحة الفم مبزيد 
من اال�ستقاللية.

�س ب
5 .1 .1

م 1

باإظهار معرفتهم باأنواع 
االأطعمة املختلفة.

باإظهار معرفتهم ببع�س 
اأنواع االأطعمة ال�سحية.

�س ب
6 .1 .1

م 1

باإظهار وعيهم بامل�ساعر 
اجل�سدية.

باإظهار وعيهم باجلوع 
وال�سبع.

�س ب
7 .1 .1

م 1

باإظهار معرفتهم 
ببع�س اأع�ساء اجل�سم 

اخلارجية.

باإظهار وعيهم بحاجات 
اجل�سم وم�ساعره.

�س ب
8 .1 .1

م 1

باإظهار معرفتهم ببع�س 
اأجزاء اجل�سم الداخلية.

1. 0 الصحة والسالمة                             م 1       ) 3-4 سنوات (

ال�سحة والتطور البدين
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1. 1 الصحة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة واال�ستقاللية بالعناية باأنف�سهم.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
قائلني  بالتعب  ال�سعور  عن   • بالتعبري 

على  ل�ست  اأنني  "اأ�سعر  يوؤملني" و  "بطني 
ما يرام".

عندما  احلّمام  ال�ستخدام  • باال�ستئذان 
يحتاجون اإليه.

اخلارجية  اجل�سم  اأع�ساء  بع�س  • بت�سمية 
مثل االأرجل واالأيدي.

توؤملهم  التي  اجل�سم  مناطق  • بتحديد 
مثل الراأ�س والبطن.

"اأنا  بقوله  املعلمة  • باإخبار 
�سبعان" عندما تعر�س عليهم 

وجبة اأخرى.
ال�سعور  حالة  يف  • باالإبالغ 

باملر�س وطلب اال�ستلقاء على 
ظهره.

احلّمام  ا�ستخدام  على  • باملوافقة 
عند ال�سعور باأمل يف املعدة/ 

مغ�س.
فيه  اجل�سم  باأن  • بالتو�سيح 

عظام.
اأن  "اأعتقد  للمعلمة  • بالقول 
راأ�سي يوؤملني" عندما ي�سعرون 

بال�سداع.
نب�سات  حت�س�س  • مبحاولة 

قلوبهم بعد القيام بالرك�س يف 
امللعب.

1. 0 الصحة والسالمة                            م 1      ) 3-4 سنوات (
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1. 2 السالمة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة وااللتزام مبمار�سات ال�سالمة وجتنب االأخطار.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .2 .1
م 1

باتباع قواعد ال�سالمة 
مب�ساعدة وتوجيه من 

الكبار.

الكبار  اأحد  بيد  لالإم�ساك  • باالنتظار 
قبل عبور ال�سارع.

انتظارهم  اأثناء  الر�سيف  على  • بالبقاء 
خارج مبنى الرو�سة.

منهم  يطلبون  عندما  للكبار  • باال�ستماع 
امل�سي    بدل الرك�س.

بع�سهم  مب�سك  املعلمة  تعليمات  • باتباع 
اأيدي بع�س اأثناء التمرين على االإخالء 

يف حالة  الطوارئ دون احلاجة لتذكريهم 
بذلك.

منطقة  يف  الهدوء  على  • باملحافظة 
التجمع حتى يتوقف جر�س الطوارئ.
�سريط   ربط  املعلمة  من  • بالطلب 

حذائه حتى ال يتعرث به.
نزول  عند  احلماية  بحاجز  • باالم�ساك 

الدرج.
ع�س  تفح�س  يف  املعلمة   م�ساعدة  • بطلب 

الع�سفور على غ�سن ال�سجرة.

باتباع قواعد ال�سالمة 
مب�ساعدة وتوجيه حمدود 

من الكبار.

داخل  يكونون  عندما  • بامل�سي 
املباين.

الطفل  ينزل  حتى  • باالنتظار 
االآخر عن جهاز التزحلق قبل اأن 

يتزحلق عليه.
عدم  اآخر  طفل  من  • بالطلب 
رمي االألعاب الأن رميها "ي�سكل 

خطورة".
روؤيتهم  فور  املعلمة  • بتنبيه 

لدخان حتى ولو كان بعيداً جداً.
اأثناء  الهدوء  على  •  باملحافظة 

جتارب الطوارئ.
اأثناء    املعلمة  تعليمات  • باتباع 

التدرب على الطوارئ.
وامل�سي  الرك�س  عن  • بالتوقف 

ببطء اذا كان االأر�س مبللة
يف  املعلمة  م�ساعدة  • بطلب 

تو�سيل �سلك اآلة الت�سجيل 
بقاب�س الكهرباء 

الرعاية  مقدمة  من  • بالطلب 
م�ساعدتهم يف ا�ستخدام دبا�سة 

الورق.

�س ب
2 .2 .1

م 1

بالبدء باإظهار وعي 
بحاالت الطوارئ.

بالبدء باإظهار ت�سرفات 
منا�سبة حلاالت الطوارئ.

�س ب
3 .2 .1

م 1

بالبدء باإظهار وعيهم 
باالأخطار وال�سلوكيات 

اخلطرة.

ببدء اإجراءاتهم اخلا�سة 
بال�سالمة.

�س ب
4 .2 .1

م1

باإظهار وعيهم لالأخطار 
املوجودة يف البيئة والتي 

يجب جتنبها مثل مقاب�س 
الكهرباء و االأر�سيات 

الزلقة.

1. 0 الصحة والسالمة                            م 1       ) 3-4 سنوات (
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2. 1 تطور العضالت الكبرى
يظهر االأطفال مزيداً من التحكم مبجموعة الع�سالت الكربى.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .1 .2
م 1

باإظهار التحكم والتوافق 
يف الع�سالت الكربى.

مرات. عدة  ولالأ�سفل  لالأعلى  • بالقفز 
على  ي�سقط  اأن  دون  �سريعاً  • بامل�سي 

االأر�س.
لالأمام  فيها  ومبالغ  كبرية  • بخطوات 

وعلى اجلانبني.
باأيديهم. • بالت�سفيق 

بذراعيه  م�ستعيناً  بالكرة  • باالإم�ساك 
وكفيه وج�سمه.

لالأمام. ق�سرية  مل�سافة  الكرة  • بركل 
العجالت. ثالثية  دراجة  • بركوب 

اأو  لثانيتني  واحدة  رجل  على  • بالوقوف 
ثالث ثواٍن.

مم�سكاً  نزوله  اأو  ال�سلم  الأعلى  • بال�سعود 
بحاجز احلماية.

مكانه. يف  • بالقفز 

باإظهار مزيد من التحكم 
والتوافق من خالل حركة 

جمموعة متنوعة من 
الع�سالت الكربى.

لي�سل  عالياً  القفز  • مبحاولة 
اإىل نقطة معينة على اجلدار.

طويلة. مل�سافة  لالأمام  • بالقفز 
اأثناء  والقفز  والعدو  • بالوثب 

اللعب.
قدم  بو�سع  وذلك  الدرج  • ب�سعود 

واحدة على كل درجة من درجات 
ال�سّلم.

واحدة  رجل  على  • بالوقوف 
لعدة ثوان.

خط  على  امل�سي  • مبحاولة 
مر�سوم على االأر�س اأو امل�سي على 
عمود توازن مرتفع ب�سع بو�سات 

عن االأر�س.
الدوران  بعد  توازنهم  • بحفظ 

باأج�سامهم ب�سكل لولبي.

�س ب
2 .1 .2

م 1

بالتعامل مع االأ�سياء من 
خالل حتريك الع�سالت 

الكربى.

بالتعامل مع االأ�سياء من 
خالل حركات الع�سالت 

الكربى.
�س ب

3 .1 .2
م 1

باإظهار توازن وثبات يف 
الع�سالت الكربى.

باإظهار مزيد من التوازن 
والثبات يف الع�سالت 

الكربى.

2. 0 التطور البدني والحركي               م1      ) 3-4 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



161

2.  2 تطور العضالت الصغرى
يظهر االأطفال مزيداً من التحكم مبجموعة الع�سالت ال�سغرى.

يف عمر 4 �سنوات اأو ما يقاربهيف عمر 3 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .2 .2
م 1

باإظهار التحكم والتوافق 
يف الع�سالت ال�سغرى 

با�ستخدام االأ�سياء اأو 
بدون ا�ستخدامها.

لّيها. اأو  اأ�سابعهم  • بهز 
�سفحة. �سفحة  كتاب  �سفحات  • بتقليب 

لفتحه. الباب  مقب�س  • باإدارة 
الطعام. اأدوات  • با�ستخدام 

التلوين. بقلم  الع�سوائية  • بالكتابة 
بع�سها. فوق  املكعبات  بع�س  • بو�سع 

كبرية. قطع  ذات  اأحجية  • باإكمال 
الثقوب. يف  اأوتاد  • بو�سع 

باإظهار التحكم والتوافق يف 
الع�سالت ال�سغرى مبزيد 

من الدقة والقوة. 

غري  و�سور  اأ�سكال  • بر�سم 
معقدة با�ستخدام مواد ر�سم 

خمتلفة.
با�ستخدام  االأ�سياء  • بق�س 

املق�س.
اخليط. يف  اخلرز  • بنظم 

قطع  ذات  اأحجية  • باإكمال 
�سغرية.

اآخر. اإىل  اإناء  من  �سائل  • ب�سب 

�س ب
2 .2 .2

م 1

باإظهار توافق حركي 
با�ستخدام  – ب�سري 
جمموعة الع�سالت 

ال�سغرى واأج�سام كبرية.

باإظهار توافق حركي – 
ب�سري با�ستخدام جمموعة 

الع�سالت ال�سغرى.

2. 0 التطور البدني والحركي               م1       ) 3-4 سنوات (

ال�سحة والتطور البدين
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1. توفري الوقت الكايف واملكان املنا�سب مل�ساركة االأطفال يف اأن�سطة 
بدنية.

2. توفري اأدوات اللعب البدنية االآمنة التي تخ�سع لل�سيانة الدورية.
3. توفري اأن�سطة بدنية متنوعة لالأطفال، ومنها دمج الن�ساط 

البدين باجلوانب  االأكادميية االأخرى لذلك اليوم، مثل الريا�سيات 
والعلوم.

4. توفري اأجهزة لعب لالأطفال لتطوير مهارات التنا�سق واحلركة 
)على �سبيل املثال كرات لرميها والتقاطها، دراجات ثالثية العجالت 

لركوبها، واأعمدة توازن للم�سي عليها، وغريه(.
5. التخطيط الأن�سطة تتيح لالأطفال تطوير ع�سالتهم ال�سغرى 

)على �سبيل املثال: الر�سم با�ستخدام الفر�ساة، والر�سم مبواد 
متنوعة، وعجن ال�سل�سال، وغريه(.

6. توفري قواعد �سالمة وا�سحة وثابتة لالأطفال وتذكريهم بها 
با�ستمرار.

7. تقدمي منوذج يحتذى به لالأطفال بالن�سبة ملمار�سات ال�سحة 
وال�سالمة بربط حزام االأمان يف املركبة، وغ�سل اليدين با�ستمرار، 

وانتظار اإ�ساءة اإ�سارة امل�ساة قبل عبور الطريق، وهكذا.
8. توفري مناذج جيدة لالأطفال يف جوانب الن�ساط البدين والتغذية 

بتناول الطعام ال�سحي و�سرب املاء وت�سجيعهم على امل�ساركة يف 
الن�ساط البدين.

9.  حتديد اأوقات منتظمة للوجبات يف اجلدول اليومي.
10. التعرف على االختيارات الغذائية ال�سحية لالأطفال )على 

�سبيل املثال: �سرب املاء بداًل من الع�سري مع الوجبة، ومعرفة حالة 
اإح�سا�سهم بال�سبع، وغريه(.

11. توفري فر�س لالأطفال ملمار�سة االأعمال ال�سحية املعتادة، مثل 
تنظيف اأ�سنانهم بفر�ساة االأ�سنان وغ�سل اأيديهم. وكذلك توجيه 

االأطفال اأثناء تعلمهم هذه االأعمال الرتيبة والثناء على ممار�ساتهم 
عند القيام بها.

12. ت�سجيع االأطفال على تبليغ املعلمة ب�سعورهم باملر�س 
وم�ساعدتهم على التعرف على اأعرا�س االأمرا�س.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال من
عمر 3 إلى 4 سنوات

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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1. 1 الصحة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة واال�ستقاللية بالعناية باأنف�سهم.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .1 .1
م 3-2

باأداء اأن�سطة العناية 
ال�سخ�سية باأنف�سهم 

با�ستقاللية.

احلمام  ا�ستخدام  بعد  اأيديهم  • بغ�سل 
دون تذكريهم بذلك.

ال�سعال. عند  اأفواههم  • بتغطية 
م�ساركتهم  زمالئهم  عر�س  • برف�س 

الوجبة اخلا�سة بهم.
وال  مر�سى    باأنهم  الكبار  اأحد  • باإخبار 

ي�ستطيعون الذهاب اإىل املدر�سة.
باأنف�سهم. بالفر�ساة  اأ�سنانهم  •  بتنظيف 

تنظيف  خيط  ا�ستخدام  • مبحاولة 
االأ�سنان، ولكن قد يحتاجون للم�ساعدة.

ل�سحة  جيد  ال�سمك  باأن  املعلمة  • باإخبار 
االإن�سان.

واأريد  جائعاً،  زلت  "ال  املعلمة  • باإخبار 
كمية اإ�سافية من الطعام".

باملر�س  اإح�سا�سه  عن  املعلمة  • باإخبار 
مبزيد من التف�سيل، كقوله مثال: 

." �سخونة  لدي   اأن  "اأعتقد 
نف�ساً  ياأخذ  باأن  االأ�سدقاء  اأحد  • باإخبار 
عميقاً لي�ستمع لرئتيه اأثناء متثيل مهمة 

الطبيب يف م�ست�سفى يف ركن اللعب 
الدرامي.

باإظهار مزيد من الكفاءة 
بالعناية باأنف�سهم.

الأنف�سهم  خفيفة  وجبة  • باإعداد 
مثل رقائق القمح املحم�سة 

)الكورن فليك�س( مع احلليب.
احلقيبة  اأن  من  • بالتاأكد 

اخلا�سة بهم حتتوي على الوجبة 
وقارورة املاء.

لغ�سل  وال�سابون  املاء  • با�ستخدام 
اأيديهم ودلكها ملدة ع�سرين ثانية 

تقريباً قبل جتفيفها.
اليدين  غ�سل  باأن  • بالتو�سيح 

ي�ساعدهم على التخل�س من 
اجلراثيم.

)عند  الفم  اأمام  اليد  • بو�سع 
ال�سعال(.

الطبيب  باأن  املعلمة  • باإخبار 
اأعطاهم م�ساداً حيوياً حتى 

تتح�سن �سحتهم واأن مر�سهم 
لي�س معدياً.

�سحي  الع�سري  باأن  • بالتو�سيح 
ولكن ينبغي على االأطفال اأن ال 

يكرثوا منه.
احل�سا�سية  عن  معلمتهم  • باإخبار 

التي لديهم وطلب م�ساعدتها يف 
معرفة ما اإذا كان الطعام ي�سبب 

لهم ح�سا�سية اأم ال.

�س ب
2 .1 .1

م 3-2

  باالهتمام بالنظافة 
ال�سخ�سية با�ستقاللية.

  باالهتمام بالنظافة 
ال�سخ�سية واإجراء نقا�س 

حولها.
�س ب

3 .1 .1
م 3-2

ب�سرح كيف تنتقل بع�س 
االأمرا�س، واتخاذ 

االحتياطات الالزمة ملنع 
انت�سار االأمرا�س املعدية.

بتوظيف ال�سلوكيات التي 
تقي من انت�سار االأمرا�س 

املعدية ومناق�ستها.

�س ب
4 .1 .1

م 3-2

باأداء اأن�سطة   �سحة الفم 
با�ستقاللية.

مبعرفة االأطعمة ال�سحية 
وجمموعات االأغذية و�سرح 

كيفية اإ�سهامها يف نظام 
الغذاء ال�سحي.

�س ب
5 .1 .1

م 3-2

باإظهار مزيد من الوعي 
باجلوع وال�سبع.

باإظهار معرفة باالأطعمة 
غري ال�سحية واأنه ينبغي 
جتنبها، مثل االإفراط يف 
تناول ال�سكر وامل�سروبات 

الغازية.
�س ب

6 .1 .1
م 3-2

مبعرفة االأطعمة 
ال�سحية وبع�س 

املجموعات الغذائية التي 
تنتمي اإليها.

باإظهار معرفة بالعديد من 
اأع�ساء اجل�سم الداخلية 

وبع�س وظائفها. 

�س ب
7 .1 .1

م 3-2

باإظهار وعي بامل�ساعر 
واحلاجات اجل�سدية 
مبزيد من التحديد 

والدقة.

1. 0 الصحة والسالمة                           م 2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 1 الصحة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة واال�ستقاللية بالعناية باأنف�سهم.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

8 .1 .1
م 3-2

باإظهار معرفة باأع�ساء 
اجل�سم الداخلية 

ووظائفها.

على  ي�ساعدهم  املخ  باأن  • بالتو�سيح 
التفكري.

ا�ستماع  عن  ق�سة  • برواية 
الطبيب لنب�سات قلوبهم، وقوله 

باأن قلوبهم كانت ت�سخ الدم 
بقوة.

االأع�ساء  من  العديد  • بت�سمية 
الداخلية، مثل القلب والرئتني 

واملخ واملعدة.

1. 0 الصحة والسالمة                           م 2-3      ) 4-6 سنوات (
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1. 2 السالمة
يظهر االأطفال مزيداً من املعرفة وااللتزام ب�سلوكيات ال�سالمة وجتنب االأخطار.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .2 .1
م 3-2

باتباع قواعد ال�سالمة 
مب�ساعدة حمدودة من 

الكبار.

التي  اللعبة  على  احل�سول  • بطلب 
على رف مرتفع دون اأن يحاول ال�سعود 

بنف�سه.
ركوب  اأثناء  ال�سالمة  خوذة  • بارتداء 
الدراجة ثالثية اأو ثنائية العجالت يف 

امللعب.
اأثناء  مربوطاً  ال�سالمة  حزام  • باإبقاء 

ركوبهم يف املركبة حتى يطلب منهم اأحد 
الكبار اأن يفتحه.

اأحد  اإ�سابة  حال  فوراً  املعلمة  • بتنبيه 
زمالئهم.

املعتادة  ال�سالمة  اإجراءات  • باتباع 
با�ستقاللية اأثناء مترين الطوارئ.

لال�ستماع  الهدوء  على  • باملحافظة 
اإىل تعليمات اأحد الكبار اأثناء مترين 

الطوارئ.
والتي  االأر�س  على  امللقاة  االأ�سياء  • باإزالة 

قد تت�سبب يف تعرثه اأو �سقوطه.
من  هم  فقط   الكبار  باأّن  • بالتو�سيح 

ي�ستخدمون ال�سكاكني احلادة.

باتباع قواعد ال�سالمة 
با�ستقاللية.

اأثناء  ال�سالمة  خوذة  • بارتداء 
ركوب الدراجة يف امللعب.

للحرارة  عازلة  قفازات  • بلب�س 
عندما يقوم بادخال الطعام داخل 
الفرن اأثناء متثيله يف ركن اللعب 

الدرامي.
منهم  اأ�سغر  لطفل  • بالقول 

ترك�س(  )وال  مت�سي  اأن  "يجب 
عندما تكون داخل املبنى".

اأثناء  االأمان  حزام  • بربط 
ا�ستعدادهم لركوب مركبة.
زمالئهم  الأحد  • بالقول 

على  مترين  يف  نحن  "اإ�س�س�س!! 
االإخالء يف حالة الطوارئ. يجب 
علينا املحافظة على الهدوء حتى 

نتمكن من �سماع املعلمة".
اإ�سابة  عند  فوراً  املعلمة  • باإخبار 

زميلهم بنوبة ربو "حممد ال 
ي�ستطيع التنف�س".

وعدم  بامل�سي  زمالئه  • بتذكري 
الرك�س داخل الرو�سة حتى ال 

ي�سدم باالآخرين.

�س ب
2 .2 .1

م 3-2

 بالت�سرف ب�سكل منا�سب 
اأثناء التدرب على املواقف 
الطارئة اأو جتربتها، مثل 

طلب امل�ساعدة من اأحد 
الكبار.

باإظهار فهم للمواقف 
الطارئة وكذلك الت�سرف 

بال�سكل املنا�سب للمحافظة 
على �سالمتهم و�سالمة 

االآخرين.
�س ب

3 .2 .1
م 3-2

باإظهار وعي باالأخطار 
واالأخطار املحتملة.

بتعديل �سلوكهم بحيث 
تزيد فر�س �سالمتهم من 

االأخطار.

1. 0 الصحة والسالمة                         م 2-3      ) 4-6 سنوات (

ال�سحة والتطور البدين
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2. 1 تطور العضالت الكبرى
يظهر االأطفال مزيداً من التحكم مبجموعة الع�سالت الكربى.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .1 .2
م 3-2

باإظهار مزيد من التحكم 
والتوافق من خالل 

حركات جمموعة متنوعة 
من الع�سالت الكربى.

والوقوف. بالرك�س  • بالتحكم 
االأ�سابع. اأطراف  على  • بامل�سي 

لدفع  اأيديهم  با�ستخدام  لالأمام  • بالقفز 
اأنف�سهم مل�سافة اأعلى.

واأحياناً  باأيديهم،  �سغرية  كرة  • باإم�ساك 
باال�ستعانة باأج�سامهم.

وخف�سه. الذراع  برفع  كرة  • برمي 
قدميه. باإحدى  الكرة  • بركل 

احلبل. با�ستخدام  • بالقفز 
والوقوف  التوازن  عار�سة  على  • بامل�سي 

يف املنت�سف ثم تغيري االجتاه.
على  واحدة  برجل  الدرج  عن  • بالنزول 

كل درجة دون اأن ي�سع يده على ال�سياج 
اأو اجلدار.

ي�سقط  اأن  دون  قليلة  خطوات  • بامل�سي 
كي�س احلبوب من على روؤو�سهم.

باإظهار التحكم والتوافق 
من خالل حركات جمموعة 

متنوعة من الع�سالت 
الكربى.

حتريك  مع  جيداً  • بالرك�س 
اليدين يف اجتاه معاك�س 

با�ستمرار.
• بالوثب.
• بالعدو.
• بالقفز.

وذلك  بكرة  كبري  هدف  • باإ�سابة 
برفع يده عالياً ثم �سرب الكرة 

يف الهدف.
املرمى. يف  الكرة  • بركل 

ال�سلة  يف  ال�سلة  كرة  • برمي 
املثبتة على ارتفاع منا�سب لهم.

باأيديهم. �سغرية  كرة  • باإم�ساك 
• بالوثب لالأمام على قدم واحدة 

لعدة اأمتار.
واحدة. رجل  على  • بالوقوف 

التوازن  عار�سة  على  • بامل�سي 
لالأمام وللخلف.
ال�سقلبة. •باأداء 

�س ب
2 .1 .2

م 3-2

 بتحريك االأ�سياء 
مبزيد من الدقة من 

خالل حركات الع�سالت 
الكربى.

 بتحريك االأ�سياء مبزيد 
من الدقة من خالل 

حركات الع�سالت الكربى، 
واإظهار التاآزر بني العني 

واليد.
�س ب

3 .1 .2
م 3-2

باإظهار مزيد من التوازن 
والثبات.

باإظهار التوازن والثبات.

2. 0 التطور البدني والحركي            م 2-3      ) 4-6 سنوات (

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



167

2. 2 تطور العضالت الصغرى
يظهر االأطفال مزيداً من التحكم مبجموعة الع�سالت ال�سغرى.

 يف عمر 6 �سنوات اأو ما يقاربه يف عمر 5 �سنوات اأو ما يقاربه
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
امل�ؤ�شر

�سيقوم االأطفال...
اأمثلة

قد يقوم االأطفال...
�س ب

1 .2 .2
م 3-2

باإظهار التحكم والتوافق 
يف الع�سالت ال�سغرى 

مبزيد من الدقة والقوة.

اأثناء  الكتابة  اأدوات  اإم�ساكهم  • بتعديل 
ا�ستخدامها.

غالبا  م�ستقيم  بخط  االأ�سياء  • بق�س 
با�ستخدام املق�س.

مالب�سهم. اأزرة  واإغالق  • بفتح 
بطريقة  خرامة  اأو  دبا�سة  • با�ستخدام 

�سحيحة.
االأ�سكال  من  مزيد  وكتابة  • بر�سم 

واالأرقام التي ميكن التعرف عليها )مبا 
فيها احلروف واالأرقام(.

لفتح  ال�سحيح  مكانه  يف  املفتاح  • باإدخال 
القفل.

ليوؤدوا  خمططة  كبرية  اأوراق  • با�ستخدام 
اأن�سطة الكتابة عليها.

االأدوات. حدود  داخل  • بالتلوين 

باإظهار التحكم والتوافق يف 
الع�سالت ال�سغرى بدقة 

وقوة. 

الكتابة  اأدوات  • با�ستخدام 
الرفيعة مثل قلم الر�سا�س 

باأ�سابعه الثالثة.
ال�سائل  ال�سمغ  • با�ستخدام 
والتحكم فيه لل�سق االأ�سياء.

واأرقام  اأ�سكال  كتابة  اأو  • بر�سم 
مرتبة وميكن التعرف عليها 

ب�سهولة )مبا فيه احلروف 
واالأرقام(.

اأ�سابعهم. • بفرقعة 
اخليوط  من  اأ�سكال  • بعمل 

بتحريك اخليوط حول اأ�سابعهم 
ل�سنع اأ�سكال وت�ساميم حمددة.

اإبرة  ثقب  يف  خيط  • باإدخل 
كبري.

الأداء  خمططة  اأوراق  • با�ستخدام 
اأن�سطة الكتابة.

�س ب
2 .2 .2

م 3-2

باإظهار توافق حركي 
با�ستخدام  – ب�سري 
جمموعة الع�سالت 

ال�سغرى.

باإظهار توافق بني اليد 
والعني

2. 0 التطور البدني والحركي           م 2-3      ) 4-6 سنوات (

ال�سحة والتطور البدين
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ومنا�سبة  اآمنة  واأجهزة  االأطفال  للعب  منا�سبة  �ساحات  توفري   .1
مل�ستويات املهارات املختلفة )مثل الدراجات ثالثية وثنائية العجالت، 
و�ساالت  التوازن،  وعار�سات  واأراجيح،  خمتلفة،  باأحجام  وكرات 

ريا�سية ملمار�سة االأن�سطة، وغريه(.
بدنية  األعاباً  البدنية بتعليم االأطفال  2. ت�سجيع االهتمام باالأن�سطة 

وريا�سات جديدة.
ممار�سة  االأطفال  من  يتطلب  باحلواجز  مزودة  �ساحة  توفري   .3
والرك�س   والقفز  الزحف  )مثل  البدنية  االأن�سطة  من  جمموعة 

واالتزان ، وغريه(.
4. توفري فر�س يومية لالأطفال ملمار�سة االأن�سطة البدنية. والتاأكد 
من اأن بع�س هذه االأن�سطة تكون �سمن جدول منتظم والبع�س االآخر 

عبارة عن لعب حر.
احلركي  التاآزر  مهارات   تقوي  التي  باالأجهزة  االأطفال  تزويد   .5
لديهم، وتوفري كرات للرمي وااللتقاط وكذلك اأهداف لت�سيبها هذه 

الكرات )مثل �سبكة كرة ال�سلة اأو مرمى كرة القدم، وغريه(.
االأوراق،  تخرمي  )مثل:  اليدين  ع�سالت  تقوي  اأن�سطة  توفري   .6

الق�س با�ستخدام املق�س، واللعب بال�سل�سال، وغريه(.

على  االأطفال  ليتدرب  والوقت  التوجيهات  من  الكثري  توفري   .7
عادات النظافة ال�سخ�سية اليومية، وارتداء مالب�س منا�سبة للطق�س 
ال�سخ�سية  العناية  اأعمال  واأداء  مبفردهم،  الطعام  وتناول  باأنف�سهم، 

الروتينية االأخرى.
8.  الثناء على االأطفال ملحاولتهم العناية باأنف�سهم مبفردهم.

مثل  بالتغذية  اخلا�سة  لالأن�سطة  التخطيط  يف  االأطفال  اإ�سراك   .9
�سراء الطعام من ال�سوق والتخطيط للوجبات والطبخ.

)مثل  ال�سحة  تعزز  التي  املعتاد  اليومي  ال�سلوك  قواعد  اإر�ساء   .10
اأوقات ثابتة لتناول الوجبات، واأوقات واإجراءات حمددة لغ�سل اليدين، 

واأوقات ثابتة للنوم، وغريه(.
11. احلديث مع االأطفال عن قواعد ال�سالمة وتزويدهم بنماذج من 

خالل ممار�ساتك ال�سخ�سية.
التفكري يف  على  االأطفال  وت�سجيع  ال�سالمة،  ق�س�س عن  قراءة   .12
بطريقة  الت�سرف  على  املرتتبة  والعواقب  ال�سالمة  �سوابط  اأهمية 

غري اآمنة.

استراتيجيات للكبار الذين يعملون مع األطفال
في عمر 4 إلى 6 سنوات

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية
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التكيف: التعديالت التي جُتَرى على البيئة اأو خطة الن�ساط ال�ستيعاب جمموعة من االحتياجات البدنية والتطويرية.
املدار�س   مديري  ذلك  وي�سمل  وتقوميها.  اخلطة  وتنفيذ  االأطفال  رو�سة  تخطيط  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�س  هو  الإداري: 
الدرا�سية  باملناهج  املدار�س  وامل�سرفني واملخت�سني  العموم للمدار�س  وم�ساعدي مديري   التنفيذيني  ومديري  واملديرين 

وغريهم من القادة يف منظمات املجتمع واملدار�س وغريها من االأماكن.
و�سواهد متعددة، وترتيب هذه  اأدلة   التق�مي: هي عملية احل�سول على معلومات من موؤ�سرات وم�سادر خمتلفة حول   

املعلومات وتف�سريها، ومن ثم تقوميها من اأجل ا�ستخدامها يف التقومي ال�سنوي. وي�ستخدم  التقومي يف االأمور التالية:
)1( اتخاذ قرارات �سليمة حول التعليم والتعلم.

)2(  حتديد بواعث القلق الهامة والتي قد تتطلب تدخاًل  ناجعاً على امل�ستوى الفردي لالأطفال. 
)3( م�ساعدة الربامج على حت�سني اإمكانيات التدخل يف االأمور التعليمية والتطويرية اإذا لزم االأمر.

ويق�سد  الب�سر؛  بني  االأمد  طويلة  ال�سخ�سية  العالقات  يف  التفاعالت  لو�سف  ي�سعى  نف�سي  منوذج  هي  التعلق:  نظرية 
بالتعلق على وجه اخل�سو�س الرابطة التي تربط الطفل بوالديه اأو مبقدمة الرعاية له. 

تركيب الدماغ: يتكون الهيكل الرتكيبي لدوائر الدماغ من مليارات الو�سالت بني اخلاليا الع�سبية. وي�سكل هذا الهيكل 
اأ�سا�س اأن�سطة الدماغ وهو م�سوؤول عن متكني ال�سلوك ور�سوخه. 

مقدمة/ مقدم الرعاية: اأي �سخ�س كبري يقوم على االعتناء بطفل �سغري ورعايته. وقد يكون هذا ال�سخ�س اأحد والدي 
الطفل، اأو اأحد اأجداده، اأو اأحد اأفراد االأ�سرة، اأو فرداً من اأفراد املجتمع، كاأحد اجلريان، اأو معلماً/ معلمة اأو موظفاً /موظفة  

يناط بهم تقدمي الرعاية للطفل.
اأدلة ومعلومات حول تطور كل طفل  التق�مي ال�شفي: هو نوع من التقومي الذي ت�ستخدمه املعلمات ب�سكل يومي جلمع 
وتعلمه، ت�ستخدم فيما بعد الإثراء ممار�ساته. ويتم التقومي من خالل ا�ستخدام طرق متعددة ت�سمل املالحظة مع الت�سجيل، 
وعينات من اأعمال الطفل وت�سجيالت �سوتية ومرئية. وال ي�ستمل هذا التقومي عادة على االختبارات اأو اأمناط التقومي التي 

ت�ستند اإىل معايري.
العمليات املعرفية: و�سف ي�سري اإىل العمليات العقلية امل�ستخدمة يف اكت�ساب املعرفة والفهم من خالل ا�ستخدام  التفكري 

واخلربات، واحلوا�س.
املحت�ى: م�سمون اأو مادة تعلم االأطفال باالإ�سافة اإىل املعرفة )مفردات ومفاهيم معينة( واملهارات يف جمال من جماالت 

التعلم.
�شل�شلة مت�شلة: جمموعة من القيم التي تتطور ب�سكل م�ستمر ويختلف بع�سها عن بع�س  اختالفات دقيقة، ولكنها تتمايز 

ب�سكل وا�سح  يف بدايتها ونهايتها.
ت�ستخدمه  الذي  املكتوب  امل�سدر  اإىل  املنهج  ي�سري  وقد  الطفل.  خاللها  من  يتعلم  خربات  وحمتوى  ومواد  املنهج: خطط 

املعلمات يف املدار�س.  

المصطلحات
المقدمة

امل�سطلحات
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 مالئم منائيًا:  و�سف ي�سري اإىل املحتوى واملكونات االأخرى ملرحلة التعليم املبكر التي ت�سري اإىل م�سار منو االأطفال، باالإ�سافة 
اإىل نقاط القوة الفردية لالأطفال واحتياجاتهم واأمناط تعلمهم ومزاجهم وما اإىل ذلك، وكذلك ال�سياق االجتماعي والثقايف 

الذي يعي�س فيه االأطفال.
املجالت: جماالت حمددة  للتطور والتعلم، وعادة ما ت�ستخدم لالإ�سارة اإىل املمار�سات التعليمية لالأطفال.

جمتمع مرحلة الطف�لة املبكرة: جميع اأفراد املجتمع الذين لديهم اهتمام خا�س بالتعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة 
املبكرة وخا�سة االأطفال ال�سغار، وي�سمل هذا املجتمع الوالدين، ومقدمي الرعاية لالأطفال ال�سغار، واملهنيني، واملعلمات يف 

مرحلة الطفولة املبكرة، ووا�سعي ال�سيا�سات. 
خدماتها  تقدم  التي  املدار�س  اأو  الرو�سات  اإىل  ي�سري  الذي  الدرا�سة  جمال  هو  املبكرة:  الطف�لة  مرحلة  يف  التعليم 
بع�س  يف  اإليه  وي�سار  املدر�سة(.  يف  االبتدائي  الثالث  ال�سف  هذا   يعني  ما  )وعادة  الثامنة  �سن  حتى  الوالدة  من  لالأطفال 

االأحيان مب�سمى الرعاية والتعليم املبكر اأو التعلم املبكر.
 بيئة مرحلة الطف�لة املبكرة: هي اأي مكان يتلقى فيه االأطفال ال�سغار الرعاية والتعليم. وعادة ما ي�سري هذا امل�سطلح 

اإىل مدر�سة اأو  ف�سل درا�سي داخل مدر�سة. 
مهني�/مهنيات مرحلة الطف�لة املبكرة: املهنيون/ املهنيات الذين يعملون مع االأطفال ال�سغار اأو يعملون ل�ساحلهم – 

وخا�سة املعلمات واالإداريات واأخ�سائيات الرتبية.
التعاطف: القدرة على حتديد احلالة العاطفية لل�سخ�س االآخر وم�ساركته اإياها.
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خبري: �سخ�س  لديه معرفة �ساملة موثوٌق بها يف جمال معني.
ر�سمياً من قبل مهني  ت�سخي�سها  يتم  اإعاقات  اأو  البدين  النمو  اأو  التطور  تاأخر يف  الحتياجات اخلا�شة املحددة: هو 

خمت�س.
رو�شة الأطفال )يف اململكة العربية ال�شع�دية(: 

)1( مدر�سة لالأطفال من �سن 3 – 6 �سنوات. 
)2( م�سطلح ي�سري اإىل امل�ستوى التعليمي الذي يتلقاه االأطفال من �سن 3- 4 و 4-5 و 5-6  �سنوات.

االإ�سارات  اأو  االأ�سوات  اأو  الكلمات  فيه  ت�ستخدم  والذي  املنطوق  وغري  واملكتوب  املنطوق  الب�سري  للتوا�سل  طريقة  اللغة: 
بطريقة منظمة ومتعارف عليها.

املعرفة املبكرة  للقراءة والكتابة: القدرة على القراءة والكتابة. وباملثل مهارات ما قبل القراءة والكتابة التي تدعم قدرة 
الطفل على القراءة والكتابة.

مظاهر النم�: االأفعال اأو االأحداث التي ينتج عنها تغيرٌي بارٌز اأو مرحلة جديدة يف عملية التطور.
اأو الت�سلية. ويف بيئات الطفولة املبكرة يوفر اللعب فر�ساً لالأطفال  اأو عقلي ميار�سه الطفل للمتعة  ن�ساط بدين  اللعب: 
لتعلم املفاهيم وتطوير املهارات والتدرب عليها. وي�سمل اللعب البدين واللعب باالأ�سياء، واللعب الدرامي، واللعب البنائي، 

واالألعاب التي حتكمها اأنظمة وقواعد.
التط�ر الجتماعي والعاطفي: و�سف لعالقات االأطفال مع االآخرين، وفهمهم لذواتهم، وقدرتهم على فهم عواطفهم 

و�سبطها.
املعلمة: �سخ�س بالغ تقع على عاتقه م�سوؤولية اأ�سا�سية ملجموعة من االأطفال، ويق�سي الغالبية العظمى من الوقت مع هذه 

املجموعة من االأطفال الذين يبقون يف ف�سول منف�سلة اأو يف  �ساحات  ذوات حدود وا�سحة.
تدريب  املعلمات: خربة اأو �سل�سلة من  اخلربات التعلمية التي جتيب على ا�ستف�سارات معينة وتنمي جمموعة من املهارات 
اأو امليول  لدى املعلمات. وعادة ما يقدمها خمت�سون باملادة العلمية وممن لديهم اطالع  وا�سع على معارف ومهارات التعلم 

التي حتتاجها املعلمات.
 التدري�س: عملية تهدف اإىل تعزيز التطور والتعلم. ت�ستخدم املعلمات من خاللها معرفتهن واأحكامهن  التخاذ قرارات 
هادفة حول اختيار املواد والتفاعالت وخربات التعلم التي من املحتمل اأن يكون لها اأكرب االأثر على املجموعة كلها، وعلى كل 

طفل على حدة  يف تلك املجموعة.
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املرونة: القدرة والرغبة يف التغيري اأو الت�سوية. 
املعرفة  ال�شابقة: املعلومات التي �سبق اأن تعلمها االأطفال من خالل خرباتهم.

احل�ا�س: الو�سائل اجل�سمية التي ي�ستطيع من خاللها  االإن�سان والكائنات احلية االأخرى اإدراك  املوؤثرات، وحتديداً  حوا�س 
الب�سر وال�سمع والذوق واللم�س وال�سم.

الر�شيع: الطفل ما بني الوالدة و عمر15 �سهراً.
الفطيم: الطفل  ما بني عمر 12 اإىل 36 �سهراً.

ال�عي الهجائي: معرفة احلروف مبا يف ذلك معرفة اأ�سمائها واأ�سكالها واأ�سواتها.
مهارات ما قبل الكتابة: وتعني – باالإ�سارة اإىل تطور املهارة – اأن املهارة قيد التطور. تظهر موؤ�سرات وا�سحة على التطور 

ولكن املهارة مل توؤ�س�س بعد.
الن�ش��س املطب�عة يف البيئة: الن�سو�س التي تظهر يف البيئة وميكن لل�سخ�س اأن يرى هذه الن�سو�س على  اللوحات اأو 

املل�سقات اأو ال�سعارات ، اإلخ.
اأجزاء الكالم: الفئات التي تق�سم فيها الكلمات وفقاً لوظائفها النحوية. )على �سبيل املثال: كلمات االأفعال–اأو االأفعال – 

هي جزء من اأجزاء الكالم(.
ال�ش�ت : اأي وحدة �سوتية متميزة موجودة يف لغة معينة.

ال�عي ال�ش�تي: القدرة على �سماع االأ�سوات يف اللغة املنطوقة.
القطع ال�شط�انية على الأل�اح: األواح بها فتحات يو�سع فيها م�سامري بال�ستيكية اأو قد تكون فتحات على �سكل اأ�سكال 

هند�سية وخالفه وعلى الطفل اأن ي�سع ال�سيء املنا�سب يف الفتحة املنا�سبة.

اللعب الت�شاركي: مرحلة من مراحل نظرية اللعب مليلدريد بارتن، التي يلعب االأطفال يف غالبها ب�سكل م�ستقل ولكنهم 
يبدون اهتماماً باأفعال االآخرين. قد يقلد الطفل يف هذه املرحلة ما يفعله طفل اآخر اأو قد يتفاعل مع طفل اآخر دون اأن يربط 

اأن�سطته باأن�سطتهم.

احللقة: الوقت الذي يجتمع فيه جميع االأطفال لغر�س تبادل اخلربات والتدرب على مهارات التوا�سل، اأو التعريف مبفهوم 
اأو مهارة  وخا�سة بالن�سبة لالأطفال الكبار.

اللعب التعاوين: مرحلة من مراحل نظرية اللعب مليلدريد بارتن، يقوم فيها االأطفال بالتفاعل فيما بينهم بغر�س اللعب.
اللعب الدرامي : نوع من اللعب يقوم فيه االأطفال بتمثيل  حوار مبتكر كاأنه يحدث يف الواقع.

ال�شل�ك الجتماعي الإيجابي:  �سلوك اإيجابي وتعاوين ويح�سن من البيئة االجتماعية.
الرئي�سة واخلفيفة، واالنتقال من  والوجبات  اليدين،  والتنظيف، وغ�سل  واملغادرة،  وت�سمل احل�سور  الرتيبة:   الأعمال 
ن�ساط اإىل اآخر )مثل اال�ستعداد لالنطالق اإىل الهواء الطلق، واجللو�س على الطاولة عندما يحني وقت تناول الوجبة، اإلخ(.

نهج التعلم

اللغة والمعرفة المبكرة للقراءة والكتابة

التطور االجتماعي - العاطفي
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املقارنة: و�سف العالقة بني �سيئني اأو اأكرث من خالل التفكري يف اأوجه ال�سبه واالختالف بينهما.
علم البيئة: درا�سة بيئة االأر�س، ومنها املوا�سيع املرتبطة بخ�سائ�س االأر�س والطبيعة.

الهند�شة: هي اأحد جماالت الريا�سيات الذي يدر�س ال�سكل واحلجم واملوقع واالجتاه وي�سف العامل املادي وي�سنفه.
 ال�شتدلل: التو�سل اإىل النتائج عن طريق التفكري املنطقي.

 ال�شتق�شاء: عملية منهجية ت�ستخدم املعرفة واملهارات الالزمة الكت�ساب املعرفة اجلديدة وتطبيقها.
علم الأحياء: درا�سة  الكائنات احلية.

القيا�س: هو اأحد جماالت الريا�سيات  الذي  يتناول مقارنة  امل�ساحة والطول واحلجم.
الأرقام: رموز متثل االأعداد.

 املطابقة )واحد مقابل واحد(: ربط رقم واحد ب�سيء واحد فقط يف كل مرة.
الأعداد الرتتيبية: اأعداد ت�سري اإىل موقع ال�سيء يف ت�سل�سل معني. )مثال "االأول" "الثاين" اإلخ(.

علم الفيزياء: درا�سة االأج�سام غري احلية يف الطبيعة.
لعب الأدوار: نوع من اللعب يت�سمن  تقم�س دور �سخ�س اأو �سيء اآخر، حقيقياً كان اأم خيالياً.

العد  بال�شتظهار: عملية ت�سميع االأعداد بالرتتيب.
 فرز وت�شنيف: عملية ت�سنيف اأو جتميع االأ�سياء وفقاً ملعايري حمددة �سلفاً.

العمليات المعرفية والمعلومات العامة

اجلغرافيا: درا�سة اخل�سائ�س الفيزيائية لالأر�س والن�ساط الب�سري الأنه يوؤثر ويتاأثر باالأر�س واملوارد.
منطقة اخلليج: املنطقة اجلغرافية للخليج العربي وما حولها، مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين 

والعراق وعمان وقطر واالإمارات العربية املتحدة.
امل�ارد الطبيعية: املواد التي تظهر يف الطبيعة، وميكن ا�ستخدامها لتحقيق مكا�سب اقت�سادية.

الت�شاري�س: ترتيب اخل�سائ�س الفيزيائية الطبيعية واال�سطناعية ملنطقة ما.

الع�شالت ال�شغرى: االأن�سطة البدنية التي ت�ستخدم جمموعة الع�سالت ال�سغرى مثل اليدين واالأ�سابع واملع�سمني.
الع�شالت الكربى: االأن�سطة البدنية التي ت�ستخدم جمموعة الع�سالت الكربى للذراعني والرجلني واجلذع.

التاآزر بني العني واليد: القدرة على معاجلة ما يقع عليه الب�سر وتن�سيق حركة العني مع حركة اليد للم�ساعدة على القيام 
باأفعال مثل التقاط االأ�سياء اأو الو�سول اإليها اأو االإم�ساك بها.

إطار الوثيقة
م1: امل�ستوى االأول من ريا�س االأطفال.

م2-3: امل�ستوى الثاين وامل�ستوى الثالث من ريا�س االأطفال.

الوطنية والدراسات االجتماعية

الصحة والتطور البدني

امل�سطلحات



176

المصادر والمراجع العربية
اأبو ال�سامات، العنود.2007م. فاعلية ا�ستخدام ق�س�س االأطفال كم�سدر للتعبري الفني يف تنمية مهارات التفكري االإبداعي 

لدى طفل ما قبل املدر�سة. ر�سالةماج�ستري غري من�سورة،كلية الرتبية، جامعة اأم القرى.

اأبو �سعد، م�سطفى. 2009م. االأطفال  املزعجون. الكويت: االإبداع الفكري للن�سر والتوزيع.

االحتاد الدويل لالت�ساالت.2009م. مبادئ توجيهية حلماية االأطفال من ال�سبكة العنكبوتية. تاريخ الرجوع يف اأغ�سط�س 
http://www.itu.int/en/cop/Documents/gl-child-2009-e.pdf 2014م من

اجلمل، هاين. 2005م. دعم التعلم يف �سنوات الطفولة املبكرة يف جماالت العلوم والت�سميمات-التكنولوجيا.القاهرة: 
جمموعة النيل العربية للن�سر والتوزيع.

اخلالدي، مرمي اأر�سيد.  2008م. مدخل اإىل ريا�س االأطفال. عمان، االأردن: دار �سفاء للن�سر والتوزيع. 

اخلويل، اأمني.، راتب، اأ�سامة. 2007م. نظريات وبرامج الرتبية احلركية لالأطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.

الر�سيدي، ب�سري 2012م. اأ�سرتك لي�ست اأولويتك. الكويت: اإجناز  العاملية للن�سر والتوزيع.

الر�سيدي، ب�سري. 2012م. انطلق يف حياتك. الكويت: اإجنازالعامليةللن�سروالتوزيع.

الر�سيدي، ب�سري. 2012م. كيف تدير اأ�سرتك. الكويت: اإجنازالعامليةللن�سروالتوزيع.

الرمياوي، حممد؛  ورم�سان �سعث. 2008م. منو الطفل ورعايته. القاهرة: ال�سركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات.

امل�سريف، اإن�سراح. 2008م. التعليم والتعلم يف ال�سنوات املبكرة. الريا�س: دارالزهراءللن�سروالتوزيع.

انينج، الدم�سقي، يحيى. 1995م. ريا�س ال�ساحلني من كالم �سيد املر�سلني. القاهرة: دار الكتاب احلديث.

اأهداف ومعايري تعلم اللغة العربية من �سف الرو�سة اإىل ال�سف الثامن يف مدر�سة الرفاع فيوز. 2014م. دتاريخ الرجوع يف 
اأغ�سط�س 2014م من  

http://www.necis-usa.com/documents/arabic%20workshop/ACTFL_Standards_L2_-Arabic(1).pdf

اأيوب، نافز. 2011م. "معايري وموؤ�سرات تقييم اأطفال ريا�س االأطفال من وجهة نظر املديرات واملعلمات يف حمافظة 
�سلفيت". جملة جامعة القد�س  املفتوحة للبحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية )بري�سا(، العدد )16( مار�س، 2011م.

اآل �سعود، اجلوهرة فهد. 1428هـ. امل�سكالت ال�سلوكية يف الفئة العمرية من )4-6(�سنوات كما تدركها االأمهات واملعلمات. 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية،جامعة امللك �سعود.

بدير، كرميان. 2008م. تقومي منو الطفل. عمان، االأرن: دار الفكر نا�سرون وموزعون.

برور اآن جو. 2005م. مقدمة يف تربية و تعليم الطفولة املبكرة من مرحلة ماقبل املدر�سة وحتى ال�سفوف االأوىل. ترجمة: 

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



177

اإبراهيم الزريقات، �سهى ن�سر، عمان: دارالفكر.

بطر�س، حافظ. 2007م. تنمية املفاهيم العلمية والريا�سية لطفل الرو�سة. عمان، االأردن: دار امل�سرية.

بري�سون، �سو. 1425هـ. اأدوات املواطنة واحلياة. ترجمة: مدار�س الظهران االأهلية. الدمام: دار الكتاب الرتبوي للن�سر 
والتوزيع.

حليبه، م�سعد 2009م. ا�ستخدام وثيقة املعايري القومية امل�سرية لريا�س االطفال. عر�س تو�سيحي، مت الرجوع يف 
http://www.slidefinder.net/4/47/47/15411898/p2 اأغ�سط�س، 2014م من

حمودة، عادل؛ خوريي، يو�سف. 2010م. مقدمة يف احلا�سب االآيل وتطبيقاته. الكويت: اجلمعية الكويتية والبحوث 
التخ�س�سية.

حيدر، عبداللطيف؛ عباينة، عبداهلل. 1997م. منو املفاهيم العلمية والريا�سية عند االأطفال. الكويت: دار القلم للن�سر 
والتوزيع.

لزليهيندي، لو�سيتوون. 2006م. تنمية مهارات االأداء الدرامي واللعب التخيلي يف �سنوات الطفولة املبكرة. ترجمة:عال 
اإ�سالح، القاهرة: جمموعة النيل العربي للن�سر والتوزيع.

ليندا باوند، كري�س هار�سون. 2006م. دعم املهارات املو�سيقية يف �سنوات الطفولة املبكرة. ترجمة:عالاإ�سالح، القاهرة: 
جمموعة النيل العربية للن�سر والتوزيع.

جنيال؛ وادواردز، اإن. 2009م. تطوير قدرات الطفل على التعلم من امليالد حتى اخلام�سة. ترجمة دار الفاروق، اعتمد 
الرتجمة: خالد العامري، م�سر، اجليزة:دارالفاروق لال�ستثمارات الثقافية.

زايد، �سهام. 2007م."االأمن النف�سي ودافعية االإجناز."جملة كلية االآداب، جامعة بغداد، العدد 83.

�ساهني، بهاء. 2006م. دعم االإبداع واخليال يف �سنوات الطفولة املبكرة. القاهرة: جمموعة النيل العربية.

�ساهني، بهاء. 2006م. دعم تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف �سنوات الطفولة املبكرة. القاهرة: جمموعة النيل العربية.

ال�سمادي، هالة؛ مّروة، جنوى. 2005م. منهج التعلم الذاتي لريا�س االأطفال. ط.2. الريا�س: وزارة الرتبية والتعليم.

طلبه، ابتهاج. 2009م. املهارات احلركية لطفل الرو�سة. عمان، االأردن: دارامل�سرية للن�سروالتوزيع والطباعة.
طه، اأماين؛ عبد احلكيم، فاروق. 2013م. تربية املواطنة بني النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة االأجنلو امل�سرية.

عبد املنعم، توفيق. 2001م. "العالقة بني خ�سائ�س �سخ�سية االأمهات واإدراكهن للم�سكالت ال�سلوكية لالأبناء يف مرحلة 
الرو�سة". جملة الطفولة العربية، املجلد الثاين، العدد الثامن، الكويت، 2001م.

العتيبي، منري م.، وبندر ال�سويلم. 2002م."اأهداف التعليم املبكر )ريا�س االأطفال( باململكة العربية ال�سعودية". مركز 

امل�سادر واملراجع العربية



178

البحوث الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود 2002م.

الفرح، وجيه.1992م."التن�سئة االجتماعية لطفل ما قبل املدر�سة" املجلة الثقافية، )27(. اجلامعة االأردنية 1992م.

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. 1431هـ. برنامج املهارات احلياتية: حقيبة عامل العمل. اأعدها فريق عمل من وزارة 
الرتبية ب�سلطنة عمان الريا�س: مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
http://www.alukah.net/social/0/31456/#ixzz3XWZ6fTni

وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية. 1431ه. منهج التعلم الذاتي لريا�س االأطفال، وحدة وطني، الريا�س: 
وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية.

قطامي، يو�سف. 2008م. االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل. القاهرة: ال�سركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات.

قنديل، حممد؛ ورم�سان بدوي. 2007م. بيئات تعلم الطفل. عمان، االأردن: دار الفكر نا�سرون وموزعون.

كرنت�س، اآرمني. 2012م. اللعب اأ�سا�س تطّور ال�سخ�سية وتطّور التعّلم لدى االأطفال. ترجمة يو�سف حجازي. تاريخ الرجوع  
اأغ�سط�س 2014م، من

 http://www.a4k.de/ar/themen/archiv/nach-monaten/2012/april-12/das-spiel-als-grundlage/

كوبل، كارول؛ بريديكامب، �سو.2011م.  املمار�سة املالئمة تطوريا يف برامج الطفولة املبكرة: رعاية االأطفال و تعليمهم من 
امليالد اإىل الثامنة. ترجمة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. الريا�س: مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

جمل�س اأبو ظبي للتعليم. تقرير نتائج ا�ستبيان اأولياء االأمور: العام الدرا�سي2011م-2012م. جمل�س اأبو ظبي للتعليم، 
2012م.

مروان، جنم الدين. 1986م. بطاقة تقومي طفل الرو�سة. ر�سالة اخلليج العربي. الريا�س: مكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليج.

املمار�سات النمائية الناجحة وو�سائل االت�سال الفعال. ور�سة عمل قدمتها اجلمعية الوطنية االأمريكية لتعليم االأطفال 
ال�سغار)NAEYC(. �سركة تطوير للخدمات التعليمية. الريا�س. 2014م.

وثيقة معايري التعلم املبكر النمائية: عرو�س تقدميية والدرو�س امل�ستفادة. ور�سة عمل قدمتها اجلمعية الوطنية االأمريكية 
لتعليم االأطفال ال�سغار)NAEYC(. �سركة تطوير للخدمات التعليمية. الريا�س. اأغ�سط�س 21-22، 2014م.

م�سروع معايري التعلم املبكر النمائية وبناء القدرات القيادية. منظمة ور�سة عمل قدمتها اجلمعية الوطنية االأمريكية 
لتعليم االأطفال ال�سغار)NAEYC(. �سركة تطوير للخدمات التعليمية. الريا�س. يناير 27-30، 2014م.

منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 2012م. التقرير العاملي لر�سد التعلم للجميع: ال�سبيل اإىل اإن�ساف 
املحرومني. رعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة.، باري�س: منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



179

منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. وثيقة اتفاقية حقوق الطفل. تاريخ الرجوع اأغ�سط�س 2014م.
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

منظمة كرين. 2009م. االأمم املتحدة وحقوق الطفل. تاريخ الرجوع اأغ�سط�س 2014م
https://www.crin.org/ar/%Dunited-nations-and-child-rights-arabic

مواءمة نظام التقومي الذهبي اأهداف النمو والتعلم. من املولد حتى �سن املدر�سة مع املعايري و املوؤ�سرات و املقايي�س 
النمائية لالأطفال. االأردن- Teaching Strategies L L C،2012م. تاريخ الرجوع اأغ�سط�س 2014م.

 http://teachingstrategies.com/content/pageDocs/Alignment-Jordan-GOLD-06-2012.pdf.

النا�سف، هدى. 2011م. ريا�س االأطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.

املجل�س االأمريكي االأعلى للتعليم. اإر�سادات ملعايري االأمن وال�سالمة يف برامج التعليم املبكر يف املدار�س امل�ستقلة: ال�سحة 
هي كمال احلالة اجل�سدية والعقلية واالجتماعية ولي�س فقط انعدام املر�س اأو العجز. 2009م. تاريخ اأغ�سط�س 2014م.

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/EarlyYearsEducation/

هيئة التعليم، املعايري واملوؤ�سرات واملقـايي�س النمـائية للـطفـــل االأردين الفئــة العمــرية مـــن4 �ســنـــــوات اإىل اأقـــــل من 6 
�سنـوات. 2009م. املجل�س االأعلى للتعليم.

هيئة التعليم. معايري اللغة العربية لدولة قطر، ال�سف الثاين. )قطر: هيئةالتعليم. 2005م تاريخ الدخول اأغ�سط�س 
2014م.

http://www.sec.gov.qa/Grade%20And%20Subject/Arabic-Grade%202.pdf

معايري املناهج التعليمية لدولة قطر: اللغة العربية. �سف الرو�سة حتى ال�سف الثاين ع�سر. هيئة التعليم، 2005م. تاريخ 
الدخول اأغ�سط�س 2014م.

http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/ScienceStandards/CS/Intro.pdf

وزارة الرتبية والتعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة. الوثيقة الوطنية املطورة ملنهج اللغة العربية للمراحل من ريا�س 
االأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي. االإمارات العربية املتحدة: وزارة الرتبية والتعليم )تاريخ الن�سر غري متوفر(. تاريخ 

الدخول اأغ�سط�س 2014م.
https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/Curriculum

وزارة الرتبية والتعليم، دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�س االأطفال، 1425 هـ.

وزارة الرتبية والتعليم، كتاب االقت�ساد املنزيل للمرحلة االبتدائية، ال�سف اخلام�س، 1420  – 1421هـ. 

وود ت�سب.2006م. معايري النمو االطفال من �سن 4-14�سنه مرجع لالآباء و املعلمني. ترجمة مدار�س الظهران االأهلية.
عمان: دار الكتاب الرتبوي للن�سروالتوزيع.

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



180

Althouse, R., M.H. Johnson, & S.T. Mitchell. 2003. The Colors of Learning: Integrating the 
Visual Arts into the Early Childhood Curriculum. New York: Teachers College Press; Wash-
ington, DC: NAEYC.

Bergen, D., R. Reid, & L. Torelli. 2009. Educating and Caring for Very Young Children: The 
Infant/Toddler Curriculum. 2nd ed. New York: Teachers College Press.

Berk, L. 2012. Child Development. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Bragg, S., & M.J. Kehily. 2013. Children and Young People’s Cultural Worlds. 2nd ed. Bristol, 
UK: The Policy Press.

Braveman P., T. Sadegh-Nobari, & S. Egerter. 2008. “Early Childhood Experiences: Lay-
ing the Foundation for Health across a Lifetime.” Issue brief #1. Princeton, NJ: Robert Wood 
Johnson Foundation.

Braveman P., T. Sadegh-Nobari, & S. Egerter. 2011. “Early Childhood Experiences and 
Health.” Issue brief #2. Princeton, NJ: Robert Wood Johnson Foundation.

Copley, J.V. 2010. The Young Child and Mathematics. 2nd ed. Washington, DC: NAEYC; 
Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Cooper, L. & J. Doherty. 2010. Physical Development. London: Continuum International 
Pub. Group.

Copple, C., & S. Bredekamp, eds. 2009. Developmentally Appropriate Practice in Early Child-
hood Programs Serving Children from Birth through Age 8. 3rd ed. Washington, DC: NAEYC.

Davies, D. 2011. Child Development: A Practitioner’s Guide. 3rd ed. New York: Guilford 
Press.  

Deasy, R.J., ed. 2002. Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social 
Development. Washington, DC: Arts Education Partnership. www.artreachsandiego.org/re-
search/CriticalLinks.pdf.

Edwards, C., L. Gandini, & G. Forman, eds. 1998. The Hundred Languages of Children: The 
Reggio Emilia Approach to Early Childhood. 2nd ed. New York: Ablex.

Epstein, A.S. 2009. Me, You, Us: Social-Emotional Learning in Preschool. Ypsilanti, MI: 
HighScope Press; Washington, DC: NAEYC.

Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, America’s Children: Key National 

المصادر والمراجع اإلنجليزية

امل�سادر واملراجع االإجنليزية



181

Indicators of Well-Being, 2013. Http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544158.pdf

Fink, R.S. 1976. “Role of Imaginative Play in Cognitive Development.” Psychological Reports 
39: 895–906. www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1976.39.3.895.

Galinsky, E. 2010. Mind in the Making: The Seven Essential Life Skills Every Child Needs. 
New York: William Morrow.   

Gallahue, D. 1995. “Transforming Physical Education Curriculum.” In Reaching Potentials: 
Transforming Early Childhood Curriculum and Assessment, Vol. 2, eds. S. Bredekamp& T. 
Rosegrant, 125–44. Washington, DC: NAEYC. 

Gartrell, D. 2012. Education for a Civil Society: How Guidance Teaches Young Children Dem-
ocratic Life Skills. Washington, DC: NAEYC. 

Gronlund, G. 2006. Make Early Learning Standards Come Alive: Connecting Your Practice 
and Curriculum to State Guidelines. St. Paul, MN: Redleaf Press; Washington, DC: NAEYC.

Haibach, P.S., Reid, G. & Collier, D. 2011. Motor Learning and Motor Development. Cham-
paign, Illinois: Human Kinetics. 

Heckman, J.J., & D.V. Masterov. 2007. “The Productivity Argument for Investing in Young 
Children.” Review of Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association 
29: 446–493. 

Honig, A.S. 2002. Secure Relationships: Nurturing Infant/Toddler Attachment in Early Care 
Settings. Washington, DC: NAEYC.

Hood, R.W., P.C. Hill, & B. Spilka. 2009. The Psychology of Religion: An Empirical Ap-
proach. 4th ed. New York: Guilford Press.

Hyson, M., & H.B. Tomlinson. 2014. The Early Years Matter: Education, Care, and the Well-
Being of Children, Birth to 8. New York: Teachers College Press; Washington, DC: NAEYC. 

Irwin, L.G., A. Siddiqi, & C. Hertzman. 2007. “Early Childhood Development: A Powerful 
Equalizer.” Vancouver, BC, Canada: Human Early Learning Partnership. http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/69729/1/a91213.pdf. 

Israel, S.E. 2008. Early Reading First and Beyond: A Guide to Building Early Literacy Skills. 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Jalongo, M.R. 2004. Young Children and Picture Books. 2nd ed. Washington, DC: NAEYC.

Kennedy, J.H., & C.E. Kennedy. 2004. “Attachment Theory: Implications for School Psychol-

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية



182

ogy.” Psychology in the chools41 (2): 247–59.

Lester, S. & W. Russell. 2010. “Children's Right to Play: An Examination of the Importance of 
Play in the Lives of Children Worldwide.” Working Paper in Early Childhood Development, 
No. 57

Medina, J. 2014. Brain Rules for Baby: How to Raise a Smart and Happy Child from Zero to 
Five. 2nd ed. Seattle, WA: Pear Press.

Meisels, S.J., & S. Atkins-Burnett. 2005. Developmental Screening in Early Childhood: A 
Guide. 5th ed. Washington, DC: NAEYC. 

Morgan, H. 2011. Early Childhood Education: History, Theory, and Practice. 2nd ed. Lanham, 
MD: Rowman& Littlefield.

NAEYC. 1994. “Media Violence in Children’s Lives.” Position Statement. Washington, DC: 
NAEYC. 

NAEYC. 1995. “School Readiness.” Position Statement. Washington, DC: NAEYC. 

NAEYC, 2009. “Standards for Early Childhood Professional Preparation Programs.” Position 
Statement. Washington, DC: NAEYC.

NAEYC. 2010. “Early Childhood Mathematics: Promoting Good Beginnings.” Position State-
ment. Washington, DC: NAEYC.

NAEYC. 2012. “The Common Core State Standards: Caution and Opportunity for Early 
Childhood Education.” Position Statement. Washington, DC: NAEYC.

NAEYC& the National Association of Early Childhood Specialists in State Departments of 
Education (NAECS/SDE). 2002. “Early Learning Standards: Creating the Conditions for Suc-
cess.” Position Statement. Washington, DC: NAEYC and NAECS/SDE.

Paul, A.M. 2011. “Learning From Inside the Womb: How Babies Acquire Skills Before Birth,” 
Babble. http://www.babble.com/pregnancy/learning-fetus-development-in-the-womb-prenatal/

Payne, G.V., & L. Isaacs. 2011. Human Motor Development: A Lifespan Approach. 8th ed. 
New York: McGraw-Hill. 

Robertson, C. 2010. Safety, Nutrition, and Health in Early Education. 4th ed. Belmont, CA: 
Wadsworth/Cengage Learning. 

Rogers, C.S., & J.K. Sawyers. 1998. Play in the Lives of Children. Washington, DC: NAEYC. 

امل�سادر واملراجع االإجنليزية



183

Schickedanz, J.A., & R.M. Casbergue. 2009. Writing in Preschool: Learning to Orchestrate 
Meaning and Marks. 2nd ed. Newark, DE: International Reading Association.

Scott-Little, C., S.L. Kagan, & V.S. Frelow. 2006. “Conceptualization of Readiness and the 
Content of Early Learning Standards: The Intersection of Policy and Research?” Early Child-
hood Research Quarterly 21 (2): 153–73. 

Seefeldt, C. 2005. How to Work with Standards in the Early Childhood Classroom. New York: 
Teachers College Press.

Shonkoff, J.P., & D.A. Phillips, eds. 2000. From Neurons to Neighborhoods: The Science of 
Early Childhood Development.Report of the National Research Council.Washington, DC: 
National Academy Press. 

Shonkoff, J.P., L. Richter, J. van der Gaag, & Z.A. Bhutta. 2012. “An Integrated Scientific 
Framework for Child Survival and Early Childhood Development.” Pediatrics 129 (2): 460–
72.

Trawick-Smith, J. 2013. Early Childhood Development: A Multicultural Perspective. 6th ed. 
Upper Saddle River, NJ: Pearson. 

UNICEF. n.d.Early Childhood Development: The Key to a Full and Productive Life. New 
York: UNICEF. www.unicef.org/dprk/ecd.pdf.

Winter, P. & S. Luddy. 2010. Australia Ministerial Council for Education, Early Childhood De-
velopment and Youth Affairs, “Engaging Families in the Early Childhood Development Story.” 
Victoria, Australia: Education Services Australia Ltd. 

World Health Organization (WHO). “Fact Sheet: Infant and Young Child Feeding.” Geneva, 
Switzerland: WHO. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en.

York, S. 2013. Roots & Wings:Affirming Culture in Early Childhood Programs. Rev. ed. St. 
Paul, MN: Redleaf Press. 

Young, M.E. 1996. “Early Childhood Development: Investing in the Future.” The World Bank: 
Directions in Development (15318): 3–7.

Zigler, E.F., D.G. Singer, & S.J. Bishop-Josef, eds. 2004. Children’s Play: The Roots of Read-
ing. Washington, DC: Zero to Three.

A Correlation of Opening the World of Learning to the South Carolina Early Learning 
Standards for 4-Year-Olds

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية

Early Learning Standards Resources



184

http://assets.pearsonschool.com/correlations/SC_4Yr_OWL_2014.pdf

Arizona Early Learning Standards
www.azed.gov/early-childhood/files/2011/11/arizona-early-learning-standards-3rd-edition.pdf 

Australian Children's Education & Quality Authority, Guide to the National Quality Standard

California Department of Education Preschool Learning Foundations, Volume 1
www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/preschoollf.pdf

California Department of Education Preschool Learning Foundations, Volume 2
www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/psfoundationsvol2.pdf

California Department of Education Preschool Learning Foundations, Volume 3
www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/preschoolfoundationsvol3.pdf

Colorado Early Learning and Development Guidelines
www.cde.state.co.us/early/eldgs

District of Columbia Common Core Early Learning Standards
http://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/DC%20Early%20
Learning%20Standards2013.pdf

Florida Early Learning and Developmental Standards for Four-Year-Olds
http://flbt5.floridaearlylearning.com/BT5_Uploads/ListofStandardsandBenchmarks.pdf

Georgia Early Learning and Development Standards
www.gelds.decal.ga.gov/Default.aspx

Illinois Early Learning and Development Standards: For Preschool
www.isbe.state.il.us/earlychi/pdf/early_learning_standards.pdf

Massachusetts Early Learning Guidelines for Infants and Toddlers
www.eec.state.ma.us/docs1/Workforce_Dev/Layout.pdf

Nevada Pre-Kindergarten Standards: Building a Foundation for School Readiness and 
Success in Pre K–12 and Beyond
http://nsla.nevadaculture.org/statepubs/epubs/31428003048838.pdf

New York State Prekindergarten Foundation for the Common Core.
http://www.p12.nysed.gov/ciai/common_core_standards/pdfdocs/nyslsprek.pdf

New York State Early Learning Guidelines
www.earlychildhoodnyc.org/pdfs/eng/ELG.pdf

امل�سادر واملراجع االإجنليزية



185

North Carolina Foundations for Early Learning and Development
http://ncchildcare.nc.gov/pdf_forms/NC_foundations.pdf

Pennsylvania Learning Standards for Early Childhood: Infants–Toddlers
http://static.pdesas.org/content/documents/Pennsylvania_Early_Childhood_Education_Stand-
ards_for_Infant-Toddler.pdf

Pennsylvania Learning Standards for Early Childhood: Pre-Kindergarten
http://static.pdesas.org/content/documents/Pennsylvania_Early_Childhood_Education_Stand-
ards_for_Pre-K.pdf

Revised Tennessee Early Learning Developmental Standards for Four-Year-Olds
http://www.tennessee.gov/education/standards/early_learning/TNELDS_4yearolds.pdf

Revised Texas Prekindergarten Guidelines
www.dars.state.tx.us/ECIS/miw/section_7-1/7.1Transition_NeedsAssmt_PKG.pdf

State of Alaska Early Learning Guidelines: A Resource for Parents and Early Educators
https://education.alaska.gov/publications/EarlyLearningGuidelines.pdf

Texas Infant, Toddler, and Three-Year-Old Early Learning Guidelines
www.earlylearningtexas.org/media/20496/texas%20infant%20toddler%20and%20three-year-
old%20early%20learning%20guidelines.pdf

Wisconsin Model Early Learning Standards: Guiding Principles
http://www.collaboratingpartners.com/wmels-guiding-principles.php

Joan Lombardi, “Writing Workshop” (lecture presented at meeting at NAEYC 
Headquarters, Washington, DC June 12-13, 2014).

Sharon L. Kagan, “Excellence for every child: Standards without Standardization” (lecture 
presented at NAEYC’s Professional Development Institute Minneapolis, MN June 8-11, 2014).

Recommended Child Development Websites

Harvard Center on the Developing Child 
http://developingchild.harvard.edu

PBS Development Tracker 
www.pbs.org/parents/child-development

معايري التعلم املبكر النمائية فـي اململكة العربية ال�سعودية

Lectures


