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  طفل عربي جديد
 جملتمع عربي جديد

 *أ.د. حسن شحاته
ذلا اكن من امرضووزي أن  ،بنحء اإلوسحن هو احملوز األسحيس واملحًة األمسى واملنخج األمه ملنؼومة امخـومي يف أي جممتؽ

ة يف مصحةل زايط األظفحل من مـصفة بعبَـة املخـومني ومذعوبحث اهمنو املخ واسن هلو  يف  و   ثنعوق مجَؽ املٌلزسحث امرتبًو

 اجلواهب، وفامي ًأيت س نححول امخـصف ؿىل أمه اخلطحاص اميت متزي األظفحل يف ثكل املصحةل.

ـمتوس ؿوىل  وامعفل يف هشه املصحةل دشًؽ اهمنو، ملحومذه ضـَفة مألمصاط، وهو كثري احلصكة حيب انوـب وامنشوحظ ًو

ميحزسواح إر  يت)وهو مح جيب مصاؿحثه يف حتسًس أهواع امنشوحظ امو امـضالث اهكبريت، أمح منو امـضالث امطلريت فِخأدص كوَالا 

ثـمتس ؿىل امـضالث اهكبريت اكجلصي واملفز مؽ امخسزح يف األوشعة اميت ثـمتس ؿىل امـضالث امطلريت مثل اإلمسوح  لهكوصت 

وصش األ و َحء امبـَوست بسزخوة أو  مون املًصبوة  واهكذحبة(، حزذاذ كسزت امعفل ؿىل امخحمك والاحزان، ٍمتوزي بعوول امنؼوص ٍو

صش األ  َحء اهكبريت كشكل أو  من امطلريت.  ٍو

متزي امعفل يف ثكل املصحةل بصقبة يف املـصفة والاس خكشحف ثـَنه ؿىل حمنَة ذرباثه لمـحمل احملَط، ودلًه كوسزت ؿوىل  ٍو

ثه ؿىل ثوشرص املواكوو واأل و َحء، امخرَل ثـَنه ؿىل بنحء ثطوزاث رهنَة ذحضة مأل  َحء واألحساج اميت ميص هبح، وحمنو كسز 

ًخشوكوه(، أموح  –ًومسوه  –ٌشومه  –وإذزبكه ححيس فاو ٍمني مـحزفه وذرباثه من ذالل موح ًلوؽ يف هعوحو سواسوه )ٍوصاه 

األ  َحء اجملصذت اميت ال ثلؽ يف هعحو سواسه فِكون كوري كوحذز ؿوىل إذزا  مـنحهوحخل فوحخلري واميو مسومَحث ال ثـو  ؾنوس 

ثري دلًه أي اس خجحبة إال مبلساز ازثبحظاح خبربت واكـَة ًـحٌشاح حبواسه، ثخحسن كسزثوه ؿوىل إذزا  مفوحهمي امعفل  ُجحا وال ث 

ؼاص األظفؤال فصوكوحا فصذًوة وا وة يف  امزمن واهمك إال أن إذزبكه مألوسان ًخأدص، ًخجه إلذزا  اهلكَحث كبل اجلزاَحث، ًو

 اهمنو انولوي.

متزي ظفل هشه املصحةل بلوت وحست الاهفـحالث وكرثت ثلوبحهتح، ودشؿة املوول وضوـو امرتكوزي، وميَول مخلوَوس األذواز  ٍو

الاحامتؾَة اميت ًـحٌشاح يف بَثذه، ثؼاص ؿىل امعفل بواذز اهمنو الاحامتؾوي مثول سوب امسو َعصت واملِوحذت واهكوصن واأل هَوة 

 ة واألذالكِة نوسوو .وماح أثصهح يف منوه الاحامتؾي، ًؼاص وؾَحا مزتاًساا لملـحًري الاحامتؾَ

من املسمل به أن جنحخ معوَة ثعوٍص امخـومي ًخوكو معومحا ؿىل كسزت املؤسسة امخـوميَة ؿوىل امخواضول موؽ اجملمتوؽ اذلي 

ختسموه، وميثول إمنووحء سو بل مشوحزكة األدش يف إذازت امـموَووة امخـوميَوة وثووسؾمي ذوز مودؼٌلث اجملمتوؽ املووس  اخملخوفوة يف هووشا 

ٌلا مخعووٍص امخـوومي يف مووصحةل زايط األظفوحل وظًصلووحا مخحلِوق أهوسافاح. وثوـووب امصوضوة ذوزاا سِوووايا اخلطووض طظوحا  وو

ة ختسن األوالذ وامبنحثمكؤ  امطلحز، ويه حزء ًخاكمل مؽ اجملمتؽ اذلي ختسمه، ومن هنوح فوإن املشوحزكة اجملمتـَوة  سسة حصبًو

ة من ذالل:يه امصكزيت األسحس َة دلمع وحتسني حصبَة األظفحل واس متص   اًزة منومه ذاذل هشه املؤسسة امرتبًو
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 [ مشاركة الوالذين:1
ادلمع امرتبووي ألدشت امعفول  –جشمل مـحًري املشحزكة اجملمتـَة لمصوضة زالزة جمحالث زاُسة يه: )مشوحزكة امووادلٍن 

ل اميت ميكن الاسرت حذ هبح مخفـَول هوشه امخواضل مؽ اجملمتؽ احملًل(، وفامي ًأيت ؾصط اجملموؿة األفاكز وامللرتححث وامبساا –

 املـحًري.

ألمهَة مشحزكة اموادلٍن وذمعا  مربامج امصوضة خحء الاهامتن بوضؽ ٍلوؿة من اإلز حذاث اميت ًمت من ذالماوح ثفـَول 

 مشحزكة اموادلٍن يف ثنفِش أوشعة امصوضة اميت ثخضح من ذالل امـصط اآليت:

 مؽ اموادلٍن ًخعوب: إجيحذ بساال مالثطحل بفحؿوَة      

 إحصاء حمحذاثث ثوَفوهَة مؽ اموادلٍن. -

 جشكِل ٍلوؿة من اموادلٍن مخكون كدحت مالثطحل بلريمه من اموادلٍن. -

ثبوَوف أزكوحن ثوَفوو ث امصوضوة واملـوموة ألدشت امعفول موؽ حتسًوس األوكوحث املنحسو بة مالثطوحل مخولوي أي  -

 اس خفسحز.

   نوصوضة أو ؾن ظًصق امرًبس اإلهكرتو  وأي ظًصق مُرست.امخحسج مؽ اموادلٍن ؾنس ثوضَل أظفحهل -

 دعحلث ووياث أو جمالث إؿالمِة نووادلٍن ؿىل ؾنوان املزنل. إزسحل -

كخحبة املالسؼحث امَومِة وثلحٍزص ذوزًة ؾن ثلوسن امعفول واظوالع امووادلٍن ؿولوح نوخواضول املسو متص موؽ  -

 امصوضة وذمع ذوز املـومة.

 مألدشت وثولى ثـوَلحث اموادلٍن. إزسحل مدخجحث األظفحل -

 ثنؼمي سايزاث مزنمَة نووادلٍن لكٌل أمكن ركل. -

 إاتحة امفصض نووادلٍن مللحبةل املـوٌلث يف كري املواؾَس احملسذت يف ححالث امعوازئ. -

 ثنؼمي الاحامتؿحث واملنحكشحث مؽ اموادلٍن، ثخعوب:  

 َحء األموز.كِحن امصوضة بإؿساذ كحؿست بَح ث نووادلٍن وجلنة أوم  -

 وضؽ مواؾَس مالحامتؿحث مبح ًددحسب وػصوف اموادلٍن. -

 ثوفري ماكن مالمئ مللحبةل اموادلٍن. -

 ثنؼمي الاحامتؿحث لمخـحون مؽ جلنة أومَحء األموز. -

 خمحظبة اموادلٍن وثـًصفا  جبسول األؾٌلل كبل الاحامتع بوكت اكف مخولي امللرتححث. -

 نخحجئ فـوَة ميكن ثعبَلاح.ًخوضل الاحامتع مبشحزكة اموادلٍن م  -

 ثوفري زؿحًة مألظفحل يف ٍأزنحء ؾلس الاحامتؿحث مؽ اموادلٍن. -

 جشجَؽ اموادلٍن نومشحزكة يف امصوضة ثخعوب:   

ؾلس احامتع يف بساًة امـحن مؽ اموادلٍن مخحسًس األذواز واملاحن وثوؾَهت  بأمهَة مشحزكهت  امفـحةل يف أوشعة  -

 ل.امصوضة ومذحبـهتح يف املزن 

 ثنؼمي وز ة معل ألومَحء أموز األظفحل مخـًصفا  بسمَل األدشت وإاتحة وسخ مخوسًـاح ؿول . -

 جشكِل جلنة نووادلٍن مخفـَل مشحزكهت  من ذالل جموس األمدحء لمصوضة. -

 ثلسمي ححفز مدشجَؽ اموادلٍن ؿىل سضوز الاحامتؿحث )الاس خلبحل وامضَحفة(. -

 ) فواي وكخحبَح( ؿىل امصوضة.جشجَؽ ويل األمص ؿىل ؾصط ملرتححثه  -

 ثنؼمي مسحبلحث ثنحفس َة بني األظفحل مبشحزكة اموادلٍن. -
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 ذؾوت نووادلٍن ملضحء ًون مؽ امعفل ذاذل امصوضة. -

 ذؾوت اموادلٍن حلضوز مـصط ألؾٌلل األظفحل. -

 ذؾوت اموادلٍن إىل بـظ امصحالث مُشحزروا أظفحهل  يف مـهب  ومصهح . -

 ش نووادلٍن وامصذ ؿولح ذامئحا.إوشحء ضنسوو ملرتححث و اكو  -

 الاس خـحهة بأومَحء األموز روي امخرططحث اخملخوفة نومشحزكة يف األوشعة وفلحا نورعة امزمدَة مألوشعة. -

 ثوفري ملرتححث نووادلٍن يك ٌسحؿسوا أظفحهل  لملزنل ثخعوب:  

ع اهمتاَوسي يف بساًوة امـوحن اإلؿالن ؾن بص مج امصوضة نووادلٍن مكذولا وؾصضوه ؿوول  يف أزنوحء الاحوامت -

والاحامتؿحث ادلوزًة، وامخأكس من وضول املـوومحث هفساح ملن ال ٌس خعَؽ املصاءت واهكذحبوة مون امووادلٍن 

 ؾن ظًصق امخواضل امشفايي.

 وانوـب مؽ أظفحهل  يف املزنل مثل مذحبـهت  يف معل سواز أو زمس. األوشعةمشحزكة اموادلٍن يف أذاء  -

 ىل املشلكة اميت ًـح  مهنح امعفل ومشحزكخٍه يف حواح.إظالع ويل األمص ؿ -

 جشجَؽ ويل األمص ؿىل ختطَص وكت نولصاءت أو ساكًة كطة مؽ ظفهل. -

 ؾلس هسواث مخوؾَة ويل األمص ؿىل امخواضل اجلَس مؽ ظفهل. -

 [ الذعم التربوي ألسرة الطفل:2
اذلي ًخعووب أن ثـمول امصوضوة  ثخفحوث األدش يف مسو خواهح امثلوحيف والاحامتؾوي والاكذطوحذي، األموص -

ة دلمع األدش يف كضحاي امطحة وامخـٍزز امخـمل وذوق مدحد إجيوح  همنوو امعفول، يوح ٌسوحؿس  مكؤسسة حصبًو

خضح ذوز امصوضة من ذالل:  ؿىل اههنوط بصؿحًة وحصبَة امعفل، ًو

 املضحاي امطحَة: 

 ثنؼمي محالث ثوؾَة نووادلٍن يف أسحمَب وظصو امخلشًة. -

 وومحث نووادلٍن ؾن امخلشًة واسذَحخحث األظفحل، وأثصهح ؿىل ثـوما  وحصكزيمه.ثوفري مـ -

ة، زسحةل، ضوزت، ..( نووادلٍن سول اموكحًة من األمصاط. -  إزسحل معبوؿحث )معًو

 إزسحل معبوؿحث ؾن امخحطَنحث وامخعـاميث. -

 حَة امسومية.إؿساذ وثنفِش ملحءاث مؽ مذرططني نوخوؾَة بس بل امنؼحفة امشرطَة وامـحذاث امط  -

اسدامثز ختططحث اموادلٍن وأؾضحء اجملمتؽ احملًل )ظبُب، امزاةصت امطحَة، ..( يف ثوؾَة اموادلٍن يف رَفِة  -

 امخـحمل مؽ األمصاط املومسَة.

 ثنؼمي وز ة معل إلز حذ اموادلٍن سول اإلسـحفحث األومَة نوعفل وحمخوايث امطَسمَة املزنمَة. -

 ٍن ؿىل بكدشحف أي اضعصاة سوويك ميص به امعفل.ؾلس هسواث ؿومَة جسحؿس اموادل -

 املخحبـة امَومِة نونؼحفة امشرطَة وامطحَة مألظفحل يف امصوضة. -

 ثبوَف اموادلٍن لملشالكث امطحَة ألظفحهل  بطوزت مس متصت. -

 

 

 ثـٍزز امخـمل:  

 ؾلس ملحءاث مؽ اموادلٍن نوخـًصو بأمهَة امخـمل من ذالل انوـب. -
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ث ووزص معوول مووؽ اموووادلٍن مخوووحلا  إىل رَفِووة امخـحموول مووؽ ضووـولث امووخـمل ؾلووس احامتؿووحث وهووسوا -

 لالس خـحهة لملخرططني.

س امعفل ؿىل الاس خلالل وامشـوز لملس تومَة ووؾَه بشاثوه  - ثنؼمي أمس َحث إلز حذ األدشت إىل أمهَة ثـًو

 وؿالكذه لآلدٍصن.

 اح بني اآللء واألبنحء.ؾلس وزص معل مألدشت نوخوؾَة مباحزاث امخواضل وأسحمَب ذمع  -

 ثلسمي ملرتححث نووادلٍن مخـٍزز ثـمل امعفل يف املزنل. -

 ذؾوت اموادلٍن ملضحء ًون مفذوخ مؽ األظفحل لمصوضة نومٌلزسة األوشعة اخملخوفة مثل )الاهخزحلث ....(. -

 امخواضل مؽ اموادلٍن وثبحذل امصأي مـا  يف بكدشحف موهبة ظفوا  وحمنَهتح. -

 امعة نومنو:امبُجة ادل  
 ؾصط أفالن مطوزت ؾن آاثز إسحءت مـحمةل امعفل من إهٌلل وكسوت ملنحكش هتح مؽ اموادلٍن. -

ة مكذوبة ومطوزت سول رَفِة امخـحمل مؽ األظفحل روي ضـولث امخـمل. -  إزسحل إز حذاث وزسحال حصبًو

ورَحث اجملمتـَوة متثَل ...( من ذالل األظفوحل مـوصط املومي وامسوو –ثنؼمي ؾصوط فدَة )مرسخ ؾصابس  -

 املصقوبة.

 ؾلس هسواث احامتؾَة وزلحفِة سول اآلاثز امسوبَة نومتَزي بني األوالذ وامبنحث. -

الاسوو خـحهة لملخرططووني يف ؾلووس ملووحءاث إلز ووحذ اموووادلٍن سووول األسووحمَب اإلجيحبَووة املخنوؿووة مخـووسًل  -

 امسوو  املري مصقوة فِه دلش امعفل.

ن ظًصووق امفِووسًو أو هخووحجئ ادلزاسووحث امـومَووة مخوضووَح هخووحجئ ثنؼوومي أمسوو َة مـووصط خووحزة وذوورباث ؾوو -

 اخلالفحث اموادلًة ؿىل خشطَة امعفل.

 ذؾوت خشطَحث ومنحرح  حجة من اجملمتؽ دصجيي امصوضة نولحء لألظفحل واموادلٍن. -

 [ التواصل مع المجتمع المحلي:3
وحسمه، بل أضبحت كضَة كومِة جيوب أن ٌشورت   اهعالكحا من أن امرتبَة وامخـومي مل ثـس كضَة هيمت هبح املخرططون

فلح مجَؽ األفصاذ واماَتحث واملنؼٌلث، وذلكل مزن ؿىل امصوضة أن ثخواضول موؽ اجملمتوؽ احملوًل بإجيوحذ آمَوحث جسومح نومجمتوؽ 

خضح ذوز امصوضة من ذالل امـصط اآليت:  بسمع امصوضة وجسمح نوصوضة بسمع هشا اجملمتؽ، ًو

 الاثطحل مبنؼٌلث اجملمتؽ احملًل:  

 جشجَؽ جلنة أومَحء األموز لمصوضة نوخواضل مؽ اجملمتؽ امٍلحًل. -

 مشحزكة اموادلٍن يف حتسًس اماَتحث واملؤسسحث اجملمتـَة واملسحؿست يف الاثطحل هب . -

 إؿساذ كحؿست بَح ث ملنؼٌلث اجملمتؽ احملًل اميت ميكن امخواضل مـاح. -

 خوفة يف الاثطحل مبنؼٌلث اجملمتؽ احملًل.اس خزسان اموسحال اخمل  -

 إزسحل معبـحث ملنؼٌلث اجملمتؽ احملًل ؾن أوشعة امصوضة مسؾومة بطوزت فوثوقصافِة أو أكصاض مسجمة. -

 ثنؼمي سايزاث ثبحذمَة نوخواضل مؽ مدؼٌلث اجملمتؽ احملًل. -

 

 إكحمة ؿالكحث مس متصت مؽ اجملمتؽ احملًل:  
 شعة املخبحذةل بني امصوضة واجملمتؽ احملًل وأوخه ادلمع املعووبة.حتسًس أهواع اخلسمحث واألو  -

 امخأرَس ؿىل رضوزت وحوذ يثل نوصوضة يف جموس أمدحء املسزسة. -
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 ؾصط مشالكث امصوضة راث امطفة امـحمة ؿىل أؾضحء اجملمتؽ احملًل وإطبكا  يف حواح. -

 نوصوضة. احلصض ؿىل إػاحز أوشعة امصوضة يف احامتؿحث ادلـَة امـمومِة -

 ثنؼمي ملحءاث ذؾوت ورسب ثأًَس نوصوضحث من ذالل اماَتحث واملؤسسحث اجملمتـَة. -

 حتفزي مشحزكة مدؼٌلث اجملمتؽ احملًل:  

 فذح لة امخربؿحث مبنحء وثأسُس امصوضحث من ذالل جموس األمدحء. -

 جساَل معوَة ثولي ادلمع يف ضوزه اخملخوفة مثل امخربؿحث امـَنِة واألذبَة. -

 ... (. -حزكة يف ادلؿحًة نواَتحث واملؤسسحث اجملمتـَة اميت ثسمع امصوضة مثل ) ـحز املنؼمة املش -

 منحرح نوزسمحث اميت ثلس ح امصوضة نومجمتؽ احملًل:  

 ... (. -زسحال حصبوًة  –هسواث ثثلِفِة  –ثلسمي ذسمحث إز حذًة نومجمتؽ احملًل )ملحءاث نوخوؾَة  -

ة ثنؼمي أوشعة ختسن أفصاذ اجمل  - أمـوحة زايضوَة  –مسحبلحث  –ذوزاث مكبَوحص  –متؽ احملًل )أوشعة ًسًو

 أوشعة مكذبَة ...(. –

 ...(. -ًون امعفل امَدمي  –مشحزكة جممتؽ امصوضة يف أوشعة احامتؾَة )هؼحفة وجشجري احلي  -

 مجاالت ومعايير ومؤشرات المشاركة المجتمعية:

 وضة:المجال األول: مشاركة الوالذين في برامج الر
 :املـَحز األول: ثوؾَة اموادلٍن بربامج امصوضة  

 :املؤطاث  

 ثنؼمي امصوضة ملحءاث مخـًصو اموادلٍن برباجماح.  -

 حص  َس اموادلٍن إىل س بل ذمع بصامج امصوضة. -

 ثوػو وسحال الاثطحل املخححة نوخـًصو برباح امصوضة. -

 :صوضةاملـَحز امثح : ثوفري فصض ملشحزكة اموادلٍن يف بصامج ام 
 املؤطاث: 

 حتسذ جمحالث مشحزكة اموادلٍن يف بصامج امصوضة. -

 ثوفص اإلحصاءاث امالسمة مخفـَل املشحزكة. -
 المجال الثاني: الذعم التربوي ألسرة الطفل:

 :املـَحز األول: ثوؾَة األدشت لملٌلزسحث امطحَة ادلامعة همنو امعفل 

 املؤطاث: 

 مسومية.ثو  امصوضة مألدشت أمهَة امخلشًة ا -

 ثنبه األدشت إىل أمهَة الامزتان لمخحطَنحث وامخعـاميث. -

 ثوخه األدشت إىل أمهَة قصش ؿحذاث امنؼحفة امشرطَة وامـحمة يف امعفل. -

 .امـحذاث امطحَة امسومية إثبحعثو  األدشت إىل أمهَة  -

س امعفل امسوورَحث امطحَة امسومية يف امخـحمل مؽ األ -  مصاط.ثوخه األدشت إىل أمهَة ثـًو

 حص س األدشت إىل اإلسـحفحث األومَة نوعفل يف ححةل اإلضحبة -

 :املـَحز امثح : ثوؾَة األدشت بسوزهح يف ثـٍزز ثـمل امعفل 
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 :املؤطاث 

 ثو  مألدشت سق امعفل يف انوـب وامخـمل من ذالهل. -

 ثوخه األدشت هكِفِة امخـحمل مؽ مشالكث امخـمل اميت ثواخه امعفل. -

س امعفل ؿىل الاس خلالل وامشـوز لملس تومَة. حص س األدشت إىل -  أمهَة ثـًو

 جسحؿس األدشت ؿىل حمنَة وؾي امعفل بشاثه ولآلدٍصن. -

 حص س األدشت إىل ذوزهح مخحلِق امخاكمل مؽ امصوضة يف أوشعة امخـمل. -

 ثوؾَة األدشت بس بل حمنَة  حزاث امخواضل دلش امعفل. -

 :مدحد أدشي )احامتؾي( ذامع همنو امعفل املـَحز امثحمر: مسحؿست األدشت ؿىل ثوفري

 املؤطاث:
 ثو  مألدشت اآلاثز امسوبَة مإلسحءت واإلهٌلل ؿىل خشطَة امعفل. -

 ثو  نووادلٍن أمهَة امدسحمح يف امخـحمل مؽ امعفل. -

 ثو  أن اهمتَزي بني األوالذ وامبنحث هل آاثز سوبَة ؿىل حكوٍن خشطَة امعفل وكسزاثه. -

 ووة امخـحمل مؽ األظفحل روي ضـولث امخـمل.ثوؾي اموادلٍن بأس -

 ثو  هخحجئ اخلالفحث اموادلًة امسوبَة ؿىل خشطَة امعفل وآثصهح يف ثـومه. -

 حص س اموادلٍن إىل أمهَة اس خزسان أسحمَب إجيحبَة ومذنوؿة مخـسًل امسوو  اخلحظئ. -

 المجال الثالث: التواصل مع المجتمع المحلي:
 :ؽ احملًل نوصوضةاملـَحز األول: ذمع اجملمت

 :املؤطاث

 حترص امصوضة مؤسسحث اجملمتؽ احملًل وزخحل األؾٌلل نوخـصف ؿىل إماك هت  دلمع امصوضة. -

 ثفذح امصوضة كدواث الاثطحل مؽ املؤسسحث دلمع اإلوشحءاث وامخجازياث وأوشعة امصوضة. -

 جي  اجملمتؽ احملًل يف حل مشالكث امصوضة. -

 :نومجمتؽ احملًلاملـَحز امثح : ذمع امصوضة 

 املؤطاث:

 ثفذح امصوضة أبواهبح مخلسمي ذسمحث وأوشعة احامتؾَة مألظفحل وأدشمه. -

 جشحز  امصوضة يف اجملحالث امخعوؾَة خلسمة امبُجة واجملمتؽ احملًل. -

 
 
 

 مجاالت ومعايير نواتج التعلم
 المجال األول: النمو الجسمي الحركي:

 سمي امسومي واملخواسن دلش ظفل امصوضة:املـَحز األول: حتلق ملومحث اهمنو اجل 

 املؤطاث:

 ميحزش امعفل ؿحذاث كشااَة سومية. -
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 ًلبل ؿىل يحزسة امصايضة. -

 حيحفغ ؿىل حصخه وحيمي هفسه من األمصاط واخملحظص. -

 :املـَحز امثح : حزاًس امخنحسق يف األذاء احلصيك نوعفل

 املؤطاث:

 األوشعة احلصرَة. ٍمتخؽ امعفل بوَحكة بسهَة متكده من يحزسة -

 ًخحلق دلش امعفل ثوافلحا سصرَحا ميكده من املشحزكة يف وشحظ سصيك هحذف. -

 ًخحلق دلش امعفل ثآسزاا سس َحا سصرَحا ميكده من الاس خجحبة نوخلرياث اخملخوفة )مسـَة، برصًة، ...(. -

 المجال الثاني: النمو االجتماعي الوجذاني:
 حالثه:املـَحز األول: س َعصت امعفل ؿىل اهفـ

 املؤطاث:
 ًؼاص اس خلالمَة وثلبالا ذلاثه. -

 ًؼاص مشحؾص إجيحبَة حنو اآلدٍصن. -

 ًضبط اهفـحالثه يف مواهجة املواكو اخملخوفة. -

 ًـَس ثنؼمي راثه يف مواهجة مواكو امفشل )ًؼاص زقبة يف مواضةل امـمل(. -

 املـَحز امثح : بنحء امعفل ؿالكحث احامتؾَة مؽ اآلدٍصن:

 املؤطاث:

رب ؾن مشوحؾصه خوحه اآلدوٍصن مون ذوالل امخواضول انوفؼوي وكوري انوفؼوي )ابدسوحمة، لكوٌلث  وكص، ًـ -

 إميحءت....(.

خلبل الادذالف مؽ اآلدٍصن. -  ًدبحذل امصأي ًو

 ًنوع أسحمَب ثـحمهل وفق األفصاذ واملواكو. -

لون بسوزه يف ادلحؿة. -  ًخحمل املس تومَة ًو

 ٌشحز  يف أؾٌلل ثعوؾَة وإوسحهَة. -

 الثالث: أساليب التعليم والتعلم:المجال 
 املـَحز األول: امذال  امعفل ظصو واموضول نومـصفة:ٍ

 املؤطاث:

 ًؼاص جسحؤالث ثـرب ؾن زقبخه يف امخـصف ؿىل األ  َحء احملَعة به. -

 ًؼاص زقبخه يف اس خكشحف األ  َحء اجلسًست. -

 ًبحذز يف ثلسمي ملرتححث وآزاء أوشعة امخـومي وامخـمل. -

 حذز املـصفة اخملخوفة.ًخـصف ؿىل مط -

 جيمؽ بني مـوومحث سول موضوع مـني. -

 املـَحز امثح : امذال  امعفل املسزت ؿىل امخفكري امنحكس وحل املشالكث:

 املؤطاث:

 ًؼاص كسزت ؿىل ثشرص امخفحضَل واألحساج. -

 ًـعي ثفسرياث نومواكو واألحساج ثؼاص كسزثه ؿىل امخأمل واحلسش. -
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 ث.ًلسن حووالا وبساال نومشالك -

 ًطنو املـوومحث واأل  َحء ظبلحا معبَـهتح. -

 ًنذج أفاكزاا وأؾٌلالا ثؼاص كسزثه ؿىل الابخاكز وامخرَل. -

 ًخوكؽ أحسااثا ومواكو بنحء ؿىل ملسمحث. -

 المجال الرابع: اللغة والتواصل:
 املـَحز: منو اس خـساذاث امعفل مخـمل فدون انولة )الاس امتع، امخحسج، املصاءت، اهكذحبة(:

 ؤطاث:امل

 ٌشحز  يف مواكو امخواضل انولوي. -

 ًؼاص وؾَحا بأضواث انولة. -

 ًؼاص وؾَحا لملواذ املعبوؿة )املطص، اهكذب، اجلصااس،..(. -

ة -  .ًـعي اس خجحبة ثؼاص فامه نومواكو انولًو

 المجال الخامس: الوعي والمعرفة العامة:
 حالث احلَحت:املـَحز األول: امذال  امعفل بنِة مـصفِة أسحس َة ثخطل بش   جم

 املؤطاث:

 ًعبق مفحهمي و حزاث ادلزاسحث الاحامتؾَة بطوزت وػَفِة يف مواكو احلَحت امَومِة. -

 ًعبق املبحذئ واملفحهمي امصايضَة يف واكو وػَفِة. -

 ًعبق املفحهمي امـومَة يف مواكو احلَحت امواكـَة. -

 ميحزش فدون انولة يف مواكو مصثبعة حبَحثه امَومِة. -

 ومِوهل. هاألذاء وفلحا الس خـساذاث ميحزش فدون -

 ًعبق املبحذئ واملمي ادلًنِة يف سوورَحثه امَومِة. -

 املـَحز امثح : بكدسحة امعفل  حزاث امخـحمل مؽ اهمكبَوحص وامخكدوموحِح احلسًثة:

 املؤطاث:
 ًخـصف ؿىل اس خزسامحث األهجزت امخكدوموحِة يف احلَحت امَومِة. -

 ثه.واكو اخملخوفة يف حسوذ إماكٍ  ٌس خزسن احلحسب اآليل يف امل -

 ًخـحمل مؽ امربجمَحث ألقصاط امخـومي وامرتفِه. -

 يلتزم آداب التعامل مع الوسائط التكنولوجية المختلفة. -
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