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 ستهل  م

 األّول املحترم رّبيةم
ّ
 ،  ةالصف

 األّول، نضع  
ّ
كخطوة جديدة من خطوات عديدة؛ نسعى من خاللها إلى تعزيز تالميذنا في الصف

تي قمنا بمالءمتها من العبرّية إلى العربّية والتي تصّب جّل اهتمامها  يبين 
ّ
ديك هذه الكّراسة ال

 وتركيزها على تهيئة املد
ّ
والذين   األّول الجدد في املدرسة االبتدائّية،  رسة الستيعاب تالميذ الصف

 األّول كبداية ملسيرة   هم
ّ
بحاجة ماّسة إلى تجهيز مسبق وعمل دؤوب لتأقلم ناجع في الصف

مة، ونحن نحرص تعليمّية طويلة األمد، -تربوّية
ّ
أن   باملقابل على تقودينها أنِت كمرّبية ومعل

ل صفحات هذه الكّراسة لتكون قيادتك  من خالمعلومات وآلّيات عمل نرافقك ونزّودك ب 

ا ، كّل ذلك من خالل اإليمان  لتالميذك الصغار مؤّهلة ومعتمدة على أسس وركائز مثبتة علميًّ

بأّن على املدرسة أن تتهّيأ بصورة صحيحة وناجعة الستيعاب األطفال الجدد القادمين من رياض  

 
ّ
 . خطواتهم األولى بنجاح وتوفيق  ااملناسبة ليخطو التعليمّية  ر لهم البيئةاألطفال وتوف

للطفل، وتتوّسع بموضوع تنظيم البيئة   جوانب تطّورّيةتتطرق الكّراسة التي بين يديك إلى 

ين للتوّسع بهما،  التعليمّية وتنظيم الوقت والتواصل مع األهل، وقد تّم اعتماد موضوعين جوهريّ 

ات. يأتي التركيز على اللغة العربّية كونها اللغة األم، فإكسابهم للغتهم  هما اللغة العربّية والرياضيّ 

ا من الحياة اليومّية التي  األم لضمان استيعابهم بقّية املواضيع. أّما الرياضّيات فكونه جزًءا هامًّ

ا ومن خالل مفاهيمه يتّم تعميق عملّية الفهم الكّمي وتنظيم العالقات   تتطلّب تفكيًرا رياضيًّ

 إلجراءات. او 

نا أمل أن تسهم هذه الكّراسة في دفع مسيرتك املهنّية مع تالميذك قُدًما. 
ّ
 كل

 باحترام،

 طاقم التفتيش واإلرشاد القطرّي في قسم التعليم االبتدائّي 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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مةم  قد 

 األّول املحترمات،
ّ
مات الصف

ّ
 معل

 األّول مرحلة يكثر الحديث عنها بانفعال، ونعتبرها ك ال شّك 
ّ
أّنها قفزة من درجة إلى أخرى، نرى من أّن الصف

في حياة الطفل، وأنتّن تتواجدن هناك، في هذه املرحلة الحاسمة، في هذا الدور املهّم خاللها تغييرات جوهرّية 

ا بالنسبة للطفل. ليس هناك دور يضاهيه في الجهاز التعليم  ّي برّمته.جدًّ

" ونماذج لليسّرنا أن نضع بين أيديكّن هذه الكّراسة، تجدن ف  
ً

 األّول أّوال
ّ
 تطبيق.يها مبادئ ملسيرة "الصف

ا هي االنطباع األّولّي للطفل عن جهاز التعليم. وألّنها كذلك، من املهّم أن   األّول عمليًّ
ّ
م في الصف

ّ
تجربة التعل

 ا وتسهم في تطّوره في جميع الجوانب. تكون إيجابّية وتتيح تأقلًما ناجعً 

 
ً

 األّول أّوال
ّ
تي يقّدمها قسم المسيرة "الصف

ّ
تعليم االبتدائّي أعّدت لتسهيل مرحلة االنتقال من رياض " ال

األطفال إلى املدرسة، على األطفال واألهل على حّد سواء. وفي صلب هذه املسيرة ينبثق اإليمان أّن: املدرسة 

 عاب األطفال، وليس على الطفل أن يالئم نفسه لها.يجب أن تتهّيأ الستي

  
ّ
": األّول أوّ أهداف "الصف

ً
 ال

 نظرة شمولّية على األطفال .1

  مراعاة االحتياجات التطّورّية الخاّصة لجيل األطفال .2

 تواصل تربوّي من رياض األطفال إلى املدرسة .3

ا ومواقف إيجابّية لدى  .4
ً
مّية ذات معًنى تتيح إدراك

ّ
م تجربة تعل

ّ
 األطفال تجاه التعل

م األطفال  ز على ما هو متداول اليوم في أبحاث حول سيرو إّن املعلومات الواردة في هذه الكّراسة ترتك
ّ
رات تعل

 .وعملّيات تطّورهم

 الرائدات لهذه الخطوة.  قسم التعليم االبتدائّي يرى أهّمّية قصوى لهذه الخطوة، وأنتّن 

 إيتي ساس ي 

 التعليم االبتدائّي مديرة قسم 

 جيال كرول                                                                        دوريت لحياني              

 مسؤولة عن املهارات األساسّية                                    مسؤولة عن الطبقة الدنيا واإلدارة املدرسّية       

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ر جوانب ت. 1 ة للطفلطو  ة وبيشخصي  ة شخصي    ي 

  رّبياتستقبل املتفي بداية العام الدراس ّي 
ً

بينهم اختالفات وفروقات فردّية في مستوى نضجهم  يكون أطفاال

 األّول: في الجوانب العاطفّية واالجتماعّية وفي الجوانب األكاديمّية 
ّ
مّية. من املهّم -واستعدادهم للصف

ّ
التعل

 تتطّور لدى كّل طفل مجاال 
ً
ا كبيًرا بوتيرة تطّور األطفال الصغار: عادة

ً
ر أّن هناك فرق

ّ
ة ة بوتير ت مختلفأن نتذك

مختلفة. هذا االختالف هو طبيعّي وال يشير بالضرورة إلى صعوبة ما. ُينظر إلى عملّية التطّور كعملّية فّعالة 

وديناميكّية خالل مسيرة الحياة. يّتجه الطفل نحو أداء أكثر تعقيًدا عندما تنتظم من جديد العملّيات الذهنّية 

كّل مرحلة من التطّور. ترتبط وتيرة االنتظام واالنتقال من ّية في الجتماعا -الحركّية والعاطفّية -والحّسّية

مرحلة إلى مرحلة إلى حّد كبير بعملّية نضوج نفس ّي وتطورّي ناجمة عن تفاعل بين ممّيزات الطفل وبيئته 

م إّن معظوّية، فاألسرّية، التربوّية والثقافّية. وُتظهر األبحاث أّن في حالة عدم وجود حرمان مبكر أو إصابة عض

ب على الصعوبات املبكرة وأّن العالقة الجّيدة مع البالغين والبرامج التعليمّية 
ّ
األطفال قادرون على التغل

 برّمتها.املدروسة جّيًدا لها تأثير كبير وهاّم على العملّية التطّورّية 

 لتأقلم مع املدرسة ا ✓

ب تجنّقل األطفال بين أطتي  ،مهر خالل عملّية نمّو األطفال وتطوّ 
ّ
ربة االنتقال تأقلًما مع التغيير. ر مختلفة. تتطل

ا 
ً
ذي كان مألوف

ّ
 البستان ال

ّ
ا، فقد انفصل الطفل عن صف

ً
يعتبر االنتقال بداية جديدة، ولكن أيًضا يعتبر فراق

م ضمن إطار جديد غير مألوف. مع ا
ّ
، النتقال إلى املدرسةوآمًنا بالنسبة له، واليوم هو على وشك البدء في التعل

مّية ومهارات عاطفّية واجتماعّية والتأقلم مع بيئة يتعّين على الطفل 
ّ
أن يكتسب مهارات جديدة: مهارات تعل

بات رسمّية أكبر وأكثر جّدّية، تقييم 
ّ
مختلفة عن تلك التي كان يعرفها، فمبنى املدرسة اآلن أكبر، مع متطل

الفترة من شأنها أن تثير ن الشخصّيات... هذه تعامل مع عدد أكبر متحصيالت وجدول يومّي مغاير تماًما، و 

عات بأن يندمج الطفل في اإلطار 
ّ
مشاعر مختلفة لكّل من له عالقة باألمر: الطفل ووالديه وبيئته. هناك توق

م ويتطّور ويشعر بمشاعر القدرة والنجاح واالنتماء وتحقيق الذات
ّ
جنًبا إلى جنب مع  ،الجديد، ويتعل

  
  

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ثار أسئلال
ُ
عات. ت

ّ
عات، ويمكن أن تسّبب حالة  ة حول نجاح عملّية اتوق

ّ
عدم اليقين،  من  النتقال وتحقيق التوق

ر والضغط.
ّ
 الشعور بعدم األمان والتوت

م والطاقم في املدرسة على دراية باالختالفات الشخصّية في عملّية التأقلم، ويسعون 
ّ
من املهّم أن يكون املعل

تعزيز شعور الطفل بقدرته الذاتّية وثقته التأقلم للجهاز مع  ويساعدون في عملّية لتقليل عوامل الضغط،

رون من وجودهم في األماكن الضخمة أو من الضجيجبنفسه
ّ
 األطفال الذين يتوت

ً
من املهّم تهيئتهم  -، مثال

 ب على لذلك، والبحث معهم عّما يساعدهم في األماكن الضخمة الصاخبة والحرص
ّ
النسبة أن يكون الصف

حول  -يجب إرشاد األطفال الذين يستصعبون التواجد بالحّيز املكانّي  اًنا ومتعة وهدوًءا. كثر أماًنا ألهم مك

 
ّ
م كيفّية الوصول إلى أّي مكان في املدرسة كي يشعروا باألمان في هذا الحّيز. من شأن الجدول الزمنّي املنظ

 تسّهل عليهم. املتواصل أن تساعد األطفال و واالستعدادات للمعابر والتنّقل والتذكير 

باإلضافة إلى ذلك، ملواقف األهل ومشاعرهم تأثير كبير على تأقلم أطفالهم باملدرسة. أحياًنا يكون األهل 

م الرسمّية، ومن عملّيات 
ّ
متخّوفين، قلقين من الدخول إلى إطار كبير ومغاير عن املألوف، ومن عملّيات التعل

عة من طفلهم، وأحواالجتماعّي والتحّديات الجدالتأقلم العاطفّي 
ّ
ياًنا تكون "مواجهة" األهل يدة املتوق

رة من تجارب مبكرة أثناء طفولتهم أو من خالل تجربتهم السابقة مع طفل آخر. عالقة 
ّ
للمدرسة متأث

، واملدرسة، بما تحويه من معلومات وإرشاد وتعاون، بشكل تتابعّي ت
ّ
سهم في متواصلة بين مرّبية الصف

 الطفل.مان والتأقلم واملقدرة لدى ترسيخ شعور األمن واأل 

ر العاطفي  االجتماعي  ال ✓ م والتطو 
 
 تعل

إّن تأقلم الطفل ونجاحه في الحياة املدرسّية يشيران بالضرورة إلى صّحة نفسّية جّيدة في فترة البلوغ. هناك  

ل تصّوره االجتماعّية كع-اّتفاق في أدبّيات األبحاث حول أهّمّية عالقات الطفل األولى العاطفّية
ّ
امل يشك

ر هذه الذاتّي كإنسان وكتلميذ وتكون هذه العالقات بمثابة أساس ل
ّ
تفاعالته االجتماعّية املستقبلّية. تؤث

ملرّبية العالقات أيًضا على قدرات الطفل املعرفّية، وفرصه في تحقيق تحصيالت مدرسّية عالية في املدرسة، 

 دور هاّم في مرافقة األطفال وتنمّيته
ّ
 م في هذه املجاالت:الصف

ر العاطفي   يتكّون التطّور العاطفّي من عدد كبير من العوامل التي تبني الثقة والتصّور  -النضوج والتطو 

ق إلى 
ّ
الذاتّي للطفل. يشير املصطلح إلى التغييرات التي تحدث في قدرة الطفل على االنتقال من التبعّية/ التعل

تيارجوع إلى قائمة املحتو  
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ز األطفال  الرغبات، وتحّمل اإلحباطات والشعور باملقدرة ال الذاتّية، والتعبير عن مشاعره، وكبح
ّ
ذاتّية. يترك

والصغار بشكل أساس ّي بأنفسهم واحتياجاتهم، وعادة ما يميلون إلى اإلرضاء والتمّتع اآلنّي. مع تقّدم األطفال 

ا، "ينفتح األطفال على العالم" ن الطفل يتطّور االهتمام باآلخر وبامله -في العمر ونضوجهم عاطفيًّ
ّ
تي تمك

ّ
ّمة ال

العمل من أجل غاية مستقبلّية. إّن االنفتاح والفضول الكتساب املعرفة وفهم من كبح الرغبات اآلنّية و 

م. االهتمام باآلخر يسهم في تطوير تعاطف ومبادئ لحياة مشتركة في 
ّ
ها تسهم في التعل

ّ
الظواهر والعملّيات كل

ا. تطّور الطفل العاطفّي واالجتماعّي الذي يحدث تد املجتمع، وبالتالي هناك عالقة وثيقة بين  ريجيًّ

ة املطلوبة خالل مرحلة االنتقال إلى املدرسة:  للطاقم التربوي  دور مهم  في تطوير القدرات العاطفي 

ة • ه قادر. يطلب من التلميذ    -االستقاللي 
ّ
هي مقدرة الطفل على الرغبة في فعل أمور بنفسه ولوحده، واإليمان بأن

، وغالًبا دون تواجد شخص املدرسة االهتمام بممتلكاته وتنمية قدرته على في 
ّ
العمل بشكل مستقّل في الصف

رها والقيام بها. من املهّم أن  
ّ
ا ومسؤولّية، ويجب على الطفل تنظيم املهاّم وتذك

ً
م نشاط

ّ
بالغ. يتطلب التعل

مهم وقدرتهم على التصرّ 
ّ
 ف بشكل مستقّل.تساعد املرّبيات األطفال على تنظيم تعل

ل  • ن هذه القدرة الطفل من االستمرار في محاولة التعامل معه  -اإلحباطات والفشلالقدرة على تحم 
ّ
تمك

م
ّ
القراءة والكتابة والحساب إضافة  -عندما يواجه صعوبات ويعاني من خيبات أمل وإخفاقات. مهّمات التعل

املسار. إّن قدرة باط وخيبة األمل والفشل خالل هذا إلى االنخراط في نظام اجتماعّي جديد، تحتمل حتًما اإلح

ب على اإلحباط
ّ
هي قدرة  -ليس الغضب وعدم االستسالم، بل االستمرار في املحاولة واملمارسة  -الطفل في التغل

اإلحباط بسبب عدم الفشل/ ضرورّية الكتساب مهارات تأقلم ناجعة. يجد بعض األطفال صعوبة في تحّمل 

ا. من املهّم تشجيع الجهد املالنجاح وإن كان ن خاذ النجاحات الصغيرة باعتبارها كبيرة. سبيًّ  بذول واتّ

على التعامل مع الضغوطات، الغضب واملخاوف من إيجاد حلول للمشاكل  القدرة -القدرة على حل  املشاكل •

طلب مساعدة عند  التي تطرأ. من املهّم مساعدة األطفال في اكتساب أدوات لحّل املشاكل، من خالل التوّجه ل

 الضرورة، والتفاوض على رغباتهم واحتياجاتهم، والتوّصل إلى حّل وسط، وطلب التسامح إذا لزم األمر.

ن من رصد عالم الطفل الداخلّي. من املهّم  التعبير -القدرة على التعبير عن املشاعر •
ّ
عن مشاعر متنّوعة ُيمك

 للتعبير ع
ّ
لى مشاعرهم إن مشاعر متنّوعة وتدريبهم على التعّرف جًدا إتاحة الفرصة لألطفال داخل الصف

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ومشاعر أصدقائهم. يلتقي الطفل في املدرسة بأصدقاء بنفس جيله أو أكبر منه، وكذلك مع بالغين يشغلون  

ف وصالحّيات. من املهّم مساعدته على التعبير عن مشاعره ورغباته واحتياجاته مقابل هذه الشخصّيات وظائ

 أيًضا.

ة وتقدير ر القدرات يساعد تطوي ة على تنمية الشعور بالقدرة الذاتي   .الذاتالعاطفي 

ر االجتماعي   تطّور قدرات ومهارات الطفل االجتماعّية، وتأقلمه مع مجتمع األطفال، وأبناء جيله،  أي -التطو 

ذا هو جيل شخصّيات لها صالحّية من حوله. تلعب املدرسة دوًرا رئيسًيا في عملّية الصداقة. ه -والبالغين

ثر أهّمّية. يفحص الطفل االنتقال من مرحلة الـ "أنا" إلى مرحلة الـ "نحن"، وتغدو "مجموعة األقران" أكثر وأك

كون هناك عالقة مع صديق مقّرب، وهناك ألعاب تمكانته في املجموعة مقابل اآلخرين. وفي بعض األحيان 

ُخلق مع خصائص شخصّية مختلفة ومزاج مختلف.  جماعّية تتمّيز بقواعد ومنافسة واضحة. كّل واحد مّنا

م القيم  ومع ذلك، من املهّم تشجيع التعاون والسلوك 
ّ
ن الطفل من تعل

ّ
الداعم لالجتماعّيات التي تمك

م أحياًنا أن يتنازل، وينتظر دوره، واالستماع إلى 
ّ
االجتماعّية الثقافّية وقواعد السلوك. على الطفل أن يتعل

املوقف والرأي. يجب االنتباه بشكل أساس ّي لألطفال الذين يتواصلون بالقّوة أو أولئك  اآلخر، والتعبير عن

م الطفل في املدرسة قبول سلطة  ،ذين يتنازلون بسرعة أو ويمتنعون مسبًقا. إضافة إلى ذلكال
ّ
يجب أن يتعل

مي املواضيع ومدير
ّ
املدرسة. هناك أطفال  العديد من شخصّيات لها صالحّية إضافة إلى األهل: املرّبين ومعل

ّقق من الحدود مراًرا وتكراًرا. هناك يواجهون صعوبة في قبول السلطة ويحاولون التمّرد على السلطة والتح

 أطفال آخرون يشعرون بالحرج والقلق من شخصّيات لها صالحّية ويصعب عليهم التعبير عن أفكارهم 

ران وشخصّيات لها طفال على التعامل مع مجموعة األقمن املهّم أن تساعد املرّبية األ وآرائهم ومشاعرهم، 

 ماعّية:صالحّية من خالل تطوير القدرات االجت

ن هذا السلوك تقديم املساعدة لآلخرين والحصول على املساعدة  -القدرة على التعاون  • يتضم 

 واملشاركة وأداء املهام  بحسب دوره، والقدرة على التنازل.

صديق وفهم ما يقصده، حديث واضح ومفهوم يمكن أن  االستماع إلىالقدرة على  -مهارات محادثة •

 ينقل رسالة واضحة ودقيقة.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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لى ما يمّيزه حّتى يمكن أخذه  إأن يفهم أّن لآلخر شعوًرا والتعّرف    -القدرة على فهم ما يشعر به اآلخرون •

 . بعين االعتبار

ة • ة وسلبي   رين فهمه. بحيث يمكن لآلخبطريقة مناسبة  -القدرة على التعبير عن مشاعر إيجابي 

  ما. القدرة على التعبير عن موقف •

 إلى طلبات اآلخر ومطالبه. -القدرة على قبول السلطة واالستماع •

 التابعة للمجموعة/ اللعبة. -القدرة على قبول القواعد والقوانين •

ة واحتياجات اآلخر.القدرة على  •  تنظيم االحتياجات الشخصي 

ل اإلحباط و  •  الخسارة.القدرة على تحم 

يشير مفهوم التنظيم الذاتّي إلى: املقدرة على االستجابة للتعليمات أو الطلبات أو مبادرة إلى  -التنظيم الذاتي  

ف عن هذا التصّرف وفًقا للظروف. مالءمة القّوة/ الحزم، تكرار 
ّ
ومّدته النشاط القيام بتصّرف ما، أو التوق

وما إلى ذلك. على الرغم من   مناسب، وتنظيم تجاوب عاطفّي الزمنّية، كبح الرغبات، نهج سلوك اجتماعّي 

الجوانب الفطرّية واالختالفات الفردّية في التنظيم الذاتّي، فإّن للبيئة تأثيًرا حاسًما على تطوير هذه 

 القدرات. 

ة التي  ر خصائص البيئة التعليمي  ة: وتدر ب  تطو   املقدرة التنظيمي 

 الكفاية.زة بما فيه بيئة متابعة، منتظمة، آمنة ومحّف  •

 يقظة، ذات استجابة وحساسّية الحتياجات الطفل ووجهة نظره.  •

 تخلق ثقة وتشجيًعا.   •

 تضع حدوًدا ومعايير واضحة وتفرضها بحزم. •

ر فرًصا لتطوير التنظيم الذاتّي ومهارات وكفاءات اجتماعّية  •
ّ
ّتخذ كنموذج ومثال للتقليد. توف  -تُ

 حوارّية.

ذي  -ء/التركيز. مدى اإلصغاء والتركيزظيم الذاتي  واإلصغاهناك عالقة بين التن
ّ
مقدار الوقت املتواصل ال

دقيقة في   20حّتى  15ُيبذل في املهّمة. مقدار اإلصغاء والتركيز يتقّدم مع تقّدم العمر، من عّدة دقائق إلى  

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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م مهارات بشكل تتابعّي داخل الص
ّ
 األّول. يتيح مقدار التركيز لألطفال: تعل

ّ
، لفت االنتباه، تركيز الصف

ّ
ف

: التركيز بالحّصة رغم أّن الطفل يشعر بالجوع، أو أّن هناك االنتباه، تجاهل ملهيات أخرى 
ً

في البيئة، مثال

، تشتيت االنتباه بين املمّوهات املختلفة،
ّ
مة في  ضوضاء خارج الصف

ّ
: النسخ عن اللوح واإلصغاء للمعل

ّ
مثال

إصغائهم. من  ى الحّصة لتتناسب مع مقدار تركيز األطفال الصغار ودرجةنفس الوقت. من املهّم مالءمة مبن

م بها الطفل 
ّ
املهّم أن تكون هناك مهلة زمنّية/ استراحة، تجربة، حركة أو لعبة. هذه هي الطريقة التي يتعل

بالحركة في ويطّور مهاراته االجتماعّية والعاطفّية، وكذلك مهاراته التفكيرّية. من املهّم أيًضا السماح له 

ى الكرس ّي لساعات عديدة، نظًرا لوجود عالقة بين تنظيم املكان وعدم الجلوس فقط في مكان واحد أو عل

 الحركة الحّسّية واملقدرة على التركيز وتوزيع االنتباه.

م بالتلمي ✓
 
 ذ عالقة املعل

ة" ة عن طريقة تفكيرهم، وطريقة معاملتهم مهم  ي  ة ما يتم   ما يشعر به األطفال ال يقل  أهم  ي  بنفس أهم 

 (.Shonkoff 2003تعليمهم" )

ر على تأقلمه ونجاحه داخل 
ّ
مة شخصّية مهّمة عند الطفل، فهي تؤث

ّ
ل املعل

ّ
عند الدخول إلى املدرسة، تمث

 اإلطار الجديد.

مته قادر 
ّ
شكل على التأقلم بُتظهر العديد من الدراسات أّن الطفل الذي يتمّتع بعالقة حميمة وواثقة مع معل

الحساسّية، تلبية االحتياجات  . ق تحصيالت أعلى من التلميذ الذي ال يتمّتع بمثل هذا االهتمامأفضل ويحّق 

نه من توجيه موارده 
ّ
مة كمرجع عاطفّي آمن، وتمك

ّ
خاذ املعل والتواجد أثناء ضائقة ما تساعد الطفل على اتّ

م. 
ّ
مة والتلميذ خالل  القة إيجابّيةاث أّن وجود عتظهر األبحالفكرّية إلى االستكشاف والتعل

ّ
بين املعل

 الثالث( يسهم بشكل كبير ليس فقط في التأقلم 
ّ
السنوات األولى من التعليم )رياض األطفال وحّتى الصف

ما أيًضا في تطّوره االجتماعّي والعاطفّي، وفي إنجازاته التعليمّية في املستقبل. من أجل أن  األّولّي للمدرسة، إنّ

م
ّ
ة يجب على الطاقم التربوّي أن يعي وأن يفهم الصفات الشخصّية لألطفال وأن ة شخصّية هاّم تكون املعل

ل الطاقم التربوّي نموذًجا للسلوك  
ّ
يلّبي االحتياجات التعليمّية والعاطفّية املمّيزة لكّل طفل. يجب أن يشك

على  ،ذاتّي. من جهةا للتنظيم الأن يكون نموذًج اإليجابّي واملتابع واآلمن للتلميذ في جميع مجاالت النشاط، و 

خلق عالقة إيجابّية مع الطفل، تعارف وتطوير التمّيز الطاقم التربوّي تقوية جانب عاطفّي إيجابّي من خالل 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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يجب منع جانب  ،لكّل طفل، تشجيع ودعم عاّم بالذات للسلوكّيات الداعمة للمجتمع. ومن جهة أخرى 

 ضع قواعد واضحو  -عاطفّي سلبّي من خالل
ّ
يه، وتجّنب عبارات الغضب والعنف وما إلى ة للسلوك وتخط

 ذلك. 

 

ر في مجال اللغة  .2  التطو 

نهم من إنتاج وفهم الحوار ملختلف 
ّ
 األّول من رياض األطفال مع قدرات لغوّية تمك

ّ
يحضر األطفال إلى الصف

صالّية، وفهم القصص التي تتّم قراءتها لهم، 
ّ
 ّية.فة للمنظومة الكتابويملكون نواة املعر االحتياجات االت

 مهارات الحوار واملحادثة  ✓

يواجه األطفال في رياض األطفال مجموعة متنّوعة من املواقف التي تستدعيهم إلى التواصل مع أقرانهم ومع  

م
ّ
أو زمالئهم ويتحّدثون عن رغباتهم واحتياجاتهم،  اتهمالبالغين. خالل التفاعالت التواصلّية يتوّجهون إلى معل

ات من األحداث التي مّروا بها ويعّقبون على  مور اليومّية ذات الصلة وعن اهتماماتهم. يتبادلون الخبر حول األ 

: العمل 
ً

حديث اآلخرين. ُتدار املحادثات بين األطفال ضمن مجموعة متنّوعة من السياقات واألنشطة، مثال

م لدى األطفال، شغال، في مناطق اللعب وفي الساحة، إذ تعمل هذه األطر علفي زوايا األ 
ّ
ى تطوير مهارات التكل

ًقا
ّ
م  مّما يتيح تدف

ّ
سلًسا في سيرورات تبادل الكالم. ملحادثة األقران تأثير كبير على اكتساب مهارات التكل

  واملحادثة. 

مع مرور الوقت، تتطّور قدرات األطفال لدمج معاني ووحدات كالمّية متالحمة ومتعاقبة ذات مبادئ 

مة، مثل تعر 
ّ
يفات أو اّدعاء أو قّصة أو شرح. تلك قدرات كالمّية موّسعة، تتطّرق فيها املحادثة إلى نّص منظ

م )بلوممتواصل، متسلسل
ّ
ق ومنظ

ّ
(. يعّبر األطفال عن محادثة من هذا النوع خالل 2010كولكا  -، متدف

ون قّصة أو تجربة تستند درامّية، يرو -األنشطة املختلفة: فهم يطّورون محادثة خيالّية أثناء لعبة اجتماعّية

ورة، ويقّدمون شرًحا إلى األحداث التي مّروا بها، ويعيدون سرد قّصة رويت لهم، يروون قّصة تستند إلى ص

موها أو يطّورون اّدعاء كاستجابة لحادث خالل اللعب أو كرّد فعل على حادثة حصلت  
ّ
للمراحل التي تعل

لقدرة على استخدام خصائص محادثة ذات تنّور لغوّي، مثل: معهم، في املحادثة املوّسعة لألطفال تتطّور ا

 ة.مبنى أحداث قّصة، أدوات ربط وعناصر قصصّية متماسك

إلى قائمة املحتويات رجوع  
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 األّول، يجب استدعاء سياقات وأنشطة مماثلة لتلك املوجودة في رياض األطفال، حيث يمكن 
ّ
في الصف

رهم. تطوير مهارات القراءة والكتابة لألطفال مواصلة تطوير مهاراتهم في التحّدث مع أقرانهم وتوسيع تعبي

 قروء الحًقا.املوّسعة هي مساهمة مهّمة في تطوير مهارات القراءة والكتابة وفهم امل

 الستماع إلى قراءة الكتب ا ✓

تعّد قراءة الكتب والعمل مع الكتب جزًءا من روتين اليوم الدراس ّي في رياض األطفال. تتّم قراءة الكتب في  

أيًضا في مجموعات صغيرة، مع التشديد على منح األطفال قدرة متابعة الرسمات املجموعة األّم و 

النّص وتثريه، ومتابعة التصّفح وتسلسل القراءة. قراءة الكتب تسهم بشكل كبير في التوضيحّية التي تكّمل 

إلى   تطوير املعرفة حول اللغة وخاّصة اللغة املكتوبة. من خالل االستماع إلى القصص ينكشف األطفال

تي تمّيز اللغة. يتعّرفون إلى لغة الكتاب التي  
ّ
تبني معنى القّصة األساليب اللغوّية املكتوبة وإلى املباني ال

ويفهمون أحداث القّصة، ويطّورون مفاهيم حول طبيعة القّصة ويتوّسعون بمفرداتها. األمر املهّم في قراءة 

لطفل. فإّن قراءة الكتب املصحوبة بوساطة البالغين  الكتب هو التفاعل بين البالغ الوسيط وبين النّص وا

ير معرفته باللغة املكتوبة. من خالل املناقشة واملحادثة مهّمة للغاية إلثراء عالم الطفل الداخلّي ولتطو 

يتّم ربط القصص بعالم تجارب األطفال وتشّجعهم على التفكير والتخّيل  ،والحوار أثناء قراءة القصص

أحداث القّصة، مثل: تصّرفات الشخصّيات ودوافعها وعواقب تصّرفاتها، كّل ذلك  وطرح األسئلة حول 

ل بنية 
ّ
 ّمة لتطوير مقدرة فهم املقروء.أساسّية مهيشك

 األّول. األطفال الذين يستمعون إلى القصص 
ّ
من املهّم جًدا مواصلة قراءة القصص لألطفال في الصف

تفكير في مضمونها ومعانيها، وتخّيل وربط القّصة بعاملهم يتعّودون على استخالص املعنى من القّصة، وال

الذهنّية التي تساعدهم في عملّيات الفهم القرائّي عندما يقرؤون الشخص ّي، ويطّورون من قدراتهم اللغوّية و 

 بأنفسهم. 

 

 

 

 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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 براعم القراءة والكتابة  ✓

العناصر نشاء قدرتين اثنتين تعتبران من تتطّور في رياض األطفال البنية التحتّية للقراءة والكتابة. ويتّم إ 

معرفة الحروف والوعي الصوتّي. يطّور األطفال وعًيا باملبدأ  -األساسّية الكتساب القراءة في رياض األطفال

ل الكلمات. تستدعي بيئة 
ّ
ل األصوات، ويطّورون الوعي باألصوات التي تشك

ّ
الهجائّي، ووعًيا بأّن الحروف تمث

م واألنشطة ف
ّ
الكتابة لألطفال. يجّرب األطفال قراءة مثل: أسماء ي رياض األطفال تجربة القراءة و التعل

األطفال، أنماط الكلمات الشائعة في بيئة الروضة، عناوين الكتب، والالفتات والكلمات على عبوات الطعام. 

املدعّوين يحاولون كتابة أسمائهم، وكتابة نصوص قصيرة في مختلف أركان زوايا اللعب، مثل: قائمة 

، بطاقات التهاني. تنبع مهاّم الكتابة في رياض األطفال من ظروف أصلّية، وبالتالي، للحفلة، وصفات الطبيب

د على هدف الكتابة االّتصالّي، مثل: األحداث الشخصّية لألطفال
ّ
كتابة التهنئة لطفل وِلَد له أخ أو  -تؤك

. تتّم كتابة األطفال ت إلعداد الكعك لحفلة عيد ميالدإعداد قائمة من املكّونا -مناسبات في رياض األطفال

بشكل أساس ّي في اإلمالء الصوتّي الجزئّي حيث يتّم تمثيل الحروف الساكنة والحروف املتحّركة/ الحركات 

 جزئًيا. 

 األّول، إلى جانب الدراسة املنهجّية 
ّ
من املهّم مواصلة دعوة التالميذ لتجربة القراءة والكتابة في الصف

 األّول. ويجب عليهم االستمرار في تجربة قراءة كلمات لرسمّية للمنظومة الكتابّية التوا
ّ
ي تبدأ في الصف

جديدة وكتابة نصوص قصيرة، باالعتماد على براعم الكتابة التي اكتسبوها في رياض األطفال، إلى جانب 

مة حول منظومة الكتابة.
ّ
 سيرورات التعليم املنظ

 

ر في مجال ال. 3 اتالتطو   رياضي 

التفكير الرياض ّي هو جزء من الحياة اليومّية. يهتّم األطفال بالرياضّيات منذ سّن مبكرة؛ يالحظون األشكال 

: تحديد 
ً

مون تحديد املتواليات وإنشاء متواليات، مثال
ّ
مون العّد والحساب، يتعل

ّ
الهندسّية في بيئتهم، يتعل

يات". سل
ّ
: لدّي أكثر أ سلة من األشكال املتكّررة، عّد "التخط

ً
و أقّل، فحص يقارنون بين الكّمّيات، مثال

: هل يمكن أن تدخل الكرة إلى هذا املرّبع؟ وما شابه.
ً

 العالقات بين األجسام، مثال

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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في الرياضّيات، كما في املجاالت املعرفّية األخرى، يكون عمق الفهم من خالل بناء معنى للمفاهيم والعالقات 

م. ملمارسات التالميذ في املدرسة أهّمّية ومساهمة حاسمة في  واإلجراءات، والتنويع في
ّ
طرق التعليم والتعل

م من املوضوع، ورغبتهم في املثابرة وترسيخ م وموقفهسيرورات تطوير التفكير وال تقّل أهّمّية عن شعوره

ما يتّم بناء بيئة تعليمّية
ّ
م فيه. تزداد الثقة بالقدرات الشخصّية واالهتمام، كل

ّ
مشّوقة وداعمة لهم. من  التعل

 ة واملعرفة الجديدة.املهّم القيام بذلك عن طريق بناء روابط بين املعرفة الحاليّ 

 
ّ
ر أّن للتالميذ في الصف

ّ
 األّول مفاهيم وتجارب حسابّية مارسوها في رياض األطفال وفي البيت، يجب التذك

 األوّ 
ّ
ل. الفهم الرياض ّي للتالميذ الصغار هو حدس ّي،  وهذه بمثابة البنية التحتّية التي يأتون معها إلى الصف

م إلى دعمهم لالنتقال التدريجّي م
ّ
الحدس ّي إلى الفهم  ن الفهم وفي الصّفين األّول والثاني يهدف التعليم والتعل

 الرسمّي املنهجّي.

وعرضها هي جزء تطّور الفهم الكّمّي، واكتساب املهارات الحسابّية، والهندسّية، والقياسات، وقراءة البيانات 

 من املناهج التعليمّية في فترة ما قبل االبتدائّية واملرحلة االبتدائّية.

ر العديد من الفّعالّيات الجارية في املدرسة 
ّ
م الرياضّيات وتعليمها بشكل مباشر. على سبيل توف

ّ
فرًصا لتعل

ّية والجدول الزمنّي، أثناء اللعبة، أثناء تسجيل الحضور والغياب، في املحادثة حول جدول األعمال اليوم:  املثال

ة ى طلب فتح الكتاب املدرس ّي )وليس بالضرورة في الرياضّيات( على صفحة معينّ وفي وقت األشغال والفنون. حتّ 

 هو فرصة لجذب انتباه التالميذ إلى رقم الصفحة السابقة وإلى الصفحة التالية.

م التالميذ من
ّ
كثير من خالل التجارب، األغاني والقصص واأللعاب. لكن في  في مرحلة ما قبل االبتدائّية، يتعل

م. يجب أن يتّم األحيان، ومع  
ّ
ا، وتقّل التجارب في التعل  األّول، يتحّول التعليم إلى أكثر رسميًّ

ّ
االنتقال إلى الصف

م، وخاّصة في الصفوف الدنيا. يجدر بنا أن نستمّر في د
ّ
عوة التالميذ دمج طرائق تعليمّية في جميع مراحل التعل

م التجريبّي ع
ّ
م الرياضّيات من خالل التعل

ّ
م التي مارسوها في رياض  الصغار إلى تعل

ّ
لى غرار عملّيات التعل

ا وفي الصفوف العليا في املدرسة االبتدائّية.  األطفال. التغيير في التعليم هو عملّية يجب القيام بها تدريجيًّ

ّية على تعميق الفضول اللعب والغناء والقّصة واألنشطة اإلبداعيعمل التنّوع في طرائق التعليم من خالل 

للرياضّيات وزيادته، إلثراء استخدام املفاهيم الرياضّية، لوصف الظواهر املحيطة وتحبيب التالميذ الطبيعّي  

 باملوضوع. 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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دم التالميذ اللعب هو واحد من أكثر الطرق فّعالّية ومتعة لتطوير التفكير الرياض ّي. خالل اللعبة، يستخ

ى تعزيز مهارات التفكير املنطقّي، وفهم الحجم املعرفة املوجودة، ويعّمقونها ويوّسعونها. لأللعاب قدرة عل

: حساب عدد النقاط لكّل العب يعّمق قدرات حسابّية، ويطّور التفكير 
ً

ومعرفة األشكال واألجسام، مثال

 لتفكير املنطقّي.االستراتيجّي للفوز في اللعبة، مّما يعّزز عملّيات ا

م الرياضّيات في البيئة املدر 
ّ
، الساحة، الحديقة، امللعب...من املفّضل أن يتّم تعل

ّ
 سّية بجميع مكّوناتها: الصف

: معرفة 
ً

م الرياضّيات. من املمكن مثال
ّ
األشعار واألناشيد والقصص هي أيًضا وسيلة فّعالة لتوسيع دوائر تعل

 أسماء األرقام وترتيبها وعّدها. 

غاني والقصص في التعليم. يمكنكم لخدمتكم روابط ملواقع في الرياضّيات تحتوي على أفكار لدمج األلعاب واأل 

مين:
ّ
املرشدين والتشاور مع  םהמורי זמרכ ר באת أيًضا إيجاد اقتراحات لألنشطة على موقع مركز املعل

   .اللوائّيين

❖ https://www.matific.com/isr/ar/galaxy 

❖ http://math2012.com/math_games.html 

❖ http://math2012.com/for_teacher.html 
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مة في البيئة التعليمّية
ّ
م تالميذها، هي إحدى الوسائل املتاحة للمعل

ّ
ن من  تحديد وتشخيص مهارات تعل

ّ
لتتمك

 إعداد برامج فردّية أو جماعّية أو صفّية تؤّدي إلى تحسين املهارات لكّل تلميذ. 

مين وتمكينهم من خالل 
ّ
 وخارجه، على إتاحة الفرصة للمتعل

ّ
م املختلفة، داخل الصف

ّ
تعمل بيئات التعل

 ارب مباشرة بواسطة وسائل ملموسة.تج

م على املشاركة في عملّية بناء املعرفة، عي ايستد
ّ
ا، ويشّجع املتعل

ً
ا وصادق ًما حقيقيًّ

ّ
م بهذه الطريقة تعل

ّ
لتعل

مين ويثير اهتمامهم 
ّ
م الطبيعّية من خالل املمارسة املباشرة والتجريبّية، وبالتالي يحّفز املتعل

ّ
ية التعل

ّ
ويعّزز عمل

 املبادئ من مختلف املجاالت واآلراء.هم، حول فهم أعمق للمفاهيم واألفكار و وفضول

م املختلفة )كاملّمرات وغيرها( مهارات التفكير والعمل، ويدعو 
ّ
م في أماكن التعل

ّ
باإلضافة إلى ذلك، يعّزز التعل

م ويقّربه من بيئته.
ّ
 إلى التفاعل ويشّجع املتعل

م في
ّ
ا لري لذلك، يجب أن تكون بيئة التعل  األّول استمراًرا طبيعيًّ

ّ
اض األطفال. يجب أن تراعي األطفال  الصف

: مكّعبات، وتك
ً

ون مالئمة الختالفاتهم وللطريقة التي يتعاملون بها ويتصّرفون في بيئتهم وفًقا لجيلهم، مثال

دًمى،  ألعاب تركيبّية بمختلف أنواعها، "منزل صغير" يتضّمن عناصر مثل: مطبخ مجّهز بأواني الطهي،

ريّ 
ّ
م. سّيارات، أزياء ومالبس تنك

ّ
إضافة إلى مواّد من الطبيعة واملواّد الفنّية  ة، ألعاب طاولة للمتعة والتعل

ن 
ّ
املتنّوعة، حّتى الخردوات بأنواعها املختلفة، كّل تلك األمور قد تكون مصدًرا لإلبداع والبحث. ُيعتبر التمك

طّور اللعبة اللغة، ا في تطّور اللغة، وُيعتبر مركز التمن اللغة املحكّية وتطّورها عنصًرا رئيسيًّ  طّور املعرفّي. تُ

ر فرًصا ملمارسة الحوار الجماعّي والحوار 
ّ
سواء كانت دًمى أو لعبة اجتماعّية درامّية، وتوّسع املفردات، وتوف

 بين األطفال وتنّمي قدراتهم اللغوّية. 

في مستويات القراءة  الكتب، وإدراج مجموعة من كتب متنّوعة من املهّم توفير مساحة أو حّيز )ممّر( لقراءة

.  املختلفة ومناسبة
ّ
 لجميع التالميذ في الصف

 تحّفز البيئة الغنّية بالكتب فضول األطفال وتكون مكاًنا للقراءة على امتداد اليوم الدراس ّي.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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 عن زاوية تفعيلّية لكتاب مركزّي 
ً

من املمكن تصميم زاوية لتوصيات التالميذ حول كتابهم املفّضل، فضال

مة. يتغّير 
ّ
 وفًقا لتخطيط تحّدده املعل

 تماع إلى األغاني والقصص التي يحّبونها.من املهّم أن تتضّمن البيئة وسائل صوتّية تتيح الفرصة للتالميذ لالس
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لتطّور ألداء مختلف اإلجراءات، في طور البناء واال يزال اإلحساس بالوقت والقدرة على تقدير الوقت الالزم 

 عند التالميذ.

يفهم التالميذ الصغار مفهوم الوقت من حيث التسلسل وترتيب األحداث، ولكن ليس من حيث الساعات  

ق بالوقت، مثل؛ "قبل" و "بعد" وأيًضا على تطوير 
ّ
والدقائق. يساعدهم الروتين اليومّي على فهم مفاهيم تتعل

ميم الوقت في تطوير التالميذ، ويساعد املعس مثل "انتظر حّتى ينهي زميلك". يسهم تنظضبط النف
ّ
على   ةل

 كما يساعد على الشعور بالهدوء والطمأنينة، ألّنهم يدركون ما يجري وماذا ينتظرهم. اوأدائه اتحسين عمله

مات 
ّ
ا عند التالميذ واملعل

ً
ل  واألهليؤّمن النشاط الروتينّي الذي بات مألوف

ّ
إطار عمل آمًنا يتيح الثقة، ويقل

 الت عدم الوضوح والشّك واالرتباك.من حا

ر األحداث الرتيبة 
ّ
والثقة  ألمانا ،املتكررةيعتبر البرنامج اليومّي استقراًرا ألداء التالميذ وعملهم، وتوف

 لصحيحة والتنظيم السليم.واإلدارة ا

 للبرنامج اليومّي الثابت تأثير مباشر على تفاعل التالميذ من جوانب مختلفة:

  واملكانّي )الساحة، املمّر...(.ّيزين؛ الزمانّي التواجد في الح •

 معرفة سير الفّعالّيات.  •

 التركيز على محتوى النشاط وليس على مبناه.   •

 دعم الثقة بالنفس. •

 رفع مستوى املهّمة، من خالل التدريب املتواصل.  •

لّبى احتياجات التالميذ واحتياجات طاقم امل مات، مع مالءمة للعوامل يعّد البرنامج اليومّي ناجًعا، عندما تُ
ّ
عل

مّية )الساحة، املمّرات...(. الثابتة واملتغّيرة، باإلضافة إلى مراعاة ظروف
ّ
 املبنى الجغرافّي للبيئة التعل

يتّم تحديد جدول اليوم الدراس ّي ومبناه، ومّدة كّل نشاط وفًقا العتبارات تربوّية من أعضاء الطاقم التربوّي. 

رة واملتغّيرة، على أن تكون مرنة يُ متابعة أداء التالميذ 
ّ
مات تحديد االحتياجات والظروف املؤث

ّ
تيح لطاقم املعل

ت. يجب أن يتضّمن البرنامج اليومّي أنواًعا مختلفة من األنشطة، تتيح إحداث تغييرات في البرنامج الروتينّي الثاب

ز على جانب واحد فقط، يسهم في تنمية الطفل وسع
ّ
 ادته وأمنه.ألّن كّل نشاط قد يرك
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ل: ✓  األو 
 
ق بالوقت واملوص ى بها في الصف

 
بات التي تتعل

 
 املرك

ه •
 
 كل

 
م في إطار الصف

 
. -وقت للتعل

ّ
ها تضّم جميع تالميذ الصف

ّ
م في املجموعة كل

ّ
 التعل

م في إطار مجموعات صغيرة  •
 
م في حّيز مشترك )أو املمّر( أو أنشطة في إطار  -وقت للتعل

ّ
أنشطة التعل

م والت
ّ
مة: "معي وبجانبي". التعل

ّ
 عليم املوّجه من قبل املعل

م الفرداني  أو الجماعي   •
 
م في مجموعات صغ -وقت للتعل

ّ
يرة )حّتى خمسة تالميذ( وبشكل فردّي التعل

 خالل الساعات الفردانّية وفًقا لقواعد "األفق الجديد".

ة • م - رتيبة -أوقات روتيني 
ّ
ّية )املمّرات وغيرها(، والنظافة وجبات الطعام، وتنظيم وترتيب الحّيزات التعل

 واألمان.

 أوقات النشاط في الساحة •

سه، وإدراك ما يفعله خالله، وأين ومتى يفعله. كّل وقت له خصوصّية لكّل وقت مّيزات تتيح للتلميذ توجيه نف

طلوب منهم معّينة. عندما يستوعب التالميذ التنظيم واملبنى الداخلّي، يصبحون على دراية بنوع النشاط وما امل

 في إطاره.

 مع َمن يعملون؟ َمن املوّجه في هذه الفّعالّية؟ َمن يحّدد املهّمة املطلوبة؟ َمن؟

ع؟ ما؟
ّ
 ما تصنيف املهّمة ومضمونها؟ ما املواّد أو األغراض املستخدمة؟ ما الناتج املتوق

 في أّي مكان تنّفذ املهّمة؟   أين؟

 قبل أّي مهّمة أو بعد أّي نشاط؟  متى؟

 قبل البدء    - ًحاصبا ✓

 له أهّمّية بالغة وتأثير كبير على مسار اليوم بأكمله وعلى نجاعته. 
ّ
من املهّم أن  دخول التالميذ صباًحا إلى الصف

ه مرّحب بهم بفرح ودفء، وأّنهم يعون البيئة املحيطة بهم، وما  يشعر التالميذ باألمان، بقدر املستطاع، وبأنّ

ع منهم. مله تتيحه
ّ
 وما املتوق

مة بإعداد األلعاب 
ّ
يبدأ النشاط الصباحّي بإعداد املكان )املدخل أو املمّر( لوصول التالميذ، بينما تقوم املعل

، وتكون األهللتالميذ بالحضور مع وتوزيعها على الطاوالت، أو األنشطة اإلبداعّية أو كتب املطالعة... حين يبدأ ا

ترجوع إلى قائمة املحتويا  
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 منهم 
ًّ

مة جاهزة الستقبالهم، وتمنح كال
ّ
ساعدة التوّجه الشخص ّي الذي يحتاجه، فتكون منتبهة وحاضرة للماملعل

 عند مغادرة األهل ملن يحتاج لذلك. 

 مبادئ إلعداد البرنامج اليومي   ✓

 الغرض من هذه املبادئ تمكين طواقم التعليم من تخطيط 
ّ
البرنامج اليومّي وفًقا للظروف التي تمّيز الصف

 األّول، مع مراعاة احتياجات التالميذ.

ر البرنامج اليومّي إحساًسا باالستقرار الدائم عند التالميذ. فالتلميذ الذي تعّود  -دأ الثباتبم
ّ
يجب أن يوف

م والدائم يمنحهم على نظام دائم ثابت يستطيع أن يشعر بأّي تغيير قد يحصل. إّن البرنامج ال
ّ
يومّي املنظ

ي باملرونة والعمل في ظّل الظروف املتغّيرة
ّ
. على سبيل املثال، يدرك التالميذ جّيًدا التغييرات الثقة في التحل

 العطلة أو العيد أو عند حلول حدث خاّص. التي تجري في البرنامج اليومّي خالل 

زن البرنامج اليومّي للتالميذ بين املواقف والحاالت التي يجب أن يوا -موازنة بين الجهد املتزايد واالسترخاء

ب املزيد من الجهد أو تلك  
ّ
زن ال تزال محدودة، بسبب تتطل

ّ
التي تحتاج السترخاء، ألّن قدرتهم على تخطيط مت

مة أو أّي شخص بالغ عدم قدرتهم على 
ّ
تقدير الجهد املطلوب والوقت الالزم لكّل نشاط. عندما تقوم املعل

ة بشكل خبرة في الحياة، بتحديد نقطة التوازن والتنّوع، فإّنها تساعد الطفل على التنظيم واملساهمصاحب  

م عن نفسه ونقاط قّوته وقدرته.
ّ
 أفضل في نمّوه من خالل التعل

ط لها
 
ة مخط ة وأخرى إلزامي  ز على جانب آخر وهاّم   -دمج بين نشاطات اختياري 

ّ
أّن كّل نوع من النشاط يرك

مة الصباحّية، حلقة التركي من جوانب
ّ
ب فّعالّية املعل

ّ
ز، بذل  تطّور الطفل. وهكذا، على سبيل املثال، تتطل

 )أو جهد كبير للتركيز وضبط النفس واالحترام املتبادل من التالميذ. باملقابل، تتّم الف
ّ
ّعالّية في زوايا الصف

ا مرًح  ر جوًّ
ّ
ا، وهذه األنشطة ديناميكّية وتتّم في معظم املمّر(، وفق اختيار التالميذ ومبادرتهم التي توف

 من التالميذ.الحاالت في مجموعات صغيرة يكون بها عدد قليل 

ة  مي 
 
مّية  -تنو ع في أطر تعل

ّ
ا ملشاركة التالميذ في أطر تعل متنّوعة من أجل يجب أن يكون البرنامج اليومّي معدًّ

ه "توحيد"  : تلبية االحتياجات املختلفة. هكذا، على سبيل املثال
ّ
 كل

ّ
ن األنشطة املشتركة في إطار الصف

ّ
ُتمك

احدة وممارسة التجارب املشتركة. من ناحية أخرى، يتيح العمل في التالميذ الذين يعملون في مجموعة و 

م من األقران وتنمية مهارة التعاون واملشاركة في العمل، أّما العمل مجموعة صغيرة للتالميذ مبد
ّ
أ التعل
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مة فيتيح إمكانية بناء عالقة وطيدة، وثقة بين الشخص البالغ والطفل، وهذا أساس ّي فيالفردانّي مع 
ّ
 املعل

 الجانب التطّوري عند األطفال.  

ة النشاط مع قدرة التلميذ على التركيز ب كّل وقت نوًعا مختلًفا من الجهد في التركيز وقّوة   -مالءمة مد 
ّ
يتطل

م في حلقة التركيز قصيًرا التركيز عند التالميذ. على سبيل املثا
ّ
ل، يجب أن يكون الوقت املخّصص للتعل

ه يتمحور حول 
ّ
ا، ألن ب الكثير من التركيز واالستيعاب والتعامل مع الجميع  نسبيًّ

ّ
النشاط املعرفّي الذي يتطل

 أو املمّر أطول، وإتاحة الفرصة أبشكل متو 
ّ
مام اٍز. في املقابل، يجب أن يكون وقت النشاط الحّر في الصف

 اكز التي يختارونها.التالميذ لتنفيذ لعبة، ويكون أداؤهم أعمق في زوايا العمل وحّتى عند التنّقل بين املر 
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 األول انفعاالت كبيرة لدى األطفال واألهل. انفعاالت األهل 
ّ
يرافق االنتقال من رياض األطفال إلى الصف

كبيرة بسبب املرحلة التي تشير إلى بلوغ طفلهم مرحلة جديدة في البلوغ، باإلضافة إلى تكون مصحوبة بفرحة  

عات والرغب
ّ
ات لنجاح طفلهم في الدراسة، وفي املجال االجتماعّي، وفي األداء العام ضمن اإلطار الجديد. التوق

عات مصحوبة بمخاوف وقلق بشأن حاالت الفشل املحفي بعض األ 
ّ
تملة أو بشأن أمان حيان تكون هذه التوق

 
ً

أو كأهل ألخ أكبر. كّل وسالمة الطفل. تعتمد هذه املشاعر واألحاسيس على تجربة األهل عندما كانوا أطفاال

ر على تصّوره الحالي لجهاز التعليم وع
ّ
لى موقفه من دخول طفله والد لديه ذكريات شخصّية من مدرسته تؤث

 األّول.
ّ
 إلى الصف

  
ّ
ر بشكل كبير على تصّورهم مرّبية الصف

ّ
مة يلتقي بها األهل في املدرسة. العالقة معها ستؤث

ّ
األّول هي أّول معل

 برّمته. يجب أن تعي املرّبية انفعاالت األهل املرافقة لعملّية االنتقال من رياض األطفال إلى  للجهاز التعليميّ 

عرض
ُ
ليمّية ومجاالت التأقلم عاّمة. على املرّبية أن أمام الطفل تحّديات جديدة في املجاالت التع  إطار أكبر، ت

عات األهل، وأن تدعمهم وتهّدئ من مخاوفهم. من  
ّ
منطلق أّنه عندما يكون األهل هادئين تكون حّساسة لتوق

مات، فإّن ذلك سيصّب في مصلحة األطفال.
ّ
 وواثقين باملعل

ًرا على تحفيز النجاح عند األطفال، وردع تشير األبحاث إلى أّن للحوار واملشاركة التعليمّية مع األهل آثا

كة الناجعة تزيد من الكفاءة املهنّية السلوكّيات املحفوفة باملخاطر، وعلى رفاهّيتهم النفسّية. كما أّن الشرا

مات وكفاءة األهل.
ّ
 للمعل

ألهل والطاقم التربوّي يصّب في مصلحة الطفل وتطّوره. وهذا هو األساس، الهدف من الشراكة التربوّية بين ا

بادل ومن مسؤولّية اإلطار التربوّي أن يبادر وأن يدير شراكة كهذه ركيزتها الثقة وممّيزاتها االحترام املت

 األّول بأهّمّية
ّ
العالقة  واإلصغاء، وتشخيص وظائف خاّصة لكّل طرف من الطرفين. إّن إيمان مرّبية الصف

 يسهم في قيادة الشراكة.  –االعتراف بحّق األهل في املشاركة وقدرتهم على املساهمة في أداء الطفل    -مع األهل  
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اوف من االنتقاد، أو عدم تعاون األهل، أو عدم كما لكّل شخص منهّي، من الطبيعّي أن يكون للمرّبية مخ

ق بمجاالت املسؤولّية أو الوضوح ال
ّ
صالحّيات. وقد تتجّنب بعض املرّبيات مبادرة الخوض حدود في ما يتعل

في حوار مع األهل. من املهّم أن تكون املرّبية مدركة ملخاوفها ولرّدة فعلها وأن تتشارك مع زميالتها األخريات. 

بنى في شروط  من املهّم 
ُ
صال ت

ّ
إدراك أّن خطوة املبادرة لتعزيز العالقة مع األهل ولبناء قاعدة أساسّية لالت

ل من الصراعات.
ّ
 محمّية يمكن أن تمنع سوء الفهم أو األزمات في املستقبل وتقل

ة إلى ظهور تؤّدي التغّيرات السريعة في أسلوب حياتنا وفي الثقافة الغرّبي: الوعي لالختالفات بين العائالت

والخصائص الثقافّية واالجتماعّية عي املرّبية االختالفات عائالت جديدة وأنواع أّبوة مختلفة. من املهّم أن ت

لألهل في صّفها، من منطلق أّن لألهل تصّورات مختلفة لطرائق التربية، وطريقة تواصلهم مع اإلطار 

نتباه إلى: األنماط املختلفة للعائالت، الديانات  التعليمّي، ومدى التدّخل املطلوب منهم. من األجدر اال 

قين أو املنفصلين عن بعضهم، املختلفة، األصل العرقّي، األبوة، أح
ّ
ادّي األهل، ولّي أمر وحيد، األهل املطل

وإلى الحالة االجتماعّية واالقتصادّية. كّل هذا له تأثير على طريقة األهل في تعليم أطفالهم وعلى كيفّية 

ت من  مع اإلطار التعليمّي. من الضرورّي الحفاظ على عالقة احترام وتقّبل لجميع أنواع العائال التواصل 

 أجل الحفاظ على حوار ناجع ومحترم.

يريد معظم األهل أن يشعر أطفالهم باألمان والرضا في املدرسة. هناك مواقف  التطر ق إلى النقد واالنتقاد:

عاتهم ويمكنهم التعبير عنها بغضب  يشعر فيها األهل بعدم الرضا عن إدارة  
ّ
اإلطار التعليمّي. قد ال تتحّقق توق

ل وما إلى ذلك. وعدوان وقلق، وت  جّنب التواصل مع املدرسة، ورفع اليد عن التدخّ

من الصعب التعامل مع انتقادات األهل، خاّصة عندما تستثمر املرّبية معظم جهودها لتعزيز طفلهم. في  

مة على دراية باملشاعر التي يغمرها بعض األهل وإيجاد طريقة لتنظيم   هذه األوضاع، من املهّم 
ّ
أن تكون املعل

عرها وإجراء حوار معهم بطريقة محترمة وموضوعّية. حوار كهذا من املهّم أن يرتكز على اإلصغاء مشا

الفّعال ملشاعر األهل. في بعض الحاالت، مفّضل التشاور مع جهات مهنّية أخرى تستطيع مرافقة ودعم 

زة طبقة، املدير، وغيرهم. 
ّ
 املرّبية: مستشار املدرسة، اختصاص ّي نفس ّي، مرك
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وإيصال املعلومات:مال عات 
 
يعتمد التواصل اإليجابّي والفّعال على فهم أّن للناس باختالفها  ءمة التوق

عات مختلفة. الطريقة الرئيسّية لتعزيز التعاون تبدأ من: إيصال املعلومات إليجاد طرائق 
ّ
تصّورات وتوق

عات من اآلخر وإجراءات عمل. للتواصل، ب
ّ
  ناء توق

صال املناسبة: بريد تالئم املرّبية مع األ 
ّ
هل طريقة التواصل املناسبة لكال الطرفين: لتحديد وسائل االت

: تبادل معلومات من خالل 
ً

صال. مثال
ّ
صال، تحديد أوقات االت

ّ
إلكترونّي، واتس أب، لوحة إعالنات، منّسق ات

صال هاتفّي في ساعات املساء، توضيحدفتر التواصل 
ّ
ا أو في يوٍم محّدد، أو ات :  أسبوعيًّ

ً
ع، مثال

ّ
املبحث املتوق

 بمجموعة واتس أب صّفّية، والحديث فقط عن األحداث املشتركة وليس عن طفل معّين. 

م واألنشط
ّ
، واملناهج التعليمّية، وطرائق التدريس والتعل

ّ
شرك املرّبية األهل بممّيزات الصف

ُ
ط لها.  ت

ّ
ة املخط

تي يكون األهل شريكين فيها. املجاالت واملوا األهلوفًقا لذلك، ُتنّسق املرّبية مع 
ّ
 عيد طيلة السنة وال

شّجع املرّبية األهل على التواصل معها وتبادل املعلومات حول طفلهم بطرق وأوقات يتّم تنسيقها مسبًقا. 
ُ
 ت

ا بين   ا" مبدئيًّ
ً
املرّبية واألهل، ويؤّسس قاعدة أساسّية للحوار والتعاون املتبادل، يخلق مثل هذا الحوار "اّتفاق

 اعد على إزالة الغموض، وطمس الحدود والصراعات.ويس

 تعليم أمثل في رياض األطفال

 /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4

HoraotKeva/K-2012-4-1-9-4-10.htm 

قين 
 
ة واألهل املنفصلين أو املطل سات التربوي   العالقة بين املؤس 

 /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3

HoraotKeva/K-2014-7-7-2-3-8.htm 
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ل 1  األو 
 
ل في الصف  . األسبوع األو 

ره الجميع لسنوات 
ّ
 األّول هو "أسبوع قّمة" سيتذك

ّ
ما من شّك في كون األسبوع األّول من الصف

تابه "ويني الدّب": "بمجّرد أن تفهم أّي من قدميك االثنتين هي اليمنى، لم يعد كتب ميلن في كطوال. 

لديك الكثير من النقاش حول أّي منهما تكون اليسرى، واآلن لم يتبّق لنا سوى مشكلة تحديد أّي 

مات في الص
ّ
 لنخطو ونبدأ السير". ومن هنا يعطى الحّق لطاقم معل

ً
 األّول أن منهما نّتخذها أّوال

ّ
ف

يكّن على أتّم جاهزّية ملرافقة تالميذهّن في بداية حياتهم وملساعدتهم على فهم وإدراك أّي قدٍم  

 مناسبة لهم ليخطوا خطواتهم األولى في مسيرتهم في الحياة.

 األّول. لن نتطّرق إلى 
ّ
في ما يلي بعض املقترحات ألنشطة وفّعالّيات لألسبوع األّول والثاني في الصف

الرياضّيات، بل إلى املضامين التي تمّيز هذه الفترة الهاّمة من دخول التلميذ إلى إطار  ضامين اللغة و م

 املدرسة.

 يمكن توزيع هذه األنشطة على امتداد فترة أسبوع لكن بصورة يومّية: 

 مواضيع البرنامج:

ة أكبر كااللتزام الطفل مسؤوليّ خالل هذه الفترة يبدأ الطفل "بمزاولة دوره كتلميذ": تمنح البيئة  : حقيبتي .1

م، حّتى لو لم  
ّ
بالوقت، واالستعداد عن طريق استخدام املعّدات املناسبة، واملثابرة في تنفيذ مهّمات التعل

 تكن "مثيرة لالهتمام"، أو إكمال الواجبات البيتّية أو مراجعة الدروس.

ة اإلضافي   ات املدرسي  ية كبيرة لفكرة شراء حقيبة املدرسة واملعد  ة هنالك أهم  ة تثير مشاعر خاص 

دة مباركة، وفي  ف، واألمل في بداية جي  عند الطفل واألهل. وهنا تبدأ مرحلة االستعداد والتكي 

ة. سيحتاج هذا التلميذ الصغير في البداية إلى  إرشادات وتوجيهات النجاح والتنمية الشخصي 

ة، باإلضافة إلى التوجيه الذاتي  في ق بتنظيم الحقيبة املدرسي 
 
   تتعل

ً
 تنظيم السلوك ليكون مستقال

 في ما بعد.

   
 

املحتوياترجوع إلى قائمة   
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جمل الفّعالّية، والتطّرق إلى أهّميتها وتأثيرها  
ُ
يوص ى اختيار النشاط اليومّي من البرنامج، إلجراء محادثة ت

م واال 
ّ
 ستيعاب.على قدرة التلميذ على التعل

ا للجسم، وحّرّية الحركة، واالستر  االستراحة: .2 عّد االستراحة وقًتا ضروريًّ
ُ
، ت

ّ
احة من الحّصة داخل الصف

 وتجديد الطاقة، والتفاعل االجتماعّي.

 وكيف؟ 
ّ
م التالميذ الصغار في بداية العاّم الدراس ّي، الروتين اليومّي وفًقا للجرس؛ متى يدخلون إلى الصف

ّ
يتعل

بالعديد  يخرجون لالستراحة، وماذا يفعلون أثناءها؟ إّنهم يحظون باستقاللّية في الساحة وهم محاطون  كيف  

ا.   من التالميذ الذين يكبرونهم سنًّ

روابط اجتماعّية جديدة تكون في طور النمّو األّولّي، ويبدأ األطفال بتشكيل عالقات وصداقات، 

 ويطّورون الشعور باالنتماء واألمن.

مّية مريحة داالدخول 
ّ
 بعد االستراحة ُيدخل التلميذ في راحة، مّما يساعد على أجواء تعل

ّ
خل إلى الصف

م بقّية اليوم.
ّ
. فالنشاط الحّر أثناء االستراحة يساعد في تخفيف الضغط والتفرّغ للتعل

ّ
 الصف

ات وأماكن في املدرسة: .3 اجدون في بيئة الصغار، كذلك الكبار، يحتاجون وقًتا للتكّيف، عندما يتو  شخصي 

لتعّرف إلى بعض الشخصّيات جديدة )كاملمّرات، غرف تدريسّية، مختبر، مكتبة...(: ويستغرقون بعض الوقت ل

مة بدء األنشطة من أجل التعّرف إلى الشخصّيات الرئيسّية ودورها في 
ّ
املهّمة في املنظّمة. ينبغي على املعل

 املنظّمة. 

 األّول  ألعاب للتعارف: .4
ّ
هي بداية لعالقات جديدة. هناك من يستجيب بسرور وبشكل منفتح، بداية الصف

وبعض الترّدد والشّك. على الرغم من االختالفات بين األطفال، تسهم األنشطة  والبعض اآلخر يأتي مع مخاوف  

. والفّعالّيات االجتماعّية في تحسين األجواء، وفي تطوير الشعور عند التلميذ باالنتماء واألمان في إطار ال
ّ
 صف

ة  .5  األّول، يوص ى بتخصيص أكثر من ساعة واح: مهارات حياتي 
ّ
دة في األسبوع في الشهر األّول من الصف

 األّول مع التأقلم ودمج التلميذ 
ّ
إلطار الجديد. خالل هذه ضمن اللمهارات الحياتّية. يتعامل برنامج الصف

ي عنده للمشاعر الفترة، يصبح التلميذ معتاًدا على مرحلة االنتقال والتغيير. من املهّم رفع مستوى الوع

 .واألفكار وتطوير الهوّية الذاتّية للمكان الجديد

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ة: .6 ... ال يوجد حّد ألهمّية انكشاف التلميذ لعالم الكتاب. واحدة من الطرق قّصة وأخرى وأخرى  ساعة قص 

لربط الطفل بهذا العالم، والرفع من درجة فضوله ورغبته في مواصلة توسيع معرفته بعالم الكتاب، هي 

مة بقراءة  انكشافه الدائم لبيئة تنّورّية من خالل إتاحة الكتب والقصص أمامه بشكل
ّ
دائم. تقوم املعل

 لقصص بانتظام وبشكل دائم، وتغرس عندهم حّبهم لألدب. ا

 على امتداد العام الدراس ّي. إّن إنهاء اليوم الدراس ّي   نهاية الدوام: .7
ّ
ق هذا البند بيومّيات التلميذ في الصف

ّ
يتعل

ن التلميذ من الحوار، ويشّجعه على التعبير عن الصعوبات التي يواجه
ّ
 ها، ويساعده على إدراك الخبراتيمك

م عنده. يسهم الروتين ويشّجع على االنفتاح 
ّ
التي يكتسبها واستيعابها، كما يطّور مهارات االستماع والتكل

 واملشاركة، ويساعد التلميذ على االنتقال من فترة اليوم الدراس ّي إلى بقّية يومه.

مة
ّ
الميذ واحتياجاتهم أن تكون على دراية بتجارب الت يتيح الحوار الذي يجري بين مجموعة األقران للمعل

 ومشاعرهم.

خلق مناخ من الحوار املفتوح واملحتوي كجزء من روتين اليوم الدراس ّي، يعّزز لدى التلميذ الشعور باألمان  

 واالنتماء.

 

  

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ة/ النشاط الي   املوضوع الهدف الفع 

ة كبيرة تحتوي على أغراض تنتلعبة: تحّضر 
ّ
مة سل

ّ
 مي وال تنتمي إلى مدرسة.املعل

أمثلة: علبة، مقلمة، قلم رصاص، ممحاة، تّفاحة، مفتاح، صمغ، علبة ألوان، 

سّيارة، لعبة، فرشاة أسنان، مبراة، دفتر، جهاز أيباد، كّراسة عمل، كرة مضرب، 

 لعبة تركيب ...

ة وبأعين معصوبة، ويصُفها  على التلميذ أن ُيخرج بعض األغراض من
ّ
السل

اسمها. عندما يفتح عينيه، عليه أن يقّرر ما إذا كان سيضعها في حقيبة ويتكّهن 

 املدرسة أم ال، ويشرح قراره.

مة محادثة حول األغراض األخرى التي يرغب التلميذ بإحضارها 
ّ
محادثة: تثير املعل

، مع الشرح والتعليل.
ّ
 إلى الصف

إلى أن يتعّرف التلميذ 

األغراض املطلوبة في 

 
ّ
م بحسب  املدرسة، للتعل

 ما هو مّتبع.

 حقيبتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق بإخراج أغراض من الحقيبة ووضعها في أماكن مختلفة.
ّ
 تنفيذ تعليمات تتعل

مة:
 
د املعل من يمكنه أن يخرج مقلمته من حقيبته ويضعها على الطاولة،  ترد 

مة ويخرج الدفتر من الحقيبة ويضعه تحت املقلمة، وهكذا ك 
ّ
ّل مّرة تضيف املعل

م التلميذ تنظيم 
ّ
غرًضا وتطلب من التلميذ إخراجه، ثّم إرجاعه. وهكذا يتعل

 إخراج األغراض وإدخالها بسرعة ومهارة.

على كّل طاولة مقلمة. برأيكم، ملاذا يحضر  : انظروا! ستجدون محادثة

ئمة التالميذ مقاملهم إلى املدرسة؟  كيف علينا ترتيب املقلمة لتكون مال 

 للدروس؟ ما أهّمية املقلمة، وما األغراض التي يجب أن نضعها بداخلها؟

أن يدرك التلميذ كيف 

عليه ترتيب حقيبته 

وتنظيم األغراض 

 بداخلها. 

حقيبتنا: صديقنا "ماِلك املرتبك"، قام بترتيب حقيبته في املساء، هّيا نرّتب 

مة حقيبة بداخ
ّ
مة! تعرض املعل

ّ
لها أوراق غير مرّتبة، انظروا كم هي غير منظ

وأوساخ وبقايا طعام، حقيبة تعّمها الفوض ى، بقايا من بري األقالم، قصاصات 

 لحقيبة ...من األوراق، صفحات، مقلمة فارغة، منديل مجّعد في أسفل ا

ا وتطلب منه إزالة غرض يختاره من داخلها، ثّم 
ً
مة كّل مّرة تلميذ

ّ
تدعو املعل

 ه أن يفعل به؟يشرح سبب اختياره، وماذا علي

وهكذا يدرك التالميذ كيف عليهم االهتمام بحقائبهم، وتنظيمها، مع توضيح 

 منطقّي.

أن يفهم التلميذ ملاذا 

يجب املحافظة على 

مقلمتنا، وكيف 

 .افظ على أغراضنانح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مالءمة الحرف للصورةلعبة

رسمات: صمغ، حقيبة،  /مجموعة من البطاقات تحتوي على صور  املواد  الالزمة:

 مقلمة، مسطرة، ألوان، دفاتر، قلم رصاص، كّراسة...

ومجموعة أخرى من البطاقات تحتوي على الحروف التالية: ص، ح، م، د، أ، ق، 

 ك...

 ذ أمام البطاقات ويختار زوًجا من البطاقات: صورة وحرفها.في كّل جولة يتقّدم تلمي

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ة/ النشاط الي   الهدف الفع 
 

 املوضوع

 
 
مة أّن هناك ثالثة أغراض ة حركةلعبة خف

ّ
: نخرج أغراًضا وندخلها: تعلن املعل

يجب إزالتها من الحقيبة بسرعة وخّفة، ووضعها على الطاولة. بعد كّل محاولة 

مة تحّية 
ّ
 التلميذ على املجهود الذي بذله. على املعل

مة عن إدخال أغراض داخل الحقيبة وتنظيمها.  بعد كّل محاولة 
ّ
تعلن املعل

مة تحّية التلميذ على املجهود الذي بذله. عل
ّ
 ى املعل

مة عن مّدة زمنّية جديدة، ويلعب التالميذ مّرة أخرى على تنظيم 
ّ
تعلن املعل

 األغراض بخّفة وسرعة.

مة 
ّ
: تحّدد املعل

ّ
مع تالميذها قواعد خاّصة بمكان وضع الحقيبة املدرسّية في الصف

 وكيف نتركها قبل الخروج لالستراحة؟ أين نضع الحقيبة بعد تفريغها من األغراض،

مة عبر املسالط
ّ
الضوئّي، صوًرا ألصحاب الوظائف داخل  تعرض املعل

املدرسة. من خاللها ُتحّدث التالميذ عن مسؤولّية كّل منهم، ومتى باإلمكان 

 التوّجه إلى كّل منهم...

أحد هذه  يتوزّع التالميذ إلى مجموعات، وعند االستراحة تبحث كّل مجموعة عن

ق 
ّ
بمسؤولّياتهم، لتكّون في النهاية  الشخصّيات عن طريق بطاقات تحمل رموًزا تتعل

 صورة )بازل(.

أصحاب الوظائف: مديرة، سكرتيرة، مسؤولة، عاملة نظافة، حارسة، أمينة 

 مكتبة، مستشارة...

مات مواضيع: التربية البدنّية والفّن واملوسيقا والرقص
ّ
 ...ُينصح أيًضا بإضافة معل

مة بإعداد فّعالّيات حول أصحاب 
ّ
 الوظائفنوص ي املعل

 

لى إأن يتعّرف التلميذ 

أصحاب الوظائف 

 داخل املدرسة.

إلى   أن يعرف التلميذ

من يتوّجه عند 

 حاجته، ومتى يتوّجه.

 

ات وأماكن  شخصي 

 داخل املدرسة 

 األماكن في املدرسة لعبة إشارات الطريق:

محّددة ّل مجموعة تأخذ رقًما. توزّع في أماكن ينقسم التالميذ إلى مجموعات. ك

 رموز وإشارات مع أرقام املجموعات. يتلّقى التالميذ لوحة عليها صور األماكن.

يخرج التالميذ للعثور على الرموز واإلشارات املنتشرة في تلك األماكن، 

 يجمعونها ثّم يلصقونها على اللوحة. 

امللعب الرياض ّي، مراحيض، غرفة  مكتبة، غرفة سكرتارية، األماكن املتاحة:

مين، الفناء الخلفّي املدير 
ّ
ة، غرفة املستشارة، غرفة الفنون أو املوسيقا، غرفة املعل

 أو الفناء األمامّي...

 اللعبة:

 علينا أن نعّد خطواتنا من صّفنا إلى املكتبة، إلى امللعب الرياض ّي ...

لوب في هذه السلسلة لنصل سلسلة. كم عدد األطفال املطنمسك باأليدي لنصبح 

؟
ً

مين مثال
ّ
 إلى غرفة املعل

أن يدرك التلميذ مبنى 

املدرسة، ويطّور من 

 شعوره باالنتماء لها.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ة/ النشاط الي   املوضوع الهدف الفع 

 بإخبار التالميذ عن فترات االستراحة، والغرض منها، وطريقة  
ّ
مة الصف

ّ
تقوم معل

 قواعد املدرسة وقت االستراحة. تحديد بدايتها وانتهائها. وتبلغهم عن

لى إأن يتعّرف التلميذ 

 نغمة الجرس ووظيفته.

 االستراحة

مة مع تالميذها في 
ّ
خالل الشهر األّول من العاّم الدراس ّي، تلعب املعل

 الساحة.

مة بإعداد قائمة من األنشطة املناسبة لفترة 
ّ
االستراحة ولتلبية تقوم املعل

 احتياجات التالميذ املختلفة.

أن يعرف التلميذ كيفّية 

استغالل وقت االستراحة 

 لالستمتاع بها.

 

مة إلى التالميذ أثناء فترة  
ّ
في األسبوع األّول من العاّم الدراس ّي، تنضّم املعل

مشاهدات االستراحة، وتوّجههم إلى مجموعة متنّوعة من األلعاب املناسبة، وتجري 

الع إذا تعّرض أحدهم على تالميذها أثناء اللعب في االستراحة، وتك
ّ
ون على اط

 لضائقة ما، وللتفاعالت االجتماعّية بينهم.

أن يشعر التلميذ باألمان 

 في ساحة املدرسة.

في كثير من املدارس، يقوم تالميذ الصفوف العليا )الخامس والسادس(، بتدريس 

مات بحيث يرافق كّل تلميذ من تالميذ صفوف 
ّ
األّول، يتّم التنسيق بين املعل

 األّول؛ ُيجري معه جولة في املدرسة ويعّرفه إلى 
ّ
ا من الصف

ً
الطبقات العليا تلميذ

 األماكن التي يحّبها في املدرسة ويلعب معه ويشاركه أنشطته املفّضلة في الساحة.

أن يتفاعل التلميذ 

بشكل جّيد مع من حوله 

 فترة االستراحة. خالل

 

 )كرس ّي، طاولة(.كتابة مشتركة لقواعد السلوك والجلوس في ال
ّ
 صف

... لعبة:
ّ
م األغراض الشخصّية الخاّصة بنا في الصف

ّ
 كيف ننظ

أين أضع حقيبتي أو أغراض ي الشخصّية؟ مع مراعاة أّن هناك تالميذ آخرين 

 غيري يحتاجون إلى مساحاتهم الخاّصة.

قة بمكان لعبة تبادل 
ّ
األدوار التي تحاكي النزاعات واملواقف االجتماعّية املتعل

.ا
ّ
 لجلوس في الصف

أن يكون التلميذ قادًرا 

على التواجد بشكل 

م في مساحته 
ّ
منظ

 
ّ
الشخصّية، في الصف

 أو الساحة.

 

أن يحترم التلميذ 

 مساحة اآلخرين.

 مكاني

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ة/ النشاط الي   املوضوع الهدف الفع 

مة أن تبحث عن فّعالّيات مناسبة.
ّ
 نقترح على املعل

 في ما يلي روابط إضافّية: 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/faaliategtemaya.pdf 

https://yeladim.org.il/ar/merkazia_cat/البدايات-كل/ 

 
 

يتعّرف التلميذ إلى  أن

 
ّ
 -زمالئه في الصف

كمجموعة يمكنها 

تعزيز الشعور 

 باألمان واالنتماء.

ألعاب للتعارف 

 والتآلف

ة  مهارات حياتي 

ة  ساعة قص 

نهاية اليوم 

 الدراس ي  

من املفّضل تنفيذ عّدة دروس في األسبوع الواحد، من مجمل الدروس املقترحة في  

 : اليالرابط الت

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimYesodi/aravit/

kita_1.pdf 

 

 

أن يعي التلميذ 

مشاعره في حاالت 

 االنتقال والتغيير.

 

التلميذ بأّن   أن يفهم

مرحلة التكّيف 

طبيعّية ومشتركة 

 بين الجميع.

 " صديقنا الكتاب"، يحّب األطفال أن يستمعوا إلى قّصة تقرأ أو تسرد لهم. 

نفتتح اليوم الدراس ّي بقّصة، وننهيه بأخرى. ونجري محادثة وحواًرا حول تجارب 

ث لك أو ملن حولك  ذاتّية، في أعقاب القراءة )ما الذي أعجبك في القّصة؟ هل حد

 .مشابه؟ ..ش يء 

 رابط حقيبة الكتب للصف األول والثاني ❖

 موقع مكتبة الفانوس ❖

 موقع مسيرة الكتاب ❖

أن ينّمي التلميذ 

الشعور باملتعة  

عند االستماع إلى 

حّب  -القّصة

 الكتاب.

أن يقوم التلميذ 

بإدراك تجاربه 

الشخصّية، ويعّبر 

 عنها. 
م الدراس ّي بمحادثة إجمالّية امتداد العاّم الدراس ّي( ينتهي اليو كّل يوم )وعلى 

 موجزة.

مته اليوم، أنا سعيد اليوم ...، صعوبة واجهتها أفكار للمحادثة
ّ
: ش يء جديد تعل

بت عليها؟ أوّد أن أشكر 
ّ
أن أحّيي... ألّن ...، كان... بالنسبة  –اليوم ...، كيف تغل

 لي مثير لالهتمام،

 مشكلة ...، هل يمكن للتالميذ أن كان لدّي ...، كنت حزيًنا ألّن ...، لدّي الدرس ... 

 يقّدموا لي املشورة في ...؟

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/yamdrasy.pdf 

ترجوع إلى قائمة املحتويا  

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/faaliategtemaya.pdf
https://yeladim.org.il/ar/merkazia_cat/كل-البدايات/
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimYesodi/aravit/kita_1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimYesodi/aravit/kita_1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimYesodi/aravit/kita_1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimYesodi/aravit/kita_1.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/fanoos/fanoos.htm
https://www.al-fanoos.org/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/yamdrasy.pdf


 

32    

 

ة  ة. وحد2  الشتاء ةموضوعبتعليمي 

مة م ✓  قد 

ل وحدة ا
ّ
ا ملوضوعتمث

ً
يجمع بين عّدة تخّصصات. يتيح هذا التخطيط  ةمتكامل ةلتدريس هذه تخطيط

م.
ّ
مة العمل في تغيير أطر التدريس، ويتيح للتالميذ مجموعة متنّوعة من خبرات التعل

ّ
 للمعل

مة في االعتبار
ّ
 نموذج العمل التفاعلّي املوّضح في هذه الوثيقة متعّدد التخّصصات، ويجب أن تأخذ املعل

 متغّيرين: 

م.لّي بناء تسلسل متماسك ومنطق •
ّ
 عملّيات التعليم والتعل

ن من تجارب متكّررة ومتنّوعة في املضامين  •
ّ
مّية تعكس مجاالت املعرفة املختلفة، وتمك

ّ
بناء بيئة تعل

مّية.
ّ
 التعل

بضمنها لقاءات ينبغي تمكين التالميذ بأداء ناجع، من املهّم أن ينّفذ العمل دائًما بمّدة زمنّية ثابتة، و 

مّية املحيطة.التركيز اليومّي، ولق
ّ
 اءات في مجموعات صغيرة، والعمل في البيئة التعل

نوا 
ّ
من املهّم أن يعتاد التالميذ على هذا الروتين، باستخدام رموز وإشارات ومفردات مكتوبة حتى يتمك

مهم بطريقة واعية وفّعالة. 
ّ
 من إدارة وقت تعل

مّية امل
ّ
 .فصل الشتاء ةموضوعتكاملة تتناول هذه الوحدة التعل

 املجاالت املعرفّية املشتركة في الوحدة: العلوم واللغة والرياضّيات والفنون.

يتّم عرض أهداف املجاالت املعرفّية بشكل منفصل، ولكن ال يتّم فصلها في العملية التعليمّية 

 للتالميذ.

 األهداف في مجال تدريس اللغة  ✓

 ملوضوعة والفئة العمرّية والهدف.استخدام مفردات تناسب ا  .1

ن من الحروف   .2
ّ
طالقة في القراءة الجهرّية، سريعة ودقيقة للمفردات والنصوص التعليمّية، مع التمك

 الهجائّية وفهم النّص املكتوب.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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قة باملوضوعة، وفق قدرة التالميذ على الكتابة في هذه املرحلة   .3
ّ
كتابة الكلمات والجمل الشائعة املتعل

 
ّ
 مهم. من تعل

 االنكشاف والتعّرف إلى مجموعة متنّوعة من النصوص ذات صلة باملوضوعة.  .4

 األهداف في مجال تدريس العلوم  ✓

ت الطقس )الُسحب وهطول األمطار( . جمع معلومات من خالل املراقبة، وقياس األمطار وحاال 1

  .مقياس املطر -سةالساد -الخبرات الرئيسّية للصفوف األولى -وتنظيمها في جدول. مناهج العلوم 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesod

i/hitnasuyot1862017.pdf 

 .استخدام التكنولوجيا يزيد من قدرة التلميذ على قياس درجات الحرارة والتنّبؤ بحالة الطقس. 2

ات  ✓  األهداف في مجال تدريس الرياضي 

 .20-1 . معرفة األرقام1

 50لـ  القدرة على العّد حّتى ا. 2

 . جمع األعداد الصحيحة في العشرّية األولى والثانية3

م مّتفق عليه4
ّ
 . تدريب على القياس وفهم الحاجة الستخدام سل

 األهداف في مجال تدريس الفنون  ✓

 تعميق املعرفة في الفنون في موضوعة الشتاء.. 1

ق بموضوعة الشتاء.البتطوير التعبير وتحليل التصوير . 2
ّ
 صرّي املتعل

 تطوير القدرة الحركّية والتقنّية للعمل مع مواّد وتقنّيات مختلفة.. 3

 التخطيط لطريقة عرض النتاج الفّنّي لتوضيح الهدف أمام جمهور املشاهدين. . 4

ة  ✓ مي 
 
   تنظيم البيئة التعل

مه
ّ
ا من تدريس املوضوعة وتعل مّية جزًءا هامًّ

ّ
ا، وتدعو التالميذ إلى معرفة عميقة ومتنّوعة تعّد البيئة التعل

 بموضوعة فصل الشتاء في مختلف املجاالت املعرفّية.

املحتوياترجوع إلى قائمة   
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فهي تتيح ممارسات في سيرورات البحث العلمّي، والتدريب بطرق إبداعّية، واإلبداع من خالل مجموعة 

 ّوعة من املواّد، كما تشّجع على رؤية أكثر شمولّية للموضوعة.متن

مّية، وتشّجعهم على إعطاء مردود يتّم من   من املهّم أن
ّ
مة للتالميذ التدّرب على اختيار البيئة التعل

ّ
تتيح املعل

 خالله مناقشة أسباب اختيار الفّعالّية أو املكان...

ة ✓ مي 
 
   البيئة التعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م وتخطيط لبرنام
ّ
مة أن تستعين بحكمها عند تهيئة بيئة تعل

ّ
ن التالميذ من يجب على املعل

ّ
ج عمل يمك

م، مثل؛ مجموعات من التالميذ أو العمل في أزواج، أو   الوصول إلى حّيزات
ّ
م متنّوعة ملجموعات التعل

ّ
تعل

متهم، أو تلميذ بشكل منفرد.
ّ
 مجموعة من التالميذ مع معل

 

 

 

 

 

 

o  ظروف تسهل على سيرورات

التدريس بالتالؤم مع 

 التباين بين التالميذ 

o ة مي 
 
ع أطر تعل  تنو 

o ائل في تقييم التالميذ بد 

ماتتتيح لل تتيح للتالميذ
 
معل  

ماتتتيح لل
 
معل  

 والتالميذ

o   ممارسة ملتنو ع األطر

ة،   مي 
 
 التعل

o مهارات ومجاالت معرفة 

o  م الرتابة
 
 والروتين في التعل

 وعادات عمل 

o وعالقات  عالقات بين التالميذ

 ي  ربو والطاقم الت بين التالميذ

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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م:أمامكم جدول يحتوي على أسئلة تساعد الطاقم التربوّي في 
ّ
 بناء بيئة التعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا إجراء تقييم ورقابة لكّل فّعالّية *
ً
 . ليس شرط

  

متى يتم  استخدامها، 

ر؟  والعمل بها؟  كيف تتطو 

 

أي  أهداف بواسطتها  

يتدر ب عليها التالميذ  

ننويتعلمو 
 
ن و ها، ويتمك  

؟ منها   

 أين موقعها: 

  ، ، ممر 
 
في الصف

 مدخل، ساحة؟

ما هي محتوياتها 

عة  ة املتنو  واإلبداعي 

التي من شأنها أن تدعم 

م وترفعه قدًما؟ 
 
 التعل

مة ومكانتها 
 
ما دور املعل

 فيها؟ 

رات القياس *ما هي سيرو 

والتقييم التي تفحص  

 أداء التالميذ وعملهم؟

اعتبارات في سيرورات 

ة  مي 
 
إعداد بيئة تعل

 وتطويرها

 

 رجوع إلى قائمة املحتويات

 متى يتم استخدامها

 والعمل بها؟
ر؟   كيف تتطو 
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ة في موضوعة فصل الشتاء  مي 
 
 اقتراح لبيئة تعل

 مجال اللغة  ✓

مثل؛ فصل كلمات وتجميعها، وتحليل الكلمات إلى  ، الشتاء ألعاب في الوعي الصوتي  في موضوعة •

 أصوات.

لريمي بندلي" شّتي شّتي شو حلو   -مثل، "دّق الشتي ع األبواب –أناشيد قصيرة في موضوعة الشتاء •

قراءة جماعّية جهرّية لألناشيد، حذف  -لفيروز". أمثلة ألنشطة حول األناشيد -الشّتي" شّتي يا دنيا

 وإضافة واستبدال كلمات، ترتيب صحيح لألنشودة، حركات تعبيرّية لألنشودة. 

قراءة جماعّية جهرّية،  -ابا الكبيرة". أمثلة ألنشطة"شمسّية ب مثل، –ي موضوعة الشتاءقصص ف •

 اختيار قطعة أعجبتني، رسم من وحي القّصة...

 البحث في اليوتيوب، أفالم في هذه املوضوعة. –زاوية لالستماع واملشاهدة في موضوعة الشتاء •

يات ألصدقاء مرض ى •
 
ات وتمن التلميذ  من املفّضل إعداد مخزن ملفردات وعبارات تساعد –كتابة تحي 

في الكتابة واإلعداد، مثل؛ "نتمّنى لك تمام الصّحة" كيف تشعر/ين؟" و "بالصّحة والعافّية" و " بالشفاء 

 العاجل". يمكن إعداد بعض العبارات بمشاركة التالميذ.

كتابة مفردات في املوضوعة وترتيبها في القاموس، وفق ترتيب  –وعة الشتاءقاموس مفردات في موض •

 ائّية. وإضافة رسمة/ صورة مالئمة لكّل كلمة.الحروف الهج

كتابة أمور ترغب في القيام بها في فصل الشتاء، املالبس املناسبة لفصل الشتاء، األطعمة  –كتابة •

بحث متمّرس،   -م الوسائل التكنولوجّية قدر اإلمكان  املناسبة لفصل الشتاء )الرسم والكتابة باستخدا

 وإلصاق صور/ رسمات مناسبة.كتابة على لوحة املفاتيح، ونسخ 

 مثال: "نحمله في الشتاء"، "يرافق الرعد" –أحاٍج وفوازير في موضوعة الشتاء •

مثال؛ " يتبع وال يتبع"، حقول داللّية، مالبس الشتاء، حاالت  –تصنيف كلمات في موضوعة الشتاء •

 الطقس، مأكوالت شتوّية.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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الءمة صورة معّينة لكلمة معّينة، والتقاط صور أمثلة؛ م  –في املوضوعة  ورسمات    لصور مالءمة كلمات   •

كنولوجّية، قدر اإلمكان، مثل؛ البحث حول فصل الشتاء، وكتابة كلمة مناسبة. استخدام الوسائل الت

 نسخها وطباعتها وحفظها. جوجل: في صور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وياترجوع إلى قائمة املحت  
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 مجال العلوم  ✓

لراصد الجوّي" إلى الطقس عن طريق وضع على سبيل املثال، يشير "ا –جدول ملتابعة أحوال الطقس •

عالمة على الجدول. تتّبع النشرات واملواقع اإلخبارّية وتصّفح مواقع األحوال الجّوّية على الشبكة قدر 

 اإلمكان.

ة املطرراجدول مل • ي  حسب مقياس املطر الذي سيتّم إعداده، ومتابعة  -قبة كم 

 التوثيق على امتداد فصل الشتاء.

ة، غيملتحديد نوع ال  -تطبيق صور جوجل على صور ممكن العثور في    –تلفة من الغيومصور ألنواع مخ •

 بأنواعها املختلفة. غيومورسم ال

ن السحاب أو املطر، وسبات الحيوانات في فصل الشتاء  ةمركز إصغاء ومشاهدة في موضوع •  تكو 

ة وصحف لألطفال حول موضوعة الشتاء. • ة وكتب مدرسي   كتب علمي 

يمكن العثور على فيديو عن  –السبات عند الحيواناتصيرة ومقاطع فيديو عن فترة صور وأجزاء ق •

سبات الحيوانات في الشتاء، نصوص علمّية عن الدببة والثعابين في فصل الشتاء من؛ موقع براينبوب، 

 .جوجلتطبيق صور 

  

ات   ✓   مجال الرياضي 

للقياس، كؤوس وأباريق مساطر، أشرطة  على سبيل املثال، مكّعبات بحجم مّوحد،    -أجهزة قياس مختلفة •

 لقياس الحجم )من املطبخ(.

ث. • ر واملؤنّ
ّ
 مسطرة/ شريط األرقام وأسماء األرقام في املذك

 هيكل لتمرين في جمع كّمية املطر خالل ثالثة أّيام، على سبيل املثال:  -نموذج •

  

 

 

 

ني اليوم الثا اليوم الثالث  ل اليوم األ   و   

ة  ة اجمالي   كمي 

 كيف قسنا؟  كيف قسنا؟  كيف قسنا؟ 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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 مجال الفنون  ✓

ح الرابط: ✓
 
عندما يلتقي اإلبداع "  יצירת ענן בבקבוק  -כשיצירה פוגשת במדע" מאת ענבל ישראל"  تصف

 فيلم سحابة داخل قنينة". -"بالعلم

https://www.youtube.com/watch?v=UdAuD4MFn2A 

انين مختلفينمج ✓
 
مثال ألنشطة: فحص ومقارنة  -موعة مختارة من لوحات في موضوعة الشتاء لفن

 الصور واملواّد املستخدمة واأللوان.

 مجموعة مختارة من االقتراحات لفصل الشتاء. -إبداع"  "يو يو  "יויו יצירה" موقع ✓

 o.il/kidsyoo.c-http://www.yo/ 

م، والسماح للتالميذ 
 
ُينصح بتخصيص مكان ثابت لعرض األعمال الناتجة من األنشطة في بيئة التعل

راقبة أعمال أصدقائهم والتعليق   حولها شفوًيا أو كتابًيا.بم

 

م وتسلسلهما في موضوعة الشتاء  ✓
 
 اقتراح لتنظيم التعليم والتعل

قان بموضوعة الشتاءموضوعين رئييضّم مبنى التدريس وتنظيمه 
ّ
بنية  السحب واملطر. -سّيين يتعل

التدريس ، مسار ةالتدريس متطابقة في كال املوضوعين وتتضّمن األقسام التالية: مقّدمة للموضوع

م في املجموعة 
ّ
م الذي يتّم من خالله تحقيق األهداف من مختلف مجاالت املعرفة، وإجمال التعل

ّ
والتعل

ه(.
ّ
 كل

ّ
 األّم )الصف

ح بتدريس املوضوعة في شهر تشرين الثاني تمهيًدا ملوسم الشتاء، ومع ذلك، يمكن البدء في أّي وقت  ُينص

مة مناسًبا.يتالءم مع حالة الطقس، وفًقا للفصل الدرا
ّ
 س ّي وما تراه املعل

 

 

 

 

 

 رجوع إلى قائمة املحتويات

https://www.youtube.com/watch?v=UdAuD4MFn2A
https://www.youtube.com/watch?v=UdAuD4MFn2A
http://www.yo-yoo.co.il/kids/
http://www.yo-yoo.co.il/kids/
http://www.yo-yoo.co.il/kids/


 

40    

 

ل:    املوضوع األو 

 ؟غيوم...غيوم، إلى أين تذهب وماذا تفعل 

ة  افتتاحي 

 و أكثر تمهيًدا للموضوعة:يمكن تحديد نشاط واحد أ

أمام التالميذ وتشجيعهم على النقاش حول السؤال: ماذا نعرف عن فصل الشتاء وعن   عرض املوضوعة .1

  السحب؟  ربط باملعرفة السابقة. 

   (دقيقة 15الوقت املقّدر )             

السحب أثناء طرح لوحة سميكة للرسم، أوراق للرسم وألوان. مراقبة  معالخروج إلى ساحة املدرسة  .2

األسئلة التوجيهّية، مثل: ما ألوان السحب في الجّو؟ هل السحب كبيرة أم صغيرة، هل السحب قريبة أم 

مة أن تشّجع تالميذها على رسم السحب وعرضها في معرض 
ّ
بعيدة؟ بعد املشاهدة، ينبغي على املعل

. من  مخّصص لذلك داخل
ّ
ع السحب وخصائصها واالختالفات هّم أن يتعّرف التالميذ إلى أنوااملالصف

 للتالميذ أو السماح لهم بالكتابة بمفردهم. 
ً

مة القيام بالكتابة تسهيال
ّ
 بينها. يمكن للمعل

 ( الوقت املقّدر ساعة واحدة)             

 www.youtube.com/watch?v=u2yJkxT87_Uhttps//: ""السحب -"עננים"عرض شريط الفيديو . 3

   فيروز" -: "شّتي يا دنيا شّتيأغنية إثارة محادثة بعد التعّرف إلى

 ( دقيقة  20الوقت املقّدر هو )                         

مهافي نهاية االفتتاحّية، تعرض 
ّ
مة املوضوعات التي سيتّم تعل

ّ
 .كيف يتّم إنشاء أنواع السحب -املعل

 

 

 

 

 

 

وياترجوع إلى قائمة املحت  

https://www.youtube.com/watch?v=u2yJkxT87_U
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م
 
  سيرورة التعليم والتعل

م ومجاالتها برموز وفًقا ملجال املعرفة الذي تّم التركيز عليه:يُ 
ّ
 شار ملسارات التعل

 

 

 

م كيف  .1
 
ن السحبنتعل وزارة التربية إصدار  היווצרות עננים- יצאנו לטייל עם אגם ושדה"" عرض فيلم -تتكو 

 والتعليم:

 https://www.youtube.com/watch?v=C3e8lHz1x1I 

 وكذلك: فيلم "تكّون الغيوم": 

V598https://www.youtube.com/watch?v=Dmfftni 

منا؟ كيف تكّونت  -إجراء نقاش في أعقاب الفيلمين، حول املعلومات التي عرضت 
ّ
مة على اللوح: ماذا تعل

ّ
تكتب املعل

 
ّ
باملوضوعة، على سبيل املثال: حرارة  قالسحب؟" باستخدام اصطالحات ومفاهيم وردت في الفيلم وعرض صور تتعل

ف بخار املاء  وارتفاع كتلة الهواء نتيجة لذلك، وتبريدالشمس 
ّ
كتلة الهواء، وقطرات بخار املاء املوجودة داخله، يتكث

 في قطرات صغيرة وكتل من الجليد.

 ( الوقت املقّدر: حّصة واحدة)      

 

 

 

 

 

  

 

 

لألعل كتلة هوائّية ترتفع   
 يتكاثف بخار الماء

ثلجّية ماء وكتل ويتحّول إىل قطرات   

 رجوع إلى قائمة املحتويات

https://www.youtube.com/watch?v=C3e8lHz1x1I
https://www.youtube.com/watch?v=C3e8lHz1x1I
https://www.youtube.com/watch?v=DmfftniV598
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مة مجموعات من التالميذ، وتتابع معهم الفيلم  -عمل في مجموعات .2
ّ
مّرة إضافّية، مع الذي اختارته تختار املعل

  التركيز
ُ
مة شرائط ك

ّ
العملّية. بعد تكرار املحادثة تبت عليها جمل تصف على عملّية تكّون الغيوم. تمسك املعل

قة على الشريط. يمكنهم 
ّ
ومراجعة العملّية، تعطي التالميذ تلك الشرائط، وتطلب منهم أن يرسموا املرحلة املوث

مة. يمكن أن يكون العمل النا
ّ
ا على ورقة كبيرة.  تاستخدام الصور التي عرضتها املعل ا في الدفتر، أو جماعيًّ ج فرديًّ

م
ّ
ة تخطيط عملها بشكل يراعي االختالفات بين املجموعات، عليها أن تختار املجموعة التي سترافقها يجب على املعل

ا على عمل 
ً
في العمل، واملجموعات التي ستعمل بشكل مستقّل، وَمن ِمن التالميذ يستطيع أن يكون مشرف

 مجموعته.

 لكّل مجموعة قيقة د 20الوقت املقّدر   

يتوزّع التالميذ في أزواج ويخرجون إلى ساحة املدرسة إلجراء مشاهدة على  -الغيومنتعر ف إلى أنواع  .3

، وي
ّ
مون في مجموعات وفًقا ألنواع الغيوم التي سّجلوها عند نتالغيوم. بعدها يعودون إلى الصف

ّ
ظ

مستديرة...( تقوم كّل مجموعة بدورها بعرض تقرير عن   ،املشاهدة )كبيرة، صغيرة، سوداء، بيضاء

خص حول ما عُ أنو 
ّ
مة بكتابة مل

ّ
 رض الصور ض عن طريق عَ رِ اع السحب التي شاهدوها. تقوم املعل

 واألسماء العلمّية، وشرح نوعين أو ثالثة من الغيوم، مثل:

ا تشبه الريش األبيض. وهي على بعد حوال -غيوم الريش كيلومتًرا فوق األرض،  15 ي غيوم مرتفعة جدًّ

  صغيرة. مصنوعة من كتل ثلجّية 

كيلومترات عن سطح األرض، سّميت  8- 7 غيوم أقّل ارتفاًعا من غيوم الريش، على بعد  -غيوم الخراف

  بالخراف بسبب شكلها الذي يشبه الخراف. 

ي السماء انخفاًضا، وهي تشبه الوشاح ا -غيوم الوشاح
ّ
 حول لوهي أقّل السحب التي تغط

ّ
ذي يلتف

  الرقبة. 

 حّصة   -الوقت املقّدر 

قونها خالل عّدة أّيام، يُ   -مشاهدة وتوثيق أنواع الغيوم .4
ّ
جري التالميذ مشاهدة حول أنواع الغيوم ويوث

في صفحة للمتابعة الذاتّية. يمكن إجراء محادثة حول عدد املّرات التي ظهر فيها هذا النوع من الغيوم، 

حول نوع معّين من الغيم )أو أكثر(. على سبيل  10-1ّية في الجمع ضمن األعداد بوإجراء عملّيات حسا

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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ينا غيمتين من الخراف، يوم االثنين لم تكن هناك غيوم خراف، يوم الثالثاء كانت املثال: يوم األحد رأ

 الثالثة؟األّيام هناك ثالث غيوم خراف. كم عدد غيوم الخراف التي رأيناها على امتداد 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة(  30)الوقت املقّدر:                

 

وأناشيد في موضوع الغيومنل .5 غنية قصيرة أو أنشودة عن  أل قراءة جهرّية جماعّية  -تعر ف إلى قصائد 

الغيوم. والهدف من ذلك هو تمكين التالميذ من القراءة مع االعتماد على اإليقاع الذي يسّهل الحفظ 

ور 
ّ
مة اختيار الكلمات األساسّية التي سيقرأها عّم يُ املعرفة الصوتّية و ويعّزز الذاكرة  ويط

ّ
قها. على املعل

بطالقة. من املهّم اختيار الكلمات ذات الصلة باملوضوعة  -وسريعةجميع التالميذ قراءة دقيقة 

ر عليها أيًضا في و ماء. قصائد قصيرة وأناشيد يمكن العثرذاذ،  التعليمّية، مثل: سحب، مطر، قطرات،

 الكتب التعليمّية املدرسّية.

مة اختيا
ّ
( تقدير فترة  على املعل

ّ
ر أربع أو خمس أغاٍن أو أناشيد )وفق عدد املجموعات في الصف

الوساطة وطريقتها لكّل مجموعة ومجموعة، في نهاية االكتساب ضمن املجموعات، تعرض كّل 

 فينشدون عمجموعة بدورها بطرق مختلفة )غناء وإنشاد، ل
ّ
ب، قراءة مًعا...( وأّما تالميذ الصف

ها. من املفّضل عرض التسجيل الصوتّي و/ أو املرئّي لألغاني واألناشيد أمام التي تّعلمو  ةاألغني

نهم ذلك من التدّرب املتواصل على املعرفة 
ّ
مّية. سيمك

ّ
التالميذ، وكذلك عرضها مكتوبة في البيئة التعل

 االستماع إلى اإليقاع وطالقة القراءة الصحيحة.و لعب لالصوتّية من خالل ا

2  3 5 

ثنين يوم اال يوم الثالثاء حد يوم األ    املجموع  

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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م في الشيفرة القرائّية  في ما 
ّ
يلي قائمة االقتراحات املتعلقة باألنشطة اللغوّية والتي من شأنها تعزيز التحك

باع قصيدة 
ّ
مي يا غيمة املطر"بات مي تقد  ر أّن تطوير الشيفرة  أو أي قصيدة أخرى.  "تقد 

ّ
من املهّم أن نتذك

 بعد الحوار هائّية وتعميقاالقر 
ّ

 األدبّي والفّنّي حول األنشودة.، لن يتّم إال

 دقيقة لكّل جلسة.  20لقاءان لكّل مجموعة حسب الحاجة،  -لقاء الوقت املقّدر:          

 

 باإلصبع. مع متابعة كلمات النّص  -نشودة لأل االستماع •

مة والتالميذ مًعا.  -جوقة القراءة  •
ّ
 املعل

 عن طريق األيدي يحّدد  -كلمة / حرف اختيار سطر / •
ً
ا. /التالميذ؛ سطًرا/ كلمة

ً
 حرف

عة أو قراءة بالتناوب •
 
مة جزًءا من القصيدة، ويقرأ التالميذ الكلمات وفق اختيار  –قراءة متقط

ّ
تقرأ املعل

مة. من املهّم أن تكون الكلمات ذات صلة باملوضوعة، مثل: غيوم
ّ
 ياح...، ر مطر، املعل

تبت الكل •
ُ
مة من النّص املكتوب ثّم تذكرها أمام يبحث التالميذ عن الكلمة  مة؟أين ك

ّ
التي تختارها املعل

   التالميذ. 

مة. ماذا يبدأ بـ ... ماذا ينتهي بـ ... •
ّ
 بناًء على اختيار املعل

رة  • دة واملتكر   مطر، قطرات، شتاء... ؛تمييز وقراءة الكلمات املترد 

مة إل - ما الذي كتب هنا؟  •
ّ
 ى كلمة محّددة فيقرأها التالميذ. تشير املعل

مة.  عد  األصوات •
ّ
  في كلمة معينة وفًقا الختيار املعل

  دون عالقة باألغنية.  ستخراج كلمة وقراءتهاا •

 ترتيًبا صحيًحا.، ترتيب السطور / كلمات األنشودة •

رة •  : قطرات، الحقول...تمييز وقراءة دقيقة للكلمات املتكر 

 لكلمة.لطر/ لألغنية/ للس -مناسبة رسمات •

عة من املواد   .6 يوص ى بإثراء الحّيز املخّصص للعمل بمجموعة  -إعداد غيوم بواسطة مجموعة متنو 

ن التالميذ من إمتنّوعة من املواّد، مثل؛ صوف وقطن و 
ّ
إعداد سحابة من أنواع  سفنج، وأقمشة تمك

 مختلفة وعرضها في املعرض الصّفّي.

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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 :املوضوع الثاني

 ؟هنا طر ن املنزل مكم ي –طرة وقطرة ق  

 تمهيد

 :ةيمكن تحديد نشاط واحد أو أكثر الفتتاحّية املوضوع

مشاهدة مع التركيز على فصل الشتاء. يمكن  -"الفصول األربعة" "لفيفالدي"االستماع إلى مقطوعة  .1

(، والتحّدث إلى التالميذ عن املشاعر، والتداعيات التي YouTubeمقاطع الفيديو الخاّصة بالعمل )

 حضرهم أثناء االستماع إلى املقطوعة.تست

 قيقة د 20 قّدرالوقت امل               

بمساعدة يمكن أيًضا جمع صور ولوحات  -تأّمل لوحات الفّنانين حول فصل الشتاء وحول املطر .2

ل ومقارنة، والتطّرق إلى املواّد واأللوان.  التالميذ. تأمُّ

 قيقة د 30 قّدرالوقت امل 

يمكن تشغيل مقاطع الفيديو  -االستسقاء( لوات حول املطر )دعاءقراءة مشتركة ألدعية وص .3

 والطبيعة.( ومناقشة التالميذ حول املطر وأهّمّيته بالنسبة لإلنسان YouTube)ومشاهدتها 

 قيقة د 15 قّدرالوقت امل 

 

مة املوضوع التعليمّي 
ّ
ة املطر ال -في نهاية التمهيد، تعرض املعل ي   قط؟يسي ذكيف نقيس كم 

 

 

 

 

 

 

 

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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م
 
 سير التعليم والتعل

 املعرفة الذي تّم التركيز عليه:يشار ملسارات التّعلم ومجاالتها برموز وفًقا ملجال 

 

 

 

 

من املهّم إثارة نقاش حول اإلجابة عن السؤال "كيف نقيس كّمّية املطر الذي يسقط؟" يجب   –نقاش .1

كار على اللوح/ جهاز املسالط، السماح للتالميذ بتقديم مجموعة متنّوعة من األفكار وكتابة األف

طر"، فمن ومناقشة ممّيزات كّل فكرة ونواقصها. إذا لزم األمر، في حالة لم يتّم طرح فكرة "مقياس امل

األفضل طرحها أمام التالميذ. بعد أن عرض التالميذ جميع أفكارهم، من األفضل السماح لهم 

: سيتّم جمع مياه األمطار، وستكون أداة ّي، مثلمنطقباختيار أفضل فكرة لقياس املطر مع تفسير 

 القياس متينة. سينتهي الدرس عند اختيار أداة القياس بأغلبّية األصوات.

 دقيقة  45قّدر: الوقت امل          

م كيف نعد  مقياًسا للمطر .2
 
مة مجموعة من التالميذ وفًقا العتباراتها املوضوعّية،  –نتعل

ّ
تختار املعل

ا ا حول إعداد مقياس املطر. وتقّرر طريقة تدّخلها وفًقا لخصائص  وتعرض أمامهم نصًّ قصيًرا إرشاديًّ

مة املجموعة. من املهّم توصية 
ّ
كّل مجموعة مّرة أخرى حول استخدام مواّد مالئمة. يجب على املعل

املطلوبة،  لفت انتباه التالميذ إلى ممّيزات النّص الذي بين يديهم في املبنى، إذ يقّسم إلى جزأين: املوادّ 

 وطريقة اإلعداد.

 املواد الالزمة إلعداد أجهزة القياس

 ونصف ازجاجة فارغة وشّفافة سعتها لترً 

 ّص مق

 شريط الصق مقاوم للماء

 كيف يمكن تحضير مقياس للمطر؟

 نقّص ثلث طول الزجاجة .1

ي الشقوق بشريط الصق مقاوم للماء .2
ّ
 نغط

 قمع نقلب الجزء العلوّي، ونضعه في الزجاجة على شكل .3

 رجوع إلى قائمة املحتويات
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 تفعيلّي وممّيزاته، مثل:ال -ينبغي طرح األسئلة التي من شأنها تعميق معرفة التالميذ بمبنى النّص اإلرشادّي 

 ملاذا ينقسم النّص إلى جزأين؟ •

 ما أهّمّية كّل جزء؟ •

 ملاذا يجب االلتزام بهذا الترتيب؟ •

 هل من املمكن تغيير ترتيب قائمة املواّد؟ ملاذا؟ •

 رتيب طريقة اإلعداد؟ ملاذا؟ هل من املمكن تغيير ت •

 ملاذا يتّم ترقيم خطوات العمل؟ •

 ما العالقة بين كّل خطوة وخطوة؟ •

 أو في املنزل، يمكن العثور على نصوص مشابهة؟ •
ّ
 في أّي مكان آخر في الصف

يًبا صحيًحا )مع يمكن أيًضا ترتيب خطوات النّص بشكل غير صحيح، ومطالبة التالميذ بإعادة ترتيبها ترت

على الرابط   وحدة تعليمّية الطائرات الورقّية(  -اإلرشادّي   -)لتعميق ممّيزات النّص التفعيليّ   م أو بدونها(.  أرقا

 التالي: 

 -B9A2-4FF6-D16E-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A4CEC58E

018837671DF5/178719/ogdan_afifon_arab_kotar.pdf. 

كّل مجموعة بتنظيم املواّد الالزمة تمهيًدا إلعداد مقياس املطر النّص، تقوم  بعد انتهاء اللقاء حول مبنى  

مة. و
ّ
، بهدف تخطيط العمل على إعداد  في بدايتهفي اللقاء التالي ومع املعل

ً
ينبغي مراجعة النّص أّوال

 مقياس املطر وفقه.

 قيقة د  20 ملجموعة يكون لكلّ  قّدر، والوقت املدقيقة 90 -45قّدر: الوقت امل                      

 

 

 

 

 

قائمة املحتوياترجوع إلى   

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A4CEC58E-D16E-4FF6-B9A2-018837671DF5/178719/ogdan_afifon_arab_kotar.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A4CEC58E-D16E-4FF6-B9A2-018837671DF5/178719/ogdan_afifon_arab_kotar.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A4CEC58E-D16E-4FF6-B9A2-018837671DF5/178719/ogdan_afifon_arab_kotar.pdf
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ر أين نضعها .3
 
تعرض كّل مجموعة بدورها مقياس املطر الذي قامت  -نعرض أجهزة لقياس املطر ونفك

من املهّم أن نطرح السؤال حول   . وتستمع إلى تعليقات التالميذ وردودهم. بعد انتهاء العرض بإعداده،

 املكان املالئم لوضع أجهزة القياس هذه
ُ
اقش مع التطّرق إلى ننقتراحات التالميذ أمامهم، ثّم كتب ا. ن

تختار كّل مجموعة املوقع األمثل لوضع الجهاز وتشرح سبب اختيارها. )مكان   -حسنات وسّيئات كّل اقتراح

بدون سقف، سور مرتفع...( في ما بعد تخرج كّل مجموعة إلى ساحة املدرسة وتضع جهاز قياس املطر. 

جهزة. من املمكن أن تضع كّل مجموعة لوحة: الساحة لفحص املواقع املختلفة لأل يجري التالميذ جولة في 

 "مقياس املطر لــِ..." وتجهيزه من مواّد مضاّدة للماء. 

ر  .4
 
ة األمطار املتراكمة نفك ي  بعد بضعة أّيام ماطرة، تكون أجهزة امتصاص املطر قد  -كيف نقيس كم 

 حول الس
ّ
طار التي تراكمت؟ يجب ؤال التالي: كيف نقيس كمّية األمامتألت، يجب إثارة نقاش في الصف

م. يمكن 
ّ
السماح للتالميذ بطرح أفكارهم ومطالبتهم بالبحث عن أفكار لقياس املطر في بيئة التعل

توجيههم ملركز الرياضّيات، إذ يحتوي على وسائل قياس متنّوعة، مثل املكّعبات واألشرطة وأعواد 

جات والكؤوس وأدوات ق
ّ
، من املهّم أياس في املطبخ واملساطر واملتر. املثل

ّ
ثناء النقاش داخل الصف

التأكيد على مسألة توحيد طريقة القياس في املجموعات املختلفة وااللتزام بها )بعد اختيار طريقة  

 القياس، ينبغي قياسها بنفس الطريقة كّل يوم(.

ة املطر بواسطة جهاز قياس .5 ل كمي  تالميذ ام التي سيتّم تحديدها، يقوم الخالل عدد األيّ   –نقيس ونسج 

بقياس كمّية املطر وتسجيلها. من املهّم ربط فّعالّية القياس بمركز العلوم، الذي يتيح متابعة حالة 

الطقس في املستقبل. باإلضافة إلى ذلك، يجب توجيه التالميذ إلى مركز الرياضّيات وملء صفحة 

 التوثيق: 

 

 

 

 كيف قسنا؟  كيف قسنا؟  كيف قسنا؟  

 رجوع إلى قائمة املحتويات

ني اليوم الثا اليوم الثالث  ل اليوم األ   و   

ة ا ة كمي  جمالي   
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ة األمطار املتراكمة واستخالص النتائجعر   .6 ي  تقوم كّل مجموعة بدورها بتقديم صفحة التوثيق   -ض كم 

والتمرين الحسابّي حول جمع كّمّية مياه األمطار. من املفّضل إثارة نقاش حول النتائج التي تّم الحصول 

جاهات العاّمة في م
ّ
ق باألّيام التي تّم  عليها وعالقتها بطرق القياس. ُينصح أيًضا بمناقشة االت

ّ
ا يتعل

هناك كّمّية أمطار تزيد عن اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث كانت  توم األّول كانفحصها، مثل: في الي

 كّمّية املياه أقّل...

مناه  .7
 
ص ما قد تعل

 
، وفي أّي طريقة إبداعّية يعرض التالميذ  -نلخ

ّ
في أزواج، في مجموعات، في الصف

م
ّ
 عن السحب واألمطار.ه و من خاللها ما قد تعل

 

 

 رجوع إلى قائمة املحتويات


