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التأسيسيةالمرحلةخاللتوقعهيمكنما
ي  
 
المبكرةالسنواتف

3

د•
ّ
يالتأسيسيةالمرحلة"دليلُيحد  

يما"المبكرةالسنواتف   
لمساعدةعلهفللبالغي  يينبغ 

معىلاألطفال
ّ
.واألمانبالصحةوالتمتعوالتطورالتعل

ياألطفال*والديالدليلهذايستهدف• معرفةعىليساعدكوسوف.الخامسةسنحتر
محولالمزيد

ّ
يالتأسيسيةالمرحلةخاللطفلكوتطورتعل  

.بكرةالمالسنواتف 

يالتأسيسيةالمرحلة"دليليشمل•  
يجوانبسبعة"المبكرةالسنواتف 

ّ
.والتطورمللتعل

م ي،**عمريةمراحلثالثإىلالسبعةالتطورجوانبالدليلهذاوُيقسِّ :وه 

oيالوالدةمنذ الثالثةسّنيوحترّ

oي 
والرابعةالثالثةسّنيف 

oي 
(بالروضةااللتحاقسنة)والخامسةالرابعةسّنيف 

احاتعمريةمرحلةكلتشمل• نكيمكوكيفطفلكيفعلهأنيمكنمابشأناقتر
رالمهمومن.مساعدته

ّ
يتذك

ّ
ييتطوروناألطفالأن .مختلفةورسعاتبطرق 

طفلكمعابهالقياميمكنكومرحةممتعةألنشطةنصائحعمريةمرحلةكلبعدستِجد•
ي  
لف  .المت  

ي* شت 
نإىل"والدي"مصطلحيُ .األموروأولياءواألوصياءالرعايةومقدم يالوالدي  يالدليلوهو،"التطورنواح ي"العمريةالفئاتتتبع** للحكومةالرسم يغت 

يطانية يلجميعالتر يات،المبكرةالسنواتبمرحلةالمعنيي   ي،والمربّ  يوالعاملي  
.األطفالورياضالمدرسيةوالحضانات،الحضانةدورف 



غةويالتواصل
ّ
الل

يالتطور يالشخص  واالجتماع 
ي  
والعاطف 

يالتطور  
البدت 

والكتابةالقراءة

الرياضيات

العالماستيعاب

يةالفنون والتصميمالتعبت 

ي
ّ
عد

ُ
وريالثالثةالرئيسيةالتطورجوانبت يةض 

موحماسهماألطفالفضولإلثارة
ّ
.للتعل

ز عزَّ
ُ
قت طبَّ

ُ
ثالثةالالرئيسيةالتطورجوانبوت
دةالجوانبخاللمن

ّ
.األربعة المحد

مالسبعةالجوانب
ّ
يةالتأسيسالمرحلةخاللوالتطّورللتعل
ي  
 
المبكرةالسنواتف
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طفلكتطّورفهم

5

ي•
ّ
مونيتطّوروناألطفالإن

ّ
يويتعل ليسطّورهموت،مختلفةورسعاتبطرق 

ًبا
ّ
!ومنتظًمامرت

مالسببولهذا• يطانيةمالتعليوزارةعنالصادراإلرشاديالدليلُيقسِّ التر

م"يالتطورنواحي"يبعنوان
ّ
حوي،ممتدةعمريةمراحلإىلاألطفالتعل

ّ
يوض

يكيف
ّ
يأن منوىلاألالثالثالسنواتخاللالمختلفةالتجاربمنالكثت 

معىلستساعدهطفلكحياة
ّ
.التعل

ي•  
ك،الدليلهذاف  خاللطفلكتطورحول"يرضيعطفلوأنا"قسميختر

كبينما.يحياتهمناألوىلالسنة يوأنا"قسميختر يأكتر
ً

تطورهحول "قليل

يداِرجطفلوهو  
.الثانيةسّنيوف 



طفلكتطّورفهم

ي"دليليشمل• ا"التطّورنواح 
ً
يوي،التقييمنقاطمنعدد  

نهاشأمنالتر

اكنتإذااألطفالرياض/الحضانةمعلمةمعالتواصلعىلمساعدتك
ً
قلق

ءيأيبشأن  
يمامًعاتقّرًراأنيمكنكماثّمي،شر  

.فعلهينبغ 

.طفلكلمعاستخدامهايجب"إلزاميةقائمة"ليست"التقييمنقاط•

ااألطفاليواجه•
ً
يتطّورهمخاللالمبكرةالصعوباتبعضأحيان

ّ
ونهاهملكن

ّ
يتخط

.المناسبةالمساعدةعىلالحصولعندبشعة

يتأخرمنيعانونالذيناألطفالمن%70،المثالسبيلعىل•  
مهاراتف 

امشاكليواجهونالالمبكرةالسنواتخاللالتواصل
ً
يالحق  

حيث؛ةالمدرسف 

يإىل"المتأخرونالناطقون"هؤالءيحتاج يللتحدثالفرصمنالكثت 
ّ
عبوالل

.والقراءة

تحديدالمهممنلذا،األمديطويلةصعوباتسيواجهوناألطفالبعض•

.المطلوبالدعمعىلحصولهموضماناحتياجاتهم

ايتقدًمايحرزأنطفلكليستطيع•
ً
.مناسبالالدعمعىلالحصولعند،جيد

.6

https://www.qrf.org/sites/default/files/2022-04/35 %D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7 %D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85 %D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1 %D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83.pdf


ييحدثما  
 
رةالسنواتف

ّ
كالمبك دائًماأثًرايتر

7

تعلم؟هل

ياألوىلالثالثالسنوات• يولذا،الدماغلنمّويمرحلةأهمه 
ّ
تفاعالتالفإن

يمهمةلطفلكالمبكرة
ً
.سليمدماغلبناءاجد

د•
َ
اطفلكيول

ً
ممستعد

ّ
يدماغهُينشر ي،معهتتفاعلفعندما .للتعل منأكت 

!ثانيةكلجديدةدماغيةعصبيةوصلةمليون

ل•
ّ
طفلكدماغ"(ياألخذيوالعطاء")بـالمعروفةالمبكرةاللحظاتهذهتشك

ي مهتخدمبطرق 
ّ
يوسلوكهوصّحتهتعل  

 
يف .قبلوالمستالحاض 

ييتكّون• .الثالثةسّنيبلوغهمعطفلكدماغمن %80منأكت 

فطفلكغذاءمن 75%•
ّ
 ييوظ

.طفلكدماغبناءف 

ز•
ّ
حف عبيُ

ّ
ثالل

ّ
ينشوءطفلكمعوالتحد وصالتالمنالماليي  

 يالجديدةالعصبية
.الدماغف 

https://baby.webteb.com/articles/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_19669
https://www.youtube.com/watch?v=tgSzXvZUrio&t=92s


طفلكيبك  عندما
بعطفلهوتستجيب

ه،وحنان
ّ
مفإن

ّ
مهم  هأنيتعل

 
ّ
.يكعلاالعتمادبإمكانهوأن

8
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ييحدثما  
 
رةالسنواتف

ّ
كالمبك دائًماأثًرايتر

والمستجيبةالمحبةالرعاية
الطفلالحتياجات

ظهر•
ُ
ياألبحاثت

ّ
ءأهمأن  

أنيمكنشر

مه
ّ
يوالرعايةالحبهولطفلكتقد  

التر

.الحتياجاتهتستجيب

لكطفاحتياجاتإىلاالنتباهيساعد•

يشاراتاإليوي  
بناءعىليصدرهاالتر

.واألمانبالثقةالشعور

ي•
ّ
يوالرعايةالراحةإن  

مهاالتر
ّ
طفلكلتقد

شعره
ُ
منمالعالالستكشافباألمانت

.حوله

.الجديدةالدماغية•

https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9


يالتطور  
مهمةحركةكل ي–البدت 

اطفلكيكونأنالمهممن•
ً
ىوأنبدنًيانشيط

ّ
اييتغذ

ً
ميحيث،جيد

ّ
األطفالتعل

ي.هممأجساخاللمن  
 
ي،فيهاييتحّركونمرةكلف  

عصبيةوصالتأدمغتهمتبت 
.جديدة

يإىلالصغاراألطفاليحتاج• يالنشاطمنالكثت   
والوضعيةنالتوازيلتنميةالبدت 

يوالتآزر يهذه.يالحرك  ياألسسه   
بدنًيااالستعدادعىلطفلكستساعدالتر

اللجلوس
ً
كت  يساكن

.والتر

يالنشاطيشّجع•  
يالبرصيالتآزرتنميةعىلالبدت  متأجلمنالحرك 

ّ
القراءةعل

.والكتابة

ايطفلكيكونعندما•
ً
ه،نشيط

ّ
مفإن

ّ
م.يلهفعيمكنهوماجسدهعنيتعل

ّ
اويتعل

ً
أيض

ماالجتماعيةالقواعدعن
ّ
.بمشاعرهوالتحك

يالنشاط  
المبكرةالسنواتخاللالبدت 

.الجديدةالدماغية•

9

https://tabieby.com/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7/
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ييحدثما  
 
رةالسنواتف

ّ
كيالمبك تر

دائًماأثًرا

ياألبحاثتظهر•
ّ
ييحدثماأن  

 
لف يهوالمت   ماأكت 

معىليؤثر
ّ
يوتطّورهالطفلتعل  

 
الطفولةلةمرحف

.المبكرة

ي•
ّ
عبإن

ّ
تبةالمكوزيارةالكتبوقراءةوالغناءالل

موالتلوينوالرسم
ّ
شكالواأليواألرقامالحروفوتعل

عبخاللمن
ّ
يمًعاالل يمكنمهمةأنشطةجميًعاه 

يبهاالقيام  
 
لف لاألنشطةهذه.يالمت  

ّ
فرًصاتشك

م
ّ
.للتعل

حِدث•
ُ
مأنشطةست

ّ
اهذهالتعل

ً
يفرق  

 
متف

ّ
طفلكعل

ي .الثانويةالمرحلةحترّ

.الجديدةالدماغية•

10

https://www.qrf.org/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


ييحدثما  
 
يالسنواتف

ّ
رةالمبك

ك دائًماأثًرايتر

ثاألطفاليحب•
ّ
يعنالتحد .ييياءاألششترّ

ص اخصِّ
ً
.طفلكمعللمحادثاتوقت

كطفلإىلالتحدثمنبالحرجتشعرال•
يحيث–الرضيع

ّ
ممهمعهالتواصلبدءإن

!الوالدةمنذ

ز•
ّ
ياألشياءعىلرك  

يالتر ،طفلكاهتمامتثت 
معىلسيساعدهفهذا

ّ
يتعل نمالكثت 

.الجديدةالكلمات

عبالتحدث
ّ
والقراءةوالل

يممكنةبدايةأفضلطفلكامنح  
.لحياةاف 

11
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التحدث

ةفوائدثمة مكثير
ّ
لغةنمأكي  طفلكلتعل

:لغةمنأكي  تتقنكنتذاإ.واحدة

ث•
ّ
يطفلكمعوالعبتحد جيلغةبأكت 

ُ
.دهات

ي،األمبلغتكالقصصواروِيواقرأغنِّي•
ّ
التكرارفإن

.اتالكلمتذكرعىلطفلكيساعدانوالقافية

غةتربط•
ّ
ع.هوتراثبثقافتهطفلكاألمالل شجِّ

ياللغاتجميعاستخدامعىلطفلك  
-عرفهايالتر

هسيشعر
ّ
منوجزء يالناسإىلأقرببأن

.مجتمعهم

12



عب
ّ
الل

ي•
ّ
عبإن

ّ
عىلّرفالتععىلاألطفاليساعدالل

طفالاألييحتاجحيث،أنفسهموعىلالعالم

يإىل عبومساحة يوقت 
ّ
نوم.يبحريةلل

االمفيد
ً
اتشاركأنأيض

ً
يأحيان  

 
أللعاباف

ي  
.طفلكيلعبهاالتر

عبإىلاألطفاليحتاج•
ّ
يالل  

 
.الطلقالهواءف

ي•
ّ
عبإن

ّ
وريالل ،فلكطوتطورلرفاهيةض 

الطفلحقوقاتفاقيةمنجزء يوهو

.(1989)المتحدةاألممعنالصادرة

منالعديدعىلالمرحإضفاءيمكن•

ماالستحماوقتمثل،اليوميةاللحظات

مالتععىلطفلكساِعد.يالعشاءووقت
ّ
ل

13.ومريحةمرحةبطريقة
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القراءة

ةوروايطفلكمعوالكتبالقصصقراءة•
بالتقاريلبناءرائعةطريقةلهالقصص
.المحادثاتوتشجيع

ن يسمنذطفلكمعالكتبقراءةستساعد•
.لديهالقراءةحبغرسعىلمبكرة

.القصصلهواروِيطفلكمعالكتباقرأ•

ث•
ّ
ييدورعّماطفلكمعتحد  

 
.رالصويف

تبهمكإىلاالستماعالصغاراألطفالُيحّبي•
.كراًراوتمراًراوقراءتهاالمفضلةوقصصهم

ي دقائقبضعحترّ
حِدثأنيمكنها

ُ
افت

ً
.رق

معبوقتكاستمِتع
!طفلك

ااستخِدم
ً
مرحةأصوات

ل
ّ
يالمواقفومث  

التر
يتحدث  
 
.الكتابف

14
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اأكي  مستقبلبناء
ً
اق  إشر

ً
جميعللوعدل

ياجوهريًيدوًراالمبكرةالسنواتتلعب•  
 
ف

،اتهموسلوكياألطفالنظروجهاتتشكيل
اتحِدثأنويمكنك

ً
يفرق  

 
فلكطنظرةف

.للعالم

رأنالمهممن•
ّ
يتفك  

 
تأننظركوجهاتف

.كاركأفاستكشافعىلمنفتًحاتكونوأن

يكلفعلوالبناتاألوالديستطيع•  
،ءيشر

هم
ّ
منذلفمختبشكليعاملونماغالًبالكن
.الاألطفتطوريقيدقدمما؛مبكرةسن ي

ييحدثما  
 
ةالمبكريالسنواتف

ك دائًماأثًرايتر

15



يمناألمورأولياءيحتاج• لفهمامعًيالعملإىلوالثقافاتاألعراقشترّ
رمدى يحيث،الجميععىلالتفرقةض 

ّ
موضوععنالحديثإن

لاالختالفات
ّ
ياألوىلالخطوةيمث  

 
.التفرقاتمواجهةف

ي•
ّ
عد
ُ
يًراأمللتفرقةمناهضةمواقفتنميةعىلطفلكمساعدةت  

 
غايةف

يوأرسةطفلكللدىيكونأنيجب:ياألهمية غضبباالنتماءشعور 
.ثقافتهمأوعرقهمعنالنظر

ياألطفاليبدأ• ياألشخاصبي  ياالختالفاتبتميت    
 
،أشهريثالثةالسّنيف

ياتاالختالفطفلكيالحظوقد.يبطبيعتهمفضولّيونفُهم  
 
لونف

ة ييطرحأوالشعرأوالشكلأوالبشر
ً
شِعركأسئلة
ُ
ي،الرتياحابعدمت غت 

ه
ّ
اجوابكيكونأنالمهممنأن

ً
.لوماتبالمعاوملم يوإيجابًياهادئ

ييحدثما  
 
كالمبكرةالسنواتف دائًماًراأثيتر

16



" 
ّ
طاه  والديإن
يطهووهو .جيد
ائحل   اللحمشر

"!بالفرناللذيذة

17

ثعىلطفلكمساعدةيمكنككيف
ّ
:قةالتفر موضوععنالتحد

يمن• منذهمحولمنالعالمبشأنبالفضولاألطفاليشعرأنالطبيغ 

يوالدتهم االمهمومن .الثالثةسّنيوحترّ
ً
اوألعابًيكتًباطفلكإعطاءجد

.إيجابيةبصورةومتنوعي  يمختلفي  يأشخاًصاتظِهر

ياألطفاليبدأ•  
 
يبشكلاألشياءمشاركةعندالتفرقةمالحظةف غت 

يمنصف  
 
.ذلكمناستيائهمويظهرون،الثالثةسّنيبدايةيف

ثاألطفاليستطيع•
ّ
يالتفرقةعنالتحد  

 
يمكنك.يقريًباتالخامسةسّنيف

يالبدء  
 
.اختالفهمببسبللتفرقةالبعضتعّرضحولمحادثاتإجراءف

ياألطفاليحّبي•  
 
عباألدوارلعبالعمرهذاف

ّ
مثلوي.يالتظاهريوالل

ناآلخريأفكارعىلالتعّرفعىلاألطفالتساعداأللعابهذه

.وأفعالهمومشاعرهم

.الجديدةالدماغية•

ييحدثما  
 
رةالسنواتف

ّ
يالمبك أثًراكيتر

دائًما

18
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معيعملونالذينالرعايةمقدمويعرف

يطفلك هم،األطفالعنالكثت 
ّ
علمونياللكن

ي اطفلكعنالكثت 
ً
ي.تحديد المهممن،وبالتاىل 

همأن ي،معرفتهإىليحتاجونبماتختر ك 

.ومساعدتهفهمهيستطيعون

اكةوجودالمهممن• عىلقائمةقويةرسر

ام األمورأولياءبي  يالمتبادلاالحتر

.األطفالرياض /والحضانة

اكةستدعم• ثقةالعىلالقائمةالقويةالشر

.المرّبية /المعلمةوبي  يبينكالتواصل

ي•  
ياألطفالرياض /للحضانةينبغ 

 
أن

مرحلةالطوالطفلكبتطورعلًماتحيطك

يالتأسيسية  
 
.المبكرةالسنواتف

اكة ياألمورأولياءمعالشر  
 
ف

لاألطفاورياضالحضانات

19
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دأحبصفتكمنكأفضلطفلكيعرفأحدال•
يسيساعدكالدليلهذاولكنالوالدين  

 
ابعةمتف

.طفلكتطور

مركزأقربإىلالتوجهيمكنكبالقلقشعرتذاإ•
ي لكونيمتفهم،المختصاألطفالطبيبأوصح 
ي
ً
يمعرفة

ً
يمتخصصة  
 
.الطفلنمّويف

ي•  
 
يمكنيتحديديأييصعوباتيتواجهيطفلكيف

مهيأويتطّوره
ّ
ليمعيمنيخالليالعمصحتهيأويتعل

المراكزيالصحيةيأويأطباءياألطفاليوهميمني
ةيلعمليسيقومونيبتوجيههميإىليالمراكزيالمختص

زمة
ّ
.التشخيصاتيوالعالجاتيالل

ي•
ّ
يالتعل  

 
يمنيصعوباتيف  

م،يإذايكانيطفلكييعات 
يإض يتقديميدعم  ييستطيعيأقربيمركزيصح  ٍ 
 
اف

.لتلبيةياحتياجاته

بالقلقتشعركنتإذاتفعلماذا

21
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ينرىعندما
ً
نا،رضيعطفل

ّ
يعقلأعظم"إىلننظرفإن  

 
ف

يآلةوأقوى،الوجودي م 
ّ
يتعل  

 
."الكونف

مي  يمتعيصبحواأنعىلاألطفالنساعدأننستطيع
ّ
ل

موالتللتعليمخصائصثالثخاللمنمتمكني  ي
ّ
عل

 ْ :الفاعلير 

عب•
ّ
هاوأستكشفاألشياءأتفّحص–واالستكشافالل

.وأجّربــها

م•
ّ
ز–النشطالتعل

ّ
يالمحاولةوأواصلأرك عندماحترّ

.اإلنجازاتبتحقيقأستمتعأنا .صعوباتأواجه

م–الناقدوالتفكير اإلبداع•
ّ
أفكاريتطويرأتعل

اوتطوير،األفكاريبي  يوالربط،الخاصة تيجياتاالستر
.األشياءلفعل

.الجديدةالدماغية•

الفاعلوالتعليمالتعلمخصائص

22
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يأدرك•
ّ
يأن ريدألذا،العالمعىلتأثت  يلهاأفعاىل 

ياالستمرار  
 
.االستكشافف

م•
ّ
رأخططأنأتعل

ّ
يوأفك  

 
األشياءافاستكشكيفيةف

عبأو
ّ
.بهاالل

ثقد•
ّ
يإىلأتحد رصيةالبالوسائلستخدمأأونفش 

عبأثناءالصورمثل
ّ
يالل  

يالتعىللمساعدتر عىل.فكت 

سأهمربما،األحجياتألعبعندما،المثالسبيل

ي يأنيجب–؟مكانهأينهذا":لنفش  عىلأعت 

يالحصان ."بعدهالكبت 

يمستقلةخياراتاتخاذأستطيع• .بنفش 

يخذآ• يأوأحبهاأشياءمغ   
لمنتهمت  إىلالمت  

يفهذا.الخارج  
معىليساعدت 

ّ
.التعل

يالجديدةلألنشطةأستجيب•  
مهاالتر

ّ
يتقد .ىل 

عب
ّ
واالستكشافالل

23



م
ّ
النشطالتعل

يأشارك•  
 
لكذطلبإىلالحاجةدونالروتينيةاألعمالف

ي  
يإىلالذهابمثل،مت ّ  

.النومأريدعندمافراشر

م•
ّ
ييحدثقدبماالتنبؤأتعل  

ت 
ّ
.المألوفالروتي  يأفهمألن

يقد،المثالسبيلعىل يأحرص   
الكباريفتحعندمامعطف 

لمنللخروجالباب .المت  

اأظهر•
ً
طفلناوأ،المثالسبيلعىل.األهدافواضحسلوك

يأرفعقد،سنةمنأقلعمري خاللمنألعىلنفش 
ةطاولةبحافةاإلمساك جودةمويلعبةإىلللوصولقصت 
عقبعىلرأًساصندوقأقلبقد،داِرجطفلوأنا.يفوقها
ي .ماغرضإىلللوصولعليهالوقوفمنأتمكنك 

م•
ّ
يتصحيحأتعل  

يأخطات  ي،ثالالمسبيلعىل.يبنفش 
ً
منبدل

ياألحجيةقطعةلدفعالقوةاستخدام  
 
بأجرّي،مكانهايف

ي
ً
.مناسبةكانتإذاماألرىأخرىقطعة

يأستمر•  
 
.صعًبااألمريكونعندماالمحاولةف

22
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يأشارك•  
 
عبف

ّ
أستخدمقد،المثالسبيلعىل.يالبسيطالتظاهريالل

ا
ً
ي"قدأو،شعريبتشيــــحللتظاهرالفرشاةيشبهشيئ الشاي"أحتش 
ي
ً
يمنمثل يكوب  .خياىل 

عأضكيفأعرف،المثالسبيلعىل.يالموادتصنيفأستطيع•
يالمختلفةكعباتياللعبيم  

 
يف قتوييحي  يعندمامنفصلةسالل 

تيب .التر

ثأستطيع•
ّ
مهماعنالتحد

ّ
يوأفكر .أتعل  

 
أثناءأحرزهالذيالتقدمف

ي  
يتحقيقمحاولتر يُحسنمنأتحققثم.يمعي ّ يهدف   

.أدات 

م•
ّ
تسعزيــــعتويأردتإذا،المثالسبيلعىل.يحقيقيةمشكالتحلأتعل

ي ي،أصدقاءيثالثةعىلالفراولةمنحّبات 
ّ
اتيجيفإن يةاالستر  

قدالتر
يأستخدمها ثم،الثانيةثم،منهمواحدكلأمامواحدةحّبةوضعه 

اي.يالثالثة ً يأتأكدقد،وأخت   
 
يمناألمرنهايةف

ّ
نفسهمأمامالجميعأن

.الفراولةحّباتمنالعدد

الناقدوالتفكيراإلبداع

25



عبأحب•
ّ
يالتظاهرخاللفمن".يالتظاهري"الل  

،آخريشخصبأت ّ
ألعبعندما،المثالسبيلعىل .اآلخريننظروجهاتتخّيلأستطيع

حقد،"والذئبليىل" يأقتر  
االذئبيكونربما":اآلتر

ً
؟وجائًعايوحيد

سهوولذلك ".رسر

ما•
ّ
متكل

ّ
يتعل يازدادت،أكت   

يثقتر  
 
يألفكاريالتوّصلف  

وتحليالتر
ي،المختلفةالديناصوراتأنواععنأعرفعندما .الخاصة  

يمكنت 
ي ةالحادةأسنانهارؤيةعندمنهااللحومآكالتتميت   .والكبت 

يأستطيع• كت  
االتر

ً
ءلتحقيقجيد  

يبالنسبةمهمشر يحيث،إىل   
يمكنت 

ي يتركت   يمنمشتتاتأيوتجاهلانتباه  .حوىل 

الناقدوالتفكيراإلبداع
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...رضيعطفلوأنا

ي.يالمألوفةاألصواتإىلألتفت•  
فِزعت 

ُ
أستطيع.العاليةاألصواتت

يصوتمثل،بدقةالمألوفالصوتمصدرتحديد  
.ديوالأووالدتر

يالتحديقأحب•  
 
د.الوجوهف

ّ
يأقل خرجتأإذا.يالوجهوحركاتتعابت 

يأخِرجفسوف،لسانك  
ةتطول.يلسات  مايالبرصياالتصالفتر

ّ
تكل .كتر

ثونوهمصااألشخوجوهأراقب•
ّ
.يتحد

يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

27
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

28

...رضيعطفلوأنا

ي"التناوب"وتفعلهماتقليدأحب•  
 
يالمشاركةف  

 
.اةالمناغخاللمنالمحادثاتف

يالشفاهحركاتتقليدأحاول•  
.تفعلهاالتر

يبالغناءأستمتع• يواأللعابوالموسيفر  
اتصدرالتر

ً
.أصوات

يأستطيع• .أسمعهعندمابالهدوءوأشعرصوتكتميت  

.البسيطةللتعليماتواالستجابةاإلصغاءأستطيع•

اأصِدر•
ً
أشعرندماعالبكاءمثلمختلفةبطرقذلكأفعل.يانتباهكلجذبأصوات

ثرةأوالضحكأوالمناغاةأصواتوإصداراالستياءأوبالجوع هأوالت  .اغت 



27

يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

29

...رضيعطفلوأنا

اأستخدم.المناغاةأحب•
ً
".ماما"و"يبابا"مثلأصوات

.للتواصلباليدواإلشارةالتلويــــحمثلاإليماءاتأستخدم•

اأريدعندما•
ً
ي،مايشيئ

ّ
يأونحوهيديأمد رإصدامعإليهأشت 

.األصوات

.وكلماتكإيماءاتكتقليدأحب•

ي•  
 

.ألعبعندمامفردةكلماتوأستخدمالوقتطوالأناع

ي• ّ ينغمةأغت   
تهصوتر ث"عندماوطبقتهونتر

ّ
."أتحد

ي•  
يانتِظرت  يأتواصلحترّ ي.كلمةأونظرةأوبصوت 

ّ
يذلكفإن  

يساعدت 

ي  
 
يالمبادرةف  

 
.الحديثف



يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

28

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

ي•  
معندما"يبابا"و"حليب"و"كوب"مثلالمفردةالكلماتفهميمكنت 

َ
ستخد

ُ
يت  

 
ف

يذاتمواقف .معت 

ي•  
ةالكلماتفهميمكنت  ".اللقاءإىل"و"ال"و"يخلص"مثلاالستخدامكثت 

ي•  
ي"أو"يلخالتوأعطه:ي"مثلالبسيطةالتعليماتفهميمكنت   

".يكف 

ي•  
ييمكنت  يعندماإليهاواإلشارةاألشياءتميت    

.عنهاتسألت 

كت  يأحب•
يعىلالتر يإنصعوبهأواجهقد،اختياريمننشاط   

ء ينعأبعدتت   
أجدهشر

.ممتًعا

ثعندماإليكأستمعأنأحب•
ّ
ي،تتحد  

يأجدقدلكت ّ
ً
يصعوبة  
 
كف يالتر عندمامعكت  

اأرى
ً
اشيئ ً .لالهتماممثت 



يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

يالحينماباإلحباطأشعر•  
.تفهمت 

م•
ّ
.بشعوريإلعالمكواألفعالالكلماتاستخدامأتعل

م•
ّ
يالمحادثاتإجراءأتعل  

.آخرإىلموضوعمنأقفزماغالًبالكت ّ

يأشاركأنأحب•  
 
عبف

ّ
."يناملك  يالرضيعالطفلوضع"لعبةمثلالتظاهريالل

غةبالتاليةالكالمأصواتاستخدامأستطيع•
ّ
"ب"و"م:ي"العربيةالل

"ر"الحرفباستثناءاألصواتجميعنطقأستطيع•

يالكلماتنطقأستطيع•  
يعىلتحتويالتر يمقطعمنأكت   

".ملعقة"و"يسيارة"مثللفظ 

يأخظ يربما•  
 
ي.يالكلماتبعضنطقف  

ياذاستساعدت   
الكلماتنفسباستخدامأجبتت 

مفأنا.الصحيحةبالطريقةواألصوات
ّ
يتكونعندمامنكأتعل

ً
أفقدأندون،إيجابيةقدوة

ي  
يثقتر  

 
يف  

.الكالمعىلقدرتر

29
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

غةويالتواصل
ّ
الل

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

يحدثمافهموأستطيع.البسيطةالقصصإىلاالستماعأحب•
.الصوربمساعدة

يأستطيع• السيارةإىلارةاإلشيأستطيع.يوصفهاعندالمألوفةاألشياءتميت  
يالحمراء  
 
طلبتعندماتفاحةإحضارأستطيع.ينقرؤهالذيالكتابف

ي  
.ذلكمت 

"يييقفزالدبدوبأجعل"أنأستطيع.يالطويلةالجملفهمأستطيع•
يتطلبعندما  

عبأثناءذلكمت ّ
ّ
يإيجادأستطيع.يالل  

تقولعندمامعطف 
ي .معطفكعنابحث:يىل 

يالبسيطةاألسئلةفهمأستطيع•  
"ييمن:ي"التاليةهاماالستفبأدواتتبدأالتر

(.عامبشكل"يلماذا"ليسولكن"ي)أين"و"يماذا"و

32



31

يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

...رضيعطفلوأنا

ي•  
يوالمستجيبةالمحبةالدائمةالرعايةتساعدت   

يتستجيبوالتر  
معىلالحتياجاتر

ّ
التعل

والمستجيبةالمحبةالرعاية.ينحوأفضلعىلوالنمّوي

يعندمابالهدوءأشعر•  
يتواسيت   

.وتطمئنت 

يبدأت•  
 
يتطويرف كومعمعكالتفاعلخاللمنبالذاتإحساش  اصاألشخمنغت 

يالمهّمي  ي  
 
يف  

.حياتر

.أحبهالوماأحبهمالكأبي ّ يأنأستطيع•

يلكأبي ّ يأنأستطيع•  
ء يإىلبحاجةأت ّ  

اإليماءاتويالبرصيالتواصلبواسطةماشر

يأنأستطيع .والكلمات يإىلأنظرأوأشت  ككوتر  يألختر  
بأنأريدأت ّ .أرسر

ممازلت•
ّ
يعندمابالحزنالشعورمعأتعاملكيفأتعل  

كت  إىلأحتاجربما .وحديتتر

يإىلأولديمفضلغرض ياألحضانمنالكثت  .والسعادةباألمانأشعرلك 

يأصبحت• يثقةأكت  يمجموعةأمامبنفش   .الناسمنأكتر
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

...رضيعطفلوأنا

يألتفتسوف•  
يأوأحبوعندماخلف   

اأمشر
ً
يمنللتأكدبعيد

ّ
زلتماكأن

ا
ً
يموجود  

 
.مكانكف

يتبتسمأراكأنأحب• .لتشجيغ 

م•
ّ
يبثقة يأشعرأنأتعل عبأثناءأكتر

ّ
.اآلخرينالاألطفومعبمفرديالل

م•
ّ
أحدوجودأثناءالجديدةاألماكنستكشفأعندمابالثقةالشعورأتعل

.الرعايةمقدمأووالدي

يواألمانباألمنأشعر• .عايةالرمقدمأووالديحدألمشاعريعنللتعبت 

يأزداد•
ً
ياستقاللية يأكت  يوهذا.يفأكت   

ييعت   
اباطباإلحأشعرقدأت ّ

ً
أحيان

يأريدعندما
 
اأفعلأن

ً
.بمفرديشيئ

34
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

موبدأتدوريأنتظركيفأفهمبدأت•
ّ
عندمابمشاعريالتحكمأتعل

اأريد
ً
.شيئ

م•
ّ
ثكيفأتعل

ّ
يوهذا.يمشاعريعنأتحد  

التحكمعىليساعدت 
.بمشاعري

يوأطرحاالختالفاتأالحظ.يباآلخرينمهتم يأنا•
ً
مثلاءأشيحولأسئلة

ةلون يوالنوعالشعروطبيعةالبشر اصةالخواالحتياجاتاالجتماع 
ينواإلعاقات

ّ
.والد

م•
ّ
.اآلخريناألطفالمعالصداقاتبناءأتعل

م•
ّ
عبالقصصخاللمناألخرىالمشاعرعنأتعل

ّ
.والل

م•
ّ
ثأتعل

ّ
يالكلماتمنالمزيدواستخداممشاعريعنالتحد  

 
هذاف

يحزينأنا:ي"السياق
ّ
يأحّبي"أو..."ألن

 
".أن

يأريكمبدأت•  
35(.لنونيةا)الحماميالستخداممستعدأت ّ
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور  
البدت 

...رضيعطفلوأنا

يرفعأستطيع• يوأنارأش  يعىلمستلق   
.بطت 

.قيمتي   يمستوذراع  يأعىلإىلصدريأدفعأنأستطيع•

يأتدحرجأنأستطيع• ّ يألغت   
عىلتلقاءاالسيمنوضعّيتر

ي  
.وبالعكس،ظهريعىلاالستلقاءإىلبطت 

لخارجأكونعندمابالحركةأستمتع• .هداخلأوالمت  

.مساعدةدونأجلسأنأستطيع•

.مختلفةواتجاهاتبطرقأحبوبدأت•

يأسحبأنأستطيع• والقفزقدم  يعىلللوقوفنفش 
ي  
 
يف  

يهذا.يمكات   
ياالستعدادعىليساعدت   

.للمشر

يتآزرييتطور• ياءأشإىلالوصولوأستطيعالحرك 
.مختلفة

36
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور  
البدت 

...رضيعطفلوأنا

ياألخرىإىليد يمناألشياءنقلأستطيع•
 
.لكأعطيهاوأن

يأنأحب• .األرضعىلاألشياءأرم 

يبجسديالتحكمأستطيع•
ً
يلممارسةكنتيجة يكامل التلويــــحنمالكثت 

يوالحبووالدحرجةوالركل  
.والمشر

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

يإيقاععىلبقدم  يوالدوسالتصفيقأستطيع• .الموسيفر

ياألماكنإىلوالدخولاالستكشافأحب•  
سعالتر

ّ
يتت لصناديقامثل،ىل 

ة .واألنفاقالكبت 

مأستمتع•
ّ
.والتقاطهاورميهاالكرةركلبتعل

37
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يالتطّور  
البدت 

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

م•
ّ
يكيفأتعل  

.وحديلأمشر

اأجد•
ً
يأثناءلالرتكازمختلفةطرق  

.المشر

يأستطيع•  
موالتسلقوالقفزوالجريالمشر

ّ
.لوحديرجالدستخدمأكيفوأتعل

.لوحديالحبالأواألرجوحةعىلالتمرجحأستطيع .والتدحرجالدورانأستطيع•

يبعجالتسيارةعىلالجلوسأستطيع•  
.بالدفعتعملوالتر

جةاستخدامأستطيع•
ّ
.العجالتثالثيةدراجةركوبأو(يسكوتر)زل

38
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يالوالدةمنذاألطفال :ييالثةالثِسنيوحترّ

والكتابةالقراءة
يإىلاالستماعأحب•  

ياألغات   
 
.والقواف

يبالمشاركةأستمتع•  
 
يف  

ياألغات   
 
د.يوالقواف

ّ
والنغماتواإليقاعاتاألصواتأقل

.واأللحان

يكلماتبعضأقولأنأستطيع•  
ياألغات   

 
.والقواف

د•
ّ
.األخرىوالحركاتاألصابعحركاتأقل

يأنشد•  
داألغات 

ّ
يوأرد  

 
.لوحديالقواف

عبأثناءالغناءأحب•
ّ
.الل

.معكالكتبقراءةأحب•

يوالكلماتالصورإىلالنظرأحب•  
 
.معهاوأتفاعلالكتبف

39
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يالوالدةمنذاألطفال :ثالثةالِسنيوحترّ
والكتابةالقراءة

يأشاركأنأحب.مفضلةكتبلدي• معكمالمفضلةكتتر 
يومع  

اأحب.يأصدقات 
ً
.رديبمفالكتبإىلأنظرأنأيض

يمنوعباراتكلماتأكّررأنأحب• .المفضلةقصص 

ثأنأحب•
ّ
.الكتبعنأتحد

.أسئلةوأطرحأفكاريأشارك•

.المألوفةالقصصلتمثيلالدماستخدمأنأحب•

مناألولالحرفأالحظ.يالمألوفةبالمطبوعاتمهتمأنا•
ي .األبوابأوالحافالتعىلوالشعاراتواألرقام،اسم 

يوإعطاءالرسمأحب• يللعالماتمعت   
.أرسمهاالتر

يعىلعالماتأرسم•  
يكتابةكمحاولةرسمتر 40.اسم 
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يالوالدةمنذاألطفال نِسيوحترّ

الرياضيات:الثالثة
عبأحب•

ّ
شياءاأليأضع.يواألكوابالبناءبمكعباتالل

ي  
 
يأخرجهاثمأخرىأشياءداخلف

ً
.أخرىمرة

يبالمشاركةأستمتع•  
 
يف  

يأغات 
ّ
.ابعاألصعىلالعد

اتمعأتفاعل• يالتغيت   
 
الموعةالمجكانتإذاالعددف

ةثالثمنبرجببناءقمتإذا–عناضثالثةتتجاوز
أالحظفسوف،منهممكعًباأخذتثممكعبات

.ذلك

ي"كلماتباستخدامالكمياتمقارنةأستطيع• "الكثت 
ي"أو ءنفس"أو"يأكت   

".الشر

ياهتماًماأظهربدأت•
ّ
صواتاأليإصدارطريقعنبالعد

تيباألعدادبعضوقولبيديواإلشارة بالتر
41.الصحيح
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يالوالدةمنذاألطفال نيِسيوحترّ

الرياضيات:الثالثة
يأحب•

ّ
يالروتي  يخاللالعد عباليوم 

ّ
اأنش .والل

ً
األعدادبعضأحيان

يعندما
ّ
قأنأحب".ي5-4-3-2-1"أعد

ّ
يأتسل يوأحشر ينفش   

 
ناألماكف

 .المختلفة

ثلم،المختلفةاألشياءمنالعديدباستخدامبالبناءأستمتع•
.والصناديقالمكعبات

يحلّيأستطيع• كيبأحاحر  .التر

ي:ي"والوزنالحجملمقارنةواإليماءاتالكلماتأستخدم• ي/أكتر صغت 
".ثقيل"،"طويل"،"منخفض/مرتفع"،"أصغر/

باألنماطأالحظ•
ّ
ياألشياءوأرت  

 
.أنماطف

42



...رضيعطفلوأنا

ياألفعالأكّرر.والتلويــــحبالركلأستمتع•  
يلهاالتر .تأثت 

الملمسحيثمنالمختلفةاألشياءاستكشافأحب•
.والمذاقوالرائحةوالصوت

لداخلالطبيعيةالمواداستكشافأحب• ،جهوخاريالمت  
.والطالءوالماءوالجافالمبلولالرملمثل

.

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

يالعالمباستكشافأستمتع• يسالدويمثل،الطبيغ   
 
ف

ةالماءتجمعات اتعنوالبحثالصغت  .الحشر

م•
ّ
يخصائصبي  يالروابطإقامةأتعل  

ائصوخصأرستر
.األخرىاألرس

.الناسبي  ياالختالفاتأالحظ•

يالوالدةمنذاألطفال نيِسيوحترّ
:الثالثة
العالماستيعاب

41
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يةالفنون والتصميمالتعبت 
...رضيعطفلوأنا

ياألصواتأدركأنا• .والموسيفر

يأستمتع• يتتعندماوجسدًياعاطفًياوأستجيببالموسيفر ّ .غت 

يألحانعىلوأرقصأتحّرك• .الموسيفر

يواألفعالالعباراتأتوقع•  
يف   

يالقواف   
".باحياباح"مثل،واألغات 

يواستكشافاألصواتبإصدارأستمتع•  
.صوتر

يأشارك•  
 
يف  

ياألغات   
 
.األصواتبعضوأصدر،والقواف

.ومتكّررةمتناغمةأصواتإصدارأستطيع•

ياألدواتباستكشافأستمتع•  
اتصدرالتر

ً
سيقيةالمويواآلالتأصوات

.مختلفةبطرقوأعزفها

ةالمتباينةاألنماطأالحظ•
ّ
ياألنماطإىلوأنجذببشد  

الوجههتشبالتر

ي 44.البشر



منذاألطفال
يالوالدة نيِسيوحترّ
الفنون:يالثالثة

ية صميموالتالتعبت 

يوأنا يأكتر
ً

...قليل

.متعمدبشكلبرسمهاوبدأت،العالماتوطبعبرسمأستمتع•

يباستخدام،الطالءياستكشافبأستمتع• يالإىلباإلضافة،األخرىجسديوأعضاءأصابغ   
هافراشر وغت 

.األدواتمن

ي• ّ عرسمخاللمنوالمشاعراألفكارعنأعتر ا .العالماتوطب 
ً
يأحيان يأعظ  يللعالماتمعت   

أرسمهاالتر
.وأطبعها

يبالمشاركةأستمتع•  
 
يف  

واهيك"أغنيةمثل،الحركةأغات  يبطت  ."العصافت 
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يالوالدةمنذاألطفال :الثالثةِسنيوحترّ

يةالفنون والتصميمالتعبت 
يوأنا يأكتر

ً
...قليل

يالمشاركةبدأت•  
 
عبف

ّ
يأتظاهر.يالتظاهريالل

ّ
يأن

ً
لاشيئ

ّ
ايمث

ً
شيئ

يعىلخشبًيامكعًباأضعالمثالسبيلعىل،آخري  
وأتظاهرأذت 

ه
ّ
.هاتفبأن

يبكلالمختلفةالمواداستكشافأحب• ل.يحواش 
ّ
موادبأشك

عب
ّ
.المعجونةمثلالمختلفةالل

يأستخدم• يفيماأفكرعندماخياىل   
.المختلفةبالموادفعلهيمكنت 

يأستطيع• عخاللمنأفكاريعنالتعبت 
 
.سيطةبأشكالُصن

46



يالوالدةمنذاألطفال ييمكنككيف :الثالثةِسنيوحترّ  
معىلمساعدتر

ّ
؟التعل

Baby photo
goes here.

If you want circles then 
best to screenshot from the 
previous guide, but if you’re 
using new images just drag 
them in then go to Picture 
Format, then Crop, then 

Crop to Shape.

.

غةو التواصل
ّ
الل

ااستخِدم•
ً
يفهذا،غنائًيايصوت  

عىليساعدت 
غةباالهتمام

ّ
مهاالل

ّ
.وتعل

ياستِجب•  
.لمناغاتر

ث•
ّ
 يحليبكأسكبأنا"تفعلهعّماتحد

ف 
".الكوب

يرِيجأ• العب،االتجاهثنائية "محادثات"مغ 
ي ي"لعبةمثلألعاًبامغ  وألعاب"يعينوتر 

.التقليد
ي•  

ثت 
ّ
.األمبلغتناحد

والعاطْف  واالجتماع  الشخص  التطّور

المرحةويوالمستجيبةالمحبةتفاعالتالإىلأحتاج•
.معك

ياألشياءاكتِشف•  
يالتر  

ئت 
ّ
أوالعناقأوالهّزي-تهد

.الغناء
ي•  

.ي   يشيئبي  يلالختياربسيطةخياراتامنحت 

التطّورالبدْن  

ي•  
يعىلضعت   

طانيةبأوبساطفوق،ظهريأوبطت 
نك  يناعمة

ّ
.والتدحرجالركلمنأتمك

ي•  
ت 
 
ق،بحضنكلسجأدع

ّ
فزوأق،عليكوأتسل

.معكأتمايلأوبحضنك
ي•  

يأعطت  األكونالفرصمنالكثت 
ً
ينشيط  

 
الهواءف

يالطلق  
 
!الجويةالظروفجميعف
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Baby photo
goes here.

If you want circles then 
best to screenshot from the 
previous guide, but if you’re 
using new images just drag 
them in then go to Picture 
Format, then Crop, then 

Crop to Shape.

غةو التواصل
ّ
الل

يغنِّي• يىل   
ياألغات   

 
مثلوميةالياألنشطةأثناءوالقواف

يوقت اظاتتغيت 
ّ
.الحف

ي•  
ت  .ييشافهاالستكألتقطهاعندمااألشياءبأسماءأختر
.متنوعةومفرداتكلماتلسماعبحاجةأنا

ياستِمع• يىل   
يوانتظرت  ثحترّ

ّ
بصوتصلأتواأوأتحد

ينظرةأو
ً
أوكلمةةبإضافعليهوِزدأقولهماكّرر.يأول

.فقطكلمتي   ي
ثعندما•

ّ
يتتحد ي،إىل   

يامنحت 
 
ي 10-كافًياوقتا ثوان 

يكافية رقلتهماأفهمحترّ
ّ
.بالردوأفك

والعاطْف  واالجتماع  الشخص  التطّور

ي•  
ت 
 
يأساعددع  

 
يف أويفةالخفالوجباتتحضت 

مالغداءطعام
ّ
يسكبكيفيةوتعل اتر 

يرسر .بنفش 
ي•  

داماستخخاللمنمشاعريفهمعىلساعدت 
يأعتقدمثلمشاعريلوصفالكلمات

ّ
كبأن

".غضبان"أو"يمستاء"أو"يحزين"
ن•

 
يك

ً
يقدوة مىل 

ّ
–األدوارتناوبمنكألتعل

يممكن"  
".دوريهأل"أو"ي؟دوريتعطيت 

البدْن  التطّور

ي•  
يأعِطت  سكهاألمالمختلفةاألشياءمنالكثت 

طالءمثل،وأستكشفهايوأعرصهاوأحملها
يوالمالعقوالمعجونةاألصابع  

والفراشر
.والحجارة

ي•  
ت 
 
يارتداءأحاولدع  

يحذات  .بنفش 
يالعب• .بالكرةمختلفةألعاًبامغ 
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يالوالدةمنذاألطفال ييمكنككيف :الثالثةِسنيوحترّ  
معىلمساعدتر

ّ
؟التعل



يالوالدةمنذاألطفال ييمكنككيف :الثالثةِسنوحترّ  
معىلمساعدتر

ّ
؟التعل

Baby photo
goes here.

If you want circles then 
best to screenshot from the 
previous guide, but if you’re 
using new images just drag 
them in then go to Picture 
Format, then Crop, then 

Crop to Shape.

.

الرياضيات

ي•  
خدماست!(يكرتونيةصناديق)أوبناءومكعباتأكوابأعطت 

ي"مثلكلمات  
 
ي"و"يعىل"و"يف ي"و"أكت  ".الكثت 

يِعد• يوأنتمغ   
يتلبست  ،جورب"المثالسبيلعىل،مالبش 

ربان ".جو 
يغنّي• يمغ   

يأغات 
ّ
.األصابععىلالعد

ي•  
ت 
 
يأستكشفدع األوعيةباستخدام "فارغ"و"يممتىل ي"معت 
.االستحمامأثناء

والكتابةالقراءة

ي•  
يوالقماشيةاللوحيةالكتبواقرأعانقت  .مغ 
ي ياألشياءإىلأرسرِ  

ت  يلمسابأسمائهاوأختر  
عىلعدتر

يبناء  
.اللغويمخزوت 

ياقرأ• يكتًباىل   
ريت 
ُ
األعراقفمختلمنأشخاًصات
.االجتماعيةواألنواعوالثقافات

ي•  
ي/تلوينأقالم/رصاصأقالمأعطت  طباشت 

.ألستكشفهاعريضة

العالماستيعاب

ي•  
دبالغي  يعىلعّرفت 

ُ
يالبدءمنأتمكنك  يُجد  

 
.العالقاتكوينتف

يخّصص• القطومالخضارمثلأشياءعىلتحتويكنوزسلةىل 
يوالمالعقالخشبيةالغسيل .الكراتويواألقماعواألغطيةوالمقاىل 

ي•  
ت 
 
يالعالمأستكشفدع ي.الطبيغ   

ت 
 
مرتدًيامطرالتحتأِقفدع

يللمطرحذاءًي
ً
يوأقفز،مظلةوحامل  

 
ةالصغالماءتجمعاتف ،ت 

اتالشجرأوراقعنوأبحث  .والحشر

يةالفنون والتصميمالتعبير

يافِرد• يىل 
ً
يقطعة

ً
ة ألرىضاألريعىلالورقمنكبت 

يالعالمات  
ّيبيديّيأطبعهاأنأستطيعالتر أووقدم 

ي.الرسمبفرشاةأرسمها  
ت 
 
يدع يأثت  !فوض 

يغنِّي• ي.ىل   
ت 
 
اأسمعدع

ً
يامنمختلفةأنواع  

ألغات 
يواألصوات الثقافاتمختلفمنوالموسيفر
.واللغات
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ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

غةويالتواصل
ّ
الل

يالطويلةالقصصإىلاالستماعأحب•  
رويمكنت 

ّ
يتذك منالكثت 

.أحداثها

عبمنشغالأكونعندما•
ّ
يصعوبةأجدقدبالل  

يانتتحويلف  إليكباه 

ي .تقولهلماواإلصغاء  
يأنيساعدت   

يتناديت  ضلكفمن:ي"وتقولباسم 

يوأصِغيتوقف ".إىل 

يأستخدمأنأستطيع• مأنأحّبي.يالمختلفةالكلماتمنالكثت 
ّ
أتعل

.جديدةكلمات

ي•  
حأنيساعدت  يتشر يىل   

.الجديدةالكلماتمعات 

يواإلرشاداتاألسئلةفهمأستطيع•  
سبيلعىل،جزئي  يمنتتكّونالتر

ي:يالمثال .رجاءًيالبابعندوانتظرمعطفكأحرص ِ

يعندماأفهم•  
يتسألت 

ً
ء يحدوثسببحولأسئلة  

سبيلعىل،مايشر

يتعتقدلماذا:ي"المثال
ّ
قةأن يالحجمبهذاأصبحتالت  "؟الكبت 
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:والرابعةالثالثةسنّ فياألطفال

الل غةوالتواصل
يأعرف• يمنالكثت   

.بغنائهاوأستمتعاألغات 

كأنأستطيع• ثطويلةبقصةأختر
ّ
يعنوأتحد .ييضلةالمفكتتر 

يأعرف يمنالكثت   
.األطفالأغات 

مزلتما•
ّ
يعالاألفواستخدام،يالكلماتترصيفكيفيةأتعل  

 
ف

أقولأنمثلأخطاءأرتكبقد.الصحيحةبالطريقةالجمل

ا"ركض"
ً
ي".ركضت"عنعوض

ً
يمنبدل أنأرجو،تصحيح 

ي  
جيبت 

ُ
أنت"الكبسؤيللكلمةالصحيحالترصيفباستخدامت

"؟رسيعايركضت

مزلتما•
ّ
أواجهأزالالأكونربما.يالكلماتبعضنطقأتعل

ي
ً
يصعوبة  
 
،زي،ص،س :المثالسبيلعىل،األصواتبعضنطقف

.غ،خ،ث،ذي،ظ،ري
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:والرابعةالثالثةسنّ فياألطفال

الل غةوالتواصل

منتتكّونطويلةجملاستخدامأستطيع•
.كلمات4-6

.ييكاريأفلتوضيحواألفعالالكلماتاستخدامأستطيع•
يأستطيع يعنالتعبت  .اآلخرينمعبالرأيواالختالفرأت  

يومعمعكطويلةمحادثاتإجراءأحب•  
.أصدقات 

ث•
ّ
عبأثناءأتحد

ّ
أنت...يلةحافنركبدعنا:يالتظاهريالل

.السائقسأكونوأنا...هناكاجِلس
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ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

يأزداد•
ً
ياستقاللية يأكت  يواألنشطةباألدواتتزويديوأحبفأكت   

يالتر  
يمكنت 

ياستخدامها .بنفش 

يوالمساعدةالمسؤوليةتحّملأحب•  
هةالفاكإحضارمثلالمهامتأديةف 

لأوللجميع يغس   
.الطعامتناولبعدطبفر

يبثقة يأشعر• داألشخاصمعللتعاملأكتر
ُ
.الُجد

يللخروجبالثقةأشعر•  
ةورحالتنزهاتف  .قصت 

عبأحب•
ّ
يالاأللعابأفكارتطويروأستطيعاآلخريناألطفالمعالل  

.نلعبهاتر

ي•  
عبعندالمشكالتلحلطرقإيجاديمكنت 

ّ
يمعالل  

بيلسعىل،أصدقات 

هأعلمالمثال
ّ
ي"القائد"جميًعانكونأنيمكنالأن  

عبةف 
ّ
يويمالل  

احكنت  اقتر

.أخرىأفكار

51



ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

م•
ّ
يوالقواني  يالقواعدأهميةأتعل  

ياتباعهمويمكنت   
.اتاألوقمعظمف 

يلبالٍغيشخٍصيإىلبحاجةولستوالقواني  يالقواعدتذكرأستطيع• .تذكت 

م•
ّ
يأفرضكيفأتعل  

.المالئمةبالطرقذاتر

ث•
ّ
يمعأتحد  

يإىلالوصولأجلمنأصدقات  للمشكالتحلول 
ي  
عبأثناءتنشأقدالتر

ّ
.الل

حمختلفةكلماتاستخدامأستطيع• .مشاعريلشر

يالمشاعرأستوعببدأت•  
.اآلخرينبهايشعرقدالتر

ياستخدامأستطيع•  
بوالسّحااألزرارإلغالقالدقيقةالحركيةمهاراتر

يسكبأو وب 
يمشر .لنفش 

52



ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 

يأكونأنعىلحريص يأنا•
ً
قيتفيماسّيماال،مستقل

ّ
بارتداءعل

ي يوتناولمالبش  يطعام  .بنفش 

يالطعامأتناولبدأت• م،بنفش 
ّ
وكةالشاستخداموأتعل

.والمعلقة

يأزداد•
ً
ياستقاللية يأكت  يفأكت   

 
يوخلعارتداءف أستطيع.يمالبش 

يارتداء  
يسّحابهوإغالقمعطف  .بنفش 

يأزداد•
ً
ياستقاللية يأكت  يفأكت   

 
ياالعتناءف أستطيع.يبنفش 

يتنظيف  
اوتجفيفهمايديّيوغسلأسنات 

ً
.جيد

يتنظيفأهميةمدىأدرك•  
اتخيارياتخاذأستطيع.يأسنات 

ابالطعامبشأنصحية .الرياضيةوالتمارينوالشر
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مهارات-البدنيةالمهاراتمنمجموعةتنميةأواصل•
.لكرةبااللعبومهاراتةالهوائيالدراجةوركوبالتوازن

التسلقوحائطوالساللمالدرجاتصعودأستطيع•
ّيباستخدام .بالتناوبقدم 

،واحدةقدمعىلوالوقوفوالوثب،القفزيأستطيع•
يوالوقوف  
 
يف  

اأحّركأندونمكات 
ً
لعبةبنلععندماساكن

".صنم"مثل

ائطباألعالمالتلويــــحأستطيع• استخدامبالملّونةوالشر
ةالعضليةالحركات أسطحىلعوالتطبيعوالرسمالكبت 
ة .كبت 

يالمشاركةأحب•  
 
أنوأحب.يوالفَرقالمجموعاتأنشطةف

يمعاألنشطةهذهمثلأبتكر  
اأصدقات 

ً
.أحيان

ياألطفال  
 
ةالثالثسّنيف

يالتطّور:يوالرابعة  
البدت 
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ياألطفال  
 
يالتطّور:والرابعةالثالثةسّنيف  

البدت 

م•
ّ
يبالموسالصلةذاتالحركاتوأنماطتسلسلوأتذكراستخدمأنأتعل يفر

.واإليقاع

يأستطيع• يملًياالتفكت   
 
يالحركةف  

إذاما،المثالسبيلعىل.يبهاالقيامإىلأحتاجالتر

يكان  
يأوأزحفأنينبغ   

يأجريأوأمشر .وعرضهطولهحسب،خشبًيايلوًحاألعتر

يللمهمةالمناسبةاألدواتاختيارأستطيع•  
.بهاالقيامأريدالتر

يمعالتعاونأستطيع•  
ةاألشياءوحمللتحريكأصدقات  مكعباتالمثل،الكبت 

ةالخشبية .الكبت 

ياألدواتاستخدامأستطيع•  
مالتر

َ
ستخد

ُ
.المقصمثل،واحدة يبيد يت

ي•
ُ
يقلمأمسك ممريحة يبقبضة يالرصاصأوالحتر

ّ
ابهوأتحك

ً
.جيد

ضحبدأ•
ّ
يأواليشىيدياستخدامأفضلكنتإذامايت .اليمت 
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:المطبوعاتحولمهمةنقاطخمسأفهم

يلهاالمطبوعات• ؛معت 

؛مختلفةاستخداماتللمطبوعاتيكونأنيمكن•

يمنالعربيةالنصوصنقرأ• إىلعىلاأليومناليساراىلاليمي  
؛األسفل

؛المختلفةالكتابأجزاءأسماء•

يالصفحاتنقرأ•
ً
 ياألخرىتلوواحدة

.يةالقصصالكتبف 

مأنا
ّ
يأتعل يالمختلفةاألصواتتميت    

 
غةف

ّ
ي،العربيةالل يوأنّم  الوع 

ي نلديّيالفونولوحر 
ّ
:منألتمك

ي•  يتميت  
احالقواف  ؛القافيةنفسلهاكلماتواقتر

ي•
ّ
 يالصوتيةالمقاطععد

تخدامباستقطيعهاأوالكلمةف 
؛التصفيقطريقة

ي•  يالعربيةالكلماتتميت  
مثل،الصوتبنفستبدأالتر

"شمعة"و"ةشوك"

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

والكتابةالقراءة



مالقصصحولطويلةمحادثاتبإجراءأستمتع•
ّ
ماتكلوتعل

.جديدة

عبأثناء•
ّ
م،الل

ّ
ياستخدامأتعل  

يروفوالحباألصواتمعرفتر  
 
ف

ي  
ياألوليةمحاوالتر  

 
.الكتابةف

يكتابةأستطيع• ياسم 
ً
.منهاجزءًيأوكامل

ياألحرفبعضكتابةأستطيع• .صحيحبشكل 

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

والكتابةالقراءة
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يأستطيع• يالمجموعاتتميت    
عناض3تتجاوزالالتر

يإىلالحاجةدونمن،فوريبشكل
ّ
جميععد

سّمي)عناضها ي"هذايُ
ّ
"(.الفوريالعد

.5مالرقبعدماإلىبالترتيباألرقامعدأستطيع•

اعددبإعطاءالعناضأعدأنأستطيع•
ً
للكواحد

تيبعنرص .يي1,2,3,4,5بالتر

يأعلم•
ّ
يالعددأن يعندماإليهأصلالذياألخت 

ّ
أعد

ي
ً
يمجموعة

ً
ة ياألشياءمنصغت   

ت  عهابمجموييختر

سّمي) يمبدأ"هذايُ
ّ
"(.األساش يالعد

يأستخدمأنأستطيع• يحاألعدادلتمثيلأصابغ  ترّ

.5العدد

مع(العددشكل)الصحيحالرقممطابقةأستطيع•

يوذلك،الصحيحالمجموع سبيلعىل.ي5الرقمحترّ

ي،المثال يعندما3الرقمإىلأشت 
ّ
.حلزونات 3أعد

:والرابعةالثالثةسنّ فياألطفال
الرياضيات

58



يالخاصةوالرموزالعالماترسمأحب• .األرقاموكتابةتر 

مثلالكمياتلمقارنةالرياضياتمصطلحاتاستخدامأستطيع•
ي" ".منأقل"و"منأكت 

حة)األبعادثنائيةاألشكالاستكشافأحب•
ّ
ثيةوثالي(المسط

ثأستطيع.(المجسمات)األبعاد
ّ
خدامباستاألشكالعنالتحد

مصطلحاتاستخدامأستطيع."مدّبب"مثلاليوميةالكلمات
ح"،"مستقيم"،"زوايا"،"أضالع":مثلالرياضيات

ّ
،"مسط

".دائري"

ي"مثل،فقطالكلماتبواسطةالموقعفهمأستطيع•
ّ
الحقيبةإن

.إليهااإلشارةدون–"الطاولةتحت

.مألوفطريقوصفأستطيع•

ثأستطيع•
ّ
مثلكلماتباستخدام،والمواقعالطرقعنالتحد

".خلف"و"يأمام"

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف
الرياضيات
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والوزنوالطولالحجمحيثمناألشياءمقارنةأستطيع•
.والسعة

رمالهمثل،البناءيعندالمناسبالشكلاختيارأستطيع•
.للسقف

مثلث،القوس–جديدةأشكاللصنعاألشكالدمجأستطيع•
ي .إلخ...أكتر

ثأستطيع•
ّ
ياألنماطعنالتحد  

يمنأشاهدهاالتر حوىل 
طةالمالبسمثل،وتحديدهاي

ّ
.ييالجدرانوتصاميمالمخط

و"منقط"و"يمخطط"مثلاليوميةالكلماتأستخِدم
.إلخ..."بقع"

ياألنماطوتوسيعتشكيلأستطيع•  
أبأ"شكلعىلتكونالتر

.ورقة،عصاي،ورقة،عصاي–"ب

يالخطأوتصحيحاكتشافأستطيع•  
.متكّررنمطف 

م•
ّ
ي"مثلكلماتاستخدامأتعل

ً
لوصف"بعد"و"يثم"و"أول

.األحداثنمط

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف
الرياضيات
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يحويبكلالطبيعيةالموادباستكشافأستمتع• .اّش 

ذاتالطبيعيةالموادمجموعاتوأتفّحصأستكشف•

.المختلفةأو/والمتشابهةالخصائص

ثأستطيع•
ّ
باستخداموأتفّحصهأستكشفهعماالتحد

.الكلماتمنواسعةمجموعة

م•
ّ
يعنأتعل  

يوتاريــــخالعائلّيةحياتر  
 .عائلتر

.المختلفةالكباربوظائفمهتم يأنا•

.األشياءعملطريقةباستكشافمهتم يأنا•

.النباتاتورعايةالبذوربزراعةأستمتع•

اتاتالنبحياةدورةمنالمهمةاألجزاءأفهمأنأستطيع•

.ةالدجاجأوالفراشةأوالفاصولياءمثل،والحيوانات

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف
العالماستيعاب
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م•
ّ
هأتعل

ّ
امالمهممنأن الطبيعيةةبالبيئواالعتناءاحتر

.كافةالحيةوالكائنات

م•
ّ
يالمختلفةالقوىعنأتعل  

يمث،بهايأشعرالتر
ً
عندمال

يف،الماءيتحتبالستيكًياقارًباأغِرقأنأحاول
ّ
الماءإن

.أعىلإىليدفعه

ثأستطيع•
ّ
اتويالموادبي  ياالختالفاتعنالتحد التغيت 

ي  
ي،أالحظهايالتر

ً
يعندمثل .الطه 

م•
ّ
.الناسي  يباالختالفاتتجاهإيجابيةنظرةتنميةأتعل

يأعلم•
ّ
يهناكأن

ً
يمختلفةدول  

 
ثعأستطي.العالمف

ّ
التحد

ياالختالفاتعن  
يتهاشاهدأوشخصًياشهدتهاالتر  

 
ف

.الصور

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف
العالماستيعاب
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آخرشيءّ يللتمثماشيئًاأستخدمحيث،البسيطالتظاهريالل عبفيأشارك•

.يشبههالأن همع

توبيووالدمىالحيواناتمجس ماتبواسطة"يصغيرةعوالم"بناءفيبدأت•

.إلخ...الدمى

لةمبتكرة"يصغيرةعوالم"بناءفيأستمتع• دواتوأالمكعباتبواسطةومفص 

همختلفةمبانّ هافيمدينةالمثالسبيلعلى،البناء .ومتنز 

كيفيةحولكاريأفتطويرأتعل م.يبحري ةالمختلفةالمواداستكشاففيأستمتع•

.بهاأفعلوماذااستخدامها

.المختلفةالموادقوامأستكشف.يالمختلفةالمواددمجأستطيع•

:والرابعةالثالثةسنّ فياألطفال
والتصميمالتعبيريةالفنون
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يمغلقةأشكالرسمأستطيع• .متصلةبخطوط 

م•
ّ
.األشياءلتمثيلاألشكالهذهاستخدامأتعل

رسمثلم،والتفاصيلالتعقيدمنبمزيد يالرسمأستطيع•
.الوجهلتمثيلتفاصيلبداخلهادائرة

أوكةالحريمثلاألفكارإلبداءالرسوماتاستخدامأستطيع•
.العاليةاألصوات

يالمختلفةالمشاعرإظهارأستطيع•  
 
يف  

يولويرسوماتر  
مثل،حاتر

.إلخ...والخوفوالحزنالسعادة

.ومزجهااأللوانباستكشافأستمتع•

ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

يةالفنون والتصميمالتعبت 
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ياألطفال  
 
:والرابعةالثالثةسّنيف

يةالفنون والتصميمالتعبت 

ٍياألصواتإىلاالستماعأستطيع• كت  
يبتر .أكتر

يأسمعهلماأستجيب• ّ .ومشاعريأفكاريعنوأعتر

رأستطيع•
ّ
يوغناءتذك .كاملةأغان 

يالصوتيةالطبقةبنفسالغناءأستطيع•  
مطابقة")آخرشخصيستخدمهاالتر

"(.الصوتيةالطبقة

ياللحنغناءأستطيع•  
.المألوفةلألغات 

يبتأليفأستمتع•  
يالخاصةاألغات  أخرىأغنيةانألحعىلأغنيةتأليفأستطيع.يتر 

.أعرفها

يواإلتقانالدقةمنبمزيد يالموسيقيةاآلالتعزفأستطيع• مشاعرينعللتعبت 

.وأفكاري
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ياألطفال  
 
ييمكنككيف:والرابعةالثالثةسّنيف  

يعىلمساعدتر
ّ
؟مالتعل

غةو التواصل
ّ
الل

يمحادثاتاجرِي• ياألشياءحولمغ   
مأهتالتر

ي .بها  
لخالمنالحديثمواصلةعىلشّجعت 

.والتعليقاتواالبتساماإليماء
كلنأيأونلعبعندماجديدةكلماتاستخِدم•

لخارجنكونأو ح.المت   َ يارسر يىل   
معات 

.الجديدةالكلمات
ث•

ّ
يتحد ياألشياءعنإىل   

شياءواأليحدثتالتر
ي  
.قريًباتحدثقدالتر
يالعب• ،وقوف"مثلاالستماعألعابمغ 

"جلوس

والعاطْف  واالجتماع  الشخص  التطّور

ي•  
فت 
ّ
يغسلالمثالسبيلعىل،بمهامكل  

.الطعامناولتبعدطبفر
ن•

 
يك

ً
يقدوة مىل 

ّ
ممنكألتعل

ّ
ي،بمشاعريالتحك

ً
أشعر"مثل

ي"عميقانفًساآخذسوفلذلكقليالبالغضب  
عىلساعدت 

.اإلحباطأوبالحزنشعوريسببفهم
".الهدوءجرة"اصنع•

.

البدْن  التطّور

ي•  
يارتداءعىلساعدت  يولكنمالبش   

يدعت 
ّ
أتوىل

ةالخطوات ياألخت  .ّحابالسإغالقإكمالمثل،بنفش 
ي•  

يأعطت  األكونالفرصمنالكثت 
ً
الجريوأمارسنِشط

.والتأرجحوالتسلقوالتوازنوالقفز
ي•  

يعىلشّجعت   
جةركوبأوالمشر

ّ
أو(رالسكوت)الزل

.قريبمكانإىلالدراجة

66

https://madreshoy.com/ar/frasco-la-calma/


ياألطفال  
 
ييمكنككيف :والرابعةالثالثةسّنيف  

معىلمساعدتر
ّ
؟التعل

Baby photo
goes here.

If you want circles then 
best to screenshot from the 
previous guide, but if you’re 
using new images just drag 
them in then go to Picture 
Format, then Crop, then 

Crop to Shape.

.

.

الرياضيات

!"تفاحتانلدينا"المثالسبيلعلى،فقطأسمائهامنبدالًّاألشياءعدداذُكر•
–األخيرالعددىعلدائًماوأك  دحقيقيةألسبابّ للعدّ الفرصمنالعديدامنحني•

".البسكويتمنحب ات3هناك"
الشكلذلكقُصثم،)مثلث،دائرة(فارغةكرتوني ةعلبةمنكبيًراشكًلّقُص•

.بسيطةأحجيةلُصنعحجًماأصغرقطع4-2إلى
م،المنتزهفينكونعندما• "ييبين"و"يتحت"و"ّفوق"مثلكلماتاستخد 

اللتحد ث .نراهعم 
.المعجونةمعياصنع•

والكتابةالقراءة

امنحي؟الصَُّورفييحدثماذا،القصصعنإليّ تحد ث•

.أفكاريومشاركةللتفكيرالكافيالوقت
نفسلىعممتعةجمًلّمعيأل  ف.يالكلماتألعابمعيالعَب•

.القافية
وقوائمالمعايدةبطاقاتكتابةفيأساعدكَدْعني•

.المشتريات

العالماستيعاب

دني• يرةالمثالطبيعيةالموادمنعناصرجمععلىساع 

.والصدفالحصىمثل،للهتمام
.قليًلّيذوبأنبعد،الثلجأستكشفَدْعني•
.معيوالبصْيلتالبذورازَرع•
ْبني• .المكتبةمثل،مختلفةأماكنإلىاصطح 

والتصميمالتعبيريةالفنون

ملقطدامباستخالُصنعمنزليةطلءّ فراشياصنَع•

.وخارجهالمنزلداخلمنأخرىوعناصرالغسيل
.التظاهرياللعبفيإليّ انضم•

.خيمةلبناءاألقمشةوبعضكرتونةًّأعطني•
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ياألطفال  
 
:سةوالخامالرابعةسّنيف
غةويالتواصل

ّ
الل

الذيخصالشإىلأنظرأنعىلأحرص:مثال،بانتباهأستمعكيفأفهم•

ث
ّ
.يتحد

.االستماعأهميةأدرك•

م•
ّ
يأتعل .الجديدةالكلماتمنالكثت 

يالجديدةالكلماتأستخدم•  
متهاالتر

ّ
األسئلةرحطأستطيع.يمؤخًراتعل

يأمرٍيحولالمزيدلمعرفة ييثت  .اهتمام 

ثوسليمةواضحةجملاستخدامأستطيع•
ّ
.أفكاريعنللتحد

ثأستطيع•
ّ
ستخدامباأخرىبفكرةوربطهامعّينةفكرةعنالتحد

ي"،"لكن"،"أو"،"و":مثلكلمات
ّ
".ألن

68



ثأستطيع•
ّ
ياألشياءعنالتحد  

.بالتفصيلجربتهاالتر

ثأستطيع•
ّ
حالمشكالتحلكيفيةعنالتحد عملةطريقوأرسر

.حدوثهاوإمكانيةاألشياء

ياالجتماعيةالعباراتاستخدامأستطيع•
ّ
ي،عليهايوالرد

ً
عندمامثل

يصباح:ي"أحدهميقول ."؟حالككيف،الخت 

رالمألوفةالقصصرسدإعادةأستطيع•
ّ
.يتكرارهاويمنهاعباراتوتذك

ثأستطيع
ّ
يالقصصعنالتحد  

.الخاصةبكلماتر

يالجديدةالكلماتأستخدم•  
متهاالتر

ّ
ديدةعبطرقمؤخًراتعل

.ومختلفة

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف
غةويالتواصل

ّ
الل

69



ااالستماعأحب•
ً
يجيد  

يللقواف   
يواألغات  كت  

يوالتر  
واتاألصف 

.المختلفة

مأستمتع•
ّ
يبتعل  

 
يوالشعرالقواف  

.واألغات 

يبالكتبأهتّمي•  
يالتر  

ت 
ّ
الحيواناتعنكتبمثل،بالمعلوماتتمد

 .األليفة

ثالتوأستطيعبالمعلوماتتمد نيالتيالكتبإىلأستمع•
ّ
عّماحد

مته
ّ
.تعل

.القراءةوقتأثناءلقصصامعوالتجاوباالستماعأحب•

ثأستطيع.للقصصاالستماعأحب•
ّ
يعنالتحد لةالقصص 

ّ
مفض

.المألوفةوالقصص

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف
غةويالتواصل

ّ
الل
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يأنا• يفخور  يوأعلمبنفش   
 .مستقلكفردأهميتر

عبأستطيع•
ّ
اهةالل يمعوالتعاونبت    

.أصدقات 

اطيًباأكونوأناآلخرينإىلأستمعكيفأعرف•
ً
.وحنون

يأستطيع• .اآلخرينمشاعروأدرك.يمشاعريعنالتعبت 

ياالستمرارأستطيع•  
ء يف   

يماشر ّيصعًباكانإذاحترّ .عىل 

ثمشاعريتحديدأستطيع•
ّ
يطرقاوأعرف.يعنهاوالتحد  

ينتهدئةعىلتساعدت  .فش 

يأستطيع• ياآلخرينبمشاعرالتفكت   
.المختلفةالمواقفف 

ياالهتمامأستطيع•  
يالشخصيةبنظافتر .بنفش 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

يالتطّور يالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 
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يماأهميةعنالحديثوأستطيعأدرك :يىل 

يالنشاط•  
؛المنتظمالبدت 

ياألكل• ؛الصح 

؛األسنانتنظيف•

؛"الشاشةأمام"معقولوقتقضاء•

يعىلالحصول• يقسط  ؛النوممنكاف 

ام• .الشارععبورعندالمروريةالسالمةبقواعدااللتر 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

ي يالتطّورالشخص  يواالجتماع   
والعاطف 
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م
ّ
يتحسي  يأتعل  

:التاليةمهاراتر

التدحرج•

الزحف•

 ي•
المشر

القفز•

الجري•

الوثب•

واحدةقدمعىلالوثب•

ق•
ّ
التسل

.بسهولةالحركاتمنالعديداستخدامأستطيع•

اتبشعةاالستجابةأستطيع• يللتغيت   
 
.االتجاهويالشعةف

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

يالتطّور  
البدت 

73



يورشاقةبتحكمالتحّركأستطيع• .أكتر

يالجسديةبالقوةأتمتع• يألتمكنوالتوازنوالتآزرالحرك   
المستقبلف 

يالمشاركةمن  
بيةحصصف  مثلةالبدنيواألنشطةالبدنيةالتر

.والجمبازوالسباحةالرقص

سمللريالرصاصأقالممثلاألدواتمنالعديداستخدامأستطيع•
ي،والكتابة  

ومالعقوشَوك،والسكاكي  ي،والمقّصات،الرسموفراشر
.الطعام

.األرضعىلالجلوسعندأوالمائدةعىلسليمبشكلأجلس•

ةالمعداتمنالعديدأستخدم• ةالكبت  يآمنةورةوبصبثقةوالصغت   
ف 

.والخارجالداخل

يأزداد•
ً
يثقة

ً
يودقة  
يف  بــهاهاوتمريريوركلهاوالتقاطهاالكراترم  وض 

ب .وتصويبهابالمرص 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

يالتطّور  
البدت 
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م•
ّ
ي.يوكفاءةودقةبشعةالكتابةأتعل

ّ
عد
ُ
ألحرفاكتابةت

"نقطتانوفوقهمفرودصحن"مثل)الصحيحةبالطريقة

يأي(يتالحرفكتابةعند يالخطجمالمنأهميةكت   
 
ههذف

.المرحلة

م•
ّ
يإلدارةأحتاجهاخاصةمهاراتأتعل ييوم   

 
،نجاحبالمدرسةف

اءبالدوروالوقوفاالصطفافمثل مقصفمنللشر

.المدرسة

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

يالتطّور  
البدت 
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ياألصواتوقولاألحرفقراءةأستطيع•  
لهاالتر

ّ
.تمث

يوهذا.الكلماتلقراءةاألصواتدمجأستطيع•  
عىليساعدت 

ةالكلماتقراءة وتيةالصالتطابقاتمنالمكّونةالقصت 

غةبالمألوفةالخطية
ّ
".درس"كلمةمثلالعربيةالل

يالكلماتبعضقراءةأستطيع•  
غةبخاصةقواعدلهاالتر

ّ
الل

."هذا"و"يذلك"مثل،يالعربية

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

والكتابةالقراءة
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ياألطفال  
 
الرابعةسّنيف
والكتابةالقراءة:والخامسة

يالبسيطةوالجملالعباراتقراءةأستطيع•  
تتكّونالتر

بعضقراءةأستطيع.يتكتبكماتقرأكلماتمن
.الحاجةعنداالستثنائيةالكلمات

عيد•
 
يالكتبهذهقراءةأ  

 
لف يأب.يوالمدرسةالمت    

يت   
ثقتر

ي  
يوطالقتر  

 
عوأستمتالكتبهذهأفهم.القراءةف

.بقراءتها
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ياألطفال  
 
الرابعةسّنيف
والكتابةالقراءة:والخامسة

غةبالمتعِددهبأشكالهااألحرفكتابةأستطيع•
ّ
الل

.صحيحنحوٍيعىلالعربية

.اتاألصويتميت  يخاللمنالكلماتتهجئةأستطيع•
لهالذيبالحرفالصوتكتابةأستطيع

ّ
.يمث

ةالجملكتابةأستطيع• ابقةمطأعرفعندماالقصت 
يشكلهمعالحرفصوت  

 
تخداماسأستطيع.يالكلماتف

ينقطة  
 
.الجملةنهايةف

عيد•
 
دكتبتهماقراءةأ

ّ
همنللتأك

ّ
.مفهومأن
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يأستطيع•
ّ
.واألصواتواألفعالاألشياءعد

يأستطيع• يالمجموعاتعددتميت    
دونمن،فوًرايعناض5تتجاوزالالتر

هاإىلالحاجة
ّ
ي"هذاُيسّمي)عد

ّ
"(.الفوريالعد

عىل.يالصحيحالمجموعمع(يالعددرمز)الصحيحالرقممطابقةأستطيع•

البطاقاتبعضتحتويحيث "المطابقة“لعبةلعبأستطيع،المثالسبيل

.نقطعىليحتويوبعضهاأرقامعىل

يأستطيع•
ّ
يإىلالعد .10منأكت 

.العناضعددمقارنةأستطيع•

ي"عالقةأفهم• .المتتاليةاألعدادبي  ي "بواحدأقل /بواحدأكت 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف
الرياضيات

79



80

ياألطفال  
 
:ييوالخامسةالرابعةسّنيف
الرياضيات

م•
ّ
يكيفأتعل

ّ
يوذلك،أخرىأعدادمنتتكّوناألعدادأن عىل.ي10العددحترّ

.العددتكوينهذاُيسّمي.ي6يساوي 3و3،المثالسبيل

أنوأستطيع،10إىلوبعضها،5إىل 0منلألعدادالعددمكوناتأعرف•
.أقولها

ياألشكالاختيارأستطيع• يوهذا،اتجاههايوتغيت   
ساباكتعىليساعدت 

يمهارات يالتفكت   
.المكات 

م•
ّ
،المثاللسبيعىل.جديدةأشكالعىلللحصولاألشكالدمجكيفيةأتعل

يوهذا.يمربــععىلللحصولمًعامثلثي  يدمجيمكن  
يعرفةمعىليساعدت 

ّ
أن

.اداألعدمثلتماًما،بداخلهأخرىأشكالعىليحتويأنيمكنالشكل

.المتكّررةاألنماطوإنشاءوتقليدمواصلةأستطيع•

.ذاكمنأثقلهذا :المثالسبيلعىل،والسعةوالوزنالطولمقارنةأستطيع•
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ثأحب•
ّ
يعنالتحد  

يأرستر .ومجتمغ 

يقابلتهمالذيناألشخاصووصفتسميةأستطيع•  
 
ف

ي طةالبائعي  يمثل،مجتمغ  اءواألطبوالممرضي  يوالشر
.والمعلمي  ي

ثأستطيع•
ّ
يالمألوفةالمواقفصورعنالتحد  

يدثتحالتر  
 
ف

ي  
.الماض 

م•
ّ
يعنأتعل  

يالماض  بي  يالمقارنةخاللمنوالحاض 
يالشخصيات  

يعنهاأقرأالتر  
 
.القصصف

.بسيطةخريطةمنالمعلوماتاستخالصأستطيع•

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف
العالماستيعاب
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يأدرك•
ّ
يتحتلّياألماكنبعضأن

ً
يمكانة

ً
يمجتأفرادلدىخاصة .مغ 

يأدرك•
ّ
يادهمبأعيويحتفلونمختلفةمعتقداتلديهمالناسأن بطرق 

.مختلفة

يأدرك•
ّ
يالحياةبي  يواختالفتشابهأوجههناكأن  

 
بلدالهذاف

يوالحياة  
 
.األخرىالبلدانف

يالعالمباستكشافأستمتع• .الطبيغ 

يأستطيع•
 
يأكونعندمابهوأشعروأسمعهأراهماأِصفأن  

 
الهواءف

.الطلق

يأدرك•
ّ
يالمحليةالمنطقةأن  

بيئاتالعنتختلففيهاأعيشالتر

.األخرى

يأدرك•
ّ
يالفصولأن ّ يالعالمعىلوتؤثرتتغت  .الطبيغ 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف
العالماستيعاب
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منمتنوعةمجموعةوتعديلواستخداماستكشافأستطيع•
يالفنيةالمؤثرات .ومشاعريأفكاريعنللتعبت 

متهماإىلالعودةأستطيع•
ّ
اتعل

ً
تعديلخاللنم،عليهوالبناءسابق

.لتمثيلهاطرقوتطويرأفكاري

يعملانتاجأستطيع•  
مشاركةأستطيع.ياآلخرينمعبالتعاونفت 

يوموارديأفكاري  
.ومهاراتر

يبتمّعٍنياالستماعأستطيع• ثغامهاأنعىلوالرقصللموسيفر
ّ
والتحد

يعنها يوردودمشاعريعنوالتعبت  .فعىل 

ياألطفال  
 
:والخامسةالرابعةسّنيف

يةالفنون والتصميمالتعبت 
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ياألطفال  
 
عةالرابسّنيف
الفنون:والخامسة
ية والتصميمالتعبت 

منكجزء يأوبمفرديالغناءأستطيع•
يازدادت.مجموعة  

مطابقةعىلقدرتر
امالصوتيةالطبقة .باللحنوااللتر 

يأثناءالقصصبتأليفأستمتع•
ّ
عبالل

.التظاهري

يباستكشافأستمتع• .ييقصوالريالموسيفر
منكجزء يأوبمفردياألداءأستطيع
.مجموعة
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Baby photo
goes here.

If you want circles then 
best to screenshot from the 
previous guide, but if you’re 
using new images just drag 
them in then go to Picture 
Format, then Crop, then 

Crop to Shape.

غةو التواصل
ّ
الل

يالعب• بألعاًبامغ 
ّ
يتتطل  

مثل،عليماتكتإىلاالستماعمت ّ
".الكت  يعنالبحث"لعبة

ياقرأ• يبما،والقصصالكتبمنواسعةمجموعةمغ   
 
ف

يوالكتبالشعرذلك .الخياليةغت 
يتكلم• يوأفعأفعالكعنخباريإلي،مرتفعبصوت  هذا .اىل 

ي  
.وسليمةواضحةجمل يسماععىليساعدت 

ي•  
يإجراءعىلشّجعت  الاألطفمعالمحادثاتمنالكثت 

.اآلخرينوالبالغي  ي

والعاطْف  واالجتماع  الشخص  التطّور

يأصِغي• اإىل 
ً
ي.يجيد  

يعىلشّجعت  بواسطةيمشاعريعنالتعبت 
.الكلمات

ي•  
يمناقشتهاخاللمنالمشكالتحلعىلساعدت  .يمغ 

ي  
ياالستمرارعىلهذاسيساعدت   

 
يالمحاولةف ندماعحترّ

يأواجه
ً
ةصعوبة .كبت 

البدْن  التطّور

ي•  
األكونوالمساحةالوقتأعطت 

ً
وصولوالللغايةنشيط

يإىل
ّ
.يومًياالتعبحد

ي•  
يعىلالزحفعىلشّجعت   

 
قوالتس،األربــعأطراف

ّ
ورفع،ل

ي ق،حبلعىلنفش 
ّ
.ييةاألفقيالساللمعىلوالتعل

ي  
يالقوةبناءعىلاألنشطةهذهستساعدت   

تاجهاأحالتر
.للكتابة

ي•  
ت 
 
ياألدواتأستخدمدع  

مالتر
َ
ستخد

ُ
مثل،احدة يويبيد يت

ارات
ّ
.والسكاكي  يالقش

ياألطفال  
 
ييمكنككيف :والخامسةالرابعةسّنيف  

معىلمساعدتر
ّ
؟التعل
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الرياضيات
ل•

ُ
ةمجموعاتأسماءق ي،األشياءيمنصغت   

ي"عىلذلكيساعدت 
ّ
ي)"الفوريالعد العددتميت  

يإىلالحاجةدونفوًرا
ّ
ت :المثالسبيلعىل.(العد

ّ
ائحثالثتبق امنرسر .البيتر 

ياطلب•  
أننكيمكهل:المثالسبيلعىل.يمجموعةبي  يمنالعناضمنمعي ّ يعددعدمت 
ي يتحرص  ؟بيضاتستىل 

يالعب• معاألرقامطاِبق.يوالصورباألرقام"البينجو"لعبةأوباألعداد"المطابقة"لعبةمغ 
.الصحيحةاألعداد

ااصنع•
ً
ي :المثالسبيلعىل.ياألحجارأواألزرارمثلأشياءمنأنماط ي،كبت  ي،صغت   .إلخ...كبت 

يارتِكب
ً
ثخطأ

ّ
يوتحد .تصحيحهطريقةحولمغ 

والكتابةالقراءة

ياقرأ• ياقرأ.يومًيامغ  يكتًبامغ   
ريت 
ُ
األعراقمختلفمنأشخاًصات

.والدياناتواألجناسوالثقافات
ي"مثلتعليماتفيهاألعاًباالعب•

َ
ي-اللطفليق

َ
ييتعي ّ يحيث"؟زي-ف أنعىل 

ب
ّ
.التعليماتلفهممًعاالكلمةأصواتأرك

ي•  
ت 
 
فدع

ّ
يتكتبهاأنيمكنك-القصصأؤل يأنيمكنناوثّميىل 

ّ
.لهانمث

ع• هإىللرحلتناأوألرستناصورألبومجمِّ يالمتت    
ت 
 
يتبأكودع  

كلماتر
يالخاصة  
 
 .األلبومف

العالماستيعاب

ي•  
يصوًراأِرت   

ت  يعنقصًصاوأختر  
يمن،أرستر  

الماض 
ي .والحاض 

ي•  
ذت 
ُ
يواألماكنالعبادةأماكنإىلخ  

يتحملالتر
ً
يأهمية

ً
محلية

ي  
 
يف .مجتمغ 

ي•  
ت 
 
يأساعدكدع  

 
يف ث .الطه 

ّ
اتعنتحد مثلالتغيت 

."الغليان"أو"الذوبان"

يةالفنون والتصميمالتعبير

يوارقصغنِّي• .ضلةالمفأغانينانسمععندمامغ 
ي  
يإىلالتوّصلعىلشّجعت  ٍ

يخاصروتي   .تر 
ي•  

اأعطت 
ً
اوغراءًيومقًصاخيط

ً
يط االيورسر

ً
صق

ا
ً
.نمّوذجلبناءوصناديق

ياألطفال  
 
ييمكنككيف :والخامسةالرابعةسّنيف  

معىلمساعدتر
ّ
؟التعل
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كومعمعكوالتواصلالمناغاةأحبهل• ؟المألوفي  يالبالغي  يمنغت 

ي•  
يأستجيبهل،تقريًبايأشهر 6سّنيف  يوأشاركالسم   

اتالمحادثف 
؟بالمناغاة

ي•  
يأشاركهل،تقريًبايشهًرا 12سّنيف   

تخدموأسبالمناغاةالمحادثاتف 
يهل؟مفردةكلمات ياألشياءلكألظهراإليماءاتوأستخدمأشت   

يالتر تثت 
ي ؟اهتمام 

ي•  
يبدأتهل،تقريًبايشهًرا 12سّنيف   

"ييماما"ثلممفردةكلماتاستخدامف 
؟"دادا"و

ي•  
أمالكرةتريدهل:شيئي   يبي  ياالختيارأستطيعهل،تقريًبايشهًرا12سّنيف 

؟السيارة

غةويالتواصل-التقييمنقاط
ّ
الل
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ي•  
ينطقأستطيعهل،تقريًبايشهًرا15سّنيف  قد؟كلمات10حواىل 
هاأنطقهاال

ّ
يبوضوحكل .اآلنحترّ

ي•  
جيأستِمعأنأستطيعهل،تقريًبايشهًرا 18سّنيف 

 
عندمابوأ

ي  
ي:يمثل،بسيطةتعليماتتعطيت  .عمرياالكرةاحرص 

ي•  
منةمجموعأستخدمأنأستطيعهل،تقريًبايشهًرا18سّنيف 

؟واضحةكلمة20عنيقلالوماالكالمأصوات

ي•  
يأفهمهل،تقريًبايشهًرا 18سّنيف  لمفردةاالكلماتمنالكثت 

ي"مثل،كلمتي   يمنالمكّونةالعباراتوبعضالمختلفة  
"ييهذاأعطت 

"؟الحذاءيارتِدي"أو

ي•  
األطفاللعاببأاهتماًماأظِهربدأتهل،تقريًبايالثانيةسّنيف 

ايإليهمأنضّميهل؟اآلخرين
ً
؟أحيان

غةويالتواصل-مالتقيينقاط
ّ
الل
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بعندما :الثانيةسنمنأقتر

؟كلمة50إىليصلمااستخدامأستطيعهل•

ةارةعبلتكوينمًعاكلماتثالثأوكلمتي  يتركيبأستطيعهل• مثلقصت 

"؟الحليبمنالمزيد"

ةأسئلةأطرحهل• ؟واألشياءياألشخاصأسماءمثل،كثت 

يبدأتهل•  
ي/هو)الضمائراستخدامف  لوصفوالكلماتالجمعوصيغ(ه 

دةاألمورهذه؟المكان
ّ
يأستخدمهاالوقدمعق يصحيٍحيبشكل   

.البدايةف 

يالكلماتعددهل•  
مهاأستطيعالتر يِفه  يأكتر ياتلكمنبكثت   

أستطيعلتر

؟كلمة500إىل200من–نطقها

أو"ي؟قّبعتكأين"مثلالبسيطةواإلرشاداتاألسئلةفهمأستطيعهل•

يالولديفعلماذا"  
"؟الصورةف 

غةويالتواصل-التقييمنقاط
ّ
الل
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:الثالثةسنمنأقتربعندما

ظِهرأأنأستطيعهل،مًعايكتاًبانقرأعندما•
يلك  

إىلاإلشارةخاللمناألفعالأفهمأت ّ
من:يالمثالسبيلعىل.يالصحيحةالصورة
؟يقفزيالذي

يعندماأنتبههل•  
يتناديت  سبيلعىل؟باسم 

ي:يالمثال بنحن.يأرجوكفارسياكف 
ّ
.نرت

ىلع؟تقريًبايكلمة 300استخدامأستطيعهل•
يفيةوكاألشياءلوصفكلمات،المثالسبيل

م)استخدامها
َ
ستخد

ُ
ياإلسفنجةت  

 
سلغف

،ناآل)الزمانعنللحديثكلماتأو(األطباق
ا
ً
(.هناك)والمكان(يالحق

التواصل-التقييمنقاط
غةوي

ّ
الل
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 ي
:تقريًباالثالثةسّنيف 

؟مًعايكلماتي5إىليصلماربطأستطيعهل•

ي"،"هو"،"أنا")الضمائرأستخدمهل• ؟الجمعوصيغ"(ه 

ي)"األشياءلمواضعالصحيحةكلماتالأستخدمهل•  
"(ييتحت"،"عىل"،"ف 

يصحيحبشكلدائًماأستخدمهاالقد  
.البدايةف 

يالتعليماتاتباعأستطيعهل•  
هل:مثلدالليةكلمات3عىلتحتويالتر

؟الدميةوجهغسليمكنك

يتحويلأستطيعهل• يمنانتباه  يإذاآخرإىلنشاط   
تت  يبنادي  ؟اسم 

غةويالتواصل-التقييمنقاط
ّ
الل
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:الرابعةسنمنأقتربعندما

ياستخدامأستطيعهل• ؟كلمات6-4منمكّونةجمل 

ي"مثلالربطأدواتمعالجملاستخدامأستطيعهل•
ّ
"ألن

جاتأحبأنا :المثالسبيلعىل؟"و"و"يأو"و
ّ
هاالمثل

ّ
ألن

يتجعل  
.يرتعشلسات 

سوف":المختلفةالزمنيةاألبنيةاستخدامأستطيعهل•
هإىلأذهب "ي؟المتجريإىلذهبت"و"يالمتت  

يالبسيطةاألسئلةعناإلجابةأستطيعهل•  
باألداةدأتبالتر

"ا؟لماذ"االستفهامية

غةويالتواصل-التقييمنقاط
ّ
الل
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ي•  
 
يأستجيبهل،تقريًبايأشهر 7سّنيف ةأستجيبهل؟السم  لنتر

يوالمشاعرصوتك  
يالتر ّ ؟عنهايتعتر

ي•  
 
ِهروأظالغرباءمنبالخجلأبدأهل،تقريًبايشهًرا12سّنيف

ي يمعّيني  يألشخاٍصيتفضيىل  ؟معّينةوألعاب 

ي•  
 
يازدادهل،تقريًبايشهًرا18سّنيف ينمالعالمتجاهفضوىل  ؟حوىل 
يوأنالعالمأستكشفأنأريدهل  

الحظت 
ُ
؟ت

ي•  
 
يأرىبدأتهل،تقريًبايالثانيةسّنيف عىل؟منفصلكشخٍصينفش 

خذهل:يالمثالسبيل
ّ
يقراريأت ياألشياءبشأنبنفش   

عبأريدالتر
ّ
الل

يوالمالبستناولهأريدالذيوالطعامبها  
؟ايارتداءهأريدالتر

اآلخرينألطفالابصحبةأستمتعبدأتهل،والثالثةالثانيةسّنيبي  ي•
يوأرغب  
 
عبف

ّ
؟معهمالل

يالتطّور-التقييمنقاط يواالجتماالشخص  ع 
ي  
والعاطف 
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بعندما :الثالثةسنمنأقتر

اأستطيعهل•
ً
هل(منكبتوجيه ي)؟اآلخرينمعالتناوبأوالمشاركةأحيان

ظهر
 
ي"و"لك"مثلالملكيةلمفهومفهًماأ ؟"ىل 

ياالستمرارأستطيعهل•  
؟طويلةلمدةاألنشطةبعضف 

 ي
:تقريًباالرابعةسّنيف 

عبدائًماأريدأماآلخرينمعألعبهل•
ّ
؟وحديالل

يأشاركهل•  
عبف 

ّ
(؟"األب"أو"األم"شخصيةتقّمصمثل)التظاهريالل

يأشاركهل•  
عبسيناريوهاتف 

ّ
ي؟األخرىالتظاهريالل

 
صأتقمّيكأن

؟المثالسبيلعىل"يالذئب"شخصية

عبأثناءالمشكالتحلأستطيعهل•
ّ
؟عامةبصورةالل

يالتطور–التقييمنقاط الشخص 
ي  يواالجتماع 

والعاطف 
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ي•  
 
اأكونهل،تقريًبايالرابعةسّنيف

ً
انظيف

ً
هوهذا؟النهاريطوالوجاف

منونسيك.ياألطفالجميعليسولكنمعظمإىلبالنسبةالحال

االمفيد
ً
اكةالشأنهذاعىلتعملأنحق .فلكطمعلمةمعبالشر

ييمكن•
 
عجأن ااألطفالبعضيت   ً نكهاتأوروائحأوأصواتمنكثت 

ييبدو.يتهدئتهميمكنالبحيث،معّينة
ّ
ينتقلونالاألطفبعضأن

فسنعىليستمروناآلخرالبعضوبسهولةآخراىلنشاطمن

اتالنشاط اطويلةفتر
ً
فعلعىلمشّجعتهإذابالقلقويشعرونجد

ء ي  
.مختلفشر

هذهوجود،طفلكبرعايةيقومآخرشخصأوأنتالحظتإذا•

بوقد.يمعاالعملعليكمالصعوبات
ّ
اكاألمريتطل صي  يمختإرسر

.النمائيةالصعوباتهذهعنالمزيدلمعرفةآخرين

يالحظتإذا•
ّ
ايبدوطفلكأن

ً
اأوقلق

ً
،األوقاتممعظغاضًباأوحزين

ث
ّ
.المرّبية/المعلمةإىلتحد

يالتطور–التقييمنقاط الشخص 
يوواالجتم  ياع 

العاطف 
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ي• ؟ومتعةبسهولةالحركةأستطيعهل،رضيعكطفل 

ي•  
 
يسحبأستطيعهل،تقريًبايشهًرا12سّنيف ّيعىلألقفنفش  قدم 
ايالجلوسثّميومنالجلوسوضعيةمن

ً
؟مجدد

ياستخدامأستطيعهل•  
يسّبابتر ء ياللتقاطوإبهام   

ما؟شر

والقفزرةالكوركلالركضأستطيعهل،الثانيةسنمنأقتربعندما•
يقدم  يكلتاتكونبحيث  

 
يالهواءف  

 
؟ذاتهالوقتف

قأستطيعهل،الثالثةسنمنأقتربعندما•
ّ
هل؟ةبثقالتسل

ةكرةالتقاطأستطيع ثيةثاليدراجةركوبأستطيعهل؟كبت 
؟العجالت

يالتطّور-التقييمنقاط  
البدت 
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يوجدتإذا•
ً
يصعوبة  
 
إىلتاجأحفقد،المقعديعىلمرتاًحاالجلوسف

يالمساعدةبعض  
 
يعضالتتقويةف  

.بطت 

ييمكنك•  
يخاللمنمساعدتر ةهوائيدراجةركوبعىلتشجيغ 

عبمعداتعىلوالقفزالتدريبية
ّ
.اللينةالل

يالتطّور–التقييمنقاط  
البدت 

97



98

ياألدلةقائد،جيمزيفليس  
يالتعليمف   

قمدرسةف  يجوليان .دو،البحثيةلندنرسر مدير،غرينت 
قمدرسة يمساهمتهماعىل،البحثيةلندنرسر  

عةالمجمويجانبإىل،الدليلهذاإعدادف 
يواألكاديمّيي  يوالمستشارينالممارسي  يمنالمكّونةالتوجيهية  

الذينالمبكرةواتالسنمرحلةف 
عةالراجالتغذيةتقديمخاللمنومراجعتهالدليلهذالصياغةبسخاء يوقتهممنحوا

احات :واالقتر

ي تونلت   اطوريةوسامروبسو،ريديسارة،بيمبت  يطانيةاإلمتر جروسجي  ي،طضاببرتبةالتر
اطوريةوسام يطانيةاإلمتر اطويوسامملويشتيداألستاذ،قائديبرتبةالتر يطانيةريةاإلمتر برتبةالتر
ي .د،مانرزيالال .د،روبرتسأميليا .د،ضابط فراتكليويندي،هندرسونأليسون،سميثساىل 
يفتشينغيتاي،كريسفيلديإيوين،الجاللةصاحبةمفتش يلورا،رسر سامويأالنهت 

اطورية يطانيةاإلمتر ي،عضويبرتبةالتر جيل،سكورداسوسكونستانتين،غايووديدونا،تيكلآشىل 
ي،هولدن .جونزأليسون،ليشمانكلت 

يساهمواالذيناألمورأولياءنشكر  
.الدليلهذاكتابةف 

قّري
ُ
ين

ّ
اكةعملعىليعتمدالمنشورهذابأن اتيجيةالشر ياالستر األطفالأجلمنجمعيةبي  
ية ينتوقعماذا"بعنوانالتعليمووزارة (4Children)الخت  .(2015) "؟نتوقعهومتر

يالشكرجزيلمع :ِمنلكل 
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يبمواضيعيالطفولةيالمبكرة،يوته دفيإىليإرساءيمنصةيمعرفيةيواجتماعيةيشاملة،يتعت 
يالوالدينيبيئةيداعمةيلنمويوازدهارياألطفاليالصغار،يوتعزيزيالتفاعليوالمشاركةيبي  ي

يمستداميومشاركةيأدواتيالمعرفة  
 
الالزمةيوالمجتمع،يمنيخالليتقديميمحتوىيمعرف

يالرعايةيوأصحابيالعالقة .معيأولياءياألموريومقدم 

https://www.qrf.org/ar/م
-لدعم-مصادر/تعليمية-صادر

المبكرة-الطفولة

-موقعيمؤسسةيالملكةيرانياي
مصادريلدعميتعلميالطفولةي

المبكرة

يمقدميمنيمؤسسةيالملكةيرانيا،ييهدفيلتقديميالمعل  
وماتيبرنامجيتدريبيمجات 

ياألطفاليمني سنوات،يحوليمراحليتطوريوكيفيةيدعميأطفالهم٥-٠القيمةيألهاىل 
يسنوات (+20)  |األوىلطفىل 

Facebook
ي صفحةيبرنامجيسنواتيطفىل 

األوىليعىليالفيسبوكي

يبمواضيعيالطفولةيالمبكرة،يوته دفيإىليإرساءيمنصةيمعرفيةيواجتماعيةيشاملة،يتعت 
يالوالدينيبيئةيداعمةيلنمويوازدهارياألطفاليالصغار،يوتعزيزيالتفاعليوالمشاركةيبي  ي

يمستداميومشاركةيأدواتيالمعرفة  
 
الالزمةيوالمجتمع،يمنيخالليتقديميمحتوىيمعرف

يالرعايةيوأصحابيالعالقة .معيأولياءياألموريومقدم 

https://eca.gov.ae/ar/par
ents-home/

يللطفولةيالمب -كرةيهيئةيأبوظتر 
منصةيالوالدين

يلألمهاتيواآلباءيلتوعيتهميبأحدثيالم٣٦٠موقعيأمهاتي  
وت  علوماتيهويموقعيالكتر

اءيمنيالوط بيةيوالصحةيلألطفال،يمنيخالليالتعاونيمعيأفضليالختر
يعنيالتر نيالعرتر 

ورشاتينقدميهذهيالمعلوماتيمنيخالليمقاالت،يفيديوهات،.يوتقديمينصائحيموثقة
.عمل

https://www.360moms.n
et

المختصي٣٦٠موقعيأمهاتي
باألمومةيوالطفولةي

https://www.qrf.org/ar
https://www.facebook.com/sanawat.6efli
https://eca.gov.ae/ar/parents-home/
https://www.360moms.net/
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وعيإىليربطيالتعليميوالبحوثيبالممارسةيالعملية،يوي إعطاءييهدفيالمشر
اتيجياتيورؤىيعاليةيالجودةيتس يفرصةيالوصوليإىلياستر تنديإىليالمعلمي  

وعي.ياألدلةيوياألبحاثيالعلمية يمشر ي "Usable Knowledge“يتمينشر  
 
ف

ية األصليباللغةياإلنجلت  

Usable Knowledge Arabic 
Articles | Harvard Graduate 
School of Education

وعي أبحاثي-"يعلمينافع"مشر
كرةيعنيالتعليميوالطفولةيالمب

يالتعليميةي ايمجموعةيتطبيقاتيتعليمية-تطبيقاتيكريميوجت 
ً
متاحةيمجان

سنواتي٨-٣لألطفاليمنيعمري
https://karimandjana.com/site/ يالتع ليميةتطبيقاتيكريميوجت 

يوفيديوهاتيوحلقاتيكرتونيةيتعليميةيلألطفال  
أغات  https://www.youtube.com/chan

nel/UCU_jB9aXiokihbp6-
2GQ_gw/featured

يالتعليميةيع ىليقناةيكريميوجت 
اليوتيوب

يوفيديوهاتيوحلقاتيكرتونيةيتعليميةيلألطفال  
أغات  https://www.youtube.com/chan

nel/UC48pfslXOUx-PZTLQxZjS4g

وبيقناةيأهاليسمسميعىلياليوتي
يتعليمي-  

ةيفيديوهاتيوأغات 
لألطفال

يوفيديوهاتيوحلقاتيكرتونيةيتعليميةيلألطفال  
أغات  مياللغةيالعربيةيممتعيمعيقصص

ّ
تعل

ي (3asafeer.com)عصافت 
ي قصصي-موقعيوتطبيقيعصافت 

لألطفالي

يتعليميةيلألطفال  
أغات  Adam Wa Mishmish - YouTube وبيقناةيآدميومشمشيعىلياليوتي

https://www.gse.harvard.edu/uk/mepli?field_arabic_designation_tid[0]=57361&page=5
https://karimandjana.com/site/ourworld/
https://www.gse.harvard.edu/uk/mepli?field_arabic_designation_tid[0]=57361&page=5
https://www.youtube.com/channel/UC48pfslXOUx-PZTLQxZjS4g
https://3asafeer.com/?gclid=EAIaIQobChMImuqwn7Sp9wIVuoxoCR03PQ5NEAMYASAAEgKxU_D_BwE
https://www.youtube.com/results?search_query=Adam+Wa+Mishmish

