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�المعلمات �أيدي �بين �نضع �أن �التحضيرية�/يسعدنا �التربية �أقسام �في �العامالت المربيات
ورياض�األطفال�هذا�الدليل�العملي�المرافق�لمنهاج�التربية�التحضيرية�الموجه�لألطفال�البالغين�

��.�سنواتخمس
�سياق� �ضمن �التربوية �النشاطات �بدفاتر �سيتبعان �اللذين �والدليل �المنهاج �إنجاز يندرج

��.إصالح�النظام�التربوي�الذي�تشكل�التربية�التحضيرية�نظاما�فرعيا�منه
�بشأن�الشروع�في�التوسيع�التدريجي� �التربوية�مع�القرار�المتخذ �العدة يتزامن�إنجاز�هذه

�للوصول�إلى�تعميمها�بالنسبة�لألطفال�����/����من�السنة�الدراسية�للتربية�التحضيرية�بدءا�
��.����/�����البالغين�خمس�سنوات�من�العمر�في�الموسم�الدراسي

�للتربية�التحضيرية�موضع�التنفيذ�في�السنة�الدراسية� �المنجزة �����/����توضع�العدة
��.لخامسة�من�أعمارهمفي�كافة�القطاعات�العمومية�والخاصة�التي�تستقبل�أطفاال�في�ا

هدفنا�من�وراء�إنجاز�هذا�الدليل�أن�يكون�أداة�مساعدة�على�قراءة�المنهاج�وفهمه�وحسن�
��.تنفيذه

قسم�يغطي�أهم�ما�ينبغي�معرفته�من�معلومات�نظرية�:�يتألف�محتوى�الدليل�من�قسمين�
�أن�يتحكّم�عن�خصائص�نمو�شخصية�الطفل�في�التربية�التحضيرية،�والكفاءات�التي�من�المتوقّع

�المعارف� �باستكشاف �لهم �تسمح �تعلمية �وضعيات �في �النشط �التفاعل �خالل �من �األطفال فيها
�المنهاج�في�ضوء� �كيفيات�وأساليب�تناول �فيعالج �العملي �القسم �أما �بأنفسهم، �وتنظيمها وبنائها

�معينة �وضعيات �أمثلة �بواسطة�. �وتعلمهم �األطفال �نمو �تقويم �إلشكالية �الدليل �يتعرض كما
��.المالحظة�المباشرة

�للتربية� �المتخصصة �للمجموعة �تقديرنا �عن �نعبر �أن �إالّ �يسعنا �ال �التقديم �هذا �ختام في
�التربية� �فضاءات �في �العاملين �يساعد �أن �نأمل �الذي �الدليل �هذا �إنجاز �تولت �التي التحضيرية

� �ونبيلة، �وهي�رسالة�خطيرة �أحسن�أداء، �بهم �المنوطة كيف�ال،�التحضيرية�على�أداء�الرسالة
 .����عندما�يتعلّق�األمر�بصناعة�صانعي�مستقبل�الجزائر
��
��

��مديرية�التعليم�األساسي
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��

لدى�المجتمعات�أن� �تأكد �تتأتّلقد �لن �والجماعية �الفردية �المستمر�ى�إالّ�التنمية �باإلصالح
ين�في�استراتيجياتها�سواء�ألنظمتها�التربوية�مع�إيالء�الطفولة�المبكرة�التربية�والرعاية�الالزمت

�أوتعلّ �االستيعاب �قدرة �بزيادة �األمر �تثمينا��/ق �وذلك �لها، �الموجهة �الرعاية �جودة وبتحسين
�ونهلالختيار �قاعدة �التربية �يعتبر �ا�ضروريجا�الذي �الكائن��إلحداث �تطوير �في �نوعيا دفعا
��.البشري

�في�العم �المبكرة �الطفولة �رعاية �التي�تحتلها �للمكانة �الطفل�واعتبارا �لشخصية �النمائية لية
�ومجاالتها �أبعادها �يمكنهبمختلف �فإن�مما �فيه، �والتأثير �المحيط �مع �التكيف �لم���من �االهتمام

توفير�المستلزمات�التربوية�لفائدة�المربين�العاملين�انطالقا�من�يستثن�مرحلة�التربية�التحضيرية�
� �الفضاءات �مختلف �األطفال(في �التح�–�رياض �التعليم �أقسام �االبتدائية �بالمدارس ���–ضيري
أي�جميع�المؤسسات�التربوية�التي�تستهدف�فئة�األطفال�ما��...)��الكتاب�–أقسام�التعليم�القرآني�

�منهاج�التربية�التحضيرية�الخاص�فيوالسادسة�من�العمر،�وتتمثل�هذه�المستلزمات��بين�الرابعة
���.�بهذا�الدليل�التطبيقيقافيما�بين�الخامسة�والسادسة�من�العمر�مرففئة�األطفال�ب
��

�����	��:أه$���ا	
��

التربيةإن� �علوم �عرفته �الذي �مجال��التطور �في �ونظرياتها �النفسية �الدراسات �وغزارة
الطفولة�المبكرة،�استلزم�وضع�هذا�السند�التربوي�لتقريب�وتوحيد�االختيارات�التربوية�لدى�فئة�

،�وللتأكيد�من�خالله�على�ضرورة�انسجام�المربيين�التي�تنشط�في�فضاءات�التربية�التحضيرية
�بخصوص �أما �الهام، �التربوي �الحقل �هذا �في �التربوية �الفصل�الممارسات �في �فهي �محتوياته

منها،األو� �ينتظر �وما �وتطور�مفهومها �التحضيرية �التربية �الثاني��ل�تتضمن�واقع وفي�الفصل
�المنهاجأسس�بنانتضمن� �الناحء �من �تناوله �وكيفية �العملية�ومستلزماته �للمصطلحات��ية وقائمة

��.هالتوضيح�التصورات�وتحليل�المفاهيم�وشرح
��

م�ا		���؟��!�E��F����
��

إلى�المربين��وأساسا�التربية�التحضيرية�الدليل�وثيقة�موجهة�لكل�المتدخلين�والشركاء�في
اعة��النجإلى�إضفاء� ضطراداب يسعون الفضاءات�المتنوعة�للتربية�التحضيرية�الذين العاملين�في
��.�التربوية�اليوميةعلى�ممارساتهموالفعالية�

��

���$#ذا�ا		���؟�	�
��

� �الدليل �هذا �أعد �بأنّلتلقد �التحضيرية �التربية �في �العاملين �المربين �تنوعت��وجيه �مهما ه
�نإ.��واألشكال�الهندسية�والتسميات�والجهات�المنشئة�لهاتالبناءافضاءات�هذه�التربية�من�حيث�

����.مي�أساسا�إلى�إنماء�شخصية�األطفال�وتحضيرهم�للتعليم�االبتدائيوظيفتها�ومهمتها،�تر
��

��:ة�ا	$�4#ج�وا		���آ������Hاء��
��

�بعضها� �بدا �وإذا �والفقرات، �للفصول �ومتسلسلة �معمقة �قراءة يتطلب�استيعاب�مضمونهما
��لية�أو�بقراءة�غامضا��أثناء��القراءة��األولى،�فإن��تذليلها��يتم�عند�قراءة��الفصل�أو�الفقرة�الموا
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��

� �بها �الملحقة �لالتوجيهات �الكلية �القراءة �من �االنتهاء �بعد �الصفحاتهماويستحسن �إلى ��العودة
إلى�أوجه�الترابط�والتكامل�بين�مختلف�مكونات�المنهاج�تم�االنتباه�األولى�بصفة�دورية�حتى�ي

��.�والدليل�التطبيقي�له
�والدو �المنهاج �يتضمنها �التي �الجداول �أفقية�،ليلبخصوص�قراءة �قراءة �قراءتها �ينبغي

�والمحتويات�والوضعيات� �واألهداف�التعلمية الستنتاج�العالقات�بين�الكفاءات�ومؤشرات�التعلم
�استغاللها �الممكن �التعلمية �الكفاءات�. �بين �والتسلسل �التدرج �عالقات �الستنتاج �عمودية وقراءة

�مما��المرجع�األساسي�هو�المنهاج�ويجدر�التذكير�أن،والمضامين �وليس�الدليل�التطبيقي�هذا،
�ما�ال�تغطي�كّل�الدليل��أمثلة�الوضعيات�التعلمية�الواردة�فيألن�يستلزم�العودة�دوما�إلى�المنهاج

��.���������يستهدفه�المنهاج
��
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1�������������ا	������#ر�!��� �ل�ا	$	���
��

��لفلسفة�كّلاتشكل�انعكاس��هذه�األخيرةفإن�،�تربيةالمحور�األساسي�لكّلهو��كان�التعلم�إذا
��هي�التي�تعكس�بصورة�مباشرة�،�وفلسفة�التربية�بدورها.لمبادئها�الروحية�والمادية�اتجسيدو�أمة

ألمة�لهذه�اوالنظام�التربوي�المعبر�عن�الطموح�الثقافي�،�إليهاتاريخ�وحضارة�األمة�التي�تنتمي�
��.أمالهاوعن�

�المبدأ �هذا �من �سياق��تطور�تناولفإن�،انطالقا �في �يندرج �التحضيرية �التربية �موضوع
�تاريخ�الفكر��يظهر�بما�يحتويه�من�مرجعية�فكرية�ومؤسساتية�حيثاإلنسانيلتراث�الحضاري�ا

التربوي�أن:���
��

التفطن�ألهمية�التربية�التحضيرية�حيث�إلى��كان�من�السباقين�،)م.�ق��	–���(�أفالطون�-
�في��لسفينة�دولتها�الحظفإن�،طالما�كان�الجيل�الصغير�حسن�التربية�ويستمر�كذلك"�:يقول�

��."سفرة�طيبة
�يقول�.�عند�المسلمين�احتل�التعلم�والتربية�مكانة�عالية�واقترنت�الرسالة�بالقراءة�وطلب�العلم-

التربوي��هذا�الفكرأثرى�و.�"�اللحدإلىالعلم�من�المهد��أطلب"�:الرسول�صلى�اهللا�عليه�وسلم�
�ابن�سينا �هذا�.�ابن�خلدون،زالي�الغ،�الفرابي،�القابسي،العديد�من�المفكرين�والفالسفة�منهم

�الفكر�الغربي�إلى�مرورا�بالفكر�اليوناني�اإلسالمي�من�الفكر�العربي�الفكر�يترجم�تواصل�كّل
��.�الحديث

��

�الغربيين�- �كال،عند �التربوي �الفكر ��احتوى �لوزي�كومنيوس،إسهامات�من ��روسو،�،�بستا
��عند�الطفلاالستقاللية��كالباريد�ومنتسوري�التي�تتمحور�فكرتها�حول�احترام�النزعة،فرويل

�،�ركزوا�اهتمامهم�حول�معرفة�طبيعة�الطفل�واحتياجاته�قد�كان�المفكرونإذا.�ونمو�شخصيته
� المجتمع�الجزائري�الذي�قصد�التكفل�به�ومنها��مؤسساتإنشاءعلى�ت�عملات�المجتمعفإن�

��:�انتشرت�فيه�مؤسسات�استقبال�األطفال،�وفيما�يلي�
��

���واH:�#���)أ
��

��:�الكتاتيب�-
ء�القراءة�والكتابة�ي�الكريم�لألطفال�وتعليم�مبادنآالقرقامت�الكتاتيب�بمهمة�تلقين�وتحفيظ�

�فالكتاتيب�تمكن�الطفل�من�تنمية�الجانب�االجتماعي�،�جانب�مهمة�التعلمإلى�و.وقواعد�السلوك
�تركي�أم.اآلخرينوذلك�عن�طريق�االتصال�مع��في�شخصيته �المؤسساتي�فهو�عبارة�عن�با ها

لبنات�والبنين�وتتراوح�اة�أو�حجرتين�مفروشتين�مفتوحة�الواحدة�لألخرى�تضم�عددا�من�حجر
��.�سنوات�فما�فوق�-�أعمارهم�بين�

��

��:�القرآنيةالمدرسة��-
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� �التعلمالقرآنيةالمدرسة �مستويات �فيها �تتباين �مدرسة �القراءة�،�هي �مبادىء �فيها �تدرس
قي�العلوم�الشرعية�المساعدة�على�فهم�معاني��الكريم�وتدريس�باالقرآنوالكتابة�وتلقين�وتحفيظ�

��.�وروح�الشريعةالقرآنيةاأللفاظ�
��
��

 :الحضانة��-
طبيعتها� �أقرب�فيهي�والغذائيةالرعاية�الصحية�وبتختص��تربوية�اجتماعية�هي�مؤسسة

�المدرسةإلى �من ��المنزل �واللعبو، �النشاط �أساس �على �فيها �العمل �الصحية�يقوم �والرعاية
��.واالجتماعية

��

����:الروضة�-
والجو�المالئم��مختصة�في�توفير�الشروط�التربوية�المناسبة�تربوية��مؤسسة�اجتماعيةهي

��.�الطفل�وتنمية�قدراتإيقاظو
��

 :القسم�التحضيري��-
�سنوات�في�حجرات�تختلف��-�هو�القسم�الذي�يقبل�فيه�األطفال�المتراوح�أعمارهم�بين�

�المربية�فيه��تنظرها�المكان�المؤسساتي�الذيكما�أنّ�،سائلها�البيداغوجيةوها�واتعن�غيرها�بتجهيز
�أنّهللطفل �تلميذا�على �وليس �طفال �زال �تحضيرا���ما �األسرية �للتربية �استمرارية �بذلك وهي

��.الحسابو�القراءة�والكتابة�ئللتمدرس�في�المرحلة�المقبلة�مكتسبا�بذلك�مباد
��

�������)�1ا	PQا&����-�ر��)ب�
�ا	$ر��7ا	

��

��:�ل��قبل�االستقال-
مواجهة�مشروع�في�ء�وظيفتها�الحضارية�وداعلى�أ�والكتاتيب�القرآنية�استمرت�المدارس

�التي�ا �العمومية �النظامية �المدارس �وكذا �التبشيري �التعليمي �الطابع �ذات �االستعمارية لمدرسة
��.�ابتدائيالسنة�األولىإلى�اعتمدت�القسم�التحضيري�المدمج�قصد�تقريب�األطفال�

��

��:���بعد�االستقالل-
�مرحلة �في �االستقالل �بعد �نفسها �الجزائر ��إعادة�وجدت �شامل �التربوية�لبناء لمنظومة

�التعال �وتوحيد �التالميذ �من �ممكن �عدد �أكبر �المدارس�ولستيعاب �أممت �حيث �العام �أدمجت�يم
لت�بها�قطاعات�فما�بقي�من�المؤسسات�التربوية�التحضيرية�تك،�و�في�النظام�العامالقرآنيالتعليم�
حددت�اإلطار�القانوني�ومهام��التي����أفريل��
أمرية�صدرت��أن�إلىواجتماعية�أخرى�مهنية�

�الجانب�البيداغوجي،�فقد�عرف�صدور�وثيقة�توجيهية�تربوية�.�وأهداف�التعليم�التحضيري أما
� �للتعليم����
سنة �مرجعية �تربوية �بوثيقة �أتبعت �ثم �التحضيرية �التربية �أهمية �على �تؤكّد

�تنظيم����
التحضيري�سنة� �تحدد�أهداف�النشاطات�وملمح�الطفل�والبرنامج�المقترح�وكيفية
دليل�"المتمثلة�في�����
وبعد�ذلك،�جاءت�وثيقة�منهجية�سنة�.�الفضاء�المادي�للقسم�التحضيري

وقد�تطور�مفهوم�هذه�المرحلة�من�مفهوم�التعليم�إلى�مفهوم�التربية،��."منهجي�للتعليم�المدرسي
�سنوات�يستفيدون�من��-�ق�الرسمية�التنظيمية�والبيداغوجية�على�أن�أطفال�حيث�نصت�الوثائ

تعليم�تحضيري�يؤهلهم�إلي�الدخول�إلى�السنة�األولى�من�التعليم�األساسي�سابقا�وإلى�استدراك�
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�بالجانب� �منهاج�التربية�التحضيرية�األخير�على�االهتمام نص� �بينما جوانب�النقص�ومعالجتها،
 .شخصية�الطفل�قبل�الجانب�المعرفيالتربوي�إلنماء�

��
��
��
��

�����و'#&2�%��������ا�ا	�
�وأها)�#	



��

� �القبول�التربية* �سن �يبلغوا �لم �الذين �لألطفال �مخصصة �تربية �في��التحضيرية اإللزامي
��.المدرسة

���������������.التربية�التحضيرية�تعني�مختلف�البرامج�التي�توجه�لهذه�الفئة*�
�فرص�النجاح�في�متوفر�لهكما�،�مإمكانياته�كّل�تسمح�لألطفال�بتنميةالتربية�التحضيرية�*�

�����������������������������������������������������������������������������������.المدرسة�والحياة
��

��:�تحقيق�التحضيريةومن�مهام�التربية�
��

��.االجتماعيةالتنشئة�*�
��.�����في�بناء�فهمه�للعالمه�وتوظيفهاتاستكشاف�الطفل�إلمكانا*�
���.�للتمدرساإلعداد*�
��.كما�تعمل�على�إدراك�جوانب�النقص�في�التربية�العائلية�ومعالجتها*�

��

3�������������ا	����,���ا	
��

�مرحلة�������� �فهي �التربوية، �المراحل �أهم �من �بمرحلة �التحضيرية �التربية �مرحلة �طفل يمر
�النوا �من �نموه �أساسيات �تشكيل �في �حاسمة �المختلفة �حي �االجتماعية�: �العقلية، الجسمية،

��.واالنفعالية
��

���:��#&��Rا	4$#&�����)أ
��

��:يتميز�طفل�مرحلة�هذا�السن�بالخصائص�التالية�
��الخصائص ��الجانب

���.شد�الرايذ�يكون�الدماغ�حساسا�للكثير�من�الكيمياويات�التي�تؤذيه�وال�تؤ-
��.كسجينوما�يستهلكه�الجسم�من�األ¼���يلتهم�الدماغ�ربع-
��.دقائق��بعد�الطفل��ويموت�،ختل�عملهي�ثانية��
��عن�الدماغ�لمدةكسجينو�األانقطع�إذا�-

��الفيزيولوجي

��.�يعالج�الطفل�خوفه�بنفسه�من�غيره�إذ�يبدأ�بإدراك�محيطه�الحقيقي�فيزول�خوفه�تدريجيا-
 .�نزلية�يزداد�ميله�إلى�الغير�وحبه�للتعاون�فيرغب�في�مساعدة�أهله�على�األعمال�الم-
��.�تشتد�محاوالت�الطفل�لالستقالل�عن�الوالدين�وتبدأ�مرحلة�االهتمام�بجنس�الوالدين-
�بقواعدها�فيتمرد�إلى�أن�يتعلم�د��يحب�االشتراك�في�األلعاب�لكنه�يرفض�في�البداية�التقيي-

���.تدريجيا�احترام�هذه�القواعد

/��الوجداني
��االجتماعي

��.جيادريتستدالل�المجرد�ويقل�ارتباط�التفكير�بالحس�طقي�واالنلمالتفكير�ا�تظهر�بوادر�-
��.على�منطق�الفكر�)المحاولة�والخطاء(�العملي��تغلب�منطق�التفكير-

/�العقلي
��المعرفي
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��

��:�انطالقا�من�هذه�الخصائص�على�المربية�أن���:مالحظة�
��.�تحرص�على�خلو�األماكن�التي�يتواجد�فيها�األطفال�من�الروائح�الكيمياوية�الضارة-
��.�تضمن�التهوية�الجيدة�في�الفضاءات�التي�يتواجد�بها�األطفال-
��
��
��.�تجعل�الطفل�يستكشف�ويدرك�المحيط�الحقيقي-
��.�تتيح�الفرص�للعمل�الجماعي�بغرض�تسهيل�التطبيع�االجتماعي-

��

�بجوانب� �الصلة �ذات �المختلفة �األنشطة �مجال �في �والقدرات �الكفاءات �وتتلخص هذا
��:كاألتي�)�المعرفي/الوجداني،�العقلي/،�االجتماعيالحركي/الحسي(الشخصية�

��
SE رات����T0-�ا����4%�ا	<�#ءات�وا	�

��
���اللّغة�:�كفاءات�وقدرات ♦

��

��:�المحادثة�والتعبير*�
���:الكفاءات
���.�كلمات��إلى���مفيدة�تتكون�من��جماليستخدم�-
��...�العيد�المقبل�،�المقبل،األسبوع�الماضي:�درك�المدلول�الزمني�ي�-
���.درك�التسلسل�الزمني�باألفكار�وتسلسل�األحداث�باألعمال�المتعاقبةي�-
��.�يميز�بين�الخيال�والواقع-
��.عن�ظواهر�وأشياء�ويجيب�عن�التساؤالت�ستفسر�ي-
���.)�طاولة–كراس�(عرف�كلمات�مألوفة�ي�-
-ف�على�األلوان�المركزة�يتعر.���
���.�يربط�بين�الدال�والمدلون-
��.لبا�عن�محيطها�يتساءل�غ-
���.ه�ويبرر�سلوكاألعذار�يثرثر�وينتحل�-
 .)حركة�األغصان�والريح(ربط�بين�األشياء�ويعللها�ي�-
�يستمع- �بين�،تفكير�تخيلي(�إلى�الحكايات��ينصت، �مفرداته ����	�و�����يتراوح�عدد

��.)مفردة
��

���:القدرات
���.�القدرة�على�إدراك�األمس�والغد-
���.نحيف�القدرة�على�التمييز�بين�الغليظ�وال-
���.�القدرة�على�تكوين�تصورات�ذهنية�مرتبطة�بمحيطه-
��.شهي�كوصف�شيء�يهمه�أو�سرد�حدث�عاته�إعطاء�معنى�لتجرب-
���.�القدرة�على�استخدام�الخيال-
���.�القدرة�على�التساؤل�واالستفهام-
���.�القدرة�على�إدراك�األلوان�وتمييزها-
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���.م�بصفة�سليمة�دون�تلعثمث�والتكلّالتحدعلى��القدرة�-
��.عهااة�لقصة�بعد�سمي�الرئيسللفقرات�القدرة�على�التكرار�أو�اإلعادة�-
��
��
��
��
�بين���- �القدرة�علي�فهم�قواعد�اللغة�والتمييز�بين�المجهول�والمعلوم�ولكنه�ال�يميز�أحيانا

�والحروف� �والمنقطعة �والحروف�المفتوحة �المقلوبة، �والحروف�غير الحروف�المقلوبة
 .المستقيمة�وغير�المستقيمة

�في�زيادة�بال�كلمات�والتي�تمتاز���إلى���القدرة�على�التلفظ�بالجملة�الكاملة�المكونة�من�-
��.ألسماء�الموصولة�لالتركيب

��.عبغة�واللّصل�مع�الغير�بواسطة�اللّاالقدرة�على�التو -
��

��:�القراءة�*
���:الكفاءات
��.�ينطق�أصوات�اللّغة�العربية�نطقا�سليما-
��.�ية�يميز�بين�أصوات�اللّغة�العرب-
���.�يميز�بين�الحروف�الهجائية-

��

��:�القدرات
���).االختالف�والتشابه(�التمييز�بين�الحروف�-

��
��:والرسم�الكتابة�*�

���:الكفاءات
���.�بالمحاكاةارسم�مربعي�-
���.رسم�نجمة�تقليداي�-
���.كتب�اسمه�بالمحاكاةي�-
��.��إلى�
�يكتب�األعداد�من�-
���.ع�واليدين�والرجلينذ�الجقبة،الر،�يبين�فيه�الرأس�ورسم�رجالي�-
��.مع�تقريب�إحدى�المطتين�إلى�جهة(+)��يرسم�قطعتين�على�شكل�-

��

���:القدرات
���.�القدرة�على�نقل�مربع�ومثلث�ورسم�رجل-
��.�القدرة�على�التحكم�في�مهارة�اليدين�والتناسق�الحركي-
��.)حركات�األصابع(�الحركات�الدقيقة�في�التحكم�فيقدرة�نقص�ال�-
���.�ضبط�الحروف�على�السطرىنقص�القدرة�عل�-

��

���:الرياضيات�:�كفاءات�وقدرات ♦
 �:الكفاءات
��.�يعد�أربعة�أشياء�باإلشارة-
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��.���يعيد�ذكر�عدد�من�أربعة�أرقام�-
-�ن�مجموعات�األشكاليكو.��
���.�يدرك�أوجه�الشبه�وأوجه�االختالف-
���.�يميز�بين�المثلث�والمربع�والمستطيل�ويقلد�رسمها-
��
��
��.)�بعيد،ريبق(�يدرك�المسافة�-
����.�بالمحاكاةارسم�مربع�ي-
���.�يربط�بين�الدال�والمدلول-
���.�بدقة�أكبرإ�يصدر�حكما�بالصحة�أو�الخط-
��.)�الريح،حركة�األغصان(يحللها�و�يميز�بين�األشياء�-
�����.�لألشياءاإلدراك�الكلي�-
���.��أشياء�ويجمع�ويطرح�أعدادا�ال�تزيد�عن��
�يعد�-
��.يد�ال�يعرف�عدد�أصابع�كّل-
���.�يعرف�النقود�أو�بعضها�وقيمتها�بالرجوع�إلى�حجمها-
���.رسم�نجمة�تقليداي�-
 .��إلى�
�يكتب�األعداد�من�-

��

��:�القدرات
��.)�اليسار،اليمين(�القدرة�على�اإلدراك�-
���.)�األصابع،شكل�محسوس(�القدرة�على�الحساب�-
���.�القدرة�على�التميز�بين�األكبر�واألصغر-
����.)االختالف�في�السن(الصغير�كبير�وز�بين�ال�القدرة�على�التميي-
���.واألشكال�...�المقارنة�والتمييز�بين�المسافات�–�القدرة�على�الموازنة�-
���.�القدرة�على�نقل�مربع�ومثلث�ورسم�رجل�بأطرافه�الرئيسية-
��:�القدرة�على�القيام�بعمليات�في�مجال�-

���التصنيفات.

���السلسالت��.

��9إلى����األعداد�الطبيعية�من�.

����األعداد�الكسريةمفهوم�.
�����.القدرة�على�التعميمبوادر�-
��.الموجودة�في�صورة�القدرة�على�إدراك�العالقات�المكانية�المختلفة�-

��

 :�كفاءات�وقدرات�بقية�األنشطة ♦
��

���:الكفاءات
�يدرك�بالمالحظة�والتجريب�بعض�التحوالت�البسيطة�في�المادة��فيعرف�مثال�أن�الماء�-

��.ة�واحدةوالثلج�ماد
��.�يحفظ�األناشد�واألغنيات�الشائعة-
��.�جيدا�للموسيقى�واأللحان�ويطرب�أثناءهاب�يستجي-
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��.�يتتبع�أشرطة�األطفال�ويتفاعل�معها-
��.�يمشي�إلي�الخلف-
��.�يجري�ويقفز�بخطوات�واسعة-
��.�يقفز�بالرجلين�المضمومتين-
��
��
��.�يرمي�الكرة�في�اتجاهات�متنوعة-
��).ر�ثيابهيغلق�أزرا(�يزرر�ثيابه�-
��.�يقف�على�قدم�واحد�مدة�أربع�إلى�ثماني�ثوان-

��

���:القدرات
�� .�القدرة�على�المشي�والجري-
 .�القدرة�على�القفز�والتسلق-
 .�القدرة�على�الرمي-
 .�القدرة�على�حفظ�التوازن�الجسمي-
��.�القدرة�على�إدراك�بعض�التحوالت-

��

�: #U#ت�ا	-���ا�7#�����7)ب


��
�أ �العوامل �هي �الحاجات �أن �ينبغي �التي �الجوانب �أو �األشياء �المربيتو �منهاج�والةتولى

�متزنا �سليما �نموا �ينمو �حتى �الطفل �لدى �والنفسية�،إشباعها �الجسمية �الناحية �على �وتنصب
��� �:�نذكر�هذه�الحاجاتمنو.�واالجتماعية

��

- � �والعقلي �الجسمي �النمو �إلى �والدفء�:الحاجة �الصحي �الغذاء �يتطلب �الجسمي �فالنمو
عب�وهذا�يختلف�من�سن�آلخر�ومن�حالة�ألخرى��والراحة�واللّالحركةاء�والشمس�ووالهو

�الصحة( �المرض، (� �الميل �وفي �الطعام �عن �البحث �في �االستوتظهر �والتعلم�اكشإلى ف
��.وحب�اإلطالع

��

�في�- �الحرية �إلى �:�التعبير�الحاجة �وحرية �االنطالق �إلى �بالحاجة �يشعر لحركة�ا�فالطفل
�ميوله �عن �ق�ووالتعبير �بصور �واه �واللّوأشكال �كالكالم �المختلفة �والحركة�التعبير عب

��.والرسم�والتمثيل�وهذه�الحرية�ينبغي�أن�تكون�منظمة�حتى�تجعله�يحب�ما�يعمل
��

�واإلرشاد�- �التوجيه �إلى �بأنّ�:�الحاجة �الطفل �ومعالجة�يشعر �التعلم �على �القدرة �يملك �ال ه
�لم�كما�أن�الكبار�ليجتنب�الفشل�واآلكثير�من�المشاكل�فيرغب�في�النصح�واإلرشاد�منال

�فالطفل�ال�يمكن�أن�يترك�وشأنه�يعبر�بحرية�في�مجتمع�له�.الحرية�وحدها�عامل�مدمر
�وليس�له�القدرة�على�االختيار�السليم�التجاهه�وقد�نبهت� مقاييسه�الخلقية�ونظمه�وتقاليده

�ما�شاء�شرط�أن�ال�عب�فجعلت�للطفل�الحق�في�أن�يختار�من�اللّ،�لهذا"سوريتمن"السيدة�
��.يغتصب�لعبة�غيره�أو�يتدخل�في�أعماله�وأن�ال�يزعجه

��

��فالطفل�محب�للمخاطرة:�الجسمية�والعقلية�يتينحاجة�إلى�الطمأنينة�واألمن�من�الناح�ال-
ا�منح�الحرية�الكافية�وكان�ذواإلطالع�وكشف�البيئة�التي�تحيط�به�وهذا�ال�يتوفر�له�إال�إ
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�يتحريثق�بنفسه�ثقة�جسمية�عقل ر�ية�وشعر�باألمن�من�المخاطر�كالعقاب�والسقوط�وبهذا
�الخوف�والقلق �المربي،من �على �ينبغي �ة�لذا �أخطاء �ونقد �المبالغة ��عدم وتوفير�االطفال

��.العدالة�حتى�ينصرفوا�إلى�االستفسار�والفهم�والعمل�في�جو�الطمأنينة
��
��
��

�والخلقي�ويكون�بتحسس��الحب�ضروري�لنمو�الطفل�النفسي:الحب�والعطف��الحاجة�إلى�-
والمراد�بالحب�والعطف�ما�يصدر�.�للمشكالت�النفسية�وحتى�االجتماعية�التي�يعاني�منها

� �والمربية �الوالدين �عن �والتعزيزمن �سليمة �وتربية �،رعاية �عطف�ي�والطفل �إلى حتاج
��.ها�ويثق�فيها�حتى�يأنس�إليةالمربي

��

ر�فيها�شعوره�بالفشل�وأن�واقف�يتكر�وتتطلب�عدم�وضع�الطفل�في�م:الحاجة�إلى�النجاح��-
��.نتيح�له�أن�يتمتع�بقدر�من�نشوة�النجاح�من�حين�آلخر

��

�وبأن�:�الحاجة�إلى�التقدير�- �باألدوار�التي�يقومون�بها �األطفال�شغوفون�بأن�يعترف�لهم
��.يعاملوا�كأفراد�لهم�قيمتهم

ها�تحقيقا�صالحا�فحاجات�الطفل�التي�ينبغي�عن�المربي�أن�يعرفها�حتى�يعمل�على�تحقيق
��.وتوجيهها�التوجيه�السليم

��
�����ا	!#�Vأ,�#ل����)ج����#U#ت�ا	 Wذوو�ا�:��

��
التوجه�التربوي�العالمي�الحالي�يعمل�من�أجل�ضمان�التكفل�بذوي�االحتياجات�التربوية�إن�

سواء�كان�عن�طريق�الدمج�الكلي�أو�الدمج�"�العادية"الخاصة�بدمجهم�ضمن�المؤسسات�واألقسام�
��.زئيالج

هم�تساعدم�ينبغي�تشجيع�هذا�التوجه�وتجسيده�بتهيئة�الظروف�المادية�والبشرية�له�ل،وعليه
�التكفل�بذوي�االحتياجات�التربوية�الخاصة�في�نألعلى�بلوغ�أقصى�ما�تؤهله�لهم�استعداداتهم�

� �والمناسبا�يض"العادي"المحيط �السريع �العالج �فرص �عف .أن� �والتدخل�كما �االستكشاف
��.�نتائج�أفضلانحققوي�العالج�انيسرين�مبكريال
��

��ما�هو�المقصود�بذوي�االحتياجات�التربوية�الخاصة�؟ ♦♦♦♦
��

إلى�رعاية���األطفال�الذين�هم�في�حاجةفئة�فئة�ذوي�االحتياجات�التربوية�الخاصة�يقصد�ب
�ونقصد� �الذاتية �قدراتهم �إنماء �من �تمكينهم �قصد �الفردية، �تستجيب�لالحتياجات �متميزة تربوية

�بسبب�إعاقات��األط �الشخصية �نتيجة�ضعف�في�قدراتهم �يعانون�صعوبات�في�التعلم �الذين فال
�يمكن�التكفل�بها� �أو�حادة �أو�مزمنة�بسيطة �أو�عالئقية�ظرفية �أو�اجتماعية نفسية�أو�عضوية
تربويا�ضمن�الصفوف�العادية�وال�تعيق�السير�العادي�لتنشيط�األنشطة�التعلمية�التي�تنظم�لجميع�

وأمراض�ظرفية�أو�/أو�الذين�يعانون�من�قصور�ويتمثل�هذا�الصنف�من�األطفال�فياألطفال،�
ضعاف�السمع�وضعاف�البصر�والمعاقون�حركيا�والمصابون�بأمراض��ومزمنة،�وهم�المكفوفون

��.مزمنة
��
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��:توجيهات�لرعاية�ذوي�االحتياجات�التربوية�الخاصة� ♦
��

حتياجاتاال�صعوبات�التعلم�في�هذه�المرحلة�المتعلقة�بذوي�إنالطفل��الخاصة�ال�تعني�أن�
�اللّ �يعني�أنّال�يستطيع�فهم �بل�قد �التعبير، �أو�ال�يستطيع �المنطوقة �أو��غة �يسمعه �أقل�ما �يفهم ه

��يالحظه�وأن�يكون�أبطأ�أو�أضعف�في�التعبير�عما�يريد�تبليغه�للغير�نتيجة�قصور�أو�ضعف�في�
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��
�أنّ...�الحواس�أو �كما �صع، �تكون �أن �ليس�بالضرورة �واضحة،�ه �أو �حادة �دائما �التعلم وبات
فإن� �وعليه �األطفال �ضمن�مجموعة �يعانون�صعوبات�التعلم �الذين �باألطفال ،�"العاديين"�التكفل

�المربي �من �ةيتطلب �أساسيةت�أن �مكانة �النفسي �للجانب ��ولي �كبيرا ���كّل�أنباعتبارواهتماما
�تنشيط�الفوج�بجميع�الفروق��األطفال�في�أثناء�التدخالت�مع �أثارا �لها �أوإالتي�يحتويها �يجابية

سلبية�في�مدى�نجاعة�االستكشاف�والعالج�المبكرين،�وعليه�يستلزم�منه�أن�يعمل�على�تحفيز�
 :األطفال�الختيار�وتقبل�وضعيات�تعلمية�وذلك�بـ�

��

 �.�في�وضعيات�التعلم�ذوي�االحتياجاتمالحظة�ومتابعة�وتقييم�األطفال�-
بين�جميع�ذوي�االحتياجات�ل�اطفالمعلومات�المتعلقة�بحالة�األالعمل�على�استغالل�وتبادل��-

 ).�الطبيب–�األولياء�-ةالمربي(المتدخلين�المعنيين�برعايته�
�المتب�- �والمساعدة �التعاون �وذوي�ادلةتشجيع �األسوياء �بين �وخاصة �األطفال �جميع �بين

األخصائيين��وطبيلجهاز�المع�ااالحتياجات�التربوية�الخاصة�وتوسيع�االستشارة�والتنسيق�
�لكل�فضاء�من �وذلك�من�أجل�ف�عن�طريق�األشكال�المتاحة �التحضيرية ضاءات�التربية

بكيفية�متناسقة�ومتكاملة�من�جهة�ومعالجتها�في�حالة�ظهورها�في��مواجهة�صعوبات�التعلم
��.����وقتها�من�جهة�ثانية

��
�#ق�ا�ّول�����)د�	W7ّاZ$�����������ا	��
:���Eا	


��
�التحضلل �ثقافيةتربية �وظيفة �/يرية �اجتماعية، �في�فهي �متنوعة �اجتماعية �وحدة �عن عبارة

بناء�شخصية�الفرد�بواسطتها�يتعلم�الطفل�كيف�يعيش�ويتعامل�مع�اآلخرين�على�مستوى�غير�
�وكيف�يتنافس�مع�اآلخرين�أو�يتعاون��؟وفيها�يتعلم�كيف�يقوم�بأعمال�معينة؟�مستوى�األسرة�

إال�هذه�الوظيفة�ما�هي�و؟�وكيف�يفشل�؟�وكيف�ينجح�؟�معهم�اتجاهات��نكووكيف�ي؟�معهم�
بعض�األطفال�ال�يندمجون�بسهولة�.�كيف�يتعامل�مع�العالم�الخارجي�ة�ليتعلموسائل�تعد�له�العد

��:�وتترتب�عنه�بعص�المشكالت�وهي��بالمؤسسة�التحضيريةملتحاقهإ
��

�أو�عند�ل�مرالتحضيرية�ألوسة�التربية�لتحاقه�بمؤسإ�يشعر�الطفل�عند�:�انعزال�الطفل�- ة
�أنّ �جديدة �إلى�مدرسة �األطفال�نظرة�انتقاله �وينظر�إليه �غير�معروف، ه�شخص�منعزل،

�تدّل �وهو �واالستفسار �الدهشة �في�ل�على �وبالرغبة �السعادة �وعدم �بالحرج �يشعر ذلك
د�كما�يترتب�عن�ه�مهدالهروب�من�الموقف،�فمركزه�وسط�المجموعة�الجديدة�يشعره�بأنّ

��.�منازعات�كالشجار�وتبادل�ألفاظ�نابيةهذا
��

-� �لألطفال �المختلفة �االجتماعية �البعض�:�األصول �بعضهم �مع �األبناء �اندماج �دون �تحول
��.نظرا�لالختالف�في�التقاليد�والعادات�والغنى�والفقر

��

�خاصة- �تربية �تربوا �الذين �األطفال �البالغة�:��مشكلة �والرعاية �الحماية �على �تقوم �تربية
�ذ �ورقّوهؤالء �نعومة �أنفسهم�وي �حماية �أو �عدوان �رد �أو �التنافس �يستطيعون �وال ة

��.�شيءوينتحلون�المعاذير�ويظهرون�الضجر�وعدم�الرضا�ويشتكون�من�كّل
��
��
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��
�المربي- �من �الطفل ��خوف �:ة �اآلب �لتخويف �نتيجة �هذا �إلى��ه�بأنّإلبنه�ويكون سيرسله

سة�التحضيرية�وأنّالمؤسد�الطفلقعتضربه�فيت�ة�المربيه�إذا�لم�يقرأ�فإن.��
��

�اكتمال�نضج�بعض�األعضاء- �التبو:��عدم �في�ي�فالطفل�في�المنزل�غير�مق.ل�كأعضاء د
م�فيها�وينظمهاسة�التحضيرية�ينبغي�عليه�أن�يتحكّقضاء�حاجته�بينما�في�المؤس.��

��

�طفالحاول�التقليل�منها�وإزالتها�من�عند�األتراعي�هذه�المشكالت�وت�ةالناجحإن�المربية�
ومساعدتهم�على�التكيهمه�مع�مرور�الزمن�فإنّ�ألنّ،�التحضيري�وخاصة�السنة�األولىف�مع�الجو�

��.سرعان�ما�يتغلبون�على�هذه�المشكالت�ويتالءمون�مع�الجماعة�التي�ينتمون�إليها
��

�&Wادد:�7W/��ا	ل�������ي�إ	]����ا	
��

��.القدرة�على�التنقل�من�المنزل�إلى�المدرسة�-
  �.�ماتكوين�العالقات�االجتماعية�إلى�حدالقدرة�إلى��-
 .غوي�يؤهله�إلى�فهم�ما�يقدم�لهنمو�رصيده�اللّ�-
 .الوصول�إلى�مستوى�عقلي�يؤهله�لتقبل�وفهم�المواضيع�المقدمة�له�واالنتباه�-
 .ه�يستطيع�أن�يتكلم�ويفهمالتمكن�من�الكالم�أي�أنّ�-
��.صر�والمسكم�في�أعضاء�جسمه�وخاصة�أعضاء�اإلخراج�والبالتحكّ�-

��

4������������ا	��
���/$.�ا	-���)�0�1#����� /��ا	

��

يندرج�الملمح�ضمن�منطق�نمو�الشخصية�ويقصد�به�مجموعة�الصفات�والخصائص�التي�
يتميز�بها�طفل�التربية�التحضيرية�في�هذه�المرحلة�العمرية�والتي�تعد�معرفتها�ضرورية�للمربية�

��:يتجلى�هذا�الملمح�فيما�يلي�و.�من�أجل�تحقيق�ما�يصبو�إليه�المنهاج
��

��:الحركي�/في�المجال�الحسي*�
 .بتناسق�ودقة�ومرونة)�كلية�وجزئية(�أنشطة�من�حركات�شاملة�ودقيقة�ذينف�-
 �.يتموقع�في�الزمان�والمكان�حسب�معالم�خاصة�به�-
-�الحسية�والحركية(ف�على�إمكاناته�الجسمية�وحدوده�يتعر(.��

��

��:�دانيفي�المجال�االجتماعي�والوج*�
 .يتهانيكتشف�ذاته�وفرد�-
 .يتبادل�مشاعره�وأحاسيسه�مع�اآلخر�-
�القسم��- �داخل �اليومية �والحياة �واألنشطة �األلعاب �خالل �من �استقالليته يظهر

 .وخارجها
 .يستعمل�الوسائل�المالئمة�لالستجابة�لحاجياته�وميوله�ورغباته�واهتماماته�-
��

��:اإلتصالي�/غويفي�المجال�اللّ*�
-�يتحدر�بصفة�سليمةث�ويعب.��
���.يبحث�ويتساءل�على�معاني�ومدلوالت�الكلمات�-
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ينطق�(�الجملة/يستعمل�الجمل�االسمية�والفعلية�المفيدة�متجاوزا�استعمال�الكلمة�-
��.)كلمة�ويقصد�جملة

 
��:�المعرفي/�العقليفي�المجال*�
�والعلوم��- �والفيزيائي �االجتماعي �المحيط �لمكونات �وفضوله �اهتمامه يظهر

 .التكنولوجياو
يستكشف،�يمارس،�يستعمل�المعلومة،�(�:يوظف�تفكيره�في�مختلف�المجاالت��-

��.)المشكالت�ويحل يوظف�الحكم�النقدي
��.يوظف�الفكر�اإلبداعي -
- � �المفاهيم �بناء �في �األولى �اللبنات �الزمن(�:يظهر �المكان، �،�الكمية،المقدار،

��الجمال،ةاد�الم،ون�اللّ،�المساحة،�الشكل،�الوزن،�الحجم،القياس �،التوازن،
 .)…�،الصوت

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��ا	����ا	10#2
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���أ�67�4#ء�ا	$�4#ج�1
���ا	$�4#ج�2�����

����4#ول�ا	$�4#ج�3
���أ�2/������ ��	�>:�#ت��:/4���$
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��
��
��
��
��
��
��


�أ�67�4#ء�ا	$�4#ج��1

��

�ب �التي�يقصد �والتربوية �والنفسية �واالجتماعية �الفلسفية �والمبادئ �األفكار األسس�مجموعة
��.ةاعتمدت�في�تصميم�منهاج�التربية�التحضيري

�متكاملة� �تنشئة �الطفل �بتنشئة �تؤمن �التي �والتوجهات�الفلسفية �األفكار �كّل �يتبنى والمنهاج
�تساعد�على�تكيف�الطفل�مع�)جسمية،�عقلية،�اجتماعية،�وجدانية(وتؤمن�بتطور�الشخصية�ككل�

��.الحياة
��

���:االجتماعي/األساس�الفلسفي ♦
��

��:تحدد�الفلسفة�التربوية�للتربية�التحضيرية�من�خالل�التوجهات�العامة�المتمثلة�فيما�يلي�
��.�اعتبار�التربية�التحضيرية�حلقة�من�حلقات�النظام�التربوي-
��.�التوجه�نحو�التعميم�التدريجي-
��.�ل�التربية�التحضيرية�وضع�منهاج�خاص�بطف-
��.�االهتمام�بتكوين�المكلفين�باإلشراف�على�التربية�التحضيرية-
��.�التحول�النوعي�في�التكفل�بهذه�الفئة�في�سياق�اإلصالح�الجاري-
��.�ة�تشجيع�المبادرات�الخاصة�في�فتح�فضاءات�التربية�التحضيري-
رية�والريفية�لتوفير�تكافؤ���توسيع�مؤسسات�التربية�التحضيرية�إلى�المناطق�شبه�الحض-

��.الفرص�وتحقيق�العدالة�االجتماعية
��

�القيم� �فيه �تتجسد �الذي �هو �الفلسفة �هذه �إطار �في �إعداده �المراد �والمواطن �الطفل إن
��:واالختيارات�الوطنية�التالية�

��

��:الديمقراطية�قيم�الجمهورية�و*�
�على�- �والقدرة �الغير �واحترام �واحترامه �القانون �معنى �لتنمية �واحترام�آل�االستماع خر

��.سلطة�األغلبية�وحقوق�األقليات
��

��:قيم�الهوية�*�
�في�اللّ- �التحكم �وتثمين��ضمان �من�ت�الحضاري�الذي�اإلرثغات�الوطنية �خاصة حمله

�وتعزيز� �بالهوية �والوعي �برموزه �واالرتباط �وجغرافيته �الوطن �تاريخ �معرفة خالل
�وال �والروحية �والتاريخية �الجغرافية �المعالم �بها �جاء �التي �بالنسبة�اإلسالمثقافية �وكذا

��.والحضاري�لألمة�الجزائرية�للتراث�الثقافي
��

��:�القيم�االجتماعية*�
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-� �االجتماعية �العدالة �معنى �والتعاونو�تنمية �مواقف�االنسجام،التضامن �بتدعيم ��وذالك
�المجتمع �لخدمة �واالستعداد �وت،االجتماعي �والمبادرة �االلتزام �روح �بتنمية ذوق��وذلك

��.ن�واحدآالعمل�في�
��
��
��
��

��:القيم�االقتصادية�*�
-�اإلنتاجن�للثروة�واعتبار�الرأسمال�البشري�أهم�عوامل�تنمية�حب�العمل�المنتج�المكو�

��.�ترقيته�واالستثمار�فيه�بالتكوين�والتدريب�والتأهيلإلىوالسعي�
��

��:القيم�العالمية�*�
�والت�- �االستدالل �على �والقدرة �العلمي �الفكر �وسائل�تنمية �في �والتحكم �النقدي فكير

�واالستعداد ��العصرنة �حقوق �والحفاظ�اإلنسانلحماية �عنها �والدفاع �أشكالها �بمختلف
��.ارات�العالميةض�وكذا�التفتح�على�الثقافات�والح،على�المحيط

��

���:التربوي/األساس�النفسي ♦
��

�الة�النفسي�من�األمور�الجوهرياألساس�عدي �لهذا �إعطاء�بد�من��في�بناء�المنهاج�وتنفيذه
يعد� ��المنهاجاألهمية�الكافية�للطفل�الذي�من�أجله �األهمية. �مع�هذه �يتوجب�الحديث�،وانسجاما

�وعلى�المنهاج�أن�ينسجم�مع�جميع�نواحي�النمو�.عن�مراحل�النمو�والخصائص�التي�تشملها
�يتجس�الجسمية�والعقلية �يلزم�أطفالد�فيه�كّلواالنفعالية�واالجتماعية�انسجاما �المرحلة�ما .��هذه

��:��ولهذا�ينبغي�أن�تتالءم�النشاطات�التعلمية�مع�خصائص�
��

�الحواس�وتأمين�المحبة�والعطف�والطمأنينة�واستخدام�المحسوسات�من�وسائل��إرهاف-
�لفر �واسعا �الباب �وفتح �باللّ�اللّصوأدوات �والشعور �التعلم �إلى �الشوق �وبعث ذة�عب

��لهاوالسرور�أثناء�ممارسته �السياق�التذكير�بماومن�األهمية�. لي�من�ي�بمكان�في�هذا
���.خصائص�نمو�الطفولة�المبكرة

��

-ال�يستطيع�الطفل�في�هذه�المرحلة�بذل�جهد�لمد�قدرته�على�المتابعة�ال�ة�طويلة�كما�أن�
��.عب�النشاطات�واإلكثار�من�فترات�الراحة�واللّ�تنويعب�لذلك�يتوج،تستمر�طويال

��.صى�درجة�ممكنة�أقإلى�وظف�الحواس�بطرق�عمليةي�-
-ز�طفل�هذه�المرحلة�بطول�النظر�مما�يستدعي�أن�تكون�الكلمات�والعبارات�المقدمة��يتمي

ا�وكذلك�األمر�بالنسبة�للصور�والرسومله�مكتوبة�بخط�كبير�جد.��
-�يستحسن�استغالل�هذه�القدرة�،�ز�طفل�هذه�المرحلة�بقدرته�الكبيرة�على�الحفظيتمي� لذا

�التي�تعمل�على�لتعويد�األطفال�على�ح فظ�بعض�اآليات�القرآنية�واألحاديث�واألناشيد
��.ووطنه�تكوين�اتجاهات�مرغوب�فيها�لدى�الطفل�نحو�أسرته�ومجتمعه

-� ��يزداد �لدى �المرحلة �هذه �اطفل �االستطالع(لفضول �الفرصة�،)حب �إتاحة �يجب �لذا
�فيها �يكثر �التي �يجيب�لألنشطة �بحوار �مرفقة �والممارسة �المالحظة �من �عن�الطفل

���.التساؤالت�التي�تدور�في�ذهنه
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�للجماعة- �الطفل �انتماء �المرحلة �هذه �في �للقيام�،�يزداد �الفرص �إتاحة �يجب �وعليه
�الجماعية�وتشجيع�المناقشة �باألنشطة �الوصول�،وإجماال. �إلى�ضرورة �تجدر�اإلشارة

�و �واالنفعالي �النفسي �التوازن �من �حالة �إلى �كّلإبالطفل �والتوتّبعاد �الحرج ر��أشكال
��.واإلحباط

��
��
��
��

�ألنّ �المتعلمين �بين �الفردية �الفروق �مراعاة �المنهاج �تنفيذ �بين�ويقتضي �قائمة �حقيقة ها
�حد�فكّل.األطفال �في �وحدة �واتجاهاته��فرد �وحاجاته �وميوله �وقدراته �استعداده �في �وهو �ذاته

ين�في��متساواألطفال��فليس�كّل.�وهو�كذلك�في�انفعاالته�وعواطفه�ومزاجه،يختلف�عن�غيره
والمنهاج�الذي�بين�أيدينا�يواجه�هذه�المشكلة�ليجعل�األطفال�أكثر�.��ذلكإلىذكائهم�وقدراتهم�وما�

��.هم�على�بذل�أقصى�طاقاتاألطفالإقباال�على�النشاط�والتعلم�ومساعدة�
��

وهو�الذي���ما�يجعل�الفرد�يفعل�شيئا�ما�سلوك�دافع�والدافع�هو�كّل�وراء�كّلنإ�ف،وللتذكير
�يواجه�المتعلم�مشكالت�جديدة�تكون�،ةوالقو�تجاهالوك�اإلنساني�ايعطي�للسل �وهو�يظهر�عندما
��.فالخبرة�عامل�مثير�للدافع�حقا،�مثيرة�له
��

لكن�األهمية�البليغة�تكمن�في�المواقف�والوضعيات�التي�تثير�دوافع�األطفال،�وتوظف�هذه�
�به�م �يقوم �ما شعر�الطفل�بأن� �الدافع�كلّما �قوة �وتزداد �إليه�في�الخبرة �بالنسبة �قيمة ن�نشاط�له

فهو�الذي�تدور�حوله�عملية�التعلم�وتركّز�عليه،�وأي�نشاط�تعلمي�يعتمد�.�صميم�العملية�التربوية
��.أساسا�عليه�حتى�تكون�االستجابة�لما�تعلمه�بصورة�أكثر�فاعلية

��
����Aا��67ا	$^آ�رة����إر@#دات�و����U#ت�	

��
��.اية�ببناء�الجسم�التركيز�على�التربية�الجسمية�والعن-
 .تعلم�من�تجاربه�الخاصةفي�الالطفل�حرية��-
 .�فهم�نفسية�الطفل�كأساس�إلنجاح�عملية�التعلم-
 .مواهبالقدرات�والالقيام�باللّعب�الحر�لتنمية��توفير�فرصة�-
 .التعلم�عن�طريق�النشاط�والحركة�تشجيع�-
 .باألخالق�الحميدة�السلوك��تهذيب-
 .في�سيرورة�التعلماتة��مراعاة�الفروق�الفردي-
 .�عن�طريق�القدوة�والمحاكاةاتالتعلم�تعزيز�-
 .التي�يتميز�بها�المجتمع�الجزائرياإلسالمية��تنشئة�الطفل�على�ضوء�القيم�-
 .�إكساب�الطفل�مهارات�المشاركة�االجتماعية�اإليجابية-
 .�تشجيع�الطفل�على�حّل�مشكالت-
�واالج- �الوجدانية �المشاركة �على ��التأكيد �على �القدرة �الكتساب �مع�تماعية التكيف

 .الوضعيات�الجديدة
 .�استخدام�األساليب�الديمقراطية�في�التعامل�مع�الطفل-
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 .�بسيطةت�تعويد�الطفل�على�أداء�واجباته�بتكليفه�بمسؤوليا-
 .تحضيري�والبيت�والمجتمعاء�ال�التكيف�مع�متطلبات�الحياة�في�الفض-
 .اهبمنح�فرص�التجريب�إلدماج�المو�-

��

�����������ا	�����4^���4#ج�ا		���U�_ا��#رات�ا	?��Wا��
��

�تنفيذه،� �عند �أو �التحضيرية �التربية �منهاج �بناء �عند �بالكفاءات�سواء �بالمقاربة �العمل إن
��لذلك�فإن�.�يستوجب��القيام��باختيارات��بيداغوجية��ومنهجية��تتماشى��ومتطلبات��هذه�المقاربة

��

�ينظر�إلى�الفعل�التربوي�على�أنّه�االختيار�وقع�على�المذ �باعتباره هب�الذي�يركز�على�التعلم
�نظر�المربية �وليس�من�وجهة �ينطلق�من�خصوصيات�الطفل�الذي�يتعلم �التعلمات�. �غاية وأن

ومن�خالل�ذلك،�ينظر�إلى�.�تتمثل�في�مساعدة�الطفل�على�بناء�معارفه�بنفسه�وعلى�امتالكه�لها
نع�الحقيقي�لتعلماته�ويكون�التركيز�على�حاجاته�وإمكاناته�التعلمية�المتعلم�على�أنّه�الصا/الطفل

��.�واألخذ�بعين�االعتبار�منطقه�ومساعيه�الفكرية

�دوره� �يتمثل �حيث �لحاجيات�األطفال، �يستجيب �الذي �الشخص�المساعد �فهي �المربية أما
الطفل�باألدوات�فالمربية�تزود�.�األساسي�في�بناء�وضعيات�تعلمية�وتنظيم�ظروف�التعلم�الفعال

�ومبادرات�األطفال�وتمثالتهم� �إقتراحات�وآراء �بعين�االعتبار �آخذة وتنشط�الوضعيات�التعلمية
��.وأساليبهم�في�العمل�ومالمحهم�التعلمية

��:�وهناك�خصائص�مشتركة�لبيداغوجيات�التعلم�نقدمها�فيما�يلي�

�للتع- �والتفاعلية �والبنائية �النظريات�المعرفية �على �تعتمد �ترتكز��أنّها �والتي لم
��.على�علم�نفس�النمو�وعلم�النفس�المعرفي

�المتعلم�- �نشاط �خالل �من �التعلم ُ�يعرف �الذي �المعرفي �االتجاه �على �تعتمد
��.ويشركه��سيروراته�الداخلية�في�تفاعله�مع�محيطه

�متعلم- �وتتمركز�على�العالقة �لمنطق�التعلم �خاضعة �وعلى�نشاط�/�أنّها معرفة
على�دور�الوساطة�الذي�يجب�أن�تقوم�به�المربية�بين�الطفل�لبناء�معارفه�و

��.المتعلم�والمعرفة

�تسمح�للمربية�بأن�تصبح�مختصا�في�السيرورة�التعلمية�منظما�- �للتعلمات�وميسرا�أنّها
��.وليس�فقط�مقدما�للمعارف)�معرفية،�أدائية،�سلوكية(المتنوعة�

��
����ي�����ا	$:�)���)�1ا	�:/���ا	����ا	

��
�النمو�العقلي�مثال�في�مرحلة�ما�تؤكّد�التربية� النمو�عملية�مستمرة،�حيث�أن� المعرفية�أن

يتوقف�على�ما�يعرفه�المتعلم�في�مرحلة�سابقة�ويؤثر�في�المرحلة�الالحقة،�لذلك�ينبغي�ربط�كّل�
�للطفل �السابقة �بالخبرات �آنية �خبرة �العقلي،�. �نموه �أساس �هو �للطفل �الحركي �النشاط أن� كما

الحركي�هو�أول�خطوة�من�خطوات�التفكير،�لهذا�ينبغي�مساعدة�طفل�التربية�والتوافق�الحسي�
���:�ىالتحضيرية�عل
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�ممارسة�أنواع�من�النشاط�واللّعب�التي�من�شأنها�مساعدته�على�تحقيق�التآزر�-
��.الحركي

��.�اإلفادة�من�حواسه�وعضالته�حتى�يتمكن�من�تصور�الواقع�الذي�يعيش�فيه-

�العقلي�هو�عملية- �ويظهر�ذلك�من�خالل��النمو �العقلية، �متدرج�للصور �تقدم
��.الحركة�ثم�من�خالل�الصور�الحسية�وعن�طريق�التمثيل�الرمزي

��:هذا�التسلسل�والتدرج�يستوجب�من�المربية�دفع�الطفل�إلى�

 ).الشاملة�والدقيقة(�ممارسة�أنواع�مختلفة�من�األنشطة�الحركية�-
��
��
-� �حسية �مدركات �ب(�تكوين �سمعية، �لمسيةشمية، �ذوقية، �صرية، �خالل�) من

 .التدريب�الحسي�المتنوع
 .�ممارسة�اللّعب�الرمزي�والتقليد�التخيلي�والتمثيل�ولعب�األدوار-
�وليكون�- �بينها �فيما �األنشطة �لتتكامل �بيئته �في �الطفل �يألفه �ما �وتشكيل �رسم

 .الطفل�بعض�المفاهيم�الرمزية�البسيطة�عن�الواقع�الذي�يحيط�به
 .لنشاط�الحركي�للجسم�والنشاط�اليدوي�كبداية�لتفكير�الطفل�الرمزي�استخدام�ا-
�على�- �الموضوعي �التعرف �أجل �من �األشياء �لتداول �للطفل �الفرصة �منح

 .خواصها
�واألحجام�واأللفاظ�ن�تمييز�الطفل�لألشياء�بأضدادها�مثل�مقابلة�األشياء�واأللوا-

 .بالضد�لتكوين�أدوات�ووسائل�المعرفة
��

��$�4#ج�������ا	�2
��

��:يجيب�المنهاج�في�مركباته�المختلفة�على�األسئلة�التالية�
��ما�الذي�يجب�أن�نعلمه�؟�*�

��.سلوكات�وتعلمات�أساسية�مستهدفة
��من�المستفيدين�منها�؟*�

��.�سنوات6-5أطفال�سن�
��لماذا�وضع�المنهاج�؟�*�

�وتهيئت �والمتوازية �المتكاملة �الطفل �شخصية �المدهإلنماء �الوسط �في رسي��لالندماج
��.واالجتماعي

��ما�هو�التسلسل�المتّبع�؟�*�
��:�يتمثل�التسلسل�المتّبع�في�تقديم�المنهاج�في�توالي�العناصر�التالية�

��).��وضعه(�مبررات�إعداده�-
��.�خصائصه-
��.�المقاربة�والمساعي�واالستراتيجيات�المتبناة-
��.�األنشطة�التعلمية�وكيفية�التقويم-

��
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���:خصائص�المنهاج ♦
��

ح�اإلصالح�للمنظومة�التربوية�ومتطلبات�المرحلة�التحضيرية،�تم�االهتمام�تماشيا�مع�رو
��:�أكثر�بالجوانب�البيداغوجية�التالية�

��.�المقاربة�بالكفاءات-
��.�����التدرج-
��.�استراتيجيات�التعلم-
��.�التقويم-
��.�المستلزمات-

��
��
��

���:بالكفاءاتالمقاربة� ♦
��

توظف�في��ت�وتصرفات�ومساعي�التفكير،مة�لمعارف�وأداءاهي�مجموعة�منظَ"�:�الكفاءة
��.��ومواقف�معيشة�"مجاالت�تعلمية�متنوعة

�معرفية�تاستراتيجياجة�من�شبكات�المفاهيم�ومخططات�عمل�وتدرمتمثل�الكفاءة�مجموعة�
محد� �في�مجال �استخدامها �لصنف�معييمكن �الوضعيات�أو �من �المشكالت�المطروحةد �من �.ن
�التعلمي�واسع �كان�المجال �ومتنوعافكلما �واستوجبت�،ا �تعقيدا �أكثر �المجموعة �كانت�هذه �كلما

��.وقتا�أطول�للتعلم
��:�ومن�الشروط�األساسية�التي�يستلزم�توفيرها�للبناء�الصحيح�للكفاءة�ما�يلي

��

��.�تنويع�الوضعيات�التعلمية-
-وضعية�تعلميةة�الالزمة�لكّل�مالءمة�المد�. 

��

��:�هاومن�خصائص�الكفاءة�أنّ
��

��.ن�من�الحصصة�واحدة�أو�عدد�معيل�حص�ال�تكتسب�خال-
 .�ال�يمكن�تقويمها�مباشرة�إثر�فعل�تعلمي�ولكن�يكون�تقويم�نتائجها�بمالحظات�األداءات-
�التحضيرية- �للتربية �األطفال�تجس�إن،�بالنسبة �عند �الكفاءات�التي�يجب�تنميتها د��قائمة

ملمح�القاعدي�ألطفال�هذه�د�الصة�كما�تحد�الفضاءات�المتخصالتوجهات�األساسية�لكّل
 .المرحلة

��

 :�يلي�ها�تحقق�ماومن�دواعي�المقاربة�بالكفاءات�أنّ
��

��:��بالنسبة�للنظام�التربوي*
�والخارجي �التعليمية �المراحل �مختلف �بين �الداخلي �االنسجام �فرص�لنجاح�ةتحقق �بتوفير

��.معدها�غايات�المجت�وإعداد�فرد�بالمواصفات�التي�تحد،داخل�المدرسة�وخارجها
��

��:��بالنسبة�لمختلف�فضاءات�التربية�التحضيرية*
د�الملمح�القاعدي�لطفل�التربية�التحضيريةتحقق�مجموعة�الكفاءات�المرجعية�التي�تحد.��

��
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��:��بالنسبة�للطفل*
�المجاالت�التعلمية�تتناول�تنمية�شخصية�الطفل�في�شموليتها�وخصوصيتها�كما�تعنى�بكّل

 .المحققة�لهذا�الغرض
-�كاء�الطفلن�ذتكو. 
 .كون�على�التفكير�واستعمال�المساعي�المعرفيةتُ�-
 .تعطي�معنى�وداللة�للتعلمات�-
-�ر�الذي�يعكس�القابلية�للتعلم�لدى�الطفلتضمن�التطو.��
 .تمنحه�فرص�النجاح�في�مختلف�الفضاءات�وخارجها�-
-�ر�التلقائية�واإلبداع�لديهتحر. 
��.�االجتماعيه�االستقرارية�وتسهل�االندماجعليتضفي��-

��
��

��:��بالنسبة�للمربية*
�يه�المبنا�من�الضغوطات�التي�يفرضها�العمل�بالبرنامج�الموجهريا�وتحرهن�دوريتثم�-

 .على�أساس�المحتويات
 .�اختيار�الوضعيات�التعلمية�فيتجنبها�االرتجال�والعشوائية�-
�والتي�- �األطفال �وحاجات �إلمكانات �المناسبة �التعلمات �انتقاء �من �على�تمكنها �تقوم

 .وضعيات�حقيقية�وواقعية�ذات�داللة�ومنفعة�للطفل
تساعدها�على�اعتماد�منهجية�عمل�وظيفية�تحملها�على�المبادرة�والتنويع�في�أساليب��-

 .العمل�بما�يتماشى�وخصائص�الطفل�وطبيعة�الوضعية�التعلمية
��

�البشرية�والمادية���المقاربة�بالكفاءات�مقاربة�شاملة�تعني�جميع�عناصر�الفعل�التربوي،إذا
��.ر�وإنجاز�وتقويم�مراحله�من�تصومنها،�وكّل

��

جالتدر:���
��

التدرج�هو�جميع�الخطوات�واإلجراءات�التي�تؤدي�إلى�بلورة�مسار�تعلم،�كما�يؤدي�إلى�
��.القيام�بإجراءات�عمليات�التعلم�وتنظيمها

�مجمو �ويفترض�معالجة �المنهاج �في �األنشطة �وضعيات �تسلسل �التدرج �من�يتضمن عة
��:المعطيات�أهمها�ما�يأتي�

��

�وذلك�بربط�الخبرات�اآلنية�- �التعلمية �المقاطع �مشكل �تحّل �بكيفية �األنشطة �تحقيق�إنسجام
��.بالخبرات�السابقة�والقبلية�في�النشاط�الواحد،�وكذا�بين�األنشطة�المختلفة

 .�حّل�مشكل�إدماج�عن�طريق�القيام�بتدرجات�متنوعة�لألنشطة�المختلفة-
 .ويتحقق�ذلك�أساسا�في�فهم�التعليمة)�الوضعية�التعلمية(ي�الطفل�للنشاط�المقترح�عليه��تَبنّ-
�الذي�يمكّن�- �النص�المناسب�والتنظيم �اختيار �بمعنى �النشاط �إنجاز �لعملية �المربية �تسيير

 ...الطفل�من�البحث�عن�الحّل�
 .�استغالل�الطفل�لمكتسباته�القبلية�عند�االنطالق�في�إنجاز�العمل-
 .�عرض�الحلول�ومناقشتها�واختيار�الحّل�األنجع-
��.�قيام�المربية�بتبرير�هذا�االختيار�للتصديق�عليه-

��
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���:ستراتيجيات�التعلما
��

يقتضي�تنفيذ�المنهاج�على�أساس�المقاربة�بالكفاءات�في�مرحلة�التربية�التحضيرية�انتقاء�
�وخصائصامساعي�و �الكفاءات�المستهدفة �لطبيعة �الخاصة�ستراتيجيات�مالئمة �التعلم �سيرورة
التنظيم�المتبنى�في�إعداد�وإنجاز�الوضعيات�التعلمية�التي�يكون�فيها�الطفل�صغرى،�وبالطفولة�ال

��.صانعا�لتعلماته�ومكتشفا�للمساعي�التي�اعتمدها�في�بنائها
ستراتيجيات�عند�إعداد�وإنجاز�الوضعيات�التعلمية�من�وهذا�يتطلب�تنويع�في�المساعي�واال

 .�األطفال�يتباينون�في�مساعي�تعلماتهم�تجاه�الوضعية�التعلمية�نفسهاية�ألنقبل�المرب
��
��
��
��

���:اللّعب�-1
ة�الكتساب�معارف�متنوعة�وغنية�مهما�عب�بالنسبة�للطفل�المحرك�الذي�يدفعه�بقويعتبر�اللّ

ستراتيجية�وأسلوب�ضروري�الزدهار�شخصية�ا�فهو�إذن�،كانت�االستراتيجية�التعلمية�المتبعة
���.فل�مما�يقتضي�اقترانه�بالتعلمالط

��:عب�بدور�أساسي�في�يقوم�اللّ
��.تنمية�المجاالت�الحسية�والحركية�والمعرفية�والوجدانية •
 .تنمية�الوظيفة�االجتماعية�واإلبداعية •
 .تنمية�روح�المبادرة •
 �.تدعيم�الخبرات�والتجارب�والمكتسبات�الثقافية�االجتماعية •
 .قيق�أهداف�التربية�التحضيريةبناء�شخصية�الطفل�وتأهيله�إلى�تح •

��

رؤيته� ب�ويبني�معارفه�ويهيكل�أفكاره�ويشكلر�ويجرعب�والنشاط�التلقائي�الطفل�يعبباللّ
هما�،�ور�وينمي�خياله�وإبداعه�المشكالت�ويطوللعالم�ويحقق�ذاته�ويتفاعل�مع�اآلخرين�ويحّل

يبر� �وهذا �الواقع �وامتالك �لفهم �لديه �المفضلتان �الالوسيلتان �للّر �الخاصة �والنشاط�مكانة عب
 .التلقائي

�أمر�ال�فإن،وعليه �النظرة �عامل�الفضاء�والزمن�على�أساس�هذه �منه��تنظيم �لكون�بد ،
�اللّ �مرحلة �هي �التحضيرية �التربية �األساس،عبمرحلة �هذا ��وعلى �الحاجة��يجب �هذه احترام

وشخصيته،��ه�وقدرته�المعرفيةتنمية�لغته�وذكائل��ينبغي�استغالل�اللّعب�وبالتالي،الطبيعية�للطفل
�يحتاج�إلى�االستثارة�بوسائل�تمكنه�من�تنمية�إبداعه�وتغرس�فيه�روح�المبادرة�بأسلوب�باعتباره

ضغط�خال�من�كّلحر�. 
��

��:�المشروع�-2
ال�منذ��طرف�فعالطفلالمشروع�هو�وسيلة�لتنمية�كفاءات�الطفل�بطريقة�نشطة،�وبذلك�ف

��.إنجازهأن�تطرح�فكرة�المشروع�إلى�غاية�
��:ه��في�أنّهإنجازووتتمثل�خصائص�المشروع�

��

����.نشاط�تتفق�عليه�مجموعة�من�األطفال�بعد�تبادل�اآلراء�ووجهات�النظر*�
��.وضعية�واقعية�نابعة�من�حياة�األطفال�وتجاربهم*�
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��.يمثل�مشكال�حقيقيا�دافعا�للبحث�والتفكير�والتعلم*�
��.يمثل�تحديا�بالنظر�إلى�إمكانات�األطفال*�
�*ينجز�فعليا�وكليا�في�مددةة�محد.��
�*ا�في�مجال�المكتسبات�أو�في�مجال�المواقف�الفردية�أو�الجماعية�أو�في�قابل�للتقويم�إم

 .،�مثل�إنجاز�مزهرية�وبساطكليهما
��

���:استراتيجيات�حّل�المشكالت�-3
��:هي�خطة�محددة�بثالثة�عناصر�

��.�وضعية�البداية-
��
��
��
��.�وضعية�النهاية-
��.الت�على�وضعية�االنطالق�إدخال�تحو-

��

��خصائص�استراتيجيات�حّل�المشكالت
��

��:تتمثل�خصائص�إنجاز�حّل�المشكالت�في�
��.بناء�التصور�لمشكل�وتفسيره*�
��).موضوعية(طرح�فرضيات�مؤسسة�*�
��.تصميم�مسالك�الحّل�وشرحها*�
��.اختيار�مسلك�وتعيينه*�
��.تحليل�النتائج�على�ضوء�الفرضيات*�
��.تدادات�الممكنة�للمشكلالتفكير�في�االم*�

��

��.�تحديد�أقرب�مسلك�في�متاهة�لوصول�الفأر�إلى�الجبنة�:مثال
��

���:استراتيجية�المشكل�المفتوح�-4
��.�المشكل�المفتوح�هو�مسألة�ذو�نص�قصير�ومفهوم

��.�على�المحاوالتهوتعتمد�استراتيجيت
��

��خصائص�استراتيجيات�المشكل�المفتوح
��

��:تتميز�بـ�
��.فة�دقيقةتقديم�التعليمية�بص*�
��.العمل�على�مستوى�األفواج*�
��.البحث�الفردي�لفهم�التعليمة*�
��.اقتراح�الحلول*�
��.تقديم�الحلول�المتوصل�إليها*�
��.�للوصول�إلى�الحّل�الصحيحةمناقشة�الحلول�المقترح*�

��

���:استراتيجية�وضعية�مشكل�-5
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�عل �مبني �معقد �مشكل �حّل �إلى �ترمي �علمية �طريقة �مشكل �وضعية �عائق�استراتيجية ى
��.تعلمي�معين�يجب�تجاوزه�وحله

�للمستوى�المعرفي�والمنهجي�تمكن�الطفل�من�الفعل� �مهيكلة وضعية�مشكل�هي�وضعية
��.الحر�واالستثمار�الفردي

��

��خصائص�استراتيجية�وضعية�مشكل
��

��:تتمثل�في�
��.وضعية�مشكل�قائمة�على�تجاوز�صعوبة*�
 .وضع�فرضيات�واقتراح�حلول�حدسية*�
 .�م�للوضعية�المقترحة�عليه،�كلغز�قادر�على�حلّه�والتجاوب�معهتصور�المتعل*�
��
��
 .�البحث�على�الوسائل�الفكرية�الالّزمة�للوصول�إلى�الحّل*�
 .استثمار�ومراجعة�المعارف�السابقة�لتجاوز�العائق�لبناء�أفكار�جديدة*�
��.يكون�الحّل�في�متناول�المتعلم�وفي�حدود�قدراته*�
 .الجماعي�عليها�قبل�البحث�الفعلي�على�الحّلتوقع�نتائج�ثم�التعبير�*�
 .�وضعية�المشكل�تقوم�على�المناقشة�العلمية�وذلك�بإثارة�الصراعات�االجتماعية*�
 .معرفة�ممكنة*�
 .��صحة�الحّل�وتثمينه�ينبعان�من�أسلوب�صيغة�الوضعية*�
تأملية�ال(التفحص�الجماعي�للمسعى�أو�المسار�المنجز�هو�فرصة�لمراجعة�انعكاساته�*�

�تبصر�الطفل�حول�استراتيجية�معينة�وتقديمها�كأساليب�ةبصفة�ميتا�معرفي)�والواعية
��.متوفرة�من�اقتراح�وضعيات�مشكل�جديدة

��

 ).بصورة�أو�بتشخيص(�إيجاد�عدد�الورود�عند�بائع�الزهور��:مثال
��

��:��وتقويمهاالتعلمات�في�التربية�التحضيرية�-
��

� �عملية �طريق �عن �الطفل �أنّاءاالنتقيتعلم �كّل�بمعنى �محيطه �من �ينتقي �باستطاعته�ه �ما
��.�ورغباته�وحاجاته�اآلنيةهانتظاراتاكتسابه�في�الوضعيات�الراهنة�وما�يتوافق�مع�

ما�يتعلمه�يتوقف�على�معارفه�السابقة�أو�ما�قد�يعتبره�من�مكتسباته�وذلك�من�خالل�إذ�أن�
� �تساؤالته �أو �يجريها �التي �التجارب �أو �الماضية �بأن،...خبراته �القول �يمكن �في��لهذا �التعلم
�لمعلومات �انتقائي �اكتساب �عملية �هو �التحضيرية �الطفل�ومعارفالتربية �يجدها في���متنوعة

��.محيطه�حيث�يقيم�عالقة�فيما�بينها�بطريقة�شخصية
دور�المربية�في�التربية�التحضيرية�ال�يتمثل�في�نقل�معارف�منظمة�مثل�ما�هو�الحاّلإن��

�بل�في�تصميم�وإنجاز�وضعيات�تعلمية�تحث�الطفل�وتدفعه�إلى�بناء�،مات�المدرسيةبالنسبة�للتعل
�المتنوعة �ومعارفه �العقلية �وبنياته �المساعدة�ه�كما.�شخصيته �الضرورة، �عند �بتقديم، ي�مطالبة

�لمعارفه �الشخصي �بنائه �ومواصلة �العقبات �بتجاوز �للطفل �ستسمح �التي �الفردية ��فإن،لهذا.
�بالكفاءا �مكتسباتهم�المقاربة �تعيين �أجل �من �ليس�فقط �األطفال �مالحظة �على �المربية ت�تحمل

�نقائصهم �عن �للتعر،والكشف �كذلك �كّل�بل �استجابة �طريقة �على �التعلمية�ف �للوضعية �طفل
�وكذا�الطبيعة�الخاصة�للعوائق�والصعوبات�التي�،�المشكلةالمقترحة�وكيفية�إنجازه�للمهمة�أو�حّل
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�تمكن.�تعترضه النتائج�المحصل�عليها�انطالقا�من�لمقاربة�من�تقويم�نشاطها�الذاتي��هذه�ااهكما
�وتحث �طرف�الطفل �همن �الوضعيات�التعلمية �في �التنويع �على �يناسب�وينفع�وا اإلجراءات�بما

�تقدم�ذكره�يبرز�أهمية�وضرورة�إجراء�التقويم�في�التربية�التحضيرية،�لكن�أيإن.�الطفل ��ما
��نوع�من�التقويم�؟

على��التقويإن� �وال �الطفل �على �قيمية �أحكام �إصدار �على �يقوم �ال �المرحلة �هذه �في م
صف�بفعالية�أكبر�وذلك�بتعيين�دقيق��ولكن�هدفه�األساسي�هو�جعل�نشاط�المربية�يتّ،إنجازاته
�عليهالآلثار �المحصل ��والنتائج �تسمح�. �كافية �معلومات �جمع �في �التقويم �يتمثل �المنظور بهذا

�النشاط�الت �فعالية �استجابة�بتقدير �أكثر �النشاط�لجعله �وبالتالي�ضبط�وتعديل�هذا ربوي�للمربية
�الطفل�طرفا�في�عمليات�من�ناحية�أخرى،�فإن.�للخصائص�التعلمية�والنمائية�لطفل�هذه�المرحلة
��زة�هي�المالحظة�المركّ��إلى�أن�وبقي�أن�نشير�.�التقويم�التي�تعمل�على�تجنيد�السيرورة�التعلمية

��
��

�الممي �والوسيلة �ومساعي �والسلوكات �المواقف �على �ترتكز �حيث �للتقويم ستراتيجيات�ازة
��.�كفاءاتهإنماءكما�تسمح�بمتابعة�مسار�الطفل�في�.�وإنجازات�الطفل

��

���:التقويمكيفية�
��

التقويم�مكونات�الفعل�التعلمينة�أساسية�من�مكو،طفلكّللم�األمثل��وهدفه�ضمان�التقد�.�
الطرح�إشكالية�تتمثل�في�صعوبة�ي�،س�المقاربة�بالكفاءات�بناء�التعلمات�على�أساغير�أنف�تعر

 .و�عدم�حصولهأكتساب�ل�االعلى�حصو
� �أساسية �تعلمات �تستهدف �ال �التحضيرية ��وإنّا،عينهبالتربية �غير�تما �عامة �أولية علمات

دة�على�خالف�ما�هو�معمول�به�بالنسبة�للتعلمات�المدرسيةمحد.��
م�مجموعة�منظمة�من�المعارف�واألداءات�وأنواع�يض"�ركب�مكّل"��الكفاءات�تعتبرما�أنب

��.ج�يجعل�من�الصعب�تقييمها�مباشرة�بتدرتحقيقها�يتمفإن��،التفكير�واالستراتيجيات
أن� �طبيعة�الوضعية�التعلمية�في�مرحلة�التربية�التحضيرية�تبنى�على�أساس�تعلمات�كما

��.�والفصل�فيما�بينهامن�مجاالت�أنشطة�مختلفة�ومتداخلة�مما�يصعب�التمييز
نتائج�الكفاءة�من��يمكن�استعمال�جداول�تقويمية�لمعرفة�ما�تحقق�،وعلى�ضوء�هذا�األساس

��.المستهدفة�بصفة�إجمالية
�السياق �هذا �للمق،وفي �قائمة �إعداد �ييا�ينبغي �التي �س تشخيص�المكيتم� سبات�تبواسطتها

��.�طفلألمثل�لكّلا"�النجاح"بات�ومصادرها�لبناء�أساليب�عالجية�تضمن�ووالصع
�وعلى� �نفسه �الطفل �على �فائدته �الذي�تعود �التكويني �التقويم �المستهدف�هو �التقويم ونوع
�الممارسات� �ومراجعة �التعلمات �تقدم �ومتابعة �وعالجها �الصعوبة �بتشخيص �وذلك المربية

��.التربوية
� �التحضيرية �التربية �في�مرحلة �التقويمية"ومن�أدوات�التقويم �الشبكة �ا" لمالحظة�التي�تعد

ر�لها�برموز�يختلف�عددها�ونوعها�من�مجال�شّؤد�لها�جملة�من�المقاييس�ويزة�التي�تحدالمركّ
�(تعلمي�إلى�مجال�تعلمي�آخر� �(+�،�)ال�نعم،: ،-،�� � �للداللة�على��).أ،�ب،�ج�(،)��� وهذا

��....)حسن،�مقبول�:�(التقدير�النوعي�
��.ن�المربية�والطفل�والمربية�واألولياءصل�والتجاور�بياوبهذا�يعتبر�التقويم�وسيلة�للتو

��

 �:�الوضعيةأساليب�تقويم
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��

��:�يلي��المبنية�على�أساس�كفاءات�ماالوضعية�يم�ومن�أهم�عناصر�تق
التي�تكون�فيها�والكفاءة��مؤشراتاألطفال�اعتمادا�على� اتءداأتقويم�ل�وضع�أدوات�-

�م �الجيد�من�حيث�اشتميخصائص�التقومع�مة�جسنفقرات�التقويم �على�محتوى�م الها
��.�وعناصر�الكفاءة�أو�األهداف�التعلميةالوضعية

��.مناسب�للتقويم�من�حيث�البساطة�والتعقيدلاختيار�األسلوب�ا�-
��

��:للتقويم�)�المجمل(ألسلوب�البسيط�ا*�
��

�أو�المهارات�الرئيسية�التي�تتضمنها�ايتمثل�األسلوب�البسيط�في�قي س�األداء�في�المهارة
��.كتقويم�إجمالي�إلنجاز�زهرة�الفرعية،�الكفاءة�دون�المهارات

��
��

��)�:الجزئي(األسلوب�المعقد�*�
��

�في�قي �ايتمثل �هدف�من �لكّل �الكفاءةالوضعيةس�األداء �من�عناصر �عنصر بدال�من���أو
�الرئيسية �المهارات .� �الزهرة �ألجزاء �واللصق �التلوين �القص�أو �في �التحكم �مدى وهذا�كتقويم

�هدف �لكّل �كثيرة �تقويم �فقرات ��يتطلب �كفاءةتعليمي �عنصر �مثل�أو �بسيط �أداء �على �يحتوي
تسجيل�الرموز�التقديرية�التي�يتحصل�عليها�كّل�طفل�في�كّل�القص،�التلوين،�اللصق،�الرسم،�

�تق�تعليميهدف �يمهو�ثم �التقو. �هي�دفتر �آداة �يوأفضل �المستمر �التقديرات(م �دفتر �الذي��) للقسم
�ويحوصله �ايلخصها �تحصيل�أطفال�القسم�والتقديرات�التي�تحصل�. تظهر�أن� �الطفل�قد عليها

ه�الحالة��ذبصفة�عامة�ضعيف�في�بعض�األهداف�أو�أن�أداء�عدد�من�أطفال�كان�ضعيفا،�ففي�ه
���.تعني�كّل�أطفال�الفوج�كإعادة�إنجاز�زهرة�مماثلة�يستوجب�تقديم�تدعيمات�إضافية
�الوقت�األفضل�ل �هو �إليهالحا��يمكن�من�عالجالذي�النقص�تداركوهذا ��بعضهم�لدىجة

األهداف�التي�كان�األداء�فيها���الصف�جميعهم�أو�لعدد�محدود�منهم�فيألطفالما�إدون�اآلخرين�
��.ضعيفا

�تحلي �األسلوبينليمثال �بإحدى �كفاءة �تقويم �المناسبة��لكيفية �الكفاءة �مستوى �مراعاة �مع
��.لمحتوى�الوضعية�التعلمية

��.�ينجز�مزهرية:�الكفاءة�
��

��:يط�األسلوب�البس*�
��

تقو� �كّلالمربيةم ��طفل�أداء �من �تمكنه �مدى �مزهرية�في �حيإنجاز �إنجاز��ث�من إتمام
��.نوعيتهوالمزهرية�

��

��)�:المركب(األسلوب�المعقد�*�
��

��:راعي�المربية�عند�التقويم�ما�يلي�ت
��:المكونات�األساسية�للمزهرية��-

��.�قاعدة�اإلناء.�
��.جسم�اإلناء.�
��.�عدد�األزهار�وشكلها.�

��
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��:التقويم�شبكات�
��

نتهجه�المربية�يؤدي�به�إلى�إصدار�أحكام�قد�تشكل�تلتقويم�الذي��اعادة�ما�نالحظ�أن�مسعى
��:جملة�من�التساؤالت،�نذكر�منها�عن�إجابة�
���هل�تحقق�الهدف�الذي�كنت�قد�سجلته�قبل�مباشرة�تنفيذ�الوظيفة�التعلمية�؟-
���هل�الفرضيات�البيداغوجية�التي�حددتها�مسبقا�وجيهة�؟-
���هل�االختيارات�البيداغوجية�المعتمدة�كانت�صائبة�وأظهرت�فعاليتها�؟-

��

�الذي�هذا الوقوف�على�أداءات�األطفال�إلى�رغب�من�خالله�ي�سواء�تعلق�األمر�بالتقويم
��.ه�غرضه�ضبط�عمليلمعرفة�مدى�نجاحهم�في�إنجاز�المهمة�أو�التقويم�الذ

��
��
�ا����قالحكمف �ه
ا ��ا�� �ا�������ت �إ�� ������� ������������ �أ ��ء �����ا�� �"��#� $%�

��.����&����ا�������
�العناصر� التي�تتشكل�منها�)�المؤشرات(فالتقويم�بحاجة�إلى�الوقوف�على�مدى�تحقق�كّل

��.�الكفاءة
�انقترح�عددو �بها �التي�يمكن�االسترشاد �النشاطوية �الشبكات�التقويمية أنظر�شبكات�(�من

��.)76 �إلى�70في�صفحة�التقويم�للوضعيات�التعلمية�المتضمنة
��

���:مستلزمات�تنفيذ�المنهاج�-
��

��:�يتطلب�تنفيذ�المنهاج�جملة�من�المستلزمات�نقدم�أهمها�في�اآلتي
��

��الفضاءات*�
هويمكن�القول�بأنّ��فضاء�التربية�التحضيرية�يشكل�حلقة�ضرورية�في�النظام�التربوي،إن 

���باالنفتاح�على�المحيط���هذا�الفضاء�يتميز��وعليه�يجب�أنإلزامي،كن�ي�حتى�ولو�لم�فضاء�مميز
�والتنظيم �والتسيير �والتجهيز �البناء �طريقة �في �والعصرنة �الفضاءات�كما. �تخضع �أن �يجب

� �حيث �من �وعلمية �عالمية �لمعايير �التحضيرية �بالتربية �الخاصة �والتصميم��الموقع،: المساحة
��.�لمحيط�الذي�تتواجد�فيها�فضاءات�األخذ�بعين�اإلعتبارللبناءات�مع�
�المعني�بالذكرإال�أنّ �كان�إطار�تأسيس�الفضاء �مهما �ذلك�على�،ه �من�الحرص�عند �البد

� �محال�تخصالتي�بعض�الشروط �ال �التي �الصحية �وظروف�التعلم �أمنه �وتحقق �الطفل �راحة
���.�باألسلوب�الناجعتهستساهم�في�تنمية�شخصي

االستقالليةعلى��الحصولن�األطفال�من�ن�يمكّأ�التنظيم�الهندسي�العام�للبناءات�يجب�إن�
ض�إلى�أي�خطر�يذكرفي�تنقلهم�بين�أجنحة�الفضاء�دون�التعر.���

سة�خاصة�بالتربية�التحضيرية��مؤسمن�بين�الفضاءات�األساسية�التي�يجب�توفيرها�في�كّل
��:�ما�يلي�
-�ل�والضروري�المتمثل�في�الفناء�أو�الفضاء�الخارجي�للّالفضاء�األوز�بوسائلعب�المجه�

لغرضهذا�اصة�لمخص�.��
-صة�للراحة�قاعة�مخص.���
���.�قاعة�المطبخ�والمطعم-
��.�قاعة�التوثيق�والمكتبة-
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-زة�ألنشطة�التربية�البدنية�التي�تمارس�خارج�مساحات�األلعاب�قاعة�مجه.���
���.�قاعة�خاصة�باألنشطة�العلمية�والتكنولوجية-
-� �القسم ��قاعة �فضاء: �الفضاء �هذا �يشكل �أن �بباقي�ال�ومتصا�مفتوحا�خاصايجب

�المدرسية �الفضاءات �كما �يجب، �تتناسب �مساح�أن �ومستلزمات�تها �األطفال �عدد مع
�ونشاطهم �حركيتهم �الضروري �ومن ،� �بمستوى�تجهزأن �تكون �الماء �بنقاط �األقسام

��.األطفال�قامات�
ها�من�األمور�التي�يجب�العناية��فإنّ،�سواء�كانت�طبيعية�أو�اصطناعية،إلضاءةتوفير�ا�-

��.عند�البناء�والتجهيزبها�
��.�التهوئة�الصحية�داخل�األقسام�أو�في�دور�المياه�أو�على�مستوى�القاعات�األخرى-
��
��
�حيث�بمحاذاتها�تجمع�األقسام�وأساس�يجب�التفكير�في�توزيع�دور�المياه�الجماعية�على�-

��.�في�التنقلاالستقالليةن�هذا�التوزيع�األطفال�من�يمكّ
�مر- �واإللزام �الضروري �اختيار��ومن �عند �وخارجها �األقسام �داخل �األمن �عامل اعاة

��.�الحاالت�سالمة�الطفل�في�كّلظاألجهزة�والتأثيث�حتى�تحف
فا�مع�أطوال�األطفال�ويكون�سهل�التحريك�عند�يجب�أن�يكون�وظيفيا�ومكي:��األثاث�-

ا��وتختار�ألوانه�وأشكاله�وتصميماته�بم،�داخل�القسماالنتقالالضرورة�وميسرا�لعملية�
� �العمرية �الفئات �طبيعة �مع �ويتناسب �التعلمية �ويثيروحاجتهم �الجمالي �يراعي�حسهم

��.الجوانب�الصحية�على�الخصوص�في�اختيار�مادة�الصنع�ومقاييسه
�،�المذكورة�أعالهةالتنظيميإلى�جانب�الشروط�الصحية�و:��بعض�المعالم�لتنظيم�القسم�-

تعلمات�لدى�األطفال�والتي�من�شأنها��الوسائل�التي�تسهل�الز�القسم�بكّلن�يجهأيجب�
أن�تسمح�بتوفير�ظروف�التجماالسترخاء�الراحة�وع�والعمل�مع�اآلخرين�وتوفير�جو�

��.عند�الضرورة
ن�يعنى�بها�الفريق�التربوي�والتنظيم�قد�أ�تنظيم�القسم�من�الشروط�األساسية�التي�يجب�-

�األنشطة�ت�تمثل�كّل�أو�ورشاأركانعلى�أساس�إما��آخريختلف�من�نوع�فضاء�إلى�
��.التي�يمارسها�الطفل

��

���:تنظيم�فضاء�القسم
��

حد� �في �وتجهيزه �الفضاء �تنظيم �التربويةيعتبر �العملية �إنجاح �في �شروعا ��ذاته فتواجد�.
الطفل�لمدتوفير�أماكن�الراحة،�حرية�الحركة(�يستجيب�لحاجاته�الفيزيولوجية�ة�طويلة�في�جو،�
�،الوجدانية �الجميل �المرو�المحيط �)...يح �االجتماعية �لها�(�والثقافية �التي �بعض�األشياء وجود

��.د�يسمح�له�باالنسجام�مع�أقرانه�والتعلم�الجي)عالقة�بمحيطه�العائلي�مثال
الفضاء�المفتقر�للتنظيم�يسبب�للطفل�تعبا�وقلقا�مما�ينعكس�سلبا�على�العملية�وبالمقابل،�فإن�

��.نفورالتربوية�والمردود�التعلمي�ويؤدي�به�إلى�ال
فضاء�القسم�التحضيري�يختلف�اختالفا�تاما�عن�القسم�العادي�بما�والبد�من�اإلشارة�إلى�أن�

��.�يتطلبه�من�تجهيز�وتنظيم�خاصين
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�البعض �القسم�أن�تكون�األركان�المختلفة�متباعدة�عن�بعضها �منظمة�،من�مقاييس�تنظيم
ما�وتحديثها�وتجديد�وسائلها�كلّبطريقة�بيداغوجية�ومتسمة�بالتشويق�والجمال�حيث�يعاد�تنظيمها�

��.ما�تنوعت�المحاور�التعلميةاقتضت�الضرورة�وكلّ
��

 �:تاألركان�والورشا
��

�التحضيرية�على�الطابع�اللّعبي�الهادف� �التربية �أنشطة �ماديا�وهيتعتمد �تستوجب�تنظيما
�فضائيا �وتنظيما �على�شكل�أركان�وورشات�،�مناسبامحكما �مساحات�القسم �تنظيم �يستلزم ��مما

���وظائف�مختلفة��في�متناول�األطفال�وذات�تكونمتنوعة�و�أدوات�مالئمة�فيهاوضعت�على�أن
يمكن�إثراء�األركان�وأال�توظف�في�آن�واحد�وذلك�بهدف�احترام�تدرج�األهداف�المحددة�كما�

��.وتجديدها�كّل�فترة
 
��
��

في�تجسيد�ويعتبر�الركن�فضاءا�منظما�داخل�القسم�وله�عالقة�بأنشطة�متخصصة�ويساهم�
الوضعيات�التعلمية�المتنوعة،�ويمكن�أن�يكون�الركن�دائما�أو�آنيا�حسب�الموضوع�واألهداف،�
ويمكن�استغالله�كلّما�استدعت�الحاجة�ذلك،�وتجري�فيه�أنشطة�محددة�حرة�أو�موجهة�فردية�أو�

�مثل� �أو�على�أساس�مجموعات�نووية �جماعية :� �ركن�المكتبة �األلبوم: ات�أين�ترتب�الكتب،
حيث�يمكن�للطفل�استخدامها�بشكل�حر�...�والمجالت،�القصص،�الجرائد،�القصص�المصورة�

���.وتلقائي�واختياري�ويمكن�توظيف�هذا�الركن�في�السرد�واإلصغاء
��

�بخصوص �العمل�الذي�يسمح�بالتوصلأما �تنظيم �فيه فهي�المكان�الذي�يتم� إلى���الورشة
كما�يمكن�أن�يجمع�بين�عدة�نشاطات�في�آن�.�النوعتحقيق�إنجازات�فردية�أو�جماعية�من�نفس�

� �(واحد �فنية �أنشطة �علمية، �…أنشطة �تمنح) �بأدوات �النشاطات �ممارسة تتم� �فرصة��حيث له
�المشكالت �وحّل �الجماعي، �أو �الفردي �التفكير �دائمة. �الورشة �تكون �أن �يمكن �مؤقتة،��كما أو

�:��مثال،ة�على�الطفل�أن�يحلهاويمكن�أن�تزول�لصالح�ورشات�أخرى،�تحمل�إشكاليات�جديد
�والتي� �األحياء �وعالم �بين�الرياضيات�والتكنولوجيا �التي�يمكن�أن�تجمع �العلمية �التربية ورشة

��.�يطور�فيها�الطفل�تفكيرا�علميا�كالمالحظة�والتجريب
ص�بالتربية��قسم�متخصر�في�كّليمكن�ذكر�بعض�األركان�باعتبارها�أساسية�يجب�أن�تتوفّ

��:التحضيرية�
��

��.ركن�األلعاب�التربوية�-
����.�ركن�المكتبة�والمطالعة-
�والفنون�التشكيلية��اركن�الفنون�الذي�يحتوي�على�الموسيقى�- �الطالء �التخطيط، لرسم،

��.بأنواعه
����.نزل�ركن�الم-
���.)�ركن�المكتبة�والمطالعة،الخباز،�البقال(ركن�الباعة��-
��.ركن�الكمبيوتر�-
���.ولوجية�العلمية�والتكنتالورشاركن��-
��

�����:مالحظة
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إن� �فتختلف �منتهية �غير �المذكورة �الخاصة��المؤسإمكانات�باختالف�القائمة سات
�التحضيرية �بالتربية �لبعض�. �تفصيلي �جدول �يلي �حيث�وفيما �من �األركان هذه

����:تنظيمها�وأهدافها�وعالقتها�بمختلف�األنشطة�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��الركن�أو�الورشة ورشةمميزات�الركن�أو�ال أهداف�الركن�أو�الورشة
 :��التعامل�مع�المكتوب�-

��.تعلم�التصفح�واالستعمال�للمكتوب*�
��.القيام�باختيارات*�
��.تعلّم�الترتيب*�
��.التعرف�على�مؤشرات�دالة*�

�تطوير�االنتباه�واإلصغاء،�التخيل�-
واإلبداع،�التنشئة�االجتماعية،�المالحظة،�

التواصل،�المهارات�الحركية�الدقيقة�
 ).انبيةالج(

 .محتوى�متجددب�ركن�دائم��-
��.�ركن�انعزال�وخصوصية-
��.�مريح-
��.�الترتيب�والتنظيم-
��.�اإلنارة�المالئمة-
��.�حسن�اختيار�محتويات�المكتبة-
�ذا�يمكن�للطفل�أن�يساهم�في�إثراء�ه-

��.الركن�بكتب�ووثائق�خاصة�به
��.�ركن�مفتوح�باستمرار-
��.�يمكن�من�القيام�بأنشطة�حرة-
��.لى�االستقاللية�يدرب�ع-
 .�مقيد�بقوانين�ونظام-

ركن�المكتبة�
 والقراءة

 �ممارسة�المعارف�الحسية�-
��.�التوجه�وتحديد�المعالم�الفضائية-
��.�ركن�يمكن�من�الراحة�واالسترخاء-

�ممارسة�أنشطة�حرة�حيث�توظف�-
-فيها�مختلف�المهارات�الحسية،�النفس

��.وجدانية-حركية،�المعرفية،�النفس
��.ر�لمناسبات�التحضي-
 

�ركن�منظم�بكيفية�تسمح�للطفل�بالتنقل�-
من�نشاط�فرعي�إلى�نشاط��فرعي�آخر�

 .حسب�ميوله�ورغباته
��.�ركن�دائم�منظم�ومتنوع�المواد-
�فضاء�تمارس�فيه�نشاطات�فنية�-

وتشكيلية�بأنواعها�المختلفة�من�رسم،�
تلوين،�نحت،�دهن،�تخطيط،�قص،�
،�الفسيفساء،�تشكيل،�طي،�نسج،�تثقيب

��.خياطة
��.�تنويع�النشاطات�يوميا-
��.�تأمين�المواد�األولية�للجميع-
��.�فضاء�مفروش،�سهل�التنظيف-
�قريب�من�مصدر�ماء�أو�مغسلة،�-

 ركن�الفنون
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��.حوض�ماء
�وضع�إشارات�ورسوما�لتسهيل�ترتيب�-

��.األدوات
�ركن�يسمح�بالعمل�الفردي�وأحيانا�-

 .�الجماعي،�حسب�الميول�واألهداف
�خا-  �التقليد،��ركن �والتنكر، �بالتمثيل ص

 .المحاكاة،�التسلية
�قد�يكون�ثابتا�دائما،�إذا�سمحت�مساحة�-

�كلّما� �يستعمل �آنيا �يكون �وقد �بذلك، القاعة
 .استدعى�األمر�ذلك

 ركن�التمثيل

��
��
��
��
��
��

��الركن�أو�الورشة مميزات�الركن�أو�الورشة أهداف�الركن�أو�الورشة
 .��تطوير�حاسة�السمع-
��.ذاكرة�تطوير�ال-
��.��التحكم�في�الحركات-
��.�التعرف�على�ميول�األطفال-
��.�اإلعاقات�الحسية�والحركيةاستكشاف�-
��.�تشجيع�التواصل�والمرح-
�الكورال،�- �إنتاج �على �التدريب

��.األغاني،�األناشيد�لمناسبات�معينة

 .�فضاء�للتدريب�واإلصغاء-
��.�فضاء�للراحة�واالسترخاء�والمرح-
�م- �فيه �تجرب �األصوات��فضاء ختلف

��.واأللحان�واإليقاعات
��.�اكتشاف�األصوات�ومصادرها-
��.�إنتاج�أصوات-
�فردية�- �موجهة �أنشطة �للممارسة �فضاء

أو�جماعية�ولممارسة�أنشطة�تلقائية�فردية�
��.لصرف�الطاقة

�فضاء�يحتوي�على�مجموعة�من�اآلالت�-
الموسيقية�المتنوعة�الحقيقية�وبعض�اآلالت�

��.ا�أصواتالتي�يمكن�أن�تكون�له
��.�ركن�دائم�ثابت�نسبيا-
��.�فضاء�لتسجيل�األصوات�المنتجة-
��.�فضاء�للتنشيط�والتثقف�الموسيقي-
��.�فضاء�للتفاعل-

��ورشة�الموسيقى

�تمكن�الطفل�منم�مارسة�النشاط�-
العلمي�بالمالحظة،�التجريب،�المقارنة،�

البحث،�التصنيف،�االستنتاج،�حل�
 .مشكالت،�تنظيم�المالحظات

��.ب�مصطلحات�علمية�اكتسا-
 .�الوصول�بالطفل�إلى�التربية�البيئية-

�الورشة�التي�ينمي�فيها�الطفل�فكره�-
العلمي�من�خالل�المالحظة،�التجريب،�
المقارنة،�االستدالل،�االكتشاف،�القيام�
بتجارب،�وصف�األشياء�والظواهر،�

 .التقصي،�التوصل�إلى�حقائق
�يستعمل�فيها�الطفل�مختلف�األدوات�-

ائل�العلمية،�التكنولوجية�الكتشاف�والوس
الظواهر�والحقائق�المتعلقة�بالعالم�الحي�

��.والجامد
�تخضع�لتنظيم�خاص�وهذا�حسب�طبيعة�-

ورشة�العلوم�
 والتكنولوجيا
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��.األشياء�واستعماالتها
�اختيار�الوسائل�واألدوات�تكون�-

ويتم�.��بحيث�تقلل�خطورتهاةمدروس
��.استعمالها�تحت�المراقبة�اليقضة

ن�الطفل�من��الوسائل�حقيقية�حتى�يتمكّ-
��.معرفتها�فعليا

��.�تنويع�الخبرات-
��.البيئة�المحلية�في�تجارب��استغالل-
��.�إجراء�تجارب�علمية�حقيقية-
�الورشة�دائمة�ومتجددة�حسب�األنشطة�-

��.�واألهداف�واألدوات
 .�يمارس�الطفل�بنفسه�كّل�التجارب-

��
 
��

��أهداف�الركن�أو�الورشة ��كن�أو�الورشةمميزات�الر ��الركن�أو�الورشة
 .�تثمين�مختلف�المهن-
�الطفل�- �ومصطلحات �لغة �إثراء

��.خاصة�العددية�منها
��.�التنشئة�االجتماعية-
��.�التبادل،�التواصل�والبذل-
��.�التضامن-
 �احترام�الجهد�والمهنة�ومثيراتها�-

�الحياة�- �على �التعرف �للطفل �يسمح �ركن
 .االجتماعية،�ومختلف�أدوارها

��.�تمثيل�المهن�عن�طريق�لعب�األدوار-
�االجتماعية�- �األدوار �مختلف �بين �التكامل

��.وأهميتها�في�التنشئة�االجتماعية
�الحياة�- �قواعد �على �التعرف �من �يمكن

�والتدري �بين�باالجتماعية �التبادل �وأهمية �عليها
��.األشخاص�حسب�وظائفهم�وأدوارهم�المختلفة

�الت- �ضمن �تدخل �التي �المهن عامل��اختيار
�فكره� �تنمية �على �تساعد �والتي �للطفل اليومي

��.العلمي،�مع�األخذ�بعين�االعتبار�تطور�المهن
�إشهارات،�- �بشعارات، �المهن �تمثيل �يمكن

�بأصوات� �أدوات، �صور، �نماذج، خصوصيات،
� �العائالت �حسب �المهن �هذه عائالت�(وتنظم

��).المهن
�المحاور�- �حسب �يتجدد �دائم �غير �الركن �هذا

��.لوسائلواألنشطة�وا
�هذا�- �إثراء �في �الطفل �مساهمة �على �يعتمد

��.الركن�بأدوات�ووسائل�خاصة
�مختلف�- �في �الركن �هذا �يستغل �أن �يمكن

 األنشطة�اللغوية،�العلمية،�الرياضية�واالجتماعية�

 ركن�المهن

�تشجيع�التعلمات�المتبادلة�التي�-
تتم�في�جو�التعاونيات�بين�

 .األطفال
ات��تجسيد�مختلف�األنشطة�ذ-

��.التعلمات�الهادفة
�التنشئة�االجتماعية�من�تعاون،�-

 .��ركن�دائم�يتطلب�التفكير�والهدوء-
��.�ركن�غني�باللّعب�واألدوات�المتنوعة-
��.كون�اللّعب�في�متناول�األطفال�أن�ت-
�األنشطة�في�هذا�الركن�تكون�جماعية�أو�-

��.فردية�حسب�األهداف
��.�يحتاج�إلى�تنظيم�ووضع�أسماء�لألشياء-

ركن�األلعاب�

��التربوية
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��.�مشاركة،�منافسة
�تعلم�بعض�القواعد�في�بعديها�-

��.المعرفي�واالجتماعي
�إدماج�مهارات�جديدة�وتوظيفها�-

�حّل �في �مجاالت�من�مشكالت
��.أخرى

��.�اللّعب�مختلفة�نوعا�وكما�تراعي�سن�الطفل-
��.�فضاء�مفروش�بزربية-
�األلعاب�تطور�المهارات�الحسية،�الحركية�-

��.�والفكرية�خاصة�ألعاب�البناء
��.�ركن�يسمح�بلعب�األدوار-
��.�هذا�الركن�يسمح�بمزج�عدة�أنشطة-
�ترتيب�األلعاب�يخضع�لمنهجية�تناوبية�يحترم�-

��.األهداف�وعامل�الملل�عند�الطفل
�يشترط�أن�تكون�اللّعب�من�مواد�غير�خطيرة�-

��.على�صحة�األطفال،�سهلة�التنظيف
��.�إثراء�هذا�الركن�بلعب-
��.��ع�عدد�األطفال�عدد�ونوع�اللّعب�يتناسب�م-

��
��
��

��أهداف�الركن�أو�الورشة ��مميزات�الركن�أو�الورشة ��الركن�أو�الورشة
�تدعيم�السلوكات�األسرية�-

اإليجابية�وتصحيح�السلبي�منها�
كالنظافة�والترتيب�والتنظيم،��

 .الهدوء،�احترام�اآلخر
�تعلم�قواعد�النظام�والتنظيف�-

��.والترتيب
على�النظافة،�الوقاية،��تدريب�-

الغاز،��(قواعد�األمن�المنزلية�
��).الماء
�تعلم�القواعد�األسرية�-

��.وترسيخها
�لعب�األدوار�من�خالل�التقليد�-

��.�والتقمص
��.غوية�تطوير�المهارات�اللّ-

�يعد�هذا�الفضاء�معلم�مكاني�عاطفي�يسهل�-
عملية�تكيف�الطفل�مع�الوسط�الجديد�باعتباره�

 .�العائليامتدادا�للوسط�
��.�الفضاء�األساسي�للعب�الخيالي�ولعب�األدوار-
��.�ركن�اكتشاف�العالقات�والتصنيف-
�يحتوي�هذا�الركن�على�العالقات�وبعض�-

��.مظاهر�الحياة�العائلية�واالجتماعية
�نشاطات�الركن�تكون�على�أساس�جماعات�-

��.صغيرة
��.�يأخذ�مميزات�البيئة�المحلية�وعناصر�ثقافتها-
�الفضاء�بأدوات�ووسائل�تمثل��تجهيز�هذا-

المطبخ،�قاعة�(الفضاء�األسري�الحقيقي�
��...).�االستقبال،�الحمام�

��.�نماذج�مصغّرة�لألثاث�واألواني-
�ركن�جذاب�بفضل�األلوان�الزاهية�والترتيب�-

��.الخاص،�التنظيم،�التنظيف
��.�الحقيقيةة�األنشطة�المنزليألطفال�ايمارس�-

��كن�المنزلر

 
���:سائل�والدعائماألدوات�والو�-
��

إن�اعتماد�الوسائل�في�التربية�التحضيرية�عملية�ضرورية�وأساسية�ألنّها�تمكّن�الطفل�من�
��.تجاوز�الفكر�التلقيني�واالرتقاء�إلى�الفكر�الموضوعي

هذه�األدوات�والدعائم�ضرورية�إليقاظ�فكر�الطفل�اعتمادا�على�التجربة�والمحاولة�ليتعرف�
��.على�مختلف�المفاهيم

تحقق�إن� �أن �لها �يمكن �وال �وأنشطته �مكتسبات�الطفل �تعزز �واألدوات�والدعائم �الوسائل
أهدافها�إال�إذا�توفرت�فيها�جملة�من�شروط،�كأن�تكون�متينة�وجذابة�ومتعددة�االستعماالت�كما�
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�والبناء� �والفضول �للنشاط �كحاجاته �التحضيرية �التربية �تستجيب�لحاجات�طفل �أن �فيها يشترط
��.اإلبداع�الشخصيواإلنتاج�و
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���:قائمة�الوسائل�حسب�األنشطة
��

��:��التواصل�الشفوي�-)أ�:�النشاط�اللّغوي
 

 األدوات�والوسائل�والدعائم األهداف توجيهات�عملية
�كّل�- �استخدام �الحرص�على

�اإلطار� �في �نوعية وسيلة
��.المحدد�لها

�أخذ�- �على �الطفل �تشجيع
�التلقائي� �والتعبير الكلمة

��.فاعليوالت
�تنويع�أساليب�العمل�الفردي�-

 .والجماعي

اكتشاف�مختلف�
وسائل�التواصل�

 .الشفوي

��.�تسجيالت�صوتية�متنوعة-
��.�ألغاز�صوتية-
�رسوم�- �ومسموعة، �مصورة �مكتوبة، �وحكايات �قصص

��.متحركة،�صور�لمناظر�وأشخاص�وأشياء�ووضعيات
��.�لوحة�لبادية،�لوحة�مغناطيسية-
��.�باستعمال�الدمى�المتحركة�حوار�مسرحي�وتمثيلي-
��...�ألبومات�-
��.�مجموعة�أشعار�وقصائد�من�آداب�الطفل�وأغاني�الصغار�-
�مجالت،�- �جرائد، �أقراص�مضغوطة، �اآللي، �لإلعالم �برامج

ورق،�بطاقة�كلمات�مع�رسم�أو�...�كتب،�لوطو،�تركيب�كلمة�
��.صور

��.�مسرح�للدمى-
��.�لعب�الورق-

��

��:�التواصل�الكتابي�-)ب
 

 األدوات�والوسائل�والدعائم األهداف جيهات�عمليةتو
�تنويع�الوسائل�حسب�-

��.متطلبات�الوضعيات�التعلمية
�يستحسن�استعمال�كراسات�-

��.غير�مخططة
�يفضل�استعمال�القصص�-

المصورة�غير�الملونة�للسماح�
 .للطفل�بتلوينها

اكتساب�مختلف�
تقنيات�التخطيط�

 .والكتابة

�أو- �لوحة، �جدارية، �سبورة��سبورة �ورقية، �لوحات راق،
�القصص،� �كراس �التخطيط، �كراس �للتلوين، �كراس بيضاء،

��.قوالب�الحروف�األبجدية،�حروف�أبجدية�مجسمة
��.�سبورة�مغناطيسية،�حروف�أبجدية�مغناطيسية-
��.�أرقام�مجسمة،�ورق�شفاف،�ورق�مقوى-
��.طبشور�شحمي...��عجين�اصطناعي،�-
��.�أقالم�لباد�بمختلف�األحجام-
��.وات�اإلعالم�اآللي�أد-

��
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��:�هيكلة�الفضاء�والزمن�-)أ�:�النشاط�الرياضي
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�مثل�- �وضعيات�معاشة :��انتقاء

�داخل،� �بجانب، �تحت، فوق،
�يسار،� �على �يمين، �على خارج،

��.قبل،�بعد،�عند�بداية

�في�- �بالفضاء �متعلقة �مشكالت �حّل
��.وضعيات�معاشة

�النشارة،�- �أكياس �الرمل، �أكياس
�خشب،� �من �موشور �البذور، أكياس

��.حلقات

�تمكين�األطفال�من�مشاهدة��-
السماء�الستخالص�تغيرات�الجو�

.خالل�األسبوع �
�التأكيد�على�الزمن�الطويل�-

.والزمن�القصير �
�ترتيب�أحداث�القصة�المصورة�-

.بصفة�فردية�أو�جماعية  
��

.وضوعي�تنظيم�الزمن�الذاتي�والم- �
صباح،�(�ترتيب�اإلدراكات�الزمنية�-

مساء،�يوم،�أسبوع،�شهر،�فصل،�
).سنة �
��.�الترتيب�الزمني�لألحداث-

.�جدول�التغيرات�الجوية- �
.�مقياس�الضغط�الجوي- �
.�رزنامة- �
.�جدول�أعياد�ميالد�األطفال- �
.�ساعة�جدارية- �
.�منبه- �
�لوحة�مغناطيسية،�كراس�فردي،�-

.قصص�مصورة �

��
��:كر�المنطقيى��الف-)ب

 

��

��:�حل�مشكالت�-)ج
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��ماألدوات�والوسائل�والدعائ
�تنويع�األمثلة�والوسائل�من�أجل�-

.إبراز�وجه�المقارنة �
�بأحجام�- �األعداد �نماذج �تقديم

��).�سم�9سم�إلى�4(كبيرة�
��

�تعيين�العالقة�بين�تجميعتين�-
معتمدا�على�المالحظة�والمقارنة�
للتعرف�على�العدد�وما�يقابله�

.من�أشياء �
�ترتيب�تسلسلي�تصاعدي�-

.وتنازلي�لألعداد �

لعب�:�شياء�مختلفة��تجميعات�أل-
...متنوعة،�خضر،�فواكه،�حلويات� �

�أشياء�مشكّلة�من�خشب،�بالستيك،�-
� �العجين �مقوى، �ورق لتشكيل�(من

��).األعداد

 

��:�العالم�الحي�-)أ�:�النشاط�العلمي�والتكنولوجي
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�

استغالل�األدوات�
والوسائل�في�مختلف�

ركان�والوضعيات�األ
.التعليمية  

��

��
�تمكين�الطفل�من�اكتشاف�صورة�-

 .جسمه
 
��.��تعريف�الطفل�بحاجاته�األساسية-
��
��

���:اإلنسان�-
� �اإلنسانمجسم �متنوعة،�،جسم �صور

�لوحات،� �عائلية، �صور �شخصية، صورة
�مجس �أقراص�قصاصاتمات، �رسوم، ،

��.مضغوطة،�مرآة�جدارية
��ميزان�����:��النمو�والتغذية

�مقياس�حراري،�فرشاة��:الصحة�والنظافة

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�المصنوعة�- �الوسائل �استعمال �يفضل

��.من�البالستيك
�والحجم،�- �الكم �مفهوم �إلى �التعرض

السعة�والطول�باالعتماد�على�المالحظة�
��.والفرز�وإجراء�المقارنات

��.�إنجاز�هذه�الوضعيات�يتم�فرديا-

�على�- �الطفل �تدريب
�مشكالت�ذات�عالقة�حّل

��.بالترتيب�والتنظيم

�أزرار،�- �أكواب، �قنينات، �قارورات،
�أصداف� �حجارة، �قريصات، خشيبات،

...��
�وخيوط��- �أشرطة �متداخلة، �لعب

�من� �سالسل �واأللوان، �األطوال مختلفة
��.خرز،�عقد�من�عجائن�مشكلة
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��
��
��
��.�اكتشاف�أنماط�حياة�الحيوانات-
��
��
��
��
��

��
�بالعناصر�- �العناية �على �التدريب

��.�البيئية

ومعجون�أسنان،�صابون،�غسول،�منشفة،�
��.مشط

��:�عالم�الحيوان
�لعب� �مجسمات، �مألوفة، �لحيوانات صور
�حيوانات،� �لصور �ألبوم �لحيوانات، ممثلة

�فيديو، �أفالم �فلم، �أحواض�أسماك،�شرائح
خم،�أعشاش،�متحف�علمي،�عصافير،�بط،�

��.قزحمام،�ديك،�خروف،�غزالة،�دودة�ال
���:�عالم�النبات

� �متنوعة �أصص،�)طبيعية(نباتات�منزلية ،
�أحواض� حبوب،�بيوت�بالستيكية�صغيرة،
�أدوات� �مشتلة، �خضر، �أزهار، نباتية،

��.البستنة
��
��

��:�العالم�الفيزيائي�-)ب
��

��توجيهات�عملية ��افاألهد ��األدوات�والوسائل�والدعائم
��
اإلنسان،�:��ضروريات�الحياة�-

��.بارلت�ا،الحيوان،�النبات
��.�استخدام�الماء،�نظافة�المالبس-
�إجراء�تجارب�مختلفة�بالماء�-

ال�طعم�ال�:�للتأكد�من�خواصه�
��.رائحة�ال�لون�له

�تغيرات�الماء،�تثلج�الماء،�ماء�-
��.بارد،�ساخن،�فاتر

بان�في�الماء،�مواد��مواد�قابلة�للذو-
��.�غير�قابلة�للذوبان�في�الماء

�التأكد�من�غلق�الحنفية�بعد�كّل�-
��.استعمال

��
��.�مفهوم�السائل-

�تحوالت�حاالت�الماء�-
.��واكتشاف�مختلف�خصائصها

�اكتساب�سلوكات�للمحافظة�-
��.�على�الماء�وعدم�هدره

��

����:السوائل
��.�الماء،�الحليب،�الزيت،�العصير-
ف�األواني�الشفافة،��الماء،�مختل-

��.قناني،�زجاجات،�أكواب
�مواد�قابلة�للذوبان،�سكر،�ملح،�-

��.خرز،�قطع�ثلجية،�استعمال�الثالجة
����:طهي�المواد

:��المواد�المستعملة�في�التجارب�-
��.قطن،�إسفنجة،�فلين،�خشب،�طشت

��.�وسائل�سمعية�بصرية-
واد،�نهر،�(�صور�لمصادر�الماء�-

ع،�ثلج،�مطر،�بحر،�بحيرة،�نب
��...).صورة�حنفية�مهدرة�للماء�

��
األركان�التي�تستعمل�فيها�هذه�
��:�التجارب�

��.ركن�المطبخ.�
��.ركن�البقال.�
��.ركن�الحالب.�
��.ركن�الخباز.�
استعمال�كّل�الحواس�الكتشاف�.�

��.خواص�المواد
��.�الحذر�من�تذوق�المواد�المتعفنة.�

��
�تحوالت�حاالت�المواد�-

��.�الغذائية
:�لغذائية��مظهر�المواد�ا-

طري،�صلب،�معجن،�طازج،�
��.معفن
��.�قبل�وبعد�الطهي-
��.�تنمية�الحواس-

����:المواد�الغذائية
سميد،�طحين،�:��مواد�طبيعية�-

ملح،�سكر،�خبز،�خضر،�فواكه،�
��.لحوم،�بيض،�مكان�للتبريد،�ثالجة

��.�نماذج�من�المواد�المصنعة-
��.�قشور�الفواكه�والخضر�والبذور-

��
اق�عند�النفخ�مالحظة�تطاير�األور

��.فيها

��
�اكتشاف�وجود�الهواء�-

هواء�بارد،�هواء�(حولنا،�

���:�الهواء�والرياح
�قطع�ورق،�بالونات�فارغة،�-

وأخرى�منفوخة،�بالونات�ملونة،�
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�� ��).ساخن
�المقارنة�بين�الهواء�والريح�-

وأهميته�في�عملية�التنفس�عند�
��).الشهيق�والزفير(اإلنسان�

��.مروحة،�مجفف�الشعر
مختلف�الفصول،�خاصة��صور�ل-

الخريف�والشتاء،�وسائل�سمعية�
��.بصرية،�تسجيل�الريح،�قصص

��

��:�العالم�التكنولوجي�-)ج
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
��

استغالل�هذه�المواد�وهذه�الوسائل�
��:في�األركان�

��.المهن.�
��.األلعاب�التركيبية.�
��.ركن�اإلعالم�اآللي.�
��

��
اس�بالوسائل��االستئن-

��.واألدوات�التكنولوجية

���:�أدوات�تكنولوجية�بسيطة
�منشار،�مطرقة،�مسامير،�معول،�-

��.كالب،�رفش،�قشاشة،�مرش
��.�مفك�براغي-

�مقص،�مغناطيس،�ميزان،�أسالك�-
��.حديدية،�منشار�معدني،�سندان،�ملقط

��.�صور�لمختلف�األدوات�واألجهزة-
��

��توجيهات�عملية ��األهداف ��ائل�والدعائماألدوات�والوس
��
�الحرس�على�سالمة�وأمن�-

األطفال�عند�استعمال�األدوات�
 .والوسائل�والمواد

��

��
�التعرف�على�استعماالت�-

األدوات�التكنولوجية�واكتشاف�
تعلم�التقنيات�المختلفة�(خواصها�

 ).باستعمال�أدوات�نوعية
 
�مجابهة�مشكالت�حقيقية،�لعب�-

من�أجل�الفهم،�تنويع�الخبرات�
�االحتكاك�بالمواد�الحسية،

��.واألدوات�التكنولوجية

���:�وسائل�النقل
�دراجة،�قطار،�طائرة،�باخرة،�-

سفينة،�سيارة،�حافلة،�طائرة�مروحية،�
��شرطي،�سفارة،�صاروخ،�مركبة

 .فضائية
���:�أدوات�كهربائية

�مذياع،�تلفاز،�آلة�تسجيل،�مكواة،�-
مصباح�كهربائي،�ثالجة،�هاتف،�آلة�

ا،�لعب�إلكترونية�تصوير،�فيديو،�كامير
��.مختلفة

�فلم�مسجل،�كاسيت،�أشرطة�فيديو،�-
كاميرا،�كومبيوتر،�آلة�الكتابة،�

 .الطباعة
�لوطو،�-��:لعب�بنائية�وتركيبية

 .،�تعبئة�الخرز)بوزل(مربكة�دومينو،�
ورق،�أكياس،��:�المواد�التحويلية

كرتون،�أكياس�بالستيكية،�ورق�شفاف�
�ومقوى،�جرائد،�قماش�صوفي،�قطني،

��.حريري،�ورق�التعليب
��

��:�التعبير�التشكيلي�-)أ�:�النشاط�الفني
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�أقالم�الرصاص�من�حجم�كبير�-

��.لتسهيل�المسك�واالستعمال
�في�بداية�العمل،�االكتفاء�بثالث�-

ألوان�أساسية،�تستخرج�األلوان�
��.األخرى�بالمزج�فيما�بينها

�التدريب�على�استعمال�-
األدوات�والوسائل��مختلف
�الفني�بالتعبير��الخاصةوالمواد

��.لتشكيليا

�أقالم�متنوعة،�رصاص�لين،�-
��.أقالم�ملونة،�أقالم�لباد

�ريشات�مختلفة�األحجام،�فرشاة�-
��.أسنان،�ريش�الطيور

��).قلم�القصب(�قطع�من�القصب�-
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ئة�ركن�الرسم�والدهن�قرب��تهي-
��.مصدر�ماء

�إنجاز�أشياء�مختلفة�إلحياء�مناسبات�-
��.شخصية،�عائلية�وأعياد�مختلفة

��.�إنجاز�بطاقات�معايدة-

��.�ألوان�مائية-
��.�حبر،�محبرة-
��...�طباشير،�أقالم�شمعية�-
��.�فحم-
��).برنيق(�ورنيش�-
��.�مسحوق�ملون-
��.�طباعة�بوسائل�مختلفة-
�طوابع�مطاطية،�قوالب�الرسم،�-

��.طوابع�إسفنجة
��.�قوالب�خشب-
��.ر�بالستيكي�مئز-
��.�أكواب�فردية،�منشفات-
��.�كراسات�فردية-
��
��
��
��

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�الحذر�مطلوب�عند�استعمال�أدوات�-

ووسائل�ومواد�خطيرة�على�صحة�وأمن�
��.األطفال

�تفضيل�العمل�في�مجموعات�مصغّرة�-
��.تحت�إشراف�يقظ�للمربية

��:جاز�تقنيات��هذه�الوسائل�صالحة�إلن-
��.التثقيب.�
��.الفسيفساء.�
��.الطلي.�
��.القص.�
��.اللصق.�

�اكتشاف�مختلف�تقنيات�-
��.األشغال�اليدوية

��.�مقص�ذو�حدود�دائرية�الشكل-
�ورق�شفاف�ملون،�أوراق�-

ملونة�المعة،�كراسات�فردية،�
أوراق�رسم،��جرائد،�مجالت،�
كرتون،�ورق�األلمنيوم،�ورق�
مقوى،�ورق�التغليف،�ورق�

فاف،�ورق�مموج،�قطع�قماش،�ش
منقر،�مسامير،�غراء�بأنواعه،�
فرشاة�أسنان،�طوابع�مطاطية،�
اسفنج،�قطن،�فلين،�نشارة،�

حبوب،�أصداف،�ريشات،�قشور�
البيض،�صوف،�عجائن�غذائية،�
خرز،�أزهار�وأوراق�مجففة،�

أطباق�من�ورق،�مشابيك،�أزرار،�
،�قصبات�...حصى،�بروق�
وعة،�،�حلقات�متن...بالستيكية،�

أشرطة�مزخرفة،�أشرطة�من�
القماش،�أقراص،�خشيبات،�أعواد�

��.كبريت
�الكتشاف�- �اللّمس �حاسة �استغالل

��.األشياءملمس�اختالف�
�تحوالت�- �مالحظة �على �التأكيد

��.حاالت�المواد
��.�التزيين�على�الخزف-

�المواد� �مختلف إكتشاف
�التشكيل� �في المستعملة

��والنحت

�رمل،�- �تراب،�صلصال، �جبس،
���.شمع
�عجين�- �قطع، �صابون

�خشيبات،� �أقراص، اصطناعي،
�الملح،� �عجينة �كبريت، أعواد
�النشارة،� �عجينة �الورق، عجينة
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�قوالب� �طشت، �الطحين، عجينة
�أوراق� �أقنعة، �صحون، مشكلة،

� �ورق�)سعف(النخيل �أشرطة ،
��.ملون
�خيوط�صوفية،�- �قماش، �أشرطة

��.حبال،�خيوط،�خزف
��
��
��
��
��
��
��
 

��:�التربية�الموسيقية�-)ب
 

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
��
��.�التدريب�على�اإلصغاء�لألصوات-
��.�اإلصغاء�للصمت-
�يمكن�استغالل�األصوات�في�-

  .واإليقاعية الحصص�اللّغوية�والعلمية
��

��
�التكيف�مع�العالم�-

��.الصوتي�المتنوع

���:�أصوات�من�البيئة�والطبيعة
،�الريح،�المطر:��تسجيالت�صوتية�-

��الرعد،�أغصان�األشجار،�جريان�الماء
����:الحيوانات

�صهيل�الحصان،�نباح�الكلب،�مواء�-
القط،�تغريد�العصافير،�هدير�الحمام،�

��.ركض�الحصان
���:األشياء

�أصوات�وسائل�النقل،�أصوات�-
الحجارة،�قطع�حديدية،�أواني،�كلمات�

��.صوتية،�مذياع،�تلفاز
��

�يمكن�للمربية�أن�يصنع�بعض�-
�واألالت�الموسيقية�البسيطة�األدوات

��.باالعتماد�على�مواد�طبيعية�متوفرة
�اختيار�وسائل�متينة�وقوية�من�مواد�-

��.غير�قابلة�للتكسير
���تفادي�تقويم�األداء�الموسيقي�لألطفال-
���حرية�اختيار�األالت�من�قبل�األطفال-
�اختيار�نوعية�الوسائل�على�حسب�-

الملمح�النفسي�للطفل�وحسب�حاالته�
الطفل�المتوتر،�الغاضب،�(سية�النف

��).الحركي،�الهادئ

��
�اللّعب�الموسيقي�-

��.باألدوات�وبدون�أدوات

����:أالت�موسيقية
�مزمار،�دف،�طبل،�علب�موسيقية،�-

بيانو،�سفارات،�دربوكة،�قيطارة،�
�سمعية�بصرية،�أشرطةأصطوانات،�

���...أقراص�مضغوطة�
���:ألعاب�موسيقية

��.�فيديو-
��.ل�ألبوم�أغاني�األطفا-
��.�أناشيد-
��.�أشرطة�غنائية-
��.�أشرطة�قرآنية-

��

���:نشاط�التربية�البدنية�واإليقاعية
��



تطبيقي�لمنهاج�التربية�التحضيريةالدليل�ال  

 45  التربية�التحضيرية

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
�معلومات�عن�الحالة�الصحية�-

��.للطفل�لتفادي�التمارين�المضرة
اكتساب�مهارات�
��.جسمية�وحركية

��.�ألبسة�رياضية�مالئمة-
كياس�النشارة،�أكياس�الحبوب،��أكياس�الرمل،�أ-

��.أطواق
�كرات�متنوعة،�كرات�ورقية،�بساط�إسفنجي،�-

طنفوسة،�مرآة�جدارية،�مقاعد،�كراسي،�لعبة�
��.الحجلة،�سلم�صغير،�حائط�صغير

�سالت،�صناديق،�حاويات�خشبية�-�:��مرامي*
��.وبالستيكية،�قفف

��.�جسر–�حبال�*
�كرات�مختلفة�الحجم�-�:�أشياء�مختلفة�للرمي�*

��.واأللوان،�أسطوانات،�صحون�من�كرتون
��
��
��

��توجيهات�عملية ��األهداف ��األدوات�والوسائل�والدعائم
��
�والمستمرة�- �اليقظة �المراقبة

��.عندما�يكون�األطفال�في�نشاط
�إمكانات�- �وفق �العائق �يكيف

��.��الطفل
-� ��الموانع �تشكل�: �ال �أن يجب

��.خطرا�على�األطفال

��
��
��
��
��
�التكيف�مع�-

��.يالوسط�المائ
��
��
�اإلندماج�في�-

��.الجماعة

���:��قطع�للرمي*
��.�خشبية،�معدنية،�بالستيكية،�عواميد-
��.�لعبة�الكور�الملونة�من�البالستيك-
�مزلقة،�مزلق�ذو�بكرات،�لوحة�التزحلق،�-

��.عجالت�مطاطية
��.�حوض�مائي�صغير�العمق-
��.�مسبح�بالستيكي�أو�مطاطي-
�حلقات�عائمة،�فوط،�مجادف،�قباعات�سباحة،�-

��.ألعاب�مائية،�أسطوانات،�كرات
�لعبة�القط�والفأر،�لعبة�األوتاد،�لعبة�المضرب،�-

��.كرة�الطاولة،�كرة�السلة،�كرة�القدم
��.�لعبة�الكور�الملونة-
��).باتجاهات�وممنوعات(�لعبة�المسارات�المقننة�-
�أشرطة�قماشية�ملونة،�ورقية،�أطواق�وحلقات�-

��.ملونة،�مناديل،�قباعات
��...).أغاني،�ألحان،�أشرطة�(ية��سندات�موسيق-
��

���:�في�مؤسسة�التربية�التحضيريةتنظيم�وتسيير�الزمن�
��

��:يقتضي�هذا�الموضوع�طرح�سؤالين�جوهريين�هما�
��

���هل�من�الضروري�وضع�جدول�استعمال�الزمن�في�مؤسسة�التربية�التحضيرية�؟-
���كيف�يمكن�تسيير�الوقت�في�التربية�التحضيرية�؟-
��

�اإلج �سياق �يرتبط�وفي �الوقت �تسيير أن� �إلى �اإلشارة �تجدر �السؤالين �هذين �عن ابة
��:باعتبارات�عديدة�أهمها�

��
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تنويع�األنشطة�وتناوبها�بين�نشاطات�ذات�الطابع�الفكري���تستلزم:�االعتبارات�البيداغوجية�-
العمل�الجماعي،�الفردي،�(المعرفي�والنشاطات�ذات�الطابع�الحركي�وكذا�تنويع�أشكال�العمل�

��...).حر�ال
�جدول�توقيتي� أي� فإن� �وعليه، �وتكاملها �بالكفاءات�تستدعي�تداخل�األنشطة �المقاربة أن� بما

��.محدد�مسبقا�قد�ال�يفي�بالغرض�وال�يتماشى�مع�المقاربة
-� �التربوية �النفسية �للعملية�������:�االعتبارات �النفسي �البعد �االعتبار �بعين �المربية �تأخذ �يجب�أن

��.الخاصة�بكّل�طفل�ومدة�الوضعيات�التعلمية�التي�تخدم�حاجات�األطفالووتيرات�التعلم�
-� �التنظيمية ��االعتبارات �يمكن�: �مرن �توقيت �جدول �اقتراح �التنظيمية �االعتبارات تستلزم

�الكفاءات� �وتنمية �لتطوير �الضرورية �األنشطة �تحقيق�أهداف�كّل بحيث�يتم� �كمعلم استخدامه
��.المستهدفة

� �الجدول �هذا أن� �لتسيير�كما �المربية �تدرجه �بحيث �لإلدارة �خاضعا �يكون �ال �أن يمكن
�وفق�التطورات�ومكتسبات�األطفال�ووفق� �تعديله�خالل�السنة �وبالتالي�فبإمكانها األنشطة

��.العمل�بالمشروع:�طبيعة�النشاط�على�سبيل�المثال�
��

��
�ل �األسبوعي �الزمن �وتسيير �تنظيم �جداول �التشتمل �الحجم �مجاالت�ستوزيع �على اعي

�لطفل� �بالنسبة �أكبر�وقت�ألهميتها �أعطي�المجال�اللّغوي�والفني�واالجتماعي�فيه �وقد األنشطة
� �التحضيرية �التربية �(مرحلة �لحصص�)-
–الجدول �األسبوعي �التوزيع �على �يشتمل �كما ،

األنشطة�بغض�النظر�عن�مدتها��األنشطة�التي�تمكن�للمربية�أن�تعتمد�عليها�في�توزيع�حصص
��).�-�–الجدول�(

��
���:1جدول�رقم�

 .توزيع�الحجم�الساعي�على�مجاالت�األنشطة •
 

��الحجم�الساعي ��تالنشاطا  المجال

�� 
��.التعبير�الشفوي

 .التخطيط
 .ألعاب�القراءة

 غوياللّ

03��

 .الحساب
 .الهندسة
 .القياس
��.�المشكالتحّل

��الرياضي

����

 .بعد�التكنولوجيالفي�
 .بعد�الفيزيائيالفي�
��.بعد�البيولوجيالفي�

��ظ�العلميإليقاا

�	��
 .التربية�اإلسالمية
��.التربية�المدنية

��االجتماعي

��د�	سا�و���
 .الرسم�واألشغال

 .الموسيقى�واإلنشاد
��الفني
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��.المسرح�والعرائس

��د�	�سا�و	�
 .التربية�البدنية
��.ألعاب�إيقاعية

��البدني�واإليقاعي

����
 .الدخول�والخروج

��.الراحة
��يالتنظيم

27�� ��موعـالمج

��
��
��
��
��
��
��
��

���:2م�جدول�رق
���:أنشطة�التعلمعلى�مجاالت�األسبوعي�الحجم�الساعي�توزيع���*

��:�التالية�أنشطة�التعلم�بالكيفيةعلى�األسبوعي�الحجم�الساعي�توزيع�يمكن�
��.)�دقيقة�20حصة�ذات�15(�ساعات�5:�غوية�النشاطات�اللّ�

��.�دقيقة��20حصص�ذات�9:�التعبير�*�
��.�دقيقة�20حصص�ذات�3:�مبادئ�القراءة� *
��.��دقيقة�20حصص�ذات�3 :�مبادئي�الكتابة�*

��).�دقيقة�20حصص�ذات�9(�ساعات�3:��نشاط�الرياضيات�
 .�دقيقة20حصة�ذات�:��لتموقع�في�المكان�والزمانا*�
���.�دقيقة20حصتان�ذات�:��مقاربة�التعداد�والعمليات *

��.�دقيقة20حصتان�ذات�:�مبادئ�الهندسة�*�
��.قيقة�د20حصتان�ذات�:��تقدير�القياسات*�
��.�دقيقة20حصتان�ذات��:��مشكالتحّل*�

���� ).�دقيقة�20حصص�ذات�6(ساعتان�  :النشاط�العلمي�والتكنولوجي��
��.�دقيقة20ات�ذحصتان�:���البعد�البيولوجي*�
��.�دقيقة20حصتان�ذات�:���البعد�التكنولوجي*
��.�دقيقة20حصتان�ذات�:�ي�ـ�البعد�الفيزيائ*

��).�دقيقة�20حصص�ذات�9(�ساعات�3:���والمدنيةماعيةاالجت�والتربية�اإلسالمية�نشاط�
��.��دقيقة�20حصص�ذات���3:��اإلسالميالبعد*�
��.�دقيقة�20حصص�ذات��3:االجتماعي�البعد�*�
 �������������������������.�دقيقة�20حصص�ذات������3:��البعد�المدني*

��. )�دقيقة30ت��ذا�حصص�7(�دقيقة30ت�واساع��3:�واإليقاعية�ةالبدنيالتربية��نشاط�
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���.�دقيقة�30حصص�ذات�4:��نشاط�التربية�البدنية*�
��.�دقيقة�30حصص�ذات�3:��نشاط�التربية�اإليقاعية*�

��.)ة�حص16(دقيقة���30ساعات�و5:��التربية�الفنيةنشاط� 
���.�دقيقة�20حصص�ذات�8:��لتربية�التشكيليةنشاط�ا*�
��.�دقيقة�20حصص�ذات��6:�التربية�الموسيقيةنشاط�*�
���������������������������������.�دقيقة25حصتان�ذات��:�المسرحنشاط�*�

 .�ساعات�5:�)التنظيم�(اإلستقبال�والتهيئة�للخروج 
��

���:مالحظة
فيما�يخص�جدول�استعمال�الزمن�األسبوعي�واليومي،�على�المربية�مراعاة�الحجم�الساعي�

�على�أن�ال�تتجاوز �الحصة�لألنشطة�ويمكن�تكييف�عدد�الحصص�ومددها �دقيقة،�كما��	�مدة
�مع� �تماشيا �وهذا �الدراسية �السنة �خالل �أسبوعي �زمن �استعمال �جدول �من �أكثر �إعداد يمكن
ظروف�كّل�فضاء�من�فضاءات�التربية�التحضيرية�من�جهة،�وتطور�امكانات�األطفال�ونموهم�

��.من�جهة�أخرى
��

���:االستقبال�كزمن�بيداغوجي
���:اإللتحاق�األول�-أ

ي�يتم�فيه�وصول�األطفال�إلى�الفضاء�التحضيري�أو�حتى�إلى�داخل�القسم�هو�الوقت�الذ
سواء�كان�أثناء�االستقبال�.�لذلك�ال�بد�من�تحضير�مسبق�لالستقبال�لتتم�العملية�في�ظروف�جيدة

��.األول�عند�إلتحاق�األطفال�بالمؤسسة�ألول�مرة�على�أن�يتواصل�طوال�السنة�كلها
لتحاق�بالفضاء�التحضيري�هاما،�لذلك�ال�بد�من�االهتمام�ومرافقة�ويعتبر�اليوم�األول�لال

�الذي�� �الجديد �للوسط �التكيف�بسبب�المقاومة �صعبة �الحاالت�الخاصة �ورعاية الخبرات�األولى
��.يكون�من�المفروض�وسط�سرور�وفرح

اهم�هذه�الرعاية�وهذا�االهتمام�يتم�بفضل�تفهم�الراشدين�للحاالت�الخاصة�وتقليد�األقران�يس
��.في�حّل�صعوبات�التكيف

��

����:االستقبال�اليومي
�هام� �وقت �وهو �العام �التوقيت �جدول �في �يدرج �الذي �اليومي �االستقبال يخصص�وقت
يحضى�به�الطفل�بحيث�توجه�له�عناية�خاصة�ولالستقبال�أهمية�بالنسبة�للطفل�والمربية�على�

�األطفا �لتسؤوالت �األخيرة �هذه �تستجيب �أن �بد �ال �بحيث �السواء �لمعرفة �محيطهم�(ل حياتهم،
��...).االجتماعي�والعائلي�

��

���:بداية�اليوم
من�ضمن�عناصر�االستقبال�حيث�أن�الشروع�في�العمل�يكون�بالتدرج�ومرتبطا�بطقوس�
�الزمن� �لهذا �المحددة �المهام �من �جملة �هناك �لكن �والفئات �األعمار �حسب �تختلف �قد معينة

��:البيداغوجي�منها�
��

-� �بالنبات، �الحضور��العناية �اليومية، �الرزنامة �المرحاض، �الطقس، �الحيوانات، تغذية
��.ثم�تبدأ�األنشطة�المقررة...�والغياب،�أيام�الميالد�

��



تطبيقي�لمنهاج�التربية�التحضيريةالدليل�ال  

 49  التربية�التحضيرية

�تدرج�ضمن�االستقبال �يجب�أن �اإليقاعية �الموسيقى�واألغاني�واألناشيد إلى�أن� .�ونشير
فل�يعني�استقبال�مزاج�وأخيرا�فإن�استقبال�الط.�والبد�أن�ينجح�االستقبال�عن�طريق�االستقطاب

�هي�التي� �العناصر�ألنّها �هذه �كّل �على�تسيير �قادرة �تكون �أن �للمربية �بد �وال وطباع�وأسرار
��.ستحدد�اندماج�الطفل�في�هذا�الفضاء�التربوي

��

���:��4#ول�ا	$�4#ج��3
��
�
�� �D��Dو
��KL'ا

0��DتB��A�
:


��

عية�كما�هي�مبينة�في�الجدول�يحتوي�المنهاج�على�نشاطات�أساسية�تتفرع�عنها�أنشطة�فر
��:التالي�
��
��
��
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��
��

 مجال�النشاط األنشطة�الفرعية
��:نشاط�التعبير�الشفوي��-1

��.�الحوار-
��.�السرد-
��.�التعبير-
��.�الوصف-

��:�نشاط�القراءة�–2
��.�إكتشاف�إشارات�الكتابة-
��.�القراءة�اإلعالمية-
��.�القراءة�التواصلية-
��.�القراءة�التذكارية-
��.ية�القراءة�االنتقائ-
��.�قراءة�التسلية-

��:�نشاط�الكتابة�–3
��.�اكتشاف�األثر�الكتابي�من�خالل�الصور،�الكلمات،�أشرطة�مصورة-
 .�التدريب�على�التخطيط-

 نشاط�اللّغة

��.�الحساب-1
��.�المنطق-2
 .�حّل�مشكالت�متعلقة�بالفضاء-3

��.اإلنسان،�الحيوان،�النبات�:بيولوجي��العالم�ال-1
��.�المواد�وتحوالتها:فزيائي��العالم�ال-2
 .ووسائل�تكنولوجية��أدوات:�العالم�التكنولوجي�-3

��
��نشاط�الرياضيات

��
��

النشاط�العلمي�
 والتكنولوجي�

��.دينية قرآنية،�أحاديث،�أدعية،�قصص��آيات�وسور:�سالميةإل�التربية�ا–1
��.أخالقية�وقيم�اجتماعية��سلوكات-

��.�)التربية�البيئية قواعد�الحياة�المدنية،اطنة،�المو(�الحياة�المدنية�-:��التربية�المدنية�–2
ينطلق�من�األسرة،�المدرسة،�المحيط�بمفهومه�(�الوسط�االجتماعي��:�التربية�االجتماعية-

 ).الواسع

التربية�نشاط�
:�االجتماعية�

 سالميةإلا�والمدنية

��.�الجمباز-1
��.�ألعاب�جماعية-2
��.�السباحة-3
 .�اإليقاع-4

نشاط�التربية�
 البدنية

 يقاعيةإلاو

��.�اإلصغاء-1
��.�التاواصل�واكتشاف�العالم�الصوتي-2
��.�استعمال�آالت�موسيقية�بسيطة-3
 .��أغاني،�أناشيد،�ألحان�محلية�وعالمية-4

نشاط�التربية�
 الموسيقية

��.�التخطيط�والرسم-1
��.�التلوين-2
��...).القص،�اللصق،�الطي،�التمزيق،�التثقيب�(�أشغال�يدوية�-3
 .تشكيلوال�النحت�-4

�التربية�طنشا
 التشكيلية

��.�لعب�األدوار-1
��.�الدمى�والعرائس-2
 .�اللّعب�المسرحي-3

نشاط�المسرح�
 والتمثيل
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 �:ةـغط�اللّانش�-1
��

األديبات�المتخص� �النفس�اللّتعلمنا �في�علم �اللّصة �أنغوي�وفي�سيكولوجيا �6-�5طفل�غة
تفاعله�مع�وسطه�العائلي�ووسطه�االجتماعي�قسم�التحضيري�بلغة�اكتسبها�أثناء�بالسنوات�يلتحق�

غة�التي�اكتسبها�األطفال�من�محيطهم�االجتماعي�الثقافي�عند�تفاعلهم�مع��اللّونعلم�أن.�والثقافي
�وا �إلاألولياء �طفل �تختلف�من �واألقران �معطيات�سوسيو،خرألخوة �إلى �ذلك �ثقافية�-�ويعود
ة�التعليمية�بلغة�خاصة�بمدينتهم�أو�بحارتهم�أو�فهؤالء�األطفال�يأتون�إلى�هذه�المرحل.�واجتماعية

���:�وتهدف�التربية�التحضيرية�إلى.�بحيهم
��.غة�التواصل�سابق�عن�اللّتبليغي�ألنالتدارك�النقائص�على�مستوى�التواصلي� .1
��.غة�كنظام�قائم�بذاتهتدارك�النقائص�على�مستوى�اللّ .2
��.وحاجياتهه�تنميه�القدرة�على�التواصل�والتعبير�في�لغة�مناسبة�لسن .3
��).قراءة�وكتابة(غة�المكتوبة�تنمية�القدرة�على�التفاعل�مع�اللّ .4
��

تنمو�لغة�الطفل�في�الفضاء�التحضيري�من�خالل�مختلف�النشاطات�الرياضية�والفنية�التي�
�ففي�الوضعيات�التعلمية�تنشأ�عالقة�اجتماعية�بين�.غويتعمل�على�بعث�الحاجة�إلى�التواصل�اللّ

�جه �من �وأقرانه �المربي،ةالطفل �وبين �أخرىة�وبينه �جهة �من�،�لهذا.�من �اإلكثار �من �البد
ب�على�المربية��لذلك�يتوج.الوضعيات�التواصلية�من�أجل�إثارة�الفضول�واالهتمام�لدى�األطفال

�وبالتالي� �الشخصية �وتجاربه �أحاسيسه �عن �يعبر �لكي �للطفل �والتواصل �فرص�التعبير إعطاء
عطي�األولوية�للنشاطات�تلعب�دور�المحفز�فت�أن�ةلى�المربي�فع،�لذا.تزدهر�شخصيته�وتنمو�لغته

�اللّ�غوية�لمااللّ �ويستطيع�الطفل�بفضل�الرصيد �من�أهمية�في�تنظيم�ونمو�فكر�الطفل، غوي�لها
الثقافي�إلى�الفضاء�التحضيري�أن�يكتسب�معارف�-الذي�يأتي�مزودا�به�من�محيطه�االجتماعي
��.ة�للطفل�فيتخذه�مثال�يبني�عليهومربية�الذي�يمثل�القدلغوية�جديدة�فضال�عن�الدور�األساسي�لل

��

توسيع�الكفاءة�التواصلية�التبليغية�تقتضي�تنمية�القدرات�التالية�لدى�الطفلإن��:��
��.القدرة�على�فهم�الكالم�المنطوق •
��.القدرة�على�التعبير�الشفهي •
��.)...قصص،�كتب�لألطفال،�كراسات،�(القدرة�على�التعامل�مع�النصوص�المكتوبة� •
 ).التخطيط،�الرسم،�كتابة�بعض�الحروف(القدرة�على�الكتابة� •
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 :�مؤشرات�التعلم�ومضامين�أنشطة�اللّغة

��:�التعبير*�
��

��ا������ت ������ات�ا�����
��.جمل�اسمية�بسيطة�-
��.جملة�فعلية�بسيطة�-
��؟�؟�هل�؟�ما�من:�أدوات�اإلستفهام��-
��.�هي-�هو–�أنت�-�أنت�-�أنا:�الضمائر��-

���������������

��.يطرح�ويجيب�عن�األسئلة�-
��.يأخذ�الكلمة�دون�حرج�-
��.يبدي�رأيا�-
��.يحترم�رأي�اآلخر�-
��.يتحاور�مع�األقران�والغير�-
��.يوجه�اإلنتباه�نحو�المخاطب�-
���.يصغي�للغير�-

��.جمل�اسمية�بسيطة�-
��.جمل�فعلية�بسيطة�-
��؟�؟�هل�؟�كيف�ما:�أدوات�االستفهام��-
��قصير/�طويل،قبيح/جميل،�صغير/كبير:�الصفات��-
��.أبيض،�أزرق،�أحمر،�أصفر:�األلوان��-
تحت�������������������/فوق،�وراء/أمام:�ظروف�المكان��-
��.ليس�-�ما�–�ال:�النفي��-
��.هذا،�هذه:�أسماء�اإلشارة��-

�يءعن�ش�يستعمل�الكلمات�المعبرة�-
��.ما
��.يوظف�الرصيد�المكتسب�-
���.ينمي�الرصيد�-
��.يوضح�-
��.يشرح�-

��.جمل�اسمية�بسيطة�-
��.جمل�فعلية�بسيطة�-
��.جمل�اسمية�مركبة�-
��.جمل�فعلية�مركبة�-
��.كان،�ليس:�زمن�الماضي��-
��.ثم�ف،�و،:�حروف�العطف��-
��.الذي،�التي:�األسماء�الموصولة��-
��.،�لكيألن:�أدوات�اإلحتجاج��-

حدثا�عاشه�الطفل�في�وسطه��يسرد�-
��.العائلي�أو�حيه�مع�أقرانه

��.ة�معتمدا�على�الصورةيسرد�قص�-
��.يعرض�قصة�بعد�سماعها�-
��.يتخيل�نهاية�قصة�-
معتمدا�على��ينظم�أحداث�قصة�-

��.الصور�بعد�تسويتها
���.سرد�قصة�-
��.يحترم�تسلسل�األحداث�-
��.يحترم�زمن�األفعال�-

�������������������
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��
���:القراءة*�

���

��ا������ت ������ات�ا�����
��.�السندات�المكتوبةاستغالل�كّل�-
��.�الكراسات�الخاصة�بالطفل-
���.قصص�-
��.�جرائد-
��.�مجالت-
��.�كتب�األطفال-
��.�رسائل-

��.يظهر�فضوال�حول�المكتوب�-
-�ف�على�نظام�الصفحاتيتعر.��
��.يحافظ�على�ركن�المكتبة�-
��.يرتب�ويصنف�الكتب�حسب�المواضيع�-
��.يحترم�الكتابة�-
��

����.بسيطة�جمل�-
��.كلمات�مألوفة�-

-الكلمات�المألوفةف�على�بعض��يتعر.��
��.�يربط�بين�الكلمة�والصورة-
��.يقابل�بين�الكلمات�المتشابهة�-
��.جماليةإيقرأ�قراءة��-

 

���:الكتابة*�
��

��المحتويات ��مؤشرات�التعلم
���:وضعية�الجسم*�
��.�الرأس-
��.�الجذع-
��.�الرجلين-
��.اليدين�-

��
��.�يستقيم�عند�الجلوس-
���.�تأكيد�الجنبية-

��:ر�رسم�ح*�
��.يةخطوط�دائر�-
���.خطوط�منحنية�-
��.خطوط�منكسرة�-
عمودية،���أفقية،،خطوط�مستقيمة�-

��.مائلة
���:رسم�موجه*�
��.رسم�نفس�الخطوط�بمعلم�-
��.رسم�أقواس�وأشكال�-

��.�يرسم،�يلون،�يدهن،�يخطط-
��.�يقلد،�يستغل�الفضاء-
��.�يشكل�كلمات�وحروفا-

��.�كلمات�مألوفة-
���:الحروف*�
�.ق.�ش�.ف�.م�.ز�.س�.ر�.ت�.ب
��...�ع

��.�تقليد�كلمات�شكال�وكتابة-
��.�يكتب�حروفا�في�وضعيات�مختلفة�وبأدوات�مختلفة-

��
��
��
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��
����:نشاط�الرياضيات�-2
��

أن� �الحديثة �العلمية �الدراسات �تعلم�أثبتت �على �قادر �التحضيرية �التربية �مرحلة �طفل
�المعيشي �في�محيطه �في�وضعيات�نفعية �لتكوينإنّ�.الرياضيات�التي�يمارسها �وسيلة �الفكر�ها

�للطفل�كالتفكير�واالستدالل�واالستعالم� �في�نمو�القدرات�الذهنية �الكتساب�معارف�تساهم وأداة
مندمجة�في�المحيط�االجتماعي�،�لكونها�كما�تساهم�في�بناء�شخصيته�وتدعيم�استقالليته�.والتقدير

��.واالقتصادي�واإلعالمي�والثقافي�لإلنسان
�ت �ذوهي �كفاءات �من �الطفل �تمكين �إلى �ونفعيهدف �تعلمي �طابع �ات �على�. �تشجع كما

�والفهم �التعلم �في �والرغبة �الفضول �منها �مواقف �اكتساب �حّل. �في �وتجنيدها �فائدتها �وتقدير
��.مشكالت�في�مواد�أخرى�أو�من�الحياة�اليومية

��

���:مؤشرات�التعلم�ومضامين�أنشطة�الرياضيات
���������������

��المحتويات ���التعلممؤشرات
���:التحكم�في�الفضاء

�،أمام�،أسفل�،�أعلى،�على،�تحت،فوق�-
الحد��،خارج�حيز�،داخل�حيز،�بجانب�،وراء
��.بعيد�،قريب،�من

��.خطوط،�عقد�،مصفوفات
��.اليسار�،اليمين�-
��.الوصول�،االنطالق�-
��.تصنيف�-

��
��.�يعين�اتجاها-
��.لى�تنقلإ�يرمز�-
��.خرأل�يعين�شيئا�بالنسبة�-
��.�يترجم�رموزا-
��.�ينقل�شيئا�حسب�مسلك�ما-
��.�يهيكل�الفضاء-
��.�ينظم�الفضاء-

���:واألعداد�شاراتإلوا�اكتشاف�الرموز
��.أكثر،��أقل-
��.)نفس�الشيء�مثله(�رقدي�-
��.ي�العدد�الرتب-
��.العدد�الكمي�-
��.شياءأل�تجميعات�ا-
��.�)9(�لى�تسعة�إ)1(�عداد�من�واحدألا�-
��.)0(�الصفر�-
���...،)10(��عشرة-

���:تجميعات*�
��.�حسب�شكلها-
��.مها�حسب�حج-
��.�حسب�لونها-
��.�حسب�رمزها-

��
-ف�على�عدد�يتعر.��
��.�يسمي�عددا-
��.�يكتب�عددا-
��.داا�يصنف�أعد-
-ن�شيئا�حسب�خاصية�يكو.��
���.�حسب�خاصيةايرتب�عناصر�-
��.�يعد�تجميعات-
���.�يزيد�شيئا�إلى�شيء-
��.�يضم�مجموعتين�أو�أكثر-
��.�ينقص�شيئا-
-يربط،�يجزئ،ع�يوز�.��
��.�يكون،�يطرح،عم�يج-
��.�يركب،�يفكك-

��
��
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��
���:التحكم�في�المحيط�الزمني�والفضائي

���:الزمن�*
،�سبوعألا،�الساعة،��المساء،�الصباح�:اليوم�-

��.الفصول،�الشهر
��:�طوالألا�*
��.�أطول�من،أقصر�من�-
���:لكيلا�*
��.�أخف�من،أقل�من�-
��:السعة��*
��.�أوسع،أضيق�-
���:السطوح�*
��.نفس،�أصغر،�أكبر�-

��
��
-�ر�عن�الزمنيعب.��
��.يقدر�قياس�الشيء�-
-�ز�بين�قياس�شيئين�أو�أكثريمي.��
��.يقارن�بين�قياس�شيئين�أو�أكثر�-
��.يقيس�باستعمال�وحدات�مرجعية�-

��.الفضاء�-
��.العدد�-
��.القياس�-

��.يوظف�الفضاء�-
��.يوظف�العدد�-
��.يوظف�العمليات�الحسابية�-
��.يوظف�القياس�-
��

����:نشاط�التربية�العلمية�والتكنولوجية�-3
��

�التفكير�يتمثل�في�سلسلة�من�.�هدف�هذه�التربية�إلى�تطوير�التفكير�المنطقي�للطفلت وهذا
�خالل� �من �بالنتائج �والتجريب�واالنتهاء �الممارسة �االكتشاف، �التصنيف، العمليات�كالمالحظة،

��.المقارنات�والتأكّد�من�الفرضيات
�في�ال �لحاجات�الطفل�المتمثلة �العلمية �أن�تستجيب�التربية �وتكوين�وال�بد فضول�العلمي،

�وهذ �المنطقي، �التفكير �بالمثيرات��ه �واحتكاكه �الطفل �تعامل �خالل �من �تحقيقها �يمكن التربية
المحيطة�به�والمتمثلة�في�مختلف�الظواهر�العلمية�سواء�كانت�هذه�المثيرات�ظواهر�طبيعية�أم�

� �العمل �طريق �عن �المجال �هذا �في �التعلم ويتم� �واصطناعية، �التجريوالمالحظة المعالجة�وب
��.والممارسة

أين�؟�(كما�يجب�األخذ�بعين�االعتبار�أن�الطفل�يستفسر�باستمرار�ويميل�للسؤال�والمناقشة�
� �؟ �ومن �؟ �لماذا �كيف�؟ �ومكتشفا...) �باحثا �ويكون�ساعتها �العلمية�. �التربية نسعى�من�خالل

�يكسبه �ما �وهذا �البسيطة �العلمية �ببعض�المفاهيم �تعريفه �إلى �تسهل�والتكنولوجية �علمية �خبرة
.�تعلماته�المستقبلية�في�األحياء�ونمو�الكائنات�وتغيرها�والظواهر�العلمية�الثابتة�كالزمان�والمكان

��:وتتحقق�هذه�التربية�من�خالل�المنهاج�المقرر�وهذا�في�ثالثة�أبعاد�
��.��البعد�البيولوجي–1
��.�البعد�الفيزيائي-2
��.�البعد�التكنولوجي-3

��
��
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��
��:�مضامين�أنشطة�التربية�العلمية�والتكنولوجيةمؤشرات�التعلم�و

��

��المحتويات  مؤشرات�التعلم
���:اكتشاف�العالم�الحي*�
��.القواعد�الصحية�األولية�-
��.النظافة�-
��.التغذية�-
��.الوزن�-
��.الحركة،�القامة�-
��.الحواس،�التنفس�-

��
-�ف�على�جسمهيتعر. 
 .يحافظ�على�سالمة�جسمه�-
��.لوجية�للجسمر�عن�المتطلبات�البيوعب�ي-

��.نباتات�عشبية�-
��.نباتات�شجرية�-
��
��
��
��:�حيوانات�ال-

��.�وسطها،�غذائها،مظهرها

-�ف�على�البيئةيتعر.��
��.يحافظ�على�البيئة�-
��.يسمي�النباتات�-
-�ر�عن�منافع�البيئةيعب.��
��.يقارن�بين�النباتات�-
��.يقارن�بين�الحيوانات�-

���:اكتشاف�العالم�المادي*�
،�حجر،�لينة،�ةجامدة،�ترب:�ة�مواد�فيزيائي�-

��.عجينة،�غازية،�هواء
��.تحويل�مادة�-
��

- ف�على�حاالت�المادةيتعر.��
���.يالحظ�خصائص�المادة�شكال�وحجما�ولونا�-
��.هاءيذكر�أسما�-
��.يقارن�بين�خصائص�المادة�-
-�د�مصادر�المادةيحد.��

���:م�في�العالم�التقنيالتحكّ*�
��.أدوات�ووسائل�خاصة�بالمهن�-
��.دوات�كهرومنزليةأ�-
��.وسائل�النقل�،تصالالوسائل�ا�-
��.أدوات�سمعية�بصرية�-
��.اإلعالم�اآللي�-
 .تعليمات�أمنية�-

��
-�ةف�على�أدوات�ووسائل�تكنولوجييتعر.��
��.ةيسمي�أدوات�ووسائل�تكنولوجي�-
-�ف�على�وظائف�وأدوات�ووسائل�يتعر

��.ةتكنولوجي
-�ف�على�القواعد�األمنيةيتعر.��
��.اعد�األمنية�القوذينف�-

��.مواد�الطبيعة�-
��.مصنّعةمواد��-
��

-�ف�على�مكونات�المشروعيتعر.��
 .يخطط�إلنجاز�المشروع�-
��.يحقق�المشروع�-
��
��
��
��
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��
��

���:اإلسالمية�والمدنية:��االجتماعيةنشاط�التربية��-4
��

�والمدنية�إلى�تحقيق�كفاءات�تندرج�في�سياق�اإلسالمية:��االجتماعيةيسعى�نشاط�التربية�
�تصنيف�كفاءات�هذا�إن�.االجتماعي�التطبع�إلى�بالطفل�من�وضعية�التمركز�حول�الذات�نتقالاال

�العرضية �وظائفها �يغفل �ال �أن �البد �ككفاءات�موادية �معها.النشاط ��يتم،�والتعامل �أساس�على
��.��وتكامل�األنشطة�الفرعيةإدماج

في�جملإن� �النشاط�يعبر�عنها �من�خالل�هذا �المواقف�واالتجاهات��الكفاءات�المستهدفة ة
في�تواصل�مباشر�مع�مختلف��الطفل�تعلمية�حقيقية�تضع��تجسيدها�في�وضعياتوالقيم�التي�يتم

��.�والثقافياالجتماعي�بانتمائه�يعتز�اجتماعياأوساط�بيئته�التي�تجعل�منه�فردا�
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��
���:اإلسالمية�والمدنية:�مؤشرات�التعلم�ومضامين�أنشطة�التربية�االجتماعية�

 

�تا������� ������ات�ا�����
��.االسم�-
��.اللقب�-
��.السن�-
��.الجنس�-
��.وصف�مظاهر�جسم�غيره�-
��.تعريف�العائلة�واألسرة�-
��.أفراد�األسرة�-
��.أفراد�العائلة�-
��.مهنة�الوالدين�-
��.السكن�-
��.الحي�-
��.المنطقة�-

-�ر�عن�نفسهيعب.��
��.يكتشف�صورة�جسمه�-
-�ر�عن�حاجاته�واهتماماتهيعب.��
��.هيصف�أسرت�-
��
��
��
��
��
��
��

��.�الحياة�المدرسية-
حقوق�وواجبات�الطفل�داخل�وخارج��-

��.المدرسة
��.مخاطر�إتالف�المحيط�-

���:جتماعيةالحياة�اال*�
���:المهن�والخدمات

،�لفالح،��البقال،الخباز،�ساعي�البريد�-
�الصيدلي،�المستوصف،�المستشفى،�الطبيب

…��
��.وسائل�النقل�-
��.وسائل�االتصال�-
��.المعلوماتية�-
النشيد�الوطني�(السيادة�الوطنية�رموز��-

��.)وألوان�العلم�الوطني

-�ف�على�حقوقهيتعر.��
-�ف�على�واجباتهيتعر.��
-�ف�على�المهن�والخدماتيتعر.��
-�ف�على�وسائل�النقليتعر.��
��.يستعمل�وسائل�النقل�-
��.يستعمل�وسائل�االتصال�-
��.السيادة�الوطنيةرموز��يكتشف�-

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��
���:اعةالعمل�في�جم*�
��.الترتيب�-
��.التنظيم�-
��.االعتناء�-

���:مبادئ�التربية�البيئية*�
���.الماء�-
��.الهواء�-
��.النباتات�-
���.الحيوانات�-
��.اءذالغ�-
���.�نظافة�المحيط-
��.يةمنية�المرورألالقواعد�ا�-
���.الحوادث�المنزلية�-
���.الحوادث�البيئية�-

��
���.يبدأ�عمال�وينهيه�-
نباتي،�الحيواني�ال(�يكتشف�المحيط�الطبيعي�-

��.�)والفيزيائي
-�ف�على�السلوكات�ذات�الطابع�المدنييتعر.��
-�ف�على�قواعد�النظافةيتعر.��
��.يطبق�قواعد�النظافة�-
-�منيةألا�ف�على�القواعديتعر.��
-�منيةألق�القواعد�ايطب��
��.�مناسبات�وطنيةيييح�-
��.�مناسبات�عالميةيييح�-
��.مناسبات�دينيةي�ييح�-

��.البسملة�-
��.الحمدلة�-
��.التحية�-
��.الصدق�-
��.التسامح�-
��.محبة�اآلخرين�-
��.مانةألا�-
��.طاعة�الوالدين�-
��.احترام�الكبار�-
��.حفظ�سور�قرآنية�قصيرة�وآيات�-
��.أحاديث�نبوية�شريفة�-
��.أدعية�-

��.يتلفظ�بالبسملة�والحمدلة�-
��.يتلفظ�بالشهادتين�-
،�وعليكم�السالم،�السالم�عليكم:�ي�بـ�ييح�-

��.مساء�الخير،�خيرصباح�ال
��.يحفظ�آيات�وسور�قرآنية�وأحاديث�-
��.يجابيةيحاكي�السلوكات�اإل�-

 

��: يةيقاعالنشاط�التربية�البدنية�وا�-5
��

ه�يهتم�بالبناء�الشامل�لشخصية�الطفل��ألنّ،التربية�البدنية�نشاط�هام�في�التربية�التحضيرية
�ال �الحركية �ومهاراته �قدراته �وتطوير �الجهاز�،طبيعيةحيث�يعمل�على�تنمية �بتنمية �يعتني �كما

توازن�الكما�يساهم�في�تحقيق��.العضلي�والتوافق�األولي�للحركات�من�أجل�إكسابه�اللياقة�البدنية
�اال �السلوك �ويكسبه �الذاتية �موارده �استثمار �حسن �من �ويمكنه �للطفل �القويمالنفسي �جتماعي

��.والروح�الرياضية�والقيادة�والتبعيةمثل�التعاون�والتآزر��السليمة�السلوكية�الخلقية�واألنماط
��

�النفس �تمرينات �حول �أساسا �المرحلة �هذه �في �البدنية �التربية �أنشطة حركية،�-وتدور
��.الجمباز،�ألعاب�القوى،�والسباحة
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��
���:�وااليقاعيةةمؤشرات�التعلم�ومضامين�أنشطة�التربية�البدني

 

��المحتويات ��مؤشرات�التعلم
��.وضعيات�طبيعية •
 .�العامةتمارين�الحركية •
��.تمارين�التنفس •

��.يكتشف�صورة�جسمه •
• ر�بالجسميعب.��
• ن�موضع�جسمه�في�الفضاءيعي.��

��.)…الجري،�القفز،�التسلق�(أنشطة�ألعاب�القوى� •
��.ألعاب�مائية •
��.ألعاب�الجمباز •
��.ألعاب�حركية�منظمة •

• د�إتجاهات�جسمه�بالنسبة�لمعلميحد.��
�/ينجز�حركات�بتوجيهات�لفظية •

��.إشارية
��.دوات�ووسائلينجز�حركات�بأ •
��.ينجز�حركات�بسند�موسيقي •

��.ة�جماعيةيألعاب�رياض •
سباق،�مشي،�جري،�قفز،�:��وضعيات�رياضية •

تسلق،�رمي�بأدوات�وبدونها،�على�أساس�
��.تعليمات

��.حلقات •
��.ألعاب�التتابع •

��.يشارك�في�أنشطة�رياضية�جماعية •
��.عب�الجماعييطبق�قواعد�اللّ •
 .يقوم�بدور�القيادة�أو�التبعية •
��

 .ةة�في�الشدة�حسب�السرعة�والمديوا�متنحركات •
،�)حلزونية،�موكبية(��متنوعةمجموعاتحلقات�و •

��.�رقصات�فلكورية،رباعية�رقصات�ثنائية،

سلسلة�من�حركات�مختلفة��ينجز •
��.ةومتناسق

أو���على�أساس�ايقاعات�موسيقيةليتنق •
 .غنائية�متنوعة

�ينجز�رقصة�جماعية�على�لحن •
��.ايقاعي

��
���:موسيقيةنشاط�التربية�ال�-6
��

التربية�الموسيقية�نشاط�تربوي�ترفيهي�ذو�تأثير�خاص�في�تكوين�شخصية�طفل�التربية�
�التحضيرية .أن� �الجسم�إذ �ذلك �في �مستعمال �الصوتية �باأللعاب �يبدأ �المرحلة �هذه �في �تناوله

�اللّ �على �عبومعتمدا �على�. �تدريب�األذن �ومن �الصوتي �استكشاف�العالم �من �ينطلق واكتسابه
��.،�التدريب�الحركي�لتحقيق�اإلنسجام�الحركي�اإليقاعيةز�بين�األصوات�المختلفالتميي
�ف �المرحلة �تتميز�في�هذه �إذن �الموسيقية �هي�هااتباهتمامالتربية �مجاالت�أساسية :��بثالثة

التعر� �يمكن �والتي �والتمرينات�اإليقاعية �وتمرينات�اإلصغاء �الصوتي �خالل�العالم �من ض�لها
��.شطة�الصوتية�واألنشطة�الجسمية�الحركيةإلصغاء�واألناأنشطة�

�إلى�اإلستم �النشاط�إضافة واأللحان��المنسجمة�والحركات�اإليقاعية�بالغناء�اعتيهدف�هذا
�،غوية�والمعرفيةالموسيقية�الهادئة�التي�تنمي�عنده�الذوق�والحس�الجمالي�إلى�إثراء�حصيلته�اللّ

��.مكنه�من�اإلبداع�الفنيكما�يمنحه�فرص�التعبير�عن�اإلنفعاالت�والمشاعر�وي
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��
���:مؤشرات�التعلم�ومضامين�أنشطة�التربية�الموسيقية

��

��المحتويات ��مؤشرات�التعلم
��.مصادر�صوتية�متنوعة •

��.أصوات�من�البيئة�والطبيعة •
��.ألعاب�صوتية •

���.شف�موارده�الصوتيةتيك •
• ب�على�اإلصغاءيتدر.��
• الصوت�د�مصادريحد.��
• ز�بين�األصواتيمي.��

���.الصمت •
��.لفةأصوات�مخت •
��.أصوات�متشابهة •
��:�ألعاب�صوتية •

o الغليظ/�الحاد���
o القصير/�الطويل���
o الخافض/�القوي���
o خبالصا/�الناعم���
o أصوات�حيوانات��

�الرعد�الريح،�المطر،(�أصوات�الطبيعة •
��.)…األمواج،�الغدير�

��.أصوات�األشياء�واألدوات •
��.تقليد�الصوتي�المتنوعال •

��.يكتشف�طبيعة�األصوات •
• تلفة�والمتشابهةز�بين�األصوات�المخيمي.��
• ف�على�معايير�الصوتيتعر.��
��.يستخدم�الصوت�لإلتصال�باآلخرين •
��.بطريقة�سليمة�يستعمل�الجهاز�الصوتي •

��.التربية�الصوتية •
��.ضبط�اإليقاع •
��:��تمرينات�تنفسية،نمط�سريع،�بطئ •

��.�تنهدات�معبرة،�الزفير،الشهيق�-

 
 
 
 

��.إيقاعات�تستعمل�األيدي�واألرجل •
��.لصوتية�واإليقاعيةوحة�امقطوعات�اللّ •
��.أناشيد�الطفولة�ومحفوظات •

��.يكتشف�مقدرته�الصوتية •
��.يكتشف�اإليقاعات •
• ب�على�األداء�الصوتي�السليميتدر.��
• ة�منسجماتي�إيقاعيؤد.��

��.أصوات�األشياء�المصنعة •
��.أصوات�اآلالت�الموسيقية�بأنواعها •
��.تمثيل�إيقاعي�باألشياء�وباآلالت�الموسيقية •

��.يكتشف�أصوات�اآلالت •
��.يكتشف�وظيفة�بعض�اآلالت�الموسيقية •
• ب�على�االستعماالت�األولية�لآلالتيتدر.��

��.إلقاء�المقاطع�الشعرية •
��…أداء�أغاني�أطفال،�وطنية،�دينية،�ملحونات� •

��.يشارك�في�نشاط�عزفي •
• وأغانييةموسيقمقطوعات�ي�بتلقائية�يؤد�.��

:�مقطوعات�تراثية�ألشكال�موسيقية�متنوعة� •
��.الميةع�،�إقليمية،محلية

��.يصغي�لمختلف�األلوان�الموسيقية •
• ي�بعض�األغاني�من�التراث�اإلنسانييؤد.��
��
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��
���:نشاط�التربية�التشكيلية�-7
��

وق�الجمال�واإلبداع�وتقدير�قيمة�ذيهدف�هذا�النشاط�بمختلف�ألوانه�إلى�تنمية�القدرة�على�ت
تعبير�الذاتي�بتلقائية�وحرية��كما�يمكن�من�ال،العمل�الفني�بما�يساعد�على�تنمية�التربية�الجمالية

��.�في�التعبيرينفعالالوالرقي�بالسلوك�ا
ممارسات�الطفل�للنشاط�التشكيلي�يساعده�تدريجيا�على�توعيته�باألسس�التي�تقوم�عليها�إن�

��.فنون�البيئة
تماعية�والعمل�ضمن�فريق�وتكوين��االج�الحياةعلىن�هذا�النشاط�من�التدريب��يمكّ،وأخيرا
نفتاح�ووعي�الطفل�بما�يحيط�به�التجاهات�اإليجابية�كالنقد�واالاعية�واكتساب�اجتمالشخصية�اال

��.من�مشكالت�مختلفة
��

��:مؤشرات�التعلم�ومضامين�التربية�التشكيلية�
��

��المحتويات ��التعلم�مؤشرات
-�األلوان�ف�علىالتعر.��
 :�أشياء�من�خالل�عرض�تسمية�األلوان�-

 ...��األصفر��الوردي،،األحمر�:�األزهار
��)�...��عند�الغروب(�البرتقالي�،البنفسجي�،�األزرق:السماء�

��.�تسمية�مجموعة�األلوان:عب�اللّ
��.�تسمية�مجموعة�األلوان:المالبس�

��:اشتقاق�األلوان��-
��أخضر=�أصفر�+�أزرق��.�1:مثال�

��بني=�أحمر�+�أخضر�.��������2
��بني=�أحمر�+�أصفر�+�أزرق�.��������3

��.تلوين�فضاءات�-
��.المثلث�المستطيل،�المربع،�الدائرة،�:حة�سطّأشكال�م�-
-�الهرم،�متوازي�المستطيالت،المكعب�:مة�أشكال�مجس�،�
��...�المخروط�،سطوانةألا
��:�المواد�المستخدمة�في�التعبير�الفني�التشكيلي�-

 .المواد�السائلة*� 
 .�المواد�الصلبة* 
��.�المواد�الرخوة* 

��.يكتشف�األلوان�-
��   .ين�أو�أكثريستخرج�لون�من�مزج�لون�-
-�أللوانلر�عن�تفضيله�يعب. 
 .حةيكتشف�األشكال�المسطّ�-
-�مةيكتشف�األشكال�المجس. 
لخاصة�اكتشف�مختلف�استعماالت�المواد�ي�-

��.التشكيلي�بالتعبير�الفني
��

 .ون،�الشكل،�المادةوصف�أشياء�من�حيث�اللّ�-
ون��اللّ،ون�والمادة�اللّ،�الشكل�والمادة،ون�والشكلاللّ(
��).الشكل�والمادةو

��:�يقيم�عالقات�بين�-
 .والمواد�واألشكال�األلوان�

��

��
��
��
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��
��

���:نشاط�المسرح�والتمثيل�-8
��

يعتبر�المسرح�نشاط�أساسي�ال�يمكن�االستغناء�عنه�في�مرحلة�التربية�التحضيرية�وذلك�
��:أنه�نظرا�لقيمته�التربوية�الحقيقية�التي�تتمثل�فيما�يلي�

����.ه�ومشاعره�وأحاسيسهن�أفكارالتعبير�عيساعد�الطفل�على� •
���.طفللازدهار�الخيال�اإلبداعي�لدى�اينمي� •
��.�لديه�الجمالي�ورهافة�الحواسن�الحسكوي •
��.طور�االستعدادات�العالئقية�لدى�الطفليدعم�فكرة�الجماعة�وي •
�يمكت • �ن �الطفل �العالم �فهم �عناصر �على �الحصول �من �وتقبل�المحيط �حوله من

��.�بذلك�الطفل�إلى�مستوى�التمييز�بين�الواقع�والخيالىتقالميكانزمات�االجتماعية�فير
�اكتشاف�مختلف�أشكال�وفضاءات�اإلبداع�التي�تساهم�في�تنمية�مواهبه�الفنيةيسمح�ب •

��.)…اإلدراك،�الخيال،�الذكاء�(وقدراته�العقلية�
• يعددا�للتعبير�واإلنتاج�واإلبداع�معتمدا�في�ذلك�مختلف�األساليب�التعبيريةه�إعدادا�جي�

��).لفظية،�حسية،�حركية(
• المؤس� �داخل �الطفل �والمرح�على�حياة �والسرور �البهجة �التحضيرية�يضفي�روح سة

ر�تلقائية�األطفال�في�شكل�تعبيرات�فنية�عب�العفوي�الذي�يحره�يقوم�أساسا�على�اللّألنّ
��.مسلية

�كّل • �فيه �يوظف�الطفل �التعلمية �مختلف�األنشطة �من�خالل �المكتسبة لغوية،�(�خبراته
على�األحداث�سواء�كانت��يضفي�الحيويةكما�أنّه�،�)…حسية،�حركية،�فنية،�موسيقية�

 .واقعية�أو�خيالية�ويظهرها�في�أشكال�جديدة�يقبل�األطفال�على�تمثيلها
��

����:�مؤشرات�التعلم�ومضامين�نشاط�المسرح�والتمثيل
��

��المحتويات ��مؤشرات�التعلم
���.عب�الواقعياللّ�-
���.عب�اإليهاميلّال�-
���.حركات�تعبيرية�-
��.تعبيرات�الوجه�والجسم�-
��.�اإليماءات-
��.عب�بالصوتاللّ�-

��.�ألشخاص�وحيوانات�وأشياءاد�أصواتيقلّ�-
��.�وحيوانات�وأشياءاد�بالحركة�أشخاصيقلّ�-
يستعمل�تعبيرات�الوجه�والجسم�لتمثيل�أشخاص�وحيوانات��-

���.وأشياء

��.نصوص�حوارية�-
���.أناشيد�-
���.يةلعاب�تقليد�أ-
���.ألعاب�إيمائية�-
����
��

���.يصغي�لنص�التمثيل�-
-�د�نصا�مسموعا�جزئيايرد.��
-�د�نصا�مسموعا�كاماليرد.���
��.يعايش�النص�المسرحي�أو�التمثيلي�-
يظهر�في�أدائه�التمثيلي�المشاعر�واألحاسيس�المتعلقة�بالدور��-

��.يالمؤد
-�ع�في�تمثيل�أدوارينو.��
���.عب�األدوارر�للّيتنكّ�-
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��
��

��.ونصوص�مسرحيةمشاهد��-
���.ت،�تمثيلية�غنائيةيريبوتمثيلية،�أ�-
��
��
��
��
��

���.عب�المسرحييكتشف�اللّ�-
���.عب�المسرحييكتشف�أنواع��شخصيات�اللّ�-
��.يكتشف�خصوصيات�الفضاء�المسرحي�-
��.يكتشف�خصوصيات�التعبير�المسرحي�-
���.عب�المسرحييندمج�في�جماعة�اللّ�-
-�في�التمثيلظهار�أسلوب�شخصي�إت�استقالليته�بيثب.��
���.�بطريقة�عفويةايمثل�أدوار�-
��.هة�بطريقة�موجايمثل�أدوار�-

���.تركيب�مسرحي�-
���.نجاز�مشروع�لعرض�مسرحي�إ-

��.يساهم�في�اختيار�الديكور�-
��.يختار�األلبسة�-
��.يختار�الموسيقى�-
���.يختار�اإليقاع�-
���.أو�التمثيلية�يساهم�في�اختيار�موضوع�المسرحية�-
-�كممثل�أو�كمشاهدل�دوره�يتقب.��
��.يؤدي�مهمته�-
� 

��الكفاءات�العرضية�
��

� �العامة �والمفاهيم �التعلمية �المؤشرات �تنظيم أن� �إلى �اإلشارة �األولية(تجدر )�المعارف
� �التعلمية �األنشطة �جداول �مختلف �بين �وتكاملها �وتداخلها �وتسلسلها �نشاط�: �اللّغة، أنشطة

�استراتيجية�اللّعب،�استراتيجية�المشروع�على�وجه�:واختيار�استراتيجية�التعلم�...�الرياضيات،�
الخصوص،�وكذا�اختيار�الوضعية�التعلمية�التي�يتجسد�فيها�ذلك�التكامل�والتداخل�غرضه�تحقيق�

��.اكتساب�الطفل�الكفاءات�العرضية
يقصد�بالكفاءات�العرضية�تلك�الكفاءات�السلوكية�التي�يشترك�في�تطويرها�لدى�األطفال�

� �هو�موضح�في�نشاط�أو�عدة �في�وضعيات�متعلقة�بمجاالت�التعلم�كما أنشطة�وذلك�بتوظيفها
��:الجدول�التالي�

�����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��
 

مجاالت�
��األنشطة

��مؤشرات�التعلم �� ��الكفاءات

���جسمية�-
���نفس�حركية�-
���جمالية�-
���اجتماعية-
���خلقية-
���إسالمية�-
���مدنية-
���علمية-

�يتعرف�على�وظائف�أعضاء�جسمه�-
��.�في�وضعيات�متنوعةوتوظيفها�

�يتعامل،�يساعد،�يتعاون،�يلعب�-
ضمن�جماعة،�يتعلم�قواعد�الحياة�

��.�الجماعية
���يحافظ�على�مكونات�المحيط�-
��).الرفق�بالحيونات�والعناية�بالطبيعة(

��.�تحقيق�ذاته�واستقالليته-
�التعايش�والتوافق�االجتماعي�-

��.في�مختلف�األوساط

��
��
��
��
��
��

��:المتعلقة�بـ�
��المواقف

���لغوية- يتساءل،�يتناول�كلمة،�يتحاور،�يناقش،�
يقيم�عالقة�صداقة،�يستمع�إلى�اآلخر�

��.ويحترمه

��.�التواصل�الشفوي�مع�الغير- ��

���مالحظة-
���جمالية-
���لغوية-
���رياضية-

��.�يفرق�بين�الخيال�والواقع- �تحديد�المواقف�الخيالية�من�-
��.�الواقعية�في�تجربته�المعاشة

��

�مختلف�-
��األنشطة

عبر�عن�فضوله�في�وضعيات��ي-
��.مختلفة

�إظهار�الرغبة�في�المعرفة�-
��.�وحب�العمل

��

���رياضية-
���جمالية-
���إيقاعية-
���مسرحية-
���لغوية-
���إيقاظية-
���علمية-

القاعة،�:��يتموضع�في�الفضاء�-
��.األركان،�الساحة،�المطعم،�المرافق

�يتموضع�بالنسبة�إلى�شخص،�إلى�-
��.شيء
ريب،�الق:��يتموضع�في�الزمن�-

الماضي،�المستقبل،�اآلن،�اليوم،�
األسبق،�يرتب�أحداثا�حسب�تسلسلها،�

.���������������������������يسرد�أحداثا�شفوية

�استكشاف�الفضاء�والزمن�-
��.�وتنظيمهما

بناء�المفاهيم�
األساسية�
للفضاء�
��والزمن

��حركية/�نفسية-
���جمالية-
���ايقاظية-
���رياضية-

�يتمعن،�يخزن،��يالحظ،�ينتبه،-
يستعلم،�يستظهر،�يسترجع،�يحاول،�
يميز،�يعالج،�يشارك،�يرتب،�يقارن،�
يحلّل،�يفكك،�يركّب،�يربط�عالقات،�

��.يبلّغ

�توظيف�عمليات�عقلية�في�-
معالجة�المعلومات�وإنجاز�

��.المشاريع ��المنهجية

 
��
��
��
��
��
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����	�>:�#ت��:/$������� �أ�4���/2

��
أو�حاجات�أو��ات�هي�كّل�وضعية�مخطط�لها�انطالقا�من�أهداف�الوضعي�:تعريف�الوضعيات

بل�المربية�لإلنجاز�لتتمكن�من�التدرج�والوصول�باألطفال�قشكالية�مقترحة�من�إمشكالت�أو�
��.إلى�التحكم�في�الكفاءة

��


:�أ0�اع�ا	�>:�#ت

��

��.�وضعيات�معيشية�وباألخص�األحداث�المناسبتية��:وضعيات�معيشية
��.د�أو�احتفال�تحضير�لعي-�:مثال�

��".ركن�التسوق"�تهيئة�مكان�النشاط�مثل�-�
��...�نشاط�مطبخي�بمناسبة�عيد�-�
��

��.يقصد�بها�الوضعيات�التي�تشخّصها�المربية�بوسائل�وأدوات�مالئمة�:�وضعيات�مثارة
��:�أمثلة�

��.مالحظة�حركة�أغصان�الشجرة�عند�هبوب�الرياح:��وضعية�حقيقية�-
��.ام�مروحة�كهربائية�مشغلةوضع�أوراق�أم:��وضعية�مثارة�-
��).مسار�في�الحركية(�ألعاب�منظمة�-
��...).إنجاز�باألحجام،�تبليط�(�ألعاب�التركيب�-
��.�نشاطات�استكشافية�بمناسبة�الزيارات�التربوية-
��...�دومينو،�لعب�اإلوزة�،بطاقات:��استعمال�لعب�تربوية�-
��

ت�الضرورية�عبر�النشاطات��تنظم�األنشطة�حسب�مسعى�البحث�والمحاوال�:تنظيم�األنشطة
��.المتداخلة،�يعيش�األطفال�وضعية�ويحلون�المشكالت�التي�تطرحها�هذه�األخيرة

��:فالوضعية�هي�مشكل�مطروح�للحّل�قصد�هدف�محدد�مما�يفترض�
��ما�هو�المشروع�؟�تصميم�قناع�زي�لالحتفال،�كيف�؟:��أن�يطرح�المشكل�بكيفية�جيدة�-
��د�معرفة�عن�ماذا�نبحث�؟�ولماذا�؟�التحديد�الجيد�لألهداف�قص-
��.��التحديد�الجيد�للمشكل�في�كّل�الظروف-
��.�اإلدالء�بفرضيات�الحلول،�وتجريبها-
��.�مقارنة�المساعي،�التحقيق،�التعبير�واالحتفاظ�باالستراتيجية�األكثر�مالئمة-
��

صورة�وتكون�تختار�الوسائل�بكيفية�جيدة،�واستعمالها�بأحسن��:�اختيار�الوسائل�واستعمالها
��.ثرية�دون�مبالغة

��...).خاصة�باألطفال،�مالبس،�لعب�(�وسائل�مألوفة�من�الحياة�اليومية�-
��...).أواني�الطبخ،�بضائع�(�أركان�اللّعب�-
��).حسب�كّل�مناسبة(�مناسباتية�-
��.�وسائل�تربوية�خاصة�بالتجارة-
��.�وسائل�مهيكلة-
��.�وسائل�مصورة-
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��
��
��.ية�وسائل�مصنوعة�من�طرف�المرب-
��.�وسائل�مصنوعة�من�طرف�األطفال-
��).معلوماتية�إلكترونية(�وسائل�سمعية�بصرية�-

��

��:�يمكن�استغاللها�وفق�استراتيجيات�مختارة�اقتراح�وضعيات�تعلمية�على�أساس�محاور�محددة
��.حّل�مشكالت -
 .المشروع -
��.اللّعب -

��األسرة:�المحور�  
  

��األهمية�البيداغوجية ��األنشطة�الممكنة ��المحور
��.المنزل�والمدرسة�-
األم،�:�األب�:�شرح�العالقات�العائلية��-

��…العم،�الخالة�
��.)السن(مفهوم�العمر��-
-�ف�على�أنواع�األسرالتعر.��
���.اكتشاف�وتقبل�ثقافات�مختلفة�-

��.إحضار�األطفال�لصور�عائلية�مختلفة�-
المناسبات�التي�يحتفل�بها�على�)�جرد(حصر��-

��.مستوى�األسرة
���.�المفضلةذكر�األكالت�-
��.ذكر�األلبسة�الخاصة�بأفراد�األسرة�-
��.صور�ألسر�من�مختلف�مناطق�الوطن�-
���.حفل�زفاف،�حفل�ختان:�صور�لمناسبات��-

��األسرة

-�ف�األفضل�على�حياة�الراشدينالتعر.��
��الوعي�بجانب�مهم�من�الحياة�االجتماعية�-
-�د�وتنوع�المهن�اكتشاف�تعد:��

��.مقاربة�مفهوم�تقسيم�العمل�*
��.اكتشاف�واحترام�مختلف�المهن�*
إمكانية�تقديم�بعض�اإلشكاليات��-

التكنولوجية�البسيطة�كاستخدام�بعض�
��.منهابعض�الاألدوات�وإظهار�خواص�

-�ث�حول�مهنهم�وتقديم�دعوة�بعض�األولياء�للتحد
��.بعض�أدوات�عملهم

�،البقال�الخباز،:�زيارات�تفقدية�لمحالت��-
��…ريد�مكتب�دراسات،�الب،�يالصيدل

��
��المهن

��

��الحي،�المدينة�والقرية:�المحور�*�
��

��األهمية�البيداغوجية ��األنشطة�الممكنة ��المحور
-�ف�على�الفضاء�المدنيالتعر�

�،لكيفية�االتجاه:�ومعرفة�الطفل�
����.االستفسار�عدم�التيه

��.تعلم�قواعد�األمن�-
��،المسارات:�مفاهيم�طوبولوجيا��-

���.�يمين،�يسار،أمام،�خلف
�وتكامل�ة�االجتماعيالقةك�العدراإ�-

�أو�المدينة�أو�األنشطة�في�الحي
��.القرية

الزمني�والتطور��مقاربة�التغيير،�-
��).فهوم�الزمن�التاريخيم(لمعالم�الحي�

الوعي�بالقواعد�التي�تحكم�حياة��-

تحديد�األماكن�المعروفة�من�قبل�األطفال��-
�،ىالبريد،�المستشف��المسجد،�المدرسة،،السكن(

��.)...،�المحطة
���.تحديد�المسار�والمسلك�تخطيطيا�-
���.المحالت�التجارية�-
���.أماكن�التسلية�-
��.وسائل�النقل�-
شق�طرقات�(التغيرات�الجارية�على�الحي��-

��.)�بناء�عمارات،�تشجير،�إنارة،وتعبيدها
��.جمع�صور�عن�الحي�-
:�التدريب�على�قانون�المرور�وأمن�الراجلين��-

���.احترام�اإلشاراتممر�الراجلين،�

 الحي،�المدينة
��القرية
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��.الجماعة
��

��

���أ�2/������ ��	�>:�#ت��:/4����$
��

�غرارها� �على �أخرى �وضعيات �بناء �على �المربية �تساعد �تعلمية �لوضعيات �أمثلة هذه
��.وابتكار�كّل�ما�يحقق�األهداف�التعلمية�المبرمجة�يوميا

��

���:بطاقة�فنية�لوضعية�تعلمية�وفق
��

��لّعب�استراتيجية�ال�:�1النشاط�
��

��).ومستعرضة�نشاطويةكفاءات�(إثبات�الذات�وتقبل�اآلخر��:�الكفاءة
��.�لعبة�األسماء�:الموضوع�-1
���:األهداف�التعلمية�-2

��.يتعرف�األطفال�على�أسماء�بعضهم�البعض -
 .تكوين�مفهوم�إيجابي�عن�الذات -
 .تكوين�عالقات�اجتماعية�سليمة�بين�األطفال -

���:التعليمة�-3
��.�طفل�زميليه�الجالسين�على�جانبية�ويفعل�مثلما�أفعليسمي�كّل:�المربية�
���:سير�الوضعية�-4

��.جلوس�األطفال�في�شكل�دائرة -
 :بدء�اللّعبة� -

o تقول�المربية�يجلس�أحمد�على�يميني�وحنان�على�يساري. 
o يفعل�طفل�عمل�المربية. 
o ر�اللّعبة�مع�ذكر�كّل�طفل�السمه�وصفة�من�صفاته�مثل�أنا�أحمد�الشاطريكر. 
o اللّعبة�للمرة�الثالثة�وذلك�بذكر�كّل�طفل�السمه�وما�يرغب�في�عمله�مثل�أنا�تكرار�

 .بشير�أحب�أن�أرتاح
��.�يمكن�أن�تبتكر�المربية�وتطور�اللّعبة�:مالحظة
��

��:الدرامة�االجتماعية��:�2النشاط�
��

��.تمثيل�األدوار�االجتماعية،�تقدير�الجهد،�احترام�اآلخر�:�الكفاءة
��.�المطعم�:الموضوع�-1
���:األهداف�التعلمية�-2

��.المهارة�اللّغوية -
 .لعب�األدوار -
 .اللّعب�الدرامي -
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�مناضد�صغيرة،�كراسي،�أطباق�لعبة،�أدوات�مائدة،�أوعية�مطبخ،�غطاء�رأس،��:الوسائل�-3
��...النقود�
��
��
���:سير�الوضعية�-4

��.يضع�األطفال�المناضد�والكراسي -
 .�يمثل�األطفال�دور�المضيف�ويلبسون�أغطية�مناسبة -
 .عيين�طفلين�لغسل�األوانيت -
 .تعيين�طفل�لمحاسبة�الزبائن�وتكون�لديه�خزانة�النقود -
 .�وضع�أصناف�من�الطعام�مناسبة�لتقاليد�المجتمع�وعاداته -
 .السماح�لألطفال�بالدخول�إلى�عدة�مشاهد�في�المطعم�على�سبيل�المثال***�
�أ - �ويمكن �مطعم �في �العشاء �ويتناولون �السهرة �مالبس �األطفال �أطفايلبس �يقوم �لن

 .آخرون�بإعداد�مكان�لوقوف�السيارات�أمام�المطعم
�الزبائن� - �دور �األطفال �بعض �يمثل �كما �األكل �طاوالت �بتنظيم �يقومون واآلخرون

 .والبعض�اآلخر�دور�المضيفين
 .يكلّف�األطفال�الذين�ال�يريدون�االنخراط�في�اللّعبة�الدرامية�بتزيين�المطعم -
 ).�إعادة�ترتيبها(فال�القاعة�عند�انتهاء�النشاط�ينظم�األط -

� �تعلمية�*** �وضعيات �وبناء �مماثلة �بأنشطة �السابقة �األنشطة �متابعة �من �االستفادة يمكن
 :أخرى�على�نفس�منوال�المثال�المذكور�آنفا�

وما�"�تنظيم�عيد�ميالد�طفل"كأن�تخبر�المربية�األطفال�بالموضوع�الموالي�كموضوع� -
�الحلوى�يتطلبه�من�مظاهر�الفرح�كالموسيقى� �ترك�الحرية�...والرقص�وإعداد �أو ،

�تكثيف�التوجيه�والتقييد� �وعدم لألطفال�في�اختيار�الموضوع�ومنحهم�فرص�المبادرة
 .�أثناء�أداء�النشاط

��
���:وضعية�تعلمية�وفق�استراتيجية�المشروع

��تحضير�مشاريع�األنشطة
��

� �تسمح �كونها �في �التحضيرية �التربية �في �األنشطة �مشاريع �أهمية �بصياغة�تبدو للمربية
األهداف�والتنبؤ�بإنتاجات�األطفال�التي�تكون�قابلة�للمالحظة�والتقويم�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�
�معنى� �وتعطيها �بالمنهاج �التعلمات�الخاصة �من �الكثير �تحقيق �من �تمكن �المشاريع فإن� أخرى،

إنجازهم�وأعمالهم،�وداللة،�كما�تدفع�األطفال�إلى�الممارسة�الفعلية�والنشاط�وتحفزهم�على�إنهاء�
�بين�المربية�والطفل �المشاريع�تؤدي�إلى�بناء�وخلق�عالقات�جديدة فهي�تنصب�.�مع�العلم�أن

�النشاط�يجعل�من�التقويم� �العمل�بمشاريع إلى�أن� �تجدر�اإلشارة �كما �وتعاونية، روابط�عاطفية
�ب �الخاصة �الكفاءات �إغفال �عدم �المربية �من �يستوجب �ما �هذا �صحية �عملية األنشطة�الفردي

�األنشطة� �بمختلف �المتعلقة �للتعليمات �محكما �تنظيما �تستوجب �والتي �للتقويم �القابلة الفردية
�يمكن�أن�يتضمنه�مشروعا�من� �يلي�مثاال�لما المتداخلة�الخبرات�المتضمنة�في�المشروع�وفيما

��.أنشطة�وكفاءات�األنشطة
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ع�المشروع�هذا�من�عند�العمل�بالمشروع�من�الضروري�اختيار�إشكالية�تتماشى�وموضو
�األطفال��� �واهتمامات �ورغبات �وميول �اإلنجاز �وضعية �خصوصيات �ثانية �جهة �ومن جهة،

��.وطبيعة�البيئة�المحلية�واإلمكانيات�المتوفّرة�إلنجاز�المشروع�ويمكن�إقتراح�عناوين�مشاريع
��
��

���:بطاقة�فنية�لوضعية�تعلمية�وفق�المشروع
��

��.�مصنع،�متحف،�إدارة�محلية،�مسرح�مزرعة،�حديقة�حيوانات،-��:زيارة�مكان
���...�تنظيم�حفل،�معرض�-
��.�إحياء�مناسبات�دينية،�وطنية-
��.�إنجاز�أشياء�فنية،�تكنولوجية-

��

��:مشروع�زيارة�مزرعة�يحقق�كفاءات�مستعرضة�من�خالل�مختلف�األنشطة�
��

���:أنشطة�لغوية
��.مثال�تعيين�على�خريطة�المسار�المتبع�للوصول�إلى�المزرعة:�قراءة�

��.قراءة�اسم�المزرعة
��.كتابة�إشعار�بالزيارة

��.إنجاز�قصة
��

�والزمن،��:نشاط�الرياضيات �التوجيه �تسمية�عدد�من�مراحل�الزيارة، �والفضاء، �التوجيه
��.تحديد�المدة�التي�استغرقها�السفر

��

���:أنشطة�التربية�العلمية�والتكنولوجية
��.�تصنيف�الحيوانات�حسب�نمط�حياتهم-
��.نات�االعتناء�بالحيوا-
��.�غرس�ومتابعة�نمو�نبتة،�زهرة-
��.�اإلعتناء�باألشجار-

��

���:أنشطة�التربية�الفنية
��.�إنجاز�جماعي�لمجسم�المزرعة-
��.�رسم�أنواع�من�الخضر�والفواكه-
��.�تشكيل�حيوانات�بالعجين-
��.�إنجاز�كتاب�مزين�بصور�لحيوانات-
��

���:المسرح
��.�إنجاز�مسرحية�لتمثيل�أدوار�الشخصيات-
��.لف�عناصر�البيئة�بهدف�تحقيق�تربية�بيئية�تمثل�مخت-
��

���:التربية�البدنية
��.�إبراز�أهمية�الجهد�الجسمي�والعضلي�للحفاظ�على�الصحة-
��.�أهمية�اللّعب�في�الهواء�الطلق-
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��.�ممارسة�ألعاب�رياضية�تقليدية-
��

���:المدنية�واإلسالمية:�أنشطة�التربية�االجتماعية�
��.��احترام�الجهد-
��
��
��.ن�احترام�المه-
��.�التعرف�على�الحياة�في�البادية-
��.�التعرف�على�مهنة�المزارع�والخدمات�التي�يقدمها�لنا-
��.،�إحذر�مرور�الحيوانات)حذار�من�حرق�الغابات(�قراءة�إشارات�المرور�-
��.�الرفق�بالحيوانات-
��.�قيمة�العمل-
��

���:نشاط�التربية�الموسيقية
�ال- �حيوانات �أصوات �مختلف �توظف �أغنية ��إنجاز �مزرعة �البقرة،�: الديك،

��…الخروف،�الكلب،�البطة،�الدجاجة،�الحمار،�الحصان�
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تعد�البطاقة�الفنية�لوضعية�تعلمية�وفق�المشروع،�ويمكن�االستعانة�بالمخطط�السابق�لبناء�
��.وضعية�تعلمية�إلنجاز�بطاقات�فنية�أخرى

���
��

��معرفة�المحيط

�زيارة�موقع�أو�مؤسسة
.محلية�مميزة �

�������ا������ا	

��.�جمع�قصص-
��.�مراجع�عن�الحدث-

��رياضيات

.�تحديد�الوقت- �
.�انتظار�الزوار-  
�تنظيم�األشغال�الجارية�في�-

��.اليوم�أي�إعداد�رزنامة
��...�ترقيم�المشتريات�وغيرها�-

��تعبير�كتابي
��

��.�دعوات-
��.�رسائل�إعالمية�للوالدين-

��نشاطات�إبداعية

��
��.�قراءة�آيات�قرآنية-
��.�مسرحيات-
��.�موسيقى�وأناشيد-
��.��أدعية-

��نشاطات�يدوية

��
��.�تجميل�قاعة�االستقبال-
��.�تجميل�الدعوات-
��.�إعداد�الهدايا-
��.�تحضير�ألبسة�مسرحية-
��.جبات�تحضير�الو-

��

��تحضير�حفل

��
��.�المولد�النبوي�الشريف-
��.�نهاية�السنة�الدراسية-�
��.�عيد�ميالد-�
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��
��

���@?<#ت�����$���	�>:�#ت��:/5���$
��

��األسلوب�البسيط
��

��ينجز�مزهرية
��إتمام�المزهرية�ونوعها

��الكفاءة
��األطفال

��
+�����
���-��
������

��

��-�-�-�-�-��
���-�-�-�-�-��
	��-�-�-�-�-���������������������������
��

��)المركب(األسلوب�المعقّد�
��

�� �� ��ينجز�مزهرية �� ��������الكفاءة��
��هارشكل�األز ��عدد�األزهار ��جسم�اإلناء ��قاعدة�اإلناء ��األطفال
-��
��
-��
+��

+��
��
+��
-��

-��
+��
��
-��

+��
-��
+��

��


............���
�............���
	............���
�............���
��

��.�غير�مكتسب)ـ�(��في�طر�يق�االكتساب�(����)�مكتسب��)+��(�:فتاح�الرمز�م
�على�مدى�اكتساب�-�:�مالحظة ��للحكم �الكفاءةللماألطفال �تقدير�ؤشرات�أو �معيار �يحدد

��.����أو���مسبقا�كأن�تكون�نية�النجاح�
 :�قد�تقوم�شبكات�التقويم�أكثر�من�نشاط�واحد�مثل�الجدول�التالي�-�

��
���
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��
���1:نموذج�رقم�

��.اللّغة�العربية:�المجال�
��.تعبير�شفوي:�النشاط�
��

��.�والسرديةة�والوصفييتفاعل�ويتواصل�في�الوضعيات�الحوارية:�الكفاءة�النهائية�
��.�يتحاور�ويتواصل�مع�األقران�والغير:الكفاءة�المرحلية�
���.........................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 1 .�يطرح�ويجيب�على�األسئلة   
��.�يستمع�لقصة�ويتفاعل�معها    2 
��.يأخذ�الكلمة�دون�حرج    3 
��.�يتحاور�مع�األقران�والغير    4 
��.يوجه�االنتباه�للمخاطب    5 
��.يبدي�رأيا    6 
��.�يصغي�للغير    7 
��.يعبر�عن�نفسه    8 
��.اته�الخاصةريعبر�بطالقة�لفظية�عن�خب    9 
��.�يتابع�الحوار�مع�األقران    10 
   -�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�� 11 

��
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��
���2:نموذج�رقم�

��.اللّغة�العربية:�المجال�
��.تعبير�شفوي:�النشاط�
��

��.�يتواصل�في�مختلف�الوضعيات:الكفاءة�
���.........................................:�اسم�ولقب�الطفل

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 .��يتكلم   
 .�هايات�الكلمات�يستعمل�ن   
 .��يستعمل�كلمات�الرضع   
 .��يستعمل�الحركة   
 .��يعاني�من�صعوبات�في�النطق   
��:�يتواصل��مع�   

��.�األطفال-
��.��المربية-
 .��الراشدين-

��:�يستعمل�مفردات�   
��.��الرضيع-
��.�عامية-
��.�دقيقة-
 .�ثرية-

��أنا�:��يستعمل�الـ�   
��.�كلمة�الجملة-
��.ة�جملة�بسيط-
��.�جملة�معقدة-
��.�استفهام-
 .�نفي-

 .�ذكرى��يسرد   
 .��يتخيل�حكاية   
 .�يعيد�تشكيل�حكاية�وفقا�لسلسلة�من�الصور   
 .��يكمل�قصة   
 .��يتخيل�نهاية�لقصة   
 .��يتعرف�على�لقبه�واسمه   
 .��يتعرف�على�كلمات   
 .��يتعرف�على�أصوات   

��
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��
���3:نموذج�رقم�

��.اللّغة�العربية:�ل�المجا
��.تخطيط�وكتابة:�النشاط�
��

��.�يتحكّم�في�مبادئ�الكتابة:الكفاءة�
���.........................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 .��يستقيم�عند�الجلوس   
 .�يمسك�األداة�بطريقة�جيدة   
 .�يحب�الرسم   
 .�التدرج�من�اليمين�إلى�اليسار   
��:�مفهوم�   

��.�أعلى-
��.�أسفل-
��.�فوق-
 .�تحت-

��:�مفهوم�االتجاه�   
��.�عمودي-
��.�أفقي-
 .�مائل-

��:�مفهوم�التتابع�الفضائي�   
��.�قبل-
 .�بعد-

��:�يكتب�اسمه�ولقبه�   
��.�باالعتماد�على�نموذج-
 .�دون�االعتماد�على�نموذج-

���يكتب�بوضوح   
� 
��
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��
���4:نموذج�رقم�

��.األنشطة�العلمية:�المجال�
��.�رياضيات:�النشاط�

��

��.��ينهي�مشروعا�بتوظيف�معارف�رياضية�واستراتيجية�حّل�المشكالت:الكفاءة�النهائية�
��.���يحّل�مشكالت�تتعلق�بالفضاء:الكفاءة�المرحلية�
��.........�................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
غير�
 مكتسب

 مؤشرات�التقويم مكتسب االكتسابطريق��في

 1 .يعين�اتجاها   
��.يعين�شيئا    2 
��.يترجم�رموزا    3 
��.�ينقل�شيئا�حسب�مسلك�ما    4 
��.يهيكل�الفضاء    5 
��.�ينظم�الفضاء    6 

��
��

���5:نموذج�رقم�
��.األنشطة�العلمية:�المجال�
��.�العلمية�والتكنولوجيةالتربية:�النشاط�
��

��.��ينجز�مشروعا�بتوظيف�معارفه�البيولوجية�والفيزيائية�والتكنولوجية:الكفاءة�النهائية�
��.��يكتشف�جسمه:الكفاءة�المرحلية�
���..........................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 تسبمك االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 1 .يتعرف�على�جسمه   
��.يحافظ�على�سالمة�جسمه    2 
��.�يعبر�عن�المتطلبات�البيولوجية    3 

��
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��
���6:نموذج�رقم�

��.األنشطة�االجتماعية:�المجال�
��.تربية�ٍإسالمية�ومدنية:�النشاط�
��

��.�يتعايش�ويندمج�مع�مختلف�الفضاءات�االجتماعية:الكفاءة�النهائية�
��.يمارس�القواعد�األولية�للحياة�المدنية�:الكفاءة�المرحلية�
���.........................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 1 .�يبدأ�عمال�وينهيه   

��).النباتي،�الحيواني،�الفيزيائي(يكتشف�المحيط�الطبيعي�    2 
��.�ى�السلوكات�ذات�الطابع�المدنييتعرف�عل    3 
��.�يتعرف�على�قواعد�النظافة    4 
��.يتعرف�على�القواعد�األمنية    5 
��.يطبق�القواعد�األمنية    6 
��.يطبق�قواعد�النظافة    7��

��
��
��

���7:نموذج�رقم�
��.األنشطة�الفنية:�المجال�
��.المسرح�والتمثيل:�النشاط�
��

��.خرين�بتمثيل�وضعيات�مسرحية�ودرامية�يتواصل�مع�اآل:الكفاءة�النهائية�
��.�يؤدي�أدوارا�متنوعة:الكفاءة�المرحلية�
���.........................................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 1 .يصغي�لنص�التمثيل   
��.يردد�نصا�مسموعا    2 
��.��النص�المسرحي�أو�التمثيلييتفاعل�مع    3 
��.يتفاعل�مع�الدور�المَؤدى    4 
��.ينوع�في�تمثيل�أدوار    5 

��
��
��
��
��
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��
���8:نموذج�رقم�

��.األنشطة�الفنية:�المجال�
��.تربية�تشكيلية:�النشاط�
��

��.�تشكيلية�في�إنتاجات�يوظف�إمكاناته�اإلبداعية:الكفاءة�النهائية�
��.........................�................:اسم�ولقب�الطفل�

��

 مدى�تحققها
 مكتسب االكتسابطريق��في غير�مكتسب

 مؤشرات�التقويم

 .�يسمي�األلوان�عند�عرضها   
 .يعبر�عن�تفضيله�لأللوان   
 .يعرف�األشكال�المسطحة   
 .�يجسد�األشكال   
 .�يعرف�األدوات   
 .يميز�بين�المواد   
 .�األدواتيتحكم�في�استعمال�   

 
��
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��
A B���
��

��
���:نماذج�ألغاني�وأناشيد�تربوية�الممكن�استغاللها�في�التربية�التحضيرية

��
��"األم�واألب������"

��ماما�وبابا�إحبوني
��علموني�وربوني

��يا�رب�تخلي�الماما
��والبابا�نور�عيوني

��يا�رب�يا�رب
��يا�رب�احفظهم�يا�رب�
��مشيهم�على�أحلى�درب

��يا�رب�يا�رب
��األطفالمن�أغاني�رياض�

��
�������������ماما

��ماما�ماما�يا�انغاما
��تمأل�قلبي�بسنا�الحب

��أنت�نشيدي�عيدك�عيدي
��بسمة�ماما�سر�وجودي
��ماما�توقظني�في�الفجر

��يدها�الحلوة�تمسح�شعري
��أهوى�ماما�أفدي�ماما

��من�أغاني�رياض�األطفال

��
����عندي�خروف�أبيض

��اتبعه�فيركض
��اربطه�في�الحبل

��في�البيت�أو�في�الحقل
��جلب�الحشيشأ

��إليه�كي�يعيش
��فواجب�اإلنسان�
��الرفق�بالحيوان

��من�كتاب�األناشيد�العراقي

��
��
��
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��
��)على�وزن�دق�الجرس(ساعي�البريد�

��يا�ساعي�البريد ��يا�ساعي�البريد
��تاعاال ��تاعاال

��محفوظة�في�ظرف ��عندي�رسالة
��تاعاال ��تاعاال

��وكتبت�العنوان ��ألصقت�الطوابع
��تاعاال ��تاعاال

�����������������������������������������������������������������
���بتصرفساهرة�نابلسيعن�

��
��
��

��تحية�لألم�واألب�في�العام�الجديد
 ...أمي� 

 طبت�بالعام�الجديد
������!�ر������أ�

��قبلة�العيد�السعيد ��فخذي�مني�وهاتي
�� ��...أمي�

��في�عامك�الجديد ��تحية�يا�والدي
��فيها�تهاني�العيد ���زهرةأهدي�إليك
��وحبي�الشديد ��تعرب�عن�تشكري

��
��
��

������������النجار
��أنا�النجار�عندي�منشار
��وبدكاني�غرا�ومسمار
��بعمل�كرسي�وخزائن
��لعب�وطاولة�وسراير

��واألخشاب�أشكال�وألوان
��شكرا�شكرا�يا�نجار

���بتصرفساهرة�نابلسيعن�

��
��
��
��
��
��
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��
��������األعداد�الحسابية

��هو�ربي:�واحد� -1
 اماما�وباب:�اثنين� -2
 هم�اخواتي:�ثالثة� -3
 هم�أصحابي:�أربعة� -4
 .أصابع�يدي:�خمسة� -5
 .أفيق�من�نومي:�ست� -6
 .آخذ�فطوري:�سبعة� -7
 .أروح�إلى�مدرستي:�ثمانية� -8
 .اكتب�درسي:�تسعة� -9
��

��بمناسبة�عيد�الشجرة
��تجني�الثمرة ��أزرع�شجرة
��بل�قلمها ��ال�تقطعها
��هي�تحميك ��هي�تعطيك
��تحيا�الشجرة ��فانشد�دوما

 ا�الشجرةتحيا�تحيا�تحي
��وقت�الزرع ��أزرع�أزرع
��كّل�القطع ��وامنع�وامنع
��هي�للكسب ��هي�للنفع�
��تحيا�الشجرة ��فانشد�دوما�

 تحيا�تحيا�تحيا�الشجرة
��دوما�خضرة ��ابق�الشجرة
��من�يضرها ��كافح�وامنع
��عيد�الشجرة ��عيد�عيد
��تحيا�الشجرة ��وانشد�دوما

 تحيا�تحيا�تحيا�الشجرة
��

��عيد�الشجرة
��تعطينا�ثمرة ��ما�أغلى�الشجرة
��وتزين�الوادي ��تخضر�بالدي�
��ثمرتها�عذوبة ��فيها�رطوبة
��وأيدي�تحميها ��ربي�يرويها

 ما�أغلى�الشجرة
��عن�ساهرة�نابلسي�بتصرف

��
��
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��
��أمي�أمي

��ما�أجمل�األسماء ��تسالني�أمي
��ثالثة�دوما ��أقول�يا�أماه

��جنبا�إلى�جنبي ��تنبض�في�قلبي
��ثم�بالدي ��األول�اسم�اهللا
��أحالهاهللا�ما� ��واسمك�يا�أماه

��اهللا�ما�أحاله ��اهللا�ما�أحاله
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��
��

��ا	$�-/�#ت
��
��

ق�باألهداف�والمواقف�المكتسبة�واالتجاه�يمكن�أن�هو�حالة�عقلية�أو�وجدانية�للفرد�تتعلّ�:�اتجاه
��.طريق�التربيةا�اكتسابه�أو�تعلمه�يكون�عن��أم،أو�يتالشى�تدريجيا يتغير�أو�يبقى�على�حاله

��

�هي��:�جيةياسترات �أو �معينة �غاية �لبلوغ �خبرته �من �انطالقا �لنفسه �المتعلم �يرسمها �خطة هي
��.نجاز�نشاط�وتحقيق�هدفإ�سيرورةلليها�انطالقا�إالكيفية�التي�يعمد�

��

�تمثل��:�ستيعابا �هو �أوسع �وبمعنى �الذاتية �الخبرة �في �الخارجي �العالم �معطيات �دمج هو
��.االمعلومات�واستعماله

��

��.�نتيجةىلإعملية�فكرية�تتمثل�في�تسلسل�منطقي�لعالقات�تؤدي��:�استدالل
��

��.هو�التمكن�من�إيجاد�مكانة�وإقامة�عالقات�مرضية�في�الوسط�:�اندماج
��

�مطروح��:إبداع �لمشكل �جديدة �حلول �إيجاد �على �القدرة �جديدة�.هو �تتطلب�نظرة �القدرة �هذه
بداع�من�خالل�السلوك�ويشمل�السلوك�اإلبداعي�من��ويتجلى�اإل.للموقف�وتجاوز�النظرة�الجامدة

��.�والتخطيط،�التأليف،�االستنباط،�التصميم،بين�ما�يشمل�االختراع
��

هو�وثيقة�تعرض�مجموعة�من�المعارف�المنظمة�والمرتبة�تتعلق�بمادة�أو�نشاط�معين��:�برنامج
ة�معينةلمد.��

��

��.هو�تغير�في�السلوك�مكتسب�بالممارسة�:�تعلم
��

��.هو�القدرة�على�تجميع�األشياء�التي�لها�نفس�الخصائص�:�تصنيف
��

�اآل�هو�:�ترتيب �بعد �الواحد �األشياء �على�وضع �على�الحجمالقدرة �بناء �،�الطعم،�الملمس،خر
��.�في�نظام�تصاعدي�أو�تنازلي،�الصوت،وناللّ

��

�األ�:�تفاعل �على �يساعد �متبادل �وحدوث�تأثير �عالقة �وقيام �بالغير �االحتكاك ��والعطاءخذهو
��.فمزيد�من�التكيالشة�ويلمعاويمكن�من�إثراء�التجربة�

��

لتخي�:�ر�شيء�في�العقل�أو�هو�القدرة�على�إعادة�تنظيم�المعلومات�الناتجة�هو�القدرة�على�تصو
وإعطاءها�عالقات�جديدة�بحيث�تكون�خبرة�عقلية�حاضرة�والتخيل�هو��عن�الخبرات�الماضية

��.بداعإل�اىلإالسبيل�
��

ر�شخصيته�وعلى�تطوع�الوسائل�التي�يوفرها�الراشدون�لمساعدة�الطفل�على�هي�مجمو�:�تربية
��.ةمن�السلوك�والقيم�التي�يعتبرها�الوسط�الذي�سيعيش�فيه�ضروري�ونماذج�اكتساب�القدرات

��
��
��
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��
��
��

� ��إدراك�إجمالي�وغامض�لعناصر�مختلفة:تلفيقية �األخير�ال�. �هذا الطفل�إلى�أن� ويشير�عند
��.وال�يستطيع�التفرديميز�نفسه�عن�المحيط�

��

استعداد�فكري�لدى�الطفل�يجعله�غير�قادر�على�أن�يضع�نفسه�مكان�غيره��:تمركز�حول�الذات�
�الطفل�كّل �يرد �ومن�خالله�أناى�إل�شيءوبه �أنّ ه �وأنيعتقد �محور�العالم �في�محيطه��كّله �ما

��.موجود�لخدمته
��

�الكالم�أو�الكتابة�أو�الحركة�ث�أيدهو�عملية�إظهار�األفكار�أو�المشاعر�بواسطة�التح:�تواصل�
�التواصل�هو�الوسيلة�التي�بواسطتها�يتمكن�،ومن�الناحية�النفسية.�أو�اإلماءات�قصد�إفهام�الغير

��.الفرد�من�تجنب�العزلة�بين�األفراد�الذين�يحطون�به
��

اليمنى�ستخدام�ا�ف.حدى�اليدين�في�نشاط�ما�وباألخص�في�الكتابةإعملية�تتعلق�باستخدام��:جنبية�
�التربيةأحدأو�اليسرى�يعود�إلى�تغليب� عادة�في��.�فصي�الدماغ�على�اآلخر�والجنبية�تعززها

ا�في�حدود�الثامنة��أم،ز�يمناه�عن�يسراهيلى�تم�عحدود�السادسة�من�العمر�يكون�الطفل�قادرا
��.خر�يقابلهآفهو�قادر�على�تميز�يمنى�من�يسرى�شخص�

��

�حب�االستطالع�:�فضول �ل.هو �نزعة �على��أي �المعارف�للحصول �المعلومات�أو لبحث�عن
�أوسع�وأشمل�وأعمق �جزئيا�معرفة �الطفل�خصوصا�،لموضوع�أو�حادث�معلوم �ويتجلى�عند

��.بكثرة�طرح�األسئلة
��

�من�:�قدرة �مجموعة �أو �سلوك �إظهار �أو �بفعل �القيام �من �التمكن تتناسب�مع��السلوكات�هي
��.وضعية�ما

��

ن�وهى�معي�نشاطوي�وأمجال�مفاهمى��ة�قدرات�فيعد��أودة�تشغل�قدرة�هي�معرفة�محد:�كفاءة
��.نشاط�أو�وظيفة�أو�لدور�الةوالفع�الالئقة�تسمح�بالممارسة

��

�كفاء �تكو�يكفاءة��هي:�مستعرضةة �في �عدشترك �أو �نشاط �في�ينها �توظف �كما �نشاطات ة
��.تعلم�كثيرة�وضعيات�متعلقة�بمجاالت

��

لمنطوقة�واالحتفاظ�بها�ألجل�ضمان�استمرار�فكر�غة�ابيت�اللّث�تىلإجراء�يهدف�إ�هي�:�كتابة
��.اإلنسان�وثقافته

��

��.د�نتيجة�فعل�النمو�أو�التعلم�أو�كالهما�معا�هو�جملة�مواصفات�الشخص�في�وقت�محد:ملمح�
��

�المو:�ملمح�الدخول �تكوينية�صفات�التي�يتميا�هو�جملة �قبل�الشروع�في�عملية �المتعلم �بها ز
��.جديدة
��

ة�التعلم�أي�لز�بها�المتعلم�بعد�االنتهاء�من�مرحملة�المواصفات�التي�يتمي�هو�ج:�ملمح�الخروج
استكمال�مسار�تكويني�محدحد� �على�أن�نكون�قد �المسار�لمعرفة�د �ملمح�الدخول�في�بداية دنا

رات�الحاصلةالتغي.��
��



تطبيقي�لمنهاج�التربية�التحضيريةالدليل�ال  

 86  التربية�التحضيرية

��
��
��

د�كتساب�حسب�مستوى�محدالة�على�حدوث�فعل�التعلم�واال�هو�العالمة�أو�النتيجة�الد:�مؤشر
��.�تحقق�الكفاءة�من�فعل�التعلمىمسبقا�ومن�خالله�يمكن�الحكم�على�مد

��

سات�التربوية�وهو�مجموعة�من��هو�وثيقة�مرجعية�رسمية�وطنية�بالنسبة�لجميع�المؤس:منهاج�
�المخططة �و�العمليات �والمساعي �والمضامين �األهداف �تحديد �أجل �التعلمامن �ستراتيجيات

��.دة�وكذا�الوسائل�المعتم،وتقويمها
��

ر�على�المتعلم�أداؤه�في�أقل�ما�يمكن��هي�الوصول�بالعمل�إلى�درجة�من�اإلتقان�يتيس:مهارة�
��.من�الوقت�وبأقل�ما�يمكن�من�الجهد�وتالفي�األخطاء

��

� �المعرفة �وراء �ميتامعرفة(ما :� �نفسه�) �فرد �طرف �من �عمل �خطة �إعداد �على �القدرة هي
�الخطة �بنفسه�من�تقدم�في�هذه �أحرزه �ال�.ومالحظة�ما �يدرك�ما �يعرف�كما �أي�أن�يدرك�ما

��.يعرف
��

أطعمة�أو�حلويات�(هو�الشخص�الذي�يقوم�بإحضار�وتقديم�ما�يتناول�الضيوف�في�حفل�:�نادل�
��.)أو�مشروبات

��

د،�بعبارة�حدمهو�مجموعة�من�األفعال�يقوم�بها�المتعلم�في�وضعية�تعلمية�لتحقيق�تعلم�:�نشاط�
��.لمنهاج�لتحقيق�كفاءة�مقصودة�هو�وضعية�إشكالية�يقدمها�ا،أخرى
��

رات�التي�يشهدها�الكائن�البشري�في�البناء�والشكل�هو�سلسلة�متتابعة�ومتماسكة�من�التغي:�نمو�
�تكوينه�إلى�غاية�نضجه �منذ �أخرى. �على��هو�سلسلة�متتابعة�من�التغي،بعبارة رات�التي�تطرأ

ائن�البشري�والتي�تستهدف�اكتمال�جميع�الجوانب�الجسمية�والعقلية�والوجدانية�واالجتماعية�للك
��.النضج
��

�من�أهداف�أو�حاجات�أو�مشكالت�أو�هي�ا�وضعية�مخطط�لها�انطالق�هي�كّل:�وضعية�تعلمية
�اإلنجاز�يمكنه�من�.اإلشكالية�المقترحة�وإنجازها�من�طرف�المتعلم إلى��ج�والوصولتدرال�هذا

��.التحكم�في�الكفاءة
 
��


