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يتميز العرص الحايل بعدد من السامت لعل من أهمها التدفق املعلومايت املتسارع،  

 بالعديد من التحديات عىل يعترب أحد مقومات التقدم العلمي والتكنولوجي، مام ألقى والذي

 تريد اللحاق بركب التقدم العاملي، ولعل أهم هذه التحديات هو رضورة التيدول العامل 

  .مواكبة هذا التدفق املعلومايت املتسارع

املتاحة،  ومن منطلق أن مواكبة التدفق املعلومايت ال تقترص عىل مجرد جمع املعلومات 

أهداف   املعلومات بطرق تتضمن توظيفها يف تحقيق تتطلب بالرضورة معالجة هذهوإمنا

محددة يف مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، فقد ظهرت الحاجة امللحة إيل تنمية مهارات 

األفراد من التعامل مع املعلومات واألفكار بشكل إيجايب، ال يقترص عىل مجرد تفكري متكن 

 املزيد من املعلومات واألفكار، والتي يتم يد استخدامها يف تولإىلوإمنا ميتد جمعها وتفسريها، 

   .توظيفها يف أداء املهام وحل املشكالت

وعىل هذا فقد تزايد االهتامم بتنمية مهارات توليد املعلومات، أو ما يطلق عليها مهارات  

ظل ما يتميز به العرص الحايل من تطور متسارع  ويف، Generative Thinkingالتفكري التوليدي 

 حد كبري عىل الوسائط البرصية كأدوات لتبادل وتناول إىلم املعلومات؛ بشكل يعتمد يف نظ

 تنمية مهارات التفكري التوليدي يف التعامل مع إىلاملعلومات، فإنه تظهر الحاجة امللحة 

التوليدي  يف ظل ما ميكن أن يطلق عليه التفكري ًواألفكار املمثلة برصيا،املعلومات 

    .  Visual Generative Thinkingالبرصي

  املناهج  أن يتم التدريب عليها من خاللإىلوبالطبع تحتاج مهارات هذا النوع من التفكري،  
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املهارات البرصية املبكرة، التي ينبغي  الدراسية، منذ املراحل السنية املبكرة، باعتبارها إحدى

ارات التفكري التوليدي البرصي الحفاظ عىل االرتقاء املتواصل لها؛ وعىل ذلك فإن تنمية مه

 .طفالرياض األ/ تعد إحدى مهام مناهج مرحلة الطفولة املبكرةطفاللدى األ

ويتطلب قيام منهج الروضة بدوره يف تنمية مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى  

، أن يتم االعتامد عىل مداخل للتعلم تتواءم مع طبيعة ومتطلبات تنمية هذه طفالاأل

ًكام يتطلب أيضا أن يتم تخطيط أنشطة أو خربات يف ضوء اسرتاتيجيات تعمل عىل ت، املهارا

 عىل مهارات التفكري التوليدي البرصي، بشكل يتم فيه توظيف قدراتهم طفالتدريب األ

 مستوى التمكن من هذه املهارات، وذلك مبا يتناسب مع إىلًتدريجيا، وصوالً  الطبيعيةالبرصية 

 . العمريةمرحلتهم

 من أهم مداخل التعلم التي تزايد االهتامم Visual Learningويعد التعلم البرصي  

بها، يف ظل التدفق املعلومايت البرصي املتسارع؛ كام تعد خربات قراءة الصور إحدى أهم 

 أطفالاسرتاتيجيات التعلم البرصي التي تؤكد االتجاهات الحديثة يف مجال تعليم وتعلم 

 . بها هتاممالروضة عىل رضورة اال

 ًواعتامدا عىل ما سبق؛ فإن توفري خربات لقراءة الصور؛ تعتمد عىل استخدام اسرتاتيجيات 

 تدريبهم عىل مهارات التفكري يف، طفالللتعليم والتعلم؛ توظف القدرات البرصية لدى األ

 . التوليدي البرصي، يساعد يف قيام منهج الروضة بدوره يف تنمية هذا النوع من التفكري

 ُوميثل الدليل الحايل إحدى املحاوالت يف هذا الصدد؛ حيث يتضمن مجموعة من األنشطة، 

 إىلاملصممة يف ضوء إسرتاتيجية مقرتحة قامئة عىل قراءة الصور، والتي تهدف بصورة رئيسة 

من  (طفال املستوى الثاين من رياض األأطفالتنمية مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى 

 ).وات سن6-5سن 

 من الدليل الحايل، يف توظيف الصور طفالونأمل أن تستفيد املعلامت وأولياء أمور األ 

  .طفالمبا يحقق أهداف منهج الروضة، فيام يتعلق بتنمية تفكري األ
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 الفصل األول

  يرمدخــل نظ

 

 

 

 رية لدليل األنشطة الحايل، من أجل تحقيق فهم أفضليتناول هذا الفصل الخلفية النظ 

 :وسوف يتم استعراض الخلفية النظرية يف إطار املحوريني التاليني لطبيعة أنشطة الدليل،

 .التفكري التوليدي البرصي لطفل الروضة: أوالً

 .طفالخربات قراءة الصور مبنهج رياض األً:ثانيا

 . السابقني بيشء من التفصيلوفيام ييل تناول لكل محور من املحورين 

  لطفل الروضةالبرصي توليديالتفكري ال :أوالً

 Generative Thinking تعترب تنمية مهارات توليد املعلومات أو مهارات التفكري التوليدي 

ًمنذ مرحلة الطفولة املبكرة؛ متطلبا أساسيا ملواكبة التدفق املعلومايت املتسارع؛ والذي يعد  ً

 .الحايل العرص يف تكنولوجي واللميالععصب التقدم 

ًومام يدعم ذلك أن قطاعا كبريا من املتخصصني والخرباء واملعنيني بهذه املرحـلة الهام   ،ةً

رة اإلنسانية، وهي ايعتربون الرتبية املبكرة بعد دخول العامل للحلقة الثالثة من حلقات الحض

  للمستقبل، والسبيلطفالًا إلعداد األً، مطلبا رضوري The Information Eraاملعلوماتية حلقة

 الخصائص والسامت التي متكن اإلنسان من العيش يف القرن طفالالوحيد املتاح إلكساب األ

 .الحادي والعرشين، والتوافق معه والتنافس فيه

 أهمية تنمية مهارات إىل، طفال تعليم وتعلم األيفوعىل ذلك تشري االتجاهات الحديثة  

 طفال تعد األالتي باعتبارها إحدى أهم املهارات -علومايتامل مع التدفق امل التعيف طفالاأل

  وتكوين اكتساب املعلومات،: اتجاهني متوازنني، وهام يف -ملواجهة تحديات املستقبل أو عامل الغد
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 املعرفة، من خالل تعليم الطفل كيفية القيام بتحويل املعلومة ملعرفة، واملعرفة لخربة؛ ابتكار/

 .  ظل ما ُيطلق عليه التوالد املستمر للمعرفةيفمثقف، /لك من أجل إعداد طفل متنوروذ

 عىل الوسائط البرصية كأدوات لتبادل - حد كبريإىل - علومايتًونظرا العتامد التدفق امل 

، فإنه تظهر رضورة االهتامم برصي معلومايتوتناول املعلومات، مبا ميكن أن نصفه بأنه تدفق 

ًرات توليد املعلومات املمثلة برصيا، أو ما ميكن أن نطلق عليه مهارات التفكري بتنمية مها

 .Visual Generative Thinkingالبرصي  توليديال

  مفهوم التفكري التوليدي البرصي لطفل الروضة

  ميثل تكامالً بني منطني من أمناط التفكري،البرصي توليدييرى الدليل الحايل أن التفكري ال 

 .البرصي، والتفكري توليديالتفكري ال: وهام 

، ويتضمن بتكارً منطا من أمناط التفكري يجمع بني االستكشاف واالتوليديويعد التفكري ال 

 .ًعددا من املهارات

  واملهارات املتضمنة بكل منهامتوليديعدى التفكري الُب/ جانبي" فتحى جروان"ويحدد  

 :كالتايل-مهارات توليد املعلومات -

  :الستكشاف، ويتضمنجانب ا

 يعد وسيلة لتفسري ظاهرة أو مشكلة، وفيه يتم : Hypothesizingوضع الفرضيات −1

 إىلتخضع للفحص والتجريب، من أجل التوصل  Inferencesات مبدئيةاستنتاجوضع 

 . التنبؤيفإجابة أو نتيجة تفرس غموض املوقف أو املشكلة، وهذه الفرضيات تفيد 

القدرة عىل قراءة البيانات  : Predicting / Extrapolating ضوء املعطياتيفالتنبؤ  −2

 : حدود أبعاد يفواملعلومات املتوافرة، واالستدالل من خاللها عىل ما هو أبعد من ذلك 

 فرتة يفاالستدالل من خالل البيانات املتوافرة، عىل اتجاهات البيانات املحتملة ( الزمان

فكار أو املبادئ املتوافرة واملرتبطة مبوضوع ما، نقل أو تطبيق األ( ، املوضوع)زمنية أخرى

محاولة ( ، العينة واملجتمع)األصيلعىل محتوى أو موضوع آخر له عالقة باملوضوع 

  ).لوصف املجتمع باالعتامد عىل بيانات العينة أو العكس
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 :، ويتضمنبتكارجانب اال

 املرتادفات أو األفكار أو القدرة عىل توليد أكرب عدد من البدائل أو : Fluencyالطالقة −1

 . توليدهايفاملشكالت أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني، والرسعة والسهولة 

 .الطالقة اللفظية، الطالقة الفكرية، طالقة األشكال :يفوتتحدد أشكال الطالقة  

  القدرة عىل توليد أفكار متنوعة أو حلول جديدة ليست من نوع:Flexibilityاملرونة  −2

األفكار والحلول الروتينية، وتوجيه مسار التفكري أو تحويله استجابة لتغري املثري أو 

املرونة التكيفية، التحرر من الجمود، إعادة  :يفوتتحدد أشكال املرونة . متطلبات املوقف

 . تفسري املعلومات، املرونة التلقائية

 : يتضمن بعدين هامتوليديأن التفكري ال"  الزياتفتحي"ويرى  

 ميكن أن والتي، لالبتكارويتم فيه تفسري البنى أو الرتاكيب املعرفية املهيئة :االكتشاف  -أ  

 .ًتكون أساسا لتوليد األفكار وتعديلها

 ، مبا تتضمنهبتكارويتم فيه حدوث التمثيالت املعرفية لبنى أو تراكيب ما قبل اال: التوليد -ب

  .بتكاريمن خصائص معرفية تهيئ لالكتشاف اال

 إطار ما يعرف بدورة عمليات يف توليدي التفكري الجانبي" نايفة قطامى"بينام تصف  

 يواجهها؛ بحيث يصبح التي الخربات يف تتيح االستمرارية لنشاط املتعلم وتفاعله والتيالتفكري؛ 

   :كالتايلًمولدا للمعرفة؛ حيث حددت الجانبني 

 جة نشاط املتعلم ومشاهداته واستدالالته مخزون من األفكار نتيإىلالتوصل : االستكشاف −1

 . تبنى عليهاالتي

 :، ويتضمنبتكاراال −2

 التيإطالق األسامء أو األلفاظ واملفاهيم عىل الخربات أو املواقف أو األحداث  :االبتداع -أ 

 . مرحلة االستكشافيفمتت 

 مام  تم ابتداعه وتوظيفه بصورة جديدة ؛الذيتوسيع وتفصيل املفهوم :االكتشاف -ب 

ً توليد مفاهيم جديدة، تصبح موضوعا أو ميدانا لدورة عملياتية جديدةإىليؤدى  ً . 

 ، املعلوماتإنتاج / هو قيام املتعلم بتوليدتوليدي أن جوهر التفكري الستخلص مام سبقُيو 
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 ستكشايفالجانب اال( ضوء معطيات محددة يفسواء كانت املعلومات عبارة عن استدالالت تتم 

ية تتم كاستجابة ملشكالت أو مواقف مثرية مفتوحة ابتكار، أم كانت بدائل )توليدي الللتفكري

 ). توليدي للتفكري البتكاريالجانب اال(النهاية

 البرصييعتمد عىل التصور   فإنه منط من أمناط التفكريالبرصيوفيام يتعلق بالتفكري  

Visualizationويرى الرتبويون أنه أداة .يةتكوين ومعالجة الصور العقل:  يقصد به والذي

 معاينمعرفية فعالة ورضورية لحل املشكالت، واالستدالل، ومتكني األفراد من استخدام 

 .ملموسة لفهم الصور املجردة

  :ييل فيام البرصي والتفكري توليديوميكن تحديد العالقة التفاعلية بني التفكري ال 

ًءا كبريا من املعلومات جزVisual informationمُتثل املعلومات البرصية  −1  نصل من التيً

 ).توليديالجانب االستكشايف للتفكري ال( استدالالت إىلخاللها 

  التأليف بني املعلوماتيفً دورا visual representation تلعب التمثيالت البرصية −2

synthesising تحديد املفاهيم يف، أو identification of concepts  مثلام يحدث ،

 أن نستخدم أشكاالً توضيحية أو أشكاًال برصية لتوصيل املعلومات نريدعندما 

communicate Information أو متثيل بيانات ،data representت ، أو توضيح عالقاshow 

relationships )توليدي للتفكري البتكاريالجانب اال.( 

 توليديال التفكري  وبني جانبا البرصيوقد أكدت نتائج الدراسات عىل العالقة بني التفكري 

 & Richards ("ريتشاردس وساندرسون" الروضة، حيث أوضحت نتائج دراسة أطفاللدى 

Sandrson, 1999( الروضةأطفال تيسري توليد االستدالالت لدى يف البرصي أهمية التصور  

 & Low" لو وهولس" ، كام أوضحت نتائج دراسة) توليدي للتفكري الستكشايفالجانب اال(

Hollis,2003) ( ،سنوات  6 من سن طفال لدى األتوليديال  استهدفت دراسة منو التفكريوالتي

، البرصي الصغار عىل أداء مهام تعتمد عىل التخيل والتصور طفالسنة، أن تشجيع األ 12وحتى 

  .توليدي للتفكري البتكاري استثارة الجانب االيفيساهم 

ُيعرف الدليل  ، البرصي والتفكري توليديل ضوء ما تم تناوله فيام يتعلق بالتفكري اويف 

 : الروضة بأنه  لطفلالبرصي توليديالحايل التفكري ال
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أو  ًقيام الطفل بتحديد املعلومات واألفكار املمثلة برصيا، ووضع البدائل فيام يتعلق مبعلومات      

ملتنوعة املمثلة أفكار ذات صلة باملعلومات السابق تحديدها، وتوليد أكرب عدد من البدائل ا

، فيام يتعلق مبشكالت أو مواقف مثرية، ناتجة عن )متثيالت برصية ملعلومات وأفكار( ًبرصيا

  .متغري أو متغريات برصية جديدة

 :يف؛ البرصي توليديوتتحدد مهارات التفكري ال 

 :مهارات توليدية برصية استكشافية، وتتضمن :أوالً

 املعلومات واألفكار استنتاج/قيام الطفل بتحديد :Inferring Visualالبرصي  ستنتاجاال −1

 . ًاملمثلة برصيا من خالل الصورة املعروضة عليه

قيام الطفل بوضع البدائل فيام يتعلق مبعلومات  :Visual Predictingالبرصي التنبؤ  −2

 . أو أفكار ذات صلة باملعلومات السابق تحديدها

 :ضمن ية، وتتابتكارمهارات توليدية برصية  ً:ثانيا

قيام الطفل بتوليد أكرب عدد من البدائل املمثلة  :Visual Fluencyالطالقة البرصية  −1

، فيام يتعلق مبشكالت أو مواقف مثرية، ناتجة )متثيالت برصية ملعلومات وأفكار(ً برصيا

  .عن متغري أو متغريات برصية جديدة، ذات صلة بالصورة املعروضة عليه

ًقيام الطفل بتوليد بدائل متنوعة ممثلة برصيا : Visual Flexibility املرونة البرصية −2

، فيام يتعلق مبشكالت أو مواقف مثرية ،ناتجة عن )متثيالت برصية ملعلومات وأفكار(

  .متغري أو متغريات برصية جديدة،ذات صلة بالصورة املعروضة عليه

 التفكري التوليدي البرصي يف ضوء نظريات تعليم وتعلم الطفل

، البرصي توليديعىل أهمية التفكري ال - ًضمنيا - تعلم الطفل وريات تعليمأكدت نظ 

املشكالت؛   حليف الصغار طفال تنمية تفكري األيف البرصيمن خالل تأكيدها عىل أهمية التصور 

أن " بياجيه"، كام اعترب البرصي، وربطه بالتصور الحديسمفهوم التفكري " بياجيه"فقد تناول 

 apex of cognitiveاملعريفقمة النمو /توليد أفكار جديدة متثل رأس/إنتاجالقدرة عىل 

development  

 ، Intuitiveالحديس : الن لحل املشكالت وهامخك مدا أن هنإىل Bruner" برونر"ر اوأش 
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وأقل  ككل،  يكون متمركزا ًحول املشكلةالحديس، مشريا ًإىل أن املدخل Analytic تحلييلوال

 . ة الكافيالبيانات غري  معالجةيفًيكون مؤسسا عىل الثقة  هكام أن لفظية،

ً، يعد نوعا من التفكري البرصي توليديعىل أن التفكري ال" برونر"وعىل هذا تؤكد نظرية  

تفسري /، ويقوم فيه الطفل مبعالجةالبرصي يعتمد بدرجة كبرية عىل التصور والذي، الحديس

، لحل املشكلة )توليدي للتفكري الستكشايفالجانب اال( تكون غري كافيةوالتياملعلومات املتاحة 

 ). توليدي للتفكري البتكاريالجانب اال( املطروحة

أحدث نظريات التعليم والتعلم ؛حيث أشار املبدأ السادس من مبادئ  ودعم ذلك مبادئ 

نفس  يف أن العقل يقوم مبعالجة األجزاء والكليات إىلنظرية التعلم القائم عىل تحليل املخ، 

 تحليل املعلومات هيًالوقت، موضحا أن هناك طريقتان لتنظيم املعلومات لدى الفرد، إحداهام 

ًلفظيا وتحليليا  يتصف بكونهوالذيوهو ما يختص به النصف األيرس من املخ ( لجزيئات ً( ،

 والذيوهو ما يختص به النصف األمين من املخ ( التعامل مع املعلومات ككليات هيواألخرى 

ً بكونه برصيا وحدسيايتصف ً، مؤكدا عىل رضورة االهتامم بإحداث تكامل بني الطريقتني )ً

 . لدى املتعلمني

 طفالأهمية تنمية التفكري التوليدي البرصي من خالل منهج رياض األ

 من خالل أنشطة منهج الروضة استجابة لالتجاهات توليديتعد تنمية التفكري ال 

 والتي تؤكد عىل رضورة االهتامم بالثقافة البرصية، والتي، طفال مناهج رياض األيفالحديثة 

، )توليدي للتفكري الستكشايفالجانب اال (images interpretالقدرة عىل تفسري الصور  :تتضمن

األفكار  communicating تواصل/ للتعبري عن generate images توليد صور ًوأيضا

 ).ديتولي للتفكري البتكاريالجانب اال( واملفاهيم

  من خالل منهج الروضة؛ أنهاالبرصي توليديومام يدعم أهمية تنمية مهارات التفكري ال  

 أكدت الجمعية األمريكية والتي، Habits of Mindمتثل تكامالً بني عادتني من عادات العقل 

 Association for Supervision and Curriculumلإلرشاف عىل املناهج وتطويرها 

Development (ASCD) عىل رضورة االهتامم بتنميتها من خالل املناهج الدراسية، وهاتني ،

، Gathering Data Through all Senses كافة الحواس جمع البيانات من خالل: العادتني هام

  .Creating, Imagining, Innovating  والتخيل واالخرتاعبتكارواال
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ًدورا  ل أنشطة منهج الروضة، ميكن أن تلعب من خالالبرصي توليديكام أن تنمية التفكري ال       

 هذا التفكري مبا يطلق عليه املعرفة ارتباط منو الطفل وتعلمه، ومام يدعم ذلك يفًمهام 

األستاذ  - David Perkins "ديفيد بريكنز" أشار والتي، Generative Knowledgeالتوليدية 

 يعد من أبرز والذي،  Harvard Project Zero مرشوعمنسقي بجامعة هارفارد وأحد

 إىل- تعد تنمية التفكري من خالل املناهج الدراسية من أهم أهدافهاالتياملرشوعات العاملية 

ًأنها تعد نظام مفاهيميا  ًConceptual Systems تساعد عىل جعل التعلم طويل املدى ،

Make learning a long-term وعمـلية متمركـزة حول التفكري ،Thinking-centered 

processواملنهج مرتابطا ،ًConnected Curriculum  ،التعليم من" ظل ما أطلق عليه يف 

   .Teaching for Understanding "أجل الفهم

 ،، وبني معايري تجهيز املعلوماتالبرصي توليدي الوثيق بني التفكري الرتباطويدعم ذلك اال 

معايري التعلم مدى الحياة؛  أهم فئات وزمالؤه أنها تعد أحد Marzano "مارزانو" يرى والتي

 ،)البرصي توليدي للتفكري الستكشايفالجانب اال(موضحني أن تفسري املعلومات بفاعلية

معايري  ، من أهم)البرصي توليديللتفكري البتكاري الجانب اال(synthesize والتأليف بينها

 .تجهيز املعلومات

ركزت عىل تحليل وظائف املخ البرشى،  والتيكام يدعم ذلك نتائج األبحاث الحديثة،  

 معالجة يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ حيث أوضحت أن النمط السائد يفومنو املخ والتعلم 

 يف؛ The Visual Brain البرصيوظهر مصطلح املخ , برصياملعلومات داخل املخ هو منط 

أن ًات، كام أوضحت أيضا  معالجة املعلوميف البرصي أن املخ البرشى مييل نحو التصور  إىلإشارة

ًمعالجة املعلومات برصيا تعد جزءا حيويا من التعلم ومنو املخ  ً  . مرحلة الطفولة املبكرةيفً

 الروضة عىل رضورة توفري أطفال تعليم وتعلم يفكام أكدت االتجاهات الحديثة  

ملها العني  تحالتي تفسري املعلومات يف تعمل عىل تحسني كفاءة املخ التيالخربات واألنشطة 

 ، مع مراعاة أال يقترص هدف الخربات املقدمة للطفل عىل البرصيإليه؛ مبا يدعم اإلدراك 

الطفل عىل تكوين تصور من  ًوإمنا يجب أن تهدف أيضا لتشجيع, تنمية الحدة البرصية فقط

 .خالل االستكشاف
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 طفال من خالل منهج رياض األالبرصي توليديمتطلبات تنمية التفكري ال

 من خالل منهج الروضة البرصي توليديأهم متطلبات تنمية التفكري ال ميكن تحديد 

 :كالتايل

املعلومات   مبا يستثري مهارات توليدالبرصيتوفري مهام تشجع الطفل عىل التصور والتخيل  −1

 .يةابتكار، سواء كانت هذه املعلومات استدالالت أو استجابات طفاللدى األ

 . هذه املهاميفمراعاة التنوع والتدرج  −2

 نحو معالجة طفال بحيث يستثري تفكري األالبرصيمراعاة تصميم أو اختيار الوسيط  −3

  .ًاملعلومات برصيا بطرق متنوعة

 مبا، وذلك طفال تعمل عىل استثارة مهارات توليد املعلومات لدى األالتياستخدام األسئلة  −4

 .يتناسب مع طبيعة كل مهارة

 .جامعيىل استثارة توليد املعلومات بشكل التخطيط ملهام تعاونية تعمل ع −5

توليد معلومات من خالل متييز وتفسري  : اتجاهنييفتدريب الطفل عىل توليد املعلومات  −6

  ملعلوماتهالبرصي، توليد معلومات من خالل التمثيل  Deodingًمعلومات ممثلة برصيا

 .Codingوأفكاره 

 طفالخربات قراءة الصور مبنهج رياض األ: ًثانيا

 ؛ باعتبارها إحدى املعيناتطفال تعليم وتعلم األيفإن االهتامم باستخدام الصور  

 إىل إشارة يف؛ s Eye’Mind "عني العقل"ُ قديم، وقد أطلق عليها مصطلح Visualsالبرصية 

ي  البرص عملية التخيل والتصوريف، Visual Images  تلعبه الصور البرصيةالذيالدور 

Visualization، التصورات العقلية/ صور الوين وتك Images Mental إىل ، باإلضافة 

 يتم التي، وهى املعرفة  Visual Cognition"املعرفة البرصية"ُها مبا أطلق عليه ارتباط

 .اكتسابها من خالل حاسة الرؤية

 حد كبري عىل إىل نظم االتصاالت واملعلومات بشكل يعتمد يفومع التطور املتسارع  

ل بني الدول يعتمد ات، أصبح االتصاول املعلومادل وتنا كأدوات لتبالوسائط البرصية

  Visual تزايد االهتامم بالثقافة البرصيةإىل كبرية عىل اللغة البرصية، وأدى ذلك ةبدرج
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Literacy)1(،  عىل رضورة الرتكيز عليها طفال مناهج رياض األيفوتأكيد االتجاهات الحديثة 

 حياتهم املستقبلية، مع التأكيد يف طفالها مهارة حيوية لنجاح األعرب أنشطة املنهج، باعتبار

؛ والذي يعد من أهم مداخل التعلم Visual Learning البرصيعىل أهمية االهتامم بالتعلم 

 تزايد االهتامم بها، حيث يؤكد عىل دور التمثيل البرصي؛ يف تقديم املعلومات، والتعامل التي

وكيف ,  كيف يتعلموا وكيف يفكرواطفال املداخل لتعليم األمع األفكار، كام يعد من أهم

 ميكن من خالله جعل الذييبنون املعرفة ويبتكرون ويتواصلون مع اآلخرين، كام ميثل املسار 

 . ً مثقفون برصياطفالاأل

 باعتبارها إحدى مواد التعلم-التفعيل لدور الصور  مزيد منإىلوقد أدى ذلك بالطبع  

، بحيث مل يعد ينظر إليها كمجرد وسيط لعرض املعلومات عىل طفالم وتعلم األ تعلييف - البرصي

 ، وكنصوص برصيةVisual Language بطريق مشوقة وجذابة، وإمنا كلغة برصية طفالاأل

Visual Texts خالل قراءة الصور ً عىل معالجة املعلومات برصيا؛ منطفال؛ لتدريب األ. 

 طفال رياض األمفهوم خربات قراءة الصور يف منهج

ًميثل جزءا   ،Text Photographicي  قراءة الصور التعامل مع الصور كنص تصويريفيتم  

 ترتبط بدرجة كبرية بالتوقعات التي سلسلة من العمليات يف، ويتم الدخول عاينًكبريا من لغة امل

 .ً نربطها بالصورة، وأيضا باملوضوع املصور ذاتهالتيواالفرتاضات 

 محاولة التعرف عىل محتويات الصورة األساسية والثانوية، والتعرف ة الصورويقصد بقراء 

ه من أبعاد استنتاج تربط بني هذه العنارص مبستوياتها املختلفة، وما ميكن التيعىل العالقات 

 . لهذه الصورة

 :عملية فك رموز أو ترجمة الصورة عىل أساس خطوتني:بأنها "عىل عبد املنعم"ويعرفها  

 .تحديد عنارص الصورة، وتصنيف املعلومات املرتبطة بها :التاميز −1

  وإصدارستنتاج تم التوصل إليها، ثم القيام بعملية االالتيالتفسري وترتيب املعلومات  −2

 . األحكام

                                                 
  generate ً، وأيضا توليد صور images interpretالقدرة عىل تفسري الصور : ةيقصد بالثقافة البرصي  (1)

images تواصل / للتعبري عنcommunicatingاألفكار واملفاهيم . 
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الصورة؛ من خالل أربع  decoding  بأنها عملية فك رموز" McCoyميك كوى"عرفها ُتو 

، Interpreting ، والتفسريAnalyzingوالتحليل  ،Describing الوصف :عمليات رئيسة، وهى

  .Evaluating والتقويم

 : كالتايل قراءة الصور الحايليعرف الدليل ًواستنادا ملا سبق  

 املتضمنة، عاين الصور؛ بهدف استخالص امليفترجمة وتفسري للنصوص البرصية املمثلة  

 عىل توظيف طفال مساعدة األيفوفيها يتم استخدام الصور كأحد وسائط التعلم البرصي، 

ً القيام بتمييز وتفسري املعلومات املمثلة برصيا، بشكل يتم فيه الربط يفقدراتهم البرصية؛ 

 . البنية املعرفية للطفليفبني الخربات الجديدة والخربات السابقة املوجودة 

 طفالمستويات قراءة الصور يف أنشطة منهج رياض األ

 : يف اآليتطفالور يف أنشطة منهج رياض األتتمثل مستويات قراءة الص 

 .التعرف عىل محتويات الصورة، وعدها، وتسميتها :التعرف أو العد −1

 وصف تفاصيل الصورة، وتحديد التفاصيل الرئيسة والفرعية، وإعطاء التفسريات :الوصف −2

 .املناسبة

 ، واستدعاء شبكة املعلومات املعرفيةيفتصنيف عنارص الصورة؛ لتحديد موقعها  :التحليل −3

 . الخربات السابقة املرتبطة بها

ربط عنارص الصورة ببعضها البعض، وربطها باملعلومات السابقة،  :الربط والرتكيب −4

 . تكامليف ميكن استخالصها عن تركيب هذه العنارص التي معاينووضع فروض لل

 الذيوم  املعنى املستخلص من الصورة، أو املفهإىلالوصول  :التفسري واستخالص املعنى −5

 .تقدمه الصورة

 . مواقف عديدةيف تم التوصل إليه من الصورة الذيتوظيف املعنى  :اإلبداع −6

 .  الصورة، وتقديم مقرتحات لتطويرهايفتحديد جوانب القوة والضعف  :النقد −7

 خربات قراءة الصور يف ضوء نظريات تعليم وتعلم الطفل

 عىل أهمية استخدام - ًضمنيا -  تعليم وتعلم الطفليفأكدت النظريات الكالسيكية  

  - التصوري/التخييل نظريته ما يعرف بالتمثيل  يفPiagetالصور؛ حيث تناول بياجيه 
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Imaged Representation فيه يقوم الطفل بتكوين تصورات ذهنية والذي؛ Mental Images ؛

بتكوين مفاهيم  هذا التمثيل ارتباطًموضحا , تعرب عن مفاهيمه الخاصة عن األشياء من حوله

  مرحلة الطفولة املبكرة؛يف Intuitive Though الحديسوخاصة التفكري ,  وتفكريهمطفالاأل

عن   تساعد الطفل عىل تكوين تصوراته الذهنيةالتيًومؤكدا عىل أهمية االستعانة باملواد 

 .مبا ينمى مفاهيمه وتفكريه, األشياء من حوله

أوضح انه , Spiral Curriculum الحلزوىن  عن املنهجBrunerوعندما تحدث برونر  

إذا ما تم عرضه عليهم بطريقة تتناسب مع منوهم ,  الصغارطفال موضوع لألأيميكن إعطاء 

 الصغار طفال تنمية املفاهيم األساسية لدى األيفًمؤكدا عىل أهمية الخربات امللموسة , العقيل

 . مجاالت املعرفة املختلفةيف

ً؛ موضحا أنه Advance Organizer مفهوم املنظم املتقدم Ausubel" أوزوبل"وتناول  

 ،Intellectual Scaffolding العقيلوسيلة لتقوية البنية املعرفية، وتقديم نوع من التدعيم 

 التي هي أن املنظامت املتقدمة األكرث فاعلية؛ إىلً حدوث التعلم ذو املعنى، مشريا يفيسهم 

 بالنسبة للمتعلم؛ مثل استخدام التوضيحات ًتستخدم مفاهيام ومصطلحات مألوفة

Illustration واملشابهات ،Analogiesاملناسبة  . 

 املبدأ الرابع من مبادئ أحدث نظريات التعليم والتعلم، حيث أشار ودعم ذلك مبادئ 

 حدوث البحث عن املعنى من  إىلBrain- based Learning نظرية التعلم القائم عىل املخ

يتحدى تفكريه، ويتطلب منه إجابة جديدة، فإن  فعندما يقابل املتعلم برمز ماخالل الرتميز؛ 

 بناء مناذج يفيؤدى الستثارة العقل للبحث عن املعنى، وتكوين تصورات ذهنية تسهم  ذلك

 .Mental Models of Reality عقلية للواقع

 طفالأهمية خربات قراءة الصور يف منهج رياض األ

 عىل رضورة االهتامم باألنشطة أو طفال مناهج رياض األيفثة تؤكد االتجاهات الحدي 

 Picture Readingبخربات قراءة الصور  الخربات القامئة عىل قراءة الصور، أو ما يعرف

Experiences ميكن أن تلعب دورا كبريا والتي؛ ً وتعلم   تحقيق العديد من أهداف تعليميفً

 ئج العديد من الدراسات فاعلية استخدامحيث أوضحت نتا. طفالالطفل مبنهج رياض األ

   الروضة؛ مثل تنمية املفاهيم املرتبطةأطفال تنمية العديد من جوانب تعليم وتعلم يف, الصور
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وتعلم مهارات القراءة والكتابة , )1993, إبتسام الغنام(بالعالقات املكانية وعالقات التصنيف 

 ).1999, كرميان بدير(وفهم التلوث البيئى , )1998, سامية إبراهيم(

 Graphic ظل ما أثبتته الدراسات الحديثة من أن املنظامت املتقدمة التصويرية ويف 

Organizers ،الصغار ، تتضح أهمية استخدام طفال تعليم وتعلم األيف األكرث فاعلية هي 

 .تصويريالصور كمنظم متقدم 

روضة، حيث يشري املهتمون  تنمية تفكري طفل اليفًوتلعب خربات قراءة الصور دورا  

، وأن املادة املقروءة تعد مادة "القراءة تفكري" مبدأ مؤداه أن إىل طفالبتنمية التفكري لدى األ

مناسبة للتدرب عىل التفكري؛ حيث يتم فيها إعامل الذهن من قبل الطفل، واستغالل أقىص 

 ,Bromley"(برومىل"راسة ما يبذله من تفاعل مع هذه املادة ، ويدعم ذلك نتائج ديفطاقاته 

التفكري ما / تنمية مهارات ما وراء املعرفةيف أوضحت فاعلية خربات قراءة الصور والتي، )2001

 . الروضةأطفال لدى املعريفوراء 

 طفالمستويات مختلفة من االستجابة لدى األ  استثارةيفكام تسهم خربات قراءة الصور  

 ).Walsh,2003"(والش"ذلك نتائج دراسة، ويؤكد اللغويالصغار، مبا يدعم منوهم 

 زيادة درجة انتباه الطفل؛ ويدعم ذلك نتائج يفكام ميكن أن تسهم خربات قراءة الصور  

يف  أوضحت فاعلية برنامج للتدريب عىل قراءة الصور والتي) 2006, حنان نصار(دراسة 

 . الروضةأطفالزيادة درجة االنتباه لدى 

ً مصدرا مهام ملعلومات األكام تعد خربات قراءة الصور   عن العامل من حولهم، ويدعم طفالُ

 أكدت فاعلية قراءة والتي، (Simcock&Deloache,2006)" سمكوك وديلوش"ذلك نتائج دراسة 

 يف الصورة، يف املمثل واليشء الفعيل اليشء يوجد فيها تشابه بني التيالصور، وخاصة الصور 

 جانب إكسابهم القدرة عىل إىلن العامل من حولهم،  ما قبل املدرسة معرفة عأطفالإكساب 

 .  مع الصوربسلوكيات جديدة ناتجة عن التفاعل القرايئ القيام

 يتم عرضها عىل التي رضورة عدم اقتصار قراءة الصور عىل الصور إىلوقد أشارت الدراسات  

كوينها بأنفسهم، يقوموا بتالتي  الصغار عىل قراءة الصور طفالتشجيع األ الطفل، وإىل أهمية

  طفالعىل أن تشجيع األ)  (Brewster,1997"بري وسرت"حيث أوضحت نتائج دراسة 

  إحداث تكامل بني منطني حيويني من أمناط يفعىل تكوين صورهم الخاصة وقراءتها، يسهم 
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 ,Pantaleo" (بانتليو"، كام أوضحت نتائج دراسة البرصياللغوى و: التفكري والتعبري وهام

 تنمية مهارات يف بأنفسهم، طفال يرسمها األالتي، فاعلية قراءة الصور، وخاصة الصور )2005

 . سنوات 6 عمر يف الصغار طفال لدى األverbal اللفظيو Visual البرصيالتواصل 

 متطلبات قيام خربات قراءة الصور بدورها يف تحقيق أهداف منهج الروضة

 تحقيق يفخربات قراءة الصور بدورها  أن قيام مجال قراءة الصور إيل  يفيشري الباحثون 

 :أهداف املنهج، يتطلب

 :إىل الصور املقدمة للطفل، وتنقسم هذه الخصائص يفتوافر مجموعة من الخصائص  ) أ(

وجذابة من حيث ألوانها، وغري , أن تكون مبسطة: خصائص شكلية، ومن أهمها −1

 .متضمنة ملا يشتت انتباه الطفل

أن ترتبط باألهداف، وتتضمن موضوعات مألوفة : أهمهاخصائص موضوعية، ومن  −2

 .بالنسبة للطفل، ومثرية الهتاممه

وجود عالقة بني الخصائص ) 1999 هناء عبد الرحيم،(وقد أوضحت نتائج دراسة  

ًالشكلية للوسائط البرصية والقدرة عىل االنتباه واستدعاء املعلومات املمثلة برصيا لدى 

 . الروضةأطفال

  عىل ترجمة وتفسري وفهم الصور، بطرقطفال تساعد األالتيبطرح األسئلة  م املعلمةقيا  ) ب(

 طفال جانب تشجيع األإىل، Meaningfully، وذات معنىThoughtfullyمفكرة 

بشكل يتم فيه متكني الطفل من حل املشكالت . أنفسهم عىل طرح مثل تلك األسئلة

 Generate Multipleثيالت متعددة ، وتوليد متVisually Problem Solvingًبرصيا 

Representations.  

 توليدي ال تنمية مهارات التفكرييفالفلسفة التي يستند إليها توظيف خربات قراءة الصور 

  لطفل الروضةالبرصي

يستند توظيف خربات قراءة الصور يف تنمية مهارات التفكري التوليدي البرصي لطفل  

 تدريجي من خالل االنتقال الطفاليف القدرات البرصية لأل فلسفة مؤادها أن توظإىلالروضة 

 ً عىل استكشاف املعلومات املمثلة برصيا طفالعرب مستويات قراءة الصور، بشكل يشجع األ
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 تدعيم منو إىلجديدة، ُمتثل بدائالً لحل مشكالت مطروحة، ميكن أن يؤدى   معلوماتابتكارو

تكامل وظائف النصفيني الكرويني للمخ لدى  مبا يساعد عىل, توليديمهارات التفكري ال

والذي يوضح عالقة قراءة الصور مبهارات التفكري ) 1(ويتضح ذلك من شكل , طفالاأل

 . ضوء بعض وظائف النصفني الكرويني للمخيف؛ توليديال

 

عالقة قراءة الصور مبهارات التفكري التوليدي البرصي يف ضوء بعض وظائف : (1)شكل 

 ويني للمخالنصفني الكر

 

 هذه الفلسفة، يتم يف الفصل التايل تقديم مجموعة من األنشطة القامئة إىلًواستنادا  

، يف محاولة لرتجمة الجانب طفالعىل قراءة الصور لتنمية مهارات التفكري التوليدي البرصي أل

  .  أنشطة ومامرسات فعليةإىلالنظري والفلسفي 
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 مهارات أنشطة قامئة عىل قراءة الصور لتنمية 

  ةل الروضـالتفكري التوليدي البرصي لدى طف

 

يقدم الفصل الحايل مجموعة من األنشطة القامئة عىل قراءة الصور، والتي ميكن أن يتم  

 داخل الروضة من جانب املعلامت، ويف املنزل من جانب أولياء األمور، طفالتنفيذها مع األ

وقبل عرض األنشطة يتم يف . طفالبهدف تنمية مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى األ

األجزاء التالية توضيح أهدافها، والخطة العامة لها، واإلرشادات الواجب إتباعها قبل وأثناء 

 .فيذهاوبعد تن

 األهداف العامة لألنشطة

 : تحقيق األهداف العامة التاليةإىلتهدف األنشطة الحالية  

تنمية قدرة الطفل عىل توظيف قدراته البرصية، بشكل متكامل مع الحواس األخرى، مبا  −1

 .وتكامل وظائف النصفني الكرويني للمخ, يؤدى لتنمية اإلدراك الحيس للطفل

 ً. املعلومات املمثلة برصيانتاجاستتنمية قدرة الطفل عىل  −2

 .تنمية قدرة الطفل عىل التنبؤ مبعلومات وأفكار ممثلة برصية −3

تنمية قدرة الطفل عىل توليد بدائل عديدة ومتنوعة شكلية أو لفظية ملشكالت معروضة  −4

 .عليه

 .تنمية قدرة الطفل عىل التعبري عن أفكاره بوسائط متنوعة −5

 . الطفلتنمية التذوق الفني والجاميل لدى −6

 . تنمية مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية لدى الطفل −7

  حل مشكالت متنوعة،يف, تنمية قدرة الطفل عىل توظيف بعض املفاهيم التي تم اكتسابها −8

 .بشكل فردى جامعي
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 أداء ما يكلف يفوتشجيعه عىل محاولة الوصول ألفضل مستوى , تنمية دافعية الطفل −9

 .ته وقدراتهوذلك يف حدود إمكانا, به

 .وتنمية إدراكه للمسئولية, والتعاون معهم, تنمية قدرة الطفل عىل االتصال باآلخرين −10

 الخطة العامة لألنشطة

ًنشاطا، يدور كل منها حول أحد املوضوعات التي تثري اهتامم ) 20(تشتمل األنشطة عىل −1

 املتنوعة يف وقد تم تضمني مجموعة من املفاهيم واملهارات واالتجاهات,  الروضةأطفال

 . جانب املهارات بالتفكري التوليدي البرصيإىلوذلك , كل نشاط من األنشطة

دقيقة، ويتم تنفيذ هذه األنشطة ضمن الربنامج اليومي يف ) 60(مدة تنفيذ كل نشاط  −2

وبالتايل فالخطة الزمنية , ً؛ مبعدل نشاط واحد يوميا)يف فرتة النشاط الحر(الروضة 

 ً.يوما) 20(لتنفيذ األنشطة هي 

, تعتمد أنشطة الربنامج عىل إسرتاتيجية تعليم وتعلم مقرتحة قامئة عىل قراءة الصور −3

 :اآليت يفتتضمن خمس مراحل رئيسة تتحدد 

   Introduction التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد: املرحلة األوىل

 .عليهم ستعرض التي وجذب انتباههم للصورة طفال تهيئة األإىلتهدف هذه املرحلة   

   ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال: املرحلة الثانية

Inferential- Generative Reading   

ات لتمييز وتفسري استنتاجتوليد   عىلطفال تشجيع األإىلتهدف هذه املرحلة  

 الستثارة تفكري الطفل وفيها تستخدم قراءة الصورة. واألفكار املمثلة من خالل الصورة املعلومات 

 الصورة، وبشكل يتم فيه ربط يفات متثل ترجمة للرموز البرصية املتضمنة استنتاج توليد نحو

 . بالتعلم السابقالحايلالتعلم 

  القراءة التوليدية التنبؤية للصور: املرحلة الثالثة

 Predictive- Generative Reading   

 توقعاتهم فيام يتعلق  عنتوليد بدائل تعرب  عىلطفال تشجيع األإىلتهدف هذه املرحلة   
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. مع تربير أسباب تلك التوقعات  السابق توليدها،باالستنتاجاتمبعلومات وأفكار ذات عالقة 

وفيها تستخدم قراءة الصورة الستثارة تفكري الطفل نحو توليد تنبؤات تبنى عىل ترجمة 

 . الصورةيفالرموز البرصية املتضمنة 

  ية للصوربتكاريدية االالقراءة التول: املرحلة الرابعة

Creative- Generative Reading   

 عىل توليد أكرب عدد من البدائل الفكرية أو طفال تشجيع األإىلتهدف هذه املرحلة  

 /الشكلية املتنوعة؛ لحل مشكالت برصية ناتجة عن متغريات برصية جديدة؛ ذات عالقة بالصورة

 عىل اإلحساس طفالة الصورة لتشجيع األوفيها تستخدم قراء.  متت قراءتهاالتيالصور 

واستثارة تفكريهم نحو توليد بدائل متعددة ومتنوعة لحـل هذه , باملشكالت البرصية

 :املشكالت، ويتم فيها 

 يف (جامعيية بشكل فردى وبشكل بتكار عىل توليد البدائل االطفالتشجيع األ −1

 .طفالمجموعات صغرية، لتشجيع تواصل األفكار واملعلومات بني األ

بتوليدها   قامواإىل تعرب عن البدائل والتي عىل تكوين صورهم الخاصة، طفالتشجيع األ −2

 يقومون بالتعبري عنها باستخدام رموز برصية متنوعة، وذلك والتيلحل املشكلة، 

 . عىل التعبري عن أفكارهم بوسائل برصيةطفاللتدريب األ

 Evaluative Reading القراءة التقوميية: املرحلة الخامسة

 عىل توليد معلومات متعلقة ببدائلهم طفال تشجيع األإىلتهدف هذه املرحلة   

الصور (، والبدائل التوليدية البرصية ألقرانهم ) قاموا بتكوينهاالتيالصور ( التوليدية البرصية

ت  من مهاراطفال، وفيها تستخدم قراءة الصورة لتقييم مدى متكن األ)أفرانهم بتكوينها  قامالتي

 : تدعيم هذه املهارات لديهم،وذلك من خاللإىل، باإلضافة البرصي توليديالالتفكري 

ً قاموا بتمثيلها برصيا من التي بتوليد بدائل لفظية معربة عن املعلومات طفالقيام األ −1

 قاموا بتكوينها، مبا يتضمنه ذلك من اإلجابة عىل تساؤالت املعلمة، التيخالل الصور 

 .نهم فيام يتعلق بهذه البدائلوعىل تساؤالت أقرا

 ً متييز وتفسري املعلومات املمثلة برصيا من يف عىل طرح أسئلة تساعدهم طفالتشجيع األ −2
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أفرانهم بتكوينها، مام يدعم من قدرتهم عىل استكشاف املعلومات   قامالتيخالل الصور 

 .البرصي توليدي للتفكري الستكشايفًاملمثلة برصيا، وهو ما يرتبط بالجانب اال

 قام أقرانهم بتكوينها، مع إعطاء مقرتحات التي الصور يف عىل إبداء رأيهم طفالتشجيع األ −3

 التعرف عىل معايري تكوين الصور املعربة عن البدائل يف طفالللتطوير، مام يساعد األ

وهو ما يرتبط  -وذلك مبا يتناسب مع مرحلتهم العمرية  -  يتم توليدهاالتيالشكلية 

 .البرصي توليدي للتفكري البتكاريالبالجانب ا

 بالطفل عرب تدريجيوقد تم االعتامد يف بناء اإلسرتاتيجية املقرتحة، عىل االنتقال ال 

 كل يفمستويات قراءة الصور، باستخدام أسئلة تساعد عىل استثارة مهارات توليد املعلومات، 

 الصور وبعض أساليب مستويات قراءة )1( ويوضح جدول. مرحلة من مراحل اإلسرتاتيجية

  .التساؤل يف كل مرحلة من مراحل اإلسرتاتيجية/توجيه األسئلة 

وتعتمد اإلسرتاتيجية املقرتحة عىل التفاعل النشط بني الطفل واملعلمة والطفل وأقرانه؛  

دور املعلمة ) 2( ويوضح جدول.  عملية تعلمهيفمبا ميكن الطفل من القيام بدور إيجايب 

 .حلة من مراحل اإلسرتاتيجية املقرتحةوالطفل يف كل مر
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 التساؤل /مستويات قراءة الصور وبعض أساليب توجيه األسئلة  :(1)جدول 

 مراحل االسرتاتيجية املقرتحة يف

مراحل اإلسرتاتيجية 

 املقرتحة

مستويات 

قراءة الصور 

 بكل مرحلة

 التساؤل/أساليب توجيه األسئلة 

التهيئة /التمهيد −1

لقراءة الصورة 

Introduction 

الصور التي /أسئلة تعمل عىل جذب انتباه األطفال للصورة  

 .سوف تعرض عليهم

القراءة  −2

التوليدية 

االستنتاجية 

 للصور

Inferential 

Generative 

Reading 

 التعرف 

 الوصف 

 

 

 ما األشياء التي تراها يف الصورة ؟ 

 كم عدد األشياء التي تراها يف الصورة؟ 

 الذي رسم الصورة أن يعرفنا به؟ماذا الذي يريد الرسام  

 إذا أردت تسمية الصورة باسم فبامذا تسميها؟ 

  ما األشياء املوجودة بالصورة وجعلتك تسميها هكذا؟ 

القراءة  −3

التوليدية 

التنبؤية للصور 

Predictive- 

Generative 

Reading 

 التحليل 

  الربط

 والرتكيب

 التفسري 

واستخالص 

 املعنى

 الذي يف الصورة يحدث؟..........ما األشياء التي جعلت 

 كيف عرفت؟/ما الذي جعلك تقول ذلك؟ 

 ما الذي ميكن أن يحدث بعد ذلك؟ 

 صف يل شكل الصورة عندما يحدث ذلك؟ 



 

34 

مراحل اإلسرتاتيجية 

 املقرتحة

مستويات 

قراءة الصور 

 بكل مرحلة

 التساؤل/أساليب توجيه األسئلة 

القراءة  −4

التوليدية 

االبتكارية 

للصور 

Creative- 

Generative 

Reading 

 االبتكار  ؟...... ما الصور التي ميكن أن نضعها مع بعضها البعض ليك 

 األشياء التي ميكن أن ميثلها هذا الشكل الغري مكتمل ما 

 بالصورة؟

 الذي يحدث يف الصورة؟........ ماذا يشبه / مباذا يذكرك 

  ؟....بكم طريقة ميكن ترتيب هذه الصور لتصبح معربة عن 

  ما الصور التي ميكن إضافتها لهذه املجموعة من الصور

 ؟......ليك

 األشكال لهذه /الصورإضافة هذه /ماذا يحدث لو تم حذف

 الصورة؟

  بكم طريقة ميكن إكامل هذا الشكل ليصبح صورة معربة

 ؟........عن

القراءة  −5

التقوميية 

Evaluative 

Reading 

 

 

 

 النقد   أكرث؟.... ما األشياء التي جعلت هذه الصورة تعرب عن 

 ما األشياء التي ساعدتك يف معرفة ما حدث يف الصورة؟ 

 حذفت من هذه الصورة كانت /يفتما األشياء التي لو أض

 .أكرث؟.... ستجعلها معربة عن 

 املصور إظهارها ليك /ما األشياء التي كان يجب عىل الرسام

 .يتم فهم الصورة بسهولة؟

  لو قمت برسم هذه الصورة مرة أخرى فهل سرتسمها بنفس

 .الطريقة أم بطريقة أخرى؟وملاذا؟ 
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  كل مرحلة يفدور املعلمة ودور الطفل : (2)جدول 

 من مراحل اإلسرتاتيجية املقرتحة

 دور الطفل دور املعلمة مراحل اإلسرتاتيجية

: املرحلة األوىل

التهيئة لقراءة /التمهيد

  Introductionالصورة

 طرح األسئلة 

 تقديم التغذية الراجعة 

  اإلجابة عىل أسئلة املعلمة 

القراءة : املرحلة الثانية

 ية للصورستنتاجالتوليدية اال

Inferential - 

Generative Reading 

 عرض الصورة. 

  عىل طفال تساعد األالتيطرح األسئلة 

ًاستخالص املعلومات املمثلة برصيا من 

 .خالل الصورة

 تقديم التغذية الراجعة.  

  البرصيالتمييز 

 ــتنتاج ــة اـس ــات املمثـل  املعلوـم

 . ًبرصيا من خالل الصورة

القراءة : املرحلة الثالثة

 لتنبؤية للصورالتوليدية ا

Predictive- Generative 

Reading  

  عىل طفال تساعد األالتيطرح األسئلة 

إيجاد عالقات بـني املعلومـات املمثلـة 

 .ًبرصيا من خالل الصورة

 تقديم التغذية الراجعة . 

  البرصيالتمييز 

 توقعاتـه  توليد بدائل تعـرب عـن

مبعلوـمـات وأفـكـار ـفـيام يتعـلـق 

السابق  اتستنتاجباال ذات عالقة

 .توليدها

القراءة التوليدية : املرحلة الرابعة

 -Creative ية للصوربتكاراال

Generative Reading 

  طرح موقف مثري أو مشـكلة مفتوحـة

ــة مرتبطـــة بصـــورة أو صـــور  النهاـي

 .طفالمعروضة عىل األ

عـن البـدائل تكوين صورة أو صـور معـربة 

  قام بتوليدها لحل املشكلة أوالتيالشكلية 
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 دور الطفل دور املعلمة مراحل اإلسرتاتيجية

 مجموعـات صـغرية؛ يف حالة العمل ويف *

 : تقوم املعلمة باآليت

 ـالتنـظـيم األ ـايف طـف ـل  مجموـع ت عـم

 .صغرية

 تحديد قواعد العمل داخل املجموعة. 

  ــات أداء املهـمــة لـكــل ــوفري متطلـب ـت

 .مجموعة

ـرده، أو  ـك مبـف ـري، وذـل ـف املـث املوـق

بالتعاون مع مجموعة صـغرية مـن 

 .أقرانه

 :املرحلة الخامسة

 لتقومييةالقراءة ا

 Evaluative Reading 

 

 عـىل طفـالطرح أسئلة تساعد األ 

ًـعـرض املعلوـمـات املمثـلـة برصـيـا 

 .من خالل صورهم الخاصة

 عىل طرح أسـئلة طفالتشجيع األ 

 قام أقـرانهم التيمرتبطة بالصور 

 .بتكوينها

 عىل إبداء رأيهـم طفالتشجيع األ 

ــور يف ــي الـص ــرانهم الـت ــام أـق  ـق

ـاء مقرت ـع إعـط ـا، ـم ـحـات بتكوينـه

 .للتطوير

 تقديم التغذية الراجعة . 

  ـيقــراءة الصــورة  قــام الـت

 .بتكوينها عىل زمالئه

 اإلجابة عىل أسئلة املعلمة. 

 اإلجابة عىل أسئلة زمالئه.  

 طرح أسئلة عىل زمالئه. 

  الـتـي الـصـور يفإـبـداء رأـيـه 

 .قام زمالئه بتكوينها

 

 



 37أنشطة قامئة عىل قراءة الصور لتنمية مهارات التفكري : الفصل الثاين

 

 

 ةإرشادات عامة للمعلمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ األنشط

 قبل تنفيذ األنشطة

 تطبيق اختبار مهارات التفكري التوليدي لطفل الروضة، لتحديد مستوى مهارات التفكري −1

 .التوليدي البرصي للطفل، قبل بداية تطبيق األنشطة

مركز الفنون بالعديد من الخامات وبواقي املواد التي ميكن للطفل االختيار /إثراء ركن −2

 .ميم الصورمن بينها، واالستعانة بها يف تص

قراءة الصور املستخدمة يف كل نشاط بدقة، وتحديد األسئلة التي سيتم طرحها عىل  −3

وبلغة يفهمها الطفل ,  وصياغتها بأسلوب مبسط وسهل-)1(  جدولإىلبالرجوع  -الطفل

. 

والخامات واألدوات , مراعاة تناسب عدد أوراق العمل التي سيقوم الطفل باألداء فيها −4

 بالقاعة، حيث أن العدد املحدد لهذه طفالطفل، مع العدد الفعيل لألالتي يستخدمها ال

طفالً وطفلة، مع مراعاة وجود ) 30( قدره أطفالالوسائل يف األنشطة، يتناسب مع عدد 

 . يف القيام باملزيد من املحاوالت ألداء املهامطفالًوأدوات إضافية، تحسبا لرغبة األ مواد

 .  يعانون من صعوبات برصيةأطفالة، يف حالة وجود مراعاة تحديد املامرسات املالمئ −5

 أثناء تنفيذ األنشطة 

ًإعطاء الطفل وقتا كافيا لإلجابة عىل األسئلة، وتشجيعه عىل اإلجابة عليها بجمل بسيطة  −1 ً

 .واضحة

 إذا وجدوا صعوبة ما، يف - وليس للمعلمة- اللجوء لقائد املجموعةإىل طفالتوجيه األ −2

تشجيع الطفل عىل أداء املهام املكلف بها .  مجموعات عمل صغريةحالة أداء املهمة يف

 .إال يف حالة طلبه للمساعدة, وعدم التدخل فيام يقوم به الطفل, مبفرده

 أفضل مستوى يف أداء ما إىلللوصول , السامح للطفل وتشجيعه عىل تكرار املحاولة −3

 .يكلف به

 .  استجابة يقوم بها الطفل، وعدم التقليل من أيةطفالتقبل كافة استجابات األ −4

 / ، وإمنا عىل البدائل التوليدية)الجانب الشكيل(عدم الرتكيز عىل دقة تصميم الطفل للصورة −5
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األفكار التي يريد الطفل التعبري عنها من خالل التصميم، كام تتضح من خالل املناقشة 

  ).الجانب املوضوعي( مع الطفل

 بعد االنتهاء من تنفيذ األنشطة

 عىل تكرار محاوالت توليد األفكار واملعلومات يف املنزل، من خالل طفالع األتشجي −1

تشجيعهم عىل أداء املهام املتضمنة يف األنشطة يف املنزل، بطرق مختلفة عن التي قاموا 

  .بها يف قاعة الروضة، وتزويدهم باملواد واألدوات الالزمة لذلك

 الروضة، لتحديد مستوى مهارات التفكريتطبيق اختبار مهارات التفكري التوليدي لطفل  −2

 .التوليدي البرصي للطفل، بعد تطبيق األنشطة
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 األنشطة

 عناوين األنشطة: (3)جدول 

 عنـوان النشاط م

 ميز صورة مهرجك املفضل بأكرث من طريقة  −1

 أعد ترتيب محتويات الصورة للتعبري عن فكرتك  −2

 ماذا يحدث لو ظهر هذا يف الصورة؟  −3

  أو صور إلكامل املشهد، ووضح فكرتكاخرت صورة  −4

 ماذا ميكن أن يكون هذا الشكل؟  −5

 زين صورة وجه املهرج بأكرث من طريقة  −6

 ماذا ميكن أن يكون الجزء الناقص من الصورة؟  −7

  أكمل الصورة  −8

  أضف أشياء للصورة لتعرب عن فكرتك  −9

 كيف كان شكل الصورة؟  −10

 حول الصور الغريبة لصور منطقية  −11

 ؟...إىل يحدث لو تغري لون الصورة ماذا  −12

 ملصق صغري عن النظافة الشخصية/صمم بوسرت  −13

 لون ورتب أجزاء الصورة بطريقتك  −14

 صمم صورة بالونك املفضل  −15

 صمم صورة كخلفية لشاشة الكمبيوتر  −16

 بكم طريقة ميكن ترتيب هذه الصور لتكوين قصة؟  −17

 ما الصورة الناقصة؟  −18

 تكتمل القصةأكمل الصور الناقصة حتى   −19

 صمم سيناريو للقصة  −20

   .وفيام ييل عرض تفصييل لكل نشاط 
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 النشاط األول

 

  ميز صورة مهرجك املفضل بأكرث من طريقة:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 :املفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة يف النشاط

 املفاهيم 

 - األلوان- الحجم-املجسامت الهندسية-ة  األشكال الهندسي- السيارة- املهرج-السريك 

 ). فرح، غضب( مسميات املشاعر-)يسار/ميني( االتجاهات-)10-1من (األعداد

 املهارات 

اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية، ( مهارات وجدانية -)1(مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)بدماثة مع اآلخرين مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل

 ).  الدقيقتوافق العني واليد، التحكم العضيل(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات   

االتجاه نحو القيادة، االتجاه نحو  -االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة

 .االهتامم باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :ً أن يكون الطفل قادرا عىل أنيف نهاية النشاط؛ يتوقع 

يولد بدائل برصية لتمييز صور مجموعة من مهرجي السريك بطرق مختلفة، باالشرتاك  −1

 .مع مجموعة صغرية من زمالئه

 . يصف بدائله البرصية لتمييز صورة أحد املهرجني، بشكل فردي داخل املجموعة −2

                                                 
ً جزءا أساسيا يف - سبق توضيحها -تعترب هذه الفئة من املهارات؛ مبا تشمله من مهارات فرعية ) 1( ً

 .نسبة لجميع األنشطةمحتوى كل نشاط من األنشطة، وذلك بال
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 .يبدى رأيه يف بدائله البرصية الخاصة بتمييز صورة املهرج −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طرقه يف متييز صورة املهرج −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا CD قرص مدمج −1 صورة (للصور الثالث املستخدمة يف النشاط ً

 .")1"املهرج مبفرده، صورة ملونة للمهرجني الستة، صورة ورقة العمل رقم 

 .جهاز كمبيوتر −2

 .)1( )1(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 .خيوط صوف -  ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -   أ

 .مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ:  أدوات -ب

   )2(إجراءات النشاط

  التمهيد لقراءة الصورة 1-

 السريك؟، وماذا شاهد ؟، وتستمع املعلمة ىلإمن منكم ذهب : طفالتسأل املعلمة األ 

  وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذهطفالإلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة ألحد مهرجي السريك، ونعرف ماذا يحدث فيها: اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل طفال، وتشجيع األ"فرفر"التالية، وتوضيح أنها ملهرج يسمى يتم عرض الصورة  

  الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، استنتاج عىل طفالوصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد األ

 

                                                 
طفل وطفلة، مقسمني إىل ) 30(يتناسب هذا العدد من أوراق العمل مع عدد أطفال قدره  )1(

  .أطفال) 6(مجموعات بكل منها 

متثل إجراءات النشاط مراحل اإلسرتاتيجية التي تعتمد عليها األنشطة ؛ والسابق توضيحها يف مقدمة  )2(

  .الدليل
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والحجم،  السريك، املهرج،: عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم/واقرتاح اسم

 ). فرح(، ومسميات املشاعر)يسار/ميني(تجاهاتواأللوان، واألعداد، اال

 

 

 

 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية للمهرج، ونعرف ماذا يحدث فيها، طفالتقول املعلمة لأل  

 املقارنة طفال حولها، بشكل يتم فيه تشجيع األطفالويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

وشكله يف الصورة األوىل، ووصف ما يقوم كل مهرج  هذه الصورة يف" فرفر"ج بني شكل املهر

السيارة، األشكال واملجسامت الهندسية، واأللوان، ومسميات :بعمله مع الرتكيز عىل مفاهيم

" فرفر"ملاذا يبدو :طفال، واألعداد والحجم واأللوان، ثم يتم سؤال األ)غضب، فرح(املشاعر

ئه املهرجني فرحني؟، وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟، وكيف زمال ًغاضبا رغم أن جميع

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات طفالويتم تشجيع األ سيكون شكل الصورة إذا حدث ذلك؟

 .إلجابتهم، دون تقييم أو نقد
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 نتظروا حتى يكمل فقرته، ودخلوا غضب ألن زمالئه املهرجني مل ي" فرفر" أن طفاليقال لأل

جميعهم مرة واحدة، رغم أنه من املفروض أن كل مهرج له فقرة مبفرده، حسب دوره، 

 املشاهدين بالعرض، وقد أحس املهرجون الخمسة طفال عدم استمتاع األإىلوأن هذا أدى 

 .يف عرض جديد" فرفر"بخطئهم ، وقرروا أن يتعاونوا مع 

 حولها، ثم توضيح أن هذه صورة طفال، ومناقشة األ)1 (عرض صورة ورقة العمل رقم 

اإلعالن الذي قام صاحب السريك بعمله للعرض الذي سوف يقوم به املهرجون الستة 

ليظهر هذا اإلعالن بصورة أفضل؟  ، ما األشياء التي نحتاجهاطفالًمعا، ويتم سؤال األ

 عىل توليد أكرب طفالع األويتم تشجي. وكيف ميكننا أن منيز بني صور املهرجني الستة؟

 .ية املتنوعةبتكارعدد من االستجابات اال
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 ولكل مجموعة , أطفال) 6(بكل مجموعة عن ,  مجموعات عمل صغريةإىل طفالتقسيم األ

 . قائد

  توضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعة وهي ترقيم صور املهرجني، ومتييز كل صورة

ها عن الصور األخرى، وبحيث يقوم كل طفل مييز من صور املهرجني الستة بيشء بسيط

عىل سبيل ( يف املجموعة باختيار صورة أحد املهرجني، ومتييز جزء صغري منها يختاره

، وذلك بطريقة مختلفة عام قام بها )إلخ....قبعة املهرج، شعره، حذاءه، طرطوره: املثال

 ذلك بطرق زمالؤه يف نفس املجموعة، وبحيث يقوم أفراد املجموعة بتكرار عمل

 .مختلفة، يف أوراق العمل املعطاة لهم

  كل أطفالعىل , ًوصندوقا للخامات واألدوات, )1(نسخ من ورقة العمل رقم ) 5(توزيع 

مجموعة، للقيام بتمييز صور املهرجني باستخدام الخامات التي يريدونها، بأكرث من 

 .طريقة

  لقراءة التقوميية ا5-

 رجني التي قامت بتزيينها، ويقوم كل طفل بعرض تقوم كل مجموعة بعرض صور امله

الصورة التي قام بتزيينها، ويذكر رقمها، ويقوم بوصفها، وتوضيح الطرق التي قام بها 

 .بتزيني الصورة

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها متيز صورة : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

ء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح مميزة هذا املهرج عن غريه من املهرجني، واألشيا

لصورة هذا املهرج بشكل أفضل، والطريقة التي ميكن أن يقوم بها بتمييز هذه الصورة، 

 .إذا ما طلب منه ذلك مرة ثانية
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 ميز صورة مهرجك املفضل بطريقتك:(1) ورقة عمل
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 النشاط الثاين

 

 د ترتيب محتويات الصورة للتعبري عن فكرتك أع:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

واأللوان،  ، الضفدع، والحجم، واألعداد،)حروف، حامر، بقرة( البيئة الريفية، الحيوانات األليفة

 ). دهشة، سعادة(ميات املشاعر، ومس)خلف/ تحت، أمام/فوق( والعالقات املكانية

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس- نحو املثابرةاالتجاه

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .يعيد ترتيب محتويات صورة معطاة له، للتعبري عن فكرته الخاصة −1

ًموضحا فكرتها األساسية، ومقرتحا اسام, يصف الصورة املعاد ترتيب محتوياتها −2 ً  .أسامء لها/ً

 . خالل إعادة ترتيب املحتوياتيبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها من −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورة −4

 املواد واألدوات

، )2(مبا فيها صورة ورقة العمل رقم( قرص مدمج يتضمن الصور املستخدمة يف النشاط −1

 ).وصور قصاصات الحيوانات
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 .جهاز كمبيوتر −2

 ).2(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

القصاصات امللونة التي متثل صور الحيوانات، واملوضحة يف نسخة من مجموعة ) 30( −4

 .ية للصورةبتكارمرحلة القراءة اال

 .مادة الصقة −5

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد  1-

  الحيواناتهي الريف؟، وماذا شاهد فيه؟، وما إىلمن منكم ذهب : طفالتسأل املعلمة األ 

، وتستمع املعلمة إلجابات )حيوانات أليفة(؟، ومباذا نسميها؟التي يربيها الفالح؟، وملاذا

 ثم  وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات،طفالاأل

 . واآلن سوف نرى صورة ملجموعة من الحيوانات يف الريف: تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال  2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاللتالية، وتشجيع األيتم عرض الصورة ا 

 سبب دهشة البقرة والخرفان الثالثة، وسبب سعادة الحامر، والفكرة استنتاج عىل طفالاأل

عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل / التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسمالرئيسة

 ، الضفدع، والحجم، واألعداد،)حروف، حامر، بقرة( ألليفةالبيئة الريفية، الحيوانات ا: مفاهيم

 ). دهشة، سعادة(، ومسميات املشاعر)خلف/ تحت، أمام/فوق( واأللوان، والعالقات املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور  3-

 أننا سوف نرى صورة لهذه الحيوانات، ونعرف ماذا يحدث فيها، طفالتقول املعلمة لأل 

  حولها، وتشجيعهم عىل املقارنة بني هذه الصورةطفالتم عرض الصورة التالية ومناقشة األوي

 إىل طفالوالصورة السابقة، واقرتاح اسم جديد للصورة الثانية، بشكل يتم فيه توجيه انتباه األ

 تغري ما تعرب عنه الصورة، ثم يتم سؤال إىلأن تغري مكان أحد محتويات الصورة، يؤدي 

 السابقة؟، ملاذا حدث ما نراه يف هذه الصورة ؟ وهل حدث بسبب ما رأيناه يف الصورة :طفالاأل

ويتم   ذلك؟وملاذا؟، وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟، وكيف سيكون شكل الصورة إذا حدث

 . عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقدطفالتشجيع األ

 

 

 

 ية للصوربتكاراالالقراءة التوليدية   4-

 عن رأينا أن تغري مكان الخروف الصغري يف الصورة الثانية، جعل اسمها يختلف  :طفاليقال لأل

متثل يتم عرض بطاقة  - الصورة األوىل، فهل إذا أعطينا صورة للمكان بدون حيوانات

يف   املوجودة ميكننا أن نغري أماكن كل أو بعض الحيوانات-صورة املكان بدون الحيوانات

  .الصورة، لتصبح صورة تقول يشء جديد



 49أنشطة قامئة عىل قراءة الصور لتنمية مهارات التفكري : الفصل الثاين

 

 

  والقصاصات امللونة التي متثل الحيوانات الخمسة، واملادة )2(يتم توزيع ورقة عمل ،

 عىل القيام بإعادة ترتيب صور الحيوانات طفالالالصقة، عىل كل طفل، ويتم تشجيع األ

لتي متثل بطريقتهم الخاصة للتعبري عن فكرة جديدة، عن طريق لصق القصاصات ا

 . الحيوانات يف األماكن التي يريدونها يف ورقة العمل املعطاة لهم
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 : (2) ورقة عمل

 الصق صور الحيوانات يف األماكن التي تريدها للتعبري عن فكرتك
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 قصاصات ملونة متثل صور الحيوانات

 

 

 

  القراءة التقوميية 5-

 الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي يقوم كل طفل بعرض 

 .أسامء لها/تعرب عنها، واقرتاح اسم

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

يقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة والطر

 .ثانية
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 النشاط الثالث

 

  ماذا يحدث لو ظهر هذا يف الصورة؟:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

 مفاهيم مرتبطة - الذباب كأحد الحرشات الضارة-رة الفأر كأحد الحيوانات الضا -الفيل  

 - األلوان -)صغري/كبري( الحجم -) يسار/ميني( االتجاهات -)تحت/فوق(بالعالقات املكانية 

 .أدوات املائدة- آداب الطعام- النظافة-)فرح, خجل، قلق, دهشة(مسميات بعض املشاعر 

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية(  وجدانيةمهارات -مهارات التفكري التوليدي البرصي 

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة 

  األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .يصمم صورة تعرب عن توقعاته فيام يتعلق بإضافة صورة جديدة، لصورة معروضة عليه −1

ًموضحا فكرتها األساسية، ومقرتحا اسام, يصف الصورة التي قام بتصميمها −2 ً  .أسامء لها/ً

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها، من حيث مدى تعبريها عن الفكرة −3

 .صميم الصورةيعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف ت −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط  CDقرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2
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 . الفيل ووالدته والفأر:مجموعة من قصاصات ملونة متثل صور) 30( −3

 .سم 15×15 بطاقة من ورق الكانسون األبيض مقاس) 30( −4

 :نها عىلصناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل م) 5( −5

 .خيوط صوف - ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التمهيد لقراءة الصورة 1-

 من منكم شاهد الفيل؟، وأين شاهده؟، وتستمع املعلمة إلجابات: طفالتسأل املعلمة األ 

ثم  وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، الطفاأل

 . واآلن سوف نرى صورة ألحد األفيال، ونعرف ماذا يحدث فيها: تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالألا

النظافة، وآداب الطعام، وأدوات املائدة، والحجم، والعالقات : التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). دهشة، خجل( ، ومسميات املشاعر)يسار/ميني(، واالتجاهات)خلف/أمام( املكانية
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 قراءة التوليدية التنبؤية للصورال 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية للفيل الصغري، ونعرف ماذا يحدث طفالتقول املعلمة لأل 

الذباب  : حولها، مع الرتكيز عىل مفاهيمطفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

ميني (اهات، واالتج)خلف/تحت، أمام/فوق(كأحد الحرشات الضارة، والعالقات املكانية

هل ما نراه يف هذه الصورة حدث :طفال، ثم يتم سؤال األ)قلق(، ومسميات املشاعر)يسار/

بسبب ما رأيناه يف الصورة السابقة؟، وملاذا؟، وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟، وكيف سيكون 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات طفالويتم تشجيع األ.شكل الصورة إذا حدث ذلك؟

 . دون تقييم أو نقدإلجابتهم،

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

 حولها بشكل يتم فيه الرتكيز عىل مسميات طفاليتم عرض الصورة التالية، ومناقشة األ 

ملاذا : طفال، واأللوان، والحجم، والفأر كأحد الحيوانات الضارة، ثم يتم سؤال األ)فرح(املشاعر

صورة يجمع بني /؟ وماذا يحدث لو ظهرت يف مشهدظهرت هذه الشخصية بهذا الشكل

نضيفها للصورة /األشياء التي ميكن أن نضعها/الطفل الصغري ووالدته؟، وما هي الصور

 عىل توليد أكرب عدد طفالويتم تشجيع األ. لتعرب أكرث عن األشياء التي نتوقع حدوثها؟

 .ية املتنوعةبتكارمن االستجابات اال
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 يام بتصميم صورة تعرب عن أفكاره فيام يتعلق مبا ميكن أن يطلب من كل طفل الق

يحدث بني الفيل والفأر، يف بطاقة من ورق الكانسون، باستخدام قصاصات ملونة متثل 

 إىلالفيل الصغري ووالدته والفأر، :صور الشخصيات الرئيسة يف الصور التي تم عرضها

اللصق وبواقي الخامات املتاحة جانب بعض الخامات واألدوات األخرى كاأللوان والقص و

  .يف ركن الفنون

 

 صور القصاصات امللونة التي متثل الفيل الصغري ووالدته والفأر
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  القراءة التقوميية  5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن :تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث 

الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث، 

والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة 

 .ثانية
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 النشاط الرابع

 

 شهد، ووضح فكرتك  اخرت صورة أو صور إلكامل امل:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

تحت،  /فوق(  العالقات املكانية- واأللوان- األعداد-الغرور- الدجاجة- األرنب-الحامر

 ). يسار/ميني( ، االتجاهات)خلف/ أمام

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة 

 األهداف اإلجرائية

 : أنً نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىليف 

ًصور أخرى من اختياره، مضيفا تفاصيل إضافية، /يكمل صورة معروضة عليه، بصورة −1

 .للتعبري عن فكرته الخاصة

ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية، يف سياق  −2

 .قصة من تأليفه

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 . يف تصميم الصورةيعطى مقرتحات لتطوير طريقته −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CD قرص مدمج −1 ً. 
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 .جهاز كمبيوتر −2

 . ية للصوربتكارمجموعة من القصاصات امللونة املوضحة يف مرحلة القراءة اال) 30( −3

 ).3(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −4

 : كل منها عىلصناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى) 5( −5

 .خيوط صوف - ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 . أقالم ألوان، مادة الصقة-طفالمقصات صغرية تناسب األ:  أدوات-ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

ًمن منكم شاهد شخصا مغرورا؟، وأين شاهده؟، وكيف تكون: طفالتسأل املعلمة األ  ً 

عىل  وتعلق عليها، وتشجعهم طفالشكل وجه الشخص املغرور؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ

 واآلن سوف نرى أحد: استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . ًاملغرورين، ولكنه ليس إنسانا

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال  2-

 الفكرة الرئيسة التي استنتاج عىل وصفها، وطفالجيع األيتم عرض الصورة التالية، وتش 

الحامر : عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم/تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسم

 ). خلف/ أمام(كأحد الحيوانات، والغرور، واألعداد، واأللوان، والعالقات املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور  3-

سوف نرى صورة ثانية لشخصية شاهدت هذا الحامر املغرور، : طفالتقول املعلمة لأل  

 حولها، بشكل يتم فيه عىل طفالونعرف ماذا حدث، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

، وتشجيعهم عىل اقرتاح اسم للصورة ، ثم يتم سؤال ) قلق(النحلة، ومسميات املشاعر: مفاهيم

ث ما نراه يف هذه الصورة ؟ وماذا سيحدث بعد ذلك، وكيف سيكون شكل ملاذا حد :طفالاأل

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، طفالويتم تشجيع األ.الصورة إذا حدث ذلك؟

 .دون تقييم أو نقد

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

 ا إلكامل الصورة، وتوضيح يتم عرض صور القصاصات امللونة التي يختار الطفل من بينه

 قد - جانب النحلة التي شاهدناها يف الصور السابقةإىل-أن هذه صور لشخصيات أخرى

هل ميكننا أن نختار صورة أو صور ميكن : طفالشاهدت الحامر املغرور، ثم يتم سؤال األ

   إضافتها لصورة الحامر، لتوضح ما الذي تسبب فيه الحامر املغرور؟

  مع القصاصات امللونة، عىل كل طفل، وتوضيح املهمة )4(عمل رقميتم توزيع ورقة ، 
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لصقها يف مكانها /القيام باختيار صورة أو مجموعة من الصور وإضافتها:املطلوبة وهي 

 طفالالذي يختارونه بصورة الحامر، للتعبري عن يشء فعله الحامر املغرور، مع توجيه األ

ا، باستخدام خامات وأدوات أخرى متنوعة كاأللوان إمكانية عمل اإلضافات التي يرونه إىل

 .والقص واللصق واملادة الالصقة، وبواقي الخامات املتاحة يف ركن الفنون

  القراءة التقوميية  5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .عناوين لهذه القصة/ عنوانتعرب عنها، يف سياق قصة من تأليفه، واقرتاح

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة 

 .نيةثا
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 ورقة عمل

 صور القصاصات امللونة التي يختار الطفل من بينها إلكامل الصورة
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الصق الصورة أو الصور التي تختارها إلكامل الصورة التالية، وأضف ما : (3)ورقة عمل رقم 

 تريد

 

 



 63أنشطة قامئة عىل قراءة الصور لتنمية مهارات التفكري : الفصل الثاين

 

 

 النشاط الخامس

 

  ماذا ميكن أن يكون هذا الشكل؟:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

  النشاطيففاهيم واملهارات املتضمنة امل

 املفاهيم 

  مفاهيم مرتبط بالعالقات املكانية-)منحنى, مستقيم( أنواع الخطوط - الحيوانات-الطيور

 ).حزن( مسميات بعض املشاعر - األلوان- الحجم-)بجانب, وسط, تحت/فوق(

 املهارات 

 ارات، الترصف مبسئولية،اتخاذ القر( مهارات وجدانية-مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثة

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

دة، االتجاه نحو االهتامم االتجاه نحو القيا-االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 .باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

يكمل خمسة أشكال ناقصة، لتكوين صور لطيور أو حيوانات مألوفة، باستخدام خامات  −1

 .متنوعة، باالشرتاك مع مجموعة صغرية من زمالئه

األلوان : ًبشكل فردي داخل املجموعة، موضحا ,يصف صورة الشكل الذي قام بإكامله −2

 .واألحجام وأنواع الخطوط وخصائص الطائر أو الحيوان املوجود يف الصورة

 .يبدى رأيه يف صورة الشكل الذي قام بإكامله −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف إكامل الشكل −4
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 املواد واألدوات

 اللوحة الوبرية، تتضمن صورة ؛ معدة لالستخدام عىل)سم15 × سم15(بطاقة مقاس  −1

 ".شيكو"الكتكوت 

؛ معدة لالستخدام عىل اللوحة الوبرية، )سم20×سم20(بطاقة من ورق الكانسون مقاس −2

 .تتضمن شكالً غري مكتمل

) 6(تتضمن كل مجموعة منهم , )سم20×سم20(مجموعات من البطاقات مقاس ) 5( −3

 )1()  بطاقة30بطاقات العدد الكىل لل(بطاقات ألحد األشكال غري املكتملة 

 .لوحة وبرية −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 6( −5

 صلصال - قصاصات من ورق الكانسون- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ

 )2(.ً كتالوج صغري؛ ميثل ألبوما صغريا للصور-ملون

 . أقالم ألوان-مقصات صغرية من البالستيك ) 5: ( أدوات -ب

 اءات النشاطإجر

 التمهيد لقراءة الصورة 1-

من منكم شاهد كتكوت؟، وأين شاهده؟، وماذا يعرف عنه؟، : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

، "شيكو" يسمى واآلن سوف نرى صورة ألحد الكتاكيت: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . ونرى ماذا فيها

 

                                                 
 .طفالً وطفلة)30(من البطاقات مع عدد أطفال قدره يتناسب هذا العدد   )1(

مقاس , األلبوم الصغري؛ عن طريق طي مستطيل من ورق الكانسون األبيض/ يتم تصميم الكتالوج )2(

بحيث يكون عىل هيئة مروحة , سم20×سم20إىل خمس مربعات مقاس كل منها , سم20× سم100

 :وفكرة األلبوم الصغري مأخوذة عن. أو أكورديون

King, D.(1994). My First Photography Book. London: Dorling.      
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  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال  2-

 طفال عىل وصفها، وطرح أسئلة تساعد األطفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

 جعلت الكتكوت التي األسباب استنتاج الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واستنتاجعىل 

 موقف له، أيوالذي يبىك لحدوث " شيكو" ترصف يفول رأيهم  حطفالوسؤال األ, يبىك

الكتكوت، : عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم/وتشجيعهم عىل اقرتاح اسم

 ). حزن(واأللوان، والحجم، ومسميات املشاعر

 

 

 

 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

  إحدى صور هيمع توضيح أن هذه - مكتملالتي تتضمن شكالً غري-عرض البطاقة التالية 

ال " شيكو"حتى أن , فمسحت أجزاء من الصورة, والذي سقطت عليه املياه, "شيكو"ألبوم 

 . الصورة؛ وهذا ما جعله يبىكيفًيستطيع أن يعرف ما من كان موجودا 
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 كتمل؛ من  حول توقعاتهم فيام يتعلق مبا ميكن أن يشري إليه الرسم غري املطفالمناقشة األ

 عىل توليد طفالأجزاء طيور أو حيوانات ميكن أن تكون لها عالقة بشيكو؛ ويتم تشجيع األ

 .اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقد

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

 يتم ًعىل أربعة صور أخرى ولكنها أيضا غري مكتملة، و" شيكو"يحتوى ألبوم : طفاليقال لأل

 حول األشكال املتضمنة بها طفالعرض البطاقات التالية لألشكال غري املكتملة ومناقشة األ

ًكيف ميكننا أن نعمل معا ملساعدة : طفالبالرتكيز عىل أنواع الخطوط، ثم يتم سؤال األ

 عىل توليد أكرب عدد من املقرتحات طفاليف إكامل صور األلبوم؟، ويتم تشجيع األ" شيكو"

 .م أو نقددون تقيي
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 5( بكل مجموعة عن طفالال يزيد عدد األ,  مجموعات عمل صغريةإىل طفالتقسيم األ (

 . ولكل مجموعة قائد, أطفال
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  توضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعة؛ وهى إكامل خمس صور ناقصة من ألبوم

ذلك بطريقة مختلفة و,  املجموعة بإكامل إحدى الصوريفبحيث يقوم كل طفل , "شيكو"

,  إحدى مربعات األلبوم الصغرييفثم يلصقها ,  نفس املجموعةيفعام سيقوم به زمالؤه 

 .ًبحيث تكون كل مجموعة ألبوما يحتوى عىل خمس صور مختلفة

  عىل ,ًوصندوقا للخامات واألدوات,  مختلفة- تتضمن أشكاالً غري مكتملة-بطاقات) 5(توزيع 

 . يريدونهاالتي بإكامل الصور باستخدام الخامات  كل مجموعة؛ للقيامأطفال

  القراءة التقوميية 5- 

 ثم يقوم كل طفالتقوم كل مجموعة بعرض ألبوم الصور الذي قامت بعمله عىل باقي األ ،

مع , طفل يف املجموعة بعرض الصورة التي قام بإكاملها يف األلبوم، ويطلب منه وصفها

ومربرات اختياره , لحيوان الذي تدل عليه الصورةتشجيعه عىل توضيح اسم الطائر أو ا

ًتصور أن الشكل غري املكتمل ميثل جزءا من جسم هذا /ملاذا فكر(لهذا الطائر أو الحيوان 

 .وأنواع الخطوط املتضمنة، والعالقات املكانية, واأللوان, )الطائر أو الحيوان

 ا والتي جعلتها تعرب عن األشياء املوجودة به: تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

صورة الطائر أو الحيوان أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن 

الشكل املستهدف أكرث، والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب 

 .منه تصميمها مرة ثانية

 رة لنفس الطائر أو الحيوان إذا كان أحدهم قد قام بتصميم صوطفاليتم سؤال باقي األ 

الذي قام زميلهم بتصميم صورته، وتشجيعهم عىل املقارنة بني طرق التصميم املختلفة 

 . لنفس املوضوع
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 النشاط السادس

 

  زين صورة وجه املهرج بأكرث من طريقة:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم  

 االتجاهات-) حزن/فرح( مسميات بعض املشاعر- األلوان- األعداد-املجسامت الهندسية 

 ،)يسار/ميني(

 املهارات 

 - )اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ).  العضيل الدقيقتوافق العني واليد، التحكم(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .مييز تفاصيل صورة وجه مهرج، بأكرث من طريقة، باستخدام خامات متنوعة −1

ً، موضحا الطريقة التي متت بها يصف أوجه املهرج التي قام بتصميمها بجمل بسيطة −2

 .عملية التصميم، والفقرة التي ميكن أن يقوم املهرج بأدائها باستخدام هذا املكياج

 .يبدى رأيه يف أوجه املهرج التي قام بتصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم أوجه املهرج −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور  CD قرص مدمج −1  .املستخدمة يف النشاطً
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 .جهاز كمبيوتر −2

 ).4(نسخة من ورقة العمل رقم ) 60( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

  أزرار-خيوط صوف- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . مادة الصقة- أقالم األلوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 ت النشاطإجراءا

 التمهيد لقراءة الصورة 1-

شاهدنا من قبل صور ملهرجني، فهل تذكروين مبا كان يفعله هؤالء : طفاليقال لأل 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم طفالاملهرجون، وتستمع املعلمة إلجابات األ

حد املهرجني، واآلن سوف نرى صورة أخرى أل: التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . ونعرف ماذا يحدث فيها

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

مع عنوان للصورة / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالاأل

) فرح( املجسامت الهندسية، األعداد، األلوان، ومسميات املشاعر:  عىل مفاهيمالتربير، مع التأكيد

، تقوم بتقديم الفقرات يف "نونا"، ثم توضيح أن الطفلة التي يف الصورة مهرجة صغرية اسمها 

 .السريك، وأننا سوف نرى ماذا ستقدم يف الفقرة التالية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 حولها، وتشجيهم عىل املقارنة بني شكيل طفال الصورة التالية ومناقشة األيتم عرض 

املجسامت الهندسية، األعداد،  :املهرجة الصغرية يف الصورتني، مع الرتكيز عىل مفاهيم

 عىل طفال، وتشجيع األ)فرح، حزن( ، األلوان ، ومسميات املشاعر)يسار/ميني( واالتجاهات

جوز وعدم خروجه لعرض فقرته، وماذا ميكن أن يحدث بعد التنبؤ بسبب حزن املهرج الع

 عىل توليد اكرب عدد طفالويتم تشجيع األ.ذلك؟، وكيف سيكون شكل الصورة إذا حدث ذلك؟

 .من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقد

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 ًرا عىل تغيري مكياجه ومالبسه، ليقدم حزين، ألنه مل يعد قاد" فرفور"أن املهرج  توضيح

كيف ميكن لنونا أن تساعد املهرج : طفال، ثم يتم سؤال األطفالفقرات جديدة تعجب األ

 .ية املتنوعةبتكار عىل توليد أكرب عدد من االستجابات االطفالالعجوز؟، ويتم تشجيع األ

  املوجودة فيها، وتوضيحيتم عرض الصورة التالية، وتشجيع الطفل عىل التعرف عىل األشياء  

  وشكله، أن نونا قد أحرضت للمهرج العجوز بعض األشياء التي تساعده يف تغيري مالبسه
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هل ميكنكم : طفالَلتصبح فقراته جديدة، وهكذا أصبح شكله مبتسام، ثم يتم سؤال األ

 .ًأنتم أيضا أن تساعدوا املهرج العجوز؟

 

 

 

 عىل كل طفل، وتوضيح املهمة املطلوبة )4( العمل رقم يتم توزيع ورقتان من ورقة :

بأكرث من طريقة، ملساعدته يف تقديم فقرات جديدة، مع ترك الحرية  تزيني وجه املهرج

 . للطفل يف اختيار الخامات واألدوات التي يريد استخدامها

ميكن تصوير صورة وجه املهرج مكربة، ولصقها عىل ورق مقوى وتشجيع  :مالحظة 

 .يينها لعمل قناع للمهرجالطفل عىل تز

  القراءة التقوميية 5-

  يقوم كل طفل بعرض صور وجه املهرج التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الطريقة

التي متت بها عملية التصميم، والفقرة التي ميكن أن يقوم املهرج بأدائها باستخدام هذا 

 .املكياج

 تي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح األشياء ال: تتم مناقشة الطفل حول الصور من حيث

معربة عام سيقدمه املهرج يف فقرته، والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصور، 

 .إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 زين صورة وجه املهرج بأكرث من طريقة : (4) رقم ورقة عمل

 ليقدم فقرات مختلفة
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 النشاط السابع

 

 ا ميكن أن يكون الجزء الناقص من الصورة؟ ماذ:عنوان النشاط

 دقيقة) 60(: زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم  

 -)10-1من (األعداد -األلوان - الحجم- والكسل وأرضاره-قاع البحر-األسامك وخصائصها

 ).دهشة( اعر، بعض مسميات املش)خلف/ تحت، أمام/فوق(  العالقات املكانية

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية-مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة 

 ائيةاألهداف اإلجر

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

يصمم صورة تعرب عن توقعاته فيام يتعلق بجزء ناقص من صورة معروضة عليه،  −1

 .باستخدام خامات متنوعة

 .ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية −2

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .ى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورةيعط −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا CD قرص مدمج −1  . للصور املستخدمة يف النشاط ً
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 .جهاز كمبيوتر −2

 ).5(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 .شفاطات من البالستيك- كوريشة ورق- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ

 .مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ:  أدوات -ب

 إجراءات النشاط

 التمهيد لقراءة الصورة 1-

ًسمكا ملونا؟، وأين شاهده؟، وتستمع املعلمة  من منكم شاهد: طفالتسأل املعلمة األ  ً

ص ما تم التوصل إليه من خالل هذه  وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالطفالإلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة إلحدى األسامك امللونة، ونعرف ماذا يحدث فيها: اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع /ة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسم الفكراستنتاج عىل طفالاأل

األسامك وخصائصها، وقاع البحر، والكسل وأرضاره، والحجم، : التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

تحت، /فوق( ، والعالقات املكانية)أعداد األسامك الصغرية يف الخلف( واأللوان، واألعداد

 ). خلف/أمام
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 التوليدية التنبؤية للصورالقراءة  3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية للسمكة الكسولة، ونعرف ماذا طفالتقول املعلمة لأل 

 : حولها، مع الرتكيز عىل مفاهيمطفاليحدث فيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

ة ذات ماذا ميكن أن تقول السمك :طفال، ثم يتم سؤال األ)دهشة( األلوان، ومسميات املشاعر

الزعانف الصفراء للسمكة الكسولة؟، وملاذا؟، وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟، وكيف 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات طفالويتم تشجيع األ.سيكون شكل الصورة إذا حدث ذلك؟

   .إلجابتهم، دون تقييم أو نقد

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 حولها بشكل يتم طفال، ومناقشة األ) 5( ة يف ورقة العمل رقميتم عرض الصورة املتضمن 

 ، واأللوان، والحجم ، والعالقات املكانية)دهشة(فيه الرتكيز عىل مسميات املشاعر

إن السمكة الكبرية مندهشة ألنها رأت : طفالثم يتم سؤال األ). خلف/تحت، أمام/فوق(

 طفالويتم تشجيع األ. ون هذا اليشء؟ًشيئا ما أعىل السمكة الكسولة، فامذا ميكن أن يك

 .ية املتنوعةبتكارعىل توليد أكرب عدد من االستجابات اال
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  يطلب من كل طفل القيام برسم أو تصميم صورة أو صور تعرب عن أفكاره فيام يتعلق

بالجزء الناقص من الصورة، وذلك يف الدائرة البيضاء املوجودة يف ورقة العمل املعطاة، 

ات وأدوات متنوعة كاأللوان والقص واللصق، وبواقي الخامات املتاحة يف خام باستخدام

 .ركن الفنون
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  القراءة التقوميية 5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بإكاملها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث، والطريقة

 .التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 النشاط الثامن

 

   أكمل الصورة:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

 -)10-1(األعداد من - الحجم- التعاون- النشاط- العمل-الزهور-الفراشة- العسل-النحل

 ). فرح( ومسميات بعض املشاعر-)تحت/ فوق(  العالقات املكانية-واأللوان

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 : أنًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل 

يصمم صورة تعرب عن توقعاته فيام يتعلق بجزء أضيف لصورة معروضة عليه، باستخدام  −1

 .خامات متنوعة

 .ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية −2

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورة −4

 اتاملواد واألدو

ًيتضمن عرضا تقدمييا CD قرص مدمج −1  .للصور املستخدمة يف النشاط ً
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 .جهاز كمبيوتر −2

 ).6(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 .أزرار- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ

 .مادة الصقة-الم ألوان أق-طفالمقصات صغرية تناسب األ:  أدوات -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

من منكم شاهد النحل؟، وأين شاهده؟، وماذا يعرف عنه؟، : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

 .  واآلن سوف نرى صورة نحلتني، ونرى ماذا تفعالن:من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال  2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالاأل

النحل، العسل، العمل، النشاط، التعاون، والحجم، واألعداد، :  مع التأكيد عىل مفاهيمالتربير،

 ). فرح(، ومسميات املشاعر)تحت/ فوق(واأللوان، والعالقات املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

ويتم  سوف نرى صورة ثانية للنحلتني، ونعرف ماذا يحدث فيها،: طفالتقول املعلمة لأل 

 والصورة  حولها، وتشجيعهم عىل املقارنة بني هذه الصورةطفالعرض الصورة التالية ومناقشة األ

ما الذي أىت بالفراشة؟ :طفالالسابقة، واقرتاح اسم جديد للصورة الثانية، ثم يتم سؤال األ

اكرب  عىل توليد طفالويتم تشجيع األ. وماذا ستقول الفراشة للنحلتني؟ وماذا سيقوالن لها؟

 .عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقد

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 هل هناك أشياء ناقصة يف هذه ( حول ما الذي ينقص هذه الصورة؟ طفالتتم مناقشة األ

 .ية املتنوعةبتكار عىل توليد أكرب عدد من االستجابات االطفالويتم تشجيع األ). الصورة؟

 ن كل طفل القيام بتلوين الصورة وعمل اإلضافات التي يراها بها لتصبح معربة يطلب م

وذلك يف  الصورة،/عن فكرته الخاصة فيام يحدث بني الفراشة والنحلتني يف هذا املشهد

كاأللوان والقص ( ، وباستخدام الخامات واألدوات التي يختارها)6( ورقة العمل رقم

 ). ركن الفنونواللصق وبواقي الخامات املتاحة يف
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  القراءة التقوميية 5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن :  تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 والطريقة لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها 

 .التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 النشاط التاسع

 

   أضف أشياء للصورة لتعرب عن فكرتك:عنوان النشاط

 دقيقة) 60(: زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 يماملفاه 

  االتجاهات-)خلف/أمام(مفاهيم مرتبطة بالعالقات املكانية  - بنت -  ولد– وردة -شجرة

 ). 10-1(األعداد من – األلوان -)صغري/كبري( الحجم -) يسار/ميني(

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق( بالعضالت الدقيقة مهارات حركية مرتبطة

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .يقوم بعمل إضافات يف الصورة املعطاة له، لتصبح معربة عن فكرة جديدة −1

 .ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية −2

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورة −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا CDقرص مدمج −1  .للصور املستخدمة يف النشاط ً

 .جهاز كمبيوتر −2
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 ).7(ة العمل رقم نسخة من ورق) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 .أزرار- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ

 .مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

م شاهد الشجرة؟، وأين شاهدها؟، وماذا يعرف عنها؟، من منك: طفاليتم سؤال األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة إلحدى األشجار: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاللية، وتشجيع األيتم عرض الصورة التا 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالاأل

/ أمام( الشجرة، الورد، والحجم، واألعداد، والعالقات املكانية: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). خلف
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 ليدية التنبؤية للصورالقراءة التو 3-

 عىل وصفها، ومحاولة التنبؤ مبا يريد أن يفعله طفالعرض الصورة التالية وتشجيع األ 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو طفالالطفالن، مع تشجيع األ

نقد، ثم توضيح أن هذين الطفلني أرادا أن يقوما بعمل أشياء جديدة يف هذه الصورة 

 .حيث ميكن إعطائها اسم جديدب

 

 

 فيها، عرض الصورة التالية، وتوضيح أنها الصورة األوىل بعد أن قام الطفالن بعمل بعض األشياء 

وسؤالهم عن الذي متت إضافته، ء وتشجيعهم عىل املقارنة بني الصورتني ومعرفة اليش

 الطفل املقص ستخدماء األلوان التي استخدامها من األلوان املوجودة خلفهم، ويف أي يش

 .وكيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل الفكرة التي تعرب عنها الصورة املوجود يف يده
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 ية للصوربتكار القراءة التوليدية اال 4-

 إذا أعطيتم صورة مثل األوىل، فام هي األشياء التي ميكن أن ترسمها أو تلصقها: طفاليقال لأل 

 عىل توليد أكرب عدد من طفالتم تشجيع األبحيث ميكن أن نسمى الصورة باسم جديد وي

 .ية املتنوعةبتكاراالستجابات اال

 متثل الصورة األوىل غري امللونة، ويطلب منه القيام ) 7( يعطى كل طفل ورقة عمل رقم

بعمل أشياء يف هذه الصورة لتصبح معربة عن فكرة خاصة به، باستخدام أدوات وخامات 

 .واقي الخامات املتاحة يف ركن الفنونمتنوعة كاأللوان والقص واللصق وب

  القراءة التقوميية  5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها، وإعطاء اسم لها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن :  تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 والطريقة واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،الفكرة أكرث، 

 .التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 أضف أشياء للصورة للتعبري عن فكرتك : (7)ورقة عمل رقم 
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 النشاط العارش

 

 كيف كان شكل الصورة؟ :عنوان النشاط

 دقيقة) 60(:  النشاطزمن

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

 -  واألعداد- الحجم - مزرعة الدجاج -  الرياح-  الشجرة-  البيض- الكتاكيت- الدجاج

 ). دهشة(  املشاعر ومسميات بعض-)تحت/خلف، فوق/ أمام( والعالقات املكانية - واأللوان

 املهارات 

اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية، ( مهارات وجدانية -لتفكري التوليدي البرصيمهارات ا

 -)مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثة

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

االتجاه نحو القيادة، االتجاه نحو االهتامم -االتجاه نحو الثقة بالنفس- ملثابرةاالتجاه نحو ا

 .باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :ً نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أنيف 

يصمم صورة تعرب عن توقعاته فيام يتعلق بشكل إحدى الصور، قبل حدوث يشء ما،  −1

 . زمالئهباالشرتاك مع مجموعة صغرية من

يصف الجزء الذي قام بتصميمه يف الصورة، بشكل فردي داخل املجموعة، من  −2

أسامء الطيور املتضمنة، وعددها، والحجم، والعالقات املكانية، والفكرة الرئيسة :حيث

 .الذي يعرب عنها الجزء املصمم
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 .يبدى رأيه يف جزء الصورة الذي قام بتصميمه −3

 .تصميم جزء من الصورةيعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف  −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CDقرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2

 يةبتكارمجموعات من القصاصات امللونة وغري امللونة، واملوضحة يف مرحلة القراءة اال) 5( −3

 . للصور

 .مس30 × سم30لوحات صغرية من ورق الكانسون األبيض، مقاس ) 5( −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −5

 .خيوط صوف- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 . مادة الصقة- أقالم األلوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

شاهد مزرعة دجاج؟، وأين شاهدها؟، وماذا شاهد من منكم : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل طفالفيها؟، وما يعرف عنها؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ

واآلن سوف نرى صورة : استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . إلحدى مزارع الدجاج، ونرى ماذا يحدث فيها

  ية للصورستنتاجيدية االالقراءة التول 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

 الفكرة الرئيسة التي تعرب استنتاج سبب حدوث ما نراه يف الصورة، واستنتاج عىل طفالاأل

ك؟، مع عنوان للصورة مع التربير، والتنبؤ مباذا سيحدث بعد ذل/عنها الصورة، واقرتاح اسم

الدجاج، الكتاكيت، البيض، الشجرة، والحجم، واألعداد، واأللوان، : التأكيد عىل مفاهيم

 ). دهشة(، ومسميات املشاعر)تحت/خلف، فوق/ أمام(والعالقات املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور  3-

 ماذا يحدث سوف نرى صورة ثانية ملزرعة الدجاج، ونعرف: طفالتقول املعلمة لأل  

 حولها، واقرتاح اسم لها، وسؤالهم أي طفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية، ومناقشة األ

الصورتني حدثت قبل األخرى؟ وتشجيعهم عىل الربط بني الصورتني، ووصف ما أحدثته 

الرياح من تأثريات من خالل املقارنة بني الصورتني؟، وسؤالهم عن توقعاتهم حول شكل 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، طفال هبوب الرياح، ويتم تشجيع األاملزرعة قبل

 .دون تقييم أو نقد
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

 أحد الرسامني أن يرسم صورة لهذه املزرعة الجميلة قبل أن  أراد: طفالتقول املعلمة لأل

 ويتم عرض الصور التالية ومناقشة. يف ذلك ؟تفعل الرياح بها ذلك؟ فهل ميكننا أن نساعده

 حولها، وتوضيح أننا ميكننا استخدام كل أو بعض هذه الصور يف تصميم صورة طفالاأل

    . املزرعة الجميلة قبل هبوب الرياح
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 بكل مجموعة عن طفال مجموعات عمل صغرية، ال يزيد عدد األإىل طفاليتم تقسيم األ 

 كل مجموعة القيام بتصميم صورة أطفالويطلب من . قائد، ولكل مجموعةأطفال) 6(

 املعطاة لهم، وباالستعانة بقصاصات الصور املعطاة لهم املزرعة، يف لوحة ورق الكانسون

، مع إمكانية رسم أو إضافة األشياء األخرى التي يرونها )ملونة أو غري ملونة ميكن تلوينها(

 م ما يختارونه من خامات وأدوات متنوعةرضورية للتعبري عن صورة املزرعة، باستخدا

، وبحيث يقوم كل )كاأللوان والقص واللصق وبواقي الخامات املتاحة يف ركن الفنون(

 .طفل يف املجموعة بتصميم جزء من الصورة

  يتم توزيع مجموعة من القصاصات امللونة، ومجموعة من القصاصات غري امللونة التي

ًمن ورق الكانسون األبيض، وصندوقا للخامات عىل كل متثل طيور مزرعة الدجاج، ولوحة 

 .مجموعة

  القراءة التقوميية  5-

 ويقوم كل طفل يف طفالتقوم كل مجموعة بعرض الصورة التي قامت بتصميمها عىل األ ،

 .  الجزء الذي قام بتصميمه يف اللوحةإىلاملجموعة باإلشارة 

 أسامء :صورة ، ووصفه من حيثيقوم كل طفل بعرض الجزء الذي قام بتصميمه يف ال

الطيور املتضمنة، وعددها، والحجم، والعالقات املكانية، مع توضيح الفكرة الرئيسة الذي 

 .يعرب عنها الجزء املصمم

 التفاصيل التي: تتم مناقشة كل طفل حول الجزء الذي قام بتصميمه يف الصورة، من حيث 

حذفها واألشياء التي ميكن إضافتها أو  قام بإضافتها للتعبري عن فكرة الصورة بشكل أفضل،

 إذا ما والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

 .طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 النشاط الحادي عرش

 

  حول الصور الغريبة لصور منطقية:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفواالتجاهات املتضمنة املفاهيم واملهارات 

 املفاهيم 

-لعبة الشطرنج- القراءة - البيض- الخروف - السلحفاة- األرنب -العصفور - الببغاء

 ).يسار/ ميني( االتجاهات- األلوان-)10-1( األعداد من

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية-مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

لتصبح معربة عن أشياء منطقية، يقوم بإعادة تصميم صورة تحتوى عىل أشياء غريبة،  −1

 . باستخدام خامات متنوعة

 . ًيصف الصورة التي قام بإعادة تصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية −2

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بإعادة تصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف إعادة تصميم الصورة −4

 املواد واألدوات

ًضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاطيتضمن عر CD قرص مدمج −1 ً. 
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 .جهاز كمبيوتر −2

) 6(سم، تتضمن كل مجموعة15 × سم15مجموعات من البطاقات امللونة مقاس ) 5( −3

 .. بطاقات لصور بها أشياء غريبة

 . سم15 × سم15بطاقة من ورق الكانسون األبيض) 30( −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −5

قصاصات -خيوط صوف -  ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 .ملونة متثل صور مختلفة

 . مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ:  أدوات-ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

ماذا يعرف عنه؟، من منكم شاهد الببغاء؟، وأين شاهده؟، و: طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة لببغاء، ونرى من معه: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

فها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد  عىل وصطفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

 الفكرة الرئيسة التي تعرب استنتاج ما يقوله الببغاء الذي يفتح منقاره، واستنتاج عىل طفالاأل

 الببغاء، والشطرنج،: عنها الصورة، وتحديد اليشء الغريب يف هذه الصورة، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ).يسار/ ميني(واألعداد، واأللوان، واالتجاهات
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية ألحد الطيور، ونعرف ماذا يحدث طفالتقول املعلمة لأل 

 حولها، وتشجيعهم عىل تحديد اليشء طفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

ف سيكون شكل الغريب يف هذه الصورة، والتنبؤ مبا ميكن حدوثه إذا حدث ذلك بالفعل، وكي

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم طفالالصورة حينئذ، ويتم تشجيع األ

 .أو نقد

 

 

 

 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 غري /ًيتم عرض البطاقات األربعة التالية، وتوضيح أن هذه الصور أيضا بها أشياء غريبة

ثم يتم سؤال .  يف هذه الصور حتى ال تكون غريبةنعدل/حقيقة، وأننا نريد أن نغري

ويتم . ما الطريقة أو الطرق التي ميكن أن نستخدمها يف تعديل هذه الصور؟: طفالاأل

 .ية املتنوعةبتكار عىل توليد أكرب عدد من االستجابات االطفالتشجيع األ

 ويطلب)ختيارأو يرتك للطفل حرية اال( يتم توزيع إحدى الصور الغريبة الستة عىل طفل ، 

من كل طفل القيام بتعديل هذه الصور لتصبح صورة غري غريبة، وذلك بالطريقة التي 

 لصق صور عىل األجزاء الغريبة، أو بقص أجزاء من الصورة :عىل سبيل املثال( يفضلها
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باستخدام خامات وأدوات ) وإعادة لصقها يف بطاقة بيضاء وعمل اإلضافات الالزمة

 . والقص واللصق وبواقي الخامات املتاحة يف ركن الفنونمتنوعة كاأللوان

  القراءة التقوميية  5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتعديلها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

 والطريقة األشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،الفكرة أكرث، و

 .التي ميكن أن يقوم بها بتعديل هذه الصورة، إذا ما طلب منه تعديلها مرة ثانية
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 النشاط الثاين عرش

 

 ؟...إىلماذا يحدث لو تغري لون الصورة  :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفهارات واالتجاهات املتضمنة املفاهيم وامل

 املفاهيم 

، والورد، والحجم، واألعداد، )جذر، ساق، أوراق، مثار( املوز كأحد الفاكهة، أجزاء الشجرة

 ). سعادة /فرح( ، ومسميات بعض املشاعر)تحت/ فوق( واأللوان، والعالقات املكانية

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية(جدانيةمهارات و - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 صورة تعرب عن توقعاته مبا ميكن حدوثه يف ضوء تغري لون أحد محتويات الصورة يصمم −1

 .املعطاة له 

ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية، ومقرتحا اسام  −2 ً ً

 أسامء لها/

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقه تصميمه للصورة −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CDقرص مدمج −1 ً. 



 101أنشطة قامئة عىل قراءة الصور لتنمية مهارات التفكري : الفصل الثاين

 

 

 .جهاز كمبيوتر −2

 ).8(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 .خيوط صوف -  ورق كوريشة-  بعض الحبوب - ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . أقالم األلوان، مادة الصقة-طفالغرية تناسب األمقصات ص: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

من منكم شاهد شجرة املوز؟، وأين شاهدها؟، وماذا يعرف : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم طفالعنها؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ

واآلن سوف نرى صورة ألحد أشجار املوز، : ه من خالل هذه اإلجابات، ثم تقولالتوصل إلي

 . ونرى ماذا بها

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

ة التي تعرب عنها الصورة،  سبب سعادة شجرة املوز، والفكرة الرئيساستنتاج عىل طفالاأل

املوز كأحد الفاكهة، أجزاء : عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم/واقرتاح اسم

 ، والورد، والحجم، واألعداد، واأللوان، والعالقات املكانية)جذر، ساق، أوراق، مثار(الشجرة

 ). سعادة/فرح(، ومسميات املشاعر)تحت/ فوق(
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 ءة التوليدية التنبؤية للصورالقرا 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية لشجرة املوز، ونرى ماذا يحدث فيها، طفالتقول املعلمة لأل 

 حولها، وتشجيهم عىل التنبؤ مبا سوف يفعله طفالويتم عرض الصورة التالية، ومناقشة األ

 . دون تقييم أو نقد عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم،طفالالغراب، ويتم تشجيع األ
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال 4-

 العالقة استنتاج عىل وصفها، واقرتاح اسم لها، وطفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

بينها وبني ما حدث يف الصورة السابقة، ثم توضيح أن شجرة املوز أرادت أن تجرب تغيري 

غراب مساعدتها، فاختار أن يدهنها باللون األسود، ثم لونها الذي ملت منه، وطلبت من ال

 اللون إىل عىل التنبؤ مبا سيتم حدوثه لشجرة املوز، بعد أن تغري لونها طفاليتم تشجيع األ

 .ية املتنوعةبتكاراألسود، وتوليد أكرب عدد من االستجابات اال

 

 

 

 ع حدوثه لشجرة يطلب من كل طفل القيام بتصميم صورة تعرب عن أفكاره فيام يتوق

، وباستخدام خامات وأدوات متنوعة، كاأللوان )8( املوز السوداء، يف ورقة العمل رقم

 .والقص واللصق وبواقي الخامات املتاحة يف ركن الفنون

  القراءة التقوميية 5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .أسامء لها/قرتاح اسمتعرب عنها، وا

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تتم مناقشة الطفل حول الصورة من حيث

والطريقة  الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

 .التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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أكمل الصورة لتعرب عام تتوقع حدوثه لشجرة املوز بعد تحول لونها إىل : (8)ورقة عمل رقم 

 .األسود
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 النشاط الثالث عرش

 

 ملصق صغري عن النظافة الشخصية/صمم بوسرت :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

 أدوات النظافة الشخصية - أهمية النظافة الشخصية -  النظافة الشخصية- الطعامآداب 

 ) يسار/ميني(االتجاهات - األلوان – مخاطر اإلفراط يف تناول الحلوى -

 املهارات 

 - )اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(ضالت الدقيقة مهارات حركية مرتبطة بالع

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 يصمم ملصق صغري عن النظافة الشخصية، باستخدام مجموعة من الصور املعطاة له، −1

 . جانب إضافاته الشخصيةإىل

 .ًيصف امللصق الذي قام بتصميمه بجمل بسيطة، موضحا إضافاته الشخصية −2

 .يبدى رأيه يف امللصق الذي قام بتصميمه −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم امللصق −4

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CDقرص مدمج −1 ً. 
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 .بيوترجهاز كم −2

 .ية للصوربتكارمجموعة من القصاصات امللونة، املوضحة يف جزء القراءة اال) 30( −3

 ).9(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −5

 .خيوط صوف- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . مادة الصقة- أقالم ألوان-فالطمقصات صغرية تناسب األ: أدوات -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

من منكم يحب الحلوى؟، وما هي أكرث أنواع الحلوى التي : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم طفالتحبونها؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ

 وأسمه طفالواآلن سوف نرى صورة ألحد األ: اإلجابات، ثم تقولالتوصل إليه من خالل هذه 

 . ً، وهو يتناول أحد الحلوى التي يحبها كثريا منكم"سكر"

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

 الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح استنتاج عىل تقييم سلوك الطفل، وطفالاأل

آداب الطعام، النظافة، مخاطر : عنوان للصورة مع التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم/اسم

 ). يسار/ميني(اإلفراط يف تناول الحلوى ، واأللوان، واالتجاهات
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

، قد نام مبارشة بعد تناوله الشيكوالتة، ورأى أثناء "سكر" أن طفالألتقول املعلمة ل 

 حولها، مع الرتكيز عىل طفالنومه الصورة التي أمامنا، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

أدوات العناية بنظافة األسنان، مخاطر عدم االهتامم بنظافة األسنان، األشياء األخرى :مفاهيم

 وتشجيعهم عىل اقرتاح اسم لهذه - جانب األسنانإىل- عليها نظيفةالتي يجب أن نحافظ

ما الذي ميكن أن تقوله هذه السنة لسكر إذا تكلمت؟ وماذا :طفالالصورة، ثم يتم سؤال األ

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، طفالويتم تشجيع األ .ميكن أن يحدث بعد ذلك؟

 .دون تقييم أو نقد
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 ية للصوربتكارراءة التوليدية االالق  4-

 عندما استيقظ سكر من نومه، أخذ يفكر فيام قالته له السنة، وعرف خطأه:طفاليقال لأل 

، وقرر أن يهتم بنظافته، )أسنانه، وجسمه، ومالبسه :عدم اهتاممه بنظافته الشخصية(

ليقه يف يعرف أصحابه بأهمية النظافة الشخصية من خالل عمل بوسرت صغري يتم تعوأن 

كام قام بالحصول عىل بعض صور   وقام برسم صورة السنة التي رآها يف الحلم،حجرته،

يتم عرض صور أدوات النظافة -النظافة الشخصية من االنرتنت، مبساعدة والدتهعن أدوات 

 وعندما قابل معلمته عرض عيها الفكرة، وكانت - حولهاطفال ومناقشة األالشخصية

  التي ليقوم-يتم عرض ورقة العمل- أجزاءإىلعلمة ورقة مقسمة مرسورة، وأحرضت له امل

 . بلصق الصور التي معه فيها

 وصور أدوات النظافة والسنة التي تحمل الفرشاة )9( يتم توزيع ورقة العمل رقم ،

 عىل تصميم بوسرت عن النظافة باالستعانة طفال واملعجون عىل كل طفل، وتشجيع األ
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، مع إمكانية عمل اإلضافات التي يريدونها، واالستعانة باملعلمة إذا بالصور كلها أو بعضها

 . أرادوا كتابة يشء عن النظافة

  القراءة التقوميية  5-

 قام بتصميمه، ووصفه امللصق الذي/ يقوم كل طفل بعرض البوسرت . 

 ب جانإىلاألشياء التي قام بإضافتها : امللصق من حيث/  تتم مناقشة الطفل حول البوسرت 

والطريقة  ًواألشياء التي ميكن إضافتها ليصبح معربا عن النظافة أكرث، الصور املعطاة له،

 .إذا ما طلب منه تصميمه مرة ثانية امللصق/ التي ميكن أن يقوم بتصميم هذا البوسرت
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 ملصقك الصغري عن النظافة الشخصية/ قم بلصق أجزاء بوسرتك : (9)ورقة عمل رقم 
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 ابع عرشالنشاط الر

 

  لون ورتب أجزاء الصورة بطريقتك :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

  األعداد من-)بدو، جامل، صبار، رمال، نخيل، جو حار( يةوبعض مظاهر البيئة الصحرا

 .)خلف/تحت، أمام/فوق(العالقات املكانية-)1-10(

 املهارات 

 اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية،( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثة

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 جاهاتاالت 

االتجاه نحو القيادة، االتجاه نحو  - االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة

 .االهتامم باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

يصمم صورة تعرب عن البيئة الصحراوية، عن طريق تلوين مجموعة من الصور املعطاة،  −1

 .رتيبها بشكل معني، باالشرتاك مع مجموعة صغرية من زمالئهوت

 .عناوين متعددة للصورة الجامعية/يقرتح أسامء −2

 يصف الجزء الذي قام بتصميمه يف الصورة، بشكل فردي داخل املجموعة بجمل بسيطة، −3

محتويات هذا الجزء، وعددها، والعالقات املكانية، واأللوان والخامات : من حيث

  .الفكرة الرئيسة الذي يعرب عنها الجزء املصممو املستخدمة،
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 .يبدى رأيه يف جزء الصورة الذي قام بتصميمه −4

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم جزء من الصورة −5

 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CD قرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2

سم، وتتضمن مشاهد من 15 × سم15 امللونة، مقاسمجموعات من القصاصات غري) 5( −3

 . ية للصوربتكارالصحراء، واملوضحة يف مرحلة القراءة اال

 .سم30 × سم30لوحات صغرية من ورق الكانسون األبيض، مقاس ) 5( −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −5

 .خيوط صوف- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . مادة الصقة- أقالم األلوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

 من منكم شاهد الصحراء؟، وأين شاهدها؟، وماذا يعرف عنها؟،: طفالتسأل املعلمة األ 

 استخالص ما تم التوصل إليه  وتعلق عليها، وتشجعهم عىلطفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

جزء من صورة عن الصحراء، ونرى ماذا  واآلن سوف نرى: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . فيها

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع /رئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسم الفكرة الاستنتاج عىل طفالاأل

، واألعداد، والعالقات )سفينة الصحراء(البدو، الجمل: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ).تحت/فوق(املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

اء، ونعرف ماذا يحدث  أننا سوف نرى جزء آخر من صورة الصحرطفالتقول املعلمة لأل  

 حولها، وتشجيعهم عىل املقارنة بني شكل طفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

الجمل يف هذه الصورة والصورة السابقة، واقرتاح اسم للصورة الثانية، ثم يتم سؤال 

يكون ملاذا حدث ما نراه يف هذه الصورة؟ وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك ، وكيف س:طفالاأل

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات طفالويتم تشجيع األ شكل الصورة إذا حدث ذلك؟

 . إلجابتهم، دون تقييم أو نقد



 114 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 

 

 ية للصوربتكار القراءة التوليدية اال 4-

 يتم عرض باقي الصور املوجودة-أجزاء أخرى من صورة الصحراء ) 3(لدينا : طفاليقال لأل 

وأننا نريد أن نستخدمها مع الجزأين -مشاهد من الصحراء يف صور القصاصات التي متثل 

ويتم تشجيع . السابقني، لتكوين صورة كبرية عن الصحراء، فامذا نحتاج لعمل ذلك؟

  . عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقدطفالاأل

 ولكل مجموعة ، أطفال )5(بكل مجموعة   مجموعات عمل صغريةإىل طفاليتم تقسيم األ

ولصقها  قائد، ويتم توضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعة وهي تلوين الصور الخمسة

ًمعا يف لوحة، بالشكل الذي يريدونه، لتكوين صورة عن الصحراء، وبحيث يقوم كل طفل 

 .يف املجموعة بتلوين أحد األجزاء، مع إمكانية رسم أو إضافة أية تفاصيل أخرى يريدها 

 ولوحة من ورق  مجموعة من القصاصات التي متثل مشاهد من الصحراء،توزيع  يتم

 .ًالكانسون األبيض، وصندوقا للخامات عىل كل مجموعة
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 صور القصاصات التي متثل مشاهد من الصحراء
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   القراءة التقوميية  5-

  تقوم كل مجموعة بعرض الصورة الجامعية التي قامت بتصميمها، ويقوم كل طفل يف

  املجموعةأطفال الجزء الذي قام بتصميمه يف اللوحة، ويتم تشجيع إىلموعة باإلشارة املج

  .عناوين متعددة لهذه الصورة/عىل إعطاء أسامء

 الجزء الذي قام بتلوينه من حيث/تتم مناقشة كل طفل يف املجموعة حول الصورة: 

ات املستخدمة، مع محتويات هذا الجزء، وعددها، والعالقات املكانية، واأللوان والخام

 .توضيح الفكرة الرئيسة الذي يعرب عنها الجزء املصمم

 التفاصيل : تتم مناقشة كل طفل حول الجزء الذي قام بتصميمه يف الصورة، من حيث

واألشياء التي ميكن إضافتها أو  التي قام بإضافتها للتعبري عن فكرة الصورة بشكل أفضل،

والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة،  حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

 .إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 النشاط الخامس عرش

 

 صمم صورة بالونك املفضلة :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

/ فوق( العالقات املكانية - األلوان - األعداد - قيمة العمل -  اإلضافة والحذف- بيع والرشاءال

 ).فرح(بعض مسميات املشاعر - )تحت

 املهارات 

 اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية،( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثة

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

االتجـاه نحـو القيـادة، االتجـاه نحـو -االتجـاه نحـو الثقـة بـالنفس - االتجاه نحو املثـابرة

 .االهتامم باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :عىل أنًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا  

 .صور لبالونات مختلفة األشكال، باالشرتاك مع مجموعة صغرية من زمالئه) 5( يصمم −1

البالون التي قام بتصميمها بشكل فردي داخل املجموعة، بجمل بسيطة،  يصف صورة −2

 . ًموضحا الشكل الذي تشري إليه، واأللوان، والخامات املستخدمة

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .طى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورةيع −4
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 املواد واألدوات

 .قرص مدمج يتضمن الصور املستخدمة يف النشاط −1

 .جهاز كمبيوتر −2

 ).10(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

نسخة من القصاصة التي متثل صورة بالون غري ملون، واملوضحة يف مرحلة القراءة ) 30( −4

 . ية للصوربتكاراال

 :ق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىلصنادي) 5( −5

 .رشائط ملونة رفيعة -  ورق كوريشة-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 . مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

لونات؟ وما ألوان البالونات التي من منكم يحب اللعب بالبا: طفالتسأل املعلمة األ 

 طفاليشرتى تلك البالونات؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ/يفضلها؟، ومن أين يحصل عىل 

وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، ثم 

 . واآلن سوف نرى ألحد بائعي البالونات، ونرى من معه: تقول

  ية للصورستنتاجلتوليدية االالقراءة ا 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالاأل

ة العمل، واألعداد، البيع والرشاء، واإلضافة والحذف، وقيم: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). فرح(، ومسميات املشاعر)تحت/ فوق(واأللوان، والعالقات املكانية
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   القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية للطفل بائع البالونات، ونعرف ماذا طفالتقول املعلمة لأل 

 حولها، واقرتاح اسم لها، ثم يتم الطفيحدث فيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

ويتم تشجيع .مباذا يفكر الطفل الذي ميسك بالنبلة؟ وماذا ميكن أن يفعل؟:طفالسؤال األ

 . عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقدطفالاأل
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

 عىل وصفها، والربط بينها وبني ما حدث يف طفالجيع األيتم عرض البطاقة التالية، وتش 

الطفل الشقي املمسك بالنبلة استخدم النبلة يف قذف بالونات الطفل (الصورة السابقة

بشكل يتم فيه الرتكيز   حول سلوك الطفل الشقي،طفال، ومناقشة األ)وتسبب بانفجارها

بأشياء تؤذي اآلخرين، ويتم ًعىل احرتام عمل اآلخرين مهام كان بسيطا، وعدم اللعب 

كيف : طفالنصيحة للطفل الشقي، ثم يتم سؤال األ/ عىل توجيه كلمةطفالتشجيع األ

 عىل توليد أكرب عدد من طفالويتم تشجيع األ. ميكننا أن نساعد الطفل بائع البالونات؟

 .ية املتنوعةبتكاراالستجابات اال
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 صورة األوىل وهو يحمل البالونة التي  أن الطفل الذي شاهدناه يف الطفاليوضح لأل

، قد رأى ما حدث للطفل بائع البالونات، وفكر يف "رشيف"ًاشرتاها مبتسام وأسمه 

، طفالمساعدته طريق إحضار بعض البالونات، وتزيينها بأشكال متنوعة يحبها األ

ورقة وأنه سيقوم بعمل هذه األشكال يف  وإعطاؤها للطفل بائع البالونات ليقوم ببيعها،

 ).10(أوالً، ويتم عرض ورقة العمل رقم 

 بكل مجموعة عن طفال مجموعات عمل صغرية ، ال يزيد عدد األإىل طفاليتم تقسيم األ 

، ولكل مجموعة قائد، وتوضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعة وهي أطفال )5(

املعطاة تصميم خمسة من صور بالوناتهم املفضلة يف قصاصات البالونات غري امللونة :

لهم، ثم لصقها يف أماكن صور البالونات غري امللونة يف ورقة العمل املعطاة لهم، بحيث 

يقوم كل طفل يف املجموعة بتصميم صورة إحدى البالونات، وذلك بطريقة مختلفة عام 

قام بها زمالؤه يف املجموعة، باستخدام الخامات واألدوات التي يفضلها، وبواقي الخامات 

 . ركن الفنوناملتاحة يف
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  قصاصات من ورق الكانسون متثل صورة بالون غري ملون، وورقة العمل رقم ) 5(توزيع

 .، وصندوق للخامات واألدوات عىل كل مجموعة)10(

 

 صورة قصاصة ورق الكانسون التي متثل البالون غري امللون
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 الصف صورة بالونك املفضل بعد تزيينه: (10)رقة عمل رقم و
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  قراءة التقومييةال 5-

 ويقوم طفالتقوم كل مجموعة بعرض لوحة البالونات التي قامت بعملها عىل باقي األ ،

 صورة البالون التي قام بتصميمها، ووصفها، من إىلكل طفل يف املجموعة باإلشارة 

 . الشكل الذي تشري إليه، األلوان، والخامات املستخدمة:حيث

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب : ن من حيثتتم مناقشة الطفل حول صورة البالو

عن الشكل الذي ميثله البالون أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة 

عن هذا الشكل أكرث، والطريقة التي ميكن أن يقوم بها بتصميم صورة هذا البالون، إذا ما 

 .طلب منه تصميمها مرة ثانية
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 عرشالنشاط السادس 

 

 صمم صورة كخلفية لشاشة الكمبيوتر:عنوان النشاط

 دقيقة) 60(: زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم 

 األلوان-فريوس الكمبيوتر–) الفارة، لوحة املفاتيح/الشاشة، املاوس( بعض أجزاء الكمبيوتر

 )فرح، حرية(بعض مسميات املشاعر -

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ً يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أنيف نهاية النشاط؛ 

 .يصمم صورة تصلح خلفية لشاشة الكمبيوتر، باستخدام خامات متنوعة −1

 .ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، موضحا فكرتها األساسية −2

 .يبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورة −4

 دواتاملواد واأل

 .قرص مدمج يتضمن الصور املستخدمة يف النشاط −1

 .جهاز كمبيوتر −2

 ).11(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3
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 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

-أزرار، -خيوط صوف - ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 .قصاصات ملونة متثل صور مختلفة

 . أقالم األلوان، مادة الصقة-طفالات صغرية تناسب األمقص:  أدوات-ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

من منكم لديه كمبيوتر؟، وفيام يستخدمه؟، وما هي أجزاؤه ؟، : طفالتسأل املعلمة األ 

ليه  وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إطفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

واآلن سوف نرى صورة ألحد أجهزة الكمبيوتر، ونرى ماذا : من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 . فيها

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع / الصورة، واقرتاح اسم الفكرة الرئيسة التي تعرب عنهااستنتاج عىل طفالاأل

الفارة، لوحة /الشاشة، املاوس( بعض أجزاء الكمبيوتر: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). فرح(، واأللوان، ومسميات املشاعر) املفاتيح
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور  3-

ا الكمبيوتر، ونعرف ماذا يحدث  أننا سوف نرى صورة ثانية لهذطفالتقول املعلمة لأل 

 حولها، وتشجيعهم عىل املقارنة بني هذه طفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

الصورة والصورة السابقة، واقرتاح اسم جديد للصورة الثانية، والتنبؤ بأسباب حدوث ذلك؟ 

نقطاع الكهرباء  له بطريقة خاطئة ، بسبب اطفالبسبب فريوس؟ بسبب استخدام أحد األ(

 .....).فجأة
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 ية للصوربتكار القراءة التوليدية اال 4-

 عىل وصفها، واملقارنة بينها وبني الصورة طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

ثم توضيح أنها صورة  السابقة، ومحاولة تفسري املوقف من خالل الربط بني الصور الثالث،

الذي شاهدناه، وأنه فكر يف طريقة ملساعدته، ونصحه بأن لكمبيوتر صديق للكمبيوتر 

 هل طفاليطلب من يساعده يف رسم صورة تصلح خلفية لشاشة الكمبيوتر، ويقال لأل

 ميكننا مساعدته يف ذلك؟
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  رسم أو تصميم صورة : ، وتوضيح املهمة املطلوبة وهي)11(يتم توزيع ورقة العمل رقم

 يف ورقة العمل املرفقة، وباستخدام ما يختاره من تصلح خلفية لشاشة الكمبيوتر،

الخامات واألدوات األخرى كاأللوان والقص واللصق وبواقي الخامات املتاحة يف ركن 

 .الفنون

  القراءة التقوميية 5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : فل حول الصورة من حيثتتم مناقشة الط

 والطريقة الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

 .التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية
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ارسم  أو استخدم صور (شاشة الكمبيوتر بطريقتك تصميم خلفية ل: (11)رقم  ورقة عمل

 )جاهزة
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 النشاط السابع عرش

 

  بكم طريقة ميكن ترتيب هذه الصور لتكوين قصة؟ :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم  

  حجرة نوم الطفل، بعض-ط يف تناول الطعامأرضار اإلفرا - أدوات الطعام -آداب الطعام

النوم بالحذاء عىل الرسير، القفز عىل (السلوكيات الخاطئة داخل حجرة نوم الطفل 

 ).يسار/ميني(  االتجاهات- األلوان-)10-1 من ( األعداد-)الرسير

 املهارات 

 سئولية،اتخاذ القرارات، الترصف مب( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)مساعدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثة

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 االهتامم االتجاه نحو القيادة، االتجاه نحو-االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة

 .باآلخرين

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

يولد بدائل ترتيبية متعددة لثالث صور، بحيث تعرب عن قصص مختلفة، باالشرتاك مع  −1

 . مجموعة صغرية من زمالئه

ًدا القصة يصف بديله الرتتيبي املصور، الذي ولده بشكل فردي داخل املجموعة، سار −2

 .ًالتي يعرب عنها، وموضحا فكرتها األساسية

 أسامء متعددة لقصته الخاصة، /يعطي عناوين  −3
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 . يتوقع نهايات متعددة لهذه القصة يف ضوء حذف أو إضافة أحد األحداث −4

 . يبدى رأيه يف بديله الرتتيبي املصور −5

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف توليد البديل الرتتيبي املصور −6

 ملواد واألدواتا

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CD قرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2

 . ية للصوربتكارمجموعة من القصاصات امللونة املوضحة يف مرحلة القراءة اال) 30( −3

 ).12(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −4

 .مادة الصقة −5

 إجراءات النشاط

 رةالتهيئة لقراءة الصو/التمهيد 1-

من منكم جلس مبفرده يف املنزل؟ وماذا فعل؟ وما الذي يجب  :طفالتسأل املعلمة األ 

 وتعلق عليها، طفالعليكم فعله عندما تكونوا وحدكم يف املنزل؟، وتستمع املعلمة إلجابات األ

واآلن سوف : وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

 .حدى الطفالت التي تجلس وحدها يف املنزل، ونرى ماذا تفعلنرى صورة إل

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 مكان باملنزل أي عىل وصفها، وتحديد يف طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

قامت الطفلة بفعل ذلك، وتقييم السلوك الذي تقوم به الطفلة، ثم يتم طرح أسئلة تساعد 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل فالطاأل

أدوات الطعام، اإلفراط يف تناول الطعام،  آداب الطعام،: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). يسار/ميني(واألعداد، واأللوان، واالتجاهات
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية للطفلة الصغرية، ونعرف ماذا يحدث طفالل املعلمة لألتقو 

حجرة نوم : حولها، مع الرتكيز عىل مفاهيمطفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

النوم بالحذاء عىل الرسير، القفز عىل (الطفل، والسلوكيات الخاطئة للطفلة داخل الحجرة

هل ما نراه يف هذه الصورة حدث بسبب ما رأيناه يف الصورة :طفالال األالرسير، ثم يتم سؤ

السابقة؟، وملاذا؟، وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟، وكيف سيكون شكل الصورة إذا حدث 

 . عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقدطفالويتم تشجيع األ.ذلك؟
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

  يتم عرض البطاقات الثالث التالية، وتوضيح أن هذه الصور الثالث توضح أشياء فعلتها

الطفلة أثناء وجودها مبفردها ولكن هذه الصور غري مرتبة، ونحتاج ترتيبها لنعرف قصة 

بكم طريقة ميكننا ترتيب هذه الصور : طفالما فعلته هذه الطفلة، ثم يتم سؤال األ

 . ة؟لتكوين قص
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 بكل مجموعة عن طفال مجموعات عمل صغرية، ال يزيد عدد األإىل طفاليتم تقسيم األ 

بطرق  وهي ترتيب الصور الثالثة،: ، وتوضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعةأطفال )6(

، بحيث يقوم كل طفل يف املجموعة برتتيب الصور عن )بعدد أفراد املجموعة( مختلفة

 ورقة العمل املعطاة له لتكوين قصة متسلسلة، وذلك بطريقة مختلفة طريق لصقها يف

 عام يقوم به زمالؤه يف نفس املجموعة 

  ومجموعات صور األحداث الثالثة، ومادة الصقة، )12(توزيع نسخ من ورقة عمل رقم ،

 .بعدد املشاركني يف املجموعة

  القراءة التقوميية  5-

 تيبية، موضحني أوجه االختالف بني كل بديل وآخرتقوم كل مجموعة بعرض بدائلهم الرت. 

 ًيقوم كل طفل يف املجموعة بعرض بديله الرتتيبي الخاص، ورسد قصته وفقا ذلك . 

 أسامء متعددة لقصته الخاصة، وتوقع /تشجع الطفل عىل إعطاء عناوين  يتم طرح أسئلة

 . نهايات متعددة لهذه القصة يف ضوء حذف أو إضافة أحد األحداث

 من حيث الفكرة األساسية التي تعرب عنها القصة: تم مناقشة الطفل حول بديله الرتتيبيت 

 ، والصور التي كان ميكن إضافتها لتصبح )ماذا تريد أن تعرفنا من خالل قصتك هذه؟(
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والطريقة التي ميكن أن يقوم بها برتتيب هذه الصور، إذا ما طلب  ًالقصة أكرث وضوحا،

 .نية، وكيف ستكون القصة يف هذه الحالةمنه ترتيبها مرة ثا

 

الصق الصور الثالث يف املستطيالت ، وبالرتتيب الذي يعرب عن تسلسل : (12)ورقة عمل رقم 

 أحداث قصتك
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 النشاط الثامن عرش

 

  ما الصورة الناقصة ؟:عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 :شاط النيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم  

العالقات - األلوان -)5-1( األعداد من - الحجم- االبن- األم- األب-األرسة/ العائلة - الدب

 )فرح، غضب(مسميات املشاعر - )خلف/ أمام( املكانية

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(بطة بالعضالت الدقيقة مهارات حركية مرت

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة 

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .الثالث لقصةيصمم صورة تعرب عن توقعاته فيام يتعلق بالحدث الناقص من األحداث  −1

ًيصف الصورة التي قام بتصميمها بجمل بسيطة، ساردا القصة، وموضحا فكرتها األساسية −2 ً. 

 . يقرتح أسامء مقرتنة بصفات متعددة لشخصيات القصة، يف ضوء أفعالهم −3

 .يتوقع نهايات متعددة للقصة −4

 . أسامء متعددة القصة/يعطي عناوين  −5

 . إلكامل أحداث القصةيبدى رأيه يف الصورة التي قام بتصميمها  −6

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم الصورة −7
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 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CD قرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2

 . ية للصوربتكارمجموعة من القصاصات غري امللونة املوضحة يف مرحلة القراءة اال) 30( −3

 .سم15 × سم15كانسون األبيض، مقاس بطاقة من ورق ال) 30( −4

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −5

 .خيوط صوف- ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ  

 . مادة الصقة- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

من منكم شاهد الدب؟، وأين شاهده؟، وماذا يعرف عنه؟، : طفالأل املعلمة األتس 

 وتعلق عليها، وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة ألحد الدببة، ونرى من معه: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورتاجستنالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع / الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسماستنتاج عىل طفالاأل

، واأللوان، األرسة، األب، األم، االبن، والحجم، واألعداد/العائلة: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم

 ). فرح(، ومسميات املشاعر)خلف/ أمام( والعالقات املكانية
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

 أننا سوف نرى صورة ثانية لعائلة الدببة، ونعرف ماذا يحدث طفالتقول املعلمة لأل 

ارنة بني هذه  حولها، وتشجيعهم عىل املقطفالفيها، ويتم عرض الصورة التالية ومناقشة األ

ملاذا :طفالالصورة والصورة السابقة، واقرتاح اسم جديد للصورة الثانية، ثم يتم سؤال األ

 إىلحدث ما نراه يف هذه الصورة؟ وملاذا تغريت تعبريات وجوه عائلة الدببة من الفرح 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو طفالويتم تشجيع األ الغضب؟

 .قدن
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

  يتم عرض البطاقات الثالث التالية بالشكل املوضح، وتوضيح أن هناك صورة ضائعة يف

ما الصورة : طفالاملنتصف هي التي توضح سبب غضب عائلة الدببة، ثم يتم سؤال األ

ويتم تشجيع . ة؟التي ميكن إضافتها يف املنتصف لتوضح ما الذي أغضب عائلة الدبب

 .ية املتنوعةبتكار عىل توليد أكرب عدد من االستجابات االطفالاأل
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  ،يطلب من كل طفل القيام بتصميم صورة تعرب عن أفكاره فيام يتعلق بالصورة الناقصة

يف بطاقة ورق الكانسون املعطاة له، باستخدام قصاصات غري ملونة متثل صور الدببة 

ب بعض الخامات واألدوات األخرى كاأللوان والقص واللصق وبواقي  جانإىلالثالث، 

 .الخامات املتاحة يف ركن الفنون

 

 صور القصاصات غري امللونة التي متثل عائلة الدببة
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  القراءة التقوميية  5-

  يقوم كل طفل بعرض الصورة التي قام بتصميمها، ووصفها، وتوضيح الفكرة الرئيسة التي

 .تعرب عنها

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب عن : تم مناقشة الطفل حول الصورة من حيثت

 الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معربة عن الفكرة أكرث،

 .والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية

 ربط بني الصور الثالثة يف سياق قصة، واقرتاح أسامء متعددة يتم تشجيع الطفل عىل ال

لشخصيات القصة يف ضوء أفعالهم، وتوقع نهايات متعددة لهذه القصة، وإعطاء عناوين 

 . أسامء متعددة لهذه القصة/
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 النشاط التاسع عرش

 

  أكمل الصور الناقصة حتى تكتمل القصة :عنوان النشاط

 دقيقة) 60 (:زمن النشاط

 : النشاطيفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة املف

 املفاهيم 

 غضب،( بعض مسميات بعض املشاعر -)تحت/ فوق(  العالقات املكانية-األلوان - القط

 ).حزن

 املهارات 

 -)اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية - مهارات التفكري التوليدي البرصي

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق( الدقيقة مهارات حركية مرتبطة بالعضالت

 االتجاهات 

 .االتجاه نحو الثقة بالنفس - االتجاه نحو املثابرة

 األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أن 

 .يكمل األجزاء الناقصة يف ثالث صور معروضة عليه، لتكوين قصة مكتملة −1

صة التي أكملها، بشكل يتم فيه وصف صورة كل حدث قام بإكامله، بجمل يرسد الق −2

 . بسيطة

 .عناوين متعددة لقصته املصورة/يقرتح أسامء −3

 . يبدى رأيه يف األجزاء املصورة التي قام بتصميمها إلكامل أحداث القصة −4

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقته يف تصميم األجزاء املصورة −5

 .التي رسدها زمالؤهيذكر ما تعلمه من القصص  −6

 .عناوين متعددة لقصص زمالؤه/ يقرتح أسامء −7
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 املواد واألدوات

ًيتضمن عرضا تقدمييا للصور املستخدمة يف النشاط CD قرص مدمج −1 ً. 

 .جهاز كمبيوتر −2

 .بجزأيها) 13(نسخة من ورقة العمل رقم ) 30( −3

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 5( −4

 . ورق كوريشة-ورق قص ولصق : خامات -أ  

 . مادة الصقة-  أقالم ألوان- طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد  1-

ًمن منكم شاهد قطا؟، وأين شاهده؟، وماذا يعرف عنه؟، : طفالتسأل املعلمة األ 

 وتشجعهم عىل استخالص ما تم التوصل إليه  وتعلق عليها،طفالوتستمع املعلمة إلجابات األ

 . واآلن سوف نرى صورة ألحد القطط، ونرى ماذا يفعل: من خالل هذه اإلجابات، ثم تقول

  ية للصورستنتاجالقراءة التوليدية اال 2-

 عىل وصفها، ثم يتم طرح أسئلة تساعد طفاليتم عرض الصورة التالية، وتشجيع األ 

عنوان للصورة مع /رة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، واقرتاح اسم الفكاستنتاج عىل طفالاأل

 ). تحت/ فوق(القط، واأللوان، والعالقات املكانية: التربير، مع التأكيد عىل مفاهيم
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور  3-

ا، ويتم  أننا سوف نرى صورة ثانية للقط، ونعرف ماذا يحدث فيهطفالتقول املعلمة لأل 

 حولها، وتشجيعهم عىل املقارنة بني هذه الصورة طفالعرض الصورة التالية ومناقشة األ

ملاذا حدث ما  :طفالوالصورة السابقة، واقرتاح اسم جديد للصورة الثانية، ثم يتم سؤال األ

نراه يف هذه الصورة ؟ وماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟ وكيف سيكون شكل الصورة إذا 

 عىل توليد اكرب عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو طفاليتم تشجيع األو.حدث ذلك؟

 .نقد
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 ية للصوربتكارالقراءة التوليدية اال  4-

  وتوضيح  ،)13(يتم عرض البطاقات األربعة التي متثل الصور املوجودة بورقة عمل رقم

 اء ناقصة، علينا أن نكملها،أنها قصة ملا حدث لهذا القط، إال أن هناك ثالث أحداث بها أجز

 .حتى تكتمل القصة، ونفهم ما حدث

  بجزأيها، ويطلب من كل طفل القيام بإكامل الجزء ) 13(يتم توزيع ورقة العمل رقم

الناقص يف كل صورة، لتكوين قصة مكتملة، باستخدام الخامات واألدوات التي يفضلها، 

 . مع اختيار اسم لهذه القصة

  يةالقراءة التقومي  5-

  يقوم كل طفل بعرض القصة التي أكملها، ورسدها بشكل يتم فيه وصف صورة كل

 . األسامء املقرتحة لقصته/حدث، مع ذكر االسم

 األشياء املوجودة بها والتي : كل حدث قام بإكامله من حيث تتم مناقشة الطفل حول صورة 
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حذفها لتصبح معربة عن جعلتها تعرب عن الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو 

 تصميمها والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه الفكرة أكرث،

 .مرة ثانية

 عناوين /  عىل ذكر ما تعلموه من هذه القصة، واقرتاح أسامءطفاليتم تشجيع باقي األ

   .أخرى للقصة، بخالف ما اقرتحه زميلهم
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 صور الناقصة لتكتمل القصة أكمل ال: (13) عمل رقم ورقة

 ً)ارسم أو صمم صورا(
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 أكمل الصور الناقصة لتكتمل القصة : (13)تابع ورقة عمل رقم 

 ً)ارسم أو صمم صورا(
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 النشاط العرشون

 

  صمم سيناريو للقصة:عنوان النشاط

  دقيقة60 :زمن النشاط

  النشاطيفاملفاهيم واملهارات واالتجاهات املتضمنة 

 املفاهيم  

 - الحذف- األلوان- الحجم-5:1 األعداد من -)نرس, كتكوت, دجاجة(بعض الطيور 

 مسميات بعض املشاعر -)خلف/أمام, تحت/فوق(مفاهيم مرتبطة بالعالقات املكانية 

 ).خوف, حزن, فرح(

 املهارات  

، اتخاذ القرارات، الترصف مبسئولية( مهارات وجدانية -مهارات التفكري التوليدي البرصي

 -)عدة اآلخرين، قيادة اآلخرين، التعاون مع اآلخرين، التفاعل مع اآلخرين بدماثةمسا

 ). توافق العني واليد، التحكم العضيل الدقيق(مهارات حركية مرتبطة بالعضالت الدقيقة 

 االتجاهات 

 االتجاه نحو القيادة، االتجاه نحو االهتامم-االتجاه نحو الثقة بالنفس-االتجاه نحو املثابرة 

 .باآلخرين

 األهداف اإلجرائية 

 : نهاية النشاط؛ يتوقع أن يكون الطفل قادرا عىل أنيف 

؛ باالشرتاك مع مجموعة "الكتكوت والنرس"ًيصمم خمسة صور متثل أحداثا ناقصة بقصة  −1

 .صغرية من زمالئه

 قام بتصميمه بشكل فردي داخل املجموعة؛ موضحا الطيور الذييصف صورة الحدث  −2

 .ًومحددا العالقات املكانية, ًومقارنا أحجامها, دادهاأع, املتضمنة

 . قام برسمهالذي صورة الحدث يفيبدى رأيه  −3

 .يعطى مقرتحات لتطوير طريقه تصميمه لصورة الحدث −4
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 املواد واألدوات  

 . القصةيفشفافيتان متثالن الحدثني األساسني  −1

 .جهاز أوفرهيد بروجكتور −2

 .ورقة بيضاء −3

 .رشيط الصق −4

 .يةبتكار مجموعة قصاصات الصور امللونة، واملوضحة يف مرحلة القراءة االنسخ من) 6( −5

 بطاقة من ورق الكانسون األبيض) 30( −6

 :صناديق كرتونية متوسطة الحجم؛ يحتوى كل منها عىل) 6( −7

 . ورق كوريشة- بعض الحبوب-ورق قص ولصق: خامات -أ 

 .ة الصقة ماد- أقالم ألوان-طفالمقصات صغرية تناسب األ: أدوات  -ب

 إجراءات النشاط

 التهيئة لقراءة الصورة/التمهيد 1-

ولكن سوف تعرض كل صورة ,  بأنه ستعرض عليهم صورتني جميلتنيطفاليتم إعالم األ  

 .يوبها جزء مختف

 ية ستنتاجالقراءة التوليدية اال  2-

 مثبتة مع إخفاء الجزء املتضمن لصورة النرس بورقة بيضاء , يتم عرض الشفافية التالية

 حول الصورة املتضمنة يف الشفافية، مع الرتكيز عىل طفالومناقشة األ, برشيط الصق

 .، الحجم، األلوان، العالقات املكانية)5:1(الطيور، األعداد من : مفاهيم
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 مع إخفاء الجزء املتضمن لصورة النرس والكتكوت؛ بنفس الطريقة , عرض الشفافية التالية

 عىل إجراء مقارنة بني الصورتني؛ من حيث طفالتشجيع األ و, األوىلاملتبعة مع الشفافية

ومتييز وتفسري تعبريات وجه الدجاجة يف , )للرتكيز عىل مفهوم الحذف(أعداد الشخصيات 

 .الصورتني
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 القراءة التوليدية التنبؤية للصور 3-

  ثم , منهامعرض الشفافيتني بعد نزع الورقة البيضاء التي تغطى صورة النرس يف كل

 ضوء عرض الجزء املختفي بكل يف - الصورتنييف حول املعلومات املتضمنة طفالمناقشة األ

 . العرض األول للشفافيتنييف بنفس الطريقة املتبعة -منهام

  يتم سؤال حول توقعاتهم فيام يتعلق مبا حدث للكتكوت الصغري قبل أن يقوم النرس

 عىل توليد اكرب طفالويتم تشجيع األ د ذلك؟،وما الذي ميكن أن يحدث له بع, باختطافه

 .عدد من املربرات إلجابتهم، دون تقييم أو نقد

  القراءة التوليدية االبتكارية للصور4-

 فهل , ليس بها سوى هاتني الصورتني, إن القصة التي لدينا ناقصة:طفالتقول املعلمة لأل

 .خمس ورقات؟يف " الكتكوت والنرس"ميكن أن نفكر ونرسم قصة كاملة عن 

 بكل مجموعة عنطفالال يزيد عدد األ,  مجموعات عمل صغريةإىل طفاليتم تقسيم األ  

ولكل مجموعة قائد، وتوضيح املهمة املطلوبة من كل مجموعة؛ وهي التفكري , أطفال) 5(

) 5(صور لقصة عن الكتكوت والنرس، ثم تصميم هذه األحداث يف /خمس أحداث  ًمعا يف

 كل طفل يف املجموعة بتصميم أحد األحداث، يف بطاقة ورق ورقات، بحيث يقوم

الكانسون املعطاة له، باستخدام قصاصات الصور املعطاة للمجموعة، مع إمكانية إضافة 

 . صور أخرى، باستخدام ما هو موجود يف صندوق الخامات واألدوات/ما يريده من تفاصيل

 من ورق الكانسون األبيض، بطاقات ) 5( توزيع مجموعة من القصاصات امللونة، و

 .ًوصندوقا للخامات واألدوات عىل كل مجموعة

 القراءة التقوميية  5-

 طفالتقوم كل مجموعة بعرض القصة التي قامت بتصميم أحداثها، ورسدها عىل باقي األ . 

  مع تشجيعه ,  املجموعة وصف صورة الحدث الذي قام بتصميمهيفيطلب من كل طفل

ومقارنة األحجام، , والعالقات املكانية, واألعداد, ر املتضمنةعىل توضيح أسامء الطيو

 .وتوضيح الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة املصممة

 األشياء املوجودة بها والتي جعلتها تعرب : الحدث من حيث تتم مناقشة الطفل حول صورة 
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 ة عن الفكرة أكرث،عن الفكرة أكرث، واألشياء التي ميكن إضافتها أو حذفها لتصبح معرب

 .والطريقة التي ميكن أن يقوم بتصميم هذه الصورة، إذا ما طلب منه تصميمها مرة ثانية

  تصميم يف املجموعة عىل إعطاء مقرتحات كانت ميكن أن تسهم يفيتم تشجيع كل طفل 

 . صورة الحدث بشكل أفضل

 

 صور القصاصات التي ميكن أن يستعني بها األطفال 

 القصةيف تصميم أحدث 

 

 



 

  
 

  

 

 

  

 

 الفصل الثالث

 

 تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي 

 لدى طفل الروضة
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 الفصل الثالث 

 تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي 

 لدى طفل الروضة

 

 

 من الرضوري االهتامم بتحديد مستوى مهارات التفكري التوليدي البرصي للطفل قبل  

ًالخربات التي تستهدف تنمية هذه املهارات، حيث يعطي ذلك مؤرشا /ألنشطةوبعد تطبيق ا

عىل مدى فاعلية تلك األنشطة يف تحقيق أهدافها، ويساعد يف تحديد األنشطة الالحقة، التي 

 . تعمل عىل التغلب عىل أوجه القصور، كام تساعد عىل االرتقاء املتواصل لهذه القدرات

 لصور يف تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لطفلوميكن توظيف خربات قراءة ا 

، ) البرصيتركز عىل مهاريت االستنتاج والتنبؤ( الروضة، من خالل توفري مهام تقيمية استنتاجية

 .قامئة عىل قراءة الصور) تركز عىل مهاريت الطالقة واملرونة البرصية( وابتكارية

 التوليدي البرصي لطفل الروضة، يعتمد ًويقدم الفصل الحايل منوذجا الختبار للتفكري 

عىل هذين النوعني من املهام، وسيتم فيام ييل عرض لكراسة تعليامت االختبار، وكراسة 

 . االختبار
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 اختبار مهارات التفكري التوليدي البرصي لطفل الروضة

 )كراسة تعليامت االختبار(

 

 الهدف من االختبار

  لدىSkills Visual Generative Thinkingي البرصي قياس مهارات التفكري التوليد 

؛ من خالل قيام األطفال باإلجابة عىل ) سنوات6-5(أطفال املستوى الثاين من رياض األطفال

 .أسئلة وأداء مهام مرتبطة بصور معروضة عليهم

 : ويقصد بالتفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة

 ًار املمثلة برصيا، ووضع البدائل فيام يتعلق مبعلوماتقيام الطفل بتحديد املعلومات واألفك 

أو أفكار ذات صلة باملعلومات السابق تحديدها، وتوليد أكرب عدد من البدائل املتنوعة 

ًاملمثلة برصيا فيام يتعلق مبشكالت أو مواقف مثرية، ناتجة عن متغري أو متغريات برصية 

 . جديدة

ىل املهارات التالية؛ والتي يركز االختبار الحايل عىل ويشتمل التفكري التوليدي البرصي ع  

 : قياسها

 :مهارات توليدية برصية استكشافية، وتتضمن  :أوالً

 استنتاج املعلومات واألفكار/ قيام الطفل بتحديد: Inferring Visualاالستنتاج البرصي  −1

 . ًاملمثلة برصيا من خالل الصورة املعروضة عليه

قيام الطفل بوضع البدائل فيام يتعلق مبعلومات : Predicting Visualالتنبؤ البرصي  −2

 . أو أفكار ذات صلة باملعلومات السابق تحديدها

 :مهارات توليدية برصية ابتكارية، وتتضمن ً:ثانيا

قيام الطفل بتوليد أكرب عدد من البدائل املمثلة : Visual Fluencyالطالقة البرصية  −1

، فيام يتعلق مبشكالت أو مواقف مثرية، ناتجة )ت وأفكارمتثيالت برصية ملعلوما(ًبرصيا 

 . عن متغري أو متغريات برصية جديدة، ذات صلة بالصورة املعروضة عليه
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ًقيام الطفل بتوليد بدائل متنوعة ممثلة برصيا : Visual Flexibilityاملرونة البرصية  −2

قف مثرية، ناتجة عن ، فيام يتعلق مبشكالت أو موا)متثيالت برصية ملعلومات وأفكار(

 . متغري أو متغريات برصية جديدة، ذات صلة بالصورة املعروضة عليه

 وصف االختبار

أنشطة يتضمن /االختبار الحايل هو اختبار مواقف مصور، يتكون من خمسة مواقف  

، ومهمة استكشافية )تركز عىل مهاريت االستنتاج والتنبؤ البرصي(كل موقف مهمة استكشافية

 . وصف أنشطة االختبار) 1(ويوضح جدول ).  مهاريت الطالقة واملرونة البرصيةتركز عىل(

 اإلعداد لعملية االختبار 

  يفضل أن يكون مع القائم بتطبيق االختبار صندوق أو علبة صغرية من الكرتون؛ يضع

فيها كراسات االختبار املراد استخدامها، ومجموعات الصور وأوراق العمل املستخدمة يف 

شطة االختبارية، ، وصندوق آخر للخامات واألدوات، والسابق توضيحها يف جدول األن

 .وصف االختبار

  يطبق هذا االختبار بطريقة فردية؛أي مع كل طفل عىل حدة؛حيث يتم اصطحاب الطفل

 .خارج القاعة إىل مكان خايل من عوامل التشتت قدر اإلمكان

 ضلة عنده ينبغي مراعاة أال ينزع لطفل من األنشطة املف. 

 إجراء االختبار

 : عىل القائم بتطبيق االختبار القيام باآليت

تكوين عالقة دافئة مشوقة مع الطفل، واستثارة دافعية الطفل ألداء املهام املتضمنة يف  −1

ًاألنشطة املختلفة؛ مخربا الطفل انه سوف يجعله يشاهد صورا جميلة، ويلعب بعض  ُ

 .األلعاب التي سوف يستمتع بها

كد من عدم وجود أي شعور بالضيق ،أو أي مضايقات ومتاعب أخرى لدى الطفل التأ −2

 .؛تعوق أدائه للمهام املتضمنة يف االختبار
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 وصف أنشطة اختبار مهارات التفكري التوليدي البرصي : (1)جدول 

 لطفل الروضة

 املواد واألدوات املستخدمة املهام التقيمية النشاط/املوقف م

اإلجابـة : املهمة االستكشـافية

عىل أسـئلة مرتبطـة بصـورتني 

 .معروضتني عىل الطفل

 .)1()أ-1(صورة 

 )ب-1(صورة

 

 :النشاط األول 1

ـمــاذا ميـكــن أن 

يكـــون الجـــزء 

الـنــــــــاقص يف 

 "الصورة؟
رســم أو : املهمــة االبتكاريــة

تصميم أكـرب عـدد مـن صـور 

األشياء التـي ميكـن أن يلعـب 

معها طفل صـغري، وذلـك /بها

لعمـل املعطـاة يف نسخ ورقة ا

 .له

 )1(نسخ من ورقة عمل رقم) 3(

 : صندوق صغري من الكرتون يحتوي عىل

ـات -أ ـص ولصــق : خاـم  - ورق كوريشــة-ورق ـق

 .قصاصات ملونة متثل صور ألشياء مختلفة

 أقـالم -مقصات صـغرية تناسـب األطفـال:  أدوات

 .مادة الصقة - أقالم ألوان-رصاص

                                                 
 ). كراسة االختبار(جميع الصور وأوراق يف جميع أنشطة االختبار توجد يف كراسة مستقلة  )1(
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 املواد واألدوات املستخدمة املهام التقيمية النشاط/املوقف م

اإلجابـة : املهمة االستكشافية

عىل أسئلة مرتبطة بصـورتني 

 .معروضتني عىل الطفل

 )أ-2(صورة 

 )ب-2(صورة

 

2

 

 :النشاط الثاين

كــم صــورة ميكــن 

 لها بهذا الشكل؟عم

رسـم أو : املهمة االبتكاريـة

تـصــميم أـكــرب ـعــدد ـمــن 

ـائرات  ـكال الـط ـور بأـش الـص

الورقية، املرسـومة يف نسـخ 

 .ورقة العمل املعطاة له

 )2(نسخ ورقة عمل رقم) 3(

ق صغري من الكرتون يحتوي عـىل الخامـات صندو

 . واألدوات املوضحة يف النشاط االختباري األول

 

: املهمـــــة االستكشـــــافية

اإلجابة عىل أسئلة مرتبطـة 

ـىل  ـتني ـع ـورتني معروـض بـص

 .الطفل

 )أ-2( صورة -أ

 )ب-2(صورة

 

 :النشاط الثالث 3

بكم طريقة ميكن 

ــب األجـــزاء  ترتـي

 لتكوين صورة؟

ـة االبتك ـةاملهـم ـب : ارـي ترتـي

ستة أجزاء مـن صـورة عـن 

لتكوين صـورة، بـأكرث نحل ال

 يف نسـخ ورقـة ،من طريقـة

 .العمل املعطاة له

، كل منهـا مقسـمة )جـ-3(نسخ من صورة ) 10 ( 

 )ستة أجزاء(إىل أجزاء 

 ).3(نسخ ورقة عمل رقم) 10( 

 مادة الصقة
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 املواد واألدوات املستخدمة املهام التقيمية النشاط/املوقف م

 :النشاط الرابع 4

ـمــــا الـصــــورة 

 لتكتمل الناقصة

 القصة؟

اإلجابـة : االستكشـافيةاملهمة 

عىل أسـئلة مرتبطـة بصـورتني 

 .معروضتني عىل الطفل

 )أ-4(صورة 

 )ب-4(صورة

 

توقع ورسم : املهمة االبتكارية  

أو تصميم الحدث الذي ميثـل 

مكونة مـن ثالثـة (نهاية قصة 

أحـــداث ، وبطالهـــا قطـــة 

، بأكرث من طريقـة )وعصفورة

مختلفة، وذلك يف نسخ ورقـة 

 .هالعمل املعطاة ل

 )4(نسخ من ورقة العمل رقم) 10(

مجموعات قصاصات ملونة متثـل شخصـيتي ) 10(

 .العصفورة والقطة

صندوق صغري من الكرتون يحتوي عـىل الخامـات 

 .واألدوات املوضحة يف النشاط االختباري األول

 :النشاط الخامس 5

ــف ســـيكون  كـي

شكل الصورة بعد 

 ذلك؟

 

اإلجابـة : املهمة االستكشـافية

لة مرتبطـة بصـورتني عىل أسـئ

 .معروضتني عىل الطفل

 )أ-5(صورة 

 )ب-5(صورة
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 املواد واألدوات املستخدمة املهام التقيمية النشاط/املوقف م

إكـامل صـورة : املهمة االبتكارية  

عــن الحديقــة بحيــث توضــح 

ـق  ـيام يتعـل ـل ـف توقعــات الطـف

بشكل هذه الحديقة بعـد فـرتة 

من الزمن، وذلك يف ورقة العمل 

 .املعطاة له

 )5(ورقة عمل رقم

ـوي عــىل  ـون يحـت ـن الكرـت صــندوق صــغري ـم

ـــات واألدوات املوضــــحة يف النشــــاط الخ اـم

 .االختباري األول
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 :اتباع اإلسرتاتيجية اآلتية للتقييم، يف كل نشاط من أنشطة االختبار −3

استثارة انتباه األطفال، وتوجيه انتباههم للصورة األوىل التي ستعرض عليهم؛ وذلك  -أ

 . بأسلوب شيق وبلغة مناسبة

يق، وبلغة مناسبة للطفل، وبدون أية تلميحات طرح األسئلة واملهام بأسلوب ش -ب

 . باإلجابة

 :يف حالة املهام االستكشافية  -ج

 يف الجزء الخاص (يتم تشجيع األطفال عىل الوصف التفصييل للصور املعروضة عليهم

 .ًوماذا ترى أيضا؟ : ، وذلك بجملة)باالستنتاج البرصي

 وبكل دقةيتم تسجيل إجابات األطفال عىل جميع األسئلة كاملة  . 

 : يف حالة املهام االبتكارية -د

  ،يتم تشجيع الطفل عىل توليد أكرب عدد من البدائل البرصية يف أوراق العمل املعطاة له

كام ميكن استخدام أكرث من نسخة من نفس ورقة العمل يف النشاط الواحد، مع الخامات 

 .واألدوات املتنوعة، املوجودة يف الصندوق الكرتون

 ًن رسومات أو تصميامت األطفال تكون أحيانا غري واضحة، يتم تشجيع الطفل ًنظرا أل

عىل وصف بدائله البرصية التي قام برسمها أو تصميمها، بحيث يوضح األشياء التي 

أوراق العمل، عىل أن يتم تسجيلها /متثلها، ويتم تسجيل ذلك بالقلم الرصاص يف ورقة

 .ًالحقا يف مكانها بكراسة االختبار

 ن االختبارزم

 ًال يشرتط لهذا االختبار زمنا محددا، ومع ذلك ميكن للطفل عادة أن يستغرق حوايل 

 .)1(دقيقة؛ ألداء كل املهام املتضمنة يف أنشطة االختبار) 54(

                                                 
ُتحديد زمن االختبار ال يعنى أن االختبار موقوتا؛ بحيث يتم إلزام الطفل بإنهائه يف وقت معني،   )1(

 تقريبي للزمن؛ بهدف مساعدة القائم بالتطبيق يف تحديد عدد األطفال الذين ميكنه تحديدولكنه 

 يف فرتة زمنية معينة، باإلضافة إىل عدد املعاونني الالزمني ملساعدته إذا ما أراد التطبيق عليهم

 . التطبيق عىل عدد معني من األطفال يف فرتة زمنية معينة
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 تقدير الدرجات عىل االختبار

يتم تقييم ): مهاريت االستنتاج والتنبؤ البرصي(يف حالة املهام التقيمية االستكشافية −1

جابات األطفال عىل األسئلة الخاصة بكل نشاط من أنشطة االختبار؛ من خالل املعايري إ

بكراسة تعليامت االختبار؛ حيث مينح الطفل درجة واحدة يف ) 1(املوضحة يف ملحق 

 .حالة توافر املعيار املحدد يف إجابته، وال مينح أي درجة يف حالة عدم توافر هذا املعيار

يتم تقييم البدائل ):مهاريت الطالقة واملرونة البرصية(يمية االبتكاريةيف حالة املهام التق −2

بكراسة تعليامت االختبار؛ ) 2(التوليدية البرصية، من خالل املعايري املوضحة يف ملحق 

 :بحيث

ًوفقا ملا هو محدد يف -مينح الطفل درجة عىل كل بديل من البدائل املناسبة -  أ

، وال مينح الطفل أي )درجة الطالقة البرصية(رجات وميثل مجموع هذه الد-املعايري

 . درجة يف حالة عدم توافر هذا املعيار

 -ًوفقا ملا هو محدد يف املعايري-مينح الطفل درجة عىل كل فئة من فئات البدائل  -ب

، وال مينح الطفل أي درجة )درجة املرونة البرصية(وميثل مجموع هذه الدرجات 

 . ملعياريف حالة عدم توافر هذا ا

املوضوع الذي يعرب عنه الطفل، وليس /وينبغي التأكيد عىل الرتكيز عىل تقييم الفكرة 

 .الشكل أو دقة التصميم

 .وفيام ييل امللحقني الخاصني مبعايري تقدير درجات األطفال عىل مهام االختبار 
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  (1)ملحق 

 معايري تقييم إجابات األطفال عىل أسئلة -أ

 شافية يف النشاط األولاملهمة االستك

 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 

 ًوصف الصورة تفصيليا بجمـل بسـيطة واضـحة، توضـح محتوياتهـا وخصائصـها،

 ... طفلة ترتدي فستان، وتلعب بالحبل، وشعرها طويل، ووجهها مبتسم: أمثلة

 .لخا

2 
ة باللعـب، طفلـة سـعيد: ذكر الفكرة الرئيسة التي تعـرب عنهـا الصـورة، أمثلـة

 .طفلة تحب اللعب بالحبل، طفلة تكون سعيدة وهي تلعب بالحبل 

3 
طفلـة تلعـب، :تسمية الصورة باسم مناسب، يعرب عن فكرتها األساسـية، أمثلـة

 .إلخ ... طفلة تنط الحبل، طفلة سعيدة 

4 
ذكر مربرات لالسم الذي اختاره للصـورة، بشـكل يـتم فيـه توضـيح التفاصـيل 

 .صورة ، وجعلته يسميها بهذا االسماملوجودة يف ال

5 

ذكر توقعه فيام يتعلق بتغري تعبريات وجه الطفلة إىل الحزن يف ضوء مـا يـراه 

حزينة ألنها شاهدت ولد يشد ذيل القطة، حزينة ألنهـا رأت : يف الصورة، أمثلة

 إلخ .....زميلها يف الروضة يرضب القطة/ القطة تتأمل، حزينة ألن أخوها

6 
ألنـه طفـل شـقي، :ه فيام يتعلق بقيام الطفل بذلك السـلوك ، أمثلـةذكر توقع

   إلخ ... ألنه مل يجد لعبة يلعب بها، ألنه ال يجد من يلعب معه 

 . ذكر التفاصيل املوجودة يف الصورة والتي جعلته يتوقع أي مام سبق 7

8 

 ةذكر توقعه ملا ميكن أن يحدث نتيجة لترصف الطفل، سواء بني الطفل والقطـ

الطفـل تطلـب مـن ( ، أو الطفـل والطفلـة)القطة ميكـن أن تخـربش الطفـل(

أحد املارة ينهر الطفـل عـىل مـا ( الطفل أال يفعل ذلك؟، أو الطفل وأحد املارة

 ... )األم شاهدت الطفل من الرشفة، وقامت بنهره(، أو الطفل ووالدته )يفعله

 إلخ 

 ء توقعه السابق ذكر تفاصيل مناسبة تعرب عن شكل الصورة يف ضو 9
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 )1(ملحق :تابع

 معايري تقييم إجابات األطفال عىل أسئلة -ب

 املهمة االستكشافية يف النشاط الثاين

 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 

 ًوصف الصورة تفصيليا بجمـل بسـيطة واضـحة، توضـح محتوياتهـا وخصائصـها،

الطفـالن، مـا يلعـب بـه املكان الذي يلعـب فيـه الطفـالن، مـا يرتديـه : أمثلة

الطفالن، شكل الطائرة الورقية، لوين الطائرتني الورقيتني، صـفات الكلـب الـذي 

 .إلخ... يجري بجانب الطفلة 

2 

أطفـال مرسورون باللعـب : ذكر الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، أمثلـة

 بالطائرات الورقية، أطفـال مرسورون باللعـب عـىل الشـاطئ، أطفـال يلعبـون

 .إلخ... بالطائرات الورقية بعد أن قاموا ببناء بيت من الرمال 

3 
أطفـال عـىل :تسمية الصورة باسم مناسب، يعرب عـن فكرتهـا األساسـية، أمثلـة

 .إلخ... الشاطئ، أطفال يلعبون بالطائرات الورقية، أطفال يف إجازة الصيف 

4 
يح التفاصـيل ذكر مربرات لالسم الذي اختاره للصـورة، بشـكل يـتم فيـه توضـ

 .املوجودة يف الصورة ، وجعلته يسميها بهذا االسم

5 

ذكر توقعه فيام يتعلق بتغري تعبريات وجه الطفلة إىل الضيق يف ضوء مـا يـراه 

متضايقة ألن الكلب مزق طائرتها الورقية، متضـايقة ألنهـا مل : يف الصورة، أمثلة

زقت وال ميكن إصـالحها، تعد تستطيع اللعب بالطائرة، متضايقة ألن الطائرة مت

 . إلخ ... متضايقة ألن ليس لها لديها طائرة أخرى تلعب بها

6 

ألنـه أراد أن :ذكر توقعه فيام يتعلق بسبب بقيام الكلب بـذلك الفعـل، أمثلـة

شكلها أعجبه وأراد أن ميسكها، ألنه ظـن أن الطفلـة /يلعب بالطائرة، ألن لونها

 .خإل... تريده أن يلعب معها بالطائرة 

 .ذكر التفاصيل املوجودة يف الصورة والتي جعلته يتوقع أي مام سبق 7
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 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

8 

: ذكر توقعه ملا ميكن أن يحدث نتيجة ملا فعلـه الكلـب ومتـزق الطـائرة، مثـال

بكاء الطفلة، قيام الطفل األخر مبشاركتها اللعب معـه بالطـائرة، قيـام الطفلـة 

. إلخ... يشء آخر عىل الشاطئ برشاء طائرة ورقية أخرى، قيام الطفلة باللعب ب

 ذكر تفاصيل مناسبة تعرب عن شكل الصورة يف ضوء توقعه السابق  9
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 )1(ملحق :تابع

   معايري تقييم إجابات األطفال عىل أسئلة -ج

 املهمة االستكشافية يف النشاط الثالث

 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 

 ،ياتهـا وخصائصـهاضـحة، توضـح محتوًوصف الصورة تفصيليا بجمـل بسـيطة وا

طفل يجلس يف الحديقة وهو غاضـب، وحولـه سـت نحـالت مبتسـمة، : أمثلة

 .إلخ ... يوجد ورد بألوان وأحجام مختلفة

2 
طفـل متضـايق مـن وجـود : ذكر الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، أمثلة

 .إلخ ... يلة النحل حوله، النحل مبتسم لوجوده يف الحديقة مع الزهور الجم

3 

الطفل والنحل، : تسمية الصورة باسم مناسب، يعرب عن فكرتها األساسية، أمثلة

 ... الطفل وست نحالت النحالت الست، الطفل يف الحديقة، النحل يف الحديقة

 .إلخ 

4 
ذكر مربرات لالسم الذي اختاره للصـورة، بشـكل يـتم فيـه توضـيح التفاصـيل 

 .ته يسميها بهذا االسماملوجودة يف الصورة ، وجعل

5 

ذكر توقعه فيام يتعلق بتغري تعبريات وجه الطفل إىل الفرح يف ضوء ما يراه يف 

مرسور ألنـه عـرف فوائـد النحـل، مرسور ألن النحلـة تتحـدث : الصورة، أمثلة

 إلخ  ... معه، مرسور ألن النحلة ستحرض له عسل

6 

ألن الطفل كان متضايق من :ةذكر توقعه فيام بقيام النحلة بذلك السلوك، أمثل

ًالنحل فأرادت أن تعرفه فوائد النحل، أرادت أن تعلم الطفل شيئا عن أهميـة 

ًالنحل، أحست أن الطفل ال يعرف شـيئا عـن فوائـد النحـل، أرادت أن تجعـل 

 إلخ ... الطفل يبتسم 

 ..ذكر التفاصيل املوجودة يف الصورة والتي جعلته يتوقع أي مام سبق 7

8 

الطفـل سـيتناول : وقعه ملا ميكن أن يحدث نتيجة لترصف النحلة، أمثلـةذكر ت

ًالعسل، الطفل سيجلس وحوله النحالت الست مرسورا، الطفـل سـيطلب مـن 

 إلخ  ... والدته أن تحرض له عسل نحل ، الطفل سيحيك ألصدقائه حكايته

 ذكر تفاصيل مناسبة تعرب عن شكل الصورة يف ضوء توقعه السابق  9

 



 170 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 )1(ملحق :بعتا

 معايري تقييم إجابات األطفال عىل أسئلة  -د

 املهمة االستكشافية يف النشاط الرابع

 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 

 ًوصف الصورة تفصيليا بجمل بسيطة واضحة، توضـح محتوياتهـا وخصائصـها،

توجد عصفورة ذات لونني أصفر وأزرق مع قطة لونها برتقـايل فـاتح : أمثلة

 ...  برتقايل غامق، توجد وردة حمراء كبرية أمام القطة وأسفل العصـفورةيف

 .الخ

2 

العصـفورة تكلـم القطـة، : ذكر الفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، مثال

القطة تكلم العصفورة، القطة تطلب مـن العصـفورة اللعـب منهـا، القطـة 

 .إلخ ... تكلم العصفورة عن الوردة الحمراء

3 

العصـفورة : الصورة باسم مناسب، يعرب عن فكرتهـا األساسـية، أمثلـةتسمية

 والقطة، القطة والعصفورة، العصفورة الطيبـة، القطـة الطيبـة، الصـديقتان

 .الخ...

4 
ذكر مربرات لالسم الذي اختاره للصورة، بشكل يتم فيـه توضـيح التفاصـيل 

 .املوجودة يف الصورة ، وجعلته يسميها بهذا االسم

5 
ًلتشـاهد شـيئا يف : توقعه فيام يتعلق بتغري موضع نظـر القطـة، أمثلـةذكر 

ًالخلف، لرتى العصفورة شيئا ما، ألن أحدا نادى عليها  .الخ... ً

6 

ـة ـوردة، أمثـل ـاء اـل ـيام باختـف ـه ـف ـر توقـع ـات، القـطـة :ذـك ـا أـحـد الحيواـن قطفـه

ا  انتقلوا إىل مكان أخر بعيدا عن الوردة، القطة قطفتهـا وأعطتهـوالعصفورة

  .لخا... ألحد أصدقائها والذي تنظر

 .ذكر التفاصيل املوجودة يف الصورة والتي جعلته يتوقع أي مام سبق 7

 ). 6(ذكر توقعه ملا ميكن أن يحدث كنتيجة ملا ذكره يف رقم 8

  .ذكر تفاصيل مناسبة تعرب عن شكل الصورة يف ضوء توقعه السابق 9
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 )1(ملحق :تابع

 إجابات األطفال عىل أسئلةمعايري تقييم   -ه 

 الخامساملهمة االستكشافية يف النشاط 

 معيار اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

1 

ًوصف الصورة تفصيليا بجمل بسيطة واضحة، توضح محتوياتها وخصائصها، 

حديقة بها شجرتان كبريتان وسور، الحديقة ال يوجد بها ورد، مل يزرع : أمثلة

 .الخ ... بها يشء

2 
الحديقة تحتاج إىل أن تزرع، : لفكرة الرئيسة التي تعرب عنها الصورة، مثالذكر ا

 .الخ ... حديقة جديدة مل يتم زرع النباتات يف أرضها بعد

3 
حديقة بدون : تسمية الصورة باسم مناسب، يعرب عن فكرتها األساسية، أمثلة

 .الخ... ورد، حديقة مل تزرع، حديقة خالية 

4 
الذي اختاره للصورة، بشكل يتم فيه توضيح التفاصيل ذكر مربرات لالسم 

 .املوجودة يف الصورة ، وجعلته يسميها بهذا االسم

5 

: ذكر توقعه فيام يتعلق بأسباب تغري شكل الحديقة عن الصورة األوىل، أمثلة

قام الطفالن بزراعة البذور وريها، قام والدا الطفالن برع البذور يف حديقة 

اموا بريها، قام األطفال بالزراعة مبساعدة الوالدين، األطفال املنزل واألطفال ق

 .الخ ... قاموا بالعناية بالحديقة

6 

: ذكر توقعه فيام يتعلق بسعادة الطفلني يف ضوء ما يراه يف الصورة، أمثلة

ألنهام يقومان بزراعة وري النباتات، ألن والدهام أحرض لهام نباتات ليقوما 

نزل، ألن والدهام جعلهام مسئولني عن العناية بالحديقة، بزراعتها يف حديقة امل

 .الخ ... ألن شكل الحديقة أصبح أجمل

 ..ذكر التفاصيل املوجودة يف الصورة والتي جعلته يتوقع أي مام سبق 7

8 

ستكرب : ذكر توقعه ملا ميكن أن يحدث بعد قيام الطفالن بري النباتات، أمثلة

حديقة بالنباتات، سيكافئهام والدهام عىل فعاله، النباتات بعد فرتة، ستمتلئ ال

 .الخ ... سيأيت أصحابهم لرؤية الحديقة، سيقوموا بزراعة مزيد من النباتات

 ذكر تفاصيل مناسبة تعرب عن شكل الصورة يف ضوء توقعه السابق  9
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 )2(ملحق 

 معايري تقييم البدائل التوليدية البرصية لألطفال يف

  بأنشطة االختباراملهام االبتكارية

 النشاط
معايري تقدير درجة الطالقة 

 البرصية
 معايري تقدير درجة املرونة البرصية

النشاط 

 األول

ـدة  ـل درـجـة واـح ـنح الطـف مـي

ـديل ـل ـب ـام /ـعـىل ـك ـصـورة ـق

بتصميمها يف ورقة العمل، إذا 

كانت الصـورة مرتبطـة بيشء 

مناـسـب ميـكـن أن يلـعـب ـبـه 

الطفل، وال تحتسب أي درجة 

الصـورة املرتبطـة /يلعىل البد

ـبة للـعـب،  ـري مناـس ـياء ـغ بأـش

كربيـت، سـكني، طوبـة، : مثل

 .إلخ ... مقص، جهاز كهربايئ

أنـواع اللعـب التـي /تحديد فئـات/ يتم تصنيف

ـة،  ـا الطـفـل درـجـات للطالـقـة البرصـي ـمـنح فيـه

ومينح الطفل درجة واحدة عىل كـل فئـة، ومـن 

 :أمثلة هذه الفئات

 كـرة، : ة، مثـلاللعب بألعاب األطفال املألوفـ

 . إلخ....سيارة من البالستيك

 اللعب مع حيوانات أو طيور أليفة. 

 اللعب مع أطفال صغار مثله 

 مثـل : اللعب لبناء أو تركيب أو تشـكيل أشـياء

 . البناء باملكعبات، بالرمال، التشكيل بالصلصال

النشاط 

 الثاين

مـيـنح الطـفـل درـجـة واـحـدة 

ـصـورة ـقـام /ـعـىل ـكـل ـبـديل

رـقـة العـمـل، بتـصـميمها يف و

 إذ كـان شـكل الطـائرة مـن

أن  بحيـث ، صـميم الصـورة

الصـورة، وال  عىل يؤثر حذفه

ــىل  ــة ـع ــب أي درـج تحتـس

ـي ال  ـديل أو الصــورة الـت الـب

يكون فيها شكل الطائرة من 

صــميم الصــورة، بحيــث ال 

يتـضـح فيـهـا أنـهـا تـعـرب ـعـن 

 .شكل طائرة ورقية مزينة

 أنواع األشـكال التـي/تحديد فئات/ يتم تصنيف

ـة،  ـا الطـفـل درـجـات للطالـقـة البرصـي ـمـنح فيـه

ومينح الطفل درجة واحدة عىل كـل فئـة، ومـن 

 :أمثلة هذه الفئات

 أشكال أشخاص 

 أشكال حيوانات 

 أشكال طيور 

 أشكال نباتات 
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 النشاط
معايري تقدير درجة الطالقة 

 البرصية
 معايري تقدير درجة املرونة البرصية

النشاط 

 الثالث

ـدة  ـل درـجـة واـح ـنح الطـف مـي

صـورة /عىل كل بديل ترتيبي 

مجمعة قام بتصـميمها /مركبة

ــ ت يف أوراق العـمــل، إذا كاـن

األجزاء الستة املكونة واضـحة 

التفاـصـيل، ال يخـفـي أي ـجـزء 

منهـا تفاصـيل جـزء آخـر، وال 

مـيـنح أي درـجـة ـعـىل الـبـديل 

الصورة التي تم فيهـا /الرتتيبي

لصـق األجـزاء بشـكل /ترتيب

ــاء أي تفاـصــيل  أدى إىل إخـف

 . من الصورة

أنواع البدائل الرتتيبيـة /تحديد فئات/ يتم تصنيف

ل درجـات للطالقـة البرصيـة، التي منح فيها الطف

ومينح الطفل درجة واحـدة عـىل كـل فئـة، ومـن 

 :أمثلة هذه الفئات

 ترتيب األجزاء يف اتجاه واحـد بجانـب بعضـها 

 ). ًأفقيا(

 ترتـيـب األـجـزاء يف اتـجـاه واـحـد ـفـوق بعـضـها 

 ). ًرأسيا(

 ـاميل ـكل تـك ـها بـش ـع بعـض ـة ـم ـزاء مركـب  األـج

 ) متداخلة بصورة منظمة(

النشاط 

 الرابع

ـنح ـدة مـي ـل درـجـة واـح  الطـف

صورة للحـدث /عىل كل بديل

الذي يتوقعه كنهايـة القصـة، 

والذي قام بتصميمه يف أوراق 

العمل، إذا كانت الصور تظهر 

تفاصيل أو شخصيات جديدة 

ــة بـخــالف شخـصــيتي  القـط

  ميـــنح أيوالعصـــفورة، ، وال

الـصـورة /درـجـة ـعـىل الـبـديل 

التي يـتم فيهـا لصـق صـوريت 

ن أية بطلتي القصة فقط، بدو

 . تفاصيل مصورة أخرى

أـنـواع التفاـصـيل أو /تحدـيـد فئـات/ يـتم تـصـنيف

ـل  ـا الطـف ـنح فيـه ـي ـم ـافية، الـت ـيات اإلـض الشخـص

درجات للطالقـة البرصيـة، وميـنح الطفـل درجـة 

 :واحدة عىل كل فئة، ومن أمثلة هذه الفئات

  ـه ـذي تتواـجـد فـي ـان اـل تفاـصـيل خاـصـة باملـك

 .الشخصيتني

 صورةشخصيات جديدة يف ال/شخصية. 

 شخصيات وتفاصيل معا.ً 

 تعديالت عىل شكل أحد الشخصيتني / إضافات

ًالرئيستني أو كالهام معـا، مثـل عمـل فيونكـة 

 .للقطة، أو إضافات ملالمح وجهها

  شخـصـيات وتفاـصـيل وتـعـديالت ـعـىل ـشـكل

 .إحدى الشخصيتني أو كالهام



 174 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 النشاط
معايري تقدير درجة الطالقة 

 البرصية
 معايري تقدير درجة املرونة البرصية

النشاط 

 الخامس

مينح الطفل درجة واحدة 

تفصيل /عىل كل إضافة 

 به الصورة، إذا كانت يكمل

اإلضافة متثل يشء له عالقة 

بالحديقة، وال مينح أي درجة 

إذا كانت اإلضافة ليس لها 

 . عالقة بالحديقة

أنواع التفاصيل /تحديد فئات/يتم تصنيف 

اإلضافية التي منح فيها الطفل درجات للطالقة 

البرصية ، ومينح الطفل درجة واحدة عىل كل 

 :لفئاتفئة، ومن أمثلة هذه ا

 زهور بألوان متنوعة . 

 أشجار. 

  مثار عىل صور األشـجار املوجـودة بالفعـل يف

 .الصورة

  فراشات 

 نحل . 

 عصافري 
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 اختبار مهارات التفكري التوليدي البرصي لطفل الروضة

 )كراسة االختبار(

 

 بيانات عامة

 ................................... ....: املدرسة   .........................................: اسم الطفل

  .........................................:الجنس          ........................................: رــــــالعم

 .........................: اسم القائم بالتطبيق   .....................................: تاريخ التطبيق

 تاالدرج

النشاط

 املهارة

النشاط 

 األول

النشاط 

 الثاين

النشاط 

 الثالث

النشاط 

 الرابع

النشاط 

 الخامس
 املجموع

       االستنتاج البرصي

       التنبؤ البرصي

       الطالقة البرصية

       املرونة البرصية

  املجموع الكيل
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 "ورة؟ماذا ميكن أن يكون الجزء الناقص يف الص": النشاط األول

 :التمهيد للنشاط االختباري

يتم ( هل تحب اللعب؟ وهل تحب اللعب مبفردك أم مع أصحابك؟: يقال للطفل 

واآلن سوف نرى صورة : ، ثم يقال للطفل) االستامع إلجابات الطفل بتقبل وبدون تعليق

 . لطفلة مثلك تلعب، ونرى ماذا تفعل؟

 

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
 م

 ة املطروحة األسئل

 عىل الطفل

إجابات 

 الطفل
 الدرجة

   ماذا ترى يف هذه الصورة؟ 1

2 
ما الذي ميكن أن نفهمه من 

 هذه الصورة؟

 

 

 

3 
 إذا أردت تسمية هذه الصورة

 باسم فبامذا تسميها؟

 

 

 

 االستنتاج )1(

 البرصي

 )أ -1(صورة

4 
 ما األشياء املوجـودة بالصـورة

 وجعلتك تسميها هكذا؟ 

 

 

 

5 

ـهـل تـغـري ـشـكل الطفـلـة يف 

ـن الـصـورة  ـهـذه الـصـورة ـع

 األوىل؟ وملاذا؟

 

 

 

6 
ما الذي جعل الطفـل يقـوم 

 بعمل ما نراه يف الصورة؟

 

 

 

7 
ــول  ــك تـق ــذي جعـل ــا اـل ـم

 كيف عرفت؟/ذلك؟

  

8 
ـا  ـدث ـم ـن أن يـح ـذي ميـك اـل

 بعد ذلك؟

  

التنبؤ ) 2(

 البرصي

 )ب-1(صورة

واآلن ســــــوف "

نرى صورة ثانيـة 

لهـــذه الطفلـــة 

ونرى ما يحـدث 

 "فيها

9 
كيف سيكون شـكل الصـورة 

 إذا حدث ذلك؟
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 "ماذا ميكن أن يكون الجزء الناقص يف الصورة؟": النشاط األول:تابع

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
املهمة املطروحة عىل 

 الطفل

البدائل 
البرصية 
التي قام 
الطفل 
 بتوليدها

الدرجة 
 الطالقة(

 )يةالبرص

أنواع 
البدائل 
 البرصية

درجة 
املرونة 
البرصية

    

    

    

    

الطالقة )3(
 البرصية

 و

)4( 
املرونة 
 البرصية

نـســخ ـمــن ورـقــة ) 3(
 ).1(العمل رقم 

 صــندوق صــغري مــن 
 : الكرتون يحتوي عىل

ــات-أ ــص : خاـم ورق ـق
 - ورق كوريشة-ولصق 

قصاـصـات ملوـنـة متـثـل 
 .صور ألشياء مختلفة

ــــات :  أدوات-ب مقـص
 -األطفالصغرية تناسب 

ــاص ــالم رـص ــالم -أـق أـق
 .مادة الصقة-ألوان

ـيـتم ـعـرض ورـقـة العـمـل 
، وتوضـــيح أن )1(رقـــم 

الطفل الشقي فكـر يف أن 
يلـعـب ألـعـاب مفـيـدة أو 
يقوم بعمل أشياء مفيدة، 
ـبـدالً ـمـام ـكـان يفعـلـه يف 
ـن  ـابقة، ولـك ـورة الـس الـص
هــذه الصــور ناقصــة، ال 

ـاب  ـر األلـع ـياء /تظـه األـش
ــا  ــي يفعلـه ــدة الـت املفـي

ـك أن الط ـل ميكـن ـل، فـه ـف
 ترسم، أو تعمل صور 

األـشــياء الـتــي ميـكــن أن 
معهـا الطفـل، /يلعب بهـا

يف الدوائر البيضاء بالورقة 
يـتم إعطـاء .(املعطاة لـك

الطفل صندوق الخامـات 
 ).واألدوات

    

  



 178 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 )أ-1(صورة 

 

 

 

 

 



 179تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 ) ب-1(صورة 

 

 



 180 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

ارسم أو الصق صورة أشياء ميكن أن يلعب بها الطفل داخل الدوائر : (1)ورقة عمل رقم 

 البيضاء

 

 



 181تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

ارسم أو الصق صورة أشياء ميكن أن يلعب بها الطفل داخل الدوائر : (1)تابع ورقة عمل رقم 

 البيضاء

 

 

 



 182 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

ارسم أو الصق صورة أشياء ميكن أن يلعب بها الطفل داخل الدوائر : (1)تابع ورقة عمل رقم 

 يضاءالب

 

 

 



 183تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 "كم صورة ميكن عملها بهذا الشكل؟"  : النشاط الثاين

 

 :التمهيد للنشاط االختباري

يتم االستامع إلجابات الطفل بتقبل (ماذا تحب أن تفعل يف فرتة األجازة؟ :  يقال للطفل 

واآلن سوف نرى صورة أطفال مثلك يف فرتة األجازة، : ، ثم يقال للطفل) تعليقأيوبدون 

  .ا يفعلونونرى ماذ

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
 م

 األسئلة املطروحة 

 عىل الطفل

إجابات 

 الطفل
 الدرجة

االستنتاج )1 (   ماذا ترى يف هذه الصورة؟ 1

 البرصي

 )أ -1(صورة

2 
ما الذي ميكن أن نفهمه من 

 هذه الصورة؟

 

 

 

  

3 

إذا أردت تسمية هذه 

الصورة باسم فبامذا 

 تسميها؟

 

 

 

  
4 

ما األشياء املوجودة بالصورة 

 وجعلتك تسميها هكذا؟ 

 

 

 

التنبؤ ) 2(

 البرصي

 )ب-1(صورة

واآلن سوف "

نرى صورة ثانية 

للطفلني ونرى ما 

 "يحدث فيها

5 

هل تغري شكل الطفلة يف 

هذه الصورة عن الصورة 

 األوىل؟ وملاذا؟

 

 

 

  
6 

ما الذي جعل الكلب يقوم 

 بعمل ما نراه يف الصورة؟

 

 

 

  
7 

ما الذي جعلك تقول 

 كيف عرفت؟/ذلك؟

  



 184 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
 م

 األسئلة املطروحة 

 عىل الطفل

إجابات 

 الطفل
 الدرجة

  
8 

ما الذي ميكن أن يحدث 

 بعد ذلك؟

 

 

 

  
9 

كيف سيكون شكل الصورة 

 إذا حدث ذلك؟

  

 

 



 

185 

 "كم صورة ميكن عملها بهذا الشكل؟: " النشاط الثاين: تابع

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
املهمة املطروحة عىل 

 الطفل

البدائل 
ة البرصي

التي قام 
الطفل 
 بتوليدها

الدرجة 
 الطالقة(

 )البرصية

أنواع 
البدائل 
 البرصية

درجة 
املرونة 
البرصية

    

    

    

    

الطالقة )3(
 البرصية

 و

املرونة )4(
 البرصية

نسخ من ورقـة ) 3(-
 ) 2(عمل رقم

 صندوق صغري مـن -
الكرتون يحتوى عىل 
ـــات واألدوات  الخاـم
املوضحة يف النشـاط 

 .االختباري األول

 

بعـد أن : للطفـليقال 
ـق  ـب بتمزـي ـام الكـل ـق
ـر  ـمني، فـك ـائرة ياـس ـط
ــاعدتها،  ــر يف مـس عـم
ـــوم  ـــر يف أن يـق وفـك
بعمل أشكال متنوعـة 
من الطائرات الورقيـة، 
ويجعل ياسمني تختـار 
الـشـكل اـلـذي ترـيـده، 
ويقوم بتوزيـع البـاقي 

ـىل أصــحابه ـتم . ـع وـي
عرض ورقة العمل رقم 

ــل )2( ــال للطـف ، ويـق
ـهـل ميكـنـك مـسـاعدة 

 أو عـمـل عـمـر، ورـسـم
صور ألشـكال مختلفـة 
من الطـائرات الورقيـة 

يـتم . (يف هذه الورقـة
إعطاء الطفل صندوق 

 ).الخامات واألدوات

    

  



 186 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 )أ-2(صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 187تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 ) ب-2(صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 ية ًصمم صورا متعددة بأشكال الطائرات الورق: (2)ورقة عمل رقم 

 

 

  



 189تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 ًصمم صورا متعددة بأشكال الطائرات الورقية: (2)تابع ورقة عمل رقم 

 

 

 



 190 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 ًصمم صورا متعددة بأشكال الطائرات الورقية : (2)تابع ورقة عمل رقم 

 

 

 



 191تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 النشاط الثالث

 "بكم طريقة ميكن ترتيب األجزاء لتكوين صورة؟ "

 

 :التمهيد للنشاط االختباري

ويتم االستامع إلجابات الطفل (نحلة من قبل؟ وأين رأيتها؟ هل رأيت : يقال للطفل 

واآلن سوف نرى صورة بها نحلة، ونرى ماذا :، ثم يقال للطفل) تعليقأيبتقبل وبدون 

 .تفعل؟

 املهارات
 واألدواتاملواد 

 املستخدمة
م

األسئلة املطروحة عىل 

 الطفل
الدرجة إجابات الطفل

1
ـــذه  ـــرى يف ـه ـــاذا ـت ـم

 الصورة؟

 

 

 

2
ما الذي ميكن أن نفهمـه 

 من هذه الصورة؟

 

 

 

3

إذا أردت تـســمية ـهــذه 

ــبامذا  ــم ـف الـصــورة باـس

 تسميها؟

 

 

 

 االستنتاج)1(

 البرصي

 )أ -1(صورة

4

ــودة  ــياء املوـج ــا األـش ـم

بالصورة وجعلتك تسميها 

 هكذا؟ 

 

 

 

5

هل تغري شكل الطفـل يف 

هذه الصورة عن الصـورة 

 األوىل؟ وملاذا؟

 

 

التنبؤ ) 2( 

 البرصي

 )ب-1(صورة

واآلن ســـوف "

نـــرى صـــورة 

ـة للطفــل  ثانـي

ـــــود يف  املوـج

لـصــورة األوىلا

  
6

ـة  ـل النحـل ـذي جـع ـا اـل ـم

تـقـوم بعـمـل ـمـا ـنـراه يف 

 الصورة؟

 

 

 



 192 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 املهارات
 واألدواتاملواد 

 املستخدمة
م

األسئلة املطروحة عىل 

 الطفل
الدرجة إجابات الطفل

7
ـول  ـك تـق ـذي جعـل ـا اـل ـم

 كيف عرفت؟/ذلك؟

  

8
ما الذي ميكن أن يحـدث 

 بعد ذلك؟

 

 

 

  

ــــا  ــــرى ـم وـن

 "يحدث فيها

9
ــكل  ــيكون ـش ــف ـس كـي

 ة إذا حدث ذلك؟الصور

  

 

 

 



 

193 

 النشاط الثالث: تابع

 "بكم طريقة ميكن ترتيب األجزاء لتكوين صورة؟ "

 املهارات

املواد 

واألدوات 

 املستخدمة

 املهمة املطروحة عىل الطفل

البدائل 

البرصية 

التي قام 

الطفل 

 بتوليدها

الدرجة 

 الطالقة(

 )البرصية

أنواع 

البدائل 

 البرصية

درجة 

املرونة 

البرصية

    

    

    

الطالقة )3(

 البرصية

 و

املرونة )4(

 البرصية

نســــخ ) 10(

ـمــن ـصــورة 

، ـكـل )ـجــ-3(

منها مقسـمة 

إىل أجــــــزاء 

 )ستة أجزاء(

نســـخ ) 10( 

ورقــة عمــل 

 ).3(رقم

  مادة الصقة

أراد أحمـد أن يقـوم : يقال لألطفال

بعـمــل ـصــورة جميـلــة لـلــنحالت 

الست، وقررت النحالت مسـاعدته 

فأحرضت له كل نحلـة صـورة غـري 

يتم عرض األجزاء السـتة (ة لهاملون

ً، ليقوم بلصقهم معـا )3للصورة رقم

يـتم (بشكل جميل يف هذه الورقـة 

لعمـل ) 3عرض ورقة العمـل رقـم 

ًالصورة، فهل ميكنك أنـت أيضـا أن 

تـسـاعد أحـمـد يف عـمـل أـكـرث ـمـن 

صــورة للــنحالت الســت، ليـقــوم 

ـيـتم إعـطـاء . .(بتلوينـهـا بـعـد ذـلـك

ــــات  ــــندوق الخاـم ــــل ـص الطـف

 ).واألدوات

    

  



 194 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 ) أ-3(صورة 

 

 

 

 

 

 



 195تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 ) ب-3(صورة 

 

 

 

 

 

 

 



 196 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 ) ج-3(صورة 

 

 



 197تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

كون صورتك الخاصة عن النحل باستخدام الصور املعطاة لك بأكرث من : (3)ورقة  عمل رقم 

 طريقة

 



 198 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 "ما الصورة الناقصة لتكتمل القصة؟": النشاط الرابع

 

 :تباريالتمهيد للنشاط االخ

 هل تحب القصص؟ وهل تحب أن تسمع القصص؟ أم تشاهدها بالصور؟: يقال للطفل 

واآلن سوف نشاهد : ، ثم يقال للطفل)يتم االستامع إلجابات الطفل بتقبل وبدون تعليق(

 . صور قصة

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
األسئلة املطروحة عىل الطفل م

إجابات 

 الطفل
الدرجة

   ماذا ترى يف هذه الصورة؟ 1

2 
ما الذي ميكن أن نفهمه من 

 هذه الصورة؟

 

 

 

3 
إذا أردت تسمية هذه 

 الصورة باسم فبامذا تسميها؟

 

 

 

)1( 

 ستنتاجاال

 البرصي

 )أ -1(صورة

4 
ما األشياء املوجودة بالصورة 

 وجعلتك تسميها هكذا؟ 

 

 

 

5 

هل تغريت صورة القطة يف 

هذه الصورة عن الصورة 

 األوىل؟ وملاذا؟

 

 

 

   أين اختفت الوردة؟  6

7 
ما الذي جعلك تقول 

 كيف عرفت؟/ذلك؟

  

8 

ًإذا كان ما قلته صحيحا، فام 

الذي ميكن أن يحدث بعد 

 ذلك؟

 

 

 

التنبؤ ) 2(

 البرصي

 )ب-1(صورة

واآلن سوف "

رة ثانية نرى صو

لهذه الطفلة 

ونرى ما يحدث 

 "فيها

9 
ورة كيف سيكون شكل الص

 إذا حدث ذلك؟

  



 

199 

 "ما الصورة الناقصة لتكتمل القصة؟: "النشاط الرابع: تابع

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
املهمة املطروحة عىل 

 الطفل

البدائل 
البرصية 
التي قام 
الطفل 
 بتوليدها

الدرجة 
 الطالقة(

 )البرصية

أنواع 
البدائل 
 البرصية

درجة 
املرونة 
البرصية

    

    

    

    

)3 (
ة الطالق

 البرصية

 و

)4 (
املرونة 
 البرصية

نسخ  مـن ورقـة ) 10(
 ).4(العمل  رقم

مجموعــــــــات  ) 10(
قصاصات  ملونة متثـل 
شخصــيتي العصــفورة 

 .والقطة

ـن  ـغري ـم ـندوق  ـص ـص
الكرـتـون يحـتـوي ـعـىل 
الخامــــــات واألدوات 
املوـضــحة يف النـشــاط 

 .االختباري األول

ـتم ـعـرض نـسـخة ـمـن  ـي
ـم  ـل رـق ـة العـم ، )4(ورـق

لصـورتان ا:ويقال للطفـل
اللتان رأيتهام هـام جـزء 

) 3(ـمـــن قـصـــة ـمـــن 
ـصـــور ـعـــن /أـحـــداث

العصــــفورة والقطــــة، 
ـة  ـرف نهاـي ـا ال نـع ولكنـن
هذه القصة ألن الصـورة 
األـخــرية ناقـصــة، فـهــل 
ميكنـك أن تعمـل صـورة 
تعرفنا نهاية هذه القصة، 
وكم صور لنهايـة القصـة 

ــا؟ ــك عملـه ــتم (ميكـن ـي
إعطاء الطفل نسخة من 

ـم ـة العمــل رـق ، )5(ورـق
وقصاصتني متثالن القطـة 
والعصــفورة، وصــندوق 

 )الخامات واألدوات

    

  



 200 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

 ) أ-4(صورة  

 

 

 

 

 

 



 201تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

 )ب -4(صورة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 دليل أنشطة : كيف تُنمي التفكري البرصي لطفلك؟ 

 

 

  صمم صورة توضح ماذا ميكن أن تكون نهاية القصة ): 4(ورقة عمل رقم 

 

  

 



 203تقييم مهارات التفكري التوليدي البرصي لدى طفل الروضة : الفصل الثالث

 

 

  بعد ذلك؟كيف سيكون شكل الصورة: النشاط الخامس

 

 :  التمهيد للنشاط االختباري

هل تحب النباتات والزهور؟ وهل قمت بزراعة أي نبات أو زهرة؟، ويف : يقال للطفل 

يتم االستامع (ما هي األشياء التي قمت بزراعتها؟ : حالة إجابة الطفل بنعم ، يتم سؤاله

 . أحد النباتات، واآلن سوف نشاهد صورة بها)إلجابات األطفال بتقبل وبدون تعليق

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة
م

األسئلة املطروحة عىل 

 الطفل

إجابات 

 الطفل
الدرجة

   ماذا ترى يف هذه الصورة؟ 1

2 
ما الذي ميكن أن نفهمه مـن 

 هذه الصورة؟

 

 

 

3 
ــــذه  ــــمية ـه إذا أردت تـس

الصورة باسم فبامذا تسميها؟

 

 

 

 االستنتاج)1(

 البرصي

 )أ -1(صورة

4 
 ما األشياء املوجـودة بالصـورة

 وجعلتك تسميها هكذا؟ 

 

 

 

5 

هل تغـري شـكل الحديقـة يف 

ـورة  ـن الـص ـورة ـع ـذه الـص ـه

 األوىل؟ وملاذا؟

 

 

 

6 
ـمــا اـلــذي جـعــل الطـفــالن 

 سعيدان؟/مبتسامن 

 

 

 

7 
ــول  ــك تـق ــذي جعـل ــا اـل ـم

 كيف عرفت؟/ذلك؟

  

8 
ما الذي ميكن أن يحدث بعد 

 ذلك؟

 

 

 

التنبؤ ) 2(

 البرصي

 )ب-1(صورة

واآلن سوف نرى "

صورة ثانية لهذه 

الحديقة ونرى ما 

 "يحدث فيها

9 
كيف سيكون شـكل الصـورة 

 إذا حدث ذلك؟
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  كيف سيكون شكل الصورة بعد ذلك؟: النشاط الخامس: تابع

 املهارات
املواد واألدوات 

 املستخدمة

املهمة املطروحة عىل 

 الطفل

البدائل 

البرصية 

ام التي ق

الطفل 

 بتوليدها

الدرجة 

 الطالقة(

 )البرصية

أنواع 

البدائل 

 البرصية

درجة 

املرونة 

البرصية

    

    

    

    

الطالقة )3(

 البرصية

 و

املرونة )4(

 البرصية

 ).5(ورقة عمل رقم-

 صندوق صغري مـن -

الكرتون يحتوي عىل 

ـــات واألدوات  الخاـم

املوضحة يف النشـاط 

 .االختباري األول

 

يتم عرض نسـخة مـن 

) 5(مـل رقـم ورقة الع

بعد أن : ويقال للطفل

ـريين  ـف وـش ـام رشـي ـق

بــري النباتــات وبــدأ 

بعضها يكرب قليالً كـام 

نرى يف الصورة، كيـف 

ميكن أن يكـون شـكل 

الحديقة بعد فرتة من 

هـل ميكنـك أن . الزمن

توضح يل ذلك يف هذه 

ـا  ـتخدم ـم ـة؟ اـس الورـق

ــن األشـــياء  ــد ـم ترـي

املوـجـــودة يف ـهـــذه 

ــــة صـــــندوق (العلـب

 ).دواتالخامات واأل
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 )أ-5(صورة 
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 ) ب-5(صورة 
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  للصورة تعرب عن شكل صورة الحديقة بعد فرتة من الزمن  أضف أشياء : (5)ورقة عمل رقم 

 

 

 

 

 



 

  
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 قامئة 

 درااملراجع واملص
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