
 

 

 

 

 

475 
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 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوَي"   

 )اجملهد انثاَي (  2020كاَوٌ االول  16-17

 

  ألطفال انروضة  انطرائق املستخدية يٍ قبم يعهًات رياض االطفال يف تدريس انعهوو

 لبة دمحم صالح الحافظ مم.                               م. بان انؾر عبج القادر الخيخو          

 السمخص

السدتخجمة مؽ قبل معمسات رياض االطفال في تجريذ  الظخائق)ىجفت الجراسة الى التعخف عمى 
اقترخت عيشة الجراسة عمى مجسؾعة مؽ معمسات رياض االطفال في  .العمؾم ألطفال الخوضة( 

ولتحقيق اىجاف الجراسة بظخيقة عذؾائية اختيخت  9191-9105مجيخية تخبية نيشؾى لمعام الجراسي 
, وبعج التأكج مؽ صجق االداة وذلػ ( فقخة ٦٢تكؾن مؽ ) لمبحث كأداة اعجت الباحثتان استبيان 

  (1,49بعخضيا عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء واستخخاج الثبات باستخجام اعادة االختبار والحي بمغ )
والتي تتشاسب مع  طخائق تجريدية خسذ عمى ت االداة واشتسملسعمسات  تؼ ارسال االداة الى ا

بسكياس ثالثي يتجرج مؽ ) دائسا , احيانا ,  تزود وخرائص السخحمة العسخية  ألطفال الخوضة 
بدبب االوضاع التي ستسارة الكتخونية وتست االجابة عؽ االداة مؽ قبل السعمسات عؽ طخيق ا(  ابجا

ة باستخجام الستؾسظات الحدابي يانات احرائيا, وبعج معالجة البنتيجة لجائحة كؾرونا  بمجيعيذيا ال
في  تجريذ العمؾم  ألطفال  استخجامااالكثخ   الظخائق اعيخت الشتائج اناالنحخاف السعياري و 

 6 كانت كاالتي الخوضة

طخيقة و  الظخيقة االستكذافية السختبة الثانية وكانت في التعمؼ بالمعب األولى طخيقة في السختبة ) 
ختبة الخابعة ثؼ تمييا طخيقة التعمؼ التعاوني في لسفي اولعب الجور  في السختبة الثالثة  السشاقذة

, وفي ضؾء الشتائج قجمت الباحثتان مجسؾعة مؽ التؾصيات والسقتخحات لالستفادة  السختبة االخيخة (
 مشيا بسا يتشاسب واىسيتيا في تظؾيخ العسمية التخبؾية . 

Methods used by kindergarten teachers in teaching science to 
kindergarten children 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify (the methods used by kindergarten teachers in 

teaching science to kindergarten children). The study sample was restricted 

to a group of kindergarten teachers in the Nineveh Education Directorate 

For the academic year 2019-2020, it was chosen randomly and to achieve 

the objectives of the study, the two researchers prepared a questionnaire as 

a research tool consisting of (26) paragraphs, and after making sure of the 

validity of the tool by presenting it to a group of experts and extracting 

Stability using retest, which amounted to (0,82). The tool was sent to the 

teachers. The tool included five teaching methods that fit the characteristics 

of the age group of kindergarten children. It was provided with a triple scale 

It ranges from (always, sometimes, never) and the tool was answered by the 

teachers via an electronic form due to the conditions in the country as a 

result of the Corona pandemic, and after processing the data statistically 

using Arithmetic means and standard deviation The results showed that the 

most common methods used by kindergarten teachers in teaching science to 

kindergarten children were as follows: The method of learning by playing 

was in the first place By playing, the exploratory method was ranked 

second, followed by the cooperative learning method, discussion and role 

playing in the last place In light of the results, the two researchers presented 

a set of recommendations and proposals to benefit from them in proportion 

to their importance in developing the educational process. 
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 -:(اىسية الجراسة والحاجة الييا )

تعتبخ مخحمة الظفؾلة السبكخة مؽ أىؼ فتخات الحياة وأكثخىا تأثيخا في مدتقبل الظفل لكؾنيا               
ولقج أكج العجيج مؽ عمساء التخبية األوائل أمثال  شخريتومخحمة تكؾيشية ذات أثخ حاسؼ في بشاء 

، Decroly "، و"دكخولي Montessori "مشتدؾري "، Pestalozzi "بدتالؾزي "، Frobel ""فخوبل
عمى أىسية تمػ السخحمة في مداعجة األطفال عمى تشسية إدراكيؼ واستغالل حؾاسيؼ  Piaget "بياجيو"

أجسعت نتائج أكثخ مؽ غيخىا مؽ ميارات العمؼ الحىشية ،كسا و وتجريبيؼ عمى السالحغة والترشيف 
مائتي دراسة حجيثة في الؾاليات الستحجة األمخيكية عمى التأثيخ الؾاضح لمخبخات التي يتعخض ليا 
 .األطفال في سشيؼ السبكخة عمى مديخة حياتيؼ

بيجف التعخف عمى  تمخيرا ألربع عذخة دراسة تقؾيسية أجخيت جسيعا (Asterlind) ولقج عخض    
ما قبل السجرسة، وأسفخت نتائج ىحا العخض عؽ أنو لؼ يعج ىشاك مجاال لمذػ في  و تأثيخ بخامج

ت الجراسات والشتائج ت العقمية ألطفال الخياض، ولقج أكجالتي تيتؼ بالخبخاوالظخائق  فاعمية البخامج 
فؾلة السبكخة، وإلى إنذاء لستعمق بالظالسذار إلييا إلى ما يذبو الثؾرة في الفكخ التخبؾي والشفدي ا

ومخاكد الخعاية وإعجاد السعمسات واألخرائيات وإقامة السخاكد العمسية لمظفؾلة في كثيخ مؽ  الخياض
 (694 0551الجامعات في عجد كبيخ مؽ السجتسعات )دمحم مريمحي األنراري، 

كد تخ السجتسعات في الحاضخ والسدتقبل اذ ييعج التعميؼ الخكيدة االساسية التي تقؾم عمييا حياة و        
السؾجية الى خجمة اىجاف السجتسع متخحا في سبيل تحقيق ذلػ مجسؾعة االسذ ؽ عمى مجسؾعة م

مؽ البخامج والدياسات التخبؾية والتعميسية اذ ان الستعمؼ ال يتأثخ بالسعخفة االدراكية فقط وانسا بالسؾاقف 
ة التعميسية وطخائق التجريذ الستبعة التي تعبخ عؽ مجى تقجم الشغام التفاعمية التي تسمييا عميو العسمي

 (48,ص0555القائؼ عمى التعميؼ في السؤسدات التخبؾية ))الرخايخة ويؾنذ ,

 لألطفالكسا تعج طخيقة التجريذ االساس في نتائج السعمؼ في عسمو وفي ايرال السادة التعميسية        
عمى مجى استفادة االطفال مؽ معمؾمات جاح السعمؼ في عسمو و وتغيخ اىسية الظخيقة مؽ خالل ن
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السعمؼ التي يؾصميا بذكل جيج مؽ خالل استخجام طخيقة مذؾقة كسا تبخز اىسية طخيقة التجريذ في 
انيا االداة التي تحقق االىجاف التخبؾية وىي االداة التي تسكششا مؽ تالفي الخمل السحتسل في قدؼ مؽ 

عؽ غدارة السعمؾمات التي تستمكيا السعمسة اال ان ىحا ال يكفي لتحقيق اىجاف عشاصخ السشيج فزال 
التعميؼ التي تتحقق بؾاسظة طخيقة التجريذ الجيجة والتي تختارىا السعمسة لتؾصيل ىحه السعمؾمات الى 
 ااالطفال فسعيار التعميؼ ىؾ ماذا تدتظيع ان تفعل , ال ماذا تعخف فال يقاس نجاح السعمؼ بسقجار م

 (10,ص9104يعخف بل بسقجار قجرتو عمى جعل غيخه يعخف ويعسل . )سؾيجان والدىيخي ,

االخيخة الظخائق التي تعتسج عمى  اآلونةومؽ امثمة الظخائق التي شيجتيا الداحة التخبؾية في         
لمستعمسيؽ ونذاطيؼ في الخبط واالستشتاج والسؾازنات والؾصؾل الى احكام وتظبيق ما  اإليجابيالجور 

تعمسؾه  في حياتيؼ وتخاعي مدتؾى نسؾ الظالب وحاجاتيؼ وميؾليؼ وخبخاتيؼ الدابقة )دمحم 
 (08,ص9101,

 بأكثخوضة فبسا ان طخقة التجريذ تعج الذخيان االساسي لعسمية التعميؼ فان السام معمسات الخ          
وتذجيعيؽ عمى استخجام طخائق تجريذ  مؽ طخيقة تجريدية وتسكشيا مشيا واستخجاميا في عسمية التعميؼ

 إلنجاحيعج امخ ضخوري  ججيجة تؾاكب تظؾرات العرخ وتؾاكب تظؾر مدتؾى تفكيخ االطفال اليؾم 
تاجؾن الى تشؾيع في العسمية التعميسية وخاصة عشجما يكؾن الستعمسؾن ىؼ اطفال الخوضة والحيؽ يح

وشج االنتباه واحجاث تعمؼ ذا معشى وخاصة في مادة العمؾم التي طخائق التجريذ لكدخ حاجد السمل 
 تعتبخ مؽ السؾاد التي تتظمب طخائق تحفد االطفال عمى االستكذاف والترشيف والتجخيب واالختبار

ومؽ ىحا السشظمق تشامت فكخة . وتحقيق تعمؼ ذو معشى يدتبقى في ذىؽ االطفال الطؾل مجة زمشية 
 .البحث الحالي 

ما ىي الظخائق السدتخجمة مؽ  -وتتمخص اىسية البحث الحالي في االجابة عمى الدؤال االتي 6
 قبل معمسات رياض االطفال في تجريذ العمؾم ألطفال الخوضة  ؟ 
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  -: ىجف الجراسة 

  -تيجف الجراسة الحالية الى االجابة عؽ الدؤال التي 6

االطفال في تجريذ العمؾم ألطفال  ما الظخائق السدتخجمة مؽ قبل معمسات رياض -*
 الخوضة.

 -حجود الجراسة 6 
تقترخ الجراسة الحالية عمى معمسات رياض االطفال في مجيخية تخبية محافغة نيشؾى الحيؽ 

 .9191-9105يسارسؾن التعميؼ في رياض االطفال لمعام الجراسي 
 

 -تحجيج السرظمحات :

 -عخفيا كل مؽ 6 -طخيقة التجريذ 6
جسيع اوجو الشذاط السؾجو الحي يسارسو السجرس بغية " -(91046سؾيجان والدىيخي )

مداعجة طالبو عمى تحقيق التغيخ السشذؾد في سمؾكيؼ ومؽ ثؼ مداعجتيؼ عمى اكتداب 
                                      السعمؾمات والسعارف والعادات واالتجاىات والسيؾل والكيؼ السخغؾبة .

 (11,ص9104)سؾيجان والدىيخي ,
 

لظخيقة التجريذ في ىحه الجراسة )فيؾ 6"الظخائق التي تغيخىا التعخيف االجخائي  اما 
 استجابات معمسات رياض االطفال عمى اداة الجراسة السعجة ليحا الغخض "

 
 -( 91146)عبج الخؤوف ،   عخفيا معمسة رياض األطفال
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"بأنيا شخرية تخبؾية تؼ اختيارىا بعشاية بالغة مؽ خالل مجسؾع مؽ السعاييخ الخاصة بالدسات 
والخرائص الجدسية والعقمية واالجتساعية واألخالقية واالنفعالية السشاسبة لسيشة تخبية الظفل حيث 

خبؾي في مؤسدات تمقت إعجادًا وتجريبًا تكامميا في كميات جامعية وعالية لتتؾلى مدئؾليات العسل الت
(18,ص9114)عبج الخؤوف ،                           تخبية ما قبل السجرسة"  

 
 االطار الشظخي :

مؽ اىؼ مخاحل الحياة وأكثخىا أىسية وتأثيخا في مدتقبل  –رياض األطفال  –تعتبخ مخحمة   

االندان لكؾنيا مخحمة تكؾيشية ذات أثخ حاسؼ في بشاء شخرية الفخد ونسؾه يكتدب فييا عاداتو 

وسمؾكو االجتساعي واتجاىاتو ومؾاقفو وفي ىحه السخحمة يكؾن الظفل اكثخ استجابة لتعجيل سمؾكو 

           ؾ الدميؼ لسختمف جؾانب حياتو وبخاصة تشسيو ذكائو وشخريتو        في أتجاه الشس

 .(942,  9115)الحؾامجة,العجوان,

كسا وأعيخت الجراسات الدابقة أن خبخات التعمؼ السبكخ تمعب دوًرا حيؾًيا في تشسية القجرات       
السبكخة تساًما عمى أنؾاع الخبخات التي ومع ذلػ ، ال يتفق معمسؾ الظفؾلة   السعخفية لجى األطفال

يجب أن يحرل عمييا أطفال رياض األطفال خالل الدشؾات األولى. يقتخح بعض معمسي الظفؾلة 
السبكخة أن األنذظة في رياض األطفال يجب أن تعتسج فقط عمى أنذظة المعب العفؾية لألطفال وال 

 ) itimğE  ,(2013,114رياض األطفاليخون أي مجال لألنذظة التعميسية السقرؾدة في فرؾل 

التخبؾية في  ان ىشاك مشاىج رئيدية لمظخائق  (Curricula and Pedagogies,2004)وذكخ 
 مجال تعميؼ أطفال رياض االطفال ومشيا6

يقؾم ىحا السشيج عمى أساس التعمؼ الفعال مؽ خالل المعب والخفالية  التعميم التجخيبي : -0
ج في تقجيؼ وصف تقخيبي خظؾة بخظؾة لسا يعشيو لمظفل والسذاركة حيث يتسثل السشي
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الرغيخ أن يكؾن ويذارك في مؤسدة تعميسية. كسا ويجب أن يكؾن ىشاك جؾدة في نغام 
التعميؼ. يختبط مرظمح الجؾدة بسعغؼ األشياء مثل مشيجية التجريذ والسحتؾيات والسؾاد 

 يق األىجاف السخغؾبة.واإلجخاءات واألنغسة وأيًزا قياس ما إذا كان قج تؼ تحق
. حيث و يقهم عمى أساس مذاركة األطفال في أنهاع مختمفة من األنذظة في مجارسيم -9

يتؼ ترشيف بعض األشياء والخبخات لألطفال الرغار إلى فئات رئيدية ، وأيزا التسثيل 
اإلبجاعي والخسؼ والفؽ والحخف اليجوية والحخف اليجوية ولعب األدوار. كسا ويذسل المغة 

محؾ األمية القخاءة والكتابة واالستساع والتحجث. كسا ويتؼ تعميؼ األطفال جسيع ميارات و 
االترال والسبادرة والعالقات االجتساعية ذات الرمة مثل المعب والزحػ والحداسية 
والمظافة. والسيارات الحخكية والسؾسيكية ضخورية أيًزا لتشسية الظفل لتعديد شخريتو. 

قي مثل اكتذاف أوجو التذابو واالختالف والسقارنات والتختيبات وتفديخ كحلػ التفكيخ السشظ
 الفتخات الدمشية والتختيب ووصف التدمدالت ىي السفاليؼ التي يتؼ تجريديا لألطفال .

حيث يداعج الظفل ىحا السشيج مخرص لتظهيخ األطفال  - Reggio Emilia مشيج -8
امؽ خاللو تظؾيخ عالقات التفكيخ بيؽ  عمى التعمؼ وتعديد قجراتو عمى الجراسة. يتعمؼ

األفكار والبيئة واألشخاص ويحاول فيؼ العالؼ مؽ حؾليؼ. في ىحا الشيج ، يتؼ التخكيد عمى 
التؾاصل واالستساع إلى األطفال الرغار. تؼ إعجاد السؾاد الجراسية بشاًء عمى تجارب 

تؾاصل اجتساعًيا ويعسل في األطفال وكالميؼ واىتساماتيؼ. مؽ الزخوري لمغاية لمظفل أن ي
فخيق ؛ ىحا يداىؼ بالزخورة في تقجم التشسية السعخفية. الحؾار والسقارنات والشقج والتفاوض 

 وحل السذكالت واالفتخاضات ىي بعض األنذظة التي تتؼ مؽ خالل العسل الجساعي
مجال  بسذاركة العجيج مؽ األفخاد والسجاالت في يختبط ىحا السشيج Te Whariki  :مشيج. -1

تعميؼ رياض االطفال مثل اآلباء والسعمسيؽ والسؾعفيؽ والقائسيؽ عمى الخعاية والسجيخيؽ  
والسجيخة الخئيدية واالمتياز وما إلى ذلػ. يجب أن تشعكذ األساليب التخبؾية عمى التظؾر 
الذامل لألطفال ، وتسكيؽ الظفل ، وتقؾية الخوابط مع ألسخة والسجتسع وفيؼ معشى العالقات 

 (Kapur,,2018 p3)                        السدتجيبة والستبادلة
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ويسكؽ استخجام ىحه السشاىج مشفرمة او مجتسعة في تعميؼ اطفال الخوضة  مؽ خالل استخجام 
طخائق تجريدية تقؾم عمى تحقيق اىجاف ىحه السشاىج وستعخض الباحثتان الظخائق التي دخمت في 

ان وعخضتو عمى معمسات رياض االطفال لمتعخف عمى مجى االستبيان الحي اعجتو الباحثت
  العمؾم الطفال الخوضة استخجاميا في تجريذ 

 طخيقة لعب الجور : -1
ؽ الظخائق الفعالة في تجريذ األطفال وىي عبارة عؽ أيجاد نغام محاكاة معيؽ متعتبخ        

او الجساعات في مؾقف حياتي حكيقي ,  لألفخادالسختمفة  باألدواراالطفال الكيام  عمىيفتخض فيو 
يقؾم السعمؼ بتؾضيح السؾاقف واالدوار لمسجسؾعات السذاركة وتحيج السيام التفريمية لكل مجسؾعة 

( طخيقة تسثيل األدوار تتزسؽ التسثيل 9118( , ويخى زيتؾن )901, 9112)سعادة وأخخون ,
مؽ واقع السؾاقف التي رتبيا األطفال  التمقائي لسؾقف معيؽ بؾسظة فخديؽ او اكثخ ويشبع الحؾار

الحيؽ يقؾمؾن بالتسثيل ويقؾم كل شخص مؽ السسثميؽ بأداء الجور طبقا لسا يذعخون بو كسا ويقؾمؾن 
 بجور السالحغيؽ والشاقجيؽ وبعج التسثيل تقؾم السجسؾعة بالسشاقذة .

داخل مؾقف  لألدوارائي ويعخف الباحثتان لعب الجور عمى أنيا تجريب األطفال عمى التسثيل التمق
 (88, 9118ق السدمية والسستعة لجى األطفال )زيتؾن ,تعميسي في غخفة الرف وتعتبخ مؽ الظخائ

 
 6طخيقة التعمم التعاوني -9

( أفخاد يتدسؾن بقجرات 2-1تعمؼ يتؼ فييا تقديؼ األطفال الى مجسؾعات صغيخة)طخيقة  تعتبخ      
معخفية متفاوتة ويظمب مشيؼ العسل معا والتفاعل فيسا بيشيؼ إلنجاز السيام وصؾال لتحقيق األىجاف 

طخيقة تدتخجم السجسؾعات الرغيخة الستعاونة التخبؾية بتؾجيو السعمؼ واشخافو عمى السجسؾعات فيي 
 كل مجسؾعة أطفاال مؽ مدتؾيات عمسية متبايشة يسارسؾن أنذظة تعميسية متشؾعة يبحث فيو  وتزؼ
( أنيا أحج الظخائق الفعالة في التعمؼ الشذط يتمقى  9112لسؾضؾع السخاد تعميسو ويخى سعادة )عؽ ا
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مؽ اجل تدييل عسل ظمب مذاريع بحثية وتذكيل مجاميع تتو  الظفل التؾجييات مؽ السعمؼ 
 (93, 9100)شاىيؽ ,                                                               ال .األطف

 طخيقة السشاقذة :     
تجريذ  اثشاءا اشخاك الظمبة بذكل إيجابي في العسمية التعميسية ىي مؽ الظخائق التي تقؾم عمى اساس       

مؾم في طخح السادة التعميسية لسشاقذتيا وبالتالي فيسيا العمؾم والسبجأ الحي تقؾم عميو ىؾ ان يذتخك معمؼ الع
ي ججيج وليحا يشغخ الى السشاقذة كأسمؾب عمسية معيشة او مؾضؾع عمسوتفديخىا وقج تتزسؽ السشاقذة مادة 

حدؽ اعجادىا وتشغيسيا مؽ قبل السعمؼ واألطفال عميؼ العمؾم وتعمسو وخاصة اذا ما اتجريدي شائع في ت
تيتؼ ىحه الظخيقة بالتفاعل واالترال المغؾي داخل غخفة الرف مؽ خالل  كسا(.18, 9102.)صالح,

السعمؼ لألطفال وعؽ طخيق اإلجابات التي يؤدييا األطفال في الرف او عؽ طخيق  قبل الحجيث السؾجو مؽ
 (.023, 9111وأخخون  , يؼ .)جابخياألسئمة واالستفدارات التي يؾجييا األطفال الى زمالئيؼ ومعمس

وتخى الباحثتان ان طخيقة السشاقذة ىي أسمؾب يكؾن فيو كل مؽ السعمؼ والظفل في مؾقف إيجابي مؽ     
خالل تبادل األفكار واالراء حؾل القزية او السؾضؾع السظخوح ثؼ يعقب السعمؼ عمى ذلػ بسا ىؾ صائب 

 وغيخ صائب ويبمؾر كل ذلػ في نقاط حؾل السؾضع او السذكمة قيج السشاقذة .

 ة االستكذاف :طخيق -3

يل السبادئ والسفاليؼ العمسية في العقل العسمية العقمية القائسة عمى تسث بانو يعخف االستكذاف      
والتي تسثل عسميات العمؼ والسرجر الخئيدي لالستكذاف ىؾ السالحغة والتجخيب لمؾصؾل الى 

ميارات التفكيخ العمسي , كسا حقائق ججيجة او ىؾ اكتداب األطفال لمسعمؾمات بأنفديؼ باستخجام 
اكتداب السفاليؼ يخ العسميات العقمية وتداعجىؼ عمى ويعج مؽ الظخق الحجيثة التي تدعى الى تظؾ 

العمسية حيث تتاح الفخصة لمظفل الكتذاف السعمؾمة بشفدو او يعيج اكتذافيا , ىشاك اختالف في 
عمى الظفل الى اشخاف السعمؼ  ؽ يذجع لمظفل اثشاء عسمية التعمؼ فسشيؼ م مجى الحخية التي تعظى
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 يدسى باالكتذاف السؾجو ومشيؼ  مؽ يذجع الى عجم تجخل السعمؼ وتؾجييو تؾجييا محجدا وىحا ما
 (.13, 9102يدسى باالكتذاف الحخ .)صالح, في نذاط الظفل وتخكو يعسل لؾحجه وىحا ما

جعل كل مؽ السعمؼ والظفل يعسالن ويذيخ "بخونخ" في تعخيفو لمتعمؼ باالكتذاف بانو أسمؾب ي     
سؾية في مؾقف واحج وبرؾرة تعاونية فال يقترخ دور الستعمؼ عمى االستساع وتمقي السعمؾمات بل 
يقؾم بجور رئيدي في السؾقف التعميسي مؽ خالل تؾفيخ فخص جيجة لسعخفة السؾضؾع واكتذاف 

سعمؾمات وربط األفكار وادراك جؾانبو وتعجه لالعتساد عمى نفدو في التعمؼ مؽ خالل تفحرو لم
 (.51, 9102العالقات فيسا بيشيا لمؾصؾل الى استجابات معيشة .)عبج العغيؼ , 

الدابقة  أن طخيقة االكتذاف ىي عسمية عقمية  تتظمب إعادة تشغيؼ  يغيخ مؽ التعاريف    
عالقات ججيجة لؼ  لمسعمؾمات والخبخات الدابقة السخدونة لجى الفخد بظخيقة يتسكؽ مؽ خالليا إيجاد

 تكؽ لجيو مؽ قبل .

 طخيقة التعمم بالمعب : -4

األلعاب التعميسية مؽ الظخائق التجريدية السيسة في السؤسدات التعميسية الحجيثة حيث تقؾم      
فمدفة االستخاتيجية عمى فيؼ واستيعاب السعمؾمات الؾاردة في المعبة وتخجسة ذلػ في سمؾك فعمي 

و اليؾمية .كسا وتخى )مشتدؾرى(الظبيبة اإليظالية الذييخة أن استخجام طخيقة يسارسو الظالب في حيات
األلعاب التعميسية في التعميؼ وبخاصة مع األطفال والتي تدسح بالحل والتخكيب حيث يكتدب الظفل 
مؽ خالليا العجيج مؽ الخبخات والسيارات والسعارف ,ويعخف المعب عمى انو نذاط مؾجو يقؾم بو 

ؾيخ سمؾكو وقجراتو العقمية والجدسية والؾججانية ويحقق ي نفذ الؾقت الستعة والتدمية الظفل لتظ
( بانو غحاء الظفل لمشساء العقمي واالجتساعي 9101( ويعخفو الحيمة )19, 9102.)عبج العغيؼ ,

 والخمقي والجدسي يقؾم بو عمى شكل نذاط حخ او عسل حخ . 
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لمعب ىؾ استغالل أنذظة المعب في اكتداب السعخفة وتخى الباحثتان ان طخيقة التعمؼ با    
والخبخات التعميسية وىي أداة تخبؾية تداعج في احجاث تفاعل الظفل مع عشاصخ البيئة لغخض التعمؼ 

 وتظؾيخ شخريتو وسمؾكو  وقجراتو العقمية والجدسية والؾججانية .

  -قة :الجراسات الداب 

 ( 3113أبه شخيخ، واخخون)دراسة 

دور معمسات رياض األطفال في تشسية ميارات التفكيخ ىجفت الجراسة الى الؾقؾف عمى )       
( و قج أعيخت نتائج الجراسة أن ىشاك اىتساما ذاتيا لجى معمسات رياض اإلبجاعي لجى األطفال

اما وعيفيا يتعمق بظبيعة العسل األطفال في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى األطفال، و اىتس
متظمباتو، و أن ىشاك مجسؾعة مؽ اإلجخاءات تقؾم بيا معمسات رياض األطفال في روضات و 

محافغة جخش، لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى األطفال، تخكد عمى تشسية ميارات التسيد في 
التفكيخ و الشجرة لجى األطفال، و ىؾ ما يسكؽ ترشيفو تحت مدسى األصالة، و تشسية قجرة األطفال 

مى إنتاج أفكار كثيخة لسؾاقف نيايتيا حخة و مفتؾحة، و ىؾ ما يسكؽ ترشيفو تحت مدسى ع
الظالقة، و تشفيح مجسؾعة مؽ السسارسات، إلحجاث تغييخات ذىشية، و تكؾيؽ عقمي مخن لجى أطفال 
الخوضة، و ىؾ ما يسكؽ ترشيفو تحت مدسى السخونة و أعيخت نتائج الجراسة أن ىشاك مجسؾعة 

خحات التي تخاىا معمسات رياض األطفال مشاسبة لسعالجة السعيقات التي تؾاجو تشسية مؽ السقت
التفكيخ اإلبجاعي، و التي مشيا 6 تؾفيخ بيئة آمشة لمظفل تذعخه بالظسأنيشة، و إعجاد بخامج تعميسية 

(011, ص9108,أبؾ شخيخ، وواخخون متظؾرة في السشاىج و األساليب)  
 

 (3116دراسة السهمشي واخخون )

معمسات رياض االطفال لسسارساتين لسيارات ) ترهرات ىجفت الجراسة الى التعخف عمى     
( في االردن في ضؾء متغيخ الجشذ والخبخة . تكؾنت عيشة التجريدية الستعمقة بتعميم طفل الخوضة

(معمسة مؽ معمسات رياض االطفال في مجيخية التخبية والتعميؼ ولمكذف عؽ 015الجراسة مؽ)

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B0%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%B0%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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فقخة مؾزعة عمى خسذ ابعاد وقج اشارت  18ترؾرات السعمسات طؾر الباحثؾن استبانة مكؾنة مؽ 
الشتائج الى ان ترؾرات السعمسات لسسارساتيؽ التجريدية بعامة كانت عالية ندبيا وكان مجال 
التخظيط االعمى وكان مجال التقؾيؼ والتييئة لمجرس االقل .كسا بيشت الشتائج الى ان ىشاك فخوق 

سشؾات لرالح السعمسات  01خبخة االكثخ مؽ سشؾات وال1ذات داللة بيؽ سشؾات الخبخة االقل مؽ 
 (9102االكثخ مؽ عذخ سشؾات .) السؾمشي واخخون ,

 (3117دراسة  الشجار   )

واقع اداء معمسات رياض االطفال في تشسية التفكيخ االبتكاري ىجفت الجراسة الي التعخف عمى )    
معمسة رياض االطفال في  31(اشتسمت عيشة البحث عمى  لجى طفل الخوضة في مجيشة الدادات

عاما مؽ مجيشة الدادات واستخجم السشيج الؾصفي التحميمي لمتحميل االحرائي وكانت  99عسخ 
االداة السدتخجمة ىي بظاقة مالحغة الداء السعمسات في تشسية التفكيخ االبتكاري خالل العام 

ي ان مدتؾى اداء معمسات رياض االطفال في تشسية وكانت الشتائج كالتال 9103-9102الجراسي 
ميارات وقجرات التفكيخ االبتكاري جاء متؾسظا .كسا ان اعمى مدتؾى اداء معمسات رياض االطفال 
ىؾ اكتذاف القجرات االبتكارية بالخغؼ مؽ انو وصل لسدتؾى عام ومتؾسط . وان اقل مدتؾى اداء 

 (Al-Najjar and others,2017,p261) . معمسات رياض االطفال كان اداء التكيؼ 

 
 -من الجراسات الدابقة : االستفادةأوجو 

 إعجاد أدوات البحث -9اختيار الترسيؼ الؾصفي .                        -0
 االستفادة مؽ نتائج الجراسات الدابقة -8اختيار الؾسائل اإلحرائية .                -9
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 مشيجية الجراسة :
 الجراسة السدحية التابعة لمسشيج الؾصفي لسشاسبتو ألىجاف الجراسة . أعتسج الباحثتان

 مجتسع البحث وعيشتو :
يتكؾن مجتسع الجراسة جسيع أعزاء الكادر التجريدي في مؤسدات رياض األطفال في 

( روضة وتزؼ 015( والبالغ عجدىا )9190-9191محافغة نيشؾى لمعام الجراسي )
(معمسة 81أما عيشة الجراسة فقج بمغت )العمسية , ( معمسة بسختمف السؤىالت 983)

معمسة وذلػ الستخجام ارائيؼ في التأكج مؽ ( 01اختيخوا بالظخيقة العذؾائية استبعج )
 ( معمسة .91عيشة الجراسة تتكؾن مؽ ) ثبات األداة فاصبحت

 
 أداة البحث: 

( فقخة 92مكؾن مؽ ) لتحقيق أىجاف الجراسة الحالية ,أعجت الباحثتان أستبيانا الكتخونيا
( طخائق 1مؾجيا الى أعزاء الييئة التجريدية في رياض األطفال ,تزسؽ االستبيان )

تجريدية شائعة االستخجام في تجريذ أطفال الخوضة وىي )طخيقة االستكذاف و طخيقة 
السشاقذة و التعمؼ التعاوني والتعمؼ بالمعب وكحلػ طخيقة لعب الجور(.,وطمب مؽ 

ليحه الظخائق في ضؾء ثالثة بجائل  التجريدية تحجيج مجى استخجاميؽيئة أعزاء الي
وضعت أمام كل طخيقة وىي 6 "دائسا" و"أحيانا" و "أبجا". وقج تؼ بشاء أداة االختبار 

( 9102( ودراسة صالح )9118( ودراسة الجبؾري )0553استشادا الى دراسة إبخاليؼ )
 (.9108ودراسة سعادة واشكشاني)

 
 :صجق األداة 
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تؼ عخض االستبانة برؾرتيا األولية عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ ذوي الخبخة 
واالختراص في ميجان التخبية والتعميؼ وقامت الباحثتان بالححف والتعجيل واالضافة 

 بشاءا عمى اراء السحكسيؽ لتكؾن االستبانو برؾرتيا الشيائية .
 

 ثبات األداة :
ب التجدئة الشرفية عمى عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ لمتاكج مؽ ثبات األداة استخجم أسمؾ 

( معمسة مؽ أعزاء الييئة التجريدية في رياض األطفال وقج بمغ معامل الثبات 01)
 ( وىؾ معامل ثبات عالي ومقبؾل الىجاف الجراسة .1.49)
 

 الهسائل اإلحرائية :
عتساد كحلػ باإلضافة الى ماتؼ استخجامو مؽ أدوات إحرائية في إيجاد الثبات تؼ اال

عمى الشدبة السئؾية واالنحخاف السعياري وتحميل التبايؽ األحادي في تحميل استجابات 
 العيشة .

 
 
 
 

 عخض الشتائج ومشاقذتيا:

  -خت الشتائج ما ياتي 6ياحرائيا اعالبيانات بعج معالجة           

  -6نتائج اليجف الحي يشص عمى
  رياض االطفال في تجريذ العمؾم ألطفال ما الظخائق السدتخجمة مؽ قبل معمسات

  الخوضة.
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ان مؽ اكثخ الظخائق السدتخجمة في تجريذ اطفال الخوضة العمؾم ىي طخيقة التعمؼ بالمعب   
( كسا كانت 0.327066(وبانحخاف معياري)2.862211فكان الستؾسط الحدابي ليا )

تدمدل الظخائق االخخى ( وىي اعمى مؽ الظخائق االخخى وكان 95.40702ندبتيا السئؾية )
تباعا )في السختبة الثانية الظخيقة االستكذافية وطخيقة السشاقذة في السختبة الثالثة  ولعب 
الجور في السختبة الخابعة ثؼ تمييا طخيقة التعمؼ التعاوني في السختبة االخيخة ( والججول رقؼ 

 ( يؾضح ذلػ 0)
 

 بالتختيب( يؾضح الظخائق السدتخجمة في تجريذ العمؾم الطفال الخوضة 0ججول رقؼ )

الؾسط  الظخيقة ت
 الحدابي 

االنحخاف 
 السعياري 

 السختبة  الشدبة السئؾية 

 التعمؼ بالمعب 0
2.862211 0.327066 95.40702 

التختيب 
 االول 

 االستكذافية 9
2.810526 0.378557 93.68421 

التختيب 
 الثاني

 السشاقذة 8
2.75 0.38111 91.66667 

التختيب 
 الثالث 

 لعب الجور 1
2.684211 0.473455 89.47368 

التختيب 
 الخابع

التختيب  88.30409 0.461319 2.649123 التعاوني 1
 الخامذ

ولعل الدبب في كؾن طخيقة التعمؼ بالمعب ىي مؽ اكثخ الظخائق السدتخجمة مؽ قبل 
في تجريذ العمؾم الطفال الخوضة يعؾد الى ان التعمؼ بالمعب ىي معمسات الخوضة 

الظخيقة السحببة لالطفال وان مؽ خرائص نسؾ ىحه السخحمة حب التعمؼ بالمسخح 
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والمعب  فيجب االىتسام بيحه الظخيقة واستخجاميا ليذ فقط في تجريذ العمؾم وانسا في 
 تجريذ مؾاد اخخى .

 
تسيد كل فقخة عمى اساس االستبيان الحي وزع الى ( قؾة 9كسا يبيؽ الججول رقؼ )

 (9معمسات الخوضة وحدب تختيب االستبيان السؾجؾد في السمحق رقؼ )
( قؾة تسيد كل فقخة عمى اساس االستبيان الحي وزع الى معمسات الخوضة 9ججول رقؼ )

 (9وحدب تختيب االستبيان السؾجؾد في السمحق رقؼ )

 الظخيقة االستكذافية

الهسط  الفقخات ت
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية %

تييئة اذىان الظمبة لسهضهع  1
 اول مكخر 94.73684 0.355409 2.842105 .الجرس

3 

أخظط لسهقف تعميسي مذكل 
وصياغتو بذكل تداؤالت تثيخ 
تفكيخ االطفال الكتذاف حمهل 

 . ججيجة لو

 الخابع 92.98246 0.39736 2.789474

3 
احجد الهسائل التعميسية 
السشاسبة التسام السهقف 

 . االستكذافي
 الخامذ 91.22807 0.429198 2.736842

4 
اشجع األطفال عمى مشاقذة 

وأختيار   الحمهل السظخوحة
 . افزل الحمهل لمسذكمة

 اول مكخر 94.73684 0.355409 2.842105

احجد انهاع االنذظة التي  5
 اول مكخر 94.73684 0.355409 2.842105)مع اعظاء يسارسيا االطفال 
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 ( امثمة

التختيب  93.68421 0.378557 2.810526 الهسط الحدابي  
 الثاني

 طخيقة لعب الجور

الهسط  الفقخات ت
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية

اختار االطفال السذاركين  1
 الخابع 89.47368 0.45306 2.684211 .بالتسثيل بمعب الجور

3 
اوزع األدوار عمى الظمبة 
ليتدشى لكل طالب دراسة 

 .دوره
 اول مكخر 92.98246 0.39736 2.789474

أدرب األطفال عمى أداء الجور  3
 اول مكخر 92.98246 0.507833 2.789474 . بذكل سميم

4 
أشجع األطفال عمى استخجام 
المغة العخبية الفرحى أثشاء 

 . األدوارتسثيل 
 الدادس 82.45614 0.486664 2.473684

أجيد السكان اوالسدخح  5
 الثالث 91.22807 0.429198 2.736842 .السشاسب لمتسثيل

6 

أشجع األطفال السذاىجين 
عمى طخح األسئمة والسشاقذة 
مع الظمبة السذاركين بمعب 

 .الجور

 الخابع 87.7193 0.566615 2.631579

التختيب  89.47368 0.473455 2.684211 الهسط الحدابي 
 الخابع

 التعمم التعاوني
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الهسط  الفقخات ت
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية

1 
اقدم االطفال الى مجسهعات 

( 6-4يتكهن كل فخيق من )
 اطفال

 الخابع مكخر 85.96491 0.481227 2.578947

أحجد قائج لكل مجسهعة ذات  3
 الخابع مكخر 85.96491 0.481227 2.578947 . قياديةسسة 

اقجم اسئمة مفتهحة اإلجابة  3
 الدادس 84.21053 0.486664 2.526316 . لكل فخيق لالجابة عشيا

4 
أشجع األطفال عمى التفاعل 
والتعاون مع بعزيم البعض 

 . النجاز السيسات
 اول 96.49123 0.299122 2.894737

5 
السجسهعة أطمب من قائج 

عخض ممخص عن ابخز 
 . الييا  االفكار التي تهصمها

 الثالث 87.7193 0.566615 2.631579

اعظي درجات لكل مجسهعة  6
 الثاني 89.47368 0.45306 2.684211 .تعاونية

التختيب  88.30409 0.461319 2.649123 الهسط الحدابي 
 الخامذ

 طخيقة السشاقذة

الهسط  الفقخات ت
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية

تييئة اذىان االطفال  1
 االول 98.24561 0.217643 2.947368 لمسهضهع الججيج

 الخابع 85.96491 0.481227 2.578947تفكيخ   اقجم اسئمة تثيخ 3
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وفزهل االطفال ومن ثم 
 مشاقذتيا

3 

الخص اىم االفكار السظخوحة 
عن السهضهع الحي تم نقاشو 
واثبتيا عمى الدبهرة لتكن 

 ممخص لالطفال

 الثالث 87.7193 0.470162 2.631579

4 
اوجو بعض االسئمة التقهيسية 
لمتأكج من مجى استيعاب 

 . االطفال لسهضهع الجرس
 الثاني 94.73684 0.355409 2.842105

التختيب  91.66667 0.38111 2.75 الهسط الحدابي 
 الثالث 

 
 التعمم بالمعب

الهسط  الفقخات ت
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية

اختار العاب ليا اىجاف  1
 الثالث 96.33333 0.28432 2.89 . تعميسية تخبهية

3 
احخص عمى أختيار المعاب 
تعميسية يكتدب الظفل من 

 . خبخات ججيجة  خالليا
 االول مكخر 96.49123 0.299122 2.894737

3 
العاب تتشاسب مع استخجم 

العسخ العقمي لمظفل وقجراتو 
 . العقمية

 الخابع 94.73684 0.355409 2.842105

احخص عمى تفاعل وانجماج  4
 االول مكخر 96.49123 0.299122 2.894737الظفل مع اصجقائو اثشاء 
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 .المعب

5 

اراعي ان تكهن األلعاب 
السختارة مدتسجة من البيئة 

 العمسيةالسحيظة بيم وخبخاتيم 
. 

 الخامذ 92.98246 0.39736 2.789474

التختيب  95.40702 0.327066 2.862211 الهسط الحدابي  
 االول 

 التهصيات والسقتخحات

  -بعجة تؾصيات اىسيا 6خالل نتائج الجراسة تؾصي الباحثتان مؽ 

 ضخورة استخجام معمسات الخوضة لظخائق حجيثة في تجريذ العمؾم ومؾاد اخخى الطفال -0
 الخوضة واالبتعاد عؽ الظخائق التقميجية التي ال تثيخ نذاط االطفال .

استخجام طخيقة التعمؼ بالمعب كظخيقة اساسية في التجريذ لسا اثبتت مؽ فاعميتيا في  -9
 التجريذ مؽ خالل انتياج مبجا التعمؼ بالمعب او التعمؼ مؽ خالل الستعة والشذاط . 

خية تخبية نيشؾى الستخجام التعميؼ باستخجام حث معمسات رياض االطفال مؽ قبل مجي -8
تداعج عمى نذاط الظفل واستبقاء السعمؾمات السكتدبة في ذىؽ  ألنيااالستكذاف وذلػ 

 .وخاصتا لكؾن العمؾم قائؼ عمى االستكذاف .فتخة مسكشو  ألطؾلالظفل 
اخزاع معمسات رياض االطفال الى مجسؾعة مؽ البخامج والجورات التي تحث عمى  -1

خجام استخاتيجيات وطخائق تجريذ حجيثة تؾاكب التظؾرات الحاصمة في مجال التخبية است
 والتعميؼ . 

  -كسا قجمت الباحثتان عجة مقتخحات تسثمت :

الكيام بجراسة مساثمة في التعخف عمى افزل الظخائق السدتخجمة في تجري االطفال مؾاد  -0
 اخخى .
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ائق الخسدة التي تشاولتيا الباحثتان في جانب الكيام بجراسة لمتعخف عمى اثخ واحجة مؽ الظخ  -9
 مؽ جؾانب الشسؾ السختمفة لظفل الخوضة. 

الكيام بجراسة استظالعية لمتعخف عمى معؾقات استخجام الظخائق الحجيثة في تجريذ اطفال  -8
 الخوضة .

 -السرادر :

دور معمسات رياض األطفال في تشسية ميارات  (,9108ابؾ شخيخ. شاىخ واخخون ,) -0
التفكيخ اإلبجاعي لجى األطفال( بحث مشذهر في مجمة الدرقاء لمبحهث والجراسات 

 عسان االردن 9, العجد13االندانية ,السجمج 
اتجاىات حجيثة في (, 9104سؾيجان ,سعادة حسجي ,و الدىيخي ,حيجر عبج الكخيؼ )ابؾ  -9

 .,االبتكار لمظبع , عسان االردن0,ط التجريذ
,عسان 6األردن ,دار  األلعاب التخبهية وتقشيات انتاجيا(, 9101الحيمة ,دمحم محسؾد ,) -8

 الفخقان.
, اربج 0,ط ( )طخائق تجريذ العمهم, (9115زيج سميسان ) الحؾامجة ,دمحم فؤاد ,العجوان , -1

 . 6عالؼ الكتاب الحجيث
طخق التجريذ العامة تخظيظيا وتظبيقاتيا ( 9111جابخ,وليج احسج واخخون ,) -1

 ,عسان 6األردن ,دار الفكخ 9,طالتخبهية
 

 ,القاىخة ,عالؼ الكتب .0,ط التجريذ نساذجو ومياراتو(,9118زيتؾن, كسال , ) -2
,عسان 0, طالتعمم الشذط بين الشظخية والتظبيق( 9112سعادة ,جؾدت ,وأخخون  ,) -3

 ,دار الذخوق. 6األردن
ستخاتيجيات التجريذ الستقجمة واستخاتيجيات التعمم وأنساط ( ,ا9100شاىيؽ, عبج الحسيج,) -4

 ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ,جامعة اإلسكشجرية .التعمم 
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,السظبعة السخكدية 0,ط طخائق واستخاتيجيات تجريذ العمهم(, 9102صالح ,حدام يؾسف,) -5
 ,جامعة ديالى

 
( ، معمسة رياض األطفال ، مؤسدة طيبة لمظباعة  9114ق ) عبج الخؤوف ، طار  -01

 . والشذخ والتؾزيع ، القاىخة ، مرخ
 
استخاتيجيات وطخق التجريذ العامة (, 9102عبج العغيؼ ,عبج العغيؼ صبخي ,) -00

 ,القاىخة السجسؾعة العخبية لمتجريب والشذخ. 0, ط وااللكتخونية
(, استخاتيجيات التجريذ والتعمؼ )نساذج وتظبيقات 9101دمحم , امال جسعة , )  -09

 ,دار الكتاب لمظباعة والشذخ , االمارات العخبية .  0(,ط
واقع اداء معمسات رياض االطفال ( , 9103,) واخخون  الشجار , ميا ابؾ السعاطي سعيج -08

 .اداتفي تشسية التفكيخ االبتكاري لجى طفل الخوضة في مجيشة الد
ترهرات معمسات رياض االطفال (,  9102مؾمشي . دمحم احسج واخخون , )   -41

بحث مشذؾر في مجمة ,  لسسارساتين لسيارات التجريدية الستعمقة بتعميم طفل الخوضة
 ., الظبعة االولى 84والجراسات , العجد  لألبحاثجامعة القجس السفتؾحة 

-Science Learning Experiences in Kindergarten  ,(2013),itim ve BilimğE -15

 and Children's Growth in Science Performance in Elementary Grades,

Education and Science Vol.  38, No 167 

16-Al-Najjar, Maha Abu El-Maati Saeed and others,(2017),, The reality of 

the performance of kindergarten teachers in developing the innovative 

thinking of the kindergarten child in Sadat City, Journal of 

Environmental Studies and Researches, 3(7): 261-271   
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17- Kapur , Radhika,(2018), Approaches and Theories of 

Pedagogy in Kindergarten 

Education,https://www.researchgate.net/publication/323770521_

Approaches_and_Theories_of_Pedagogy_in_Kindergarten_Educa

tion 

 

 

 

 

 

 ( اسساء الخبخاء الحيؽ تؼ عخض االداة عمييؼ لمتحقق مؽ مجى صالحيتيا0ممحق رقؼ )

 االختراص  االسؼ  ت
 طخائق تجريذ االجتساعيات  أ.د. فاضل خميل ابخاىؼ  0
 طخائق تجريذ عمؾم الحياه  أ.م.د امل فتاح العبايجي  9
 طخائق تجريذ المغة العخبية  فتحي طو مذعل أ.م.د.  8
 عمؼ الشفذ التخبؾي  أ.م.د ايسان دمحم شخيف  1
 طخائق تجريذ الجغخافية  أ.م.د فائدة احسج  1
 طخائق تجريذ االسالمية  أ.م لبشى يؾسف حدؽ  2
 طخائق تجريذ العمؾم  أ.م وصف ميجي  3
 طخائق تجريذ المغة العخبية أ.م زيشة طو حدؾن  4
 طخائق تجريذ عمؾم الحياه أ.م. بذخى خسيذ جسعة  5

 طخائق تجريذ التخبية الخاصة  أ.م غرؾن خالج  01
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 السالحق)

 أبجا أحيانا  دائسا  خظؾات الظخيقة الظخيقة  ت
 
 
 
 
0- 

 
 
 

الظخيقة 
 االستكذافية

 تييئة اذىان الظمبة لسؾضؾع الجرس.  -0
أخظط لسؾقف تعميسي مذكل  -9

وصياغتو بذكل تداؤالت تثيخ تفكيخ 
 االطفال الكتذاف حمؾل ججيجة لو .

احجد الؾسائل التعميسية السشاسبة  -8
 التسام السؾقف االستكذافي .

اشجع األطفال عمى مشاقذة الحمؾل  -1
افزل الحمؾل السظخوحة  وأختيار 

 لمسذكمة .
احجد انؾاع االنذظة التي يسارسيا  -1

 االطفال )مع اعظاء امثمة (

   

 
 
 
 
9- 
 

 
 
 
 

طخيقة لعب 
 الجور 

اختار االطفال السذاركيؽ بالتسثيل  -0
 بمعب الجور.

اوزع األدوار عمى الظمبة ليتدشى لكل  -9
 طالب دراسة دوره. 

أدرب األطفال عمى أداء الجور بذكل  -8
 سميؼ .

األطفال عمى استخجام المغة أشجع  -1
 العخبية الفرحى أثشاء تسثيل األدوار .

أجيد السكان اوالسدخح السشاسب  -1
 لمتسثيل.

أشجع األطفال السذاىجيؽ عمى طخح  -2
األسئمة والسشاقذة مع الظمبة السذاركيؽ 
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 بمعب الجور. 
 
 
 
 
 
8- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

التعمؼ 
 التعاوني 

اقدؼ االطفال الى مجسؾعات يتكؾن  -0
 ( اطفال .2-1كل فخيق مؽ )

أحجد قائج لكل مجسؾعة ذات سسة  -9
 قيادية .

اقجم اسئمة مفتؾحة اإلجابة لكل فخيق  -8
 لالجابة عشيا .

أشجع األطفال عمى التفاعل والتعاون  -1
مع بعزيؼ البعض النجاز السيسات 

. 
أطمب مؽ قائج السجسؾعة عخض  -1

ممخص عؽ ابخز االفكار التي 
 تؾصمؾا  الييا .

 ت لكل مجسؾعة تعاونية.اعظي درجا -2

   

 
 
 
 
1- 

 
 
 

طخيقة 
 السشاقذة 

تييئة اذىان االطفال لمسؾضؾع   -0
 الججيج  .

اقجم اسئمة تثيخ  تفكيخ وفزؾل   -9
 االطفال ومؽ ثؼ مشاقذتيا .

الخص اىؼ االفكار السظخوحة عؽ  -8
السؾضؾع الحي تؼ نقاشو واثبتيا عمى 

 الدبؾرة لتكؽ ممخص لالطفال . 
اوجو بعض االسئمة لمتأكج مؽ مجى  -1

 استيعاب االطفال لسؾضؾع الجرس 

   

 
 

 
 

اختار العاب ليا اىجاف تعميسية  -0
 تخبؾية .
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 ( االداة بريغتيا الشيائية9ق رقؼ )حمم 

 في تجريذ العمؾم ألطفال الخوضة  الظخائق السدتخجمة مؽ قبل معمسات رياض االطفالمكياس  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1- 

 
 
 
 

التعمؼ 
 بالمعب 

احخص عمى أختيار المعاب تعميسية  -9
يكتدب الظفل مؽ خالليا  خبخات 

 ججيجة  .
استخجم العاب تتشاسب مع العسخ  -8

 العقمية .العقمي لمظفل وقجراتو 
احخص عمى تفاعل وانجماج الظفل  -1

 مع اصجقائو اثشاء المعب.
اراعي ان تكؾن األلعاب السختارة  -1

مدتسجة مؽ البيئة السحيظة بيؼ 
 وخبخاتيؼ العمسية .

 


