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 دور الرتبيت ما قبل املدرسيت يف رعايت الطفل:
دراست يف الربامج التعليميت لبعض مدارس التعليم ما قبل املدرسي 

 مبدينت احلديدة
 

                                                                                                     علي عبذه الذهوشي . د                                               
 :هلخص 
 ثدٌحول اصلزاسة اذلحًية إشاكًية ذوز اًرتذية مح كصي املدزس ية يف زؽحية اًطفي، وركل ًألس سحة اآلثية:     

إرا اكن اًخؾَمي يف ؼرصان من إحػدى اًلطحؽػحث ااسحسػ ية اًيػوزية ٍػة حقيػة ،لفلفػة،  إهػَ  ػد اًلػ ل نػذكل  ن  -

ي املدزسػػة ثؾػػح  مػػن ب ػػة رسػػشد ؽػػدم إذزبوِػػح ذلحيػػحث اًطفػػي وزؽحيخػػَ اًرؽحيػػة اً يداهيػػة، واملؾر فػػة، مؤسسػػة مػػح كصػػ

واذلسحرهية ؼيد إؽداذُح وثيففذُح ٌَربامج اًخؾَميية نٌل يًصقػ،، إر ؽػرب ااوةػطة اًرتذ يػة املخي ؽػة ثدةػة لفػية اًفػرذ، 

 يطَ .ومن ص اهبح بو خطهئح يخحدذ ث ا ق اًفرذ مػ هفسَ ومػ م 

 اؼخسحز مى انث اجملحل املؤسيس ٌَروضة مبثحذة احملرك ااسحيس إلش سحع ححيحث اًطفي                 ومن مثة زؽحيخَ. -

إرا اكهت اارست يه اإلطحز املرجؾ، ٌَطفي، واًروضة يه اإلطحز املس خلصًل هل،  إهَ فحًسح مح يال،ظ ثسػحنن  و ثؾػحزط  - 

يػحة ذني املؤسس خني ؽىل مس خ ى زؽحي ة اًطفي ممح  ؾهل ؼرضة ٌَرصاع يف  ذؾحذ اٍق  ؽػىل  سػحش  ن اهؾػدام اًخاكمػي ـو

 وحدت اًفؾي اًرتذ ي يسٌِلن إىل حد هسري يف ؽدم زؽحية اًطفي .

ملؤسسحث مح كصي املدزسة يف زؽحية اًطفي، وركل من وؽَيَ  إن اًسحر اذلحيل حيحول  ن يخؾرف ؽىل اصلوز اًرتذ ي      

ح يف اآليت: خالل ؽدذ من  املخقرياث ه جُز

إر متثػي ُيػح  اًخيغػمي املػاك    –اً سحاي اًخؾَمييػة ًخطسيػق اًػربانمج حمل احملػيف اًف ػح   مى انث اًروضة واملمتثةل يف : -

 .مذقرياث اًخيغمي الاهفؾحيل املس خدخي إىل اًةؾ ز

 اً اكػ.اًخطحذق ذني اًربامج املدزوسة ؽىل اً زق ومح ذني ثرصيفِح ؽىل مس خ ى  -

 ثيففذ املرذية ٌَربامج اًخؾَميية ذأسحًيد ويداهية حتفز اًطفي ؽىل الاس خىةحف و،د املؾر ة . -

 املدزسة يف زؽحية اًطفي . ذ ي ملؤسسحث مح كصيوكد  وحضت هخحجئ اصلزاسة زالج ج اهد مرثسطة ابصلوز اًرت      

 اًيفيس والاجامتؼ، واذلسحريك . س خ ى ااطفحلابًًس سة ٌَطفي : ؽدم مالمئة ُذٍ اًربامج ومى انث اًروضة مل  -

ابًًس سة ٌَروضة : ُيحك ثفحوث يف مس خ ى اًرايط، حبير  شحزث اًيخحجئ  ن اًرايط مٌخف ة املس خ ى ال ثؾد وسطح  -

ح ٌَمجحل اًفزييل، اطلي يخ ايد  فَ اًطفي .   حرذ اي مالمئح اب ذلحُز

ني اارست واًروضة يف اخػذالف اًطرااػق واً سػحاي اًػن تىػن ث عيفِػح ابًًس سة ٌَمجمتػ : ؽدم وج ذ اوسجحم وحاكمي ذ -

ٌَخؾحمي مػ اًطفي ممح يؤذي إىل خَي حرذ ي ال يسحؽد اًطفي ؽىل من ٍ الاجامتؼ،، وال حيلق ه ؽػحً مػن الاهػدمحح واًرؽحيػة 

 الاجامتؼية اًن حيخحهجح.

                                              
 جامعة الحديدة -كلية التربية  -قسم رياض األطفال -  أستاذ علم نفس الطفولة المساعد. 
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صي املدزسة وجؾَِح يف خدمة مذطَسحث منػ  وححجفػحث اًطفػي ومن ُذٍ اًيخحجئ ..  وىص اًسح،ر ابالُامتم مبرحةل مح ك      

 اًن ثؤذي يف اٍهنحية إىل لفية مذ اسهة كحذزت ؽىل اًخىفف مػ اآلخر واحمليف.

 اإلطار العام للذراسة:
وثؾػرف مػح هيمت اًس يىً  جف ن ذإجراء اصلزاسحث واًسح ج املخؾَلة ابًؾمَية اًخؾَميية ومى انهتح ومذقرياهتح حملػحو   ِػ       

حيدج هبح ومح يؾرتهيػح مػن مةػمث مٌػذر املراحػي ااوىل حمل مػح كصػي املدزسػة  ، ،فػر ثَخفػق ابًطفػي ؽػىل املسػ خ ى 

اً يػػدا  واملؾػػريف واذلسػػحريك مةػػمث ال حت ػػ، وحيػػحول ازليػػػ ثلػػدت اذلَػػ ل املمىٌػػة ًػػخ  املةػػمث ٌَهنػػ ط 

 ى اطلي خيدم املخؾمل هفسَ واجملمتػ زرمذَ .ابمليغ مة اًخؾَميية، وحتسني خمريحهتح إىل املس خ  

وثؾمتد مسحَمة جنحخ اًؾمي مػ ااطفحل يف مرحةل مح كصي املدزسة ؽىل مى انث املهنحح وااوةطة املرا لة مبح يدٌحسػد      

ركل  ن ه ػػ  واملرحةل اًؾمرية اًن يلػ  هيح اًطفي، ويخفحؽي من خالًِح ًيخجحوس  سمة ُذٍ املػرحةل ذيجػحخ و ؾحًيػة. ويؾػي

 ُدا حً وزراجمحً مٌحس سًة ًألطفحل ذؾد مؾر ة ححيحهت  اً يداهية واملؾر فة، وإؽداذ مؾٌَلث كحذزاث ؽىل حتلفق ث  ااُداف 

 وثيففذ اًربامج ؽىل ض ء اإلماكهيحث املخححة ذني  يدهين. 

كصي املدزسة من اآلًيػحث اًِحمػة يف زؽحيػة  من ُذا امليطَق تىن اًل ل  ن اًربامج اًرتذ ية واًخؾَميية يف مؤسسحث مح     

اًطفي، إر حرجػ  َمية اآلًيحث اًرتذ ية يف ث سيػ املهنحح املدزيس وحت يهل إىل وس يةل ويداهية مؾر فة يس خىةف من خالهل 

 اًطفي لك مح يَيب ححيحثَ اًيفس ية واملؾر فة. 

اًفػدازت يف اصلزاسػحث اًرتذ يػة واًسػ يىً  جفة حمل اصلوز من ُيح اكن اُامتم اًسح،ر ذأحد امل ض ؽحث اًن حتخي م كػ      

اًرتذ ي ملؤسسحث مح كصي املدزسة يف زؽحية اًطفي  ، وركل وغحُرت حرذ ية ًِح مح يربزُح،  حاسػحش اي هػ ع مػن  هػ اع 

يحهػد، وامللفػ ذ اًسيحء، إرا مل نىن ك اًي ومذييحً،  إن اًسيحء اطلي يل م ؽَيَ رسؽحن مح ثغِر ؽَيَ ؽالمحث ارلَػي مػن لك 

 اباسحش ُيح: ُ  مرحةل مح كصي املدزسة، ابؼخسحز  ن املراحي اًخؾَميية اًال،لة هل، حرحىز ؽَهيح. 

طلا  إهيح حبحية محسة إىل اًسحر يف زػرامج زايط ااطفػحل، ًيدسػ ن ًيػح مؾر ػة  سػ سحة ارلَػي يف اجملػحل املؤسيسػ      

هتد َ من ُذا اًؾمي، ؽىل  سحسِح ث ضػػ طم حػحث واكؾيػة كػحذةل ٌَخحلػق  ٌَخؾَمي مح كصي مدزيس زىفففة ث حض ًيح مح وس 

 مبؾن  ن نى ن اًطفي مذ ا لح مؾر فح وهفس يح و،رهيح يف إطحز مدزيس مٌغ  .
 

 تحذيذ اإلشكالية :
اوةػطة مػ سايذت اذلحية ملؤسسحث مح كصي املدزسة، اهدرش اًؾديد مهنػح وثفحوثػت  ػي ذ هنػح ملػرز املهنػحح ومسػ خ ى ا     

واإلماكهيحث املحذية واًرتذ ية، و ي ح مس خ ى اًرؽحية اً يداهية.  فى ن اًسَ ك املرثلد مذجِح حن  اً ضػؾيحث اًػن ثدصَػ ز 

ح اآلهية واملس خلصَية ابًًس سة ٌَطفي.  وحتمي مثحُز

ػػذٍ ااخػػريت يف  صػػَِح اًرتذػػ ي واًسػػ يىً    ثلػػدت املهنػػح      ح اًرتذػػ ي واًخؾَميػػ،  رؽحيػػة اًطفػػي ُػػ  هخػػحح  ؾحًيػػة، ُو

وااوةطة املرا لة يف جمحل ثؾَمي، تىن ثفييفَ ُيح ذػ  مذ سف، مٌخفض املس خ ى.  ذى ن اًرؽحيػة روي  حؽَيػة جفػدت يف 

 املس خ ى املخ سف، ونى ن ؼىس ركل يف املس خ ى امليخفض وفيفني حرذ يني يف ُذٍ اصلزاسة.

 حتحول ُذٍ اإلشاكًية اإليحذة ؼيَ نى ن نٌل يأيت :إهنح  سس مرتاذطة جؾَت اًسؤال املرنزي اطلي      

* إىل  ي حد اس خطحؼت مؤسسحث مح كصي املدزسة يف اذلديدت  مبيحٌمِػح و وةػطهتح  ن حتلػق اًِػدف اطلي  وةػثت مػن 

  يهل ؟

 إهَ سؤال يخطَد اإليحذة ؼيَ ثفرخيَ إىل ٍل ؽة من ااس تةل اًفرؼية ه زذُح نٌل يأيت :     

 ح كصي املدزسة جةة  ؾال وسطح حرذ اي مالمئح ٌَطفي مح ذني اارست واملدزسة ؟ُي مؤسسة م – 1
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 ُي مؤسسة مح كصي املدزسة جسؾى إىل حتلفق مذطَسحث وححجفحث من  اًطفي ؟ – 2

 ُي مؤسسة مح كصي املدزسة ًِح زرامج ثؾَميية م حدت ؟  م  ن ُيحك اخذالف ؟ – 3

 وهة ؽىل اً زق ومح ذني ثرصيفِح ؽىل مس خ ى اً اكػ ؟ُي ُيحك ثطحذق مح ذني اًربامج املد – 4

 ُي ااطفحل يخفحؽَ ن مػ اًربامج امللدمة هل  ؟ – 5

 هيف ثخؾحمي املرذية مػ اًربامج وااوةطة ؟ – 6

 ُي احمليف اًف ح  يسحؽد ؽىل ثطسيق اًربامج املدوهة ؟ – 7

 حل إىل املدزسة الاذخدااية ؟ُي مؤسسة مح كصي املدزسة ثؾد مرحةل متِيدية ًً  ح ااطف – 8

يح زصد اإلشاكًية رةة كحذي ٌضلزاسة واًخدصػ، وذطرق مهنجية اتزنة اجملحل مفذ حح  محم جسػحالالث       هبذا ىى ن كد ححًو

  خرى يف  ؼٌلل كحذمة ثدٌحول  سَ ة مؾحمةل اًطفي ذني اارست واًروضة وؽالكذَ ذدةة سَ نَ اًخ ا ل،.

 تحذيذ الوفاهين :   
إن مسأ  حتديد املفحُمي ثؾػد مػن ااسػس اًػن ال تىػن الاسػ خقيحء ؼهنػح يف ذيػحء اًسحػر اًؾَمػ،، طلكل وجػد ؽػىل    

اًسح،ر حتديد وثؾريف املفحُمي املس خؾمةل يف اًسحر إلسا  اٌَشس واًقم ط،  و س ء ثفسري مذسحنن ًػسؾض املفػطَححث، 

 واملفحُمي اًن ه ذ حتديدُح يه :        نٌل  ن ُذا اًخحديد يسحؽد ؽىل حتديد إشاكًية اًسحر.

ثؾرف لكمة حرذيػة ًقػ اي ذأهنػح مفػدز اًفؾػي زق،  ٌلػ ل مػلال زق اًػ صل  ي  وةػأٍ  و فػذاٍ  و زلفػَ،  و  اًرتذية : – 1 

 ُذذَ،  و  ذذَ، وهل ل زق اًة ئي، منحٍ  و ساذٍ.

ت ثؾريفحث اًرتذية ابخػذالف املػدازش اًفىريػة اًػن يًمتػ،  مح مؾن اًرتذية اصطالحح  ِ  اًخًة تة واًخقية، وكد اخذَف     

إٍهيح اًؾٌَلء اطلنن ححًو ا حتديد مفِ همح، ونرى املريب حملحمل رس خحً سي     ن اًرتذية معَية ثفذح هبػح كحذَيػة املػخؾمل اٍاكمٌػة نػٌل 

حز، يف حني نرى حملحمل س سًرس     ن اًرتذية يه إؽداذ املرء ان حيي ، 2008ح ،فحت اكمةل حمل اذػ  يػحذو، ثخفذح اًيسحاتث وااُس

24 .  

سػ ي اث  ،  6 - 3يه مؤسسة حرذ ية اجامتؼية راث م اصفحث خحصة يَخحق هبح ااطفحل مػن حمل  مح كصي املدزسة : – 2

ويه ختخَف ؼن املؤسسحث اًخؾَميية يف املراحي ااخرى من ،فر املسن واًخجِزياث واًربامج وااوةطة اًرتذ يػة اخملخَفػة 

حؽد ؽػػىل حتلفػػق اًرؽحيػػة واٍقػػ  املخاكمَػػني ممتػػثةل يف  ذؾػػحذٍ ادلسػػمية، اذلرهيػػة، اذلسػػ ية، اٌَق يػػة، الاهفؾحًيػػة، اًػػن جسػػ

سحثَ وهتيثذَ ٌَمرحةل اصلزاس ية اًال،لة .  الاجامتؼية، واًقرط مهنح ُ  ثَسية ححيحث اًطفي وصلي مف هل وثفريؿ ـز

حػحو  إشػ سحع ححيػحث اًطفػي اً يداهيػة واملؾر فػة واذلسػحرهية، وال : حرثسف اًرؽحية يف ُػذٍ اً هجػة مبزؽحية اًطفي – 3

يخحلق ركل إال من خالل اجملحل اًرتذ ي اطلي يخجَ حنػ  هتيتػة اًػربامج وااوةػطة اًرتذ يػة اخملخَفػة، وث سيؾِػح مبػح ييحسػد 

 إماكهية اًطفي، وثلصهل ًآلًية اًن ثيفذ هبح ُذٍ ااوةطة.  

انمج ُ  ٍل ع ااوةطة وامل اذ ؽىل شة اس خؾٌلل سمي شِري  و  س س ؼ، ثل م املرذية ذخلدتَ اًرب :اًربامج اًخؾَميية – 4

 س ي اث  .  6 -5س ي اث  ، حمل  5 -4ًألطفحل ذطريلهتح ارلحصة، وحبسد اًفجة اًؾمرية حمل 

 

 

 

 أوال: أدبيات الذراسة :
 عح ذطفي مح كصي املدزسة، ومتثي ُػذا الاُػامتم يف ًلد شِدث اًؾل ذ اًثالج ااخريت من اًلرن اًؾرشنن اُامتمح مَح     
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مذحذؾة ج اهد اٍق  اخملخَفة اذلرهية واملؾر فة واٌَق ية، والاجامتؼية، والاهفؾحًية، وااخالكفة..اخل، وإ حذ اًربامج واً سػحاي 

الاُػامتم ذإؽػداذ املؾَػٌلث  اًن جسحؽد ؽىل ثفؾيي ُذٍ ادل اهد، والاُػامتم ابجملػحل املؤسيسػ احملفػز ٌَطفػي، ابإلضػح ة إىل

 املخخففحث يف ثؾَميِن. 

 و ي يأيت ؼرط ااذذيحث راث اًفةل مبخقرياث اصلزاسة اذلحًية، وتىن ؼرضِح يف زالج محوز زا س ية يه:    

 ابصلوز اًرتذ ي ملؤسسة مح كصي املدزسة يف زؽحية اًطفي. *  ذذيحث اُمتت

واسذاذث كٌحؽحهت  وإتحهن  ذيػوزت هػ ن زايط ااطفػحل مػرحةل حرذ يػة وثؾَمييػة  ًلد ثؾحًت صيححث املفىرنن اًرتذ يني    

ػذٍ ،لفلػة  شػحز إٍهيػح   سحس ية ُحذ ة يف اًسمل اًخؾَمي،، و ن ُذا ااخري ال يخاكمي إال إرا ذد  مبرحةل زايط ااطفػحل. ُو

زايط ااطفحل ورةة واسػ.  مػح حمل جػ ن   إر كحل: إن اًرتذية ثؾد انكفة مح مل جسحزع يف إوةحء  1993اًي ث حمل ذطرش، 

ذي ي   املخحمس اًل يم ذلرنة زايط ااطفحل يف  مػرناك  لػد رُػد إىل اذؾػد مػن ركل ذلػ هل : إن زايط ااطفػحل كػد 

  صسحت جزءاً ،لفلفح من اًيغحم املدزيس وخط ت  وىل يف معَية حرذ ية مٌغمة ًو ست ش جح إضح فح ال رضوزت هل ..  .
 

ا ًرسح  زايط ااطفحل وذوزُح اًرتذ ي  لد ؽدَّ مؾغ  ؽٌَلء اًيفس  ن حرذية زايط ااطفػحل يف ،فػحت اًطفػي وثؾزنز       

  إىل  1993زوذًف حمل هػدوت يف ذول ارلَػيج،  خخففة يف حرذية اًطف   املسىرتمرحةل  سحس ية، نٌل  شحزث املسدةحزت امل 

 هتح يف اًؾمَية اًرتذ ية . ن زايط ااطفحل مدزسة ،لفلفة ال ذد من  ن ثأخذ ماكى
 

ذزاسة حمل اصلس يق، وتىٌيح ُيح ؼرط ذؾض اصلزاسحث اًن اُمتت ابصلوز اًرتذ ي ملؤسسة مح كصي املدزسة مهنح:         

 ثر ذؾض ااوةطة اًرتذ ية ؽىل مفِ م اطلاث صلى طفي مح كصي املدزسة. اًِدف من اصلزاسة ُ  حتديد ذؾي ان:    2000

ذ ية اًن ثخؾَق خحصة مبِحزت اًطفي وكدزثَ ملي اًًةحظ اًلف ي واًفي واذلريك ؽىل مفِ م اطلاث نٌل  ثر ااوةطة اًرت 

نراُح. نٌل هتدف اصلزاسة إىل ثفممي زرانمج ية متي ؽىل اًًةحظ اًلف ي واًفي واذلريك ًِذٍ املرحةل ويخى ن اًربانمج 

ًخل ت   وثفييف ُذا اًربانمج ؽىل ؼيية من  طفحل اًروضة ا –اً سحاي اًخؾَميية –ااذواث –احملخ ى –من حمل ااُداف

س ي اث  6: 4من  يي امللحزهة ذني ااوةطة اًثالزة ملؾر ة  هيٌل  نرث ثأزرياً ؽىل مفِ م اطلاث ٌَطفي يف ُذٍ املرحةل من حمل 

ح ذ33  طفاًل، حمل21  طفاًل وطفةل مهنح حمل54 . واكهت اًؾيية مى هة من حمل  طريلة ؼة ااية .  طفةل وكد اكن اخذيحُز

  ذؾي ان: مدى  ؾحًية ذوز اًروضة يف ثفؾيي ااوةطة ومةحزنة ااطفحل ؽىل سٌلث  2000نٌل ذيًت ذزاسة حمل مًيس، 

لفيهت  وهمحزهت  اٌَق ية. اهطالكح من  ن اارست وحدُح ال حىف، يف حقية سٌلث لفية ااطفحل وهمحزهت  اٌَق ية، همٌل 

والاجامتؼ، املرثفػ. ا رتضت اصلزاسة  ن ااطفحل اطلنن اًخحل ا زرايط ااطفحل نمتزيون  اكن مس خ ى اارست الاكذفحذي

ؼن ااطفحل اطلنن مل يَخحل ا هبح يف ذؾض اًلدزاث اٌَق ية واًخىفف الاجامتؼ،، ؽىل اًرمغ من جتحوس اجملم ؼخني من 

مت ثطسيق ؽدذ من ااذواث اًؾَمية ؽىل  ،فر اًسن وادلًس واطلاكء واملس خ ى الاجامتؼ، والاكذفحذي. ًوخحلفق ركل

  طفي وطفةل يف زايط ااطفحل، وذؾد مؾحدلة اًسيحانث إ،فحايح  يدث هخحجئ اصلزاسة الا رتاط  100ؼيية ذَقت حمل 

املذه ز، وكد اس خخدم اًسح،ر ذطحزية اخذسحزاث اًلدزاث اًيفس ية اٌَق ية إؽداذ ُدى زراذت،  حزوق صحذق " واخذسحز 

 داذ ؼطية ُيح ًلفحش اٍق  الاجامتؼ، .اًةخفية " إؽ

 

 

ذزاسػة ُػد ت إىل اًخؾػرف ؽػىل ذؾػض مػؤ اث    ( Travers & Ruopp, 2007نػٌل  جػرى حرا ػرس وزوة      

 اًرؽحية ادليدت اًن ثلدهمح زايط ااطفحل ؽىل من  ااطفحل اٌَق ي واملؾريف، واًخ ا ق اًيفيس والاجامتؼ،. 
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  ذاز 67  مؾَمػة مػنحمل  200  مػن  طفػحل اًػرايط وحمل 1400صلزاسػة ؽػىل ؼييػة مػن حمل ًوخحلفق ُذا اًِدف اؼمتدث ا

، حهة وزايط ااطفحل من زالج مػدن ابًػ الايث املخحػدت اامرنىفػة. وكػد  سػفرث اصلزاسػة                ؼػن اًيخػحجئ 

 اآلثية:

اءت، واملةػحزنة، واًخؾػحون، واملثػحزرت يف   وج ذ ؽالكة ذا  ذني صقر جح  ٍل ؽة ااطفحل يف اخذسحزاث الاس خؾداذ ٌَلػر  1

 إنٌلل ااوةطة اًرتذ ية نٌل اكه ا  كي جت الا ذون ُدف ابمللحزهة اباطفحل يف اجملم ؽة اانرب ؽدذاً.

   ن ااطفحل املَخحلني ذدوز حمتزي مبس خ ايث ؽحًية من اًخفحؽي ذني اًروضة واًطفي، كد ،فَ ا ؽىل ذزيحث  ؽػىل يف  2

   .ثدس  ذلدز  كي من اًخفحؽي قة واطلاكء، واكه ا  نرث ث ا لحً مػ اآلخرنن ابمللحزهة مػ ااطفحل اطلنن اًخحل ا ذدوزاخذسحزاث اٌَ

  وج ذ ؽالكة م جصة ذػني اإلؽػداذ املخخفػع ملؾَمػة زايط ااطفػحل يف ث ا ػق ااطفػحل ومنػ ٍم اًسػ ي وذؾػدٍم ؼػن  3

 ة ابمللحزهة ابملؾٌَلث ااكي إؽداذا .اإلصحذة ابملةخلك اًسَ هية والاهفؾحًية واملرضي

اًطفي حمل ؽدذ كَيي من ااطفحل ٍة مؾَمػة   ذلػدز  كػي مػن املةػخلك الاهفؾحًيػة،  –  نٌل ازثسف ازثفحع مؾدل املؾَمة  4

 ومةخلك كف ز الاهدصحٍ، وخمحطر اًيز اًسد  من يحهد اًطفي .

  ذذيحث اُمتت مبى انث اجملحل املؤسيس ٌَروضة: * 

س خطيػ اًخأهيد ذأن مرحةل مح كصي املدزسة، ً ست ذدؽة ًرؽحية ويداهية  و مؾر فة  و ثًة تة اجامتؼية،  و  هنػح  ىػرت و      

خفحًية طر ث ًؾدذ من املرذني اًس يىً  جفني  و اًرتذ يني، وإمنح يه هخحح طسيؾ، ًغروف اجامتؼية واكذفحذية يف اًسداية، 

وويػداهيح هل، يخفػف ذفػفحث حرذ يػة ث يػَ  -ًسػ يىً    املػيغ  جمػحال مؾر فػحمث ثفىري ؽَم، م ض ؼ، اختذ من اً اكػػ ا

اخذيحز وث عيف اً سحاي املالمئة إلهسػحة اًطفػي اًؾديػد مػن ارلفػحاع الاجامتؼيػة واملؾر فػة واٌَق يػة وازلحًيػة.. و ي ػح 

هتػدف اارست مػن وزا ػح يف ختفف من مؾحانثَ اًن كد ثغِر ؽىل سَ نَ جراء ذؾض اً ق ظ اًػن ؽحشػِح يف اارست، و 

اًقحًد إىل ضػسف سػَ ك اًطفػي وثل تػَ، ًوخ ضػيح ُػذٍ املسػأ ، سػ يححول  ػي يػأيت اًخطػرق اٍم اصلزاسػحث يف ُػذا 

 ادلحهد.

  اًن ُد ت اصلزاسة إىل اًخؾرف ؽىل اًؾالكة ذػني مىػ انث اًروضػة وه ؼيػة اًرؽحيػة ؽػىل  1999ذزاسة حمل ،ٌف،،      

 َطفي. ًوخحلفق ُذا اًِدف اؼمتدث اصلزاسة ؽىل ؼيية مى هة من :الاس خؾداذ اًؾلًل ٌ

سػ ي اث   ممػن سػ سق هلػ  الاًخحػحق ذػداز اًروضػة  5.5 – 3.5  طفي ثػرتاوخ  ؼػٌلزٍم ذػني حمل  100اجملم ؽة ااوىل حمل  -

 مذ  ر اإلماكهيحث ملدت س ية ذزاس ية ؽىل ااكي.

س ي اث   ممن س سق هل  الاًخححق ذداز اًروضػة كَػيةل  5.5 – 3.5   طفي ثرتاوخ  ؼٌلزٍم ذني حمل 100اجملم ؽة اًثحهية حمل  -

 اإلماكهيحث، ملدت س ية ذزاس ية ؽىل ااكي.

س ي اث   ممن مل يس سق هل  الاًخحػحق ذػداز اذل ػحهة.  5.5 – 5. 3  طفي ثرتاوخ  ؼٌلزٍم ذني حمل  100اجملم ؽة اًثحًثة حمل  -

س سة راكء ااطفحل اطلنن اًخحل ا ذداز اًروضػة وااطفػحل اطلنػن وا رتضت اصلزاسة وج ذ  روق راث ذال  إ،فحاية ذني و 

 مل يس سق هل  الاًخححق هبح.

 ًوخحلفق  روط اصلزاسة اؼمتدث اًسح،لة ؽىل ااذواث اآلثية:     

 زمس اًريي دل ذ اهف .  اخذسحز -

 اس امتزت ثلفمي مس خ ى اًروضة من إؽداذ " اًسح،لة " -

 امتؼ، ًألرست من إؽداذ " َل ذ ؼسد اذلَمي"ملفحش املس خ ى الاكذفحذي الاج -

ًولد اث ح من هخحجئ اصلزاسة وج ذ  روق راث ذال  إ،فحاية ذني وس سة راكء ااطفحل اطلنن اًخحل ا ذداز اًروضة      
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 وااطفحل اطلنن مل يس سق هل  الاًخححق هبح .

ةخلك ااطفحل اًيفس ية املَخحلني ذدوز اذل ػحهة ُد ت اصلزاسة إىل مؾر ة م اًن    1998نٌل  ندث ذزاسة حمل نٌلل،      

 ًوخحلفق ُذا اًِدف اؼمتد اًسح،ر ؽىل ٍل ؼخني من ااطفحل.يف مس خ ايث خمخَفة. 

   طفاًل وطفةل، املَخحلني ذدوز اذل حهة خمخَفة املس خ ايث. 384اجملم ؽة ااوىل حمل 

سػ ي اث  . وا رتضػت  6 –4هة وحراو،ػت  ؼػٌلزٍم ذػني حمل   طفاًل وطفةل، مل يَخحلػ ا ذػداز اذل ػح 641اجملم ؽة اًثحهية حمل 

 اصلزاسة مح يأيت:

ُيحك  روق إ،فحاية ذا  ذني مذ سطحث ذزيحث ااطفحل فري املَخحلني ذداز اذل حهة واملَخحلني ذػداز اذل ػحهة مرثفؾػة  -

 فؾة املس خ ى.املس خ ى ؽىل كحمئة املةمث اًيفس ية ًفححل ااطفحل املَخحلني ذداز اذل حهة         مرث

ُيحك  روق إ،فحاية ذا  مح ذني مذ سطحث ذزيحث  طفحل اذل ػحهة املرثفؾػة وامليخف ػة املسػ خ ى ؽػىل كحمئػة املةػخلك  -

 اًيفس ية ًفححل  طفحل املس خ ى املرثفػ .

مئػة ُيحك  روق إ،فحاية ذا  ذني مذ سطحث ذزيحث  طفػحل اذل ػحهة املرثفؾػة واملخ سػطة وامليخف ػة املسػ خ ى ؽػىل كح -

 املةخلك اًيفس ية ًفححل  طفحل املس خ ى املرثفػ واملخ سف.

 وث صَت اصلزاسة إىل ٍل ؽة من اًيخحجئ:     

 ن ااطفػػحل فػػري املَخحلػػني ذػػداز اذل ػػحهة  نػػرث مؾػػحانت ٌَمةػػمث اًيفسػػ ية حمل الاهفؾحًيػػة والاجامتؼيػػة   ؼػػن ااطفػػحل  -

 املَخحلني يف ذوز اذل حهة راث املس خ ى املرثفػ.

 ن ااطفػػحل املَخحلػػني ذػػدوز اذل ػػحهة راث املسػػ خ ى املػػيخفض  نػػرث مؾػػحانت يف املةػػمث اًيفسػػ ية                حمل  -

 الاهفؾحًية الاجامتؼية  .

  ن مةمث ااطفحل اًيفس ية ثلي لكٌل ازثفػ مس خ ى اذل حهة . -
 

 ذذيحث اُمتت خبفحاع ااطفحل وححيحهت  :*  

اًل ل ذأن طفي ُذٍ املػرحةل ومػح نمتػزي ذػَ مػن امل اصػفحث اًسػحذلة اطلهػر خيخَػف ؼػن طفػي  ثؤند  ذذيحث ُذا اًسؾد     

املرحةل الاذخدااية، طلا ال ذد  ن ثأخذ خف صية ُػذٍ املػرحةل ابذلسػ سحن، ومبػح حيلػق اًرشػوظ ااسحسػ ية اًػن متىػن مػن 

مؾر ػة مسػ خ  فة ذطسيؾػة اًطفػ   وخفحافػِح  اًخؾحمي مػ اًطفي ثؾحمال مالمئح والالح، ُو   ن نى ن اًراشد/ املريب ؽحز ػح

 واُامتمحهتح وكدزاهتح وححيحهتح.. وؽَيَ تىن ؼرط ذؾض اصلزاسحث اًن ثيحًوت ُذا ادلحهد.

  اًػن ُػد ت اصلزاسػة إىل اًخؾػرف ؽػىل ذؾػض املةػمث اًسػَ هية صلى  طفػحل مػح كصػي  1991ذزاسة حمل َل ذ،      

سػػ ي اث   وؽالكهتػػح ذػػسؾض املخقػػرياث اكملسػػ خ ى الاكذفػػحذي وادلػػًس واًرتث ػػد  6:  4املدزسػػة اًسػػحًقني مػػن اًؾمػػر حمل 

 امليالذي، وه ؼية اًرؽحية ذدوز اًروضة.

  طفػػي وطفػػةل مػػن املَخحلػػني زػػرايط  200ًوخحلفػػق ُػػدف اصلزاسػػة اؼمتػػدث اًسح،لػػة ؽػػىل ؼييػػة ثخىػػ ن مػػن حمل      

 ااطفحل... وا رتضت اصلزاسة:

ذػػني مذ سػػطحث ذزيػػحث  طفػػحل ذوز اًػػرايط يف مسػػ خ ى هػػ ع اًرؽحيػػة ؽػػىل ملفػػحش وجػػ ذ  ػػروق إ،فػػحاية ذا  مػػح  -

 املةمث اًسَ هية .

س ي اث   وه ع اًرؽحية اًن ثدمع الاجتحٍ اطلي  6:  4ُيحك ازثسحظ ذال ذني املةمث اًسَ هية صلى ااطفحل اًسحًقني حمل  -

 يؤمن ذأَمية اًس جة يف جةىفي سَ ك اًطفي.
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ية ذا  مح ذني مذ سطحث ذزيحث ااطفحل اطله ز واإلانج ؽىل ملفػحش املةػمث اًسػَ هية ًفػححل وج ذ  روق إ،فحا  -

 اإلانج. ٌوَخحلق من  روط اصلزاسة اس خخدمت اًسح،لة ااذواث اآلثية:

 ملفحش املةمث اًسَ هية اطفحل مح كصي املدزسة إؽداذ " اًسح،لة ". -

 ؽداذ حمل اًسح،لة  .اس خشفحن ه ؼية اًرؽحية يف ذوز اًروضة إ -

 ذزاسة اذلح  إؽداذ " اًسح،لة ". -

 ملفحش املس خ ى الاجامتؼ، والاكذفحذي ًألرست إؽداذ " ؼسد اًخ اة ؼسدالاهل . -

 وث صَت اصلزاسة إىل ؽدت هخحجئ من  َمِح:     

 لكٌل ازثفؾت ذزية ه ؼية اًرؽحية ذداز اًرايط اخنف ت املةمث اًسَ هية. -

ةمث اًسَ هية ذي ؼية اًرؽحية ذداز اًػرايط يػدمع الاجتػحٍ اطلي يػؤمن ذأَميػة اًس جػة يف جةػىفي سػَ ك  ن ازثسحظ امل  -

 اًطفي.

وج ذ  روق ذا  ذني اطله ز واإلانج ًفححل اطله ز يف اًؾدوان واًلف ز يف الاهدصحٍ واصلزية اٍلكية ٌَمةمث ومل حىػن  -

  . اًفروق ذني ادلًسني من املةمث الاهفؾحًية ذا

 ثانيا: أدوات الذراسة :
ملح اكن اًسحر اذلحيل هيمت ذدزاسة اصلوز اًرتذ ي ملؤسسحث مح كصي املدزسة يف زؽحية اًطفي،  إن  ذؾحذ اًرؽحية ثخحػدذ      

مب ػػم ن اًػػربامج امللدمػػة ًألطفػػحل، و ي ػػحً مبىػػ انث اًروضػػة، هػػ ن ُػػذٍ اًؾ امػػي متثػػي املخقػػرياث امليغمػػة وااسحسػػ ية 

 اًرتذ ية اًلحمئة ذني اًطفي / واآلخر / واجملحل املدزيس. ومن ُيح حيمت ؽَييح ذيحء ٍل ؽة من ااذواث . ٌَؾالكحث 

 اس امتزت ثلفمي مس خ ى زايط ااطفحل ومى انهتح :  -1

   واملى هة من زالج جمحالث يه: 2006مت اؼامتذ اس امتزت حمل اصلَميش،      

 اجملحل اًفزييل، و اثزَ . -1

 ، وارلحمحث، و هجزت اٌَؾد .ااذواث -2

 ارلدمحث اً يداهية الاجامتؼية . -3

َمجػحل ااول، ثػ سع ذزيػحث اإليحذػة ؽػىل سػؤال ٌ 14سػؤالاً، ذ اكػػ  31وكد حى هت الاس امتزت ذف زهتح اٍهنحاية من     

 سػ تةل  9ذزيػة و  28ذديأثني حمل هؾ    يؾطى اًسؤال ذزجذني، حمل ال   يؾطى اًسؤال ذزيػة. وٍلػ ع ذزيػحث اًسؾػد ااول 

مضن اجملحل اًثح  لك سؤال ي   ؽدذاً من اًسي ذ:  ، ة، ح، ذ، ُػ ، يؾطى لك ذيد ذزية واحػدت إرا اكن مذػ ا راً، وإرا 

 سػ تةل مضػن اجملػحل اًثحًػر وؽػىل  8ذزيػة، و  45اكن فري مذ ا ر يؾطى صفراً، وذيحء ؽىل ركل نى ن ٍلػ ع اصلزيػحث   

طى زالج ذزيػحث، حمل  ،فػحان   ثؾطػى ذزجذػحن، حمل انذزا   ثؾطػى ذزيػة. وؽػىل ركل حىػ ن و ق زالج ذدااي حمل ذامئح   ثؾ

 ذزية. 97ذزيَ. وذيحًء ؽىل ركل حى ن اٍهنحية اًؾغمى صلزيحث الاس امتزت  24اٍهنحية اًلف ى ًِذا اًسؾد 

 * صدق اًسيحء :

ط اطلي وضؾت من  يَػَ، اؼمتد اًصػاح،ر ٌَخحلق من صدق ااذات ومدى اسدففح ح خملخَف ااذؾحذ، ومٌحسشهتح ٌَقر      

ؽىل اًفدق اًغحُري، املمتثي يف مــدى صال،فة ااذات ًالس خخدام من  يي ـػرط مؾػني ومػدذ. ويؾػد صػحذكح إرا اكن 

  .2000يل س اًففة  و اًلدزت اًن كفد ذَ كفحسِح حمل اٍىذح ، 

ذ مػن احملوكػني يف ادلحمؾػة وزايط ااطفػحل يف مدييػة  لد ؼرط اًسح،ر الاس امتزت يف ص زثَ املسداية ؽػىل ؽػد         

اذلديدت حمل*  اهغر املَحق. وكد اكػرتخ احملوكػ ن حػذف ؽػدذ مػن اًفلػراث اًػن ال ثخػ ا ر يف ضيػػ اًػرايط، ٍػ  ثفػسح 
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 الاس امتزت  نرث اس هتدا ح ًرايط ااطفحل يف اٍمين.. وكد مت حذف :

 زهن املخحف . -1

 زهن اًسيػ واًرشاء. -2

 قحل ارلرس واًخطرنز. ش -3

مث اؼمتد اًسح،ر ؽىل صدق احملوكني اطلنن امزتح حتىميِ  ًالس امتزت ابملؾر ة املمتػثةل هلػ  ؼػن واكػػ زايط ااطفػحل يف      

 اٍمين، وخَففحهت  اًيغرية ارلحصة حبحيحث اًطفي يف ُذٍ املرحةل. 

مجحل اطلي ثًمتػ، إًيػَ حتفػي ؽػىل ذزجذػني يف حػني حتفػي واؽدَّ اًسح،ر  ن اًفلرت اًن نرى احملوك ن  هنح صحذلة ٌَ     

اًفلرت اًقري صحذلة يف اجملحل اطلي وضؾت  فَ ؽىل ذزية واحدت. وؽىل ض ء ركل مت ،سحة مذ سػف اًخلػدنر ٍػة  لػرت 

   حىػ ن فػري صػحذلة اهغػر 1,5  حبير إن لك  لرت حتفي ؽىل  كي مػن حمل  1.5واؼمتد اًسح،ر اًلمية احملىفة ٌَفلراث حمل 

  .  1املَحق حمل
 

 ارلطحطة املهنجية يف ثرصيف اًربامج اًرتذ ية : -2

إن اًطريلػػة اًػػن اثسؾػػت يف ُػػذٍ ااذات جةػػة  سػػَ اب خمخَفػػح يف حتَيػػي املهنػػحح،  لػػد اهطَلٌػػح مػػن خمطػػف ثػػ سيؾ،:      

لػق مػن ركل معَيػح ؽػىل  س س ؼ،، وشِري ٌَمهنج ٌَخؾرف ؽىل اإلاثزت واًخحفػزي، الاهطالكػة، الاسػد ز، اًخلػ ت.. ٌوَخح

 ذزاسة م م ن اًربامج من خالل ارلطحطة اآلثية: 
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 خطحطة اإلطحز اًؾحم ٌَمهنجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املراحي

 

 اًؾمَيحث

 إاثزت  و حتفزي -

 حتفزي واخذيحز -

 الاهطالكة املمىٌة  -

 

 طرخ مح يثريٍ ااطفحل -

 ثؾرف امل ض ع -

 اخذيحز الاهطالكة كفد الاس خؾداذ ًالجنحس -

 الاندةحف واًخؾسري اًخَلح  الاهطالكة

 جسمية مح مت إ، حزٍ وثفييفَ - حتديد امل ض ع

 حتديد امل ض ع -

 ث جفَ ااطفحل ٌَسحر ؼٌل حيخحج ن إًيَ -

 ااوةطة :

 حقية اذلس اصليي واً يدا  والاجامتؼ، -

 الاندةحف واًسيحء -

 اًخؾمل -

 ااوةطة اًفٌية واإلذداؼية -

 اًخفذح اًؾَم، واًخىًٌ    -

 أنشطة حرة -

 كصًل، حى يي، ذؾدي

  وةطة الس مترازية ذيحء ارلربت

 الاسد ز

 الامذداذ

 اًخل ت
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 ثالثا: نتائج الذراسة :
 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف ااول حملحمل اٍىةف ؼن مى انث اًروضة   . -1

اًِدف ااول ذًذحجئ إحدى املخقرياث اًرتذ ية ُو  ثلفمي مس خ ى زايط ااطفحل ومى انهتح يف ؽدذ مػن زايط خيخع      

  مؤسسحث. مت ثفييفِح إىل صػيفني ،سػد هخػحجئ اسػ امتزت ثلفػمي مسػ خ ى  8ااطفحل يف مديية اذلديدت اًن ذَؿ ؽدذُح حمل 

اثج، ااذواث وارلحمػحث و هجػزت اٌَؾػد، ااوةػطة اً يداهيػة اًرايط ومى انهتػح، وركل يف اجملػحالث اآلثيػة حمل املسػن واا

 الاجامتؼية  . ُذٍ املى انث املحذية واًرتذ ية جسحؽدان ؽىل اًخؾرف ؽىل مدى زؽحية اًطفي يف ُذٍ املرحةل. 

 خػرى، وابًًسػ سة  ًلد  اثزث اًفؾحًية املدزس ية يدال هسرياً، و ذث إىل زروس بزاء خمخَفة ثخلحطػ  ،فػحان وثدٌػح ر  ،فػحان     

ًسؾض املًؤفني حرثسف اًفؾحًية ذؾ امي ذاخَية،  ي نرى اًسؾض اآلخر،  هنػح حػرثسف ابًؾ امػي ارلحزجفػة، ونػرى بخػرون  ن 

يية ذؾ امي ذاخَية وخحزجفة يف اً كت هفسَ.   اًفؾحًية ُز

  ثخػأثر ابًؾ امػي ارلحزجفػة حمل مػلال إن اًؾ امي اصلاخَيػة حمل مىػ انث اًروضػة، اًيغػحم املػدزيس، اًػربامج، املرذيػحث..     

ذا يد ؾيح ٌَلػ ل ذػأن ُيػحك  ارلطف اًن ثيغ  زرامج اصلزاسة، مراكصة مالمئهتح ومذحذؾهتح من كصي امل هجني املخخففني  ، ُو

ػذٍ اًؾالكػة ثفػرط رضوزت هػ ن ااذؾػحذ اًثالزػة  سحسػح ًخطػ نر  ؾحًيػة  ؽالكة يدًية ذني اًؾ امي اصلاخَيػة وارلحزجفػة، ُو

 روضة يف زؽحية اًطفي. اً

 

 

 

     

  

 

 : ُي مؤسسػة مػح كصػي املدزسػة جةػة  ؾػال وسػطح  1ُذٍ املؾطيحث جسمح ًيح ابإليحذة ؽىل سؤال اإلشاكًية حمل 

  ال  4واملدزسة ؟ واإليحذة امليداهية جةري  ن زايط ااطفحل مذد  املس خ ى وؽدذُح حمل مئح ٌَطفي مح ذني اارستحرذ اي مال

ح ٌثؾد وسطح حرذ اطلي يخ ايد  فَ اًطفي ذاخي اًروضة اطلي نمتزي خبفحاع ممتزيت نىػ ن  َمجحل اًفزييل، اي مالمئح اب ذلحُز

 ذؾد مح نى ن ؼن اًرشوظ اًطسيؾية،  ِ  من مث وسف اصطيحؼ،، وؽىل اًطفي إرن  ن يخحرك، ونىدةف مح ، هل مػن 

ًألذواث، وارلحمحث، و هجػزت  ن ُذٍ املؤسسحث ثفذلدخالل الاس خطالع واٌَؾد ذاخي ُذا اجملحل، ومن ان،فة  خرى  إ

ذا ييلَيح إىل  ن ُذٍ املؤسسحث ال حتلق مذطَسحث وححجفحث من  اًطفػي  اٌَؾد، ونذا ارلدمحث اً يداهية الاجامتؼية. ُو

 وزؽحيخَ اًرؽحية اًرتذ ية املطَ ذة ؼ ضحً ؼن مح يفذلدٍ يف اارست  و املدزسة ذؾد اهخلحهل.

  حمتػزي ابذلػد املطَػ ة مػن ثػ  ري املىػ انث ااسحسػ ية ً ج ذُػح  4ؤسسػحث مذ سػطة املسػ خ ي وؽػدذُح حمل ذ امن امل     

 هكؤسسة حرذ ية حرؼى ححيحث ااطفحل وزؽحنهت ، وجسِي إىل حٍد مح اًخححكَ ابملدزسة. 

 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًثح  حتلفق مذطَسحث وححجفحث من  اًطفي: – 2

ىل من ،فحت اًفرذ حتخي م كؾػح زا سػح مػن ثطػ ز معَيػحث منػ  اًفػرذ، إر حمتػزي خبفػحاع وححجفػحث إن اًس ي اث ااو     

هفس ية اجامتؼية و،سحرهية..اخل. واًسؤال املطروخ: إىل  ي حػد اسػ خطحؼت زػرامج مؤسسػحث مػح كصػي املدزسػة حتلفػق 

 رهية ؟اًرشوظ امل ض ؼية ٍق  اًطفي ؽىل اك ة املس خ ايث اًيفس ية والاجامتؼية واذلسح

 

 ية اًؾَمييةزسة اًؾمَية اًخؾَمي عروف ممح

 واًيخحجئ املرثلصة ااُداف

 اًغروف ارلحزجفة املرثسطة هبح
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 _ املس خ ى اًيفيس :2-1

يسدو  ن ُذا ادلحهد يؾرف ثفحوات ،سد لك زرانمج يلػدم ٌَطفػي  ػٌال،ظ  ن ُيػحك زػرامج ثالمػس ُػذا ادلحهػد      

وحتلق  فَ ه ؽح من اإلش سحع اًيفيس خالل ذؾض ااوةطة اكًرمس واٌَؾد اذلر اطلي حيس  فَ اًطفي ابالهطالكة واًراحػة 

ذا مح ال،غيحٍ يف يي اًرايط -َلح  خف صح  ن املرذيحثواملخؾة  فؾرب رةة ث ال تحزسػن  سػَ ة اًفػرط  و اًلِػر  -ُو

د اًطفي اًلفحم هبح جسدصدًِح املرذية ذأوةطة مـر ذة، نٌل  هنح ثسدي اُامتمح ابًقح ملػح يلػ هل  ؽىل اًطفي   حاوةطة اًن ال نـر

م ذػَ مػن  وةػطة حمل زمس، كػع، ًفػق..اخل  ، وملػي ُػذا ااسػَ ة يف اًطفي همٌل اكن ات ِح نٌل ثسدي  جعحاب هسريا ملػح يلػ  

ممػػح يػػؤذي إىل الاهػػد حع حنػػ   -و ،فػػحان اًؾىػػس -اًخؾحمػػي يؾطػػ، ٌَطفػػي اًثلػػة يف اًػػيفس واإل،سػػحش ابامػػحن اًيفيسػػ

ى الاس خىةحف والاذخاكز، خحصة يف املؤسسة اًن ثخ ا ر ؽىل مػيف   ػح   سػ يح وثيغػمي مػاك  مػالا، ان املسػ خ  

اًيفيس ال ييففي ؼن ادلحهد املاك ، نٌل  ن اًؾالكػحث اًرتذ يػة يف مػح ذػني ااطفػحل ومػح ذػني ااطفػحل واملرذيػحث ثؾىػس 

 مس خ ى اإلش سحع اًيفيس ٌَطفي،  لكٌل اكهت مؾحمَخيح ٌَطفي مة سؾة ابذلد واًؾطف لكٌل اكهت هفس ذَ مطمتية بمٌة .    

ؾح يف ذؾض اًربامج وذاخي ذؾض املؤسسحث،  ػإن يف مؤسسػحث  خػرى ُيػحك إرا اكن ادلحهد اًيفيس يسدو مة س       

ذا مػح هال،غػَ ؽػىل ويػَ ارلفػ ض يف  ـيحة وؽدم مراؽحت رلف صيحث مرحةل اًطف   خحصة ؽىل املس خ ى اًيفيس، ُو

ي ػح  املؤسسحث اًن ًِػح طػحذػ ثؾَميػ، مػدزيس، إر ال يخ ػح يف اًػربامج  لػف ٍوىػن مػن خػالل ثطسيػق ُػذٍ اًػربامج و 

 اًؾالكحث ذني ااطفحل واملرذية .  

 املس خ ى الاجامتؼ، : -6-2

إن ااوةطة اًن ثخ مهنح زرامج زايط ااطفحل يف ضيػ مس خ ايث اًرايط ال ثل م  سحسحً ؽىل حتلفق  ذؾحذ اجامتؼيػة      

 اًؾمػي ابجملم ؽػحث سػ اء س ي اث    مفثال 6 – 5س ي اث    و اًفجة املخ سطة حمل  5 -4س اء ؽىل مس خ ى  جة ااؼٌلز حمل 

امل هجة من طرف املرذية  و فري امل هجة جسحٍم يف خَق اًخلحزة، ونذا اًخؾحون ذػني ااطفػحل يف اًًةػحظ، وخحصػة خػالل 

ااوةطة اًرايضية، و وةطة اٌَؾد اذلر، إر ُيحك ه ع من الا،ذاكك اًخَلح  املًلء ابذلرية، ممػح يسػحؽد ؽػىل حقيػة مَىػة 

ملسحذزت، وي  ر هل   رصح ًخىليف ؽالكحهت  املخسحذ  مػ  كػراهن . نػٌل  ن املرذيػة ثؾػرط ذامئػح مػن خػالل ُػذا اإلذداع وزوخ ا

 اًؾمي ابجملم ؽحث ـرش مصحذئ الاحرتام واًدسحمح واًخؾحون .

زذػف اًطفػي  ابإلضح ة إىل ُذا ال ثخ ا ر اازاكن اًرتذ يػة اًػن ثالمػس نثػرياً ادلحهػد الاجامتؼػ، ٌَطفػي، ويػخجىل يف     

مبحيطَ ارلحز  مبح حت يَ ُذٍ اازاكن من مس خحياث ًو اسم رضوزية ومخ ايث ال حى ن ـريسة ؽىل اًطفػي  ِػ  نراُػح 

 ي مفح يف اًس ت نٌل نراُح يف اًةحزع .

 -يةالاسػ خلالً  -اًراحػة -الاس خىةػحف -اذلرنة -واازاكن مع مح متثي وسحاف ًخحلفق ححيحث ااطفحل ملي: حمل اٌَؾد     

ية. وركل ابإلسِحم يف زهن  و ثيغميَ  املةػحزنة والاهػدمحح الاجامتؼػ،... . نػٌل  هنػح متثػي ذ جػة ثؾَمييػة ؼػن  –حتمي املس تً 

طريق اًًةحظ املمخػ ويف عػروف خمخَفػة ؼػن اًخفػيػ واإلوػحم واًفػرط. ابإلضػح ة إىل  هنػح جسػِ  يف حتلفػق الاطمتيػحن 

 ندةحف والاذخاكز و،رية اًخؾسري...والاورشاخ وممحزسة  وةطة اًدسَية والا

يحة اًؾمي ابجملم ؽحث يف املؤسسحث ااخرى ُ  خَي حرذ ي ال يسحؽد اًطفػي       ىذا  إن ـيحة اازاكن اًرتذ ية ـو ُو

 ؽىل من ٍ الاجامتؼ،، وال حيلق ه ؽحً من الاهدمحح واًرؽحية الاجامتؼية اًن حيخحهجح.

 املس خ ى اذليس اذلريك:  -6-3

ثريت يه ااوةطة اًن جسؾى إىل حتلفق ُذا ادلحهد إر هال،ظ من خالل اًربامج  ن ُيحك ،فة مةرتنة ذػني اك ػة ن      

اًرايط ويه وج ذ ،فة اًرتذية اذلس ية اذلرهية يف اك ة املس خ ايث إضح ة إىل وجػ ذ ذؾػض ااوةػطة ااخػرى اًػن كػد 
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..  . إال  ن مح يلَي من  -اًفسحفة -اًخخطيف -اًخَفيق -ًلعا -ختدم ادلحهد اذليس اذلريك ٌَطفي ملي حمل  وةطة اًخَ نن

 حتلفق اك ة  ُداف ُذا ادلحهد ُ  كةل ااهجزت وااذواث، و ي ح ؽدم اًخجديد واًخي ع يف ضيػ املؤسسحث .

 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًثحًر ثرصيف اًربامج : -3

يػح جتيػد من خالل ثفييف مس خ ايث زايط ااطفحل، وضؾيح ُذٍ ا      ملؤسسة يف ثفييف مذ سف املسػ خ ى، وححًو

 طرخ الامس مىذففني ابًرمز.

 ز. خ . غ : مذ سطة املس خ ى: -1-1

 اًخأطري : 

* اإلذازي: ث يد ابملؤسسة مدنرت ذامئة جرشف ؽىل سري املؤسسة من اًيح،فة اًرتذ ية، ويه يف هفس اً كت مؤُةل حرذػ اي 

 ن ُيحك مرش ة حراكد ي مفح ضيػ ااكسحم .ًِح حى نن يف ادلحهد اًرتذ ي. نٌل  

* اًرتذ ي: ُيحك ؽدذ من املرذيحث لكِن ًِن حى نن خحض جرشف ؽَهين مدنرت املؤسسة،  مح املس خ ى اصلزايس ٌَمرذيػحث 

ٌل حفحصالث ؽىل ذم يف اًرتذية.  مح ارلربت واًخجرذة يف جمحل اًرتذية مح كصي املدزسة  ففي ؼيد اًسؾض إىل  زذػ س ي اث. نػ

وةري إىل  ن  طفحل املس خ ايث يخى ه ن من اطله ز واإلانج،  مح املرذيحث ولكِن إانج.  مح اًخدزيس ذاخي املؤسسة  فػمت 

 ابٌَقة اًؾرذية واإلجنَزيية.

 وسحء يلمن ابًيغح ة يف ضيػ مرا ق املؤسسة . 3* اًؾحمالث: ُيحك 

ووكت اًؾ ذت حتت إ اف مرذية خمففػة ًدسػمل ااطفػحل * اًسحصحث: ٌَمؤسسة ؽدذ من اًسحصحث ًيلي ااطفحل صسححح 

 من اارست وجسَميِ  ذؾد ركل .

 * ارلطة اًةِرية ٌَسري اًرتذ ي ٌَمؤسسة :

 املحذت : اًلربن : إسالمفة :
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

1 

2 

3 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 بايث من س زت اًفححتة : اًةِحذاتن 4

 زت اًفححتة :  ان  ،د اًرس لبايث من س   3

 مراجؾة وجسميػ

 1 ه مفرب

2 

3 

4 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 جسميػ س زت اًفححتة : مراجؾة 

 بايث من س زت اًيحش. 4

 بيخحن من س زت اًيحش

 مراجؾة وجسميػ

 1 ذيسمرب

2 

3 

4 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 بايث من اًفَق . 3

 بيخحن من اًفَق

 مراجؾة ملح س سق

 راجؾة .م

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 

 

 

 



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 13 

 املحذت : ؼريب 
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

2 

3 

4 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فظ  زذؾة  ،رف مػ ااشاكل .

  زذؾة  ،رف  خرى : ثؾمل نخحذة اا،رف.

  زذؾة  ،رف  خرى: إمالء .

 

 ه مفرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ؾة  ،رف مػ ااشاكل: كراءت وة يد .،فظ  زذ

  زذؾة  ،رف  خرى : ثؾمل نخحذة اا،رف.

  زذؾة  ،رف  خرى : إمالء .

  زذؾة  ،رف : مرجؾة .

 

 ذيسمرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ،فع 2

 ثؾمل اًلراءت : إمالء.

 ،فظ وة يد 

 مراجؾة اا،رف: اإلمالء .

 مراجؾة شحمةل.

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 

 

 املحذت : اجنَزيي
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 : مراجؾة A – a  :Aa،رف 

 : مراجؾة  B- b  :Bb،رف 

 : مراجؾة C-c   :C c،رف 

 

 ه مفرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 : مراجؾة D- d  :Dd،رف 

 : مراجؾة E- e  :Ee،رف 

 : مرجؾة F- f  :Ff،رف 

 G- g  :Gg،رف 

 

 ذيسمرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 K- k  :Kk،رف 

 L- l  :Ll،رف 

 M- m  :Mm،رف 

 مرجؾة 

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر
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 املحذت : زايضيحث
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 حُدت .: ذزش ااؽداذ ابملة 10 -1اًرمق من 

 : مراجؾة  10 -1نخحذة ااؽداذ من 

 زمس  شاكل مذي ؽة .

 

 ه مفرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 مػ نخحذة ااؽداذ  30 – 15اازكحم من 

 . 30 -1جسميػ اازكحم من 

 نخحذة اازكحم من خالل اًرس م .

 مراجؾة صلزوش اٍىذحة .

 

 ذيسمرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 مػ كراءت ذزوش اٍىذحة. 50 -30اازكحم من  

 مراجؾة ملح س سق : جسميػ اازكحم : اصلزوش.

 زمس ااشاكل : وكفِح وًفلِح.

 مراجؾة شحمةل.

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 
 

 املحذت : اًؾَ م
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

  اًخؾرف ؽىل اذلي اانث . 

 زمس اذلي اانث وجسميهتح .

 اًخؾرف ؽىل  ص اث اذلي اانث: مراجؾة  سٌلء اذلي اانث.

 

 ه مفرب

1 

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 .. اخل . -اًؾيد -اًربثلحل -امل س -اًخؾرف ؽىل  ه اع اًف بنَ حمل ثفحخ

  جزاء اإلوسحن ااسحس ية.

 مراجؾة شحمةل.

 زمس  جزاء اإلوسحن وجسميهتح.

 

 سمربذي 

1 

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 اًخؾرف ؽىل اذل اش اشلس. 

 الاُامتم ذفحة ادلس .

 الاُامتم ابًس جة

 مراجؾة.

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 

 زوضة ا . ن .. د ..مٌخف ة املس خ ى: -1-2

 اًخأطري : 

 اإلذازي : ث يد ابملؤسسة مدنرت جرشف ؽىل اًدس يري اإلذازي ٌَمؤسسة. 

ذ ي : ُيحك مرذ ذحن، مس خ اُن اصلزايس اًثحه يػة، ًػ س ًِػن  ي ذذَػ م  و حىػ نن خػحض ابًرتذيػة مػح كصػي املدزسػ ية. اًرت 

 ابًًس سة ٌَخربت  ِي، ال ثخجحوس اًثالج س ي اث.  مح اًخؾَمي ذاخي املؤسسة  ِ  حمل ؼريب  .  

 ؤسسة .* اًؾحمالث: ُيحك س يدت هسريت يف اًسن ثل م ابًيغح ة يف ضيػ مرا ق امل

 * اًسحصحث: ال ي يد ابض يف املؤسسة. 



 

 حبث حمكمرابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 15 

 * ارلطة اًةِرية ٌَسري اًرتذ ي ٌَمؤسسة :

 املحذت : اًلران : إسالمفة :
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

1 

2 

3 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 وة يد: اذل اش اشلس. –ث ،فد 

  زاكن اإلسالم -يػجسم  -بذاة اًطؾحم -. حتية اإلسالم3 -1س زت اًفححتة من 

 ثيحول اًطؾحم.  -مراجؾة -جسميػ –اًيغح ة  -جسميػ

 1 ه مفرب

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 . بذاة اًخالوت، مراجؾة، اًؾني ،فظ، ااران.6 -3س زت اًفححتة من 

 جسميػ، بذاة اًطؾحم، جسميػ، مراجؾة، جسميػ.

 زالج  ذيحث، الاىهتحء من اًطؾحم . اامحهة، جسميػ وة يد، ،فظ 7-6س زت اًفححتة من 

 جسميػ اكمال، اًشسمةل، جسميػ وة يد، اً ض ء، جسميػ.

 1 ذيسمرب

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 مراجؾة، اًفدق، جسميػ، مراجؾة، ذخ ل اسلحم.

 ، مراجؾة ؽحمة،  زاكن اإلسالم، جسميػ وة يد، جسميػ كر ن.3 -1س زت اًفَق من 

 اًخؾحون، مراجؾة: جسميػ،  وكحث اًفالت.جسميػ، هللا امليؾ ، 

 ، جسميػ ضيػ ااححذير، جسميػ وة يد، مراجؾة، ارلروح من اسلحم.5 -3س زت اًفَق 

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 

 املحذت : اًلراءت :
ؽدذ  ااس س ع اًةِ ز

 اذلفع

 اصلزش

 

  نخ زر

1 

2 

3 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 مالء ٌَحرف،  انش يد، ثطسيق.،رف  ، مػ اذلراكث واٍلكٌلث، اإل

 ، ،رف ث.1،رف ة مػ اًدةىفي، ،رف ة مػ ،روف املد، إمالء،  انش يد 

، ،رف ج مػ 2،رف ث مػ ،روف املد، إمالء، اانش يد -،رف ث مػ اذلراكث 

 اذلراكث.

 1 ه مفرب

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ف ح. ، جسميػ، مراجؾة، ،ر 3،رف ج مػ ،روف املد، إمالء، اًًة يد 

 ،رف ح مػ اذلراكث واملد، إمالء اذلرف، جسميػ اًًة يد، ،رف خ.

 . 4،رف د مػ اذلراكث واملد، إمالء، اًًة يد 

 مراجؾة ملح س سق، ،رف ذ مػ اذلراكث واملد.

 1 ذيسمرب

2 

3 

4 

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،فع 5

 ،رف ذ، ر، إمالء، مراجؾة.

 .22، 21، 20، 19،رف ز، س مراجؾة صفحة 

 ، إمالء.،رف ش، ص

 مراجؾة ؽحمة

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر
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 املحذت : اًرايضيحث
 اصلزش ؽدذ اذلفع ااس س ع اًةِ ز

 

  نخ زر

1 

2 

3 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ااشاكل. -ااً ان –متيزي: ااش يحء 

 ثطسيق 2، 1ثطسيق:  زمق 

 .5، 4، 3زمق   -

 1 ه مفرب

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 كفري -ق، مراجؾة، ثؾَمي: ط ييثطسي

 هسري وصقري،  محم وخَف، ثطسيق.

 ، ثطسيق.8، 6زمق 

 مراجؾة ؽحمة

 1 ذيسمرب

2 

3 

4 

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ،فع 3

 ، ثطسيق.9، 8زمق 

 ، مراجؾة، حي متحزنن10زمق 

 مراجؾة، حي متحزنن

 مراجؾة ؽحمة 

 اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر

 

 املحذت : اًؾَ م:
 اصلزش ؽدذ اذلفع س س عاا اًةِ ز

 

  نخ زر

2 

3 

4 

 ،فة

 ،فة

 ،فة

 جس  اإلوسحن.

  جزاء جس  اإلوسحن.

 مراجؾة ملح س سق ذزاس خَ، حصة جس  اإلوسحن.

 ه مفرب

 

1 

2 

3 

4 

 ،فة

 ،فة

 ،فة

 ،فة

 مراجؾة ملح س سق: حصة جس  اإلوسحن.

 مراجؾة.

 اذل اش اشلس اًسرص

 ححسة اًسمػ: اًة  

 1 ذيسمرب

2 

3 

4 

 ،فة

 ،فة

 ،فة

 ،فة

 ححسة اطلوق.

 ححسة اٌَمس: مراجؾة

 ،ف اانث  ًيفة

 ،ف اانث فري  ًيفة: ،ف اانث حبرية

 مراجؾة ؽحمة: اخذسحز هفف اًؾحم   ييحنر
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  ُي مؤسسة مح كصي املدزسة ًِح زرامج ثؾَميية م حػدت ؟  3ُذٍ املؾطيحث جسمح ًيح ابإليحذة ؽىل سؤال اإلشاكًية زمق حمل 

 ف ؟ م ُيحك اخذال

إن  ول مال،غة تىن  ن وةري إٍهيح يه  ن مؤسسحث مح كصي املدزسة اًن ؽػدذانُح ؼييػة اصلزاسػة ال ثؾمتػد زرانجمػحً      

م حداً يف ث سيػ امللرز  ة زوضة ًِح مهنجِح ارلحض وخطهتح اًؾة ااية،  حملرذية وحدُح من يل م ذخ سيػػ  ُػداف امللػرز، 

 فَ  ك ال املرذية يف ث سيؾِح ٌَملرز خالل ااس س ع واًةِر، وؽدذ اذلفػع. اًفػحزق  طلكل اضطرزان إىل وضػ يدول جنمػ

يف اامر ذني مذ سف، ومٌخفض املس خ ى  ن اًرايط مذ سطة املس خ ى صلهيح جمحل ويدا  حيدج حح زا صلى اًطفي يف 

داف واًيخحجئ املرج ت فري مرثسطػة ابملٌلزسػة ممحزسة اًؾمَية اًخؾَميية اًخؾَمية إىل حد مح.. ، ذ امن مٌخف ة املس خ ى  إن ااُ

  و اًغروف ارلحزجفة، واًرؽحية ُيح ضؾيفة إىل ذزية هسريت.

 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًراذػ مدى اًخطحذق ذني اًربامج املدوهة واً اكػ: - 4

 . من ،فر امل م ن :4-1

،فػع مذي ؽػة: ،فػة اًرتذيػة اإلسػالمفة اًلػربن  إر ثفحفيح اًربامج اًسحذلة جندُح من ،فر امل م ن حتخ ي ؽىل     

اٍىرت ابصلزية ااوىل، واًلراءت، واًرايضيحث، واًؾَ م، والاجنَزيي، ومع مح  ِي، زرامج فري مذ اسهػة ال حراؼػ، خف صػية 

يح هيطَق من خطحطة اإلطحز اًؾػحم ٌَمهنجيػة إر جنػد   ن  حتفػزي  -: إاثزت  و حتفػزياملراحػياًطفي واملرحةل اًن يؾ ةِح، ُو

 : طرخ مح يثريٍ ااطفحل.اًؾمَيحثالاهطالكة املمىٌة.. ال ث ا ق  -واخذيحز

اخذيحز الاهطالكة كفد الاس خؾداذ ًالجنحس. وابًؾ ذت إىل اًخ سيػ اًةِري وااس س ؼ، ٌَملرز.. هال،ظ  -ثؾرف امل ض ع  -

سػد املراحػي، وُػذا خَػي يف اصلوز اًرتذػ ي  ن ضيػ مؤسسحث اًرايط ال حهنج حرذ اي ثلس ي مؾر فح ث ا ق اًؾمَيػحث ، 

ملؤسسحث مح كصي املدزسة يف اًرؽحية اًيفس ية واملؾر فة واذلسحرهية ٌَطفي. مفح ُ  مدون ؽػىل اًػ زق ال يخفػق مػػ اً اكػػ 

 اإلجرا  يف ثطسيق اًربانمج.

 . من ،فر اًخ كفت :4-2

ي سمٌيح ؼة اايح،  ذ سيػ  ُداف امللرز ال يًصػ من إن إًلحء  ول هغرت ؽىل اًربامج يخ ح ؽىل  هنح ملسمة ثلس      

ذٍ إشاكًية ثؾح  مهنح ضيػ مؤسسحث مح كصي املدزسة يف مديية اذلديدت.   مرجؾية حرذ ية ،ُو

 . من ،فر املهنجية املؾمتدت يف ثرصيف اًربامج:4-3

ذا يخ ح م      ن خالل اًربانمج يف حد راثَ، ومن املهنجية ختخَف ابخذالف اًرايط وابخذالف اًربامج وااُداف، ُو

خالل اًزايزاث اًن مقيح هبح، ويدان  ن اًرايط مذ سطة ومٌخف ػة املسػ خ ى ثؾمتػد ااسػَ ة اًخؾَميػ، املػدزيس احملػض 

س ي اث  ،  ِػذٍ املؤسسػحث حرنػز رةػة زاػ ست ؽػىل ثؾػمل اًلػراءت واٍىذحذػة،  5 – 4خف صح يف املس خ ى ااول من حمل 

ذا يخ ح  ي ح من خ الل حرث د اًلس ،  ِ  مرثػد ذػيفس اًةػة اطلي نرثػد ذػَ كسػ  الاذخػدا  ،فػر اًطػحوالث ُو

 اً احدت خَف ااخرى و محهم  س س زت.

وكد  زرس ثلرنر صحذز من املرنز اًل يم اإللكيًف  ًربامج ااطفحل،  ن اًيجحخ اصلزايس ال يًئب ذػَ زصػيد اًطفػي مػن      

ة ؽىل اًلراءت، ذلدز مح ثًئب ذَ امللحي س اًؾحطففة والاجامتؼية، ث  امللػحي س املمتػثةل يف املؾحزف،  و ملدزثَ املسىرت اًيحجض

زلذَ ابًيفس، والاس خلالل يف ممحزسة ااوةطة، املؾر ة ذطسيؾة اًخرصػ حث املخ كؾػة واًخؾسػري ؼػن ا،ذيحيحثػَ ؼيػدمح نىػ ن 

 ًيقحمر مبؾر ذَ وإن اكن خطرا ؽَيَ . مًسجٌل مػ ااطفحل اآلخرنن، محو  اًسحر ، هل ؼن اًة ئي ادلديد
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 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف ارلحمس ثفحؽي ااطفحل مػ اًربامج : -5

ذؾيػدت  ثَلػني وجسػميػيف اًقحًد ال خترح ؼن الاُامتم ابدلحهد املؾػريف  زايط ااطفحلإن الاسرتاثيجيحث اًن ث ؾِح     

 ح ث جفَ اًطفي حن   ُداف مؾيية " اجامتؼية وهفس ية وجٌلًية " ويخػحح ؼن إاثزت اًًةحظ واحملح غة ؽىل اس متراز يخَ، و ي

ًخفىري وثأمي وختطيف.  حًطفي يف مرحةل مح كصي املدزسة ال ثلف متثالثَ وثف زاثَ اطلُيية ؼيد حدوذ املرحةل اًن ي يػد 

والثػَ يف إذزاك مػح حيخحيػَ مػن مؾر ػة  هيح هكخَل،، ذي ذوزٍ نمتثي يف مةحزنخَ وثفحؽهل مػ ميطَ، مبح يخالا ابًفؾي مػػ مح

ػذا يف اؼخلػحذي يلػ ذان م ضػ ؼيح إىل  وإ،سحش ويدا  ابًامتزي ذني هجحسٍ اًيفيس وادلِحس اًيفيسػ صلى احمليطػني ذػَ، ُو

اًخأهيد ؽىل  ن ااطفحل يف ضيػ مس خ ايث مؤسسحث مح كصي املدزسة ال يخفحؽَ ن مؾر فح وويداهيح ابًةة اطلي يػؤَُِ  

هطالق         الاندةحف واًخؾسري اًخَلح .. حتديد امل ض ع          ث جفَ ااطفحل ٌَسحر ؼٌل حيخحج ن إًيػَ ... الاإىل: 

 ذيحء ارلربت.     الاسد ز          ااوةطة:  وةطة ،رت مذؾدذت ... الامذداذ            وةطة الس مترازية     

ًيػح مػح إرا اكن اًطفػي يف مؤسسػحثيح يؾػ   حػح  مػن اًخفحؽػي امل يػَ  م من خالل ُذٍ املؾطيحث املرس مة يخحػدذ      

  اًخفحؽي اًؾة ا ، واًسح،ر ُيح يخجَ ابًل ل ذأن اًطفي يؾػ   حػح  مػن اًػرتذذ وارلػ ف  مػحم ممحزسػة  وةػطة اًػربامج

صػحع ححيػحث اًطفػي وركل زاجػ ًؾدت ؼ امي من ذ هنح مى انث اًةخفية ٍة من اًطفػي واآلخر حمل املرذية  ، ومدى إش 

  يف ُذٍ املرحةل، واخذالف مس خ ى زايط ااطفحل ومى انهتح املحذية واًرتذ ية.  إرا  خذان ؽػىل سػشفي املثػحل منػ رح يػ ج

  إلهسحة اًطفػي مصػحذئ اٍقػ  اً يػدا  واملؾػريف،  ػإن  ول مػح هدزنػَ ُػ  اخػذالف اًطػرق  175، 1984حمل اًلطحيم، 

ذٍواً سحاي اًن تىن ث عيفِح   :ااسحًيد اًن تىن كراءهتح يه ٌَخؾحمي مػ ااطفحل يف املرحةل املسىرت. ُو

رو  سَ ة شؾ زي: يؾمتد ؽىل  ححس سَ واهفؾحالثَ  نرث من ثفىريٍ اًؾلًل. وال ثيفػػ ملػي ُػذا اٍػقف ابختػحر طفي  -

إىل اإل،سػحش ابمل اكػف  سحًيد ويداهية مؾييػة إال إرا خحطسيػح ويداهػَ و ثػران ،ٌلسػَ اًؾػحطف،،  ِػ   نػرث مػفال 

 ؽحطففح واهفؾحًيح.

ػػذا يخطَػػد  - يػػة طفػي رو  سػػَ ة ثفىػػريي: تيػػي إىل متيػػزي ااشػػ يحء وحففػػِح، واًخفىػػري  هيػػح. ُو  سػػحًيد      اًرُب

  .والاس خدالل

 في رو  سَ ة ،يس: ُو  اطلي تيي إىل إذزاك ااش يحء ،س يحً.ط -

 مػ اًربامج وااوةطة:اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًسحذش ثؾحمي املرذية  - 6

 د  ال هقفي يحهد اًؾالكحث اًرتذ ية ذني اًطفي/ املرذيػة:  ِػ  اطلي يؾىػس ًيػح مػدى جنػحخ اًػربانمج اًرتذػ ي نػٌل      

 يؾطييح ص زت ؼن مدى ثفحؽي ااطفحل مػ ُذا اًربانمج، ونذا هيففة ثؾحمي املرذية مؾِح .

 . ؽالكة املرذية مػ ااطفحل :   6-1

ؽحية اًطفي يف س ي اث مح كصي املدزسة ال ثخجىل  لف ؽىل مس خ ى وضػ  سس اًسيحء ادلسم، واًؾفيب ٌَطفػي إن ز      

ذي  ي ح يف جةىفي مالمح لفيخَ وحقية كدزاثَ وم اُسَ، ًوِذا  إن ث  ري اًس جة امليحس سة و سحًيد اًرؽحية املالمئة تىهنػح 

 .  2005ؾر فة وؽػىل حقيػة اسػ خؾداذاثَ وكدزاثػَ وم اُسػَ حمل ا،رشػحو،  ن جسحؽد اًطفي ؽىل ثًة يف بًيحثَ اً يداهية وامل

 وؼيدمح هخطرق ً اكػ اصلزاسة وس خًذج اآليت:

 ن مرذيحث املس خ ى املخ سف حيمَن مؤُالث حرذ ية ذم.. اًسؾض خر حث زايط  طفحل واًسؾض     كسحم حرذ ية  -

  خرى.

 

ػذا حبػد راثػَ جػزء  يف لك املس خ ايث حيحًون اًخؾحمي مػ ضيػ املرذيحث - اًطفي نٌل نريد ُ  ًو س نٌل  د  ؾهل.. ُو
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سحث اًطفػي  سَيب يف اًؾمَية اًرتذ ية، ان جةة ادلحهد الاجامتؼ، من همٌلث املرذية، ًون يخأىت ركل واملسحنرت ًـر

 كحمئة.. كد نرجػ اًسشد يف اؼخلحذي إىل خ ف املرذية من خسف اإلذازت           و ز  ِح من اًؾمي. 

ذٍ ااسحًيد حزوذ  ذم املرذيحث اذلحصالث ؽىل مؤُي حمتزي - زايط ااطفحل ذخلدت اصلزوش من خالل ارلرباث، ُو

 اًطفي ابملفحُمي ًو س ابملؾَ محث اٍوكية. 

مرذيحث اًرايط اًن مقيػح ززايزهتػح يفذلػدن ملِػحزت بندةػحف ااطفػحل امل ُػ ذني واًؾمػي ؽػىل ث جهيِػح اًخ جفػَ  ضيػ  -

 املطَ ة. اًس يىً   

 . ؽالكة اًطفي ابملؾر ة واإلجنحس واملةحزنة يف ااوةطة : 6-2

ن ؽىل وج ذ كدزاث خمخَفة صليَ ويسحؽد ؽىل حقيهتح ومهنح: اًلػدزت       إن وةحظ اًطفي يف مرحةل مح كصي املدزسة يرُب

 George, 2000, 52 Harrisز   حملؽىل اًخؾػحون، واًلػدزت ؼػىل ثسحذل ارلرباث واًخجحزة،واًلدزت ؽىل ارلَق والاذخاك

 . ومن اً احض  هنح صفحث مؾر فة ويداهية ال متحزش  ؾال ذاخي اًروضة زمغ اإلؽالن ؼهنح من كصي املؾَيني هبذٍ &

املرحةل.  حملرذية ال ثخجحوس حدوذ ذوزُح اًخَلني وثؾديي اًسَ ك، ممح يلف محهؾح ؽحطففح يف إش سحع ححيحث اًطفي 

  املؾر ة واإلجنحس و،د املةحزنة يف ضيػ ااوةطة.ااسحس ية املمتثةل يف

من ُذا امليطَق  إن ذزاسدٌح اذلحًية اس خطحؼت  ن حىةف ؼن اًلف ز يف ُذا ادلحهد، جفميػ املرذيحث ال يخجِن      

وكحث رةة مٌغ  إىل ثفِ  حح  ااطفحل وححيحهت ، ومسحؽدهت  ؽىل مؾر ة طرااق اس خجحزهت  ٌَم اكف، وإىل اخذيحز اا

 اًن حيد اًطفي اٌَؾد  هيح حبرية، ،ىت ال يخح ل وةحظ اًطفي إىل مصؾر ٌَؾلحة من كصي املرذية يف ُذٍ املؤسسحث . 

إن ُذٍ اإلشاكًية جسمح ابًل ل ذأن اًطفي حبحية إىل اٌَؾد مبخؾة و،رية، واًلص ل واًر ض ذف زت مفِ مة لك ذلغة      

وميطَ. ٍوىن يف اً كت هفسَ الذػد  ن نقػ  اهفؾحًيػح واجامتؼيػح و خالكفػح مبػح ال  من ححرضٍ وطفي هل زاليخَ ارلحصة ًآلخر

 ٌوَمةحزنة يف إزسحث وج ذٍ. يدٌحكض مػ  سس ُذا اٍق  وم اهػ اٍهتيتة ً ضػ اًرشد

 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًسحذػ اً سحاي اًخؾَميية ًخطسيق اًربانمج : - 7

 مي املاك   :اًخيغ –حمل احمليف اًف ح           

ػذا ااخػري ُػ  اطلي يؾىػس مػدى جنػحخ ثطسيػق       ُيحك ثفحوث هسػري ذػني املؤسسػحث  ػي خيػع اًخيغػمي املػاك ، ُو

 اًربانمج  و ثؾرثٍ .

 ي خيع املؤسسحث راث املس خ ى املخ سف ححًوت ث  ري ذ جة ثَيب ذؾض مح حيخحيَ اًطفي س اء مػن ،فػر امل كػػ      

ث و ي ح اًغروف اًفحية اًن متىٌَ من اًةؾ ز ابالطمتيحن ومن الاهدمحح يف ميطِػح،  و مػن ،فػر واملرا ق واًخجِزيا

اًفف ل  و اًلحؽحث اًن جةة ذ جة حرذ ية يلصَ ن ؽَهيح ذخَلحاية وذدون هف ز  ِي، ذ جة يحرذة ًو سػت انذػذت. ذ ػامن اًػرايط 

ذا يؾي  ن  مٌخف ة املس خ ى_ هخحجئ الاس خشفحن_ ثفذلد إىل اذلد ااذىن من ااوةطة اًن ثيحسد طفي ُذٍ املرحةل، ُو

اًرؽحية اً يداهيػة ًألطفػحل يف ُػذٍ املسػ خ ايث مؾدومػة. نػٌل ثسػني  ن ُػذٍ اًػرايط مل هتػمت ذخ سيػػ ااطفػحل إىل  فػ ل 

ذا ال يامتىش مػ املهنجية اذلديثة..ا 6 – 3حبسد ااؼٌلز،  حًففي اً احد ي   ااطفحل من حمل  ن  طفػحلحمل س ي اث  ، ُو

س ي اث  وؽػىل اًػرمغ مػن  ن ٍػة مسػ خ ى زرانجمػَ اًرتذػ ي ٍىٌػَ  5س ي اث  و  4س ي اث   ً ست هل  خفحاع حمل  3

 4سػ ي اث   و وةػطة حمل  3يدزش يف هفس اًففي  محم لك ااطفحل، مػ اًؾمل  ن ُيحك ذؾض اًدةحذَ  ي خيع  وةطة حمل 

ذا يطر،ٌح  محم اس خفسحز خيػع ااطفػحل يف  سػ ي اث   ُػي سػ يؾ ذون يف اًؾػحم امللصػي ًػيفس  3معػر حمل س ي اث  . ُو

اًربانمج ؟ من املؤند  ن اًربانمج س يطسق ؽىل هفس ااطفحل ذون مراؽحت اذؾحذ ُذا ادلحهد ال ؽػىل املسػ خ ى اًؾلػًل  و 

ذون مراؽػحت  اًيفيس. ًِذا  إن املهنجية املؾمتدت يف ُػذٍ املؤسسػحث مهنجيػة ثلَيديػة ثؾمتػد ؽػىل اًرتذيػد واًخىػراز واذلفػظ
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مذطَسحث من  اًطفي وثلصهل اطلُي.  مح مح خيع اًؾمي ابجملم ؽحث  ال يؾمتد ذني ااطفحل يف  ي مػن اًػرايط املدزوسػة حمل 

 مذ سطة  و مٌخف ة  . 

إن مؤسسحث مح كصي املدزسة  د  ن حرحىز  سحسح ؽىل الاهطػالق مػن اًطفػي مراؼيػة ححجذػَ ومفػ هل وزـسحثػَ،      

ت اًةخفية يف ااؼٌلل وااوةطة، واؼامتذ  سَ ة اًخدزح واملروهة يف ااوةػطة اًرتذ يػة، إضػح ة إىل اؼػامتذ وجةجػ املسحذز 

  سَ ة اًؾمي ذيغحم اجملم ؽحث ،فر ُيحك  زذػ ٍل ؽحث  د اًؾمي هبح ؼيد ثلدت اًربانمج:

 اجملم ؽة املرنزية اًن متحزش وةحطِح مػ املرذية . -

 ُذٍ اجملم ؽة حتت إ اف املرذية. ل اًًةحظ وثؾميٍل ؽة الا -

 ٍل ؽة اًًةحظ اذلر . -

 ٍل ؽة اازاكن. -

 اًيخحجئ املخؾَلة ابًِدف اًثحمن ملرتححث : - 8

  ُي مؤسسة اًروضػة ثؾػد  8وتىٌيح طرخ اًخ سيػ اآليت هكلرتخ تىن من خالهل اإليحذة ؽىل سؤال اإلشاكًية زمق حمل      

املدزسة الاذخدااية ؟ ًإليحذة ؼن ُذا اًسؤال ومبرجؾة امليدان املػدزوش جنػد  ن ٍلػ ع مرحةل متِيدية ًً  ح ااطفحل إىل 

مؤسسػػحث مػػح كصػػي املدزسػػة ال متىػػن  طفػػحل ُػػذٍ املػػرحةل مػػن الاهخلػػحل إىل املػػرحةل الاذخداايػػة زىفػػحءت مؾر فػػة ويداهيػػة 

ن اًؾمي هبح ًالهخلحل ابًطفي زة يرسػ، ،سحرهية نٌل ُ  مطَ ة ومؾم ل ذَ ؽحمليح،  لد مت حتديد ؽدذ من اٍىفحايث تى

ذٍ اٍىفحايث يه :    ُو

 اٍىفحايث ارلحصة ذدقية اذلس اصليي

 يخجىل اًِدف ااسحيس ًخؾَمي اًرتذية اصليًفة هبذا املس خ ى يف حقية اذلدش اً يدا  وركل من خالل مح يأيت:

  ن حيفظ اًطفي ؽدذاً من اًس ز اًلفحز . -

 غمي سَ نَ وؼ اطفَ وجؾهل مٌَل ذدوزٍ يف اذليحت ومدزاك ًؾالكذَ خبحًلَ :حقية  ىر اًطفي وثي -

إاثزت ويدان اًطفي واهفؾحالثَ من خالل مح يخفحؽػي مؾػَ ابملال،غػة املسػح ت ًغػ اُر اًطسيؾػة وخملخَػف اٍاكايػحث  -

 اذلية ممح خيَف يف هفسَ اإلتحن ابهلل ثؾحىل .

 ن َلدا زس ل هللا . ن نرذذ :  شِد  ن ال إهل إال هللا و  -

  ن يذهر ك اؽد اإلسالم اشلس . -

  ن يذهر مٌحس سحث وؼسحذاث وسَ هيحث مرثسطة ابصلنن اإلساليم: ساكت، جح، وض ء،  ؼيحذ ذيًفة . -

  ن نرذذ وحيدذ ااك ال املرثسطة ذأذاء اًفالت . -

اًشسػػمةل، اسلػػد هلل، اًخؾػػ ر، صػػدق هللا  ن نػػرذذ  كػػ الا مرثسطػػة ابآلذاة اإلسػػالمفة يف امل اكػػف اًػػن ثخطَ ػػح:  -

 اًؾغمي، بمني، شىرا هلل، اًخحية..

  ن نىدسد ذؾض ك اؽد اذليحت الاجامتؼية . -

 

 

 

 اٍىفحايث ارلحصة ذأوةطة اًخفذح اًؾَم، واًخىًٌ   
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ن يس خحيػٍ املػريب إن ااٍم يف ُذٍ املرحةل، ُ  اإلسِحم يف ذيحء اإلطحز اًؾحم ٌَخفىري ؼيد اًطفي، ُو  مػح  ػد       

 ابس متراز يف لك من املس خ يني،  ي  ن ُذٍ ااوةطة ث  ر ٌَطفي م اكف ووسحاي وؽالكحث من  يي :

  ن يخؾرف خفحاع  ش يحء مأً  ة صليَ . -

  ن تزي  ويَ الاخذالف واًدةحذَ ذني اا،فحء وفري اا،فحء . -

 شخحض واامىٌة، وييطَق حن  بندةحف ميطَ. ن يخجحوس اًرتنزي ؽىل راثَ،  فخؾرف م كؾَ ابًًس سة ًأل -

سػة يف املؾر ػة، ويف اًفِػ ، واًلػدزت ؽػىل  -  ن نىدسد امل اكف والاجتحُحث مػن خػالل ،ػد الاسػ خطالع، واًـر

 اًدسحالل واٍمتيزي ذني اًفحيح وارلطأ، واؼخسحز مال،غحث واهخلحذاث واؽرتاضحث اآلخرنن .

ف:  فال،ظ ويلحزن وتزي  ويػَ اًدةػحذَ والاخػذالف، ويػخَمس طريلػَ  ن تخ  طرااق اًخؾحمي مػ ؼيحرص احملي -

 حن  وضػ  رضيحث رس يطة واًخجريد والاس خًذحح .

  ن تخ  ثف زاث ؼن اذليحت اًطسيؾية واًسيً  جفة واًفزياياية.  -
 

 اٍىفحايث ارلحصة ذدقية اًخفىري اًراييض 

معَيحث ثفييف  ش يحء وص ز حمتزي هبح من ،فػر : اٌَػ ن،  ن يس خًذج مفِ م ارلحصية  و اًففة ؼن طريق إجنحس  -

 اًةة، اذلج ، اًي ع، املحذت، الاس خؾٌلل ...

  ن يس خؾمي ثؾحذري مٌطلفة ثففد: اًيف، واإلزسحث، وازلػ، والاخذيحز  . -

  ن يس خؾمي مفحُمي ماكهية يف وضؾيحث ،لفلفة  و مرس مة. -

 اسٌلء اًفؾَية ًألشخحض وااش يحء. ن يس خؾمي زم ساً ويخؾحمي هبح ؼ ضح ؼن ا -

  ن يس خؾمي زم س ٌضلال  ؽىل اًزمن: ححالث اًطلس،  ايم اًؾطي واصلزاسة، ي مفة،...  -

  ن حيدذ هلطن الاهطالق واً ص ل يف وضؾيحث خمخَفة. -

  ن يس خؾمي هطلح ومؾن لكٌلث: مفذ خ، مقَق، ذاخي، خحزح، حدوذ، ٍل ؽة، ؼيحرص.  -

ِ م خحصية الاهامتء إىل ٍل ؽة ؼن طريق إجنحس معَيحث ثفييف وحى نن ٍل ؽحث جزاية من  شػ يحء  ن يس خًذج مف  -

 ،لفلفة ومرس مة. 

  ن يؾرب ؼن ٍل ؽة خبف مقَق وي ػ ًِح زمزا. -

  ن يفيف ٍل ؽة ؼيحرص إىل ٍل ؽحث جزاية ،سد خفحاع مؾطحت.  -

  ن حيدذ ؼيحرص ٍل ؽة جزاية وحيدذ ذؾض خفحافِح. -

  ن حيدذ اًدةحذَ والاخذالف ذني اًؾيحرص.  -

  ن حيدذ ه ع ارلحصية اًن يخطحذق ؼيرصان  هيح.  -

  ن يس خؾمي اًدسحوي ذني زمزنن يلدمحن هفس اًيشء.  -

  ن يس خؾمي  سٌلء وخط طح يف اًخؾسري ؼن اًؾالكحث، وؼن وضؾيحث ثيلي ،سد مؾَ محث مؾطحت. -

ففة إجٌلًية: اًط ل، املسححة، اٍنك، اًسؾة، اً سن ويسػ خؾمي هطلػح ومؾػن:  ن يس خؾمي ملحزانث يف اًلفحش وزىف  -

 ط يي، كفري، واسػ، ضيق، نثري، كَيي، هسري، صقري، ممَ ء،  حزغ، مث  ط ل،  كرص،  وسػ... 

 يف اًخؾسري ؼن ؽدذ ؼيحرص ٍل ؽة.10 إىل  0  ن يس خؾمي ااؽداذ من -

 حىراز، ثطحذق يف خحصية مح اًدسحوي يف اًؾدذ .  ن ييجز معَيحث حرث د، إضح ة، حذف، ؽدذ، -
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  ن يخؾرف ؽىل مفحُمي ماكهية. -

ية ثخؾَق ابًزمحن: كصي، ذؾد، حرث د ااحداج، اًفسحخ، اًزوال، املسحء، اٌَيي.  -   ن يخؾرف ؽىل مفحُمي  ًو
 

 اٍىفحايث ارلحصة ابًخؾسري اًةفِي، 

 * ؽىل مس خ ى املؾج  :

 ويففِح ذففة  و خحصية .يسم، اًطفي  ش يحء مأً  ة  -

 يخؾرف ؽىل  ش يحء مأً  ة ويذهر اس خؾٌلًِح  و مح يفدز ؼهنح من  ص اث  و ،راكث.  -

 يس خؾمي ذؾض املفحُمي ااسحس ية : -

 * ااً ان املأً  ة :  ذيض،  س ذ،  محر،  سزق،  صفر،  خي.

 * اٍنك : نثري، كَيي، لك، ذؾض، ضيػ .

 * اًسؾة : ممَ ء،  حزغ .

 محن : اًي م،  مس، اًقد، صسحححً، مسحًء، ذامئحً،  ،فحاًن .* اًز 

 * ثي ع امل اذ : ص ف، كطن، يضل، ز ة، .. 

 * املاكن والاجتحٍ:   ق، حتت، ذني، تني، يسحز .

 * ااشاكل: مس خدنر، مس خطيي، ملَر ...

 * اًلفحش : ط يي، كفري .

 * اإل،سحسحث : ابزذ، ححز، حَ ، ححمض....

 بهيد :ؽىل مس خ ى اًرت 

 يس خؾمي ضال اس خفِحمفة، و يد ؼهنح مس خؾمال: ُي، من، محرا، ملحرا، هيف، مىت، مك،  نن . -

 يس خؾمي ضال ثخ من  سٌلء اإلشحزت : ُذا، ُذٍ، ُؤالء، ُيح، ُيحك . -

 يس خؾمي عروف اًزمحن واملاكن مس خؾمال : كصي، ذؾد،  محم، وزاء... . -

 ذني اا ؾحل وااسٌلء ذني ضَخني رس يطخني.يس خؾمي ،ريف اًؾطف و،  و ٌَرذف  -

 يس خؾمي ااسٌلء امل ص   : اطلي، اًن. -

 ؽىل مس خ ى اًفِ  :

 يس خؾمي ضال رس يطة ٌَخؾسري ؼن ححيحثَ ومطحًسَ. -

يس خؾمي مح بندس سَ من زصيد ًق ي ٌَخؾسري ؼن املةحُداث يف اذليحت اًي مفة،  و ؼن كفة  و حدج،  و ثفسػري  -

 ق ؽَهيح .ص ز واًخؾَي

 اٍىفحايث ارلحصة مبِحزت اًلراءت 

  ن نمتىن اًطفي من  ن يخجَ ذؾيًفَ الاجتحٍ اًفحيح من اٍميني إىل اً سحز . -

  ن نمتىن من اًلفحم ذؾمَيحث ثلذيض اًدسَسي من اٍميني إىل اً سحز: حرث د مىؾسحث ،سد اٌَ ن  و اذلج . -

 ح ركل من اٍميني إىل اً سحز .  ن نمتىن من اًخؾَيق اًةفِي، ؽىل ص ز، مذخسؾ -

  ن نمتىن من ثؾرف وعيفة اًرم س املىذ ذة . -

  ن نمتىن من اًلدزت ؽىل ثفييف وحرث د  ش يحء . -
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  ن نمتىن من بندةحف ادلزء اًيحكع مضن اٍة . -

  ن نمتىن من جتزاة اٍة إىل وحداث . -

 نػرب، ذدايػة، وسػف، هنحيػة  ول، اثن،  خػري،   ن نمتىن من ثؾرف ماكن ش ئي وي ػؾَ ذػني فػريٍ: صػقري، هسػري، -

  ؽىل،  سفي،   ق، حتت .

  ن يخؾرف ؽىل ؽالكة اًف ث واًرمس ابملؾن . -

  ن يخؾرف ؽىل ذؾض وعحاف اٌَقة : اًخؾسريؼن اذلحية، اًخ اصي، هلي املؾر ة وااخصحز، إؼطحء ثؾَيث . -

 .  ن يخؾرف ؽىل ،ر ني مذطحذلني  و مدةحهبني يف اًةة -

  ن يخؾرف ؽىل لكٌلث مذطحذلة  و مدةحهبة يف اًةة . -

  ن يخؾرف ؽىل ذؾض اذلروف واٍلكٌلث وازلي ويلر ُح . -

 اٍىفحايث ارلحصة ابًخؾسري اٍىذحيب

  ن نمتىن اًطفي من يَسة مالمئة ً ضؾية اٍىذحذة . -

  ن يلدز ؽىل اًخحنك يف ،راكث  صحذؾَ . -

 اس خؾٌلل  ذات اٍىذحذة واً زق وثلَيد اًففححث  ن نىدسد همحزاث مسم وهيففة  -

  ن تزي ذني الاخذالف واًدةحذَ ذني ااش يحء وااشاكل واًف ز . -

 ن حيدذ اجتحُحث : من اٍميػني إىل اً سػحز واًؾىػس. ومػن ااؽػىل إىل  سػفي واًؾىػس، يف  وضػحع ،لفلفػة ويف  -

  وضحع مرس مة .

 مس خلمية، و  لفة ومع ذية ومحاةل، مٌحيية، ذاةرية . ن نمتىن من زمس خط ظ و شاكل خمخَفة:  -

  ن نمتىن من زمس خط ظ ،سد ثخحذػ مؾني. -

  .جححم وااه اع : زصحصية، يح ة  ن نمتىن من اس خؾٌلل  ذواث خمخَفة ٌَىذحذة: طسحشري، زيةحث،  كالم خمخَفة اا -

  ن يفي ذني هلف ًرمس  شاكل  و زس م  خرى. -

 ابًلمل لكٌلث و،روف .  ن يخدصػ ابصسػ  و -

  ن يلضل نخحذة ،روف ولكٌلث يف ازثسحظ مػ ثط ز إؽداذٍ ٌَلراءت . -

 اٍىفحايث ارلحصة ابًرتذية اًفٌية وازلحًية

  ن نمتىن اًطفي من ممحزسة ااوةطة اًؾ َية اصلكفلة: اًخلطيػ، اٌَفق . -

 ح . ن نمتىن اًطفي من ثؾرف وعحاف  ذواث اًرمس واًخَ نن ويس خؾمَِ -

  ن يدزك اًطفي ااً ان ااسحس ية . -

  ن نمتىن اًطفي من كراءت اًف ز واًخؾسري ؼهنح . -

  ن نمتىن اًطفي من ثذوق جٌلًية مح يؾجسَ واًخؾسري ؼن ركل . -

  ن يةة  ش يحء مذؾدذت من : جعني، طني،... -

 

 

 

 امليحكةة وامللرتححث :
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 مح.. ُ   هَ إرا اكهت مى انث اجملحل اًفزييل، ًػرايط ااطفػحل مذ سػطة إن مح تىن اس خًذحيَ من اًةق امليدا  مع     

املس خ ى ثامتىش مػ ححجفحث اًطفي ًألوةطة والاس خىةحف،  ػإن زايط ااطفػحل مٌخف ػة املسػ خ ى ثفذلػر ملىػ انث 

مذ سػطة ومٌخف ػة  اجملحل اًفزييل، واًخؾَمي،. وابًًس سة ًخطسيق وث سيػػ اًػربامج اًرتذ يػة ال ث يػد خف صػية ذػني اًػرايط

املس خ ى .  لد ثسػني ؽػدم اًخ ،فػد ذػني ُػذٍ اًػربامج، إضػح ة إىل  هيػح ال جنػد ثسػحذال ًِػذٍ اًػربامج ذػني خمخَػف اًػرايط 

 ًالس خفحذت من هجة، وصلزاسة ادل اهد اًس جة  هيح       من هجة  خرى .

ت إؽػحذت اًيغػر يف اًػربامج وااوةػطة اًػن ومن ُذا امليطَق ثأيت رضوزت الاُامتم مبؤسسحث زايط ااطفحل ورضوز     

جسري ؽَهيح اًرايط وخحصة اًرايط مٌخف ة املس خ ى،  زتيد من اذلفع اخملخفة ابٌَؾد وااانش يد واسػ امتع امل سػ يلى 

ريب واًرمس واملؾحمي .. ذداًل ؼن امل اذ اًخؾَميية اذلسحة، اإلمالء، ارلف، اًيلي.. وركل ،ىت هؾد اًطفي ٌَحيحت نٌل كحل املػ

اامرن  حملحمل ج ن ذي ي    ًيى ن  رذاً صحذلحً ا حذيحً ث اكح إىل ارلَق واإلذداع واملسحذزت، ًون نىػ ن نػذكل إال مػن خػالل 

ثأُيي مرذية ري نفحءت حرذ ية وس يىً  جفة ،ىت يدس ن ًِح مؾر ة طسيؾة اٍاكةػن حمل اًطفػي   اطلي ثلػ م زرؽحيخػَ، ومػن مث 

 زـسحث ُذا اًطفي، ومن مث طريلة اًخؾحمي مػ ضيػ ااطفحل رسَ هيحهت  املخسحيية . يسِي ؽَهيح مؾر ة خفحاع ومف ل و 

وؽَيَ، معَيح ؽىل جسجيي ذؾض امللرتححث اًػن كػد جسػِ  يف حتديػد اصلوز اًرتذػ ي ملؤسسػحث مػح كصػي املدزسػة يف      

 زؽحية اًطفي.

مهنػح يف ثًةػ تة ااطفػحل ثًةػ تة سػَمية،  اًؾمي ؽػىل ثأهيػد اصلوز اًرتذػ ي واًخؾَميػ، ًػرايط ااطفػحل، إسػِحمح -1

 ومسحؽدهت  ؽىل اًخأُيي ٌَخؾمل املس خلصًل.

ح و ق  َسػفة انذؾػة مػن اجملمتػػ، مراؼيػة خفحافػَ،  -2 إؽحذت اًيغر يف مٌحًم زايط ااطفحل، واًؾمي ؽىل ثط نُر

 ُذا اجملحل.وث هجحثَ، ومؾمتدت ؽىل  سس ؽَمية، وهفس ية، وحرذ ية. و ن يؾِد هبذٍ املِمة ٌَمخخفني يف 

الاُامتم واًخ جفَ ذخط نر ذ جحث زايط ااطفحل، املحذية، واًيفس ية، وجؾَِػح ذ جػحث ؽَميػة، واجامتؼيػة، جسػِ   -3

يف اًخؾمل اًؾلًل، والاهفؾػحيل، والاجامتؼػ،، واًيفسػحريك، نػٌل جسػِ  يف ث سػ يػ   ػق اًطفػي، وجسػحؽدٍ ؽػىل 

 بندةحف هفسَ، وذيثذَ احملَية واًؾحملية .

 ع وطي يؾمي ؽىل زمس إسرتاثيجية حرذ ية ًخط نر زايط ااطفحل.ثشي مرشو -4
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 املراجػ ابٌَقة اًؾرذية:
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  1مَحق حمل

 مذ سف ثلدنر احملوكني الهامتء  لراث اس امتزت ثلدنر مى انث اًروضة

 املسن واااثج: -

 مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت

1 2 8 2 

2 2 9 2 

3 1.75 2 2 

4 2 11 2 

5 2 12 2 

6 2 1.5 2 

7 2 14 2 

 

 ااذواث وارلحمحث و هجزت اٌَؾد: -

 مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت

15  18  21  

  2   2   2 

 2 ة 2 ة 1.75 ة

 2 ح 2 ح 1.75 ح

 2 ذ 2 ذ 2 ذ

 2 ُػ 2 ػُ 2 ُػ

16  19  22  

  2   2   2 

 2 ة 2 ة 2 ة

 2 ح 2 ح 2 ح

 2 ذ 2 ذ 2 ذ

 2 ُػ 2 ُػ 2 ُػ

17  20  23  

  2   2   2 

 2 ة 2 ة 2 ة

 2 ح 2 ح 2 ح

 2 ذ 2 ذ 2 ذ

 2 ُػ 2 ُػ 2 ُػ
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 ارلدمحث اً يداهية والاجامتؼية: -

 رمذ سف اًخلدن زمق اًفلرت مذ سف اًخلدنر زمق اًفلرت

24 2 28 2 

25 2 29 2 

26 2 30 2 

27 2 31 2 

 

 اًف زت املطروحة من اس خشفحن زايط ااطفحل ومى انهتح

 ذيحانث ؽحمة ؼن جمحل زايط ااطفحل 

 ة حمل     . –امس اًروضة : ............................       اًفيف :   حمل     

 ؼي اهنح : ...................................

 زخي ا ذخحهحح : .......................ات

 ؽدذ ااطفحل املَخحلني هبح: ................ 

 ؽدذ اًلحؽحث امل ج ذت هبح: ..............

  وال : املسن واااثج :

 مَح عة :  حة ؼن ُذٍ ااس تةل حملحمل ذيؾ   و ال    .

 ال هؾ  اًؾسحزت م

   ؟ُي مصن اًروضة  وةئ ًيى ن زوضة ًألطفحل  1

   ُي املسن يف ماكن ُحذئ ذؾيدا ؼن اً  ضحء ؟ 2

   ُي ثيحسد سؾة املسن ؽدذ ااطفحل ؟   3

   ُي ث يد صح  ٌَطؾحم ؟ 4

   ُي ي يد ـر ة ٌَي م ؟ 5

   ُي املرا ق اًفحية مٌحس سة ًؾدذ ااطفحل و ؼٌلزٍم يف اًروضة؟ 6

   ُي ثيحسد سؾة اًفف ل ؽدذ ااطفحل يف اًروضة ؟ 7

   ُي اذلجراث جفدت اإلضحءت واٍهت ية ؟ 8

   ُي اازضيحث مقطحت ابً سحاي امليحس سة سلحية ااطفحل من  رضاز اذلر  و اًربذ ؟ 9

   ُي ثدٌحسد امللحؽد وامليحضد يف ؽدذُح وجحمِح ًؾدذ و ؼٌلز ااطفحل ؟  10

   ُي ي يد ذفٌحء اًروضة ماكن خمفع اذواث اٌَؾد ؟ 11

   د ذفٌحء اًروضة ، ط ٌَرمي وبخر  ٌٌَلء ؟ُي ي ي 12

   ُي ي يد ذفٌحء اًروضة حديلة صقريت مززوؽة ابذلةحب  ؟ 13

   ُي ث يد يف اًروضة جحرت خحصة ذأذواث امل س يلى ؟ 14
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 اثهيح : ااذواث وارلحمحث و هجزت اٌَؾد : 

 يف ااوةطة اآلثية :ضػ ؽالمة حمل /     محم مح يخ ا ر من ااذواث وارلحمحث وااهجزت 

 -  ُي يخ ا ر ًًةحظ اًخؾسري اًةلك، حمل اًرمس   : 1

 حمل      ً ان اًةمػ، اًطسحشري املَ هة . –   

 حمل       كالم مَ هة . –ة 

 حمل      ً ان محاية،  رص اًرمس،  ً ان ٌٌَلء . –ح 

 حمل     وزق ٌَرمس، ص ز ٌَخَ نن . –ذ 

 ٌَرمس   .  حمل     س س زاث مٌخف ة حمل  ً اخ خةشفة –ه 

 -  ُي يخ ا ر ً سحاي اًخؾَمي اًسرصية : 2

 حمل     اًسطحكحث املَ هة . –    

 حمل     اٌَ ححث املقيحط س ية . –ة 

 حمل     اجملسٌلث . –ح 

 حمل     صَفحل ٌَدةىفي . –ذ 

   جعني ٌَدةىفي .   حمل –ه 

 -  ُي يخ ا ر ًًةحظ اًدةىفي ابًلع واٌَزق : 3

 سة .حمل     ملفحث فري مدذ  –    

 حمل      ه اع من اًفمؿ  و امل اذ اًالصلة . –ة 

 حمل     وزق مل ى . –ح 

 حمل     ص ز وجمالث  ووزق كع ًوزق . –ذ 

 مَ ن . حمل     ً ف –ه 

 -  ُي يخ ا ر ً سحاي اًخؾَمي اًسمؾية واًسرصية : 4

 حمل     هجحس اًربوجىرت واًففدي  ًؾرط كفع الاطفحل . –    

 اف مسجةل ًلفع و انش يد  ااطفحل .حمل     اسط اانث و ا –ة 

 حمل     نخد مف زت ٌَخَ نن . –ح 

 حمل     كفع راث ص ز جمزات يل م اًطفي ذرتث  ح ًيى ن كفة . –ذ 

 هجحس اٍوكسي حر . حمل     –ه 

 -  ُي ي يد مرسخ ٌَؾرابس وزهن اصلمفة يخ ا ر  فَ : 5

 حمل    منحرح ؼرابس صقريت . –    

 حمل     ؼرابس مذحرنة . –ة 

 حمل     ذىم هسريت من اًسالسدفم . –ح 

 حمل     مالرس ٌضلىم . –ذ 

 مزنيل ، مىذيب . حمل      شاكل  اثج –ه 
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 -  ُي يخ  ر ًٌَةحظ امل س يل، : 6

 حمل     ذيحه  ، اوزح . –    

 حمل     ملَثحث . –ة 

 حمل     يال يي . –ح 

 حمل     طس ل . –ذ 

   بالث حنحس ية ثؾط، زانث .   حمل –ه 

  - ر ًًةحظ اٌَؾد يف اًرمي واملحء :  ُي يخ   7

 حمل     ج ازيف . –    

 حمل     ش ك ذالسدفم . –ة 

 حمل     مٌحخي . –ح 

 حمل      زشحشحث . –ذ 

 سط ل صقريت .  حمل     –ه 

 -  ُي يخ  ر من  ذواث اٌَؾد فري اًثحذخة  : 8

 حمل     هراث ابً انث هسريت . –    

 حمل     ،صحل . –ة 

 لك .حمل     ذزايحث س يخ –ح 

 حمل     س يحزاث صقريت  –ذ 

 حمل       خرى. –ه 

  -  ُي يخ ا ر من  هجزت اٌَؾد اًثحذخة : 9

 حمل     املراجفح . –    

 حمل     ًؾد وزيم . –ة 

 حمل     ساليحث . –ح 

 حمل     سالمل  –ذ 

   ذونرت .   حمل –ه 
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 : الاجامتؼية اً يداهية ارلدمحث : اثًثح

 اس تةل ذػ حمل ذامئح ، حمل  ،فحان  ، حمل انذزا   . :  حة ؽىل ُذٍ امَح عة 

 انذزا  ،فحان ذامئح اًؾسحزت م

ُي هتمت زايط ااطفحل  ذفرض مةحزنة ااطفحل يف ااوةطة اًخؾسريية رسذ اًلفع واًقيحء ، اًرمس  1

 واًدةىفي  ااوةطة اذلرهية 

   

    ٍم ؟ ُي هتمت زايط ااطفحل ذدٌغمي ،فالث يةرتك  هيح ااطفحل و رس 2

    ُي هتمت زايط ااطفحل ذدٌغمي اًرحالث إىل اامخهن امليحس سة ًألطفحل  3

    ُي هتمت زايط ااطفحل ابال،ذفحل ذؾيد مفالذ ااطفحل ابالشرتاك مػ اارست  4

    ُي هتمت زايط ااطفحل ذخدزيد ااطفحل ؽىل ممحزسة اًؾحذاث اًفحية اًسَمية ؟ 5

    فحل جٌلؽحث اٌَؾد ،سد ُ اايث ااطفحل وس هن    ُي ثيغ  زايط ااط 6

           ُي هتمت زايط ااطفحل مبةحزنة ااطفحل ذيغح ة املاكن ؟                                                                          7

    ُي هتمت زايط ااطفحل مبٌلزسة ااطفحل ًسل، ااجشحز يف اذلديلة ؟ 8

 

 

 

 


