
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

 الطبعة الثانية

 بنود المراقبة

 ك

 و

 ر

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبع من قبل

 مطبعة هاي سكوب

 قسم من مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التعليمية

 ، شارع نورث ريفر600

 848849484يبسيلليناتي، ميتشغن 

 0088487078: ، فاكس0808489777: هاتف

 www.highscope.org: الموقع اإلليكتروني

 press@highscope.org: البريد االليكتروني

 محرري هاي سكوب نانسي بريكمان وهولي بارتون

 مارغريت فيتزجيرالد، ميتافور للتسويق، كازوكو ساكس، صناع الربح: تصميم وإنتاج

 جريجوري فوكس: تصوير

 شارع نورث ريفر، يبسيلناتي، ميتشيغن 077مؤسسة البحوث التعليمية، / حقوق الطبع والنشر محفوظة لهاي سكوب

، ال يسمح بإنتاج أو نسخ هذا العمل بأي شكل 8800قوق الطبع محفوظة باستثناء حقوق الطبع بموجب القانون كافة ح

من األشكال، اليكترونيا أو ميكانيكيا، بما في ذك الصور والتسجيالت أو أي تخزين للمعلومات أو استرجاعها، بدون 

 .مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التعليمية إذن خطي مسبق من الناشر، هاي سكوب عالمة تجارية مسجلة من

 طبع في الواليات المتحدة األمريكية



 3 

 :المحتويات

 5.................................................................  مقدمة

I. 0.....................................................................  المبادرة 

 7...............................................  صنع القرارات والتخطيط . أ

 9.....................................................  حل المشاكل بالمواد . ب

 11..........................................................  المبادرة باللعب . ت

 11................ ........................ العناية باالحتياجات الشخصية . ث

II .11...........................................................  العالقات االجتماعية 

 15...................................................  العالقة مع الراشدين . ج

 17.......................................... العالقة مع األطفال اآلخرين  . ح

 19..............................................  ل النزاعات الشخصيةح . خ

 11.........................................  فهم المشاعر والتعبير عنها . د

III .11............................................................  التمثيل اإلبداعي 

 11.................................................. ......... صنع وبناء النماذج. ذ

 12..........................................................  رسم وتلوين الصور. ر

 12 ......................................................................... التظاهر. ز

IV . 13............................................. ........... والموسيقىالحركة 

 11......................................................  التحرك بطرق متعددة. س

 11.........................................................  التحرك مع األشياء. ش

 11............. ................................ الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة.ص

 11............. ......................................... التحرك مع الموسيقى.ض

 12..........................................................................  الغناء. ط

V .12......................... ............................ اللغة والقراء والكتابة 

 19........................................... .اإلصغاء إلى األحاديث وفهمها..ظ

 11...........................................................  استخدام المفردات.ع

 11.. ………………………… استخدام أنماط معقدة من الكالم. غ

  15… .……………………وات في الكلمات إظهار وعي باألص. ف



 4 

 17 .................................................. إظهار معرفة بالكتب. ق

 19 ................................ استخدام أسماء األحرف وأصواتها. ك

 51..................................................................  القراءة. ل

 51 .................................................................... الكتابة. م

VI .55 ................................................. الرياضيات والعلوم 

 52............ .............................................ترتيب األشياء . ن

 52 ......................................................... تحديد األنماط. هـ

 23.. .................................................. مقارنة الخصائص. أ أ

 21 .................................................................. العد.ب ب 

 21......... .................................. تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 22....... ...................... تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 22....... ............................... تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 73.......... ..................... تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 دمةمق
يحتوي هذا الدليل على أداة تقييم سجل مراقبة الطفل 

لمرحلة ما قبل المدرسة، باإلضافة إلى بحث 

توضيحي وأمثلة عن كل بند من بنود سجل مراقبة 

وقد صمم لمساعدتك على تفسير ووضع . الطفل

عالمات لسجلك القصصي حول سلوك األطفال من 

أجل صنع ملف دقيق ومفيد وموضوعي وشامل عن 

 .التطور لكل طفل

حيث تغطي وحدات سجل مراقبة الطفل لما قبل 

المدرسة المعروضة والموصوفة هنا، األبعاد الرئيسة 

الستة من تطور الطفل ضمن فئات سجل مراقبة 

المبادرة والعالقات االجتماعية والتمثيل : الطفل، وهي

اإلبداعي والموسيقى والحركة، اللغة والقراءة والكتابة 

الرياضيات، وقد تم تخصيص صفحة لكل والعلوم و

، كما تم تقديم (09)بند من بنود سجل مراقبة الطفل 

تسلسل للتطور في كل بند، مقسم إلى خمسة مستويات 

وقد تم تقديم شرح موجز لكل بند ولكل . من السلوك

مستوى، وذكر مثال أو أكثر عن قصص الطفل وفق 

البند سوف تمكنك هذه المادة من اختيار . كل مستوى

والمستوى المناسبين في سجل مراقبة الطفل، بشكل 

قد . )أفضل مع المالحظات القصصية التي سجلتها

تحتوي بنود الملفات على إبداعات األطفال وعينات 

كتابية وصور وتسجيالت صوتية وصورية قد جمعتها 

باإلضافة إلى شرح لمستويات .( من أعمال الطفل

توفر تلك األمثلة سلوك سجل مراقبة الطفل، كذلك، 

نماذج عن المالحظات الموضوعية الخاصة الفعالة 

جدا في توثيق تقدم الطفل مع نظام سجل مراقبة الطفل 

ولمزيد من اإلرشادات حول ) لمرحلة ما قبل المدرسة 

تسجيل المالحظات القصصية، اطلع على دليل 

 (المستخدم

ومن أجل مزيد من المعلومات حول إطار عمل تطور 

ً لتسلسل التطور في سجل الطفل ، والذي يعد أساسا

مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة، اطلع على 

ممارسات التعلم النشط : كتاب تعليم األطفال الصغار

, لمرحلة ما قبل المدرسة ولبرامج العناية بالطفل

ويكارت . الطبعة الثانية بيد ماري هومان وديفيد ب

وذلك ألنه . نشر، المتوفر من هاي سكوب لل(9779)

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة قد تم 

تطويره بشكل متكامل مع منهاج هاي سكوب التعليمي 

، (تم وصف المنهاج في كتاب تعليم األطفال الصغار)

ويعد سجل مراقبة الطفل أداة تقييم مناسبة جدا للبرامج 

 .التي تستخدم هذا المنهج

ة الطفل إلى وجهات وفي الواقع، يستند سجل مراقب

النظر المقبولة على شكل واسع، فيما يتعلق بتطور 

الطفل وتعلمه، لذلك، يمكن أن يستخدم لتقييم أي 

برنامج للطفولة المبكرة يرتكز على التطور، بغض 

 .النظر عن منهج البرنامج

وقد تم إضافة بضعة كلمات من الشرح لمساعدتك 

لكل بند،  على االستخدام األفضل لمستويات السلوك

وكذلك، تم ذكر بعض األمثلة عن القصص التي تنم 

في البداية، قد ذكرت مستويات سجل . عن تطور ما

مراقبة الطفل استنادا إلى افتراض الدقة، إال إذا أشير 

يستخدم الطفل " إلى غير ذلك، أي إذا كان البند يقرأ 

هذا يعني أن الطفل يجب أن " كلمات تدل على الوضع

لمة بالشكل الصحيح، لكي تسجل عند ذلك يستخدم الك

أما إذا كان من غير الضروري للطفل . المستوى

استكمال المهمة بالشكل الصحيح، يظهر هذا بشكل 

واضح في بيان المستوى ذاته أو في المالحظات 

المرفقة، وتذكر أيضا، إن األمثلة المقدمة، على 

األغلب، تصف أكثر من طفل واحد، رغم أن 

وفي معظم . إلى طفل واحد" تعود"ما  القصص عادة

الحاالت، قصة المثال توضح الطفل المعني وموضع 

وفي البنود التي يكون فيها األمر . التركيز في القصة

غامض بعض الشئ، يشار إلى الطفل موضع التركيز 

بين قوسين بعد المثال، وإذا كان كافة األطفال في 

اللعب  المثال يفعلون األمر ذاته، كما في أمثلة

الجماعي، يفترض أن يسجل المثال في كافة السجالت 

ومن أجل المزيد من اإلرشادات في استخدام . الفردية

هذا الدليل عند كتابة وإتمام عملية تقييم سجل مراقبة 

.الطفل، اطلع على دليل المستخدم لسجل مراقبة الطفل
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 Iالفئة 

 المبادرة
يين ومغامرين إن األطفال الصغار بطبيعتهم فضول

ومتحمسين للعمل من أجل السعي وراء اهتماماتهم 

وفي المعتاد، يبادر األطفال أثناء االختيارات . وأفكارهم

والخطط والقرارات اليومية، بأنشطة ذات معنى 

شخصي لكل منهم، تمكنهم من تعلم أمور ليس عن 

عالمهم المحسوس فحسب، بل حول أنفسهم واآلخرين 

وعند العمل وفق تلك . غامرينأيضا، كمتعلمين وم

المبادرات، تزداد ثقة األطفال في أنفسهم وبأنهم أشخاص 

قادرين، كما تزداد ثقتهم في اآلخرين ألنهم شركاء 

ومع تطور األطفال عبر الوقت، يعززون من قدراتهم على التواصل مع اهتماماتهم وحل المشاكل التي . داعمين

 .، كما أنهم يشاركون بأفكارهم وأنشطتهم مع اآلخرينيواجهونها ضمن إطار أنشطتهم الخاصة
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 صنع االختيارات والخطط . أ

 حل المشاكل مع المواد . ب

 المبادرة باللعب . ت

 العناية باالحتياجات الشخصية . ث

 يشير الطفل إلى اختياره  بحركة أو فعل. 1المستوى 

يعبر الطفل عن خياراته وقراراته وخططه من خالل 

ة، مثل اإلشارة أو إحضار شئ ما، أو بأن أفعال بسيط

 .يبدأ النشاط بدون أي محفز

  أثناء وقت التخطيط، عندما سئل حمد  98/8في

عن ماذا سيفعل في وقت العمل، أشار بإصبعه 

 .إلى األحاجي

  أثناء وقت العمل في زاوية المكعبات،  89/8في

سألت ريما حسن عن ما يود وضعه في القارب، 

الرف والتقط عجل سيارة ثم ذهب حسن إلى 

 .ووضعه في القارب

 يعبر الطفل عن اختياره بكلمة أو اثنتين. 1المستوى 

يعبر الطفل عن خياره أو خطته باستخدام كلمة أو 

قد يذكر الطفل هذه الخطة كإجابة . عبارة قصيرة

ماذا )" لسؤال مفتوح النهاية من شخص راشد مثل 

 ال مغلق النهايةبدالً من سؤ"( ستفعلين في زاوية الفن

 "(.هل تريدين أن تلوني؟)"مثل ( نعم أو ال)

  أثناء وقت العب، عندما سألت  88/88في

المعلمة ماذا ستستخدم من األلعاب في وقت 

 ".قطط"  ريم تجيب, العمل

  عند وقت الوجبة الخفيفة، أشارت  0/88في

إشارة إلى أنها " حليب: " شيرين وقالت كلمة

 .تريد شرب الحليب

 يعبر الطفل عن خياره بجملة قصيرة. 1توى المس

عند هذا المستوى، يعبر الطفل عن خياره بجملة 

قصيرة وبدون إضافة تفاصيل عن الخطة أو كيفية 

فإذا قام الطفل بتحديد نشاط اللعب يقول . إجراؤها

فقط وبدون "( سوف العب بالشاحنة)" عبارة مثل 

مثل المكان أو المواد ) إضافة عناصر أخرى 

يحدد المستوى و، "(إلضافية التي ستستخدم في اللعبةا

في الخطة، حتى عندما يعبر الطفل عن خياره بأكثر  0

من عبارة واحدة كأن يتنقل الطفل من مكان ألخر 

أنا ذاهب إلى زاوية المنزل، ومن ثم إلى : " قائال

وهي ..." زاوية الفنون وبعد ذلك إلى زاوية الكتب

العبارات ال تشتمل على  ، ألن0تسجل عند المستوى 

 .أية تفاصيل عن ما سيفعله الطفل حقا

  سوف : " عند وقت اللعب، قال ماجد 87/9في

 "ألعب  عند موقف الشاحنات

  عند وقت المجموعة الصغيرة، قالت  89/9في

عندما انتهى من وضع الطوابع : " سلمى

وختمها، سوف أضع الورقة داخل حقيبة الظهر 

 ."الخاصة بها

يصنع الطفل خطة بتفصيل واحد أو . 1 المستوى

 اثنين

عند هذا المستوى، يتمكن الطفل من إضافة تفصيل أو 

وقد يشمل ذلك، تخصيص مكان . اثنين إلى الخطة

وال يكفي . للعب أو نوع األلعاب أو المواد المستخدمة

ذكر الطفل لمكان اللعب لكي يسجل ضمن المستوى 

يسجل ضمن بل يجب أن يذكر تفصيل إضافي لكي  ،0

 .8المستوى 

  سوف : " أثناء وقت اللعب، قالت باسمة 8/9في

اذهب إلى زاوية المكعبات وأعمل في شاحنة 

 .".إسعاف الحرائق

  أثناء وقت العمل، أخبر تامر المعلمة  84/87في

واآلن، أنا ذاهب لكي العب : " علياء قائالً 

 ".بالسفينة الفضائية مع تامر وفاتن

فل خطة بثالثة تفاصيل أو يصنع الط. 5المستوى 

 أكثر

عند هذا المستوى، يصنع الطفل خطط أكثر تعقيدا من 

ذي قبل، ويصف ببعض التفصيل ماذا سيستخدم 

ومن أجل تسجيل الطفل . وكيف سيتم إنجاز الخطط

، يجب أن تشتمل خطته على ثالثة 8عند المستوى 

فعلى سبيل المثال، تحديد نشاط . عناصر، على األقل

ادتين سوف يتم استخدامهما أو تسمية النشاط اللعب وم

 .والموقع واثنين من المشاركين

وعندما . كونهم متعلمون نشطون، يختار األطفال ويخططون بشكل مستمر أ

بتشجيع من )بسيطة يتطورون، ينتقلون من مرحلة صنع اختيارات وخطط 

إلى إن يقوموا باختيارات وخطط أصعب وأكثر تعقيدا، تصف ما ( الكبار

 .يودون فعله
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  أثناء وقت اللعب، أخبر حسن  97/8في

سوف أرسم لماما لوحة عن " " معلمته قائالً 

 ،شاحنتنا الجديدة وسوف استخدم لونين

 .".األخضر واألحمر

  سوف أتظاهر بأني : " قالت هند 88/0في

وية المنزل عروس، لذلك سألبس عند زا

وأرتدي الحذاء البراق وسأحمل الورود 

 .".الصفراء
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 صنع خيارات وقصص . أ

حلللللل المشلللللاكل  . ب

 مع المواد
 المبادرة باللعب . ت

 العناية باالحتياجات الشخصية . ث

يعبر الطفل عن إحباطه عندما يواجه . 1المستوى 

 مشكلة ما مع المواد

الذي يواجه مشكلة مع  عند هذا المستوى، يعبر الطفل

رمي األشياء )المواد عن إحباطه، نموذجيا، إما بـ 

أو بالصراخ بصوت ( على األرض والضرب بقدميه 

يبكي ويصرخ ويزفر ويهمهم وكل األنواع )عالي 

 (. األخرى من األصوات

  أثناء وقت العمل عند زاوية اللعب 90/8في ,

 .تبكي منى عندما ال تستطيع تركيب األحجية

 عندما كانت هالة تستعد للذهاب إلى  88/88 في

الخارج، علق سحاب سترتها، ثم ألقت بسترتها 

 .على األرض وأومأت برأسها

يحدد الطفل مشكلته مع المواد ويطلب . 1المستوى 

 المساعدة

لطفل ما، يجب أن يحدد  9من أجل تعيين المستوى 

ال )" المشكلة، إما بذكرها على المأل مثل قوله 

أو عن طريق استجابته لسؤال "( إخراج هذهاستطيع 

سامي، " يسأل الراشد )شخص راشد عن المشكلة مثل 

 (.ويجيب الطفل طالبا المساعدة" ما خطبك؟ 

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  89/8في

وتطلب من ." أريد ارتداء المئزر: " تقول سناء

هل تربطيه لي من : " المعلمة نانسي قائلة

 ".فضلك

  في الخارج، بينما تحاول حسناء بجد  98/87في

الصعود إلى األرجوحة العالية، تقول مخاطبة 

، هل ال استطيع الوصول إليها:" معلمتها

 ".تساعديني؟ 

يحاول الطفل حل المشكلة مع المواد، . 1المستوى 

 بطريقة واحدة 

يحاول الطفل بطريقة واحدة حل مشكلة ما مع المواد، 

حل لكي يسجل الطفل ضمن ولكن ال يشترط نجاح ال

وفي حال استخدم الطريقة ذاتها مرة . هذا المستوى

، حيث أنه لم 0بعد مرة، يبقى الطفل عند المستوى 

 .يأت بطريقة جديدة لكي ينتقل إلى المستوى التالي

  أثناء وقت العمل عند زاوية الفن، كان  87/9في

سعد يلعب باألحجية، ويحاول مرة بعد أخرى 

 .إلى آن تتكامل مع بعضهاتقليب القطع 

  عند وقت الوجبة الخفيفة، قال حمزة 88/0في " :

ويبحث " ال استطيع آن أجد شوكتي، أين هي؟ 

 .ومع ذلك ال يجدها ،تحت الطاولة

يحاول الطفل حل المشكلة مع المواد، . 1المستوى 

 باستخدام طريقتين 

وال . يحاول الطفل حل مشكلة ما بطريقتين مختلفتين

ن تكون محاوالت الطفل ناجحة عند المستوى يشترط أ

بل يشترط أن يبدأ الطفل بتجربة طريقة واحدة . 8

، (0كما في المستوى )ويكرر المحاولة عدة مرات 

سواء نجحت أو )ومن ثم يحاول بطريقة أخرى 

 .8فهو عند المستوى ( أخفقت

  أثناء وقت العمل عنج زاوية الفن،  99/8في

في الوعاء وتربت  ترمي سلمى بقطعة المعجون

عليها عدة مرات ومن ثم تحاول سحب الغطاء 

 .إلخراج المعجونة بعدة طرق

  أثناء وقت الغداء، حاولت سلمى فتح  98/87في

علبة الحليب بأصابعها، وعندما أخفقت، 

 .أحضرت المقص لتحاول فتحها ونجحت

  أثناء وقت المجموعة الصغيرة،  08/88في

ريط الالصق ولم يحاول سام تمزيق قطعة من الش

تنجح محاولته، عند ذلك، يطلب من طفل أخر أن 

يمسك له الشريط الالصق ومن ثم يقوم بقص 

 .الشريط

 ب
ال بد أن يواجه أولئك األطفال الذين واتتهم فرصة السعي وراء اهتماماتهم، عقبات عند العمل مع المواد في 

ن القدرة على التعامل بعقالنية وإبداع مع وعندما تتاح لهم فرصة حل مشاكلهم ، أثناء اللعب، يكتسبو. بيئتهم

ويرون أنفسهم قادرين على حل المشاكل اليومية، كما يكتسبون ممارسات حل المشاكل . األوضاع المفاجئة

الحظ آن هذا البند يتعامل مع المشاكل التي قد تواجه األطفال مع المواد وليس مشاكلهم مع األطفال . بإبداعية

حل النزاعات الشخصية ضمن فئة العالقات . للمشاكل مع األفراد، انظر البند خأما بالنسبة . اآلخرين

 .االجتماعية
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يحاول الطفل حل المشكلة مع المواد، . 5المستوى 

 بثالثة طرق أو أكثر

يكون الطفل مثابرا ومجدا باهتمام، كما يخصص 

حيث يشترط آن يحاول . الوقت والجهد لحل المشكلة

. طفل ثالثة طرق أو أكثر على األقل لحل المشكلةال

ولكن ال  ،بالرغم من أن الطفل على األغلب سينجح

 .يعد النجاح أمر ضروري عند هذا المستوى

  أثناء وقت العمل في زاوية الفن، تحاول  0/8في

ريم فتح غطاء علبة المعجون عدة مرات، ثم 

تذهب إلى زاوية المنزل وتستعمل المفتاح لفتح 

 .علبة ومن ثم تطلب من أحمد أن يفتحهاال

  عند وقت الوجبات الخفيفة، أرادت  80/8في

منال أن تجلس بجانب جنى، ودقات بدفع الكرسي 

باتجاهها ولكن لم تستطع لوجود طفل يجلس 

بجانبها مما يعوق حركة كرسيها، وتحاول 

ومن ثم تحمل  ،تحريك الكرسي بعدة اتجاهات

وتجلس بجانب جنى  الكرسي عاليا وتجتاز الطفل

 .صديقتها

  أثناء العمل في زاوية المنزل، يحاول  80/87في

 ،يوسف سحب مفرش السيارة من وراء المرآة

وبدأت المرآة باالنزالق، توقف يوسف عن 

السحب، ووضع المفرش على األرض ورفع 

المرآة بعيدا عن المفرش ومن ثم تابع سحب 

المفرش إلى زاوية المكعبات، عندما علق 

يلتف يوسف خلف المفرش   ،لمفرش بين الرفوفا

 .وسحبه من بين الرفوف مرة أخرى 
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 صنع االختيارات والخطط . أ

 حل المشاكل مع المواد . ب

 المبادرة باللعب . ت

 العناية باالحتياجات الشخصية . ث

. 

 يشترك الطفل في اللعب االستكشافي. 1المستوى 

عند هذا المستوى خصائص المواد يستكشف األطفال 

وقد تبدو . واألدوات، وخاصة تلك المواد غير المألوفة

اللعبة بدون هدف واضح، بالنسبة إلى الشخص 

 .المراقب

  عند وقت العمل في زاوية األلعاب،  07/8في

يعبئ حسين الرمل في العربة ويفرغه من 

 .العربة

  عند وقت العمل في زاوية الفن،  98/8في

 .رانية فرشاة وترسم على ورقة كبيرةتستخدم 

 يصنع الطفل شيئا ما بالمواد. 1المستوى

يملك الطفل فكرة معينة حول ما يريد أن يفعله بالمواد 

وكيف يستخدم األدوات، وال يتوجب على الطفل أن 

يخبرك بما سيفعله أو بما فعله ليسجل عند هذا 

 .المستوى

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  90/8في

لعب دينا بالمعجون وتصنع منه حبال طويلة ت

 .ومن ثم تشبكها مع بعض

  عند وقت اللعب بزاوية المكعبات،  88/8في

:" يضع كريم أربعة مكعبات فوق بعض ويقول

 .".انظر، لقد صنعت منزل لي

 يشترك الطفل في اللعب بالتظاهر. 1المستوى 

عند هذا المستوى، يتصرف الطفل لوحده، ويتظاهر 

 .وانين وأفعال للسيناريو الذي اخترعهبوجود ق

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  98/87في

 .تتظاهر جود بالتحدث  على الهاتف مع والدتها

  عند وقت اللعب بالخارج، تقف تاال  89/0في

على لعبة تشبه الجبل وتتسلق مرتدية قبعة 

مقاومة للحريق، تمسك بكلتا يديها، وتصدر 

 .إطفاء النار أصواتا وكأنها تحاول

أثناء اللعب مع األطفال اآلخرين، . 1المستوى 

 يضيف الطفل فكرة ما،  تعدل مجرى اللعبة

يلعب الطفل مع األطفال اآلخرين ثم يبادر بفكرة تغير 

 . مجرى اللعب بطريقة ما

  أثناء وقت العمل، يلعب عدة أطفال  8/ 88في

عند زاوية المكعبات، يبني قاسم المكعبات 

يحضر غيث ويضيف بعض المكعبات  الكبيرة،

 "هذه نوافذ البيت: " الصغيرة ويقول

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  8/ 89في

 ،يقوم مجموعة من األطفال بتحضير البيتزا

: " تحضر ياره بضع األزرار إلى الطاولة قائلة

أيها األوالد، يمكن إن نستعمل هذه كنقود لشراء 

 ."ة عن الحسابالبيتزا وأنا سأكون المسئول

  عند وقت العمل على طاولة الرمل،  88/88في

يبني عنود وطارق طريق، تحضر جمانة دلو من 

دعونا نحضر  ،واآلن لدينا نهر هنا" الماء وتقول

 !"القوارب

ينضم الطفل إلى أطفال آخرين أثناء . 5المستوى 

 انخراطهم في لعبة تستند إلى قواعد

في ألعاب تقليدية  يشترك الطفل مع األطفال اآلخرين

أو / مثل ورق اللعب وألعاب اللوحات والغميضة و

 .يخترعون ألعاب جديدة  بقواعدهم الخاصة

  في الخارج، ينضم المعلم إلى إيمان  0/8في

: " نادين وتقول" عم "ونادين، اللتان تهربان من 

عليك أن تسرعي ألنه إذا أمسك الوحش بك، 

قصة " ) .سوف تظلين في السجن إلى أن نحررك

 (نادين

 ت
إن اللعب أمر ممتع وعفوي ومبدع ومفاجئ، سواء كان هادئا أو صاخبا، فوضوي أو مرتب، سخيف أو جدي، 

فال ليضيفوا معنى مجهد أو متعب، كما يجد األطفال اللعب أمر مرضي جدا ومثير وممتع ومجزي، ويلعب األط

حيث يبدأ الطفل اللعب باكتشاف . إلى حياتهم ويستخدمون كل حواسهم ليكتشفوا األشياء من حولهم أثناء اللعب

ومع الوقت ، يصبح اللعب تعقيداً ، حيث يشاركون أطفال آخرون ويحضرون . بسيط للمواد ثم كيفية عملها

اللعب االستكشافي و اللعب : أنواع اللعب( 8: )من التطور ويستند هذا البند إلى اتجاهين. قواعد خاصة باللعب

االستكشافي والمستقل : سياقات اللعب االجتماعي( 9)البناء واللعب المسرحي ثم اللعب وفق قواعد معينة، و

 واللعب بالمطابقة واللعب التعاوني واللعب مع األصدقاء
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  عند وقت العمل في زاوية األلعاب،  0/ 0في

تنضم حنان إلى زيد وولد أخر أثناء لعبهم لعبة 

عليك أن : " بطاقات الذاكرة، يقول زيد لحنان

 (قصة زيد." )تجدي بطاقة الفأر لكي تربحي
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 صنع االختيارات والخطط . أ

 وادحل المشاكل مع الم . ب

 المبادرة باللعب . ت

 العناية باالحتياجات الشخصية . ث

 

يراقب الطفل أطفال آخرين أثناء قيامهم . 1المستوى 

 بنشاط عناية شخصية 

أو يتابع الطفل أطفال آخرين أثناء قيامهم / يراقب 

بنشاط عناية شخصية، مثل غسيل األيدي أو استعمال 

 .الحمام أو ارتداء المالبس

  اء وقت اإلفطار، تراقب بيان أثن 87/0في

األطفال اآلخرين أثناء إعدادهم الشوك والمالعق 

 .والمناديل الورقية ألنفسهم لوجبة اإلفطار

  بعد الغداء، تمشي فاتن إلى الحمام مع  88/9في

 .جمال وتراقبه يغسل أسنانه

ينجز الطفل بعض أجزاء نشاط العناية . 1المستوى 

 الشخصية

رك الطفل في جزء من نشاط عند هذا المستوى، يشت

العناية الشخصية، ولكنه بحاجة إلى تذكرة ليتم العملية 

 .بأكملها

  قبل اإلفطار، يحاول جعفر غسيل أيديه  8/87في

( شخص راشد)وتذكره سناء . بالماء والصابون

 .بضرورة استخدام الصابون

  أثناء االستعداد للخروج إلى الحديقة،  9/8في

بعة، تذكرها سمية تلبس لينا الكفوف والق

 .بضرورة إغالق سحاب السترة( معلمتها)

 ينجز الطفل نشاط العناية الذاتية بأكمله. 1المستوى 

باستطاعة الطفل عند هذا المستوى، إتمام نشاط العناية 

 .الشخصية بأكمله

  بعد الغداء، يستخدم طه الحمام  07/8في

 .ويستكمل لبس مالبسه ويغسل يديه

  ن وقت الخروج إلى عندما يحي 8/ 80في

الساحة، يلبس مؤيد مالبس الثلج والحذاء والسترة 

والكفوف وينتظر متطوع لكي يغلق له سحاب 

 .السترة، ومن ثم يخرج

يحدد الطفل الحاجة إلى أداة ويستخدمها . 1المستوى 

 .باستقاللية من أجل إنجاز مهمة شخصية

مقص ) عند هذا المستوى، يقرر الطفل استخدام أداة 

لينجز غرض ( مكبس أو مطرقة أو معول، الخأو 

تصدر الفكرة عن الطفل وال تحسب األداة . شخصي ما

 .المستخدمة كجزء من مشروع جماعي

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  80/9في

. تستخدم كوثر الرز الجاف لتتظاهر بأنها تطبخ

 ،وعندما تسقط بعض حبات الرز على األرض

 .رضيةتقوم بالتقاطه وتنظف األ

  عند وقت المجموعة الصغيرة وفي  8/ 8في

زاوية الفن، يستخدم عبد الرحمن منشفة ورقية 

ويطويها على شكل أنبوب ليستخرج الممحاة التي 

 .سقطت بين الرفوف

يساعد الطفل طفل أخر في نشاط عناية . 5المستوى 

 .شخصية أو في روتين البرنامج

نجاز نشاط يقدم الطفل المساعدة لطفل أخر من أجل ا

. عناية شخصية أو في جزء من روتين برنامج ما

وهذا ال يشمل تمرير مادة أو أداة الستخدامها في نشاط 

 .ما، مثل تمرير المنديل أثناء الطعام

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  0/ 0في

 .تساعد ياسمين ريما في ارتداء مالبسها

  عند وقت المجموعات الصغيرة، أثناء 0/ 89في 

التلوين، تقوم رانية بتحريك اللوحة لكي ترسم 

 .منال، نظرا التساخ أيدي منال

 

 ث
ذلك، يطورون مهارات متنوعة وثقة بالنفس، كما تتطور  يستمتع األطفال بعمل أشياء معينة ألنفسهم، وعند عمل

لغتهم وقدراتهم في العرض أيضاً، فباستطاعة أطفال مرحلة ما قبل المدرسة التعبير عن حاجاتهم ويتصرفون 

حيث يعتني األطفال . وفقا لها ، وهذه العناية باحتياجاتهم تعتبر طريقة يعبر فيها الطفل عن مهارة المبادرة

ندما يأكلون لوحدهم ويلبسون ويغتسلون ويخلطون الطعام ويصبون العصير ويغنون ويرقصون بأنفسهم ع

. ويتحدثون باستقاللية، واألطفال يهتمون بأمورهم الشخصية، كما أنهم يستخدمون مهاراتهم لمساعدة اآلخرين

خالل التعاون على كما تقدم مهارات العناية الشخصية لألطفال الصغار فرصة التواصل مع أشخاص آخرين من 

 .أداء احتياجات العناية الشخصية
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 IIالفئة 

 العالقات االجتماعية
يطور األطفال الصغار مهارات اجتماعية 

واستراتيجيات تأقلم هامة وعميقة ترافقهم طوال 

حياتهم، وذلك عند تكوين عالقات اجتماعية مع 

ألطفال في مرحلة ما حيث يسعى ا. اإلقران والراشدين

قبل المدرسة إلى مراقبة اآلخرين واللعب معهم 

وتقليدهم والتحدث إليهم واللعب معهم، وهم يختارون 

مع من يريدون أن يلعبوا ويتحدثوا، وفي معظم 

. األوقات، يبادرون بفعل ما لكي يجلبوا انتباه اآلخرين

ومن خالل هذه الخبرات االجتماعية، يطور األطفال 

الثقة والتفرد ) د األساسية في العالقات اإلنسانية القواع

( والمبادرة وتنظيم الذات والتعاطف وتقدير الذات

وذلك . ويشكلون أفكار بناءة حول أنفسهم واآلخرين

بتقديم جو من الدعم االجتماعي عن طريق تقديم 

الراشد للطفل فرصة السعي وراء ميوله والتفاعل مع 

 .فاعل يولد فرص تجارب اجتماعية وعاطفية وإدراكية ولغوية وجمالية وموسيقية وجسديةالناس والمواد، حيث أن الت
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  العالقة مع الراشدين . ج

 العالقة مع األطفال اآلخرين  . ح

 حل النزاعات الشخصية . خ

 فهم المشاعر والتعبير عنها . د

 

يشترك األطفال في محادثة، بادر . 1المستوى 

 .بها شخص راشد مألوف

هذا المستوى، يشترك المعلمين أو الراشدين عند 

من مقطع أو من )اآلخرين في محادثة مع الطفل 

وقد يستجيب هذا الطفل (. مقطعين تبادليين من الحديث

 .شفهيا أو بطريقة غير شفهية

  بينما تمسك ميرا بمعطفها فور الوصول  0/8في

ما أجمل ألوان : " تقول معلمتها  ،إلى المدرسة

تومئ ميرا برأسها كناية عن " امعطفك يا مير

 .الموافقة

  أثناء وقت العمل عند زاوية األلعاب،  8/ 87في

تلعب ميساء بلعبة مطابقة الحذاء في الحاسوب، 

لقد طابقت الحذاء الصغير : تخاطبها معلمتها قائلة

لقد طابقت : " وتجيب ميساء " مع الولد الصغير

وهي تشير إلى الصور على شاشة " هذه أيضا

 .حاسوبال

  عندما حضر سيف، خاطبته معلمته  87/ 89في

سمعت أنك ذهبت إلى طبيب األسنان : " قائلة

نعم، وقد أهداني :" يجيب سيف" البارحة، 

ويخرج الملصق من !" الطبيب ملصق لصورة

 .جيبه ويعطيه لمعلمته

يشترك الطفل في محادثة، قد بادر بها : 1المستوى 

 شخص راشد غير مألوف

عندما ( بطريقة شفهية أو غير شفهية )فل يستجيب الط

بتبادل ) يبادر شخص غير مألوف لديه بالحديث معه 

 (جملتين من الحديث

  المعلمة )في بداية اليوم، تقول سهام  88/0في

صباح الخير، اسمي سهام وأنا (: " البديلة

معلمتكم اليوم، ألن اآلنسة هادية مريضة، من 

بحيث  فضلكم، ضعوا أسماكم على السترات

إسمي فادي وعمري أربعة " يجيب فادي" أراها

 ".سنوات

  أثناء وقت اللعب، تقول المعلمة   8/  88في

سمعت أنك ذهبت البارحة : " مخاطبة رامي

نعم، ولقد تنزهت : " يجيب رامي" لزيارة جدك

 " .معه في البستان

 يبادر الطفل بتفاعل مع شخص راشد. 1المستوى 

يتفاعل بطريقة أخرى مع يبادر الطفل بمحادثة أو 

شخص راشد، بغض النظر إذا كان الشخص مألوفا أو 

 .غير مألوفا لديه

  عند وقت العمل، أثناء مرور المعلم  88/9في

إني أصنع الكعك لك، كعك : " بجانب ناديا، قالت

 !"كبير

  أثناء وقت العمل، يخبر سند المربية  97/8في

 أخبرتني أمي أن(: " مشرفة الطعام ) هيام 

 "أحضر المظلة ألنها ستمطر اليوم

يحافظ الطفل على التفاعل مع شخص . 1المستوى 

 راشد

عند هذا المستوى، يحافظ الطفل على عالقة تفاعلية 

لفترة ( بطريقة شفهية أو غير شفهية)مع شخص راشد 

وليس من الضروري أن يبدأ الطفل . من الوقت

أن  بالمبادرة لكي يسجل عند هذا المستوى، ولكن يجب

 .تكون المحادثة من خمس جمل تبادلية أو أكثر

  عند وقت العمل في زاوية الفن،  88/ 89في

قالت . بالطين( معلمتها)تعمل ساره ورانية 

 ،نحن نصنع البيتزا، أنت تعملين الطحين:" ساره

ثم بدأت رانية بمد ". وأنا أعمل على تقطيع الجبن

من فضلك،  ،أعطني" العجين وطلبت من ساره 

وفعلت ساره وثم أخذت قطع صغيرة " اة اللفأد

: من الطين ورشتها فوق الطاولة، وسألت المعلمة

" هل تريدين إضافة شئ إلى العجينة يا ساره" 

، "نعم، الكثير من الزيتون: " وتجيب سارة

أنت محقة، فالزيتون ذو مذاق : " تضيف المعلمة 

 "جيد مع البيتزا

يتحمس األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى المبادرة والمحافظة على العالقات االجتماعية مع المعلمين  ج

في ويمكن لعالقة الطفل بالراشد في الطفولة المبكرة، أن تساهم ايجابيا . والمربين المتفاعلين معهم والداعمين لهم

راشدين مألوفين، ( 8: )إحساس األطفال بالكفاءة والعيش الكريم، ونتطرق في هذا البند إلى نوعين من الراشدين

الراشدين غير المألوفين، مثل كادر ( 9)مثل األب وأولياء األمور وكادر المعلمين في الغرف الصفية، و 

وبشكل نموذجي، قد يستنبط هذين . المدرسة اإلداريين في المدرسة والزوار وأولياء أموراألطفال الجدد في

فعلى سبيل المثال، قد يستجيب األطفال بالتحدث مع . النوعين من الراشدين استجابات متنوعة من األطفال

 .المعلمين، وقد يستجيبون باإلحجام عن الحديث أو باالمتناع عن الحديث مع المعلمين
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  يقة، تخبر ، أثناء حفر الرمل في الحد98/8في

جنى معلمتها ريم، حول العطلة وكيف أنهم ركبوا 

السيارة لفترة طويلة لزيارة ابنة عمتها وكيف أنها 

اضطرت أن تنام على الكنبة وعن زيارتها 

وتحدثت ريم عن رحلتها إلى . لألبراج العالية

واستمر الحديث . المدينة لمشاهدة مباراة كرة سلة

أم جنى لتأخذها بينهما عن العطلة إلى أن جاءت 

 .إلى المنزل

يشترك الطفل بنشاط مع شخص راشد . 5المستوى 

 .ويحافظ على استمرارية التفاعل

يشترك الطفل مع شخص راشد بنشاط ويلعبان مع 

 .بعضهما كشركاء لفترة من الوقت

  يشترك كريم في اللعب بالرمل  8/ 87في

مع معلمته عزيزة وينادي عليها لبدء تنظيف 

ء الطريق، ويعمالن مع بعضهما  الساحة وبنا

والمحطات لفترة " الطرق" على بناء 

 .معقولة أثناء الوقت الخارجي بأكمله تقريبا

  أثناء وقت العمل في زاوية  89/ 88في

تعمل ندى مع معلمتها زينة على . المنزل

وتطبخان مع بعض " حفلة " تحضير 

وتحضران أطعمة، ومن ثم تمسك ندى 

خذها إلى مكان ارتداء معلمتها من يدها وتأ

المالبس وتتشاوران حول الثوب المناسب 

رداء " وتختار المعلمة الثوب الزهري 

والطوق البنفسجي من أجل أن "  األميرة

 .ترتديه ندى ومن ثم ترقصان مع بعضهما
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 العالقة مع الراشدين . ج

 العالقة مع األطفال اآلخرون . ح

 الشخصية حل النزاعات . خ

 فهم المشاعر والتعبير عنها . د

يستجيب الطفل عندما يبادر طفل آخر . 1المستوى 

 بالتفاعل

يستجيب الطفل شفهيا وغير شفهيا عندما يبدأ طفل 

 .آخر بتبادل الحوار

  في وقت العمل في زاوية اللعب، تقول  8/ 88في

سمر أنها تحتاج إلى مزيدا من الخرز،  يجيب 

ويلتقط خرزة " نا في السلةانظري ه:" تامر 

 (قصة تامر) ويعطيها واحدة 

  أثناء وقت االنتقال إلى المجموعات  88/87في

الصغيرة، ينادى طفل في المجموعة حمزة 

ويجلس حمزة بجانب " اجلس بجانبي:" قائال

 .الطفل

 .يبادر الطفل بالتفاعل مع طفل آخر. 1المستوى 

  عند وقت الترحيب، يضع يوسف قطعة 88/0في 

على األحجية التي تعمل عليها منى، ويكمل معها 

 .بقية األحجية

  عند وقت المجموعة الكبيرة، يقول جاد  88/9في

ً هناء  لقد جلست بالقرب من ماجد :" مخاطبا

 "وسوف أجلس بجانبك اليوم

 يحافظ الطفل على التفاعل مع طفل آخر. 1المستوى 

ل مع طف( شفهية وغير شفهية)يتفاعل الطفل بطريقة 

وتستمر محادثة من هذا النوع . أخر لفترة من الوقت

 .إلى خمسة تبادالت من الحديث أو أكثر

  عند وقت التنظيف في زاوية المنزل،   88/8في

يحمل زيد وهالة مجموعة األطباق ويضعوهما 

 .على الرف

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  94/8في

: تحمل باسمة كوب من الماء، وتسأل أمجد قائلة

ويجيب "  هل أنت عطشان؟ هل تريد ماء؟" 

أته ال يريد ما،  بل حليب مع الشوكوال، fأمجد 

" ال يوجد لدينا حليب مع الشوكوال: " وترد باسمة

ويتحدث أمجد مع باسمة عن المشروبات التي 

أكره ذلك العصير " يفضلونها، وتقول باسمة 

: " ويجيب أمجد موجزا" الذي تحضره والدتي

" مع الشوكوال مشروبي المفضل إن الحليب

 (قصة أمجد أو باسمة)

 يدعو الطفل طفل آخر إلى اللعب. 1المستوى 

وتدل دعوة الطفل . يقرر الطفل مع من يريد اللعب

طفل آخر إلى اللعب، أن الطفل يفضله عن البقية، وفي 

بدال  ،معظم األوقات، يستمتع الطفل باللعب مع صديق

 .من اللعب منفردا

  أثناء وقت العمل عند زاوية  8/ 80في

تعال واجلس بجانبي في : " المكعبات، يقول أيمن

أني احتفظت لك ( مكعبات من البالستيك) الحافلة 

 ."األطفال إلى المدرسة" بمكان خاص

  أثناء وقت الترحيب، سأل همام  98/8في

 ".هل ترغبين أن نقرأ معي؟ :" صديقته كوثر

 ه طفل أخريظهر الطفل الوالء تجا. 5المستوى 

يطبق هذا المستوى عندما يعرض الطفل صداقته 

على سبيل . ودعمه على طفل آخر لفترة من الزمن

المثال، كأن يحجز الطفل مكان لطفل آخر لكي يجلس 

بجانبه، أو قد يشكل طفلين خطط مشتركة للعب مع 

بعض أثناء وقت اللعب؛ أو أن يلعب طفلين مع 

عدة أيام متتالية أو بعضهم أثناء وقت اللعب الخارجي ل

 .يعبر طفل عن خيبته عند غياب طفل آخر

  عند وقت المجموعات الصغيرة، تحتفظ  0/8في

مريم بالكرسي فارغا  لحين مجئ نغم من الحمام 

 .لكي تجلس بجانبها أثناء تناول الوجبة الخفيفة

قبل المدرسة مع أقرانهم، منافع وجيهة ،  توفر العالقات التي يشكلها أطفال مرحلة ما ح

الدعم العاطفي ضمن أوضاع غير مألوفة والفرصة للعب مع شريك ، كما : أال وهي

حيث أن . تقدم تجارب في القيادية والمتابعة وتقديم االقتراحات والمفاوضة والتوسط

 .كافة العالقات المستقبلية تستند على المهارات االجتماعية
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  أثناء وقت اللعب الخارجي، عندما ذهب  0/0في

عند الباب إلى أن ماجد إلى الحمام، انتظرته عليا 

ومن ثم ركضا معا الستكمال اللعب . خرج

 .}قصة عليا{

  لمدة أسبوع، يلعب شادي مع لين يوميا   8/ 4في

وقد " محطة الفضاء عند السفن الفضائية " في 

استخدموا معظم الليغو وبعض المكعبات 

 .الصغيرة جدا
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 العالقة مع الراشدين . ج

 قة مع األطفال اآلخرينالعال . ح

 حل النزاعات الشخصية . خ

 فهم المشاعر والتعبير عنها . د

 

عند وجود نزاع مع طفل آخر، . 1المستوى 

 يستجيب الطفل بالصراخ والحركات الجسدية 

صرخ ي)الطفل شفهيا عند هذا المستوى، يستجيب 

أو "( أنها أخذتها أوالً " أو " هذه لي" وينادي 

مثل الضرب والركل )ية بالحركات الجسد

 .عند االشتباك مع طفل آخر( والعراك

  على طاولة الرمل، ،عند وقت العمل 0/9في

." ال، أنا أخذته في البداية:" تصرخ بريندا

 .عندما أخذ عزيز القمع من يدها

  أثناء وقت التنظيف، ضرب  89/ 88في

بالل سامي بمكعب إسفنجي عندما حاول 

 .سامي أخذ المكعب منه

يطلب الطفل مساعدة  شخص راشد عند . 1توى المس

 النزاع مع طفل آخر

أثناء االشتباك، يطلب الطفل مساعدة شخص راشد 

 .لحل المشكلة

  عند وقت المجموعات الصغيرة،  90/87في

ال ترغب دالية : " تقول تمارا لمعلمتها سناء

عندما رفضت دالية إعطاءها " بمشاركتي

 . السيارات الصغيرة

  وقت العمل في زاوية اللعب، يقول  عند 88/9في

تستمر هديل في أخذ األلعاب : " إياد لمعلمته نغم

 "الخاصة بي، ولم تتوقف

يحدد الطفل المشكلة عند اختالفه مع . 1المستوى 

 طفل آخر

عند هذا المستوى، يحدد الطفل المشكلة التي يواجهها 

شفهيا، أما في  ،مع طفل آخر، عند االشتراك في نزاع

خص راشد، ينتج تحديد الطفل للمشكلة عند حضور ش

هل " تحفيز شخص راشد له بسؤال غير مباشر، مثل 

ولكن، إذا حدد " تستطيع أن تخبرني ما هي المشكلة؟

الطفل المشكلة بعد تشجيعه من شخص راشد بسؤال 

ال تحدد " انظر، هل يبكي هشام ؟" داللي، مثل 

 .استجابة الطفل هذا المستوى

  ت العمل في زاوية الكتب، عند وق 98/8في

يحاول جاد وعمر الحصول على نفس الكتاب، 

أوه يا أخي،  واآلن، ماذا نفعل؟ من : " يقول جاد

 ".سيأخذ الكتاب أوالً؟

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  8/ 0في

عندما أراد غيث ومجد اللعب في ذات اللعبة، 

ماذا . كالنا نود اللعب بالدب ذاته:" صاح مجد

 ".ل؟نفع

بمساعدة شخص راشد، يقدم الطفل حال . 1المستوى 

 للنزاع

يقوم أحد األطفال المشتركين بالنزاع بحل مشكلة ما،  

 .بواسطة تشجيع من شخص راشد أو دعمه

  عند وقت الترحيب، هيثم وهنادي  0/0في

( سامي)أمسك معلمهم  ،يتجادالن حول ممحاة

"  كيف نحل المشكلة؟:"  بالممحاة وسأل الطفلين

" أستطيع إحضار ممحاة أخرى: " أجابت هنادي

!" لكنني  أرغب بهذه الممحاة : " وقال هيثم

 (قصة هنادي)

  في الخارج، هناء وبسام يريدان الدراجة  4/9في

اقتراح حول كيفية ( معلمتهم)طلبت كريمة . ذاتها

النزاعات مع األقران، يبدأ األطفال باحترام حاجات اآلخرين  عند تسوية خ

كما يبدؤون باستيعاب مفهوم وجود أكثر . عندما يحترم اآلخرين حاجاتهم

حول أمر ما، وكذلك أن مشاعر "  وجهة نظر صحيحة واحدة" من 

اآلخرين لها أهمية، وأنه على األرجح يمكن تسوية النزاعات بطريقة 

 .مرضية للطرفين
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يجب على شخص ما : " قالت هناء. حل المشكلة

ة ويمكن أن يستخدم الدراج( وتعني نفسها) 

 .".للشخص اآلخر أن يراقب

 يفاوض الطفل لحل مشكلة مع طفل آخر. 5المستوى 

عند هذا المستوى، يتصرف الطفل وكأنه المحكم 

الخاص لمشكلته من أجل حل نزاعه مع الطفل اآلخر، 

 .ويقدم حلول ممكنة بدون مساعدة شخص راشد

  عند وقت العمل في زاوية الفن، تريد  98/0في

وكذلك رامي، أخذ رامي الورقة  سمر أن تلون

الكبيرة التي تريدها سمر،  وأخذت سمر الورقة 

ً على هذه :" الكبيرة منه وقالت لماذا ال نلون معا

 (قصة سمر)الورقة الكبيرة 

  أثناء وقت العمل، عند زاوية المنزل،  07/0في

يريد كال يوسف وجمال آلة التصوير ذاتها 

م يقترح جمال ث. وأمسك كليهما بها لبضعة دقائق

أن يستعمل آلة التصوير اللتقاط صورة ليوسف، 

 (.قصة جمال)ووافق يوسف، واستمرا باللعب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 العالقة مع الراشدين . ج

 العالقة مع األطفال اآلخرون . ح

 حل النزاعات الشخصية . خ

 فهم المشاعر والتعبير عنها . د

 

 مايعبر الطفل عن شعور . 1المستوى 

بدون استخدام الكلمات، يعرض الطفل مشاعر ايجابية 

مثل الغضب والسعادة والحزن والبؤس  ،أو سلبية

 . والحسد والخوف واإلحباط

  في الخارج، عند اللعب في الرمل،  94/0في

بكت سلمى عندما رمت دينا حفنة من الرمل على 

 .وجهها

  عند وقت الترحيب، كانت المجموعة  0/ 07في

 ،"ية سوف أتعرف عليك يا ياسمينأغن" تغني 

ابتسمت ياسمين وقفزت من الفرح عندما سمعت 

 . اسمها في األغنية

 يواسي الطفل طفل آخر. 1المستوى 

بالتربيت والعناق والتقبيل وبتقديم شئ ) يواسي الطفل 

 .طفل آخر متضايق أو منزعج( ما

  عنييد وقييت الترحيييب، تعييانق  8/ 89فييي

بكيياء فييور حنييان باسييل عنييدما أجهييش بال

 .مغادرة والدته

  عنيد وقيت العميل، فيي زاويية  80/8في

المنزل، تحضر هاديية الصيق الجيروح 

إليييى أميييل عنيييدما وقعيييت عليييى األرض 

 .وبكت

 يتحدث الطفل عن شعور ما. 1المستوى 

)" يستخدم الطفل كلمات للتعبير عن شعور ما، مثل 

، أنا سعيد ألنك جلست "أنا غاضب منك جدا 

يطبق "( معلمتي، يبدو أن مهند يبكييا " ، !"بجانبي

هذا المستوى، سواء تكلم الطفل عن مشاعره الخاصة 

 .أو عن مشاعر أحد آخر

  عند وقت العمل، في زاوية المنزل،  87/ 98في

أنا غاضبة جدا منك : " تخبر نادين عمر قائلة

 !"ألنك أخذت شاحنتي

  عندما وصلت والدة مها لتصطحبها  89/ 80في

: " ند نهاية اليوم، عانقتها مها قائلةإلى المنزل، ع

 ".أنا سعيدة جدا بقدومك، يا أماه

  أثناء وقت الوجبات الخفيفة، توجه  80/8في

هل أنت مسرور بقدومك :"وسيم إلى صديقه قائال

 "إلى منزلي؟ 

يعبر الطفل عن  شعور ما أثناء اللعب . 1المستوى 

 .التظاهري أو الفن

ثيل دور، أو يصف يتصور الطفل شعور ما أثناء تم

 .شئ ما قد تقمصه

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  8/ 9في

قد ( المتخيل)تتظاهر تمارا بأنها حزينة ألن كلبها 

 .فتبكي وتمسح عينيها. مات

  أثناء وقت العمل، تصف فاتن  88/ 89في

هذه أنا، وأبدو هنا :" رسمتها إلى المعلمة قائلة

 !"سعيدة 

 شعورا ما ويقدم سبباً له يحدد الطفل. 5المستوى 

من أجل تطبيق هذا المستوى، يجب أن يعبر الطفل 

)" مثل  ،عن عاطفة ما بالكلمات ويجب أن يذكر سببها

 "(سامر حزين ألنه يفتقد أمه

منذ مرحلة الرضاعة، يختبر أطفال مرحلة ما قبل المدرسة مشاعر متنوعة ويستجيبون إلى مشاعر  د

الكبار الذين يهتمون بهم، ومع تطور اللغة ومهارات العرض، يبدأ أطفال ما قبل المدرسة بوضع 

ويعد تحويل المشاعر إلى كلمات خطوة هامة لألطفال الصغار وذلك ألنه . مشاعرهم ضمن كلمات

يكسبهم قدر من التحكم بمشاعرهم وكذلك باألفعال المرافقة لتلك المشاعر، كما يبدأ األطفال بالنظر 

 .   إلى أنفسهم بوعي متزايد
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  عند وقت الترحيب، تخبر رهام ماجد،  8/8في

الليلة الماضية، سمعت صوت عاصفة : " قائلة

 ". رعدية، وبكيت ألني خفت قليال

 تخبر  ،عند وقت الوصول إلى المدرسة 80/0ي ف

أنا سعيدة ألني :" ميساء مساعدة الحافلة،  قائلة 

سأذهب إلى المركز التجاري مع جدي، ومن ثم 

 ."إلى المدرسة الكبيرة
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 IIIالفئة 

 التمثيل اإلبداعي

هوعملية تمثيل شئ ما  بشئ ( أو العرض)إن التمثيل 

كناية عنه، فعند استخدام الصور  آخر أو يكون

. والنماذج واللغة، نحن نقوم بعملية تمثيل لشئ ما

وحيث أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هم في 

مرحلة بداية التمثيل، تعد تلك التجارب التمثيلية ذات 

أهمية خاصة لألطفال، وذلك ألنها تضع أسس 

علقة مهارات التفكير الراشد، أي تلك القدرات المت

بالتمثيل المستخدمة من قبل الراشدين، من أجل حل 

 .المشكالت والتفكير بإبداعية والتواصل مع اآلخرين
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 صنع وبناء النماذج . ذ

 رسم وتلوين الصور . ر

 التظاهر . ز

 

يستخدم الطفل الطين والعجين والورق . 1المستوى 

 والرمل واألسالك ومنظفات األنابيب ومواد الخردة

اء مرحلة االكتشاف، يطور األطفال فكرة عمل عن أثن

خصائص مواد لصنع نموذج وعن كيفية تغيرها عند 

الدحرجة والعصر والتبسط واالمتداد والتقلص 

 .والتنعيم والتكثيف والصف، وما إلى ذلك

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة، يلف  89/0في

 .كمال األنبوب الورقي حول إصبعه

  العمل في زاوية الفن، تقف  أثناء وقت 0/ 99في

لينا على الطاولة وتمزق منديل ورقي وتضعه 

 .على شكل كومة

تشبه  ،يالحظ الطفل ويقول إن مادة ما. 1المستوى 

 .شيئا آخر

أثناء العمل على نماذج المواد، يرى الطفل رابطة بين 

كيفية تشكيله وترتيبه للمواد وكيف هي المواد على 

 .أرض الواقع

  اء وقت العمل في زاوية المنزل، أثن 8/ 9في

لقد صنعت :" تبسط ريما المعجون وتقول

 !"البيتزا

  أثناء التجهيز من أجل الذهاب إلى  88/9في

تبدو مثل :" المنزل، ينظر فادي إلى رسمته قائال

 ."الشمس

يستخدم الطفل األصوات أو الكلمات أو . 1المستوى 

 األفعال ليعبر عن ما تمثله مادة معينة

ذا المستوى، يستخدم الطفل قاصدا مواد  خاصة عند ه

 .بصنع نماذج قد تمثل شئ ما

  أثناء وقت العمل عند زاوية المكعبات،  98/9في

يبني بالل هيكل من المكعبات ويتسلقه ويصدر 

 .صوت محرك

  عند وقت التخطيط، تنظر مي من  0/ 89في

يا معلمتي، أنا :" خالل منشفة ورقية وتقول

 "أراك

يصنع الطفل نموذج من ثالثة أجزاء  .1المستوى 

 أساسية أو أكثر

في هذه المرحلة، يفهم الطفل أن النموذج يشمل أجزاء 

لنفرض، على سبيل المثال، أن الطفل جلس . منفصلة

على صناديق فارغة  وسماها سيارة، هذا ال يطابق 

معيار هذا المستوى، لكن يجب على الطفل أن يميز 

ة للنموذج، مثل المقود أو األجزاء المختلفة البدائي

 .الكوابح أو مقعد السائق أو الدواسات

  أثناء وقت العمل، يبني محمود  87/ 80في

وصبحي قارب من المكعبات الكبيرة، عند زاوية 

 .ويضعوا له دواسات ومقود ومقاعد ،المكعبات

يصنع الطفل نموذج بتفاصيل تتعلق . 5المستوى 

 بجزء أو أكثر من األجزاء الرئيسة

عند هذا المستوى، يفهم الطفل أن هنالك أجزاء تتفرع 

ويعبر عن فهمه هذا بإضافة . من األجزاء األخرى

تفاصيل إلى نموذجه مثل المقابض أو األيدي أو 

 .  األصابع أو األظافر، وما إلى ذلك

  أثناء وقت العمل، عند زاوية الفن،  89/8في

. يلصق مراد الصناديق بالصمغ ليصنع منها كلب

د استخدم علب رقائق البطاطا من أجل صنع وق

األقدام ورسم المخالب على العلب وأضاف طوق 

" حول العنق واستخدم ورق القصدير لصنع 

ومن ثم " العنوان الملصق عليه في حال ضياعه

 ذ
حيث أن باستطاعة أطفال مرحلة ما . إن النموذج، وفق استخدامه هنا، هو التمثيل المجسد لشخص أو شئ ما 

ى قدرتهم على تشكيل صور عقلية لألشخاص واألماكن واألشياء قبل المدرسة صنع نماذج، ويرجع ذلك إل

 .وكذلك تمثيل لألشياء التي تشبههم
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عند مؤخرة " ذيل الكلب" لصق الورق لصنع

 .نموذجه

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة، يصنع  8/9في

الطين من رأس ورقبة وجسم بسام، شخص من 

وأيدي وأقدام، ثم يضع عليه أعين وأهداب 

 .وحواجب وشكل أصابع لألقدام واأليدي

  أثناء وقت العمل في زاوية المكعبات،  8/ 89في

تستخدم حنين المكعبات الكبيرة لبناء سيارة بمقعد 

وتستخدم صحن ورقي بدل مقود  ،خلفي وأمامي

ومن ثم " بوقال" وتلف حوله إسفنج بدل فتحة 

حزام "تحضر وشاح وتلفه حول المكعب وتسميه 

" من الحامل ومن ثم تستخدم دبوس " األمان

 .إلغالق حزام األمان
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 صنع وبناء النماذج . ذ

 رسم وتلوين الصور . ر

 التظاهر . ز

يستخدم الطفل أقالم التلوين وأقالم . 1المستوى 

 أللوان التي تستخدم باليدالرصاص والطباشير أو ا

يستخدم الطفل أدوات الرسم والتلوين والمواد بالطرق 

على سبيل . األساسية ويكتشف خصائصها ووظائفها

المثال، يكتشف الطفل كيفية تبعثر الطباشير واأللوان، 

وكيفية تلطيخ الرسوم واستعمال قلم الرصاص 

واأللوان والفراشي وأقالم التخطيط وكيفية اإلمساك 

بها، وما مقدار الضغط المطلوب على القلم أو 

 .الفرشاة

  أثناء وقت العمل، عند زاوية الكتب،  8/ 80في

 .يستخدم يونس الطباشير ليرسم على اللوح

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  88/0في

يستخدم زيد قلم الرصاص وأقالم التلوين ليرسم 

 .على الورق

حظ الطفل عند الرسم والتلوين، يال. 1المستوى 

 .النتيجة غير المقصودة ويذكر مثيلها

يتوقف الطفل أثناء الرسم والتلوين لتفحص إنتاجه إلى 

تلك اللحظة، ويختبر مدى تماثلها مع الشئ الذي 

وقد يستكمل الطفل رسم وتلوين . يرسمه في الواقع

 .الجزء الذي الحظه 

  في زاوية الفن،   ،عند وقت العمل 98/0في

ر مرة تلو األخرى، ومن ثم ترسم ميرا دوائ

 :    تتوقف وتقول

 ".انظروا، لقد رسمت عرف الديك" 

  أثناء وقت العمل، ترسم حنين نقاط  80/0في

 ."تبدو مثل النجوم في السماء:" زرقاء وتقول

يرسم الطفل أو يلون ويشرح ما تمثله . 1المستوى 

 الرسومات

 عند هذا المستوى، يكون عند الطفل تخيل أو مشهد في

، وقد "بالخطوط العريضة" ذهنه، يرسمه ويلونه 

تكون الصورة واضحة لآلخرين وقد ال تكون 

واضحة، ومن اجل استكمال وتوضيح الصورة، قد 

يضيف الطفل بعض التفاصيل التي توفر دالئل لتفسير 

 .الصورة

  أثناء وقت العمل، عند زاوية الفن،  90/8في

يلون غسان شكل قوس قزح ويرسم شكل تحته 

 :ويقول

 ".انظروا، هذا محارب" 

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  80/9في

ترسم لين شكل دائري وخطوط على المحيط 

 :وتقول

 .".هذا عنكبوت" 

يرسم الطفل أو يلون صورة تشمل ثالثة . 1المستوى 

 أو أربعة أشياء رئيسية

يرسم الطفل أو يلون أشياء وأشخاص تتضمن أجزاء 

مثال، شخص وله رأس وجسم على سبيل ال. منفصلة

ويدين وقدمين، أو عربة لديها هيكل وإطارات 

. وقواعد، أو بناء وله سطح أو رف وباب ونافذة

 .يحسب تكرير الجزء ذاته عدة مرات كجزء واحد

  أثناء وقت  ،عند زاوية الفن 88/ 94في

العمل، ترسم هدى وجه مع فم وعينان وانف 

 وشعر

  ت أثناء وقت المجموعا 88/ 88في

الصغيرة، يرسم تيم  منزل وله أبواب 

 .وأربعة نوافذ وسطح ومدخنة

يرسم الطفل أو يلون صورة بتفاصيل . 5المستوى 

 لجزء أو أكثر من األجزاء الرئيسة

يستخدم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة األلوان وأقالم التخطيط  ر

وأقالم الرصاص كأدوات لصنع تمثيلهم لألشياء ولألشخاص الذين 

 .قد شاهدوهم



 27 

يتمكن الطفل من رسم وتلوين أجزاء وفروع من 

على سبيل المثال، يضيف أغصان . أجزاء لألشياء

إلطارات وربما مكابح  ل ،للشجرة وورود وفواكه

 .وأضواء للسيارات

  عند وقت العمل في زاوية الفن، ترسم  90/0في

ناهد وجه من فم وانف وعينان وأذنان وشعر، 

وتضيف أقراط لكل أذن وطوق أسود في أعلى 

) الشعر وتسميه الشئ الذي ترتديه اآلنسة حنان 

 (.مشيرة إلى رأسها

  أثناء وقت العمل، عند زاوية الحامل،  8/ 98في

سماح شئ يشبه الزهرة مع ستة بتالت تلون 

 .ومركز للزهرة وجذر وورقتين
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 صنع وبناء النماذج .ذ

 رسم وتلوين الصور .ر

 التظاهر . ز

 

يتظاهر الطفل بأنه حيوان أو شئ أو . 1المستوى 

 شخص آخر

إن تقليد الحيوان أو اإلنسان هي طريقة الطفل في 

ات واألفعال واألصوات التي تجربة أنفسهم والكلم

 .يسمعونها ويرونها

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تزحف  80/8في

تغريد على قدميها ويديها وتموء لتقلد الحيوان 

 .الذي ستغني المجموعة عنه الحقا 

  أثناء وقت العمل في زاوية الكتب،  98/8في

يراقب عدنان السيد خليل يجلس على مقعده 

يجلس عدنان على الكرسي  ،الهزاز، عند ذلك

 .الهزاز الصغير وفي حضنه دميته

يستخدم الطفل شئ أو أكثر لتقليد شئ . 1المستوى 

 آخر

تنعكس قدرة الطفل على رؤية التشابهات واالختالفات 

على سبيل  ،في اختياره لتقليد أو تقمص شخصية ما

المثال، يستخدم الصحن كمقود سيارة أو مقالة أو 

 .قبعة

  ناء وقت التنظيف، تضع لونا قدمها أث 80/8في

على قطعة بالستيكية وتدفع بقدمها من الخلف 

 .بحيث تبدو وكأتها تتزلج في الغرفة

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  8/ 80في

أنا : " يضع جعفر المسدس على أذنه ويقول

 أتحدث على

 ! " الهاتف 

يستخدم الطفل كلمتين مع عدة أحداث . 1المستوى 

 .دور يلعبه أو وضع أو موقف يمر بهلتمثيل 

عند هذا المستوى، يتحدث الطفل ويتكلم ويمثل 

 .شخصية ما بوضوح وفهم

  أثناء وقت العمل عند زاوية اللعب،  98/9في

تصف كريمة األحصنة والبقرات والكالب، وتقلد 

واآلن اذهب إلى :" صوت كل حيوان قائلة

 وتقول أثناء مسير" الحظيرة ألن المطر سيهطل

الحصان يصهل ويسير " الحيوانات إلى الحظيرة 

 ".بسرعة اكبر من غيره، إلى الحظيرة 

يشترك الطفل في لعب دور مع طفلين . 1المستوى 

 .آخرين أو أكثر

يتمكن الطفل من التعاون مع أطفال آخرين عند لعب 

 دور ما

  أثناء وقت العمل، يلعب جمال مع  0/ 88في

حاربين، لطيفة و جهاد ويمثلون أدوار م

. ) مصدرين أصواتا وكأنهم يحاربون ويقاتلون

 (قصص جمال ولطيفة وجهاد

  أثناء وقت العمل، عند زاوية الكتب،  07/0في

تمثل أمال وساجدة وجهينة أنهن موظفات في 

يسجلن أرقام الكتب ويتجولن في الغرفة  ،المكتب

قصص أمال )ويصفون الكتب على الرفوف 

 (وساجدة وجهينة

يخرج الطفل من الدور الذي يلعبه  .5المستوى 

لتوضيحه أو ليقدم بعض التعليمات ومن ثم يعود إلى 

 .الدور

عند هذا المستوى، يتحرك الطفل بحرية إلى داخل 

وخارج الدورالذي يلعبه وفق الضرورة، وبشكل 

نموذجي، يتوقف الطفل لبرهة ليعطي تعليمات جديدة 

مع التقيد أو توجيه ما ويعود إلى تقمص دوره األصلي 

 .بالفكرة الجديدة

دهم وأصواتهم لتقليد أثناء التظاهر، يستخدم األطفال أجسا ز

األشخاص أو األشياء أو األفعال أو األوضاع التي جربوها أو تلك 

 .التي يودون تجربتها
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  عند زاوية  ،أثناء وقت العمل 8/ 80في

المنزل، يطعمن بنان ومرح وهالة  

أطفالهن، ثم تتوقف مرح لبرهة وتقول 

ما رأيكم أن أكون أنا العمة :" مخاطبة هالة

ميرفت التي تأتي ومعها طفلها وتكونا أنتما 

توافق بنان وهالة، وتحمل مرح  ،"األختان؟ 

الدمية وتتظاهر بأنها تدق على الباب  ابنتها

أهال يا :" وتجيبها هالة" مرحبا " قائلة 

 (قصة مرح". )عمتي

  عند زاوية  ،عند وقت العمل 88/ 98في

المكعبات، تلعب بتول وجاسم في حديقة 

الحيوانات، ويصدرا أصواتا تشبه أصوات 

لماذا ال تدعي : " ثم تقول بتول ،الحيوانات

" ء ليخطف ابني الدب أنك األسد الذي جا

ما :" ويأت جاسم ويقلد صوت األسد قائالً 

" ن تأتي معي في نزهة؟رأيك أيها الدب أ

 (.قصة بتول)
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 IVالفئة 

 الحركة والموسيقى

يطور األطفال قدرات تطورية جسدية عند وعيهم 

بما تستطيع أجسامهم فعله عندما يتحركون مع 

ند تحركهم باتجاهات مختلفة، وع. األشياء وبدونها

يستوعب األطفال مفاهيم ولغة متصلة بفعل جسدي 

 ً حيث تتعزز قدرات األطفال الموسيقية من . أيضا

كما أن . خالل فرص التحرك والغناء مع الموسيقى

توفير الفرص لألطفال من أجل االستماع 

للموسيقى، يحضرهم لغناء األغاني بالتناغم مع 

دعم الراشدين في توسيع اآلخرين، كما يساهم 

تجارب الحركة والموسيقى عند األطفال من خالل 

تقديم فرص تمرين كافة عضالتهم والتحرك بإيقاع 

  .ثابت مع الموسيقى، باإلضافة إلى التعرف على مهارات الغناء
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 التحرك بطرق متنوعة . س

 التحرك مع األشياء . ش

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة . ص

 مع الموسيقىالتحرك  . ض

 الغناء . ط

ينحني الطفل ويهز ويدور ويؤرجح يد . 1المستوى 

 .أو رجل

يطبق هذا المستوى بشكل عام على الحركة التي 

تجري عندما يكون جزء من الجسم  ثابت على 

 .األرض

  في الخارج، يؤرجح  مازن يديه إلى  88/4في

 .األمام والى الوراء، مدعيا بأنه فيل

  مجموعات الكبيرة، عند وقت ال 80/ 89في

من شهد طريقة جديدة ( المعلمة)تطلب دالل 

 .للتحرك، فتهز شهد يديها بسرعة

يحرك الطفل جسده بالكامل عند الركض . 1المستوى 

والمشي والقفز، ويكون القفز برفع كلتا القدمين عن 

 .األرض ومن ثم وضعهما على األرض مرة أخرى

  صغيرة أثناء االنتقال من المجموعة ال 90/0في

إلى الوقت الخارجي، تمشي ندى إلى حجرتها 

 .الصغيرة لتضع معطفها هنالك

  أثناء الوقت الخارجي، يتظاهر كريم  8/ 88في

وبنان وتمارا بأنهم أحصنة ويعدون حول الساحة 

 .ويصهلون

يمشي الطفل ويصعد الدرج بتبديل . 1المستوى 

 .األقدام

جب أن ، ي0من أجل تقييم الحركة عند هذا المستوى 

ويمكن . تتبادل األقدام عند صعود الدرج ونزوله

للطفل إمساك درابزين الدرج، ويمكن للحركة أن 

أيضا،  إذا بدل الطفل بين قدميه  0تعيين عند المستوى 

فالمهم في هذا . عند التسلق على حبل أو ما شابه ذلك

المستوى حركة تبديل القدمين، وليس حركة الطفل 

 .شي أو غير ذلكسواء كانت تسلق أو م

  في الخارج ، تبدل شيرين بين أقدامها  0/ 88في

 .أثناء صعودها الدرج

  أثناء التنظيف، تحضر عليا لعبتها  87/ 88في

من الرف العلوي وتبدل بين قدميها في الصعود 

 .والنزول من على السلم

 يسمي الطفل حركة ويؤديها. 1المستوى 

يسمي الطفل يؤدي الطفل حركة ويسميها ، أو بالعكس 

 .الحركة التي سيقوم بها ومن ثم يؤديها

  أثناء سماع العزف الموسيقي، تخاطب  4/ 84في

سوف أمشي على رؤوس : " سماح المعلمة قائلة

 . ".أصابعي ألن الطفل الصغير نائم

  دعونا : " في الخارج، يقول عصام  8/ 88في

 .ويقفز األطفال مع بعضهم عاليا. " نقفز عاليا

يثب الطفل ويخطو ويدور ومن ثم يقف . 8المستوى 

 بدون أن يسقط على األرض

يشتمل هذا المستوى على التحكم  بحركة كامل الجسد، 

في مكان ضيق أو واسع، والوثب يتضمن القفز بقدم 

واحدة ووضع القدم ذاتها على األرض مرة أخرى، 

 .على األقل لثالث مرات متتالية

  ن أعلى في الخارج، تقفز فاتنة م 0/ 80في

 .التل وتركض عائدة إلى التل

  عند وقت المجموعات الصغيرة،  0/ 80في

يلف عالء حول نفسه لعدة مرات متتالية 

 !".أشعر بالدوار: " ومن ثم يقف ويقول 

 

في الواقع، نستطيع أن نجهز األطفال للتعلم واالستمتاع بأنشطة الحركة  س

مدى الحياة، وذلك بتوفير مفاهيم وتجارب متصلة بالحركة، ومن ثم تقديم 

 .جسادهم بطرق متنوعةالدعم عند تحريك أ
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 التحرك بطرق متنوعة . س

 التحرك مع األشياء . ش

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة       . ص

 التحرك مع الموسيقى . ض

 الغناء . ط

 يرمي الطفل أو يركل شيئا ما. 1المستوى 

مثل )سواء كان الطفل جالسا أو واقفا، يرمي شيئا ما 

 .بيد واحدة أو بيديه االثنتين، أو يركلها بقدمه( كرة

  في الخارج، يلعب شيماء وربيع بكرة  8/ 07في

 .القدم جيئة وذهابا بينهما

  سوف أرمي :" في النادي، تقول النا 98/8في

 .وفعلت ذلك" الكرة إلى تيم

 يمسك الطفل بشئ ما. 1المستوى 

أثناء الجلوس أو الوقوف، يمسك الطفل بشئ ما بيد 

 .واحدة أو باثنتين

  عند وقت التخطيط، تمسك فاطمة  97/87في

 .بكيس الخرز الذي تم رميه إليها

  ( المعلمة)في الخارج، تضرب سهام  88/8في

تمسكها بدورها بكرة السلة باتجاه بيان، والتي 

 بكلتا يديها

ينسق الطفل بين حركات يديه ليتالعب . 1المستوى 

 بشئ واحد أو أكثر

عند هذا المستوى، يتمكن الطفل من التنسيق بين 

حركات يديه، وغالبا ما يحركهما باتجاهين متعاكسين 

وتشتمل األمثلة على وضع . من أجل استكمال المهمة

إحكام الذر الخرز في الخيط وإغالق السحاب و

 . والقفزعلى النطاطة ولعب لعبة المثلث، وما إلى ذلك

  أثناء وقت العمل، عند زاوية األلعاب،  8/ 84في

تضع هالة الخرز في الخيط، وتمسك بالخيط بيد 

 .وفي األخرى الخرز الخشبي

  أثناء وقت المجموعة الصغيرة، يقطع  84/0في

رجب األوراق ويستخدم المقص بيده اليمنى 

إني : " ك الورقة بيده اليسرى، قائال للمعلمويمس

 " .أصنع النقود

 يدحرج الطفل الكرة. 1المستوى 

. يدحرج الطفل الكرة بقدمه أو يلعب بها بكلتا يديه

وحيث أن الدحرجة هي حركة متكررة، وبغض النظر 

عن نوع الكرة، من أجل تسجيل الطفل عند هذا 

بدل بين يديه المستوى، عليه أن يستخدم يدا واحدة أو ي

 .ولكن ليس اليدين مجتمعتين

  في الخارج، تدحرج لينا الكرة على  8/ 8في

 .الممر الجانبي

  في النادي، يضرب عماد الكرة  8/ 88في

 .ضربات متتالية على طول الغرفة

يضرب الطفل شيئا متحركا بمضرب أو . 5المستوى 

 عصا

عند هذا المستوى، يستخدم الطفل مضربا أو عصا  

 .كرة أو شئ ما من شخص آخر لتلقي

  في الخارج، يرمى المعلم الكرة  88/88في

 .لعمر، يرمى عمر الكرة مرة أخرى إلى معلمه

  المضرب  في الخارج، تستخدم هديل 8/8في

 لترمي الكرة إلى معلمتها

 ش
إن توفير األشياء لألطفل وتيسير استخدامها بأنشطة الحركة يشجعهم 

على التناسق الحركي بطرق جديدة وعلى أن يصبحوا مرتاحين أثناء 

ويكتشف األطفال الحركة مع األشياء أثناء . التحرك مع مجموعة أشياء

عند هذا . اتطويرهم لقدرة استخدام األشياء بطرق مخطط لها مسبق

المستوى قد ترى احدا الحركات التالية وهي الرميوالركل والدحرجة 

 واإللتقاط والضرب أو التحرك مع أي شيء يمسك باليد
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 التحرك بطرق متنوعة . س

 التحرك مع األشياء . ش

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة  . ص

 رك مع الموسيقىالتح . ض

 الغناء . ط

يجري الطفل حركة بوتيرة ثابتة ولعدة . 1المستوى 

 مرات متتالية، مثل الطرق أو التربيت على الركبة

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تجلس  8/ 87في

هند على ركبتيها وتطرق الطبل الذي أمامها 

 .بكلتا يديها

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  88/89في

خدم ماجد كلتا قبضتيه لعجن الطحين بشكل يست

 .متكرر

ينضم الطفل إلى أطفال آخرين أثناء . 1المستوى 

 تحركهم بوتيرة مستقرة

 يقلد الطفل حركة مستقرة قد شاهد اآلخرين يؤدونها

  عند زاوية  ،أثناء وقت العمل 87/ 88في

تراقب نادين ميساء وهي تضرب المقالة . المنزل

نادين ملعقة خشبية وتقلد بملعقة خشبية، تحضر 

 .ميساء

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  0/ 88في

تلون هيفاء بضربات متكررة جيئة وذهابا، 

 .يراقبها عصام ويقلد نفس الحركات بالفرشاة

يحافظ الطفل على وتيرة موسيقية  ثابتة . 1المستوى 

 حركات 2-1من 

يقلد الطفل حركة شخص آخر ويحافظ على وتيرة 

للحركة الناتجة عن نغمة أو أغنية أو أداة  مستقرة

 .موسيقية

  أثناء االستماع إلى الموسيقى،  عند  8/ 0في

زاوية الموسيقى، يبدأ مهدي بتربيت ركبتيه مع 

 .الموسيقى

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، يدق  87/9في

إنه " فهد عصاتين مع بعضهما ليعزف أغنية 

 ".عالم صغير

طفل على وتيرة مستقرة من يحافظ ال. 1المستوى 

 حركة 12-11الموسيقى من 

، بحيث يحافظ 0يوسع الطفل ما فعله عند المستوى 

وتذكر، عند . حركة 80-89على وتيرة مستقرة من 

هذا المستوى، يستجيب الطفل للنغم الموسيقي الذي تم 

 .عزفه أو إنشاده من قبل شخص آخر

  أثناء وقت التنظيف، يمشي حسن  8/ 98في

ات مع الموسيقى أثناء حمله البطانية إلى بخطو

 (.حركة على األقل 89)الغرفة األخرى 

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تغني  0/ 88في

المجموعة، ثم يضرب هيثم األرض بقدميه بشكل 

 يتالءم مع إيقاع األغنية 

يغني الطفل أو ينشد أثناء استمراره . 5المستوى 

 بالقيام بحركة بوتيرة مستقرة

يقوم الطفل، عند هذا المستوى، بشيئين في وقت 

واحد، مثل الغناء أو النشيد مع المحافظة على الحركة 

 .بوتيرة مستقرة

  عند زاوية المنزل،  ،أثناء وقت العمل 98/8في

هزي يا " تهز صفاء دميتها حتى تنام وتغني

وتهز الكرسي إلى األمام والخلف لمدة " طفلتي

 .تعادل نصف مدة األغنية

 في الخارج، يمشي مأمون ويزن في  8/ 07ي ف

مرارا " توتي توتي دام دام" الساحة ويغنون 

وتكرارا مع المحافظة على تناغم األغنية مع 

 .خطواتهم

 

 ص
إن الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة أمر أساسي 

 .بالنسبة إلى أنشطة الحركة والموسيقى معا
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 التحرك بطرق متنوعة.  س

 التحرك مع األشياء.  ش

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة.  ص

 التحرك مع الموسيقى.  ض

 الغناء.  ط

يحرك الطفل كامل جسمه مع الموسيقى  .1المستوى 

 .في مكانه أو حول المكان

  أثناء وقت العمل، تحرك لمى كامل  9/9في

 .جسمها ببطء عند االستماع إلى تسجيل أغنية

  أثناء وقت العمل، عند زاوية المنزل،  90/8في

يقف زيد ويستمع إلى الموسيقى ثم يبدأ بتحريك 

 .جسمه باتجاه األعلى واألسفل

يقلد الطفل األطفال اآلخرين عندما . 1وى المست

 يتحركون مع الموسيقى

يقلد الطفل حركة يقوم بها اآلخرين عند االستماع إلى 

 الموسيقى

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات،  8/8في

تبدأ منى . من المكعبات" مسرح"يبني عدة أطفال 

على " رقص الباليه الفاخر" بعمل ما تسميه 

 .إليها شيماء وتقلدها بالحركاتالمسرح، وتنضم 

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تحرك  4/8في

 .لينا يديها مع الموسيقى وتقلدها جمانة

يسمي الطفل حركة ويشترك بها مع . 1المستوى 

 الموسيقى

وقد يسمي . يسمي الطفل حركة يؤديها مع الموسيقى

 .الطفل الحركة قبل أن يؤديها أو بعد تأديتها

  ناء وقت المجموعات الكبيرة، عند أث 0/0في

سؤال حمزة عن كيفية تأديتها لتلك الرقصة مع 

" سوف أقلد مشية الحصان:" الموسيقى، يقول

 .وفعل ذلك

  عند وقت العمل، تجلس روان على  8/8في

الطاولة وتؤرجح قدميها بسرعة كبيرة أثناء 

 استماعها ألغنية 

. ة األطفالوهي أغنية شعبية يستمع إليها كاف" النحلة" 

على قدميها المتحركتين (  معلمها)عندما علق معن 

 " .نعم، إني اؤرجحهما : " بسرعة، أجابت روان

يشكل الطفل ويعيد نمط من حركتين، مع . 1المستوى 

 .الموسيقى

يشكل الطفل تسلسل من حركتين ويعيده، على سبيل 

 .المثال، ثني اليدين وبسطهما مع وتيرة الموسيقى

  ناء وقت المجموعات الكبيرة، تثني أث 07/8في

أثناء سماع  ،مها يديها بشكل متكرر مع الموسيقى

 .األغنية

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تفتح  87/8في

. وتغلق لينا يديها بشكل متكرر مع الموسيقى

 .وتستمر بفعل ذلك طوال األغنية

نمط من أربع ( أو يشكل)يقلد الطفل . 5المستوى 

 مع الموسيقى حركات أو أكثر

( تقليد)عند هذا المستوى، يتمكن الطفل من تشكيل أو 

تسلسل من أربع حركات، على سبيل المثال، لمس 

ونذكر . الصدر ثم الخصر ثم الرأس ويعيد الحركات

مثل رأس وكتف وركبة ) إن إعادة الحركات  ،هنا

ألغنية مألوفة ال يحسب لهذا المستوى، ( وإصبع القدم 

قد آلف األغنية وتمرن عليها، لذلك  وذلك ألن الطفل

يطبق هذا المستوى عندما يؤدي الطفل حركات 

 .تكرارية عند سماع أغنية غير معروفة لديه

 ض
متنوعة  يحب األطفال االستماع إلى الموسيقى والتحرك بطرق

ومن خالل هذه التجارب، يتعلمون التنسيق بين حركاتهم . معها

 .مع النبض أو الحركة الداخلية الخاصة بالخيار الموسيقي
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  أثناء وقت المجموعة الكبيرة،  99/8في

"  يا عنكبوت يا عنكبوت" تغني المجموعة 

ويبدأ حمد بتحريك (  بدون الحركات)

ذراعيه إلى األعلى واألسفل، على شكل 

 .دائرة ومن ثم يرجع إلى الوراء

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة،  0/ 88في

 ،يعيد جمال فكرة يزن عن نمط حركي

يلمس رأسه وثم انفه وبعد ذ لك ذقنه وأنفه 

مرة أخرى ويعيد النمط مع أغنية 

 .المجموعة
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 التحرك بطرق متنوعة . س

 التحرك مع األشياء . ش

 شعور والتعبير بوتيرة ثابتةال . ص

 التحرك مع الموسيقى . ض

 الغناء . ط

يؤدي الطفل أصوات تختلف بدرجة . 1المستوى 

 الصوت

عند هذا المستوى، يستمتع األطفال بتغيير األصوات 

وكما نعلم أن األصوات لها درجات . التي يطلقونها

 (.والدرجة هي علو الصوت أو انخفاضه) متنوعة 

  اء وقت العمل في زاوية األلعاب، أثن 8/ 99في

السيارة " يقود" يقلد رامي صوت السيارة وهو 

بعد أن أنزلها من على الرف، ويحدث أصوات 

لتتماشى مع حركة ( عالية ومنخفضة) مختلفة 

 .السيارة

  على األرجوحة في الخارج، تقلد  88/ 98في

تمام األصوات المرتفعة والمنخفضة كلما 

 .اتأرجحت علوا وانخفاض

يدندن الطفل أو يغني بينما يشترك في . 1المستوى 

 نشاط آخر

على األرجح، عندما يركز الطفل على نشاط ما بشكل 

 .خاص، يمكنك أن تسمعه يدندن أو يغني

  عند وقت العمل في زاوية الفن،  99/87في

عندما تلون الحامل، " ترم ترم" تدندن شادن 

 .ارحةوهي أغنية أدتها المجموعة  الكبيرة، الب

  أثناء وقت العمل على طاولة المياه،  98/0في

بينما يصب الماء " أغنية العلكة" يغني مسعود 

 . من وعاء إلى آخر

يغني الطفل جزء من أغنية بسيطة مع   .1المستوى 

 اآلخرين

ينضم الطفل إلى األطفال اآلخرين أثناء غناءهم، وإذا 

نظرت إلى مجموعة من األطفال الصغار يغنون، قد 

) تالحظ أن بعض منهم يشارك في جزء من األغنية 

ويتوقفون عن الغناء في بقية ( مثل سجل مراقبة الطفل

 .األجزاء من األغنية

  أثناء  ،أثناء وقت المجموعات الكبيرة 88/9في

، "النجمة الالمعة" غناء المجموعة ألغنية 

يا " يشارك تامر في جزء من األغنية  بمقطع

 .مرةفي كل " نجوم يا نجوم

  خالل الرحلة الميدانية إلى مزرعة  9/ 88في

األوركيد، يغني كافة األطفال والمعلمين واألهل 

 أغنية 

ويشارك نادر " عجالت الحافلة تدور"  

حول " ببعض الحركات ويغني مقطع 

 "المدينة تدور

يغني الطفل أغنية من ثالث درجات . 1المستوى 

 صوتية

صوتية مثل يغني الطفل أغنية من ثالث درجات 

" و" النجمة الالمعة" " كروس الساخن" األغاني 

 "والصاروخ المحظوظ" كلبي كلبي

  في الخارج، أثناء اللعب بالرمل، تغني  8/ 87في

 .كاملة" كلبي كلبي"ريما أغنية 

  أثناء وقت العمل في زاوية المنزل،  9/ 0في

أثناء إعدادها " كروس الساخن" تغني جود أغنية 

التي تتظاهر بأنها تعدها من أجل طاولة العشاء 

 .الحفلة

 ط
عند توفير فرص متنوعة لتعلم األغاني، يتمكن األطفال من التمييز 

وبعد فترة يشارك األطفال درجة . بين الكالم المحكي والكالم المغنى

 .ى، وفي النهاية يغنون األغنية بأكملها مع اللحنالصوت المغن
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يغني الطفل أغنية من أربع درجات أو . 5المستوى 

 أكثر

" يغني الطفل أغنية من أربع درجات أو أكثر مثل 

" " عجالت الحافلة" " ماري عندها مصباح صغير

" " الطائر األزرق" " هوكي بوكي" " اتبعني اتبعني

 .وغيرها" متألأل تألأل أيها النج" " العنكبوت

  عند وقت العمل في زاوية  8/ 8في

عمي مالك لديه : " األلعاب، تغني تمارا

 .، أثناء لعبها بحيوانات المزرعة"مزرعة

  عند نهاية اليوم، أثناء انتظار جده،  88/0في

 ".تألأل تألأل أيها النجم:  " زنيغني ما
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 Vالفئة 

 اللغة والقراءة والكتابة

ل سنوات ما قبل المدرسة، تنمو قدرة األطفال خال

حيث أنهم في . على تعلم اللغة،  صعودا وهبوطا

تلك المرحلة، يستمتعون باستخدام الكلمات 

لوصف تجارب قد مروا بها، من أجل تمثيل 

وضع ما أو التظاهر بمحادثة مع طرف آخر أو 

يفضل .  صنع خطط أو حل مشاكل مع أقرانهم

بل المدرسة اللعب باللغة كما أطفال مرحلة ما ق

يستمتعون بالفكاهات واألناشيد والترنيمات، كما 

أنهم في معظم األوقات يتالعبون بالكلمات 

وهم . والعبارات التي يسمعونها من اآلخرين

يحبون االستماع إلى القصص وتشكيلها، كذلك 

. يظهرون محاوالت أولية للقراءة والكتابة

واالستماع والقراءة  وتتفاوت قدراتهم في الكالم

. والكتابة، كما أن تطورهم متداخل االستقاللية

ومن أجل صنع أفضل نوع من الدعم للقدرات 

اللغوية، ال نستطيع اختصار التغيير في أي مجال 

وفي الواقع، يحتاج أطفال . من اللغة بمجال آخر

في محادثات يومية  من أجل شرح  مرحلة ما قبل المدرسة إلى الكثير من الخبرات من تحدث وإصغاء واشتراك

خدام لغتهم في األلعاب، وبنفس القدر من األهمية، هم بحاجة إلى التعرف على الكلمات المكتوبة اكتشافاتهم واست

واإلصغاء إلى القصص واستخدام المواد المطبوعة في بيئتهم لغايات التظاهر ولعب األدوار في األلعاب التظاهرية 

ة إلى رؤية أسماؤهم للتعرف على التي يمارسونها مع المجموعات الصغيرة والتي تدور حول األحرف باإلضاف

 .موجوداتهم الشخصية وأعمالهم الفنية وما إلى ذلك في الغرفة الصفية
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات . غ

 إظهار معرفة بالكتب . ف

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها . ق

 القراءة . ك

 الكتابة . ل

تجيب الطفل إلى أفعال أو كلمات يس. 1المستوى 

 تتعلق باقتراح أو طلب أو سؤال

يتصرف الطفل وفق فهمه عند االستجابة لطلب أو 

وقد يستجيب لحركة موجهة . اقتراح أو سؤال شفهي

 .إلى المتحدث أو إلى شخص آخر في الجوار

  أثناء وقت التنظيف، عندما أسقطت  8/8في

قالت  هادية سلة أقالم التخطيط على األرض،

، ومن ثم !"هل تحتاجين إلى المساعدة:" ليما

غادرت ليما زاوية اللعب وذهبت إلى هادية 

لتساعدها في التقاط أقالم التخطيط من على 

 (قصة ليما. )األرض

  أثناء وقت االستذكار، يستدعى المعلم  8/ 80في

سمير إلى الهاتف ويسأل الشخص األخر على 

وهو ممسك "  أين تعمل اليوم؟:" الهاتف قائال

 .بالسماعة قرب أذنه، يشير سعد إلى الحاسوب

  عند وقت العمل في زاوية الكتب،  07/88في

المزرعة الحمراء الكبيرة، ( " مريم)تقرأ المعلمة 

، تشير ريم "أتساءل يا ترى أين القطة؟ :" وتقول

 .إلى صورة القطة في الكتاب

عند االستماع إلى قصة أو ترنيمة أو . 1المستوى 

واية، يتوقع الطفل ماذا سيحدث بعد ذلك ويذكر ر

 الكلمات أو العبارات الناقصة

يستمع الطفل إلى نص محكي ويذكر الكلمات المناسبة 

التالية، عندما يتوقف القارئ لبرهة أو يتردد في لفظ 

 .الكلمات أو يبطئ في روايته

  أثناء وقت الترحيب،  يستمع مؤيد  87/ 97في

". الثعلب الجائع" رأ قصة إلى والد ناهد وهو يق

وفي " وعندما توقف الوالد للحظة أثناء قراءته 

أجاب ..." يوم الخميس، أكل الثعلب اثنين من

 !".الدببة" مؤيد 

  أثناء وقت المجموعة الكبيرة، قال  88/ 80في

عندما توقف  ،"ولم يسمح لهم في الدخول" مهند 

 ...".افتح وأغلق" المعلم عند نهاية أغنية 

عند االستماع إلى قصة أو ترنيمة أو . 1ستوى الم

 رواية، يعلق الطفل أو يسأل سؤال

يستمع الطفل إلى نص محكي أو يشكل فكرة عنه أو 

 .يسأل سؤال عنه أو يعبر عنه

  أثناء وقت الترحيب، وبعد سماع  80/8في

المعلمة رانية، تروي قصة عن كلب يعيش على 

كلب منزالً؟ لماذا ال يملك ال: " قارب، تسأل روان

" 

  أثناء وقت الوجبات الخفيفة، تقرأ  88/8في

أمي : " المعلمة  كتاب عن البيتزا، قال فهد

 ".صنعت لي البيتزا البارحة

 يشارك الطفل بمحادثة مستمرة. 1المستوى 

يستمع الطفل إلى محادثة تدوربين أناس آخرين، ولديه 

 .فكرة عما يتحدثون وقد يشارك بتعليق ذو صلة

تتألف الخبرة األساسية للغة من قدرات اإلصغاء  ظ

 وفهم لغة اآلخرين
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  عند زاوية المنزل، أثناء وقت العمل،  98/87في

يتحدث كريم وجعفر عن الحفالت، يصغي كمال 

سوف يشتري لي والدي : " إلى ما يدور ويضيف

 .".ديناصور كبير كهدية في عيد ميالدي

  أثناء وقت الترحيب، تراقب كنده  88/0في

وتستمع إلى ديما ووالدها يتحدثان عن الرحلة 

: تقترب كنده قائلة. يواناتالميدانية إلى حديقة الح

 ".هل نذهب إلى مصيدة األسماك هناك؟ " 

يحافظ الطفل على استمرارية المحادثة . 5المستوى 

 ويشترك بثالث جمل تبادلية أو أكثر

يحافظ الطفل على استمرارية المحادثة ويشارك  

فيها،  بذكر عبارة  تتطلب من شخص آخر االستجابة 

 .لحوار وقد ال يفعلوقد يبادر الطفل با. إليها

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات،  0/ 89في

وبعد بناء هيكل من المكعبات، نظر سعيد وديما 

 :إلى الشكل النهائي الذي صنعاه، قائلين

 هذه غرفة األميرة: سعيد

 .حسنا، أنا سأكون األميرة: ديما

 .وأنا سأكون اخو األميرة: سعيد

 .ستكون غرفتك بجانب غرفتي: ديما

 .تعالي نذهب ونغير مالبسنا: سعيد

 (وفعال)أنت تلبس األزرق وأنا البنفسجي : ديما

  يلون تامر ولينا ويتحدثان مع بعضهما  8/ 90في

وهما جالسين على األرضية في زاوية الفن 

 :قائلين

 !إن األلوان تلطخ جوانب الصفحة: تامر

 .والواني كذلك: لينا

 ؟ماذا عن األلوان البالستيكية: تامر

 .تعني تلك الموجودة في العلبة: لينا

 .نعم، سنستخدم األلوان البالستيكية: تامر

 !ال تزال تلطخ بعض الجوانب: لينا
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات . غ

 إظهار معرفة بالكتب . ف

 وأسماءها استخدام أصوات األحرف . ق

 القراءة . ك

 الكتابة . ل

يتحدث الطفل عن أشخاص أو أشياء . 1المستوى 

 قريبين منه

يتحدث الطفل بحرية عن أناس أو مواد في محيطه، 

أي أشياء قد رآها أو سمعها أو تذوقها أو لمسها أو 

 .شمها

  عندما وصلت سامية إلى المدرسة،  80/4في

! طفي الجديدانظري يا آنسة سهام إلى مع: " قالت

." 

  عندما كان عمر وسلمى ومعلمتهم  90/0في

نادين ينظفون الساحة بعد وقت العمل، قالت 

أريد أن يجلس عمر : " سلمى مخاطبة معلمتها

 ! ".بجانبي عند وقت الغداء

يتحدث الطفل حول أناس أو أشياء . 1المستوى 

 غائبين

عند هذا المستوى، يتحدث الطفل عن أناس أو مواد 

وجودة في محيطه الحالي، أي، أناس وأشياء ال غير م

يستطيع رؤيتهم أو لمسهم أو شمهم أو سماعهم أثناء 

وهذا يشمل الحديث عن أشياء . وقت الحديث عنهم

حصلت في الماضي وأشياء يمكن أن تحدث في 

 .المستقبل

  عند وقت الترحيب،  يخبر هيثم ندى 4/4في " :

 ! ".زرعةارتديت البارحة حذاء أبي الخاص بالم

  عند وقت الترحيب تقول حميدة 87/ 89في " :

 .".جهاد ليس هنا، اعتقد أنه ما زال مريضا

يستخدم الطفل مفردات ذات عالقة . 1المستوى 

 بموضوع معين

يستخدم الطفل مفردات ذات عالقة بموضوع معين 

مهم له، على سبيل المثال، قد يتحدث الطفل عن صيد 

الشط، الشبكة، الطعم، )  السمك مستخدما الكلمات مثل

 (السلة، الرمي، االلتفاف، بكرة، صنارة

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  80/0في

تستخدم منال وعاء لخلط العجين ومقالة وخالط، 

انظري إلي، سوف : " وتخاطب المعلمة قائلة

 ! ".أصنع الكعك ألقدمه إلى أمي

  عند زاوية  ،أثناء وقت العمل 07/8في

دعيني : " تقول حنان إلى معلمتها المكعبات،

بينما تمسك بسماعة ." استمع إلى دقات قلبك

لقد سمعت دقات قلبك : " الطبيب، وتقول

 ".بوضوح بواسطة السماعة 

يستخدم الطفل كلمتين أو أكثر لوصف . 1المستوى 

 شيئا ما

يصف الطفل سمات شخص أو مكان أو شئ أو حدث، 

بيل المثال، قد باستخدام تفصيلين أو أكثر، على س

هذا الكلب : " أو قد يقول" هذا كلب كبير بني: " يقول

" أو " لديه أسنان كبيرة وأذنان صغيرة ولونه بني، 

 ".هذا كلب ينام ولسانه خارج فمه 

  بحلول نهاية اليوم، يقول كرم 8/9في " :

سأمرض غداً وسوف أعاني من صداع شديد 

 ".وسوف تؤلمني عيناي وظهري 

أثناء تطور األطفال الصغار، يضيفون رقما متزايدا  ع

من المفردات المختلفة إلى قاموسهم، مما يعزز من 

 .قدرتهم على فهم عالمهم والتعبير عن أنفسهم 
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  وقت التخطيط، تقول مروى عند 88/0في " :

 ".سوف ألبس الدب الوشاح البنفسجي الزاهي 

 يسأل الطفل عن معنى كلمة ما. 5المستوى 

عند هذا المستوى، ينتبه الطفل عند سماع كلمة جديدة، 

وعلى الرغم من عدم فهمه لها، إال أن الشخص الذي  

 .يستخدمها أو يقراها يعرف معناها

  يسأل أحمد  عند وقت الغداء، 4/9في

" يتجعد" ماذا تعني كلمة : " معلمته ياسمين

 ".؟ 

  أثناء الرحلة الميدانية إلى المخبز،  87/0في

يذكر المعلم لألطفال بأن العجينة ترتفع، 

 ".ماذا تعني بكلمة يرتفع؟ : " ويسأل عماد
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار أنماط معقدة من الحديث. غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات .ف

 إظهار معرفة بالكتب .ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها .ك

 القراءة .ل

 الكتابة .م

 يستخدم الطفل الكلمات والعبارات. 1المستوى 

يعبر الطفل شفهيا عن فكرة ما باستخدام كلمة واحدة 

اذهب إلى )" أو "( بيرةشاحنة ك)" أو عبارة "( أنا)"

 "(.النوم

  عند زاوية المنزل،  ،أثناء وقت العمل 4/ 88في

ً كبيراً ويقول أنا في : " يتسلق مراد صندوقا

 ".الداخل

  في الخارج، حين تشاهد النا حسام  80/89في

هذا  ،اوه: " يقوم بعمل فقاعات صابونية، تقول

 ".لي 

ت أو يستخدم الطفل جملة من أربع كلما. 1المستوى 

 أكثر

يأكل كريم )" يتحدث الطفل بجمل قصيرة مثل 

وفعل "(  كريم )" تتألف من فاعل "( األنبوب الورقي

 "(.يأكل)" 

  أرى : " عند وقت الترحيب، تقول ريما 80/8في

 !".والدي منى

  يقول ماجد ،عند وقت االستذكار 80/0في " :

 .".لعبت بالشاحنة وبالمكعبات

جملتين بسيطتين يستخدم الطفل . 1المستوى 

 متتاليتين أو أكثر 

يحافظ الطفل على فكرة من جملتين بسيطتين 

وتتألف الجملة البسيطة من فعل وفاعل . متتاليتين

على سبيل المثال، ( أو بدون مفعول به)ومفعول به 

الفعل " يطعم" حيث " يطعم أحمد الكالب"في جملة 

 .مفعول به" الكالب" الفاعل و" أحمد "و

  عند وقت العمل، تجلس بيان على  80/88في

: " لعبة هزازة وتشير إلى السجادة الزرقاء قائلة

 ".سوف أذهب إلى الصيد، وهذه هي الماء 

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  87/9في

تعطي المعلمة جهاز ضغط الدم إلى كريمة 

 : وتقول لها

يجب أن تضخي فيه الهواء، انظري " 

 .".ل نفخهاتعصرين هذه المنطقة من أج

يستخدم الطفل فاعلين اثنين لفعل أو . 1المستوى 

 مفعول به أو اثنين في جملة واحدة

يستخدم الطفل فاعلين اثنين لفعل أو مفعول به أو اثنين 

في جملة واحدة، وهذا يعكس قدرته على االحتفاظ 

بشيئين اثنين في ذهنه، على سبيل المثال، يشكل جملة 

." ل آلي وقلعة وتنينصنع أحمد وهاني رج" مثل 

الرجل إلي " هما الفاعلين االثنين و" أحمد وهاني

 .هم المفاعيل الثالثة" والقلعة والتنين 

  وجدت أنا :" في الخارج، تقول رانية 88/89في

 .".وكنانة حبة قاسية

يطور األطفال أثناء نموهم، القدرة على وضع الكلمات مع  غ

 بعضها في عبارة، ومن ثم في جملة أكثر تعقيدا
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  عند وقت التخطيط، تخبر مها المعلم  88/0في

 .".سوف أصنع سيارة وكراج لها: " قائلة

" متى" يستخدم الطفل عبارة تبدأ بـ . 5المستوى 

 في جملة" بما أن " و" آلن" و" إذا " و

يربط الطفل عدة أفكار في جملة باستخدام جمل 

" منفصلة للتعبير عن وضع ما، على سبيل المثال 

." عندما تنتهي من استخدام عجلة القيادة، يحين دوري

إذا أمطرت في الخارج، نستطيع اللعب تحت " أو 

سوف  ،ألن لدي غطاء كبير للرأس" أو " .المظلة

بما أنك طفل صغير، ال " أو " أكون الرجل الخارق

 .".تستطيع احتساء القهوة

  عند التحضير للذهاب إلى المنزل،  88/4في

ينظر عماد إلى العنكبوت على الطاولة ويسال 

: تجيب هناء. عن كونه حقيقي( طفلة أخرى)هناء 

ه في نفس عندما نحضر في كل يوم،  نرا" 

المكان، فإذا كان حقيقيا سوف يزحف ويغير 

 (قصة هناء." . )مكانه

  عند وقت القيلولة، تقول بيان إلى دمحم  87/8في

عندما أكبر، سأصبح مثل أبي، ولن (: " المعلم)

 ! ".أنام في وقت القيلولة
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار أنماط معقدة من الحديث        . غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات .ف

 إظهار معرفة بالكتب .ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها .ك

 القراءة .ل

 الكتابة .م

أثناء اللعب، يقلد الطفل صوت حيوان . 1المستوى 

 أو عربة أو أصوات أخرى من البيئة

وفة من األماكن يقلد الطفل أصوات مألوفة وغير مأل

الداخلية أو من الخارج ويمزجها بالحديث وأثناء 

 .اللعب

  أثناء وقت اللعب، يقلد أيمن صوت  88/8في

ويتظاهر بأنه يقود سيارة إلى " ترم ترم" سيارة 

 .زاوية المكعبات

  ويزحف على " عو عو" ينبح ربيع  89/0في

ركبتيه ويقلد الكلب في زاوية المنزل عند وقت 

 .التنظيف

يشارك الطفل في قول أو في إعادة . 9المستوى 

 ترنيمة أو تسلسل من الكلمات تبدأ بنفس الصوت

رن )" يسمع الطفل ويعيد قول عبارات ترنيمية  مثل 

وكلمات "( رن يا جرس، اطلع واركب على الفرس

 "(.حنين، رنين، تنين)" متشابهة الصوت مثل 

  عند وقت المجموعات الكبيرة، يقول  8/8في

عمي منصور نجار، يضحك في يديه : " مندي

 ".المنشار

  عند وقت العمل في زاوية الفن، يغني  84/8في

علموني وربوني،  ،بابا وماما بيحبوني: " مالك

، مرارا "يا رب تخلي الماما والبابا نور عيوني

 .وتكرارا

يناغم الطفل كلمة مع كلمة أخرى ليشكل . 1المستوى 

 .عبارة أو جملة تشمل قافية

ند هذا المستوى، يتمكن الطفل من تشكيل كلمات ع

وعبارات "( حصان، بستان)" قافية خاصة به مثل 

"( ارسم ارسم باأللوان، أنا فنان، أنا فنان)" مثل 

كريم شخص )" وجمل تشتمل على كلمات قافية مثل 

 "(.حليم

  عند وقت المجموعات الصغيرة، أثناء  80/8في

سوماتي جميلة ر: " تقول سماح ،العمل باأللوان

 ".ومثيرة وصغيرة 

  أثناء وقت العمل في زاوية الكتب،  89/8في

: " يجلس منير على كرسيه الهزاز ويغني لنفسه

 ".سفينة ومدينة، سفينة ومدينة 

يميز الطفل أن كلمتين تبدأن بنفس . 1المستوى 

 .الصوت

يسمع الطفل ويعلق على أصوات بدايات الكلمات 

مثال، يقول الطفل أن سقف المتشابهة، على سبيل ال

اثنتيهما تبدأن بحرف الـ  ،وسطح تبدأن بنفس الصوت

عند هذا . وان قمر وقدر يبدأن بنفس الصوت " س" 

المستوى يكتشف الطفل الكلمات التي تبدأ بنفس 

 .الصوت

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة، تخبر  84/0في

جمال وجنى كلمتان تبدأن بنفس :" جنى المعلمة 

 ." الصوت

 ف
إن تعلم كيفية تحديد أصوات بداية الكلمات ونهايتها، أمر 

 .حاسم بالنسبة إلى تطور قدرات الطفل اللغوية



 46 

  أثناء ركوب الحافلة في رحلة ميدانية،  98/8في

ورود، تبدأ : " ينظر وليد إلى الالفتات ويقول

 "./و/ ت حرف اسمي بنفس صو

يصنع الطفل زوج من الكلمات . 5المستوى 

 المتسلسلة تبدأ بذات الصوت

يستخدم الطفل ما يعرفه من أصوات األحرف في 

 .وافيبدايات الكلمات ويبدل األصوات ويشكل ق

  أثناء ارتداءهم لألحذية للخروج إلى  88/0في

 ! ".حذاء، رداء، بهاء: " الساحة، يقول بهاء

  لدي فكرة، : " في الخارج، تقول أمل 0/9في

 ! ".أكل، أهل، أمل 
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 ديثإظهار أنماط معقدة من الح.        غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات .ف

 إظهار معرفة بالكتب .ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها .ك

 القراءة .ل

 الكتابة .م

يظهر الطفل اهتماما عندما يقرأ له كتاب . 1المستوى 

 ما،  بصوت مرتفع

تعكس أفعال الطفل اهتمامه عند سماعه لنص محكي، 

حد ما كتابا بصوت على سبيل المثال،  عندما يقرأ ا

قد يتوقف الطفل عن ما يفعله، وينظر إلى  ،مرتفع

الصور ويستمع ويتحرك مقتربا من القارئ والكتاب 

قدر اإلمكان، وقد يجلس في حضن القارئ أو يمسك 

 .بالقارئ أو بالكتاب

  عند  وقت العمل في زاوية المنزل،  80/0في

تقرأ اآلنسة شروق كتابا عن عدنان وأبيه، 

جمانة من مكانها بهدوء وتقترب من تنسحب 

اآلنسة شروق في زاوية الكتب وتضع رأسها 

 .على كتفها وتستمع إلى القصة

  عند وقت الترحيب، تستمع هالة إلى ما  89/4في

، وتجلس في حضنها، (ساجدة)تسرده المعلمة 

 .وتستمع إلى قصة العباءة السحرية

ً بالمقلوب، ويقلب. 1المستوى   يمسك الطفل كتابا

 صفحاته وينظر إلى محتوياته

يمسك . يعلم الطفل عند هذا المستوى ما هي الكتب

الكتاب بالمقلوب وينظر إلى كل صفحة ويقلب 

 .الصفحات إلى اليمين والى اليسار

  أثناء وقت االختيار عند زاوية الكتب،  0/ 88في

تجلس منار على الكرسي المحشو وتنظر إلى 

ة وتقلب الصور في كتاب الحديقة المسحور

 .الصفحات من اليمين إلى اليسار

  عند وقت العمل في زاوية القراءة،  88/8في

ينظر شادي إلى الكتاب الكبير عن الشاحنات، ثم 

 .يمسك بالكتاب ويقلب صفحاته بشكل اعتيادي

 يطلب الطفل من شخص آخر أن يقرأ له. 1المستوى 

عند هذا المستوى، يعي الطفل أن قراءة كتاب ما  

على مشاهدة الصور والتحدث عنها، لذلك  تشتمل

وقد . يطلب من شخص آخر أن يقرأ له بصوت مرتفع

 .يطلب الطفل كتابا معينا أو يكتفي بأي كتاب

  أثناء انتظار الحافلة، يطلب حمد من  88/8في

هل تقرئين لي كتاب : " اآلنسة غنى قائال

 ".الفرسان الثالثة؟ 

  ضر عند الوصول إلى المدرسة، تح 8/ 0في

هل : " العجائب السبعة، قائلة " شيماء كتاب 

 ".تقرئين هذا الكتاب، من فضلك؟ 

عند مشاهدة صور لكتاب ما، يروي . 1المستوى 

الطفل القصة أو يأتي بقصة تدور حول الصور التي 

 شاهدها

قراءة " عند هذا المستوى، يفهم الطفل أن باستطاعته 

ل قصة القصة أو روايتها مرة أخرى، وعند تشكي" 

قد يعيد الطفل . متعلقة بالصور الموجودة في القصة

يجب أن يتعلم األطفال معنى الكتب حتى  ق

 مهايتمكنوا من استخدا
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، وقد يضيف (كما كتبت)سرد أجزاء من القصة 

 .مراقباته أو متغيراته وما إلى ذلك

  في المكتبة، يجلس حنين وجعفر مع  8/0في

" الغابة العجيبة " بعضهما وينظران إلى كتاب 

وتسرد حنين القصة وتغير صوتها وفق 

 (قصة حنين. )فةالشخصيات المختل

  عند الوصول في الصباح، يمسك تامر  87/8في

ثم يقلب الصفحات "  األرنب والدب " بكتاب 

ويصف ما يراه، بينما يجلس زيد بجانبه ويمسك 

 .بأرنبه ويحني رأسه ليتمكن من مشاهدة الصور

يشير الطفل إلى الكلمات في الكتاب . 5المستوى 

 قصة ما ويتبع السطور أثناء رواية أو قراءة

عند هذا المستوى، يميز األطفال الكتابة المطبوعة عن 

الصور،  ويفهمون أن تلك الكلمات مطبوعة هي 

والقراء ) كما أنهم يدركون أن الكبار . أحداث القصة

ينظرون إلى الكلمات المطبوعة في كل ( اآلخرون

قد يشير  ،صفحة، وعند قراءة القصة بصوت مرتفع

لنص، أو يضع إصبعه على الطفل إلى كلمة ما في ا

وربما يشير إلى . سطر معين وقد يتبع األسطر بأعينهم

كلمة تشبه كلمة يعرفها أو ينطق بها أو يشير إلى كلمة 

 . ما ويضيفها عندما يشكل القصة األصلية

  عند وقت العمل في زاوية الكتب، تفتح  0/ 8في

وتشير إلى " حان وقت النوم" هند كتاب باسم 

 كلمات مثل 

 .".حان وقت النوم أيها الفأر الصغير "

  عند الوصول إلى المدرسة، يقرأ مجد  0/ 89في

ويشير إلى " أعط الكعكة إلى الفأر" كتاب 

 السطر

يعلق " وعندما انتهى من الطعام، طلب المنديل " 

عندما انتهى من طعامه، طلب المنديل ألن : " مجد

 ".وجهة قد اتسخ
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 لى الحديث وفهمهاالستماع إ . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار أنماط معقدة من الحديث  . غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات .ف

 إظهار معرفة بالكتب .ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها .ك

 القراءة .ل

 الكتابة .م

 يقول الطفل أو يغني بعض األحرف .1المستوى 

غناءه  ديثه أوطفل أسماء األحرف أثناء حيذكر ال 

بدون اإلشارة إلى الحرف المطبوع أو الحرف ثالثي 

قد .  األبعاد مثل األحرف الخشبية، على سبيل المثال

يكون الطفل قد تعلم بعض األحرف األبجدية على 

قد  ،شكل أغنية وقد يردد حرف ما ألنه ببساطة

 .أعجبه

  أثناء سير مدحت إلى ساحة األلعاب،  8/ 4في

وهو  ،حرف األبجدية مع أصدقائهيغني أغنية األ

 .يعرف الكلمات ويغنيها

  عند وقت العمل على طاولة الرمل،  87/ 88في

 -ب: " تحفر ليلى وتشكل أكوام من الرمل وتغني

 .مرارا وتكرارا". غ  -ن -ا -، ب-غ -ن -ا

يسمي الطفل ثالثة أو أربعة أحرف . 1المستوى 

أو  أبجدية بين يديه أو تحت ناظريه، أو يكتبها

 يصنعها

يربط الطفل بين أسماء األحرف واألحرف الفعلية 

أثناء رؤيتها، وقد يكتبها بيديه أو باستخدام لوحة 

 .المفاتيح ويستخدم األحرف المطبوعة

  أثناء وقت العمل، تلفظ  ،عند الحاسوب 88/0في

 ".ر، م، ل " عليا األحرف أثناء طباعتها 

  حرف عند الوصول، تشير رند إلى األ 8/ 88في

: الموجودة على ملصق اسمها على السترة وتقول

 ".ر، ن، د " 

يقلد الطفل أصوات األحرف ضمن كلمة . 1المستوى 

 يشاهدها أو يكتبها أو يطبعها

يربط الطفل بين الحرف الحقيقي الموجود في كلمة ما 

وهذا يحدث، على األغلب، عندما . مع صوت الحرف

 ،طبوعة األخرىينظر طفل إلى الكتب والى المواد الم

 .وكما يرى الحرف يحاول لفظ صوته وكتابته

  يبحث  ،عند وقت الوجبات الخفيفة 4/ 87في

 ". بابا : " ويقول " ب"يحيى  عن حرف الـ 

  أثناء وقت العمل قي زاوية الكتب،  8/ 80في

هذا : " وتقول" تنظر مديحة إلى كتاب العنكبوت 

 " .ا : " حرف األلف وتلفظ الحرف قائلة 

يسمي الطفل عشرة أحرف أو أكثر مع . 1لمستوى ا

 الوقت

يميز الطفل ويسمي عشر أحرف يمسكها أو يراها، 

وقد يميز الطفل بدقة كافة األحرف مرة واحدة، أو في 

. عدة مرات، أو طوال اليوم أو على مدى عدة أيام

وبذلك، قد نحتاج إلى عدة قصص لتوثيق هذا 

لطفل عدة وقد تشاهد في كتيب قصص ا. المستوى

أحرف في أسفل الصفحة تشير إلى األحرف التي 

 .ميزها الطفل بذلك اليوم، وهكذا دواليك

  عند وقت االستذكار، يعرض قيس  88/0في

األحرف ويميزها ويشير إليها ويلصقها على 

 ".ت، ب، ا، ح، ق، و س" الدفتر وهي 

 ك
عند هذا المستوى، يستخدم الطفل اسم الحرف ويميز أن 

 األحرف لها أصوات تتماشى معها
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  عند وقت االستذكار، بعد العمل على  8/ 88في

رض يزن ورقة ويشير إلى اآللة الكاتبة، يع

 ".و، ق، ب، ش، ط" األحرف 

يلفظ الطفل كلمة ويحدد الحرف األول . 5المستوى 

 والصوت األول

يميز الطفل الحرف عن صوته عند بداية الكلمة، 

وبشكل اعتيادي، يبدأ الطفل بالحرف األول والصوت 

األول من اسمه وتزداد مهارته مع مرور الوقت إلى 

 .ة لديهكلمات أخرى مألوف

  عند وقت العمل في زاوية الكتب، يكتب  9/ 0في

أن أول : " مفيد اسمه على لوحة اللوحة ويقول 

 " .مو" حرف من اسمي

  عند وقت العمل في زاوية الكتب،  8/ 88في

تنظر سناء وسهام إلى صور السلحفاة على 

سلحفاة، سا، سناء  ،سا: " تقول سناء  ،المجلة

 "سمك : " رى قائلة لسين بكلمة أخوتلفظ حرف ا
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 االستماع إلى الحديث وفهمه . ظ

 استخدام المفردات . ع

 إظهار أنماط معقدة من الحديث         .غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات .ف

 إظهار معرفة بالكتب .ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها .ك

 القراءة .ل

 الكتابة .م

دم الطفل الكلمة ذاتها لتسمية أكثر يستخ. 1المستوى 

 من شئ واحد

أي فهم العالقة بين  ،تشمل القراءة استيعاب ما يقرأ

ذو الفرو  ،والحيوان الذي اسمه ركس"  كلب" كلمة 

القصير واألربعة أقدام واألذنان المفلطحان واألنف 

الرطب والذيل المجعد والذي ينبح ويحضر الصحن 

فمن أجل أن يكون للكلمة . الطائر وينام تحت السرير

معنى، يتوجب على الطفل إحساس فعل ما أو شيئا ما 

أو مفهوم يمثل الكلمة أو أن يسمع الكلمة المحكية 

على سبيل المثال، يرى . ضمن سياق نص له معنى

الطفل كلب ويسمع شخصا ما يشاهد ذات الكلب 

عند هذا المستوى، يعمم " . انظر هذا كلب : " ويقول

راه وقد يبالغ بالتعميم إلى درجة أن يطلق الطفل ما ي

على أي حيوان له أربعة أرجل، وكلمة " كلب " اسم  

على أي آلة " سيارة " على أي بناء وكلمة " منزل " 

على أي طائر " عصفور"بأربعة عجالت، أو كلمة 

 .سواء كان صقر أو نسر أو حمامة  

  أثناء رحلة ميدانية إلى حديقة  87/ 90في

تشير ليان إلى السلطعون في حوض  ،تالحيوانا

انظروا إلى العنكبوت الكبير :   " الماء وتقول 

 ! ".في الماء

  أثناء الوقت الخارجي، تخاطب هند  89/89في

مشيرة "  انظر إلى سيارة والدي: " عصام قائلة

 .إلى الشاحنة الواقفة أمام المرآب

 .يلفظ الطفل ما تمثله صورة أو رمز ما. 1المستوى 

الطفل أي يفسر ما تمثله الصورة أو اللوحة " يقرأ " 

 .أو الرمز أو الشعار

  يشاهد نادر وسلمى صور الكتاب  0/ 88في

هذا أنا وأنت نتسلق : " يقول نادر ،السنوي

مشيرا إلى الصورة التي تظهره مع " الشجرة 

قصة . )سلمى على الشجرة في ساحة المدرسة

 (نادر

  يشاهد  ،المدرسة عند النزول من حافلة  0/ 0في

 ،معن سيارة مرسوم عليها شعار مطعم للدجاج

هل : " يقول معن لصديقه الواقف بجانب السيارة 

 ".طلبت طعاما من مطعم الدجاج؟ 

 ينتبه الطفل إلى الكلمات المطبوعة. 1المستوى 

عند هذا المستوى، ينتبه الطفل إلى المطبوعات ويفهم 

أرى " أو " كتابة هذه" وقد يقول شيئا مثل . ما تعنيه

" أو " ما هذا المكتوب هنا " أو " بعض األحرف

" هنالك الكثير من الكلمات المطبوعة على حقيبتي

فعندما يرى الطفل الكلمات المطبوعة، يستنتج ما 

 .تعنيه من سياق النص

  أثناء وقت اختيار الكتب، تشير أسيا  4/ 90في

إلى طعام القطط الموجود بجانب بيت القطة 

 ".هذا طعام القطط : " ل وتقو

  عند نهاية اليوم، يسلم المعلم عدة  88/  88في

أوراق إلى كل طفل قبل ذهابه إلى البيت، يقول 

 ".ماذا كتب في هذا الورق؟ : " مؤمن

 يميز الطفل الكلمات المطبوعة . 1المستوى 

يقرأ الطفل ويميز الكلمات المطبوعة أو المألوفة مثل 

وبشكل تقليدي، من أوائل "( ماما، بابا، قف )" 

يشترك الطفل في عملية القراءة ويدركها قبل وقت  ل

 .طويل من التمكن من القراءة بالفعل
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وقد يميز الطفل .  الكلمات التي يميزها الطفل، اسمه

" " باسم " الكلمة بلفظ  صوت أول حرف بها مثل 

 ". ب

  عند وقت العمل في زاوية الكتب،  0/ 98في

يجلس سيف وشيماء على الكنبة الصغيرة 

: وينظرون إلى علبة رقائق الحبوب وتقول شيماء

 ".نا حبوب انظر،  لقد كتب ه" 

  أثناء وقت العمل، يشير تميم إلى كلمة  8/  80في

" عمل : "المكتوبة على اللوح ويقول" عمل"

 .ويخبر صديقه عن الكلمة المكتوبة أعلى اللوح

 

يقرأ الطفل بصوت مرتفع عبارة أو . 5المستوى 

 جملة  بسيطة

عيد " زاوية الفن )" يميز الطفل عبارة مألوفة 

" أو " السماء جميلة )" ملة أو ج"( ميالد سعيد 

 "(.انتظر في الخارج

  عند استعمال أقالم التخطيط،  4/ 88في

انظر إلى الورقة التي كتب : " تقول ماجدة

 ".عليها، الرحلة يوم الجمعة 

  أثناء تحضير بطاقات األعياد 8/ 87في، 

على البطاقة " عيد مبارك : " تقرأ هنادي 

 .التي تضعها في المغلف
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 االستماع إلى الحديث وفهمه.  ظ

 استخدام المفردات.  ع

 إظهار أنماط معقدة من الحديث. غ

 إظهار وعي باألصوات في الكلمات. ف

 إظهار معرفة بالكتب. ق

 استخدام أصوات األحرف وأسماءها. ك

 القراءة. ل

 الكتابة. م

يكتب الطفل باستخدام الصور أشكال أو . 1المستوى 

 تشبه أشكالأحرف 

تبدأ الكتابة عندما يقلد الطفل شيئا ما برسم صورة أو 

يحرك القلم بشكل يشبه شكل الحرف أو مزيج من هذا 

عادة، هذا النوع من الكتابة لكي  ،ويفسر الطفل. وذاك

 ".قراءته" يفهم اآلخرين ما كتبه، ويتمكنوا من 

  أثناء وقت العمل في زاوية الفن،  8/ 87في

وط على ورقة وتخاطب معلمتها ترسم ناديا خط

 .".انظري كتبت اسمي: " قائلة

  أثناء وقت  ،في زاوية المكعبات 87/ 87في

العمل، يصنع هالل عالمة لسفينته الفضائية 

ويرسم صورة شكل ذو شعر طويل ويرسم عليه 

هذا يعني يمنع صعود : " خطين متقاطعين ويقول

 ".البنات إلى السفينة الفضائية

ستخدم الطفل الطين أو العيدان  ي. 1المستوى 

 لتشكيل حرف ما

عند هذا المستوى، يشكل الطفل بعض األحرف ثالثية 

على سبيل المثال، يضع الطفل عودين وعود . أبعاد

ثالث يصل بينهما ليشكل حرف ما أو يشكل بالطين 

وعادة  ،دائرة وداخلها دائرة أخرى لعمل حرف الهاء

فل عند هذا ما تكون األحرف التي يصنعها الط

المستوى كبيرة مقارنة بأحرف الكتابة وقد تكون 

 .مقلوبة أو معكوسة

  عند وقت العمل في زاوية الفن، تلف  88/ 89في

عليا الطين على شكل نصف دائرة كبيرة وتصله 

مع نصف دائرة صغيرة لتصنع حرف العين وهو 

: " الحرف األول من اسمها وتقول للمعلمة 

هو أول حرف من انظري هذا حرف العين و

 .".اسمي

  عند وقت الوجبات الخفيفة، يحضر  84/0في

تميم قطعتين من الحلوى اللينة، واحدة كبيرة 

واألخرى صغيرة ويضعهما فوق بعض ويقول 

انظري هذا أول حرف من اسمي، ت : " للمعلمة 

." 

 يكتب الطفل حرفين أو أكثر.  1المستوى 

يقة مألوفة عند هذا المستوى، يكتب الطفل حرفين بطر

ومعقولة، رغم أن بعض األحرف قد تكون مقلوبة أو 

وإن أو ل ما يكتبه . معكوسة أو فيها أسنان زيادة

 .الطفل هو الحرف األول من اسمه

  عند الوصول، تكتب رنا أول حرف  4/ 97في

على ورقة  " ن " وثاني حرف " ر" من اسمها 

ممنوع " ثم تشير إلى الالفتة المكتوب عليها 

 " .مرور ،ر" وتقول " ورالمر

  عند استخدام الممر الجانبي الذي  88/ 8في

يكتب كريم اسمه بخط  ،يؤدي إلى الخارج

وقد بدل آخر حرفين مع " ك، ر، م، ي" عريض 

 .بعضهما

األطفال الصغار، أي كتابة الطفل " كتابة " يقيم هذا البند  م

 التي يعني بها شيئا ما
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يكتب الطفل مجموعة أحرف ويقرأها .  1المستوى 

 أو يطلب من أحد آخر قراءتها له

سهولة، عند هذا المستوى، يكتب الطفل األحرف ب

نوعا ما، على شكل مجموعات متسلسلة وعلى سبيل 

 " سك ر" المثال، تشبه شكل كلمة سكر، الشكل 

  أثناء وقت العمل في زاوية الفن،  0/ 80في

وتسأل " شسفس" تكتب زينة شكل يشبه كلمة 

 . معلمتها هند عن ماذا كتبت

  أثناء وقت االستذكار، يكتب سامر في  8/ 88في

وعندما حان دوره في " السوقسمر داب " دفتره 

ذهب سامر : " وقت االستذكار قرأ ما كتبه قائال

 "إلى السوق

 

يكتب الطفل عبارة أو جملة من كلمتين .  5المستوى 

 أو أكثر

يكتب الطفل عبارة أو جملة من كلمتين أو أكثر، 

ويفصل بين الكلمات وقد يلفظ الكلمة كما كتبها وقد 

 .يلفظها كما يقرأها

 " فاتاح" أو " حفت" مثل 

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،  87/ 87في

" ترسم جميلة صورة قطة تشرب الحليب وتكتب 

القطة : وتقرأها لمعلمتها " الكتة تسرب ليب

 "تشرب الحليب

  عند وقت العمل في زاوية الفن، يرسم  8/ 89في

عصام صورة من شكلين يمسكان بعضهما 

 .ورةتحت الص" أنا وأمي" البعض ويكتب 
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 VIالفئة 

 العلوم والرياضيات

في الواقع، ال يتعلم األطفال المفاهيم الرياضية بشكل 

رئيسي عن طريق سماعها أو رؤيتها على الورق أو 

بل يشكلون فهما للمفاهيم الجديدة  ،مشاهدة تمثيالت لها

من خالل التجارب العملية وعن طريق العمل يدويا 

يبني األطفال على ما تعلموه مسبقا  حيث. بأشياء ومواد

عندما يشكلون تفسيرات جدية لمالحظاتهم حول الحجم 

. والكمية والفئة والنمط والمكان والسرعة والتسلسل

أما . ومن ثم تتطور المفاهيم الرياضية بتسلسل طبيعي

المفاهيم المتقدمة مثل المعدل والنسبة، فهي تعتمد على 

. عالقة الجزء بالكل فهم الطفل المسبق ألجزاء من

وبالتالي، يستفيد األطفال من التجارب المرتبطة 

 .بالرياضيات اعتمادا على مواطن قوتهم الحالية

وقد جمع العلماء معلومات عن كيفية مجريات العالم 

باستخدام عمليات محددة أساسية وهي المراقبة 

وبشكل مماثل . والتصنيف والتجربة واالستنتاج والربط

العلماء، يقوم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة لما فعله 

باكتشاف العالم أيضا عن طرق جمع المعلومات لمعرفة 

وأثناء هذا االستكشاف، يستخدم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، بطريقة بدائية، عدة عمليات قد . كيفية عمل األشياء

أي، يبحثون عن طرق لتنظيم  ،فهم يصنفون. ميراقبون ويستخدمون كامل أجسادهم وكافة أحاسيسه. استخدمها العلماء

كما أن األطفال يجربون أيضا، ليس . معلوماتهم التي نسقوها ويضعونها ضمن االكتشافات والفئات التي قد طوروها

بالمختبر بين األنابيب واألجهزة، ولكن عند حل المشاكل من خالل التجربة والخطأ، وكما أنهم  يستنتجون أيضا، على 

إذا حملت اللوحة عاليا " ثال، عالقة السبب والنتيجة،  قد يقترح الطفل بعد مراقبة السيارات لفترة قصيرة أنه سبيل الم

 "سوف تنزلق السيارات بسرعة أكبر
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  ترتيب األشياء. ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تغير والظرفيةتحديد التسلسل وال.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

يصنع الطفل مجموعة من خمسة أشياء . 1المستوى 

 أو أكثر

عند هذا المستوى، يجمع الطفل خمسة أشياء على 

وقد تكون (. على األرجح، في علبة أو وعاء) األقل 

المثال، على سبيل ) منطقية جمع األطفال لألشياء 

واضحة إما للمراقب أو للطفل، أو ( خصائص مشتركة

 .قد ال تظهر ألي منهما

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات،  8/ 88في

يضع سعد ديناصور مطاطي مع مكعبات 

 .مطاطية في شاحنة األلعاب

  في الخارج، يلتقط مأمون العصي  0/ 80في

 .الخشبية ويضعها على الرف الخشبي

رتب الطفل مجموعة ما ضمن ي. 1المستوى 

 مجموعات أصغر أو مجموعات مشابهة

قد يبدأ الطفل بمجموعة ويوزعها إلى مجموعات 

فرعية أو يقسمها إلى مجموعتين، على األقل، من 

على سبيل المثال، إذا . )أشياء متشابهة أو متماثلة

اختار الطفل حبتين من الذرة من مجموعة حبوب، تعد 

 ."(تماثل" حبوب الذرة 

  تجمع مريم كافة  ،أثناء وقت العمل 88/0في

العناكب البالستيكية وتضعها في درج األلعاب 

 .في زاوية المنزل

  عن وقت التنظيف، يجمع نورس  89/0في

مكعبات الليغو ويضعها  على الرف مع بقية 

 .األلعاب البالستيكية

عند الترتيب، يجمع الطفل األشياء . 1المستوى 

 .عينة والمختلفة بطرق أخرىالمتشابهة بطريقة م

يرتب األطفال األشياء ضمن مجموعات فرعية 

مثال، جميعها ) تشترك بخاصية واحدة على األقل 

) ولكنها مختلفة بطرق أخرى ( حيوانات في المزرعة

 (.مثل، تنوع الحجم

  تصنف  ،أثناء العمل في الحبوب 89/ 90في

ياسمين الحبوب الحمراء مثل العدس وتفصلها 

 .ية الحبوب الموجودة على الصينيةعن بق

  عند وقت العمل في زاوية اللعب، تضع  0/ 8في

منى المكعبات الخشبية الكبيرة في جهة 

 .والصغيرة في جهة أخرى

عند الترتيب،  يجمع األطفال األشياء . 1المستوى 

 المتشابهة بطريقة ما ويحدد أوجه التشابه

صف يرتب الطفل، كما فعل بالمستوى الثالث، وي

أوجه التشابه بتسمية خاصية واحدة على األقل، 

والحظ  أن التشابه في . تتشارك بها المجموعة

مجموعة فرعية واحدة قد يكون ذاته في مجموعة 

قد يفصل الطفل مجموعات  ،فرعية أخرى، بما معناه

 .فرعية ولكنها  مجموعات غير حصرية

خالل عملية اكتشافهم، يبدأ األطفال بالتميز بين التشابهات  ن

 واالختالفات ويجمعون األشياء وفق ذلك



 57 

  أثناء وقت اللعب في زاوية  8/ 0في

فاء الزجاجات البالستيكية األلعاب، ترتب ص

وفق اللون وتعطي األغطية الحمراء إلى 

لديك كافة األغطية : " مجدي وتقول له

 ."الحمراء

  عند وقت العمل في زاوية  8/ 97في

المنزل، رتبت كريمة كافة علب الطعام 

: " الفارغة على الرف وفق اللون وقالت

آنسة الهام، سوف استخدم األوعية البرتقالية 

 ".أوال

يحدد الطفل تشابهين أو أكثر، بين . 5المستوى 

 األشياء أو بين المجموعات

عند هذا المستوى، يظهر األطفال وعي بصفة واحدة، 

على الرغم من استخدامهم لصفات متعددة  ،على األقل

، 8وعند المستوى . ضمن مجموعات فرعية مختلفة 

يظهرون وعي لعدة صفات متشابهة بوقت واحد بين 

 .ات واألشياءالمجموع

  أثناء انتظار الحافلة، تخاطب والء لينا  0/ 88في

انظري، نحن نرتدي أثواب متشابهة : " قائلة

 ".ونحن فتاتين أيضا 

  عند وقت المجموعات الصغيرة،  8/ 88في

وتشكلها  ،تصنع سامية معجون بنفسجي وأخضر

: على شكل حية وتخاطب إلى األستاذ ناجي قائلة

يات  بلونين، بنفسجي عت حانظر، لقد صن" 

 ."وأخضر
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  ترتيب األشياء. ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

 فل األشياء واحد تلو األخريصف الط. 1المستوى 

من ( الضد)  8يشبه هذا السلوك البند م المستوى 

ناحية اختيار الطفل ألشياء ووضعها بجانب بعضها 

أما هنا، يعمل الطفل بثالثة أشياء أو أكثر . البعض

ليس )ولكن الترتيب الفعلي لها يشبه صف من األشياء 

. وهي مرتبة واحدة تلو األخرى ،(بالضرورة مستقيم

وقد ال تظهر الصفات المشتركة أو العالقة بين تلك 

 .األشياء، ولكن الشكل المادي لها موجود

  أثناء اللعب في الخارج، تصف ميساء  0/ 0في

أربعة كراسي بجانب المظلة بجانب بعضهم 

 .البعض

  أثناء وقت االختيار في زاوية المنزل،  0/ 89في

يصف عروة ثالثة  شاحنات بجانب الرف 

يجب أن أعبء الرمل من أجل تزفيت : " ويقول

 .".الطريق

يرتب الطفل أربعة أشياء أو أكثر ضمن . 1المستوى 

 سلسلة متكررة

يصنع الطفل حبل أو قطار من األشياء كما في 

) ، ولكن يعيد العناصر بفواصل منتظمة 8المستوى 

ويشار إلى (. مثال، أسد، نمر، فهد، أسد، نمر، فهد

 .على أنها نمط ،ةكامل السلسلة، ببساط

  أثناء وقت اللعب الحر في زاوية  0/ 87في

المنزل، يمأل عمر صندوق المكعبات بالمكعبات 

 .الزرقاء والحمراء فقط

  عند وقت العمل في زاوية األلعاب،   0/ 4في

يصف حمزة الحيوانات المطاطية وراء بعضها 

البعض ويضع بين كل ثالثة حيوانات مطاطية 

 .واليكرة خضراء على الت

  عند وقت المجموعات الصغيرة، تبدل  0/ 98في

رهام بين الخرزات الحمراء والخرزات الزرقاء 

 .في العقد، واحدة وبواحدة

يرتب الطفل ثالثة أو أربعة أشياء ضمن . 1المستوى 

 سلسلة متدرجة

يصنع الطفل حبل من األشياء وكما ذكرنا سابقا، 

الذي ( ممثل الحج) تشترك كل مجموعة فيها بخاصية 

في الكمية أو الكثافة، ضمن أشياء ( ينقص)يزيد أو 

 .متتالية

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  8/ 88في

ترتب منال ثالثة زجاجات على الرف بالترتيب 

 .من األصغر إلى األكبر

  أثناء وقت الترحيب في زاوية  9/ 80في

المكعبات،  تصف زينة الحيوانات المحشية  من 

 .األكبر وتتظاهر بأنها تقرأ لهم قصةاألصغر إلى 

. النمط هو عالقة متكررة ضمن مجموعة من األشياء هـ

 .وتتراوح األنماط من البسيطة إلى المعقدة
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يصنع الطفل أو يشير إلى سلسلة . 1المستوى 

 متكررة أو متدرجة

يصف الطفل العناصر المتكررة ضمن نمط أو 

 الخاصية المتزايدة أو المتناقصة في سلسلة متدرجة

  عند تناول الوجبة الخفيفة في الخارج،  8/ 84في

: " ولة قائلة تشير ديما إلى النمط في مناديل الطا

 .".أصفر، أخضر ،أصفر، أخضر، أحمر ،أحمر

  عند وقت الترحيب، ترسم عنود ثالثة  8/ 94في

دوائر من الصغير إلى األصغر وتقول وهي 

 ،أصغر ،صغير: " مشيرة إلى رسمتها 

 ."األصغر

يستكمل الطفل أشياء إضافية لتوسيع . 5المستوى 

 .سلسلة متدرجة أو متكررة

متكررة أو متدرجة من قبل شخص  عند تشكيل سلسلة

آخر، يتوجب على الطفل فهم واستيعاب النمط لكي 

إن إضافة أشياء إلى منتصف : مالحظة. يضيف إليه

السلسلة، أمر ينطوي على تحدي بشكل أكبر من 

 .إضافة أشياء إلى أخرها 

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  0/ 87في

من تفاحة  يراقب معن  سلة الفواكه البالستيكية

حمراء وخيارة خضراء وبرتقالة صفراء وعنب 

 .أخضر، ويضيف إليها فراولة حمراء

  عند وقت العمل في زاوية األلعاب،  4/ 88في

يضع فخري أصغر كلب بجانب مجموعة الكالب  

 .المرتبة من األكبر إلى األصغر
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  ترتيب األشياء. ن

 تحديد األنماط. هـ

 الخصائصمقارنة . أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

يصنع الطفل أو يستجيب إلى . 1المستوى 

 عبارات تتضمن كلمة مقارنة

يعبر الطفل عن خصائص المقارنة المحتملة 

ه حتى ولو غابت المقارنة كجزء من مفردات

" أنا كبير" عندما يقول الطفل ) الواضحة مثل 

 (بدون أن يقارن نفسه بأحد آخر

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة،  0/ 80في

: وبعد أن انتهت حركات األغنية، قالت لينا

 ".أنا سريعة" 

  عند وقت العمل في زاوية  4/ 87في

المنزل، تنظر غيداء إلى صورتها مع 

إن : " لتها المعلقة على الحائط وتقول عائ

 ".أخي حقا صغير

يصف الطفل أشياء متباينة ويستخدم . 1المستوى 

 الكلمة وضدها

) عند هذا المستوى، يجب أن تكون األشياء المتضادة 

واضحة للعيان بالنسبة ( األحداث واألوضاع والشروط

مع أن الطفل ال يستطيع تحديد درجة التباين . للطفل

إال انه يستطيع ذكر  ،(أسرع، األسرع ،سريع)

 (بطئ ،سريع) الطرف المعاكس بأقصاه مثل 

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات،   0/ 88في

فعها إلى األمام، تقول أثناء اللعب بالسيارات ود

إنها  ،انظر إلى السيارة الحمراء" :شيماء

 ".األسرع

  أثناء العمل باأللوان المائية ضمن  8/ 89في

انظري يا : " جموعات الصغيرة، تقول هناءالم

آنسة منى، هذا السرير الكبير لوالدتي والسرير 

 .".الصغير هو لي

يصنع الطفل شئ أو هيكل، أصغر أو . 1المستوى 

 ويعلق على التغيير ،أكبر من شئ أخر

إن تعليق الطفل على التغيير سواء كان أكبر أو 

أو أثناء )ر أصغر، يوضح أمر مقارنته قبل وبعد التغيي

 (.التغيير

  عند الغداء، يأكل غيث قطعة من اللحم  8/ 89في

إنها كبيرة جدا، سوف : " ويقول لمعلمته

 .".أصغرها

  أثناء وقت العمل على طاولة الرمل،  8/ 88في

إني أصنع جبال كبيرا اآلن، لذلك : " تقول فداء

سوف أجعل الطريق أصغر وملتف حول 

 .".الجبل

الطفل كلمة مقارنة لوصف  يستخدم. 1المستوى 

 االختالف بين شيئين

 

 أ أ

 

 

يقيييارن األطفيييال الصيييغار خصيييائص الميييواد مييين مثيييل 

والييوزن والعميير والنعوميية  الطييول والحجييم واالرتفيياع

 .ارتفاع الصوتواإلشعاع أو 
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يقارن الطفل بين شيئين أو حالتين باستخدام صيغة 

وال يشترط وجود . المقارنة لوصف الصفة المشتركة

 .األشياء التي يقارنها الطفل في محيطه عند المقارنة

  عندما جاءت والدة حنان لتأخذها إلى  8/ 8في

أنا صغيرة اآلن، : " المنزل، قالت حنان لوالدتها

ولكن عندما أصبح كبيرة، سوف أتزوج ذلك 

 .وأشارت إلى كمال. " الفتى الوسيم

  في الخارج، الحظ دمحم أن رانية  0/ 07في

هذا ليس : " تضرب بكرتها أعلى وأعلى، فقال

 .".منصفا، إن كرتها تعلو أكثر من كرتي

يستخدم الطفل أداة قياس اعتيادية أو . 5المستوى 

 ادية، ويذكر النتيجةغير اعتي

. إن القياس وسيلة مقارنة، تتيح للنتائج تحديد الكميات

وعندما يتعلم األطفال مقارنة األشياء، يضعون أسس 

 .وقواعد للقياس

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات 8/ 98في، 

عند انخراط عامر في بناء برج من المكعبات، 

ق من إنها خمسة طواب: " يقف مهند بجانبه ويقول

 ."المكعبات وأنا أطول منها

  عند تناول الوجبات الخفيفة، يأخذ جمال  8/ 8في

رقائق البطاطس ويصفها فوق بعضها قائال 

انظري رقائق البطاطس الخاصة :         " لحنين

بثالث  ،بي أكثر من رقائق البطاطس الخاصة بك

 ! ".طبقات
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  ترتيب األشياء. ن

 نماطتحديد األ. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

 يستخدم الطفل كلمة عدد. 1المستوى 

يستخدم الطفل كلمة عدد لوصف شيئا ما، كما يستخدم 

صحة في هذه الناحية، أمرغير اسم للون، وال

 ضروري

  عندما يقدم المعلم موظف الشرطة إلى  0/ 89في

مجموعة الصف في وقت المجموعات الكبيرة، 

 ".عمري أربعة : " يقول هشام

  عند وقت العمل في زاوية األلعاب،  4/ 88في

: " عند اللعب والتظاهر بالمكعبات، يقول يزن

 .".لدي ثالثة أطفال

 د الطفل أشياء، ويسمي رقم  لكل شئيع. 1المستوى 

واحد في كل  ،يشير الطفل إلى شيئين أو ثالثة أشياء

وليس من . مرة، ويقول كلمة عدد لكل شئ منهم

 .المفترض أن يقوم الطفل بالعد بالشكل الصحيح

  عند وقت الغداء، يضع أدم شوكة  0/ 80في

: " بجانب كل صحن على الطاولة ويعد قائال

 . ".الثةواحد، اثنين، ث

  أثناء وقت العمل في زاوية الفن، يضع  0/ 98في

ماهر ملصقات الديناصورات على قطعة من 

واحد، اثنان، ثالثة، أربعة : " الورق ويعد قائال

." 

يعد الطفل أو يستجيب لطلب بالعد من . 1المستوى 

 أشياء 5-13

عند هذا المستوى، يبدأ الطفل بفهم أن الرقم يمثل كمية 

 .من األشياءأو مجموعة 

  عند وقت العمل في زاوية اللعب،  8/ 07في

من " خمسة أخرى" يطلب ناجي من أيهم 

ويعد أيهم بشكل صحيح خمسة قرود . القرود

 (قصة أيهم. )ويعطيهم إلى ناجي

  عند وقت الوجبات الخفيفة، تعد كندة  4/ 88في

 .سبعة حلقات من البطاطس وتضعها في صحنها

شيئا أو أكثر ويستخدم  11يعد الطفل . 1المستوى 

 الرقم األخير لذكر العدد الكلي

عند هذا المستوى، يفهم الطفل أن العدد يمثل أشياء 

وأنه عندما يعد ( بيضات 8برتقاالت،  0تفاحات،  87)

مجموعة أشياء، يمثل الرقم األخير المحكي، العدد 

يوجد واحد، اثنين، " مثال، )الكلي لتلك المجموعة 

 "(.ظارات ثالثة، أربعة ن

  عند وقت العمل في زاوية الكتب،  8/ 88في

أثناء العمل على اللوح المغناطيسي، تعد ماجدة 

 80انظروا لدي : " حرف على اللوح وتقول 80

 ! ".حرف

 

 ب ب 
مما يتيح فرص متعددة لكتابة قصص عن . يرى األطفال األشياء ويعدونها

العد، وذلك ببساطة الن األطفال يحبون العد، وبشكل عام، األطفال يعدون أي 

 .شئ  أو األشياء التي يلعبون بها لمجرد العد أو لمتعة العد فحسب
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  عند الوصول، يعد سامي رموز  0/ 90في

ويقول (. المعلقة  بجانب خزاناتهم)األطفال 

 كان." . ) طفل في صفنا 80يوجد : " للمعلم

 (محقا

يعد الطفل مجموعتين من األشياء . 5المستوى 

 ويقول أيهما أكثر

تعد القدرة على العد وفهم معنى الكمية، أدوات تمكن 

 الطفل من البدء في المقارنة بين المجموعات المختلفة

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة، تعد  8/ 88في

مي خمسة أقفال، وفي مجموعة أخرى تعد خمسة 

لدي مفاتيح أكثر من : " ول للمعلممفاتيح وتق

 .".األقفال

  ثم يقوم بعد  ،يعد دمحم ست تفاحات 0/ 80في

لدي تفاحات أكثر : " ويقول ،تفاحات ريم الخمسة

 ".من تفاحات ريم 
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  ترتيب األشياء .ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 هتحديد الوضع واالتجا.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

يتحرك الطفل أو يضع شيئا ما كما . 1المستوى 

 يطلب منه

يستجيب الطفل لتعليمات وتوجيهات بخصوص وضع 

 أو تحريك شيئا ما

  عند وقت الترحيب، تطلب المعلمة  8/ 89في

سامية أن تضع حقيبتها في الخزانة  نهاد من

 .الخاصة بها، وتستجيب سامية لطلب المعلمة

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تقول  8/ 90في

ضعي القبعة على رأسك، : " منال مخاطبة مي 

 (قصة مي. ) وتفعل مي كما طلب منها" 

 يستخدم الطفل كلمة تشير إلى وضع ما. 1المستوى 

صف موقع شئ أو شخص يستخدم الطفل كلمات ت

ومن . ضمن اطارعالقته بشخص آخر أو شئ آخر

" تشير إلى وضع ( أو عبارات)األمثلة عن كلمات 

 .".تحت، فوق، خلف، أمام، في مقدمة، وعند نهاية

  أثناء وقت التنظيف، تسأل شيرين يزن  8/ 89في

أنا تحت : " ويجيب يزن" أين ذهبت؟ : " 

 (قصة يزن. ". )الطاولة

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تقول  4/ 98في

وتفعل " أريد أن اجلس بجانب المعلمة، : " جود 

 .ذلك

يستخدم الطفل كلمة تنطوي على توجيه . 1المستوى 

 معين

وتصف كلمات الجهات عادة اتجاهات الحركة، ومن 

داخل، خارج، أعلى،  ،إلى، باتجاه، في" األمثلة عليها 

 ." .إلى الوراء ،أسفل، إلى األمام

  أثناء النظر إلى السلحفاة، يقول باسم 9/ 94في :

 . ".لقد دخلت في الصندوق، ال بد أننا أخفناها" 

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  84/8في

أنت تذهبين إلى زاوية : " تخاطب تمام غادة قائلة

المكعبات وتتظاهرين بأنك العامل القادم إلى 

 . ".بيتي

 كلمة تدل على مسافة يستخدم الطفل. 1المستوى 

تصف الكلمات التي تدل على المسافة، العالقات مثل 

 . ".قريب، بعيد، قصير، طويل" 

  عند وقت اإلفطار، تقول باسمة، أثناء  0/ 80في

تسكن جدتي : " التحدث عن زيارتها لمنزل جدتها

في مكان بعيد، سوف يضطر والدي إلى قيادة 

 . ".السيارة لفترة طويلة

  ثناء وقت الترحيب، تقول المعلمة أ 8/ 80في

. " سوف نسير إلى الحديقة اليوم: " لطلبة الصف

هل نستطيع أن نذهب من : " وتجيب حنان

 ".الطريق المختصرة؟ 

 

يبدأ األطفال الصغار بفهم مكان األشياء وكيفية تحركها   ت ت

 .ويعبرون عن ذلك
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قراءة الخريطة، يستخدم الطفل كلمات . 5المستوى 

 تدل على االتجاهات واألماكن والمسافات

فال إن قراءة الخريطة التي نقصدها هنا بالنسبة ألط

مرحلة ما قبل المدرسة، هي التفصيالت البسيطة عن 

 .الغرفة الصفية أو المنزل أو الحي

  عند وقت التخطيط، تقود سناء  89/ 89في

من زاوية األلعاب  ،السيارة الصغيرة  في الغرفة

: " إلى طاولة التخطيط في زاوية الفن وتقول

سوف اذهب إلى زاوية المنزل واصنع بعض 

 .".ي الوعاءالحساء وأضعه ف

  عند زاوية  ،أثناء وقت العمل 0/ 90في

المكعبات، تسأل هند وأماني المعلمة  في ما إذا 

" كان بإمكانهما استخدام خريطة الغرفة من أجل 

تشير  ،وبعد أن أخذتاها من رحاب" خريطة الكنز

: " أماني إلى زاوية الكتب على الخريطة وتقول 

وبر تحت دعينا نختبئ هنا ونضع كوز من الصن

 (قصة أماني. ) المخدة
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  ترتيب األشياء. ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

تحديد التسلسل والتغير .ث  ث

 والظرفية

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية .ح ح 

وقع الطفل الحدث التالي ضمن تسلسل يت. 1المستوى 

 ما

إن توقع الحدث التالي هو الطريقة األساسية األفضل 

 في إظهار الوعي بالتسلسل

  عند نهاية وقت المجموعة الصغيرة،  0/ 89في

يجيب . " بقي خمس دقائق: " تعلن المعلمة قائلة 

ال أريد أن أغتسل وأخرج إلى الخارج، : " تامر 

 . ".ماأنا أحس بالبرد دائ

  أثناء وقت المجموعات الكبيرة، تسأل  89/ 9في

بعد أن ننتهي من غناء هذه األغنية، هل : " دنيا

 ".نستطيع الذهاب إلى النادي الرياضي؟ 

 يصف الطفل تسلسل األحداث. 1المستوى 

عند وصف تسلسل حدثين أو أكثر، يظهر الطفل وعي 

 بعملية التسلسل

  بعد : " لى ليلىفي الخارج، يقول سند إ 0/ 97في

أن نعود إلى الداخل، سوف نتناول غذائنا ومن ثم 

 . ".نحضر البطانيات من أجل القيلولة

  عند الوصول إلى المدرسة، تسأل  8/ 88في

لقد حضرت أمي : " قائلة ( معلمها) ميرا مهند 

ومن ثم ذهبنا إلى عيادة  ،اإلفطار لي في الصباح

 ". .وبعد ذلك جئنا إلى المدرسة ،األسنان

يصف الطفل تغيير في شئ أو في وضع . 1المستوى 

 ما

إن أمر تمييز أن شيئا ما قد حدث، يتطلب من الطفل 

تمييز تسلسل األحداث، وهذا متطلب أساسي لفهم 

 .السبب والنتيجة

  أنا ال : " أثناء اإلفطار، تقول لمياء 0/ 88في

اشعر بالبرد مثل البارحة، ألني لبست سترة 

 . ".لدفء بشكل اكبرسميكة تشعرني با

  عند الوصول، تذهب عليا لمشاهدة  0/  89في

وتقول . العشب الذي ينمو في األوعية البالستيكية

وفي ! " إنه ينمو بسرعة ،انظر:     " لنبيل 

 .الواقع، لقد نما العشب في عطلة نهاية األسبوع 

يقارن الطفل بين معدالت وفترات حدثين . 1المستوى 

 معينين

مستوى، ومن أجل مقارنة قياسين، يستخدم في هذا ال

ولمقارنة " اسرع، أبطء" الطفل كلمات مثل 

 ،أطول" المسافات،  يستخدم الطفل كلمات مثل 

 ".أقصر

  أثناء ركوب رهام للدراجة عند الممر  4/ 4في

انتبهوا، سوف : " الجاني، تصعد التل وتقول

 ".انزل ببطء 

 

  ث ث

أثناء تطوير األطفال الصغار لفهمهم حول الزمن والظرفية، 

يميزون في البداية، تسلسل األحداث، ومن ثم تغييرات 

 .األوضاع، وبعد ذلك، يبدؤون بفهم السبب والنتيجة
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  تقول  أثناء  وقت العمل على الحاسوب، 0/9في

هذا الحاسوب أبطء من حاسوب ريما، : " لطيفة

كان الحاسوب " هل تصلحه يا أستاذ أيمن؟ 

 .معطل وبحاجة إلى إعادة برمجة

 يفسر الطفل سبب حدث ما أو نتيجته.  5المستوى 

يستخدم الطفل كلمات توضح معرفته بالسبب 

 .والنتيجة

  عند وقت العمل، ينظر األطفال إلى  9/ 0في

الكتب، تقول عايدة صالت في زاوية كتاب الموا

سوف اركب الطائرة عندما أسافر إلى "  :لمحمود

 . ".ألنها أسرع من سيارة الهوندا،لبنان

  قال مؤيد ،عندما نزل من الحافلة 89/ 4في " :

احذر ماذا حصل معي، لقد أكلت قطعة من الكيك 

 ."يد ميالديعند اإلفطار ألن البارحة كان ع
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  ترتيب األشياء . ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية.ح ح 

 يحدد الطفل خاصية شيئا ما. 1المستوى 

الخصائص، مثل الحجم والشكل  يبدأ فهم المواد بتحديد

عند هذا المستوى، يعد . واللون والملمس والوزن

استخدام أي مادة جزءا من خصائصها، كأن يقول 

 ".يستخدم الطحين لصناعة الخبز" الطفل 

  عند وقت الترحيب، تعطي نجوى  8/ 89في

 . ".هذا كتاب مضحك: " ألبيها كتابا ليقرأه قائلة

  جبات الخفيفة، تأخذ أثناء وقت الو 89/ 89في

إنه : " ل شراب الحليب مع الفراولة وتقولنوا

 .".ومنعش... بارد

يحدد الطفل المكون التي صنع منه شيئا . 1المستوى 

 ما

إن أمر تحديد مكونات المادة، يحتاج إلى فطنة، وغالبا 

ما يحدد الطفل مكونات المادة بعد التعرف على 

 .خصائصها الواضحة والمرئية

  عند وقت الوجبات الخفيفة، يسأل  0/ 88في

رامي عن مكونات المشروب الغازي، وتجيب 

إنه مصنوع من الماء والسكر : " هناء

 .".والمنكهات

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  0/ 80في

ألنها  ،ال تأكل البيتزا: " تقول هالة  مخاطبة يزن 

 ! ".مصنوعة من البالستيك

 والكل من شيئا مايحدد الطفل الجزء . 1المستوى 

تتميز األشياء المعقدة بأقسام أو أجزاء منفصلة، 

ويظهر الطفل الذي يستطيع أن يميز بين الجزء 

 .ويربطه بالكل، وعيا باالثنين بذات الوقت

  عند وقت العمل في زاوية الكتب، عند  8/ 97في

النظر إلى صورة األرنب على الحائط، تقول 

 . ".له ذيل انظروا، األرنب:         " منى

  أثناء التنظيف، يقول عماد مخاطباً  0/ 80في

: فخري الذي يضع األغطية على أقالم التخطيط

الغطاء األزرق للقلم  ،ال تفعل، هذا خطأ" 

 . ".األزرق والغطاء البرتقالي للقلم البرتقالي

استنادا إلى  ،يختار الطفل مادة ما. 1المستوى 

 خصائصها

اتقانا لمفاهيم  ،توىعند هذا المس ،يظهر الطفل

الخصائص وذلك بربط خصائص المادة مع 

 استخداماتها

  أثناء وقت االختيار في زاوية المنزل،  0/ 98في

ال أريد القبعة : " يخبر قيس معلمه مراد قائال

الحمراء ألنها ال تتناسب مع مالبس رجل اإلطفاء 

 ! ".الزرقاء 

 

 ج ج
الصغار لمكونات وخصائص  يتطور فهم األطفال

 المواد
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  عند وقت العمل في زاوية الفن،  87/ 80في

هل تمرر لي : " بوران الورق وتقول  تقطع

 . ".ألني سوف اصنع نارا ،الورق األحمر

يحدد الطفل أرقاما ألجزاء أو سمات . 5المستوى 

 شيئا ما

 يبدأ الطفل بتعداد خصائص األشياء

  عند وقت الغداء، يطلب كريم من  0/  89في

فادي إحضار المناديل الورقية من على الرف، 

دي المناديل، وعندما لم يجد في البداية، لم يرى فا

خزانة المناديل لها : " يقول ،فادي خزانة المناديل

وأنا أنسى أن ابحث في الرف  ،ثالثة رفوف

 . ".األخير دائما

  عند وقت العمل، وأثناء ذهابه إلى  0/ 89في

الذي ) الحمام، يصرخ عزمي على عبد الفتاح 

ة الحقيب أعطني: " ، قائالً (يلعب في زاوية المنزل

 !"المرسوم عليها وردتين
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  ترتيب األشياء. ن

 تحديد األنماط. هـ

 مقارنة الخصائص. أ أ

 العد.ب ب 

 تحديد الوضع واالتجاه.ت ت 

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية.ث ث 

 تحديد المواد والخصائص.ج ج 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية. ح ح 

 طفل المواد أو األشياء الطبيعيةيسمي ال. 1المستوى 

يميز الطفل بين األشياء الطبيعية، احدها من األخر، 

 ويظهر آلفة تجاه المفردات المقابلة لها

  أثناء الوقت الخارجي، تقول هادية  4/ 07في " :

 ! ".انظروا إلى الثلج

  تلتقط فاتنة البلوط، أثناء الوقت  0/ 90في

: " وتقول لهالخارجي، وتعطيه إلى السيد موفق 

 . ".دعنا نضعه في العلبة مع بقية األحجار

يؤدي الطفل عمل مساعد للحيوانات أو . 1المستوى 

 النباتات

 .يهتم الطفل باألشياء الحية بطريقة بسيطة

  عند الوصول إلى المدرسة، ينظر  4/ 88في

: " شادي إلى حوض السمك ويقول لفتحي المعلم

 .".اعتقد أن السمك جائع، دعنا نطعمه

  عند وقت العمل في زاوية المنزل،  87/ 07في

 .تملئ ريما كأسا من الماء وتسقي النباتات

على انه حي أو  ،يشخص الطفل شيئا ما. 1المستوى 

 غير حي

يحدد الطفل، عند هذا المستوى، الفوارق األساسية بين 

 .األشياء الحية وغير الحية في العالم الطبيعي

  يجلب هشام إلى  عند وقت الترحيب، 8/ 90في

: "  السيد عاصم  باقة من زهور التوليب ويقول له

يجب أن تضع هذه الزهور في الماء وإال 

 . ".ستموت

  عند وقت العمل في زاوية المكعبات،  8/ 80في

عندما يقلد طفل صوت األسد وهو ممسكأ بأسد 

هذا األسد ليس حيا، : "  بالستيكي، يصرخ أحمد

 ! ".ال يستطيع أن يؤذيني

يحدد الطفل التغيير في المواد أو في . 1المستوى 

 البيئة ويذكر سببا محتمال لهذا التغيير

عندما يبدأ الطفل بتمييز الفرق بين األشياء والمواد 

إلى  8والمخلوقات الطبيعية المصورة في المستوى 

، يالحظ أن األشياء الحية وغير الحية تتعرض 0

تيجة أحداث أو لتغييرات، وهذه التغييرات قد تكون ن

 .تغييرات في العالم

  أثناء وقت المجموعات الصغيرة،   0/ 80في

تدوس النا بقدمها على خاتم بالستيكي وتقول 

يجب أن نلقي بهذا : " مخاطبة اآلنسة تهاني

الخاتم في القمامة فقد انكسر، ألني دست عليه 

 . ".بقدمي

  أثناء النزهة إلى الحديقة، تقول  88/ 90في

انظروا إلى العصافير، جميعها  : "شيماء 

الجو بارد عند شجرتنا : " وأضافت ،. "غادرت

 

  ح ح
يتعلم األطفال التمييز بين المواد الحية والمصنعة 

 وبين الكائنات الحية وغير الحية
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ثم أشارت بإصبعها إلى الشجرة األخرى " 

 .المجاورة 

يحدد الطفل مصدر الشئ  أو المادة . 5المستوى 

 الحية

يبدأ الطفل بربط األشياء والمواد الحية مع المصادر أو 

سائل الطبيعية، األوضاع المختلفة التي تتشكل فيها بالو

ويركز هذا المستوى على وعي الطفل المبكر بالبيئة 

 .أو المواطن الطبيعية لألشياء الحية

  تخبر مريم المعلمة  ،عند وقت الغداء 0/ 07في

نحصل على الحليب من البقر : " قائلة 

 .".والماعز

  أثناء اللعب على طاولة المياه، يكتشف  8/ 89في

جاءت هذه من قد : " ويقول" صدفة " حسن 

 . ".المحيط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـــل األهــدلي
 الطبعة الثانية

 ك الطفل لمرحلة ما قبل المدرسةسجل مراقبة      

 و

 ر

 



 سجل مراقبة الطفل 

 دليل األهل

تعد مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التعليمية، منظمة مستقلة غير ربحية، وتعرف داخليا على أنها مركز أبحاث 

كما تعمل مراكز هاي سكوب على تطوير وتعلم . النشر إلىوتطوير مناهج وتدريب مهني وقضايا دفاع عام باإلضافة 

وفي برنامج هاي . خاص على سنوات الطفولة المبكرة تركيزمرحلة المراهقة مع  إلىمن مرحلة الرضاعة  األطفال

 .يتعلم األطفال من خالل المشاركة الفعالة لألشخاص والمواد واألحداث واألفكار ،سكوب

 طبع من قبل

 مطبعة هاي سكوب

 قسم من مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التعليمية

 رشارع نورث ريف ،600

 848849484يبسيلليناتي، ميتشغن 

 0088487078: ، فاكس0808489777: هاتف

 www.highscope.org :الموقع اإلليكتروني

 press@highscope.org :البريد االليكتروني

 محرري هاي سكوب نانسي بريكمان وهولي بارتون

 الربحمارغريت فيتزجيرالد، ميتافور للتسويق، كازوكو ساكس، صناع : تصميم وانتاج

 جريجوري فوكس: تصوير

 شارع نورث ريفر، يبسيلناتي، ميتشيغن 077مؤسسة البحوث التعليمية، / حقوق الطبع والنشر محفوظة لهاي سكوب

هذا العمل بأي شكل  نسخ، ال يسمح بإنتاج أو 8800كافة حقوق الطبع محفوظة باستثناء حقوق الطبع بموجب القانون 

كانيكيا، بما في ذك الصور والتسجيالت أو أي تخزين للمعلومات أو استرجاعها، بدون من األشكال، اليكترونيا أو مي

 .إذن خطي مسبق من الناشر، هاي سكوب عالمة تجارية مسجلة من مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التعليمية

 طبع في الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 

 



 

 !أهال وسهال بالعائالت
قات مزدحمة بالعمل تعد سنوات ما قبل المدرسة أو

نهم ينمون بطرق متعددة أل وذلكاألطفال،  إلىبالنسبة 

وال أحد يعرف طفلك وطرق نموه وتغيراته كما . جدا  

كثر أهمية، واألفأنت المعلم األول لطفلك . ها أنتتعرف

نزل ومن ثم في المالمستديمة  مراقبتك لهلذلك يرجع و

توفر  باستطاعتك أنمشاركتنا لمراقباتك، عنذ ذلك، 

معلومات تبصريه حول شخصية طفلك وإبداعاته  لنا

تلك المدخالت على استكمال كما تساعدنا . طورهوت

وسجل " صورة بالكلمات " لطفلك، الملف الفريد 

ومع الوقت سوف تبدأ برؤية تغيرات . هتطوره ونمو

. عند طفلك عند اللعب وفي عالقته مع العالم الخارجي

جازات طفلك وأن تعرف ماذا لعله من المهم أن تميز إن

وفي الواقع، . تتطلع له وما الذيعليك أن تتوقع 

يستخدم المعلمين واألهالي سجل مراقبة الطفل لمرحلة 

ما قبل المدرسة لمساعدتهم على تحديد وتسجيل النمو 

الحاصل أثناء لعب األطفال وتجربتهم ألفكار جديدة 

 الذا ندعوكم أيه. وحل المشاكل وتشكيل صداقات

في استخدام سجل مراقبة الطفل  تشاركونااألهالي أن 

لمرحلة ما قبل المدرسة لمراقبة وتسجيل خبرات 

 .طفلك

 ما هو سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة؟

يحدد سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة 

المراحل المتعددة لتطور األطفال من عمر سنتين 

قسم سجل مراقبة الطفل وقد . ستة سنوات إلىونصف 

 :وهي: ستة فئات من التعلم إلى

 صنع الخيارات والخطط وحل : المبادرة

المشاكل بالمواد والمبادرة باللعب واالهتمام 

 باالحتياجات الشخصية

 العالقة مع الراشدين : العالقات االجتماعية

والعالقة مع األطفال وحل النزاعات 

 .الشخصية وفهم المشاعر والتعبير عنها

 بناء وصنع النماذج ورسم : التمثيل اإلبداعي

 .وتلوين الصور والتظاهر

 التحرك بطرق متعددة : الحركة والموسيقى

والتحرك بواسطة األشياء والتعبير والشعور 

بوتيرة منتظمة والتحرك مع الموسيقى 

 .والغناء

 



 استماع وفهم : اللغة والقراءة والكتابة

نماذج الحديث واستخدام المفردات واستخدام 

والوعي بأصوات  ،معقدة من الحديث

الكلمات وإظهار معرفة بالكتب واستخدام 

 .اسم الحرف والصوت والقراءة والكتابة

 ترتيب األشياء وتحديد : الرياضيات والعلوم

األنماط ومقارنة الخصائص والعد وتحديد 

األوضاع واالتجاهات وتحديد التسلسل 

والتغير والظرفية وتحديد المواد 

صائص وتحديد األشياء الحية والخ

 .والطبيعية

ات المتضمنة في كل من تسلط هذه األنشطة والسلوكي

تلك الفئات، الضوء على جوانب هامة من تطور 

ونحن نطلق على . األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

بنود سجل مراقبة الطفل،  ؛هذه األنشطة والسلوكيات

المدرسة ويتألف سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل 

تصف الحدث  ،كل بند خمسة مستوياتلبند، و 09من 

هذه ال تمثل الذي يطوره األطفال أثناء نموهم، و

المستويات كافة جوانب تطور الطفل، ولكنها تسلط 

 .خالل العملالضوء على بعض الخطوات الهامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كيف يمكنني كولي أمر المشاركة في 

لطفل لمرحلة ما استخدام سجل مراقبة ا

 قبل المدرسة؟

قد يستغرق منك هذا العمل بعض الوقت اإلضافي 

 :وإليك بعض اإلرشادات من أجل تقديم المساعدة

  أثناء األنشطة اليومية، دون مالحظاتك

وقم بكتابة وصف موجز لما  ،بإيجاز

راقبته عن طفلك أثناء اللعب، على سبيل 

أخرج جمال المكعبات وصفها " المثال، 

 ".األصغر  إلىاألكبر من 

  تشارك بهذه المراقبات معنا أثناء

إحضارك لطفلك للمدرسة وعند مغادرتك 

 .معه منها، أو في اجتماع األهالي

نحن نقدر المعلومات التي تشاركنا بها، ولذلك ألنها 

توفر لنا لمحات عن حياة طفلك التي ال نراها 

ونحن بدورنا نستخدم هذه . بالشكل المعتاد

ات الستكمال سجل مراقبة الطفل ولتحديد المعلوم

مواطن القوة واالهتمامات واالحتياجات الخاصة 

 .بطفلك

المعلومات المقدمة من سجل مراقبة  إلىواستنادا 

الطفل، سوف نخطط لتجارب تعلمية في الغرفة 

 .لتلبية وتوسيع قدرات واهتمامات طفلكالصفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيف أبدأ؟

 :جل تجربتها في البدايةإليك بعض األفكار من أ

  لمساعدتك على فهم األنواع العامة من خطوات (  9. أنظر ص) تعرف على فئات سجل مراقبة الطفل الستة

 .التطور التي سوف تشاهد طفلك يمر بها

 يتولى زمام القيادة وأن يكون مشرفا على النشاط هودع. قم باللعب مع طفلك. 

 ،اعدتك على فهم تفكيره ومنطقهلمس قم باالستماع لطفلك أثناء اللعب. 

  وفي الواقع، ربما يكون الطفل . فقطيتجاوز اللعب ما يحدث أعر مزيدا من االهتمام لطفلك أثناء اللعب، ألن

 .أثناء لعبه قد أتخذ خطوات حاسمة في استكشاف أفكار جديدة وتطوير مهارات جديدة

 ث عن االنجازات الصغيرةوقم بالبح. حاول أن ال تقارن بين طفلك واألطفال اآلخرين. 

لذلك، ال يوجد كتاب أو دليل أو . بما أن جميع األطفال ينمون بمعدالت مختلفة، ليس جسديا فحسب ولكن عقليا أيضا

رسم بياني قادر على أن يزودك بوصف أفضل لطفلك من ذلك الوصف الذي تطلقه أنت والمعلمين مشتركين باستخدام 

 .سجل مراقبة الطفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجتماع األهل

األهل طريقة رائعة لمشاركة المعلومات معك حول  اتتعد اجتماع

 اتباالجتماع) ونعني . وتحدياتهتطور طفلك وإبداعاته واهتماماته 

، تلك االجتماعات المخطط لها مسبقا التي نجريها معك من وقت (

وتلك اللقاءات القصيرة التي نتجاذب فيها أطراف  ،أخر إلى

 الجانبيةوهذه األحاديث . عند بداية ونهاية اليوم الدراسيالحديث 

لتعرف على اأ بها أنت أو نحن وهي تتيح لنا فرصة تبد التي

، كما أنها تضيف بيننا بناء عالقة عملل ووسيلةبعضنا البعض 

بعض االقتراحات عن كيفية التواصل ودعم العملية التربوية في 

 .المنزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ير العائلةنموذج تقر

سجل مراقبة الطفل  إلىستند يأو مرتين في العام الدراسي، وهو مكتمل، مرة  لتقريرالعائلةسوف نقوم بتسليمك نموذج 

. أيضا   ويتضمن هذا التقرير الموجز مالحظات الكادر التعليمي ومالحظاتكم. لمرحلة ما قبل المدرسة من هاي سكوب

قصص  إلىر الطفل في كل فئة من فئات سجل مراقبة الطفل، باإلضافة تطول ملخصكما يشتمل النموذج على بيان 

باإلضافة  (تعرض نماذج عن نموه وتعلمه ومالحظات موجزة عن أشياء قالها أو فعلها طفلك في الصف ) مختارة 

كما أننا  .يشتمل النموذج على أمثلة عن بنود سجل مراقبة الطفل بحيث تتمكن من مراقبة البند مع نشاط طفلك إلى ذلك

صور لطفلك في الغرفة  إلىباإلضافة ( مثل الرسومات والمشاريع الفنية ) سوف نشاركك بأمثلة عن أعمال طفلك 

وباإلطالع على نموذج تقرير العائلة، . على استكمال ملف طفلك التطوري ةكل هذه مجتمعتساعدك و. الصفية

في هذا الكتيب، يكون باستطاعتك معرفة جوانب طفلك  دليل تطور لمرحلة ما قبل المدرسة الموجود إلىوبالرجوع 

مساحة فارغة من أجل وضع تعليقاتك وفيما أيضا ، كما يوجد في نموذج تقرير العائلة . التعلمية واتجاهاته المستقبلية

 . يلي نموذج عن تقرير العائلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عينة لنموذج مكتمل عن تقرير العائلة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وكما نتوجه إليكم بالشكر لمشااركتنا هاذا الوقات الممتاع. بمعرفتكم ومعرفة طفلكم الكبيرة عن سعادتنالكم أن نعبر نود 

وإذا كانت لديكم أية أسئلة أو مقترحات حول سجل مراقبة الطفل، أو حول أية مواضيع أخرى تتعلق بطفلكم أو بأعماال 

فاي أي وقات، أو تحدياد موعاد وال تتردوا في التحدث إلينا اتصاالتكم،  طفلكم في الغرفة الصفية هذا العام، يسعدنا تقبل

 . بحيث نتجاذب أطراف الحديث بدون معيقات

 مرة أخرى نرحب بكم 

 الكادر التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحلة ما قبل المدرسةلدليل تطور طفلك 

 المبادرة

 صنع القرارات والتخطيط

  حركة أخرى ةأيباإلشارة بإصبعه أو باختياره  إلىيشير الطفل. 

 يعبر الطفل عن اختياره بكلمة أو اثنتان. 

 يعبر الطفل عن اختياره بجملة قصيرة. 

 يصنع الطفل خطة بتفصيل واحد أو اثنين. 

 يصنع الطفل خطة بثالثة تفاصيل أو أكثر. 

 حل المشاكل بالمواد

  الموادمع جه مشكلة اإحباطه عندما يويعبر الطفل عن. 

 لمواد ويطلب المساعدةيحدد الطفل المشكلة مع ا. 

  الموادبيحاول الطفل بطريقة واحدة أن يحل المشكلة. 

 الموادبحل المشكلة طرق أو أكثر  ةيحاول الطفل بثالث. 

 المبادرة باللعب

 يشترك الطفل باللعب االستكشافي. 

 يصنع الطفل شيء ما بالمواد. 

 يشترك الطفل باللعب التظاهري. 

 طفل فكرة لتعديل اللعبةأثناء اللعب مع األطفال، يضيف ال. 

 قوانينلعبة ذات  فياللعب  أثناءمجموعة أطفال  إلىالطفل  ينضم. 

 العناية بالحاجات الشخصية

 شخصيةعناية  الطفل اآلخرين عندما يؤدون نشاط يراقب. 

 ينجز الطفل بعض أجزاء من أنشطة العناية الشخصية. 

 ينجز الطفل كافة أجزاء أنشطة العناية الشخصية. 

  أداة ويستخدمها بشكل مستقل النجاز الغرض الشخصي إلىيحدد الطفل الحاجة. 



  العناية الشخصيةبرنامج ب يشتركآخرين بنشاط العناية الشخصية أو يساعد الطفل أطفال. 

 العالقات االجتماعية

 العالقة مع الراشدين 

 لديه شخص راشد مألوف قد بادر به يشترك الطفل في حديث. 

  لديه شخص راشد غير مألوف بادر بهحديث  فييشترك الطفل. 

  التفاعل مع شخص راشدبيبادر الطفل. 

  التفاعل مع شخص راشد علىيحافظ الطفل 

  العالقة استمرارية شخص راشد بنشاط ويحافظ علىمع يشرك الطفل. 

 نوالعالقة مع األطفال اآلخر

 يستجيب الطفل عندما يبادر طفل آخر بعمل ما. 

 ل مع طفل آخريبادر الطفل بالتفاع. 

  التفاعل مع طفل آخر على استمراريحافظ الطفل. 

 معه يدعو الطفل طفل آخر للعب. 

 لطفل آخر ا  يظهر الطفل والء. 

 حل النزاعات الشخصية

 حركة الجسديةآخر يستجيب الطفل بالصراخ أو ب عند حصول خالف مع طفل. 

 يطلب الطفل مساعدة شخص راشد لحل نزاع مع طفل آخر. 

 طرف اآلخرمع  اختالفه عندل المشكلة يحدد الطف. 

   للصراع بمساعدة شخص راشد، يقدم الطفل حال. 

 يتفاوض الطفل مع الطفل اآلخر على حل الصراع. 

 فهم المشاعر والتعبير عنها

 يعبر الطفل عن عواطفه. 

 يواسي الطفل طفل آخر. 

 يتحدث الطفل عن عواطفه. 



 الفنأثناء التظاهر باللعب أو ب هيظهر الطفل مشاعر. 

  ويعطي سبب لوجودهايحدد الطفل العاطفة. 

 التمثيل اإلبداعي

 صنع وبناء النماذج 

 يستخدم الطفل الطين والعجين والورق والمكعبات والرمل واألسالك واألنابيب ومواد الخردة. 

 يالحظ الطفل ويقول أن المادة تشبه مادة ما. 

 المادة يستخدم الطفل األصوات والحركات والكلمات ليعرض ماهية. 

 رئيسية أو أكثر تفاصيل بثالثة يصنع الطفل نموذج. 

  جزء أو أكثر من األجزاء الرئيسيةلتفاصيل بيصنع الطفل نموذج. 

 رسم وتلوين الصور

  ستخدم باليدت التي واأللوان والطباشيريستخدم الطفل قلم التخطيط وقلم الرصاص وأقالم التلوين. 

  مثيلهاالنتائج غير المقصودة ويعبر عن عند الرسم أو التلوين، يختار الطفل. 

 أو يلون شيء ما ويفسر ما هو الطفل يرسم. 

  أساسية أو أكثر أجزاءيرسم الطفل أو يلون صورة تحتوي على أربع. 

  يرساام الطفاال أو يلااون صااورة تحتااوي علااى جاازء أو أكثاار ماان األجاازاء

 األساسية

 التظاهر

 يتظاهر الطفل بأنه حيوان أو شيء أو شخص ما. 

 ستخدم الطفل شيء أو أكثر لتمثيل شيء آخري 

 يستخدم الطفل كلمتين أو حركتين لتأدية دور أو حالة أو وضع ما. 

 يشترك الطفل في دور لعب األدوار مع طفلين آخرين أو أكثر. 

  يخرج الطفل من دوره في اللعب ليوضح شيء ما أو يعطي توجيه معاين

 .ثم يعود لدوره في اللعب

 

 

 



 الحركة والموسيقى

 التحرك بطرق متعددة

 يد أو رجل ويؤرجحويلف  ويقفزحرك الطفل تي. 

 يركض الطفل ويمشي ويقفز ويهرول. 

 يسعد الطفل الدرج وينزله بتبديل األقدام. 

 يمسي الطفل حركة ما ويؤديها. 

 يقفز الطفل ويدور ويلف ويقف بدون أن يقع. 

 التحرك باألشياء

 يرمي الطفل أو يقذف شيء ما. 

 يء مايمسك الطفل بش. 

 ينسق الطفل بين حركة يديه ويتالعب بشيء أو أكثر. 

 يوجه الطفل الكرة بترتيبات. 

  شيء متحرك بعصا أو مضربيضرب الطفل. 

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة

 يشترك الطفل بحركة ثابتة 

 يشترك الطفل مع اآلخرين بحركة ثابتة. 

  مانية ضرباتث إلىيحافظ الطفل على حركة ثابتة مع موسيقى من أربعة. 

  ضربات 80 إلى 89يحافظ الطفل على حركة ثابتة مع موسيقى من. 

 يغني الطفل وينشد مع الحفاظ على حركة ثابتة. 

 التحرك مع الموسيقى

 يتحرك الطفل مع الموسيقى 

 يبادر الطفل بتشجيع اآلخرين للحركة مع الموسيقى. 

 يسمي الطفل الحركة ويشترك فيها مع الموسيقى. 

 ويعيد نمط من حركتين مع الموسيقى يصنع الطفل. 



 ويعيد نمط من أربع حركات أو أكثر( يقلد ) الطفل  يشكل 

 الغناء

  بالطبقات مختلفةيصنع الطفل أصوات شفهية. 

 يهمهم الطفل أو يغني أثناء اشتراكه بنشاط آخر. 

 يغني الطفل أغنية بسيطة مع اآلخرين. 

  طبقات صوتيةيغني الطفل أغنية من ثالثة. 

 الطفل أغنية من أربع أو خمس طبقات صوتية يغني. 

 اللغة والقراء والكتابة

 .األحاديث وفهمها إلىاإلصغاء 

  االقتراحات والطلبات واألسئلة إلىيستجيب الطفل. 

  قصة أو ترنيمة أو رواية، يتوقع الطفل األحداث ويملئ الفراغات بكلمة أو جملة قصيرة إلىعند االستماع. 

  عليها أو يطرح سؤال حولهاالطفل يعلق ة أو ترنيمة أو رواية، قص إلىعند االستماع. 

 يساهم الطفل بمحادثة مستمرة. 

 يشترك بأكثر من ثالث مرات بالحديثيحافظ الطفل على الحوار و. 

 استخدام المفردات

  األشياء القريبة منهعن يتحدث الطفل عن الناس أو 

  األشياء الغائبة عنهعن يتحدث الطفل عن الناس أو 

  عالقة بموضوع معين ذاتيستخدم الطفل مفردات. 

 يستخدم الطفل كلمتين أو أكثر لوصف شيء ما. 

 يسأل الطفل عن معنى كلمة ما 

 معقدة من الكالم أنماطاستخدام 

 يستخدم الطفل كلمات وجمل قصيرة 

 يستخدم الطفل جملة من أربع كلمات أو أكثر. 

 يستخدم الطفل جملتين أو أكثر متتاليتين 



 الطفل موضوع معقد في جملة يستخدم. 

 في جملة ،"منذ "  ،"ألن "  ،"متى" ـيستخدم الطفل جملة تبدأ ب. 

  عي باألصوات في الكلماتويظهر 

  اللعب، يقلد الطفل صوت حياوان أو عرباة أو صاوت شايء أخار أثناء

 .من البيئة

  يشااترك الطفاال فااي قااول أو إعااادة ترنيمااة أو سلساالة ماان الكلمااات تباادأ

 .بنفس الصوت

  يناااغم الطفاال بااين كلمااة وبااين كلمااة أخاارى فااي جملااة تتضاامن تشااابه

 .باألصوات

 يقول الطفل أن الكلمتين تبدأن بنفس الصوت. 

 يشكل الطفل زوج أو سلسلة من الكلمات تبدأ بنفس الصوت. 

 يظهر معرفة بالكتب

 يظهر الطفل استمتاعا عندما يسمع كتاب يقرأ بصوت عال. 

  صحيح ويقلب الصفحات وينظر فيهابالشكل ال اكتابيمسك الطفل. 

 يطلب الطفل من شخص آخر قراءة كتاب له. 

  الصور في الكتاب، يخبر الطفل القصة ويصنع قصة متعلقة بالصور إلىعند النظر. 

  الكلمات في الكتاب ويتابع مع خط النص بينما يقرأ القصة  إلىيشير الطفل 

 استخدام أسماء األحرف واألصوات

 ني بعض األحرفيقول الطفل أو يغ. 

 يسمي الطفل ثالثة أحرف أبجدية بينما يمسكها بيده وينظر إليها ويكتبها ويصنعها. 

 يقلد الطفل صوت الحرف بكلمة أثناء النظر إليها وكتابته وطباعته. 

 أحرف أو أكثر مع الوقت ةيسمي الطفل عشر. 

 يقول الطفل الكلمة ويحدد الحرف األول أو صوت الحرف فيها. 

 القراءة

 الكلمة لتسمية شيء أو أكثر ذات ستخدم الطفلي. 

  الصورة ماذا ترمز الصورة أو ماذا تمثل إلىيقول الطفل. 

 



  المطبوعات إلىينتبه الطفل. 

 يميز الطفل الكلمة المكتوبة 

 يقرأ الطفل بصوت عالي جملة بسيطة. 

 الكتابة

 يكتب الطفل باستخدام الصور والرسومات والنماذج التي تشبه األحرف. 

 تخدم الطفل الطين واألسالك والعيدان لتشكيل حرفيس. 

 يكتب الطفل حرفين أو أكثر. 

 يكتب الطفل سلسلة من األحرف ويقرأها ويطلب من اآلخرين قراءتها له. 

 يكتب الطفل جملة من كلمتين أو أكثر. 

 الرياضيات والعلوم

 ترتيب األشياء 

 يصنع الطفل مجموعة من خمسة أشياء أو أكثر 

  ةمجموعات أصغر أو مجموعات مشابه فيمجموعة يرتب الطفل. 

  ،بطريقة ما مع بعض وتختلف بطرق أخرى ةيجمع الطفل األشياء المتشابهأثناء الترتيب. 

 واالختالف بطريقة ما مع بعض ويحدد أوجه التشابه ةأثناء الترتيب، يجمع الطفل األشياء المتشابه 

 المجموعاتبين ء أو يحدد الطفل خاصيتين للتشابه أو أكثر بين األشيا. 

 تحديد األنماط

 واحد بعد األخر ،يصف الطفل ثالثة أشياء أو أكثر. 

 يرتب الطفل أربعة أشياء أو أكثر بسلسلة متكررة. 

 يرتب الطفل ثالثة أشياء أو أكثر بسلسلة متدرجة. 

  السلسة المتكررة أو المتدرجة إلىيميز الطفل أو يشير. 

 المتكررة أو المتدرجة يضيف الطفل أشياء لتمديد السالسل. 

 مقارنة الخصائص

  كلمات مقارنة  تشتمل علىيستجيب الطفل لجملة 



 يصف الطفل أشياء للمقارنة باستخدام الكلمة وضدها. 

 أو هيكل أصغر أو أكبر ويعلق على التغيير ما يصنع الطفل شكل. 

 يستخدم الطفل كلمة مقارنة لوصف االختالف بين شيئين. 

 ياس تقليدية وغير تقليدية ويذكر النتيجةيستخدم الطفل أداة ق 

 العد

  عدد اليستخدم الطفل كلمة 

 يعد الطفل األشياء بإعطاء رقم واحد لكل شيء 

  عشر أشياء إلىويستجيب لطلب بالعد من خمسة يعد الطفل 

 يعد الطفل أحد عشر أو أكثر من األشياء ويستخدم الرقم األخير ليذكر العدد الكلي 

 منهما من األشياء ويحدد المجموعة األكبر يعد الطفل مجموعتين. 

 تحديد الوضع واالتجاه

 ع األشياء وفق ما يطلب منه صنيحرك الطفل وي 

 يستخدم الطفل كلمة تدل على وضع 

 يستخدم الطفل كلمة تدل على اتجاه 

 يستخدم الطفل كلمة تدل على مسافة 

  أثناااء قااراءة الخريطااة، يسااتخدم الطفاال كلمااات تاادل علااى الوضااع

 تجاه والمسافةواال

 تحديد التسلسل والتغير والظرفية

 يتوقع الطفل الحدث التالي بالترتيب 

 متسلسلة ايصف الطفل أحداث 

 يصف الطفل التغير بشيء أو وضع ما 

 يقارن الطفل المقاييس واألوقات لحدثين 

 بسبب شيء ما اتغيرأو  ايفسر الطفل حدث. 

 تحديد المواد والخصائص

 ايحدد الطفل خاصية شيء م 

 



  منها شيء ما التي صنعيحدد الطفل المادة 

 يحدد الطفل جزء من شيء والكل منه 

  خصائصها إلىيختار الطفل مادة استنادا 

  ما شيئايرقم الطفل أجزاء أو سمات 

 تحديد األشياء الطبيعية والحية

  ما أو مادة طبيعية شيئايسمي الطفل 

  يقوم الطفل بعمل لمساعدة النباتات أو الحيوانات 

 أو غير حي انف الطفل شيء ما على أنه حييص 

  لهذا التغير السبب المحتمليحدد و( في مادة أو في البيئة ) ما  اتغيريحدد الطفل 

 المادة الطبيعية يطفل ما هو الشيء الطبيعي أو ما هيحدد ال 
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 شكر وتقدير

لمساهمة العديد من الزمالء داخل وخارج مؤسسة هاي سكوب في مراجعة وتدقيق نظرا 

 .سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

هاي سكوب والمستشارين الميدانيين الذين بذلوا ودعموا  الشكر لموظفيجزيل نتوجه ب

عمل المراجعة والذي شمل أعضاء من مختلف األقسام في  وكذلك لفريقهذه الجهود، 

هاي سكوب، على إعادة بناء حزمة سجل مراقبة الطفل، والذي نتج عنها تدابير شاملة 

شارلز هومان كما نشكر . كرةوأكثر دقة تتناسب والحاجات الحالية في ميدان الطفولة المب

وتيدجوركيوز وجين مونتي وكارول ماركلي من قسم البحوث في الفريق، وماري هومان 

 إلىوشانون لوكهارت وبيث مارشال وسو جينسلي من قسم الطفولة المبكرة، إضافة 

الين جريفين،  نشكرفيليس ويكارت وكارن سويرز من قسم التعلم من خالل الحركة، كما 

 مستقل، على ترميز بعض البيانات، متعاقد 

لبحوث ماريديالكامب وهيزر فوكس وداون هاري مساعدي ا عملل نعبر عن جل تقديرناكما 

أضاف أعضاء التحرير في هاي سكوب نانسي بريكمان  حيثعلى تحليل البيانات، جان 

 .والين تيلور وهولي بارتون وباتي ماكدونالد، قيمة عظيمة لفريق المراجعة

رص المتساوية لخدمات الموظفين واألطفال من لجنة الف إلىكما نتوجه بالشكر والعرفان 

بلدة سانت كلير في بورت هورن في ميتشيغن، لتقديمهم بيانات سجل األطفال في 

كما نخص بالشكر ميليندا جونسون مديرة . مراقبة األطفال وللدراسات الصحيحة والمعتمدة

 .يمية شارون هاردي ونانسي ستوكليلهيد ستارت والمنسقة التعلا

شوينهارت، مدراء . نيل ولورانس ج. بولي ب

مشروع سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل 

 المدرسة
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 مقدمة

سنوات في دور الحضانة،  8-0من األطفال بين عمر % 96، كان ما يقدر بـ8808في عام 

، ما يعادل 8888أكثر، وبحلول عام ومنذ ذلك الوقت، قد تضاعف هذا الرقم لثالثة أضعاف أو 

سنوات قد سجلوا في إحدى دور الحضانة  8-0مارهم بين عمن األطفال الذين تتراوح أ% 06

قبل المدرسة وحضانات  مراكز رعاية الطفل وبرنامج هيد ستارت ومراكز مرحلة ما: التالية

، 9669ورتون وبومان، ه)قبل الروضات، أو أنواع أخرى من برامج الطفولة المبكرة  ومراكز ما

 (.9.ص

 االهتمامعندما تزداد التسجيالت في برامج ما قبل المدرسة، يزداد  ،وبشكل طبيعي

بتقييم الطفل في مستوى الطفولة المبكرة، وينبع هذا االهتمام جزئياً من تزايد الوعي 

متحمس )يرتقرالبين كما ي. ور الذي تلعبه في تعلم األطفالللدور الحاسم لتلك البرامج والد

 06من المجلس الوطني للبحوث أن  الصادر( تعليم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة: للتعلم

هم متعلمون ذوي سنوات  8-0 عمربين  "عاماً من بحوث تطور الطفل أقرت أن األطفال 

 ميتهبجاهزقدرات تفوق الخيال واكتسابهم المهارات اللغوية والرياضية وغيرها ذو صلة 

" بالخبرات التنموية والتعليمية خالل تلك السنوات( وهي قابلة للتحسن)ة لمرحلة المدرس

وقد فهم الدور التعليمي الهام لبرامج الطفولة (. 0. ، ص9669مقتبس عن هورتون وبومان، )

وتشير دراسة مرحلة . المبكرة من الدراسات الخاصة بتأثيره على األطفال الذين في خطر

األجل لهاي سكوب وغيرها من البحوث المشابهة، أن البرامج قبل المدرسة بيري طويلة  ما

تساهم في منع المشاكل التعلمية والصعوبات  ،عالية الجودة لمرحلة ما قبل المدرسة

وقد . في خطر، كما تزيد من فرص نجاحهم في المدرسةالذين االجتماعية لألطفال 

الواقعية التالية لتوضيح  اتاإلحصاء( 0. ، ص9669)استخدمت كارول هورتن وباربرا بومان 

مليون في عام  88% )80ألن ما يقارب : " في خطرالذين أهمية هذه البرامج لألطفال 

منهم ذوي احتياجات خاصة، تعمل برامج % 4من أطفال أمريكا يعيشون في فقر و( 9666

يمكن  وال." الطفولة المبكرة المقتصدة في خدمة المحور الهام للتغيير االجتماعي االيجابي

 .للبرامج أن تواجه هذا التحدي بدون تقييم لتطور األطفال بدقة وشمولية

سنوات لهاي سكوب، للمرة  0 إلى 9،8ن وقد ظهر برنامج سجل مراقبة األطفال لألعمار بي

رغم ظهور طبعات مبكرة من هذه األداة لبرامج الطفولة المبكرة . 8889األولى في عام 

في برامج تطور لتستخدم  8889باستخدام منهاج هاي سكوب، وقد تم تصميم طبعة 

الى اقبة ألداة تقييم تستند على المرترجع جذور تطوير هاي سكوب هذا و. الطفولة المبكرة

 تنميةرغبة مجتمع الطفولة المبكرة بوجود أداة تقييم موثوق بها من أجل استخدامها في 

المتقدمة وبرامج  الهيد ستارتلطفولة المبكرة، بما في ذلك مراكز ما قبل المدرسة وبرامج ا

من  وقد شعر العديد. مراكز العناية النهارية ومنازل العناية النهاريةووصفوف ما قبل الروضة 

أداة تقييم يمكن استخدامها كجزء من روتين  إلىتربويي الطفولة المبكرة أنهم بحاجة 

ومن . لتقييمالطفل اليومي وبدون إخراج الطفل من صفه كما هي الحال مع معظم أدوات ا

نب الرئيسية أراد التربويين أداة تتسع لكافة الجوافقد  ،األمور الهامة أيضاً، محتوى التقييم

عالية الجودة لألطفال الصغار، ولكن كانت األدوات المتاحة تعنى ببعض المتبعة في البرامج 
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على سبيل المثال، ) .فحسب ،الجوانب

أو تعنى ( التطور اللغوي وتعلم األحرف

بجوانب النقص والمشاكل بشكل 

 .رئيسي

وتلك هي نقاط التقييم التي أثارت اهتمام 

ا بهذه الطبعة ههاي سكوب وعبرت عن

الجديدة من سجل مراقبة الطفل لمرحلة 

، أجرى 9668وفي عام . ما قبل المدرسة

من القادة  98معهد اريكسون مسح لـ 

. الوطنيين في حقل الطفولة المبكرة

أهم عناصر بوطرح المسح أسئلة تتعلق 

أداة التقييم لبرامج الطفولة المبكرة برأي 

بشكل  أولئك القادة، واتفق المستجيبين

عام على أن االختبارات المعيارية 

يجب " وأنها " غير ذي أهمية" التقليدية 

" أال تستخدم في برامج ما قبل المدرسة

وأشار (. 86. ، ص9669هورتون وبومان، )

" المسح أيضاً أن غالبية القادة الوطنيين 

يعتبرون أن وجود نموذج لمنهاج مرتبط 

بشكل مباشر بتقييم مهارات الطفل 

" عرفته هو أهم عنصر بنظام التقييموم

ووفق عينة المسح، قد أسئ ( . 0. ص)

على . " فهم هذه الحاجة في هذا الحقل

الرغم من التزايد الملحوظ بمعرفة 

ممارسات النمو المناسبة، إال أن هنالك 

نقص واسع في فهم أن التقييم يجب أن 

يفهم كنظام شامل مرتبط بالمنهاج 

والمصادر ومدعم باالستراتيجيات 

 (.0. ص" )المناسبة

 إلىأن كافة األطفال بحاجة  وبما أن

تقييمات وبإمكانهم االستفادة منها في 

تحديد المدى الكامل لقدراتهم التنموية، 

مقارنة بالتقييمات المقتصرة على 

التقليدية أو لجوانب  األكاديميةالجوانب 

مثل تلك اآلليات ف. اإلعاقاتالصعوبات أو 

معنى هام إذا أجريت من قبل  البناءة تأخذ

المعلمين الذين يسجلون بشكل اعتيادي 

مالحظاتهم عن األطفال كجزء من العملية 

اليومية في دعم األطفال واالهتمام بهم 

وال تعتبر االختبارات . واللعب معهم

التقليدية المعيارية في صفوف ما قبل 

المدرسة، بديال للمراقبة المتنوعة 

على إطار عمل والمنتظمة المبنية 

تنظيمي يحدد مستويات النمو ويقدم 

 .قاعدة تسجيل مناسبة

وقد صمم سجل هاي سكوب لمراقبة 

أطفال مرحلة ما قبل المدرسة بمثابة أداة 

تقييم شاملة ومرتبطة بالمنهاج في برامج 

كما تم مراجعة الطبعة . الطفولة المبكرة

مزيدا من المعنى الثانية إلعطاء التقييم 

ومن . الطفولة المبكرة لتربوي والفائدة

أقسام  ، ظهرتواإلضافاتبين التغييرات 

اءة موسعة لتقييم األسس اللغوية و القر

 إلى، إضافة والكتابة والرياضيات والعلوم

دليل المعلم الذي يقدم أفكار لألنشطة 

سجل  بنودالصفية المرتبطة مباشرة ب

المصادر  تلكوباستخدام . مراقبة الطفل

امج تقييم تطيع كادر البرنوغيرها، يس

يستخدم كما  ،تطور األطفال بشمولية

النتائج لتحسين برنامجهم وتعزيز التقارير 

 .لآلخرينالمعلوماتية التي يقدمونها 
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 الفصل ا
 الفصل األول

حول سجل مراقبة الطفل 

 المدرسةلمرحلة ما قبل 

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل 

 علىالمدرسة، أداة تقييم تستند 

 المراقبة

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل إن 

هو أداة مراقبة تقدم تقييم  المدرسة

شامل وتنظيمي للبرامج التي تعنى 

كما . سنوات 0 إلى 9,8باألطفال بين 

تقديم صورة دقيقة عن تطور  إلىتهدف 

أن أداة التقييم عالية  وبماالطفل وقدراته، 

الجودة يجب أن تمتلك أربعة عناصر 

مناسبة للتطور أن تكون هامة، وهي 

. وصالحة وصديقة للمستخدم ةوموثوق

سجل مراقبة الطفل لمرحلة عمل لذلك، 

هذه  على تلبية ما قبل المدرسة

لتقدم المتطلبات فهو مناسب للتطور وا

وثانياً بسبب اتساع محتواه  ،اليوم العادي مراقبات إلىمن ناحيتين ، األولى ألنه يستند 

 إلىإضافة . كافة نواحي نمو الطفل إلىالعادية  اإلدراكما وراء مهارات  إلىحيث أنه يمتد 

وأخيراً، هو برنامج صديق . أنه موثوق وصالح، ويدعم هذا البحث المرفق في الملحق أ

لتغيير روتين  الحاجة أنه للمستخدم، فليس من الضروري إحضار خبير خارجي إلدارته كما

 .جزء منه أيالبرنامج أو 

المسؤول عن تنفيذ البرنامج بورشة عمل الكادر وتوصي هاي سكوب بشدة أن يلتحق 

وليس هنالك (. ويوم ثالث ألولئك الذين يستخدمون الطبعة االلكترونية. )يبية لمدة يومينتدر

فإن أي عضو في الكادر على اتصال منتظم باألطفال، . ضرورة لتدريب أخر أو شهادة خاصة

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما باستطاعته استخدام  ،بصرف النظر عن شهادته العلمية

سجل مراقبة ع األهالي واألسر على المساهمة بعملية تقييم كما نشج. قبل المدرسة

 وبالنسبة للمعلمين، أهم سمة لسجل( 88انظر الصفحة ) الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

هي أنه يوفر فرصة الحصول على معلومات قيمة  مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

 .عن تطور األطفال بشكل عام، وعن كل طفل بشكل مستقل
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ما الجديد في الطبعة المنقحة 

لسجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل 

 المدرسة

لمراجعة  وعلى الرغم من أن الجهود

البرنامج قد استمدت باألصل من الحاجة 

العامة لتحديث أداة تعود لما قبل عشر 

سنوات، لكن كادر مشروع هاي سكوب 

. لديه بضعة أهداف محددة ضمن خطته

ومن أهمها إطالق إطار عمل نتائج طفل 

لخدمات  األمريكيةالدائرة ) الهيد ستارت 

 وقد رأينا أنه من(. 9666، واإلنسانالصحة 

اجل االستمرار بتلبية متطلبات برامج هيد 

سجل مراقبة ستارت، يتوجب على 

أن  الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

يعكس بعض التغييرات بالتركيز الموجود 

وكانت األقسام . في نتائج إطار العمل

المنتدبة تشريعياً من نتائج إطار العمل 

 إرسالالتي تركز بشكل كبير على ضرورة 

الروضات بأسس قراءة وكتابة  إلى لاألطفا

مسبقة، من األهمية بمكان لنا لكي 

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما نراجع 

أما الهدف الثاني لمراجعة . قبل المدرسة

البرنامج كان استجابة لمئات 

المستخدمين الذين أرادوا رؤية رابطة أكثر 

وضوحا بين الخبرات الرئيسية لبرنامج 

رنامج ب وبنودهاي سكوب ومستويات 

سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل 

ونعني بالخبرات مجموعة )، المدرسة

األنشطة العامة في النواحي األساسية 

عمل  إطارمن تطور الطفل، وهي أساس 

لمزيد من  4. انظر ص. منهاج هاي سكوب

 (.المعلومات حول الخبرات الرئيسية

بنود ومستويات وعند االطالع على فئات و

سجل مراقبة عة الثانية من أداة بالط

، نالحظ الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

 :التغييرات التالية

  سجل مراقبة الطفلبينما يتألف 

المبادرة ) من الفئات الستة ذاتها 

 والتمثيلوالعالقات االجتماعية 

، والموسيقى، الحركة اإلبداعي

 إلىاللغة والكتابة والقراءة إضافة 

،  بند 09هنالك ( الرياضيات والعلوم

سجل بحوالي الضعف عن  تزيد

 .8889في عام  مراقبة الطفل

  رغم أن كافة الفئات خضعت لبعض

التغيير، إال أن التغييرات الهامة 

كانت بفئات اللغة والكتابة والقراءة 

وفي الرياضيات والعلوم، حيث 

تمت مراجعة وتوسعة هذه الفئات 

الكتابة لتقيس بدقة قدرات 

ومنطقية  والقراءة المبكرة

الرياضيات وأسس العلوم وتشكل 

مع مراعاة إعادة . نصف األداة اآلن

تسمية فئات الرياضيات والعلوم 

فقد كانت المنطق والرياضيات في 

 .الطبعة السابقة

  سجل مراقبة اختالف محتوى

، الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

مع المحافظة على جوهر عملية 

وهو تسجيل  قبة الطفلسجل مرا

م للروتين اليومي وسجل المعل

وقد صمم المحتوى  .الحكايات

يقلل من  بحيثالجديد 

المصطلحات المهنية والخطوات 

غير الضرورية  ويوفر في حزمة 

واحدة المواد المطلوبة للتقييم 

سجل مراقبة المستند على 

ومن . وتخطيط المعلم الطفل

مي الدليل التعلي ،العناصر الجديدة

تخطيط أنشطة األطفال : ماذا بعد)

سجل مراقبة حول مالحظات 

 الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة
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، وهذا العنصر ( انظر المقابل)

يسهل على كادر الصف تخطيط 

التجارب اليومية المرتبطة 

باالحتياجات التطورية العقلية 

للطفل كما حددت في مالحظات 

 .يوما بيوم سجل مراقبة الطفل

 

 الدليلحول هذا 

لقد صمم هذا الدليل لمعلمي األطفال 

في المرحلة المبكرة ولكادر البرنامج 

سجل الذين يستخدمون نظام تقييم 

. مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

سجل ويصف القسم الثاني عناصر حزمة 

 مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

 والمنتجاتالجديدة والطبعات األخرى 

ومن أجل تفهم أعمق . خرىالمساعدة األ

، يبحث ما سجل مراقبة الطفللمنطقية 

تبقى من هذا الفصل في ميزات التقييم 

المستند على المراقبة و إطار عمل تطور 

سجل مراقبة الطفل الذي هو أساس 

، وكذلك كيفية تناسب تقييم الطفل

مع منهج تطور  سجل مراقبة الطفل

بينما . الطفل وتعليم الطفولة المبكرة

 تقييميفسر الفصل الثاني كيفية إجراء 

وجمع وبناء  سجل مراقبة الطفل

سجل مالحظات عن الطفل من أجل 

، وكتابة المالحظات مراقبة الطفل

وتعيين مستويات  والملفاتالقصصية 

من أجل  لسجل مراقبة الطفلالتطور 

القصص، وتعبئة نماذج التقارير والملخصات 

سجل  وأخيرا التواصل حول نتائج للسجل

ويعنى الفصل . مع األسر مراقبة الطفل

سئلة لأل مختارةالثالث بتقديم أجوبة 

سجل مراقبة الطفل المتكررة حول 

وتشمل . لمرحلة ما قبل المدرسة

 ةوموثوق صالحةالمالحق نتائج دراسات 

مع نموذج عن تقرير  سجل مراقبة الطفلل

العائلة وأخيرا، نموذج لخطة يومية 

سجل مراقبة مستمدة من مالحظات 

 .الطفل

محتويات حزمة سجل مراقبة الطفل 

 لمرحلة ما قبل المدرسة

سجل مراقبة العناصر التالية لحزمة  توفر

كافة  الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة

لالزمة لتقييم صف ما قبل المواد ا

طفال لثالث مرات  98مؤلف من ، المدرسة

 :في السنة

  يوضح هذا : دليل المستخدم

سجل مراقبة الكتيب األسباب وراء 

 الطفل

لمرحلة 

ما قبل 

المدرسة

، ويصف 

دراسات 

الصالحية 

والموثوق

ية الخاصة باألداة، وربما أهم 

نقطة هي شرح طريقة استخدام 

كل عنصر ، ورغم أن هذا الدليل 

يقدم التعليمات خطوة بخطوة من 

،  سجل مراقبة الطفلأجل عملية 

إال أنه ليس بديال  عن تدريب 

الذي توصي  سجل مراقبة الطفل

به هاي سكوب لجميع 

المستخدمين ألول مرة، يوجد 

دليل مستخدم واحد في كل 

 سجل مراقبة الطفلحزمة من 

 .لمرحلة ما قبل المدرسة

 ويحتوي هذا الكتيب : المراقبة بنود

سجل مراقبة أداة تقييم  على
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 لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل

الفعلية ، إضافة الى مادة 

توضيحية تصف وتوضح كل من 

لسجل مراقبة الفئات الستة 

والمستويات  09 بنودوال الطفل

من أجل . بندالخمسة تحت كل 

توجيه 

أولئك 

الذين 

يتمون 

سجل 

مراقبة 

 الطفل

لتقرير 

 سجل مراقبة الطفلمن  بندأي 

ة من وأي مستوى يعين لكل قص

طفل، ويوضح شرح كل ال قصص

على األقل مثاليين للتصرف  بند

وتحتوي . المثالي لكل مستوى

 بنودكل حزمة على نسختين من 

 .المراقبة

 تخطيط أنشطة : ماذا بعد ذلك

سجل  مالحظاتلألطفال حول 

 مراقبة الطفل

صمم هذا الكتيب لمساعدة  لقد

المعلمين على وضع مالحظات 

الخاصة بكل  سجل مراقبة الطفل

طفل من أجل 

العمل على 

االستراتيجيات 

والخبرات 

واألنشطة 

المستمرة من 

أجل دعم تطور 

وبعد . الطفل

أن يسجل المعلم ويبحث ويضع 

القصص حول األطفال في صفهم، 

باستطاعتهم استخدام هذا 

الكتيب بشكل يومي من أجل 

تخطيط وسائل لدعم مستوى 

. التطور لكل طفل على حدى

عنصر موجود للمرة األولى وهذا ال

. سجل مراقبة الطفلفي حزمة 

وكل حزمة تحتوي على نسخة 

 .من ماذا بعد ذلك

 لقد صمم: كتيب قصص الطفل 

 كتيب النماذج هذا لتسجيل قصص

 الطفل وهي مالحظات قصيرة

يكتبها المعلم عن السلوكيات 

. انظر ص)الهامة في تطور الطفل 

ويوجد مساحة لكتابة (. 80-98

هذه القصص المتعددة لكل فئة 

وقد . سجل مراقبة الطفلمن 

صمم النموذج لتشجيع 

المستخدمين على تأريخ 

. وتسجيل كل قصة عند تسجيلها

مما 

يوفر 

سجل 

مست

مر 

سهل 

االس

 تعانة

 به

عند 

الحاج

. ارير صفية وفرديةتق إلىة 

كتيب  98وتحتوي كل حزمة على 

كتيب لكل طفل في  أيقصصي 

 .الصف
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  معلومات عن الطفل وملخص

: عن تطوره

هذا  يوفر

النموذج 

موقع 

مناسب 

لتلخيص 

وترتيب 

المعلومات 

الهامة عن كل طفل، كما يوفر 

مساحة خاصة لوضع النتائج 

أو المتعددة عن واحد أو اثنين 

لمرحلة ما  مراقبة سجالتثالثة 

ويوجد في كل . قبل المدرسة

 .تلخيص نموذج 98حزمة 

 يتيح هذا : ن الصفموجز ع

النموذج للمستخدمين تلخيص 

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلنتائج 

لكامل  ما قبل المدرسة

مجموعتهم وحتى ثالثة إدارات 

كما يوفر . سجل مراقبة الطفلمن 

هذا النموذج مساحة خاصة 

مجموعات من لتسجيل ثالثة 

العالمات لكل من الستة فئات 

لكل  سجل مراقبة الطفلالخاصة ب

وهنالك . طفل في الغرفة الصفية

مساحة أيضاً مخصصة لمتوسط 

العالمات والتي تلخص نتائج 

المجموعة لكل فئة ولكل إدارة 

مما . سجل مراقبة الطفلفي 

مكن المستخدمين من توثيق 

النمو لكامل المجموعة من الوهلة 

سجل ألولى التي يتمون فيها ا

مرحلة ما قبل المدرسة ل المراقبة

وتشمل الحزمة . أحدث إدارة إلى

 .واحد لملخص الصف انموذج

 هذا النموذج يقدم: تقرير العائلة 

 الفرصة للتواصل معلألهالي 

أطفالهم والتي من الممكن 

مناقشتها في اجتماعات األهالي 

كما . أو في الزيارات المنزلية

يستخدم هذا النموذج كإطار عمل 

سلوكيات لتمثيل معلومات حول 

ويوجد . التطور الهامة عند الطفل

مساحة فارغة لتقديم ملخص عن 

سلوك الطفل في كل فئة من 

متبوعة  سجل مراقبة الطفل

من المالحظات )ة بأمثلة موجز

عن سلوك ( القصصية للمعلم

كما يوجد . الطفل في تلك الفئة

مساحة أخرى للمعلمين أو 

األهالي لتسجيل المالحظات 

مراقبة  إلىحول الطفل استنادا 

األهالي لسلوك طفلهم في 

وتحتوي الحزمة عل . المنزل

نموذج تقارير  86مجموعة من 

ويشمل الملحق ج مثال . لألهالي

معبئة من نموذج تقرير  عن صفحة

 .األهالي

 يوضح هذا : دليل األهالي

الكتيب 

هية ما

سجل 

مراقبة 

 الطفل

ويدعو 

 إلىاألهالي 

المشاركة 

في عملية التقييم بتسجيل 

سجل  إلىالقصص استنادا 

كما يشتمل على  .مراقبة الطفل

رسم بياني للنمو بنفس تسلسل 

سجل ومستويات النمو في  بنود
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 بنود، ولكن بدون مراقبة الطفل

. األحرف وأرقام المستويات

دليل  98وتشتمل الحزمة على 

 .لألهالي

  سجل مراقبة الطفلملصق :

تحتوي الحزمة على ملصق 

 لسجل مراقبة الطفلحائطي كبير 

، تظهر ةما قبل المدرسلمرحلة 

االثنين  بنودفيه الفئات الستة وال

 .وثالثين

 ملصق الخبرات الرئيسية: 

وتشتمل الحزمة على ملصق 

حائطي 

كبير 

لخبرات 

هاي 

سكوب 

لمرحلة ما 

 .قبل المدرسة

 وهذا  :ملصق المكتب الكامل

ملصق بحجم المكتب والذي 

يطوى على شكل خيمة لسهولة 

ويظهر الملصق . االستخدام

العناصر الرئيسة لنظام هاي 

والغطاء الخارجي للخيمة . سكوب

سجل  بنوديحتوي على فئات و

لمرحلة ما قبل  ة الطفلمراقب

المدرسة على إحدى الجهات، 

وعلى الجهة األخرى الخبرات 

الرئيسة لهاي سكوب، ويفتح 

سجل داخل الخيمة لعرض كامل 

لمرحلة ما قبل  مراقبة الطفل

 09 البنود المدرسة بما في ذلك

، بندوالمستويات الخمسة لكل 

وتشتمل كل حزمة على ملصقين 

 .للمكتب

  سجل مراقبة عالقات فئات

بإمكانك استخدام تلك  :الطفل

 بنودالعالقات المرمزة لتنظيم 

سجل مراقبة المراقبة وفق فئات 

، وتحتوي كل حزمة على الطفل

 .مجموعتين من ست عالقات

سجل مراقبة وتتوفر كامل مكونات حزم 

لمرحلة ما قبل المدرسة بشكل  الطفل

 .منفصل

طبعة القرص 

لسجل المدموج 

 مراقبة الطفل في

مرحلة ما قبل 

 المدرسة

سجل ل( 9660)وهي طبعة حاسوبية 

. لمرحلة ما قبل المدرسة مراقبة الطفل

حيث يمكن هذا البرنامج المعلم من 

م حاسوبه لتسجيل وتخزين استخدا

عن نمو الطفل ومن أجل  مالحظاته

 إلىحساب العالمات والتقارير استنادا 

 .تلك المعلومات

هذا البرنامج الحاسوبي عن يتميز و

. النماذج الورقية بعدة سمات مساعدة

فمن السهل تحديث وتغيير أجزاء من 

وعند . المعلومات المسجلة في الملفات

توفر معلومات جديدة أو تعديل على 

المعلومات المخزنة في األصل في 

البرنامج، يدخل المستخدم المعلومات 

لمرة واحدة، ومن ثم يحدث البرنامج 

لمعلومات والرسومات البيانية والتقارير ا

وهذا بدوره يقلل من وقت .أوتوماتيكيا

مراجعة السجالت للتقييم والتخطيط 

والتقييم الذاتي وكتابة التقارير، حيث 

يعمل هذا البرنامج على استحضار 

 .المعلومات بسرعة وبالترتيب المطلوب
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ومن السمات األخرى لهذا البرنامج، 

سجل وتحليل تقديرات قدرته على تجميع 

ولكل طفل على  ةللمجموع مراقبة الطفل

. حدى ومن ثم يرتب النتائج بيانيا وتقريريا

وهذه السمة ذات أهمية بشكل خاص 

عند استخدام برامج الهيد ستارت أو 

برامج الطفولة المبكرة لصندوق الدولة 

الالزمة لتقديم التقارير مرة أو أكثر في 

إطار خاص أو  يالنمو فالسنة مما يصور 

 .ضمن مجموعة التشريعات

، مراسل نتائج سجل مراقبة الطفل

 الهيد ستارت

سجل وهو برنامج حاسوبي خاص ب

، ومفيد لبرامج الهيد ستارت مراقبة الطفل

سجل مراقبة وهذا البرنامج يترجم بيانات 

على شكل تقارير نتائج الهيد  الطفل

كما ينتج الرسومات البيانية التي . ستارت

ل تقدم الطفل خالل العام في كل تمث

مجاالت الهيد ستارت للعناصر والمؤشرات 

كما يمكن استخدام مراسل . المطلوبة

النتائج مع الطبعات الورقية أو الحاسوبية 

ما  سجل مراقبة الطفل لمرحلةلبرنامج 

ولمزيد من المعلومات . )قبل المدرسة

في  سجل مراقبة الطفلحول استخدام 

 (88. الهيد ستارت،انظر ص

 شبكة هاي سكوبموقع 

سجل مراقبة وتقع ضمن خيارات استخدام 

لمرحلة ما قبل المدرسة على الموقع  الطفل

Highscope.net  . وهذا الموقع الحديد يبث

عملية جمع وتفسير وتقرير المعلومات حول 

نمو الطفل كما يزود العائالت بوسيلة 

 ويعمل ،هذا .طفلهمللمشاركة في تقييم 

 علىالمربيين لمرحلة ما قبل المدرسة 

تبسيط وترتيب عملية تقييم الطفل وذلك 

مجموعة األطفال الخاصة كل فريق لبتسجيل 

على موقع شبكة الهاي سكوب ومن ثم  به

. على الشبكة األطفالعالمات  إدخال

يمكن استخراج وباستخدام هذه البيانات، 

تقدم كل الخاصة ب من الموقع التقارير الفردية

فيما يلي بعض التقارير التي وطفل وكل صف، 

 :يمكن استخالصها

 ملخص عن  يوه: فوالكش تقارير

 كشف عالمات الطفل لكل مدة زمنية

 وهو رسم بياني يظهر : لنموملف ا

طفل في كل فئة ولكل مدة كل تطور 

 زمنية

 وهي سجل الموقع : الصحيفة

تواصل بين المعلمين  ووسيلة

إمكانية الدخول للعائالت )واألهالي 

وتحتوي (. هي إحدى ميزات الموقع

ارة عن الصحيفة على قصص مخت

 أنشطة الطفل مثل الرسومات

ونماذج الكتابة، جميعها  واألعمال

منسوخة ومتاحة على الموقع في 

 .الصحيفة

 وهي تلخص مهارات : تقارير الفئة

سبة الطفل مع األنشطة المنا

المصممة بوضوح لدعم المستويات 

 .المختلفة لتطور كل طفل

 وتلخص تقدم : التقارير العائلية

الطفل في المجاالت الرئيسية 

 .اآلخرينللعائلة وألعضاء األسرة 

لفات وتحفظ كافة البيانات والتقارير في م

 .فردية سرية لكل صف ولكل طفل

كتروني ميزات كما يشمل الموقع االل

وفي هذا . الهيد ستارتخاصة لكادر 

 :يلي الموقع، توفر برامج الهيد ستارت ما

 التقارير على مستويات  إنتاج

 الصف والموقع والبرنامج
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  تعرض نتائج التقييمات من الفئات

الحقول الثمانية  إلىالستة إضافة 

والعناصر الثالثة عشر المتفق 

ضمن  المؤشراتعليها وكذلك 

إطار نتائج الطفل في الهيد 

 ستارات

 تعرض النمو لكل مدة زمنية 

  تحلل نتائج الهيد ستارات عبر

 بيانات إحصائية للسكان

توفر ومن السمات األخرى على الموقع، 

 وإستراتيجيةنشاط  966مخزن مؤلف من 

سجل مراقبة ومستويات  بنودتلبي 

من ما يساعد المعلمين واألهالي . الطفل

يط تجارب صفية أو منزلية من على تخط

. أجل دعم مستوى تطور الطفل الحالي

المعلمين استخدام البرنامج  وبإمكان

لترتيب األنشطة ضمن عدة خبرات وفئات 

سجل مراقبة رئيسية مختلفة من  بنودو

 .ما قبل المدرسة الطفل لمرحلة

ويتميز هذا الموقع أيضاً بمركز للمصادر 

من خالل يدعم تطور المعلمين المهني 

منظمة تفاعلية على الشبكة ومن خالل 

المقاالت المكتوبة وكادر الهاي سكوب 

وخبراء الطفولة المبكرة، وتربطها مع 

مواقع الطفولة المبكرة األخرى على 

 .الشبكة

هتمين بهذا الموقع أو نشجع هؤالء الم

على تصفح الموقع ، من خالل الفضوليين 

ا، كما أن الفترة التجريبية لمدة ثالثين يوم

هنالك جولة خاصة لألهالي تتيح لهم 

سجل مراقبة تعلم المزيد عن منافع موقع 

 .الطفل

عمل تطور الطفل لنظام  إطارفهم 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفل

 المدرسة

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفليرتبط 

المدرسة بشكل وثيق مع خبرات هاي 

سكوب الرئيسية لمرحلة ما قبل 

المدرسة، وفق ما تقوله ماري هومان 

وديفيد ويكارت، مؤلفي كتيب هاي 

قبل المدرسة  سكوب لمعلمي مرحلة ما

وتعليم األطفال الصغار وممارسات التعلم 

النشط في برامج مرحلة ما قبل المدرسة 

، وتصف الخبرات (9669)طفل والعناية بال

الرئيسية عناصر التعلم المبكر وتطور 

 86األطفال بعمر ما قبل المدرسة ضمن 

فئات عامة لتطور الطفل، وهي المبادرة 

والعالقات االجتماعية والتمثيل المبدع ، 

، اللغة والقراءة والموسيقىالحركة 

والكتابة والتسنين واألرقام والمكان 

هومان وييكارت وقد وصفت . والزمان

ات الرئيسية على النحو أهمية الخبر

تصف الخبرات الرئيسية ما يفعله : "التالي

األطفال الصغار وكيف يدركون العالم من 

ودور ... حولهم والتجارب المهمة لتطورهم

أثناء  نالبالغي إرشادالخبرات الرئيسية في 

مراقبتهم ودعمهم وتخطيطهم ألنشطة 

ية التطور صالح يقيماألطفال، كما 

 (.980. ص" )لممارسات الطفولة المبكرة

عمل التطور للخبرات  إطاراستخدام عند و

 سجل مراقبة الطفلالرئيسية، يركز 

مرحلة ما قبل المدرسة على تطور ل

 سنتين وخمس أشهرالطفل من عمر 

 بند 09وتتألف من . ست سنوات إلى

ضمن ست فئات وهي المبادرة والعالقات 

، الحركة اإلبداعياالجتماعية والتمثيل 

، واللغة والقراءة والكتابة والموسيقى

الرياضيات والعلوم، وهي  إلىإضافة 
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لخبرات الرئيسية اتتماشى تماما معا 

لهاي سكوب، رغم أن فئات تلك األخيرة 

ففئتي الرياضيات والعلوم تماثال ) أكثر 

 عدادواأل والتسلسلتصنيف فئات ال

على الرغم من اختالف ( والمكان والزمان

الخبرات الرئيسية بالكلمات ومستوى 

تصميمها  إلىالتفاصيل ويعود ذلك 

سجل مراقبة ألغراض مختلفة ، إال أن 

مصمم لغرض تقييم المراقبة بينما  الطفل

صممت الخبرات الرئيسية كدليل لمراقبة 

 .ودعم نموهم األطفال

وعدد من  ،بند 09 موضوعتحت كل ويدرج 

 لذلكالطفل  بيانات تصف مستوى تطورال

ويتدرج مدى ارتباط السلوك بكل . بندال

 األكثر( 8) إلىالبسيط ( 8)مستوى من 

وبناءا على مراقبات الطفل، يختار .  تعقيدا

والذي يمثل  بندالمراقب البيان وفق كل 

أعلى مستوى من خصائص السلوك عند 

نقاط  مثلت 09 بنودورغم أن ال. الطفل

لشاملة المتعددة، إال هامة ضمن الفئات ا

قائمة لم تستدرك كافة النقاط الهامة ال أن

 .في تلك الفئات

 المراقبة باالستناد إلىقضية التقييم 

تجري عملية جمع البيانات الستكمال 

لمرحلة ما  الطفل سجل مراقبةتقييم 

ع أو أشهر أثناء قبل المدرسة عبر أسابي

 ذلك وال يتطلب ،العاديروتين البرنامج 

وهذا . تغيير في برنامج الطفل اليومي

على شكل التي يختلف عن التقييمات 

اختبارات في أوقات محددة وفي حاالت 

 .مصطنعة جهزت لهذا الغرض من التقييم

قبل  ام سجل مراقبة الطفل لمرحلةيعد 

المدرسة نهج واقعي في التقييم ، حيث 

أنه يعكس افتراض أن األطفال يظهرون 

قدرات غير عادية ومذهلة لتعلم مهارات 

, جديدة في فترة قصيرة من الوقت نسبياً 

ولذلك، يتمكن المعلمين من دعم تطور 

عبر التركيز على  واألفكارحداث الطفل واأل

ما  ما يفعله الطفل بدال من التركيز على

وهذا . اآلن إلىهو غير قادر على فعله 

النوع من التقييم يتطلب من كادر البرنامج 

( على عكس المراقبة السلبية) مراقبة 

خالل برنامجه  وأعمالهسلوك الطفل 

ونعني  ،اليومي، وهي مراقبة ايجابية

أن المعلم يجعل من مراقبته  ،بذلك

للطفل عادة التفاعل معه وتسجيل 

أنشطته وسلوكه طوال  المالحظات حول

مقارنة بالمراقبة السلبية التي . ) اليوم

تلعب دور المرشد حيث تراقب المعلمة 

حركات الطفل لكي تتجنب الحوادث وفي 

حال وجدت أن الوضع أمن، فهي ال تعير 

 (انتباها لما يجري

أصدرت الجمعية الوطنية  8888وفي عام 

لتعليم األطفال الصغار وهي أكبر منظمة 

بالطفولة المبكرة في البلد،  تعنى

بالتعاون مع الجمعية الوطنية ألخصائي 

التربية  دوائرالطفولة المبكرة في 

والتعليم، مبادئ توجيهية تعرف التقييم 

عملية مراقبة وتسجيل وغيره " على أنه

 ،لعمل الطفل وكيفيته وثيقاتتالمن 

كقاعدة لمجموعة متنوعة من القرارات 

. ص" )التعليمية التي تؤثر على الطفل

نشر سنوات ومنذ طباعة  86وبعد (. 90

ما قبل  سجل مراقبة الطفل لمرحلة

المدرسة ألول مرة، أصبحت مراقبة 

مواطن القوة عند األطفال بديل منتشر 

ووسيلة مساعدة للتقييمات التقليدية 

عيوب ونواقص  الرسمية التي تركز على

وفي كتابهم لعام . ىاألولالطفل بالدرجة 

جودي  أشارت، "قوة المراقبة"  8888

 جابلون وايمي دومبرو ومارجو ديتشميلر،

"  ةأهمية مراقبة األطفال، قائل الى
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من  عالقة إنشاءتساعد المراقبة على 

خالل فردية الطفل بما في ذلك الحاالت 

م علال وأسلوبومواطن القوة والشخصية 

وبطريقة  (8.ص" )وطريقة التعبير المفضلة

مماثلة، استخدام أداة نموذجية لبرنامج 

تطور يستند على المراقبة لتقييم نمو 

 ،الطفل أثناء انخراطه بأنشطة متنوعة

ورة شاملة لتطور الطفل عبر يوفر ص

أداة تقييم توفر  أنها إلىإضافة  ،الوقت

صورة دقيقة ومفصلة لتطور الطفل تساعد 

لمعلم في تخطيط تجارب ممتازة للطفل ا

كما تزود األهالي بتاريخ غني عن تطور 

 .طفلهم

تخطيط التقييم المستند على 

 المراقبة

توفر عملية التقييم المستند على 

المراقبة للمعلم والمربي فرصة استخدام 

لتقييم تطور الغرفة  األطفالردود فعل 

كانت توفر فرص  إذاالصفية وفي ما 

واسعة من عدة نواحي من النمو 

واالجتماعي والفيزيائي  اإلدراكي

بمعنى أن األطفال هم أفضل . والعاطفي

الخبراء في تطورهم؛ فسلوكهم هو مؤشر 

 .المواد واألنشطة المناسبة

نوصي المعلمين أثناء وضعهم للخطة كما 

الصفية طرح األسئلة الثالث التالية على 

 :أنفسهم

 رأينا األطفال يفعلون اليوم؟ ماذا 

  به أفعالهم؟ تنبئناما الذي 

  مواد والتفاعل الكيف بإمكاننا توفير

لدعم لعبهم وتعلمهم  األطفالمع 

 غداً؟

تشجع هذه األسئلة الفريق التعليمي 

وتخطيط  األطفالعلى تحديد أفعال 

 .استراتيجيات المتابعة

مرحلة ما ل سجل مراقبة الطفلويعمل 

. ة على عملية التخطيط هذهقبل المدرس

 إلىوتقسم كل من الفئات الستة للتعلم 

من األحداث المراقبة لألطفال ما  مجموعة

ثالث سنوات،  إلىونصف سنتين بين عمر 

،  09 الـ سجل مراقبة الطفل بنودوهي 

وكل من هذه األفعال بدورها تتبع 

مستويات )بسلسلة من خمس حاالت 

كيف التي تصف ( سجل مراقبة الطفل

 إلىطور يتو يفسرهذا النوع من األفعال 

ويتيح هذا الوصف . أنواع من النضوج

الطفل  ياتوكلالتفصيلي المتسلسل لس

تقييم ممارساته الهامة، للمعلم 

التعليمية، وفي حال لم يالحظ أية أنواع 

معينة من السلوك في الغرفة الصفية، 

يعكس هذا أنه ربما تكون هنالك مواد أو 

يود إضافتها لتشجيع األطفال عب لفرص ل

أما . على توسيع أنشطتهم بتلك الطرق

سجل عندما يالحظ المعلم سلوك تقييم ب

استطاعته تخطيط يكون ب، مراقبة الطفل

استراتيجيات تعليم وخبرات تتيح لألطفال 

كما . صة تطوير القدرات الخاصة لديهمفر

لسجل مراقبة يوفر الدليل التعليمي 

نشطة أل مخطط (لكماذا بعد ذ) الطفل

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلاألطفال حول 

قبل المدرسة ومواد مناهج هاي  ما

، عدة اقتراحات الستخدام  األخرىسكوب 

مراقبة الطفل أثناء تخطيط األنشطة 

انظر الملحق د وهو نموذج عن . اليومية

سجل مع مراقبات تتالءم خطة يومية 

دا كما يوفر التقييم استنا. مراقبة الطفل

المراقبة وسيلة لتوضيح تطور الطفل  إلى

وبإمكان المعلم أن يجمع . عبر الوقت

معلومات عن كل طفل في الصف أثناء 
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سجل مراقبة برنامج العام، وباستخدام ال

رحلة ما قبل المدرسة كدليل، مل الطفل

فل في طتمكن من مراقبة تطور النسوف 

على  تقتصرت، بدال من أن عدة مجاال

سجل ، الملف الناتج ويوفر . واحد أو اثنين

شفاف وحيوي عن تطور الطفل والذي 

سيكون مفيداً في التخطيط والتواصل مع 

كما يوفر سجل قيم للنمو  ،بقية الكادر

 .كجزء من تاريخ الطفل

المراقبة  إلى ستنادباالالتقييم 

 ومهنة الطفولة المبكرة

غنى وتعقيد تطور األطفال بينما يؤكد 

المراقبة  الىالتقييم المستند  في ارالصغ

مرحلة ما في معلم العلى أهمية دور 

حيث يلعب . كمحترف ،قبل المدرسة

المعلمون وكادر الغرفة الصفية دور هام 

تقع على وكنتيجة لذلك  ،في حياة العائلة

من الجدير و. جمة اتمسؤولي عاتقهم

، كان ينظر قصير وقتقبل بالذكر أنه 

جلساء لألطفال  للمعلمين على أنهم

 .وليس كداعمين فعالين لتطور الطفل

ثبت تلك المواقف أن في الحقيقة، تو

هنالك الكثير من برامج الطفولة المبكرة ال 

تطلب من معلميها درجات أكاديمية أو 

باإلضافة . تطور الطفولة عنخلفية عملية 

 تقرالعديد من البرامج إما ال  أن إلى

 اأو ينقصهمية أنشطة تطوير الكادر بأه

ومع ذلك، إن استخدام . المصادر إلجرائها

أدوات التقييم المستندة على المراقبة 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفلمثل 

لمعلمين المدرسة تساعد المهنيين وا

حيث أن . لمرحلة ما قبل المدرسة

لسجل مراقبة االستخدام المتماسك 

من أجل تقييم وتقرير تطور الطفل  الطفل

 اآلخرينكما يساعد  ،يثقف المعلم والكادر

على التواصل مع برامج الطفولة المبكرة 

لفهم أهمية الدور المهني لمعلم مرحلة 

 .ما قبل المدرسة

التقييم المستند على المراقبة في 

الغرف الصفية متعددة الثقافات 

 واللغات

تزايد عدد في العشرين سنة الماضية، 

الثقافات المختلفة الموجودة في برامج 

ولم يعد من . الطفولة المبكرة في أمريكا

المستغرب أن تسمع المعلمين يتحدثون 

بلغات متعددة وتصل نسبة الحضارات ربما 

ستة أو سبعة حضارات مختلفة في  إلى

وقد تم التأكيد على . الغرفة الصفية

صفية بالتنوع في الغرفة ال اإلقرارأهمية 

وأصبح األمر حقيقة واقعة في كافة الغرف 

االهتمام  القتومن األمور التي . الصفية

روزماري  دعتهبالدرجة الثانية هي ما 

الثقافي " التشخيص" هينز وماري هوسر 

، وهو تحويل فتنتنا (9. ، ص8888)

 إلىبالثقافة من المفهوم الواسع والعام 

 المفهوم الضيق والخاص ألطفال معينين

والكادر التعليمي،  أعضاء أسرهمو

العام المفهوم الثقافي الواسع ويساهم 

األطفال أو حتى  أوإعالم المعلمين ب

 عائالتهم حول ثقافات بعضهم البعض

تشكيل  إلىمما يؤدي  بشكل طفيف

 واليوم، يقر معظم تربوي. ج مضللةنماذ

الطفولة المبكرة أن برامجهم ستكون 

ناجحة جداً إذا استغلوا المعرفة المتصلة 

األطفال  يملكهابالثقافات والقدرات التي 

معهد اكتشاف لوفي تعليقات . وعائالتهم

، أكدت نورما كونزاليس 8880الثقافات في 

تجربتنا عند معرفة خلفية  تؤكد "أن 

على في الغرفة الصفية،  ودمجهاالطفل 

تشجيع األطفال وحماسهم للعملية  زديادا

وهذه حالة ضرورية . التعليمية بشكل كبير

لتحسين تحصيل الطلبة في جميع 
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نواحي المنهاج، بما في ذلك الفنون 

اللغوية ومهارات التفكير النقدي 

 ."والرياضيات واالستنتاج العلمي

ويعد دمج المعلومات الحضارية في 

نه صعب كما أ) المنهاج هام بشكل خاص 

في البرامج التي تخدم األطفال ( التحقيق

. لغتهم االنجليزية ليس اللغة األم اللذين

ومع ذلك، المراقبة التنظيمية التي يقوم 

سجل بها المعلمين باستخدام تقييم 

، طريقة فعالة بشكل خاص مراقبة الطفل

تساب معلومات خاصة عن حضارة كل كال

 طفل في الغرفة الصفية، وخاصة أولئك

حدثون االنجليزية كلغة ثانية وال تالذين ي

فمراقبة األطفال الذين يتحدثون . هانيتقون

االنجليزية كلغة ثانية أثناء يومهم العادي ، 

إحدى أفضل طرق تقييم تطور الطفل 

 (.8884بريسك، )

األطفال الذين كما نشجع معلمي 

أن  يتحدثون االنجليزية كلغة ثانية

على  يستخدموا التقييم المستند

المراقبة ألهميته في جمع المعلومات 

الحضارية الخاصة ولنفس األسباب التي 

الذين  اآلخرينذكرناها بخصوص األطفال 

يتحدثون اللغة االنجليزية وهي لغتهم 

على عكس أداة التقييم . األم

على  دة، يركز التقييم المستنيالتشخيص

المراقبة على ما يستطيع األطفال عمله ، 

وحيث . ا ال يستطيعون فعلهوليس على م

األطفال الذين يتحدثون االنجليزية كلغة أن 

يشعرون بالغربة نوعا ما بسبب  ثانية

االختبار التشخيصي  يؤديالبيئة الجديدة، 

ألطفال الذين يتحدثون في التأقلم ل

وسم إلى في الصف العادي، االنجليزية 

. الطفل بصعوبات حتى مع عدم وجودها

التقييم المستند على إضافة الى أت 

رصد متغيرات التطور عند الطفل يالمراقبة 

، باعتبار حقيقة أن جميع األطفال في 

. سن الرابعة ال يتطورون بنفس الوتيرة

وذلك آلن هذا النوع من التقييم ال يعرض 

الطفل لإلجهاد والضغط الذي يحدث عندما 

نسحب الطفل من روتينه اليومي ونفصله 

صف الختباره أو عن أصدقائه في ال

وهنالك ميزة أخرى لهذا النوع من . تقييمه

ألطفال الذين يتحدثون االنجليزية التقييم ل

، وهو أنه بإمكان األهالي كلغة ثانية

االشتراك في عملية التقييم وحتى 

األهالي األميين بإمكانهم مراقبة أطفالهم 

وتبليغ شخص أخر لكتابة المالحظات، 

لي في قصص وهذه المشاركة من األها

من  عدد قليلو جميلة أطفالهم مهمة

مع  وبذلك،ستطيع مقاومتها، ت العائالت

المعلمين  سيجد ،التشجيع الصحيح

 .المشاركةب يرغبونالكثير من األهالي 

 مراقبة الطفل سجلنتائج استخدام 

 مرحلة ما قبل المدرسةل

كيف يستخدم المعلمين وبقية الكادر 

 سجل مراقبة الطفل

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلإن استخدام 

ما قبل المدرسة يعود بنتائج نافعة على 

 :الطرق التاليةبالمعلمين 

 تقييم النمو عند األطفال ،

نفصلين وضمن مجموعات م

استخدام  يتيح :بطرق متعددة

 سجل مراقبة الطفلللمعلمين ا

تقييم ، لمرحلة ما قبل المدرسة 

تطور األطفال فردياً وكامل الصف 

 إلىعلى شكل مجموعة وما 

 .ذلك

 تقييم المنهاج المدرسي: 

 سجل مراقبة الطفليساعد 

لمرحلة ما قبل المدرسة 
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المعلمين على سد الفجوات في 

الدراسي، وذلك ألن  المنهاج

يشمل كافة  سجل مراقبة الطفل

لمعلمين ل يتيحنواحي التطور، كما 

ز على فئات معينة قد التركي فرصة

يكونوا أغفلوها أثناء عملية 

 .التخطيط

 توثيق التغيرات عبر الوقت: 

رغم أننا على دراية بالمعدل 

المدهش لنمو األطفال، إال أننا قد 

نغفل عن بعض النقاط والمؤشرات 

في غمار العمل اليومي مع 

سجل مراقبة لذلك يعمل . األطفال

لمرحلة ما قبل المدرسة  الطفل

على توثيق هذه التغيرات عند 

حدوثها عبر الوقت، مع التأكد من 

عدم إغفال أي من األمور الهامة 

 .من جهة األهالي أو المعلمين

  تثقيف ذاتي حول تطور

سجل مراقبة الطفل يعد  :الطفل

ما قبل المدرسة مصدر  لمرحلة

معلومات حول تطور لممتاز ل

المعلمين وقد يساعد  ،الطفل

الجدد أو األقل خبرة على االنخراط 

بشكل ايجابي مع الطفل بدال من 

 .أداء دور جليس للطفل

 تقييم الصف أو البرنامج ككل: 

لمرحلة  سجل مراقبة الطفليعد 

ما قبل المدرسة أداة تقييم هامة 

تعكس فعالية الصف أو حتى 

البرنامج ومدى نجاحه في تلبية 

فال االحتياجات التطورية لألط

 .نيالمعني

في سجل مراقبة  األهاليدور 

 مرحلة ما قبل المدرسةالطفل ل

يعد األهالي المعلم األول واألكثر أهمية 

لألطفال، فهم يؤثرون على أطفالهم 

بطرق ال حصر لها من مرحلة الرضاعة 

 ،قدما، بكل ما يفعلونه في وجود األطفال

فضال عن الجهود الهادفة لمساعدتهم 

وفيما . على تعلم مختلف األمور الجديدة

يتعلق بالمساهمة في تطور الطفل، 

يبقى األهالي دائما الشريك األهم في 

 .عالقة المعلم مع األهل

وبالتالي، عندما يسعى المعلمين لتقييم 

سجل مراقبة تطور طفل ما باستخدام 

، هم مرحلة ما قبل المدرسةل الطفل

 وذلك. توجيه ودعم األهالي إلىيحتاجون 

ن األهل على معرفة بطفلهم أكثر من أل

أي شخص أخر ويملكون فرصة مراقبته 

في المنزل وفي أوضاع أخرى خارج نطاق 

بما أن المعلمون هم الخبراء في والمعلم، 

مبادئ العناية باألطفال وتطورهم، 

واألهالي هم الخبراء بأطفالهم، يعد 

 .عا شراكة رابحةالعمل م

سجل مراقبة  ىوعندما يطلع األهالي عل

مرحلة ما قبل المدرسة، يصبحون ل الطفل

ا يقدمه المعلم قادرين على فهم منافع م

يساهمون في  ف، وعلى األغلب سو

 ويتشجعون. مراقبة طفلهم لدعم المعلم

الغرفة الصفية على المشاركة في 

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلباستخدام 

ومشاركة القصص  ما قبل المدرسة

مالحظات مختصرة حول )اليومية 

وعلى ( السلوكيات الهامة لألطفال 

سبيل المثال، قد يرفق المدرس إحدى 

هذه القصص اليومية مع الطفل مما 

يشجع األهالي عند قراءتها على مراقبة 

وهذا . الطفل ومشاركة ذلك مع المعلم

لى التواصل التبادل يساهم في الحفاظ ع

كما يوثق  ،الحر ويشجع مشاركة األهالي
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الرابطة بين المعلم واألهل والتي تعد من 

 .األمور الهامة للعيش الكريم للطفل

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفلكما يعمل 

قبل المدرسة على تحضير التقارير 

لألهالي التي تلخص المراقبات ومواد 

التطور المتجمعة، والتي تعد أساس 

ويستخدم . جتماعات مع األهالياال

سجل نموذج األهل الموجود ضمن حزمة 

انظر الملحق )التقارير لتلك  مراقبة الطفل

(. ، نموذج لصفحة عينة مكتوبة بالكامل ت

رير قوباالطالع على ملخصات التطور في ت

العائلة مع الرسم البياني للتطور في 

دليل األهل، سيتمكن األهل من معرفة 

الخاص بطفلهم واتجاهاته  مجال التعلم

 .المستقبلية

في هذه الوثيقة وغيرها من حزمة )

، يستخدم مصطلح سجل مراقبة الطفل

ولي أمر الطفل بما  إلىاألهالي لإلشارة 

في ذلك األب واألم أو غيرهم من األعمام 

والخاالت والجدات والجدود وأوالد األعمام 

 .خريناآلمور األأو أولياء 

 ل مراقبة الطفلسجاستخدام نتائج 

 في برامج الهيد ستارت

لمدة عقود من الزمن، طورت هاي سكوب 

أدوات تقييم التطور والمنهاج الخاصة 

. ببرامج الهيد ستارت وأخرى مشابهة

وفي الواقع، لقد تم تطوير الطبعة 

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلالسابقة من 

بتمويل من هيد ( 8889)ما قبل المدرسة 

وربما من النواحي . كادره ولصالحستارت 

بالهيد  سجل مراقبة الطفلالهامة لعالقة 

ستارت ، التركيز على اتساع وتوازن 

المحتوى، وهذا واضح جدا في التشابه 

الستة  سجل مراقبة الطفلبين فئات 

ومجاالت مخرجات الطفل لهيد ستارت 

الثمانية، وفي الحقيقة، استفاد كادر 

ن مكتب هيد ستارت والمتعاقدين م

وخبرات هاي سكوب  سجل مراقبة الطفل

وخاصة  فيما ) في حقل الطفولة المبكرة 

من أجل ( يتعلق بمجال التقييم المناسب

عمل  إطارالمساعدة على تجميع 

دائرة الصحة والخدمات )مخرجات الطفل 

 (.9666، األمريكية اإلنسانية

وفي الوقت الحاضر، تستخدم هيد 

للهيد عمل مخرجات الطفل  إطارستارت 

ستارت كدليل لتقييم الطفل ومتطلبات 

عمل  إطاروعندما أطلق . التقييم الذاتي

مخرجات الطفل للمرة األولى ، بدا وكأنه 

دمج المجاالت الثمانية والعناصر  إلىيميل 

السبع وعشرين والمؤشرات المائة ضمن 

المؤلفة من  سجل مراقبة الطفلبنية 

وخمس مستويات  بندستة فئات وثالثين 

وباعتبارات أخرى، . بندمرتبطة بكل 

المهمة ليست مأساوية كما تبدو للوهلة 

سجل مراقبة األولى، وذلك ألن فئات 

مخرجات  إطارالستة تتماشى مع  الطفل

هيد ستارت، وفي نظرة في ال الطفل 

المنقح،  سجل مراقبة الطفلعامة على 

سجل  بنودنجد أن التغييرات المتعلقة ب

تتناسب مع  ،ومستوياته مراقبة الطفل

عمل المخرجات بشكل وثيق والى  إطار

ولكن تبقى . درجة ربما أعلى من قبل

المشكلة في ترحيل البيانات المكثفة 

 سجل مراقبة الطفلالناتجة عن تقييم 

تقارير يمكن أن يستخدمها الهيد  إلى

نداء وطلب  إلىوفي استجابة . ستارت

المساعدة من مديري برنامج الهيد 

ارت والمنسقين التربويين، طورت هاي ست

سكوب مراسل المخرجات، وهو برمجية 

 إلى سجل مراقبة الطفلتحول نتائج 

ورسومات بيانية تتماشى مع  إحصائيات
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. انظر ص)متطلبات تقارير الهيد ستارت 

0.) 

نتائج من  آخرينمنتفعين محتملين 

 سجل مراقبة الطفل

معلمي الصف واألهل وكادر  إلىباإلضافة 

من الهيد ستارت، فيما يلي مهتمين 

سجل محتمل أن يستفيدوا من نتائج ال

 :مراقبة الطفل

يمكن  :اآلخرينكادر البرنامج 

مثل )في البرنامج  خريناآلمشاركين لل

المعالجين النفسيين والمربين الخاصين 

سجل مراقبة االستفادة من ( والمدربين

ما قبل المدرسة عند  الطفل لمرحلة

حضور جلسات التخطيط اليومي أو 

الجلسات التدريبية أثناء العمل، كطريقة 

لتقييم تطور األطفال فرديا أو جماعيا 

ولتحديد استراتيجيات الدعم أو المجاالت 

التي قد يستهدفها البرنامج لغايات 

 .التحسين

 اإلداريينقد يستخدم  :اإلداريين 

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلنتائج 

ما قبل المدرسة لتوثيق تغيرات 

البرنامج مع مرور الوقت، أو 

لالطالع على تطور أطفالهم في 

 .مختلف المجاالت

 قد ترغب  :مصادر التمويل

الوكاالت الممولة ومجالس 

والسلطات المفوضة  اإلدارات

في برنامج  األطفالبمعرفة تطور 

معين لدراسة عامل توزيع التمويل 

سجل بذلك يعد و. على البرامج

لمرحلة ما قبل  مراقبة الطفل

المدرسة طريقة دقيقة وموضوعية 

 .لتوثيق تطور الصغار عبر الوقت

 يرجع : الباحثين ومقيمي البرنامج

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلكون 

ما قبل المدرسة أداة تقييم 

اهتمام المقييمين  إلىتنظيمية 

في التقييم الفردي أو الجماعي 

يفيد هذا النظام  عبر الوقت، حيث

في دراسة تطور الطفل كما تفعل 

مية يتلك البرامج والمناهج التقي

 .بشكل عام

 سجل مراقبة الطفلكيف يرتبط 

سجل لمرحلة ما قبل المدرسة مع 

 للرضع الصغار مراقبة الطفل

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفلإن 

التقييم الخاصة  المدرسة أي أداة

 0تراوح أعمارهم بين تباألطفال الذين 

سجل مراقبة سنوات، هي  0 إلى أسابيع

. (9669هاي سكوب، )الرضع  الطفل

األبعاد ذاتها رصدان توكليهما أدوات تقييم 

الصياغة ذاتها،  مالتطور الطفل ولديه

تناسقان مع بعضهما البعض تال  ماولكنه

الفات الموضوعية بين نظرا لالخت

فئتي وتتواجد . العمريتينالمجموعتين 

 اإلبداعيوالتمثيل  االجتماعيةالعالقات 

، إال أن فئة المبادرة األداتينفي كل من 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفلب

بالذات  اإلحساسالمدرسة تشابه فئة 

الرضع وبشكل  سجل مراقبة الطفلعند 

والحركة مع فئة  الموسيقىمماثل فئة 

الحركة، وفئة اللغة والقراءة والكتابة مع 

فئة التواصل واللغة، وكذلك فئة الرياضيات 

والعلوم  مع فئة االكتشاف والمنطق 

 .المبكر

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفلل ثويتما

 سجل مراقبة الطفلقبل المدرسة مع 

، مبينة في الجدول بند 84الرضع في 

سجل ة اإلصبع، يبدأ وكما في قاعد. أدناه
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لمرحلة ما قبل المدرسة  مراقبة الطفل

سجل مراقبة بمستويين أعلى من أداة 

ع، لذلك تحسب العالمات يالرض الطفل

 بندالعالمة وفق ال إلى 9بإضافة 

من  8، وبكلمات أخرى، توافق المناسب

ما قبل  ةلمرحل سجل مراقبة الطفل

 سجل مراقبة الطفلمن  0المدرسة مع 

 8توافق  9، وبالمثل ع يالرض

 

 

 سجل مراقبة الطفللمرحلة ما قبل المدرسة و سجل مراقبة الطفلالمشتركة بين  بنودال

 عيالرض

 لمرحلة ما قبل المدرسة سجل مراقبة الطفل الرضع سجل مراقبة الطفل

 بالذات حساساإل

 مبادرة التعبير  .أ

 المشاكلحل  .ب

 تطوير مهارات االعتماد على الذات .ت
 العالقات االجتماعية

 التواصل مع الغرباء .ث

 آخرينالتواصل مع أطفال  .ج

 عن المشاعر التعبير .ح

 اإلبداعيالتمثيل 

 التظاهر .خ

 اكتشاف المواد الفنية والعمرانية .د

 التعرف على الصور والرسومات .ذ

 الحركة

 يتحرك باألشياء .ر

 الموسيقىيتحرك مع  .ز

 لغةالتواصل وال

 واالستجابة اإلصغاء .س

 التكلم .ش

 استكشاف الكتب المصورة  .ص

 االكتشاف والمنطق المبكر

 اكتشاف الفئات  .ض

 تطوير فهم األعداد .ط

 اكتشاف المكان. أ.أ

 اكتشاف الزمان. ب.ب

 المبادرة

 صنع الخطط واالختيارات .أ

 حل المشاكل بالمواد .ب

 االهتمام باالحتياجات الشخصية .ت
 العالقات االجتماعية

 مع الكبارالتواصل  .ث

 خرينآالتواصل مع أطفال  .ج

 فهم المشاعر والتعبير عنها .ح

 اإلبداعيالتمثيل 

 التظاهر .خ

  واألشكالبناء النماذج  .د

 رسم وتلوين الصور .ذ

 ىالحركة والموسيق

 يتحرك باألشياء .ر

 ىيتحرك مع الموسيق .ز

 اللغة والقراءة والكتابة

 الحديث وفهمه إلىاالستماع  .س

الحديث استخدام المفردات والجمل وأنماط  .ش

 األخرى

 يظهر معرفة بالكتب .ص

 الرياضيات والعلوم

 ترتيب األشياء .ض

 مقارنة الخصائص.أ.أ

 تحديد األماكن واالتجاهات. ت.ت
 تحدي التسلسل والتغير والظرفية. ث.ث
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مع  0كما يتوافق 

سجل من  8

 مراقبة الطفل

ومع . عيالرض

قد ذلك، 

هذا استخدم 

القانون العام من 

 األداتينمعادلة 

عند مراجعة 

سجل مراقبة 

لمرحلة ما قبل المدرسة حيث أن  الطفل

لسجل مستويات الطبعتين الحاليتين 

ال تحتويان على نفس  مراقبة الطفل

 ،لذلك. الكلمات وال حتى نفس المعاني

 لمرحلة ما سجل مراقبة الطفلد أن جن

ما أن ك بند فريد 88لديه  ةالمدرسل قب

بند  88الرضع له  سجل مراقبة الطفل

 .فريد

 سجل مراقبة الطفلدور مراقبات 

في النهج التطوري في تعليم مرحلة 

 ما قبل المدرسة

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفليستند 

قبل المدرسة على المقدمة المنطقية 

عملية  اإلنسانالتي تحدد أن تطور 

ويمكن للتطور أن يحدث . مستمرة وبناءة

. مع مرور الوقت بالتدريجفجأة بالحوافز أو 

ومن أصعب الدروس التي يجب على 

 المعلم واألهل أو المربي أن يتعلمها، هو

بالنمو والعيش براحة  السماح لألطفال

وا أنفسهم على في عالمهم وأن يشجع

كما تساعد . االكتشاف والبحث

التنموية الدقيقة عن كل طفل المعلومات 

المعلم واألهل على مرافقة طفلهم في  ،

وبالتالي، تساعد . رحلة النمو والتطور

عملية تسجيل المالحظات القصصية في 

، البالغين في سجل مراقبة الطفلتقييم 

فهم طريقة دعمهم لمسار التطور الفردي 

 .عند كل طفل

 والبيئة التعلمية سجل مراقبة الطفل

البيئة التعلمية في  هما الدور الذي تلعب

عملية مراقبة الطفل وتسجيل المالحظات 

 الداعمةوره؟ توفر البيئة التعلمية طحول ت

إضافة الى ع النهم لالكتشاف، الداف

منة ومرنة لمراقبة آخلفية مريحة و

المتغيرة،  األطفالاحتياجات واهتمامات 

وعند وضعنا لمثل تلك البيئة التعلمية، 

بحاجة  األطفاليأخذ المعلم باالعتبار أن 

مكان الستخدام المواد واالكتشاف "  إلى

وصنع وحل المشاكل والمساحة للتحرك 

والتحدث بحرية حول ما يفعلونه، ومساحة 
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لتخزين حوائجهم و اآلخرينللعمل مع 

ولعرض اختراعاتهم، ومكان لكي يتاح 

ومشاركتهم  إليهمللكبار االنضمام 

، 9669هومان وويكارت، " )اهتماماتهم

وهذا النوع من بيئات التعلم (. 888.ص

سجل مراقبة مراقبات  إلىالنشط يدان 

. لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل

في مثل  سجل مراقبة الطفلواستخدام 

على تخطيط  يساعد وفهذا الوضع س

وأنشطة المجموعة والروتين  موادوتعديل 

اليومي وكذلك البيئة التعلمية التي تلبي 

أما في البرامج التي . احتياجات الطفل

تركيزها أقل على تطور الطفل، يشكل 

ة ما قبل لمرحل سجل مراقبة الطفل

ادر حول تطور كالمدرسة مصدر لتثقيف ال

االنتقال  علىالطفل كما يساعد البرنامج 

ولكن قد تكون . نهج داعم بشكل أكبر إلى

سجل  بنودفرص مراقبة األطفال في كافة 

، محدودة في مثل هذه  مراقبة الطفل

 .األوضاع

وعندما يصبح المعلم على اطالع بشكل 

، سيجد أن سجل مراقبة الطفلاكبر على 

 إلىالبيئة التعلمية تشكل خريطة توجهه 

سلوكيات وأنشطة خاصة قد تكون 

ي  بندوعلى سبيل المثال، ال. متوقعة

ثير بالذهن الناحية يالرسم والتلوين  ووه

ة ال طولكن هذه األنشالفنية على الفور، 

تقتصر دائما على ذلك المكان، وعلى 

سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه 

األنشطة في الهواء الطلق عندما يكون 

تحديد  ووه. وو دبنوال. الطقس جميال

األشياء الحية والطبيعية، يكون في الهواء 

ي الطلق، وبالطبع، يمكن أن يكون ف

طعام إالداخل وكذلك تروية النباتات و

الخنزير الصغير والتعرف على عش 

 .العصفور

والروتين  سجل مراقبة الطفل

 اليومي

في أي وضع تعلمي في مرحلة ما قبل 

 إطاريوفر الروتين اليومي " المدرسة، 

 السعيعمل مشترك من الدعم أثناء 

لمتابعة اهتماماتهم والمشاركة في 

كارتن هومان ووي" )أنشطة حل المشاكل

روتين الويدين هذا نهج (. 888.، ص9669

التقييم المستند على  إلىاليومي 

األطفال جزءا  المراقبة وذلك ألن مراقبة

حيث يراقب المعلم . هاما من دور المعلم

بعناية كافة أجزاء الروتين اليومي من 

التخطيط وبعد ذلك العمل  إلىالترحيب 

واالستذكار والوجبات الخفيفة ضمن 

أو كبيرة والخروج  ةمجموعات صغير

وقد أشارت هومان وويكهارت . والتنقل

المعلمين يسمعون ويبصرون " أن  إلى

فال عن قرب أثناء عملهم ويلعبون األط

معهم لمعرفة ما يهتمون به، وما الذي 

يجلب اهتمامهم، وما الذي يعرفونه عن 

 (.80.ص" )عالمهم

تدوين  ينوبالمختصر، باستطاعة المعلم

 سجل مراقبة الطفلالمالحظات لقصص 

أثناء الروتين اليومي عند تعاملهم مع 

 سبيل المثال، ىعلو. األطفال ومراقبتهم

العمل يتظاهر باسم بأنه يحضر  أثناء

الحساء في زاوية المنزل ويدعو المعلم 

حيث يجلس المعلم . االنضمام له إلى

تحرك باسم جيئة وذهابا من ويراقب 

الماء أكواب وعاء الحساء مع  الىالحوض 

التي يعدها كلما أضاف كأسا من الماء 

الحساء، ويبين باسم للمعلم وصفته  إلى

أربعة  إلىالحساء بحاجة  أن إلىويشير 

 إلىأكواب من الماء ويقول أنه ينتظر 

هذه . مرحلة الغليان ليحين موعد الطعام

المراقبة تنطبق على ثالثة من أصل ست 
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ما لمرحلة  سجل مراقبة الطفلفئات ل

، وهي اللغة والقراءة قبل المدرسة

والرياضيات  اإلبداعيوالكتابة، التمثيل 

 اإلنتاجل هو وقت ويعد وقت العم. والعلوم

، ألن الطفل مشغول وتدوين المالحظات

ويمكن للمعلم أن يرى . باكتشاف بيئته

حل المشاكل  بند) الطفل يقص ورقة 

التحرك )ويرمي بكيس الحبوب ( بالمواد

ويقلب الصفحات ويشير ( بطرق متعددة

إظهار  بند) الصور عندما يقرأ أحدا له  إلى

لقطة مع ، ويلعب لعبة ا(المعرفة بالكتب

التواصل مع األطفال  بند) اآلخريناألطفال 

أو ببساطة يتمتم أثناء عمله ( اآلخرين

وخالل اليوم، يتفاعل المعلم ( الغناء بند)

مع األطفال بطريقة متوازنة بين األخذ 

والعطاء، مما يوفر فرص ال حصر لها، 

لمراقبة تطورهم فضال عن تطورهم 

 .بالعالقات االجتماعية

أعاله، ليس هنالك وقت  األمثلةكما تظهر 

صحيح لمراقبة األطفال وجمع معلومات 

وليس . سجل مراقبة الطفلمن أجل 

راشدين بدال من المعلم  إلىهنالك حاجة 

فالمعلمون . للمراقبة وتسجيل المالحظات

يراقبون طوال الوقت ولديهم الوقت الكافي 

لتدوين المالحظات لتذكير أنفسهم 

سجل تعد مراقبة  لذلك،. بأحداث معينة

جزء طبيعي من التفاعل مع  مراقبة الطفل

 .األطفال ودعمهم
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 الفصل الثاني

سجل مراقبة كيف تستخدم 

 لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل

استخدام المالحظات القصصية والملفات 

 لتوثيق مراقبات األطفال

 سجل مراقبة الطفلإن جوهر التقييم في 

لمرحلة ما قبل المدرسة هو عملية جمع 

المعلومات عن سلوكيات وأنشطة األطفال 

الهامة وذلك بتدوين المالحظات الموجزة والتي 

 يةالقصص المالحظات هاي سكوب تسميها

 .الملفات بنودوبجمع 

 المالحظات القصصية

وتعلم . هامةسلوكيات  إلىتشير اليومية  لمقتطفات من حياة الطفلوهي وصف موجز 

كيفية تدوين هذه المالحظات القصصية عن السلوكيات اليومية أمر ضروري للمعلم الذي 

وعند التعرف على أي . لمرحلة ما قبل المدرسة سجل مراقبة الطفليرغب باستخدام 

المعلمين يتشاركون القصص بشكل غير رسمي عن  برنامج للطفولة المبكرة، ستالحظ أن

تقود  أنهارباب،  إلىانظر " األطفال، مع بعضهم البعض ومع عائالتهم، وعلى سبيل المثال، 

 أساعدعندما كنت " ،"العصير في الكوب طبتريما  ،اليوم عند الغذاء"و!" الدراجة الحمراء

لقد امتلئت معدتي بالمعكرونة "  الأحمد على ارتداء بنطلونه، رفع قميصه مظهرا بطنه قائ

ذلك أو لم يدركوه ، المعلمون واألهل  اأدركووسواء " جبن اللتان تناولتهما عند الغذاءوال

. يات التطورية الهامة عندهمعندما يعلقون على تصرفات أطفالهم ، هم يصفون السلوك

سجل مراقبة في تقييم الالمراقبات اليومية مصدر هام للمعلومات في عملية  كلوتش

للمعلمين  سجل مراقبة الطفلعلى تدريب الوفي أثناء . لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل
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ولكادر البرنامج، يتعلمون كيف يميزون بين هذه التصرفات ويسجلونها تنظيميا كمالحظات 

 .قصصية

، 8888جابلون ودامبرو وديتشميلر، " )المراقبة هي كالتصوير، تلتقط اللحظة مرة واحدة" 

وباستطاعتك  .المفيد التظاهر بأنك مصور محترف وعند تسجيل القصص، من(. 90. ص

وال . حدوثها تاريخمع اصيل الرئيسية لما حدث في مدونتك بكتابة بعض التف اتالتقاط اللحظ

ونقسم على أننا سنعنونها  ،فكم منا لديه صندوق ملئ بالصور. تنسى أن تذكر التاريخ

التفاصيل قد بهتت وتالشت في  أننقوم على فعل ذلك، نالحظ وعندما ! ونؤرخها يوما ما

 .ذاكرتنا

 

يختلف مستوى التفصيل المطلوب قد و

في المالحظات القصصية اعتمادا على 

. المالحظات لتسجيلأين وكيف تخطط 

وبالنسبة لمعظم الناس، تسجيل 

المالحظات عملية من مرحلتين؛ عادة ما 

يدونون باختصار بعض المالحظات وقت 

الحادثة، ومن ثم يوسعون الوصف الحقا 

عندما يدخلون الطبعة النهائية من 

القصص، إما على الحاسوب أو على 

كما في كتيب )النموذج الكتابي 

أو على ( فلالمالحظات القصصية للط

وإذا دونت هذه . شبكة االنترنت

المالحظات يوميا، على األرجح سوف 

تتذكر أغلب التفاصيل التي تحتاجها 

لكتابة قصصك؛ وفي هذه الحالة دون 

باختصار بضع كلمات واألحرف األولى من 

اسم الطفل ، ربما هذا جل ما تحتاجه 

وإذا كان تدوين المالحظات . لتحفيز ذاكرتك

مالحظاتك أكثر  فاجعل، ممكن غير يوميا

تختلط عليك  أوتفصيال لكي ال تنسى 

 .األمور

ربما تبدأ : المالحظات القصصية بداية

نفسك فقط،  إلىالقصة بكتابة رسالة 

الصورة، وبعد ذلك ترحلها  تبدو مثلوقد 

دويا على الحاسوب بشكل موسع أو ي

 ةتحت الفئ ،في كتيب قصص الطفل

، والتي الطفلسجل مراقبة المناسبة من 

وتقرأ . اإلبداعيفي هذه الحالة التمثيل 

 :القصة الموسعة على الشكل التالي

أثناء العمل في منطقة  88/9في 

المكعبات، وضعت ريما جميع المكعبات 

جنب على األرض، ثم  إلىالخشبية جنبا 

وضعت ثالثة كراسي فوقها مع كرتين 

 سارعواأحمد وباسمة، " ومقود وقالت

لفضائية سوف هذه السفينة ا واركبوا،

 !"هاواي إلى ةتقلع بسرعة وهي ذاهب

هذه القصة، من المفيد أن فعند كتابة 

 يتناسب( ضمن الفئات) بند تقرر أي

، وسواء كان مع القصة بشكل أفضل

 بندأكثر من أكثر من فئة أو ب يشترك

لمزيد من  90. انظر ص)بنفس الوقت أو ال 

يف الفئات وك تشاركالمعلومات حول 

( تسجيل القصص تستخدم لتنظيم عملية

 أنوتذكر ) وأخيرا، تحدد مستوى التطور 

وربما هذه ( بندمستويات لكل  8هنالك 

يصنع ) 8القصة تدرج تحت المستوى 

تحت ( الطفل نموذج من ثالثة أو أربع أجزاء

بناء وصنع النماذج، ضمن فئة .  8 بندال

هذه  تشتركوقد . اإلبداعيالتمثيل 

اللعب، وستكون بالمبادرة  بندالقصة مع 

اشتراك الطفل )  0المستوى ضمن 

وعندما تحدد (. باللعب عن طريق التظاهر
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مستوى التطور لقصة ما، بإمكانك أن 

تقرير العائلة والى التقرير  إلىتضيفها 

 سجل مراقبة الطفلالملخص لنتائج 

ه حضرتالذي  ،لمرحلة ما قبل المدرسة

تزويدهم بأمثلة ن أجل مألهل الطفل 

وإذا حددت مستوى . متعلقة بتطور الطفل

لكل قصة أثناء تسجيلها، ستجد التطور 

مجهز بشكل جيد عندما يحين  كنفس

سجل وقت استكمال ملخصات وتقارير 

 .مراقبة الطفل

وفيما يلي مثال عن مالحظة قصصية 

 :على الشكل التالي

وقد يبدو النموذج الموسع على الشكل 

 :التالي

أثناء وقت المجموعة الصغيرة،  98/9في " 

عمل تامر مع األحرف الخشبية والصمغ 

ووجد حرف ت ضمن مجموعة . والقشات

" األحرف ووضعه بجانبه وقال لفاتنة 

" هو حرف من اسمي حرف تانظري 

نصفين ولزقها  إلىوأخذ قشة وقطعها 

بشكل حرف ت على الورقة وأضاف 

 إلىانظري " النقطتين قائال لمعلمته 

 "حرف ت من اسمي 

هذه فعند كتابة وكما في المثال األول، 

ضمن ) بند القصة، من المفيد أن تقرر أي

، مع القصة بشكل أفضل يتناسب( الفئات

وسواء كانت تتقاطع مع أكثر من فئة أو 

وعندما تحدد ، ال بنفس الوقت أو  بند

مستوى التطور لقصة ما، بإمكانك أن 

تقرير العائلة والى التقرير  إلىتضيفها 

 سجل مراقبة الطفلالملخص لنتائج 

لمرحلة ما قبل المدرسة الذي تحضره 

ألهل الطفل لتزويدهم بأمثلة متعلقة 

 .بتطور الطفل

المساعدة على تحديد فئة ومستوى 

 العثور ربما:  الطفلسجل مراقبة  بندو

سجل مراقبة بند على فئة ومستوى و

مع كل  جهمن أجل إدرا المناسب الطفل

. قصة، ليس بالعملية المنتظمة دائماً 

المراقبة  بنودحيث أن نسختك من دليل 

األفضل " المثيل" ستساعدك في إيجاد 

ويقدم اليك الدليل توضيحات . لكل قصة

وأمثلة عن السلوك المثالي لكل من 

سجل من  بندالمستويات الخمسة لكل 

، وعندما تتعرف على كافة مراقبة الطفل

الرجوع  إلىوالمستويات، قد تحتاج  بنودال

المراقبة أحيانا، ويعد  بنوددليل  إلى

صق المكتب الكامل مرجع موجز يفضله مل

سجل مراقبة الكثير من مستخدمي 

لمرحلة ما قبل المدرسة  الطفل

 .لالستعمال اليومي

 الملفات

تستخدم الملفات لجمع عينات عن أعمال 

في الصفوف  وهي شائعة األطفال

مفيدة  أنها، كما واإلعداديةاالبتدائية 

بشكل خاص في أوضاع مرحلة ما قبل 

توفر الملفات طريقة كما أيضاً، المدرسة 

منهجية شاملة ومنظمة لتجميع دالئل 

وبذلك، تعد . حاسمة توثق تطور الطفل

استكمال لغاية  قيم للمعلوماتمصدر 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفل

الملفات مكان مناسب تعد و. المدرسة

لرسومات األطفال وعينات كتاباتهم وردود 

الصور أفعالهم األخرى فضال عن 

والتسجيالت الصوتية والصورية ألنشطة 

 .الطفل

تقنية حفظ أعمال باإلضافة الى أن و

الطفل في الملفات تؤكد للطفل أن 

مة كما تساعد على أعماله ذات قيمة وها

نات ومثل تلك العي. توثيق انجازاته وتقدمه
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 المستندمنهاج اللها دور هام في توثيق 

ن حيث يستخدم المعلمي. على الخبرات

في محاولتهم لتلمس خبرات  اإلبداع

وعلى سبيل . األطفال بطرق دائمة

المثال، قد يصور أو يسجل المعلم 

ت، المراحل المتعددة لنشاط بناء المكعبا

 ،أو يصور طفل يغني ضمن مجموعته

التي في ملفات الطفل  بنودجمع اليو

. المكتوبة توافق مع القصصتتناسب وت

لقصص وعلى األغلب، يكتب المعلم ا

 .في الملفات داعمةكعينة 

المبادئ التوجيهية لجمع المالحظات 

 وكتابة القصص

لكتابة النماذج الملخصة  تبتعدعندما 

، سوف لألطفال لسجل مراقبة الطفل

تكتشف أن جودة النتائج ترتبط بجودة 

. ينات األعمال التي سجلتهاالقصص وع

نفسك تعتمد  القصص، ستجد قراءة وعند

على جملة أو اثنتين لتذكر الحدث الذي 

. جرى منذ أسابيع مضت أو حتى شهور

وفي حال كانت القصص التي كتبتها قد 

نجحت في نقل المعلومات الضرورية حول 

سوف تسير عملية سلوك كل طفل، 

بسهولة  سجل مراقبة الطفلتعبئة نماذج 

ويسر، وستكون قد أنجزت بنفسك صورة 

واضحة ودقيقة للطفل تستطيع مشاركتها 

مع األهل وأعضاء الكادر اآلخرين وكذلك 

وهنا إليك بعض النماذج . اإلداريين

التوجيهية التي قد تساعدك في تدوين 

المالحظات المبدئية في القصص الخاصة 

بك عند ترحيلها بالشكل الموسع إلى 

 .سجالتك

 

 تراقب الطفل  ألنك :أرخ مدخالتك

من الضروري أن تؤرخ فعبر الوقت، 

وإخفاقك في هذا  .سجالتك

سوف ينتج عنه معلومات  ،العمل

إن عملية إدخال . ) ال فائدة منها

على  ةأوتوماتيكيالبيانات عملية 

اإلنترنت وعلى الطبعات 

سجل مراقبة الحاسوبية لبرنامج 

 (.لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل

 فضال أين؟ ومتى؟ ومع من؟ 

التأريخ، قم بتدوين وقت عن 

الروتين اليومي وأين مكانه ومع 

 .من جرى النشاط

  دون كافة المعلومات

أن المالحظات  بما: الضرورية

القصصية يجب أن تكون قصيرة 

عليك أن تتأكد من كتابة  ،ودقيقة

تبدأ قد ف. تفاصيل معينة

المالحظات بجملة قصيرة عن 

لسلوك تصف اومن ثم  ،السلوك

 سلوكوتنتهي بالنتيجة أو بتفسير 

مثاال عن مالحظة  هنا نرد. الطفل

شملت هذه السمات على النحو 

 : اآلتي

، كانت (متى)أثناء العمل  8/88في " 

على لوح مغناطيسي ( من)هناء تلعب 

بداية صفت هناء (. أين)في منطقة اللعب 

جميع المربعات بالترتيب من األكبر إلى 

ألصغر، ثم وضعت الدوائر في صف تحت ا

 (. " ماذا فعلت)المربعات بنفس الطريقة 

 ببساطة صف : لتزم بالحقائقا

على . السلوك وال تحاول تفسيره

سبيل المثال، قم باستخدام 

صرخ " جملة موضوعية من مثل 

زيد على سلوى بصوت عال، ال ال 

عندما حاولت أخذ سيارة ! ال 

الجملة  بدال من" اإلسعاف بعيدا 
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أتخذ زيد " الشخصية من مثل 

موقفا شديدا عندما حاولت 

. سلوى أخذ سيارة اإلسعاف بعيدا

" 

  المدخالت ايجازحافظ على :

إن من غير الواقعي أن تحاول 

كتابة مدخالت تفصيلية حول كل 

 وعنطفل في المجموعة الصفية 

سجل مراقبة كل فئة من برنامج 

 ،لمرحلة ما قبل المدرسة الطفل

حجم الكتابات  ألنبشكل يومي، 

مبالغ فيه، لذلك قم بوضع سيكون 

نظام لجعل مدخالتك موجزة قدر 

اإلمكان، بحيث تشتمل على 

تفاصيل كافية لمساعدتك في 

 .إعادة تشكيل ماذا حدث بعد ذلك

   إن جوهر المالحظات : كن واقعيا

القصصية في محتواها وليس في 

 تضيع وقتك باالهتمام أسلوبها، فال

الفرعية، وال تستوقف بالتفاصيل 

 .إنجازك لتجد الكلمة المناسبة

  ال تستثني البداية الجيدة ألنها

ليس هناك وقت أفضل : جديدة

 .من اآلن

  أثناء تعلمك تدوين القصص، ال

تحدد نفسك بمعيار عال غير 

في البداية من المهم أن : واقعي

صل على الممارسات المتعددة تح

. بنودوالطلع على الفئات وأن ت

وعندما تشعر بأنك مرتاح، ال بأس 

من أن تشعر بقليل من القلق 

 .حول تصويب وضعها

  بعد تدوين المالحظات

القصصية لمدة أسبوع أو 

أثنين، خذ استراحة وقم 

ا تعلمته عمبكتابة انطباعاتك 

. جول بعض األطفال في صفك

غنى التفاصيل دهشك يسوف 

 .التي جئت بها

 

 التدوين الفعال حولتلميحات 

 ،من أهم األجزاء في تدوين المالحظات

ويسهل عليك هو إيجاد طريقة تناسبك 

دعا ومثابرا، كن مب. استخدامها باستمرار

األفكار لجدولة  إليك بعض! سوف تنجح

عملية تدوين المالحظات، وهي مقترحة 

من بعض المعلمين الذين استخدموا 

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفلبرنامج 

 :بل المدرسةق

 خذ ،بداية واألكثر أهمية 

سجل الوقت الكافي لمعرفة 

المراقبة  بنودأقرأ . مراقبة الطفل

وقم باإلطالع على المفاهيم 

. والسلوكيات التي تبحث عنها

وإذا وجدت أية صعوبة في مراقبة 

مثل ) السلوك لفئة معينة 

قم بإعادة ( الرياضيات والعلوم 

مزيدا  قراءة هذا القسم وقم بإعارة

من االهتمام إلى األمثلة 

ما أو  بندوالمالحظات التي تفسر 

وقبل أن . مستوى من المستويات

تالحظ، سوف ترى العالم في هذه 

 ! القصص

  خذ عشرة دقائق بعد ذهاب

األطفال أو خالل قيلولتهم 

أو إدخالها لتسجيل مراقباتك 

خصص وقتا يوميا . اسوبإلى الح

 .لهذا العمل



33 

 

  دون مالحظاتك الخاصة بك

وخالل تفاعلك بإيجاز أثناء اليوم 

مع األطفال، استنبط طريقة ما 

طريقة ال تؤثر على جد خاصة بك، 

رك الرئيس في التفاعل مع دو

 .األطفال

  احتفظ بورقة وقلم بعدة أمكان

أو في في الغرفة الصفية 

ملصقات عناوين اتفظ بجيبك وأيضا 

ومجموعة وبطاقات للمالحظات 

راق وأومن األوراق الرسمية 

أو  بريدية بشكل أنيق لهذا الغرض،

على قطعة ورق كبيرة ببساطة ، 

 .الحائط تستطيع الكتابة عليها

 في كل ما تكتبه، : كن انتقائيا

سجل مراقبة  بنودلفت وكلما آ

لمرحلة ما قبل المدرسة  الطفل

وحصلت على الخبرة في تسجيل 

عليك  مراقباتك، يصبح من السهل

تدوين المالحظات وتوزيعها على 

سجل الخاصة ب بنودالفئات أو ال

وقم باالحتفاظ . مراقبة الطفل

أو  سجل مراقبة الطفلبملصق 

بملصق المكتب الكامل بشكل 

 بنودظاهر لترجع إليه بما يخص ال

 .أو الفئات

 أرخ واحتفظ بأعمال األطفال. 

قد تجد أنه من المفيد أن تدون 

من مثل )  بندبإيجاز الفئة وال

الرياضيات والعلوم، تحديد األنماط 

أو ) خلف بطاقة الطفل ( 

وما  التسجيل الصوتي أو الصور،

من أجل إنعاش ذاكرتك ( إلى ذلك 

عند تركيب القصص ومنتجات 

لتعبئة الطفل أثناء عملية التحضير 

سجل التقارير الموجزة لبرنامج 

لمرحلة ما قبل  مراقبة الطفل

 .رسةالمد

  أو / احتفظ بتسجيل صوتي و

بالقرب منك  آلة تصوير

 تسجيلالستعمالها  في 

اليوم أو  أثناءألطفال مراقبات ا

. مراقباتك الخاصة عند تسجيل

هذه  أنالعديد من المعلمين يجد 

الطريقة ممتازة لحفظ المالحظات 

وهذا ذو قيمة خاصة . القصصية

مرحلة ما قبل المدرسة  صفول

وذلك ألن محادثات األطفال 

حجم و ،مستمرة طوال اليوم

جعل من الكمية بحد ذاته ي

بل من المستحيل أن  ،الصعب

وتذكر . كل ما يدور تتذكر وتسجل

القيمة الكبرى لهذه التسجيالت 

عند األهل الغائبين عن أطفالهم 

 .طوال اليوم

  ركز على فئة واحدة من

 مراقبة الطفلسجل برنامج 

في  لمرحلة ما قبل المدرسة

وراقب سلوك الطفل وقت واحد 

وال  .معينة بنودالذي يتماشى مع 

بأس من أن تستخدم ملصق 

أو الكلمات  سجل مراقبة الطفل

الرئيسية لمساعدتك على تذكر 

عليه أثناء  يجب التركيزما الذي 

 .مراقبتك للروتين اليومي

  من مختلف ركز على عدد

األطفال كل يوم أو كل يومين، 

وقم بتركيب المالحظات القصصية 

وضعها في  ،الطفلومنتجات 

 .ملفات



34 

 

  ركز على مراقبة منطقة

معينة من الغرفة الصفية 

رغم أنك لن ترغب )  وقت العمل

في تمضية كل وقتك في مكان 

سوف تدهش من إال أنك (. واحد 

تعدد الفئات في منطقة واحدة 

نك قررت قضاء لنفترض أ. فقط

وقتك في منطقة المنزل، من 

المؤكد أنك سوف تتوقع العديد من 

التظاهر من فئة  بند) التظاهر 

؛ ولكن إذا (التمثيل اإلبداعي 

دققت سوف تالحظ أن ريما تعد 

) البسكويت التي قامت بصناعتها 

ب ب العد من فئة العلوم  بندال

أو يفسر باسم ( والرياضيات 

ا لصنع البيتزا الخطوات التي صنعه

ت ت تحديد التسلسل  بندال) 

والتغير والظرفية من فئة الرياضيات 

كما يمكن أن تالحظ أن (. والعلوم 

باسم يسجل طلبيات البيتزا 

الكتابة  بند) ويكتبها على ورقة 

(. من فئة اللغة والقراءة والكتابة 

هالة أنها تستخرج وسوف ترى 

 بندال) طرق مختلفة لوضع المئزر 

ب، حل المشكالت بالمواد من 

، وربما تدعوك (فئة المبادرة 

 بند) لشرب الشاي واللعب معها 

العالقات مع الكبار من فئة 

 (.العالقات االجتماعية 

  سجل برنامج  بنوداستخدم

لمرحلة ما قبل  مراقبة الطفل

المدرسة كمصدر عند 

لمواد األطفال التخطيط 

وأنشطتها وكمجموعة مبادئ 

لحصول على معلومات توجيهية ل

 . التطور

  استخدام كتيب القصص

طريقة  جدأو للطفل والملفات 

منهجية لجمع وترتيب المالحظات 

والمنتجات التي حصلت عليها من 

من مثل الملفات ) كل طفل 

الفردية أو الملفات األخرى أو 

صفحات خاصة بالمالحظات لكل 

 (.طفل 

  خصص وقتا لبرنامجك المعتاد

مراقباتك بشكل بحيث تدون 

 .طبيعي وسهل وفعال

  بين منتجات  التشاركجد نقاط

. الطفل ومالحظاتك األساسية

تأكد من االستفادة من حقيقة أن 

القصة أو إبداع الطفل يمكن أن 

في  بنديستخدم في أكثر من 

 سجل مراقبة الطفلبرنامج 

وعلى . لمرحلة ما قبل المدرسة

سبيل المثال، قد تستخدم القصة 

العالقة مع األطفال  بندالتالية ل

استخدام أنماط  بنداآلخرين و

 : الكتابة بندمعقدة في الحديث و

وعلى قطعة من الورق، كتبت  88/8في " 

وبعض الرسومات سلوى عدة أحرف 

كمالحظة لمنال ومن ثم قرأتها قائلة 

وبكرة من طفل الماء  سوف أحضر لك

 "  اكاليفورني

سجل مراقبة تعبئة نماذج ملخصات 

  الطفل

سجل مراقبة متى تستكمل تقارير 

 لمرحلة ما قبل المدرسة  الطفل

 سجل مراقبة الطفل يعبءيجب أن 

من قبل  ويلخصلمرحلة ما قبل المدرسة 

كادر البرنامج الذي يكون على دراية 
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ن عملية حيث أ. باألطفال وبتقييم البرنامج

 سجل مراقبة الطفلاستخدام برنامج 

. لمرحلة ما قبل المدرسة مستمرة

 تسجل المالحظات القصصية والعالماتو

باالعتماد على حاجات و. طوال العام

البرنامج وأمور التقييم الخاصة، يمكن 

تعبئة نماذج التلخيص وتقارير العائلة 

مرتين إلى ثالث مرات في العام، فعلى 

مثال، عند بداية العام وفي سبيل ال

ومن أجل استكمال . منتصفه وعند نهايته

والتقارير،  سجل مراقبة الطفلنماذج 

سوف تحتاج إلى تجميع البيانات 

( المالحظات القصصية ومنتجات الطفل )

التطور لكل لكل طفل وتحدد مستوى 

مالحظة قصصية أو منتج لم تضع له 

ات، وعند تحديد كافة المستوي. عالمة بعد

باستطاعة الكادر تلخيص هذه البيانات 

لكل طفل وذلك بتعبئة نموذج ملخص 

أو نموذج / التطور ومعلومات الطفل و 

وإذا كان أمر تقدم المجموعة . تقرير العائلة

ذو أهمية، عليك تعبئة نموذج ملخص 

أما إذا كنت تستخدم . المجموعة

الحاسوب هنالك العديد من النماذج التي 

من مثل  اعليها أوتوماتيكي يمكن الحصول

ستارت الذي يستخدم  الهيدبرنامج 

هاي )مراسل برنامج الهيد ستارت 

إلنتاج تقارير الهيد ستارت (  9669سكوب 

هذا . سجل مراقبة الطفلمن برنامج 

وبإمكانك استخراج الملخصات والتقارير 

غب تلك الخاصة بوضع الطفل قدر ما تر

 .وتقدمه

تحديد مستوى تطور الطفل وفق 

 الخاصة  سجل مراقبة الطفل بنود

من أجل تعبئة أي من نماذج التلخيص، 

أن تتأكد من تعيين مستوى التطور  عليك

 تنسقلكل مالحظة قصصية ومن ثم 

صية مع عينات العمل في مالحظاتك القص

ومن خالل التوثيق يستطيع . مكان واحد

يرغب  المعلم الحصول على دالئل قدر ما

أي عينات العمل والمالحظات القصصية ) 

،  بندفالمالحظة الواحدة لمستوى (. 

ؤسس قدرة الطفل على األداء عند ذلك ي

مالحظة أو فقد تظهر المستوى نموذجيا، 

. ذلك المستوى داثنتين أداء الطفل عن

إذا كنت متأكد أن المالحظات القصصية و

 يلزمكالمسجلة تشكل سلوك نموذجي، 

واحدة فقط من أجل تحديد مستوى 

أما إذا كان لديك . بندال لذلكالتطور 

 لبنودمالحظات قصصية داعمة ومتعددة 

، وبعض منها عند سجل مراقبة الطفل

مستويات تطور مختلفة عليك أن تختار 

سجل المستوى من  عنه لذلكمثال 

من أجل أن  بندال ذلكمن  مراقبة الطفل

. لملخصاتفي تعبئة نماذج ا اتستخدمه

وهذا يشمل االشتراك بالجمع ومراجعة 

. والمالحظات القصصيةالملفات  بنود

المراقبة إلرشادك في  بنوداستخدم دليل 

مراجعة التقييمات لكل مالحظة قصصية أو 

ملف وقم باختيار ممثل لكل مستوى من 

 .سجل مراقبة الطفلبرنامج 

تعبئة معلومات الطفل وملخص 

 التطور

عندما تكون جاهزا لتلخيص معلومات 

أحضر  ،حول طفل ما سجل مراقبة الطفل

. نموذجي معلومات الطفل وملخص التطور

باإلضافة إلى المالحظات القصصية التي 

استكملتها، إما على الحاسوب أو على 

الورق، وأضف إليها نماذج العمل من 

والتي ستوفر المعلومات ملفات الطفل 

 09 بنودكمال الالتي ستحتاجها الست

ومن . ضمن الفئات الستة في النموذج

، قم بندلكل  ةأجل تعبئة العالمات المقابل
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بكتابة أعلى مستوى سلوك أنجزه الطفل 

استنادا إلى مالحظة قصصية جيدة 

أو منتج  ،النوعية وواضحة على األقل

للطفل يدعم مستوى التطور الذي قمت 

 .بتحديده

 تعبئة ملخص الصف

وكالتك االحتفاظ بعالمات  ططلبت منإذا 

بالحصول على  رغبتأو  ،المجموعة

ملخص للمجموعة ألغراض حفظ 

السجالت أو تقييم البرنامج، عبء نموذج 

وإذا كنت قد استكملت . ملخص الصف

ملخص التطور ومعلومات الطفل لكل طفل 

في المجموعة، يصبح لديك المعلومات 

أبدأ . التي لديك الستكمال ملخص الصف

بتسجيل عالمات معدل الفئة لكل نموذج 

ك لكل نموذج ملخص لكل وكذللكل طفل 

طفل، وبعد ذلك قم بإتباع التعليمات في 

نموذج الصف لحساب المعدل ولوضع 

فكال  ،هذا. عالمات النمو للمجموعة

الطبعتين سواء كانت الحاسوبية أو تلك 

الموجودة على اإلنترنت يزودانك بتقارير 

 من الممكنالتي ومتنوعة عن المجموعة 

اقبة سجل مراستخراجها من بيانات 

، عالمة بندمثال، عالمة الصف بال)  الطفل

 (.الصف بالفئة 

تعبئة نموذج تقرير العائلة ومشاركة 

مع  سجل مراقبة الطفلتقارير 

 األهالي

طريقة لتلخيص نتائج الطفل وهي هناك 

. النموذج الذي نستخدمه لتقارير العائلة

أنظر النموذج ت من أجل صفحة عينة 

 .العائلةلنموذج مكتمل لتقرير 

ويعد تقرير العائلة أداة لبحث تطور الطفل 

مع عائلته أو حتى في اجتماع األهالي أو 

في الزيارات الرسمية أو في االجتماعات 

 ،حيث أنه شامل ومناسب تطوريا. األخرى

أنه يعرض ملخص عن مستوى  الىإضافة 

من  طريقة إيجابية وفردية وتخلوالطفل ب

كما يوفر نموذج . المصطلحات المعقدة

المساحة المناسبة تقرير العائلة 

للمعلمين لتسجيل المالحظات القصصية 

حول سلوكيات الطفل التي تمثل خبرته 

أو قدرته في كل من الفئات التطورية 

وكما يوجد مكان للمعلمين . الستة

لتسجيل مساهمات األهل التي 

" ف قسم ألويت. استجدت أثناء االجتماع

مستويات لبيانات من " الملخص التطوري 

التطور التي قمت باختيارها والتي تمثل 

فإذا نظرت للعينة . الطفل بأكمل شكل

الموجودة في الملحق سوف تالحظ البيان 

التالي في الملخص التطوري عن فئة 

 :التمثيل اإلبداعي

. بادرت سلوى بالتفاعل مع أحد الكبار" 

عب، وقد حددت كما دعت طفل آخر لل

 ،المشكلة وصراعها مع الطفل اآلخر

 . " عن عواطفها توأخيرا تحدث

العالقات مع الكبار  بندعلى أن يدل هذا و

عند المستوى الثالث  ، سلوى  الذي أدته

العالقات مع اآلخرين، عند كان أدائها بو

حل النزاعات  بند ، أماالمستوى الرابع 

 أداؤها عند المستوى فكانالشخصية، 

الفهم والتعبير عن  بندوكذلك  ،الثالث 

المشاعر،إن أرقام المستويات الحقيقية 

لم تعطى في هذا المثال عن مستوى 

التطور ألسباب تم تفسيرها في الفقرة 

فمن السهل إدخال التالية؛ ومع ذلك، 

ومن . الملخصأرقام المستويات من 

المهم أن تالحظ أن األطفال ليسوا على 

سجل أثناء برنامج  ،دائماالمستوى ذاته 

. لمرحلة ما قبل المدرسة مراقبة الطفل

وفي الواقع سوف تختلف المستويات من 
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وعلى سبيل المثال، . فئة لفئة أخرى

يمكن لبعض األطفال أن يحققوا مستويات 

عالية بالحركة والموسيقى ومستويات 

متدينة باللغة والقراءة والكتابة أو العكس 

 .بالعكس

ستخدام المالحظات القصصية إلى ا إضافة

من تقرير العائلة، نقترح أن يشارك كادر 

بمالحظات قصصية  ،البرنامج األهالي

إضافية وتسجيالت وصور أو أمثلة عن 

ال يوجد في نموذج تقرير و. عمل الطفل

مكان مخصص لتسجيل أرقام الطفل 

وذلك ألنه في أغلب األوقات  المستويات،

لى أنها يساء تفسيرها وينظر إليها ع

مستوى األداء  إلىعالمات محددة تشير 

من المفيد أن  والعمر، ونحن نؤمن أنه

تحتفظ بتقارير المقدمة إلى قصص 

وحيث يقدر معظم األهالي  .األهالي

في عملية مواطن القوة لدى  االشتراك

الطفل والقدرات الناشئة ووضع األهداف 

وقد تتاح . استنادا إلى مثل ذلك التقييم

ل عن تجارب خاصة تدعم الطف لك أمثلة

أثناء استمتاعه بالتفوق بمهاراته وكذلك 

مواجهة التحديات وتطوير اتجاهات عند 

 .جديدة

سجل مراقبة دليل استخدام برنامج 

لمرحلة ما قبل المدرسة  الطفل

 خطوة بخطوة

نقدم إليكم ملخصا عن عملية جمع 

 سجل مراقبة الطفلمراقبات برنامج 

تطبق هذه : مالحظة) واستكماله 

التعليمات على الطبعة الورقية من برنامج 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفل

إذا استخدمت الطبعة . المدرسة

الحاسوبية أو الطبعة الموجودة على 

اإلنترنت، سوف تجد أنك بينما تتبع 

الخطوات العامة ذاتها، يوفر التقييم 

التي  الحاسوبي عددا من االختصارات

همتك بشكل محسوس مسوف تقلل من 

.) 

  راقب األطفال طوال اليوم وما

 .يفعلونه

  سجل المالحظات القصصية وقم

بجمع الوثائق األخرى من صور 

وتسجيالت وتسجيالت صورية 

رقمية ورسومات وعينات كتابية 

 .وعينات أخر عن عمل الطفل

  ضع المالحظات القصصية ونماذج

مج العمل في إحدى فئات برنا

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفل

قبل المدرسة الستة في كل 

كتيب للطفل وفي كل النماذج 

 .القصصية

  تأكد من أنك حددت تاريخ كل قصة

 .وكل عينة عمل

  سجل مراقبة الطفل بندحدد 

التطور ومستوى  (بندحرف ال)

فعلى . عينة/ لكل قصة  (العدد)

ت  بندسبيل المثال إذا اخترت ال

حل المشاكل بالمواد، أنظر  وهو

تطور الخمسة إلى مستويات ال

وقم  بندال اللواتي يقعن تحت هذا

بعملية اختيار للمستوى الذي 

وإذا كنت تستخدم . يناسب القصة

النماذج الموجودة في كتيبات 

الطفل القصصية، ضع دائرة حول 

، سجل مراقبة الطفل بندحرف 

ومن ثم سجل العدد لمستوى 

 .لكل قصة(  8،8، 0، 9، 8) التطور 

  راجع بشكل دوري القصص

بحث عن المواد االخاصة بك و
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المفقودة؛ على سبيل المثال 

يقعون بين " األطفال الذين 

وهي فئة قد غفلت " السطور 

 .عنها أو ببساطة سهيت عنها

  كلما احتجت لتلخيص معلومات

للتقارير  سجل مراقبة الطفل

نسق وراجع كامل الفردية، 

قد تكون ) مالحظاتك القصصية 

في هذه المرحلة قد حددت 

سجل مراقبة محتويات برنامج 

لهذا أبدأ ( ومستوياتها  الطفل

بتعبئة نموذج ملخص التطور 

ومعلومات الطفل لكل طفل، ومن 

سجل من  بندأجل تعبئة كل 

على نموذج  مراقبة الطفل

الملخص هذا، قم بمراجعة قصص 

وخصص . تفحص جودتهااألطفال و

وإذا كنت تملك . بندكل منها لكل 

أكثر  واحد عند بندأكثر من قصة ل

من مستوى، قم بكتابة المستوى 

األعلى الذي لديك عنه تمثيل 

وبعد تعبئة كافة . قصصي جيد

أتبع  ،على نموذج الطفل بنودال

التعليمات الموجودة على النموذج 

لحساب المتوسط والعالمات 

 .التراكمية

  عندما يحين مشاركة المعلومات

مع األهالي، حضر نماذج القصص 

الكاملة إضافة إلى تقرير لألهل 

عن كل طفل على نموذج تقرير 

حظ أن العملية ال العائلة، وال

. أصلية إضافية تتطلب أية كتابات

مستوى الوقم باستخدام 

الذي قمت باختياره ) المناسب 

الستكمال ( كقصة عالية الجودة 

النموذج  فيخص التطور قسم مل

ومن ثم قم بإضافة عدة قصص 

 .كأمثلة توضيحية

  سجل ومن أجل تلخيص معلومات

ر المجموعة، بتقاري مراقبة الطفل

ومن  عبء نموذج ملخص الصف،

ثم استخدم نماذج ملخص التطور 

ومعلومات الطفل التي 

فل من أجل استخدمتها لكل ط

الحصول على معلومات الستكمال 

وأتبع التعليمات . ملخص الصف

الموجودة على نموذج المجموعة 

لحساب المتوسط وعالمات النمو 

وإذا كنت تستخدم . للمجموعة

لسجل مراقبة القرص المدموج 

 سجل مراقبة الطفلأو  الطفل

على اإلنترنت، قد تختار استخراج 

الفردية عدد من تقارير أو التقارير 

سجل مراقبة استنادا إلى بيانات 

التي استخدمتها  الطفل
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 الفصل الثالث

 أسئلة متكررة

من هو المسئول عن استكمال برنامج 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفل

 ؟المدرسة

لمرحلة ما  سجل مراقبة الطفليجب أن يعبأ 

قبل المدرسة من قبل كادر الغرفة الصفية 

المتآلف مع األطفال، كما يشجع األهالي 

على المساهمة بمراقباتهم التي سجلوها 

من أجل مساعدة المعلمين الجدد بالنسبة 

في استكمال  سجل مراقبة الطفللتقييم 

تطوير  لمرحلة ما قبل المدرسة بشكل دقيق، باإلضافة إلى سجل مراقبة الطفل

لمرحلة  سجل مراقبة الطفلعلى برنامج  يالتدربونوصي  ،استراتجيات تطوير فعالة، هذا

قبل  لمرحلة ما سجل مراقبة الطفلأما إذا كان سوف يستخدم برنامج . ما قبل المدرسة

أن يتدرب المراقبين الخارجيين على المراقبة واستكمال المدرسة ألغراض بحثية، يجب 

 .سجل مراقبة الطفل

 لمرحلة ما قبل المدرسة؟ سجل مراقبة الطفلمتى يجب أن يستكمل 

لمرحلة ما قبل المدرسة مرتين إلى ثالثة مرات في  سجل مراقبة الطفليجب أن يستكمل 

كما يعتمد توقيت . ، على سبيل المثال، في بداية العام ومنتصفه وفي أخرهالعام برنامج
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اهتمامات المستخدم لمدرسة على لمرحلة ما قبل ا سجل مراقبة الطفلاستكمال 

. قدر ما ترغب لتوثيق مدى تقدم األطفال سجل مراقبة الطفلويمكن استخدام . ةالتقيمي

مرات خالل برنامج  يطلب أن يستكمل تقييماته ثالثةستارت ونشير بالذكر أن برنامج الهيد 

 .السنة

 سجل مراقبة الطفلمن أين نحصل على المعلومات الضرورية الستكمال 

 ما قبل المدرسة؟لمرحلة 

لمرحلة ما قبل المدرسة من المالحظات  سجل مراقبة الطفليتم الحصول على معلومات 

إذا أما . التي صنعها الطفل أو أنتجها بنودالقصصية اليومية التي يحتفظ بها المعلم ومن ال

لمرحلة ما قبل المدرسة، نوصي  سجل مراقبة الطفلكنت تستخدم الطبعة الورقية من 

باستخدام كتيب الطفل القصصي كطريقة منظمة لحفظ السجالت الخاصة بمراقبات الطفل، 

الطبعات الحاسوبية أو بينما . كما يمكنك وضع نماذجك الخاصة لتسجيل المالحظات أيضا

 ويتوجب على الشخص الذي يعبأ. على شبكة اإلنترنت توفر نظام مبني إلدارة القصص

القصص ومنتجات الطفل ) لمرحلة ما قبل المدرسة مراجعتها  سجل مراقبة الطفلمعلومات 

 .التقييمفترة لمحضرة ( وما إلى ذلك 

 كم قصة يجب أن أكتب في اليوم؟

ال يوجد عدد أقصى أو أدنى من القصص 

 ولعله. التي يجب أن تجمعها في اليوم

ليس من الممكن كتابة مالحظات عن كل 

ع مو ،فئة وعن كل طفل وفي كل يوم

من الممكن تسجيل قصص  ،ذلك

وربما . وإبداعات بعض األطفال كل يوم

سجل  فيترغب بالتركيز على فئة معينة 

ة ما قبل المدرسة، لمرحل مراقبة الطفل

 .أو منطقة معين

هل استطيع استخدام القصص أو 

في  بندعينات عمل الطفل ألكثر من 

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفل

 ؟المدرسة

غالبـــا مـــا يجـــد المعلـــم أن بعـــض ! نعـــم

قد تستخدم كدليل داعم  بنودالالقصص أو 

ــر مــن  بنــدل . ســجل مراقبــة الطفــلأو أكث

أكثـر هذه القصـص فـي  تشتركويمكن أن 

 .أو في الملفات الحاسوبية من نموذج

هلللل يوجلللد صللليغة معينلللة يجلللب 

 تشللللاركاسللللتخدامها عنللللد وجللللود 

 المرجعية؟ب

ــة  ــيغة معياري ــة ص ــد أي ــن ال يوج ــين ع مع

 أن تجـــد) المهـــم . المرجعيـــةب التشـــارك

طريقـــة نافعـــة وتســـتطيع اســـتخدامها 

) باســتمرار أنــت وغيــرك مــن المســجلين 

ــــفحة  ــــر الص ــــد مــــن  98و  84أنظ لمزي

 (.المرجعية  التشاركالمعلومات حول 

يبدو أن وضع عالمة للقصص وكتابتها 

هللللل هنللللاك أيللللة . عمللللل مجهللللد

 اختصارات؟ 

ـــم  ـــر قس ـــاعدة " أنظ ـــات مس " ) تلميح

ســـجل كلمـــا اســـتخدمت (.  96صـــفحة 

 ،لمرحلة مـا قبـل المدرسـة مراقبة الطفل

ــة أســهل وإذا اســتثمرت . أصــبحت العملي

ــة لتتعــرف علــى  بعــض الوقــت فــي البداي

ـــات وال ـــودالفئ ـــتجد أن  بن ـــة، س المختلف

كـن مبـدعا وقـم . المهمة أصـبحت أسـهل

 !باختيار ما يناسبك
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ما الوقت اليومي المتوقع الستكمال 

 بالنسبة لي؟ سجل مراقبة الطفل

ـــاء  ـــدون باختصـــار أثن ـــك أن ت ـــوم، علي الي

أمـا . مالحظات موجزة عما يفعلـه األطفـال

. بالمجمل تأخذ هذه العملية بضعة دقـائق

أما عمليـة نقـل معلوماتـك األوليـة لتصـبح 

أن ترحـل إلـى كتيـب ) مالحظات رسـمية 

إلى الحاسوب أو على  أو الطفل القصصي

شبكة اإلنترنت أو حتى في نظام الملفات 

إلـى  96فهـي تحتـاج مـن  (الذي وضـعته 

وفي نفس الوقت، عليـك . دقيقة يوميا 88

أو تعـــدل مـــن أنشـــطة اليـــوم أن تخطـــط 

ــه ــا راقبت ــى م ــالي اســتنادا إل ــى . الت وعل

سبيل المثال، إذا كنت الحظت أن طفل أو 

ــغ  ــة أو تفري ــال مشــتركون بتعبئ عــدة أطف

حاويات المياه أثناء وقت العمل قد تقـرر أن 

) لتعبئـة والتفريـغ تضيف أي مواد إضافية ل

ــرات البالســتيكية  ــوب والمكس ــل الحب مث

خـالل فتـرة (. والفلين والحاويات المتنوعة 

الترحيب في الصـباح التـالي، ربمـا ترغـب 

 الــىبعــرض بعــض العينــات التــي أضــفتها 

ــى المــواد  ــرف عل ــل التع ــن أج ــة م الغرف

وتذكر، بأن الوقـت . الجديدة المتوفرة للعب

 اقبة الطفلسجل مرالذي تقضيه بمهمات 

يجب أن يصبح جـزء طبيعـي مـن عمليـات 

. المراقبة والتفاعل والتخطيط مـع األطفـال

سـجل هذا وقم بـالتفكير حـول اسـتخدام 

وكأنه وقت يعزز الوقت الذي  مراقبة الطفل

تقضيه مع األطفـال ولـيس كعـبء إضـافي 

ــر  ــن األشــياء األكث ــدا ع ــك بعي ــى عاتق عل

 .أهمية

 في سجل مراقبة الطفلهل يساعد 

 تخطيط الدروس ؟

ــد صــممت أداة  ــللق ــة الطف  ســجل مراقب

لعرض قسم شامل مـن النشـاطات التـي 

ـــاء  نتوقـــع أن يشـــترك فيهـــا األطفـــال أثن

تطورهم من عمر سنتين ونصف إلى ستة 

وسوف ينـتج عـن مراقبـة التطـور  ،سنوات

لألنشــطة االعتياديــة، صــورة شــاملة عــن 

وإذا وجدت أن لديك فجـوات . قدرات الطفل

حظــــات وفــــي مــــوادك التــــي فــــي مال

ـــة  ـــذه المعرف ـــتخدم ه ـــتكملتها، اس اس

الختيار مواد ربما توفر تجارب لتلك الفئة أو 

ح االستخدام المنـتظم يهذا ويت. بندتلك ال

ــل  لســجل مراقبــة الطفــل لمرحلــة مــا قب

المدرســة، التخطــيط الهتمامــات األطفــال 

ــ ــي ذل ــا ف ــي راقبته ــن الت ــدال م ــوم ب ك الي

وسـوف تـوفر المـواد  موضوع قبل شهرين،

التــي اخترتهــا فرصــة لألطفــال مــن أجــل 

المحاولة لتجربة قدراتهم وخبـراتهم التـي 

أنظـر الملحـق . لم تراقبها إلى تلك النقطة

سـية يوميـة توضـح اث عن عينة لخطـة در

ســجل مليــة التخطــيط المســتندة إلــى ع

 .مراقبة الطفل

هللل يظهللر كافللة األطفللال نمللوا فللي 

 كافة المجاالت؟

ر بعض األطفال نمـوا ملحوظـا فـي قد يظه

، ســجل مراقبــة الطفــلفئــات معينــة مــن 

. بينما ال يظهرون أي تغيير في فئات أخرى

وقد يظهر بعض األطفال نموا ثابـت نسـبيا 

في معظم الفئات، بعض األطفـال يقـرؤون 

في عمر ثالثة وسـنوات ونصـف، وبعضـهم 

اآلخـــر ال يســـتطيع القـــراءة إلـــى الصـــف 

االختالفــات فـــي وتحــدث هــذه . الثــاني

مجــاالت أخــرى مــن التطــور مثــل الحركــة 

وهــذه . والرياضــيات والقــدرات االجتماعيــة

ــة  ــة ومتوقع ــورات طبيعي ــات والتط االختالف

 .عند أية مجموعة من األطفال

؟ علللى بنللودمللاذا تعنللي مسللتويات ال

سبيل المثال، هل عالملة المسلتوى 

الثالث تكون لكافة األطفال ملن عملر 

 ثالث سنوات؟
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ليس هناك ارتبـاط بـين المسـتوى الثالـث 

والعمر ثالث سنوات، أو المستوى الرابع أو 

فالمستويات الخمسـة . العمر أربع سنوات

. مثـل مراحـل التطـوربنـد يالتي تتبع لكـل 

والسلوكيات المرتبطة بكل مستوى تتدرج 

(. 8)إلــى األكثــر تعقيــدا ( 8)مــن البســيط 

 غير مرتبطـة يبالرغم من أن مستويات ال

بــالعمر، لكــن فــي بعــض األحيــان تجــد أن 

قد حدد للطفل ذو الثالثة  0مستوى الرقم 

 .سنوات

هللل هنللاك أعمللار طبيعيللة بالنسللبة 

 ؟لسجل مراقبة الطفل

عية نحن ال نوصي باستخدام األعمار الطبي

ألطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة، وفــي 

ــل ال ــك  األص ــل تل ــب مث ــذا الكتي ــدم ه يق

ءة اسـتخدام فمن السهل إسا. المعلومات

المعلومـــات المرتبطـــة بـــالعمر وذلـــك ألن 

طبيعيـــات العمـــر، مثـــل نســـبة عالمـــات 

األطفال عند مستوى معـين، ممـا يسـبب 

ــددة  ــات مح ــد توقع ــة عن ــال، وخاص لألطف

. استخدام الطبيعيات مـع األطفـال الصـغار

إن وتيرة التطور تتنوع بشكل كبير من فـرد 

ــذلك  ــر، وك ــال والألخ ــاع األطف ــفات أوض ص

غيـر متوقعـة  معينـة،درات عند أعمـار قالو

ومن . عند غيرهم بنفس الصفات والقدرات

الخطـأ عـادة أن تضـع األطفـال فـي بــرامج 

معينـــة اســـتنادا إلـــى عالمـــات مرتبطـــة 

بالعمر، وذلك ألن العالمات الخاصـة بقـدرة 

معينة نسبية مـع األقـران ويمكـن لألقـران 

أن يتغيرون في الشهر القـادم أو األسـبوع 

 .القادم

ماذا حول العالملات الرقميلة؟ بملا أن 

األهل ينملون ملع األطفلال ويعتلادون 

على رؤيتهم ضمن تقييملات األطفلال 

األكبللر عمللرا، يتوقللع األهللالي غالبللا 

، وحتللى مللا رؤيللة عالمللة مللن نللوع

 .لطفلهم لمرحلة ما قبل المدرسة

لن توفر مساحة في نموذج تقريـر العائلـة 

ــتويات  ــللمس ــة الطف ــجل مراقب ــرا  س نظ

لفشل األرقام في تقديم معلومـات هامـة 

هذا ونحن نعتقد أنه من المفيـد . لألهالي

ها ااالحتفـــاظ بالمعلومـــات التـــي شـــاركن

بخصوص قصة معينة، بسبب ما توفره تلك 

فاألهــالي . المراقبــات مــن صــور تفصــيلية

ــات  ــتخدام المعلوم ــون اس ــدرون ويفهم يق

 .الحقيقية حول طفل ما

لملللاذا ال تتناسلللب بعللل  القصلللص 

سلجل الخاصة بي مع أي ملن فئلات 

لمرحللللة ملللا قبلللل  مراقبلللة الطفلللل

 المدرسة؟

قد تجد أن بعـض القصـص ال تتناسـب مـع 

 سجل مراقبة الطفـلل 09 الـ بنودأي من ال

، لكن هذا ينبئـك بل المدرسةلمرحلة ما ق

حـــول فهـــم الطفـــل للعـــالم واهتماماتـــه 

عـدم مناسـبة وإن . وأفضل الطرق لدعمـه

ال  سجل مراقبة الطفلالمعلومات لبرنامج 

 .من قيمة المعلومات ليقل

ال أعتقلللد أن الطبعلللة القديملللة ملللن 

كانت كافية بملا  سجل مراقبة الطفل

يتعلق باللغة والقراءة والكتابلة؟ هلل 

سللجل تلبللي الطبعللة الجديللدة مللن 

مجلاالت مثلل اللوعي  مراقبة الطفلل

 اللغللوي والمفللردات المعقللدة بشللكل

 مباشر؟

فقـد تـم توسـيع فئـة اللغـة والقـراءة ! نعم

، بحيـث تغطـي بنـودوالكتابة إلـى ثمانيـة 

المجاالت التي تستخدم المفردات وأنمـاط 

الحـــديث المعقـــدة والـــوعي باألصـــوات 

ـــرف  ـــماء األح ـــتخدام أس ـــات واس بالكلم

 .وأصواتها
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سجل مراقبلة هل يمكن أن نستخدم 

لمرحلة ما قبل المدرسة فلي  الطفل

سلجل وكيف يتناسلب  ستارت؟الهيد 

ملع إطلار عملل الهيلد  مراقبة الطفلل

 ستارت؟

بـالنظر  سجل مراقبة الطفـللقد تم تطوير 

إلى متطلبات الهيد ستارت وهو متناسـق 

بشكل كبير مع برنامج الهيد سـتارت فـي 

تتناسـق فئـات كمـا . وتقيـيم الطفـلتطور 

مـع  سجل مراقبة الطفلومستويات  بنودو

) الهيـد سـتارت حقول وعناصر ومؤشـرات 

مراسـل نتـائج الهيـد ويعد (.  89. أنظر ص

. أنظـر ص)  سجل مراقبة الطفـلستارت و

برنــامج حاســوبي متــوفر مــن مطبعــة (  0

ســجل هــاي ســكوب وهــو يتــرجم بيانــات 

إلى تقارير نتـائج  اأوتوماتيكي مراقبة الطفل

وبواسطة تلـك األداة يمكـن  الهيد ستارت،

ج الهيـــد ســـتارت التـــي تســـتخدم لبــرام

توســـيع عمليـــة  ســـجل مراقبـــة الطفـــل

 .التقييم والتقرير الخاصة بها

سللجل مراقبللة هللل يمكللن اسللتخدام 

مللا قبللل المدرسللة لتقيلليم  الطفللل

 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؟

لمرحلـة مـا  سـجل مراقبـة الطفـليستند 

ــة  ــل المدرس ــىقب ــور،  إل ــتويات التط مس

ــيس  ــىول ــة إل ــار الفعلي ــان . األعم ــإذا ك ف

الطفــل فعــاال فــي مســتويات التطــورات 

سجل مراقبة الحركية الحسية، ربما يكون 

للرضـع مناسـبا بشـكل أكبـر، ومـع  الطفل

أن نختبـر وموثوقيتـه وصـالحيته  إلىذلك، 

علــى األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، 

 الرضـيع سجل مراقبـة الطفـل يعد كل من

رحلــة مــا قبــل لم ســجل مراقبــة الطفــلو

 .في ذلك المجال غير مجربالمدرسة 

سجل مراقبة هل استطيع استخدام 

لمرحلللة مللا قبللل المدرسللة  الطفللل

خطلة تعلليم لمساعدتي في تطلوير 

 فردية؟

بما أن برامج التعليم الخاصة تتطـور بتزايـد 

وتصــنع أهــدافا تعكــس ممارســات التطــور 

جد أن الطرق التقليدية لتقييم ناسبة، نالم

التعلـــيم الفرديـــة لألطفـــال فـــي  وكتابـــة

ويمكــن أن يحــل . غيــر مرضــية ،بــرامجهم 

ــة  هــذا الموضــوع بتنظــيم إجــراءات لمراقب

وتقييم الطفل وكـذلك لوضـع خطـة تعلـيم 

لمرحلـة  سجل مراقبـة الطفـلفردية حول 

وقـــد جـــرب بعـــض . مـــا قبـــل المدرســـة

ــى  ــة األول لســجل المعلمــون هــذا بالطبع

ــل ــة الطف ــائج مراقب ــت النت ــة، وكان . إيجابي

ــيم  ــين هــؤالء المعلمــين أن خطــة التعل وب

فهـم  ،الفردية تبدو مختلفة بعض الشـيء

قد شملوا مجـاالت خطـة التعلـيم الفرديـة 

التقليدية على شكل تطور حركـي بسـيط 

ــاهيم ومســاعدة  ــات والمف ــل، اللغ ومجم

النفس والتطورات االجتماعيـة والعاطفيـة، 

كما أنهم ركزوا على جوانـب غيـر تقليديـة 

ــ ــر عــن م ــاكل والتعبي ــل المش ــل ح ن مث

لمزيد من المعلومـات ) العواطف والمبادرة 

 ســجل مراقبــة الطفــلحــول اســتخدام 

لمرحلة ما قبل المدرسـة مـن أجـل وضـع 

أعد التفكيـر فـي " خطة تعليم فردية أنظر 

 .( 8880سالك " خطة التعليم الفردية 

سللجل مراقبللة هللل يمكللن اسللتخدام 

 ةلمرحلللة مللا قبللل المدرسلل الطفللل

 كأداة مسح لتحديد التوضع؟

لمرحلـة مـا قبـل  سجل مراقبة الطفـلإن 

المدرسة غير مصمم لمسح األطفـال مـن 

بـل . أجل العثور علـى العيـوب والمشـاكل

وتوثق  ،المراقبة الىهو أداة تقييم تستند 

نمو األطفال عبر الوقت استنادا إلى دالئل 
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. على شكل إبداعات وقصص من األطفـال

ـــة، ال تســـتخدم أدوات المســـح  وبالمقارن

القصـــص وأدوات العمـــل كـــدليل، ولكنهـــا 

تعتمـــد بـــدال عـــن ذلـــك علـــى البيانـــات 

المتجمعــة مــن أداء األطفــال فيمــا يتعلــق 

وبينمـا . بمجموعة من المهمات المعياريـة

وتسجل  سجل مراقبة الطفلتجمع بيانات 

تسـجل أدوات عبر فترة زمنية مـن أشـهر، 

المســح بشــكل نمــوذجي مــرة واحـــدة 

القرارات الناتجة عنها غالبـا مـا تسـتخدم و

 .في صنع قرارات حاسمة

سللجل مراقبللة هللل يمكللن اسللتخدام 

 لمرحلللة مللا قبللل المدرسللة الطفللل

 لتقييم المعلمين؟

لمرحلـة مـا قبـل  سجل مراقبة الطفـلإن 

يصــمم الســتخدامه فــي  لــمالمدرســة 

وكمــا ذكرنــا أعــاله، قــد . تقيــيم المعلمــين

لمرحلة ما قبل  سجل مراقبة الطفلصمم 

المدرســة لتوثيــق نمــو األطفــال مــع مــرور 

ــتخدم  ــد يس ــك ق ــع ذل ــت وم ــجل الوق س

لمرحلـة مـا قبـل المدرسـة  مراقبة الطفل

مع برنامج تقييم الجودة من هاي سكوب، 

 .كجزء من تقييم المعلم

 

 

 

 تطوير األداة النهائية

الخصــائص الجســدية مــن أجــل تفحــص 

 ســجل مراقبــة الطفــلالنفســية لبرنــامج و

عمل كادر الهيد لمرحلة ما قبل المدرسة، 

ستارت من لجنة الفرص المتساوية ببلـدة 

األطفـال فـي مينـاء هـورون ات كلير لخـدم

شيغن، على تجميع البيانـات مـن في ميت

ـــع  طفـــال 806 فـــي  900و 9669فـــي ربي

وبعد دراسة الربيع، قام كادر . 9669خريف 

 ســجل مراقبــة الطفــلمشــروع برنــامج 

وأجرى تغيرات طفيفـة  بنودبمراجعة أربعة 

أخـرى مـن أجـل  بنـودللكلمات في سـبع 

ثـــم تلبيـــة االهتمامـــات الناشـــئة، ومـــن 

ــة  ــي دراس ــدة ف ــة الجدي ــتخدم الطبع اس

وسوف ترحل مزيدا من التفاصيل  8الخريف

ــامج  ســجل عــن الدراســات اإلضــافية لبرن

المــنقح إلــى موقــع الهــاي  مراقبــة الطفــل

واسـتنادا ( www.highscope.org)سكوب 

إلى تلك النتائج من الدراسة األولى التـي 

ــت  ــات أجري ــع الفئ ــا جم ــع، قررن ــي الربي ف

 بنـود 8 – 0األربعة األقصر والتي تملك من 

 بنودفي فئتين طويلتين لكل منهما ثمانية 

فقد جمعنا المبادرة والعالقات االجتماعية، 

كـة كما جمعنا التمثيل اإلبـداعي مـع الحر

والموسيقى، ونتيجـة لـذلك تشـكل لـدينا 

ــات  ــللبيان ــة الطف ــجل مراقب ــة  س متجمع

ــ ــائيةولألغ ــن  ،راض اإلحص ــات م ــة فئ أربع

لمرحلـة  سجل مراقبة الطفلل بنودثمانية 

 :ما قبل المدرسة وهي على النحو األتي

 المبادرة والعالقات االجتماعية 

  الحركـــــة  ،التمثيـــــل اإلبـــــداعي

 والموسيقى

 لسجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسةالنتائج اإلحصائية : أالملحق 

http://www.highscope.org/
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  القراءة والكتابة واللغة 

 الرياضيات والعلوم 

 بندإحصائيات ال

( التاليــة فــي الصــفحة )  8يمثــل الجــدول 

. توزيع العمر فـي دراسـة الربيـع والخريـف

وفي كال الدراستين يتـراوح عمـر األطفـال 

مــن ثالثــة ســنوات إلــى خمســة ســنوات 

وخمسة أشهر، ولكن ووفق المتوقع، كـان 

األطفـــال أكبـــر فـــي الربيـــع مـــنهم فـــي 

الخريف، بمتوسط عمر قدره أربعة سـنوات 

ــة  ــف، وأربع ــة الخري ــي دراس ــهرين ف وش

 .عة أشهر في دراسة الربيعسنوات وتس

فــي الصــفحات )  0و  9ويعــرض الجــدوالن 

 بنــداســتين فــي كــل نتــائج الدر( القادمــة 

ــن  ــة م ــلوفئ ــة الطف ــجل مراقب ــدد س ؛ ع

ـــراف  ـــة واالنح ـــط العالم ـــاالت ومتوس الح

، 8) المعياري والنسبة المئويـة للعالمـات 

إحصـائيات  9ويظهر في الجدول (  8، 0، 9

وقد . 9669ن عام دراسة الخريف الثانية م

نظمـــت الجـــداول فـــي ترتيـــب األحـــداث 

ــام  ــامج الع ــب البرن ــم أن ترتي ــة، رغ الفعلي

ولـم . يكون الخريف يتبـع الربيـعالنموذجي 

يـــتم اختيـــار هـــؤالء األطفـــال إحصـــائيا 

كممثلين عن كافة األطفال وال حتـى عـن 

ولــم يكــن األطفــال . أطفــال هيــد ســتارت

ـــت  ـــذلك كان ـــي الدراســـتين، ل ـــم ف ذاته

ــات ال االخ ــوعتي العالم ــين مجم ــات ب تالف

وعند التفكر فـي ذلـك، . تمثل فروق كبيرة

ال تقدم هذه العالمات أساس للمقارنة مع 

ـــات  ـــلعالم ـــة الطف ـــجل مراقب ـــي  س ف

 .مجموعات أخرى من األطفال

النســب المئويــة لألطفــال مــن  8الجــدول 

ســجل مختلــف األعمــار فــي دراســتي 

 مراقبة الطفل

ــــــــــار  األعم

بالســــــنوات 

 واألشهر

الدراســــــة 

األولى ربيـع 

9669 

الدراســــــة 

الثانيــــــــــة 

 9669خريف 

3.0 - 3.5  1.2 14.2 

3.6 - 3.11 9.2 17.7 

4.0 - 4.5 10.4 35.3 

4.6 - 4.11 33.7 29.3 

5.0 – 5.5 39.9 2.6 

، 154العـدد يسـاوي  9669ربيع : مالحظة

  230العدد يساوي  9669الخريف 

تم جمع بيانات  ، فقددراسة الربيعأما في 

كمـا  ،طفـل 806مـن  سجل مراقبة الطفل

المتجمعـة مـن  بنودتم جمع بيانات كافة ال

مـــن مجمـــل % 88هم، أي طفـــل مـــن 00

على نسبة أقل  بند ولم يحصل أي. العينة

. من البيانـات الخاصـة باألطفـال% 08من 

توفرت بيانـات عـن  ، فقدأما بالنسبة للفئة

ــاتكافــة  مــن األطفــال % 40بنســبة  الفئ

ــة، ــات االجتماعي ــادرة والعالق % 48 و للمب

للتمثيل اإلبداعي والحركة والموسيقى، و 

% 88للغــــة والقــــراءة والكتابــــة، و % 88

ـــوم ـــي دراســـة . للرياضـــيات والعل ـــا ف أم

معلمــا بيانــات  09جمــع فقــد ، 8الخريــف

ــل ــة الطف ــجل مراقب ــول  س طفــل  900ح

مـن  تالمجموعـاوكانت البيانات عن كافة 

جمـــل مـــن م% 90طفـــل مـــنهم، أي  06

بيانـات  بنـد ومع ذلك، لم يكـن ألي. العينة

ــن  ــل م ــال% 04أق ــن األطف ــبة . م وبالنس

بنســبة  بنــودكافــة الكانــت بيانــات للفئــة، 

مـــن األطفـــال للمبـــادرة والعالقـــات % 00

للتمثيـــل اإلبـــداعي % 08االجتماعيـــة، و 

ــــيقى، و  ــــة والموس ــــة % 84والحرك للغ

ــــ ــــراءة والكتاب للرياضــــيات % 89ة، و والق
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ــوم ــة  .والعل ــراءات االعتيادي ــب اإلج وبموج

الستكمال برنامج سجل مراقبة الطفل، ال 

تحدد عالمة بند سجل مراقبة الطفل إلـى 

أن يكتب المعلم قصة مناسبة عن سـلوك 

. الطفـــل تـــدعم هـــذه العالمـــة المعطـــاة

وحرفيــاً، هــذا يعنــي أنــه إذا لــم يســتكمل 

فئـة، ال يمكـن المعلم ولو بند واحـد مـن ال

ــك  ــك الطفــل فــي تل ــات ذل اســتخدام بيان

الفئة، أو بالواقع ال يمكن استخدام سـجل 

مراقبة الطفل بأكمله في تحليـل البيانـات 

ومــن أجــل تحقيــق هــذا المعيــار . الدقيقــة

في صالحية دراسة سجل مراقبة الطفل، 

يتوجب علينا طلب استكمال سـجل هذا و

دون  مراقبة الطفل واستكمال كافة البنـود

. استثناء من قبـل القـائم علـى التسـجيل

ــم  ــب ل ــذا المتطل ــن أن ه ــرغم م ــى ال عل

 .يستكمل في الدراستين سابقتا الذكر

 

 

 

 

 

لــم تكــن % 89فــي دراســة الخريــف، كشــفت مراجعــة القصــص علــى أن :8مالحظــة 

كبير أن ذلك عائد إلى عدم توفر التوثيق الـداعم عالماتهم صحيحة، ونحن نؤمن بشكل 

وقـد سـجل ذلـك كـادر هـاي سـكوب لمعالجـة البيانـات ، تـم عـرض . لمستويات البنـد

 .0اإلحصائيات في الجدول رقم 
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 2002إحصائيات وحدة الكور ربيع  2جدول 

عدد  الوحدة
 الحاالت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

8 9 0 8 8 

 15.9 37.8 27.0 13.7 5.5 0.57 3.47 66 مجموع الكور
 10.3 33.0 34.3 14.2 8.2 0.67 3.23 139 المبادرة والعالقات االجتماعية

 6.3 41.3 43.8 7.5 1.3 0.77 3.44 160 اختيار البدائل والتخطيط

 9.2 18.4 38.2 23.7 10.5 1.10 2.92 152 حل المشاكل بالمواد

 11.8 65.1 17.1 5.9 0.0 0.71 3.83 152 المبادرة باللعب

باالحتياجات الخاصةالعناية   153 3.46 .087 .07 10.5 43.1 33.3 12.4 

 15.1 27.0 46.7 3.3 7.9 1.04 3.38 152 العالقة مع الراشدين

 12.4 32.7 37.3 12.4 5.2 1.02 3.35 153 العالقة مع األطفال اآلخرين

 14.3 10.9 32.7 23.8 18.4 1.27 2.79 147 حل النزاعات الشخصية

عن المشاعر الفهم والتعبير  155 2.66 1.37 27.1 27.1 6.5 31.6 7.7 
 18.1 27.6 32.3 17.1 4.9 0.63 3.37 134 التمثيل اإلبداعي والحركة والموسيقى

 3.3 29.4 38.6 22.2 6.5 0.96 3.01 153 بناء وصنع النماذج

 21.3 29.4 29.4 8.1 11.9 1.24 3.40 160 رسم وتلوين الصور

 9.3 34.7 40.7 10.0 5.3 0.97 3.33 150 التظاهر

 40.8 16.4 28.9 12.5 1.3 1.14 3.83 152 التحرك بطرق مختلفة

 50.6 40.0 5.6 3.8 0.0 0.76 4.38 160 التحرك مع األشياء 
 4.0 4.7 40.7 48.0 2.7 0.80 2.59 150 الشعور والتعبير عن وتيرة ثابتة

 2.7 51.4 9.5 23.6 12.8 1.17 3.07 148 التحرك مع الموسيقى

 25.3 5.5 54.8 11.6 2.7 1.07 3.39 146 الغناء

 11.7 36.2 18.0 18.6 15.5 0.89 3.09 146 اللغة والقراءة والكتابة

 6.5 37.7 22.1 7.1 26.6 1.33 2.90 154 اإلصغاء للحديث وفهمه

 4.6 36.2 13.2 31.6 14.5 1.20 2.85 152 استخدام المفردات
 29.0 16.1 29.0 24.5 1.3 1.19 3.47 155 معقدة من الحديثاستخدام أنماط 

 7.6 35.2 8.3 24.8 24.1 1.35 2.77 145 إظهار الوعي باألصوات بالكلمات

 7.7 57.4 14.2 20.0 0.6 0.92 3.52 155 إظهار المعرفة بالكتب
 38.3 9.1 20.1 11.0 21.4 1.58 3.32 154 استخدام أسماء األحرف وأصواتها

 3.4 56.4 10.1 26.2 4.0 1.02 3.29 149 القراءة

 3.4 38.3 27.5 3.4 27.5 1.28 2.87 149 الكتابة

 12.2 31.3 26.1 20.4 10.0 0.83 3.15 81 الرياضيات والعلوم

 0.6 25.9 43.5 25.2 4.8 0.85 2.93 147 ترتيب األشياء

 7.2 23.9 34.1 17.4 17.4 1.18 2.86 138 تحديد األنماط

 18.8 26.2 16.8 19.5 18.8 1.40 3.07 149 مقارنة الخصائص

 20.3 51.6 11.1 15.0 2.0 1.01 3.73 153 العد

 2.7 27.4 24.7 36.3 8.9 1.03 2.79 146 تحديد المواضع واالتجاهات
 10.0 13.6 26.4 18.6 31.4 1.03 2.52 140 تحديد التسلسل والتغير والظرفية

 11.0 14.4 19.5 22.0 33.1 1.37 2.48 118 تحديد المواد والخصائص
 9.7 16.8 27.4 31.0 15.0 1.19 2.75 113 تحديد األشياء الطبيعية والحية
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، وعالمـات 9669طفـل فـي ربيـع  806ل جاءت النتائج مـن دراسـة الكـور األولـى : مالحظة 

حيــث تمــت مراجعــة  4و  8فــي األعمــدة (  8، 8، 0، 9، 8) النســب المثوبــة لكــل مســتوى 
 الوحدة بعد جمع البيانات، لذلك ال تنطبق هذه اإلحصائيات على الطبعة المنشورة 

 2002إحصائيات وحدة الكور خريف  2جدول 

عدد  الوحدة
 الحاالت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 2 3 4 5 
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طفل  900على العالمات المصححة لدراسة الكور الثانية من النتائج استندت : مالحظة 
  4 – 8وتم اإلشارة إلى عالمات النسبة المئوية في األعمدة  9669لخريف 

 

ــات  ــوع عالم ــط مجم ــان متوس ــجل وك س

في دراسة الخريف، و  9.88 مراقبة الطفل

ــان متوســط  0.80 ــع وك ــي دراســة الربي ف

دراسة الربيع أعلـى مـن متوسـط دراسـة 

 1.2 5.2 21.3 32.0 40.3 47. 2.49 60 مجموع الكور
 3.4 8.4 50.7 24.6 13.0 51. 2.63 171 المبادرة والعالقات االجتماعية

 1.3 24.0 45.9 21.0 7.7 90. 2.90 233 اختيار البدائل والتخطيط

 0.0 8.8 42.3 39.5 8.0 79. 2.51 215 حل المشاكل بالمواد

 2.2 6.9 64.1 19.5 7.4 77. 2.77 231 المبادرة باللعب

 2.2 11.2 64.2 21.1 1.3 68. 2.92 232 العناية باالحتياجات الخاصة

 1.7 11.3 74.3 4.8 7.8 74. 2.94 230 العالقة مع الراشدين

 0.9 13.5 43.2 33.2 9.2 86. 2.64 229 العالقة مع األطفال اآلخرين

الشخصيةحل النزاعات   204 2.39 1.06 20.1 38.2 30.4 4.9 6.4 

 10.9 0.9 31.8 18.0 38.4 1.29 2.28 211 الفهم والتعبير عن المشاعر
 3.5 8.1 35.9 27.3 25.1 59. 2.41 174 التمثيل اإلبداعي والحركة والموسيقى

 0.9 7.6 35.3 20.1 36.2 1.04 2.17 224 بناء وصنع النماذج

 4.9 14.2 30.7 7.6 42.7 1.29 2.31 225 رسم وتلوين الصور

 0.4 8.5 46.2 20.6 24.2 96. 2.40 223 التظاهر

 10.7 10.3 21.5 49.4 8.2 1.12 2.66 233 التحرك بطرق مختلفة

 0.0 5.3 61.0 22.4 11.4 76. 2.60 228 التحرك مع األشياء 

 1.8 2.2 34.6 46.1 15.4 82. 2.29 228 الشعور والتعبير عن وتيرة ثابتة

 2.7 0.9 16.9 26.7 52.9 95. 1.74 225 التحرك مع الموسيقى

 6.9 16.7 42.4 24.6 9.4 1.03 2.87 203 الغناء

 1.5 9.7 21.1 33.3 34.4 56. 2.12 207 اللغة والقراءة والكتابة

 0.4 7.1 24.1 16.5 51.8 1.04 1.88 224 اإلصغاء للحديث وفهمه

 0.9 7.6 22.7 44.0 24.9 92. 2.16 225 استخدام المفردات
 6.5 12.5 35.8 39.2 6.0 98. 2.74 232 استخدام أنماط معقدة من الحديث
 0.5 2.2 3.8 30.1 63.4 72. 1.46 183 إظهار الوعي باألصوات بالكلمات

 0.9 23.8 33.3 32.0 10.0 96. 2.74 231 إظهار المعرفة بالكتب
 1.5 4.4 2.4 25.4 66.3 86. 1.49 205 استخدام أسماء األحرف وأصواتها

 0.5 8.4 16.8 71.0 3.3 69. 2.32 214 القراءة

 0.5 9.5 23.8 6.7 59.5 1.11 1.85 210 الكتابة

 1.2 5.2 21.3 32.0 40.3 55. 2.05 99 الرياضيات والعلوم

 0.5 1.4 34.3 37.7 26.1 83. 2.13 207 ترتيب األشياء

 0.0 1.5 9.7 20.9 68.0 73. 1.45 206 تحديد األنماط

 1.5 14.6 9.1 22.7 52.0 1.15 1.91 198 مقارنة الخصائص

 1.4 13.1 49.3 20.8 15.4 94. 2.64 221 العد

 0.0 2.2 27.2 52.2 18.3 73. 2.13 224 تحديد المواضع واالتجاهات
 2.2 1.1 19.3 24.3 53.0 95. 1.75 181 تحديد التسلسل والتغير والظرفية

المواد والخصائصتحديد   193 1.55 .82 61.7 24.9 11.9 0.0 1.6 
 3.2 6.8 4.2 51.1 34.7 97. 1.93 190 تحديد األشياء الطبيعية والحية
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ومـع ذلـك، وكمـا . الخريف، وفق التوقعـات

وضحنا سابقا، ال يشكل هذا الفرق عالمة 

إحصائية وذلك ألن المتوسطات جاءت مـن 

مــن األطفــال فــي  مجمــوعتين مختلفتــين

ت عشرة وقد حصل. برنامج سنوي مختلف

ــود ــل مــن  بن فــي  9.66علــى متوســط أق

الخريف، بينمـا لـم نجـد متوسـط عالمـات 

 فـي الخريـف، كمـا حقـق 0.66أعلى من 

ضـمن . عالمـات عاليـة فـي الربيـع بند 84

،  8.66 – 8.66مـن  بنـودالمدى الكامـل لل

ــراوح متوســط ال ــث ت ــدبحي ــن  بن  – 8.88م

فـي  8.04_  9.89في الخريف ومـن  9.88

الربيع، مما يشـير إلـى االسـتخدام الجيـد 

 . بنودللمدى الكامل لل

ــد  ــال ق ــض األطف ــرء أن بع ــع الم ــد يتوق وق

 بنـودسجلوا عند كل مستوى متـاح مـن ال

قـد ، إال أن معظـم األطفـال  8عند النقطة 

سجلوا عالمات متدنية في بداية البرنـامج 

مرتفعـة عنـد نهايـة  في الخريف، وعالمات

وهذه التوقعات جـاءت . البرنامج في الربيع

ــائج ــع،  .مــن النت ــان وفــي الواق مجمــوع ك

مــن % 09 ســجل مراقبــة الطفــلعالمــات 

ـــال  ـــذين األطف ـــة ال ـــجلوا عالم  9أو  8س

الخريـف، سـجل  بنـودوبالنسبة ل. بالخريف

 بنـد 84ـمعظم األطفال عالمـات متدنيـة لـ

 88 ـومعظمهم سجلوا عالمات متوسطة ل

مـن % 08أما في الربيع، فقد سـجل . بند

، بتوزيعــات  8و  0األطفــال عالمــات بــين 

 .بنودلمعظم ال ةمتشابه

 ةالموثوقي

وتعرف الموثوقية بمـدى اتفـاق المقـاييس 

ـــى  ـــة  عل ـــيء المتنوع ـــل ) ذات الش مث

ــة أو  ــودمجموع ــابه بن ــراقبتين  ةمتش أو م

مــع بعضــهم ( ذاتهــا  بنــودتســتكمالن ال

ســجل وعنــد تفحــص موثوقيــة  .الــبعض

ــة الطفــل ــا مراقب ــ، قمن تفحص التماســك ب

ــداخلي ل ــودال ــا بن ه، باســتخدام عامــل ألف

االتفاق الداخلي بـين كما تفحصنا . كرنباخ

معامـــل االرتبـــاط ، باســـتخدام ينمـــراقبال

ـــين  ـــة وب ـــتج والدقيق ـــين المن بيرســـون ب

مـن المعلمـين مجموعتين مـن المـراقبين 

ومســاعدين المعلمــين فــي عشــر غــرف 

ـــفية  أمـــا (. بـــالمجموع مراقـــب  96) ص

 8.66بالنسبة لعامل ألفا ومعامل االرتباط، 

ــازة، و  ــة الممت ــل الموثوقي ــل  6.06تمث تمث

ــوم، د ــة لكــل ي ــة مــن الموثوقي رجــة مقبول

وكانت حسـابات األسـهم منخفضـة حـول 

 .مجموعات األطفال

 التماسك الداخلي

، عامـل ألفـا مـن  8ر فـي جـدول كما يظه

ــة ال ــداخلي لكاف ــودالتماســك ال ــ بن  09 ـال

ــل ــة الطف ــجل مراقب ــدا  لس ــدا ج ــان جي ك

% 88في الدراسة األولـى و % 88بنسبة 

في الدراسة الثانية، كما كانت عوامل ألفا 

% 08للفئات األربعة مقبولـة وتتـراوح بـين 

إلـى % 08بدراسة الربيع ومـن % 44إلى 

 .ريففي دراسة الخ% 46

 االتفاق بين المراقبين

أزواج مـن  86صـنف دراسـة الخريـف، في 

ــين  ــد وأربع ــاعديهم الواح ــين ومس المعلم

ـــال ذاتهـــم ـــين . طف ـــت االرتباطـــات ب وكان

 :المعلمين ومساعديهم على النحو اآلتي

 00 % ســــجل مراقبــــة لمجمــــوع

 .الطفل

 08 % ــــــــات ــــــــادرة والعالق للمب

 .االجتماعية

 06 % الحركـة  ،للتمثيل اإلبـداعي

 .والموسيقى

 08 %للغة والقراءة والكتابةا. 
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 00 %لرياضيات والعلوما. 

لسـببين؛  8.66رتباطات عـن وتقل هذه اال

ــين المعلمــين ومســاعديهم ا ــات ب الختالف

ومـن  ،من حيث سـلوك األطفـال المراقـب

ختالفـــات فـــي كيفيـــة الا أخـــرى، ناحيـــة

تســــجيل العالمــــات لمــــا راقبــــوه مــــن 

ــي حــين أن هــذ. ســلوكيات ــات ف ه العالم

تضعف الموثوقية، يمكن أن ينظر لها علـى 

لفريـق التعليمـي، وهـي لأنها موطن قـوة 

أعضاء الفريق بعضهم  بها طريقة يستكمل

البعض بمراقبة نواحي مختلفة من سلوك 

 .األطفال

موثوقيلللة عواملللل ألفلللا :  4الجلللدول 

سجل مراقبة التماسك الداخلي في 

 الطفل

الدراسللللة  الفئة

 األولى

الدراسلللة 

 الثانية

سجل مراقبة مجموع 

 الطفل

6.88 6.88 

المبـــادرة والعالقـــات 

 االجتماعية

6.49 6.08 

ــــداعي  ــــل اإلب التمثي

 والحركة والموسيقى

6.08 6.46 

 6.46 6.48 اللغة والقراءة والكتابة

 6.08 6.44 الرياضيات والعلوم

سجل جاءت النتائج من دراسة : مالحظة 

 9669األولــى فــي الربيــع  مراقبــة الطفــل

الثانيـة  سجل مراقبـة الطفـلدراسة من و

 9669في خريف 

 

 الصالحية

مدى جودة مقـاييس تعرف الصالحية بأنها 

يتــألف . أداة مــع مــا تــدعي بأنهــا تقيســه

مـن  سجل مراقبة الطفلتقييمنا لصالحية 

ــل  ــتخدام تحالي ــة، باس ــالحية الداخلي الص

ــة،  ــة الداخلي ــار البني ــد الختب عوامــل التأكي

والصالحية الخارجية في اختبار االرتباطات 

مـع المقـاييس  سـجل مراقبـة الطفـلبين 

الهامة المتعلقة به، وعلى وجه الخصـوص 

ـــة  ـــارات اإلدراكي ـــيم المه ـــة تقي ) مجموع

ونـــوع وعمـــر (  8848بـــوهيم وســـالتر، 

 .فالاألط

نتـــائج تحليـــل عوامـــل  8يمثـــل الجـــدول 

التأكيــد التــي أجريــت علــى البيانــات مــن 

ــع ــائج . دراســة الربي ــوفر هــذه النت ــث ت حي

ــي  ــات ف ــتة فئ ــن س ــا م ــة تغييراتن منطقي

وقــد . لتصـبح أربعــة سـجل مراقبــة الطفــل

تمثـل أربـع عوامـل أن  ،بين تحليل العوامل

 :الفئات األربعة التاليةبوضوح 

  وله ستة من أصل ثمانية  8العامل

 .العلوم والرياضيات بنودمن 

  ــه خمســة مــن أصــل  9العامــل ول

ــن  ــة م ــودثماني ــراءة  بن ــة والق اللغ

 .والكتابة

  وله ستة من أصل ثمانية  0العامل

المبـــادرة والعالقـــات  بنـــودمـــن 

 .االجتماعية

  ولـــه أربعـــة مـــن أصـــل  8العامـــل

التمثيـل اإلبـداعي  بنودثمانية من 

 .والموسيقى والحركة

 

 

 تحليل عامل الكور 5الجدول 
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وكانت طريق اسـتخراج العامـل تحليـل % . 86االرتباطات أعلى من  نتائجلم تبلغ : مالحظة 

وجـاءت النتـائج مـن . ، وكانت طريقة التدوير فارمـاكس مـع طبيعيـة كيسـر   يعنصر المبدئ
 . 9669دراسة سجل مراقبة الطفل لربيع 

 االرتباط مع العامل 

 5 4 3 2 1 الوحدة

 %8.6 %10.1 %11.9 %12.7 %15.8 تفسير متغيرات النسبة
139= العدد )المبادرة والعالقات االجتماعية   - - - - - 

 - 0.46  - - اختيار البدائل والتخطيط

  - 61. - - حل المشاكل بالمواد

 72. -  -  المبادرة باللعب

 - - 48. - 52. العناية باالحتياجات الخاصة

 - - 44. - - العالقة مع الراشدين

 - - 59. - - العالقة مع األطفال اآلخرين

 - - 74. - - حل النزاعات الشخصية

والتعبير عن المشاعرالفهم   - - .53  - 
134= التمثيل اإلبداعي والحركة والموسيقى العدد    - - - - 

 - 70. - -  بناء وصنع النماذج

 - - - - 41. رسم وتلوين الصور

 - 58. - - - التظاهر

 65. - - - - التحرك بطرق مختلفة

 - 63. - - - التحرك مع األشياء 

وتيرة ثابتةالشعور والتعبير عن   - - .54 - - 

 58. - - - - التحرك مع الموسيقى

 - 45. - - - الغناء
133اللغة والقراءة والكتابة العدد   - - - - - 

 - 45. - 41. - اإلصغاء للحديث وفهمه

 - - 41. - 53. استخدام المفردات
 42. - - - 46. استخدام أنماط معقدة من الحديث

بالكلماتإظهار الوعي باألصوات   - .58 - - - 

 - - - - - إظهار المعرفة بالكتب
 - - - 80. - استخدام أسماء األحرف وأصواتها

 - - - 76. - القراءة

 - - - 71. - الكتابة

21= الرياضيات والعلوم العدد   - - - - - 

 - - - 44. - ترتيب األشياء

 - - - 44. 58. تحديد األنماط

 - - - - 66. مقارنة الخصائص

 - - - 61. - العد

 - - - - 74. تحديد المواضع واالتجاهات

 - - 43. - 68. تحديد التسلسل والتغير والظرفية

 - - - - 69. تحديد المواد والخصائص

 46. - - - 60. تحديد األشياء الطبيعية والحية
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ــل  ــمن العام ــات  8يتض ــن الفئ ــل م ــن ك م

تـم . األربعة، كما وجدنا مع العوامل األربعة

ــى بنســبة  حســاب العوامــل األربعــة األول

 .سجل مراقبة الطفلمن تفاوت % 6.86

سـجل مراقبــة ومـن أجـل تقيــيم صـالحية 

(  CSAP)  ـقح، قمنـا بـإدارة الـلمـنا الطفل

طفـل مـن الهيـد  94لدراسة الخريف إلـى 

سجل مراقبة نمتلك بيانات ن ستارت والذي

(  CSAP ) ـالـ عـن نـتجوقـد . عنهم الطفل

ــية  ــات األساس ــدد) المعلوم ــكل  تح بش

ــيالد  ــاريخ الم ــوان وت ــم والعن ــحيح االس ص

مثـل ) ، والمهارات اإلدراكية (ورقم الهاتف 

تحديــد أجــزاء الجســم واأللــوان واألشــكال 

ــات والتنســيق  ــل والكلم واســترجاع الجم

ــوز  ــز الرم ــردات وتميي ــين العضــالت والمف ب

ــاء (واألصــوات والكلمــات  ، واالســتجابة أثن

مــة مثــل المثــابرة علــى المه) التقيــيم 

ــة  ــز والثق ــة التركي ــا ال (. وخط ــد اخترن وق

(CSAB  )بنـــوده تتشـــابه مـــع بنـــودألن و 

ا تختلـف مـع ، مع أنهـسجل مراقبة الطفل

مــن العمليـــة  اخــتالف األدوات فــي كــل

والمحتـــوى، لـــذلك بشـــكل عـــام، كانـــت 

و % 86االرتباطات اإليجابية المعتدلة بـين 

 .كانت التوقعات كما، 06%

االرتباطـات بـين ( ه أدنـا)  0ويبين الجدول 

ـــ ـــات ال ـــة و(  CSAB)  ـعالم ســـجل مراقب

 سجل مراقبة الطفلوكان مجموع . الطفل

( : CSAB ) ـمرتبط باعتدال مـع عالمـات الـ

% 80للمعلومـــــات األساســـــية و % 08

ـــة و  لالســـتجابة % 09للمهـــارات اإلدراكي

 أثناء التقييم 

 

 

 

سللجل االرتباطللات بللين  :6الجللدول 

ومجموعلللة تقيللليم  مراقبلللة الطفلللل

 مهارات اإلدراك

CSAB 

فئللللللللللة 

سلللللللجل 

مراقبلللللة 

 الطفل

مهللارات  األساسية العدد

 اإلدراك

االسللتجابة 

أثنللللللللللللاء 

 التقييم

مجمـــــــوع 

ســــــــجل 

ــــــــة  مراقب

 الطفل

10 .46 .57 .62 

المبــــــــادرة 

ــــــات  والعالق

 االجتماعية

23 .44 .94 .47 

ـــــــــل  التمثي

ـــــــداعي  اإلب

والحركــــــــة 

 والموسيقى

22 .23 .31 .47 

ــــــــــة  اللغ

والقــــــراءة 

 والكتابة

26 .63 .52 .67 

الرياضــــــيات 

 والعلوم
12 .22 .39 .40 

تـم الحصـول علـى هـذه النتـائج : مالحظة

الثانيـة  سـجل مراقبـة الطفـلمن دراسـة 

  P>0.5                   .9669 .في خريف

        P<0.1 

القـراءة والكتابـة مـن و اللغة بند وقد حصل

على أعلى ارتباطات  سجل مراقبة الطفل

، بينمـا كـان االرتبـاط (CSAB) ـفئـات الـمع 

األضــعف فــي التمثيــل اإلبــداعي والحركــة 

ـــيقى ـــات العلـــوم . والموس ـــان ارتباط وك

أقـل  سجل مراقبة الطفـلوالرياضيات في 

ومــن (. CSAB) ـمــن المتوقــع مــع فئــات الــ

، كانـت أقـوى االرتباطـات (CSAB) ـفئات ال

فئــة  ،لســجل مراقبــة الطفــمــع فئــات 

 .التقييم أثناء االستجابة

ـــا  ـــات وبم ـــلأن فئ ـــة الطف  ســـجل مراقب

مخصصة لتمثيل تعلم الطفل استنادا إلـى 

ــة، يجــب أن  ــرص التطــور المتنوع ــرتبطف  ت
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، ممــا ولــيس بقــوة مــع العمــر  باعتــدال ،

وقد اختبرت . لنضجادور  يؤدي الى سيطرة

 .دراسة الخريف هذا السؤال

 ارتبـــاطذات كانـــت أعمـــار األطفـــال وقـــد 

ســجل مــع عالمــات  مهــم،ولكــن  ،ضــعيف

إلـى  8احتمالية ) المتعددة  مراقبة الطفل

ــوع . 08، و ( 96 ــع مجم ــة م ــجل مراقب س

ــــل ــــات . 98 الطف ــــادرة والعالق ــــع المب م

ــداعي . 80االجتماعيــة و  مــع التمثيــل اإلب

مـــع اللغـــة . 00والحركـــة والموســـيقى و 

ـــة و  مـــع الرياضـــيات . 94والقـــراءة والكتاب

 .والعلوم

أداة أن تكــون وفــي الواقــع، مــن المفضــل 

حيادية فيما يتعلـق  ، سجل مراقبة الطفل

ــاه أن ال تكــون  ــالنوع الجنســي، بمــا معن ب

عنــد األوالد منهــا عنــد العالمــات أعلــى 

 ،وفي الواقـع فـي دراسـة الخريـف. البنات

لــم تكــن االختالفــات بــين الــذكور واإلنــاث 

وكمـا يبـين . مهمة من الناحيـة اإلحصـائية

ــدول  ــات اإلنــاث فــي  0الج ، كانــت عالم

أعلــى بقليــل مــن  ســجل مراقبــة الطفــل

عالمــات الــذكور، وكــان الفــرق األكبــر فــي 

، حيـث كـان سجل مراقبـة الطفـلمجموع 

بنقطــة واحــدة . 80معــدل عالمــات اإلنــاث 

 أعلى من الذكور

 ملخص

ومن أجل تفحص الخصائص اإلحصائية في 

فـي مرحلـة مـا قبـل  سجل مراقبة الطفل

قام الكادر التعليمي في الهيـد  ،المدرسة

 806مرة واحدة من ستارت بجمع البيانات 

ــع  ــي ربي ــي  900و  9669طفــال ف ــال ف طف

وقد تراوحـت أعمـار األطفـال . 9669خريف 

بين الثالث سنوات وخمس سنوات وثالثـة 

ــهر ــد  .أش ــات عن ــض البيان ــدت بع ــد فق وق

وقـد كـان معـدل مجمـوع . معظم األطفـال

فــي  9.88 ســجل مراقبــة الطفــلعالمــات 

. في دراسة الربيـع 0.80ة الخريف و دراس

 بنـودوكان عامل ألفا للتماسـك الـداخلي ل

ــل ــة الطف ــين  ســجل مراقب ــان وثالث  ،االثن

ــة األ 6.88 ــي الدراس ــى و ف ــي  6.88ول ف

فئـات معامـل ألفـا ل الدراسة الثانية ، وكان

يتـراوح بـين  ةاألربعـ سجل مراقبـة الطفـل

ـــى  6.08 ـــات .  6.44إل ـــت عالم ـــا كان كم

ــة الطفــل لعشــرة أزواج مــن  ســجل مراقب

 6.00المعلمين ومساعديهم مترابطة عند 

إلى  6.08و  سجل مراقبة الطفللمجموع 

وتأكـدت الصـالحية الداخليـة  .للفئات 6.08

التأكد بتحليل عامل  لسجل مراقبة الطفل

للبيانات من دراسة الربيـع، والتـي حـددت 

ســجل أربعــة عوامــل تتناســب مــع فئــات 

أمــا . األربعــة بشــكل جيــد مراقبــة الطفــل

الخارجيــة  ســجل مراقبــة الطفــلصــالحية 

فقد دعمت بارتباطات متوقعة بين مجمـوع 

 CSAB ( )6.80) ـو الـ سجل مراقبة الطفل

راقبـة سـجل موبـين مجمـوع (  6.09إلى 

وال يوجـد (.  6.08) وأعمار األطفال  الطفل

 .ارتباط ذو أهمية بالنسبة للنوع الجنسي
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 وفق النوع الجنسي للطفل سجل مراقبة الطفلعالمات  :7الجدول 

 إناث ذكور   الفئة

ســـجل مراقبـــة مجمـــوع 

 الطفل

 30 30 عدد الحاالت

 2.58 2.41 المتوسط 

 (47.) (47.) االنحراف المعياري 

المبــــــادرة والعالقــــــات 

 االجتماعية

 82 88 عدد الحاالت

 2.67 2.60 المتوسط 

 (50.) (53.) االنحراف المعياري 

 87 86 عدد الحاالت التمثيل اإلبداعي

 2.47 2.33 المتوسط 

 (62.) (55.) االنحراف المعياري 

 101 105 عدد الحاالت اللغة والقراءة والكتابة

 2.18 2.06 المتوسط 

 (57.) (55.) االنحراف المعياري 

 49 50 عدد الحاالت الرياضيات والعلوم

 2.08 2.01 المتوسط 

 (49.) (61.) االنحراف المعياري 

وقد تـم  6.68لم يكن أيا من هذه االختالفات ذو أهمية إحصائية باحتمالية أقل من : مالحظة

  9669الثانية في خريف  سجل مراقبة الطفلالحصول على نتائج من دراسة 
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ملا قبلل المدرسلة فلي  ةالخبلرات الرئيسلية لمرحلل: الملحق ب

 هاي سكوب

 التمثيل اإلبداعي

  ــز األشــياء بالرؤيــة والصــوت تميي

 .والملمس والتذوق والرائحة

 تقليد األفعال واألصوات. 

  ربــط النمــاذج والصــور واللوحــات

 .بأماكن وأشياء حقيقية

 التظاهر ولعب األدوار. 

  صــــنع النمــــاذج مــــن الطــــين

 .أخرىوالمكعبات ومواد 

 الرسم والتلوين 

 اللغة والقراءة والكتابة

  التحدث مـع اآلخـرين حـول خبـرات

 .شخصية ذات معنى

 وصف األشياء واألحداث والعالقات 

 ــة ــى : االســتمتاع باللغ اإلصــغاء إل

القصــص واألشــعار وصــنع القصــص 

 .والترنيمات

 الرســم : الكتابــة بطــرق متعــددة

الخربشــة ونمــاذج تشــبه الحــروف 

 .تقليدية باللفظواختراع أشكال 

 ـــددة ـــرق متع ـــراءة بط ـــراءة : الق ق

القصص والرموز واإلشـارات وكتابـة 

 .الطفل ذاته

  إمالء القصص 

 المبادرة والعالقات االجتماعية

  صنع الخيارات والتعبير عنها وكذلك

 .التخطيط والتقرير

  حـــل المشـــاكل التـــي يواجهنهـــا

 .باللعب

 العناية باحتياجات الفرد الخاصة. 

  المشاعر بالكلماتالتعبير عن 

 ةاالشتراك بروتين المجموع  

  ــات ــاعر واهتمام ــاس بمش اإلحس

 واحتياجات اآلخرين

  بناء العالقات مع الكبار والصغار 

 صنع واختبار اللعب التعاوني 

 التعامل مع النزاعات االجتماعية 

 الحركة

  حركـة )  حركيـةالتحرك بطرق غير

ـــة ـــاء والقرفصـــة : ثابت ـــل االنحن مث

 (دي والتأرجح باألي

  حركـــة) حركيـــة الحركـــة بطـــرق 

مثـل الـركض والقفـز : ثابتةليست 

الشــــقلبة ووالمشــــي الســــريع 

 (والتسلق 

  التحرك باألشياء 
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 إظهار إبداع بالحركة 

    ماحركة ذات وصف 

 التصرف وفق اتجاهات الحركة 

 الشعور والتعبير بوتيرة مستقرة 

  التحـــرك بتسلســـل مـــع وتيـــرة

 مشتركة

 الموسيقى

  الموسيقىالتحرك مع 

 اكتشاف وتحديد األصوات 

  ماتطوير نغم 

 الغناء 

 ف علــــى أدوات موســــيقية العــــز

 بسيطة

 فالتصني

  ــــابهات ــــف التش ــــاف ووص اكتش

 واالختالفات وصفات األشياء

 التمييز بين األشكال ووصفها 

 الترتيب والمطابقة 

  استخدام ووصف شيء مـا بطـرق

 متعددة

  االحتفاظ بأكثر من صفة في العقل

 الوقتفي نفس 

  جميع " و " بعض " التمييز بين " 

 غيـــر موجـــودة وصـــف خصـــائص 

 .أو فئة ال ينتمي إليهالشيء 

 التسلسل

  أطول أقصر، أكبـر ) مقارنة الصفات

 (.أصغر 

  ترتيب عدة أشياء واحـد تلـو اآلخـر

ضــمن سلســـلة أو نمــط ووصـــف 

ــات  ــر ) العالق ــر / كبي ــر، / أكب األكب

 (أزرق / أحمر / أزرق / أحمر 

  جموعـة مـن األشـياء مـع متركيب

) مجموعة أخرى بالتجربـة والخطـأ 

قــدح صــغير، كــرة صــغيرة، قــدح 

متوسط، كرة متوسطة، قدح كبير، 

 (كرة كبيرة 

 األعداد

  ــــة عــــدد األشــــياء ضــــمن مقارن

"  و "أكثـــر " مجمـــوعتين لتحديـــد 

 "  متساوي"  و"أقل 

  ترتيــب مجمــوعتين مــن األشــياء

  8إلى  8ضمن عالقة 

  عد األشياء 

 المكان

  التعبئة والتفريغ 

  وضــع األشــياء مــع بعضــها وفصــلها

 عن بعض

  لفها ) تغير الشكل وترتيب األشياء

 (وطيها ومدها وحشوها 

  مراقبــة النــاس واألمــاكن واألشــياء

 .مكانية مختلفة اتجاهاتمن 

  اختبار ووصف األوضاع والمسـافات

ـــب  ـــان اللع ـــي مك واالتجاهـــات ف

 بناء والمجاورةالو
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 ات المكانية بالرسـوم تفسير العالق

 والصور واللوحات

 الزمان 

  عنـــد بالحركـــات  البـــدء والتوقـــف

 اإلشارة

  اختبار ووصف مقاييس الحركة 

 اختبار ومقارنة الفترات الزمانية 

  ـــل ـــف تسلس ـــذكر ووص ـــع وت توق

 األحداث 
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 نموذج لصفحة عينة من تقرير العائلة :الملحق ت

 المبادرة

 :ملخص التطور

عبرت سلوى عن اختيارها بجملة قصيرة كما حددت المشكلة بالمواد وطلبت المساعدة كما أنها 

 .اشترك في اللعب التظاهري وحققت جميع أجزاء نشاط العناية بالذات

 :قصص داعمة

فعل في وقت العمل، أشارت سلوى إلى عند وقت اللعب وعندما سألتها ماذا ست 90/8في 

في الخارج حاولت سلوى الوصول إلى األعلى وقالت ال أستطيع أن أقف  98/86وفي . األحاجي

  أيتها المعلمة هل تساعدينني

 :مراقبات األهل

  قالت األم أصبحت سلوى تخرج من خزانة المالبس معظم األوقات أكثر مما اعتادت على فعله

  يةالعالقات االجتماع

 :ملخص التطور

بادرت سلوى بالتفاعل مع الكبار، حيث دعت طفال إلى اللعب وحددت المشكلة في نزاعها مع 

 وهي تتحدث عن العواطف. طفل أخر

 :قصص داعمة

لقد " في وقت العمل، عندما كانت المعلمة تسير بالقرب من زاوية المنزل، قالت سلوى  9/88في 

  " !رةصنعت لك فطيرة التفاح وواحدة كبي

أنا غاضبة منك ال تأخذ عجلة " في وقت العمل، وفي زاوية المنزل، قالت سلوى لزيد  98/86في 

 ." القيادة

 :مراقبات األهل

أخبرتنا جدة سلوى أنه في يوم من األيام عندما رأت سلوى جارتنا تنزه كلبها، دعت سلوى الجارة 

 .إلى زيارتنا مع الكلب للعب
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لألطفـال، كمـا يوضح نموذج الخطة المكتمل أعاله دور سجل مراقبـة الطفـل فـي التخطـيط 
يوضح النموذج األنشطة المخطط لها من كل جزء من البرنامج اليومي كيوم نمـوذجي كيـوم 
نموذجي في إحدى الغرف الصفية للطفولة المبكرة وتم وضع الفئات والبنود الخاصة بسـجل 

ورغم عدم تسجيل المعلمين لمراجع سـجل مراقبـة . مراقبة الطفل لكل نشاط بين قوسين
اذجهم المخطــط لهــا، إال أنهــم يبينــون ســجل مراقبــة الطفــل عنــد تســجيل الطفــل فــي نمــ

 .القصص ووضع العالمات لذلك اليوم أثناء تحضيرهم ألفكار وأنشطة لليوم التالي
 

 لمرحلة ما قبل المدرسة في الهاي سكوبالخطة اليومية 

 8/86: التاريخ  سلوي وريما: الراشدين 
 :وقت التحية

 ترحب سلوى باألهل عند الباب -الباب 

 تقوم ريما بتشكيل دائرة مع األطفال –الكتب 

 (وحدة اللغة والقراءة والكتابة البنود ف و ق و ك ) 

 :رسالة الطفل
 .يومين بدون مدرسة .8

 (المبادرة، البند ب)من زيد  أحجية جديدة .9

 احذر دور من؟ –كتاب األغاني  .0
 النشا والماء على الطاولة الزرقاء .8

 : وقت التخطيط 

منطقة الرموز على أغطية علب : مجموعة سلوى
العلوم . )  8يأخذ كل طفل مغنطيس  –العصير 

 (ج. والرياضيات بند ج

 –يسحب الطفل حرف من السلة : مجموعة ريما

اللغة والقراءة ) ل من اسم كل طفل الحرف األو
 (والكتابة البند ق 

 :وقت العمل

 قصص العلوم والرياضيات

مساعدة باسم ومازن في اللعب في منطقة 

 (التمثيل اإلبداعي، البند ز ) المكعبات 

 موسيقى التنظيف إغالق اإلنارة: التنظيف 

 وقت المراجعة
متر القياس، تقيس سلوى األلعاب التي : سلوى

 (أ . العلوم والرياضيات، البند أ) استخدمتها بالمتر 

يقدم الطفل دالئل  –حقيبة الطفل السحرية : ريما
اللغة ) حول األلعاب التي لعبوا بها ويضعها بالحقيبة 

 (والقراءة والكتابة، البند ظ 

والكتابة، البنود ط و ظ اللغة والقراءة ) حبوب اإلفطار على شكل أحرف مع العصير والماء : الوجبة الخفيفة

 (و ع و غ و ق 

 :وقت المجموعة الكبيرة
 (الموسيقى والحركة، البند ز ) التحرك وتشكيل دائرة 

 (الموسيقى والحركة، البند ض ) كتاب األغاني 

الموسيقى والحركة، البند س، الرياضيات والعلوم البند ) االستماع للموسيقى مع التحرك ببطء وبسرعة 
 (ث. ث

 :المجموعة الصغيرة وقت
الزجاجات القياسية، رمل وقصاصات ورقية : سلوى

التمثيل اإلبداعي ) ألخ ... ومفاتيح والقواقع وأزرار 

 (البند خ 

تمثيل صياغة قصة باستخدام األقالم الملونة : ريما
 ( التمثيل اإلبداعي البند ر ) المعطرة 

 (ابحث عن الفئات والبنود) ق الرمل والعربات دراجات هوائية وكرات ومجرف وصنادي: الوقت الخارجي

 : للتذكير

 أحضر أغطية علب عصير وحضر معجون ملون

 :رسائل األهل

 طلب الكتب 
 مسح للعائلة بالكامل

الخطة اليومية لمرحلة ما قبل المدرسة: الملحق د  
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 ك سجل مراقبة الطفل ما قبل المدرسة

 و

 ؟ماذا بعد ذلك ر
 الطبعة الثانية

 اليومية لألنشطة التخطيط

 المدرسة قبل ما لمرحلة الطفل بةمراق سجل حول
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 مرحلة ما قبل المدرسةل الطفلسجل مراقبة 

 الطبعة الثانية

 

 

 ماذا بعد ذلك؟

 التخطيط لألنشطة اليومية

 حول سجل مراقبة الطفل لمرحلة ما قبل المدرسة
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 طبع من قبل

 مطبعة هاي سكوب

 ليميةقسم من مؤسسة هاي سكوب لألبحاث التع

 ، شارع نورث ريفر 066
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 848849484يبسيلليناتي، ميتشغن 

 0088486068: ، فاكس0808489666: هاتف

 www.highscope.org: الموقع اإلليكتروني

 press@highscope.org: البريد االليكتروني

 محرري هاي سكوب نانسي بريكمان وهولي بارتون 

نتاجتصميم   مارغريت فيتزجيرالد، ميتافور للتسويق، كازوكو ساكس، صناع الربح: وا 

 جريجوري فوكس: تصوير

شارع نورث ريفر، يبسيلناتي،  066مؤسسة البحوث التعليمية، / حقوق الطبع والنشر محفوظة لهاي سكوب
 ميتشيغن

أو نقل هذا العمل بأي  بإنتاجيسمح  ، ال8800ظة باستثناء حقوق الطبع بموجب القانون كافة حقوق الطبع محفو 
ميكانيكيا، بما في ذك الصور والتسجيالت أو أي تخزين للمعلومات أو  أوشكل من األشكال، اليكترونيا 

ب استرجاعها، بدون إذن خطي مسبق من الناشر، هاي سكوب عالمة تجارية مسجلة من مؤسسة هاي سكو 
 .لألبحاث التعليمية

 األمريكيةطبع في الواليات المتحدة 

 :المحتويات

 0................................................  8استخدام استراتيجيات وأنشطة الكتيب 

 0............................................................................  المبادرة .1

 0.......................................................  لتخطيطصنع القرارات وا .أ

  8..........................................................  الموادحل المشاكل مع  .ب

 89..................................................................  المبادرة باللعب .ت

  88................................................  شخصيةال باالحتياجاتالعناية  .ث

II .84...................................................................  العالقات االجتماعية  

http://www.highscope.org/
mailto:press@highscope.org
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 84............................................................ العالقة مع الراشدين  .ج

 98...................................................  اآلخرينل العالقة مع األطفا .ح

 98........................................................  حل النزاعات الشخصية .خ

 90...................................................  فهم المشاعر والتعبير عنها .د

III .06............................................................... ........ التمثيل اإلبداعي 

 06...................................................................... صنع وبناء النماذج . ذ

 09.....................................................................  رسم وتلوين الصور. ر

 08....................................................................................  التظاهر. ز

IV .04...................................................................  الحركة والموسيقى 

 04..................... ............................................ التحرك بطرق متعددة. س

 86....................................................................  األشياءالتحرك مع . ش

 89........................................................  الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة.ص

 88....................................... .......................... التحرك مع الموسيقى.ض

 88......................................................................................  الغناء. ط

V .80.................................................................  اللغة والقراء والكتابة 

 80........................................................ .اديث وفهمهااإلصغاء إلى األح.ظ

 88.......................................................................  استخدام المفردات.ع

 89......................................................  معقدة من الكالم أنماطاستخدام . غ

 88................................................. وعي باألصوات في الكلمات  إظهار. ف

 80...............................................................  معرفة بالكتب إظهار. ق

 88.............................................  استخدام أسماء األحرف واألصوات. ك
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 ستراتيجيات واألنشطة في هذا الكتاباال استخدام يةكيف

تم تنظيمها حول فئات وبنود ومستويات سجل مراقبة قد  ،عينات الستراتيجيات وأنشطة داعمةعلى يحتوي هذا الكتاب 
تضع نصب أعينك مراقبات الطفل عند العمل على أن وقد صممت لتساعدك على . المدرسة الطفل لمرحلة ما قبل

 القصصية عن األطفال وتحديد كمالحظاتفبعد تسجيل وبحث . م تطور الطفلنشطة لدعتخطيط االستراتيجيات واأل
طرق لدعم تطور كل و  لوضع خطط الموجودة في هذا الكتاب فكاراأل استخدام مستوى التطور لكل قصة، بإمكانك

 .حصصكتصميم خطط لطرق على تزويدك بهذه السيناريوهات التالية  وتعمل. طفل

، على سبيل المثال، زيد والتمثيل اإلبداعي، وبالتحديد ترتكز عليهتطوير  ومجالاختر طفال  :8سيناريو التخطيط 
 3، زيد عند المستوى سجلك القصصيودعنا نفترض أنه وفقا ل(. البند ر ،سجل مراقبة الطفل)رسم وتلوين الصور 

ق لدعم وتشجيع زيد في هذه ومن أجل تخطيط طر . بالرسم والتلوين؛ فهو يرسم أو يلون شيء ما ويشرح ما رسمه
تبنى . 3 -ر البند واطلع على عينة استراتيجيات الدعم المدرجة تحت 31المرحلة المعينة من التطور، اقلب الصفحة 

 .أو اصنع إحدى تلك االستراتيجيات في خطتك لليوم التالي

جموعات الصغيرة، على سبيل وقت أنشطة الم أثناء مجال تطور ترغب في التركيز عليهاختر : 9تخطيط السيناريو 
اطلع على قصص (. سجل مراقبة الطفل، البند ل)المثال، اللغة والقراءة والكتابة، وعلى وجه التحديد، بداية الكتابة 

ارجع إلى . 3و  2، 1 ولنفترض أن مستويات األطفال. األطفال في مجموعتك الصغيرة لتحديد مستويات كتابتهم
وقت مجموعة صغيرة ل اصنع مخطط. 3-، ل2-، ل1-جيات الدعم المدرجة تحت لواطلع على استراتي 11الصفحة 

 .اثنتين من استراتيجيات الدعم واالهتمامات الخاصة لألطفال في مجموعتك أوحول واحدة 

 يةقصص تدعمه سجالت لم لتركيز عليه، لنفترض وجود مجالتطور ترغب في ا مجالاختر  :0تخطيط السيناريو 
األنماط  دوعلى وجه التحديد، تحدي ،على سبيل المثال، الرياضيات والعلوم ،لطفل معين( داقليلة ج هأو قصص)
، 1-واطلع على عينات استراتيجيات الدعم المدرجة تحت ن 16ارجع إلى الصفحة (. سجل مراقبة الطفل، البند ن)
 .ألطفال في مجموعتك لتجربتهايجيات الدعم واالهتمامات الخاصة باواختر واحدة أو اثنتين من استرات. 3-، ن2-ن
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فكرة لمجموعة كبيرة تمكنك من مراقبة وجمع قصص تتعلق بقدرات وضع لنفترض أنك ترغب ب: 8 تخطيط السيناريو
وانظر إلى . 33ارجع إلى الصفحة (. سجل مراقبة الطفل، بند ش)الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة  حول تدوراألطفال 

 .جرب تبني إحداها لتناسب أطفالك .4 أو ش ،3 ، ش2 ، ش1 األنشطة المدرجة تحت ش

حل النزاعات  تدور حولطفالك في الغرفة الصفية أل دعمطرق لنفترض أنك تريد أفكار حول  :8تخطيط السيناريو 
وباالعتماد على ، المناسبة جياتالختيار االستراتي 22راجع الصفحة (. بند سجل مراقبة الطفل ح)الشخصية 

 .المذكورة عند أطفالك، اتبع أو جرب إحدى االستراتيجياتمستويات التطور 

جع فهرس النشاط في را. نشاط مجموعة كبيرة أو صغيرةأنك تحتاج لفكرة حول لنفترض : 0تخطيط السيناريو 
كما . )في هذا الكتاب ،أنشطة المجموعات الصغيرة والكبيرةخاصة ب قائمة أفكار الحصول على جلمن أ 93الصفحة 

 .يناسب أطفالك نشاطو تبنى ه، أاختر نشاط وجرب( ين األنشطة تتناسب مع أوائل جمل النصعناو  ستجد
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 المبادرة

 البند أ صنع االختيارات والخطط

 أو بحركة أخرى  إليه باإلشارة خيارهالطفل  يحدد 8-المستوى أ

باإلشارة إما  خيارهمعن  يعبر األطفال حيث، 1وى عند المست األطفالسوف تساعدك االستراتيجيات التالية على دعم 
 .حركات أو أفعال أخرى  بتأديةإليه أو 

 ما الذي يرغب بفعله في  التركيز موضععند وقت التخطيط، اسأل الطفل  :أوقات التخطيط واالستذكار في
. البسيطةحركاته تقبل وأقر على . عن ما فعله في وقت العملوفي وقت االستذكار، اسأله . وقت العمل

. قوالبيرغب بفعله عند وقت العمل، قد يشير الطفل بيده إلى زاوية ال اعلى سبيل المثال، عندما تسأله عم
أتابع عملك بعد أن انتهي من سوف . اليوم قوالبحسنا، أنت تخطط للعب بال" بإمكانك اإلجابة بقول 

 .."لرؤية ما قررت أن تفعله ،بقية األطفالالتحدث مع 

 ليتواصلعلق على ما يفعله الطفل، وأعطه الوقت الكافي و  راقب واستمع والعب مع الطفل: ملفي وقت الع 
وضعه بين يديك  ما، كتابا قم باختيارعلى سبيل المثال، قد يأتي الطفل إلى زاوية الكتب، . ويتفاعل معك

نستطيع أن نفعل مع لقد اخترت هذا الكتاب ماذا برأيك "  :له وبإمكانك أن تقول. ه وتصفح الصورفتحثم ا
 ."؟ هل ترغب أن أقرأ لك أو تريد أن نطالع الصور معا في البداية؟ بوبو  الحزين الدب

 وفعليا قام بحركة مثل القفز، الطفل فكرة لحركة ما  اقترحإذا : في وقت المجموعات الكبيرة، االختيارات
بيت  ننشدنقفز معا ونحن لخياراته، نجرب لدى زيد فكرة، دعونا " قولك جملة تشبه القفز، أقر باختياره ب

  .من القصيدة الشعر الثاني

 يعبر الطفل عن اختياره بكلمة أو اثنتين 2 –المستوى أ 

 .، عندما يعبر عن خياره بكلمة أو اثنتين2سوف تساعدك االستراتيجيات التالية على دعم الطفل عند المستوى 

 التلوين " ، "قوالبزاوية ال"  الموجزة مثلركيز الت موضعالطفل توقع وقرر حول خطة : وقت اللعب في" ،
آه، سوف تلعب : " بادر بقول ،بدال من محاولة تأخير خططهو يبدأ على الفور  هودع بخياره أقر". األحاجي

"  أو " سوف ترسم كما فعلت البارحة "  :أو قل " .تفعله بعد قليل ما سوف أشاهدو بزاوية األلعاب اليوم، 
 .! "قليل بعد أراقبكسوف  ،وتجمعهاتلعب باألحاجي  أن لقد خططت ،إذا

 المثال، قد تقول سلوى  على سبيل المعني، ومرة أخرى، راقب وعلق على اختيارات الطفل: أثناء وقت العمل
سوف تلعبين "  :بإمكانك أن تجيب" ! قطارات : "بألعاب القطارات وهي تسير ممسكة بسيارة مليئة
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سوف أقود  : "قائال  ، وتجيبها ".خذ هذا القطار وألعب معي ،حسنا   "    :وى سل وتجيب، " بالقطارات اآلن
 "..هذا المحرك األزرق 

 اختياراته واشترك عن قم بدعم تعبير الطفل الموجز: في أوقات المجموعات الكبيرة والصغيرة، االختيارات 
وقت المجموعات الصغيرة،  أثناءعلى سبيل المثال، إذا كانت سلوى تلون باللون األحمر . بنشاطاته معه

ين هل ترغب" قولك جملة تشبه باختيارها ك تقروقد ! " األحمرب تلونين" أو ! " أحمر"  :قائال  أستوقفها للحظة 
ذا لم يحصل . تختار أقرب لون أحمر متوفر لديها سوف ،على األغلب ". .ببعض األلوان الحمراء اآلن وا 

أنظري بالقرب من سعد، لديه " : مثل أن تقول ،اللون األحمر قد تستخدم إستراتيجيتين للحصول على ،ذلك
 .لوان الحمراء من علبة األلوان وتقدمها إلى سلوى أو بإمكانك أن تخرج بعض األ "لون أحمر 

 يعبر الطفل عن اختياره بجملة قصيرة 0 –مستوى أ 

جملة قصيرة من أجل أن  ون حيث يستخدم ،3عند المستوى  األطفالات على دعم سوف تساعدك هذه اإلستراتيجي
 .من أمور في اللعب، وما إلى ذلك مذلك، ومن هم شركاءه ون ، وأين يريدونهعما يريد يخبروك

 عن خططه في وقت العمل، وتوقع أنواع مختلفة من األجوبةأسأل الطفل موضع تركيزك : وقت اللعب في 
أو  "لعب بزاوية األلعاب سوف أ" أو " لعب بالطين سوف أ" أو " لعب بالشاحنات سوف أ... شاحنات"  مثل
عبر عن إقرارك  عند ذلك، " ،سوف أفعل ما يفعله هؤالء األطفال" أو        " لعب مع أيمن سوف أ" 
أو " بالطين في زاوية الفن  ينستلعبهل " أو  ."حسنا ، أرى أنك سوف تلعب بالشاحنات"      : قائال  خطته ل
بعد أن تقر بخطط الطفل، على األرجح و "  ؟هل ستنشر الخشب حسنا  سوف تلعب مع جمال وباسمة،" 

سوف يقوم الطفل بالمغادرة من أجل أن ينفذها، لذا أضف شيئا  آخر على خطته، أو أجب على سؤال قد 
 .يطرحه عن خطته

 وتوقع إجابات شفهية موجزة، فقد يتطرق إلى  أسأل الطفل عما فعله في وقت العمل،: في وقت االستذكار
لقد قطعت " أو "  .لدينا كافة الشاحنات"  مثل، وقت العمل فيتذكره أو يرغب بالحديث عنه ربما شيئا 

 ربما ما يقوله يتعلق مباشرة بما فعله أو قد قرر أن يفعله في وقت التخطيط "صنعت كومة"  أو " .الخشب
يف إليها، وربما قد من أجل أن يض، أكد على جملته، وقم بإعطائه فرصة "لقد أطعمت السنجاب"    مثل،

 . أن تجيبه احرص على ،يطرح سؤاال  عن الموضوع

  اختيارات الطفل وقراراته حول ما سيفعله بأصغي وأقر : ختياراتاالصغيرة، الكبيرة و المجموعات الفي أوقات
على سبيل المثال، أثناء العمل بمواد الصقة . سوف يستخدمها، ومع من سوف يلعبوما هي المواد التي 

وتجيبه مقرا "  .أني أقوم بإلصاق هذه األنابيب مع بعضها البعض"  :لمجموعة الصغيرة، قد يقول الطفلامع 
 ." .الكبيرة األنابيبوليس باستخدام  فقط حسنا، أنت تلصق باستخدام األنابيب الصغيرة" :على اختياره

 يصنع الطفل خطة بتفصيل أو اثنين 8 –المستوى أ 
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لما  أدائهم، حيث ستزودك بتفاصيل عن كيفية 4جيات على دعم األطفال عند المستوى هذه االستراتي كسوف تساعد
 .خططوا له في وقت العمل أو في أي وقت آخر من اليوم

 جملة مختصرة حول ب منه جواب وتوقع. أسأل الطفل المعني عن خططه في وقت العمل: في وقت التخطيط
"  .سوف ألعب بالشاحنات وسوف أبني لهم موقفا"       :، قد يقولماذا سيفعل وكيف سينفذ خطته بالفعل

الطين يلف و بيده الطفل ويشير " )  ،...سوف ألعب بالطين وأصنع بعض األشياء التي تتدحرج مثل هذه"أو 
سوف ألعب مع باسم " أو "  ،...سوف أذهب إلى زاوية اللعب وأحل أحجية الديناصور تلك"       أو(

 بتفصيل آخر محتمل، يخبركأن بالمجال  له وأفسحم باإلقرار على خطة الطفل ق ."البيتزا  بصنع وسنقوم
ذا  المساحة التي بحاول أن تسأله سؤال يتعلق بالمواد التي يستخدمها أو  .يرغب بتقديم تفصيل آخر لموا 

 ."البيتزا وتسليمها؟  لصنعنوع األشياء التي تحتاجها أنت وزيد  ما"         ، يستخدمها مثلس

  في وقت العمل وقم باإلقرار على إجابته مهما كان اختياره هفعل ماعن أسأل الطفل : قت االستذكارفي و، 
 وعلق بعد ذلك علىوقم باإلصغاء إلى ما يريد قوله . بغض النظر عن الجزء الذي اختار أن يتحدث عنهو 

 .أدائه طريقة

 والخطط والقرارات التلقائية التي يجريها  االختيارات العفويةبراقب واستمع وأقر : في أوقات أخرى من اليوم
ة الكبيرة أو في الطفل حول ما سيفعله في وقت العمل أو في وقت المجموعة الصغيرة أو في وقت المجموع

سوف أركب : " قائال   الوقت الخارجي خططه في الطفل عن يتحدثعلى سبيل المثال، قد . الوقت الخارجي
 ." .بسرعة كبيرةقدميك  وستحرك"  تجيب قد " .العجلة الكبيرة وأقود بسرعة

 الطفل خطة بثالثة تفاصيل أو أكثر يضع 8 –المستوى أ 

التي حيث يصف الطفل بتفاصيل خطة العمل  ،5هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .سوف ينفذها

 ت العمل، قم باإلصغاء وأبدي عندما يخبرك الطفل موضع التركيز عن خطته في وق: في وقت التخطيط
يكون جاهزا ألنه يستمتع أثناء تخيله وتحدثه عما سوف يفعله وس لكل ما يرغب بقوله، وال تستعجله، اهتماما

 .الخطة وما إلى ذلكمساحة وتسلسل المواد و الي سؤال من جهتك حول أللالستجابة بعد تفكير 

 جزء أو كافة األجزاء التي  ،ل وهو يصف بتفصيلكن جاهزا لالستماع بانتباه للطف: في وقت االستذكار
 .وقت العمل عمل عليها في

 يضعقد . اآلخرينراقب وقم باإلصغاء للطفل حين يلعب مع األطفال  :في وقت العمل وفي الوقت الخارجي 
عن ما  مثال، قد تسمعه يصف بالتفصيل فكرتهعلى سبيل ال. فصيلية أثناء لعبه من وقت ألخرخطط ت

أعرف، ما رأيك لو صنعنا سفينة فضائية جديدة، بإمكاننا أن نستخدم الصناديق الكبيرة : " ا  يحدث الحقس
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على  اآلخرينص نتحدث مع األشخاوسكراسي لنا يا أصدقائي، وسوف يكون معنا هواتف محمولة لتكون 
المصنوعة من بعد ذلك، في وقت االستذكار، أسأل الطفل عن السفينة الفضائية الجديدة و " حسنا ؟ ! الكوكب

 .الصناديق وعن الكراسي وعن الهواتف المحمولة وكيف سار العمل

  لبناء، على سبيل المثال، أسأل الطفل عن خطته حول التنقل من جزء إلى أخر في ا: االنتقاليفي الوقت
 ؟هل باستطاعتك أن تخبرني كيف نستطيع أن نتحرك من غرفتنا إلى القاعة وخارجا إلى الملعب"  :قد تقول

." 

 حل المشاكل بالمواد  البند ب
 يعبر الطفل عن إحباطه عندما يواجه مشكلة بالمواد 8 –المستوى ب 

، أثناء اللعب بالمواد والشعور باإلحباط عند 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .استخدامهامواجهة مشاكل غير متوقعة عند 

 وعمليات من مثل إغالق  بآلياتيصبح الطفل موضع التركيز محبطا عند العمل  :عند وقت الذهاب واإلياب
قترب من الطفل بهدوء وصادق على ا. ه في الكم الصحيح، وما إلى ذلكوضع يدو سحاب سترته،  وفتح

وتضرب بقدميها على األرض وتضرب  على سبيل المثال، عندما تصرخ شيرين. له المساعدة مشعوره وقد
شيرين يبدو أنك تبكي ومحبطة من محاولتك إغالق سحاب سترتك، "  :، قد تقول لهارضاألعلى سترتها 

 ."تستطيعين إغالق السحاب بنفسك؟  هل ترغبين أن أساعدك بحيث

  راقب وكن مستعدا لمساعدة الطفل عندما ييأس من إتمام : ةفي وقت العمل أو في وقت المجموعة الصغير
باإلحباط وقدم المساعدة بحيث  لشعوره وعبر له عن تفهمكه بهدوء اقترب من. مهمة ما ويصاب باإلحباط

وضع  استطاعتها بسبب عدمعلى سبيل المثال، عندما تبكي سلوى . تطيع الطفل إتمام خطته وأغراضهيس
يا سلوى : " اقترب منها وقل لها  عند ذلك،إلى البيت،  إلى أن تأخذها لكي تجف رسمتها في داخل الحوض

من حملها  وتتمكنينلكي تجف  ما وضع رسمتك في مكان ومنزعجة ألنك ال تستطيعين نتبكي يبدو أنك
سلوى عن البكاء  قد تتوقف ،، عند ذلك"ألنها كبيرة جدا وال تتسع في الحوض وذلك إلى البيت،  معك

 لحل المشكلة، لدي فكرتين" بادر بالتعليق وتقديم مقترحات مثل  موافقة،ال كناية عنرأسها ب وتومئ
المالبس إلى أن يحين وقت العودة  بالقرب من حمالةاستطاعتك أن تضعيها على رف الحوض أو تعلقيها ب

 ".إلى المنزل 

  سوفعندما تقر بمشاعرهم وأنك إيجاد حلول خاصة لمشاكلهم  يتمكنون منتوقع أن بعض األطفال سوف 
فوري أنهم بحاجة إلى اقتراح المستوى، على األغلب  هذاعند . يهدؤون ويستطيعون التفكير بشكل أفضل

على الرغم من . العودة إلى زاوية الفن أواللعب خارجا ية مثل ، لكي يستمروا في متابعة فكرتهم األصلمنك
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ما يريدون منك أن أخرى ع يستفيدون منه بتوليد فكرةأنك عندما تقدم المساعدة، قد يوافقون على اقتراحك أو 
 .من أجل مساعدتهم تفعله

 يحدد الطفل مشكلة ما بالمواد ويطلب المساعدة 9 –مستوى ب 

، وذلك عندما يطلبون المساعدة في حل 2هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .مشاكلهم مع المواد

 التي يواجهها الطفل موضع التركيز مع المواد، وكن جاهزا  المشاكلراقب وصادق على : في وقت العمل
على سبيل المثال، يحاول مراد أن يضغط على أنبوبة  تجربتها،الجيدة و  األفكار دعممساعدة أو لتقديم ال

" غ من األنبوبة ال استطيع استخراج الصم! أيها المعلم، أنظر"    : قائال  الصمغ ويحاول فك غطاءها 
هل يمكنك أن  حاولت أن تضغط على أنبوبة الصمغ بشدة ولم يخرج منها شيء، لقد"  :بإمكانك أن تقول

 ".تفتح غطاء األنبوبة لنرى ما سوف يحدث أو ترغب بتجربة أنبوبة أخرى؟ 

 قديم المساعدة المشاكل التي يواجهها الطفل مع المواد، وكن جاهزا لتراقب وأقر على  :في الوقت الخارجي
رمي الرمل الرطب ال على سبيل المثال، يلعب جمال بصندوق الرمل محاو . تطبيقها محاولةأو لتقديم أفكار ل

هل  ،الحوافب ولكنه ملتصق هذا الصندوق  رج الرمل الرطب منأن أخ يجب"  :خارج الصندوق ويقول
هناك أداتين نستطيع ع المحاولة بمساعدتك على إخراجه، بالتأكيد أستطي: " قد تجيبو "  تستطيع أن تزيله؟

" حسنا، " :وتجيب أنت " استعملنا أيدينا ماذا لو" جمال  يقترحقد و "  ،إلزالة الرمل الملتصقاستعمالهما 
 . وتبدأ بإخراج الرمل الرطب الملتصق بيديك

 طفل أخر تعرف أنه قد يقدم مساعدةطفل الذي يطلب المساعدة، سب، اقترح على العندما تجد الوقت المنا 
ه الصورة معلم، أرغب في طباعة هذيا "  :حاسوبعلى سبيل المثال، تنادي ندى من زاوية ال. يمد العون 

فهو يقف خلفك في زاوية األلعاب  ما رأيك لو سألنا موسى،: " تجيبف"  رسمتها على الحاسوب،التي 
 .."ويستطيع أن يعلمك أي مفتاح عليك أن تضغطيه للطباعة

 يحاول الطفل بطريقة واحدة أن يحل المشكلة مع المواد 0-مستوى ب 

، عندما يحاول حل المشكلة التي يواجهها مع 3عند المستوى هذه االستراتيجيات على دعم األطفال  كسوف تساعد
 .المواد التي يستخدمها

 عندما يواجه الطفل موضع التركيز مشكلة مع المواد ويحاول حلها، : في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
 على سبيل المثال، قد تراه تحاول  أن يتسلق كومة الحصا. يفعلهراقب واستمع وتحدث إليه حول ما 

 ة الحصا هذهن اجتياز كومإ: فقد تقول. نفعا يجد ولم، الخشبي جتاز الكومة إلى المقعدلي باستخدام قدميه
عند هذه المرحلة قد يأتي الطفل بفكرة " .ال تستطيعين قد حاولت باستخدام قدميك وال زلتلو أمر صعب 
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ذا لم يفعل قدم فكرة جديدة وقد يقوم الطفل بتنفيذ اقتراحك وط لب المساعدة منك أو قد يحاول بنفسه جديدة وا 
 .مرة أخرى 

 قدم لكل طفل في مجموعة  :في وقت المجموعات الصغيرة أو قي وقت الوجبات الخفيفة، تقشير الفواكه
. من أجل أن يكتشفها ويقشرها ويفحصها ويأكلها البرتقالموز أو مثل ال الفواكهبعض الطفل موضع التركيز 

 .تقشير الفواكه عندوعلق على ما يقوله الطفل  راقب واستمع لما يقوله الطفل

 باستخدام طريقتين يحاول الطفل حل مشكلة ما مع المواد 8 - مستوى ب

، حيث يستخدمون طريقتين لحل مشكلة ما 4هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .تواجههم مع المواد

 ء لعبك وتفاعلك مع الطفل موضع التركيز، راقب واستمع وتحدث أثنا: في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
وقدم له الوقت الكافي ليستنتج  قد يواجهها،مختلفين لحل المشاكل التي  منهجينمعه أثناء محاولته تجربة 

ذا وجدت أنه قد اقترب من اإلحباط، قد. ويحاول حلوله الخاصة على سبيل . المساعدة بفكرة لكي يجربها موا 
عند محاولته حمل الحقيبة تقع قد ترى طفل يحاول ربط حقيبته على ظهره، وقد مألها بعدة أشياء، و  المثال،
، ومن ثم تراه يحاول إحضار شريط الصق ولكنه يجد صعوبة بالعمل مع الشريط على األرض األشياء

لقد حاولت بعض "  :قائال  قترب منه عند ذلك، اوقد ترى أنه قد أصبح منزعجا، . الالصق والحقيبة وظهره
 ".  ؟الطرق إلغالق وحمل الحقيبة، هل ترغب بأن أساعدك باستخدام الشريط الالصق، وا غالق الحقيبة

  قم بإعطاء كل عضو في المجموعة مجموعة ورق : لألوراق حمالةفي وقت المجموعات الصغيرة، صنع
واستمع واعمل مع األطفال، راقب بعد ذلك، . قاور األ تلك لتعليق وتجميعطريقة التفكير بطلب منهم او 

بإزالة ما يوجد على الطاولة من مواد ما  العمل طاولةنظف  ،وعندما تنتهي المجموعة الصغيرة من العمل
تحدث معهم عن الطرق المختلفة التي استخدموها لصنع القاعدة . األطفال صنعه الذيعدا هيكل القاعدة 

 .الورقية

 :طرق أو أكثر ثالثب ع الموادحل مشكلة م يحاول الطفل 8 –المستوى ب 

 فيمتحمسين جدا ومثابرين  يكونون  حيث، 5هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .بحثهم عن طرق بديلة لحل مشكلة ما

 أثناء اللعب والتفاعل مع الطفل موضع التركيز، راقب واستمع وتحدث : في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
ستغرق عملية حل المشاكل وقتا ونظرا لتحمسه ومثابرته، سوف ت. تقنيات حل المشاكل التي يتبعها معه عن

أس به، وذلك ألنها متوضعه بشكل عميق ضمن عمليات اللعب المستمرة، وقد ال يصيبه اإلحباط أو ال ب
وعندما يقود على سبيل المثال، قد ترى الطفل يدفع مجموعة أطفال إلى العربة . يطلب المساعدة منك
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أن يدفع بالعربة بشكل  األوليةوتكون فكرة الطفل . السائق العربة فوق اإلسفلت وباتجاه الرمل، تتوقف العربة
 عنالرمل  إبعاديحاول  ،وبعد ذلك. دفع العربةه الفكرة يطلب الطفل من أصدقائه أقوى، وعندما ال تجدي هذ

: " ويقول الطفل. ن ما تتوقف العربة مرة أخرى جوانب اإلطارات، وهذا يجدي بشكل جزئي، ولكن سرعا
، ويقترح أحد الراكبين أن يقوم الطفل بدفع العربة أو بالنزول وال يقوم أحد بالتبرع" يجب أن ينزل واحدا منكم 

وأخيرا يقوم طفل بسحب العربة وطفل أخر بدفع العربة ويحاول الركاب رفع أقدامهم عن األرض من . مجددا
رجاعها إلى طريق اإلسفلتأجل دفع العربة  خراجها من الرمل وا  واآلن : " مخاطبا السائق ويقول الطفل. وا 

 ".لقد فعلتها رائع، "  :يعلق المعلم". ال تخرج عن الطريق حاول أن

 أنقل مجموعة الطفل من مجموعة الطاولة الصغيرة إلى : في وقت المجموعات الصغيرة، صناديق وكرات
للحاويات ) ا بحيث يكون هناك متسع للنشاط، وقدم لكل طفل بطاقة للصندوق مكان داخل الغرفة أو خارجه

وفي . وكرة وطلب من األطفال محاولة طرق متعددة لوضع كراتهم بالصناديق بدون استخدام أيديهم( الكبيرة 
 .لحل تلك المشكلة التي استخدموهانهاية النشاط، دع األطفال يصفون ويعرضون بعض الطرق 

 مبادرة باللعبالبند ت  ال

 يشترك الطفل باللعب االستكشافي 8 –المستوى ت 

محاولتهم الستكشاف  وأثناءاليوم  خالل، 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .خصائص ووظائف المواد

  الجسدي مستواهشارك الطفل موضع التركيز في اللعب االستكشافي عند 

  يستخدمها بطريقة مشابهةاستخدم المواد التي 

  أرى أنك تضع كافة الحيوانات المطاطية ضمن صف، أعتقد أنني سوف أحاول : " قائال  علق على ما يفعله
 .“صف الحيوانات البالستيكية 

 أطلب من الطفل أن يحضر معه أثناء وقت االستذكار مادة كان قد لعب بها في وقت : في وقت االستذكار
 .رض ويصف شيئا قد فعله بهاطلب منه أن يعاالعمل، و 

  أضف بعض المواد الجديدة التي لم يكن الطفل قد اكتشفها بعد، : ، مواد جديدةةفي وقت المجموعة الصغير
 .مسبقا   تلك التي تتناسب مع المواد التي اختارها للعب

 يصنع الطفل شيئا ما بالمواد 9 –المستوى ت 

، أثناء اشتراكهم باللعب البناء أي استخدام 2ل عند المستوى هذه االستراتيجيات على دعم األطفا كسوف تساعد
 . له خططواالمواد لصنع شيء ما قد 
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 فكرة بهذا األمر  يزودكقد . شارك الطفل موضع التركيز اللعب وفق مستواه الجسدي باستخدام مواد مشابهة
 .عن ما يحاول الطفل أن يفعله

 طفل أو ما يود فعله، راقب عناصر وتفاصيل اللعبة، على بدال من القفز إلى استنتاجات حول ما يفعله ال
زاوية الفن ويحضر بضع قطع طويلة ويقطعها ليصنع  منسبيل المثال، قد يختار الطفل قطعة قماش 

مالبس للدمى بزاوية اللعب، وقد يأخذ بعض الحبال ويربطها مع بعض وربما تراه يعلقها بيد الفرن الموجود 
أثناء االستراحات بين  .شبكة ويعلق عليها بقية المواد ويصنع شيء يشبه الهيكل في زاوية األلعاب ليصنع

تحدث مع الطفل بطريقة األخذ والعطاء حول ما يفعله وخالل هذه العملية التبادلية سوف تتمكن من  ،اللعب
 .معرفة ما يفعله الطفل أو ما يحاول صنعه

 لعطاء حول ما صنعهتحدث مع الطفل بطريقة األخذ وا: في وقت االستذكار. 

  اد قد مو ) من مواد مألوفة  خليطأعطي كل طفل مجموعة أو : مألوفة، مواد ةفي وقت المجموعة الصغير
. شيئامنها طلب من كل طفل أن يصنع او ( أو في وقت المجموعة الصغيرة / اكتشفها أثناء وقت العمل و

إليك بعض : " عة عيدان وتقول لهصغيرة ومجمو  قوالبعلى سبيل المثال، قد تعطي كل طفل مجموعة 
الصغيرة من زاوية اللعب وهذه العيدان الصغيرة من زاوية الفن، فيا ترى ما هي األشياء التي يمكن  قوالبال

  ."؟ بهذه المواد  هاأن تصنع

 يشترك الطفل باللعب من خالل التظاهر 0 –المستوى ت 

، حيث يشترك الطفل في اللعب بالتظاهر وذلك 3لمستوى هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند ا كسوف تساعد
 .الحيوانات أو الدمى أو مع العربات أو مع الشخصيات الكرتونية معبتبادل األدوار أو بتمثيل سيناريوهات متعددة 

 طوال اليوم، على سبيل  ما شخصيةتقمصه دور  عندطفل موضع التركيز تقبل وادعم ال: عند وقت الوصول
قم بمخاطبته طوال اليوم على أنه رجل العنكبوت " اليوم أنا رجل العنكبوت : " قائال  جمال  المثال، يعلن

اليوم جمال هو " وقد تضيف جملة في تحية الصباح مثل "  .الرجل العنكبوت اصباح الخير أيه: " قائال  
 ".العنكبوترجل 

 خصيات في مسرح العرائس من استخدم دمى من الحيوانات واألشخاص والعربات والش  :في وقت التخطيط
قم بوضع لعبة العرائس بيدك وأسأل كل طفل عن خطته وقدم لكل طفل  ،على سبيل المثال .أجل التخطيط

 .مع الطفل األخر التي دمية متحركة ودعوه إلى أن يجري محادثة مع الدمية المتحركة األخرى 

 ي يتظاهر، وعندما تشترك معه باللعب راقب واستمع إلى الطفل الذ :في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
على سبيل المثال، إذا رغب باسم بقيادة حاوية النفايات التي . تظاهر بأنك الشخصية المطلوبة وتفاعل معه
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تصدر صوت ضجيج عال عندما ترجع إلى الوراء، قم بقيادة حاوية أخرى إلى جانبه وقم بإصدار نفس 
 .أصوات الضجيج عندما ترجع للوراء

 تحدث مع الطفل حول التقمص الذي قام به، على سبيل المثال، قد تبدأ الحوار  :االستذكار في وقت
أحجية الديناصورات،  فيبالتحدث معه عن طريقة لعبه بالديناصورات البالستيكية، وأشكال الديناصورات 

عجلة صفية، وكيف استخدم الغرفة الفي وكيف قد غطى دميته بغطاء، ووضعها في العربة ومشى بها 
 . قوالبالالقيادة  في السيارة التي صنعها من 

 األرنب  "قصة  أقرأ قصة تتضمن شخصيات تقمصيه مثل :في وقت المجموعة الصغيرة، تمثيل قصة
وقم بسؤال األطفال فيما إذا كان هناك أي شي في القصة يمكن أن . "؟ أين األشياء الغريبة" أو " الهارب

 .معك يبحثونهاهم حول األفكار التي يتقمصوه، استمع إليهم وتحدث مع

 قدم لكل طفل عدة أنابيب ورقية، واطلب منه أن : الصغيرة، أنابيب من الورق المقوى  في وقت المجموعة
راقب واستمع إليهم ثم " ماذا باستطاعتنا أن نفعل بهذه األنابيب الورقية : " قائال  يشكل شخصيات منها، 

 .وتحدث معهم عن األفكار الخاصة بهم

 قم باللعب مع األطفال لعبة التقمص هذه، فعلى .. " : .دعونا نتظاهر بأننا" ، الكبيرة في وقت المجموعة
ثم راقب األطفال وهم يتحركون ويقلدون " دعونا نتظاهر بأننا كالب : " سبيل المثال، يمكن أن تبدأ بالقول

وبعد عدة أيام، . لشخصية التاليةعدد من الشخصيات التي يمكن أن يتقمصوها، أطلب منهم أن يقترحوا ا
" ( دعونا نتظاهر بأننا كرسي أو حبة بوشار أو جرس ) " ربما تطلب من األطفال أن يتظاهروا بأنهم أشياء 

دعونا نتظاهر بأننا سباحين أو قائدين ) " أو يشتركون في تقليد أشخاص لهم حركات معينة من مثل 
 " ( لدرجات هوائية أو متسلقين أو خبازين 

 ، يقترح الطفل فكرة جديدة لتعديل اللعبةاآلخرينأثناء اللعب مع األطفال  4 –المستوى ت 

ويقترحون  اآلخرين، حيث يلعبون مع األطفال 4سوف تساعد هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .أفكارا جديدة لتغيير مجرى لعبتهم

 ضع التركيز حول خططه واستمع لما سوف يقول، فإذا كانت الطفل مو  خذ وقتا لسؤال: أثناء وقت التخطيط
وفي هذه المرحلة، جعل  .لطفل األخر لمشاركته بالتخطيطاخطته أن يلعب مع طفل أخر، قم بدعوة 

 .قبل ذي األطفال يتحدثون عن خططهم مسبقا يحملهم على صنع خطط معقدة أكثر من

 قم باالستماع اآلخرينموضع التركيز مع األطفال  أثناء لعب الطفل: في وقت العمل وفي الوقت الخارجي ،
لألفكار التي يطرحها مع أصدقاءه ووسع منها، على سبيل المثال، عندما تلعب ماجدة مع حسن لعبة الرجل 

، صنع أزرار أوتوماتيكية للرجل (ماجدة ) اآللي قد تكون لديهم األفكار التالية؛ تغطية أيديهم بورق القصدير 
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، واستخدام (ماجدة ) طريقة تقليد مشي الرجل اآللي ( ماجدة ) ، تقليد صوت الرجل اآللي (حسن ) اآللي 
ر المراحل المختلفة من تسلسل لعب الطفل موضع التركيز يصو قم بت (.حسن ) مقبض يد اللتقاط األشياء 

ر التي لعبها تحدث مع الطفل وأصدقاءه حول األفكا ،، وبعد طباعة الصوراآلخرينأثناء لعبه مع األطفال 
 .وفق تسلسل اللعب

 واستمع إلى ما يريد قوله . تحدث مع الطفل موضع التركيز عن لعبته التي قام بها: في وقت االستذكار
اللعب، وقد تضيف بعض المالحظات حول وربما يرغب باالستذكار مع صديقه في حول ما فعله،  ،مطوال

 .تم طرحهااألفكار التي 

 في الغرفة الصفية  تستخدمالعصف الذهني حول المواد التي قد عملية قم ب: كبارفريق ال ،تخطيطالوقت  في
على سبيل المثال، قد تضيف بعض المفاتيح إلى . اآلخرينمن أجل دعم لعب الطفل موضع التركيز مع 

ذا كان األطفال يلونون بعض الرسومات. طاولة العمل حيث تلعب ماجدة دور الرجل اآللي قد تعلق على  ،وا 
 .حائط ورقة كبيرة أو تضع صندوق كبير على األرض كسطح بديل للتلوينال

 قواعد لعبة ذاتأثناء اشتراكهم في  اآلخرينينضم الطفل إلى األطفال  8 –مستوى ت 

أثناء  اآلخرينألطفال ، حيث ينضم الطفل ل5ألطفال عند المستوى هذه االستراتيجيات على دعم ا كسوف تساعد
 .ت قواعدلعبة ذاانخراطهم  في 

  الذين يلعبون معه فرصة  اآلخرينللطفل موضع التركيز ولألطفال  قدم: االستذكار وعندفي وقت التخطيط
 .تخطيط واالستذكار معاال

 مثل، ورق  ،نموذجياأللعاب، بشكل قدم بعض المواد التي ترتبط ب :في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
وحة وبطاقات البينغو وبطاقات الحظ، وألعاب أخرى مثل شطرنج ولالو  والديمنواللعب وبطاقات صورية 

 .قفز أخرى مثل لوحة الطباشيرالأرض الحلوى والسلم والثعبان والكرات وحبال القفز ولعب 

  فإن . ويغيرون قواعد اللعبة يلعبون مع بعضعندما ضمن مجموعته مع الطفل موضع التركيز  لعبأتوقع و
لمستوى تغيير قواعد اللعبة من وقت ألخر بدال من المحافظة على من أكثر ما يمتع األطفال عند هذا ا

 .لفترة طويلة ذاتها القوانين

 مشاركة كالعب واستنبط من الطفل موضع التركيز بعض الحاول : في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
قد تتجاهلك، كن جاهزا أن األطفال  .األفكار الجديدة ضمن سياق اللعبةبعض  واقترحاإلرشادات والقواعد 

 .تلقى القبولوحاول أن تراجع أفكارك بحيث تتناسب مع احتياجات األطفال من أجل أن 
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 لعاب ذات القواعد البسيطة من مثل لعبةحاول القيام باأل :في وقت المجموعات الكبيرة، اللعب وفق القواعد 
 الذي ،الطفل األخرإلى  رير الكرةتم لعبة أو" عندما تتوقف الموسيقى وتوقفواتحركوا عندما تبدأ الموسيقى " 

 .مرة أخرى  يردهابدوره 

 الشخصية باالحتياجاتالبند ث العناية 

 شخصيةآخرين يقومون بنشاط عناية أطفال  يراقب الطفل 8 –المستوى ث 

 الشخصية أثناء، حيث يراقبون أنشطة العناية 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .بها شخص آخر مقيا

  آخرين، الشخصية التي يقوم بها أطفال راقب ما يفعله الطفل موضع التركيز أثناء مراقبته ألنشطة العناية
وغسل األسنان وارتداء  ظيف طاولة األكل واستخدام الحماممن مثل وضع اللعب في مكانها وتحضير وتن

في المشاركة  وغير راغب ،اآلخرينة ما يفعله بمراقب على سبيل المثال، قد يكون الطفل مشغوال  . المالبس
 .الشخصيةمعهم في أنشطة العناية 

 تحتاج من األطفال إلى وقت كبير  الشخصيةالعناية  وبرنامج وتذكر أن أنشطة ،كن صبورا مع الطفل
 .اإتقانهوممارسة وا عادة النشاط ألكثر من مرة من أجل 

  قائال   يجري،حيث تكون بجانب الطفل وتخبره بما جديد، ضع خطة ب شخصيةعند بداية كل نشاط عناية " :
يع سوف نحضر معطفك بحيث نستط المالبس،نحن ذاهبون جميعا إلى الخارج اآلن، تعال معي إلى خزانة 

 ."(أو مهما كان نوع النشاط الذي يرغب الطفل في لعبه في الخارج ) الخروج واللعب على األرجوحة 

 وتكلم مع الطفل وناقش . مج اليومي مع صورة بجانب كل جزء من اليومشكل وأصنع وعلق لوحة عن البرنا
 .كل جزء من لوحة البرنامج اليومي وفق الضرورة

  ل األيدي وغسل األسنان واللباس، ثم من مثل غسي الشخصيةقم بالتقاط صور لألطفال أثناء أنشطة العناية
 .اعلق هذه الصور في مكان يستطيع األطفال رؤيتها والحديث عنه

  باسم، بعد أن تركب الدراجة مرة أخرى " على سبيل المثال، قد تقول  ،سوف تفعلونه عن مابلغ الطفل مسبقا
سيحين وقت اجتياز الجسر والرجوع عنه، وبعد ذلك، سوف نذهب إلى الداخل من أجل أن تغسل يديك 

 .."تناول وجبة خفيفةتو 

 الذاتية ينجز الطفل بعض أجزاء أنشطة العناية 9 –المستوى ث 

 ، حيث يستكملون جزء من نشاط العناية الذاتية2هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
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  وقت التنظيف واللباس وغسيل  أثناءراقب الجزء الذي يفعله الطفل موضع التركيز وحده، واعمل إلى جانبه
 .وما إلى ذلك من أنشطة العناية الشخصية األسنان

  ألجزاء وتسلسل كل نشاط من أنشطة العناية بالشخصية على ( باستخدام الرسومات والصور ) لوحة اصنع
فتح الصنبور وتحريك : وحدة غسيل األيدي وتحتوي على صور ألطفال يقومون بما يليل، سبيل المثا

وبعد ذلك  أيديهم تحت الماء والضغط باأليدي على وعاء الصابون ومن ثم غسيل األيدي مرة أخرى بالماء
اللوحة بحيث يستطيع  قم بتعليق. تعليق المنشفة مكانها مرة أخرى إحضار المنشفة وتجفيف األيدي و 

 .عند غسيل أيديهم مشاهدتهااألطفال 

 أحسنت يا رباب عندما صنعت "على سبيل المثال، قد تقول  ،عبر عن تقديرك لما فعله الطفل أثناء النشاط
 .! "فقاعات من الصابون وحدك

 ح للطفل موضع التركيز الوقت الكافي لعمل كل ما يستطيع فعله وحده قبل أن تقدم المساعدة له بحيث أت
 .يكون باستطاعته إتمام المهمة وحده

  هل " قول على سبيل المثال، قد ي. عن إعجابك وقدم له بعض األفكارعند مساعدة الطفل، تكلم معه وعبر
 ."دي وأسحب السحاب بيدي األخرى ترى كيف أمسك بجانب السحاب من األسفل بي

 ينجز الطفل كافة أجزاء نشاط العناية الشخصية  0 –المستوى ث 

، حيث ينجزون كاف أجزاء نشاط العناية 3هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .الشخصية

  على سبيل  ،حدوثه قيد ،خصيةنشاط العناية الش أثناءنجازات الطفل موضع التركيز العبر عن تقديرك
منى، عند نهاية الوقت الخارجي وعندما سمعتي اإلشارة نهضت من كرسيك وأعدته إلى "  :المثال، قد تقول

مكانه وذهبت إلى موقع الظل، وأعدت األلعاب إلى مكانها، وكل هذا وحدك ولم يذكرك أحد من أجل أن 
سل يديك وفقا للوحة المعلقة على الحائط ولم تحتاج زيد قد قمت بغ" أو ! " تحضري نفسك لحضور الحافلة

 ! ". وقد علمت ما يجب أن تفعله ،إلى أحد أن يذكرك بذلك

 ألن استعجالهم أو انتقادهم قد الشخصيةأنشطة العناية  كافي لألطفال من أجل إتمام مهامأعطي الوقت ال ،
 .يبطئ العملية

 يستخدمها بشكل مستقل النجاز غرض شخصييحدد الطفل الحاجة إلى أداة ما و 8 –المستوى ث 

، حيث يقرر الطفل استخدام أداة النجاز غرض 4هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .شخصي
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 و الخطة التي أو الفكرة أ ،راقب أنواع األدوات التي يستخدمها الطفل موضع التركيز للوصول إلى هدفه
تقف فوقهم وتصفهم فوق بعض و  قوالبسبيل المثال، تالحظ أن زين تدفع بالعلى . صنعها وعلق عليها
 :يجري الحوار على الشكل التاليقد . ومن ثم تعلق رسمتها

 .“زين أحسنت يا زين لقد اكتشفت طريقة للوصول إلى الحائط ووجدت مكانا فارغا لتعليق رسمتك : " أنت

 ".لكي أصعد عليها  قوالباللكني أحضرت  ،نعم لقد كان المكان عاليا: " زين

 الوصول إلى مكاندرج وصعدت عليها وأصبحت بطول كاف من أجل بدل  قوالبنعم لقد استخدمت ال: " نتأ
 ".لتعليق اللوحة 

 خطط لنشاط يتضمن استخدام أداة من أجل حل مشكلة أو انجاز : في وقت المجموعة الصغيرة، أدوات
"  :قائال   طلب من األطفالة وتين البوشار وبضعة أكياس ورقعلى سبيل المثال، قد تحضر وعاء م. مهمة

كيف نستطيع ملء هذه األكياس الورقية بالبوشار من أجل أن نأخذه معنا في رحلتنا، بدون أن نمسك 
 ". البوشار بأيدينا 

 ل ما األشياء التي يمكن أن نستخدمها لنق"  :قد تقول :في أوقات الوجبات الخفيفة أو الوجبات العادية
 ." ؟طعامنا واألطباق إلى الخارج عند طاولة النزهات

 كرة جيئة وذهابا  من طفلين أن يفكروا بطريقة لدحرجةأطلب  :الكرات الكبيرة، دحرجة في وقت المجموعة
وعند انتهاء هذا النشاط، راقب وعلق على األدوات . بينهما بدون أن تلمس الكرة أي جزء من أجزاء جسمهم

نابيب الورقية على سبيل المثال، قد يستخدم األطفال األ. طفال من أجل انجاز تلك المهمةالتي استخدمها األ
 .والمالعق الخشبية النجاز هذا النشاط قوالبة والوالحيوانات المحشو 

 شخصية أو في البرنامج اليوميالطفل طفال أخر في نشاط عناية  يساعد 8 –المستوى ث 

 أثناء ، حيث يساعد األطفال أطفال آخرون 5دعم األطفال عند المستوى هذه االستراتيجيات على  كسوف تساعد
 .أنشطة العناية الشخصية أو في البرنامج اليومي

   آخر في نشاط العناية بالشخصية أو في البرنامج اليومي، عبر  عندما يساعد الطفل موضع التركيز طفال
 زاويةإلى  يه من يديه وخذيهمسكاو  خذي مجد معك ،النا" على سبيل المثال، . عن تقديرك ألفعاله
أشكرك "  :وعند نهاية األغنية قد تقول لالنا.. " .حبونيبابا وماما ب" وغني معه  يجلساالمجموعات الكبيرة و 

 ".ألنك أحضرتي مجد إلى المجموعة الكبيرة وغنيت معنا 

 اني تعرف كيف تغلق أم"  مثل قول/ إليهم الطفل موضع التركيز قدم ،عندما يطلب األطفال المساعدة
 ." .يا سميح ؟المساعدةمنها السحاب هل تريد أن تطلب 
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 على سبيل . حل المشاكلعلى  آخرينعند العمل مع أطفال  اتاقتراح موضع التركيز أطلب من الطفل
 ."لفتح هذه األنبوبة؟  يا عمر يبدو أن لدينا مشكلة في فتح أنبوبة الصمغ هذه ماذا نفعل"  :المثال، قد تقول

 حاول أن تضع الطفل الجديد ضمن مجموعة صغيرة عند االستذكار والتخطيط. 

  على . مسبقا عن التغير اآلخرينعند تغير روتين برنامج ما، قم بإخبار الطفل موضع التركيز واألطفال
وقت الترحيب في الصباح  عندسبيل المثال، يمكن أن تكتب مالحظة عن التغير على اللوح وتناقشها 

 .التالي
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 العالقات االجتماعية البند ج 

 العالقة مع الراشدين
 شخص راشد قد بادر بهايشترك الطفل في محادثة  8 –المستوى ج 

، حيث يتحدثون مع أشخاص بالغين ومعروفين 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 . لديهم

 فل موضع التركيز بلطف وقم بتحيته بحرارة كل يوم وتفاعل معه بطريقة ودية وال بأس ببعض عامل الط
الطفل بحيث يستطيع التحدث إليك عن  لهذاالمجامالت الخاطفة أثناء اليوم، وقم بالترتيب لزيارة منزلية 

 .الخاصة موجوداتهيريك بعضا من قد في منزله و  معينةأشياء 

  ا أثناء الزيارات المنزلية من مثلهفي المدرسة أضف بعض العبارات التي عرفتوعندما تتحدث إلى الطفل،  "
 ".اليوم في المدرسة  تفعلهفي المنزل، إنها تشبه ما  قوالبأتذكر عندما بنيت ال

 كما ،نوعا من التفاعل تصنعذلك وب ،د التي يستخدمها بطريقة مشابهةقف بجانب الطفل واستخدم الموا 
يبدو أن شاحنة النفايات هذه تستطيع أن "      :ى المواد التي تستخدمانها، قد تقوليمكنك أن تعلق عل
 ! ".قوالبتحمل الكثير من ال

 ألعب فها، و أن يستكشباختيار مواد يعرفها الطفل ويحب  قم: في وقت المجموعة الصغيرة، مواد مألوفة
 .عند الحديث همما يشكل موضوع اهتمام مشترك بينك وبين ،معه

  سأله عما الحظ واستجب شفهيا إلى كافة الطرق التي يستجيب لها الطفل عندما ت: قت التخطيط يوميا  في و
قد يستجيب باإلشارة أو يذهب إلى المكان الذي يرغب باللعب على سبيل المثال، . يفعل أثناء وقت العمل

يدك ويريك ماذا يرغب ك ب، وقد يمسفيه، أو ربما يعرض عليك الوحدات التي يرغب منك أن تلعب معه بها
زاوية اللعب " أو " سوف ألعب مع سامي "  أو " قوالب"  :قوله أن يفعل، وربما يعطيك إجابة موجزة من مثل

ية مما يتيح له المجال أن وأنت بدورك علق على إجاباته بأسئلة مفتوحة النها ."سوف أفعل هذا " أو " 
 .المحادثةيستمر  في 

  أنواع األفعال والكلمات التي يتحدث بها الكبار وتجذب انتباهه ء اليوم والحظاستمع له أثناراقب الطفل و. 
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 واستجب إلى كافة تعليقاته وأسئلته حول  مرتفعالفرصة المناسبة أثناء اليوم للقراءة للطفل بصوت  اغتنم
د أنه أالحظ أن البطة موجودة في كل الصور، ماذا تعتق"  :القصة وشارك بمالحظاتك وأسئلتك كأن تقول

 ."؟ ذلكبعد لها سوف يحدث 

 مألوف لديه غيرمحادثة مع شخص راشد يشارك الطفل ب 9 –المستوى ج 

بالتحدث مع أشخاص ، حيث يشارك الطفل 2هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .راشدين غير مألوفين لديه

  على  ،نأولئك هم األشخاص الراشدين الذي. ة الصفيةالغرففي  اآلخرينرحب باألهالي وبأعضاء البرنامج
 .يتعرف عليهمو الطفل  معهم سوف يتحدثاألغلب، 

 الغرفة ة الطفل موضع التركيز بأن يتقرب من الراشدين الجدد في قم بدعم الطفل وعبر عن إعجابك برغب
أن هذه زيارته األولى تحدثك مع السيد أحمد حيث سلوى، أشكرك ل: " فعلى سبيل المثال، قد تقول ،الصفية

 .".بأنه موضع ترحيب بفضل مساعدتك شعرللغرفة الصفية وقد 

  طلب من الطفل ، اقريبا   يةالصف الغرفة عندما يصل إلى علمك أن بعض األشخاص الراشدين سوف يزورون
ي كي يرحب بهم ويرافقهم أثناء جولتهم فموضع التركيز أن يكون المرافق لهؤالء الزوار عندما يصلون ل

 .المدرسة

 طفال على التحدث وشجع األ ،ينضموا إليك ويشاركوا األطفال اهتماماتهمكي قم بدعوة بعض الضيوف ل
على سبيل المثال، قد تقوم بدعوة عازف طبول أو قيثارة أو فنان أو مصمم أزياء لقضاء . والتفاعل معهم

 .بعض الوقت مع األطفال

 راشد يبادر الطفل بالتفاعل مع شخص 0-المستوى ج 

، حيث يبادر الطفل بالتفاعل مع الراشدين 3هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .اآلخرين

 متى وكيف ومع من يبادر الطفل بالحديث ،وانتبه إلى. راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم. 

 ل الشفهية وغير الشفهية ألنه قد يبادر بحركات غير أثناء اليوم استجب بحرارة واهتمام إلى حركات الطف
بنطلونك، أو قد ينظر إليك مبتسما أو ينظر لك نظرة فضول يمسك على كتفك أو  يربتشفهية معك كأن 

أو قد يتحدث  ،مناديا لك يصيحأو قد يقف إلى جانبك دون حراك، وفي بعض األوقات قد ينادي اسمك أو 
" (.  ؟ماذا يفعل) "  يسألكأو " (  .افعل كذا) "  يطلب منك، أو " ( !اء جديدحذ) "  مثل قوله، إليك مباشرة

 .بغض النظر عن طريقة مبادرته للتفاعل معك، من المهم أن تستجيب له بطريقة ودية وممتعةو 
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  ل تكون منشغال مع طفو " (  أيها المعلم، تعال أنظر إلى هذه" )  :قائال  منك االنتباه إليه عندما يطلب الطفل
 أسمعكنعم يا باسم، إني ) " : مثل قولكآخر، دعه يعلم أنك سمعته وأنك سوف تكون معه بعد قليل 

 " (. .تنام طفلة هالة عندما ،قليل بعد معك أكون وسوف 

 كأن تقول التحرك،حول طرق  كراقب استجابات الطفل لمقترحات: الكبيرة، طرق التحرك في وقت المجموعة 
إذا بدأ الطفل موضع التركيز بالقفز، عبر عن تقديرك "  ؟حرك بطرق مختلقةمن لديه فكرة كيف نت" : 

 .! "معها دعونا نحاول عاليا، تقفز أنهالدى هالة فكرة، : " قائال  لفكرته 

 

 زمنية لفترة التفاعل مع شخص راشداستمرارية  الطفل علىيحافظ  8 –المستوى ج 

، حيث يستمر األطفال بالتفاعل مع أشخاص 4عند المستوى هذه االستراتيجيات على دعم األطفال  كسوف تساعد
 .لفترة زمنية راشدين آخرين

 كيف ومع من يتحدث باستمرار الطفل موضع التركيز أثناء اليوم، راقب واستمع إلى. 

 ك بشيء أنه متحمس جدا أن يخبر  ويتضح لك خذ الوقت الكافي مع هذا الطفل عندما يصل إلى المدرسة
عمتها ليلتها  فقد ترغب ريما أن تخبرك كيف قضت ابنةعلى سبيل المثال، . شعوره جديد ويعبر لك عن

سواء كان الطفل موضع التركيز مسرورا أو ف. إلى جانبها في الحافلةعندها في المنزل أو عن طفل يجلس 
لى ع ك سوف تستمع إليه وتشجعهنومتأكد من أ ثق بكرا، عليك أن تعلم أنه يأو محتا منزعجا أو فضوليا
 .ومثمرةبناء عالقة مستمرة 

 حيث أن الطفل قد . متأنيةخطط واستذكر مع الطفل المعني بطريقة : االستذكار في وقت التخطيط وعند
بشكل تفصيلي مثل األعمال التي ينوي أن يقوم معينة تحدث معك أو مع مساعديك حول مواضيع باليرغب 
 . واضيع ليشد انتباهك ويقضي معك وقتا أطول للتواصلوفي الواقع، قد يستخدم هذه الم. وقت العملفي بها 

  تقبل دعوته لك للمشاركة باللعب، فإذا كنت تلعب معه لعبة الكلب الصغير على سبيل المثال، واضطررت
 .تفعل ومتى سوف تعود إلى اللعبةسلترك اللعب، خبر الطفل ماذا 

 المشاركةنشاط ويستمر بهذه بيشترك الطفل مع شخص راشد  8 –المستوى ج 

رك األطفال مع أشخاص راشدين في ، حيث يشت5سوف تساعد هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .ريع ويستمرون في هذه المشاركةمشامهمات و 

 ومن هم  التي يستخدمها؟ راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم، ما هي المواد والخبرات
 .؟وما هي المهمات التي يستمتع بها بشكل خاص ك معهم؟الذين يتشار  األشخاص
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  على . يعملون عليها األطفال التيمشاريع  تخزين مثل اليوميةقم بإفساح المجال في الغرفة الصفية لألعمال
أو يجمع  أو قصة سلسلة من الرسومات لكتاب هيكل من الصناديق أو يرسمالطفل  يصنعسبيل المثال، قد 

ويتطلب دعمك  ،ك لصنع منحوتة أو أي شيء آخر قد يستغرق أكثر من يوم الستكمالهبعض المواد واألسال
وأفسح مجاال لتخزين المواد قيد االنجاز لألعمال  جهز طاولة ورف مخصص. من وقت آلخرومساندتك 

 . الحقا   أن يحتاجها الطفل مرة أخرى  إلى

 طفل المعني ويرغب بعملها وانجازها معكضع قائمة، مع مساعديك، من المهمات الصفية التي يهتم بها ال، 
الموجودة في ملء صندوق الرمل وغسيل الشاحنات والعربات ونفخ الكرات ووضع ملصقات للمواد ) مثل 

وصنع خاص شحنة المواد القرطاسية المخصصة للصف ووضع الصور في ألبوم  زاوية األلعاب وتفرغة
مهمة من قائمتك وأضفها إلى رسالة  باختيارقم  ثم(. رنب سلوى وعمل دعوات لألهالي قفص صغير أل

 .الصباح كواحدة من بين الخيارات التي قد يرغب الطفل بفعلها في وقت العمل

 المهمات  منأنشطة مجموعة الطفل المعني لخطط : الصغيرة، المهمات الصفية في وقت المجموعة
 .الصفية الموجودة في قائمتك

 

 

 خريناآلالبند ح العالقة مع األطفال 

 بادر بالتفاعلقد يستجيب الطفل لطفل آخر  8 –المستوى ح 

 اآلخريناألطفال  معالطفل  يتفاعل، حيث 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .ويستجيب لهم

 ؟ من راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم، ما الذي يحبه؟ مع من يلعب؟ أين يحب أن يلعب
كيف يستجيب لدعوة أحدهم للعب أو هم األطفال الذين يحب أن يلعب معهم أو يحب أن يكون بجانبهم؟ 

 لحديث؟ ل

  توقع وادعم رغبة الطفل المعني بأن يلعب وحده، يفضل بعض الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة أن
أزواجا ومجموعات، حيث أنهم  نضم قبل أن يلعبوا اآلخرينجانب إلى أو ويلعبون وحدهم  اآلخرينيراقبوا 

وكلما نقصت رغبتهم باللعب وحدهم كلما زادت رغبتهم بالتفاعل واللعب مع  ،يكتسبون خبرة ونضوج
ميع األلعاب ، وبما أن هذا الطفل جديد على المجموعة مثل بقية األطفال، قد يرغب بتجربة جاآلخرين

 .آلخرينابسيطة للعب مع قت قليل أو طاقة و والمواد بحيث يبقى 



28 

 

  حيث يجتمعون أنفسهم كل يوم، في وقت االستذكار بالصف  داخلحافظ على المجموعة ذاتها من األطفال
وقدم لهذه المجموعة من . وفي وقت التخطيط وفي وقت الوجبات الخفيفة وفي وقت المجموعات الصغيرة
معني أن يلعب كيفما شاء األطفال مجموعتهم الخاصة من المواد والوقت المخصص لهم مما يتيح للطفل ال

يشاركوا وينضموا وبراحة، كما يمكن األطفال الذين يرغبون باالستكشاف واللعب بالمواد الجديدة أن 
 . للمجموعات

 ذا لم . ويلعبون مع بعضهم البعض األطفاللكي ينتشر في الغرفة الصفية  واسعةمساحة  تأكد من وجود وا 
األطفال لالنتقال إلى زاوية  ب األطفال أن يلعبون بها، شجعيوجد مكان متاح في تلك المنطقة التي يرغ

 .متابعة أعمالهمواد الخاصة بالنشاط لكي يتمكنوا من في الغرفة الصفية وأن يأخذوا معهم الم أخرى 

  على سبيل المثال، فقد يدعو الطفل المعني . اآلخرينراقب استجابات الطفل غير الشفهية لعروض األطفال
انبه باإلشارة بإصبعه إلى األرض، وقد يحدث العكس، ونجد أن هذا التفاعل قد تم بدون أحدهم للجلوس بج

 .أية وسيلة لغوية

  على سبيل المثال، . عندما تراه أو تسمعه يتكلم معهم آخرين،ألطفال عبر عن تقديرك الستجابة الطفل
لينا طلبت : " قائال  قد تعلق  .س الطفل الذي تعنيه إلى جانبهايجلف ،على األرضعندما تضرب لينا قدميها 

 ". .الجلوس إلى جانبهابمنك الجلوس إلى جانبها وأنت استجبت 

 يبادر الطفل بالتفاعل مع طفل أخر  9 –المستوى ح 

يبادر الطفل بالتفاعل مع األطفال  عندما، 2هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .اآلخرين

  الطفل موضع التركيز أثناء اليوم، مع من يبادر بالحديث؟ أو مع من يلعب؟راقب واستمع إلى 

  على سبيل . مبادرة الطفل بالحديث أو اللعب أو التفاعل مع طفل آخر متنوعةدعم بطرق اتوقع وراقب و
وقد يجلس إلى طاولة الفن بجانب  إياه، فيعطيهيحتاج إلى شيء ما  اآخر  المثال، قد يرى الطفل أن طفال

 يتحدث إلىمخاطبا الطفل اآلخر، وقد "  .أنا أرسم هذه اللوحة ألمي: " قائال  آخر يرسم، ويبدأ بالرسم  طفل
ما رأيك أن "  أو"  .الصقةأنا أرتدي العدسات ال"  :قائال  اء تناول الوجبات الخفيفة، الطفل المجاور له أثن

هل تريد الذهاب إلى بيت " أو "  .نتأرجحدعنا "  أو " ؟نذهب إلى زاوية األلعاب بعد أن ننتهي من وجبتنا
هل تمرر لي "  أو  " !أنظر إلى القرد المضحك" أو "  .سحاب لهقميصي و  جيب فيلدي " أو "  ؟الشجرة

 ." ؟طبق الجبن من فضلك
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  على سبيل المثال،  اآلخرينكن صبورا أثناء التعامل مع الطفل المعني عندما يبادر بالتحدث مع األطفال
أينما  أمر هام للغاية ،اآلخرينإن بناء العالقات مع األطفال . في وقت القيلولة وأالكبيرة  جموعةفي وقت الم

 .يحدث

 يستمر الطفل في التفاعل مع طفل آخر 0 –المستوى ح 

التفاعل مع  على استمراريحافظ الطفل  عندما، 3هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .آلخرينااألطفال 

 هل يستمر . اليوم خالل اآلخرينع األطفال لطفل موضع التركيز أثناء تحدثه ولعبه مراقب واستمع إلى ا
 .وقت العمل وفي الوقت الخارجي وفي وقت المجموعة الصغيرة وأثناء الوجبات؟في بالتفاعل معهم 

 المجموعة مستمرة  جعلإلى الطفل المعني ضمن مجموعة التخطيط واالستذكار ذاتها، وأولي اهتماما  وزع
 . مما يجعل أمر اللعب والعمل مع بعض سهال ،بالتفاعل

  وأضف مواد جديدة للغرفة الصفية خر،آطفل  عند التفاعل معاأللعاب التي يختارها و راقب الطفل المعني ،
أو  على سبيل المثال، إذا كانوا يشتركون في بناء ورسم وتمثيل دور الطباخين. لدعم أنشطتهم وذلك 

والطباشير وأطباق لطعام الكالب و صور لفطيرة  قوالبيتظاهرون بأنهم كالب، قد ترغب بإضافة بعض ال
 .التفاح

 رشاداتهم حول ما يتوجب  ،لعبي حال تمت دعوتك لالنضمام إليهم أثناء محادثة أو ف قم بإتباع تعليماتهم وا 
توى والسياق الذي وضعوه للعبة، وتقمص عليك فعله، فإذا كنت تمثل دور الطفل مع طفل أخر، أتبع المح

اقتراحات تتناسب مع أوضاع التظاهر  مقدياه وخاطبهم بشخصياتهم وأدوارهم ، كذلك الدور الذي أعطوك إ
 .الخاصة بهم، واحترم استجابات األطفال ألفكارك

 يدعو الطفل طفال آخر ليلعب معه  8 –المستوى ح 

أطفال الطفل بالعمل واللعب مع ، حيث يبادر 4األطفال عند المستوى هذه االستراتيجيات على دعم  كسوف تساعد
 .آخرين

  اآلخرينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء عمله بالمهمات والمشاريع مع األطفال . 

  مثل القوارب وأدوات التسلق والمنطاد والخيام والكرات  ،لعب التعاونيوشجع على ال للعب موادجهز
 .كبيرة والشاحنات والحاويات والحبال الطويلةالمطاطية ال

 ضمنالتعاوني  لممارسة اللعبقم بإتاحة الفرصة : التعاونيالصغيرة، اللعب  في وقت المجموعة 
على سبيل المثال، أعط زوجين من األطفال كرات واطلب منهم اللعب مع بعضهم . المجموعات الصغيرة
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مع بعضهم  قوالبأو يغسلوا األطباق أو يركبوا ال البعض همبعضل وكذلك قد يقوموا برواية القصص. عضالب
 .البعض

  في مهمة أو مشروع ما، وبعد انتهاء المشروع أو  اآلخرينالتقط صورا للطفل المعني أثناء عمله مع األطفال
في وضع الصور في  كانونا يرغبون أسأل الطفل وشريكه فيما إذا  ،أو طباعتها المهمة وتحميض الصور

 .صخا ألبوم

  عمال الغرفة الصفية، فكر ببعض األعمال التي يمكن أن ينجزها األطفال مشتركين، مثل أل تخططعندما
 إعداد طاولة الطعام وتنظيف المرايا وغسيل األلعاب الرملية ووضع الملصقات والصور؟

 أن يحضر  عنيعلى سبيل المثال، ربما يرغب الطفل الم. قم بدعم األطفال الذين يرحبون بالعمل المشترك
 .جد طريقة لجعل هذا العمل مشتركفوط الطعام، 

 لطفل آخر والءالطفل  يظهر 8 –المستوى ح 

، حيث يظهر األطفال الدعم والوالء لبعضهم 5هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .البعض

 اآلخريناعل ويتحدث مع األطفال راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم حيث يلعب ويتف. 

  أثناء محادثاتك بعض األطفال يخاطبون الطفل المعني قد تسمع استمع وتحدث مع األطفال أثناء اليوم، و
: " قد تقولفعلى سبيل المثال، . عنها الطفل ة عندما يتكلمقعبر عن تقديرك لهذه الصدا. بصفة صديق

 ". أكثر من مرة  قوالبرأيتك تلعبين معها في زاوية ال وقد، حسنا، سوف أخبر مها، فأنا أعلم أنها صديقتك

  عامل كافة األشخاص في الغرفة الصفية بلطف، فالصداقة تنشأ في الغرف الصفية حيث يشعر األطفال
 .والكبار بأنهم موضع تقدير، وغير مجهدين وآمنين

 ها األطفال مع بعضهم البعض مجموعة ممتعة من المواد الممتعة، تدور حول الصداقة التي قد يشكل مقد
 .أثناء االكتشاف واللعب

  مجموعات التخطيط واالستذكار ذاتها مما يسمح  ضمندع األطفال الذين يلعبون بشكل معتاد مع بعض
 .لهم باللعب والتفاعل مع بعض وبتنمية اهتماماتهم المشتركة

 ريقة التي يظهر فيها دعمه ووالءه وراقب الط( ه أصدقاؤ ) قه راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز وصدي
أو يتبادلون المواد الخاصة باألنشطة أو حتى قد تراهم يجتمعون مع بعض  ،على سبيل المثال. إليه

اآلخر كأن يجلب  يواسيأحدهم يحمل المعول الكبير واآلخر يجر له العربة، أحدهم ) يتشاركون بالمهمات 
عطيه كتابا أو لعبة أو ربما يدافع أحدهم عن وجه نظر اآلخر، له منديال ورقيا وربما يفسح له بمقعده أو ي



31 

 

 ،فاتنة"  :كأن تقول ،علق بإيجاز على ما تراه. (يتشاركون بالمتعة ويعلقون على تصرفات بعضهم البعض
 ".  .جمال في كافة األعماللطف منك أن تتعاوني مع 

 ضع كتابا حول : قراءة القصص عند تحية الصباح وعند الوجبات الخفيفة وفي وقت القيلولة وعند
لع عليه األطفال ويقرأه البعض للبعض اآلخر، وربما تقرأه لهم من يطالصداقة في زاوية الكتب من أجل أن 

 "على سبيل المثال، كتاب . لوجبات الخفيفةالصباح أو عند القيلولة أو في وقت ا أوقات في وقت إلى آخر
نحن أصدقاء " وكتاب ( هيلين هيام )  للكاتبة"  األصدقاء" اب وكت( مريم كوهين ) للكاتبة " يصديقو  أنا

 (.أليكي )  للكاتب"  حميمين

 حل النزاعات الشخصية البند خ 

 الجسدية والحركاتيستجيب الطفل بالصراخ  ،عند النزاع مع طفل أخر 8 –المستوى خ 

* ) اآلخرينمع  انزاع واجهون ي عندما، 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 ،2 –والمستوى خ  1-من أجل اإلطالع على نهج حل النزاعات بين األطفال الموجود في المستوى خ : مالحظة

. النزاعاتحل شاهد السجل المصور لدعم األطفال عند على أرض الواقع في الغرف الصفية لمرحلة ما قبل المدرسة، 
" حل النزاعات مع األطفال الصغار ! أنت غير مدعو إلى حفلة عيد ميالدي " ويمكنك أن تتطلع على كتاب بعنوان

 بقلم بيتسي إيفانس وكالهما متاحان على الموقع اإللكتروني 

www.highscope.org/welcome.asp 

 ربما اآلخرينصراعات مع يث يلعب ويتفاعل ويواجه اليوم ح راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء 
 .وما إلى ذلك حول المواد المتوفرةأو  المتاحة حول المساحة

  تأكد أن هناك كمية كافة من المواد بحيث يتمكن موضع التركيز الطفل اللعب المفضلة لدىعندما تعرف ،
لطفل يفضل الضفدع األخضر على سبيل المثال، لنفرض أن ا. معظم األطفال من اللعب بنفس الوقت

المحشو أو عربة اإلطفاء ذات السلم الكبير تأكد من وجود ضفدعين أخضرين محشوين وأيضا سيارتي 
 .على األقل ،إطفاء بسلم كبير

 األطفال بدون أن مع بقية باللعب موضع التركيز  للطفل تسمحمن وجود مساحة كافية في الغرفة  تأكد
 .اآلخريتدافعوا أحدهم مع 

   ذا كانت بعض زاويا الغرفة الصفية ذات مساحة ضيقة، أحط األطفال علما بأنه بإمكانهم االنتقال مع وا
وعند االنتهاء من اللعب بإمكانهم الرجوع مع المواد ووضعها بمكانها األصلي على . موادهم إلى زاوية أخرى 

 .الرفوف

http://www.highscope.org/welcome.asp
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 اقترب من  بشكل ما، العنفوة أو عندما يخوض الطفل موضع التركيز صراعا مع طفل آخر باستخدام الق
 جلس القرفصاء أو أنحني باتجاه األرض وقم باستدعاء األطفالابنبرة منخفضة، و  الطفل بهدوء وتحدث معه

مؤذي، وعبر عن تفاهمك لمشاعر الطفلين بوصفك وجوههم  عملأوقف أي بداية . برفق المتنازعين
أمتلئ قد تبدو حزينا و  ،يا رائد "أو " .رار قميصكبدو غاضبا وقد تمزقت أز ت ،يا بسام"  ،وأجسادهم مثل
ستمع بدقة لكل واحد منهم، وبعد أن تجمع المعلومات اسأل كل طفل عما حدث واثم "   وجهك بالدموع

الكبيرة ورائد يحاول أن  قوالبأنت تبني ال ،يا بسام: " قائال   أعد صياغة المشكلة ،الكافية من كال الطرفين
بعد ذلك، " بيتك الكبير مع تناسب تالكبيرة ألنها  قوالببني بيتا آخر، ولكنك تحتاج اللي قوالبيأخذ منك ال

 .والدعممتابعة لوكن جاهزا ل ،الطرفين كال أسأل األطفال عن أفكار وحلول وقم باختيار حال يرضي

 يطلب الطفل مساعدة شخص راشد لحل صراع مع طفل آخر 9 –المستوى خ 

شخص راشد  ة، حيث يطلب األطفال مساعد2يات على دعم األطفال عند المستوى هذه االستراتيج كسوف تساعد
 .لحل صراع مع طفل أخر

  في  اآلخرينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم حيث يلعب ويتفاعل ويتحدث مع األطفال
 ؟خريناآلوراقب ما هي طريقته في طلب المساعدة لحل المشاكل مع األطفال  ،أوقات اللعب

 مع المشكلة تعامله يةإذا كان تحديد المشكلة جل ما تريده، عبر عن تفهمك لكلمات الطفل وأفعاله وكيف، 
لتصنع عقدا من اللؤلؤ، وقد وجد لك ماجد  الخرزاتقلت أنك تحتاج إلى هذه  لقد ،يا سعيد: " كأن تقول
 لتحصلين علىوعندما ذهبت  يهبجانب الكتاب الذي تريدسحر أو       تجلس ! " على الرف الخرزبعض 
قد رأيت عدنان يحاول الوصول إلى صنبور الماء "  أو  " .وأخذه منك الكتاب بسحبسحر قامت  ،الكتاب 

 .".ومن ثم أسرعت وسحبت ثوب الدمية من الحوض كي ال يبتل

  سبيل  على. طلب منك المساعدة حول مشكلة اجتماعيةبعناية إلى الطفل موضع التركيز، عندما ياستمع
المعلم، قد أخذ سامي حذائي  اأيه" أو  " ضحكان علي وت تقهقهانالمعلم، نور ووفاء  اأيه" المثال، 
 .".وأخفاه

  أخفى عدنان : " على سبيل المثال، قد تقول. حل المشكلةفي  طريقتهتحدث مع الطفل موضع التركيز حول
"  .م لقد حاولت البحث عنه ولم أجدهنع"  :    قد يجيب الطفلو "  .حذائك وأنت ال تستطيع أن تجده

على األغلب، تعد مثل هذه المحادثة كافية لتمكين " ؟ما رأيك أن نسأل عدنان أين وضع الحذاء"  :تجيبف
 .الطفل من حل المشكلة بدون مزيدا من المساعدة

  ذا لم يتمكن الطفل من حل المشكلة حول المشكلة  كافيةمعلومات ، قم باستدعاء األطفال المعنيين واجمع وا 
 .طلب حلوال من األطفال وأختر أحدها وكن مستعدا لمتابعة الدعممن كل طفل، ثم أعد صياغة المشكلة وا
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 يحدد الطفل المشكلة عند خالفه مع طفل أخر  0 -المستوى خ 

 ، حيث يحدد الطفل المشكلة عند صراعه مع3هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .اآلخريناألطفال 

  حلها أثناء ل ويفكر بطريقةيحاول أن يحدد المشكلة  حينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم
 .اللعب وخالل البرنامج اليومي

  لصنع  الخرزالمزيد من إلى نحتاج : " قائال  إذا لم تحل المشكلة بعد أن تم تحديدها، أعد صياغة المشكلة
"  أو " .فاتن أخذتهرغب أسامة بتصفح الكتاب الذي ي"أو "  .لصنع العقد خرزفي الصندوق  العقد وال يوجد

طلب ا ."الذي كان قد قرر أن يقوم بتنظيفها  لحمزةأخذ عدنان الدمية من الحوض ولعب بها ولم يعطيها لقد 
 .ةمن األطفال أفكار وحلول واختر ما يجتمع عليه األطفال، وكن مستعدا للدعم والمتابع

 لمشكلة أو خالف بمساعدة شخص راشد حاليقدم الطفل  8 -المستوى خ 

 .، حيث يجد األطفال حلوال لمشاكلهم بمساعدتك4هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد

  ل في حل مشكلة فقد تسمع جم اآلخرينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء انخراطه مع األطفال
 .. " .نستطيع أن نمسك كلينا بـ! لدي فكرة " أو " ؟لنرى ما هي المشكلة"  تجيبوقد  " !لدينا مشكلة" مثل 
 .! "ها اآلن وأرجعتها بعد دقيقتينماذا لو استعرت" أو 

  أثناء عملية حل المشكلة، بما  التوجيهإذا بدأ الطفل بحل المشكلة وتوقف لبرهة، كن مستعدا للمبادرة وتقديم
أعد صياغة المشكلة مع المعلومات من كل طفل على حدا، ثم جناه تحدث مع األطفال المعنيين، وامع
 .طلب حلوال وأفكار من األطفال وقم باختيار ما يجتمعون عليه، وكن مستعدا لتقديم المساعدة والدعموا

 يتفاوض الطفل على حل صراع مع طفل آخر 8 –المستوى خ 

طفال مع أ هممشاكلأثناء حل ، 5ات على دعم األطفال وأصدقاءهم عند المستوى هذه االستراتيجي كسوف تساعد
 .آخرين

  تفاعل ويتحدث مع األطفال يحاول أن يلعب وي حينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم
ال "  ل،مثفي حل المشاكل، قد تسمع عبارات  اآلخريناشتراكه مع  وخاللوأثناء روتينيه اليومي،  اآلخرين

ندخل في  أنا متأكد أننا نستطيع أن" أو "  .العجين لتلعبي به لبعض الوقت أعطيكسوف  !تبكي يا جود
  .. "ض الوقت وبعد ستة دقائق يرجعها إليكليكم هذه الفكرة، فادي يأخذها لبعإ" أو ! " الصندوق معا
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  قائال  بر عن تقديرك لما فعله ، جد بعض الوقت لتعاآلخرينعندما يقوم الطفل بحل مشكلة مع األطفال " :
مع بعض بحيث نفذتما قد عملتما و  الغطاء البالستيكي، حولأرى أنك قد حللت المشكلة مع أسماء  ،هنادي

 .! "استخدمتما جزءا منه ألجل السطح والجزء األخر من أجل األرضية أفكاركما، كما أنكما

 اآلخرينه مع األطفال هكن حاضرا لتتقدم وتوجينة، إذا بدأ الطفل بحل المشكلة ومن ثم توقف عند نقطة مع 
ثم  ،، من كل طفلموقفال المعنيين وأجمع المعلومات حول اللعملية حل المشكلة، تحدث مع كافة األطف

طلب اقتراحات لحلول وقم باختيار الحل الذي يجمع عليه األغلبية، وكن مستعدا أعد صياغة المشكلة وا
 .متابعةللتقديم الدعم وا

 

 

 فهم المشاعر والتعبير عنها لبند د ا

  يعبر الطفل عن شعور ما 8 –المستوى د 

اعرهم شم، حيث يظهر األطفال 1هذه االستراتيجيات على دعم األطفال وأصدقاءهم عند المستوى  كسوف تساعد
 .  بطرق متنوعة

  الكلمات واألفعالمشاعره من خالل  يعبر عن حينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم .
والضرب والعض والركض  واالبتساموالعويل والتجهم والضحك  البكاء والصراخ قد تالحظعلى سبيل المثال، 

 .والتذمر والعبوس والصفع والمناداة باألسماء والغناء والقفزوالتدافع والعناق والدغدغة 

 على سبيل . حسب الحاجة ة،لمشكلل المناسبة تسويةالندة والدعم و عبر عن احترامك للطفل وقدم المسا
، عبر عن احترامك سوي  بشكلالقناع الذي صنعه  إسنادلة ألنه ال يستطيع و الطا الطفل المثال، إذا ضرب

 . لمشاعر اإلحباط وراجع األفكار التي حاول أن يقوم بها، وقدم اقتراح لطريقة أخرى قد تفيد

  يذاء  دهالتعبير عن مشاعره باستخدام جسعندما يحاول الطفل وضع حدا لهذه  ،ترب منه بهدوءق، ااآلخرينوا 
أيمن، ليس بإمكانك : " قائال  الطفل اآلخر،  رومن ثم عبر له عن تقديرك لمشاعره ومشاع ،األفعال المؤذية

وتجهش  أيضا  أنك يا زيد مستاء أعلم ، كما أن تركل زيدا ألن الركل يؤذي، وأنا أعرف أنك غاضب جدا جدا
 وتجمع امعهم تتحدثوبعد أن . منهمالكل  بإصغاءعما حدث واستمع  سأل كل طفلثم أ. " بالبكاء

أنت يا أيمن تريد أن تركب الدراجة الزرقاء التي : " قائال  أعد صياغة المشكلة  عن المشكلة، المعلومات
باختيار  وقم الطفلينلحلول من اطلب اقتراحات "  .وأنت يا زيد ال تريد أن تعطي الدراجة أليمن يركبها زيد

 .حال يوافق عليه الطرفين، وكن مستعدا لتقديم الدعم والمتابعة
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 يواسي الطفل طفال آخر 9 –المستوى د 

 اآلخرين، حيث يستجيب األطفال لمشاعر 2هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .  بتقديم المساعدة والمواساة

 وتابع  اآلخرينيلعب ويتفاعل مع و  يتحدثحيث  ،ركيز أثناء اليومراقب واستمع إلى الطفل موضع الت
الطرق التي يتعامل بها الطفل المعني توقع وراقب واستمع إلى . تتناسب مع مشاعره التيتصرفاته وكلماته 

فل طحضر شيء ما لمواساة يعلى سبيل المثال، قد تراه . ، استنادا لفهمه لمشاعرهماآلخريناألطفال  مع
، وقد يقول الطفل يحضر له منديلطفل يبكي أو كتف على  يربتطفل يبكي أو  يعانق ء، أوآخر مستا

 ، هل ترغبين برؤيةبعد قليل ستعود لكني متأكد أنها ،أنت حزينة ألن والدتك قد غادرت" ، عبارات مثل
 معي فارغ؟ أجلسي كرسييجاد هل تبكي ألنك ال تستطيعين إ" أو "  ؟الكتابصور الضفدع المرسوم في 

 .! "، حسناهنا

 حتى عندما تؤدي إلى أوضاع غير اعتيادية، من مثل اقة من الطفل المعني عبر عن تفهمك لتصرفات اللب
  .(ستعملونه للجلوس لم يجدا مكانا آخر يأو  مكانا كافيا، اإذا لم يجدو ) جلوس طفلين على ذات المقعد 

  بدال من  ،ا ودع الطفلين يتفاعالن مع بعضهما، قف بعيدمنزعج الطفل المعني لطفل أخر  يستجيبعندما
 .إضافيا ماهم دعلقدم و  ،لرغم من مساعدة الطفل اآلخرتقدم با ،ة الحزن يإذا استمر الطفل بوضع. التدخل

 

 

 

 

  يعبر الطفل عن شعوره بالكلمات 0 –المستوى د 

 .ون عن مشاعرهمعندما يتحدث، 3هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد

  بطريقة تعاطفية ،مناسباما تراه  قوفتسميتها ب وذلك التعبير عنهاعبر عن تفهمك لمشاعر األطفال عند .
 .. "وتمسكين بدبك الصغير وتبدين حزينة للغاية نتبكيأنت يا جمانة : " على سبيل المثال قد تقول

 عند  يشعرون بهامشاعر التي ال حول مشاعرهم وعن تلك ،تحدث مع األطفال بطريقة هادئة ولطيفة
 .اآلخرين
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  والراشدينمشاعر األطفال  عن بوعيا الطفل المعني يعبر فيهتوقع وراقب واستمع إلى الطرق التي 
وقد يواسي نفسه عندما . يبكي أو يضحك عند سماع طفل آخر يفعل ذلك قد ، على سبيل المثال. اآلخرين

 يتفوهوقد (.  ، بابابكاء طفل آخر مناديا  ديقترب منك عنعلى سبيل المثال، ) يالحظ طفال آخر حزين 
جنى متوترة ألنها لم "  أو " !كريم يريد أباه" أو "  !كوثر حزينة" مثل  رآهبعبارة بسيطة حول ما سمعه أو 

 ". .د وقت قصيرعب مسرورةسوف تصبح و تحصل على قيلولتها، 

  نعم، كوثر حزينة، : " المثال، قد تقول لعلى سبي .اآلخرينالطفل المعني لشعور لمراعاة  تقديركعبر عن
  ." .لقراءة قصة األرنب الهارب مئ برأسها عندما جلسناوهي تمسك ببطانيتها، وهي تو 

 عند برهة وأنظر مع األطفال إلى الصور توقف ل: القصص قراءة وقت وفيالصغيرة  في وقت المجموعة
 ؟ شخصيات بالقصةن شعور ماذا يعتقدو وقم بسؤالهم عن قراءة قصة أو كتاب، 

 الفن في زاوية أثناء اللعب التظاهري أو  ،ما شعور عن الطفل يعبر 8 –المستوى د 

في أثناء اللعب و  هممشاعر  يعبرون عن، حيث 4هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى  كسوف تساعد
 .الفنزاوية 

  ليوم، والحظ العواطف التي تنتابه أثناء الرسم والتلوين المعني أثناء اللعب طوال ا الطفلراقب واستمع إلى
 .وصنع النماذج

 على سبيل المثال، قد تقول. عبر عنهاسأل الطفل حول مشاعره التي علق أو ا: عند وقت االستذكار " :
يبدو أنك تتظاهرين . كريمة، لقد رأيتك تتحدثين على الهاتف أثناء قفزك لألعلى ولألسفل في زاوية المنزل

أنه وحش " : وربما تقول"  !سناء يبدو أن لوحتك مخيفة جدا" أو ! " نعم، لقد ربحنا رحلة" أو ! " سعيدة كنأ
  .! "كبير ومخيف

 طلب من األطفال أن يقوموا بتمثيل ا: الكبيرة، مخلوقات وشخصيات بمشاعر معينة في وقت المجموعة
قطط سعيدة شخصيات طلب منهم أن يمثلوا على سبيل المثال، قد ت. مشاعر معينة لشخصيات أو مخلوقات

ت اأفكار عن شخصي طرحال فضوليين، وكذلك أطلب منهم فأو وحوش غاضبة أو أطأو أحصنة حزينة 
 . ومشاعر يرغبون بتمثيلها

  وخائفةأطلب من األطفال أن يرسموا شخصيات سعيدة وحزينة : الصغيرة، لوحات المجموعةفي وقت 
 .ل رسوماتهموغاضبة، وتحدث مع األطفال حو 

 ويقدم سببا لهيحدد الطفل شعوره  8 –المستوى د 

 .، حيث يقدمون اسما وسببا للمشاعر5سوف تساعد هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
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  ويفسر مشاعره ويعبر عن  اآلخرينراقب واستمع للطفل المعني أثناء اليوم وكيف يتحدث مع األطفال 
أنا مستاء جدا من هذا الحذاء ولن : " قد يقول إلى الساحة، ثال، عند خروج الطفلسبيل الم ىعل. سببها

  .! "أذهب إلى الخارج

  من المزعج جدا أن ال تستطيع أن تلبس حذائك عندما : " قائال  عبر عن تقديرك لمشاعر الطفل ومنطقيتها
 ".هل أستطيع مساعدتك؟  ى الساحة وأنت تريد اللعب بالثلج،تخرج إل

 كيف تعتقد : " قائال   ن شعور الشخصيات في القصة وسببهاسأله عا ،ا تقرأ قصة إلى الطفل المعنيعندم
  ."قة؟ بهذه الطرياألرنب لماذا يشعر " أو " شعور أرنب زينة اآلن؟ 
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 التمثيل اإلبداعي 

 ذ صنع وبناء النماذج  البند

 والرمل واألسالك واألنابيب أو الخردة قوالبمثل الطين والعجين والورق وال مواديستخدم الطفل  8 –المستوى ذ 

هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند  كسوف تساعد :الماء التعرف على الرمل ووقت المجموعة الصغيرة ، 
 .فة في البناء والصنعو مادة مأل أنهاحيث ، وكيفية تغيره حيث يتعرفون على شكل الرمل، 1المستوى 

 إذا كانت طاولة الرمل غير ) طلب من مجموعة أطفال الطفل المعني أن يشكلوا دائرة حول طاولة الرمل ا
 (. .متاحة، قدم لكل طفل وعاء من الرمل أو اجعل األطفال يجتمعون خارجا عند صندوق الرمل

 لجاف أو اوأحطهم علما بأنهم يستطيعون العمل بالرمل . أسأل األطفال عما يستطيعون فعله في هذا الرمل
 .حسب الحاجة ،يستطيعون إضافة بعض الماء إلى الرمل

  وعن اكتشافهم للرمل أكان جافا أم رطبا، راقب واستمع وألعب مع األطفال، وتحدث معهم عما يفعلونه
 .المياه باستخدامالرمل وشجع األطفال أيضا على المزج والصب والحفر والتكويم وعلى صنع ممرات من 

 باستطاعتهم االستمرار في اللعب بالرمل في وقت  ، ذكر األطفال أنعند نهاية وقت المجموعة الصغيرة
 .العمل وفي الوقت الخارجي

 يالحظ الطفل ويذكر أن مادة ما تشبه شيء أخر  9 –المستوى ذ 

 :وقت المجموعة الصغيرة، الطين

، حيث يمزجون ويشكلون ويبسطون الطين 2ى دعم األطفال عند المستوى هذه االستراتيجيات عل كسوف تساعد
 .ويذكرون ماذا يشبه

 الطفل المعني  يمسكوعندما . ف عليه واستخدامهر قدم ألطفال مجموعة الطفل موضع التركيز الطين للتع
فعله أو تمع إلى ما يقوله حول ما يسوراقب ما يفعله وا ،ألعب بجانبه بطريقة مشابهة ويشكله،الطين 
وعند نهاية وقت المجموعة . عبر عن تفهمك لتعليقاته وتحدث معه عن أفعاله ومالحظاتهثم . يالحظه

 .الصغيرة، ذكره أن الطين موجود في زاوية الفن وأنه يستطيع اللعب به متى شاء في وقت العمل

 ،حاتك، بما في ذلك، ترااق مشاركهم وجرب أفكارهم وقد أثناء استماعك ومراقبتك األطفال يعملون بالطين
يبدو هذا مثل : "كأن تقول ،ذا فعلت بالطين وما هو الشكل الناتجاذكر ما. العصر والدعك والتطبيعاللف و 

 .!"ملمس الشعر
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  قد يقول الطفل المعني . الطينها والتغييرات التي الحظوها في التي يجربو  أعمالهمتحدث مع األطفال عن
لقد : " تجيبقد و . ويباشر بتحريكها ولفها مثل الحية!" ما أجمل الحية: " وهو ينظر إلى الطين الملفوف

 !"لففت وبسطت الطين ويبدو مثل الحية عندما حركته

  راقب . لكي يلعب األطفال به ويكتشفوه ،مختلفة من العجين مثل عجين الخبز أو العجين الملون  أنواعقدم
 .وما يفعله يالحظهدث معه حول ما تحو كيف يتعامل الطفل المعني مع األشياء، انضم إليه 

 يستخدم الطفل األصوات واألفعال والكلمات ليوضح ما تمثله مادة معينة 0 -المستوى ذ

النشاط على دعم األطفال عند المستوى  اسوف يساعدك هذ: ناديق والشريط الالصقالصغيرة، الص وقت المجموعة
 .يحولون وسط مألوف وجاهز ومتوفر إلى شئ آخرحيث ، 3

  علب الحبيبات اإلفطار أو علب الحليب وعلب ) قدم لمجموعة الطفل المعني مجموعة من الصناديق
 .وشريط الصق.( وما إلى ذلك ،األحذية وصناديق الهدايا

 لصاق صناديقهم  ون ويزين البعض قد يطوي . واستمع إليهم همراقب. أثناء عمل األطفال على تلوين وترتيب وا 
راقب واستمع . قوم البعض األخر بصنع منزل أو قارب أو برج أو رجل آليبعض الصناديق، وي ون ويلون

 .كيف يحول الطفل المعني صندوقه إلى شئ آخر

  ،عرض ما صنعه وشرح فكرته التي طبقها لكل طفل فرصة  أعطعند نهاية وقت المجموعة الصغيرة
، اقترح عليهم االحتفاظ بها همأشكاللم يتمم بعض األطفال  وفي حال ،باستخدام الصناديق والشريط الالصق

 .لكي يتابعوا العمل عليها في اليوم التالي ،على الرف المخصص للعمل قيد االنجاز

  الصناديق المتبقية، لكي يتم استخدامها الحقا، وفي حال نفاذ الصناديق، تخزين وجه األطفال إلى مكان
 .تزويدك بما يفيض عن حاجاتهم من صناديق وعلب األهالياطلب من 

  اطلب من األطفال متابعة العمل والحديث عن الصناديق لعدة أيام متتالية، بحيث يتمكنوا من توسيع
 أثناءجديدة وقد يتمكنوا من استخدام تلك الصناديق التي صنعوا منها أشكاال،  أفكارمنظورهم والتعرف على 

 .اللعب

 فيها، راقب كيف يستخدم األطفال  بعض الصناديق الكبيرة التي تتسع لحجم طفل قد يرغب بالجلوس أضف
 .عند وقت العمل وفي الوقت الخارجي تلك الصناديق الكبيرة

 يصنع الطفل نموذج من ثالثة أشياء رئيسية أو أكثر 8 -المستوى ذ

، 4سوف يساعدك هذا النشاط  على دعم األطفال عند المستوى  :ورقية وأنابيبالصغيرة، أسالك  المجموعة وقت
 .ذج من عدة أجزاء رئيسيةحيث يصنعون نما
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  ايمكن ثنيهو أسالك بأطوال متعددة الطفل موضع التركيز أنبوب ورقي و قدم لكل طفل في مجموعة. 

  ،ذااطلب من األطفال صنع حيوان ما من تلك المواد  .اختار األطفال صنع شئ آخر، قال بأس بذلك وا 

  انتبه إلى ما يفعله و . لخاصة باألسالكا أفكارهمراقب واستمع إلى األطفال أثناء عملهم، جرب بعض من
 .الطفل المعني، قد يصنع حيوان له رأس وذيل وعينان

 وقت المجموعة الصغيرة، اطلب من كل طفل أن يعرض عمله ويتحدث عنه، كأن يتحدث عن  عند نهاية
 .الحيوان الذي صنعه

 .الرئيسية يصنع الطفل نموذجا بتفصيل يتعلق بجزء أو أكثر من األجزاء 8 –المستوى ذ 

، وذلك 5سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى  :وقت المجموعة الصغيرة، صنع أشخاص
 .نموذج بتفصيل متعلق بأحد األجزاء الرئيسية من الشكل واصنعلهم لكي ي الفرصةبإتاحة 

 دان أسنان عي) معجون ملون ومجموعة مواد مثل  ،قدم لكل طفل في مجموعة الطفل موضع التركيز
 .وقاعدة من الورق المقوى ( على شكل صدف ومرابط ومعكرون وقشات وأزرار 

 قاعدة خاص بوضعية استلقاء أو وقوف على واقترح صنع األش. اطلب من األطفال صنع شخص ما بالمواد
على سبيل المثال، من على الطاولة إلى الرف ) الورق المقوى، بحيث يتمكن اآلخرون من تحريكها 

 (.العلوي 

 استخدام الطفل المعني واألطفال اآلخرون لتلك المواد راقب واستمع إلى كيفية / أثناء عمل األطفال
العديد من األجزاء المتداخلة مثل شعر وأذنان و جسد  بإضافة بعض األطفال يقومقد . وألغراض متعددة

وما  ،ي واألصابع واألقدامومالمح الوجه واأليد واألذنينوقد يضيفون تفاصيل أخرى مثل الشعر . وذراعين
 . يصنع البعض األخر أشكال بسيطة مثل رأس وقدمين وذراعين وربما  .إلى ذلك

  ،عمل األطفال وشجعهم على إضافة بعض التفاصيل إلى  شاهدعند نهاية وقت المجموعة الصغيرة
 .ذلكوضع أعمالهم على الرف المخصص ل ومن ثمفي اليوم التالي األشخاص الذي قاموا بصنعها 

  وعند عمل هذا النشاط مرة األعمالإلى المنزل، التقط بعض الصور لتلك  أعمالهمقبل أن يأخذ األطفال  ،
 .الحديثة تلكاألطفال الصور القديمة مع مع  قارن  ،القادمة األسابيعأخرى خالل 

 الصور وتلوينالبند ر رسم 
 م الرصاص واأللوان المائية وتلك التي تستخدم باليديستخدم الطفل أقالم التخطيط واأللوان وأقال   8-المستوى ر 
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، وذلك 1النشاط على دعم األطفال عند المستوى  هذاسوف يساعدك  :الصغيرة، التلوين باألصابع وقت المجموعة
 .من خالل تزويدهم بتجربة ممتعة مع األلوان

  هم يجتمعون حول ، ودعثوب فضفاضدع كل طفل في مجموعة الطفل موضع التركيز، يرتدي مئزر أو
ضع بجانب كل طفل صحن ورقي من الملون األحمر وأعط كل طفل ورقة كبيرة بيضاء و  طاولة التلوين،

 .باأليدي يستخدمالذي 

 اطلب من األطفال استخدام أصابعهم وأيديهم والتلوين باللون األحمر على أوراقهم. 

 م يتكلمون عن أشكالهم وعن لون ودعهل، تحدث معهم وراقب ما يفعبالتلوين مع األطفا كأثناء اشتراك
قد ال يدرك األطفال مبدئيا اثر . بأصابعهم وليس بالفرشاة أو باأللوان البالستيكية وغيرها التلوينبشعورهم 
ولكن بعد فترة عندما يشاهدون رسوماتهم واأللوان الجديدة الناشئة،  سوف يهتمون  باأليديالتلوين 

 .ويستمتعون بمنتجاتهم

 إذا أما ،وجدت أن المجموعة تتململ من استخدام لون واحد إذاأو األزرق  األصفرديدا مثل أضف لونا ج 
 .جديدة ألوانالحظت أنهم مرتاحون، انتقل إلى مجموعة أخرى وقدم لهم 

  وضع األوراق المعمول عليها لتجف في مكان آخر مثل، قدم لهم ذلكورق مزيدا من القد يطلب األطفال ، (
 (.لوح خشبيالأو في الخارج على العشب أو في مكان آخر مثل  القاعة الخارجية

  عند نهاية وقت المجموعة الصغيرة، دع األطفال ينقلون أعمالهم إلى منطقة أخرى لتجف، ومن ثم يغسلون
 .أيديهم ويخلعون المئزر ويعلقوه في مكانه المخصص

  قدم األبيضعلى الورق  باأليديين وبعد عدة تجارب من التلو . كل مرةفي عد النشاط بوضع لون مختلف أ ،
وراقب شعور األطفال وأعمالهم عند اختالف نوع  ،نوعا آخر من األوراق الملونة أو صحف أو ورق مقوى 

 .الورق أو لونه

  ساحة، كنشاط  في المفتوحة مثل الحديقة أو ال األماكنوعندما يكون الطقس لطيفا، استخدم هذا النشاط في
 .لوقت الخارجيا

 تشبه ذاعند الرسم أو التلوين، يالحظ الطفل نتائج مفاجئة ويذكر ما 9 –ى ر المستو 

وذلك بمساعدتهم  2سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى  :الرسم ،وقت المجموعة الصغيرة
 .على استخدام األلوان المؤقتة والفرشاة
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 موضع التركيز، وفي حال عدم وجود مكان  علق ورقة كبيرة بيضاء على الحائط من أجل مجموعة الطفل
 واألصفر ضع ألوان مختلفة مثل األحمركما . متاح على الحائط، ضع أوراق على األرض أو على الطاولة

 .، ووزعها في أمكنة مختلفة بحيث يتمكن األطفال من الوصول إليها بسهولةمنفصلة أوعيةفي  واألزرق 

  بالتلوين على الحائط أو على األرض  ويبدؤون ، فراشييهمختارون وي الفضفاضة أثوابهمدع األطفال يلبسون
 .أو على الطاولة

  قد يستعمل بعضهم لون واحد دائما، وقد يمزج البعض األخر بين  ،وأثناء تلوين األطفال، راقب ما يفعلونه
 .األلوان

 ن التلوين للحظة وعندما يتوقف الطفل ع ،بين مجموعة الطفل موضع التركيز، راقبهم وتفاعل معهم تجول، 
قد يرسم األطفال بشكل متكرر نفس الشكل الذي يشبه . واأللوان التي يعمل عليها األشكالتحدث معه عن 

انظر إلى هذه الخطوط : " بين رسوماته وقد تقول أوجه التشابهأقر ب ،العاصفة الهوجاء أو البالون 
 ! "الشكل الدائري تبدو مثل البالون الطائر هذه الخطوط الطويلة مع" أو !" تشبع العاصفة إنها،الملتوية

  عند نهاية وقت المجموعة الصغيرة، ذكر األطفال بتوفر األلوان والورق على مدار األسبوع، أثناء وقت
 .العمل

 ويمكن أن تنوع . هذا النشاط لعدة مرات إلى أن يعتاد األطفال على التلوين بالفراشي وتزداد مهاراتهم كرر
 .لوان أو بنوعية الورق وأحجامهبالفراشي أو باأل

 يرسم الطفل أو يلون شيء  ويفسر ما هو 0 –المستوى ر 

رسم أشياء مألوفة من العالم ، وذلك بإتاحة الفرص 3سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى 
 .المحيط بهم أو من تجاربهم البسيطة

 ل موضع التركيز مجموعة ألوان تخطيط وورقة بيضاءقدم لكل طفل في مجموعة الطف :وقت االستذكار في. 

  في وقت العملمن قبل استخدموه  شيئا  قداطلب من األطفال أن يرسموا. 

 وتوقع . كل منهم عن رسمته وعن ما فعله في وقت العمل واسألتجول بين األطفال  ،عند االنتهاء من الرسم
مثل ) إلى العرض البسيط  والشرحأثناء التحدث  هايفسرونأن رسومات األطفال قد تتنوع من الخربشة التي 

 .وقد تكون رسوم تفصيلية تحتاج إلى كامل وقت االستذكار النجازها( مربع أو مكعب رسم

 هذا النشاط االستذكاري من وقت إلى آخر، وقم بجمع رسومات األطفال في ملفاتهم الخاصة  كرر
 .باالستذكار
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 اطلب من األطفال رسم شئ قد شاهدوه  :نزهة أو لعب خارجي الصغيرة، رسم شئ بعد في وقت المجموعة
 .قصيرة في الجوار أو أثناء اللعب الخارجيالنزهة الالميدانية أو من  الرحلةأو احضروه معهم من 

 شاهد وعلق على رسومات األطفال البسيطة :عند وقت العمل. 

 أو أكثريرسم الطفل أو يلون صورة من أربعة أجزاء رئيسية  8 –المستوى ر 

، وذلك  4النشاط على دعم األطفال عند المستوى  هذاسوف يساعدك : وقت المجموعة الصغيرة، رسم أشخاص
ظهار ،آخرون عائالتهم أو أشخاص  أفرادبإتاحة الفرصة لهم لرسم   وأجزاءاألشخاص بتفاصيل  أولئكما يميز  وا 

 .رئيسية

  سموا صورة ألفراد عائلتهماطلب من األطفال في مجموعة الطفل موضع التركيز أن ير. 

 بعض األطفال يرسمون شخصا واحدا، وآخرون يرسمون . الرسمأثناء  ل واستمع إلى حديثهمراقب األطفا
بغض النظر عن ما رسموه، يتنوع  األطفال . أشخاص عدة، والبعض األخر قد يرسموا شئ وليس شخص

 .بعدد األجزاء والسمات الموجودة في رسوماتهم

  انك  أرى : " قائال  لطفل لبرهة أثناء الرسم، ادعوه إلى الحديث عن طريق تعليقك على رسمته يتوقف اعندما
وقد يكتب بعض األطفال أسماء !" وجميعهم لديهم رأس  وجذع وأرجلاثنين، ثالثة أشخاص  ،رسمت واحد

 .األشخاص الذين رسموهم وقد يطلب منك البعض أن تكتب لهم األسماء

 قدعلى سبيل المثال،  برسوماتهمالصغيرة، اسأل األطفال عن ما يودون فعله  عند نهاية وقت المجموعة 
يود أن يلصقها على الدفتر وآخر قد يرغب بوضعها في ملفه الخاص أو  واألخريرغب احدهم بتعليقها 
 .ذكر األطفال أن باستطاعتهم استكمال الرسومات أثناء وقت العمل الحقا  . يأخذها معه إلى المنزل

 الطبشور لكي استخدام مثل . بعض التغييرات ولكن معبإعادة هذا النشاط من وقت إلى آخر،  قد ترغب
يتمكنوا من العمل على الحائط الخارجي في الساحة أو على األرض في الخارج أو على أوراق من نوعية 

 .اسبوفق المن ،مختلفة وقد تغير األلوان إلى ألوان بالستيكية أو أقالم تخطيط أو ألوان زيتية

 يرسم الطفل أو يلون صورة بتفاصيل تخص جزء أو أكثر من األجزاء الرئيسية فيها 8-المستوى ر 

، وذلك 5سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى  :وقت المجموعة الصغيرة، الرسم مع المراقبة
قدرتهم على وضع مزيدا من  ف تتعززسو مع مرور الوقت و  .إتاحة الفرص لهم لرسم أشياء مألوفة من مشاهداتهمب

 .التفاصيل في رسوماتهم
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 في  أرنبعلى سبيل المثال، قد تضع . واطلب منهم رسمه  ،موضع التركيز شيئا مألوفا قدم لمجموعة الطفل
أو قطار أو أو قد تضع قبعة مفضلة أو شاحنة  .صغير أو نبتة صغيرة على الطاولةقفص أو حوض سمك 
 .بحيث يكون مرئي لكافة األطفال ،للعبشاحنة إطفاء أو بيت ا

 عند توقفهم للحظة عن ما يفعلونهو  ،تحدث معهم عن ما يفعلونه. راقب واستمع إلى األطفال أثناء عملهم .
ذنيه الطويلتين لقد رسمت أ ،ما أجمل سنوبي األرنب: " قائال   وعلق ،الطفل المعني راقب تفاصيل رسومات

 !"يناه الواسعتاننفه الصغير وعوشاربه وأسنانه وأ

 علق الرسومات أو اعرضها واطلب من كل طفل التحدث عن رسمته ،عند انتهاء األطفال من الرسم. 

 التنوع، كأن  ولكن مع مراعاة. من وقت إلى آخر ،األطفال أمام ووضعهتجربة الرسم مع تحديد الشئ  كرر
ك أن تنقل النشاط مع ، أو بإمكانفيةتطلب من األطفال اختيار الشئ المنوي رسمه من موجودات الغرفة الص

أو مبنى المدرسة، أو اذهب بنزهة قصيرة  أرجوحةإلى الخارج كان يرسم األطفال دراجة أو شجرة أو  أدواته
حضروه معهم الخباز وقد تطلب منهم رسم شئ قد أحد المنازل أو باب أ حديقةمع األطفال ودعهم يرسمون 

 .صنوبر كوزمثل وردة أو حجرة أو  ،من النزهة

 البند ز التظاهر

 مايتظاهر الطفل بأنه حيوان أو شئ أو شخص  8 –المستوى ز 

 وقت المجموعات الصغيرة أو الكبيرة، اروي قصة عن ولد وبنت يعملون ما يفعله الطفل موضع التركيز  في
 وفي خالل. وما إلى ذلك ،وارتداء المالبس وتمشيط الشعر ولعب الكرة واألكلمثل النوم  ،ومجموعته يوميا

واطلب من األطفال أن يتظاهروا بأنهم  الطفل في القصة، مثال بعد أن ينام ،روايتك للقصة توقف للحظة 
 .نائمين مثل الطفل في القصة

 فكارهم حول أطفال القصة كأن يساهم األطفال بأ ،ع عند إعادة النشاط من وقت إلى آخريالتنو  احرص على
حد أفراد العائلة مثل الجدة، وقد تروي قصة عن قطة أو صة عن أكأن تروي ق، أو ويقلدون الشخصيات

كما يمكن أن تروي القصص في الهواء الطلق حيث .كلب أو حصان أو أي حيوان مألوف لدى األطفال
 .يتمكن األطفال بالتحرك والتظاهر بحرية

 يستخدم الطفل شئ أو أكثر لتمثيل شئ آخر 9 –المستوى ز 

 .حيث يستخدم األطفال الحركات واألشياء للتظاهر ،2لى دعم األطفال عند المستوى سوف يساعدك هذا النشاط ع



47 

 

 لكل طفل مكعب ولفة مناديل ورقية أو مواد أخرى من السهل الحصول عليها أعطوقت االستذكار،  في، 
على . لتقليد شئ ما قد استخدموه عند وقت العمل( أو أي شئ آخر) القوالبواطلب منهم أن يستخدموا 

 .هو طفل رضيع ويلعبون معه أثناء وقت العمل القالبيل المثال، قد تبدأ بان تجعلهم يتظاهرون بان سب

  عند إعادة النشاط من وقت إلى آخر، راعي التنوع كأن تطلب من مجموعة الطفل موضع التركيز بأن يمثلوا
عملته اليوم  شيئابتمثيل  سوف أقوم: " شيئا عملوه في وقت العمل بدون ذكره،  على سبيل المثال قد تقول

ومن ثم تقوم بتمثيل حركات مثل قص األوراق أو تغيير !" معرفته بإمكانكمفي وقت العمل، لنرى إذا كان 
وعندما ينجح األطفال . مالبس طفل رضيع أو عزف على الطبل أو مهما كان الذي فعلته في وقت العمل

ت لقد عزفت على الطبل اليوم في وقت العمل مع لونا نعم أحسن: " قائال  في معرفة ما فعلته، اثني عليهم 
 .ومن ثم اطلب من األطفال أن يتوقعوا ماذا عمل احدهم بعد تمثيل ما فعله." في زاوية الموسيقى

 مجموعة الطفل موضع التركيز عدد من  قد لألطفال في :في وقت المجموعات الصغيرة، دعونا نتظاهر
لألطفال مزيدا  أتح، األدواتم أن يفكروا في ماذا يمكن أن تمثل هذه ثم اطلب منه. الشعر وأطواق األوشحة

الوشاح بدل  هم، على سبيل المثال،استخدامعند  ،أفكارهمعلق على . من الوقت للنظر في هذه المشكلة
 .قبعة أو مفرش سفرة أو حقيبة أو علم أو وشاح سحري أو حية

 دور أو وضع أو موقف ما يستخدم الطفل كلمات وحركات لتمثيل 0 –المستوى ز 

فرص لهم من اجل استخدام الكلمات ال بإتاحة ، وذلك3سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى 
 .تمثيل قصص مألوفة إعادةفي والحركات 

  قراءتها إلى األطفال عدة مرات بحيث يحفظوها عن ظهر قلبلاختر قصة. 

 اختر قصة ما وخاطب مجموعة الطفل موضع التركيز : يل القصةفي وقت المجموعات الصغيرة، إعادة تمث
أو / اطلب من بعض األطفال تذكر بعض الشخصيات و" .اليوم لن نكتفي بقراءة القصة بل سنمثلها: " قائال  

الحيوانات الموجودة في القصة ومن ثم اطلب من كل طفل أن يختار شخصية أو حيوان من القصة لتمثيله 
نه قد يمثل طفل أ ،قل من عدد الشخصيات، عدد األطفال أ مثل التفاصيل بخصوصال داعي للقلق ) 

 .اختر مكانا لتمثيل القصة وابدأ القراءة وتوقف لكي تمكن األطفال من تمثيل دورهم(. شجرة أو قبعة

 قصص مألوفة أخرى  باستخدامهذا النشاط من وقت إلى آخر  كرر. 

 أدوارا وقصصا من  ،بعد فترة من الوقت  حين يمثلون ألطفال راقب ا: في وقت العمل وفي الوقت الخارجي
 .صنعهم

 قد ترغب بتمثيل قصة مألوفة مع المجموعة بأكملها : في وقت المجموعات الكبيرة، اعد تمثيل قصة مألوفة
 . أو قد تستخدم هذه اإلستراتيجية إلعادة تمثيل قصص من صنع األطفال أنفسهم
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 دوار مع طفلين آخرين أو أكثريشترك الطفل بلعب األ 8-البند ز 

حيث يشترك األطفال باللعب التظاهري مع أطفال ، 4سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى 
 .آخرين

 أو محطة  بقالهقد يكون تمثيلية عن محل ف ،أثناء تظاهرهم راقب واستمع إلى مجموعة الطفل موضع التركيز
 توصيلأو حول وضع مألوف مثل الطبخ أو األكل أو العناية برضيع أو بنزين أو مطعم أو عيادة دكتور 

بيتزا أو الذهاب إلى صالة األفالم أو إنقاذ الناس من األشخاص الشريرون أو وضع السارقون في السجن ال
 .أو قد تكون حول قصص من اختراع األطفال عن النحل أو األميرة النائمة أو الرجل اآللي أو األبطال

 رفة اهتمامات الطفل المعني واأللعاب التي يحب أن يتظاهر بتمثيلها، تستطيع إضافة بعض المواد وعند مع
 .لعب األدوار الخاصة به أفكارالجديد إلى الغرفة الصفية لكي تعزز من 

 خاطب الطفل ومجموعته بأسماء أدوارهم وليس  ،عند دعوتك إلى المشاركة أو مشاركتك بلعب األدوار
ذا كان لديك اقتراح ما. ومواضيعهم وأفكارهموتابع معهم أدوارهم  ،قيةبأسمائهم الحقي ضمن سياق  أضفه ،وا 

 .التمثيلية

  والحظ أن األطفال الذين يشتركون بلعب ادوار وتمثيليات، يحبون أن يجتمعون في أوقات أخرى من
مع طفل ما ويلعب فمن السهل على الطفل أن يخطط . اليوم،لذلك، حاول أن تجعل هذا ممكنا قدر الممكن

 .وقت التخطيطفي عضهم في وقت االستذكار و لى سبيل المثال، أن يتواجدوا مع بمعه تبادل األدوار، ع

 توجيه ما ويعود إلى دوره ليقدميخرج الطفل من دوره التظاهري لتوضيح وضع أو  8-المستوى ز

النشاط على دعم األطفال عند  هذاسوف يساعدك  :وقت المجموعة الصغيرة، إعادة تمثيل القصص مع الدمى
 .حيث يخرج الطفل من دوره في اللعب التظاهري ليعطي توجيه أو ليصدر قرار حول اللعبة الجارية ،5المستوى 

  ها على ومن أحد أطفال مجموعته أن يصنعا قصة قصيرة ومن ثم يمثالاطلب من الطفل موضع التركيز
 .مسرح العرائس مع الدمى

 قصة بينما يمثل زوج آخر القصة الخاصة بهم على المسرح لتشكيلألطفال وقتا لكل زوج من ا أتح. 

  بكم االستجابات من األطفال والدمى الخاصة بهم عند الصعود على المسرح تفاجئسوف  ،األرجحعلى .
مثل كيفية  اآلخرينوسوف ترى بعض األطفال يخرجون من الدور ويقدمون بعض التوجيهات لألطفال 

 .العرض ويكملون مثيل الحركة بشكل معين، ومن ثم يعودون إلى الدور تغيير الصوت أو ت

  ،قم بدعوةمسرحي أو ألطفال إلى مسرح العرائس لمشاهدة عرض قم بترتيب زيارة لعندما تتاح لك الفرصة 
 .فرقة مسرح العرائس إلى الصف لكي يشاهدوه األطفال
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 إلى الحديقة الخارجية، واطلب من األطفال  عند إعادة النشاط، راعي التنوع، كأن تأخذ المسرح والعرض
 .تمثيل ادوار أخرى مع الدمى عن قصص قد قراؤها أو سمعوا عنها
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 الموسيقى والحركة

 البند س التحرك بطرق متعددة

 يتحرك الطفل ويضرب ويهز ويدور ويؤرجح يد أو رجل 8-المستوى س 

 .1سوف يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى  :واألرجلتحريك األيدي  وقت المجموعة الكبيرة،

  ( يهز أو يدور أو يؤرجح يديه)ويضربوا بقبضتهم على األرض  األرضاطلب من األطفال أن يجلسوا على
ك نحن جميعا نضرب بقبضاتنا ونحر : " بالتوقف، ثم قل إشارةثم أعط . واطلب من األطفال تجربة حركاتك

ثم  أمامكمد يديك ) مثل أن تلفهم  بأيديكثم قم بحركة أخرى  ."أيدينا، إليكم طريقة أخرى لتحريك أيدينا
اشر إليهم . دع األطفال يجربون الحركة.( فوق راسك والى الجانب بمحاذاة كتفيك األعلىحركهما إلى 

دي حركة جديدة بأيديه، اطلب من الطفل موضع التركيز أن يؤ وبعد ذلك، لحركة، ا ثم سميبالتوقف، 
 .واستمر بهذه الطريقة مع بقية األطفال في تأدية حركات يدوية جديدة

 األرجلركز على حركات  ،هذه المرةفي هذا النشاط مع المجموعة الكبيرة، ولكن  كرر 
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 ي ف( بدل من الجلوس) النشاطين السابقين مع المجموعة الكبيرة، ولكن هذه المرة، دع األطفال يقفون  كرر
 .مكان واحد

 يركض الطفل ويمشي ويعدو أو يقفز 9-المستوى س 

، حيث يركض الطفل أو يمشي أو يعدو أو 2سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .يتزحلق ويقفز

 بطريقة معه وتحرك  إليهانضم  ،أثناء مشي الطفل موضع التركيز أو قفزه أو عدوه: في الوقت الخارجي
 .ابهةمش

 لقد : " قائال  على سبيل المثال، خاطبه . تكلم معه عن الحركة التي كان يؤديها ،وعندما يتوقف عن الحركة
 !"ركضت إلى أعلى والى أسفل التل

 سوف امشي إلى الوراء، ما رأيك أن نجرب : " سمي حركة جديدة واعرضها عليه لكي يجربها، قد تقول
 !"المشي إلى الوراء إلى أعلى التل

 أين يمكن أن نمشي "   : جع الطفل على أداء الحركة ذاتها مرة أخرى، ولكن باتجاهات متعددة كأن تقولش
 ! "دعنا نسير إلى السياج: " وتجيب.( يشير الطفل إلى السياج" ) اآلن؟ 

  اطلب من الطفل أن يجرب عدة حركات مرة أخرى، ولكن هذه المرة بطريقة أخرى، على سبيل المثال، مد
 "ما رأيك أن نجرب أن نمشي ونحرك أيدينا إلى األعلى بنفس الوقت؟: " قد تقول ،ع المشياليد م

 إيجاد من مجموعة الطفل موضع التركيز،  اطلب :في وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، طرق التحرك
ارة إش أعط. طرق للتحرك في المكان غير المشي، على سبيل المثال، مثل القفز أو العدو أو الزحلقة

 اآلخرينشجع . واطلب من الطفل أن يعيد الحركة التي أداها( ربما برفع علم أحمر أو بصفارة) بالتوقف 
وبعد ذلك  ،وأعط إشارة بالتوقف، واطلب من بقية األطفال أن يؤدوا حركاتهم. على تجربة الحركة بعد الطفل

 .اطلب منهم اإلتيان بحركات جديدة

 زل الدرج بتبديل األقدام يصعد الطفل أو ين 0-المستوى س 

على والنزول لصعود وذلك بإتاحة الفرصة لهم ل ،3سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .الدرج بتبديل األقدام

 لق جل أن يستخدمها للتسعض أدوات التسلق من أجهز الصف أو الساحة الخارجية بأدراج صغيرة وب
المستمر، مثل الصعود من مستوى إلى مستوى آخر في الغرفة الصفية  اللعبوالصعود والنزول كجزء من 
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بمستويات مختلفة من اجل  قوالببالستيكية أو  أدراج ،األدواتأو إلى ساحة اللعب وبالعكس، وتتضمن 
 .يمكن الصعود عليها والنزول بارتفاعات مختلفة أشجارالصعود والنزول أو عدة 

  صعود الدرج والمشي حول المفروشات واألشياء األخرى يع األطفال يستط بحيثرتب الغرفة الصفية. 

 أضف إلى دورات صعوبات : في وقت المجموعة الصغيرة أو في الوقت الخارجي، دورات الصعوبات
ات مبتكرة م إعداد دور ألطفال على هذه الدورات، اطلب منهوعندما يعتاد ا. صعود ونزول وتسلق ،ألطفال ا

 .ولوحدهم بأنفسهم وا عدادهاالتفكير بها  استطاعتهممدى ب من اقتراحاتهم، وراق

 يسمي الطفل حركة ويؤديها 8-المستوى س 

، وذلك 4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى : المجموعة الكبيرة، تسمية الحركات وقت
 .بتزويدهم فرصة التحرك وتسمية الحركة

 بدون أن تقوم بتأديتها ،بيرة، صف حركة واطلب من األطفال تأديتهايجلس األطفال على شكل مجموعة ك. 
: " ومن ثم تقول  (يطقطق األطفال أصابعهم )ثم   ." دعونا نطقطق أصابعنا: " على سبيل المثال، قد تقول

" : قائال  سلم دورك إلى أي من األطفال  ،وبعد عدة حركات( .يؤرجح األطفال أيديهم" ) دعونا نؤرجح أيدينا 
حركات بأيديهم  تأديةأثناء وضعية الجلوس، يتمكن األطفال من " من يحب أن يسمي لنا حركة ويؤديها؟

 .وأرجلهم ورقبتهم وأكتافهم وأصابعهم

  الطفل الحركة ويؤديها وهو  يالكبيرة هذا، ولكن هذه المرة مع األطفال الواقفون، يسم المجموعةأعد نشاط
 .وما إلى ذلك ،واالنحناء واقف مثل القفز والوثب والدوران

 يثب الطفل ويدور وينط ويقف بدون أن يقع على األرض 8-المستوى س 

، بإتاحة الفرصة لهم لكي يثبوا وينطوا ويدوروا 5سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .ومن ثم يتوقفوا

 وعندما تتوقفوا، علق . همشاركهم حركات. ن راقب األطفال وهم يثبون وينطون ويدورو : في الوقت الخارجي
 !"نحن نثب طوال الطريق إلى الشجرة: " على سبيل المثال، قد تقول. فعلونهعلى ما ي

 تحدث حول ما تفعله مع األطفال وشاركهم. قم بالوثوب والنط والدوران حول نفسك في الوقت الخارجي. 

 أو مهما كان ) يثب إلى طاولة الوجبات الخفيفة  اطلب من الطفل موضع التركيز أن :نتقالياال  في الوقت
 .ثم اطلب من بقية األطفال الوثوب  بشكل مشابه للطفل المعني(. نوع الحدث اليومي التالي
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  اعد هذه الفكرة االنتقالية، ولكن هذه المرة اطلب من الطفل موضع التركيز أن يقفز ومن ثم اطلب من بقية
 .األطفال أن يقلدوه

 تحرك مع األشياءالمستوى ش ال

 يرمي الطفل أو يركل شيئا ما  8-ش  المستوى 

لرمي أو  وأقدامهم، حيث يستخدم األطفال أيديهم 1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .ركل الكرات أو الكراسي المحشوة

  دم لمجموعة الطفل موضع ق: الرمي، وقت المجموعة الكبيرة أو الصغيرة أو في الوقت الخارجيأثناء
 .أقدامهمويدفعوا به تجاه  أجسامهم أمامواطلب من األطفال أن يمسكوا به . التركيز كرسي محشو

  الورقية المحشوة بالجرائد والمغلقة األكياسأعد هذا النشاط باستخدام الكرات المطاطية أو كرات التنس أو. 

 األطفال كرات مطاطية واطلب  أعط :الركل ،الخارجيوقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة أو في الوقت  في
 في الخارجأو .( أو في أي مساحة فارغة بالغرفة) منهم أن يركلوها أو يدحرجوها ضمن دائرة السجادة 

ذا . وبعد أن يسترجعوا كراتهم، اطلب منهم العودة إلى أماكنهم وتكرار الحركة ،تجاه السور أو الحائطبا وا 
بها إلى مكانها بدون العودة  مكانه الجديد فيبإمكان األطفال ركل الكرة  كافية،ة كانت المساحة المتوفر 

 .األصلي عند بداية اللعبة

 ما شيءأو يلتقط الطفل  يمسك 9-المستوى ش 

سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على : في المجموعة الكبيرة أو الصغيرة أو في الوقت الخارجي، الرمي وااللتقاط
 .كيس محشو أو كرةلفرصة الرمي وااللتقاط ب بتزويدهم، وذلك 2د المستوى دعم الطفل عن

 محشوة واطلب منهم أن يمسكوا بها أمام أجسادهم أكياسته مجموعلطفل موضع التركيز و قدم ل. 

 اطلب من األطفال أن يرموا األكياس المحشوة على أقدامهم برفق. 

  المحشوة واطلب منهم أن يلتقطوها قبل أن تصل إلى اطلب من األطفال تقديم اقتراحات حول رمي األكياس
 .األرض

 أعد هذا النشاط باستخدام كرات مطاطية أو غيرها. 

 واحد أو أكثر يديه ويتالعب بشيء الطفل بين حركات ينسق 0 –المستوى ش 

 .ديهمما بين أي حيث يتالعب األطفال بشيء ،3سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
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  قدم إلى الطفل موضع التركيز ومجموعته : من عدة أشياءفي وقت المجموعة الصغيرة، يصنع سلسلة
نك تمسكين أ، أرى ليلى" : قائال   األطفال هعلق على ما يفعلثم . وحبال وخيوط أحذية وأربطةخرزات كبيرة 

 .أثناء عملهم راقب األطفال وشجعهم." الخيط باليد األخرى  فيبالخيط بيد وتضعين الخرز 

  أن يدخلها الطفل  أجلفتحات من  أو خرز وفيه معكرون شيء مثل  إلدخالقدم لهم مواد فيها فتحات تتسع
 .في الخيط أثناء وقت العمل أو وقت المجموعة الصغيرة

 وزع على الطفل موضع التركيز ومجموعته  :في الوقت الخارجي أو في وقت المجموعة الصغيرة، الغزل
أو قدم لهم مجموعة من القطع البالستيكية لغزل خيوطهم . الفتحات بطريقة تشبه الشبكمطاطات لغزل 

 .وشبكها مع بعض مثل السور أو مجموعة عيدان لصنع سلة فواكه

 إغالق السحاب أو إغالق األزرار أو ربط شريط حذائه دراقب الطفل المعني وكيفية استخدامه لكلتا يديه عن. 

 وقدم له مجموعة من . لمالبس ويخلعها عند زاوية المنزلا يالمعني يرتد طفلفي وقت العمل، راقب ال
كأن تمسك السحاب  ،إذا لزم األمر ،كي يبدأ العملوساعده  ،أو الشرائط المالبس ذات األزرار والسحابات

 .على إغالقه باليد األخرى وتريه كيف يعمل منه بيد والطرف األخر

 األطفال إلى زاوية المنزل وقدم لكل طفل دمية واطلب  أدعو :مىفي وقت المجموعة الصغيرة، تلبيس الد
 .أزرارمنهم أن يلبسوها على طريقتهم وراعي تنوع مالبس الدمى كلباس تحتي أو سترة مع 

 لقد : " قدم الدعم للطفل المعني عندما يرتدي مالبسه بعد الخروج من الحمام وعلق على أعماله كأن تقول
اآلن باستطاعتك  ،لقد أغلقت سحاب سترتك بنجاح" أو ." تفتحيه ومن ثم أغلقتهن بالصنبور و رأيتك تمسكي

 ."الخروج إلى الساحة دون الشعور بالبرد

 إغالق أو  أزرارهمبإغالق  اآلخريناطلب من الطفل المعني أن يساعد األطفال  :في الوقت الخارجي
 .السحاب أو ربط شريط أحذيتهم

 كرةاليدحرج الطفل  8 –المستوى ش 

 .كرة بأيديهم وأرجلهمال ون ، حيث يدحرج4عند المستوى  األطفالسوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم 

 دحرجة الكرة واللعب بها ،وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة أو في الوقت الخارجي في: 

 ء ضرب وأثنا. قدم لكل طفل كرة مطاطية واطلب منه أن يدحرجها أو يضربها أمامه بحركات متكررة
ودحرجة الكرة، تحدث مع األطفال وعلق على ما يفعلونه، ارمي الكرة لهم والتقطها منهم، قد تالحظ أن 

 .يستخدم يد واحدة واألخرفبعضهم يستخدم يد ورجل  ،دحرجة الطفل للكرة تختلف من طفل إلى آخر
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 طاطية واطلب منهم أندم لكل طفل كرة مق :وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، ضرب الكرة بالقدم في 
حيث  ،راقب وعلق عل ما يفعلونه(. بباطن قدمهم وليس بأطراف أصابعهم) بأقدامهمها مرات متكررة و ركلي

 .أن تكرار الحركات يكسب الطفل مهارات التنسيق والسرعة والتحكم

 يضرب الطفل شيئا متحركا بمضرب أو عصا 8 –المستوى ش 

كرة بمضرب أو الأثناء ممارستهم ضرب  ،5عند المستوى  األطفالدعم سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على 
 .شخص آخر قام بتمريرها لهم ،بعصا

 قدم للطفل موضع التركيز ومجموعته كرة ومضرب مطاطي، وقم برمي الكرة إليه  :في الوقت الخارجي
 .اعد العملية مرة أخرى  إليك ضمن منطقة محددة وبعد أن يردها

  ذا كنت ترمي . كل مرة لطفل ،من طفل، حافظ على المسافة بينهما وارمي الكرة بالتبادل ألكثر الكرةوا 
 .تضع سلة كرات بجانبك وربمااحضر أكثر من كرة وأكثر من مضرب و 

  حيث أن مسالة الرمي تحتاج  ،وعدد من المتطوعين لرمي الكرات وجمعها بعد أن تسقط باألهاليقد تستعين
 !والتجربة والخطأإلى الكثير من الوقت والتكرار 

 الشعور والتعبير بوتيرة ثابتة صالبند 
 يشترك الطفل بحركة بوتيرة ثابتة 8 – صالمستوى 

 .، حيث يشتركون بحركة تكرارية وثابتة1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 

 ى سبيل المثال، إذا كان ينحني عل .يتحرك الطفل من وقت إلى آخر وفق وتيرته الداخلية، اروي ما يفعله
 .إلى األمام ويهم بالوقوف في كل مرة ينحني فيها" انحني: " قد تقول ،إلى األمام ويقف

 إذا كان  راقب تحرك الطفل المعني، : في وقت العمل وفي وقت المجموعة الصغيرة وفي الوقت الخارجي
 .عجينفي كل مرة يطرق ال"  طرق ا" رق العجين، شاركه واذكر كلمة يط

 أثناء تأرجحه جيئة " تأرجح"  شاركه واذكر الكلمة مثل ،قد تشاهد الطفل يتأرجح: في الوقت الخارجي
 .وذهابا

 مع كل خطوة " خطوة" كلمة  قلثم انضم إلى الطفل موضع التركيز : في الوقت االنتقالي، أثناء النزهات
 .تسيرها معه

 اشتراكهم في حركة بوتيرة ثابتةينضم الطفل إلى أطفال آخرين أثناء  9- صالمستوى 
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حركة  بأداء، حيث يشترك الطفل مع آخرين 2سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .بوتيرة ثابتة

 مع األطفال واجلسوا على األرض ودعهم يضربون  ةشكل دائر  :حركة ثابتة ،في وقت المجموعة الكبيرة
صفقة، " مثل  ،تيرة ثابتة ومن ثم يكررون الحركةفوفهم بركبهم بو كفوفهم مع بعض ومن ثم يضربون ك

سوف افعل : " قائال  غير الحركة ركات ومن ثم تشارك مع األطفال لفترة بتكرار ذات الح". صفقة، ركبة ركبة
 ،الرأسوبعد ذلك على  األكتافغير الحركات مثل وضع اليدين على األرض ومن ثم على " .شيئا آخر
 .كرر الحركة لعدة مراتاليدين على األرض و بداية بكلتا 

 عند اجتماع األطفال أمامكاضرب بيديك على األرض ومن ثم على الطاولة التي  :في وقت االستذكار .
 .الحركة من جديد وكررتوقف  ،وبعد أن يجتمع بقية األطفال ،في هذا النشاط إليكراقب من ينضم 

 ضربات 4 -8الحركة من لطفل على استمرارية يحافظ ا 0 – صالمستوى 

 األطفالسوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم  :وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، الضرب مع الموسيقى في
 .ضربات 9-4لة موسيقية من اآل، حيث يحافظون على استمرارية الحركة مع ضربات 3عند المستوى 

  رؤوسهم عدة على يرة أن يضربوا بأيديهم ، اطلب من األطفال ضمن مجموعة صغيرة أو كبتحميهنشاط
مرات ومن ثم اطلب منهم أن يضربوا ركبهم بأيديهم لعدة مرات، واطلب من الطفل موضع التركيز أن يختار 

 .جزء من الجسم لضربه بكلتا يديه

 أغنية من درجتين  موسيقىمع  اطلب من األطفال أن يختاروا الجزء من الجسم الذي سوف يضربونه بأيديهم
 .جزء آخر من الجسم ىوسيقيتين، ويتبعهم الكورال بضربات علم

  أغنية من اختيارهمبحركات مع اشترك مع األطفال و  ماشغل تسجيل ألغنية. 

 غنية عدة مرات مع الحركات، اطلب من األطفال تغيير الحركات مع ذات األغنيةوبعد تكرار األ. 

 حركة 80 - 89وسيقى من ضربات ثابتة مع الم يحافظ الطفل على 8 – صالمستوى 

سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند  :وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، المشي مع الموسيقى
 .حركة مع الموسيقى 11-12، حيث يحافظون على وتيرة ثابتة من 5المستوى 

  ل مرة تلمس أقدامهم في ك" خطوة" اطلب من الطفل موضع التركيز ومجموعته أن يسيروا واذكر كلمة
 .األرض

  في مكانهم مع ضربات على األرض تتناسق مع موسيقى األغنية المعزوفة السيراطلب من األطفال. 
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 اطلب من األطفال المشي حول الغرفة مع ضربات الموسيقى. 

 يغني الطفل أو ينشد أثناء قيامه بحركة بوتيرة ثابتة 8 – صالمستوى 

سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند  ":حركة هوكي بوكي "وقت المجموعة الكبيرة، تنوع 
 .مع الموسيقى ، حيث يحافظ األطفال على وتيرة حركة ثابتة أثناء الغناء أو اإلنشاد5المستوى 

  خلف أجسادهم وضعهااطلب من الطفل موضع التركيز ومجموعته رفع أيديهم عاليا فوق رؤوسهم ومن ثم. 

  أن يقلدوا  لألطفالتوقف لكي تتيح المجال ) يدين في الخلف  ،يدين فوق الرأس ،أداء الحركةقم بالغناء مع
 .، واستمر بالحركة(ما تفعله

  األمامأيديهم إلى  هز ومن ثم وراء ظهرهم وبعد ذلك رأسهماطلب من األطفال وضع أيديهم فوق. 

  والى  الظهر وراءاليدين فوق الرأس وبعد ذلك  : " قائال  قم بالغناء وأداء الحركات السابقة مع أغنية معروفة
 ." األمام ونهز األيدي

 اطلب من األطفال أن يبتكروا طريقة مضحكة للقيام بالحركات بطريقة معكوسة. 

  ضع يديكم فوق رؤوسكم، : "  قائال  " هوكي بوكي"قم بالغناء وأداء الحركات مع أول ثالثة مقاطع من أغنية
 .وكرر الحركات مع األطفال "إلى األمام  ،إلى الوراء

  هاي" قول  غنية معمرات متتالية مع آخر مقطع من األ أربع باألرضاطلب من األطفال ضرب أقدامهم، 
 !"هاي ،وهذا كل شئ

  كامل األغنيةقم بالحركات والغناء مع األطفال. 

 إلى  الكوعينك ا مع الموسيقى، مثل تحريهمن الجسم يمكن تحريك جع األطفال على اكتشاف أجزاء أخرى ش
قم بأداء الحركات الجديدة مع  ،مرة أخرى  وشغل مسجل األغاني ،الداخل والى الخارج ووضعها على الرأس

 .األطفال

 

 

 

 التحرك مع الموسيقى ضالبند 
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 يتحرك الطفل مع الموسيقى 8- ضالمستوى 

 األطفالراتيجيات على دعم سوف تساعدك هذه االست :التحرك مع الموسيقى وقت المجموعة الصغيرة أو الكبيرة،
 .1عند المستوى 

 راقب حركة الطفل . المجموعات الكبيرة أو الصغيرة واستمعوا إلى الموسيقى وتحركوا معها إلىاألطفال  أدعو
 .موضع التركيز مع الموسيقى

  ثم صاخبة أو هادئة،  ،سريعة  أو بطيئة  موسيقىكل مرة،  يهذا النشاط، راعي تنوع األغاني فعند إعادة
في بعض األوقات تحريك عضو واحد من جسمهم وهم مستلقون على األرض، وفي  ،اطلب من األطفال

 .اطلب منهم التحرك من مكان إلى آخر ،أوقات أخرى 

 كنت تتقن العزف على آلة موسيقية، اعزف لألطفال ودعهم يتحركون مع الموسيقى إذا. 

 .ع الموسيقىيشجع الطفل أطفال آخرين على التحرك م 9- ضالمستوى 

 .في وقت المجموعة الكبيرة، يبادر الطفل بحركة مع الموسيقى

 عندما تبدأ الموسيقى. تفعله يجلس األطفال على األرض، شغل الموسيقى واطلب من األطفال أن يفعلوا ما ،
، اضرب على (أو عند تغيير النغمة) ضربة  11أو  9وبعد . سكاضرب على أي جزء من جسمك مثل رأ

 .أذنيكمن جسمك على سبيل المثال، ذقنك أو كتفك أو ركبتك أو أصابع قدميك أو جزء آخر 

 كأن تقف في مكانك وتؤرجح ذراعيك وتثني ركبتيك وتمشي في مكانك ،عند إعادة هذا النشاط، راعي التنوع. 

 يسمي الطفل حركة ويربطها مع الموسيقى 0- ضالمستوى 

، حيث 3ساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى سوف ت :وقت المجموعة الكبيرة، يسمي ويتحرك
 .يتحركون مع الموسيقى بحركة معينة

  أو أي حركة " يانكي دودو" اطلب من الطفل موضع التركيز أن يختار حركة لكي يؤديها األطفال مثل
: " قد يقول الطفل  على سبيل المثال،. وتأكد من تسمية الطفل للحركة ووصفها بدال من تمثيلها. تختارها

 .معا وابدؤواوبعد أن يصف الطفل الحركة، شغل الموسيقى " امشوا" أو " اقفزوا عاليا  " أو " المسوا رأسكم

 مع الموسيقى  بأدائهاثم قم الحركة، ( وال تسمي)  تؤديقد  ،وعند إعادة الحركة مع موسيقى مختلفة
ويطلب من الطفل حركة ما  يؤديويمكن أن " ؟أديتهاتي ما اسم الحركة ال: " قائال  واألطفال، ثم اطلب منهم 

 .تسميتها اآلخرين

 حركتين مع الموسيقى يشكل الطفل نمط من 8-ضالمستوى 



59 

 

 .حيث يعيد نمط من حركتين مع الموسيقى،4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى  

  يداك على األرض أو يداك يداك على ركبتيك) ثال م وقم بتأدية حركتيندع األطفال يجلسون على األرض ،
شغل الموسيقى واعد . واطلب منهم أن يؤدوا الحركتين معك( بجانب ساقيك ومن ثم يداك على رأسك

 .الحركتين بوتيرة ثابتة

  احرص على . مع الموسيقى ويكرروهمااألطفال هذا النشاط، اطلب منهم أن يختاروا حركتين  لفيأعندما
 .هذا النشاط تكرارات موسيقية مختلفة عند أدو  اختيار

 حركات أو أكثر مع الموسيقى أربعيقلد الطفل أو يصنع ويعيد نمط من  8 – ضالمستوى 

اليدين على الركبتين واليدين على األرض واليدين على ) مثل  لألطفال حركات أربع قم بتأدية :المجموعة الكبيرة وقت
ومن . ركاتواطلب منهم إعادة تلك الح( واليدين على الرأس  األكتافليدين على القدم واليدين على الخصر وا أصابع

 .رة مع الموسيقىمالحركات بوتيرة مست ثم شغل خيارك الموسيقي وكرر

  حركات ويعيدها مع  أربعالطفل هذا النشاط، اطلب من الطفل موضع التركيز أن يختار  يألفوعندما
اختر  ،الولتز موسيقىوالحظ أنك إذا اخترت . ة تعيد النشاطر في كل م خيار جديداستخدم . الموسيقى

وقد يكون النمط من ثالثة . حركات من ثالثة مقاطع وذلك ألن الولتز موسيقى بثالث درجات لحنية
 .اليدين بجانب الساقين وعلى الخصر وعلى الصدر مثل ،حركات

 البند ط الغناء

 يؤدي الطفل درجات صوتية مختلفة 8-المستوى ط 

حيث يكتشف الدرجات الصوتية التي تتراوح بين  ،1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 .العلو واالنخفاض

  على سبيل . اللعبراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم حيث يغير من درجة صوته أثناء
: " يدندن قائال  قد ريقة تنطوي على درجة صوتية، و حك بطأو يض"  هو، أوه، أو ياآه: " المثال، قد يقول

 ،وقد يغير الصوت عندما يرى شيئا ممتعا ومثيرا" اووووو: " يغير الصوت عند التزحلق ويقول ثم " وييييييي
 .راقب الطفل أثناء تغييره لدرجة صوته وتحدث معه وجربوا درجات األصوات معا

 األصوات التي سمعوها أو لفظوها، وأضف عليها بعض اطلب من األطفال تأدية  :وقت االستذكار في
 .واجعل األطفال يجربون أصوات بعضهم البعض. األصوات التي سمعتها أو لفظتها
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 تناديهم من بعيد، بشكل  جرب أسماء األطفال بدرجات صوتية مختلفة وكأنك: وقت الوجبة الخفيفة في
 أواخرهابداية الكلمات تختلف عن ، بما معناه)ة ، تتبع الدرجة الصوتية العالية بدرجة صوتية منخفضعام

 .أيضاابدأ بدرجة صوتية مختلفة لكل اسم من أسماء األطفال وشجعهم على تجربة ذلك ( بالدرجة الصوتية 

 يدندن الطفل أو يغني أثناء اشتراكه بنشاط آخر 9 –المستوى ط 

عندما يغني أو يدندن األطفال أثناء تأديتهم  ،2سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .لنشاط آخر

 عن  اتكعندما يغني أو يدندن لنفسه، واكتب مالحظ. راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم
 .األغنية التي يغنيها وخطط ألن تغنوها في وقت المجموعة الكبيرة وفي أوقات أخرى من اليوم مع األطفال

  بهدوء معهني ودندن لطفل اكتشافاته أو لعبه، غتشارك اعندما. 

 من وقت إلى آخر، عندما تشترك بنشاط ما مع األطفال، في الداخل وفي  ،غني ودندن لنفسك بهدوء
 .الخارج

  ما تخاطبهم به عادةفيمن وقت إلى آخر، خالل اليوم، خاطب األطفال بغناء. 

 

 اآلخرينيغني الطفل أغنية بسيطة مع  0-المستوى ط

 .اآلخرين، عندما يغنون أجزاء من أغنية ما مع 2وف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى س

 يا طير طير) " ،مثل) للصغار  أغانيخطط وشكل  :في وقت المجموعة الكبيرة وخالل اليوم، الغناء مع األطفال
غاني وأ ( تنام يلىتنام  يلى" مثل ) غاني فلكلورية وأ "( مثل عمي منصور نجار) "معروفة لألطفال  وأغاني"( عصفور

 "(.سنة حلوة يا جميل" مثل ) مناسبات لل

  الطفل موضع التركيز إلىوقت المجموعة الكبيرة وأثناء اليوم، راقب واستمع  فيعندما تغني مع األطفال .
 .حاول أن تغنيها مرارا  ، وانتبه إلى األغاني التي يغني مقطع منها

 ماما وبابا بحبوني "، "يا ليلى ليلى"، "أنا السمكة المسحورة)" ل أغاني مألوفة سهلة التكرار مث لألطفال قدم
 .وما إلى ذلك ،الترحيب وقبل القيلولةفي وقت قم بغنائها مع الطفل المعني أثناء أوقات العمل و "(. 

 يغني الطفل أغنية من ثالث درجات صوتية 8 –المستوى ط 
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، عندما يغني األطفال أغنية من ثالث درجات 4اتيجيات على دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستر 
 .صوتية

 أو "( ليلى يا ليلى)"    اختر أغاني من ثالث درجات صوتية مثل : في وقت المجموعة الكبيرة، غناء "
 ".عمي منصور نجار

 أو أغنية " أهال وسهال" يب شكل وغني أغاني من ثالث درجات صوتية أثناء اليوم مثل أغاني الترح
 .وما إلى ذلك، التنظيف أو أغنيات الدوائر 

 يغني الطفل أغنية من خمس درجات صوتية أو أكثر 8-المستوى ط

، حيث يغنون أغاني من خمس درجات صوتية 5سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .أو أكثر

 ،األغانيغني مع األطفال : أغاني من خمس درجات صوتية أو أكثر غناءقم ب في وقت المجموعة الكبيرة 
أو غيرها من " رجل الكعك " أو " الحافلةعجالت "  أو" النجماسطع أيها " المعروفة من ست درجات مثل 

 .األغاني ذات الست درجات صوتية

  ي معه من وقت إلى أخرغن. أثناء غنائه لوحده ومع المجموعات ،ع التركيزإلى الطفل موضراقب واستمع. 

 

 

 

 

 

 

 Vالفئة 
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 اللغة والقراءة والكتابة

 البند ظ االستماع إلى الحديث وفهمه

 يستجيب الطفل بالحركات والكلمات إلى اقتراح أو طلب أو سؤال 8-المستوى ظ 

 .اآلخرينحدث إليهم ، حيث يستجيبون عندما يت1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

  أو  يبتسم) عندما يستجيب الطفل موضع التركيز إلى حديث مباشر من شخص آخر، راقب استجاباته مثل
، مع من (كلمة أو عبارةيتلفظ بالشخص المشار إليه،  إلى  أو ينظر إلى الشئ موضع الحديث أو يشير

 (.ليق أو مالحظة أو طلب أو أغنيةتع) يتجاوب بشكل اكبر و أي نوع من الحديث يسترعي انتباه مثل 

  أنت تكدس كومة من : " قد تقول . وعلق على ما يفعله عند مستواه الجسدياليوم، شارك الطفل  خالل
 .."قوالبال

  راقـب واسـتمع جيـدا السـتجابات األطفـال مـن مثـل إشـارات أو تحريـك األعـين أو حركـات جسـدية أو تعبيـرات
، قد يبتسم الطفل قوالبسبيل المثال، استجابة على تعليقك على كومة ال على. على الوجه أو كلمة أو اثنتين
 ."نعم "       :ويضيف مكعبا آخر أو يقول
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  ضــافة فــل أخــر إعنــدما يطلــب الطفــل مــن طف ،اآلخــرينتجــاه األطفــال فســر اســتجابات الطفــل غيــر الشــفهية
ربما ال ترغب داليه : " ة قد تقولللحظفر ويتنهد وال يجيب، وفي تلك اقد يز  األخرى  قوالبمكعب جديد إلى ال

 .. "ويبدو هذا على وجهها قوالببأن يساعدها أحد في بناء ال

  صباح الخير يـا : " قائال  غني ما تريد أن تقوله للطفل على سبيل المثال، قد تختار نوتتان موسيقيتان وتغني
فقـد ال تغنـي لـك، ولكنهـا سـتكون مندفعـة ، فالغناء يجلب االنتباه أكثر من الكالم " !ليلى، أنا مسرور برؤيتك

 .أكثر باستجابتها غير الشفهية أو الشفهية المختصرة

  ليــك . والتــي يســتجيب إليهــا الطفــل موضــع التركيــز أثنــاء اليــوم اآلخــرينراقــب واســتمع لتوجيهــات األطفــال وا 
وتفســـح مجـــاال تتحـــرك " ) إلـــى هنـــا يـــا فـــاتن  يتحركـــ" بعـــض التوجيهـــات واالســـتجابات التـــي قـــد تالحظهـــا، 

 أو ،(تذهب فاتن وتحضر الورق مـن زاويـة الفـن " ) من فضلك أحضري لي بعض الورق "  أو ،(للمتحدث 
 (.تذهب فاتن وتحضر الوسادة ويغطيها المتحدث ببطانية " ) إلى السرير  اذهب" 

 تجابة الطفـل ألعـاب بسـيطة ذات تعلـيم واحـد وراقـب اسـ ألعـب: في وقت المجموعات الكبيرة، المبادرة بحركـة
ضع يديك على رأسك : " قد تقول وقل ما تريد أن يفعله األطفال بدون أن تفعله بنفسك مثال  . موضع التركيز

 يســـتوعببعــد أن و . وهكــذا دواليــك" ضــع يــديك علــى األرض ( " توقــف لبرهــة لكــي يســتجيب األطفــال " ) 
 .قدموا التعليمات لبعضاألطفال فكرة اللعبة، أطلب من األطفال أن يلعبوا دور القائد وي

 

 .بكلمة أو عبارة ويدليعند االستماع إلى قصة أو ترنيمة أو رواية يتوقع الطفل ماذا سيحدث  9 –المستوى ظ 

ناقصـة فـي يـدلون بكلمـات أو عبـارات ، حيـث 2سوف تسـاعدك هـذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
 .والترنيمات والراوياتالقصص 

 عنـدما : لخفيفـة أو فـي الطـابور الصـباحي، مـلء الفراغـاتاجموعة الصغيرة وفي وقت الوجبة في وقت الم
ــة، توقــف لبرهــة مــن  ــيح المجــال للطفــل موضــع التركيــز أو األطفــال  أجــلتقــرأ ترنيمــة أو قصــة معروف أن تت

عــدنان  ذهــب: " علــى ســبيل المثــال(. أو تلــك التــي لــم تقلهــا بعــد ) الكلمــات الناقصــة ب يــدلون اآلخــرون أن 
يمان مـن ) ومغطـاة بالكريمـا  ......... .ستكون مسرور جدا ألنـي سـوف أصـنع لـك" أو ......... " .إلى وا 

 ( ".كتاب مخبز األصدقاء 

  لكــي  ، توقــف لعــدة مــرات وفـي كــل ســطر أو اثنــين. عنــد قــراءة قصــة أو روايــة مألوفــة اإلســتراتيجيةأعـد هــذه
تفاحة تفاحـة بعشـرة قـروش، تعـال إلـى : " ، على سبيل المثالصةمناسبة التي تكمل القيضع الطفل الكلمة ال

 "من قصة التفاح السحري ........ " ) .البستان وخذ

 .عند االستماع إلى قصة أو ترنيمة أو رواية، يعلق الطفل عليها أو يطرح سؤال حولها 0 –المستوى ظ 

حيـث يعلـق الطفـل علـى روايـة أو ترنيمـة أو ، 3سوف تسـاعدك هـذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
 .قصة ويطرح سؤاال حولها



64 

 

 على التنوع واحرصطفال ألضع مخزونا في الغرفة الصفية من قصص وكتب ل. 

 الكتـب التـي يطلبهـا، ومـا الكتـب التـي ءة القصـص لـه، مـا راقب واستمع إلى الطفـل موضـع التركيـز أثنـاء قـرا
ما هـي الكتـب التـي يقاطعـك أثنـاء لتي يرغب باستعادتها من الذاكرة، و ، وما األجزاء اقراءتهايرغب في إعادة 

 .من أجل أن يتحدث معك حولها قراءتها

 

 قراءتـكأثنـاء : الصغيرة، قراءة القصص وفي وقت المجموعةالوجبة الخفيفة و الطابور الصباحي  أوقات في 
ع التركيز، فإذا طلـب منـك القصص التي تبدو مرغوبة من الطفل موض باختيار، قم مرتفعبصوت للقصص 

، مـا لقصـة مرتفـعأثنـاء القـراءة بصـوت و . قم بقراءتها له حتى لو كنت قـد قراءتهـا عـدة مـرات سـابقا ما، قصة
طلب منه أن يخبرك ماذا سيحدث اأنك تعرف ماذا يحب وماذا يعلم، توقف عن القراءة من وقت آلخر و  وبما

القصـة ب المتعلقـة اسـتجب لتعليقاتـه ومالحظاتـه واسـتجابته .ت التـي قراءتهـافي الصـفحا حدث ذاالحقا، أو ما
 .بطريقة ممتعة ومتأنية

 

 عـن روايـة اسـتذكار طفـل  أسـئلةاسـتمع إلـى الطفـل موضـع التركيـز حـين يعلـق ويطـرح : وقت االسـتذكار في
 :على سبيل المثال. آخر

 "فضائية ذات مقعدين  سفينةنحن صنعنا (: " الطفل الذي يستذكر ) بسام          

 ! "فضائية سفينة(: " الطفل موضع التركيز ) سحر          

 "السفينة الفضائية  تسألك سحربسام، : " أنت         

 .محادثة مستمرةيشارك الطفل في  8 –المستوى ظ 

 .غرفة الصفيةمحادثات ال، حيث يشتركون في 4عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال 

  مــع الطفــل موضــع التركيــز، وذلــك مــن خــالل مراعــاة األمــور التاليــة، ضــع نفســك ضــمن  للتحــدثكــن متاحــا
محيطه المادي، اسـتمع جيـدا إلـى مـا يـود قولـه، سـلمه قيـادة المحادثـة مـن خـالل ذكـر تعليقـات ومالحظـات، 

 .تقبل تردده واستجاباته غير الشفهية، وتعلم وتذكر اهتماماته الخاصة

  ،شجع الطفل موضع التركيز علـى الحـديث مـع األطفـال خـالل اليـوم وذلـك مـن خـالل مراعـاة األمـور التاليـة
فرص لمشاريع ولعب تعاوني، ضع الطفل المعني بمجموعـة االسـتذكار والتخطـيط ذاتهـا والتـي غالبـا مـا  قدم

 .اإلجابة عليها األطفالأحد  يستطيع سؤاله عن شئعن طريق  ،األطفال  بعض له قدميلعب معها، 

 خصص وقتا لمحادثات األطفال وتعليقاتهم واقتراحاتهم: عند وقت المجموعات الصغيرة أو الكبيرة. 

 خططهــمعبــر عــن تقــديرك لمشــاركة الطفــل موضــع التركيــز ل خــرين فــي : فــي أوقــات التخطــيط واالســتذكار 
 . ومحادثاتهم االستذكارية
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 .حوار بثالث جمل تبادلية أو أكثر يحافظ الطفل على استمرارية 8 –المستوى ظ 
، حيــث يحــافظ الطفـل علــى اســتمرارية الحــوار 5سـوف تســاعدك هــذه االسـتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنـد المســتوى 

 .وتبادل المحادثة

  الكامـــل أثنـــاء المحادثـــة،  االهتمـــامخصـــص وقتـــا للتحـــدث مـــع الطفـــل موضـــع التركـــز أثنـــاء اليـــوم، وقـــدم لـــه
 .أثناء اليوم لعدة محادثات" ساحة زمنية م" وخصص وقتا كافيا 

  أثناء اليوم، قـم باختيـار فتـرات مناسـبة لبـدء الحـوار، وكمـا تعلـم أن المحادثـات المسـتمرة غالبـا مـا تحـدث فـي
تحـت ظـل الشـجرة أو أو والخاصة مـن مثـل زاويـة قـراءة القصـص أو فـي السـاحة الخارجيـة  الحميمةاألماكن 

 .في الحديقة ثناء حفر الرملالجوار أو أأثناء التنزه في 

  وشارك بالمحادثة المرتبطة بما يفعل مع أصدقاءهاآلخرينشارك الطفل أثناء لعبه مع ،. 

 فظــة علــى اســتمرارية الطفــل فــي المحادثــة، تجنــب أن تنهــال عليــه باألســئلة، فعلــى األرجــح، اومــن أجــل المح
 *.قولهيعندما تعلق وتقر على ما يريد أن  بعفويةسوف يفصح عن أفكاره 

ــتعلم النشــط لمرحلــة مــا قبــل المدرســة وبــرامج العنايــة بالطفــل،  أنظــر إلــى كتــاب تعلــيم األطفــال الصــغار، ممارســات ال
ويكـارد، وهـو متـوفر علـى الموقـع اإللكترونـي لمطبعـة هـاي سـكوب علـى . بيد مـاري هومـان، وديفيـد ب ،219صفحة 
 العنوان 

welcome.asp\www.highscope.org 

 .من أجل المزيد من المعلومات حول المحافظة على استمرارية المحادثة مع األطفال بمشاركة إدارة الحديث

 البند ع استخدام المفردات
 .يتحدث الطفل مع أناس أو عن أشياء قريبة منه 8 –المستوى ع 

أنـاس أو مـواد موجـودة فـي  عن، حيث يتحدثون 1عم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على د
 .ويتذوقونها ويشمونهايلمسونها و  ويسمعونهامحيطهم، أي أشياء وأناس ممكن وباستطاعتهم أن يرونها 

  قـدم للطفـل موضـع التركيـز مـواد : وفـي وقـت المجموعـات الصـغيرة الخـارجيفي وقـت العمـل وفـي الوقـت
من كتاب تعليم األطفال الصغار،  5أنظر الفصل . ) يستخدمها ويستكشفها ويتحسسها ممتعة يستطيع أن

يرغــب فــي  التــييوجــد قــوائم لمثــل تلــك المــواد حيــث أن المــواد التــي تناســب قدراتــه واهتماماتــه هــي األشــياء 
 .الحديث عنها

 مكان تخزينها وذلـك دع الطفل المعني يضع عناوين لها ويقرر  ،عندما تضيف مواد جديدة للغرفة الصفية
 .ألن هذه فرص عفوية للحديث عن األشياء في متناول اليد

 على سبيل المثال، قد . رغم أنها قد تكون غير اعتيادية ،استمع إلى طريقة الطفل وهو يتحدث عن األشياء
يــة عنـدما يصـل إلـى نها! ". أنظـر لـدي آلتـي الجديـدة الطويلـة التـي أســتطيع أن أجتـاز بهـا النفـق: " يقـول 

http://www.highscope.org/welcome.asp
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أنــت تجتــاز النفــق مــع حزمــة  ،!حســنا  : " وقــد تجيــب أنــت. المقــوى الــورق مــن النفــق البالســتيكي مــع حزمــة 
 ".الورق المقوى 

 أثناء لعب الطفل وعمله تحدث مع الطفل حول ما يفعله. 

 ألعب لعبة حامي بـارد مـع مجموعـة الطفـل : في أوقات المجموعات الصغيرة وفي أوقات الوجبات الخفيفة
 .تركيز مما يتيح الفرصة لألطفال لكي يبحثوا عن األشياء ويتحدثوا عنهاموضع ال

 

 .يتحدث الطفل عن أشياء وأشخاص غائبين 9 –المستوى ع 

، حيــث يتحــدثون عــن أشــياء وأشــخاص غيــر 2ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
ال يســـتطيعون لمســـها أو رؤيتهـــا أو شـــمها أو  الـــذينشـــخاص األمثـــل األشـــياء و ، ذاكـــرتهمموجـــودين حاليـــا ولكـــنهم فـــي 

 .أو األحداث التي قد تجري بالمستقبل يالماضها، إضافة إلى األحداث التي جرت في سماعها أو تذوق

 

  استمع إلى الطفل موضع التركيز أثناء تحدثه عن ما فعل خارج الغرفة الصفية وفي المنزل وعند الجدة وفي
تحدث معه عـن األحـداث . زن وفي الكنيسة وفي الرحلة الميدانية وفي عطلة نهاية األسبوعالحافلة وفي المخ

 .لغة هنا وهناك التي يتعامل معها أثناء قراءة القصص والكتب إتقانوساعده على " الال صفية " 

 تمكن يــذلــك، ســوف  إجــراءوعنــد . ســتذكار، كجــزء اعتيــادي مــن الحصــص الصــفيةاصــنع خطــط وأوقــات لال
وعن شـيء قـد اختبـره ولكنـه (  مخطط له) شيء لم يجري بعد عن  من التحدثموضع التركيز يوميا  الطفل

 (.روايته االستذكارية ) ال يفعله في الوقت الحالي 

 أطلـــب مـــن الطفـــل موضـــع التركيـــز : فـــي وقـــت المجموعـــة الصـــغيرة، بطاقـــات نتمنـــى لـــك الشـــفاء العاجـــل
لألطفـال والمعلمـين واألهـالي الغـائبين، وبطاقـات " فاء العاجل نتمنى لك الش"ومجموعته أن يصنعوا بطاقات 

 .نشكرك على جهودك لألشخاص خارج الغرفة الصفية

 

 يستخدم الطفل مفردات تتعلق بشيء معين 0 –المستوى ع 

، حيــث يســتخدمون كلمــات تتعلــق بموضــوع 3ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .اهتمامهم

 تــه مالــه باهتمــام عنــدما يصــف اهتما وأصــغحــدث يوميــا مــع الطفــل موضــع التركيــز عــن مواضــيع يختارهــا، ت
 .تعلقوأنتظر حتى ينتهي من روايته أو تعليقه قبل أن . أو قصصه التي اخترعها. وتجاربه وأفكاره

 عرف أكثـر تعتبر نفسك مطلع على الموضوع، على األغلب انك تال الطفل حتى ولو كنت  أسئلة على اجب
 مجهريـهإنه مصنوع مـن حبـات : " قد تجيب" مما يصنع الرمل؟ : " على سبيل المثال، إذا سأل الطفل. منه
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ذا لــم يكــن لــديك أي فكــرة عــن " الناجمــة عــن تقطــع الحجــارة  األخــرى دن اصــغيرة مــن الســلكا وبعــض المعــ وا 
 ". في القاموس  عا عن معناهولكن باستطاعتنا أن نبحث م ال أعلم ما هو الرمل: " تجيبقد ، الرمل 

 علق على الكلمات الجديدة وغير االعتيادية التي يستخدمها الطفل وقم باستخدامها أنت، على سبيل المثال. 

 ". الطعم  مكان نارة الصيد، وهذاهذه ص : "الطفل

 .ماءفي ال رة، وأنت تضع فيه الطعم قبل أن ترمي الصنارةناف الصطر  يلطعم فمكان ا هذاآه،  : "أنت

 علـى ســبيل . اسـتخدم كلمـات جديــدة علـى األطفــال وأدخـل تعريفهــا والكلمـات المرادفـة معهــا ضـمن محادثاتــك
 ". يةمجهر " مع كلمة جديدة وهي "  ةصغير "         المثال، استخدمت في المحادثة السابقة أعاله كلمة

 ه واســتخدم هــذه الكلمــات عنــدما تــه وألعابــاضــع قائمــة بالكلمــات التــي تتعلــق بالطفــل موضــع التركيــز واهتمام
غامق، مساحة بيضاء، ظـالل، : " على سبيل المثال، قد تقول كلمات لطفل يهوى الرسم مثل . تتحدث معه

 " .مجرد، مفصل، مسنن، دائري، منحدر

 
 

 

 يستخدم الطفل كلمتين أو أكثر لوصف شئ ما 8 –المستوى ع 

، حيث يستخدم األطفال اثنـين مـن التفاصـيل أو 4د المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عن
 .ما أكثر لوصف شخص أو مكان أو شيء

 علـى سـبيل المثـال، قـد تسـمع  ا يفعلونـه ويراقبونـه ويفكـرون فيـه،استمع عن قرب إلى حديث األطفال حول مـ
ــى  احتــاج" عبــارة مثــل  ــى" أو ." ويمكــن ثنيــهمقــوى كبيــر  كرتــون إل تطيع نســ" أو ." وزهــور دبــوسالقبعــة  عل

 ."األرضيةجل استخدام لوح طويل ومسطح من أ

 تلــك متعــددة  ،تختلـف بطــرق متعـددة، مثــل عربـات معدنيــة صـغيرة إال أنهــا شـابهة تقـدم مجموعــة مـن مــواد م
صــالون أو )  مــن العربــات مختلفــة أنــواعو ( صــغير وكبيــر) مــن حجمــين ( احمــر، ازرق، اصــفر)األلــوان 
موضع التركيز ومجموعته بالتحدث عن العربات التي اختاروها باستخدام كلمتين مما يسمح للطفل (. شاحنة

 ."حسنا يا أحمد؟. استخدم السيارة الكبيرة الزرقاء والشاحنة الكبيرة الزرقاءسوف "  :  قوله مثل .وصفيتين

 سـتطيع اطلب من الطفل موضع التركيز أن يصف شيئا ما قد استخدمه بطريقتين أو ي: عند وقت االستذكار
اسـتخدمت العجينـة  ،عنـد وقـت العمـل ،اليـوم: " علـى سـبيل المثـال، كبدايـة حـديث قـد تقـول. وصفه بكلمتـين
 ."وقت العمل؟في أن تخبريني عن شيئين استخدمتهما  بإمكانكرهام، هل يا . اللينة الصفراء

 يسأل الطفل عن معنى كلمة ما  8 –المستوى ع 
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 .، حيث يسأل األطفال عن معنى كلمة ما5دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على 

 بحيــث تســتطيع البحــث عــن معنــى كلمــة ال تعرفــه، وال بــأس بتــوفير  ،جهــز الغرفــة الصــفية بقــاموس للراشــدين
" بيــد بيتــي رووت و " قاموســي األول"  ،قــاموس مــع الصــور لألطفــال فــي زاويــة الكتــب، علــى ســبيل المثــال

 .امجوناثان النجلي، وغيره للكاتب" المفسر

 اقـرأ :قـراءة القصـص, في وقت المجموعة الصغيرة وعند الوجبات الخفيفة وفـي وقـت العمـل وقبـل القيلولـة 
أي )تحتوي على مفردات نادرة األطفال في مجموعته، واختر كتبا بصوت مرتفع إلى الطفل موضع التركيز و 

 (.كلمات جديدة على الطفل

 وأعطــه. أثنـاء قراءتــك وروايتــك للقصــص وتحــدث معــه ،فــل حــول معــاني الكلمــاتاسـتمع بحــرص ألســئلة الط 
 .الوقت الكافي ليسألك عن معنى كلمة جديدة قبل أن تقدم تعريفك لها أو معناها

  للكاتب " شاحنة المزارع"         على سبيل المثال، عندما تقرأ قصة . الطفل حول الكلمات أسئلةاجب على
وقـد يقـول ". رأيـهعبـر ماجـد عبـر عـن ي: " قـد تجيـبو  ،"يعتقـد" الطفل عن معنـى كلمـة وليم ستيج،  قد يسأل 

دعنـــا نـــرى معناهـــا فـــي : " تجيـــب  ،إذا كنـــت ال تعـــرف معنـــى الكلمـــةفـــ، "مـــاذا قـــال عـــن المطـــر؟: " الطفـــل 
 .وافعل ذلك" القاموس

 

 

 

 

 

 البند غ  استخدام أنماط معقدة من الحديث

 مات وعباراتيستخدم الطفل كل 8 –المستوى غ 

 .والعبارات بالكلمات، حيث يتواصلون 1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

  ،علـى األغلـب ،التـي واألوقـاتراقب واستمع إلى الكلمات والعبارات التي يسـتخدمها الطفـل موضـع التركيـز، 
 .يستخدمها فيها
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 المختلفة أوقات اليوم أثناء انضم إلى الطفل ضمن محيطه المادي وتحدث معه . 

 تقبل وقدر مشاركاته في المحادثات. 

 وقـد ." فـي البيـت! كلـب"      : قـولقد ي ،على سبيل المثال. العبارات التي يقولها ضمن سياق جملته وأكمل
!" لقــد لعــق والــدي: " وتــومئ هالــة برأســها موافقــة وتقــول " هــل يوجــد كلــب جديــد فــي البيــت؟ ،هالــة: " تجيـب 

 !"لقد لعق والدك بلسانه: " يب وتج

   كــأن  ،توقــع وصــف الطفــل المــوجز لمــا ســيفعله أو فعلــه فــي وقــت العمــل :التخطــيط واالســتذكار أوقــاتفــي
جملـة مثـل  أقر على خططه واستذكرها بقـول." قوالبلعبت بال" أو ." قوالب: " ويقول  قوالبيشير بيده إلى ال

 .."قوالبية العند زاو  قوالب، سوف تلعبين اليوم بالآه" 

  كلمــة أو مــن قــول الطفــل عنـدما تقــرأ قصــص مألوفــة أو ترنيمــات للطفــل المعنــي، توقـف لبرهــة بحيــث يــتمكن
 .!"__________لن تلحقني أنا رجل خبز الزنجبيل  ،اركض اركض" عبارة يعرفها مثل 

 كلمات أو أكثر أربعيستخدم الطفل جملة من  9 –المستوى غ 

كلمـات أو  أربـعجمل مـن ب يتلفظون ، حيث 2يجيات على دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االسترات
نحـن " أو !" حمد إلـى األرجوحـةركض أ" أو ." يشرب الكلب الماء"  بفعل وفاعل ومفعول به مثل أكثر، أي جمل
 ."نلعب بالرمل

 وع المواضيع التـي راقب واستمع إلى جمل الطفل موضع التركيز البسيطة وراقب توقيت استعمالها وما ن
 .يحب التحدث عنها

 انضم إلى الطفل ضمن محيطه المادي وتحدث مع أثناء كافة أوقات اليوم. 

  مــن اجــل المبــادرة بحــديث مــع الطفــل المعنــي أثنــاء انخراطــه باالكتشــاف أو باللعــب، انتظــر لحــين أن
 .يتوقف بشكل طبيعي، أو افتح معه موضوع حول ما يفعله

 دورك فـي الحـديث، علـى الـرغم مـن اسـتعماله لجمـل  آخـذتفي ليستجيب بعـد أن الطفل الوقت الكا أعط
 .وقت لكي يستجمع أفكاره ويضعها ضمن كلمات وجمل مفيدة إلىإال أنه بحاجة  ،كاملة

 يستخدم الطفل جملة أو اثنتين متتاليتين 0 –المستوى غ 

ث يتحـدثون باسـتخدام عـدة جمـل متصـلة ، حيـ3سوف تساعدك هـذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
لقد ركضت إلى األرجوحـة وكـان " أو ." صواتا مضحكةيشرب كلبي الحليب، ويصدر أ" األمثلة بعض  إليك. يبعضها

 .."والعب به ،نحن نلعب بالرمل، خذ أنت هذا الدلو" أو ." دمحم يلعب هنالك، ومن ثم حان دوري 
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 لتركيز بطريقة متأنية أثناء اليومخذ الوقت الكافي للتحدث مع الطفل موضع ا. 

 قولعلى سبيل المثال، قد ي. في حديثه اغتنم الفرص لكي تعبر للطفل عن تقديرك ألفكاره التي عبر عنها " :
لقد اشترى لـك والـدك ! شيء جميل: " قد تجيبو " جديدة، وقد وضعها في الحديقة، أرجوحةاشترى لي والدي 

 .!"لمنزلاللعب بها في ا لكي تستطيع أرجوحة

  أرى : " علـى سـبيل المثـال، تقـول . أثنـاء تحـدثك مـع الطفـل المعنـي وتفصـيلهاكن حريصا علـى ربـط جملـك
حنـان، أرى انـك تضــعين قـدميك علـى الدواســات : " تقـول  ،عوضـا عـن ذلــك" انـك تقـودين الدراجـة، يــا حنـان

 .."ديك بالمقابض وتحركين قدميكيوتمسكين ب

 عنـدما تخبـر قصـة أو تعيـد روايـة قصـة مألوفـة :الكبيرة، روايـة القصـص في وقت المجموعات الصغيرة أو، 
كان يـا مـا كـان، كـان هنـاك :" على سبيل المثال، قد تقول . احرص على احتواء سلسلة من الجمل المتصلة

 .."قزمين، يسكنون في أعلى شجرة البلوط، وفي يوم من األيام هبت الريح، سقط منزلهما في البحيرة وتهدم

 

 يستخدم الطفل جملة تشتمل على فاعل مشترك أو أكثر من مفعول به 8-ستوى غ الم

)" تحتوي علـى فـاعلين ، حيث يستخدمون جمل 4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 ".ماجد الفقير نقودا أعطى)" أو مفعولين به مثل "( ب القواربأنا واحمد نح

  ضع التركيز، راقب واستمع إليه حيث يضع فكرتين في جملةالطفل مو  يتحدثعندما. 

 تحدث مع الطفل المعني أثناء اليوم. 

  طالما يرغب بذلك واستذكارهاستمر بالمحادثة معه حول خططه. 

 لقـد صـنعت منـزال : " ثال، قد يقولعلى سبيل الم. اغتنم الفرص لتقر على التفاصيل التي ذكرها في محادثته
كنزل كنت تبني ! حقا: " قد تعلقو !" الخشبية والبالستيكية قوالبربعة نوافذ خشبية من الأ وركبتوباب كبير 

 .."قوالببنوعين من ال

 انظـر إلـى حـذائي "     :قـد يقـول علـى سـبيل المثـال،. اذكر بعض التفاصيل أثناء حديثك مع الطفل المعني
وأربطـة  حمـراء أضـواءيحتـوي علـى ! دأرى حـذائك الجديـ: " وقد تجيـب!" حديديةومسامير فيه ضوء الجديد، 

 .."دائرية على الجوانب حديديةذهبية طويلة ومسامير 
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  صــص أو إعــادة روايــة قصــص أثنــاء قراءتــك لق :ة، قــراءة القصــصفــي وقــت المجموعــة الصــغيرة أو الكبيــر
كـان  ،أليـامفـي يـوم مـن ا: " لمثال، قد تقـولعلى سبيل ا. عددةاذكر الفواعل المشتركة والمفاعيل المت ،مألوفة

 .."البري التوت  أعشاببين ة وعصفور يعيشون على شجرة كبيرة هناك كلب وقط

  وجـار ومجـرور ومضـاف إليـه مثـل قصـصأثناء قراءتك لقصص األطفال، اختر قصص بمفاعيل مشـتركة "
 ".الفرسان الثالثة" أو " السبعة األقزامأو " األميرة النائمة

 ."منذ ،، ألن، بما أنحيث، إذا ،عندما" بدأ بكلمات مثل ة أو شرطية تيستخدم الطفل جمل ظرفي 8 –المستوى غ 

  تحدثــه عــن قصــص وترنيمــات وربمــا أغــاني، راقــب أوقــات أثنــاء تحــدثك مــع الطفــل موضــع التركيــز، وأثنــاء
: " قـد يقـول ،علـى سـبيل المثـال، أثنـاء التخطـيط. تحدثه والمواضيع التي يستخدم فيها جمـل شـرطية وظرفيـة

إذا توقف : " وقد يقول عند الوصول إلى المدرسة." صنع بطاقة ألميسوف أ ،هي من قراءة القصةعندما انت
ا ذآلن هــ ،إلــى مكعــب كبيــر احتــاج: " قــول عنــد وقــت العمــل وقــد ي." ، نســتطيع اللعــب فــي الخــارجالمطــر
 .."صغير جداعب المك

  ولـم  ،بالتعـب أحـسالمدينـة، عنـدما ذهـب إلـى " قصص تشتمل على كلمات ظرفية وشـرطية مثـل  واسرداقرأ
ــى الجبــل ــة إل بعــد أن وضــعت الدجاجــة ســت بيضــات، لــم تســتطع أن تــزور " أو ." يســتطيع أن يكمــل الرحل

 ."يجب أن تجلس على البيضات لتدفئها ألنها ،السيدة هناء

  أو ." صـفق معنـا ،إذا كنت سعيدا" غني أغاني مثل  :جمل مستقلةفي وقت المجموعة الكبيرة، أغاني ذات
 ."أطيرأحس بأني  ،معك أكون عندما " أو " لو عندي حصان" 

  عنـدما انتهـي مـن : " علـى سـبيل المثـال، قـد تقـول. مع األطفال أحاديثكادخل بعض الجمل المستقلة ضمن
إذا فــرغ صــحن هاشــم، ســوف يحتــاج إلــى مزيــد مــن " أو ." الحــديث مــع جــود، ســوف أرى رســمتك يــا منــى

 ."، لكي تبقى دافئةيدميت غطاء على أضعسوف " أو ." الخرز

 البند ف إظهار وعي باألصوات في الكلمات

 أثناء اللعب، يقلد الطفل صوت حيوان أو عربة أو أصوات أخرى من البيئة  8-ف  المستوى 

 ، حيث يقلدون أصوات مألوفة1سوف تمكنك هذه االستراتيجيات من دعم األطفال عند المستوى 

 علـى سـبيل . طفل موضع التركيز وذلـك بـالتعليق عليهـا أو مشـاركته بهـاتعرف على األصوات التي يقلدها ال
كـان مهنـد  إذاأو "  يـا عصـام ،نك تقود سيارة سريعة جدايبدو من الصوت الذي تصدره أ: " ولالمثال، قد تق

 .تمشي بجانبه وتصدر ذات الصوت ،يمشي ويصدر صوت طقطقة
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 تتـوفر تلـك علـى سـبيل المثـال. ي الـداخل والخـارجوفر بعض الدقائق الهادئة لكي تسـتمع إلـى األصـوات فـ  ،
 إلـى ة أثناء وقت الوجبة الخفيفة أو الوجبات العادية،وقـد يـتمكن األطفـال مـن تحديـد واالسـتماعهادئالدقائق ال

أوراق األشـجار أو المزاميـر أو األطفـال  حفيـفوتقليد األصوات مثـل صـوت األقـدام أثنـاء المشـي أو صـوت 
 .غرفة األخرى الذين يغنون في ال

 قــم بزيــارة مكــان فــي الجــوار، يــتمكن األطفــال فيــه مــن رؤيــة  :فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، حيوانــات حيــة
أو مدجنـة أو  األليفـةمحـل الحيوانـات على سبيل المثال، قد تقوم بزيـارة . الحيوانات وسماع أصواتها وتقليدها

 .لغنموا األبقارأو مزرعة أو حديقة الحيوانات أو مزارع  إسطبل

 أو  أليفـةلعاب من حيوانات لمعني ومجموعته أقدم للطفل ا :وقت المجموعة الصغيرة، أصوات الحيوانات في
استمع وعلق على ما . أصواتهم، واطلب منهم أن يبنوا بيتا للحيوانات أو أن يقلدوا قوالبغير أليفة وبعض ال

 .تسمعه

وعـي أطفـال مرحلـة مـا قبـل مـن الصـفية  التـي تزيـد وتبنـي ة ألنشـطة الغرفـة ملـمن أحـل االطـالع علـى المجموعـة الكا
المدرسة لألصوات والكلمات، اطلع على كتاب الوعي اللغـوي بيـد مـاري هومـان المتـوفر علـى الموقـع االليكترونـي مـن 

 .هاي سكوب

 من الكلمات تبدأ بنفس الصوت سلسلةيشترك الطفل في محادثة أو تكرار ترنيمة أو  9-المستوى ف 

 .، عندما يقولوا ترنيمات ومطالع أغاني2نك هذه االستراتيجيات من دعم األطفال عند المستوى سوف تمك

  ،شعار قم بقراءة قصص وترنيمات وأعند وقت الترحيب وفي وقت المجموعة الصغيرة وفي وقت االستراحات
 .إلى الطفل موضع التركيز بشكل منتظم

 جموعــة الصــغيرة وفــي أوقــات االســتراحات، قصــص ت المالترحيــب والوجبــات الخفيفــة وفــي وقــ عنــد وقــت
السـجع والتـي قـد  كلمـات حـددمنفـردة فـي البدايـة،  قـراءهألطفـال، لقبل قراءة قصة جديدة أو كتاب  :متناغمة

ومـن األمثلـة عـن . ترتيـب الكتـاب وصـوره حسب، مبعثرة على مدى عدة صفحات، األحيانكون في بعض ت
 .بيد أودري وود" بيت القيلولة" بيد فرجينيا كاهال و" خبز كعكةي الدوش" تلك القصص المتناغمة كتاب 

  الترحيـــب والوجبـــات الخفيفـــة وفـــي وقـــت التـــنقالت وفـــي وقـــت المجموعـــة الكبيـــرة وفـــي وقـــت  أوقـــاتفـــي
األصـابع مـع األطفـال بشـكل األغـاني مـع حركـات  بعـض غنـي :االستراحات، أغاني سجع ولعـب باألصـابع

 .منتظم

 علـى سـبيل المثـال، عنـدما تـؤرجح نـدى  .متناغمـةل موضع التركيز، اسـتخدم كلمـات عندما تتحدث مع الطف
نحن نركب بيت بني : " مع األطفال تقول له قوالبأو عندما تركب ال" حلوة يا غندورةيا  نوناندى يا :" تقول 

 !" واسع شاسع
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  مجموعــة الصــغيرة وفــي وفــي وقــت ال االنتقاليــةعنــد وقــت الترحيــب وأثنــاء الوجبــات الخفيفــة وفــي األوقــات
: لألطفال تحتوي على مفردات متناغمـة مثـل  أغانيوقدم  وأناشيدقصص وترنيمات  اقرأ :أوقات االستراحات

يهابرباب " أو " بستان، بنيان، بركان" أو " سما، غنى، هنا "  .وهكذا" وجلباب عناب ،وا 

  التركيــز واشــترك معــه فــي األغــاني عنــدما تمــارس االســتراتيجيات الســابقة، راقــب واســتمع إلــى الطفــل موضــع
 .والقصص المتناغمة

 ا قافيةمأو يشكل جملة أو جملتين فيه وأخرى يناغم الطفل بين كلمة  0-المستوى ف 

 .، حيث يصنع األطفال قوافي بسيطة3سوف تمكنك هذه االستراتيجيات من دعم األطفال عند المستوى 

  يا عدنان أنـت صـنعت قافيـة: " على سبيل المثال. كيزعلق على التناغمات التي يقولها الطفل موضع التر، 
 ".العصفورنور قفزت على السور ورأت " أو " الحيوان في البستان، تعبان ونعسان

 من األطفال أن يفكروا في كلمات  اطلبو اختر شيئا وامسكه في يدك  :في وقت الوجبات الخفيفة أو العادية
مــا الكلمــات التــي : " شــيء مثــل الملــح وتقــول ال قــد تختــار علــى ســبيل المثــ ،متناغمــة تتعلــق بهــذا الشــيء

 ".ملح" تتناغم مع كلمة

  قد تقول ما هـي الكلمـات ، يأكلونهاألطفال كلمات من ما  يختار حين :الخفيفة أو العادية الوجباتفي وقت
ا ربـاح، صـباح أخـذ المفتـاح، وصـاح يـ" وقـد يقـول األطفـال عبـارات مثـل "  تفـاح وبلـح" : التي تتناغم مـع  

 ."الرماح أعطني

 .أن بنفس الصوتيقول الطفل كلمتين تبد 8 -لمستوى ف ا

، حيــث يســمع األطفــال ويعلقــون علــى األصــوات 4ســوف تمكنــك هــذه االســتراتيجيات مــن دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .المتماثلة في بداية الكلمات

 قائال  لق استمع وأقر بالتناغمات التي تالحظها عند الطفل موضع التركيز وع: 

 (!"با)تبدأن بنفس الصوت " ةبنان وبارع: " الطفل

 (!"نا)نعم ونغم تبدأن بنفس الصوت  ،كذلك: " أنت

 وجه الشبه بين تحديد أ( اآلخرينوبعد ذلك األطفال ) اطلب من الطفل موضع التركيز : الوقت االنتقالي في
 ."حنان وبستان" اسمه والكلمات األخرى؟ مثل 
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 اطلب من الطفـل موضـع التركيـز أن يغيـروا العبـارات بحيـث تبـدأ بـنفس الصـوت الـذي  :اليالوقت االنتق في
 وبنــانبســتان )غييــر الكلمــات مثــل تيــا فهــد هــل تســتطيع أن : " علــى ســبيل المثــال، قــد تقــول. يبــدأ فيــه اســمه

 لتصبح مثل الصوت في بداية اسمك؟( وبركان

 بنفس الصوت يصنع الطفل سلسلة من الكلمات تبدأ 8 –المستوى ف 

، حيـث يشـكلون سلسـلة مـن كلمتـين أو أكثـر تبـدأن 5 سوف تمكنك هذه االستراتيجيات من دعم األطفال عند المسـتوى 
 .بنفس الصوت

 كأن تقول ،استمع وأقر بتناغمات الطفل موضع التركيز: 

 "تبدأن بنفس الصوت وحافلة وكلمتي حاتم ،الحافلةيركب في  حاتمانظر إلى : " الطفل

 !"حاتبدأن بنفس الصوت  وحافلة حاتمنعم  : "أنت

 فــل المعنــي ومجموعتــه بــأن يبحثــوا عــن أشــياء فــي الغرفــة تبــدأ بــنفس ى الطتحــد :وقــت الوجبــة الخفيفــة فــي
حــائط، : " ويجيــب األطفــال ( " حــا)ابحــث عــن شــئ يبــدأ بصــوت : " علــى ســبيل المثــال قــد تقــول. الصــوت

 ."بنفس الصوت في الغرفة؟ هل هناك شيء آخر يبدأ: " وتقول" حامل، حاتم

 اطلب من الطفل موضع التركيز أن يبحث عن شيء يبدأ بنفس الصـوت الـذي يبـدأ بـه : الوقت االنتقالي في
 حرف اسمه األول، على سبيل المثال، 

 "مالك، هل تستطيع أن تذكر لي شيء يبدأ بنفس صوت حرف اسمك األول؟: " أنت

 "ماء( " هر معلقة على الحائط يبحث في الغرفة، ويرى صورة ن: " ) مالك

 "نعم، مالك، ماء: " أنت

 معرفة بالكتب إظهارالبند ق 

 يظهر الطفل اهتماما عندما يقرأ  كتابا ما بصوت مرتفع 8-المستوى ق 

بصـوت  أحـدا، حيـث يظهـرون اهتمامـا عنـدما يقـرأ 1سوف تمكنك هذه االستراتيجيات من دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
 .نرتفع

 إلى مكانها إرجاعهاكتب يسهل الحصول عليها من األطفال، وباستطاعتهم مجموعة فة الصفية بالغر  جهز. 

 الـذين يكتشـفون  اآلخـرينحيـث ينظـر إلـى األطفـال  ،راقب واستمع إلـى الطفـل موضـع التركيـز عنـدما تقـرأ لـه
 .الكتب ويقرؤون ويتصفحون 
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 مـة فـي جـزء محـدد مـن اليـوم، علـى سـبيل عـادة منتظ ،ألطفـالل ،اجعل من عادة قراءة الكتـب بصـوت مرتفـع
المثال، عند طابور  الصباح أو عند الوجبة الخفيفة  أو في وقت المجموعة الصغيرة أو قبل أو بعـد القيلولـة 

 .وبناء على طلب احدهم عند وقت العمل أو في الوقت الخارجي

 هم البعض قـدر اإلمكـان، عندما تقرأ القصص لألطفال أو الكتب األخرى، شجعهم على االجتماع قرب بعض
ــالقرب منــك وان كتفــك ،  بجانــبمثــل علــى حضــنك أو  حيــث يفضــل األطفــال أن يجلســوا فــي مكــان حمــيم ب

 .يتمكنوا من لمس الكتاب ومشاهدة الصور

 أو  إليـكالطفل موضع التركيـز فقـد يقـف بعيـدا يسـتمع  إلىراعي وانتبه  ،عندما تقرأ لألطفال :في وقت العمل
 .موضع ترحيب وأشعره بأنهن اهتمامك ورغبتك في أن ينضم إليكم يراقبك، عبر له ع

 خطـط لوقـت مجموعـة صـغيرة حـول الكتـب وراعـي أن تكـون  :في وقت المجموعة الصغيرة، قـراءة القصـص
الكتب التي تختارها لهذا النشاط سهلة االستخدام وممتعة، على سبيل المثال، قـد تبعثـر مجموعـة مـن الكتـب 

تتجـــول بـــين  ،وتطلـــب مـــن كـــل طفـــل أن يختـــار كتابـــا، وبعـــد أن يختـــاروا ،الطاولـــة علـــى األرض أو بجانـــب
 .األطفال وتراقب وتسمع وتشاركهم تصفحهم للكتب

 بالمقلوب ويقلب الصفحات ويتصفحه الكتابيمسك الطفل  9-المستوى ق 

مقلوب ويتصـفحونه ، حيـث يمسـكون بكتـاب مـا بـال2سوف تمكنك هذه االستراتيجيات مـن دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
 .ويشاهدون الصور

 الكتـب التـي يختارهـا  أنـواعراقـب . فل موضع التركيـز كيـف يمسـك بالكتـاب وينظـر إليـهراقب واستمع إلى الط
على سبيل المثال، هل يختـار كتـب ذات غـالف قاسـي؟ أو كتـب . نه من السهل تصفحها واستكشافهاويجد أ

 مليئة بالصور؟ أو كتب صغيرة الحجم ؟

 متنوعة، مثل الكتب ذات الغالف القاسي أو الكتب ذات الغالف الورقي، أو  إشكالغرفة  بكتب ذات جهز ال
 .لمرحلة ما قبل المدرسةمجالت 

 أثنــاء قراءتــك بصــوت مرتفــع لــه، اطلــب منــه أن يمســك  ،عنــدما يجلــس الطفــل موضــع التركيــز علــى حضــنك
 .بنفسكالكتاب بيديه وشجعه على قلب الصفحات بدل من أن تفعل ذلك 

 اجلس بالقرب من الطفل المعني حين يمسك الكتاب وينظر إليه 

 لألطفال كتبا ودعهم يختارون إحداها ليطلعوا عليه قبل القيلولة مقد 

 يطلب الطفل من شخصا آخر أن يقرأ له كتاب ما 0 –المستوى ق 
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 .لهم تقرأأن  ك، حين يطلبون من3سوف تساعدك  هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

  الكتــب أو  بإحضــارراقـب واســتمع إلـى األطفــال والــى نـوع القصــص التـي يطلبهــا الطفــل موضـع التركيــز وقـم
 .القصص التي يطلبها في معظم األوقات

  الخفيفـة وفـي وقـت المجموعـة الصـغيرة وقبـل أو  عند تحية الصـباح وفـي أوقـات الوجبـاتفي وقت العمل و
 .التي يطلبها الطفل موضع التركيز الكتباقرأ : ، قراءة القصصالخارجيبعد وقت القيلولة وفي الوقت 

  علـى سـبيل المثـال، أوعيـة طعـام وأصـدقائهجهز الغرفة الصفية بمواد مطبوعة، تهم الطفل موضع التركيـز ،
فارغة ومجالت وكتيبات ودليل الهاتف ورسـومات بيانيـة وصـور مـن البرنـامج اليـومي ورسـومات عـن الكـالم 

شارات وملصقات  .وعلب عليها كلمات مطبوعة وصناديقمرور للعب وقوائم  وا 

  في زاوية الفن أو زاوية الكتابة بحيث يتمكن الطفل المعني من صناعة كتابه أو  المطبوعةضع بعض المواد
 .الخاصة إشارته

صـور التـي عند النظـر إلـى الصـور فـي الكتـب، يسـتنتج الطفـل القصـة أو يبتكـر قصـة متعلقـة بال 8 –المستوى ق 
 يشاهدها في الكتب

، حيــث يبتكــرون ويخبــرون ويســتنتجون  قصــص 4ســوف تمكنــك هــذه االســتراتيجيات مــن دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .متعلقة بالصور التي يشاهدونها في الكتب

  بما في ذلك الكتب المصورة الخالية مـن الكلمـات المطبوعـة مثـل  المصورةجهز زاوية الكتب بمختلف الكتب
 ."الجائع أو األسد الحزين أو عدنان والبطة األرنب" كتب 

  راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز عندما يطالع الصور فـي الكتـب ويخبـرك جـزء مـن القصـة أو يبتكـر
 أو كتب جديدة؟ أو كليهما؟ كتب مصورة متماثلة ؟" يقرأ "هل . قصة عن ما شاهده في الصور

 عن ماذا حدث فـي القصـة أو مـاذا سـيحدث برأيـه،  واسأله، وأخرى فينة  توقف بين ،عندما تقرأ للطفل المعني
 " هل تخبرني ماذا حصل؟! ا حدث لألرنب عندما ظهر له األسدانتظر، لقد نسيت ماذ: " قد تقول 

 الصور بعد مشاهدةوي لك القصة ير المعني، اطلب منه أن  لعندما تقرأ للطف. 

  اختر كتابا مصورا بدون كتابة واطلب مـن الطفـل أن : الصغيرةالخفيفة أو وقت المجموعة  الوجباتفي وقت
 .يقرأ لك القصة من خالل مشاهدة الصور
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 قــدم لألطفــال مجموعــة مــن الحيوانــات المحشــية والكتـــب : فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، قــراءة القصـــص
طلـب مـنهم أن المصورة بدون كتابة، واطلب من األطفال أن يختاروا حيوان محشو مـا وكتـاب مـا، ومـن ثـم ا

 .للحيوان المحشو الذي اختاروه الكتاب الذي اختاروه يقرؤوا

  التـي تـدور حـول القصـة بطريقـة متأنيـة  وأسـئلتهعبر للطفل موضع التركيز عن اهتمامـك بتعليقاتـه ومراقباتـه
مثل اسمي علي : " حرامي، قد يقول الطفل  واألربعينعلى سبيل المثال، عند قراءة قصة علي بابا . وممتعة

 .".هذا صحيح أنت اسمك علي مثل اسم بطل القصة" تجيب " علي بابا 

 علـى سـبيل المثـال، إذا  سؤال،عن صورة ما في الكتاب، رد عليه ب عندما يسأل الطفل موضع التركيز سؤال
 حسـنا، أنـه بنـي ولـه ذيـل، مـا هـذا" أو " امم، ما هـذا ؟" قد تجيب " ما هذا؟: " قائال  الصور وسأل  إلى أشار
 ."برأيك؟

 يشير الطفل إلى بعض الكلمات في الكتب أو يتبع السطور في نص ما أثناء قراء ة القصص 8 –المستوى ق  

، حيث يشـيرون إلـى كلمـات معينـة أو سـطر مـا 5سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .في قصة أو نص

  مشـاهدة الكتـب أو السـطور فـي نـص مـا، هـل يميـز الكلمـات راقب واستمع إلـى الطفـل موضـع التركيـز أثنـاء
المطبوعة؟ وهل يتابعها بعينيه؟  هل يحدق بها من وقت إلى آخر؟ هـل يميـز بـين الكتـب التـي تحتـوي علـى 

 صور وكتابة؟ أو صور بدون كتابة؟ أو كتابة بدون صور؟

 وجـود الـنص بـين الصـور  في زاوية الكتب، اجلب كتب متنوعة النصوص وحجم الطباعة وتختلف من حيث
 .أو كتب بدون نص مكتوب أو بدون صور أو الصور على صفحة والكتابة على الصفحة المقابلة

 علـق بإيجـاز علـى الطباعـة وعلـى الكـالم المكتـوب فـي عندما تقرأ كتاب مألوف لدى الطفل موضع التركيز ،
هــل تالحـظ أن كافــة " أو " الكلمـاتالـذي كتبــت فيـه هــذه  األســودانظـر إلــى الحبـر : " كـأن تقــول آمــاكنعـدة 

هـل الحظـت أن هـذه الصـفحة ال يوجـد بهـا " أو " أسـفل الصـفحةفي هذا الكتاب هـي فـي  المطبوعةالكلمات 
 "كتابة؟

 قـف " كلمـة امك، على سبيل المثال قـد يالحـظ استمع إلى مالحظات الطفل حول النص وعبر له عن اهتم "
الصور مطبوعة علـى صـفحة والكتابـة علـى الصـفحة المقابلـة مطبوعة بخط كبير وفي وسط الصفحة أو أن 

 .تحتوي على كلمات صغيرة في الزاوية ،طبوعة في الكتابالرسالة المأو أن 

  جهـــز زاويـــة الكتـــب بمجموعـــة كتـــب مليئـــة بالنصـــوص المطبوعـــة بأحجـــام مختلفـــة مـــن الطباعـــة و الصـــور
 .والنصوص المتقابلة في الصفحات
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 وضع التركيز عندما يشير بيديـه إلـى الكلمـات التـي بعرفهـا فـي كتـاب مـا أو كيـف راقب واستمع إلى الطفل م
وعندما يفعل ذلك، أو عندما يقرأ منفردا أو عندما يروي قصة . يمرر إصبعه على السطور وهو يروي القصة

 .أثناء لعب األدوار ل آخر أو لراشد أو إلى حيوان محشولطف

  أثنـاء وقـت العمـل أو فـي أي وقـت آخـر مـن اليـوم، راقـب كيـف يشـير عندما تشاهد الطفـل المعنـي يقـرأ كتابـا
 ".القراءة"  أثناءإلى النص  بإصبعه

 بإصـبعكناهـد، أرى انـك تشـيرين : " ما يفعله الطفل موضع التركيز، على سبيل المثال، قـد تقـول ىعلق عل 
 "."كعك للبيع" إلى الكلمات أثناء قراءة 

 ل عندما يرغبون بسماع قصة بصوت مرتفعقم بإحالة الطفل المعني إلى األطفا. 

 وأصواتهااستخدام أسماء األحرف  كالبند 
 يقول الطفل أو يغني بعض األحرف 8- كالمستوى 

 .األحرف، عندما يذكرون ويغنون أسماء 1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 ــدما يغنــ ــة مــع راقــب واســتمع إلــى الطفــل موضــع التركيــز عن ــة األحــرف األبجدي وقــت  خــالل اآلخــريني أغني
 ،ما يفعله، على سبيل المثال، عندما يتوقف عن الغناء ىشاركه وعلق عل. المجموعة، أو عندما يغني لوحد

 .!"رنا، كنت تغنين أغنية أ ب ت: " قد تقول

 غنية األحرف األبجديةاحتفظ بتسجيل أل. 

  على سبيل . تسمعه ، علق على ماالصفحرف األبجدية في يغني بعض من األ المعنيعندما تسمع الطفل
 : ، قد تقولالمثال

 "ب و ب و ب و ب و( " يحفر الرمل: ) الطفل

 ."ب و ب و ب و ،أنت تغني بعض األحرف أثناء حفر الرمل: " أنت

 .ألحرفه لبعض اتعاأو مشاهدته أو طباعته أو صن إمساكهيسمي الطفل حرفين أو ثالثة أثناء   9 – كالمستوى 

 .، عندما يسمون األحرف عند مشاهدتها1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

  وكتـب  أحجيـةو أحـرف ثالثيـة األبعـاد و أحـرف علـى شـكل  قوالـبجهز غرفتـك الصـفية بـأحرف علـى شـكل
غليــف ومجــالت علــب الطعــام الفارغــة وعلــب ت) مثــل قصصــية عــن األحــرف ومــواد مطبــوع عليهــا كلمــات 
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فرصــة رؤيــة الحــرف ضــمن ســياق كلمــة  ألحــرف بحيــث يتـاح للطفــل كبيــرةوصــور ( طبــاع قــوائمومنشـورات و 
 .له ، وعندما يقرأ شخص أخروتصفح الكتبذات معنى أثناء لعبه واكتشافه 

 األحـاجي وحروف األحرف البالستيكية والخشبية قوالبراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز حين يلعب ب 
 .واألحرف المطبوعة

  مــن  ىأثنــاء مرحلــة مــا قبــل المدرســة هــي األحــرف األولــ األطفــالالحــروف التــي يميزهــا  أوائــلحيــث أن مــن
مجموعته في الصف ملصقات بأسمائهم وتحمل صورة الطفل أو غرض  وأطفال، قدم للطفل المعني أسمائهم

ل علــى خــزائنهم الشخصــية أو واســتخدم هــذه الملصــقات لكــي يضــعها األطفــا. شخصــي مطبــوع عليــه اســمه
 .وما إلى ذلك ،أو أعمالهم الفنية أو على برنامج عملهم أكوابهم

  قدم للطفل موضـع التركيـز ومجموعتـه حقيبـة أو سـلة   :الصغيرة، أحرف ثالثية األبعاد المجموعةفي أوقات
أو يتحـدث  ينظمهـاأو من أحرف ثالثية األبعـاد ليضـعها فـي الخـارج أو يمسـكها أو يبنـي بهـا شـيئا أو يرتبهـا 

كـل  ،راقـب واسـتمع وتحـدث مـع األطفـال. واطلب مـن األطفـال أن يعملـوا علـى األحـرف الخاصـة بهـم. عنها
واكتب مالحظات عن األحرف التي يسـتخدموها واسـتخدم األحـرف بنفسـك فـي  ،، حول ما يفعلونهحديعلى 

 .جزء من الحديث

 وأثناء قراءتك، اشر إلـى األحـرف  .ور أحرف لألطفالاقرأ كتاب يشتمل على ص: عند وقت الوجبة الخفيفة .
أحرف، اشر إلى الحرف التالي وتوقف لبرهة بحيث تعطي لألطفال فرصـة تسـميته والتعـرف  ةوبعد قراءة عد
 .إلى صورته

 في كلمة ينظر إليها أو يكتبها أو يطبعهاصوت حرف  يقلد الطفل 0 – كالمستوى 

 .، يحث يقلد الطفل صوت حرف3دعم األطفال عند المستوى  سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على

  مـا هـي هـذه الكلمـة؟:  " قـائال   كتب الطفل سلسلة من األحرف ويسـألكاليوم، عندما يفي وقت العمل وأثناء "
: " وسـألك" بسـتوك" علـى سـبيل المثـال، إذا كتـب الطفـل . كما كتبت والفظ صوت كل حـرف" الكلمة" الفظ 

 .!"هذه الكلمة تبدو مثل ب س ت و ك: " قد تجيب" كلمة؟ماذا تعني هذه ال

 علـق علـى الصـوت األطفـال أمـامتبدأ بتناوله وعندما . قدم أحرف على شكل طعام في وقت الوجبة الخفيفة ،
وعنـدما ( دا) أكـل الحـرف الـذي صـوته أنـا : " وقـد تقـول ،تأكـل حـرف د على سبيل المثال، قـد. الذي يمثله
فمـا هـو الحـرف الـذي ( سـا)الحـرف الـذي صـوته  أكـلاعتقـد إنـي سـوف : " ، قـد تقـولالطفل الفكـرة يستوعب
 "؟(سا)صوته 

 أو أكثر مع الوقت حروف 86يسمي الطفل  8 – كالمستوى 



80 

 

أو أكثـر عنـد  حـروف 12، حيـث يسـمي الطفـل 4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المسـتوى 
 .مشاهدتها

  ــال عــدة ــلأ ليمســكوها فحــرو قــدم لألطف ــة و ليشــاهدوها، مث أو القصــص أو الرســائل  كتــب األحــرف األبجدي
أو على  قوالبعلى شكل  حروفمغناطيسية أو حروف  من البالستيك أو من الخشب أوحروف الصفية أو 

 .مربعاتشكل 

 قدم لألطفال مجموعة أحرف لكي يرتبوها أو ينسقوها :في وقت المجموعة الصغيرة. 

 د لكي يصنعوا أحرف ثالثية األبعاد خاصة بهمقدم لألطفال موا. 

 كتاب أو عنـد صـنعها أو عنـد اإلمسـاك بهـا  في ،استمع وتابع األحرف التي يميزها األطفال عند النظر إليها
 .أو عندما يكتبون أسمائهم أو الرسائل الصفية أو البطاقات وما إلى ذلك

 بيــد انــدريا" تعلــم األحــرف مــع أســماء األطفــال " ترونيــة مثــل ، اطلــع علــى المواقــع االليكاألفكــارجــل المزيــد مــن ومــن أ
 ديبرون باريك وماري هومان، وهو متوفر على الموقع االليكتروني لهاي سكوب

www.Highscope.org/welcome.asp 

 ت األول منهايلفظ الطفل كلمة ويحدد الحرف أو الصو  8 – كالمستوى 

، حيــث يحــدد الطفــل الحــرف أو الصــوت فــي 5ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .بداية الكلمة

  مهمـة ألداءراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز عندما يكتب اسمه، أثناء العمل أو عندما يسـجل اسـمه 
ويسـميه  همة هامة بالنسبة له، غالبا ما يـذكر الحـرف األول منـكل (اسمه)وبما أن . رسالة أو بطاقةكتابة أو 
 .!"هذا حرف الجيم أي جمال: " قائال  

 راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز عندما يكتب اسـمه أو الرسـائل الصـفية أو البطاقـات ومـا إلـى ذلـك .
علــى ســبيل . تــهل كتابعلــق علــى الصــوت الــذي يحــاو . باســمه يــذكر صــوت الحــرف الخــاص تســمعهوعنــدما 

أول حرف ع هـو لكلمـة عيـد وثـاني حـرف س هـو  ": قد تقول( عيد سعيد)وقراءها ( ع س)المثال، إذا كتب 
 .".لكلمة سعيد

 القراءة لالبند 

 واحدا شيئايستخدم الطفل الكلمة ذاتها ليشير إلى أكثر من  1- لالمستوى 

http://www.highscope.org/welcome.asp
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، حيــث يعممــون مــا يعرفونــه باســتخدام كلمــة 1ى ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتو 
 .أشياء متشابهة لعدةواحدة 

  ــاء وقــت العمــل، وقــت المجموعــة الصــغيرة وفــي الوقــت قــدم للطفــل موضــع التركيــز مجموعــة : الخــارجيأثن
 .ويكتشفهايلعب بها  اجلمتنوعة من المواد في كل مجال من اهتماماته من 

  عبــر لـه عــن تفهمـك لمســألة تعميمــه . يعمــل ويتحـدث عــن مـا يفعلــهراقـب واســتمع إلـى الطفــل المعنـي عنــدما
 :على سبيل المثال. الستخدام الكلمات

 !"غزال: " يشير إلى صورة حيوان الرنة ويقول : " الطفل

ــة ! نــف حــاد و قــرون مثــل حيــوان الرنــةأرجــل طويلــة وأحســنا، لــدى هــذا الحيــوان : " أنــت  لكــن قرونــه ملتوي
 .."سميه غزالإلى الخلف لذلك ن ومتجهة

 حيـث يتعرفـون علــى  .ن لتجمـع الطيـور، علــى سـبيل المثـالخـذ األطفـال فـي رحلـة إلـى ملجــأ الكـالب أو مكـا
 .الكالب المختلفة والعصافير ويسمعون أسماء الكالب والطيور المختلفة أنواع

 الطفل ما تمثله صوره أو شيء ما يذكر 9 – لالمستوى 

 .ون الصور والرموزر ، حيث يفس2دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على 

 ألطفـال فـي برنامجــكاعلـى سـبيل المثـال، صـور . قـدم لألطفـال صـور ولوحـات لينظـروا إليهـا ويمسـكوا بهــا، 
طة وقـم  الطفل أو في البوم الصور، وقدم للطفـل آلـة تصـوير بسـيأن تكون الصور في متناول واحرص على 

بـالحجم الكبيـر أو بحجـم ) الغرفـة الصـفية  أنحـاءالصور في كافـة  وقم بتعليقها، قطبطباعة الصور التي يلت
لصــاقهاالمجــالت والصــحف التــي يســتطيعون قصــها  أنــواع، وقــدم لألطفــال مختلــف (البطاقــات البريديــة فــي  وا 

 .زاوية الفن

  لألطفال أدوات تلوين ورسم ومواد لصنع لوحات خاصة بهمقدم. 

 لتركيز عندما ينظر إلى الصور واللوحات، تحدث معه عن ما يراه وعـن مـا تمثلـه استمع إلى الطفل موضع ا
 .الصور واللوحات

 كل طفل في مجموعة الطفل المعني مجموعة من صور  أعط :في وقت المجموعة الصغيرة، بطاقات بريدية
. شـاهدوهن مـا قصـة عـ يسـردواثـم اطلـب مـنهم أن يتحـدثوا عنهـا أو . أو بطاقـات بريديـة/ لبطاقات بريديـة و 

 .بين األطفال واستمع إلى ما يقولونه لبعضهم البعض حول الصور والبطاقات تجول

 يبدي  الطفل انتباها إلى الطباعة 8 – لالمستوى 
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، حيـــث ينتبهـــون إلـــى الكلمـــات 3ســـوف تســـاعدك علـــى هـــذه االســـتراتيجيات علـــى دعـــم األطفـــال عنـــد المســـتوى 
 .المطبوعة في الكتب وفي ما حولهم

 الصـفية، تـدور حـول مجـال اهتمـام الطفـل موضـع التركيـز  الغرفةخزون من المواد المطبوعة في ضع م
لتســـوق واألطفــال اآلخــرون مثــل الكتــب والصــناديق الفارغــة والخــرائط وعلــب الطعــام الفارغــة وأكيــاس ا

وكتيبـات اسـتخدام اآلالت والصـحف والمجـالت والملصـقات  الطعـام قـوائموالوصوالت وكتب الوصفات و 
وكتيبات السفر وبطاقات الزيارة ولوحات مفاتيح ورسائل بريد قديمة وأوراق اللعب والتسـجيالت الصـوتية 

 .واألقراص المدموجة وما إلى ذلك

  المواد المطبوعة والحظواتجول مع األطفال في الخارج وفي الجوار وأثناء الرحالت الميدانية. 

 وبعد تحميضـها . األطفال يقرأهافتات واللوحات التي وأثناء الجوالت في الجوار، التقط بعض الصور لال
واســتمر  "اقراءتهــ" و أجــل االطــالع عليهــا البــوم الصــور أو ملــف لألطفــال مــن أ وطباعتهــا، ضــعها فــي
ضافتهاالصور التي يتعرف عليها األطفال طوال العام في التقاط   اإلشـارات، بما فـي ذلـك األلبومإلى  وا 

 .اللعبالتي يصنعها األطفال أثناء 

 على سبيل المثالاستمع واقر بوعي الطفل موضع التركيز للكلمات المطبوعة ،: 

 .!"يوجد هنا كتابة! انظر : " الطفل

احتــرس، قابــل : ، يوجــد كتابــة علــى الصــندوق لكــي نعلــم مــاذا يوجــد بداخلــه، قــد كتــب "حســنا: " أنــت
 .."للكسر

 ."قابل للكسر؟: " الطفل 

 .."مكن أن يكسر بسهولة مثل الزجاجتعني أن ي للكسرقابل : " أنت

 

 يميز الطفل الكلمة المطبوعة 8- لالمستوى 

، عنـــدما يميــزون الكلمـــات المطبوعـــة 4ســوف تســـاعدك علــى هـــذه االســـتراتيجيات علــى دعـــم األطفـــال عنــد المســـتوى 
 .المألوفة

 شـير دمها وعندما يز عندما يتصفح الكتب ويستخراقب واستمع إلى الكلمات التي يميزها الطفل موضع التركي
 .الكلمات المطبوعة أثناء اللعب أو الكتابة إلى
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  عندما تقرأ للطفل وتلعـب وتتفاعـل معـه طـوال اليـوم، احـتفظ بالكلمـات المكتوبـة التـي يميزهـا، عـادة مـا تكـون
ة مثــل أو أنــا أو توقــف أو مرحبــا والماركــات والعالمــات التجاريــة المعروفــ بابــاأو  مامــاكلمــات مثــل اســمه أو 

فقـد يميـز ويتعـرف علـى كلمـة مطبوعـة أو يجمـع األحـرف البالسـتيكية . ماركات األحذية والمخازن واألطعمة
 .ليكتب اسمه

 علـى سـبيل المثـال، عنـدما تقـرأ . عندما يميز الطفل كلمة مطبوعـة، عبـر عـن تقـديرك لقدرتـه علـى فعـل ذلـك
"  هـذه تعبـر عـن الـثلج،: " ويقـول " ثلـج" يشير الطفل إلى كلمـة " جون برمنغهامهل تفضل أن تكون " كتاب 

نعم هذا ثلج والرجل في الصورة يجرف الـثلج بعيـدا والكلمـة المطبوعـة بجانـب الصـورة تشـير : " قائال  وتجيب 
 .. "إلى كلمة ثلج

 يقرأ الطفل بصوت مرتفع جملة بسيطة أو جملة 8 – لالمستوى 

) ، حيـث يميـزون العبـارات المألوفـة مثـل 5د المسـتوى سوف تساعدك على هذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال عنـ
 (.أحب ماما ) وجمل مثل ( للبيع

  راقب واستمع إلى عبارات وجمل الطفل موضع التركيز، عنـدما يتعـرف عليهـا فـي الكتـب ويسـتخدمها ويشـير
 .إليها مطبوعة أثناء اللعب والكتابة

  ،احــتفظ بالعبــارات والجمــل المكتوبــة والتــي يميزهــا أثنــاء لعبــك وتفاعلــك وقراءتــك للطفــل المعنــي خــالل اليــوم
. حبك، رباب تحـب باسـم، قـف وتسـوق ماما، أ أحبالطفل عند قراءتها، وغالبا ما تكون هذه العبارات  مثل، 

 .قد يتعرف عليها  ككلمات مطبوعة أو يكتبها بنفسه

  تقرأ هـذه : " المثال، قد تقول على سبيل . أو جملة، عبر عن تقديرك لقدرته عبارةعندما يتعرف الطفل ويقرأ
 .!"ماما، بنفس الطريقة التي قرأتها أحب ،الجملة

  قم بإحالة بعض األطفال إلى الطفل المعني عنـدما يريـدون معرفـة مـا تمثلـه كلمـة أو عبـارة أو جملـة، عنـدما
 .تعلم انه قادر على قراءتها لهم

 ومن ثم اسأله إذا . ي كلمة بكلمة كما يقولهامن وقت إلى آخر أثناء وقت التخطيط، اكتب خطة الطفل المعن
والحظ الكلمات أو . كلمات ال يتذكرها أو ال يعرفها بأنك سوف تقرأ وأحطه علما  . كان يريد منك أن تقرأها له

 .العبارات أو الجمل التي يعرفها أو يميزها

  علـى سـبيل المثـال، . حيةالرسـالة الصـبا إلىأضف بعض الكلمات أو العبارات أو الجمل التي يعرفها الطفل
العبـارة  أيضـاوقـد تكتـب !" نرحب بوالدة ميسـاء اليـوم" إذا كانت والدة الطفل ستزور المدرسة اليوم، قد تكتب 

 .الصور يقرؤون األطفال الذين  أولئكذاتها ضمن صورة من اجل 
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 الكتابة 8 – مالبند 

 لتي تشبه األحرفواألشكال ا والخربشةيكتب الطفل باستخدام الصور  8- مالمستوى 

، عنـدما يصـور ويكتـب ويخـربش ويرسـم أشـكال 1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المسـتوى 
 .تشبه الحروف

  ضــع مخزونــا بحيــث يــتمكن الطفــل موضــع التركيــز مــن الحصــول يوميــا علــى رســومات ولوحــات ومــواد مثــل
واأللـــوان والـــورق األبـــيض مـــن كافـــة  والفراشـــيباشـــير أقـــالم الرصـــاص وأقـــالم التخطـــيط وأقـــالم التلـــوين والط

 .المقاييس والورق المقوى 

 رسائله" يقرأ"ركيز حين يقلد كتابة الراشدين وراقب واستمع إلى الطفل موضع الت. 

  ضافاتهمتقبل كتاباتهم  ،يته عند األطفالمالحظاتك حول ما سمعته أو رأ بإيجازعندما تكتب . إلى كتابتك وا 
الــذي صــنعه الطفــل المعنــي فــي زاويــة  قوالــبحظــة مــوجزة عــن هيكــل الال، عنــدما تكتــب مالســبيل المثــعلــى 

ومن ثم اقرأ . بشات الملتوية إلى ورقتكر أضف بعض الخ" كتب شيئا أيضا،ء، سوف أهنا" ، قد يقول قوالبال
 .كتاباتهم يقرؤون مالحظاتك الكاملة ودع األطفال 

  علـى سـبيل المثـال، قـد يحتـاج . بشة ضمن سياق لعبـه التظـاهري ادعم وعزز مشاركة الطفل بالكتابة أو الخر
ـــواتير  إشـــاراتإلـــى كتابـــة عالمـــات أو  أو قـــوائم الطعـــام أو قائمـــة التســـوق أو قائمـــة االنتظـــار والمواعيـــد والف

وبصـفتك عضـو فـي فريـق اللعـب التظـاهري، قـد تطلـب شـيئا . والتذاكر والرسائل والتقارير والوصفات الطبيـة
أو قــد "( بقــدمي المكســورة؟الخاصــة أيهــا الطبيــب، هــل تكتــب لــي تعليمــات العنايــة )" ابــة مثــل يحتــاج إلــى كت

 .تطلب من النادل قراءة قائمة الطعام التي حضرها

 اطلــب مــن مجموعــة الطفــل المعنــي أن يصــنعوا بطاقــات  :فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، كتابــة البطاقــات
. المــيالد أو بطاقــات الشــكر أو بطاقــات الترحيــب أعيــادت مثــل بطاقـا ،دعــت الحاجــةلمناسـبات متعــددة كلمــا 

 ومـا ت،وشجع األطفال على كتابة ما يرونه مناسبا مثل رسوم أو خطوط ملتفة أو خطـوط متقاطعـة وخربشـا
 .واطلب منهم أن يكملوا بطاقاتهم ويقرؤوها لك. إلى ذلك

  ـــل  تســـنحعنـــدما ـــة قائمـــة المتبـــرعين باألعمـــال مث دوار الوجبـــات الخفيفـــة أو ترتيـــب أأعمـــال ) الفرصـــة لكتاب
، اطلــب مــن األطفــال كتابــة أســمائهم فــي القائمــة أينمــا أرادوا (علــى القيثــارة مال آلــة التصــوير أو العــزفاســتع

 .ألنه مهما كانت كتابة الطفل سوف يميز كتابته في القائمة. وكيفما استطاعوا

 ليشكل حرف ما العيدان،أو  واألسالكيستخدم الطفل المعجون  9- مالمستوى 

 .، حيث يشكلون أحرف ثالثية األبعاد2سوف تساعدك على هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 



85 

 

  أو الــورق المقـــوى أو  مــن البالســـتيك أو الخشــب أو األســالك ،ميــاثالثيـــة األبعــاد يو  حــروفتأكــد مــن تــوفر
علـى . ي يمسـكها األطفـال ويلعبـون بهـا باالسـمشر إلى األحـرف التـأ. الرملية أو القشات األحجارالمعدن أو 

 ( ! "ب ) ـ مريم، لقد رتبت كامل أحرف ال: " سبيل المثال، قد تقول

 بعثر أحرف ثالثية األبعاد في منطقة لعب الطفل  :صنع أحرف ثالثية األبعاد وقت المجموعة الصغيرة، في
كل طفل عجين أو معجـون واطلـب منـه  أعطموضع التركيز ومجموعته بحيث يرونها ويلعبون بها، ومن ثم 

وعندما يبـدأ األطفـال العمـل بـالمعجون ويصـنعون أحـرف أو . أن يستخدم المعجون أو العجين ليشكل أحرف
وال حـظ أن . يطبعون عليه أحرف من ثالثة إبعاد، راقب واستمع وتحدث مع كل طفل منفـردا حـول مـا يفعلـه

 .بتشكيل أحرف أسمائهم يبدؤون األطفال 

 أو األنابيــب الورقيــة أو الرمــل بــدل المعجــون أو  األســالكت المجموعــة الصــغيرة الســابق باســتخدام وقــ كــرر
 .العجين

 أو أكثر واضحين يكتب الطفل حرفين 0 – مالمستوى 

، حيــث يكتبــون أحـــرف بمــا فــي ذلـــك 3ســوف تســاعدك علــى هـــذه االســتراتيجيات علــى دعـــم األطفــال عنــد المســـتوى 
 .أسمائهم

 الطفل موضع التركيز حين يجرب كتابة األحرف ويضعها بجانب بعض ليكتب اسمه راقب واستمع إلى. 

 على سبيل المثال، . تحدث مع الطفل حول األحرف التي كتبها أثناء وقت العمل وفي أوقات أخرى من اليوم
شـكرا لـك يـا تـامر، أرى انـك كتبـت علـى : " ، قـد تقـول(ت)فإذا قدم لك مغلف وقـد خـربش عليـه عـدة أحـرف 

قـد يجيـب مشـيرا إلـى و ( " ت)وهنـا أيضـا ( ت)هنـا حـرف  أجـد" أو ( ت)لمغلف الخـاص بـي وكتبـت حـرف ا
 (.ت)من  حرف أو حرفين أخرىين

 يكتب الطفل سلسلة من األحرف ويقرأها أو يطلب من احد آخر أن يقرأها له 8- مالمستوى 

سلسـلة مـن األحـرف  الطفـلحـين يكتـب  ،4سوف تساعدك على هذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال عنـد المسـتوى 
 .ويطلب منك قراءتها

  األرجـحوعلـى . بكتابة األحرف، يمـرون بمرحلـة ربـط أحـرف مـع بعـض بشـكل عشـوائي األطفالعندما يبدأ ،
كتابتهـا وربطهـا مــع الطفـل  اقــرأ سلسـلة األحـرف التـي حـاول. عـن ماهيـة الكلمـة التـي كتبوهـا يسـألونكسـوف 
 ،حـداومـن ثـم الفـظ كـل حـرف علـى ( ت، ر،س، م)لذي كتبه حرف بحرف مثـل ة اقد تجيب بتسمي, بعضها

ذا  .الفظها ككلمة واحدة!" ترسم"ذات معنى مثل كلمة الكلمة كانت  وا 
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 علــى ســبيل . الطفــل موضــع التركيــز سلســلة أحــرف ويقرأهــا لنفســه، تقبــل كتابتــه وقراءتــه للكلمــة عنــدما يكتــب
 .!"األوالدويقول ال يسمح بوجود " ال يمسح يجججد اودال" المثال،  قد يكتب 

 يكتب الطفل جملة أو عبارة من كلمتين أو أكثر 8- مالمستوى 

 .، حيث يكتبون عبارات وجمل قصيرة5سوف تساعدك على هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 كلمـة  يكتـبأن  راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز حين يجرب وضع األحرف بجانب بعضها من اجل
 .أو عبارة

 علـى سـبيل المثـال، قـد يكتـب الطفـل حرفـي ع . ترقب وتقبل واقر بأفكار الطفل واقتراحاته حول لفظ الكلمات
 4 "، أو "حبيبــي"بــدل كلمــة " حــب "أو  "مبــروك ألــف " بــدل عبــارة" أ و م " أو " عيــد ســعيد"وس بــدل عبــارة 

إال أنها تمثل فهم جيد للرابطة  ،ن هذه العبارات غير اعتيادية وعلى الرغم من أ. "إلى أمي " بدل عبارة"ماما 
عبـر لـه عـن تقـديرك لعملـه  ،"عيـد سـعيد"عبـارة  فعندما يكتـب ع وس بـدل. الذي يمثلهبين الحرف والصوت 

وحـرف س فـي كلمـة عيـد  (عـي)صـوت حسـنا ، أرى انـك كتبـت عيـد سـعيد فقـد كتبـت حـرف ع بـدل : " قائال  
 .."سعيدة في كلم( سا)صوت بدل 

 قــدم لألطفــال فــي مجموعــة الطفــل موضــع التركيــز أحــرف  :فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، كتابــة الرســائل
وأثناء عمل األطفال، تجول بينهم وتحـدث معهـم . اطلب منهم كتابة رسائلو . الصقة و طبعات حبرية وورق 

 .ضعها في ملفهيكيز و موضع التر  لطفلا يكتبهاالحظ العبارات والكلمات التي قد . عن ما يكتبونه

 إذا كان الحاسوب متوفر في غرفتك الصفية، خزن عليه بـرامج معالجـة النصـوص لمرحلـة مـا قبـل المدرسـة .
األحرف وسالسـل األحـرف والكلمـات  ث معهم عنانظر إليهم وتحد. حاول أن توفر طابعة لألطفال ،وكذلك

 .والعبارات والرسائل التي يصنعونها

 اهـب "حين يشكل األحرف مع بعضها ويصـنع عبـارات قصـيرة مثـل  موضع التركيز راقب واستمع إلى الطفل
 ."وقف يا أبي" أو ( اذهب إلى بيتك" ) بيت إلى

  على سبيل . واقر على ما كتبه، اقرأ (رسم بطاقة لصنع عالمة أو) عندما يكتب الطفل جمل كجزء من لعبه
. ويعلقهـا علـى مكعـب كبيـر( قـف يوجـد نـار" ) رقـف يجـد نـ" تقـول اآللـيالمثال، قد يكتـب الفتـة علـى رجلـه 

وعنــدما تســتدير !" يوجــد نــار ،توقــف: " الالفتــة وتقــول  وتقــرأ إلــيتــدخل إلــى مجــال لعبتــه بصــوت رجــل  ربمــا
علـى االقتـراب  أوشـكتأنا مسرور ألنك وضعت هذه الالفتة عن النـار، لقـد : " مبتعدا عن المكعب، قد تقول

 !"من النار وقد تحترق يدي
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 علـى سـبيل المثـال، قـد تكتـب . الطفل المعني يكتبهـا رأيتب جمل قصيرة على اللوح من كلمات كنت قد تاك
 إلـىكتابـة رسـائل  ىوكـذلك شـجع الطفـل المعنـي علـ. يـوم عيـد مـيالد أدم" سنوات 5أصبح عمر أدم " جملة 

 .بقية األطفال على اللوح

  فـي مجمـوعتي االسـتذكار والتخطـيط التـابع من وقت إلـى آخـر، اطلـب مـن الطفـل موضـع التركيـز واألطفـال
األطفـال أشـكال مختلفـة يسـتخدم وتوقـع أن . مـا فعلـوا فـي وقـت العمـلأن يكتبـوا أن يكتبـوا خططهـم أو  ،لهما

. خربشـة وكتابـة األحـرف والعبـارات والجمـل، منفـردة أو مجتمعـةالمن الكتابة عند أداء مهمـاتهم مثـل الرسـم و 
 .في ملفه وأحفظهوراقب ما كتبه الطفل . ما يكتبهحول  حداتحدث مع كل طفل على 
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 الرياضيات والعلوم

 ترتيب األشياء نالبند 
 يصنع الطفل مجموعة من خمسة أشياء أو أكثر 8- نالمستوى 

 .مجموعة من األشياء، عند صنع 1سوف تساعدك على هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 الغرفة الصفية بحاويات من أشياء صغيرة سهلة الحمـل والترتيـب مثـل الحجـارة المصـقولة  ملء احرص على
 .الزجاجات واألصداف أغطيةأو 

 قم بتخزين مواد في حاويات مرئية بحيث يراها األطفال ويسهل عليهم استخدامها وترتيبها. 

 ،راقب كيف يرتبها ويجمعها أثناء اكتشاف الطفل للمواد ولعبه بها. 

 والـدمى  قوالـبراقب المجموعة التي يصنعها الطفل موضـع التركيـز، علـى سـبيل المثـال، ال: عند وقت العمل
 ."فقط في السلة الثانية قوالبوالدمى في هذه السلة ووضعت ال قوالبلقد وضعت ال: " البالستيكية، قد تقول 

  خطط لوقت مجموعة صغيرة حول تجميـع المـواد بحيـث : عاتفي وقت المجموعة الصغيرة، اكتشاف المجمو
وحيوانات بالستيكية  ومعكرون ملونة و حبوب  قوالبمن ترتيب واستكشاف  يتمكن الطفل المعني ومجموعته

 .صغيرة

 قـدم لكـل طفـل مـن مجموعـة الطفـل موضـع التركيـز سـلة أو : في وقت المجموعة الصغيرة، تجميـع األشـياء
، ومــن ثــم تجــول خــارج الغرفــة ياء يضــعونها فــي األكيــاس أو الســاللبحثــوا عــن أشــواطلــب مــنهم أن ي. كــيس

 .لدقائق وبعد أن تعود، تكلم مع األطفال حول ما جمعوه

 يرتب األطفال مجموعة من األشياء ضمن مجموعات فرعية صغيرة 9- نالمستوى 
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ــوب مشــكلة ــة، ترتيــب مجموعــة حب ــة الخفيف ــى دعــم ســوف تســاعدك علــى هــذه   :فــي وقــت الوجب االســتراتيجيات عل
 .، عند تزويدهم بمجموعة مواد لكي يضعوها في مجموعات صغيرة2األطفال عند المستوى 

  مجموعــة الطفــل  إلــى( البســكويتوزبيــب ومكســرات و رقــائق  إفطــارحبــوب ) قــدم خلــيط مــن المــأكوالت مثــل
 .موضع التركيز

 علق على المجموعات . والزبيب البسكويتس و من العد ناء ترتيبهم للخليط على شكل أكوامراقب األطفال أث
 ."أرى انك وضعت كل الزبيب في كومة واحدة وباقي المواد في كومة أخرى : " قائال  المتماثلة التي صنعوها 

  ورقية لكي يعملوا على تجميع خليط الحبوب أكوابقدم لألطفال. 

 وتختلف بطرق أخرى  يجمع الطفل أشياء تتشابه بطريقة ماأثناء الترتيب،  0- نالمستوى 

سوف يقدم هذا النشاط لألطفـال عنـد المسـتوى : وقت المجموعة الصغيرة، ترتيب األشياء التي تختلف باللون والحجم
 .فرصة استخدام المواد التي يستطيعون تجميعها بأكثر من طريقة واحدة 3

 دم ثالثة دببة كبيـر ومتوسـط واستخ ،"الدببة الثالثة" قصة  اسرد لألطفال في مجموعة الطفل موضع التركيز
 .الدببة الثالثة في القصة لتمثيلوصغير 

  مختلفة األلوان واألحجام ، الدببةمليئة بقدم لكل طفل سلة. 

 ــال بالدببــة ــة لعــب األطف وتوقــع أن يرتــب بعــض  األطفــال الدببــة حســب اللــون والــبعض األخــر . راقــب طريق
 .حسب الحجم

  بالل، لقد وضعت " أو ." الصفراء ضمن صف الدببةنك وضعت رى أروان، أ: " قائال  علق على ما تشاهده
 ."الدببة الصغيرة مع بعضها

 الدببـة بمجموعـات أخـرى تختلـف بـاللون والحجـم،  ، اسـتبدل المـرةوقت المجموعـة الصـغيرة، ولكـن هـذه  كرر
 .والسيارات واألزرار قوالبمثل ال

 .أوجه التشابه ويحددبطريقة ما  متشابهة عند الترتيب، يجمع الطفل أشياء 8- نالمستوى 

حيـــث يرتبـــون المـــواد المتشـــابهة بطريقـــة مـــا  4ســـوف تســـاعدك هـــذه االســـتراتيجيات علـــى دعـــم الطفـــل عنـــد المســـتوى 
 .ويحددون أوجه التشابه

 خشبية وورقية بعدة أحجام وأشكال قوالبجهز غرفتك الصفية ب. 
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 ووضـع الطـابع الـورقي علـى . الصـق بـورق  المكعـب بإلصـاقوذلـك  قوالـباصنع طابع ورقي لكل نـوع مـن ال
 .الرفوف لكي يعرف األطفال مكان كل شكل وحجم من المربعات، على الرف

 كـان يرتـب القوالــب إذا فــي مـا  وراقـب. انتبـه إلـى الطفـل موضــع التركيـز أثنـاء تصـنيفه للقوالــب علـى الرفـوف
 .اتوفق الطابع الورقي أو يشكل نظام خاص به لتصنيف القوالب ضمن مجموع

  وانتبـه إلـى ترتيبـه للقوالـب . مختلفة أثناء وقت التنظيف وأحجامراقب الطفل المعني يضع القوالب من أشكال
لى القوالب التي ععلى سبيل المثال، هل يضع كافة . على الرفوف سواء كان حسب الحجم أو حسب الشكل

اذه قـرار وضـع قالـب مـا علـى شكل مثلث مـع بعـض أو كافـة القوالـب الصـغيرة مـع بعضـها، راقـب كيفيـة اتخـ
 .رف معين

  نك تضع القوالـب المربعـة الصـغيرة بجانـب القوالـب الصـغيرة األخـرى الحظت أ: " قائال  علق على ما يفعله ".
 .المنفردة على رفوف معينة القوالباستمع إلى أي تفسير قد يقدمه لك حول وضع 

 .أو المجموعات يحدد الطفل وجهي تشابه أو أكثر بين األشياء 8- نالمستوى 

سـوف  :ترتيـب األشـخاص ،."عروسـتي أيـن"  لعبـة بنشـاط جديـد، قبـل البـدء لعبـة انتقاليـةوقت المجموعـة الكبيـرة، 
استنادا إلى سمتين من  األشخاصحيث يالحظون ويجمعون  ،5يساعدك هذا النشاط على دعم األطفال عند المستوى 

 .خصائصهم أو سماتهم

 أن ينظـروا احــدهم إلـى األخــر  األطفــال، اطلـب مـن أو أثنــاء الوقـت االنتقــالي أثنـاء وقـت المجموعــة الصـغيرة
علــى  .األشــياء علــى األشــخاص ولــيس علــى تعتمــدنهــا أإال "  عروســتي؟ أيــنلعبــة  "كيفيــة لعــب ويشــرحون، 

 يســتجيبوقــد " مــا همــا يــا تــرى؟. الحظــت شــيئين متشــابهين عنــد جهــاد ونــاجي: " ســبيل المثــال، قــد تقــول
ســنوات  أربــعأن كليهمــا عمرهمــا  قصــير أوكليهمــا لــون شــعره بنــي وان كليهمــا يرتــديان بنطلــون  أن األطفــال

 .وكليهما شعرهما مجعد

 اطلب من األطفال أن يختاروا أطفال آخرين ممكن أن ينضموا إلى مجموعة جهاد وناجي. 

 األنماطتحديد  هـالبند 

 احد تلو األخراألطفال ضمن صف واحد ثالثة أشياء و  يصف 8 – هـالمستوى 

ويصـفون ثالثـة أشـياء  ويلعبـون حيث يكتشفون  ،1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .ضمن صف واحدأو أكثر 

 ية بمواد متنوعة ممتعة لألطفال لكي يكتشفوا ويلعبوا ويصفواجهز الغرفة الصف*. 
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 ســتواه الجســدي حيــث يكتشــف ويلعــب ويصــفانضــم إلــى الطفــل موضــع التركيــز عنــد م: عنــد وقــت العمــل 
 .استخدم المواد بنفسك بطريقة مشابهة لما يفعله. دالمو ا

 قـد وضـعت كافـة سـيارات : " علـى سـبيل المثـال، قـد تقـول. علق على ما يفعلـه الطفـل بـبعض أو كافـة لمـواد
ق األطبـا لقـد شـكلت صـفا مـن األطبـاق الحمـراء الدائريـة وصـف آخـر مـن" أو ! " السباق ضمن صـف واحـد

 .!"صفا من النقط الحمراء على هامش الورقة البيضاء  قد رسمت" أو ." الصفراء المربعة

 التـي رأيتـه يصـفها أثنـاء وقـت العمـل الشـيءعلق على ما يفعله الطفل أو اسـأله عـن : عند وقت االستذكار .
ليلى، ماذا كنت " أو !" لبجمانة، لقد صنعت صفا من القوالب في زاوية القوا: " على سبيل المثال، قد تقول

 ."صفراء؟تفعلين مع العناكب ال

من تعليم األطفال الصغار بيد ماري هومان وديفيد ب  11من أجل االطالع على قائمة بهذه المواد انظر الفصل 
 ويكارت، المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب

www.highscope.org/welcome.asp 

 ل أربعة أشياء أو أكثر ضمن سلسلة متكررةيرتب الطف 9- هـالمستوى 

، حيــث يرتبــون أربعــة أشــياء أو أكثــر ضــمن 2ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .سلسلة متكررة أو نمط

 راقــب واســتمع إلــى الطفــل موضــع التركيــز حــين يعمــل مــع المــواد ويصــفها ضــمن نمــط أو  :وقــت العمــل فــي
 –حصـان كلـب  –قطة  –سمر، لقد صنعت نمط من الحيوانات كلب : " لق على ما يفعلهع. سلسلة متكررة

أرى " أو " .x –خـط  –نقطـة  -خط-x –خط  -نقطة –نمط من خط   أرى انك لونت" أو " حصان –قطة 
 -أزرق  -أصفر -أحمر -أخضر  –أزرق  –اصغر  -انك وضعت المكعبات البالستيكية ضمن نمط احمر

 ."أخضر

 منفصلة من المواد  أنواعقدم للطفل موضع التركيز ومجموعته أربعة  :تجميعلمجموعات الصغيرة، في وقت ا
: " علـى سـبيل المثـال، قـد تقــول. يصــنعونهاالتـي  األنمـاطراقــب وعلـق علـى . ووضـع الغـراء عليهـا لتلصـقيها

 !"دائرة –شريط  –مربع  –شريط –دائرة  –شريط  –مربع  –انظري إلى النمط الذي صنعته، شريط 

 مجموعات من القوالـب المتنوعـة  ومجموعتهقدم للطفل موضع التركيز  :في وقت المجموعة الصغيرة، أنماط
. واطلـب مـنهم اسـتخدام قـوالبهم لتشـكيل نمـط مـا. مثل الوصفية أو قوالب األحرف األبجدية أو صور لقوالـب

 .وأنماطاألطفال من هياكل ومجموعات  هراقب وعلق على ما يصنع

مـن تعلـيم األطفـال الصـغار بيـد مـاري هومـان وديفيـد ب  11انظـر الفصـل  المـوادل االطـالع علـى قائمـة بهـذه جـمن أ
 ويكارت، المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب
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 ة أشياء أو أكثر ضمن سلسلة متدرجةيرتب الطفل ثالث 0- هـالمستوى 

 .يلعبون ويرتبون المواد وفق الحجم، حيث 3سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 .أو على طاولة الرمل/ القياسية في زاوية المنزل أو في زاوية األلعاب و األكوابضع مجموعة من 

 هل يرتبها وفـق الحجـم  ،القياسية، راقب ما يفعله باألكوابتركيز أثناء لعب الطفل موضع ال :في وقت العمل
 .تتناسب مع بعضها إنهاأو يكومها فوق بعض أو يعلق على 

 ـــل مال ـــة الصـــفية مـــن الممكـــن ترتيبهـــا وفـــق الحجـــم مث ـــاس  عـــقأضـــف مـــواد أخـــرى إلـــى الغرف ـــةالقي  واألوعي
الطفــل موضــع التركيــز راقــب كيفيــة ترتيــب  ومــرة أخــرى،. والصــناديق المتداخلــة ووحــدات القوالــب البالســتكية

 .يصفها حسب الحجم أو على شكل كومة، أو علق على كيفية تناسقها مع بعض ،للمواد

 مثـل  ضع بعض العناوين على اللوح مع عينـات مـن زاويـة العمـل فـي الغرفـة الصـفية، :عند وقت االستذكار
واطلب من الطفل األول في مجموعة الطفل . شبيةالخ األعمالزاوية الفن أو الكتب أو المنزل أو القوالب أو 

وعند بدء األطفال باالستذكار واحد . بجانب كل عينة عمل عليها عالمةأن يتذكر أن يضع  موضع التركيز
ــو األخــر ــق علــى العالمــات المتدرجــة . دعهــم يضــعون عالمــاتهم فــوق عالمــات غيــرهم مــن األطفــال ،تل عل

. علـى اللـوح األطـولدع األطفـال يحـددون العالمـات األعلـى أو ". ولأطـ" أو " أعلـى" باستخدام كلمات مثل 
علـى سـبيل المثـال، قـد يسـتنج . األطـولإلـى  األقصـرومـن  األسـفلاستمر بمقارنة العالمات من األعلى إلى 

ن عالمــات القوالــب تــأتي بعــدها بالترتيــب لفــن أعلــى مــن غيرهــا مـن العالمــات وأاألطفـال أن عالمــات زاويــة ا
 .األقصرمات الكتب وبعد ذلك عالمات المنزل هي ومن ثم عال

 بـه  الخاصةأثناء تخطيط األطفال لما سيفعلونه، اطلب من كل طفل أن يضع العالمات  :وقت التخطيط في
ــالعلــى ورقــة منفصــلة وبعــد أن ينتهــي  مــن عمــل ذلــك، اطلــب مــنهم أن يقــارنوا أوراقهــم مــع بعضــهم  األطف

 .إلى األعلى األسفل، من األطولإلى  األقصرالبعض، من 

 قدم لكل طفل في مجموعـة الطفـل موضـع التركيـز، مجموعـة مـن : عند وقت المجموعة الصغيرة، صنع درج
 .اطلب منهم أن يبنوا درج لكي يصعد الدب عليه وينزل. القوالب والقصبات والمكعبات ودب يقوم على العد

  ــأتي بعــدة ــى الغرفــة الصــفية التــي ت ــاتكــرات ومالبــس ) ثــل م أحجــامأضــف بعــض المــواد إل ( وكتــب وحيوان
مربعة وورق  سجادة) ومن ملمس مختلف مثل ( من الورق المقوى وقوالب وقطارات أنابيب) متنوعة  وأطوال

قوالــب ووســادات )مختلفــة مثــل  أوزان، ومــن (قصــدير وورق رملــي وقطــع مــن القطــن وكــرات وأوراق أشــجار
راقــب كيــف يرتــب الطفــل (. مائيــة وأوراق ملونــة ودمــىألــوان ) ومتدرجــة األلــوان مثــل ( وصــخور واســفنجات

 األكثـرإلـى  خشـونة األكثـرمـن ) موضع التركيز المواد، وفق الحجم أو أو اللون أو الطول أو الملمـس مثـل 

http://www.highscope.org/welcome.asp
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علـق علـى نـوع السلسـلة (. مـن الغـامق إلـى الفـاتح) أو حسـب درجـات اللـون مثـل  (نعومة، والعكس بـالعكس
 .المتدرجة التي صنعها

 يميز الطفل ويشير إلى سلسلة متكررة أو متدرجة 8 - هـتوى المس

 .المتكررة أو المتدرجة األنماطحيث يدركون  ،4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

  قدم لكل زوج من األطفال في مجموعة الطفل موضع التركيز  :موسيقيةفي وقت المجموعة الصغيرة، آالت
، تجــول بــين األطفــال واســألهم عــن مــا آالتهــماكتشــاف عنــدما يبــدأ األطفــال باللعــب و . ةية ومطرقــآلــة موســيق

الصغيرة، اجمع كافة األدوات، وابق على  المجموعةوعند نهاية وقت . الحظوه من ترتيبات المفاتيح والنوتات
لطاولـة كمـا كانـت مرتبـة آلة واحدة وفك مفاتيحها ثم اطلب من األطفال إعادة ترتيبها على األرض أو علـى ا

، أو مـن األطـولإلـى  األقصـراستمع إلى ما يقولـه األطفـال حـول ترتيـب المفـاتيح مـن . الموسيقية اآللةعلى 
 .الموسيقية مرة أخرى  اآللة، وفي النهاية، دع األطفال يرتبون المفاتيح على األكبراألصغر إلى 

 لوحـدهم  خرى، بعد أن واتـت األطفـال فرصـة اللعـبفي وقت المجموعة الصغيرة مع اآلالت الموسيقية، مرة أ
ـــات متتاليـــة، واطلـــب مـــن األطفـــال إذا كـــان  لبرهـــة، اطلـــب مـــن كـــل طفـــل أن يتوقـــف، ثـــم اعـــزف ثالثـــة نوت

، اجعلهــم نونــاتهموعنــدما يعــزف األطفــال . نوتــات التــي قمــت بعزفهــا علــى آالتهــم باســتطاعتهم عــزف الــثالث
اطلـــب مـــن األطفـــال . ، اعــزف النوتـــات الثالثـــة لمـــرتين متــواليتينولكــن فـــي هـــذه المـــرة. يتوقفــون مـــرة أخـــرى 

" أو ." أنت عزفت هذه النوتات لمرة وبعد ذلك لمرتين متتاليتين:" مالحظاتهم حول النوتات، قد يعلقون قائلين
 .."بم مرة أخرى  –بم  –وبعد ذلك عزفت بم  -بم –بم  –أن عزفت بم 

 السلسلة المتكررة أو المتدرجة لتوسيعيضيف الطفل أشياء أخرى  8 – هـ المستوى 

سـوف تسـاعدك هـذه االسـتراتيجيات علـى دعـم األطفـال : زيـادة الـدرجاتوقت العمل أو وقت المجموعة الصـغيرة،  في
 .،  فرصة إضافة مواد  إلى مجموعة مواد مرتبة وفق الحجم5عند المستوى 

 هـل يرتبهـا  ،طـع مختلفـة، راقـب مـا يفعلـهعندما يستخدم الطفل موضع التركيز المقص ويقـص األوراق إلـى ق
 وفق الطول أو العرض؟ تدريجيبشكل 

 استخدم القصاصات الورقية للتحدث مع الطفل موضع التركيز، أثناء العمل، علق على الطـول أو العـرض .
 .."سوف استخدم هذه القصاصة الصغيرة: " كأن تقول 

 األطول إلى األقصرمن  القصاصاتت بترتيب رجادواعمل ت. مختلفة أطوالإلى  قطع القصاصات الورقية. 
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 القصاصات الورقية لكي يضيفوها  إحدىأن يختاروا  ت المجموعة الصغيرة، اطلب من األطفالعند نهاية وق
الورقية، راقب أي من األطفال يضعون قصاصتهم فـي الوسـط بـين قصاصـة طويلـة وقصاصـة  تدرجانكإلى 

 .قصيرة

 أو مكعباتهم بدل القصاصات الورقية خدام قصاصتهماط للمجموعة الصغيرة باستقم بنش. 

 البند أ أ مقارنة الخصائص

 يقوم الطفل بقول أو االستجابة إلى جملة تتضمن كلمة مقارنة 1-المستوى أ أ 

ويلعبــون ويتحــدثون  ، حيــث يكتشــف األطفــال1ال عنــد المســتوى ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــ
 .ويقارنون األشياء

 على سبيل المثال، قـد يقـول. راقب الطفل موضع التركيز أثناء لعبه وعمله واستماعه إلى كلمات المقارنة " :
ورقـة  أريـد" أو ." الرضـيعة صـغيرة جـدا علـى ارتيـاد المدرسـة أختـي" أو ." استطيع فعل ذلك، أنـا طفـل كبيـر

 .."كبيرة مثل ورقة جود

  بجانـب طفـل أخـر  يجلـسطفـل  قـولإلـى مقارنـات،  اسـتجاباتهتوقع واستمع إلى الطفل موضـع التركيـز أثنـاء
ويقـول الطفـل األخـر الـذي . ويعطـي إلـى الطفـل بجانبـه فرشـاة كبيـرة." احتاج إلى فرشـاة كبيـرة" أثناء التلوين 

الطفل موضـع : ، يقولوهو يعطي الطفل خرزات صغيرة" يضع الخرزات صغرى تشبه الخرزات الخاصة بك
من  ةالمفرغ ةالكبير  اتسلة الخرز ويتجه إلى " حسنا،: " ويجيب" رة فقط، القوالب الكبي دعنا نستخدم" التركيز 
 . الداخل

  جهز الغرفة  الصفية بمجموعة متنوعة من المواد الممتعة التي تأتي بحجمين كي يكتشفها الطفل ويلعب بها
ـــول وأوراق بيضـــاء . ويرتبهـــا ـــرة وصـــغيرة وطب ـــال، شـــاحنات كبي ـــى ســـبيل المث ـــاعل ـــات محشـــية  قوأطب وحيوان

مــن قطــع  وأجــزاءو مســامير ومطــارق  وأصــدافومالعــق خشــبية ورمــل وزجاجــات ميــاه فارغــة ودببــة للعــد 
 .*خشبية

  الورقيــة  واألنابيــب واألســالكمثــل المعجــون والطــين والرمــل الرطــب والقوالــب ) جهــز الغرفــة الصــفية بمــواد
وضـع التركيـز مـن تشـكيل وتغييـر مصـنوعاته بحيـث يـتمكن الطفـل م( والصناديق والصق ومواد تلوين ورسـم

 .مختلفة صغيرة وكبيرة أحجامإلى 

 واسـتخدم المـواد بنفسـك . انضم إلى الطفل موضع التركيز عند مستواه الجسدي حيث يكتشـف ويلعـب بـالمواد
 .وبطريقة مماثلة
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 جد لي : " تقول على سبيل المثال، قد. العب العاب التنظيف التي تتضمن كلمات مقارنة يعمل عليها الطفل
 .."صغيرا وضعه في مكانه جد لي شيئا" أو ." كبيرا وضعه على الرف شيئا

من تعليم األطفال الصغار بيد ماري هومان وديفيد ب  11من أجل االطالع على قائمة بهذه المواد انظر الفصل 
 ويكارت، المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب

www.highscope.org/welcome.asp 

 ةالصـغير  األشـياء وااألطفال في مجموعة الطفـل موضـع التركيـز أن يحضـر  اطلب من :عند وقت االستذكار 
وفي يوم آخر، اطلب مـن األطفـال أن يجلبـوا األشـياء الكبيـرة التـي لعبـوا بهـا، وعنـدما يفرغـوا، . به والعب التي

 .تلك بأشيائهماسألهم عما فعلوه في وقت العمل 

 الـثلج " القصص التـي تتضـمن كلمـات مقارنـة مثـل قصـة  اقرأ: لصغيرة، قراءة القصصفي وقت المجموعة ا
بيد فرجينيا " البيت الصغير " بيد جوانا كول، أو " الكبيرة األختأنا " بيد بيرتا والمر هادر، أو قصة " الكبير

 .لي بورتون 

 يصف الطفل أشياء متباينة باستخدام الكلمة وضدها 9 –المستوى أ أ 

أشـياء بكلمـة  ، حيث يكتشفون ويلعبون ويصفون 2على دعم األطفال عند المستوى  االستراتيجياتاعدك هذه سوف تس
 .وضدها

 اسـتمع إلـى اسـتخدامه للمفـردات وضـدها . راقب الطفل موضع التركيز حيث يلعب بالمواد في الغرفة الصفية
فهـذه الشـاحنة صـغيرة . ة الكبيـرةالشـاحن أعطنـي: " على سبيل المثـال، قـد تسـمعه يقـول. عند وصف األشياء

ــم قصــير" أو " صــغير، ألنــكاالبــن  وأنــتأنــا األب ألنــي كبيــر، " أو ."  جــدا   ــم تلــوين . هــذا قل احتــاج إلــى قل
 .!"ارغب أن امشي بسرعة يتريد أن تمشي ببطء، ولكن" أو ." طويل

 قــائال  ثــال، قــد تعلــق علــى ســبيل الم. علــق علــى مــا يفعلــه الطفــل موضــع التركيــز باســتخدام الكلمــات ذاتهــا :
لقد وضعت الشاحنة الصغيرة عند مصف " و أ!" صغرى  رى وأخشادي، لقد صنعت كومة كبيرة من القوالب، 

 ."لقد وضعت الدب الكبير في العربة والدب الصغير في المهد" أو  ." الشاحنات الكبيرة

 عة صغيرة للطفل موضع التركيز شكل مجمو : في وقت المجموعة الصغيرة، اكتشاف األشياء الثقيلة والخفيفة
لـدي مجموعـة مـن "  بقولـك قـدم لمجموعـة الطفـل موضـع التركيـز. لكي يكتشف خصائص معينة مثل الـوزن 

. شيء مثل رخام أو ريش أو قطن أو صـخرة، علـى سـبيل المثـال لكل طفل أعطثم " األشياء الثقيلة والخفيفة
 .لعبهم واكتشافهم للمواد استمع إلى األطفال يستخدمون كلمة ثقيل وخفيف أثناء

من تعليم األطفال الصغار بيد ماري هومان وديفيد ب  11من أجل االطالع على قائمة بهذه المواد انظر الفصل 
 ويكارت، المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب
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 ن شيء آخر ويعلق على التغييرصغر ميصنع الطفل شيء أو هيكل أكبر أو أ 0-أ أ  المستوى 

، حيث يصنعون أشياء ويغيرون قياسـها ويـدلون 3عند المستوى  األطفالسوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم 
 .بتعليقاتهم على التغير في الحجم

  والصــناديق  واألســالكوالرمــل الرطــب والقوالــب  والمعجــون الطــين )جهــز الغرفــة الصــفية بمجموعــة مــواد مثــل
يســتطيع الطفــل موضــع التركيــز أن يشــكلها ويغيرهــا لصــنع أشــكال مختلفــة ( صــق ومــواد للرســم والتلــوينوالال

 .بالحجم والتنوع

 على سـبيل المثـال، . حيث يصنع ويبني أشياء ويتحدث عن التغيير راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز
اعمـل علـى " أو " اعمـل علـى تسـطيح " أو " لكـي تتسـع للديناصـورات أحفـر هـذه الحفـرة الواسـعة : " قد يقول
 ."أوسعالمعجون لكي يصبح  تسطيح

  راقـب واسـتمع إلـى الطفـل . صـنع األشـياءحين يبني ويعند مستواه الجسدي  موضع التركيزانضم إلى الطفل
رات على سبيل المثال، قد تسمعه يعلق على التغي. موضع التركيز وكن جاهزا لمشاركته عندما تتاح الفرصة

 :صغر من تلك الموجودة بين يديه كما في المثال التاليأ أو حدث عند صنع نماذج أكبرالتي ت

 .."انظر إلى البناء الذي صنعته كيف يصبح عاليا فأعلى:  " الطفل

 .!"يزيد علو المبنى ،في كل مرة تضع حجرا آخر ،نعم: " أنت

 :ومثال آخر

 .."طوليزداد طول شعرها أطول فأ(. " يرسم صورة ألمه" )الطفل 

 !"يزداد طول شعرها أكثر فأكثر ، األسفلخطوط الشعر إلى  أطلتنعم كلما : " أنت

 :ومثال آخر

 ."صغيرة فأصغر( من الرمل ) أعمل على صنع كعكة : " الطفل

 ".نعم إنها تصغر مع كل دائرة تحذفها من الكعكة: " أنت 

 مجموعة الطفل موضع التركيز، مـواد يمكـن قدم لكل طفل في : في وقت المجموعة الصغيرة، المواد المتغيرة
والحظ التغيرات التي تجري أثناء  ما واطلب منهم صنع شيء(. األولىاطلع على القائمة في الفقرة ) تغييرها 
لـــدينا بعـــض : " يرة هـــذا، قـــد تقـــولمـــن اجـــل اســـتهالل وقـــت المجموعـــة الصـــغعلـــى ســـبيل المثـــال، . العمليـــة
وعنــد نهايــة وقــت المجموعــة "  كيــف نســتطيع تغييرهــا لصــنع شــئ آخــر؟ ى يــا تــر  ،واللفــائف الورقيــة  األســالك
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)  قبعـةلكـي يصـنع  واألسـالكللفائف الورقيـة  تغيراتاسأل الطفل موضع التركيز عن ما فعله من  ،الصغيرة
 (.مها كان الشيء الذي صنعه أو

 .مقارنة لوصف الفروق بين شيئين كلمات يستخدم الطفل 8 –المستوى أ أ 

يلعبـون بـالمواد ويسـتخدمون ، حيث يستكشـفون و 4دك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى سوف تساع
 .وصف الفروق بين األشياءلمقارنة كلمات 

 على سبيل المثال، عندما . استمع للطفل موضع التركيز عندما يلعب بالمواد ويرسم ويدهن ويصنع األشكال
هـذا الـدب األب، وهـذه الدبـة األم، أمـا ابـنهم : " سـم صـورة، قـد يقـولينظر الطفل إلى صورة فـي كتـاب أو ير 

 . ".الدب، فهو أصغرهم

  تنــدهش إذا انجــرف بمشــاعره ، ال موضــع التركيــز التــي يقــوم بهــا الطفــل للمقارنــاتوعنــد مشــاركتك وســماعك
أو ." أب في الـدنياأبي اكبر " يردد عبارات مثل قد تسمعه  ،على سبيل المثال. ورغباته إلى ما وراء الحقائق

لقــد صــنعت ثعبــان " أو ." حتــى انــه أكبــر منــك! كبــر أخ أخــي الكبيــر هــو أ" أو ." ن األمهــاتاكبــر مــ أمــي" 
 .! "هو أكبر ثعبان في العالم. كبير فأكبر

  فهـم واسـتيعاب فكـرة فهـو يبـدأ ب. مقارنات حتى لو لـم تكـن صـحيحةتقبل عبارات الطفل المعني التي تتضمن
علـى سـبيل المثـال، إذا اختلـف طفـل مـع ادعـاء . أن يتمكن مـن إدراك مفهـوم المقارنـة الصـحيحالمقارنة قبل 

وبالنسبة إليك يا زيد، فأباك . حسنا ، والد جعفر هو أكبر أب في العائلة: " الطفل المعني حول أباه، فقد تقول
 . ".أكبر أب في عائلتك

 قصص التي تجتمع على كلمات مقارنة مـن مثـل،  قم بقراءة ال :الصغيرة، قراءة القصص لمجموعةفي وقت ا
" بيـــد بـــنجمن إلـــيكن، أو قصـــة " أعلـــى ضـــجيج بالعـــالم " بيـــد الينـــد وورد، أو قصـــة " الـــدب الكبيـــر " قصـــة 

الحيـوان " بيد ديفيد أرنين تروت أو كتـاب " األطول " بيد الين سويت ولويس فليبس، أو كتاب " ستيكاروس 
 .بيد كيث فوكنر" واألكثر دكانة باللون البني ثر خضرة األطول واألقصر واألعلى واألك

 .يستخدم الطفل أدوات قياس تقليدية وغير تقليدية ويذكر النتائج 8 –أ  أ  المستوى 

، حيــث يســتخدم أدوات القيــاس التقليديــة 5ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
 .وغير التقليدية ويذكر النتائج

 ب واســتمع إلــى الطفــل موضــع التركيــز حينمــا يلعــب فــي األمــاكن المغلقــة وفــي الهــواء الطلــق ويبــذل راقــ
صــنع نحتــاج إلــى أن ن" عه يــدلي بعبــارات مــن مثــل علــى ســبيل المثــال، قــد تســم. جهــدا لقيــاس األشــياء

! " ليـدأنظر هذه الورقة البيضاء تتسع إلى أربعـة طبعـات مـن ا" أو . " كرسي، ربما يصل إلى هذا الحد
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علق . " يمكن أن يلتف هذا الحبل حول رأسي، ولكني ال زالت بحاجة لشيء من أجل أن أربطه به" أو 
 :على عبارات الطفل التي تتعلق بالمقاييس، على سبيل المثال

 . "صنع كرسي ربما يصل إلى هذا الحدنحتاج إلى أن ن: " الطفل

 ! "عهل ترغب بأن يكون طول الكرسي بهذا االرتفا: " أنت

 . "ألن ارتفاعه قليل جدانعم، : " الطفل

 . "لذلك يمكن أن نضع قالب آخر من أجل أن نزيد من ارتفاعه عن األرض: " أنت

 . "ربما نحتاج إلى قالبين من أجل صنع ذلك: " الطفل

 . (يضع الطفل قالبين مفرغين ويجلس عليهما) 

 :ومثال آخر

 . " يجب أن تتسع جميع الدببة هنا: " الطفل

 ! " هل ترغب بوضع جميع الدببة في السرير بجانب بعض: " أنت

 ! "، دببة4، 3، 2، 1 إلى نعم، قد يتسع السرير: " الطفل

 . "يجب أن يتسع إلى أربعة دببة: " أنت

 ! "  أنظر الدببة األربعة على السرير. ( " الحقا  : ) الطفل

  لى كل طفل من مجموعـة الطفـل موضـع وزع ع: ، قياس األشياء الصغيرةةفي وقت المجموعة الصغير
واطلـب مـنهم أن يبحثـوا فـي (. مثـل المكعبـات )  ذاته التركيز مجموعة من القوالب الصغيرة من القياس

وبعد أن يحضر األطفال األشياء التـي يرغبـون . الغرفة عن شيء يمكن أن يقاس باستخدام تلك القوالب
قــد يحضــر . وراقــب اســتخدامهم القوالــب فــي القيــاس بقياســها إلــى زاويــة المجموعــة، تجــول بــين األطفــال

وكــذلك . أحــدهم كتابــا ، علــى ســبيل المثــال، ويضــع عليــه بضــعة مــن القوالــب مــن أجــل أن يقــيس طولــه
قد تكون الطريقة التي استعملها الطفـل لوضـع القوالـب . بضعة قوالب لقياس عرضه على طول الغالف
 .إلى جانب بعضها البعض مستقيمة أو متعرجة

 لبند ب العد ا

 .يستخدم الطفل كلمة تنطوي على رقم 8 –المستوى ب ب 
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، حيـث يكتشـفون ويلعبـون بمجموعـات 1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .المواد ويستخدمون أسماء األرقام

  مثـل مجموعــات اد سـهلة التشـكيل ومــن الممكـن عـدها، جهـز الغرفـة الصـفية بمجموعـة متنوعــة مـن المـو
األزرار وأغطيــــة الزجاجــــات واألصــــداف واألحجــــار والــــدمينو والدببــــة والمكعبــــات والخــــرزات الخشــــبية 

 (.الناس، السيارات، الكالب وحبات الكستنا ) والحيوانات المحشية، 

  ويسطح ويوازن ويصف الموادواستمع إلى الطفل موضع التركيز حين يمسك ويصب راقب. 

 رغم أن هذا . يحفر ويكوم ويصب ويمسك ويكمش قبضة من هذه الموادعني حين توقع وادعم الطفل الم
النوع من اللعـب حسـاس جـدا ويسـتغرق فـي معظـم األحيـان وقتـا للتنظيـف، إال أن هـذا النـوع مـن اللعـب 

 .غاية في األهمية من أجل فهم واستيعاب بدايات مفاهيم األرقام المبدئية وتحديد الكميات

 فـــل موضـــع التركيـــز، اســـتخدم كلمـــات ألســـماء أرقـــام والتـــي علـــى األرجـــح ســـوف أثنـــاء تحـــدثك مـــع الط
ــه ــد . يســتخدمها بــدون اإلشــارة إلــى األشــياء أو الموجــودات التــي حول ــد يقــوم بتردي علــى ســبيل المثــال، ق

لديـه مـا يقـارب عشـرة أربعـة " أو " رأيـت كلبـين فـي ذلـك اليـوم " أو " لدي طفل واحد : " العبارات التالية
 ! " تملك والدتي أنبوبين ألحمر الشفاه" أو ! " حسنا، بعد خمسة دقائق" أو . " من ذلك

 الواحـد " تشـتمل علـى أرقـام مثـل  غنـي مـع األطفـال أغـاني: في وقت المجموعة الكبيـرة، أغـاني األرقـام
 ... ".واحد هو ربي أثنين هما أخواتي وثالثة هما أصحابي" أو ... " .ية، وأثنين مطعوجهاصع

 رقم لكل شيء  ويسمييعد الطفل أشياء  9 –ب ب مستوى 

، حيث يقوم الطفل بعد األشياء مسميا رقما لكل 2سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 
 .شيء

  راقــب واســتمع إلــى الطفــل موضــع التركيــز، حيــث يمســك ويصــب ويكــون ويــوازن ويصــف المــواد، ومــن وقــت
 .يء ما بكلمة رقمآلخر، يلمس ويشير إلى ش

 ليك بعـض . راقب وتوقع واستمع إلى الطفل المعني حين يبدأ بعد األشياء العبـارات التـي قـد تسـمعه يرددهـا وا 
حـين يمسـك بكـل دب )  ! " واحد، اثنين، ثالثـة، أربعـة، خمسـة، هـل تعلـم كـم دب لـدي" أثناء لعبه بالقوالب 

  ." !عشرة .... واحد، اثنين، ثالثة(. " " محشو ويعده 

 1فمن أهم األشياء التي يفعلها الطفل ويفهمها عند اسـتخدام مبـدأ . تقبل ترتيب عد الطفل غير االعتيادي – 
 .هي تحديد شيء واحد لعدد واحد في كل مرة يرغب فيها بالعد ويقوم به ،1
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  مـا تتحـدثان علـى سـبيل المثـال، إذا كنت. أشـياء صـغيرة مـع الطفـل المعنـي أثنـاء اليـوماغتنم الفرصة لكي تعد
وتأكـد إلـى أن تشـير " ) أرى أنك صنعتي واحد، اثنان، ثالثة، من الخطـوط الزرقـاء : " عن األلوان، قد تقول

ماجدة لقـد أحضـرتي كتـاب، اثنـان، ثالثـة لكـي تقرئيهـا " أو  (بإصبعك إلى الخطوط الزرقاء واحد تلو األخر 
 (.أثناء وقت االستذكار ! " ) وقت العمل فهل تخبرينا عنها

  بـيض وطبـق بـيض،  مثـل كـالب ولوحـة كـالب، 1 – 1زود الغرفة الصفية بمواد تتناسب مع بعضها بشـكل
على سبيل المثـال، . للعد عفويةقد تتيح هذه المواد فرصة . ، أوعية ومالعق، بناطيل وأحزمةوأغطيتهاجرار 

يضع غطاءين لجرتين، وما عندما " اثنان " عندما يضع بيضة في طبق البيض أو " واحد " قد يقول أحدهم 
 .إلى ذلك

 قم بقراءة القصص إلى الطفل المعني تلك التي تحتوي على : في وقت المجموعات الصغيرة، قراءة القصص
وتوقـف مـن وقـت إلـى " الفرسان الثالثة " أو " األقزام السبعة " أو " الدببة الثالثة " أرقام شخصيات من مثل 

 .ب المتمثلين في القصةأخر لتعد الفرسان واألسود واألران

 .يعد من خمسة إلى عشرة أشياء بأنيعد الطفل أو يستجيب إلى طلب  0 –المستوى ب ب 

، حيــث يكتشــفون ويلعبــون بــالمواد 3ســوف تســاعدك هــذه االســتراتيجيات علــى دعــم األطفــال عنــد المســتوى 
، ثمانيـة، سـبعة، سـتة، خمسـة، عـةأرب، ثالثة، اثنان، واحد )ويعدون إلى الرقم عشرة باستخدام كلمات األرقام 

 االعتياديبترتيب  (، عشرة، تسعة

  ألشياء التـي يسـتخدمها ويصـنعها عندما يقوم بعد الطفل موضع التركيز إلى اشارك وراقب واستمع
 الكـالبأو  جمعهـاالتـي  المسـاميرعلى سبيل المثال، ربما قـد تسـمع وتـرى الطفـل يعـد . أثناء اليوم
 أوراق األشـجارأو البذور التـي وجـدها فـي حبـة الفاكهـة، أو  العقدرز في أو الخ ة الكالبعلى لوح

التي قام بجمعها أو حبات الكستناء التي وجدها ووضـعها فـي حافلتـه أو فـي جيبـه أو حـب الزبيـب 
: " مثـل يـردد عبـاراتعلـى سـبيل المثـال، ربمـا . الورقة التي يقوم بقصها قصاصاتالتي يأكلها أو 

أنظـر، أنـا أتسـلق درجـة " " د، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، حبات من العنـب واحلدي  تبقىأنظر، 
أنـا لـدي واحـد، اثنـان، " أو " واحدة، درجتين اثنتين، ثالث درجـات، أربعـة درجـات، خمـس درجـات 

 ".ثمانية أكواب  ،ثالث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة

 علـى . صـنعها قـدزاء مـن األشـياء راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز عندما يعد أشـياء أو أجـ
خمسة ، أربعة عجالت ،ة عجالتثالث ،عجلتين ،انظر لقد صنعت عجلة: " سبيل المثال، قد يقول

 ،أربعــة ،ثالثــة ،اثنــانلــدي واحــد ،: " برســمها أو قــد يقــول مشــيرا إلــى ثالثــة دوائــر قــام" عجــالت 
داها لكـي يقـف أو يتحـرك مـن المفـاتيح التـي باسـتطاعتي أن أضـغط علـى أحـ ،سـبعة ،سـتة ،خمسة

  .مشيرا إلى الرجل اآللي الذي شكله" الرجل اآللي 
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 نعـم، أرى أنـك قـد : " على سـبيل المثـال، قـد تـذكر العبـارة التاليـة. عبر عن تفهمك آللية عد الطفل
 لتثبيت هـذا اللـوح فكـم تحتـاج مـن الضـربات مـن أجـل أن تـدق مسـمارخمسة من المسامير  طرقت
 . " عجب، لقد صففت ستة كالب في الصف األول وستة قطط في الصف الثانيليا ل" أو ! " واحد

  علـى سـبيل المثـال، قـد تطلـب منـه أن يحضـر . عندما تواتيك الفرصةأطلب من الطفل أن يعد لك
أو خمسـة مالعـق أو تسـعة أطبـاق لتحضـير  لك ثمانية أزواج من المناديل من المجموعة الصغيرة

 طاولة الغداء 

 يعد الطفل أحد عشر شيئا أو أكثر ويستخدم الرقم األخير ليذكر العدد اإلجمالي  8 – المستوى ب ب

ـــد المســـتوى  ـــال عن ـــى دعـــم األطف ـــون ، حيـــث 4ســـوف تســـاعدك هـــذه االســـتراتيجيات عل يكتشـــفون ويلعب
 .أو أكثر من األشياء باستخدام الترتيب االعتيادي لألرقام 11بمجموعة مواد حيث يعدون العدد 

 ع إلـى الطفـل موضـع التركيـز عنـدما يمسـك ويـزن ويصـب ويصـف المـواد ويعـدها بدقـة راقب واستم
خمس رقائق مـن على سبيل المثال، في وقت الوجبة الخفيفة، قد تراه يصف . فما فوق  11من رقم 

ــى كــل حبــة  ــة، أربعــة، خمســة، ســتة، ســبعة، : " قــائال  البســكويت ويشــير إل لــدي واحــد، اثنــان، ثالث
 ! ".رقاقة من البسكويت لكي آكلها إحدى عشر.. .أحد عشر ثمانية، تسعة، عشر،

 عــد األشــياء التــي يســتخدمها ويصــنعها أثنــاء ع إلــى الطفــل المعنــي أثنــاء قيامــه بتوقــع وراقــب واســتم
ويذكر الرقم الصحيح ألعداد األشياء إلى الـرقم ( يشير إلى ) بشكل نموذجي، قد تراه يلمس . اليوم

واحد، اثنان، ثالث، أربعـة، خمسـة، سـتة، سـبعة، ) من مثل رقم أعلى  اثنا عشر، وقد تراه يعد إلى
 13، 12، 11وقـد حـذف الـرقمين  . (ثمانية، تسعة، عشرة، أربعة عشـر، سـتة عشـر، سـبعة عشـر

لـديها أسـماء مألوفـة ، وذلك ألن هذه األرقام 16، 11، 14ألن أسماءهم غريبة، واستبدلهم باألرقام 
 ويعرفها الطفل

 فرصة المناسبة، قم بعد األشياء مع الطفل في الخارج أو في الساحة أو في الجـوار أو عند وجود ال
بعـد بالطـات الـدرج أو عـدد األرجوحـة أو عـدد  ومعلـى سـبيل المثـال، قـد تقـ. أثناء الرحلة الميدانيـة

أو أو عـــدد الـــدراجات األشـــجار علـــى الرصـــيف أو عـــدد األحـــرف الموجـــودة علـــى الفتـــة المدرســـة 
 .وجودة في ساحة األلعابالمالكرات 

  ،المتدرجـة  العالماتمن  مجموعةقدم لكل طفل : المتدرجة العالماتفي وقت المجموعة الكبيرة (
واطلـــب مـــن (. وأطبـــاق ورقيـــة ومربعـــات بالســـتيكية وقطـــع مـــن الـــورق المقـــوى  قطـــع مـــن القمـــاش

األزرق وطاولــة قطــع مــن القمــاش )لصــنع جزيــرة  حتاجونهــاياألطفــال أن يعــدوا كميــة القطــع التــي 
و . ثم دعهم يعدون عدد العالمات التي استعملوها لصنع جزيرتهم(. البنيوكنبة وقطع من القماش 

 .,العالمات الموجودة على الجزيرة لكي يعدالفرصة لكل طفل  أتح
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 األكبريعد الطفل مجموعتين من األشياء ويحدد المجموعة  8 -المستوى ب ب

، حيث يكتشفون ويعدون ويقارنون عـدد األشـياء 5على دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات 
 .ضمن مجموعتين

  الوحـدات  عـدادأ يكتشـف ويلعـب بمجموعـات مـن المـواد ويقـارن  حينراقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز
ثنتــان، ثــالث، أربــع، كلينــا واحــدة، ا لــدى"       : مــن المقارنــات التــي قــد تتوقعهــا األنــواعليــك بعــض وا  . فيهــا

! انظـر أيهـا المعلـم" أو " دد اكبر من السـيارات ولكـن ال بـأس،لدي ع" أو " . خمس سيارات سباق.. .خمس
اثنتـان، ثـالث،  ،خمـس نقـاط علـى يـدي ولكـن احمـد لديـه واحـدة.. .لدي واحدة، اثنتـان، ثـالث، أربـع، خمـس

 .!"من نقاطي سبع نقاط على يديه أي نقاطه أكثر.. .، ست، سبعأربع، خمس

 لديك واحدة، اثنتـان، "        :على سبيل المثال، قد تدلي بعبارات مثل. قدر مراقباتك للطفل موضع التركيز
سـبع،  ،سـت ،خمس سيارات صغيرة ولدى كمال، واحدة، اثنتان، ثالث، أربع، خمـس.. .ثالث، أربع، خمس

 .!"ثمان سيارات صغيرة... ثمان

  على . كيف عرف ذلك اسأله. كميته تفوق كيز من أن طفال آخر لديه كمية عندما يشتكي الطفل موضع التر
 ."التي قد تدور بينكما األحاديثعن  األمثلةبعض  إليك" سبيل المثال، 

 .!"لدى منى بسكوت أكثر مما لدي: " الطفل

 ".كيف أدركت ذلك: " أنت

 .!"البسكويتاثنان، ثالثة، أربع، خمس علب من  ،انظر إليها، لديها واحد: " الطفل

 ."كم طفل يجلس إلى مائدة منى؟ : " أنت

  "!تسعة... واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة: " الطفل

 "وكم طفال يجلس إلى مائدتنا؟ : " أنت

 ! "خمسة فقط... واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة: " الطفل

 "دة منى وخمسة أطفال يجلسون إلى مائدتناهنالك تسعة أطفال يجلسون إلى مائ: " أنت

 ! "نعم، ألن بعض األطفال الذين يجلسون عادة إلى مائدتنا غائبين اليوم: " الطفل

 البند ت ت تحديد المواقع واالتجاهات
 .أو يضع شيئا ما كما يطلب منهحرك الطفل ي 8 –المستوى ت ت 
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بتحريــك شــيئا مــا عــن  الطلبــاتحيــث يلبــي  ،1 ســتوى ســوف تســاعدك هــذه اإلســتراتيجيات علــى دعــم الطفــل عنــد الم
 .أو يتحركون هم أنفسهمموضعه أو في اتجاه ما 

 ويتحــرك مــن مكــان آلخــر أثنــاء يختبــر مجموعــة مــن المواقــع المكانيــة  ماراقــب الطفــل موضــع التركيــز عنــد
أنـت  ،مأد: " لعلى سبيل المثال، قـد تقـو  .وعلق على االتجاهات واألوضاع التي يجريها. االكتشاف واللعب

" أو . " لقـد دحرجـت الكـرة إلـى آخـر الملعـب" أو ! " أنـت تسـلقت أعلـى الشـجرة " أو ! " تلعب تحـت الطاولـة
 .. "نحن نمشي باتجاه سمر ورائد

  عندما تحين الفرصة المناسبة أضف إلى تعليقاتك حـول لعـب الطفـل سـؤال أو طلـب يتعلـق بوضـع أو اتجـاه
 : ، على سبيل المثالما

 .! "أنت تلعب تحت الطاولة ،مأد" : أنت

 .! "هذا بيت القطة ونحن نحتاج إلى طعام إضافي: " مأد

 ."آووه، لقد نقصت كمية الطعام عندكم : " أنت

 .. "نحتاج إلى الحصول على طعام أضافي لكي نضعه في السلة: " مأد

 .".السلةأضع بعض طعام القطط في إذا وضعت سلتك على الطاولة، باستطاعتي أن : " أنت

 .(يضع سلته أعلى الطاولة . " ) حسنا  : " مأد

  ،تتــيح هــذه اللعبــة للطفــل موضــع التركيــز فرصــة تحريــك " : يقــول ســيمون " فــي وقــت المجموعــات الكبيــرة
عندما تبـدأ اللعبـة قـم بـذكر التعليمـات شـفهيا دون أن تمثلهـا أو . من جسده باتجاهات وأوضاع مختلفة أجزاء

علــى ســبيل المثــال، يجلــس جميــع . التفكيــر فيهــا وأداءهــا حســب الطلــب فرصــةألطفــال ممــا يتــيح ل. تعرضــها
يقـول سـيمون ضـع يـديك وراء " أو " يقول سيمون ضع يديك على كتفيـك : " األطفال على األرض، قد تقول

يقــول " أو " تزحلــق باتجــاه البــاب  يقــول ســيمون " أو " ك علــى ركبتيــك يقــول ســيمون ضــع يــدي" أو " ظهــرك 
 . دع أحدهم يقوم بدور سيمون  ،وبعد أن يستوعب األطفال فكرة اللعبة". ون ابتعد عن النافذة سيم

 ظرف مكانيستخدم الطفل كلمة تشير إلى  9 –المستوى ت ت 

ستخدمون األطفال الظروف المكانية ، حيث ي2سوف تساعدك هذه اإلستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
 لوصف وضع معين 

 ــ ى الطفــل موضــع التركيــز حــين يلعــب بــالمواد ويصــف األوضــاع وعالقتهــا مــع األشــياء باســتخدام اســتمع إل
ونضـع هـذا : " علـى سـبيل المثـال، قـد يـدلي بعبـارات مـن مثـل( أمام، خلـف، تحـت، فـوق ) كلمات من مثل 
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لـــف أجلـــس خ" أو . " نضـــع هـــذا الرســـالة داخـــل المغلـــف" أو ! " أجلـــس بجـــانبي" أو ! " القالـــب فـــي األعلـــى
 . " فتحي

 طلـــب مـــن األطفـــال أن يتحركـــوا مـــع ا: فـــي وقـــت المجموعـــات الكبيـــرة، التحـــرك مـــع الموســـيقى باألشـــياء
سـند، : " قـائال  ك الطفل موضع التركيز وعلـق وراقب كيف يتحر . وهم يحملون األعالم أو الشرائط ،الموسيقى

لوا ما يفعله سند، ثم أطلب من طفـل أنم يفع اآلخرينوأطلب من األطفال . " أرى أنك تلوح بعلمك فوق رأسك
" أو " بين ساقيك، " أو " خلف ظهرك، " تراحات على أوضاع مثل أخر اقتراح حركة أخرى، وقد تشتمل االق

 . " فوق رأسك

 أرى " قـدم لكـل طفـل دليـل مكـاني مثـل ": أنـا أرى "لعبة  أو المجموعة الكبيرة،الصغيرة،  في وقت المجموعة
 .ع األطفال في مجموعة الطفل موضع التركيز يقدمون دالئل مكانية لنظرائهمد." شيئا على رأس مالك

  اطلــب منــه أن . مــع مجموعــة الطفــل موضــع التركيــز فــي وقــت التخطــيط واالســتذكار( أنــا أرى )العــب لعبــة
ومن " أين كان يختبئ؟: " وعندما يجده، اسأله . يختبئ في مكان ما، ومن ثم اطلب من طفل آخر أن يجده

 ."في زاوية الفن" أو " خلف الرفوف" أو " تحت الطاولة: " المحتملة اتاإلجاب

  ،وعندما ينتقل هذا الطفل من مكان إلى أخر في الغرفة، اطلب منه أن يمشـي واضـعا يديـه فـي مكـان محـدد
اسـأله أيـن يفضـل أيـن يضـع يديـه أثنـاء  ،، وفـي المـرة األخـرى على سـبيل المثـال، فـوق رأسـه أو علـى ركبتيـه

 .لالتنق

  ،يقـول سـيمون " قـدم لألطفـال فرصـة أن يكونـوا قـادة فـي لعبـة  ":يقول سيمون " في وقت المجموعة الكبيرة "
يقــول " علــى ســبيل المثــال، . اســتمع إلــى اســتخدام الطفــل المعنــي الظــروف المكانيــة لوصــف موقــع شــيء مــا

 ."سيمون ضع يديك خلف ظهرك

 جاهيستخدم الطفل كلمة تنطوي على ات 0-المستوى ت ت 

، حيـث يختبـرون ويصـفون االتجاهـات أو حركـة 3سوف تساعدك هذه االسـتراتيجيات علـى دعـم الطفـل عنـد المسـتوى 
 .األشياء

  راقب واستمع إلى الطفل موضع التركيز حين يلعب بالمواد ويصف اتجاه المواد باستخدام كلمـات مثـل أعلـى
 .جاهات األشياءتا معه عن وتحدث. والى األمام والى الخلف وداخل وخارج وأسفل

بحيـث يسـتطيع  ،قـدم مجموعـة متنوعـة مـن الحركـات المتعلقـة بـالمواد :في وقت العمل وفي الوقـت الخـارجي
والكرات والصخور والزحليقات والدعامات  واألشجارعلى سبيل المثال، التالل . الطفل المعني االختيار منها

وجهز مواد أيضا يستطيع الطفل . الحدائق وأدواتبناء القفز والمعدات ومواد ال وأدواتوالعجالت والشاحنات 
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ــات  ــات والكــرات ولفــات الخيــوط والخــرز والمســامير والرخامي المعنــي وضــعها فــي وضــع متحــرك مثــل، العرب
 . *والخواتم واللوالب والماء والصمغ واالرجوحات

 الصـناديق والكـراتعلـى سـبيل المثـال، . أعـالهرجـة دخطط وقت للمجموعة الصغيرة يدور حول المواد الم: 
اطلب منهم أن يضعوا صـناديقهم فـي . قدم للطفل موضع التركيز والى كل طفل في مجموعته كرة وصندوق 

 .استمع إلى الطفل عندما يتحدث عن جهة كرته. مكان ما ومن ثم يدحرجوا الكرة إليها

 وأثناء . في الطريقعقبة  اطلب من الطفل موضع التركيز أن يساعدك على وضع :في وقت اللعب الخارجي
 .بحثك عن ما يضعه كعقبة، تتحدثان عن االتجاهات والحركات والمواقع

 ــام بنزهــة ــالقــم بنزهــة مــع الطفــل المعنــي  :فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، القي ــه، قــدر فــي  واألطف مجموعت
" أو " ، أو باتجـاه الجـامع؟اإلطفـاءحمد، هل نـذهب باتجـاه محطـة أ" مكن، قرر أي طريق ستسلكون مثل الم

 "مراد، ما هي وجهتنا التالية؟

من تعليم األطفال الصغار بيد ماري هومان وديفيد ب  11من أجل االطالع على قائمة بهذه المواد انظر الفصل 
 ويكارت، المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب

www.highscope.org/welcome.asp 

 مسافة يستخدم الطفل كلمة تدل على 8 –المستوى ت ت 

 .، حيث يختبرون ويصفون المسافات4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 ســيارتي : " عنــدما يلعــب الطفــل موضــع التركيــز ويتحــدث أثنــاء اليــوم، اســتمع إلــى مالحظاتــه حــول المســافة
ــا ســارة ــى الحديقــ" أو ." تســير إلــى مســافة أبعــد مــن ســيارتك ي اجلــس " أو ." ة مــن بيتــيبيــت جــدتي أقــرب إل

 ." كانت هذه نزهة أبعد من نزهتنا في ذلك اليوم" أو " بجانبي، جسنا ، 

  عـن المسـافات النسـبية بـين األشـياء الموجـودة  مـعتصفح الكتب المصورة مع الطفل موضع التركيز وتحـدث
 .في الصور

 "ماذا تعتقد؟. قرب إلى المزرعة من الدجاجيبدو أن الحصان أ"  :أنت

 ."هذه المسافة قريبة جدا"  .ويشير إلى السياج" الدجاج قريب من المزرعة، :" فلالط

 ."قرب إلى الدجاجالسياج قريب من المزرعة ولكنه أ" :أنت
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  في الوقـت الخـارجي، وبعـد تحمـيض الصـور أو طباعتهـا، تحـدث  اآلخرينالتقط صور لهذا الطفل واألطفال
على سبيل المثال، قـد تنظـر إلـى . ديثك عندما يكون األمر مجدياالمسافات النسبية أثناء ح إلىمعه وتطرق 

 : صورة ماجد ومالك وتقول

 ."قرب إلى شجرة الصنوبر منكيبدو أن مالك أ: " أنت

 ."اقرب إلى التل اأن: " ماجد

 ."قرب إلى التل من ماجدأنت أ: " أنت

 طفــل المعنــي، تحــدث معــه عــن عنــدما تســير متنزهــا مــع ال: فــي وقــت المجموعــة الصــغيرة، نزهــه مــع دردشــة
مــن  بعــدمحطــة الحريــق أ: " المثــال، قــد تقــولعلــى ســبيل . فــي مجموعتــه اآلخــرينالمســافات ومــع األطفــال 

يــا تــرى هــل نســير إلــى محطــة الحريــق أو إلــى . والحديقــة اقــرب إلــى المدرســة مدرســتنا بالنســبة إلــى الحديقــة،
 "الحديقة؟ 

 .الطفل موقع أو اتجاه أو كلمة تدل على مسافةقراءة الخريطة، يستخدم  5 –ت ت المستوى 

المواقع واالتجاهاات يفسرون يتصفحون الخرائط و، حيث 5دعم األطفال عند المستوى على سوف تساعدك هذه االستراتيجيات 

 .الكلمات التي تدل على مسافةأو 

طة المديناة أو الررياة التاي تساكن فيهاا اللعب، مثل خري كي يتصفحها األطفال ويستخدموها أثناءالغرف الصفية بخرائط ل جهز
 .الطرقات أطلسأو أية خريطة لبلد ما أو 

أو عند التجول فاي الجاوار أو بجاناب حديراة الحيواناات  الميدانيةتصفح مع األطفال الخرائط عندما تمر بموقع ما أثناء الرحلة 
نحان : " على سبيل المثال، قد ترول. ر بها على الخريطةالتي تم األماكنإلى  اشرأو بجانب الحديرة العامة أو بجانب بناء كبير، 

 .."اتبعنا هذا الطريق سوف نمر بداية بجانب بيت الفيل وإذاهنا، واكتب إشارة اكس تشير إلى الموقع، 

وقااد تساامع . إلااى مفااردات المواقااع واالتجاهااات والمسااافات التااي يسااتخدمونها اسااتمعواكتشاااف الخاارائط،  األوالدأثناااء تصاافح 
ساوف  ،بشكل مساتريم ثام اساتدر يسااراردم اذهب من هذا االتجاه وت" أو ." دعنا نرود السيارة بجانب سكة الرطار" رات مثل عبا

 ."ترى محطة البنزين

من مجموعة الطفل موضع التركياز أن يوجاد دمياة مان زاوياة  اطلبو. خريطة كبيرة للغرفة الصفية ارسم: في وقت التخطيط
الخريطاة التاي صانعتها عناد وقات االساتذكار لكاي تجعال األطفاال يوجهاون  اساتخدمو. علاى الخريطاة ،التخطيط إلى زاوية الفن

إلاى كلماات الموقاع واالتجااه والمساافة التاي  اساتمع. التي سااروا بهاا أثنااء وقات العمال األماكنمسير دميتهم على الخريطة إلى 
 .يستخدمها األطفال

وضع خريطة " بيد انيت النجين أو " اكتشف كوكب األرض" يطة الكنز أو لألطفال قصص تشتمل على خرائط مثل خر اقرأ
بياد " زيغباي يصايد الكناوز"بياد جيال هارتماان و " كتااب الخارائط األول : عناد طياران الكاادر" بيد لورين ليدي أو " لعالم بيني

 .براين باترسون

 البند ث ث تحديد التسلسل والتغير والظرفية

 لطفل الحدث التالي بالتسلسليتوقع ا 1 –المستوى ث ث 

 .ون األحداث أو األنشطة التالية خالل يومهم، حيث يتوقع1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 
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وعلاق ملصاق البرناام  علاى الحاائط أو صاورة متتابعاة عان . برناام  ياومي ثابات إلاى الطفال موضاع التركياز كاي يتبعادقدم 
عنادما تنتهاي مان : " علاى سابيل المثاال، قاد تراول  ،د من نشاط إلى آخررلإليد أثناء اليوم أثناء تن اشرثم  ،ميتسلسل النشاط اليو

 ."جل وقت المجموعة الكبيرةرابلتنا على السجادة الخضراء من أتعال لم ،تناول وجبتك الخفيفة

إشااارة قادم . داد لالنتراال إلاى نشااط آخارأخطار الطفال المعناي قبال خماس دقاائق مان تغييار النشااط لكاي تسااعده علاى االساتع
 .."اللعب إلى مكانها إرجاععندما تسمعون أغنية التنظيف، يحين وقت "  :نترال من نشاط إلى آخر فرد ترولواضحة عند اال

ل علاى سابيل المثاا. نغمة معروفة لدى األطفال وغنيها عند االنترال من نشاط إلى آخر وذلك لتشجيعهم على الغناء معك اختر
الولاد الشااطر  ،هاا هاا هاا ،الولد الشاطر يغسل يديد بالصاابون ،الولد الشاطر يضع المساطر"       : فرد تغني " شاطر شاطر" 

 ."يغلق الصنبور، ها ها ها

إلى عباراتد التي تدل على أجزاء معينة من اليوم، مثل وقات المجموعاة  استمعو عات الطفل أثناء البرنام  اليومي،توق راقب
التاي  ،لما يستخدمد من كلمات مثل بعد ذلك، اآلن، قبل ذلك استمع. بيرة أو وقت التخطيط، وفيما إذا كان يتوقع النشاط التاليالك

بعاد العشااء، : " ن بعض األحداث تتبع أحداث أخرى، على سبيل المثاال، قاد يراولاستيعابد لألحداث ووقت حدوثها وأ تدل على
 .."قبل الطعام نغسل أيدينا" أو ." بعد ذلك سوف نذهب إلى الساحة "أو ." نستطيع أن نأكل الحلويات

 .لتخطيط التغيراتاعن التغييرات التي سوف تحدث في البرنام  اليومي عند بداية اليوم، وذكر الطفل بان لديد وقت  أعلن

وعان الطفال الاذي ساوف يلعاب  الطفل عن ما سيفعلد في البداية، وعن األلعاب التي يفكر باستخدامهااسأل : في وقت التخطيط
 .معد

علاى . استخدامد للكلمات التي تدل على تفكيره في الجزء التاالي مان خطتاد راقبو. مع الطفل المعني العب: أثناء وقت العمل
 .!"بعد ذلك سوف اذهب إلى الغرفة الصغيرة" و ." احتاج اآلن إلى اللون األحمر: " سبيل المثال، قد يرول

 األحداثف الطفل تسلسل يص 2 –المستوى ث ث 

 .تسلسل األحداث وصف، عندما 2تراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه اإلس

فيماا إذا كاان ترتيباد  راقبو. ترتيب األحداثإلى وصفد في  استمعلبرنام  اليومي، عندما يتحدث الطفل موضع التركيز عن ا
وقات فاي " عناد . أوال، ثام، بعاد "إلاى اساتخدامد للكلماات مثال استمعقت العمل، وعندما يخطط لو. مرتب وفق حدوثهالألحداث 
 .تسلسل األحداث منإلى ما يتذكره  استمعومرة أخرى، . إلى سرده لألحداث استمع، االستذكار

حساب  أوقاات الياوم إلاىوالكلمات بحيث يفهام الطفال موضاع التركياز ويشاير  بالصورلألطفال برنام  يومي ثابت، ومثلد قدم 
 .الحاجة

باهتمام حين يروي الطفل تجاربد، على سبيل المثال، وماذا عمل خاالل عطلاة نهاياة األسابوع أو عان خططاد لفتارة ماا  استمع
 .بعد المدرسة

أن يرسموا ماذا فعلاوا منهم  اطلبو مقالوأوزع على األطفال في مجموعة الطفل موضع التركيز أوراق : عند وقت االستذكار
 .مع كل منهم حول تسلسل األحداث الذي رسمد بين األطفال وتحدث تجول. بالتسلسلفي وقت العمل 

 يصف الطفل التغير في شئ أو حالة 3 –المستوى ث ث 

 .، حيث يالحظون ويصفون تغيير ما في شيء أو حالة3سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم الطفل عند المستوى 

 واألسااالكطفاال يغيرهااا ويشااكلها، مثاال الطااين والمعجااون والرماال الرطااب والروالااب الغرفااة الصاافية بمااواد يسااتطيع  ال جهااز
 .الورقية والمطاط والحبال والصناديق والصمغ والورق ومواد متنوعة للتلوين والرسم واألنابيب

تسامعد المثاال، قاد  علاى سابيل. إلى الطفل موضع التركيز حاين يصانع ويغيار األشاياء ويتحادث عان التغييارات استمعو راقب
لراد !" آه، أوه" أو !" انظر، أخذت هذه الورقة المسطحة وثنيتها وصنعت تال" أو " لففت هذه األسالك عدة لفات انظر،: " يرول 

 .!"أصبحت أغمق بكثير
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إليد حين يلعب وكان مساتعدا للمشااركة عنادما  استمعو راقب. إلى الطفل عند مستواه الجسدي حين يصنع ويبني األشياءانضم 
 :سبيل المثال ى، عللفرصةاتسنح 

 !"انظر ماذا حدث: " الطفل

 "ماذا حدث للصورة؟! يا للعجب : "أنت

 !"لرد لونت كل هذا الرسم باللون األحمر :" الطفل

 ."لرد غيرت رسمتك بتغطية  هذا الجانب باللون األحمر: " أنت

 ."أصبح أحمر واآلنكان أبيض  ،هذا الجزء ألونقبل أن : " الطفل

 إلاىانظار ) للطفال موضاع التركياز ومجموعتاد الماواد التاي يمكان تغييرهاا قادم : مجموعاة الصاغيرة، تغييار الماوادفي وقت ال
جال اساتهالل وقات علاى سابيل المثاال، مان أ. عملية ماا من األطفال أن يحدثوا تغييرا ما لشيء أو اطلب(. اإلستراتيجية األولى 

عناد و." طين هذه، يا ترى كيف نستطيع تشكيلها لتصابح كارات مان الطاينبعض كرات ال إليك: " المجموعة الصغيرة، قد ترول
 .من الطفل موضع التركيز أن يتحدث عن كيفية تغييره للطين على شكل كرات اطلب، نهاية المجموعة الصغيرة

 يرارن الطفل بين معدالت التوقيت بين حدثين 4 –المستوى ث ث 

 .حدثين ، حيث يرارنون بين توقيت4طفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األ 

ويتحادث عان فتارات معيناة مان . ومعلميد حاول تجارباد الشخصاية أصدقائدإلى الطفل موضع التركيز حين يتحدث مع  استمع
مان ركضات أسارع " وقد يراول أشاياء مثال . أطول، أسرع، أبطء ،قصركيف يستخدم كلمات المرارنة مثل أ إليد استمعحياتد، و

لرد مكثت عند جدتي هذه المرة أكثر مان مماا أفعال عاادة، فراد قضايت " أو ." قصر من الرصة األخرىهذه الرصة أ" أو ." أختي
 .!"الليلة الكاملة

علااق علااى معاادالت ،  وعناادما تساانح الفرصااة. والتجااارب الماضااية واألحااداثتكلاام مااع الطفاال المعنااي عاان خططااد المسااتربلية 
 .بهةالفترات لألحداث المتشا

 ."اللعب خارجا لفترة طويلة، اليوم أود: " الطفل

 ."البارحة، اضطررنا أن نعود من المدرسة باكرا بسبب المطر: " أنت

قصار يف الياوم أوقت التنظكان يا للدهشة، : " على سبيل المثال، قد ترول. قارن الفترات بنفسك عندما يطرأ الحدث أثناء اليوم
ناك احتجات إلاى يبادو أ" أو !" ول الوجباات الخفيفاةجال تنااف يتاح لنا وقتا كافيا الياوم مان أسو لذلك. من وقت التنظيف البارحة

 .."سوف تتمكن من اللعب بها لوقت أطولغداً، ! فترة اللعب بها من أطول ،وقت طويل لبناء السفينة الفضائية

 أو تغيير مايشرح الطفل سبب حدوث شيء  5 –المستوى ث ث 

 .تغيير أو حدث ما أسباب، حيث يحاولون تفسير وشرح 5تراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى سوف تساعدك هذه االس

. حادوث شايء ماا أو تغيياره أسابابإلى الطفل موضع التركيز أثناء اليوم حيث يكتشف ويلعب ويحاول  تفساير  استمعو راقب
نلعاب ماع بعضانا " أو ." ا بشاحنتي ووقعات علاى األرضلرد صدمته! ه، آأوه " المثال، فد يردد الطفل عبارات مثل  لعلى سبي

!" لرد ابتل الدب ألناي وضاعتد فاي حاوض الميااه"  أو !" الترفيهية تضحكني هذا الموسيرى" أو !" ألن كلينا نحب الديناصورات
 فااألرضدراجات لرد أمطرت البارحة لذلك ال نساتطيع اللعاب بالا" أو ." وضع الالصق عليها ألن ماجدإن الطاولة متسخة " أو 

 ."مبتلة وقد نتزحلق

علاى  ،ن التغييارات تحادث لساببح كياف أن األشاياء تحادث لسابب ماا وإاشرأثناء محادثتك مع األطفال،  عندما تسنح الفرصة
المسمار الطويال ألن الخشاب  استخدمسوف " أو ." تد لن ذلك سوف يساعدني على تذكر روايتكقلإني اكتب ما " سبيل المثال، 

ألنهاا  ،أنا سعيد لوجود فاتن معنا اليوم" أو ." يسد الطريق إلى الساحة دجذع الشجرة من هنا ألن أحركسوف " أو ." اسميك جد
 ."يص ألني ال أريد أن يتلوث باأللوانرمبثني طرف كم ال أقومسوف " أو !" معا وسوف نغني الريثارةستعزف على 
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. الفرصاة ليفسار حادوث شايء ماا وأعطاد ،األحيانتوقف في بعض  ،المعنيللطفل  ،قصص مألوفة بصوت مرتفع عندما تررأ
 ."األطفال عن سبب دخول الرجال في الجرار؟اسأل " حرامي  واألربعينعلي بابا " على سبيل المثال، عند قراءة قصة 

 :مند تفسيرا لما غيره، على سبيل المثال اطلبوتتحدث معد عن ما فعلد للتو،  عندما تنظر إلى الطفل

 !"منزليلانظر ماذا فعلت : " الطفل

 ."نك غيرت شيئا مايبدو أ: " أنت

 ."نعم، لرد كبرت الباب الخارجي، لرد كان صغيرا جداً : " الطفل

 ."أرى ذلك، لرد كبرت الباب الخارجي: " أنت

 ".عندما كان الباب الرديم، كنا نضطر إلى النرر على الحيطان: " الطفل

 البند ج ج تحديد المواد وخصائصها

 يحدد الطفل خواص شيء ما 1-المستوى ج ج 

 .، حيث يحددون خصائص األشياء1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

الغرفة الصفية بمجموعة متنوعة من المواد التي تتناوع باالحجم واللاون والاوزن والشاكل والملماس والحارارة والكثافاة و  جهز
واساتخدامها  باكتشاافهاأي تلك المواد ذات الخصائص التي تجذب انتباه األطفال ومواد يرغبون . ا إلى ذلكوالشفافية والنفاذ، وم

 .*واللعب بها والتحدث عنها

علاى سابيل  الحاديثإلى الطفال موضاع التركياز حاين يكتشاف ويلعاب باالمواد وياذكر خصاائص شايء ماا أثنااء  استمعو راقب
دب ميرفات " أو " .هذا كبير" أو ." فارغ اإلناءهذا " أو !" ارتدي الحذاء األحمر اليوم" أو  "!هذا الثل  بارد: " المثال، قد يرول

 .."هذا الغطاء قابل للثني" أو " ناعم جداً،

سامر، أرى الكثيار مان " أو !" المفرغة فوق بعاض الكبيرةأنت تصفين الروالب " إلى خصائص األشياء أثناء حديثك مثل  اشر
 .!"يوسف، هذه كومة كبيرة من الرمل الرطب" أو ." حتكفي لو األصفراللون 

مان تعلايم األطفاال الصاغار بياد مااري هوماان وديفياد ب ويكاارت،  11من أجل االطالع علاى قائماة بهاذه الماواد انظار الفصال 

 المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب

www.highscope.org/welcome.asp 

 المواد التي صنع منها شيء مايحدد الطفل  2 –المستوى ج ج 

 .، حيث يحدد المواد المصنوع منها شيء ما2سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

والحبااوب  واألصاادافكااواز الصاانوبر والصااخور مثاال أ) يعيااة، أي مااواد ماان الطبيعااة الغرفااة الصاافية بمااواد منوعااة طب جهااز
 ومصانوعات( كاواز الاذرة والفراشاي ة وأالرشاي الساالل) لطبيعياة من الطبيعة مثال الماواد ا اءوأشي (واليرطين والريش والعجين

 .**خشبية ومعدنية وجلدية ومالبس ومطاط وفرو وورق مروى

: على سبيل المثاال، قاد يراول. الطفل موضع التركيز حيث يكتشف الطفل ويلعب بالمواد ويذكر مما صنعتإلى  استمعو راقب
لراد وضاع " أو ." لادي حاذاء بالساتيكي" أو !" المصانوعة مان الاورقانظار إلاى قبعتاي " أو ." ت الخشابيةاحناالش نمالسوف " 

 !"هذا الرصيف مصنوع من الحجر" أو ." على الرف المعدنيةالرطع  

. ية علاى الارفلنضاع المكعباات البالساتيك: " قد ترول ،على سبيل المثال. إلى المواد التي تصنع منها األشياء أثناء حديثك اشر
 ."اجلس على المرعد المصنوع من الخشب" أو ." ارتدي اليوم وشاحي الصوفي ألن الطرس بارد" أو 
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مليئة ( حريبة أو علبة فارغة) لكل طفل في مجموعة الطفل موضع التركيز سلة قدم : في وقت المجموعة الصغيرة، سلة الكنز
فااتيح واكاواز الصانوبر والم واألحجاار األصادافك السالل على ماواد مثال وقد تحتوي تل. باألشياء المصنوعة من مواد مختلفة

، ورخاميااات ومطاااط ومالبااس وفاارو (وقااد تكااون مصاانوعة ماان الزجاااج أو الخشااب أو البالسااتيك) المعدنيااة وسالساال حديديااة 
ن مالحظاتاد حاول عا دمعاتحادث  ،وعنادما يبادأ الطفال باكتشااف محتوياات السالة. وأوراق للزينة وصناديق مان الاورق المراوى

كافاة الرطاع الخشابية،  مان األطفاال أن يخرجاوا مان الساالل لاباطوعند نهاياة وقات المجموعاة الصاغيرة، . المواد ومما صنعت
 .ومن ثم دعهم يختارون نوع المادة التالية التي سوف يخرجونها من السلة. وبعد ذلك المعدنية وهكذا

مان تعلايم األطفاال الصاغار بياد مااري هوماان وديفياد ب ويكاارت،  11الفصال من أجل االطالع علاى قائماة بهاذه الماواد انظار 

 المتاح على الموقع االليكتروني من هاي سكوب

www.highscope.org/welcome.asp 

 يحدد الطفل نوع الجزء والكل من شيء ما  3 –المستوى ج ج 

حاددون الجازء والكال مان شايء ماا والاى مااذا ، حياث ي3سوف تساعدك هذه االساتراتيجيات علاى دعام األطفاال عناد المساتوى 

 .يعودان

: " قاد يراول الطفال ،إلى الطفل موضع التركيز حين يحدد الجازء والكال مان شايء ماا، أثنااء االكتشااف واللعاب استمعو راقب
 ."أو في الحريبة ثالث سحابات!" قصيرة  أرجليملك الكلب أربعة " أو !" يصي وياقة بيضاءقميوجد جيب في انظر، 

وجيباين  أزرار، فستان لاد تلبس نور أشاهد" على سبيل المثال، . مع األطفال دردشتكحدث عن الجزء والكل من الشئ أثناء ت
 .!"دأكملباآلن أرى السنجاب  ،آه ،أرى طرف السنجاب في الرفص" أو " رأيكم أن نلبسها السترة لكي نخرج إلى الساحة ما

علااى ساابيل المثااال، ) عناادما تطلااب لعااب جدياادة ومعاادات للساااحة الخارجيااة  :عنااد وقاات المجموعااة الصااغيرة، معاادات تركيااب
بادل أن . تحضار ضامن صاناديق فاألدواتعندما تصل الشحنة، تحتاج إلى تركيب  ،، عادة(تسلق وأداةرفوف وشاحنة ودراجة 

عان األشاياء التاي تحتااج اغتنم الفرصة وتحدث مع األطفال . تركبها بنفسك، خطط لتركيبها مع مجموعة الطفل موضع التركيز
 .إلى تركيب واعمل معهم على تركيبها وتشغيلها

علاى سابيل المثاال، . وأجزاءهااعب في الخارج مع األطفال والتجول في الجوار، توقف وانظر مع األطفال إلى األشياء لعند ال
، والشااحنات وأبوابهااالكنيسااة والجااذور، وا واألغصااان والزهااور واألشااجار قااد تتوقااف وتنظاار إلااى السااياج والبوابااة والموقااف

وبعد المسير والتحدث مع األطفال حول شايء . ت والتماثيل والحصان وراكبد والى أي شئ يلفت نظرك ونظر األطفالوالعجال
 .ودعهم يرسمون ما يروند في الموقع وألوانمعين، قد تعطيهم ورق 

 .يختار الطفل مواد باالستناد إلى خصائصها 4 –المستوى ج ج 

علاى . إلى الطفل موضع التركيز أثناء االكتشاف واللعب حيث يبحث ويختار مادة معينة استنادا إلى خصائصها استمعو راقب
أريد " أو " أريد كرة كبيرة ومنتفخة مثل كرة جاد" أو " أحتاج إلى أنبوب طويل من اجل سراية الشجر: " سبيل المثال، قد يرول

 .."أريد هذا الورق الشفاف" أو ."هاالروالب البالستيكية ألن تتداخل مع بعض

: " على سبيل المثال، قاد تراول. تها استنادا إلى خصائصهااخترعندما ترى الوقت المناسب تحدث مع األطفال عن المواد التي 
هذا الورق المروى  استخدمسوف " أو . " بحيث تلتف على رسخي، ويمكن ربطها السوارسوف أجد الخيط المناسب لكي أصنع 

أعترد أنناا نساتطيع أن نخازن تلاك الدبباة " أو . " لفتد كبيرة وألند عريض فهو قد يمكني من الحصول على ورقة كبيرة حراألن 
 .. "في هذه الخزانة الزجاجية بحيث نتمكن من رؤية الدببة من خالل الزجاج عندما نريد اللعب بها

 :عمل عليها في خطتد، على سبيل المثالالطفل موضع التركيز عن المواد التي يأسأل : عند وقت التخطيط

 . "بهذه الجنود مع سامر وعمر ألعبسوف : " الطفل

 "نوع األشياء التي تحتاجها أنت وعمر وسامر؟  ما: " أنت

 ! "حسنا، نحتاج إلى مالبس لهؤالء الجنود وحلرات معدنية: " الطفل
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 . "حسناً، حلرات ومالبس: " أنت

 . "ألند ال يوجد منها في المدرسة نحتاج إلى هذه المواد: " الطفل

 "ما نوع المواد التي تحتاجها لصنع الحلرات؟ : " أنت

ا حاول الحلراات حسناً، أنظر يجب أن تتسع الحلرات لارأس الجنادي، وقاد نحتااج إلاى أساالك وشاريط الصاق لكاي نلفها: " الطفل
 . "الجندي وشيفرةالمعدنية ونربطها، وشريط الصق لكي نكتب عليها شعار 

 الطفل أجزاء أو سمات شيء ما قمير 5 –ج ج المستوى 

 .الطفل أجزاء أو سمات شيء ما قم، حيث ير5سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

: " علاى سابيل المثاال، قاد تسامعد يراول. أجازاء أو سامات شايء ماا قمللطفل موضع التركيز أثناء اليوم حين ير استمعو راقب
تستطيع " أو . " دعونا نركض إلى األرجوحة التي تحتوي على ثالثة مراعد" أو ! " دي هذه الربعة ذات الحلرتين المطاطيتيننرت

نحتاج إلى هاذا " أو . " أنظر إلى أجراس الكنيسة الذهبية ذات األربعة سالسل" أو . " أن تأخذ أنت الهاتف ذو المفاتيح الحمراء
 . "أريد السيارة ذات البابين والفتحة بالسرف" أو "  .التاج وإلى ريشتين صغيرتين

ارات التاي تحتاوي علاى سامات وأجازاء العباعند التحدث مع الطفل موضع التركيز عندما تكون الفرصة مناسبة، أدخل بعض 
ماناة أنات ج" أو . " يص ذو النجمتاين والحماامتين المرساومتين علاى الجنابرماأنا مسارور ألناك ارتاديت ال: " ألشياء مثل قولك

بااأن يجلااس علااى الكرسااي ذو ( الدميااة ) منااى، يرغااب طفلااي " أو . " تااركبين الدراجااة ذات العجلتااين الفضاايتين والااثالث مرايااا
 ."الثالثة أرجل بجانب طفلك هل يناسبك أن يجلس األطفال مع بعضهم البعض على الكرسي ذو الثالثة أرجل؟ 

. لكن تلاك التاي تتضامن البحاث عان األشاياء بعادد معاين مان األجازاء أو الساماتو( أنا أرى ) لعبة  ألعب: في الوقت االنترالي
أنات وعلاى األخار أن يحضاره أو أن يجاده يختبأ ومن طفل أخر أن يخبئ شيء تصفد على سبيل المثال، قد تتطلب من طفل أن 

رفاوف ذات ثالثاة رفاوف أو  حاائط ذو نافاذتين أو حريباة بمربضاين أو وحادة أو ساعة بثالثاة مراابض أو مثل، شخص ذو قدمين
كرسي هزاز أو شاحنة حمراء بأربعة عجالت أو دمية ترتدي فستان زهري ذو جياب أو كنباة ذات وساادتين ماا إلاى ذلاك وبعاد 

 . من الطفل موضع التركيز أن يكون الرائد في تلك اللعبة أطلبأن يألف األطفال اللعبة، 

 البند ح ح تحديد األشياء الطبيعية والحية 

 يسمي الطفل مادة أو شيء طبيعي  1 –ستوى ح ح الم

 ، حيث يكتشفون ويسمون المواد واألشياء الطبيعية1سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

سااحة اللعاب بحياث تحتاوي علاى أشاياء طبيعياة متنوعاة قادر  جهازو. بتمضية وقت نوعي مع األطفال في الخارج كل ياوم قم
ن مثل، العشب والرمل والماء واألشجار والحشائش وربماا حديراة أو تلاد أو صاخور وعصاافير وحيواناات، وأضاف إلاى اإلمكا

وأماكن الحطب واألماكن الطبيعية وقدر ما تستطيع من السمات  ومزارع الدجاجإلى الحدائق والمزارع النزهات ساحة األلعاب 
والجساور والجباال والمحيطاات  والهضاابالبحيرات واألحاواض والجاداول ) يمكن أن تعرف األطفال عليها مثل الطبيعية التي 

معك بعض المواد الطبيعياة مان النزهاات الخارجياة وضاع فاي الغرفاة الصافية وشاجع األطفاال علاى اساتخدامها مثال  أحضر(. 
مان الحشارات  أوراق األشجار والحبوب والباذور والعشاب واألزهاار والاريش والعيادان والراش والصاخور واألصاداف وبعاض

 .د وبحثداستخدموالدود والبيض وكل ما يرغب الطفل في تفحصد و

. إلى األطفال أثناء النزهات الخارجية واللعب في الساحة عندما يكتشفون ويسمون ويستخدمون الماواد الطبيعياة استمعو راقب
دعوناا نلعاب " أو . " شاة علاى جاذع الشاجرةأنظر إلى هذه الفرا: " على سبيل المثال، قد يرول الطفل موضع التركيز أشياء مثل

أنظاار إلااى ورقااة الشااجرة التااي " أو . " دعونااا نحضاار ساالة نضااع فيهااا األشااجار" أو ! " عصاافور! أنظاار" أو . " علااى العشااب
 .! "وجدتها

نم الفرصاة أثناء التحدث مع األطفال عن المواد الطبيعية التي شااهدوا واكتشافوها وساموها تربال األساماء العاماة لألشاياء وأغتا
 : الستخدام األسماء الخاصة لألشياء، على سبيل المثال

 ! "عصفور! أنظر: " الطفل
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 "أرى عصفوراً يسمى حسون : أنت

 :مثال أخرو

 "أنظر إلى الفراشات على جذع الشجرة : " الطفل

 " هذا الجذع مليء بالفراشات اللواتي يشبهن الفراشات في صور الرصة التي قرأتها لكم : " أنت

 :ومثال أخر

 ! "لرد وجدت هذه األصداف على الشاطئ: " الطفل

 . "تشبد هذه األصداف، األصداف التي رأيناها في الكتاب، لكني غير متأكد: " أنت

وكتب تنطوي على معلومات عن العصافير واألشجار واألحجار والصخور والحشرات وماا زاوية الكتب بكتب مصورة  جهز
 . طفال في الكتب عن أسماء ألشياء قد شاهدتموها معا وال تعرفون أسماءهابالبحث مع األ قمو. إلى ذلك

 مساعدة الحيوان أو النباتبالطفل  يروم 2 –المستوى ح ح 

، حيااث يااؤدون أعمااال ماان شااأنها مساااعدة النباتااات 2سااوف تساااعدك هااذه االسااتراتيجيات علااى دعاام األطفااال عنااد المسااتوى 

  .والحيوانات

يااة فاي الاداخل، ضاع نباتاات منزل. باتاات وحيواناات بحاث يساتطيع األطفاال التفاعال معهاا والعناياة بهااالغرفاة الصافية بن جهاز
وفي الخاارج، بعاض الخضاراوات واألعشااب . بعضا من الحشرات داخل وعاء زجاجيوحوض سمك وقفص بد أرنب وكذلك 

 .والورود والحمام وبعض من الحيوانات األليفة

 .األطعمة وبعض أدوات الحماية للحيوانات والنباتات وضعها في متناول أيدي األطفالجلب بعض اأصنع أعشاش وأقفاص و

أعتني بالحيوانات والنباتات الموجودة ضامن بيئاة الطفال ودع األطفاال يشاتركون بالعناياة بهاا وعنادما يساتوعب األطفاال تلاك 
 .المهمات الخاصة بالعناية، فوض الجزء األكبر من هذه المهمات لألطفال

أمجاد، أنات تمساك بأرناب ساناء برقاة "      :علاى سابيل المثاال، قاد تراول. باهتمام األطفال وعنايتهم بالحيوانات والنباتات أقر
  .. "عندما وجدت ترابد قد جفالزهور  باسم، لرد رأيتك تروي النبات ذي"  أو. " ودغدغ وراء أذنيد بالطريرة التي يحبها

 وحاضاناتبتنظيم زيارات إلى المزارع  قملنباتات والحيوانات إلى الغرفة الصفية، وأدعو بعض األشخاص المهتمين برعاية ا
 .وما إلى ذلك والمداجن،الدجاج 

 يصنف الطفل شيء ما على أند حي أو غير حي 3 –المستوى ح ح 

 .غير حية، حيث يصنفون األشياء على أنها حية أو 3سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

على سبيل المثال، قد تسمع الطفل موضع التركياز . إلى األطفال وهم يتحدثون عن األشياء بمعنى أنها حية أو غير حية استمع
! " ال تمشي على تلك النبتة إنهاا حياة" أو . " أيمن حي، لكند نائم"  أو . "هذه الفراشة حية، إنها تطير: " يدلي بعبارات من مثل

 .. "ن غير حي ألند ثعبان مطاطيهذا الثعبا" أو 

علاى . أو ينماو عنادما تشاير إلاى نباتاات أو حيواناات أو أشاخاص أحيااءكلماات مان مثال حاي  استخدمأثناء تحدثك مع األطفال 
إن هذا الحلزون مخلوق صغير يعيش داخل " أو . " ج إلى الماء لكي ينموأروي النبات ألند حي ويحتا: " سبيل المثال، قد ترول

 . " دقوقعت

فااي أغلااب  ،علااى ساابيل المثااال، يتساااءل األطفااال. أجااب عاان أساائلة األطفااال واستفساااراتهم حااول األشااياء الحيااة أو الغياار حيااة
عن العود أو الصدفة أو الحجر أو الورقة الجافة فيما إذا كانت حية أو غير حية، كما أنهم يتساءلون عان األشاياء التاي  ،األوقات

 : على سبيل المثال. و غير حية من مثل الدمى ذات البطارياتتتحرك فيما إذا كانت حية أ

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



114 

 

 "هل هذا العود حي؟ : " الطفل

ولان كان في يوم من األيام شيء حي، عندما كان غصن على شجرة البلوط، ولكند اآلن غير حي ألند قطع مان الشاجرة : " أنت
 ,. " ينمو بعد اآلن

 :مثال آخرو

 ! " يتحرك على الطاولة اء أند حي فهوأنظر إلى الم: " الطفل

 ." !يبدو أند حي لكند غير حي فهو يتحرك فرط: " أنت

 :ومثال أخر

 .. "أعلم أن دمية مسرح العرائس حية ألنها تتكلم وتروي لنا الرصص: " الطفل

 .! "تبدو الدمية أنها حية ولكنها ليست كذلك إال أنها ممتعة: " أنت

 (في مادة ما أو في البيئة ) ب محتمل لد يحدد الطفل التغيير وسب 4 –المستوى ح ح 

واألساباب  ماا ، حيث يحادد الطفال تغييار فاي ماادة أو بيئاة4سوف تساعدك هذه االستراتيجيات على دعم األطفال عند المستوى 

 .المحتملة لذلك التغيير

علاى سابيل المثاال، قاد . دسابب حدوثا أو يجادتغيير ما ويحاول تفسايره  راقبإلى الطفل موضع التركيز عندما ي استمعو راقب
. يطير هذا العصفور بعيدا ألند يبحث عن عش" أو . " إنها اقتربت من الظلمة ألن الريح أخذت معها الضوء" يرول أشياء مثل 

  .. "يفتح السمك فمد ألند يريد أن يشرب الماء" أو . " لرد انكسر جذع هذه الشجرة ألن البرق صعرد" أو " 

 :لينظر بها مثل آخريلد مرترحات قدم التغيير وعن  قدر تفسيرات الطفل

 "يعيش الدود بين األوساخ ألن هذا منزلد : " الطفل

 . "نعم، هذا منزلد وهنا يجد الجذور وبرايا النباتات والخشب الذي يرغب بأن يأكلد: " أنت

أرى أن الزهارة التاي زرعنهاا "  :علاى سابيل المثاال، قاد تراول. علق على التغييرات وأسباب حدوثها عندما تكون مع األطفاال
 .. "قد تساقط منها بعض البتول، أعترد أن السنجاب قد أكل بعضها عندما كنا في المنزلالبارحة 

 .يحدد الطفل منشأ أو مصدر مادة أو شيء طبيعي 5 –المستوى ح ح 

ومصاادر األشااياء والمااواد ، حيااث يحاادد الطفاال منشااأ 5سااوف تساااعدك هااذه االسااتراتيجيات علااى دعاام األطفااال عنااد المسااتوى 

 .الطبيعية

نحان نأكال "اكتشافد ولعبد باألشياء والمواد الطبيعية فرد يردد عبارات من مثال إلى الطفل موضع التركيز أثناء  استمعو راقب
ل أعلام مان أيان نحصا" أو ! " من أين يأتي هاذا الحجار، أعتراد أناد مان الجادول المجااور لمدرساتنا" أو . " الطماطم من حديرتنا

نحتااج مزيادا مان الرمال، ماا رأيكام أن نحضاار " أو . " علاى أوراق العناب، نساتطيع الحصاول عليهاا مان الدالياة خااارج الساياج
 ! "أعلم من أين يأتي المطر، من السماء" أو . " بعضا مند من الشط المجاور

على سابيل المثاال، . ألشياء الطبيعية معهمعندما تسنح الفرصة حدد منشأ األشياء أثناء حديثك مع األطفال أو أثناء استخدامك ل
حباوب تازرع للحصاول علاى شاجرة الجاوز، تي بجمعها في الشاحنة، هذه القممريم، أنظري إلى حبوب الجوز التي : " قد ترول

والذي نرطفد ونكسر قشرتد الخارجية ونحصل على الحبات التي تؤكل، أنظري إلى الشجرة في الساحة ال زال عليها بعض من 
 . "ت الجوزحبا

برحلة ميدانية لمزرعة خضار أو منبت للتوت بحيث تتمكن مان قطاف بعاض الفواكاد لألطفاال، وتجماع بعاض منهاا لتأخاذه  قم
إلى الغرفة الصفية، وأثناء تناول األطفال للفواكد تذكر معهم من أين مصادرها وكارر هاذه الارحالت قادر اإلمكاان خاالل موسام 

 .الفواكد
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دورية إلى جدول قريب لجمع بعضا من األحجار وبعض من األعشاب والرمل وبعض األصداف من  مع األطفال بزيارات قم
، وفااي كاال ماارة عناادما تعااود إلااى الغرفااة الصاافية مااع األشااياء والمااواد التااي الصاانوبرالشاااطئ وبعااض األشااجار ماان مثاال شااجر 

 .تها، استذكر مع األطفال مصدرها ومنشأهاأحضر
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 النشاطس فهر

تدعم نمو وتطور الطفل، اطلاع علاى المطبوعاات التالياة، تلاك المتاوفرة علاى  التي واألنشطةمزيد من االستراتيجيات المن أجل 

طفااال تعلاايم األ: 180040PRESS قمأو باالتصااال علااى الاار WWW.highscope.org االليكترونااياالنترناات علااى الموقااع 

نشااط ماا قبال  131: اللغاويممارسات التعلم النشط لمرحلة ما قبل المدرسة وبرام  العناية بالطفل، في، فاي، الاوعي : الصغار

كتااب : تجرباة للمجموعاات الصاغيرة 111تعلام األبجدياة ماع أساماء األطفاال  : الرراءة لمرحلة ما قبل المدرسة، رباط األحارف

 .2كتاب فكرة المعلم : ر إلى اهتمامات األطفال  التخطيط بالنظ 3 فكرة المعلم

 

 أنشطة المجموعات الكبيرة

 4 -د  مخلوقات وشخصيات بمشاعر معينة

 3 –، أ 2 –، أ 1 –الخيارات أ 

 4 –ش ردم دحرجة بال

 5 –اللعب بإتباع الرواعد ت 

 4 –دحرجة الكرة واللعب بها ش 

 5 –ص ( الهوكي بوكي ) تنوع 

 1 –يد العواطف  ظ رلت

 2 –التحرك مع الموسيرى ض 

 1 –يد شخصيات الرصص س رلت

 2 –ت ت ( أنا أرى ) لعبة 

 1 –ن ترتيب األشخاص ( أنا أرى ) لعبة 

 1 –الركل ش 

 3 –ت ( دعنا نتظاهر بأننا ) لعبة 

 1 –تحريك األيدي واألرجل س 

 1 –التحرك مع الموسيرى ض 

 2 –التحرك مع الموسيرى باستخدام األشياء  ت ت 

 3 –ض ( سمي وتحرك ) بة لع

 4 –تسمية الحركات س 
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 1 –أغاني األرقام ب ب 

 3 –التربيت مع الموسيرى ص 

 3 –إعادة تمثيل قصة مألوفة ز 

 5 –تكرار أربعة حركات مع الموسيرى ض 

 4 –تكرار حركتين مع الموسيرى ض 

 2 –التناغم مع األغاني وتحريك األصابع ف 

 4 –رمي الكرات ث 

 2 –، ت ت 1 –ت ت ( سايمون يرول ) لعبة 

 5 –، ظ 4 –، ظ 3 –إنشاد األغاني ظ 

 5 –غ أغاني باالعتماد على الحصص 

 2 –حركة ثابتة ص 

 4 –ب ب ( العالمة المتدرجة ) لعبة 

 4 –، غ 3 –سرد الرصص غ 

 1 –الرمي ش 

 2 –ألترط وأرمي ش 

 4 –السير مع الموسيرى ص 

 2 -، س3 –طرق التحرك ج 

 ات الصغيرةأنشطة المجموع

 5 -إضافة إلى الدرجات هـ 

 1 –أصوات الحيوانات ف 

 3 –تركيب معدات ج ج 

 3 –، ت ت 4 –الكرات والصناديق ب 

 3 –الصناديق والشريط الالصق ذ 

 3 –لصق الورق المروى ت 

 3 –تغيير المواد ث ث 

 3 –، أ 2 –الخيارات أ 

 5 –مهمات الغرفة الصفية ج 
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 2 –الطين ذ 

 2 -ن هـ قرااأل

 1 –تجميع األشياء ن 

 5 -حبال هـ 

 3 –رسم شيء ر 

 4 –رسم أشخاص ر 

 5 –الرسم شيء مرئي ر 

 3 –تلبيس الدمى ش 

 1 –اكتشاف المجموعات ن 

 2 –اكتشاف األشياء الخفيفة والثريلة أ أ 

 1 –اكتشاف الرمل والماء ذ 

 1 –، ج 2 –مواد مألوفة ت 

 2 –ملء النواقص في الترنيمة  ظ 

 1 –باألصابع ر  التلوين

 4 –ش ردم الدحرجة بال

 3 –ترشير الفواكد ب 

 2 –بطاقات نتمنى لك الشفاء العاجل ع 

 4 –تنطيط الكرة باأليدي ش 

 1 –يد شخصيات الرصص س رلت

 2 –ت ت ( أنا أرى ) لعبة  

 1 –الركل ش 

 2 –ز ( دعنا نتظاهر ) لعبة 

 1 –الحيوانات الحية ف 

 4 –صنع حمالة ورق ب 

 5 –شخاص ذ صنع أ

 3 -صنع درج هـ 

 2 –صنع أحرف ثالثية األبعاد م 
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 2 –الخرائط ت ت 

 3 –مواد متغيرة أ أ 

 5 –قياس أشياء صغيرة أ أ 

 1 –يتحرك مع الموسيرى ض 

 1 –مواد جديدة ت 

 3 –دورات تجاوز العربات س 

 2 –الرسم ر 

 4 –اللعب المزدوج ح 

 2 -األنماط هـ 

 3 –التربيت مع الموسيرى ص 

 4 –األسالك واألنابيب الورقية ذ 

 4 –اللوحات د 

 2 –البطاقات البريدية ل 

 3 –ص لرصة ت رمت

 5 –، ت ت 2 –، ب ب 4 –، أ أ 1 –، أ أ 3 –، ق 1 –، ق 5 –، ع 3 –، ظ 3 –، د 5 –سرد الرصص ح 

 3 –إعادة تمثيل الرصص ز 

 5 –إعادة تمثيل الرصص مع عرائس الدمى ز 

 2 –الرصص المتناغمة ف 

 3 –ترتيب األشياء التي تختلف بالحجم واللون ن 

 2 –ترتيب خليط من مكونات مختلفة ن 

 4 –، غ 3 –سرد الرصص غ 

 3 –ش وضع أشياء في خيط 

 4 –، ت ت 3 –التنزه ت ت 

 2 –حروف ثالثية األبعاد ك 

 1 –الرمي ش 

 4 –األدوات ث 

 2 –ارمي والترط ش 
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 2 –سلة الكنز ج ج 

 2 –طرق التحرك س 

 4 –السير وفق الموسيرى ص 

 3 –الغزل ش 

 1 –كتابة البطاقات م 

 5 –كتابة الرسائل م 

 4 -آالت موسيرية هـ 

 

 

 

  

 

 


