
ثـومي املصاءت وامكذاتة املمخـة  
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بسن اهلل الرمحن الرحين
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته 

  
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد  



...فضلً 
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ذوق هللا الؤوسان همَئًا مخـومي املصاءت وامكذاتة ، وذوق هل 

الاس حاة واموسائل اميت متكٌَ من ذكل،كال امييب ضىل هللا 

امنا امـمل ابمخـمل ، واحلمل ابمخحمل ، ومن ًخحصى : ) ؿوَة وسمل

( .اخلري ًـعَ، ومن ًخوق امرش ًوكَ 



ثوـة مصحةل رايض الأظفال دورا حاسامً يف  ثلسم امعفل مغواًي 

واحامتؾًَا،حِر بأن املاتوَة نوخـمل موحودت دلى لك ظفل ، 

ـخرب اهمنو انوغوي اساسًا همنو امشرطَة تطفة ؿامة ، ومنو   ًو

  .احلَات امـلوَة تطفة ذاضة



بأمور جية مصاؿاهتا ؾيس 

امخرعَط مخـومي املصاءت وامكذاتة 



امخسرح يف ثعحَق •
هماراث انوغة امـصتَة 

مؽ وضؽ اخلعط 
والأوشعة  تخبأٍن ومبا 
ًدٌاسة مؽ كسراث 

الأظفال واحذَاخاهتم  
.

مصاؿات دطائص منو •
الأظفال وثعورمه 

وثـومِم يف خمخوف 
امفصوق ) حواهة اهمنو

اتحة (  امفصدًة مؽ اؤ
ة  امفصص املدساًو

ملأظفال نومشارنة 

.وامخفاؿل والاندشاف

•                      

رشاك بأؾضاء امَِئة • اؤ
امخسٌرس َة يف 

امخرعَط مخـومي 
املصاءت وامكذاتة 

جياد امعصق  واؤ
والأسامَة اميت 

ميكن تواسعهتا ثوحَة 
الاحذَاخاث اخلاضة 

ملك ظفل ؿىل 
، ونومجموؿة حسى

.تبأمكوِا



جياد تُئة ثـوميَة • اؤ
خشاتة حمفزت ثـزز 

انوغة امشفَِة واملصاءت 
وامكذاتة مؽ مصاؿات 
دمج ذرباث انوغة 
امشفَِة واملكذوتة 

ؿىل حنو ُادف يف 
الأوشعة والأؾامل 

.امصوثًَِة امَومِة 

ثوفري تُئة غيَة حتلق ثـٍزز ثـمل •
املصاءت وامكذاتة ولًـين ذكل 

ثغعَة اجلسران ابملكامث ووضؽ 
انووحاث من بأرضَة غصفة امطف 

منا ثطممي مساحاث  حىت سلفِا واؤ
رهن )خشاتة خمططة نولصاءت 

وادصى متكن الاظفال من ( املصاءت
امخواضل الاحامتؾي  ابلضافة اىل 

ؾصض لكامث املـاًرييف ماكن 
واضؽ وملمئ ملس خوى الاظفال 
ؿىل ان حكون امحعاكاث واحضة 

وغري مشدذة مؽ مصاؿات امخسرح يف 

.ؾصضِا 

•     

امخرعَط املسروس    •
نوحُئة امخـوميَة ، وثوفري 

املواد املكذوتة امِادفة 
وذاث املـىن ملظفال 

مس خوىح من تُئة 
امعفل، نام جيسر بأن 
ٍكون احملخوى مبأموفا 

.  نوعفل سِلو مذيوؿا



امكذة امللصرت لحكفى •
وحسُا مخـمل الأظفال 

منا  املصاءت وامكذاتة ، واؤ
جية اىهتاز مجَؽ امفصص 

والأوشعة مخوػَفِا يف منو 

ة ملأظفال  .  امرثوت انوغًو

ًًدغي بأن ثلسم  املـومة •
املِاراث واخلرباث نوعفل 
تبأسووة شائق مؽ مصاؿات 
اميعق اجلَس، وثغَري هربت 

امطوث ظحلا نوموكف، 
واس خزسام الؤمياء احلصيك 

اثرت  نوخـحري ؾن املوكف، واؤ
ق ابس خزسام  امدشًو

.اموسائل املخيوؿة 

هممة املـومة الأذش ابلأس حاة •
واموسائل اميت جشجؽ الأظفال 

ق  ؿىل امخـمل ؾن ظًص
مت . اموسائل امرتتوًة امفـاةل ًو
ذكل من ذلل ثلسمي 

خِة املمخـة الأوشعة امخسًر
واملخيوؿة، واميت جية بأن 

ٍكون حمخواُا مٌاس حًا مـمص 
امعفل ومنٍو امـليل وانوغوي 

واميفيس، ومثريًا لهدداَُ، 
حمفزاً ملسراثَ املـصفِة، مما 

ٌساؿس يف اسدثارت اهدداٍ 
امعفل وحصنزٍي واس امتؿَ نوامدت 

.املسموؿة واسدامثٍر مِا



هماراث انوغة امـصتَة 



اسرتاثَجَاث امكذاتة 
وامخـحري ابمكذاتة     

       

اسرتاثَجَاث 
املصاءت واملصاءت 

نوفِم

التحدث بغرض 
التواصل   

 الستماعا



الاس امتع  همارت
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وَُموَن َشُْئًا : "كال ثـاىل  ـْ َ َِاِحُُكْ َل ث ُ َبْدَصَحُُكْ ِمْن تُُعوِن ُبمه َواَّلله

وهُُكْ جَْشُكُصوَن  ـَ َ ْمَؽ َواْلَتَْطاَر َواْلَفِْئَسَت ۙ م َل مَُُكُ امسه ـَ 78اميحل " َوَح

ثـخرب الأذن بأول وس َةل ثـمل ؾيس اجليني وبأول وس َةل ٌس خلدل 

.هبا امـامل اخلاريج ؾيس ولدثَ وذكل كدل حاسة امحرص

ىل الأذن: امسمؽ      .ُو وضول امطوث اؤ

ىل الأذن تلطس واهدداٍ :الاس امتع   .  اس خلدال امطوث ووضوهل اؤ



ة اميت ٍكدس هبا امعفل  همارت الاس امتع   بأول املِاراث انوغًو

فضل ؾن بأهنا  ،حِر حكدسة ذلل امـام الأول من امـمص،

ة اس خزساماً  س  بأنرث املِاراث انوغًو ظوال حِات الؤوسان و يه حًز

جياتَة وشعة ثخعوة من امعفل  ؾن جمصد امسمؽ لأهنا همارت اؤ

.فِم ملا ٌسمؽام دراك و الؤ و الاهدداٍ 



 :بأمور جية مصاؿاهتا ههتَئة امعفل ملِارت الاس امتع 



  

حىت ميزي ( اُلذن ) حر امعفل ؿىل اس خزسام حاسة امسمؽ املمتثةل ابمـضو •

 .احلاسة اميت ٌس خزسهما ؾيس الاس امتع 

ة الأظفال ؿىل حسن الاس امتع والؤهطاث • امسكوث ) ؿىل املـومة ثسًر

 (.حىت ًمت وؾي ماًلوةل املخلكم 

املبأموفة يف تُئة امعفل  دواثالأ  والآلث  و بأضواث احلَواانث ىلاؤ الاس امتع •

 .  وحماوةل امخـصف ؿوهيا وثلوَسُا

حمنَة كسرت امعفل ؿىل متَزي الأضواث وبأضواث احلصوف واملكامث متَزيًا •

 .حصَحاً 



  

ظفال كطريت وسِةل • مصاؿات بأن حكون امخوحهياث انوفؼَة املوهجة ملأ

 .مؽ امخيوع يف اس خزسام هرباث امطوث اخملخوفة  وتـحاراث واحضة

ظار ثس َط • ة امعفل ؿىل فِم امـحاراث والأوامص والأس ئةل يف اؤ ثسًر

 (.الانرث اس خزسامًا دلًة يف ممارساثة امَومِة) وواحض 

ة ؾيس احلسًر • ماكهَاث وكسراث امعفل انوغًو  .  مََاؤ مصاؿات اؤ

ظفال لأن ٌس متـوا • اس خزسام املطص والأانش َس لؤاتحة امفصص ملأ

 .مؽ رسد املطص وحصثُة الأحساج مس خزسمًا مغة املطةثشلك ًويم 



  

زايدت مست الاهدداٍ دلى امعفل من ذلل امخسرح يف اس امتؿَ ملوضوؿاث •

 .مـَية بأو الأانش َس بأو املطص 

حَ ؿىل الاحذفاظ ابملـووماث ملست • حمنَة اذلاهصت امسمـَة دلى امعفل وثسًر

 .بأظول

آراء وبأفاكر • حمنَة امخفكري اميلسي دلى امعفل من ذلل ما ٌسمـَ من ب

ة ة خلطائطَ امـمًص  .مذفلة بأو خمخوفة حول موضوع مـني، ثس َط كًص

ة ابمـسًس من الأمفاظ والأسامَة وامـحاراث • ثصاء حطَةل امعفل انوغًو اؤ

 .اجلسًست بأو ثطحَح ما ُو دعبأ 



همارت امخحسج
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ة اميت حيخاهجا امعفل حمتثل همارت امخحسج يف  منو املفصداث انوغًو

، حِر نوخـحري ؾن الأسامء و الأفـال والأحاسُس اميت ٌشـص هبا

بأن الأظفال ًخـومون هعق املكامث ابخلربت والاس امتع ملآدٍصن 

.ومه ًخلكمون 



 :بأمور جية مصاؿاهتا ههتَئة امعفل ملِارت امخحسج 



اتحة اجملال ملأظفال يف امخحسج ؾن ذرباهتم امَومِة يف احلولة امطحاحِة وذلل امَوم • اؤ

ىل بأراهئم   .ادلرايس مؽ الاس امتع وابُامتم اؤ

 .جشجَؽ امعفل ؿىل امخحسج وامخـحري ؾن ارائة وتعلكة •

غصس امثلة ابميفس دلى الأظفال ؾيس امخحسج واحلصص ؿىل جشجَؽ الأظفال امغري •

 .مذحسزني ؿىل املشارنة يف احلوار واميلاش وظصخ الأس ئةل 

:  ظصخ الأس ئةل اميت ثلُس هماراث خمخوفة من هماراث امخفكري امـوَا ؿىل الأظفال مثل •

 .اخل  ... اكرتخ ، اسددسل ، اتخكص احفص تسكة ، كارن ، ختَل، ُبحُك 



 .اس خغلل مرسخ امصوضة همتثَل كطص الأظفال  •

اتحة امفصضة ملأظفال ملامرسة الأمـاة انوفؼَة اميت ثـمتس ؿيل املفصداث •  .اؤ

ؿادت رسد املطص املطورت املـصوضة ؿوََ مؽ ثلوَس حصاكث  جشجَؽ امعفل ؿىل•  واؤ

 .بأضواث احلَواانث وامعَور امواردت فهيا 

ؾعاء امفصضة نوعفل نوخـحري ؾن ضور مـربت ابس خزسام لكامث ومفصداث ثس َعة •  .اؤ

ة امعفل ؿىل ظوة الؤذن وامصد ؿىل ظوة الآدٍصن ابلسدئشان •  .  ثسًر

 



 .اس خغلل مرسخ امصوضة همتثَل كطص الأظفال  •

اتحة امفصضة ملأظفال ملامرسة الأمـاة انوفؼَة اميت ثـمتس ؿيل املفصداث •  .اؤ

ؿادت رسد املطص املطورت املـصوضة ؿوََ مؽ ثلوَس حصاكث  جشجَؽ امعفل ؿىل•  واؤ

 .بأضواث احلَواانث وامعَور امواردت فهيا 

ؾعاء امفصضة نوعفل نوخـحري ؾن ضور مـربت ابس خزسام لكامث ومفصداث ثس َعة •  .اؤ

آهَة •  .الأانش َس والأدؾَة  وجشجَؽ امعفل ؿيل حصدًس الآايث املصب



 .جشجَؽ امعفل ؿىل امسوال واميلس وحمنَة موكة امخرَل والؤتساع انوغوي•

ظصخ بأس ئةل ؿىل امعفل ؾيس كصاءت املطة مثل ملاذا حسج ذكل ؟ ماذا ميكن بأن •

 ؟حلِليحيسج لحلًا؟ ُل ُشا 

   .مساؿست امعفل ؿىل ثيؼمي بأفاكٍر تطورت مصثحة ومدسوسةل من ذلل رسد املطص•

.جشجَؽ امعفل ؿيل امخـحري انوفؼي ؾن احذَاخاثَ•

.الاحرتام نوعفل وامخلدل  وثوفري تُئة هفس َة حِست ٌسودُا احلة   •





 :ملرتخ بأمـاة ثـوميَة مخمنَة همارت امخحسج 



:مـحة احلصف امواو

وًلطس تخكل انوـحة تبأن ثخوفغ املـومة جلكامث بأمام امعفل وؿىل امعفل حِامن ٌسمؽ حصف امواو يف لك لكمة 

س من حصنزي واهدداٍ امعفل شٍ انوـحة حًز .بأن ًغعى ؾًََِ، ُو

  :مـحة اموضف 

املكمة  اميت ذهصهتا املـومة،  تخطفثشهص املـومة لكمة، وؿىل امعفل بأن ًشهص لكامث خسًست ثحسبأ 

كأن ثلول امخفاخ ذلًش فِلول امعفل ذلًش وموهَ بأمحص، 

.  ًـمتس ظول وكرص ادلل ؿىل دِال امعفل ولكام زادث زاد ذاكء امعفل



همارت املصاءت واملصاءت نوفِم

https://www.google.com/url?q=http://galleryhip.com/kids-listening-clipart.html&sa=U&ei=Sh5FU4H7GYXoswaY5YFo&ved=0CFAQ9QEwEThk&usg=AFQjCNF3zsbGpMoVDdgdRxBzjMau_mJiqA


ـخرب  املصاءت يه ثفاؿل انوغة املكذوتة نوحطول ؿىل املـىن امـام ، ًو

ل  معفل امصوضة بأفضل بأسووة  ثـمل املصاءت ؿىل املسى امعًو

.مرتس َخ اميجاخ وملس متصار يف امخحوَل واميلاش 



 بأمور جية مصاؿاهتا ههتَئة امعفل ملِارت

 : املصاءت واملصاءت نوفِم  



1
التدريب على صوت الحرف•

2
مزج أصوات الحروف •

3

تكوين كلمات •

4
تكوين جمل •



ق الأانش َس •  .املسرت ؿىل كصاءت احلصوف ؾن ظًص

 .  املسرت ؿىل هعق بأضواث احلصوف مبزارح حصَحة•

ن لكمة وابمخسرح •  (.احصف 3لكمة مكوهة من ) مزح بأضواث احلصوف مخكٍو

ن مجل ثس َعة •  .اس خزسام مجموؿة من املكامث مخكٍو

ىل امُسار •  .ؾيس كصاءت ادلةل ًسرك بأن ادلةل ثحسبأ من اهميني اؤ

ىل امطفحة الأذريت•  .ًسرك بأن سري كصاءت املطة ًحسبأ من امطفحة الأوىل اؤ

ق ثخس َط حمخوى املطة تخورَطِا جبمةل • حتسًس الأفاكر يف املطة واميص ؾن ظًص

.كطريت



  : ملرتخ بأوشعة ثـوميَة مخمنَة همارت املصاءت واملصاءت نوفِم



اس خزسام وهعق بأضواث احلصوف ثشلك ًويم ومزهجا مؽ تـضِا امحـظ 

.ملصاءت لكمة ثس َعة وحصدًسُا ثشلك ًويم مؽ زملئَ



ة امعفل ؿىل امححر ؾن لكامث حتخوي ؿىل حصف مـني،  ثسًر

( .غ ) لكامث حتخوي ؿىل حصف : مثال 



اس خزسام مجموؿة من تعاكاث احلصوف واملكامث املطحوتة 

مخفـَوِا ( امطف) ابمطور وثشلك ًويم مذوفصت يف تُئة امعفل 

.ًومِا 











همارت امكذاتة وامخـحري ابمكذاتة

http://2.bp.blogspot.com/-bdKkPFmAAYU/UEkICM15aJI/AAAAAAAAAJ8/fty-97tABBg/s1600/Clip_art_4.jpg


مايه هماراث ماكدل امكذاتة ؟
  ة ادلكِلة : بأول  .ثعور حصاكث امـضلث امَسًو

 آزر ماتني ؾضلث امَس وامـني : اثهَا  .امخًس َق وامخب

  الؤمساك تبأدواث امكذاتة : اثمثا. 

 بأداء حصاكث امكذاتة الأساس َة : راتـا. 

  ص املسرت ؿىل نخاجهتا : ذامسا دراك احلصوف وثعٍو  .اؤ

   امخوخَ نوغة املعحوؿة : سادسا.



 

ة ادلكِلة ، وامخًس َق تُهنا             .يه همارت حتُك  امعفل يف حصاكث ؾضلثَ امَسًو

 

ىل ثـمل امكذاتة كدل بأن ٍكدس حوا هماراث ماكدل امكذاتة املمِست مخـمل  وزخت ؿومًَا بأن الأظفال اذلٍن ًُسفـون اؤ
حداط  يفصون مهنا ثسخة ماًـاهون من اؤ امكذاتة ثشلك مٌاسة جيسون ضـوتة نربى يف بأداء املِمة ، ًو

كدس حون ؿاداث سُئة مخـمل امكذاتة ، لمتكهنم من امسري يف ثـمل امكذاتة  وشـور ابميلص هدِجة فشوِم ٍو
 .ثشلك سومي 

 

ذا مل ثـمل املـومة ؿىل حمنَة ُشٍ املِاراث احلصهَة ، كس ًؤثصيف مفِوم امعفل ؾن هفسَ ، نام ًؤثص يف  واؤ
ؿاكة منو احلصنة دلًَ  ىل اؤ ق نوخـمل واذلي تسورٍ ًؤدى اؤ ؤدي اىل هلص امدشًو اثرثة نوخـمل ، ًو جشوًلَ واؤ

.يف املس خلدل 

ة ادلكِلة : بأول .ثعور حصاكث امـضلث امَسًو



ة ؾضلث  ة امعفل ؿىل ؿست متاٍرن مخلًو ة ويه ثسًر امامتٍرن الادراهَة واملِاًر

ق اخلاماث اخملخوفة ( .مصحةل اههتَئة ) امَس ؾن ظًص

http://3.bp.blogspot.com/-AetYpeanEZU/UfnuQi_52bI/AAAAAAAAA1I/w7pA_t27aNE/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84.jpg




آزر ماتني ؾضلث امَس وامـني: اثهَا    .امخًس َق وامخب

    

ة ادلكِلة ،    ثعور ُشٍ املِارت ٍصثحط تخعور هماراث امـضلث امَسًو

لأهة جية ؿىل امعفل بأن ًخحُك تـضلث ًسٍ ادلكِلة بأوًل، حىت 

جناٍز  .ميكٌَ بأن ًيجز ماحصغة امـني وادلماغ يف اؤ



http://littlegeniusclub.files.wordpress.com/2010/03/6a0120a65cf95e970c0120a60b50df970b.jpg
http://littlegeniusclub.files.wordpress.com/2011/08/carrot.jpg
http://littlegeniusclub.files.wordpress.com/2010/03/88734.jpeg
http://littlegeniusclub.files.wordpress.com/2010/03/81287.jpeg










.الامساك تبأدواث امكذاتة : اثمثا     

ثخسرح امطـوتة يف اس خزسام بأدواث امكذاتة ومن بأضـة الأدواث  

 .اس خزسامًا دلى الأظفال اململ امصضاص 

من املِم بأن ًخـمل الأظفال هَف ًلدضون ؿىل بأدات امكذاتة ثشلك ملمئ مٌش 

طـة ثطحَح امـاداث اخلاظئة تـس رسودِا   .امحساًة ، ًو

http://ar.aliexpress.com/item/Lyra-groove-slim-triangle-rod-graphite-pencil-child-hb/1594389956.html


ًًدغي املدظ ؿىل اململ ابلأضاتؽ ويه مصاتحة ، تسون بأي ضغط شسًس ؿوهيا 

كون املدظ فوق ربأسَ املربى مبلسار توضة ، وحكون بأضحؽ امس حاتة فلط  ٍو

ضحـان بأو زلزة  .فوق سعح اململ ، ومُس اؤ





 

منا جية   ؿسم امدشسًس ؿىل امعفل ابس خزسام كمل امصضاص لأهَ كس ًثدط مهخَ وحيحعَ ، واؤ

. حزوًسٍ ابدواث مذيوؿة نوكذاتة حىت ميكٌَ بأن خيخار مهنا الأدات الأسِل اس خزسامًا ؿوََ   

 



امعفل اذلي ٌس خزسم اململ امصضاص ٍكون كس تسبأ دلًَ الاس خـساد مخـمل 

 .اس خزسام ُشٍ الأداء ثشلك حصَح 



.بأداء حصاكث امكذاتة الأساس َة : راتـا 
يه همارت بأداء احلصاكث الأساس َة مدشكِل احلصوف تُرس يف الاجتاٍ امللمئ ، وؿسم حصك زوائس •

 .ػاُصت ؾيس ثلاظؽ دعوط ُشت احلصاكث ، بأو يف حاةل اس خسراهتا 

رشاف املـوامث ؿىل حماولث الأظفال امكذاتَة الأوىل نولضاء ؿىل ثعور امـاداث امسُئة•  .جية اؤ

وكوف املـومة ذوف امعفل مخوحهيَ لس خـامل اململ ثشلك حصَح ، حبَر متسم اململ وحكذة •
 .من فوق نخفَ ، حِر ٌس خعَؽ بأن ٍصى هَف ثدشلك احلصوف يف وضـِا امطحَح

مساك اململ • مصاؿات امفصوق امفصدًة تني الأظفال يف همارت وامخفاوث يف جحم اخلط ؾن امخيوًة ابؤ
مساك اململ ابمشلك امطحَح  لة اؤ  .ابمشلك امطحَح مؽ متثَل املـومة معًص

ؤدى • ًوىص ابلُامتم ومذاتـة بأداء امعفل نوحصاكث الأساس َة كدل بأن ًحسبأ تخـمل امكذاتة ، ًو
 .اخلعوط ثشلك مدسوسل وحصَح 

يـكس ذكل • تـس وكت مذبأدص هوؿا ما ًلحغ الأظفال وحود اهفطال تني وحساث امكذاتة ، ًو
 .ؿىل دصثشاث الاظفال وثؼِص حماولهتم اميت ًحشموهما مخلوَس امكذاتة 







ص املسرت ؿىل نخاجهتا : ذامسا  دراك احلصوف وثعٍو .اؤ

ىل امكذاتة ؿىل بأهنا جمصد وشاط حسمي ًخعوة امخًس َق تني حصاكث امـضلث • ًيؼص اؤ

ة ادلكِلة مؽ يشء من الؤدراك امحرصي وًخـمل امعفل رموز امالكم املكذوة ابملصاحل  امَسًو
 :امخامَة 

بأول متَزي ًسرنَ الأظفال من امالكم املكذوة ٍكون تني اخلعوط املس خـمةل يف جشكِل •
 .احلصوف

تـس ذكل ٍكدشف امعفل اخلعوط املخيوؿة اميت ؾيسما ثخجمؽ مـا يف ظصق خمخوفة جشلك •
 .احلصوف امِجائَة 

امش حَ والادذلف  بأوخةميزي امعفل اخلعوط امليحيَة ؾن اخلعوط املس خلمية وملحؼة •
سرك بأن احلصوف مثل   ( .بأ   ل د) ختخوف ؾن احلصوف( ن ق ي: ) تُهنا ًو



ختخوف ؾن ( ن ل ي: )ًحسبأ يف اهمتَزي تني اخلعوط امليحيَة املفذوحة واخلعوط املغولة ، مثل •

 ( .ق ف ُػ) احلصوف

لة نخاتة احلصف من اهميني • لة ملأظفال مثال  اىلامحسء تعًص ) حصف : امُسار وذكل تخوضَح امعًص
بأتسا خبط كطري اىل الاسفل مث خبط ظوًل اىل امُسار مث خبط كطري اىل اؿىل  وهضؽ ( ث

 .هلعخني يف وسط احلصف 

 .ًفضل بأن ثوفغ املـومة ضوث احلصف ، نام ًفضل ثلسمي احلصف نوعفل مضن لكامث ماموفة •

سا • وبأذريا ًخـمل الأظفال بأن املكامث املكذوتة ثخبأمف من ؿسد حمسود من احلصوف ، ولك مهنا فًص
 .تشاثَ 

ؾعاء لك حصف مساحذَ املياس حة ؿىل • ًؤدى حصاكث لك حصف ثشلك مدسوسل وحصَح ابؤ
 .امسعص



ة امعفل ؿىل ثشهص واسرتخاع واس خزسام ثكل املكامث اميت  ثسًر

كون مهنا مجل لثخـسى امثلزة لكامث .ًلصهئا ٍو



جية ؿىل املـومة بأن ثـمل بأن الأظفال ٌس متصون يف ارحاكة بأدعاء ؾيس نخاتة احلصوف •

نخاتة احلصوف يف اجتاٍ مـكوس من امُسار اىل اهميني ، بأو من : حىت يف ُشٍ املصحةل مثال 

الأسفل اىل الاؿىل ، نخاتة بأس يان احلصوف ذاث الأس يان ثشلك بأنرب ، نخاتة احلصوف 

 اخل .... ثشلك ممخس بأنرث من املزم  

جيايب ، وتثلذَ يف هفسَ • جية بأن حصنز املـومة ؿىل بأن ٌشـص لك ظفل تيفسَ ثشلك اؤ

 .ابميجاخ يف بأداء بأؾامةل سواء بأاكن ٌس خعَؽ بأن ٍكذة امصموز امكذاتَة بأم لٌس خعَؽ

س كسرت امعفل ؿىل اهمتَزي الؤدرايك نوحصوف لتس من بأن ثخوفص دلًَ امفصص اموفريت   • حىت حًز

ة  لأن ٍصى بأشاكل احلصوف واملكامث واوخة امش حة والادذلف تُهنا ، واحلصاكث امرضوًر

 .مدشكِل لك حصف مؽ مشاُست امطور املكمتةل نوحصف او املكمة 



سهيم مثل احلصوف انوحادًة ، • جية ثلسمي حصوف ُجائَة جمسمة ميكهنم اس خـاممِا تبًأ

 اخلشخِة ، املغياظُس َة واموركِة 

 .مطق تعاكاث ؿىل بأش َاء مبأموفة حتمل بأسامء ُشٍ الأش َاء •

 .امكذة املطورت املخسعة  اجلشاتة ثلسم فصضًا ملأظفال مصؤًة الأحصف املكذوتة •

 .  ؾصض بأحصف ولكامث اموحست وامطور حبَر حكون يف مس خوى بأؿني  الأظفال•

ثوفري الأدواث اخملخوفة واجلشاتة  يف امصهن  جلشة اُامتهمم  يف اس خزسام بأدواث امكذاتة يف  •

 .حو ُادئ ويف مذياول الأظفال 



.نخاتة املكامث –امخوخَ نوغة املعحوؿة : سادسا 

منا  ًًدغي بأل ًخوكف ثـمل الأظفال ؿىل هَف ٌس خزسمون اخلعوط يف جشكِل احلصوف ، واؤ

 .ًًدغي بأن ًخـوموا اًضا هَف ٌس خـموون احلصوف يف جشكِل املكامث

سرهون نشكل بأن  ًحسبأ الأظفال يف الؤدراك بأن املكمة ثخكون من ؿسد من بأضواث احلصوف ًو

.مجموؿة من الأحصف كس لجشلك لكمة   

جية بأن ًـصف الأظفال بأن نخاتة املكامث ومفؼِا تبأضواهتا امطحَحة بأمصان مصثحعان مـًا 

.ملساؿسثَ ؿىل اههتجئة   

  



  



 :وحىت ٌس خعَؽ امعفل امكذاتة لتس من بأن ًودى املِاراث امخامَة

ىل امُسار وذكل من ذلل حمااكت امعفل • مذاتـة انوغة املعحوؿة وامسري يف اجتاُِا من اهميني اؤ

 . بأمامةمخكل املكمة املكذوتة 

 .ثيؼمي ماٍكدشفَ امعفل هدِجة ثفحص الأشاكل املعحوؿة •

ىل امُسار •  .اهمتَزي تني اهميني وامُسار ، وامسري من اهميني اؤ

امخحوَل امحرصي لأشاكل احلصوف ومكوانث املكامث من بأحصف خمخوفة  ، مث حماوةل •

 .امخعحَق املخسرخة يف امخيلِط اىل امكذاتة امطحَحة 



  

 

وشكصاً 


