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 يف مرحلة رايض األطفال ابلـمملكة العربية السعودية

 

إ جيوز إنتاال عادة أو صورةج أو شكل أّي يف املنشور غري البحث هذا إذناستخدام دون من
مكتوبموقعمنالباحثإالّيفاحلاالتاآلتية:

 ميكناالقتباسمنهذاالبحثبشرطالعزوإليه. .1
البحثمبختلفالطرقوذلكألغراض .2 حيقجلامعةاملدينةالعامليةماليزاياالستفادةمنهذا

 ريّةأوتسويقّية.الألغراضجتاتعليمّية،
إذا .3 املنشور؛ غري البحث هذا من نسخ استخراج مباليزاي العاملّية املدينة جامعة ملكتبة حيق

 طلبتهامكتباتاجلامعات،ومراكزالبحوثاألخرى.
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 شكر وعرفان
احلمدهللالذيتدومحبمدهالنعم،نآالشاحلمدهللاحلنَّاناملنَّان،القديِرالرمحن،مالِكامللكعظيِم

فللهوحدهاحلمدولهالشكر؛على،طيباًمباركاًفيهكماينبغيجلاللوجههوعظيمسلطانهكثرياًمحداً
وأسألهللاالعظيم،رمحًةلألانماملبعوثأصليوأسلمعلىسيدانحممدتوفيقهإلجنازهذاالعمل،و

أنجيعلهذاالعملخالصاًلوجههالكرمي،وأنجيعلهعلماًانفعاًيُنتفعبه.
 اجلزيل ابلشكر أتقدم أن إال املقام هذا يف يسعين جلوال امعة مباليزاياملدينة جهودهمالعاملية على

الفرصةإوقيالعلمتسهيلسبلتلوالقيمة اتحة ،أكربوفرصأفضلمستقبلإىلالتطلعيفلطلبته
أملحممودعليوال الدكتورة/ علىالرسالة املشرفة اجلزيلألستاذيتالفاضلة كانيتوأتقدمابلشكر

عللتوجيههااملستمروإرشاداهتا،أثرابلغيفإمتامهذهالدراسةوإجنازهاهبذهالصورة،فأدعوهللاأنجي
.ذلكيفميزانحسناهتا؛وجيزيهاخرياجلزاء

تاذةالفاضلةالدكتورة/رانيامحديعلوانملامنحتهيلمنتشجيعووقتلألسكماأتقدمابلشكر
ومشاركتهايفحتكيمبعضأدواتوتوجيهاتبناءةكانهلااألثرالبالغيفإمتامهذهالرسالةوكذلك

حسناهتا؛وأنجيزيهاخرياجلزاء.كيفميزانأنجيعلذلهللاأسألفالدراسة،
إالأنأتقدمابلشكروالتقديروالعرفانلألساتذةالكرامرئيسوأعضاءجلنةواليسعينيفهذااملقام

الرسالةوتقدمياملالحظاتالقيمةواليتستسهم يفإثراءهذهاملناقشةوذلكلتفضلهممبناقشةهذه
البحث.

والتق ابلشكر وأتوجه األهليةدير الظهران يفومساندةتدريبمنلدائماالدعمهاتقدميل؛ملدارس
إجراءاتالدراسةو،أدائهمستوىتطويرواملعلمتأهيللوالتعلمالتعليمعملية هاوتشجيع،لتسهيلها

.والتجريبالعلميلبحثل
العملبرأٍيانصٍحأ وجهٍدصادٍقأوكماأتوجهابلشكراجلزيللكلمنساعدينعلىإمتامهذا

،وجيزيهمخرياجلزاء.بدعاٍءخالٍص،فاهللأدعواأنجيعلذلكيفموازينحسناهتم
.وآخردعواانأناحلمدهللربالعاملني

 ةالباحث



ي

 ص مستخل
 

قائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةمقرتحفاعليةبرانمجتدريسيهدفالبحثاحلايلإىلالتحققمن
املهارات التجلتنمية املنهج الباحثة واستخدمت الروضة لطفل الواحدةاللغوية اجملموعة ذو ،رييب

البحثمن) (طفال33ًوتكونتعينة الثانية الروضة مدارسالظهرانيفوطفلةمنأطفالمرحلة
الشر السعوديةاألهليةابملنطقة العربية واستخدمتالباحثةجمموعةمناألدواتمن،قيةيفاململكة

عنجمموعةالبحث وأسفر،لغويةمناعدادالباحثةابطاقةاملالحظةومقياسلقياساملهاراتالأمهه
أبرزها من النتائج والقائماملقرتحالربانمجفعالية:من الذكاءات نظرية اسرتاتيجيات املتعددةعلى

متوسطاتبنيإحصائيةداللةذاتفروقوجودو،لتنميةاملهاراتاللغويةيفمرحلةرايضاألطفال
والذكوراإلاألطفالدرجات مقياسعلىانث لتعلم املدرسة قبل ما طفل وأبعادهالقراءةاستعداد
.املختلفة

  



ك

Abstract: 

 

The current objective of the research is to make sure of the effectiveness of this program 

which is based on the multi intelligence theory to improve linguistic skills for KG students. 

The researcher has used the experimental designed curriculum on a pilot group of students. 

The group consisted of 33 students of boys and girls from Dahran Ahleya schools in the 

eastern province of KSA. In addition to that، the researcher has used a group of tools as her 

anecdotal notes، and readiness assessments to assess different linguistic skills.The most 

prominent results of the research are the following: The effectiveness of the proposed 

curriculum which كis based on multi intelligence theory to improve the linguistic skills for 

KG students and Significant evidences were found that indicated a difference in the average 

reading levels between female and male students when reading assessments were done to 

them. 
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 الفصل األول

 :مقدمة 
اليتحتتويعلىالعديدمناخلطواتيتضمنالفصلاألولللدراسةجمموعةمناالجراءاتاملنهجية

،وكذلكعرضألهمأهدافهوابرازثيةالعلميةمنهااملقدمةواإلحساسمبشكلةالبحثاملنهجيةالبح
 مناملصطلحاتواملفاهيماألمهية إىلعرضجمموعة النظريوالتطبيقي،ابإلضافة جبانبيها البحثية

م عرض إىل الفصل هذا يهدف ولذلك ، والعمليةالنظرية النظرية جوانبها بكافة الدراسة وضوع
قيقهدفالدراسة.لتح
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 مقدمة البحث: 
اإلنسانيفحياتهعد ت قبلاملدرسةمنأهماملراحلاليتميرهبا مرحلةأساسيةيف،مرحلةما ألهنا

فرتةماقبلاملدرسةهيأفضلفرتةللتعلمواكتساباخلربات،كماأنالعنايةابلطفلوبناءشخصيته
.يتتسبقاملدرسةويتطوربتطورحياةالطفلألناإلدراكيبدأيفهذهاملرحلةال

العمراملناسبلزايدةاحلصيلةاللغويةلدىالطفلألنهقادرهيسنواتالطفولةاملبكرةإن
ابإلضافةإىلأنالنموالعقليواملعريفيف،لشهرمفهوماجديداك50علىاكتسابمايقربمن

منالنموالعقليللطفليتم%50أن(بلوم)عاملهذهاملرحلةيكونيفمنتهىالسرعةحيثوجدال
منهيتمفيمابنيالعامالرابعوالثامنمنحياة%30فيمابنيامليالدوالعامالرابعمنعمره،وأن

(1)الطفل.
حيثمير،املرحلةلغةاألطفالومهاراهتمالتواصليةتنموعلىشكِلقفزاتسريعةففيهذه

 هذه خالل له سرعة املدرسةأبقصى تسبق اليت مع،السنوات للغة مهم ارتباط أول هو وهذا
حيتاجاألطفالأنيتعلموالغةالرايضياتكأساسلتعلماملفاهيمالرايضيةيف:فمثالً،شخصيةالطفل

ألنه،اللغةواألنشطةاللغويةهياألساسلتنميةمجيعاملهاراتاألخرىد حيثتع،اتاملقبلةالسنو
يعالطفلأنيتفاعلمعاآلخرينوتزيدمنتواصلهاجتماعياوجتعلهذهاألنشطةيستطمنخالله

.قادراعلىالتعبريعننفسهواحتياجاته
 فإنولذلك اللغويةتنمية كاملهارات والتحدث مبعاين التزود املفرداتجديدة وحتسنيمن

األشياءلىالتفكريالواضححول،وااثرةقدرةالطفلعالقدرةعلىالكالمبوضوحويفمجلمفيدة
هتيئتهللكتابةوبتعلمالقراءةاملألوفةلديه،والتدريبعلىالتمييزملايسمعهأويقولهوإاثرةاهتمامه

وعلىاملربنياملعنيني،عدأمراابلغاألمهيةيالتآزرالبصريواليدويوهالدقيقةتنميةعضالتمنخالل
أنيغتنموا الطفولة الستخدامممارساتتربويةومثريةيفمرحلة تدعماكتسابالفرصالكثريةجدًا

.اللغة
،الفرديةبينهملقدأكدتالعديدمنالدراساتعلىأمهيةمراعاةقدراتاملتعلمنيوالفروق

                                      
 .23-22ص،1ط،احلضانة ورايض األطفالابراهيموسعيد،(1)
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ساليبأدراكهذهالفروقأثناءالتدريسوعملموائمةبينهاوبنيإاألمرالذىيستوجبمناملعلم
  .ىلاحلداألمثليفاألداءإذلكللوصولابملتعلمنيالتدريساملستخدمةوواسرتاتيجيات

التعلمحىتأوأكثرمننظرايتمنهناأصبحعلىاملعلمأنيعتمديفتدريسهعلىنظرية
عشوائياال عمله ،يصبح وأن على يتعرف املتعلمني وحاجات وضعهساعدلتقدرات على

.مباحيققأقصىاستفادةممكنةللمتعلمنيرتاتيجياتالتدريسيةاملالئمةاالس
ولذلكفإنناحناولكمعلمنيملرحلة،أنناالمنلكتغيريطرقناالتعليميةيفاملدارسدفعةواحدة

حماولنيأننتجهللمساحاتاليت،طفالرفعالوعيدرجةدرجةلدىكلمتعاملمعالطفلرايضاأل
لتطويراللغةقائمعلىنظريةالفكرةلعملبرانمجناأتتومنه؛ميكنأنتؤيتبعضالثمارالطيبة

.الذكاءاتاملتعددة
النظرايت منأهم جاردنر هوارد الربوفيسور إليها اليتتوصل الذكاءاتاملتعددة نظرية تعد
ألهناتسعىلتوسيعنطاقاتاإلمكاانتالبشريةإىلماوراءحدودالعالماتاليتتسجلهااختبارات

.IQالذكاء
لشائعمنأنهناك"فالعاملجاردنرقامبوضعنظريةالذكاءاتاملتعددةخمالفاهبااالعتقادا

وقدأسسهابناءعلىمالحظاتهلألفرادالذينيتمتعونبقدراتخارقةيفبعض،ذكاءواحدا
همدجيعلمماق،والحيصلونيفاختباراتالذكاءإالعلىدرجاتمتوسطةأودوهنا،القدراتالعقلية

مناءمؤلفمنعدداألمرالذياستدعىاهتمامهوابتيعتقدأنالذك،ضمناملعاقنيعقليا
(1)".واليتيقومكلمنهابعمله،أوالذكاءاتاملتعددة،القدراتاملنفصلة

"فأعدنظريةأطلقعليهانظريةالذكاءاتاملتعددةحيثأوضحفيهاأنالقدراتاليت
نطاقاواسعامنالنشاطاإلنساينلدىالفئاتالعمريةيقعيفمثانذكاءاتتغطميتلكهاالناست

.املختلفة
ابلقدرةعلىاستخدامالكلمات:ييعرفذءاللغويوالذهالذكاءاتالذكاومنبنيه  

الذكاءمعايناأللفاظةعرفموالرباعةيفتركيباجلمل،ونطقاألصواتو،بفاعلية ،أييشملهذا

                                      
.33،ص1،طالذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقيةبوطه،1))
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واالكتابةوغويةدراتاللمجيعالق اءذييتمتعابلذكويتميزالشخصال،واالستماعلتحدثالقراءة
 علىاالستماعاجليدواالنصاتابهتمام علىروايةوحكيوالتحداللغويبقدرته والقدرة ثبلباقة

جيبغويواملهاراتاللغويةاليتذكاءاللبنيكلمنالةايدلعلىاالرتباطالوثيقالصلذالقصصوه
 .لتنميتهاعندالطف

كما،تعملبشكلمستقلذكاءاتلدىكلفردأنترىنظريةالذكاءاتاملتعددةكما  
أنكلفردخيتصمبزيجأوتوليفةمنفردةمنهذهالذكاءات يطلقعليهاالبعض)بصمةترىأيضًا

املختلفةاليتيتعرضهلاوىفمواجهتهللمواقفواملشكالت،ذكائية(وهياليتيستخدمهايفتعامالته
(1).هيفحيات

إنتنميةأنواعالذكاءاملختلفةممكنةطوالالعمرإذاتوفرتلدىاإلنسانالدافعيةوالتشجيع
كماأنمراعاةالذكاءاتاملتعددةيفالتدريستالئماحلاجات،وكذلكاألنـشطةواخلرباتاملناسبة

ليميةاليتتتوافقمعلطفلاالستفادةمناألنشطةالتعلفرديةبنياألطفالحيثيستطيعكوالفروقا
وهذايتطلبمناملعلمةتوفريبيئةتعليميةمهيئةتليبحاجاتاألطفالوميوهلم،الذكاءاملرتفعلديه

.املختلفة


  :شكلة البحثاإلحساس مب

ظهرانيفمدارسالملدةأربعةسنواترايضأطفالملرحلةمعلمةكالباحثةبناءعلىعمل .1
ابلعديدمنأنواقعتدريساللغةبتلكاملرحلةيزخرتبنيللباحثةململكةالعربيةالسعوديةابةاألهلي

ممااضطرإىلعمل(كتابة-قراءة-حتدث-استماع)يفاملهاراتاللغويةعنداألطفالاملشكالت
 حاستطالعيةدراسة عدمهالتأكيد من املشكلة لوجود الباحثة نتاوأسفر،دس الدراسةت ئج

 أظهرتويفتلكاملرحلةالعمريةهؤالءاألطفالاالستطالعيةابلفعلعنوجودمشكلةيعاينمنها
لميتمكنبعضاالطفالمنف:اللغةالعربيةمهاراتيفلديهمالعديدمننقاطالضعفاملوجودة

الكلماتاجلديدةمنمعاينهمبعضمليفهم،وإليهاواعنأسئلةتتعلقابلقصةاليتاستمعاإلجابة
الصورواجملسمات،كلماتلوصفومليتمكنبعضاألطفالمناستخدامسياقاجلمل،خالل

                                      
 .149،ص1د.ط،ج،الذكاءات املتعددة: النظرية والتطبيق،املفيت(1)
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 .أحداثالقصصمنخاللترتيبأحداثهاوصورهاووجدالبعضصعوبةيفاستعادة
 ،قدرهتمعلىمتييزاحلروفو،بقياسمستوىالوعيالصويتعنداألطفالوكذلكقامت

لديهد)وهوالطفلالذيالتوجاملهمةاألدائية(بنياملتقدم)تباينتمستوايتاالطفاليفالفمث
)واملتمكن،%12بنسبةنقاطضعفحيثمتكنمنالوصولللنهايةالعظمىللتقدميفاملهارة(

لالذي)وهوالطفوالنامي،%18بنسبةدرعلىاتقانكافةاملهاراتاللغوية(وهوالطفلالقا
)وهوالطفلالذيمليتوصلواملبتدئ،%38بنسبةجإىلحتسنيللتمكنمناملهارة(حيتا

،%3واملتمكن،%3كمااختلفتنسبمتييزاحلروفبنياملتقدم%32بنسبةللمهارة(
كماظهراملستوىاألخريللتقييموهوالوعيابلصوتياتبنسب.%89واملبتدئ،%5والنامي

.%82ومبتدئ،%13وانمي،%5ومتمكن،%0املتقدم:اوتةوهيكالتايلمتف
حيثأهناشّخصت،وملالنظريةالذكاءاتاملتعددةفوائدعديدةيفجمالاملمارسةالتعليمية

اليتيتعلمهباكلمتعلم،وذلكحبسبنوعالذكاء،وينياألساليبالتعليميةـالتعلميةللممارسنيالرتب
الوعي.منعليهاملهي درجة رايضاألطفالالسعيلرفع املعلمنييفمرحلة جيبعلى ولذلكفإنه

 .كنأنتؤيتبعضالثمارالطيبةوأنيتجهواللمساحاتاليتمي،لدىكلمتعاملمعالطفل

 

 :البحث وتساؤالتهمشكلة 

ة،وواقععملهااملهين،حساسابملشكلة)منخربةالباحثةالعمليمتالتطرقلهابإلأتسيًساعلىما
هالدراسات(ذتاليتيتعرضهلااألطفالوندرةالدراساتالسابقةاليتتعرضتهلوطبيعةاملشكال

.املهاراتاللغويةلدىمرحلةرايضاألطفالتتحددمشكلةالبحثاحلايليفوجودضعفيف

:يفالتساؤلالرئيسالتايلمنهناتربزمشكلةالبحث

ب • فاعلية ما رانمج مرحلةمقرتح يف اللغوية املهارات لتنمية املتعددة الذكاءات على قائم
رايضاألطفال؟

:ويتفرععنهذاالسؤالاألسئلةالفرعيةالتالية
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 ؟اللغويةالالزملتنميتهالدىأطفالمرحلةرايضاألطفالمااملهارات .1
و .2 أسس إما برانمج إبجراءات اللغوية املهارات لتنمية الذكاءاتدامستخمقرتح نظرية

 ؟املتعددةلدىمرحلةرايضاألطفال
سرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاستخدامبعضمافاعليةبرانمجتدريسيمقرتحإب .3

 ؟الروضةللغويةلدىاألطفاليفمرحلةاملهاراتا
يةلدىوغمامكوانتبرانمجمقرتحقائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةلتنميةاملهاراتالل .4

 ؟األطفاليفمرحلةرايضاألطفال
 

 أهداف البحث: 

 .حتديداملهاراتاللغويةالالزمتنميتهالدىأطفالمرحلةالروضة .1
و .2 أسس إحتديد برانمج إبجراءات اللغوية املهارات لتنمية الذكاءاتمقرتح نظرية ستخدام

 .املتعددةلدىمرحلةرايضاألطفال
ستخداماسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاملهاراتإبفاعليةبرانمجتدريسيمقرتح .3

 ؟اللغويةلدىاألطفاليفمرحلةالروضة
 

 :أمهية البحث

:األمهيةالنظرية:أوال

رايض .1 مرحلة يف املتعددة الذكاءات نظرية توظيف كيفية تتضمن نظرية مادة تقدمي
 .األطفال

 .ددةتقييمبرانمجقائمعلىنظريةالذكاءاتاملتع .2
:األمهيةالتطبيقية:اثنيا
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تنميةالنمواللغويعندالطفلوحتسنييف:لطفلالروضةابلنسبةالدراسةتفيدهذه .1
مستوىاألطفالالعلميوالعملييفمادةاللغةالعربية.

تنميةعلىعينهاالتعرفعلىأنشطةلغويةتيفاتساعده:ابلنسبةملعلمةالروضة .2
كماستساعدالرتبوينيواملعلمنيعلىتوفري،وضةىاألطفاليفمرحلةالراملهاراتاللغويةلد

 تعليمية.الوسائلوأساليبخمتلفةمناسبةللعمليةال
كاءاتاملتعددةبكافةجوانبهااملختلفةلبناءذاعادةالنظربنظريةال:ابلنسبةللباحثني .3

. ألطفالمرحلةرايضادراساتحبثيةجديدةيف


  :لبحثمصطلحات ا

:(Instructional program)الربانمج .3
املخططالذييوضعيفوقتسابقعلىعملييتالتعليموالتدريس:عرفهاللقاينواجلملأبنه

قدتكون،ويلخصاإلجراءاتاليتتتضمنهااملدرسةخاللمدةمعينة،يفمرحلةمنمراحلالتعليم
كتسبهااملتعلممرتبةترتيباًتعليميةاليتجيبأنيكمايتضمناخلرباتال،شهرأوستةأشهرأوسنة

)1(.منوهموحاجاهتمومطالبهماخلاصةيتماشىمعسنوات

التعليمي)  مرتابطة بطريقة مصممة تعليمية وحدة عن عبارة أبنه عفانة عرفه:(الربانمج
 تنمية هبدف وعةاملتن والتقومي التدريس وأساليب والوسائل واألنشطة اخلربات جمموعةمن ومتضمنة

)2(.املهاراتواالجتاهات

 الباحثة املقرت)تعريف و:اجرائيا(حللربانمج به علىيُقصد صممت شاملة تعليمية حقيبة
علىأ القائمة التدريس وطرق واالسرتاتيجيات األهداف من جمموعة متضمنة مدروسة خطة ساس

.كاءاتاملتعددةذنظريةال

                                      
74ص،3طمعجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس، اجلمل،وللقاينا(1) 
مهارات حل املسائل العلمية لدى طلبة الصف السابع  لى املنحى التكاملي لتنميةفاعلية برانمج قائم عة،عفان(2)

75صد.ط،األساسي،
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:الذكاءاتاملتعددة .4
 Multiple intelligences theoryتعددةكاءاتاملنظريةالذ

أو،أبنه"القدرةعلىحلاملشكالت:عرفجاردنرالذكاءوفقالنظريةالذكاءاتاملتعددة
كمايرى،وسياقخصبوموقفطبيعي،ابتكارنواتجذاتقيمةيفنطاقثقافةواحدةعلىاألقل

:أنأيفردميتلكمثانذكاءاتوهىكاآليت
ويعىنقدرةالفردعلىتناولومعاجلةواستخدامبناءاللغةومعانيهايفاملهام:اءاللغويذكال -

.املختلفةسواءيفالتعبريعنالنفسأويفخماطبةاآلخرين
الرايضي - املنطقي املشكالت:الذكاء وحل املنطقي التفكري على القدرة يف ويتمثل

.العالقاتنماذجوإدراكواالستداللواالستنتاجوالتمييزبنيال
املكاين - البصري خالل:الذكاء من بدقة املكاين البصري العامل إدراك على القدرة ويعىن

البصري العقلية،والتعبريالبصري،والتعرفالبصري،مهاراتالتمييز  .واالستداللاملكاين،والصور
داءبعضاملهاممثلسمابلعقلألويشريإىلالقدرةعلىربطأعضاءاجل:الذكاءاجلسمياحلركي -

،والنحات،أواستخداماليدينإلنتاجبعضاألشياءمثلالطبيباجلراح،والالعبالرايضي،املمثل
 .وامليكانيكي

ويشريإىلقدرةالفردعلىإدراكوإنتاجالصيغاملوسيقيةاملختلفةاليتتتمثليف:الذكاءاملوسيقي -
.ونوعيةالصوت،واجلرساملوسيقي،اإليقاع

االجتماعي - مع:الذكاء اإلجيايب االجتماعي والتفاعل التواصل على الفرد قدرة ويعين
.اآلخرين

واستخداماملعلومات،ويشريإىلقدرةالفردعلىإدراكمشاعرهودوافعه:الذكاءالشخصي -
.املتاحةيفالتخطيطلشئونحياتهواختاذالقراراتاملناسبةله

ويعىنالقدرةعلىاستكشافومتييزوتصنيفاألشياءاليتتوجديفالطبيعة:بيعةذكاءالط -
(1)."مثلالنبااتتواحليواانتوالصخور

:املتعددةاجرائياعلىأهناكماتعرفالباحثةنظريةالذكاءات

                                      
(1)  Gardner ، multiple intelligences: the theory into practice ، p 35  
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الر مرحلة يف الطفل يتبعها اليت املركبة العقلية وضةالعمليات أثناء الثاين املستوى تناوليف
وذلكابستخداماسرتاتيجياتتدريسختاطبأنواعالذكاءاترتحلتنميةاملهاراتاللغويةالربانمجاملق

.املختلفة
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 :املهاراتاللغوية .5
اللغويةتعرف والكفـاءة:املهارة يتميزابلسرعة أداءلغوي)صويتأوغريصويت( "علىأهنا

(1)".ةواملكتوبةمعمراعاةالقواعداللغويةاملنطوق،والفهم
:االبحثاللغويةإجرائياًيفهذتعرفالباحثةتعريفاملهارة

إكساباألطفالجمموعةمناملهاراتاللغويةورفعمستوىأدائهميفمهاراتاللغةاألربعة
الذكاءاتاملتعددة نظرية والكتابة(عنطريقاستخدام يفاملتمثلةيف)االستماعوالتحدثوالقراءة

 .يمالتعل

 ر النظري(وسيتم عرض هذه املصطلحات تفصيال ابلفصل الثاين من الدراسة واملعنون )ابالطا

  

                                      
7،ص2ط،املهارات اللغوية ماهيتهـا وطرائـق تنميتهـا،عليان(1)
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الفصل الثاين: أدبيات البحث والدراسات السابقة

 

 أدبياتالبحث:أوال ❖
 متهيد ▪
 مرحلةالطفولةاملبكرة:املبحثاألول ✓
 مفهوممرحلةرايضاألطفالوأمهيتها ▪
خصائصمنوطفلالروضة ▪
املهاراتاللغويةالالزمةلألطفاليفمرحلةرايضاألطفال:الثايناملبحث ✓
 املهاراتاللغويةلطفلالروضة ▪
 االستماع .1
 (الكالم)التحدث .2
 االستعدادللقراءة .3
 االستعدادللكتابة .4
 مراحلالتطوراللغويعنداألطفال ▪
 منواللغةيفمرحلةرايضاألطفال ▪
 ةتفصيلمظاهرالنمواللغويعندطفلالروض ▪
 أهدافاخلرباتاللغويةيفرايضاألطفال ▪
الذكاءاتاملتعددةواملهاراتاللغوية:املبحثالثالث ✓
 مفهومالذكاء ▪
وأسلوبالتعلمالعالقةبنينظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
 نظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
 تعريفجاردنرللذكاء ▪
 األسساليتقامتعليهانظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
 يةاليتقامتعليهانظريةالذكاءاتاملتعددةبواألسسالرت ▪
نقدنظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
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 ؟هلهناكذكاءاتسع ▪
 التدريسابستخداماسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددة ▪
 الذكاءاتاملتعددةواسرتاتيجياتلتنميةاملهاراتاللغويةلدىاألطفاليفمرحلةالروضة ▪
دةالتدريسابستخدامالذكاءاتاملتعد ▪
األمهيةالرتبويةلنظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
 خالصةملاقدمتهنظريةالذكاءاتاملتعددة ▪
 مستوىاجلودةيفنظرية"جاردنر"للذكاواتاملتعددة ▪
الذكاءاملتعددةمننظريةاتاملستمدةسرتاتيجياالاستخدامدوراملعلميف ▪
 الذكاءاملتعددةةرينظمناتاملستمدةسرتاتيجياالاستخدامدورالطالبيف ▪
 ماذاتضيفهذهالنظريةللتدريس؟ ▪
الدراساتالسابقة:اثنيا ❖
 الدراساتاليتاهتمتبنظريةالذكاءاتاملتعددة:أوال ▪
 الدراساتاليتاهتمتمبرحلةرايضاألطفال:اثنيا ▪
 الدراساتاليتاهتمتابملهاراتاللغوية:اثلثا ▪
 التعقيبالعامعلىالدراساتالسابقة ▪
 جهاالستفادةمنالدراساتالسابقةوأ ▪
البحثاحلايلعنالدراساتالسابقةمييزما ▪

 



41

 الفصل الثاين
 

 متهيد:
الفصلقدقسمهذاو،يستعرضهذاالفصلجانبامماورديفاألدبياتذاتالصلةمبوضوعالبحث

هي حماور أربع املبكرة:إىل الطفولة الروض،مرحلة لطفل اللغوي النمو االستماعمهارات وهي ة
وقدطرحتيفهذاالفصلجمموعة،الذكاءاتاملتعددةواملهاراتاللغوية،والكتابةوالتحدثوالقراءة

.منالدراساتالسابقة
.حثوسيتمالتفصيليفكلمبحثمنهمافيماخيدمجمالالب
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 مرحلة الطفولة املبكرة :املبحث األول
 :مفهوم مرحلة رايض األطفال وأمهيتها

ومتنوعد عت ومتسع كبري النشاط حيث الطفل حياة يف اهلامة املراحل من املبكرة الطفولة ،مرحلة
واملعايري القيم الكتساب الوسيلة هي املتعددة األسئلة وطرح حوله من البيئة اكتشاف يف والرغبة

.لذينيعنونبهواالجتاهاتاليتيتشكلمنخالهلاالطفليفعالقتهالتوحديةابلوالدينوابلكبارا
ابراهيم عواطف وحدهتا:وتعرفها هلا تربوية مرحلة أبهنا املستقبل،" حنو لألطفال أبواهبا ،تفتح

(1).فهيمتثلأحدجوانبالرتبيةاملستمرةللطفل"،وتتكاملمعالرتبيةاألساسية
جتماعيةيتموهذامادعيإىلإلقاءالضوءعلىرايضاألطفالابعتبارهاأولمؤسسةتربويةا

يكتسبالعاداتاالجيابيةالسليمةكما،فيهاتشكيلشخصيةالطفلوتعليمهأسساملفاهيماملختلفة
.وتقبلالذاتواآلخرين،مثلحبالعملوالعمليفمجاعة

كماينبهالعديدمنالباحثونيفميدانعلمالنفسعلىأمهيةالسنواتاألوىليفحياةالطفل
.كويناملفاهيمالعقليةوتنميةالذكاءحيثأهنامرحلةت

 يف التعليم امهية يؤكد الشاملوذلك النمو على الطفل ملساعدة املدرسة قبل ما مرحلة
.وامهيتهأيضايفتكويناالستعداداملدرسيمباحيققالنجاحيفاملستقبل،واملتكامل

واقعاألمراليتعلمهاابلصورةاملألوفة"يبدأالطفلبتعلماللغةمنذاألايماألوىلمنطفولتهولكنهيف
فليفتلكاملرحلةحياولأنيعربعنالتفاهممعمنيتعاملونمنهوأبيفالطوإمنايستعدلتعلمها
شكلمناألشكال.

لتعلماللغةحيتاجالطفلأنينظرإىلرموزتتحولبنظرةإليهاإىلمعانمرتابطةمتكاملةتعينه
يف عما التعبري ا،ذهنهعلى اجلسم بدور يرتبط كّله وهذا اآلخرون، به يعرب ما يفهم إلنساينوأن

وبدورالذكاء،والشخصيةبصفةعامة،وكيفيبدأالطفل،ومىتيبدأ،وكيفيسريويتنقل،أبعضائه
(2)تعّلماللغةمنخطوةإىلأخرى. يفمراحل

                                      
 5،ص1طض األطفال،املدخل إىل راي،عليواخلرييب(1)

.9-8د.ط،صتنمية االستعداد اللغوي عند األطفال،أبومعال،انظر(2)
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 رايض األطفال خصائص املتعلمني يف مرحلة 
  :الروضةخصائص منو طفل 

 من احللقات موصولة متتابعة ارتقائية عملية النمو الطفل" امكاانت عن تكشف اليت التغريات
وتوسعها وحدهتا،وتربزها تؤلفمعا تفتحمركبللخصائصواإلمكاانتالعديدة عملية مبعىنأنه

التفتحاملوجهيتحققمنخاللالدينا نسميهابلشخصيةوهذا ما املتكاملة ميةبنيالطفلالوظيفية
املورفولوجية-اخلصائصالتشرحيية-داداتالطبيعيةاالستع)وكذلكبنياحملدداتالداخلية،والبيئة

املركزي العصيب اجلهاز (وخاصة اخلارجية )واملؤثرات -الفيزيقية -التارخيية الثقافية-االجتماعية
(والنفسية

تظ ال وقد تظهر قد الكامنة اإلمكاانت هذه وفقافكل آبخر أو مبستوى حتقق أوقد هر،
الذييهيئالتغيريات،بنيالطفلوالبيئةلوظيفياملوصولللتفاعلا التفاعلهووحده هذا وتوجيه

(1)".العديدةواملركبةاليتمتيزالنمووحتققه
  :خصائص النمو اجلسمي :أوال
 والو" يفالطول واضحة زايدة شكل اجلسميعلى النمو الفروقالفرديةتتضحمظاهر وتكون زن

نتيجةالظروفالبيئيةاليتيعيشفيهاالطفلوالعواملالوراثيةاليتيرثهاواضحةبنيأبناءالعمرالواحد
.منوالديهوأجداه

6.7.8.9سممثيزدادمتباطئانسبيامبعدل85يبلغطولالطفليفبدايةالعامالثالثحوايل:الطول
 السنوات يف3.4.5.6خالل النمو معدل من أعلى األسفل اجلزء يف النمو معدل اجلزءويكون

.األعلى
.أماالزايدةيفالوزنفهيأكربمنالزايدةيفالطولخاللسنواتماقبلاملدرسة

إىل يفالسرعة اليستمر النمو الهنايولكنهذا ابقرتابةما تدرجييا التناقص أيخذيف حيثأنه
املرحل سريعاالنتقالمنمكانآلخروجيبتشجيعالطفل،فنجدهكثرياحلركة،ةالطفلمنهناية

                                      
 37،ص2،طدراسات يف املناهج وطرق التعليم يف رايض األطفالعبداخلالق،وعلي(1)
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(1)علىهذاالنشاطاحلركياملتزايدحىتالينزعإىلاالنسحابأواالنطواء."
  :النمو احلركيخصائص  :اثنيا

ركاتكمايعربعنهمبجموعةاحل،النمواحلركيللطفلهوالتغرياتاليتتطرأخاللحياتهعلىسلوكه
النمووانعربعننفسهيفحركاتبدنية.حلركيةاليتميكنمالحظاهتاواملهاراتوالقدراتا وهذا

 فإنهمنويستخدمفيهويتخللهاإلدراكوالعقلوالوجدانالقيم،مطلقة
ركيةاليتيقوموالسلوكاحلركيللطفليعربعننفسهيفجمموعةمناحلركاتأواملهاراتاحل

:هباوهي
وتزيدلا .1 اخلارجي ابلعامل وخرباته مدركاته من تزيد اليت السريعة املستمرة واحلركة واجلري قفز

الكرة،استقالله وقذف والتسلق والتوازن األرجحة أيضا الشائعة املهارات سن،ومن ويف
 من االانث وتتمكن واحده قدم على الوقوف من األطفال يتمكن لفرتةاخلامسة الوقوف

 .حخشيبومبادلةالقدمنيدونخوفأوفقدانللتوازنعلىلوواملشي،أطول
أماعنالتسلقفإنأطفالهذهاملرحلةيتمكنونمنتسلقالسالملواألشجاروجيدونصعوبةيف .2

 .النزولعنهالصعوبةتبادلنزولالقدمني
كثردقةطفالمنقذفالكرةبشكلأأماعنقذفالكرةفإنهيفهنايةهذهاملرحلةيتمكناأل .3

ممنالسيطرةعلىالعضالتالدقيقةوحتقيقالتآزراملطلوببنياجلهازومتعةوذلكلتمكنه
 .اجلسميوالعضلي

إىلكلصنوفالنشاطاليدوي .4 الفرتة والنسيجعلىنطاق:مييلالطفلغيهذه كلضماخلرز
 .لإىلورقوالعبثمبختلفاملوادمنالطنيإىلصلصا،واسعوغريدقيقوتركيبالعرائس

مبراحلعدة .5 متر فهي الكتابة على الطفل قدرة عن املوجهة،أما غري اخلطوط مرحلة من تبدأ
يليذلكمرحلةاحلروفمعالتوقفعند،حيثاليستطيعالسيطرةعلىالعضالتالدقيقة

نضجزدادفرصةالتدريبجناحاابقرتاهنامعالوت،االنتقالمنحرفإىلآخرمثمرحلةالكتابة

                                      
22،ص1،ططرق تدريس رايض األطفال يف ضوء معايري اجلودةبصفر،و(حممد1)
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التدريب وقت يف،العضليللعضالتالدقيقة الكتابة اليمىنيف البعضاليد وقديستخدم
 .حنييستخدمالبعضاآلخراليداليسرى

أماعن.وبوجهعامفإنالطفليستطيعاستخداميدهاليمىنيفاألكلأواملصافحةأوتناولاألشياء
مبعىنأنه،طهاحلركينيإدراكالطفلونشايوجدتفاعلمستمرب:تاحلركيةاإلدراكيةالقدرا

 .كلنشاطحركييؤديإىلتطوريفجمالهاإلدراكي
:وتشملهذهالقدراتمايلي

الوعيابجلسم(أ
ب(الوعياملكاين
ج(الوعياالجتاهي

(1)د(الوعيالزمين
 :خصائص النمو العقلي :اثلثا

تغري حبدوث املرحلة العقلييفهذه النمو السابقةميتاز قورنابملرحلة ما إذا فيه واضحة ومن،ات
قبلالعملياتفبإمكان(بياجيه)وجهةنظر ما املرحلةمبرحلة الطفل فإنالنموالعقليميريفهذه

فالطفلنراه ،والتصرفاتالصرحيةالظـــاهرةابلرمزكمايتعاملويتناولاالفعالوالتعاملابلصورالذهنية
وكأهن العصا ليطفئهايعامل عليها فينفخ مشعة وهذها متحركة سيارة كانه اخلشب مكعب ويعامل

.القدرةعلىمعاملةاألشياءبوصفهارموزاألشياءخاصةجوهريةأساسيةمبرحلةماقبلالعمليات
مبعىنانالطفليدركاألشياءمنخاللوجهةكمايكونالنموالعقليمتمركزاحولالذات

.(وجهةنظرمتمركزةحولالذات)يراهخيتلفيفعيوناآلخريناملنظرالذيواليدركأن،نظره
:منأهممظاهرالنموالعقلي

 مستوىاإلدراكاحلسي .1
فحياته،احمليطبهتدلاألحباثاحلديثةيفعلمالنفساالجتماعيعلىأنالفردجزءمناملوقف  

                                      
 40ص-39،ص2،طاملناهج وطرق التعليم يف رايض األطفالسات يف دراعبداخلالق،وعلي(1)
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 )1).وماتوعواملالبيئةوالثقافةمقوإدراكهتفاعلمستمربنيتكوينهالنفسيوالعصيبوبني
 :أ.إدراكاألشكالوعالقاهتااملكانية  

"يستطيعالطفلفيمابنيالثالثةوالرابعةمنعمرهأنيدركالعالقاتاملكانيةالذاتيةأيعالقاتههبا
به كائنويسطأنهبعدأنيتجاوزالرابعةيدركالعالقاتاملكانيةاملوضوعيةفيدركأنهو،وعالقاهتا

مثيسعىبعد،داتاحمليطةبهالكائناتاألخرىأيأنلهوجوداخيتلفعنوجوداألحياءواجلما
.ذلكليكيفنفسههلذااإلدراكاجلديدوإلقامةصلتهالقريبةهبذهاألشياءاملختلفة

 ب.إدراكاأللوانوعالقاهتاابدراكاألشكال:  
ويستطيعالطفلالعادييف،هالأللوانواختيارهمهلاومعرفتهمإاييستطيعاألطفالقبيلالرابعةمتييزهم

هذهالسنأنيفرقبنياأللواناملختلفةكاألمحرواألزرقلكنيلقىصعوبةيفالتفرقةبنيدرجات
 .اللونالواحد

رتنالشكلواللونفإنالطفلمييلإىلاختيارالشكلقبلأنمييلإىلاختياراأللوانإمااذااق
 .ألنالشكلأهممناللون

 ج.إدراكاألحجامواألوزان:
يستطيعالطفليفعامهالثالثأنيقارنبنياألحجاماملختلفةالكبريةوالصغريةواملتوسطةويتدرجبه

وينتهيبهأخرياإىل،مثميضيبهإىلإدراكاألحجامالصغرية،الكبريةالنموحىتجييدإدراكاألحجام
.اماملتوسطةادراكاألحج

 د.إدراكالعدد:  
مثيتطوربهالنموفيما،وخيتارلنفسهالكثرة،يستطيعالطفليفسنالثالثةأنمييزبنيالكثرةوالقلة

فيستطيعأن،اويةويدركبذلكالتناظروالتماثلاجملموعاتاملتسبنياخلامسةوالسادسةأنيقارنبني
 .منالعدديضعأمامكلبرتقالتنيمامياثلهما

 إدراكالزمن:.هـ  
                                      

41،ص2،طدراسات يف املناهج وطرق التعليم يف رايض األطفالعبداخلالق،وعلي(1)
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ويفسنالرابعةيدركالطفلشطري،إنإدراكالطفلللزمنيتمثليفإدراكالتتابعالزمينلألحداث
 .ويفسناخلامسةيعرفاألايموعالقتهاابألسبوع،النهاربصباحهومساءه

سبوعأوالشهرحىتوالطفلالعادياليدركمايعنيهاملدىالزمينللدقيقةأوالساعةأواأل
 .يبلغالسادسة

:مستوىالعملياتاالرتباطية .2
 عمليةالتذكر:.أ 
األحداث تذكر يف سهولة ولديهم ملعانيها دونفهم والكلمات األطفالاحلوادثواملواقف يتذكر

 كماأناألطفالمييلونإىلتذكرصوراألشياءأفضلمنتذكرأمسائها.،ذاتالداللةاالنفعالية
الطفلمنخاللترديداألغاينواألانشيدوالقصصميو ذاكرة ،اليتسبقتعلمهاكنتنمية

.كماتكثراملعلمةمنالتساؤالتاملختلفةاليتتساعدهعلىالتذكر
 التفكريوالتخيل-مستوىالعالقات .3

 التفكري:  
أي،يملستوىاحلسويكونيفا،تفكريالطفلعملياصرفاأيوسيلةخلدمةأغراضهوحتقيقرغباته

وبتقدممنوالطفلانفعالياواجتماعيا،يعتمدعلىالصوراحلسيةأكثرمناعتمادهعلىاملعايناجملردة
وإمنايزيداهتمامهابلعاملاخلارجيحىتاذابلغسن،اليقتصرتفكريهعلىاالهتماممبشاكلهاخلاصة

تعلمالطفليفهذهالسنعنطريقوي،لاجملرداخلامسةظهرتعليهبوادرالتفكرياملنطقيواالستدال
.واأللغازاليدوية،تروقهاحليلامليكانيكية،فمنطقالعملعندهغالبعلىمنطقالفكر،العمل

:التخيل  
وخيتلطالواقعابخليالوهذا،متتازهذهاملرحلةبقوةخيالاألطفالحيثيطغىاخليالعلىاحلقيقة

تشويهاللحقيقةاذيبالطفليفهذهاملرحلةعلىأهناليستأكاذيبأومايفسرلناجزءامنأك
ومنأمثلةخياالتالطفل،وامناهيختيالتوأحالميقظةيراهاالطفلكثرياعلىأهناحقائقواقعية

كماتتخيلالطفلةالدميةعلىأهنا،نفيهفارسامايفعلهعندمايركبالعصاابعتبارهاحصاانويعترب
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(1).رةأخرىوهياهناتقومبتأديبهااترةومالطفتهااتابنة
 :خصائص النمو االنفعايل :رابعا

كماأهناتتميزأبنمدهتاقصرية،"تكثرانفعاالتاألطفاليفهذهاملرحلةوتزدادحدهتاعناملعتاد
.ومتحولةاملظهر

بيئته يف التحكم جيب املرحلة طفلهذه انفعايلعند منولكيحيدثاتزان أبقلقدر حبيثمير
وأكربقدرمناالنفعاالتالسارةويفهنايةاملرحلةمييلالطفلإىلاالستقرار،االنفعاالتغريالسارة

2).االنفعايل"
(

:ئصالنمواالجتماعيخصا:خامسا
أبمه وثيقا ارتباطا الطفل غذاء،يرتبط من األساسية حاجاته إبشباع تقوم اليت ألهنا دفءونظرا

بتقدمةو،جيلسمعهمدوناحتجاجومبرورالوقتيعتادالطفلعلىرؤيةبقيةأفراداألسرةو،اننحو
 خارج من أانسا لتشمل معارفه دائرة تتسع العمر القاربواألسرةيف تظل،اجلريانومن ولكنها

 .حمدودة
لنموقدراتهاحلركي متعةنظرا ةواللغويةفضالعنفببلوغالطفلالرابعةيصبحالنشاطاالجتماعيذا

فهوكثريامايقومأبدوارالكباركمايوجهمنهمأصغرمنهسناويتعلم،قدرتهعلىالتخيلوالتفكري
خلطأأنسلوكامايقربهمنهموأنسلوكاآخريبعدهمعنهكمايتعلمعنمنخاللذلكالتجربةوا

)3(.طريقاألخذوالعطاءأكثرمنأيشيء


 
 
 

                                      
43،ص2طدراسات يف املناهج وطرق التعليم يف رايض األطفال،عبداخلالق،وعلي1))

 20،ص3،طاألطفالض برامج وأنشطة رايمنصور،واخلرييبوأمني(2)

28،ص1،ططرق تدريس رايض األطفال يف ضوء معايري اجلودةبصفر،وحممد(3)
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 تها ابكتساب املهارات اللغوية :الروضة وعالق خصائص منو طفل
إنمعرفةخصائصمنوالطفلاملختلفةسواءكانتجسمية،عقلية،انفعالية،اجتماعية،تساعد

التعليممنهمزحتف،واألطفالقدراتبشكلأوآبخرعلىفهم اختيارخاللعلىعملية
تساعدعلىتنميةصائصهمالنمائيةناسبةخلمتنوعةتعليميةوترفيهيةمخرباتوأنشطةوابتكار

املهاراتاللغويةوبناءشخصيةالطفل.
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 املهارات اللغوية الالزمة لألطفال يف مرحلة رايض األطفال :املبحث الثاين

 

تشتمل املهارات اللغوية اليت هتدف مؤسسات رايض األطفال إىل تنميتها لـدى األطفال 
 :بفنون اللغة وهيعلى عدة مهارات رئيسية تتصل 

االستماع .1
 .والتواصلاللغوي احلديث .2
االستعدادللقراءة  .3
 االستعدادللكتابة .4
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  االستماع :أوال
االستماعأحدالفنوناللغويةاملؤثرةيفاتصالالطفلابلعاملاخلارجياحمليطبهوابآلخرينمنحوله

اجلملوالرتاكيبواألفكاروأمناطحيثأنهيستطيعمنخاللهاكتسابهذهمناملفردات.اللغوية
وكذلكتنميةاملهاراتاللغويةاملتعلقةابلتحدثوابلقراءةوالكتابة.،واملفاهيم

؛فالطفلالذييولدأصماأوبهعيوبيفالسمع،اناالستماعشرطأساسيللنمواللغوي
كلمويقرأويكتبهباغريهاليتيتوابلتايلاليستطيعالقراءةوالكتابةابلطريقة،فإنهاليستطيعالكالم

العاديني الناس الصوت.من ربط طريق عن اللفظية ثروته الطفل يكتسب االستماع طريق فعن
(1).والصوتوالعمل،والصورةواحلركة،والصورة

يبالطفلعلىمثأييتتدر،وهواللبنةاألوىلاألساسيةيفتنميةاملهاراتاللغويةبصفةعامة
.خاصةةالتحدثبصف

:طبيعة عملية االستماع
فقط أذنيا وليس ذهين نشاط هو أساسه يف االستماع األصوات،" معاجلة طريق عن يتم حيث

.حتةيتمكنالسامعمناعطاءمعىنهلذهاألصوات،ومجل،وحتويلهاإىلكلمات،املستقبلة
وبذلاجلهد،والتدريبنوهذايعينأنهذهالعمليةابعتبارهامهارةحتتاجإىلمزيدمناملرا

االتصال عملية يف أساسي عامل ألهنا مرسل،لتنميتها مها أساسني طريقني عن تقوم أهنا حيث
(2)".ومستقبل

  :أمهية االستماع ألطفال ما قبل املدرسة
وصياغةاجلملالصحيحة،"تنميةاللغةالشفويةواملهاراتاملتعلقةهبامنقدرةعلىالتعبري •

 .ترتيباألفكاروتنظيمها-الصحيحوالنطق-
 .والكلماتمتييزاصحيحا،واحلروف،تنميةقدرةالطفلعلىمتييزاألصوات •

                                      
36،ص2ط تعلم وتعليم القراءة والكتابة لطفل الروضة،الطحان،وقنديل(1)
 15،ص2ط،مهارات االستماع والتحدث يف الطفولة املبكرةالطحان، (2)
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 .إثراءحصيلةاملتعلماللغويةابلعديدمناأللفاظ،واألساليب،والعباراتاجلديدة •
  .مرتبةومتسلسلةمساعدةاملتعلمعلىتنظيمأفكارهبصورة •
  .خيلمساعدةاملتعلمعلىالت •
أوخمتلفة • وأفكارمتفقة، يسمعهمنآراء، التفكريالناقدلدىاملتعلممنخاللما تنمية

  .حولموضوعمعني
  .تنميةالذاكرةالسمعيةلدىالطفل،وتدريبهعلىاالحتفاظابملعلوماتملدةأطول •
انشيد،أوخاللالتدرجيفاستماعهللموضوعات،أواألزايدةمدةاالنتباهلدىاملتعلممن •

  .القصص
املرحلةحيتاجإيلوقتوجهد يعىنأنتعلماالستماعلطفلهذه حىتيتدربعلى؛وهذا

يصبح حىت عنها التعبري مث منها، املقصد وإدراك األفكار، صياغة وكيفية اجليد، االستماع كيفية
الهتمامبرتبيةهذهالعادةلديهرحيتاجمناملهتمنيمبجالتربيةالطفلامتحداثًجيداًفعااًل،وهذااألم

(1)" .ولةاملبكرةمنذالطف
 (الكالم)التحدث  :اثنيا

وهلذا،وميثلهوواالستماعاجلانبالشفهييفاللغة،الكالمهوالفنالثاينمنفنوناللغةاألربعة
.اجلانبموقعهالكبرييفاألداءاللغوياذأناللغةيفأساسهانظامصويت

المبوية للكاألسس الرت "
 :االتصالاللغوي .1

واالتصالكماتعرفه.املوقفالتعليميداخلالفصلموقفاتصايلتتمثلفيهأركاناالتصالومعوقاته
مصطلحيطلقحنيحيددمستعملاللغةموقفايتطلبمنهنقلمعلوماتمعينةلتحقيق،األدبيات

وتبادلوجهاتالنظرلعمليةتتطلبالتفاوضأوهذااالجراءأوهذها،التقارباملعريفبنياألفراد
.حولاملعاينخاللالتفاعلبنياألفراد

                                      
22،ص2ط،تحدث يف الطفولة املبكرةاالستماع والمهارات الطحان،(1)
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اتصالو وتكادجتمعالدراسات.مستقبلأركاناالتصالاألربعةهيمرسلورسالةووسيلة
:علىأناالتصالاجليدينبغيانتتوفرفيهجمموعةمناملعايرييفكلركنمنأركاناالتصالالتايل

 تتمعمليةاالتصاللوتوفريفاملرسلعدةخصائصمنها::يثاملرسلحمن .أ
 وضوحالفكرةيفذهنه. -
 .عمقخربتهابملوضوعالذييعاجله -
 .عرضاألفكارتنوعطريقتهيف -
 .وضوحصوتهعنداحلديث -
 .ضربأمثلةجتعلالرسالةحمسوسةوليستجمردة -

 :الرسالةعدةخصائصتتمعمليةاالتصاللوتوفرتيف:منحيثالرسالة .ب
 الرتتيباملنطقيلألفكار -
 .دقةاملفرداتوالعباراتيفالتعبريعناألفكار -
 .بساطةالرتاكيباللغوية -
 .والتجريداتقلةالرموز -
 .فالهيابلطويلةاململةوالابلقصريةاملخلة،مناسبةحجمها -
 .صحةاللغةاليتنقلتمنخالهلااألفكار -
 .حاتوقلةعددهاوضوحاملفاهيمواملصطل -

:تتمعمليةاالتصاللوتوفرتيفالوسيلةعدةخصائصمنها:ج.منحيثالوسيلة
(ابلنسبةللحديث)دقتهايفنقلاألصوات -
.عدموجودمؤثراتجانبيةتشوشعلىاحلديث -
 (لوأنالطفلسيقرأ)وضوحالطباعة -
 .دقةالطباعةوقلةاألخطاءاملطبعية -
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 .تنسيقالصفحةجاذبيةاالخراجوحسن -
:تتمعمليةاالتصاللوتوفرتيفاملستقبلعدةخصائصمنها:د.منحيثاملستقبل

.والعني(سالمةحواسهيفاستقبالالرسالة)األذن -
.قدرتهعلىفكالرموزاليتوصلتإليه -
.درايتهابللغةاليتيستقبلهباالرسالة -
.خربتهمبوضوعالرسالة -
ابةعاداتهيفاحلدثأوالكتألفتهابملرسلومعرفتهل -
اجتاههحنواملوضوعوحتمسهألفكاره -
 (1)."هحولنفسهومفهومهحنواآلخرينمفهوم -

 :اللغويجماالتاالتصال .2
وختتلف."يقصدمبجاالتاالتصالاللغويجمموعةاألنشطةاليتحيتاجالفردفيهاالستخداماللغة

والفرتة،وخصائصههونفسه،لفردومواقفاحلياةاليتميرهباهذهاجملاالتابختالفالبيئةاحمليطةاب
 )2(إىلغريذلكمنعواملالتباينيفجماالتاالتصالاللغوي."،الزمنيةاليتجيريفيهااالتصال

 :قدراتالكالم .3
أحدمهاهواصدارجمموعةمناألصواتمننظاممعني:"تتكونمهارةالنطقواحلديثمنشقني

يفموقفاجتماعييتبادلفيهمعواثنيهمااجتماعييتطلبوجودالفرد.تحدثرسالةمالينقلامل
.غريهالكالم

:وتعتمدقدرةاملتكلمعلىتوصيلرسالتهعلىعدةأمورمنها
 فهمعناصرالنظامالصويتللغةواستعماهلامثلنطقاألصوات،والنربوالتنغيم -

                                      
 321،د.ط،صاملفاهيم اللغوية عند األطفالزهران،1))

 323،صاملرجعالسابق(2)
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 .عبرياتواإلشاراتاستعمالإشاراتاللغةاجلانبيةمثلت -
  .ليتيستخدمهافهمالدالالتاملصاحبةللكلماتا -
 فهمالسياقالثقايفالذييضفيعلىالكلمةمعىنخيتلفعنمعناهايفسياقعنآخر -
 .لتمييزبنيالتعبرياحلقيقيواجملازي -
 .فهمالرتاكيباللغويةواستخدامهابكفاءة -
 .األلفةمبوضوعاحلديثوخربتهالسابقةبه -
.املعرفةابجتاهاتاملستمعوميولهوقيمه -

.إذيقتضياحتاداملعىنيفذهناملتكلم.واالتصالالكاملأمرمتعذرإنمليكنمستحيالحدوثه
املشكلة،والسامع مصدر نفسه املتحدث يكون السبب،وقد هي االتصال أداة تكون وقد،وقد

الكاملبنيا االتصال القدراتاليت.لبشرتكونهناكأسبابأخرىلعدم تتحدد هذا ويفضوء
:هدفتعليمهالألطفالومنأهمالقدراتمايلينست

 القدرةعلىإدراكأمهيةأنيكونلدىاملتحدثشيءيتحدثعنهميتعويستميلاآلخرين -
 .القدرةعلىامتالكقدرمناسبمنالكلماتواختيارأكثرهاجودة -
 .كاراملوقفالذييتحدثفيهالقدرةعلىاختياروتنظيمحمتوىوأف -

مع-منفضلك):كالمبصدقواحرتاماملستمعنيواستخدامتعبرياتمثلالقدرةعلىال
 (احرتاميلكالمك

واستخدامصوتسار،القدرةعلىالكالمبصوتمناسبللمكانالذييتحدثفيه -
 .ولطيف

 .وحودقةالقدرةعلىاستخدامالكلماتاملناسبةاليتتعربعناألفكاربوض -
 .محياملناسبابلوجهواليدينوهيئةاجلسمالقدرةعلىاستخدامالتعبرياملل -

 .لقدرةعلىحكايةاألشياءيفترتيبهاالصحيح
 (العمل)أحسنت:القدرةعلىجماملةغريهأثناءاحلديثواستخدامتعبرياتمثل -
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ف - الكالم ينبغي اليت واألوقات األماكن بني التمييز على ينبغالقدرة ال واليت الكالمييها
 .فيها

 (1)".القدرةعلىالتدليلواالستشهادعلىمايقول -
 القراءة  :اثلثا

نقدهوهيعمليةفكريةوحتليلهواستيعابهوفهماملكتوبوالقراءةعمليةبصريةعقليةتتمثليفإدراك
أداةوالنظرإضافةإىلحاسةعقليةشديدةالتعقيدالرتباطهاابلنشاطالعقليوالفسيولوجيلإلنسان

النفسية وفهممعانيها،النطقواحلالة وهيتتجاوزحدوداالدراكالبصريللرموزاملكتوبةإىلحلها
هبا والنطق والكلمات احلروف إىل التعرف منها متعددة أبعاد على هلا،وتقوم الدقيق الفهم ومع

.ونقدهاوالربطبنيحثياتاملادةاملقروءة
،والتفاعلمعه،ونقده،وحتليلماهومكتوب،نطقللرموزوفهمها):احلديثالقراءة"مفهوم

(2(."(واملتعةالنفسيةابملادةاملقروءة،واالنتفاعبهيفاملواقفاحليوية،واالفادةيفحلاملشكالت
:مراحلالقراءة

 .أيوقتمتثلالبياانتالبصريةعنطريقالعني:التمثل .1
 .ماتحرفوالكلتعرفاأل:التعرف .2
 .ربطاملفرداتابلفهمالكليللنص:الفهم .3
 .ربطاملعلوماتاملخزنةيفذهنالقارئ:االستيعاب .4
 .ختزيناملعلوماتيفالذاكرةبفاعلية:االستبقاء .5
 .تذكراملعلوماتاليتحتتاجإليها:االستدعاء .6
 .استثماراملعلوماتيفالتواصل:التطبيق .7
 .وبنقداألفكارواألسل:النقد .8

                                      
 326،د.ط،صاملفاهيم اللغوية عند األطفالزهران،(1)

 90،د.ط،صتنمية املهارات اللغوية للطفلبديروصادق،(2)
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 :االستعداد للقراءة
ويتطلباستعدادالقراءةاحتادكلمنالنضج،مرحلةمنمنوالطفليكونمهيأخالهلالتعلمالقراءة

العقلي.النضجواحلسيواجلسميواالنفعايل
الطفليفمجيع علىمنو كبرية اليتتعتمدبدرجة النسبية مناألمور للقراءة يعداالستعداد

االنفعالية(وعلىمالدىالطفلمنخرباتاكتسبهامنذ-االجتماعية-اللغوية-جوانبه)العقلية
؟كيفيقدموكذلكعلىماذايدرسللطفلوطفولته

دللقراءةعربالسنواتاملاضيةواختلفتتبعالصياغتهاإالأهناوقدتعددتتعريفاتاالستعدا
)1.(لرتبويونتدورمجيعايفحماورأساسيةاتفقعليهاالعلماءوا

النضجالعقلي منانحية املتعلمقادرا اليتيكونفيها املرحلة أنه ،واملعريف،توصلتالباحثة
بيسروسهولةحبيثحيققاألهدافيف،واجلسمي تعلمالقراءة واالنفعايلواالجتماعيعلىمتابعة

.الوقتاحملدد
وهي،بالطفلمهاراتالقراءة"انمرحلةاالستعدادللقراءةهيالدعامةاألساسيةإلكسا

التالية املراحل يف املعريف الطفل مستوى على الدال والضعف،املؤشر القوة حيث ا من لتقدمأو
وأولالسنة،واإلخفاق األوىلاالبتدائية والسنة قبلاملدرسة املرحلةعادةسنواتما وتستغرقهذه

 .الثانيةاالبتدائية
امل هذه يف التعليم من األطفال،رحلةوالغرض عند تنمي اليت الكايف واملران اخلربات توفري

حيثإنتعليمالطفلالقراءةقبلأنيكونمستعداهلاجسمياوعقلياوانفعاليا،االستعدادللقراءة
.أوقداليكونلهعائدعلىاإلطالق،ولغواييؤديإىلاثرسليبعلىماتعلمه

مباشرة الطفلإدخاله معهاعلىوليسمنمصلحة والتعامل اللفظية بلجيبأن؛الرموز
،يكونهناكبرانمجمبدئيمتهيدييعطىللطفلفرتةمنالتهيؤواستعدادللدخولللكلمةاملقروءة

(تتنوعفيهاخلربةاليتتعرضعلىاألطفالمنألعابوصوروكتبوأفالم

                                      
 23،ص3،ططفولة املبكرةاالستعداد للقراءة يف المهارات لطحان،ا(1)
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نطريقاللعبيتعلمونابةعإنأطفالالروضةالذينيكونعندهماالستعدادللقراءةوالكت
 .القراءةوبسرعةمنالصفاألولاالبتدائيأكثرمناألطفالالذينمليلتحقواابلروضة

ومعقدة صعبة عملية القراءة املركزي،وتعد العصيب اجلهاز نضج إىل حيتاج منها والتمكن
ا هذه ووظائف والكتابة القراءة عملييت يف الطفل يستعملها اليت مثلألعضاواألعضاء العينني:ء

واالجتماعية النفسية واملهارات واليدين للعينني احلركي والضبط التنسيق النطق وأعضاء واألذنني
مجيعهذهاألعضاءووظائفهايفحاجةإىلتدريبوتنميةليصبحالطفلمستعدا-والقدراتالعقلية

ألعمالاليتتعلومستواهموقدراهتممناحياولونالتهرب-عادة-لعملييتالقراءةوالكتابةفاألطفال
بينمايثابرونعلىالعملابهتمامإذاماشعروابقدرهتمعلىالنجاحإذاعليناأننعدالطفل،العقلية

(1)".للقراءةوالكتابةتدرجيياحيثيهيألكلخطوةخيطوهافينجحفيها
 العوامل املؤثرة يف استعداد الطفل للقراءة 

:ةيفاستعدادالطفلللقراءةشخصيةاملؤثر.العواملال1
:هناكأربعةعواملرئيسية

 االستعدادالعقلي .أ
 االستعداداجلسمي .ب
 االستعدادالعاطفي .ت
 االستعداديفاخلرباتوالقدرات .ث
:.عواملأسريةميكنأنتؤثرعلىاستعدادالطفلللقراءة2
 املستوىاالجتماعيواالقتصادي .أ

 الطفالالعالقةاالجتماعيةبنيا .ب
 العالقةبنيالوالدين .ت

                                      
 45،ص1،طتعليم القراءة والكتابة لطفل الروضةبصفر،وحممد(1)
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 مستوىتعليماألم .ث
(املعلمة-جوالروضة)البيئةاملدرسية .ج

:املهاراتاملمهدةلعمليةالقراءة
.ويقصدهباالدقةوالسرعةيفالتمييزبنياألصواتاملختلفة:مهارةالتمييزالسمعي

علىالتمييزبنيأشكالالصو:املهاراتالبصرية القدرة والكلماتواحلروفويقصدهبا والرسوم ،ر
والبصرهواحلاسةاليتتثارعنطريقاملعاين،وعمليةالقراءةعمليةذهنيةتتطلبمعاينلغوية

.اللغوية
وهيالقدرةعلىاالستماعحملاولةتفسرياللغةاملنطوقة:االنصات()ماعمهارةاالست

.يةاملناسبةللموقفأواحلدثبدقةوسرعةوهيالقدرةعلىاستخداماملفرداتاللغو:مهارةالتحدث
وهيقدرةالطفلعلىفهمواستيعاباألحداثاجلاريةحوله:مهارةالفهمواالستيعاب

التفكري يتموهوس:مهارة يتعرضملثريما الدماغعندما هبا اليتيقوم منالنشاطاتالعقلية لسلة
واحدة طريق عن اخلمس،استقباله احلواس من أكثر على،أو ينطوي جمرد مفهوم وهو

ملموسة وغري مرئية نالحظه،نشاطات سواء،وما التفكري فعل نواتج الواقع يف نلمسه أو
.أممرئية،أوحركية،أممنطوقة،أكانتبصورةمكتوبة

ودقةيفاملواقف بسرعة الدماغية التفكريهيالقدرةعلىاستخدامتلكالنشاطاتالعقلية ومهارة
 )1(.املختلفة

 :كتابةلل االستعداد :رابعا
فهذهالفنونمتثل،الكتابةهيرابعالفنونليسألهناأقلأمهيةبلألهناتؤسسعلىالفنوناألخرى

.روافدتستقيمنهاالكتابةمادهتاوأفكارها
و الكتابة" مفهوم أن اللنب أبو رسميرى حدود يتعدى ال الذي الضيق النطاق يتخطى

ا،احلروف على:فهي،خلطواجادة اليتتيسر الكلماتابلطريقة وكتابة احلروف برسم تبدأ عملية
                                      

49،ص1،طتعليم القراءة والكتابة لطفل الروضةبصفر،وانظرحممد(1)
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إىلمدلوالهتا وتكويناجلملوالعباراتبطريقةمتكنالكاتبمنالتعبريعننفسه،القارئترمجتها
)1 (بطريقةصحيحة."

 :العوامل اليت تسبق تعلم الكتابة
العضالتالصغرى تنمية املوا:" واالنسجاميفمنوتتطلبالكتابة اليدالدقيقةءمة عضالتقبضة

الورق على بنعومة وانسياهبا اليد حركة خفة لتسهيل الكربى اخلاصة،والعضالت التدريبات ومن
)2)".لتقويةالعضالتالدقيقةوابلذاتاالهباموالسبابةواالصبعالوسط

مبنقلهاإىلالشبكيةاليتتقوالنسانفتنتقلالصوريبصرا:"تنميةالتآزرالبصريواليدوي
فيصدرتعليماتهإىل،عربالعصبالبصريإىلمراكزاالبصارمثتنتقلمنهذهاملراكزاحلركيةابملخ

.األعصاباملتصلةابليدلتتمالكتابةأواألعصاباملتصلةجبهازالنطقليتمالكالم
هام دورا اليدوي البصري التآزر الطفلويلعب كتابة يف عليهلعيفا،ا وقع ما كل تبصر ون

)3)".اإلبصارمنصورورسوماتومجلوعباراتوأشكالهندسية
الدافعية تنمية هبا:" شغوفا هلا حمبا ينشأ بطرقسليمة الكتابة والذي،الطفلالذييتعلم

لإلخف يعرضه مما عنها عازفا هلا كارها ينشأ صحيحة غري بطرق الكتابة حتصيلهيتعلم يف اق
)4(."الدراسي

،للغةالعربيةمساتوخصائصمتيزهاعنغريهامناللغات:"فهمتشكيالتاحلروفواخلطوط
ق-ف-ث-ت-ب)منذلكتشابهكثريمناحلروفالعربيةيفرمسهابشكلمتقاربكحروف

)5(ظ("-ط-ض-ص-ش-س)(ز-ر-ذ-د)(خ-ح-ج-غ-ع)(ن-
 لل" املفضلة اليد تعليم:كتابةاختيار على الطفل يساعد احلركي اليدين منو يف التوافق إن

                                      
"وعالقتها فنون اللغة األخرى يتها وأنواعهاوأمه لكتابة وخصائصهااأبولنب"(1)

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269132 

209،ص1،طتعليم القراءة والكتابة لطفل الروضةحممدوبصفر،(2)
 321ص،املرجعالسابق(3)

 322،صاملرجعالسابق(4)

 323،صاملرجعالسابق(5)

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269132
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والطفليفضلاستعمالإحدىاليدينعلىاألخرى األطفاليستعملوناليد،الكتابة ونرىغالبية
وظاهرةالطفل،ويبدوالطفلاألعسرشاذا،وقليلونمنهميستخدموناليداليسرى،اليمىنيفالكتابة

والطفل،ضغطظروفبيئيةاجتماعيةمعينةرةالنصفاألمينمناملخأوحتتاألعسرترتبطبسيط
.يفحالةكهذهيفضلاستخدامالنصفاأليسرمنجسمه

يف اليسرى يده الطفل يستخدم عندما يقلقون املدرسني وبعض اآلابء غالبية أن ويالحظ
اليمىنالكتا قديؤدي،بةوقدجيربانهعلىاستخداميده ونفسيةإىلاضطراابتعصبيةوهذهخطأ

النصائح تقدمي مع نفسه للطفل للكتابة اليد اختيار حرية ترك الرتبوية النصائح ومن ز وحركية
(1)".واالرشاداتله


 ،واملرحلة اللغوية ،مرحلة ما قبل اللغة :إىل مرحلتني مها تقسم مراحل تطور اللغة عند الطفل

 :وذلك على النحو التايل
 :Pre-linguistics Stage ما قبل اللغةمرحلة  -أوالا 

:وتشملالسنةاألوىلمنالعمر،وميكنتقسيمهاإىلثالثةأشكال
 :Cryingالبكاءوالصراخ

الوحيدةغريميارسالطفلمنذوالدتهإصدارالصراخوالبكاء؛حيثتعدالوسيلةاالتصالية
يلبثالصرا خأنيصبحوسيلةللرضيعلكييعربعناملتعلمةاليتيستطيعالرضيعممارستها،مثما

.هناكصراخللجوعوآخرلألمل..وهكذاعدمارتياحهأوسوءتكيفهفيصبح
Cooing :السجع

ملقاطعصوتية(أشهر،حيثيعدالسجعنطقًا5-3وميارساألطفالهذهاملهارةيفعمر)
مثل: وهيليستذاتمعىن؛ وو...(.)الفونيمات(التصلإىلمستوىالكلمة، كا، مو، )دو،

.الرضاواحلالتالوجدانيةللطفلوهذهاملقاطعالصوتيةتؤديوظائفاتصاليةترتبطحبالة

                                      
324-323،صالقراءة والكتابة لطفل الروضةمهارات أمني،(1)
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  Babbling :املناغاة
أكثرتعقيداًمنالسجع،ولكنهاال(شهراً،وهيأصوات12-6وميارسالرضيعهذهاملهارةيففرتة)

بمقطعنيصوتينيمعًامثل:)إغغ،مومو،دودو،تشكلكلماتذاتمعىن؛بلهيأقربإىلتركي
لذلكيالحظعلىالصمّ هيسلوكياتكوكو....( والسجعواملناغاة هلا. إصدارأصواتمشاهبة

غة،ولكنعادةمايفهمهاالناسبطرقخمتلفةعامليةغريمتعلمة،العالقةهلابنوعالثقافةأوبنوعالل
هب واالهتمام تعزيزها على علىفيعملون يساعد مما هلا، واالستحسان السرور مات عال وإظهار ا

.تذاتمعىنمعهنايةالسنةاألوىلوبدايةالسنةالثانيةحتريفهالتصبحكلما
 :Linguistics Stage املرحلة اللغوية -اثنياا 

املرحلةمعدخولالطفلسنتهالثانية،حيثيبدأالطفلابستبدالمقاطعالسجعوتبدأهذه
:ناغاةبكلماتهلامعانواضحة.وميكنأنتشملتعلماملهاراتاللغويةالتاليةوامل

 :Word Stageمرحلةالكلمة .أ
(شهراًمنخاللجتميعصوتنيأحدمهاساكن18-8يتعلمالطفلكلماتهاألوىليفمرحلة)

الطع كحاجات األساسية الطفل حاجات مع الكلمات هذه ترتبط ما وعادة متحرك. امواآلخر
والشرابومناداةاألمواألبواإلخوانوغريهممنالناساملقربنيإىلالطفلمثل:)ماما،اباب،تيتا،

ابالحنسارعم تبدأ الواضح غري الكالم كمية أن الدراسات أظهرت وقد عصري...(. حليب، و،
ف للطفل، القومية اللغة عن النظر وبغض العمر. من التاسع الشهر بداية مع الكلماتتدرجييًا إن

األوىلتتألفمناملقاطع:)ت،ب،ن،م(واليتتصدرعنمقدمةاللسان،وكذلكأحرفالعلة)ا،
و(اليتتصدرعنمؤخرةاللسان.وهذااالمرقديكونهوالسببوراءتشابهالكلمات:اباب،ي،

السببيلفظاألطفالاإلجنليزكلمة وهلذا يفكلاللغات. واألطفالCut قبلكلمة tut ماما ،
كلمة يلفظون كلمة tata السويديون كلمةkata قبل قبل ماما كلمة يلفظون العرب واألطفال ،

ي،وهكذا.ومنالشيقجداًأننعلمأبناحلروفالصامتةاليتتصدرعنمؤخرةاللسانووسطهجدّ
دية،إالأنهحيسنمثل:)ع،ق،ك،ج..(اليتالحيسنالطفلاملبتدئالنطقهبايفاألحوالالعا

.النطقهباأثناءاللعبفقط
:األوىلبويقّدرعددالكلماتاليتميكنللطفلاستخدامهايفمراحله
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.كلمة50شهراً:حوايل18هناية -1
.كلمة250هنايةالسنةالثانية:حوايل -2
.كلمة450هنايةالثالثةحوايل -3

 :Holophrase Stage اجلملة-مرحلةالكلمة .ب
 )من املرحلة هذه يف األطفال من24-18يستخدم عدد على لتدل واحدة كلمة شهراً(

 أو األحداث أو ابألفعالاألشياء الكلمة ارتباط املرحلة: هذه خصائص ومن به. احمليطة الظواهر
امه.واحلركاتنتيجةللعالقةالقويةبينهما،فتجدالطفليستخدمالكلمةمقرتنةبفعلأوحركةحدثتأم

والكلمةتدللعلىمعىنمجلةمفيدة،حيثيستخدمالطفلكلمةماماليعينهبا:ماماأعطينالعصريأو
ماضربينأخي،ويستخدمكلمةابابليعينهبا:ابابانتبهإيّلأوابابأينأنت..وهكذا،حيثتكونما

.مابشيءللكلمةعدةوظائفكاإلخبارعنشيءما،أوالسؤالعنشيءما،أوطل
 :Sentence Stageمرحلةاجلملة .ح

اجلَمل بتطوير الثانية السنة الطفلمعهناية حيثيربطونيبدأ الرتكيب، والبسيطة القصرية
كلمتنيأوثالثكلماتأساسيةلتكونمجلةذاتمعىن،ولكندونمراعاةلقواعداللغةأوحروف

البعضبلغةالربقيات،مثل:)طارتطيارة،راحاجلروالوصلوظرفالزمانواملكان،أوكماشبهها
ديديفبدايةاملرحلة،مثمايلبثأنيزدادبسرعةكلب،ابابراحت(ويتميزمنواجلملةابلبطءالش

جديدة مجل تركيب الطفل ويستطيع ابداعية، أهنا إال املرحلة هذه يف اجلمل بساطة ومع عالية.
)1)".ليصفعمالًأوظاهرةما

 :رحلة رايض األطفالغة يف ممنو الل
"معمنتصفالسنةالثالثةتبدأمجلاألطفالبزايدةعددكلماهتا،وتشملاألمساءواألفعالوالصفات
والضمائر،معمراعاةقواعداللغةكالتذكريوالتأنيثوحروفاجلروحروفالعطفبدرجاتمتفاوتة

إىلاس املرحلة مييلأطفالهذه مبالغمنطفلإىلآخر.كما بطريقة التعميم فيقول:تخدام فيها،

                                      
 26-24صتعليم الفراءة والكتابة لطفل الروضة،بصفر،وحممد(1)
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على قادر أبنه الطفلابلشعور يبدأ املرحلة ويفهذه وهكذا. بيتات" "بيت... ولدات"، "ولد...
التواصلوالتفاعلمعاآلخرين،ويصبحمبقدورهالنطقجبملمعقدة.ومعدخولالطفلسنتهالرابعة

وكثرياألسئلة والثرثرة، وحينمامنأجلالتعلمواالستطالعيصبحكثريالكالم جيريمنحوله. ملا
األطفالابلتقيد الراشدين،ويبدأ منلغة يصلالطفلإىلسنستسنواتتصبحلغتهقريبةجدًا

.بقواننياللغة،وتزدادحصيلتهاللغويةمناملفرداتبشكلملحوظمعبدايةدخولهاملدرسة


 :د طفل الروضة مبا يليوميكن تفصيل مظاهر النمو اللغوي عن
(سنوات:4-3من)

ايءاملتكلم(استخداماًسليماً.-أنت-يستخدمالضمائر)أان .1
يعرفصيغةاجلمع. .2
يستخدمالزمناملاضي. .3
أسرع(.-أقوى-أحسن-أصغر-يدركصيغةالتفضيل)أكرب .4
على(.-حتت-يعرفثالثةحروفجر)يف .5
يعرفبعضاألفعالوبعضالصفات. .6
مىت(.-أين-أدواتاالستفهام)ملاذايستطيعاستخدامبعض .7
-مدرسة-فلوس-حذاء-حقيبة-كتاب-قلم-يدركبعضاملسميات)ساعة .8

شقيق(.-والدة-والد
)رأس .9 جلسمه الرئيسية -أنف-عني-يعرفاألمساء -شعر -يد -بطن-قدم

..(..أصابع
ربة.يعرفأمساءبعضاألطعمةواألش .10
منكلماتهنطقاًسليماً.%65حوايليستطيعأنينطق .11
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 يستطيعأنيقرأبعضاحلروفاهلجائية. .12
(سنوات:5-4من)

العطف .1 وأدوات اجلر وحروف والظروف والصفات األفعال من كثري استخدام يستطيع
والضمائر.

يستطيعأنمييزبنيصيغاملفردواجلمع. .2
هذه(.-يعرفأمساءاإلشارة)هذا .3
)أانيستطيع .4 وضمرياملخاطب)أنت-استخدامضمرياملتكلم أنتم(،وضمري-حنن(،

هم(.-هي-الغائب)هو
ملاذا(.-أين-كم-هل-كيف-يستطيعاستخدامأدواتاالستفهام)مىت .5
يستطيعالربطبنيمجلتني. .6
يسميكثرياًمناألشياءوالكائناتمنخاللالصور. .7
األجهزة،اليتيستخدمهاأويشاهدهايفاملنزل،ويفالشارعويفألدواتويسميكثرياًمنا .8
الروضة.
يعرفأمساءاأللوانالشائعة. .9

املاعز(.-احلمار-القط-يستطيعأنيقلدأصواتبعضاحليواانتاألليفة)الكلب .10
يستطيعأنيعيدتكرارثالثةأرقامبعدمساعها. .11
.يستطيعحفظأغنيةأطفالأونشيد .12
منكلماتهنطقاًسليماً.%75وايلينطقح .13
يستطيعأنيقرأويكتبكثرياًمناحلروفاهلجائية. .14

(سنوات:6-5من)
حيسناالستماع)اإلصغاء(إىلاآلخرين. .1
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لألشياءوالكائنات)كبري .2 خفيف-ثقيل-صغري-يستخدمالكلماتالوصفيةتلقائيًا
..(..ضمري-قوي-بطئ-سريع-خشن-انعم-

يعرفصفاتاألشياءكاللونواحلجموالشكل. .3
يستطيعاستخدامصيغالتذكريوالتأنيثلبعضاملسمياتلإلنسانواحليواانتوالطيور. .4
الغائب، .5 وضمري املخاطب، وضمري املتكلم، وضمري واجلمع، واملثىن املفرد صيغ يعرف

واألفعاليفاملاضيواملستقبل.
منستكلمات.نةمكويستطيعأنيتحدثجبملة .6
يستطيعأنيقلبصفحاتكتباألطفالاملصورة. .7
يستطيعأنيسلسلأحداثقصةمسعها،أوشاهدهامنخاللالصور. .8
يدركتفاصيلصورةشاهدهايفكتابأطفالمصور. .9

آسف(.-أشكرك-لومسحت-يعرفمىتيقول)منفضلك .10
ربعنأفكاره.يعأنتتسمأحاديثهابلرتابطإىلحدما؛حبيثيستطيع .11
يستطيعأنيعدمنواحدإىلعشرةفأكثر. .12
 منكلماتهنطقاًسليماً.%85ينطقحوايل .13
الكلمات .14 بعض يقرأ أن يستطيع كما اهلجائية، احلروف مجيع ويكتب يقرأ أن يستطيع

)1)املكونةمنحرفنيأوثالثةحروف."
 :أهداف اخلربات اللغوية يف رايض األطفال

غاء)االستماع(اجليد.لعلىاإلصتدريبالطف" .1
تدريبالطفلعلىالنطقالواضحالسليم. .2
 تنميةمفرداتالطفلاللغوية. .3

                                      
29-27،ص1ط،تعليم الفراءة والكتابة لطفل الروضة،بصفروحممد(1)
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تدريبالطفلعلىسرداألحداثيفتسلسلسليممنخاللسردالقصص. .4
تدريبالطفلعلىالتعبريالشفهيحولفكرةمعينة. .5
خيال.اعروأفكارتدريبالطفلعلىالتعبريعمايفنفسهمنمش .6
تدريبالطفلعلىاملشاركةيفأفكاروأقوالاآلخرين. .7
تنميةقدرةالطفلعلىاحلوارواملناقشةوإبداءالرأي. .8
تدريبالطفلعلىاالهتماممبعرفةمعاينالكلماتاجلديدة. .9

إاتحةفرصاملالحظةواملشاهدةواملقارنةوالتجريبواالستنتاج. .10
للقراءة.هتيئةالطفل .11
 )1(للكتابة."هتيئةالطفل .12

  

                                      
38،د.ط،صهتيئة الطفل للقراءة برايض األطفالمصطفى،(1)
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 الذكاءات املتعددة واملهارات اللغوية املبحث الثالث:
  :مفهوم الذكاء

عرفاملعجمالوسيطالذكاءأبنه"قدرةعلىالتحليلوالرتكيبوالتمييزواالختيار،وعلىالتكيف
)1(إزاءاملواقفاملختلفة"

)2(وضعمستجد"التكيفالسريعمعهو"القدرةعلى(Intelligence)والذكاءيفقاموسالرتبية
هو التكيفمعتغرياملواقفأيإشارةويتضحمنالتعريفنيأناحملوراألساسهلما عملية

واضحةإىلعمليةالقدرةعلىالتأقلممعاملتغريات،وذلكيعينمهارةعاليةومرونةمتميزةيفتعاطي
..اخل..املستجداتسواءاجتماعيةأوحركيةأوذهنية

  : وأسلوب التعلمالعالقة بني نظرية الذكاءات املتعددة 
 نظرية الذكاء" النموذجاألولالذييتناولمبدأ ليستابلتأكيد لقدوجدت،الذكاءاتاملتعددة

لكنجاردنرحاولالتفريقبنينظريةالذكاءاتاملتعددة،نظرايتتناولتالذكاءيفالقدميواحلديث
علىوبالتعلميشريإىلطريقةعامةمتكنالفردمنتوظيفهاابلتساويسلأ:ومفهومأسلوبالتعلم
:بينماالذكاءطاقةهلاعملياتومكوانتترتبطمعحمتوىمعنييفالعاملمثل،كلحمتوىأومفهوم

)3)".األصواتاإليقاعيةأوالنماذجاملكانية
 :نظرية الذكاءات املتعددة

الذكاءات نظرية نتاج ااملتعددة وأحباث قرندراسات ربع حوايل به،ستغرقت تقدمت طلب بناء
(للقيـامببحـثيستهدفتقييم1979عـام) Harvard منجامعةهارفارد Leer Vanمؤسسةفانليـر

اإلمكانيات لإلنسان،وإبرازمدىحتققهذه املهتمـةابإلمكانيـاتالذهنيـة املعارفالعلمية وضعية
عدةجماالتمعرفيةبتمويلمناملؤسسةاملذكورة،واشرتكيفلفعـلالبحثيفهلا،وقدمتابواستغال

من كل الفريق رأس وقد متنوعة، عمليـة ختصـصات إلـى ينتمـون الباحثني من فريق الدراسة :هذه
                                      

314،ص4،طوسيطاملعجم الجممعاللغةالعربية،(1)
239ص،1،طقاموس الرتبيةاخلويل،(2)
32،ص1طالذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية، بوطة،(3)
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ليـسر جاردنر جريالد وهوارد ومريب نفس عامل  Gardner Howard وهو علم يف أسـتاذ النفسوهو
فال،وأسبابغياهبالدىالراشدين،وغريهممناملتخصـصنيفـيمبدراسةمواهباألطالرتبوي،ومهت

النظريفقياسالذكاءالذي إلعادة كبريًا االجتماعية،وقدبذلالباحثونجهدًا علـماألنثروبولوجيـا
ذكاءاتاملتعددة.وتوصلواإلـىتـصورعـامملفهومال،IQ جتسدهنظريةاملعاملالعقلي

الشائعمنأنهناكاف االعتقاد هبا خمالفا الذكاءاتاملتعددة بوضعنظرية قام لعاملجاردنر
واحدا بعض،ذكاءا يف خارقة بقدرات يتمتعون الذين لألفراد مالحظته على بناء أسسها وقد

هممماقدجيعل،دوهناوالحيصلونيفاختباراتالذكاءإالعلىدرجاتمتوسطةأو،القدراتالعقلية
وابتيعتقدأنالذكاءمؤلفمنعدد،األمرالذياستدعىاهتمامه،مناملعاقنيعقليايعتربونض

)1).أوالذكاءاتاملتعددةواليتيقومكلمنهابعمله،منالقدراتاملنفصلة
 :تعريف جاردنر للذكاء

تكارمنتجاتابأو،"القدرةعلىحلاملشكالت:الذكاءيفكتابهأطرالعقلأبنه"عرفجاردنر
.تكونذاتقيمةداخلكيانثقايفاوأكثر"

املشكالت حل على تركز كانت اليت الذكاء نظرايت لبقية مغايرا كان جاردنر فتعريف
)2)".وتتجاهلاملنتجات

 :الذكاءات املتعددةاألسس النظرية اليت قامت عليها نظرية 
لحكمعلىالقدرةهلترشحألنتكونذكاءأم"قامجاردنروزمالؤهبتحديدمثانيةأسسخمتلفةل

تعد،ال إذا إال ذكاء اعتباره ميكن ال املتعددة الذكاءات من ذكاء أي أن على جارنر يؤكد كما
:األسسالنظريةوالعمليةللنظريةوهذهاألسسهي

 :ضعييفحالةالتلفالدماغياالستقاللاملو .1
املهتم العلماء من جمموعة مع جاردنر الالحظ إليه يبقه ما مؤكدا الدماغ إبصاابت عاملني

أنالتلفيظهريفمنطقة،أناألفرادالذينأصيبوابتلفيفمنطقةمنمناطقالدماغ،الفرنسيبروكا
                                      

 33-32،ص1ط عملية ودروس تطبيقية،الذكاء املتعدد أنشطة بوطة،(1)

 37،صمرجع سابق بوطة،(2)
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منطقةبروكااليتتقعيفالفصاجلبهيعنداصابةفردمايفتلفيف:فعلىسبيلاملثال،دونأخرى
لدي الفرد أن يعين مما اللغوياأليسر الذكاء يف تلف القراءة،ه يف صعوبة من يعاين فإنه وابلتايل

.خبالفالذكاءاتاألخرى،واحملادثة
 :وجوداملتخلفنيعقلياوالعباقرةواألفراداآلخريناخلارقنيللطبيعية .2

يفحني،إىلأنهميكنمتييزذكاءمفرديفمستوايتعاليةعندبعضاألفراديشريجاردنر
إناألشخاصاخلوارقواملعجزاتهمأولئكالذينيظهرون،خفضالذكاءاتبشكلمنتعملابقي

فعلىسبيلاملثال:قدجندشخصامتميزايفالذكاء،قدراتوكفاايتعاليةيفنوعمنأنواعالذكاء
.وأداءهاللغويمتدن،الوقتنفسهعالقتهمعأقرانهضعيفةويف،الرايضي

 دةواملتقنة:جمموعةمناألداءاتاحملدوجوداتريخمنائيمتميزو .3
كماأنمنو،يقرتحجاردنرأنالذكاءاتيتمصقلهاابملشاركةيفنوعمنالنشاطتقدرهالثقافة

لنشاطيستندإىلذكاءلهمسارهالنمائيوك،الشخصيفنشاطمنهذهالنوعيسريوفقالنمطمنائي
.حياتهمنطتدهورهالتدرجييمعتقدمالشخصيفدورةالواضحمنذالطفولةمروراببلوغهالذروةحىت

 :التطورالتارخيياملميزلكلمنطمنأمناطالذكاء .4
منغرسةعلىحنوعميقيفتطورالشخص فعلىسبيل،يرىجاردنرأنلكلذكاءجدورًا

.فإنهميكندرايةالذكاءاملكاينيفرسوماتالسكيوسعلىجدرانالكهوف:ثالامل
 :فاتالقياسالنفسيمنمكتشمساندة .5

نظرية لدعم املقننة االختبارات من كثري إىل نتطلع أن نستطيع أننا جاردنر يقرتح حيث
ختباراتفرعيةتتطلبيتضمنمقياسوكسلرلذكاءاألطفالا:فعلىسبيلاملثال،الذكاءاتاملتعددة

لغواي مكانياوذكاًء وذكاء منطقيا ولكنبدر،ذكاًء حركيا أقلوذكاء أنهناكاختبارات،جة كما
.مقياسفانيالندللنضجاالجتماعي:تتعاملمعالذكاءاتالشخصيةمثل

 :دعممناملهامالسيكولوجيةالتجريبية .6
نستطيعأننشهدذكاءاتحيثيقرتحجاردنر معينة إىلدراساتسيكولوجية أنهابلنظر

بعزلعناآلخر املفحوص:فعلىسبيلاملثال،يعملكلواحدمنها يفالدراساتاليتيتقنفيها
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.مهارةالقراءةنالحظهخيفقيفنقلالقدرةإىلجمالآخركالرايضيات
 :بلةللتحديدوجودعمليةجوهريةحموريةاوجمموعةعملياتقا .7

أداء من ليتمكن العمليات من جمموعة احلاسوب برانمج يتطلب مثلما أنه جاردنر يرى
عملياتأواالجراءاتاحملوريةاليتمتكناألنشطةاملختلفةءجمموعةمنالفكذلكلكلذكا،وظيفته

مبهامها القيام املثال،من سبيل ا:فعلى من جمموعة توافر من البد احلركي مثلالذكاء :إلجراءات
القدرةعلىتقليداحلركاتاجلسميةاليتيقومهبااآلخرون.

 :القابليةللتشفرييفنسقرمزي .8
ضلاملؤشراتعلىالسلوكالذكيهوقدرةالشخصعلىاستخدامردنرأنأفحيثيرىجا

،يواانتكماأنالقدرةعلىالرتميزهيأحدأهمالعواملاليتتفضلالشخصومتيزهعناحل،الرموز
والذكاءاملكاينيتضمناللغات،الذكاءاللغويميتلكعددامناللغاتاملتكلمهبا:فعلىسبيلاملثال

)1)".املعماريونواملصممونيةوالرسوماليتيستخدمهااملهندسونوالبيان
 األسس الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة:

لتفعيلالقدراتمثةافرتاضاتومبادئتربويةأساسية متميزًا تعتمدعليهاهذهالنظريةبوصفهاإطارًا
-الذهنيةواليتميكنأنجنملهاعلىالنحواآليت:

ميتل .1 شخص كل الذكاءات كلك أن على جاردنر أحباث أكدت حيث كلها: الثمانية
،وأنكلفرديولدولديههذهالذكاءاتولكنبدرجاتخمتلفة.شخصميتلكأنواعالذكاءات

يقرتح .2 حيث الكفاءة: من مناسب مستوى إىل ذكاء كل تنمية يستطيعون الناس معظم
ذكاءات علىتنمية القدرة أنكلشخصلديه لهجاردنر تيسر إذا منالكفاءة إىلمستوىعاٍل ه

التشجيعاملناسبواإلثراء.

بطرقمركبةومتكاملة:يربزجاردنرأنهاليوجدذكاءبذاتهيفتعملالذكاءاتعا .3 دًةمعًا
ولكي الواحدمعاآلخر، فالذكاءاتتتفاعلدائمًا يوجدعندالطفلاملعجزة(، ما )ابستثناء احلياة

                                      
45-43،ص1ط الذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية،،بوطه(1)



54

ينبغي إىلتطهووجبة الوصفة وحيتملأنيقسممقادير لغوي(، )ذكاء الوصفة أنيقرأ علىالفرد
)ذكا األسرةنصفني أعضاء مجيع ترضي الوجبة يف املقدمة الطعام أبلوان قائمة ويضع منطقي(، ء

.)ذكاءاجتماعي(،وترضيشهيةالفردنفسه)ذكاءشخصي(

اءات:حيثتؤكدنظريةالذكاءاتهناكطرقمتنوعةللتعبريعنكلنوعمنأنواعالذك .4
التن على املتعددة الناس هبا يبدي اليت للطرق الثري يكونوع قد لذا الذكاءات؛ ضمن مواهبهم

)1(شخصماغريقادرعلىالقراءة،لكنهيفالوقتذاتهابستطاعتهأنيرويقصةرائعة.
 :نقد نظرية الذكاءات املتعددة

نظريةالذك"ابلرغممنكلاالضافاتالعلمية اءاتاملتعددةيفاجملالالنفسياجلديدةاليتقدمتها
:ومنهاكبعضالنقاديوجهونهلابعضاالنتقاداتاالأنهنا،والرتبوي
يشريالنقادإىلأنهناكبعضالنقادإىلأننظريةالذكاءاتاملتعددةال:ليستجديدة .1

 .تزالتقدمفروضاأوليةحولالذكاءاالنساين
2.  ليس حمددهلا الذكاءت:تعريف عدد تزايد من النقاد يقدمهيندهش الذي النحو على

ويعارضبعضاملنظرينيفبعضأنواعالذكاءاتمثلاحلركةأوالرايضةأواملوسيقى،هواردجاردنر
 .وليستقدراتأوذكاءات،فهيعبارةعناستعداداتأومواهبخاصة،كقدرات
االزالتقدإىلالدقةكنظريةوأهنظريةالذكاءاتاملتعددةتفتكذلكيعتقدبعضالنقادأنن .3

وكعلم كنظرية مستقرة وغري متذبذبة مرحلة حمددة،يف قائمة اآلن حىت يقدم مل جاردنر أن كما
 .ابلذكاءاتاليتميكنقياسهابدقةومليضمنلناذلكحىتاآلن

ثقافية .4 نظر:مضامينها هلا تعرضت اليت واملواقف مناحلاالت وجد املتعددة الذكاءات ية
ميكنأنتلعبدوراأوأدواراعديدةيفحتديدمناطقوجوانبالقوة،اصةابلفردنالثقافةاخلخالهلاأ

 .والضعفيفذكاءاتالفردالواحد
قومية .5 معايري لديها هناك:ليس جتعل سوف املتعددة الذكاءات نظرايت وانتشار سهولة

                                      
املتعددة يف تنمية بعض املفاهيم النحوية لدى طالبات الصف  فعالية تدريس النحو يف ضوء نظرية الذكاءات اجلوجو،)1(

 17ص،السابع األساسي ضعيفات التحصيل
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اكصعوبةكبريةمماجيعلهن،صنيفاتللتالميذداخلالفصولالدراسيةصعوبةيفعملمقارانتأوت
 .يفوضعمعايريعلىاملستوىالقوميلنظريةالذكاءاتاملتعددة

ازدحامالفصولالدراسيةونقصاملواردواملصادرومايواجهاملربونواملعلمونمن:ليستعملية .6
 )1("(هذاليسنقد).ريةمثاليةذاتفكرتربويمشكالتتربويةجيعلنظريةالذكاءاتاملتعددةنظ

املتعددة الذكاءات نظرية ملعرفة السابقة االنتقادات كل من النظرية،ابلرغم علماء أن إال
تربواي ومؤمننيجبدواها وقوة وعزمية بكلمهة يطورونفيها ويعملونعلىاحداثتطويرات،الزالوا

.كبريةهبا
دعماالبداعفلقدسلطتالضوءعلىأمهية،ةيفجمالالرتبيةواسهاماتالنظريةكانتكبري

تفكريالطالب منهذه،وتشجيعهمعلىتنميةذكاءاهتم،عنطريقمعرفة لذلكجيباالستفادة
.النظريةوتطبيقهالتحسنيالتعليم



 ؟هل هناك ذكاء اتسع
جاردنر اقرتح إىل1999)" وضمه خاصة عناية الوجودي الذكاء ايالء ) الذكاءات-اجملموع

الوجوديإالأنهحىتهذهاللحظةملجتردراساتكافيةلتأكيدمطابقةالذكاء،يفاملستقبل-الثمانية
املتعددة.للمعايرياليتتؤهلهلالنضمامإىلجمموعةالذكاءاتاألخرىضمننظريةالذكاءات

بلإنهنالكفرصة،دةاحملتملةمنجهةأخرىالتعدهذهالذكاءاتالثمانيةأوالتسعةالوحي
والشكأنجمموعالذكاءاتاملقرتحةسابقايدعمفكرةتعدديةالذكاءاتالحتديد،إلضافةاملزيد

)2)".جماهلا
 :التدريس ابستخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة

حيث،معنيهيجمموعةمناالجراءاتاليتميكناتباعهاعندتعلمموضوع:اتالتعلم"اسرتاتيجي
،يسعىالفردإىلاالستعانةهبالفهموادراكاملعاينالكامنةيفاملوضوعاملطروحمنأجلالسيطرةعليه

                                      
 89،ص1،طالذكاءات املتعددة بني النظرية والتطبيق موسى،(1)

 131،صة املوهوبنيملرجع يف تربيا،ديفيزوكوالجنيلون(2)
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)1)".أواستخدامهلفهموادراكموضوعاتأخرى
من النظرية الفرصةتعترباسرتاتيجياتهذه أجنحاالسرتاتيجياتيفتشجيعالطالبومنحهم

.لهمطالابًأفضلفهذهالنظريةتتيحالفرصةللطالبأبنيتخطوااحلدودإلعطاءأفضلماعندهموجع
كماأهناجتعلالطالبأكثرفاعليةوحتققمبدأالتوازنيفالتعليموجتعلهأكثرتشويقاً،كما

ققواالتميزيفجانبمعنيفهيتتجاوزالتقليديةيفأنالذكيهوأهناتسمحجلميعالطالبأنحي
معنظرايتاملخاليت،يفاجلانباللغويواملنطقيأوميتلكمهارةاحلفظاملتميزفقط وتتوافقمتامًا

  .تقسمالقدراتداخلاملخإىلأجزاءخمتلفة
إعطائنا وإبمكاهنا عام بشكل التدريس طرق طورت النظرية هذه عنان أعمق فكرة

ليمية،كذلكوفرتللمدرسطريقةاحتياجاتالطالبوابألخصالطالبغرياملتميزينيفالبيئةالتع
.ويةاملعلموالطالبيطورفيهاالبيئةالتعليميةبشكليؤديإىلتق

 وية لدى األطفال يف مرحلة الروضةالذكاءات املتعددة واسرتاتيجيات لتنمية املهارات اللغ
 الرتبويةمن األدبيات استقراء إلسرتاتيجيات:خالل التعريفات بصياغة الباحثة قامت

(3)،(2).ذكاءاتاملتعددةال
 Linguistic Verbal Intelligence( الذكاء اللغوي اللفظي 1

بفاعلية   الكلمات استخدام على ابلقدرة ونطق،"ويتعلق اجلمل، تركيب يف والرباعة
والقراءة الكتابة اللغوية: القدرات مجيع الذكاء هذا يشمل أي األلفاظ، معاين وتعرف األصوات

.ستماعواحملادثةواال
ولقداهتم"جاردنر"بعدمتسميةالذكاءاللغويأبنهشكلمنأشكالالذكاءالسمعي/  

                                      
وعفانة(1) للذكاوات املتعددة وعالقتها ببعض املتغريات لدى الطلبة املعلمني ختصص اسرتاتيجيات التعلم اخلزندار،

5،صرايضيات بغزه
فاعلية املدخل الطبيعي ضمن برانمج تدريسي قائم علي نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية الذكاء اللغوي لتونسي،ا(2)

سالةدكتوراه.راطفال مرحلة الرايض لدي
 1،طأنشطة وتطبيقات عملية -برانمج الذكاءات املتعددة لألطفال تفكري،مركزدينبولتعليمال(3)
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 :الشفهي،ويوجدسببانلذلك
إتقانأواًل:   أو استنباط، وميكنهم الطبيعية، اللغة اكتساب ميكنهم الصم األفراد أن

األنظمةاإلشارية.
وهوالذكاء،هازالسمعيـالشفهييوجدشكلآخرمنأشكالالذكاءيرتبطابجلاثنًيا:  

وهوقدرةاألفرادعلىمتييزاملعىنواألمهيةيفجمموعةمنطبقاتالصوت.،املوسيقي
   أنويتضح حيث واملمثلني. واحملامني والصحفيني والكتاب الشعراء لدى الذكاء هذا

-النقاش-لقصصيةاروا-استعمالاللغةبشكلهاالشفهيوالكتايب:املهاراتاليتتتميزلديهم
 (1)إعطاءمعاينودالالتمعينةتتفقمعاملوقف."-كتابةالرسائل-إجراءاملقابالت

 اللغوي  اسرتاتيجيات الذكاء
وفيهينسجاملعلميفالقصةاملفاهيمواألفكارواألهدافالتعليميةاليت:األسلوبالقصصي .1

تمكناألطفالمنإعادةسردها،أويحىت،مراعيًاالتسلسلاملنطقيللقصة،يسعيإليها
  .قصقصةأخريشبيهةهبا

سرعانماتبعثيفعقولاألطفال،وفيهيطرحاملعلمقضيةمثريةللجدل:العصفالذهين .2
واملعلميسجلعلىالسبورةكلشيءمهما،وكلطفليديلبرأيه،سياًلدافقاًمناألفكار

قادًاأليةفكرة،مثيبدأمعتالميذهرحلةلتصنيفكانبسيطًاأوغريبًادونأنيبدىانت
 .فهناهواحلصولعلىالكثريمناألفكارفاهلد،وتنظيمها،األفكار

مبايسمحإبشاعة،أوبنيالتالميذوبعضهمالبعض،واليتتتمبنياملعلموتالميذه:املناقشات .3
التعلمأكثرمتعة،وينبغيجيعلمما،جومناحلريةواملشاركةالفاعلة،واحرتامالرأياآلخر

.عاةاملرونةأثناءتنفيذهاأنخيططاملعلممسبقاًهلذهاملناقشةمعمرا
 Logical- mathematical Intelligence ( الذكاء املنطقي الرايضي2

 .واستقصاءالنتائجالعلمية،وتنفيذالعملياتالرايضية،القدرةعلىحلاملشكالتاملنطقية  

                                      
72،صالتدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة عفانةواخلزندار،(1)
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   يتمتع الحيث الذكاءاألفراد هذا لديهم واستخدام:ذين األعداد مع التعامل مبهارة
،حلاملشكالتـتصنيفاملعلومات:وتتضمنمهاراهتم،املنطقلعملعالقاتبنيمقاطعاملعلومات
العددية السالسل مع االستداللية حمكمة،القدرة جتارب األشكال،وعمل مع بكفاءة والتعامل

  )1 (".اهلندسية
 ضيرتاتيجيات الذكاء املنطقي الرايسا

 .احلساابتوالكميات:هيتلكاالسرتاتيجيةاليتتزودانأبسسالتفكريالرايضي .1
مما:التصنيفوالتبويب .2 بطريقةمنطقيةعقالنية تنظيموترتيباملعلوماتحولأفكارمعينة

 .جيعلتذكرهاومناقشتهاأسهل
واألفكارالعلميةعلىاملوادبتأثريالنظرايتالعلميةهتتمهذهاالسرتاتيجية:التفكريالعلمي .3

 .الدراسيةاملختلفة
الكشف .4 حول:موجهات واملقرتحات االسرتاتيجيات من جمموعة االسرتاتيجية هذه تضم

 .كيفيةالتصرفيفاملواقفأبسلوبمنطقيمثلاقرتاحاتحللاملشكالت
 Spatial- visual Intelligence ( الذكاء املكاين البصري3

"ويتعلقهذاالنوعابلقدرةعلىتصوراملكانالنسيبلألشياءيفالفراغ.ويتجلىبشكل  
خاصلدىذويالقدراتالفنيةمثلالرسامنيومهندسيالديكورواملعمارينيواملالحني.حيثأن

تنسيق-تصميمالصفحات-عملاجملسماتواملخططاتوالرسومات:املهاراتاليتتتميزلديهم
األلو -ان لألماكن الداخلي والتصميم من-الديكور بداًل واجملسمات الصور بواسطة التفكري

 )2)التعبريابخلرائط."-الرسمبدونوعي-الرسموالتلوين-الكلماتواجلمل
 اسرتاتيجيات الذكاء املكاين

همإخفاءموادالرسم،مثيطلبمنكلمنالرسـم:وفيهيعطىاملعلمكلطالبصورةوبعض .1

                                      
48،ص1ط،الذكاءات املتعددة بني النظرية والتطبيقموسى،(1)

73،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة واخلزندار،عفانة(2)
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علىالوصف،الصورةعنزميله،لي صفكلطالبصورتهلزميله،لريمسهاالزميلاعتمادًا
وبعدعشردقائقيتبادلوناألدوار،مثيقارناملعلممارمسهكلطالبابلصورةاألصلية،مث

اذاهيانقصة؟ويكونيسألالطالبعماإذاكانينقصالصورةشيءما،وماهو،ومل
 .حلكمعلىدقةالوصفالالرسممبنياًا

مالحظاهتم .2 يسجلوا أن تالميذه يطالب مث فيديو، لقطة املعلم يعرض وفيه الفيديو:
  .واستفساراهتمحولمايرونه،أوأنيستخدمواالفيديوكأساستقومعليهاملناقشة

تالميذهأبنسيإىلصور،مثيطالباملعلموفيهايرتجماملعلماحملتوىالدرا:التصورالبصرى .3
تصوروامادرسوهوحيتفظوابهيفخريطتهمالعقلية،حبيثيستدعىتلكيغمضواأعينهموي

  .املعلوماتمنخريطتهمالعقليةحينمايطلبمنهمذلك
وفيهايدرباملعلمتالميذهعلىاستخداماأللوانيفالتعبريعنأفكارهميف:إملاعاتاللون .4

 .مللونوالورقامللونثلالصورامللونةوالطباشرياأنشطتهمومهامهمالتعليميةم
وفيهايدرباملعلمتالميذهعلىرسمالصورللتعبريعنأفكارهم،وهوما:اجملازاتاملصورة .5

 .يعرفابللغةالصورية
  Musical Intelligence ( الذكاء املوسيقي4

 (1(األمناطاملوسيقيةوأتليفهاوتذوقها""وهوالقدرةعلىأداء  
ويظهرهذاالنوعمنالذكاءلدىذويالقدراتغريالعاديةيفاملوسيقى،ويتضحهذا  

الذكاءلدىاملوسيقينيواملغنينيومهندسيالصوتوخرباءالسمعيات.حيثأناملهاراتاليتتتميز
 واألحلان اإليقاعات أتليف و-لديهم: األغاين متييز النغمة نفس من إىل-األانشيد االستماع

 )2(متييزاألصوات.-ألانشيدواألغاينا
  اسرتاتيجيات الذكاء املوسيقي

                                      
53،ص1ط،الذكاءات املتعددة بني النظرية والتطبيقموسى،(1)
73،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة عفانةواخلزندار،(2)
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وفيهيدرباملعلمتالميذهعلىالتعبريعنأفكارهمبصورةيسهلحفظها:اإليقاعواإلنشاد .1
  .وترديدهاكالنقراتأواألانشيد

املوسيقية .2 يستبدهل:املفاهيم مث للتدريس، كخلفية املوسيقى املعلم يستخدم بنغماتوفيها ا
اثنية،يعودللموسيقىاألصليةمرةأخرىللتعبريعنمفاهيمومعلوماتوأحداثمعينةمث

  .وقدُتستخدماإليقاعاتيفالتعبريعنذلك
االنفعايل .3 املناخ فهم:موسيقى يف تساهم صوتية كمؤثرات املوسيقى املعلم يستخدم وفيها

حرأبمواجهوطيورهعنداحلديثعنأفكارالدرس،حيثيقوماملعلمبتشغيلصوتالب
.ريةنشاطمرتبطابلبحركحرفةصيداألمساكأواملالحةالبح

  Bodily- Kinesthetic Intelligence ( الذكاء اجلسمي احلركي5
منه.ويظهر القدرةعلىحلاملشكالتواإلنتاجابستخداماجلسمكاماًلأوحىتجزًء ويقصدبه

حيثأناملهارات،ةمنالرايضينيوالراقصنيواجلراحنيواملمثلنيواحلرفينيلدىذويالقدراتاملتميز
املهاراتاحلركيةالدقيقةاليت-متاريناللياقة-التمارينالرايضية-اليتتتميزلديهم:التمثيلوالتقليد
 )1)استخداماإلشاراتولغةاألجساد.-يتمفيهاالتنسيقبنياليدوالبصر

 ركيالذكاء احل اسرتاتيجيات
وفيهيدرباملعلمتالميذهعلىاستخداملغةاجلسديفالتعبريعنأفكارهم:إجاابتاجلسم .1

وآرائهم،فمثاليرفعالتلميذإصبعواحدللداللةعلىعدمالفهم،وبزايدةمستوىالفهمتزيد
  .تامعدداألصابعاملرفوعةحىتيرفعالتلميذأصابعهاخلمسةللداللةعلىالفهمال

وفيهيوزعاملعلمأفكارالدرسعلىتالميذهكأدوار،حبيثيقوم:مسرحالفصل)لعبالدور( .2
تكليفكل فمثاًل املكلفأبدائها، بعرضمادته املعلم يسمحله عندما بدوره كلمنهم
منهمبتمثيلأحدوسائلالنقل،وإبرازأمهيته،ودورهيفخدمةاالقتصادالقومي.وهنايتم

 .لثقةابلنفسوزايدةا،الطالبعلىالتحدثتدريب

                                      
74،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة عفانةواخلزندار،(1)
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يدرباملعلمتالميذهعلىترمجةاألفكارإىلعملحركيميارسه:اليدانعلىالتفكري .3 وفيه
املعلمبيديهبداًلمنالتحدث،مثلاستخدامأصابعاليدينللتعبريعناألرقام،أواستخدام

 الكتايب.بدالًمنالتعبرياللفظيأواخلامات)الصلصال(يفالتعبريعناملهارةيدوايً
وفيهايدرباملعلمتالميذهعلىأنيعرببوجههوحركاتجسمهعنأفكاره،:خرائطاجلسم .4

.مثلتصورجسماإلنسانكشكلالرقمأواحلرف
 Interpersonal Intelligence (االجتماعي)( الذكاء البني شخصي 6

حظةالفروقبنيالناسيةالتعاونمعهموالقدرةأيًضاعلىمال"ويقصدبهالقدرةعلىفهماآلخرينوكيف
واملرشدين والوالدين واملدرسني السياسيني كطبيعة ودافعيتهم وكالمهم طباعهم يف التناقض وخاصة

 إبداء-اآلخرينالنفسينيوالباعة.حيثأناملهاراتاليتتتميزلديهم:العالقاتوالتواصلمع
 االجتماعياسرتاتيجيات الذكاء 

األتراب .1 املهام:مشاركة أداء يف منه القريب زميله مشاركة على تلميذه املعلم يدرب وفيها
لزمالئه( التلميذ )تعليم األقران تعليم لعملية أوىل مرحلة تعد وهى عرب،التعليمية، والتعليم

 العمر)تعليمالتلميذاألكربسناًلتلميذآخرأصغرمنهسناًيففصلآخر(
وفيهايدرباملعلمتالميذهعلىاملشاركةاحلركيةيفأداء:اص(الناس)التعبريابألشخثيلمتا .2

البطاقات وتوزيع بطاقات، يف كلماهتا وتوزيع مجلة، بكتابة املعلم يقوم فقد معينة، مهمة
عشوائياعلىالتالميذ،مثيطلباملعلممنهمأبنيضعكلمنهمبطاقتهيفاملكاناملناسب

 .حةةتكويناجلملةبطريقةصحيإلعاد
فقد:اجملموعاتالتعاونية .3 الكتابية، املهام علىالتعاونيفأداء تالميذه يدرباملعلم وفيها

يتعاونوامعًايفأداءمهمةمعينة،وقديوزعاملهامعلىأفراداجملموعةليكونكلمنهممسئوالً
كاءاتنفيذالتدريسابستخدامالذعنأداءجزءمناملهمة،وهىمنأنسباسرتاتيجياتت

 .املتعددةلتنوعقدراتأفراداجملموعة
وفيهايقوماملعلمإبعدادسيناريولألفكاراملطلوبتعلمها،ويقومبتوزيعها:احملاكاة)التقليد( .4

السيناريو، كتابة يف املعلم مهارات على جناحها ويتوقف املختارة، اجملموعة تالميذ على
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متثيل:واألدواتالالزمةلتنفيذهابلشكلاملناسبمثلاجملموعة،وتوفرياملالبسواختيارأفراد
 القصص.

 Intrapersonal Intelligence (الشخصي)الذكاء الضمن شخصي  (7
القدرة   هذه واستخدام الذات عن صادق منوذج تشكيل على ابلقدرة مرتبط "وهو

الفردعلىفهمذاتهجيدً ا،وأتلقعاطفتهوقدرتهعلىالتميز.ويتضحهذابفاعليةيفاحلياةوقدرة
م:التأملالذايتومراقبةالذكاءلدىالعلماءواحلكماءوالفالسفة.حيثأناملهاراتاليتتتميزلديه

االلتزامابملبادئوالقيماخللقية-معاجلةاملعلوماتبصورةذاتية-إدراكوشعورالفردبنفسه-الذات
 )1(الصربعلىالشدائد."-ابلنفسوالثقةالتحدي-والدينية

 اسرتاتيجيات الذكاء الشخصي  
وبعدتقدميمعلوماتتتحدىالتفكري،يعطىاملعلمتالميذه:فرتاتأتململدةدقيقة .1 وفيها

حبرية خباطرهم يدور عما ابلتعبري يطالبهم مث بواقعهم، ويربطوه درسوه فيما للتفكري دقيقة
 .وطمأنينة

وفيهاحياولاملعلمربطمايقدمهللمتعلمحبياتهالشخصية،:ةروابطالشخصيالصالتأوال .2
قبيل:كممنكمحدثيفحياتهكذا؟،هلشاهدتكذا؟،هلجربتمنخاللأسئلةمن

  .؟كذا؟،هلسافرتإىلكذا
وفيهايسمحاملعلملتالميذهابختيارمايرغبيفتعلمه،ممايزيدمنقدرهتم:وقتاالختيار .3

  .علىحتملاملسئوليةيفاختاذقراراهتماحلياتية
ممنشرحالفكرة،يسمحلتالميذهأنيعقبواعلىوفيهاوبعدأنينتهىاملعل:حلظةاالنفعال .4

 .شرحهوأداءهيفجومنالطمأنينة،ويتقبلانتقاداهتمبصدررحب
نفسهم،وهناخيربهموفيهايدرباملعلمتالميذهحتديدأهدافهمأب:جلساتحتديداألهداف .5

بعنوانالدرساحلا منذلكالدرس،املعلم يتوقعونتعلمه مثيسأهلمعما اليتيل، املهنة أو

                                      
74،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة دار،عفانةواخلزن(1)
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منخاللعرضبعضالكلماتأو املعلم وقديساعدهم يكربوا، عندما حيبونالعملهبا
 .الصوراليتتساعدهميفاإلجابةعنتلكاألسئلة

 Naturalist Intelligenceالذكاء الطبيعي  (8
كذلكاجلمادات)النبااتتواحليواانتواحلشرات(و"وهوالقدرةعلىمتييزوتصنيفالكائناتاحلية

احمليطة، والوعيابلتغرياتاليتحتدثيفالبيئة ويتضمناحلساسية واحملارايتوالسحب( )الصخور
اجليولوجياواآلاثر.ويتضحهذاالذكاءلدىاملزارعنيوالصيادينوعلماءالنباتواحليوانو

 الطبيعة من وتصنيفمعامل متييز لديهم: تتميز املهاراتاليت -حيثأن الطبيعة االهتمام-فهم
 استخداماملناظريوامليكروسكوابت.-ابلنبااتتواحليواانت

أنواعأيأنهذهالنظريةقامتابالبتعادعنمفهومالذكاءالفرديالتقليدي،وتعدتهإىلمتييزمثانية
 )1(منالذكاواتاإلنسانية."

 اسرتاتيجيات الذكاء الطبيعي 
الرتكيزعلىطرحأسئلةعلميةتدعوللتأملوالتفكريخاللالسرييفيتم:املشييفالطبيعة .1

 )الطبيعية املدرسة والبحر-حديقة للمزارع املدرسية بتوجيه،(الرحالت املعلم يقوم حبيث
وكذلكالتأمليفالطبيعةوالبحثعن،تعلمنيعندالسرييفالطبيعةأسئلةمثريةللتفكريللم
 .ويعربالطالبعماتعلموهمنخاللالرسم،إجاابتلألسئلةاملثارة

حبيث،إحضارالطبيعةإىلغرفةالصفبتزيينهبنبااتتمنزليةخللقجوإجيايب:نباتلإلسناد .2
،نللطبيعةمنخاللالنباتواألزهارللتعلميقوماملعلمبتوجيهطاقاتاألطفالالذينمييلو

 .ومراقبةمنوها،ويقوماألطفالابلبحثعنفائدةالنبااتتوأمهيتهاومعدلمنوها
الرتكيزعلىإحضارحيوانأليفإىلغرفةالصفإلقامةعالقات:حيوانأليفيفالفصل .3

الطبيعة التفكريحولاحليوان،مع تثري أسئلة يطرحاملعلم منوهحبيث ومعدل أكله ،وكيفية
ووزنه الطعام كميات عن بسجالت واالحتفاظ وتربيته ابحليوان ابالهتمام األطفال ويقوم

                                      
2،74ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددةاخلزندار،وعفانة(1)
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 و...
يقوم،ربطاملقرراتابلبيئةودجمهامعكلجزءمنأجزاءاليومالدراسي:دراسةالنظامالبيئي .4

ويقوماألطفالبكتابة،خمتلفةمجمفرداتاملقرراتمعالبيئةوربطهاأبمثلةوأنشطةاملعلمبد
.تقاريرلربطحمتوايتاملقرراتابلبيئةاحمليطة

 :األمهية الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة
أكدتوقداألخرىالنظرايتعنهاغفلتأمورعلىركزتأهنايفالنظريةهذهأمهية"تكمن

ولنظريةالذكاءاتاملتعددة،متعددةجوانبيففاعليتها،املتعددةالذكاءاتلنظريةالرتبويةالتطبيقات
:العديدمنالتطبيقاتالرتبويةعلىالنحوالتايل

االفراد .1 يستخدم كيف يصف ان حياول معرفيا منوذجا املتعددة الذكاءات نظرية تعترب
ىهذهالنظريةعلىالعملياتاليتيتبعهاالعقليفتناولحمتوذكاءاهتماملتعددةحللمشكلةماوتركز

أبنهجمموعةذكاءاتهذهالفرديفحالة:وابلتايليعرفمنطالتعلمعندالفرد،املوقفليصلإىلاحلل
.عمليفموقفتعليميطبيعي

توسيع .2 على املعلم املتعلمساعد من عدد ألكرب ليصل التدريسية االسرتاتيجية نيدائرة
تعلمهم وأمناط ذكاءاهتم اختالف املتعلمو،على يدرك قادرووبذلك أهنم أبنفسهم التعبرين على ن

.أبكثرمنطريقةعلىأيحمتوىمعني
فرد .3 كل لدى املعرفية النطاقات وتعميق عبقرية؛توسيع حلوال تقدمي يستطيع حىت

 .للمشكالتاليتتقابلهويعملعلىحلها
 .لدىاملتعلمنيورفعمستوايتاهتماماهتمجتاهاحملتوىحتسنيمستوايتالتحصيل .4
 .استخدامالذكاءاتاملتعددةكمدخلللتدريسأبساليبمتعددةنيةإمكا .5
 .فهمقدراتواهتماماتالطالب .6
 .استخدامأدواتعادلةيفالقياستركزعلىالقدرات .7
 .املطابقةبنيحاجاتاجملتمعواالهتمامات .8
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 .كاختيارطريقةالتدريساليتتناسبهمللدراسة:تدريسالطلبةمرونةوحريةيف .9
 .شطةحسبأنواعالذكاءيفاألنالتنوع .10
 .اشراكمجيعاملتعلمنياملوجودينيفالفصليفتنظيموحتضريوتعلمالدروس .11
كما،تساعدممارسةأنشطةالذكاءاتاملختلفةاملتعلميفإاثرةدافعيتهلإلنتاجواالبتكار .12

 .قوالقلقواليشعرابململواالرها،ولديهتركيزيفاألنشطة،لتهالنفسيةجيدةتكونحا
)1).مبايؤديإىلتعليمجيد،معاجلةمعلوماتاملتعلمبطريقةصحيةيفالدماغ .13

 :خالصة ملا قدمته نظرية الذكاءات املتعددة
 ."كلإنسانميلكالذكاءاتالثمانية .1
  .ذكاءإىلمستوىعالأغلبالناسيستطيعونتطويركل .2
  .الذكاءاتتعملسوايًأبشكالمعقدة .3
  .لذكاءةللتحقيقاهناكطرقكثري .4
 .ميكناستغاللالذكاءاتالقويةلتنميةالذكاءاتالضعيفة .5
 .هناكطرقكثريةللتعبريعنكلذكاء .6
  .قديتأخرظهوربعضالذكاءات .7
  .املعرفةهيمنافذمتعددةللتعلموالتعليموالتعبريعن .8
 .الذكاءأعظممنأنحُيصريفاختبارورقي .9

 )2)"الذكاءليسأمناطشخصية. .10
 

 حتسني العملية التعليمية. دور نظرية الذكاءات املتعددة يف -

                                      
 48-47،ص1،طالذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية(بوطة،1)

49املرجعالسابق،ص(2)
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"تسعىهذهالنظريةإىلحتقيقمستوىاجلودةالشاملةللتدريسالصفي،وذلكمنخاللمايلي:
 مستوى اجلودة يف أداء املعلم:  -1

فه خالل من وذلك اإلمكان قدر املعلم أداء مستوى حتسني إىل "جاردنر" نظرية مهامهتسعى م
سالوقت،فهيتعطيهتفسريًاوأدوارهاملتعلقةبدراسةالشخصياتاملختلفةللمتعلمني،وتنميتهايفنف

متعلم،وهذابدورهيساعدهعلىاالستعداداملناسبدقيًقالكلنوعمنأنواعالذكاواتاليتمتيزكل
ةجودةكبرية.للتعاملمعاملتعلمني،كلحسبذكائه،ممايكسبالعمليةالتعليمي

 :مستوى اجلودة يف أداء املتعلم ونشاطاته -2 
وكيفيةتعاملهوتقومهذهالنظريةمبساعدةاملتعلمعلىفهمذاتهجيًدا،وحتديدأدوارهبصورةصحيحة،

معكلمناملعلم،واملنهاج،وطرقالتعليم،لتحقيقأكربقدرمناالستفادةمنعمليةالتعلم،حىت
باملعارفحسبكفاءاتهاليتمتيزه.رةعلىاكتسايصبحأكثرقد

  :مستوى اجلودة يف احملتوى الدراسي -3 
املستوايتمجيعاملتعلمنيوميوهلم،فإذاابستخدامهذهالنظريةيصبحاحملتوىالدراسيمراًنومناسبً

الذكاواتوظفتهذهالنظرية،فهيتكسباملعلمإمكانيةالتعاملاإلجيايبمعكلنوعمنأنواع
التعلم نشاطات كافة على وحمتواًي متكاماًل، النهاية يف العمل ليصبح الصفي، التدريس يف

.الضروريةلكلمتعلم
 تدريس: مستوى اجلودة يف طرق ال -4

وذكاوات قدرات مع املعلم قبل من املستخدمة التدريس طرق تتناسب أن على النظرية هذه تعمل
حتقيقاألهدافالتعليميةاحملددة.فهيتعطياملعلمبدائلجيدةلطرقتتوافقمعاملتعلمنياملختلفة،ليتم

.لهطريقةمعينةيفالتعليم-حسبهذهالنظرية-ألنكلذكاءاالختالفيفأساليبتعلماملتعلمني.
غري أخرى قدرات الذكاء اختبارات تتضمن أن هو النظرية هذه إليه تدعو ما أهم ومن

ويةوالرايضيةاليتتتشكلمنهاغالبيةاالختباراتالتقليدية.القدراتاللغ
 :مستوى اجلودة يف أساليب التقومي -5
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 وأساليب طرق على النظرية هذه عندتعتمد الذكاء جماالت تنوع إىل يعود وهذا للتقومي، متعددة
 الذكاواتله أنواعمنالذكاوات،وكلنوعمنهذه إذأنهناكمثانية وأسلوب"جاردنر"، طريقة

واضحة تعطيصورة معنيلقياسه،وابلتايلفإناجلودةيفاختياروتطبيقوجتميعالبياانتوحتليلها
لنوعمنالذكاءأوذاك،ولذافإننظرية"جاردنر"تركزبصورةمباشرةاعنخصائصاملتعلميفهذا

عليهلدىاملتعلم،وخاصةعلىعلىأدواتالقياساملالئمةلنوعالذكاءاملطلوبقياسهأوالتعرف
اجلوانبالسيكومرتيةهلا،األمرالذييعطيناتفسريًاواضًحاعناجلودةيفأساليبالتقومياملستخدمة

(1)اساألنواعاملختلفةمنالذكاوات."قييف
 : الذكاءات املتعددة ات املستمدة من نظريةاتيجيسرت اال استخدام دور املعلم يف

املتعددةكإطارلتدريسهعناملعلمالذياليستخدمهالذكاءاتييستخدمنظريةاخيتلفاملعلمالذ
منأسلوباىلآخرممايعطيوحيثينتقلمنطريقةتدريساىلأخرى،يفمجيعمراحلالتدريس

الفرصةللتالميذأنيتفاعلوامعاسواءثنائياأويفجمموعات.
ومن،رمتعددةحىتحتققاهلدفمنهايقومأبدوااملتعددةواملعلميفضوءتطبيقالذكاءات
،ليسامللقيأوامللقنللمعلوماتو،املرشدواملوجهللتعلموتلكاألدوارأناملعلميقومبدورامليسر

املوضوع يطرح أسئلة،فهو البحث،ويسأل الطالبواالستقصاءووييسر بني بيئة،احلوار ويوفر
تقييمهادونقسرأوخوفأوإرهاب.وشتهامناقومنفتحةتتيحتوليداألفكار

إعدادنفسهحىتيصلاىلدرجةالتوجيهوفكونهيقومبذلكالدورفالبدلهمناالستعداداملسبق
،بليصبحأحدمصادراملعلومة،حىتيتمكنمناالستجابةألسئلةالطالبوأفكارهمو،اإلرشادو
(2).هلميفالسرييفخطواتالذكاءاتاملتعددةعامرجو،يكونمستشارالتصميمالتجاربوالتقوميو

  :املتعددة اتالذكاء ات املستمدة من نظريةاتيجيسرت اال استخدام دور الطالب يف
التقليدي.اسرتاتيجياتالذكاءاملتعددةلهدورخيتلفعندورهيفالتدريساستخدام"الطالبيف

:فمناألدواراليتيقومهباماأييت
                                      

77-76،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددةاخلزندار،وعفانة(1)
 198-197،ص1،طودروس تطبيقيةالذكاء املتعدد أنشطة عملية بوطه،2))
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 واجيايبلبنشطأنالطا -
 .يناقشويعملويتفاعل -
 .جيمعاملعلوماتاملرتبطةمبوضوعاملشكلةمثحيللهاويصنفها -
 يشاركزمالئهيفالتخطيطواختاذالقرارات. -
 يطبقماتعلمهمنمعلوماتوحلوليفمواقفجديدةوحياتية. -
 .الطاقاتواالمكانياتاخلاصةبهيفعمليةالتعلمبشكلفعاليوظف -
 .الديهمنجوانبوصفاتومشاعرويعربعنهامبيعي -
)1(يتعلمبطرقخمتلفةومتنوعة." -

 ؟ماذا تضيف هذه النظرية للتدريس
"تعتربهذهالنظريةمنالنظرايتاليتهلادوركبرييفاجلانبالرتبويحيثأهناركزتعلىأمور

النظرايتاألخرى فنهابسبباالعتمادعلىالتقييمفقدمتإغفالالكثريمناملواهبود،غفلتعنها
 .رديواختباراتالذكاءبعكسهذهالنظريةاليتتساعدعلىالكشفالقدراتوالفروقاتالفرديةالف

تساعدهذهالنظريةعلىأنيوجهكلفردللوظيفةاليتتناسبهواليتتالئمقدراتهويتوقعان
جيدقديساعدذلكعلىحلكثريمنمااستخدمنوعالذكاءاملناسبوبشكلفإذا،ينجحفيها

  .ملشاكلا
وسيلة ولكنها تربويةيفحدذاهتا ليستغاية الذكاءاتاملتعددة أننظرية أوضحجاردنر

:قويةوفعالةميكنهاأنتساعديفاحلصولعلىنتائجتربويةأكثرفعاليةحيثاهناتقوممبايلي
 معرفةأنفسهموالوعيبقدراهتمطيطبرامجتربويةمتكنالتالميذمنتسمحبتخ .1
 .متكنمنتدريساحملتوىوتقوميهأبكثرمنطريقة .2
ويصبحأكثرقدرة،متكناملعلممنأنيكونعلىوعيبقدراتتالميذهوالفروقبينهم .3

                                      
199- 198،ص1،طالذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقيةبوطة،(1)
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 .علىتفريدالتعليم
أنهميكناستخدامأكثرمنطريقةمنخاللاستخدامالذكاءاتكذلكفقدبنيجاردنر

:داخلاملدارسمنهااملتعددة
 .عرضاملادةالتعليميةأبكثرمنطريقة .1
تفريد،تفريدالتعلم .2 نظريةالذكاءاتاملتعددةهيمبدأ منأهماملبادئاليتتؤكدعليها

.التعلمأناجلميعمتنوعنيوليسوانسخامكررة
املرغوبةمنلقدراتاملرغوبةحيثينبغيعلىاملدرسةأنتراعيالقدراتواملهاراترعايةا .3

اجملتمع املوسيقى،قبل شأن من يعلي ما جمتمع كان إذا املثال سبيل الذكاء؛فعلى تنمية فتصبح
  )1)".املوسيقيمنأهدافاملدرسة

                                      
 196-195،صالذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية(بوطه،1)
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 الدراسات السابقة :اثنيا
 الدراسات اليت اهتمت بنظرية الذكاءات املتعددة  :أوال / احملور األول ▪

 :بعنوان(2012)دراسةعبداللطيفسعدساملحلبوص .1
الذكاءات على قائمة تدريس أساليب احلركية" املهارات بعض تعلم على وأثرها املتعددة

(1).والتحصيلاملعريف"بدرسالرتبيةالبدنيةلتالميذمرحلةالتعليماألساسيابجلماهرييةالليبية
الدراسةإىلحتديدأساليبالتدريساملالئمةللذكاءاتاملتعددة والتعرفعلىهتدفهذه

هذه على القائمة التدريس أساليب والتحصيلأثر احلركية املهارات بعض تعلم على الذكاءات
.املعريفبكرةالسلة

( التجرييبجملموعةضابطهوعددها األخرىو،(تلميذا25اعتمدتالدراسةعلىاملنهجشبه
( وعددها تلميذا60جتريبية الو،( اختبار إجراء من االنتهاء اجملموعةبعد على املتعددة ذكاءات

تقال تبني )تجريبية من جمموعة كل تتكون جتريبية جمموعات ثالث إىل اجملموعة تلميذا20سيم )،
ومتيزتاجملموعةالثانيةابلذكاءاللغوي،ومتيزتاجملموعةاألوىلابلذكاءالشخصيمعاألسلوبالذايت

متو،ماعيمعاألسلوبالتباديلثالثةابلذكاءاالجتومتيزتاجملموعةال،معأسلوباالكتشافاملوجه
التقسيمللمجموعةالتجريبيةوابلطريقةاملعتادةللمجموعةالضابطةوبعداالنتهاء التدريسوفقهذا

.منتنفيذالتجربةلفرتةمعينةواستخداماملعاجلاتاإلحصائية
:توصلتالدراسةإىل

 .تعددةمعرفةاألساليباملناسبةللذكاءاتامل -
تفّوقاجملموعاتالتجريبيةاليتدرستأبساليبمبنيةعلىالذكاءاتاملتعددةعلىاجملموعة -

 .الضابطةاليتدرستابلطريقةاملعتادةيفاملهاراتاحلركيةوالتحصيلاملعريفبكرةالسلة


                                      
املتعددة وأثرها على تعلم بعض املهارات احلركية  على الذكاءاتأساليب تدريس قائمة  حلبوص،عبداللطيفسعدسامل،(1)

 ،رسالةدكتوراهوالتحصيل املعريف
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:بعنوان(2010دراسةأمحدحممدأبواخلري) .2
مهاراتالتفكرياالبتكاريوالتحصيلالدراسيةلتنميةاملتعدد"أثربرانمجقائمعلىالذكاءات
)1)لدىطالباملدرسةالثانويةالتجارية"

 الدراسة هذه هتدف املنهج الذكاءاتالتجرييبذات على قائم برانمج أثر على التعرف إىل
.التجاريةاملتعددةلتنميةمهاراتالتفكرياالبتكاريوالتحصيلالدراسيلدىطالباملدرسةالثانوية
اإلعدادي الذكاء واختبار االبتكاري التفكري اختبار الدراسة هذه استمارة،واستخدمت

.املتعددةاختبارالتحصيلالدراسيوالربانمجالقائمعلىالذكاءات،املستوىاالجتماعيواالقتصادي
:كانتمنأبرزالنتائج

لباتابجملموعتنيالتجريبيتنيوجودفروقدالةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتكلمنالطا -
واجملم والثانية األوىل االبتكاري التفكري اختبار أبعاد مجيع على الضابطة ،املرونة،األصالة)وعة

.نيةيفاجتاهاجملموعةالتجريبيةاألوىلوالثا(الطالقة
التجريبية - ابجملموعة الطالبات من كل درجات متوسطات بني إحصائية دالة فروق وجود

األو متغريالطالقة علىأبعاد الثانية التجريبية ))ىلواجملموعة اللفظية الطالقة الفكرية، (،1الطالقة
 .(يفالتطبيقالبعديلصاحلاجملموعةالتجريبيةاألوىل2والطالقةاللفظية)

-  )وجود داللة مستوى عند إحصائية دالة من0.01فروق كل درجات متوسطات بني )
واجملموعةالضابطةيفاجتاهاجملموعةالتجريبيتنياألوىلوالثانيةولتجريبيتنياألوىلالطالباتابجملموعةا

 .والثانيةيفاالختبارالتحصيليملادةعلمالنفسالتجاري
 

                                      
(1) أبواخلري، حممد أمحد أثر برانمج قائم على الذكاءات املتعددة لتنمية مهارات التفكري االبتكاري والتحصيل أمحد،

،رسالةماجستريالدراسي لدى طالب املدرسة الثانوية التجارية
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(بعنوان:2010دراسةدالياعباسزكراي) .3
)1("نسقالذكاءاتاملتعددةلرايضياألنشطةالفرديةواجلماعية"

وحتديدأنساقالذكاءاتاملتعددةلكل،تعددةللرايضينيدراسةالذكاءاتاملهتدفالدراسةإىل
ذاتاالحتكاكالبديناملرتفعواملتوسطواألنشطة واألنشطة واجلماعية الفردية منرايضياألنشطة

عبامن(ال289وقدأجريتالدراسةعلىعينةقوامها)،الرايضيةبدوناحتكاكبدينمعاملنافس
.واعتمدتالدراسةعلىاملنهجالتجرييب،خباتالقوميةرجةاألوىلواملنتالعيبالد

منها أدوات عّدة من قوامها الدراسة )شيبمان:كان لـ املتعددة الذكاءات شيستل(،قائمة
(وفقالنموذججاردنرللذكاءاتاملتعددةوقامتبرتمجتهاوإعدادمعامالتالصدقوالثبات2005)

متتاملعاجلةاإلحصائيةللبياانتبواسطة،ضيةيفالبيئةاملصريةعيباألنشطةالرايوإعدادهالتناسبال
حسابمصفوفة،حساباملتوسطاحلسايبومعاملاالرتباط:وفقاللخطواتالتالية (SPSS) برانمج

البينية هلوتلينج،االرتباط األساسية املكوانت طريقة ابستخدام العاملي املتع،التحليل امدالتدوير
.عواملاألوليةبطريقةألفارميكسلكايزرملصفوفةال

:وقدأسفرتأبرزالنتائجعن
:أوال:نسقالذكاءاتاملتعددةلالعيباألنشطةالرايضية

.الذكاءالبصرياملكاين1
 ..الذكاءالشخصيالبصري2
.الذكاءاالجتماعي3
 ..الذكاءاجلسدياحلركي4
.واملوسيقي،واملنطقيالرايضي،اللغوي.مزيجخمتلطمنالذكاء5

:نسقالذكاءاتاملتعددةلالعيباألنشطةاجلماعية:اثنيا
.الذكاءاجلسدياحلركي1

                                      
،رسالةدكتوراهنسق الذكاءات املتعددة لرايضي األنشطة الفردية واجلماعيةداليازكراي،عباس،(1)
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.الذكاءالبصرياملكاين2
.الذكاءاالجتماعي3
واملوسيقي.،واملنطقيالرايضي،اللغوي.مزيجخمتلطمنالذكاء4

:األنشطةالفرديةنسقالذكاءاتاملتعددةلالعيب:اثلثا
.الذكاءالشخصياحلركي1
 ..الذكاءاجلسدياحلركي2
 ..الذكاءالبصرياملكاين3
واملوسيقي،واملنطقيالرايضي،.مزيجخمتلطمنالذكاءاللغوي4

:املتعددةلالعيباألنشطةذاتاالحتكاكاملرتفعنسقالذكاءات:رابعا
.الذكاءاجلسدياحلركي1
كاينالبصريامل.الذكاء2
 ..الذكاءالشخصي3
 واملوسيقي،واملنطقيالرايضي،.مزيجخمتلطمنالذكاءاللغوي4

:املتعددةلالعيباألنشطةذاتاالحتكاكاملتوسطخامسا:نسقالذكاءات
الذكاءالبصرياملكاين.1
 ..الذكاءاالجتماعي2
.الذكاءاجلسدياحلركي3
واملوسيقي،واملنطقيالرايضي،غوي.مزيجخمتلطمنالذكاءالل4

:نسقالذكاءاتاملتعددةلالعيباألنشطةالرايضيةبدوناحتكاكبدين:سادسا
البصرياملكاينالذكاء .1
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 .الذكاءاجلسدياحلركي .2
.الذكاءالشخصياالجتماعي3
.واملوسيقي،واملنطقيالرايضي،مزيجخمتلطمنالذكاءاللغوي .4
 :بعنوان(2010)يالسيدصاحلدراسةوالءحلم .4

للذكاءات وفقا تدريس اسرتاتيجيات استخدام فاعلية لتنمية" العلوم تدريس يف املتعددة
)1(االستقصاءالعلميوالتفكريالناقدلدىتالميذالصفاألولاإلعدادي"

املتعددة للذكاءات وفقا تدريس اسرتاتيجيات استخدام فاعلية حتديد إىل الدراسة يفهتدف
األ الصف تالميذ لدى الناقد والتفكري العلمي االستقصاء لتنمية العلوم يفتدريس اإلعدادي ول

وحدة"املادةوتركيبها"
واختباراالستقصاء،دليلاملعلم،واستخدمتكتابالتلميذ،اعتمدتالباحثةاملنهجالتجرييب

.هلواردجاردنرقائمةالذكاءاتاملتعددة،اختبارالتفكريالناقد،العلمي
:توصلتأبزنتائجالدراسةإىل

(بنيمتوسطيدرجاتالتالميذ0.01احصائيةعندمستوىداللة)وجودفروقذاتداللة -
ابجملموعتنيالتجريبيةوالضابطةيفالقياسالبعديالختباراالستقصاءالعلميوالتفكريالناقدلصاحل

 .اجملموعةالتجريبية
يجياتتدريسوفقاللذكاءاتاملتعددةيفتنميةئياالستخداماسرتاتوجودأتثريدالاحصا -

 .اراتاالستقصاءالعلميوالتفكريالناقدلصاحلاجملموعةالتجريبيةمه
- ( داللة مستوى عند موجبة ارتباطية عالقة اجملموعة0.01توجد تالميذ درجات بني )

.لتفكريالناقدالبعديالتجريبيةيفكلمناختباراالستقصاءالعلميواختبارا


                                      
(1 ) السيد، حلمي والء فاعلية استخدام اسرتاتيجيات تدريس وفقا للذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم لتنمية صاحل،

سالةدكتوراه،راإلعدادي االستقصاء العلمي والتفكري الناقد لدى تالميذ الصف األول
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 :(بعنوان2007دراسةأمحدحسنيحممدحسني) .5
(1)أثرالذكاءاتاملتعددةعلىاملعرفةالرتاكميةومهاراتالرايضياتيفبيئاتثقافيةمتعددة""

 :إىل هتدفالدراسة
علىمستوىاألداءيف(ريف/حضر)واخللفيةالثقافية(بنني/بنات)معرفةأثرتفاعلالنوع  -

 .املتعددةلدىالتالميذعينةالدراسةمقياسالذكاءات
وقد.علىمستوىاألداء(ريف/حضر)واخللفيةالثقافية(بنني/بنات)معرفةأثرتفاعلالنوع -

اختباراملعرفةالرتاكميةوبعضمهاراتالرايضياتلدى:استخدمالباحثجمموعةمناألدواتمنها
.تاالستباانوجمموعةمن تالميذعينةالدراسة

معامالتاالرتباطبنيالذكاءاتاملتعددةومستوىاألداءعلىاختباراملعرفةرفةالفروقيفملع
 الرتاكميةوبعضمهاراتالرايضياتترجعإىلاخللفيةالثقافية)ريف/حضر(.

عرفةوملعرفةالفروقيفمعامالتاالرتباطبنيالذكاءاتاملتعددةومستوىاألداءعلىاختبارامل
 بعضمهاراتالرايضياتترجعإىلنوعالتالميذ)بنني/بنات(.الرتاكميةو

وملعرفةمدىإسهامالذكاءاتاملتعددةيفمستوىاألداءعلىاختبارللمعرفةالرتاكميةوبعض
 .مهاراتالرايضياتلدىالتالميذعينةالدراسة
.استخدمتهذهالدراسةاملنهجالتجرييب

  :ئجهاوكانمنأبرزنتا
اليوجدأتثريلتفاعلالنوع)بنني/بنات(واخللفيةالثقافية)ريف/حضر(علىمستوىاألداء -

  .يفمقياسالذكاءاتاملتعددة
  .التوجدفروقبنيالبننيوالبناتأوبنيتالميذالريفواحلضريفالذكاءاتاملتعددة -
علىمستوىاألداءيف(رريف/حض)يوجدأتثريلتفاعلالنوع)بنني/بنات(واخللفيةالثقافية -

                                      
، أثر الذكاءات املتعددة على املعرفة الرتاكمية ومهارات الرايضيات يف بيئات ثقافية متعددة،حسني،أمحدحسنيحممد(1) 

رسالةماجستري
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عديفضوء
ُ
وذلكيف (TIMSS) بعضجوانباختباراملعرفةالرتاكميةوبعضمهاراتالرايضياتامل

  .لصاحلتلميذاتاحلضر،حمتوىاجلربومهارةالتفكريفقط
توجدفروقبنيالبننيوالبناتيفمهارةتذكراحلقائقلصاحلالبننيومهارةالتفكريلصاحل -

 .البنات
-  األبعاد يف واحلضر الريف تالميذ بني فروق استعمال،البياانت،اجلرب،األعداد)توجد

  .لصاحلتالميذاحلضر(الدرجةالكليةلالختبار،املفاهيمتذكراحلقائق
توجدفروقيفمعاملاالرتباطبنيالذكاءاللغويومستوىاألداءعلىحمتوىاألعدادفقط -

  .لصاحلتالميذالريف
فروقيفمعاملاالرتباطبنيالذكاءاملكاينومستوىاألداءعلىحمتوىاجلربومهارةتوجد -

 .التفكريلصاحلالتلميذات
من - الرايضيات مهارات وبعض الرتاكمية املعرفة اختبار على األداء مبستوى التنبؤ ميكن

 .خاللالذكاءاتاملتعددة
 :بعنوان(2007)دراسةحممدحممودحممدعطا .6

"فاعليةبرانمجمتعددالوسائطيفاكتشافوتنميةبعضجماالتالذكاءاتاملتعددةلدىطفل
)1)الروضة"

هدفتالدراسةإىلاعدادبرانمجكمبيوتريمتعددالوسائطميكنأنيساعدمعلماترايض
.االطفالعلىاكتشافوتنميةبعضجماالتالذكاءاتاملتعددة

ومتتطبيق،التجرييبالذياعتمدعلىجمموعةجتريبيةواحدةجاستخدمتهذهالدراسةاملنه
.الربانمجمتعددالوسائطاخلاصابالكتشافعلىنفساجملموعةمرةأخرىكتطبيقبعدي

قبلي كتطبيق االكتشاف برانمج وكذلك مالحظة بطاقة استخدام التنمية،مت مث،وبرانمج

                                      
طفل  فاعلية برانمج متعدد الوسائط يف اكتشاف وتنمية بعض جماالت الذكاءات املتعددة لدىعطا،حممدحممودحممد،(1)

 رسالةدكتوراه.،الروضة
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كمااستخدمبطاقةمالحظةالذكاءالرايضي،طبيقتبرانمجاالكتشافمرةأخرىعلىنفسالعينةك
.والربانمجمتعددالوسائط،والذكاءالبصري

:توصلتأبرزنتائجالدراسةإىل
ذويالذكاء - التجريبية بنيبنيأطفالاجملموعة الوسائطيفالتمييز الربانمجمتعدد فاعلية

.توسطملنطقياملالرايضياالرايضياملنطقياملرتفعواألطفالذويالذكاء
ذويالذكاء - التجريبية الوسائطيفالتمييزبنيأطفالاجملموعة الربانمجمتعدد وإىلفاعلية

.البصرياملكايناملرتفعواألطفالذويالذكاءالبصرياملكايناملتوسط
 .يةةالتجريبفاعليةالربانمجمتعددالوسائطيفتنميةالذكاءالبصرياملكاينلدىأطفالاجملموع -
األطفال - لدى املنطقي الرايضي الذكاء تنمية يف أعلى فاعلية له الوسائط متعدد الربانمج

.ذويالذكاءالرايضياملنطقياملرتفعابملقارنةابألطفالذويالذكاءالرايضياملنطقياملتوسط
(بعنوان:2006دراسةابتسامفارسحممد) .7

 املتعددة الذكاءات على قائم برانمج وراء"فاعلية ما ومهارات الدراسي التحصيل تنمية يف
)1)ملعرفةلدىطالباملرحلةالثانويةيفمادةعلمالنفس"ا

هتدفالدراسةإىلبيانفاعليةبرانمجقائمعلىاسرتاتيجياتوأنشطةالتدريسالقائمةعلى
باملرحلةالثانويةيفيلالدراسيومهاراتماوراءاملعرفةلدىطالالذكاءاتاملتعددةيفتنميةالتحص

اعتمدتالدراسةعلىاملنهجالتجرييب.،مادةعلمالنفس
:ومتاالستعانةأبدواتالبحثالتالية
الرتبية(وحداتالنمو)االنساينوالشخصية - النفساملقررمنقبلوزارة علم منكتابمادة

 .الثاينيفالفصلالدراسي،2005والتعليمللمرحلةالثانويةللعامالدراسي
-اللغوي-البصري-املنطقي-احلركي-املوسيقي:الذكاء)مقياسالذكاءاتاملتعددة -

                                      
فاعلية برانمج قائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل الدراسي ومهارات ما وراء املعرفة ابتسامحممد،فارس،(1)

،رسالةدكتوراهلدى طالب املرحلة الثانوية يف مادة علم النفس
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الست(الشخصي-االجتماعي اليتجاءتيفتصنيفبلومالختبارومتقياساملستوايتاملعرفية ة
 التحصيلالدراسي

-التخطيط)املعرفةكمامتقياسمهاراتماوراءاملعرفةمنخاللمقياسمهاراتماوراء -
 .لدىطالبالثالثاثنوي(التقومي-املراقبةالذاتية

:كماأسفرتأبرزالنتائجعن
در- متوسطي بني احصائية داللة ذات فروق التجريبيةوجود اجملموعتني طالب جات

البحث)والضابطة عل(عينة مادة يف الدراسي التحصيل اختبار يف التجريبية اجملموعة مملصلحة
وراءاملعرفةيفالتطبيقالبعدييعزىالستخدامبرانمجالتدريسالقائم،النفس ومقياسمهاراتما

.اتاملتعددةعلىاسرتاتيجياتوأنشطةالتدريسالقائمةعلىالذكاء
:(بعنوان2001)Katherine Lدراسة .8

)1)رعايةالطفل""فحصللذكاءاملتعددالذييظهرهاألطفاليفسنماقبلاملدرسةيفمركز
كانالذكاءاملتعدديظهرهاألطفالماقبلاملدرسةبني إذا هتدفهذهالدراسةإىلحتديدما

واكتشافماإذاكان،حضورهممركزرعايةالطفليفغربنرباسكاعمرسنتنيوأربعسنواتأثناء
 املتعدد الذكاء يظهرون قبلاملدرسة أنواعمن)أطفالما السبعة هواخاصة اليتحددها ردالذكاء

.وإذاكانتهذهالتفضيالتتتوازىمعأسلوبمعنييفالتعليم،(جاردنر
:هاوقامالباحثابستخدامجمموعةمناألدواتمن

 فحصالذكاءاملتعددعرباملالحظاتاحلقيقيةوأشرطةالفيديوواملقابالتمعاألطفال -
وحتديد،بلاملدرسةبنيعمرسنتنيواربعةسنواتحتليلالذكاءاملتعددلألطفاليفسنماق -

 (برينسمكارثي)تفضيلحمتملألسلوبالتعلمابستخداممنوذج
 مجعاملعلوماتمنخاللوصفالشخصياتوأشرطةالفيديوواملقابالتواملالحظات -

                                      
(1)Cason، Katherine L، Evaluauation Of a preschool nutrition education program based on 

the theory of multiple intelligences، pp.161-164 
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وبّينتأبرزالنتائجعلىأناألطفاليفسنماقبل،واعتمدتالدراسةعلىاملنهجالوصفي
لذكاءاليتميكنتفسريهالوصفالعالقةبنيأساليبالتعلماملدرسةأظهروامساتلثالثةأنواعمنا

.الشخصيةأوالفردية
 الدراسات اليت اهتمت مبرحلة رايض األطفال :اثنيا / احملور الثاين ▪
 :بعنوان(2012)دراسةبثينةحممدحسنصاحلأمحد .1

)1)عارفالسياحيةلطفلالروضة""برانمجقصصيمقرتحإلكساببعضامل
:البحثإىلهدف

 .معرفةالربانمجالقصصيالذيميكنأنيكسبطفلالروضةاملعارفالسياحيةمبحافظةاسوان -
.وفاعليةالربانمجالقصصيإلكسابأطفالالروضةبعضاملعرفالسياحيةمبحافظةأسوان -

عتنياحدمهاجتريبيةواألخرىضابطةاستخدميفهذهالدراسةاملنهجالتجرييبذواجملمو
:كمامتاستخدامأدواتالبحثالتالية
جلودانفهاريسللتحققمنمدىجتانسأفرادالعينةيفدرجة(رسمالرجل)اختبارالذكاء -
 الذكاء
.لروضةكمااستخداممقياساملعرفةالسياحيةاملصورلطفلا -

:توصلالبحثإىل
.املعرفةالسياحيةصصييفاكسابطفلالروضةأنفاعليةالربانمجالق -
 :(بعنوان2012دراسةديناصالححممدسيدأمحد) .2

)2)"فاعليةاستخداماألشغالالفنيةيفتنميةاملعرفةالبصريةلدىطفلالروضة"

                                      
 ،رسالةماجستري.برانمج قصصي مقرتح إلكساب بعض املعارف السياحية لطفل الروضةأمحد،بثينةحممدحسنصاحل،(1)

(2) سيد، حممد صالح دينا رسالةرية لدى طفل الروضةاملعرفة البصفاعلية استخدام األشغال الفنية يف تنمية أمحد، ،
ماجستري



17

الفنيةيفتنميةاملعرفةالبصريةلدىطفلهتدفالدراسةإىلدراسةفاعليةاستخداماألشغال
.واعتمدتالباحثةفيهاعلىاملنهجشبهالتجرييب،الروضة

األدواتمنها الفنية:استخدمتالباحثةجمموعة املصور،األنشطة البصرية مث،وقياساملعرفة
.طبقتاألساليباالحصائية

:واسفرتالدراسةعنأبرزالنتائجالتالية
 .ياةاملستقبليةهلممهاراتاملعرفةالبصريةلألطفالوفوائدهايفجناحاحلتنمية -
البصرية - الصور والوصولإىلاملعىنمنخاللاستخدام علىتفسريالرسائلالبصرية القدرة

 .ممايتيحقدرمناحملاداثتوتقاسماملعلوماتوالتواصل،واألشغالالفنية
-  واكتساب األطفال لدى التعلم البصريةتنمية املعرفة مهارات وتنمية واخلربات املفاهيم

 .هاراتالفنيةاليدويةوامل
 :بعنوان(2012)دراسةريهامأمحدعفيفيحجاج .3

"فاعليةبرانمجمقرتحابستخداماملدخلالبيئييفتنميةبعضمهاراتالتعبريالفينلدىطفل
)1)الروضة"

اماملدخلالبيئييفتنميةبعضمهاراتالتعبريهتدفالدراسةإىلدراسةبرانمجمقرتحابستخد
 الروضةالفين طفل األدوات،لدى من جمموعة استخدام على الباحثة بطاقة،واعتمدت أمهها

.واستخدمتاملنهجالوصفي،املالحظة
وتوصلتالباحثةعلىجمموعةمنالنتائجأبرزها:

-  درجات متوسطي بني احصائيا دال فرق القياسوجود يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني
 .قياسالبعديللمجموعةالتجريبيةالاحللص،البعديللتعبريالفين

 
                                      

فاعلية برانمج مقرتح ابستخدام املدخل البيئي يف تنمية بعض مهارات التعبري الفين لدى حجاج،ريهامأمحدعفيفي،(1)
 رسالةماجستريطفل الروضة،
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 :(بعنوان2012دراسةفاطمةصبحيعفيفيالسيد) .4
العلمية بعضاملفاهيم حلاملشكالتيفتنمية علىاسرتاتيجية برانمجمقرتحقائم فعالية "

)1(لدىطفلالروضة"
:الدراسةاىلهتدف

يجيةحلاملشكالتيفتنميةبعضالتعرفعلىمدىفاعليةبرانمجمقرتحقائمعلىاسرتات -
املفاهيمالعلمية.

.اعتمدتالدراسةعلىاملنهجالتجرييب
:واستخدمتجمموعةمناألدواتمنها

برانمجو،املفاهيمالعلميةاملصوراختبارو،قائمةاملفاهيمالعلميةاليتتضمنهاالربانمجاملقرتح -
.استغرقتطبيقالربانمجمعاألطفالثالثةأشهر،الكمبيوترالقائمعلىاسرتاتيجيةحلاملشكالت

:أسفرتأبرزنتائجالدراسةعن
القائمعلىاسرتاتيجيةحلاملشكالتيفتنميةاملفاهيمالعلميةلطفلوفعاليةالربانمجاملقرتح -
الروضة.
 :بعنوان(2012)مهاخمتارمجعةعلياملغريبدراسة .5

)2(ضةالوعيابلتاريخاملصريالقدمي""دورالقصصالديينيفاكسابطفلالرو
هتدفالدراسةإىلمعرفةدورالقصصوخاصةالقصصالدينيةيفاكسابطفلالروضةالوعي

.ابلتاريخاملصريالقدمي


                                      
مية بعض املفاهيم العلمية شكالت يف تنفعالية برانمج مقرتح قائم على اسرتاتيجية حل امل السيد،فاطمةصبحيعفيفي،(1)

،رسالةماجستري.لدى طفل الروضة
(2) علي، مجعة خمتار مها رسالةدور القصص الديين يف اكساب طفل الروضة الوعي ابلتاريخ املصري القدمياملغريب، ،

ماجستري.
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:التاليةاستخدميفهذهالدراسةأدواتالبحث
األطفال - قياسذكاء وبرانمج،مقياسالوعيابلتاريخاملصريالقدميلطفلالروضة،اختبار

 .القصصالديينلطفلالروضة
:كمامتاستخدامجمموعةمناألدواتمنها

املصادرالتارخييةاملعاصرةيفالشرقاألدىن،كتاابتالرحالةواملؤرخنيالقدماء،األاثراملصرية -
احلضارة)متوضعبرانمجقصصأنشطةقصصيةدينية،وماجاءيفالكتبالسماويةاملقدسةالقدمي

بكيفيةاكسابطفل(اآلابءواملعلمات)كمامتتزويداملهتمنيهبذهاملرحلةوالقائمنيعليهالفرعونيةا
ريخممايكسبالروضةالوعيابلتاريخاملصريالقدميمنخاللالقصصالدينيةاليتيضمنهاهذاالتا

.الطفلأخالقياتوسلوكياتوقيمحيثعليهاالدين
:اعتمدتهذهالدراسةعلى

(تصميماالختيارينالقبليوالبعديللمجموعةالواحدة)املنهجالتجرييب -
انمنأبرزالنتائجاليتتوصلتإليهاالدراسة:كو
بنيدرجاتالقياسالقبلي - احصائيا فروقدالة مقياس،والقياسالبعديوجود علىابعاد

 .الوعيابلتاريخاملصريالقدميلطفلالروضةلصاحلالقياسالبعدي
 :بعنوان(2012)دراسةايمسنيحممودفتحيعبداجمليدأمحد .6

 )1("أثراستخدامبرانمجأنشطةمقرتحلطفلالروضةيفتبسيطبعضمفاهيمحقوقالطفل"
:هتدفالدراسةإىل

الروضة - لطفل تبسيطها ميكن اليت الطفل حقوق مفاهيم ،دراسة برانمج األنشطة)ووضع
 .(هتبسيطبعضمفاهيمحقوقالطفلاملقرتحالذيميكنمنخالل

.اعتمدتالدراسةاملنهجالتجرييبذواجملموعتني
                                      

الروضة يف تبسيط بعض مفاهيم حقوق ل أثر استخدام برانمج أنشطة مقرتح لطفأمحد،ايمسنيجممودفتحيعبداجمليد،(1)
،رسالةماجستري.الطفل
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:كمامتاستخدامجمموعةمنأدواتالبحثأمهها
مقياسمصورلقياسمدىاستيعابو،مجاألنشطةاملقرتحوبران،اختبارالذكاءلرسمالرجل -

بعضمفاهيمحقوقالطفل.
:وكانمنأبرزالنتائج

التجريبيةفروقوجود - ذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتكالمنأطفالاجملموعة
ألطف البعدي األداء لصاحل املصور الطفل حقوق مفاهيم ملقياس البعدي األداء يف الوالضابطة

متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود األنشطة. برانمج تطبيق بعد التجريبية اجملموعة
ا القبليدرجاتأطفال يفكالمناألداء التجريبية حقوقالطفلوجملموعة البعديملقياسمفاهيم

املصورلصاحلاألداءالبعديلنفساجملموعةالتجريبيةبعدتطبيقبرانمجاألنشطة.
 :(2011دراسةآمالأمحدحممدعامربعنوان) .7

)1)"أثرممارسةالرتبيةاملتحفيةعلىالنمواملعريفلطفلالروضة"
.هتدفالدراسةإىلدراسةأثرممارسةالرتبيةاملتحفيةعلىالنمواملعريفلطفلالروضة

:أدواتالدراسة
وكذلكتطبيق،متاعدادوتطبيقبرانمجاألنشطةاملتحفيةاملرتبطمبحتوىوحدةالبيئةالبحرية

مصور معريف أطف،اختبار من البحث عينة على املهاري األداء مالحظة الثاينوبطاقة املستوى ال
.(لنمواملعريفا)علىاملتغريالتابع(الرتبيةاملتحفية)املستقللرايضاألطفاللدراسةأثراملتغري

كمااعتمدتهذهالدراسةعلىاملنهجالتجرييبذواجملموعةالواحدة.
:أظهرتأبرزنتائجالدراسة

-  يف البحث جمموعة أطفال أداء مستوى يف كبري حتسن املعريفوجود التحصيل جانب
باألدائيللمهاراتاملتضمنةبربانمجاألنشطةاملتحفيةلتطبيقوحدةللمعارفواحلقائقوالقيمواجلان

 .البيئةالبحرية
                                      

.،رسالةماجستريأثر ممارسة الرتبية املتحفية على النمو املعريف لطفل الروضةعامر،آمالأمحدحممد،(1)
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 .وجودعالقةاجيابيةدالةبنيمتغرياتالبحث -
لبحريةرسةبرانمجاألنشطةاملتحفيةاملتضمنةبوحدةالبيئةاوجودعالقةارتباطقويةبنيمما -

 .سنوات6-5وتنميةالنمواملعريفألطفالالروضة
 :بعنوان(2011)دراسةجيهانالسيدحممدابراهيم .8

)1("دوراأللعابالتعليميةيفاكسابطفلماقبلاملدرسةمفهوماألمانيفالروضةوالشارع"
قبلاملدرسةسفاعليةاستخداماأللعابالتعليميةيفاكسابطفلماهتدفالدراسةإىلقيا

وقياسفاعليةاستخداماأللعابالتعليميةيفاكسابطفلماقبلاملدرسة،مفهوماألمانيفالروضة
.مفهوماألمانيفالشارع

،ورمقياساألماناملص:طبقفيها،(سنوات6-5)اختريتالعينةمنأطفالماقبلاملدرسة
.وجمموعةاأللعابالتعليمية

.تجرييبسةعلىاملنهجشبهالكمااعتمدتهذهالدرا
:توصلتأبرزالنتائجإىل

فاعليةجمموعةاأللعابالتعليميةيفاكسابطفلماقبلاملدرسةمفهوماألمانيفالروضة-
 .ويفالشارع

ابلفاعلية- املقرتحة قبلاملدرسة لطفلما األلعابالتعليمية حيثعملت،اتصفتجمموعة
ملتمثلةيفالروضةأويفبيئةالطفلسواءيفبيئةالطفلالداخليةواعلىتنميةمهاراتاألمانعند

 .الطفلاخلارجيةواملتمثلةيفالشارع
 هارات اللغويةابمل اهتمتالدراسات اليت  :اثلثا / احملور الثالث ▪
:بعنوان(2011)دراسةرانياعبدالوهابحممدزعلوك .1

)1(اللغويلدىطفلالروضة""فاعليةبرانمجاثرائيلتنميةبعضقدراتالذكاء
                                      

ة والشارع، وضدور األلعاب التعليمية يف اكساب طفل ما قبل املدرسة مفهوم األمان يف الر براهيم،جيهانالسيدحممد،إ(1)
.رسالةماجستري
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وتنميةبعض اللغويلدىطفلالروضة إىلالكشفعنأهمقدراتالذكاء هتدفالدراسة
.وتقدميالربانمجاإلثرائيالذيقديفيدالعاملنييفجمالالطفولة،قدراتالذكاءاللغوي

التجرييب املنهج الدراسة هذه قائ،استخدمت على البياانت مجع يف حتديدواعتمدت مة
اللغويامل للطفلقدراتالذكاء اللغوي،ناسبة الذكاء وعلىبرانمجاثرائيمقرتح،وعلىاختبار

.لتنميةالذكاءاللغوي
تأبرزنتائجالدراسةإىلأنهاليوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطيدرجاتتوصل

كما،ىاختبارالذكاءاللغويلطفلالروضةاجملموعةالضابطةواجملموعةالتجريبيةيفالقياسالقبليعل
يف التجريبية واجملموعة الضابطة بنيمتوسطيدرجاتاجملموعة إحصائية وجدتفروقذاتداللة

اللغويلطفلالروضة بني،القياسالبعديعلىاختبارالذكاء ووجدتفروقذاتداللةاحصائية
.اللغويلطفلالروضةمتوسطيدرجاتالذكورواإلانثعلىاختبارالذكاء

:بعنوان Sonmez، Doga (2010)دراسة .2
التدخليفالفصلمنأجل:"دعماملهاراتاللغويةالشفويةلطالبمرحلةرايضاألطفال

(2)تطويرالقراءة".
:هتدفهذهالدراسةإىل

التحققمنفاعليةبرانمجالتدخليفالفصللتعزيزاملهاراتاللغويةلطالبمرحلةرايض -
.األطفالاألقلدخال

اللغوية يتعلقابلرابطبنياملهارة الدراسةهوالنتائجاالرتباطيةيفاألدبفيما انسببهذه
.الشفويةواألداءالالحقيفقطعالقراءة

التدخلهوتوفريسياقحوارييسهميفمهاراتاللغةالشفويةعندرايض واهلدفمنهذا
                                      

= 
حممد،(1) عبدالوهاب رانيا رسالةفاعلية برانمج اثرائي لتنمية بعض قدرات الذكاء اللغوي لدى طفل الروضة زعلوك، ،

.ماجستري
)2(  Sonmez،Doga،Supporting Kindergarten students oral language skills: A classroom 

intervention for literacy development ، p 96. 
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كلالطالبمتتقييمهمقبلوبعدالتدخليفاملفرداتوقطع،الفنيةوذلكمبالحظةالصور،األطفال
.ومهارات،وقصصروائية،عربةوالكلماتامل،واشتقاقاتمعاينالكلمات،االستماع
.اعتمدتهذهالدراسةعلىاملنهجالتجرييب -

:جمموعةمناألدواتمنهاواستخدمتهذهالدراسة
.صيليةمنهابطاقةاملالحظةواختباراتحت -
أظهرتأبرزالنتائجمكتسباتهامةلقدرةطالباجملموعةالتجريبيةعلىاكتساباملفردات -

وكماكانمتوقعاكالاجملموعتنيأظهرواحتسنا،تاشتقاقاتمعاينالكلماتومهارا،وقطعاالستماع
.هامايفاملهاراتاملتعلقةابللغة

ةمرالنظاميةيفمرحلةرايضاألطفالاملوجودكماأوضحتالنتائجدعمابفرضيةأنمفرداتاأل
ومدى،تواملهاراتاللغويةاألخرىيفاحملاداثتاملمتدةإىلماوراءالسياقاحلايلمرتبطةبنمواملفردا

.أمهيةمناقشةالتأثرياتالتعليميةواجتاهاتالبحثاملستقبليللغةالشفويةوتطويرالقراءة
:(بعنوان2009)دراسةنبيلةطاهرالتونسي .3

يفتنمية الذكاءاتاملتعددة نظرية علي برانمجتدريسيقائم الطبيعيضمن املدخل "فاعلية
)1)الذكاءاللغويلدياطفالمرحلةالرايض"

وقدتناولتدراستهافاعليةاملدخلالطبيعيضمنبرانمجتدريسيقائمعلينظريةالذكاءات
:وكانتهتدفإىل،وضةلرياطفالمرحلةااملتعددةيفتنميةالذكاءاللغويلد

تصميمبرانمجمقرتحقائمعلىنظريةالذكاءاملتعددابستخداماملدخلالطبيعييفتدريس-1
.اللغة

.وضةتعريفأثرالربانمجالتدريسياملقرتحيفمتنيةالذكاءاللغويملرحلةالر-2
 .نظريةالذكاءاتاملتعددةتقدميمناذجلكيفيةاعطاءدروسوأنشطةقائمةعلى-3

                                      
نبيلةالتونسي(1) ، فاعلية املدخل الطبيعي ضمن برانمج تدريسي قائم علي نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية الذكاء :

،رسالةدكتوراه.اللغوي لدي اطفال مرحلة الرايض
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التجرييب املنهج على دراستها يف الباحثة أداة،اعتمدت اعداد مت األهداف هذه ولتحقيق
 :الدراسةالتالية

(مناعدادالباحثة)مقياسالذكاءاللغويألطفالاملستوىالتمهيديالثالثبرايضاألطفال
،الذكاءاللغويةعلىالضابطةيفمقياستفوقاجملموعةالتجريبي:أظهرتأبرزنتائجالدراسة

،والتحدث،سطيكسباجملموعتنييفكلمناالستماعحيثوجدتفروقدالةاحصائيابنيمتو
.والذكاءاللغويامجااللصاحلاجملموعةالتجريبية،والكتابة،والقراءة

 والكتابة القراءة مهارات يف البنني لصاحل احصائيا دالة فروقا أظهرت اللغويكما والذكاء
.والتحدثوالطالقةاللفظية،وملجتدفروقدالةبينهمايفاالستماع،امجاال

وأتسيساعلىنتائجهاأوصتالدراسةبتخصيصمدارسحكوميةتعتمدالفصحىلغةوحيدة
يةواقرتحتتتبعنتائجهاالتجريب،معتوفريمجيعاملقوماتالكفيلةإبجناحالتجربةوتعميمها،للتواصل

.ةاالبتدائيةدىتالميذالصفوفاألوىلابملرحلعربدراساتوصفيةومقارنةل
 :(بعنوان2008دراسةاميانانصركمالبدر) .4

األداء مبستوى االرتقاء يف املتعددة الذكاءات نظرية ضوء يف مقرتح تدرييب برانمج فاعلية "
)1("التدريسيلدىمعلمياللغةالعربيةيفاملرحلةاالبتدائية

الربانمج التعرفعلىفاعلية إىل التدريسيهتدفالدراسة مبستوىاألداء املقرتحيفاالرتقاء
اللغوي،للمعلمني األداء مستوى على النظرية ضوء يف للمعلمني التدرييب األداء أثر ودراسة

.والذكاءاتاملتعددةلتالميذهم
.يباعتمدتهذهالدراسةاملنهجالوصفيالتحليليوالتجري

أمهها البحثكانمن ادوات مالحظةبطا:واستخدمتجمموعة املواقفلألداء،قة واختبار
ومؤشراتالذكاءاتاملتعددة)للتالميذ(.،ومتقياساألداءاللغوي،(للمعلمني)التدريسي

                                      
كمال،(1) انصر اميان يف االرتقاء مبستوى األداء فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة  بدر،

 ،رسالةماجستريالتدريسي لدى معلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية
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:أوضحتأبرزالنتائجأن
 مستوى عند ودال فعال التدريسي األ0،01الربانمج بعمليات االرتقاء التدريسييف ،داء

.تعددةومؤشراتالذكاءاتامل،واألداءاللغوي
:(بعنوان2008وسنجي)،دراسةأبولنب .5

برانمج فاعلية بعضمهاراتاالستماع" يفتنمية الذكاءاتاملتعددة مقرتحقائمعلىنظرية
)1)"وضةواالستعدادللقراءةلدىأطفالالر

ظريةالذكاءاتاملتعددةيفمقرتحقائمعلىنانمجالتعرفعلىفاعليةبر:هتدفالدراسةإىل
اعتمدتهذهالدراسةعلى،تنميةبعضمهاراتاالستماعواالستعدادللقراءةلدىأطفالالروضة

.املنهجالتجرييب
وضابطة جتريبية جمموعتني من عينة على الدراسة هذه ،طبقت منهما كل طفال31تضم

.افظةالغربيةمبصروطفلةمبح
:خدمتالدراسةجمموعةمناألدواتمنهاستوا

األطفال لدى الذكاء أنواع لتحديد الباحثني اعداد من ضوئها،بطاقة يف الربانمج بين ،مث
خالل من البياانت ومجعت املعنية للمرحلة املناسبتني والتحدث االستماع قائمة على واعتمادا

.دالقرائياختبارياالستماعواالستعدا
:راسةإىلنتائجالدتوصلتأبرز

املقرتح - الربانمج الذكاءات،فاعلية نظرية ضوء يف املقرتح الربانمج فاعلية الباحثان ويرجع
إىلأنالربانمجوضةاملتعددةيفتنميةمهاراتاالستماعواالستعدادللقراءةلدىعينةمنأطفالالر

مراعاةالفروقالفرديةعلىمستوىاستفادمنأسسومبادئنظريةالذكاءاتاملتعددة،والذيحقق
ذكاءاهتم االستماع،تنوع لتنمية املناسبة األنشطة تنويع إىل ا؛ابإلضافة األانشيدمثل إىل الستماع

والدينية -الوطنية اهلادفة-املوسيقىواألغايناهلادفة واحملادثة االستماعإىلالقصصواحلكاايت،
                                      

بعض مهارات  فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية الذكاءات املتعددة يف تنميةوجيهاملرسيأبولنب،حممدسيدسنجي،(1)
 .226ص-185،ص(12)لةالقراءةواملعرفة،ج،جماالستماع واالستعداد للقراءة لدى أطفال الرايض
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واالستماع البعض، االستماعإىلبنياألطفالبعضهم وأيضا الكتباملصورة، إىلالقصصخاصة
 .أصواتاألشياءاحمليطة

،كماأوصتالدراسةبتطويرمناهجاملراحلاملختلفةمبايناسبذكاءاتاألطفالاملتعددة -
ملايوجدلدىاألطفالمنقدراتوأكدتتضمنياملنهجألساليبتدريسيةتعتمداألنشطةاملنمية

اكم،ومواهبخاصة قرتحتاجراءحبوثلقياسفاعليةبرامجمقرتحةيفضوءمدخلالذكاءاتا
 .وضةددةيفتنميةمهاراتالقراءةومهاراتالتحدثلدىأطفالالراملتع

:بعنوان(2007عبدالرازقخمتارحممودعبدالقادر)سةدرا .6
ا مهارات العربية الل غة معلمي إكساب يف مقرتح تدرييب برانمج فعالية الذكاءات" ستخدام

)1)غويلدىتالميذهم"الل املتعددةيفتدريسهموأثرهعلىالتحصيلوتنميةاإلبداع
التعرفعلىفعاليةبرانمجتدرييبمقرتحيفإكسابمعلميالل غةالعربية:هتدفالدراسةإىل

اإلبداعالل غويميةمهاراتاستخدامالذكاءاتاملتعددةيفتدريسهموأثرالربانمجعلىالتحصيلوتن
.لدىتالميذهم

:متإعدادأدواتالبحثالتالية،ولتحقيقأهدافالبحث
.قائمةمبهاراتاستخدامالذكاءاتاملتعددةالالزمةملعلميالل غةالعربيةيفتدريسهم -
مقياسلبعضمهاراتاستخدامالذكاءاتاملتعددةيفتدريسالل غةالعربية. -
الذكارتحإلكساببعضمبرانمجتدرييبمق - ملعلميهاراتاستخدام الالزمة ءاتاملتعددة

الل غةالعربيةيفتدريسهم.
السادس - الصف تالميذ علي املقررة العربية الل غة موضوعات بعض يف حتصيلي اختبار

االبتدائيابململكةالعربيةالسعودية.

                                      
فعالية برانمج تدرييب مقرتح يف إكساب معلمي اللُّغة العربية مهارات استخدام الذكاءات عبدالقادر،عبدالرزاقخمتار،(1)

-ةالرتبية،حبثمنشوريفجملةكليوتنمية اإلبداع اللُّغوي لدى تالميذهماملتعددة يف تدريسهم وأثره على التحصيل 
258-197ص
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 ية.ساالبتدائيابململكةالعربيةالسعودمقياساإلبداعيفالل غةالعربيةلتالميذالصفالساد -
.املنهجالتجرييب:واعتمدتالدراسةعلى

:وقدأوضحتأبرزنتائجها
مهارات - السعودية العربية العربيةابململكة الربانمجالتدرييبيفإكسابمعلميالل غة فعالية

الصفا لتالميذ العربية يفتدريسالل غة الذكاءاتاملتعددة بينتاستخدام كما لسادساالبتدائي،
الل  يف واإلبداع التحصيل علي التدرييب للربانمج اإلجيايب األثر أيضاً، لدىتالميذالنتائج العربية غة

 .املعلمنيالذينخضعواللربانمجالتدرييب
علي املختلفة التعليمية املراحل يف العربية الل غة معلمي تدريب بضرورة البحث أوصى وقد

 الل غةمهارات مناهج تطوير عن املسئولني قيام وكذلك تدريسهم، يف املتعددة الذكاءات استخدام
يف االعربية العربيةاملراحل الل غة مناهج تطوير وكذلك احلسبان، يف ذلك أبخذ املختلفة لدراسية

الميذ،وأنابملرحلةاالبتدائيةوأساليبالتدريسهبا،حبيثتتفقهذهاملناهجمعحاجاتوقدراتالت
اعتقومهذهاألساليبعلىاحلوارواملناقشةوتبتعدعنالضغطوالقهرمبايكفلتنميةالتفكريواإلبد

.وإيقاظالذكاءاتاملتعددةلديهم
 :(بعنوان2007دراسةعبدالرمحنعليبديويحممد) .7

التعلملذوي"أثربرانمجتدرييبقائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتنميةبعضمهارات
(1)تعلماللغةالعربية"-صعوابت

إىل الدراسة تالميذ:هتدف بني من الكتايب والتعبري الكتابة تعلم صعوابت ذوي تشخيص
الذكاءاتاملتعددة وتلميذاتالصفاخلامساالبتدائيوتصميمبرانمجتدرييبهلمقائمعلىنظرية

.عليهممثتطبيقه،لتنميةبعضمهاراتالتعلملديهم
:ألدواتأمههاواستخدمتجمموعةمنا،اعتمدتالدراسةعلىاملنهجالتجرييب

الكتايب التعبري تعلم صعوابت تشخيص مهارات،اختبار ومقياس التعلم مهارات ومقياس
                                      

عليبيدوي،(1) عبدالرمحن املتعددة يف تنمية بعض مهارات التعلم  أثر برانمج تدرييب قائم على نظرية الذكاءات حممد،
،رسالةدكتوراه.لذوي صعوابت تعلم اللغة العربية
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العمرية للمرحلة العقلية القدرة واختبار الكتابة،االستذكار مهارات صعوابت حتديد ،واستبيان
.تالتعبريالكتايبدصعوابتمهاراواستبيانحتدي

:كماأسفرتأبرزالنتائجعن
بنيمتوسطاتدرجاتاجملموعتني05،0عندمستوىودفروقذاتداللةإحصائيةوج  -

املقارنة-الضابطةواجملموعةالتجريبيةيفالتطبيقالبَـْعدييفمهارةالتعلموهي)االحتفاظابحلقائق
املعلومات-يلتحلال-الرتتيب-التصنيف- لدىذويصعوابتالتعلم(االستذكار-معاجلة

 .حلاجملموعةالتجريبيةلصا
عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتاجملموعتنيالضابطةوالتجريبية -

 .يفالتطبيقالبَـْعدييفمهارةالرتكيبكإحدىمهاراتالتعلملذويصعوابتالتعلم
إحعدموجودفروق - بنيمتوسطاتدرجاتالتطبيقنيالبَـْعديوالتتبعيذاتداللة صائية

 .يفاملتغرياتموضعالدراسةلدىصعوابتالتعلمللمجموعةالتجريبيةبنياجلنسني
 :بعنوان.Rodrguez، Isela S (2013)دراسة .8

اللغةاالجنليزيةاحلواريةعلىمهاراتتعلم"أتثرياتاستخداماملعلمنياملدربنيألسلوبالقراءة
(1)رساإلسبانيةيفمرحلةرايضاألطفال"يفاملدا

اكتشافكيفأنالقراءةاحلواريةرمباتكونتقنيةفعالةلتدريسمهارات:هتدفالدراسةإىل
.القراءة

.متاالعتماديفهذهالدراسةعلىاملنهجالتجرييب
 متوسط كان اذا يستكشف للدراسة التجرييب التحليل والكلماتان الفهم قطع عالمات

يتكانمدرسيهامدربنيعلىاالستفادةمنايضاألطفالابملدارساإلسبانيةالملتعلمياالجنليزيةيفر
القراءةاحلواريةأعلىمتوسطعالماتنفسنوعاملدارسلكنمدرسيهاغريمدربنيعلىاالستفادة

.مناسرتاتيجياتالقراءةاحلوارية
                                      

(1) Rodrguez، Isela S، The effects trained integration of dialogic reading discourse on 

Hispanic English Language Learners Literacy skills in kindergarten، p 122. 
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منأدووقدمتاستخدام كاناالختالفبني:اتالبحثمنهاجمموعة اذا ما لتقييم اختبار
املست اجملموعاتاملتغريات يف نفسه هو الفهم،قلة الطالب درجات ملتوسط حتليل عمل مت كما

.واملفرداتيفاجملموعةالتجريبيةواجملموعةاملقارنة
:وأوضحتأبرزالنتائج

بالذينتدرببيفقطعالقراءةواملفرداتللطالزايدةمهمةيفمتوسطعالماتالطال -
وعندمقارنةاجملموعتنيكشفتالنتائجاختالفاحصائي،ريةمدرسيهمعلىاسرتاتيجيةالقراءةاحلوا

كمابينتنتائجالدراسةأناملعرفةابملفرداتوقطعالفهميفهذهاملدارستتأثراجيابيابتضمني،هام
ونواجتهاتظهراحلاجةللمدرسنييفانيقدموااملساعدةلطالب،راءةالقصةاملدرسنيللحوارأثناءق

يزيةوهميطورونمعرفتهمابملفرداتومهاراتقطعالقراءة.اللغةاالجنل


 التعقيب العام على الدراسات السابقة:
قادرقخمتارحممودعبدالاتفقتالدراسةاحلاليةمنانحيةاهلدفواملنهجمعدراسةعبدالراز

لنب(2007) أبو )،ودراسة 2008وسنجي زعلوك حممد عبدالوهاب رانيا ودراسة )(2011)
.(2009دراسةنبيلةطاهرالتونسي)و

(2007)واتفقتمنانحيةاملنهجوطريقةاختيارالعينةمعدراسةحممدحممودحممدعطا
.(2010واختلفتيفقوامالعينةمعدراسةداليازكراي)

م واتفقت انحية ن دراسة مع )اهلدف حممد بديوي علي دراسةو(2007عبدالرمحن
(2013)Rodrguez، Isela S.

 حلبوص عبداللطيف دراية مع دراسة مع اهلدف انحية من ،ودراسة(2012)واختلفت
ودراسةامحد،(2010ودراسةوالءصاحل)،(2010ودراسةدالياعباس)،(2010)أمحدأبواخلري

ابتسامفارس)،(2007حسني) فاطمةعفيفي)،(2006ودراسة ودراسةمها،(2012ودراسة
(2012املغريب)

(2007وتتفقالدراسةاحلاليةمنانحيةاملنهجمعدراسةعبدالرمحنعليبديويحممد)
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 ،Sonmez، Doga (2010)دراسة أمحد عبداجمليد فتحي حممود ايمسني ،(2012)ودراسة
(2012)عةعلياملغريبودراسةمهاخمتارمج

ودراسة(2012وختتلفالدراسةاحلاليةمنانحيةاملنهجمعدراسةعبداللطيفحلبوص)
(2009(ونبيلةطاهرالتونسي)2008(ومعدراسةاميانانصركمالبدر)2009نبيلةالتونسي)

Costes-Onishi، Pamela (2012)ودراسة
Katherine L (2001)ودراسة(2012)محدعفيفيحجاجودراسةريهامأ

( أمحد سيد حممد صالح دينا ابراهيم،(2012ودراسة حممد السيد جيهان ودراسة
(2011) جمتمع انحية من احلالية الدراسة أطفال)وتتفق حممود(رايض حممد دراسة مع البحث

حممدعامرودراسةآمالأمحد،(2012)ودراسةبثينةحممدحسنصاحلأمحد(2007حممدعطا)
(2011 ،) ابراهيم حممد السيد جيهان عبداجمليد،(2011)ودراسة فتحي حممود ايمسني ودراسة

ودراسةفاطمةصبحيعفيفيالسيد،(2012)ودراسةمهاخمتارمجعةعلياملغريب،(2012)أمحد
(2012)، حجاج عفيفي أمحد ريهام أمحد،(2012)ودراسة سيد حممد صالح دينا ودراسة
ودراسةآمال،(2012)ومنانحيةاألدواتتتفقمعدراسةريهامأمحدعفيفيحجاج،(2012)

بعنوان) )،(2011أمحدحممدعامر اميانانصركمال،Sonmez، Doga(2010ودراسة ودراسة
.(2007)حممودحممدعطاودراسةحممد،(2008بدر)

منخاللتفعيلنظريةالذكاءاتويتضحمنخاللعرضالدراساتاملتعلقةبتدريساللغة
:املتعددةمايلي

راصدةمظاهرهيفتدينالقدرة،ركزتبعضالدراساتعلىالضعفاللغويلدىالتالميذ
املقروء فهم والكتابة،على اإلمالء عند اهلجائي الوعي الذكاءوتك،وعدم نظرية إىل االشارة ررت

العالج اسرتاتيجيات كأحد در،املتعدد يف كما رانيا أبولنباسة ودراسة طاهر نبيلة ودراسة زعلوك
.وسنجي

اقرتحتمعظمالدراساتحلوالذاتجوانبمتعددةجتمعبنياسرتاتيجياتتدريس كما
وكذلكأوصتبتجديديف،اللغةالكاملةجديدةملساعدةالتالميذعلىحتقيقاألهدافاحملددةلبناء

دراسةاميانانصر.ودراسةعبدالرزاقحممودوسائلتقييمالطلبةواملعلمنيكمايف
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متنوعة تدريس ومراحل خمتلفة بيئات يف الدراسات أجريت جناح،كما الدراسات وأثبتت
 .املتعددةيفتنميةاجلانباللغويومنهادراسةرانيازعلوكودراسةنبيلةالتونسينظريةالذكاءات

ةاللغويةوطالقةيفمهارةالتحدثوحتسنونتائجمجيعالدراساتأسفرتعنزايدةيفالثرو
لدىالتالميذواضح والفهم يفدراسة،يفمهاراتالقراءة كما والكتابة وتطوريفمهاراتاهلجاء
.ايسالوسيمونزدوجارودجر

تتناسبمعالفروقالفرديةيفذكاءاتالتالميذ وكذلكتبنيأننظريةالذكاءاتاملتعددة
خيال،املختلفة ذيمتتوجيههإىلالنظريةمنحيثكوهناغريعمليةوالتالئممجيعفالنقدالوهذا
وت،البيئات األجناس مجيع تناسب وأهنا جناحها النظرية أثبتت بنيكما الفردية الفروق عامل الئم

.األطفالممايؤديإىلتنميةالتحصيلوبقاءأثرالتعلم
 :من الدراسات السابقة االستفادةأوجه 

منستفامتاال دة التونسي)دراسة طاهر أبولنبوسنجي)(2009نبيلة (2008ودراسة
يف(2011)رانياعبدالوهابحممدزعلوكودراسة(2012)عبداللطيفسعدساملحلبوصودراسة

 Sonmez، Doga ودراسة(2012دراسةفاطمةصبحيعفيفيالسيد)ومن،تدعيماإلطارالنظري

ومتاالستفادةمن،حتديداملنهجاملناسب(يف2007يحممد)محنعليبديودراسةعبدالرو،(2010)
.يفطريقةاختيارعينةالبحث(2007)دراسةحممدحممودحممدعطا

ومندراسةوالءحلمي(2012)دراسةريهامأمحدعفيفيحجاجوكذلكمتاالستفادةمن
 Sonmez، Doga(2010ودراسة)،(2011(ودراسةآمالأمحدحممدعامر)2010السيدصاحل)

آمالودراسة،(2012)مهاخمتارمجعةعلياملغريباسةومندر،يفحتديدأدواتالبحثاملناسبة
 .يفتفسرينتائجالبحث(2011أمحدحممدعامر)

 :واحدة أو أكثر من الدراسات السابقة يف تتفق الدراسة احلالية مع دراسةكما 
 .يفمرحلةرايضاألطفالاالهتمامبتدريساللغة .1
التجرييباعتمدتأغلبالدراساتعلىاملنهج .2 ممايشريإىلمالئمةهذا،التجرييبوشبه
 .احلايلبحثاملنهجلل
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 .استخداماملنهجالتجرييبيفتنميةالذكاءاللغويلألطفاليفمرحلةالروضة .3
 .ألطفالمالئمةالفرتةالزمنيةاليتاختارهتاالباحثةيفتطبيقهاعلىا .4
واستخداماسرتاتيجيات،التدريسأمهيةاستخداماسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةيف .5

 .متنوعةلكلذكاء
 .التمكنمنأدواتالدراسةاملستخدمة .6
 .فاعليةتطويرالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاللغةلدىاألطفال .7
.االهتمامابملرحلةالعمريةاليتمتاختيارهامنقبلالباحثة .8


ابستخداماملنهجالتجرييبلتضيفإىلالدراساتالسابقةالتوجهاحلايلىالبحثومنهناأت

وتطبيقاتنظريةالذكاءات،امليداينالختبارفاعليةنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتدريسمهاراتاللغة
وتطويرهيفضوءما،امليةراصدةنتائجهذاالتوجهألجلمقارنتهابلتجاربالع،الرتبويةيفالبيئةالعربية
يستجدمنمعطيات.

الذكاءات ملختلف متنوعة تقومي أساليب لتطوير السعي يف،وكذلك سيتضح ما وهذا
.احلايلبحثاجراءاتال

 :أهم ما مييز البحث احلايل عن الدراسات السابقة
مجيع- ختاطب اليت األنشطة من مبجموعة الدراسات من غريه عن احلايل البحث تفرد

 املتعددة الذكاءات نظرية إىلعمل،(ذكاءات8)ذكاءات املتنوعةابإلضافة مناألنشطة جمموعة
 .وتنميةاملهاراتاللغويةيفالتعليماهلدفمنهانيلاهتمامالطفلوالبعدعنالشكلالتقليدي

 (كتابة،قراءة،حتدث،اصغاء)لىتنميةمجيعاملهاراتاللغويةاجلمعع-
 .الطفللتعلمالقراءةلقياساستعداداستخداممقياس-

متكنت الباحثة من حتديد  ،وبناء على ما مت االستفادة منه من خالل عرض الدراسات السابقة
 .من حتديد ألدوات الدراسة وكيفية تصميمها ومنهجها ونوعهااجراءات الدراسة املنهجية 
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 منهجية البحث :الفصل الثالث

 
 :اجراءات البحث

 منهج البحث  ❖

  حدود البحث  ❖

 عينة البحث  ❖

 شروط اختيار العينة  ❖

 جمتمع البحث  ❖

 فروض البحث   ❖

 (ثبوهتا وصدقها -حمتوايهتا )أدوات البحث  ❖

 الدراسة االستطالعية  ❖

 خطوات اجراء البحث ❖
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 :متهيد
يتضمنهذاالفصلعرضالإلجراءاتاملتبعةيفبناءالربانمجاملقرتحالقائمعلىنظريةالذكاءات

الباحثةبرانجماتدريسياقائماعلىتفعيلنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتعليماللغةحيثأعدتاملتعددة
.ألطفالمرحلةالروضة

ومايرتبطبهمناقرتاحاتالسرتاتيجياتالتدريس،بحثايلياالجراءاتاملنهجيةللوفيم
.ناسبةلتقومياملوأساليبا،الرتبويةاملعينةواألنشطةوالوسائلوالتقنية،املالئمة
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 :اعتمد البحث على :: منهج البحثأوال
ولدراسةفاعليةالربانمجاملقرتحيف،لتحديدأثرالربانمجالتدرييباملنهجالتجرييبذواجملموعةالواحدة

وقداستخدمت،تنميةاملهاراتاللغويةلألطفاليفمرحلةالروضةعنطريقنظريةالذكاءاتاملتعددة
ا جملموعالباحثة التجرييب التصميملتصميم هذا لكون وذلك بعدي، وقياس قبلي بقياس واحدة ة

 .أنسبتصاميماملنهجالتجرييبللربانمجاملقرتح
 حدود البحث: :اثنيا

:تقتصرحدودالبحثاحلاليةعلىاحلدودالتالية
مرحلةالروضدتتمثلاحلدوداملوضوعيةيفضعفاملهاراتاللغويةلطفل:احلدوداملوضوعية .1

 وعالقتهبنظريةال<كاءاتاملتعددة.
(5-4ترتواحأعمارهممابني)اليتطفالمرحلةالروضةالثانيةاألعينةمن:احلدودالبشرية .2
يفمدارسالظهراناألهلية.(طفل33ذكورمنعينةقوامها)/اانث،سنوات

نطقةةيفمدينةالدوحةيفامليفمدارسالظهراناألهليبحثالاطبقهذ:احلدوداملكانية .3
.الشرقيةمناململكةالعربيةالسعودية

 2017-2016:احلدودالزمنية .4
 :فروض البحث :اثلثا

ببندتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفاللصاحلالتطبيقالبعدي .1
 املفرداتاللغويةاللغوي.

ببندبعديسطاتنتائجاألطفاللصاحلالتطبيقالتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتو .2
 التمييزالسمعي.

ببندللصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفا .3
 التمييزالبصري.

ببندتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفاللصاحلالتطبيقالبعدي .4
 صور.التعبريوتفسريال
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ببندتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفاللصاحلالتطبيقالبعدي .5
 املعلوماتوادراكالعالقات.

ببندتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفاللصاحلالتطبيقالبعدي .6
 االنتباهوالتذكر.

ببندئجاألطفاللصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتا .7
 التناسقالبصري.

قبلمالطفلالقراءةتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفالمبقياس .8
 قبلياوبعداي.املدرسة

ومتوسطاتالذكوراألطفالدرجاتمتوسطاتبنيإحصائيةداللةذاتفروقتوجد .9
 .املختلفةوأبعادهاملدرسةقبلمالطفلةالقراءمقياسعلىاإلانثدرجات

 :عينة البحث :رابعا
(طفالً)اانث/ذكور(.33)قامتالباحثةابختيارعينةحجمها

 :طريقة وشروط اختيار العينة :خامسا
.متاختيارهمبشكلعينةقصدية

 :شروط اختيار العينة
 سنوات5-4أنيقععمراألطفالمابني .1
 العقليةمنالعيوباجلسديةوأنيكوناألطفالخاليني .2
 أنتتضمنالعينةجمموعةمنالذكورواالانث .3
االجتماعي-املستوىالعقلي-التشابهبنياألطفالمنحيثاللغة .4
 :جمتمع البحث :خامسا

املنطقةالشرقيةمنتكونجمتمعالبحثمنأطفالالروضةالثانيةيفمدارسالظهراناألهليةيف
2017-2016وذلكخاللالعامالدراسي،طفل101والبالغعددهمالسعوديةاململكةالعربية
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 :أدوات البحث :سادسا
األدواتالتالية:بحثوقدتناولال

 (بطاقةمالحظةاملهاراتاللغويةالواجبتنميتها.)اعدادالباحثة .1
 (اعدادالباحثة)اختبارمتييزاحلروف .2
 ()إعدادالباحثة.لمالقراءةمقياساستعدادطفلماقبلاملدرسةلتع .3

 
  كالتايل:  بحثوفيما يلي عرٌض لكل أداة من أدوات ال

 (اعدادالباحثة).بطاقة مالحظة املهارات اللغوية الواجب تنميتها :أوال
منهامتابعةتطوراألطفاليفاهلدف،يومياطوالفرتةالبحثصممتالباحثةبطاقةمالحظةتطبق

 )1(.املهاراتاللغوية
 :املهارات اليت مت مالحظتها

الوعيالصويتومتييزالكلماتوالطالقة .1
التمييزالبصري .2
التمييزالسمعي .3
االستيعابالسمعي .4
تعبريشفويومفردات .5
 التناسقالبصرياليدوي .6
االنتباهوالتذكر .7
املعلوماتوادراكالعالقات .8

                                      
(2ملحق)املالحقانظر(1)
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 مفهومالنصواسرتاتيجياتالقراءةوالفهمواملراقبةالذاتية .9
ييزاحلرفمت .10

 :مصادر احلصول على بنود بطاقة املالحظة
اختارتالباحثةبنودبطاقةاملالحظةبناءعلـىاألهـداف(2)،(1)بعداالطالععلىاألدبياتالرتبوية

واملشــتقةمــنأهــداف،العربيــةاملتسلســلةمبــايتفــقمــعمنــواألطفــاليفهــذهاملرحلــةالعامــةلفنــوناللغــة
املختصــنيوالــيتهتــدفإىلحتقيــقالكفــاءةالاملتفــقعليهــامــنجانــبالرتبــوينيوبــرامجرايضاألطفــ

(الكتابة-القراءة-االستماع-التحدث)اللغويةلطفلالروضةبكافةأشكاهلا
 :بطاقة املالحظة أراء احملكمني يف

 .اضافةجنسالطفل:يفالبياانتاألولية .1
 .اضافةعمودجماالتالتقومي .2
 .الوصفيةللمالحظاتاضافةعمود .3
 .حبيثتكونمستوايتالتقييممتدرجة(متكنإىلحدما)اضافةمستوى .4
 .أنتبدأمجيعالسلوكياتاملالحظةبفعلمضارع .5

 صدق بطاقة املالحظة: 
مرتبطاقةاملالحظةمبرحلتنيحلسابصدقها:

رداتوكيفيةحسابالصدقالظاهريويقصدبهاملظهرالعامللبطاقةمنحيثنوعاملف-1
ماتتمتعبهمنموضوعية.صياغتهاومدىوضوحها،وتعليماتالبطاقةومدىدقتهاودرجة

ولتحقيقذلكمتعرضالبطاقةعلىجمموعةمناحملكمنياملتخصصنييفأصولالرتبيةوعلم
ا ملفردات،لنفسورايضاألطفالاالجتماعوعلم اإلجرائية الصياغة البطاقةهبدفالتأكدمنسالمة

املرتبطةمبالحظةاملهاراتاللغويةلدىطفلالروضة.ومتووضوحهاوإمكانيةمالحظةاملهاراتالعملية
                                      

53-50ص،3ط،برامج وأنشطة رايض األطفالواخلرييبومنصور،أمني(1)
2ط(املستوى الرابع -املستوى األول )معايري فنون اللغة العربية طه،(2)
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احملكمني.إجراءالتعديالتاملقرتحةمنتعديلصياغةبعضالعباراتبعدعرضالبطاقةعلى
بداللة -1 وقياسجانباملهارة علىمالحظة للنظام اإلجرائية عباراتهالتحققمنالقدرة

اإلجرائية.كماعرفهاكوبرلصدققوائماملالحظة.
مت لذا االستطالعية العينة على امليداين التطبيق عند مواقف عدة يف بتطبيقها ذلك ومت

الختبارالتحصيلييفالتجربةاالستطالعيةأطفال(حصلواعلىدرجاتمرتفعةيفا5تطبيقهاعلى)
ابلنشاطواملثاب هلم أداءوكانمشهود علىقياسمظاهر البطاقة أثبتتنتائجالتطبيققدرة وقد رة،

األداءاملهارات ملظاهر أداةصادقةيفقياسها وبذلكاعتربتالبطاقة البطاقة. اليتاشتملتعليها
للمهاراتاملرادقياسها.

 ة املالحظة: ثبات بطاق
:متحسابمعاملثباتالبطاقةمنخالل

 ني: أسلوب اتفاق املالحظ.1
(أطفــالحبيــث10طلبــتالباحثــةمــناثنــنيمــناملالحظــنيتطبيــقبطاقــةاملالحظــةعلــى) -

كانتاملالحظةتـتمابشـرتاكهممعـاًللطالـبالواحـديفجلسـةواحـدةوكانـتاملالحظـةتبـدأيفوقـت
بدايةاجللسةوتنتهيابنتهاءكلطالبعلىحده.واحدهو
(%93.4أكــربنســبةاتفــاقبــنياملالحظــني=)ومتحســابمعامــلثبــاتالبطاقــةوكانــت -

(واليتميكناعتبارهانسبة%90.5(وكانمتوسطنسباالتفاقهو)%87.6وأقلنسبةاتفاق=)
مطمئنةعلىمدىثباتبطاقةاملالحظة.

 تباط بني تقدير املالحظني:إجياد معامل االر .2
الطال املالحظنيألداء االستطالعيةمتحسابمعاملاالرتباطبنيتقدير التجربة بعينة

( للمالحظ10السابقة طالب )( االرتباط معامل وبلغ والثاين، أن0.85األول إىل يشري وهذا )
بطاقةاملالحظةهلادرجةمناسبةمنالثبات.
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ئية لبطاقة املالحظةالصورة األولية والنها
وكانتحتتويعلىعم املالحظة لبطاقة أولية السلوكياتصممتالباحثةصورة خانة ودين:

ملستوىاأل وخانة ، قياسها منالسادةاملراد علىجمموعة ومتعرضها ،  يتمكن( مل متكن، ( داء
احملكمني،وبعدمالحظاهتممتعملتعديالتعلىبطاقةاملالحظةفتماضافةجنسالطفليفالبياانت

اضافةمستوى)متكنإىلحدما(حبيثتكون،ومتاضافةعمودجماالتالتقومياألولية،وكذلكمت
 .ضافةعمودللمالحظاتالوصفية،وكذلكمتإيممتدرجةمستوايتالتقي

(2)انظرملحقرقم


  .اختبار متييز احلروف :اثنيا
،املرتبةبشكلغريتسلسليحرف(28)وهوعبارةعنجمموعةبطاقاتللحروفاهلجائية

قياساهلدف منه،والثانيةبعدتطبيقالربانمجللباحثة،ربانمجىلقبلالبدءبتطبيقالومتتطبيقةمرتنياألو
واعطاءكلمةحتوياحلرفسواءيفبدايةأو،وأصواهتااهلجائيةمدىقدرةالطالبعلىمتييزاحلروف

(3ةبهيفامللحقرقم)،ومتشرحطريقةاالختباروالتعليماتاخلاصالكلمةوسطأوهناية
 احلروف : متييز مصادر احلصول على اختبار

مبدارسالظهراناألهليةابململكةالعربيةبرانمجاللغةاملتوازناخلاصمتاحلصولعلىاالختبارمنمصادر
.السعودية

 :أراء احملكمني
يتمفيهاتوضيحاهلدفمناالختباروتعليماتلكيفية،ارفاقورقةمعاالختبارللمعلمني .1
 .االختبارأداءهذا
 .يفضلأنتكوناحلروفعلىبطاقاتليقرأهاالطفلبسهولةووضوح .2

 :الصدق والثبات
خطواتتقننياالختبار:-
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  :أوالا: صدق االختبار
واالختبـــارالصـــادقيقـــيسمـــاوضـــعيقصــدبصـــدقاالختبـــارصـــحتهيفقيـــاسمـــايـــدعىانــهيقيســـه،

نطقـي،دعلـيثـالثطـرقخمتلفـةوهـي:الصـدقامل.للتحققمـنصـدقاالختبـارمتاالعتمـا(1)لقياسه
الصدقالظاهريأوصدقاحملكمني،صدقاملقارنةالطرفية.

 الصدق املنطقي )صدق احملتوى(: -أ
كونـــةلـــهعلـــيالدراســـاتالســـابقةالـــيتبنـــاءهـــذااالختبـــارواختيـــارالعبـــاراتاملاعتمـــدتالباحثـــةيف

هلــا،وكــذلكاشــتقتبعــضعبــاراتاالختبــارمــنبعــضاختــذتمــناالســتعدادلــتعلمالقــراءةموضــوعا
الســــابقة،ســــواءبشــــكلمباشــــرأوغــــريمباشــــر،واســــتكملتابقــــياالختبــــاراتاخلاصــــةابلدراســــات

دالقــراءةعنــدالطفــل،ويشــريهــذاعبــاراتاالختبــارمــنالدراســاتالــيتتناولــتأحــدجوانــبأوأبعــا
تبـــاربقـــدرمقبـــولومعقـــولمـــنالصـــدقاملنطقـــيوأناالعتمـــادعلـــياملصـــادرالســـابقةإيلمتتـــعاالخ

االختبارصاحلللتطبيق.
 الصدق الظاهري أو صدق احملكمني: -ب

املتخصصــنييفأصــولالرتبيــةوعلــماالجتمــاعوعلــمالــنفس(2)متعــرضاالختبــارعلــيجمموعــةمــناحملكمــني
ذلكاهلـدفمـنإلجرائـيلـه،وكـضـوءالتعريـفاوذلكبغرضدراسةمفرداتكلجمـاليف،ورايضاألطفال

االختبـــار،وقـــدأقـــراحملكمـــونصــــالحيةاالختبـــاربشـــكلعـــامبعـــدإجــــراءبعـــضالتعـــديالتالـــيتاقرتحهــــا
٪فــأكثر،ومتحــذف90لــىاملفــرداتالــيتجــاءتنســبةاتفــاقاحملكمــنيعليهــااحملكمــون،وقــدمتاإلبقــاءع

أبداهااحملكمون.بعضالعباراتوتعديلبعضهايفضوءاملالحظاتاليت
 الصدق التمييزي )املقارنة الطرفية(:  -د

تعتمـــدهـــذهالطريقـــةيفحســـابصـــدقاالختبـــارعلـــيمقارنـــةمتوســـطدرجـــاتاحلـــاالتاملرتفعـــةيف
ك)األرابعاألعلـى(مبتوسـطدرجـاتاحلـاالتاملنخفضـةيفنفـساحملـك)األرابعاألدىن(ابلنسـبةاحمل

                                      
.43،ص1975،الرايض،مطبعةجامعةالرايض،اإلحصاء النفسي والرتبوييدحممدخريي:(الس1)
(.1السادةاحملكمنيألدواتالدراسة)ملحقرقم(أمساء2)



79

،ولـذا(1)ادحسابصدقه،مثحسابداللةالفـروقبـنيهـذيناملتوسـطنيلتوزيعدرجاتاالختباراملر
التقنني.فقدمتحساباملتوسطواالحنرافاملعياريللدرجاتاخلاماخلاصةبعينة

وفيمــايلــيجــدوللبيــاننتــائجهــذهاملقارنــةابلنســبةللدرجــةالكليــةعلــياختبــارمتييــزاحلــروفلطفــل
.مرحلةرايضاألطفال

(1قم)جدولر
داللةالفروقبنيمتوسطدرجاتاألرابعاألعلىواألدىن
علياختبارمتييزاحلروفلطفلمرحلةرايضاألطفال

 درجة  ع م ن المجموعة
 مستوى  ت الحرية

 الداللة
 9.21 112.32 15 األرباع األعلى

  دالة عند 9.32 48
 7.15 101.51 15 األرباع األدنى 0.001

وجــــودفــــروقذاتداللــــةإحصــــائيةبــــنيمتوســــطاتدرجــــاتدولالســــابقإىلتشــــريبيــــاانتاجلــــ
مرحلةرايضاألطفـالومتوسـطاتدرجـاتاألطفالمرتفعياملستوىعلىاختبارمتييزاحلروفلطفل

فقـدبلغـتقيمـة،األطفالمنخفضياملستوىعلىاختبارمتييزاحلـروفلطفـلمرحلـةرايضاألطفـال
رجاتعلــياختبـارمتييــزاحلــروفجــاتاألرابعاألعلــىواألدىنلتوزيـعالــد)ت(للفـرقبــنيمتوسـطدر

وهىقيمةدالـةإحصـائياعنـدمسـتوى9.32لطفلمرحلةرايضاألطفاللدىاألطفالعينةالدراسة
وذلـكلصــاحلاألرابعاألعلـى،وهــومـايشــريإيلقــدرةاالختبـارعلــيالتمييـزبــنيأداءاألفــراد0.001

يهواملنخفضنيعليه،وتعدقدرةاالختبارعليالتمييزبـنيهـؤالءاألطفـالدليـلآخـرعلـياملرتفعنيعل
وضعلقياسه.صدقاالختباروقدرتهعليقياسما

 اثنياا: ثبات االختبار:
يقصـدبثبــاتاالختبــارعـادةأنتكــونعلــيدرجــةعاليـةمــنالدقــةواإلتقــانواالتسـاقفيمــاتــزودانبــه

،واالختبارالنفسيالثابـتهـوالـذييعطـينفـسالنتـائج)تقريبـا((2)املفحوصمنبياانتعنسلوك
                                      

.560،ص1987،القاهرة:دارالفكرالعريب،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري(فؤادالبهيالسيد:1)
.770،د.ط،صالتقومي النفسي(1973عثمان)(فؤادأبوحطب،سيد2)
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.(1)إذاطبقعلينفساألشخاصيففرصتنيخمتلفتني
وقدمتحسابمعاملثباتاختبـارمتييـزاحلـروفلطفـلمرحلـةرايضاألطفـالعلـيعينـةقوامهـا

املقاييس.حلسابثبات(مفردة،وذلكبعدةطرقخمتلفة،ومنالطرقاليتتستخدم33)
طريقةإعادةالتطبيق-
طريقةالتجزئةالنصفيةجلتمان-
براون-معاملارتباطسبريمان-

 طريقة إعادة التطبيق  -أ
مثأعيـدتطبيقـهمـرةأخـرىعلـىمفـردةمـناألطفـال33علـىعينـةمكونـةمـنختبارمتتطبيقاال

بـــنيالثبــاتحبســابمعامـــلةالباحثــتبيع،مثقامـــســاأأربعــةاجملموعــةنفســهابعـــدفاصــلزمــىنقـــدره
،وقـــــدأشـــــارتمعـــــامالتاالرتبـــــاطإيلاالتفـــــاقبـــــنيالتطبيقـــــنياألولوالثـــــاينيفالطـــــالبدرجـــــات

،وهــي0.898الثــاينبنســبةبلغــتاإلجــاابتعلــيكــلبعــدمــنأبعــاداالختبــاربــنيالتطبيــقاألولو
ةمنأدواتالدراسة.نسبةتوحيابلثقةيفصالحيةاالختباركأدا

 (: S.Hطريقة التجزئة النصفية ) -ب
كمــاقامــتالباحثــةحبســابمعامــلثبــاتكــلبنــدمــنبنــوداالختبــار،وحســابمعامــلارتبــاط

الكليـةالختبـارمتييـزاحلـروفلطفـلالبنودمعبعضهاوكذلكحسابمعاملارتباطالبنودمعالدرجة
زئةالنصفيةجلتمانومعاملسبريمانوبراون.مرحلةرايضاألطفالوفقالطريقةالتج

(2جدولرقم)
معاملثباتاختبارمتييزاحلروف

 .براون(وسبريمان-لطفلمرحلةرايضاألطفالوبنودهوفقا)التجزئةالنصفيةجلتمان
معامل ارتباط التجزئة  البعـد م

 النصفية لجتمان 
معامل ارتباط 

 براون  -سبيرمان 

                                      
.41،د.ط،صياإلحصاء النفسي والرتبو (1975)(السيدحممدخريي1)
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 0.93-0.71 0.92-0.62 بنود االختبار 
 0.89 0.87 معامل ارتباط البنود مع بعضها  ***
 0.92 0.91 ارتباط البنود مع الدرجة الكلية  ***

يتضــحمـــناجلـــدولالســـابقأنبنــوداختبـــارمتييـــزاحلـــروفلطفــلمرحلـــةرايضاألطفـــالحققـــت
ثبـاتالبنـودوفقـاملعامـلمعامالتثباتعليدرجةمعقولةومقبولةعلميـاً،حيـثتراوحـتمعـامالت

اط،بينمـاتــراوحمعامـلثبــاتالبنـودوفقــاملعامـلارتبــ0.92-0.62التجزئـةالنصـفيةجلتمــانمـابــني
.0.93-0.71براونمابني-سبريمان

وفقــاملعامــلارتبــاطالتجزئـــة0.87وفيمــايتعلــقمبعــامالتارتبــاطالبنـــودمــعبعضــهافقــدكانـــت
وهيمعـامالتثبـاتعاليـةوتـدل،0.89براون-ماكانتوفقاملعاملسبريمانالنصفيةجلتمان،بين

عليثباتالبنود.
البنودمـعالدرجـةالكليـةالختبـارمتييـزاحلـروفلطفـلمرحلـةرايضوفيمايتعلقمبعامالتارتباط

قـاًملعامـلوف0.92وفقاملعامالتارتباطالتجزئةالنصفيةجلتمـان،وبلغـت0.91األطفالفقدكانت
براونوهيمعامالتثباتعاليةوتشريإيلثباتاالختباروصالحيتهلالستخدام.-سبريمان

 :ئية لالختبارالصورة األولية والنها
 األولية متييزاحلروفاملطبقمبدارسالظهراناألهليةقامتالباحثةيفالصورة إىلاختبار ابالستناد
وفاهلجائيةمنخاللجدولحيتويعلىىالتمييزبنياحلرقياسقدرةالطفلعلوالذييهدفاىل

وبعدحتكيماالختبار،بكلمةتتضمننفساحلرفيطابقهصوتاحلرفوالطفل،ومييزحرف28
قامتالباحثةابلتعديلعلىاالختبار، احملكمني، حيثمتاستبدالمنقبلجمموعةمنالسادة

تعليماتللمعلمحتتويةوضافإمتوللحروف،اجلدولببطاقات ،وكيفيةاهلدفمناالختباررقة
 وتصحيحاجاابتهذااالختبار.وتعليماتلكيفيةأداءاعداده،

(3ملحق)انظراملالحق
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1) مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة :اثلثا
( 

التقييميفبدا،القراءةيفمرحلةالروضةوهوأداةلقياساستعدادالطفللتعلم يةوجُترىاملعلمةهذا
مستوىالط هبدفمعرفة يتمفلالعام العام ويفهناية األويلمنأجلالعملمعهحسباحتياجه

الروضةأنيتقنمهاراتطفلحيثيتوقعمن،تطبيقاملقياسمرةأخرىللحكمعلىتقدمالطفل
 .ايةالعاماالستعداداملناسبةلهيفهن

 :ياساهلدف من املق
يهدفإىلقياساملهاراتالالزمةلالستعدادلتعلمالقراءة.

 :مكوانت املقياس
يتكوناملقياسمنسبعاختباراتفرعيةتقيسيفجمملهامهاراتاالستعدادللقراءة.

:وهيكاآليت
 اختباراملفرداتاللغوية .1
 اختبارالتمييزالبصري .2
 التمييزالسمعياختبار .3
 الصوراختبارالتعبريوتفسري .4
 اختباراملعلوماتوادراكالعالقات .5
 اختباراالنتباهوالتذكر .6
اختبارالتناسقالبصرياليدوي .7

 :مصادر احلصول على بنود املقياس
(2)(مهاراتالقراءةوالكتابةلطفلالروضة)كتابمنمتتوثيقبنوداملقياس

                                      
 (4ملحق)انظراملالحق(1)

267،ص1،طمهارات القراءة والكتابة لطفل الروضةم(،2013أمني،اميانزكي)(2)
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 :مقياس مهارات االستعداد لتعلم القراءة احملكمني حولملحوظات 
أواًل:مالحظاتعامة:

مستوىالصعوبة،فيتمالبدءابألسهل.ومنضرورةمراعاةالرتتيبيفاالختباراتمنحيث •
ذلكأنيكوننشاطالتمريرعلىالنقاطقبلنشاطاملتاهة.

األولقبلالربانمجوالتطبيقالثاينبعدالربانمجمراعاةوجودفرتةزمنيةكافيةبنيالتطبيق •
التطبيقبعدالربانمج.علىاألقل؛حىتاليكونهناكأثرودورلعاملاخلربةيفنتائجحوايلشهر

(Traditional Arabic)أقرتحتغيرياخلطاحلايلخبطالنسخ •

اثنياً:امللحوظاتاخلاصةببعضاألنشطة:
نشاطإدراكاألضداد:-
كلمةمطفئبـحيثتصبحمطفأصحيحت •
دالًمنكوهناعمودية.يفضلوضعالصوربشكلأفقيب •
أقرتحوضعصورةاملاءالبارد)الثلج(داخلفنجان،مثلصورةاملاءالساخن. •

متييزالتشابهواالختالف:نشاط-
الالصغاريفأقرتحأنُيصاغالسؤالابلشكلاآليت؛جتنباًالستخدامالضمائراملتصلةلألطف •

العمر:توجدصورةمنالصورالثالثةتشب (علىxهالصورةيفاملربعاألول،ضععالمة)مثلهذا
الصورةاملشاهبة.

نشاطاملعلومات/االختبارالرابع:-
احليوانالذيأنخذمنهاحلليب:هناكصورةبقرةوصورةخروفوكالمهاأنخذمنهاحلليب؛ •

الصورتني.لذاأقرتحوضعأحد
الصحراءغري • اجلمل،صورة بئر،؛واضحةتدريباملكانالذييعيشفيه ألنفيهاصورة

وهذاقداليكونموجوداًيفالصحراءوفقاًملفهومناعنبيئةالصحراء.
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االختبارالسادس:نشاطالتذكرالسمعي:-
 تذكرحروفومجل:أقرتحوضعاحلركاتعلىالكلمات. •


 :قياسخطوات تقنني امل

  :أوالا: صدق املقياس 
ادقيقـــيسمـــاوضـــعمـــايـــدعىانــهيقيســـه،واالختبـــارالصـــيقصــدبصـــدقاالختبـــارصـــحتهيفقيـــاس

)1(لقياسه.
للتحقـــقمـــنصـــدقاملقيـــاسمتاالعتمـــادعلـــىأربـــعطـــرقخمتلفـــةوهـــي:الصـــدقاملنطقـــي،الصـــدق

الظاهريأوصدقاحملكمني،صدقاالتساقالداخلي،صدقاملقارنةالطرفية.
الصدقاملنطقي)صدقاحملتوى(:-أ

اســاتالســابقةالــيتواختيــارالعبــاراتاملكونــةألبعــادهعلــىالدربنــاءهــذااملقيــاساعتمــدتالباحثــةيف
اختـــذتمـــناالســـتعدادلـــتعلمالقـــراءةموضـــوعاهلـــا،وكـــذلكاشـــتقتبعـــضعبـــاراتاملقيـــاسمـــنبعـــض
املقــاييساخلاصــةابلدراســاتالســابقة،ســواءبشــكلمباشــرأوغــريمباشــر،واســتكملتابقــيعبــارات

ويشـريهـذااالعتمـادعلـيالدراساتاليتتناولتأحدجوانبأوأبعادالقـراءةعنـدالطفـل،املقياسمن
للتطبيق.املصادرالسابقةإيلمتتعاملقياسبقدرمقبولومعقولمنالصدقاملنطقيوأناملقياسصاحل

الصدقالظاهريأوصدقاحملكمني:-ب
أصـــولالرتبيـــةوعلـــماالجتمـــاعوعلـــمصصـــنييفاملتخ(2)متعـــرضاملقيـــاسعلـــىجمموعـــةمـــناحملكمـــني

وذلكبغرضدراسةمفـرداتكـلجمـاليفضـوءالتعريـفاإلجرائـيلـه،وكـذلك،النفسورايضاألطفال
اهلــدفمــناملقيــاس،وقــدأقــراحملكمــونصــالحيةاملقيــاسبشــكلعــامبعــدإجــراءبعــضالتعــديالتالــيت

٪فـأكثر،90يتجـاءتنسـبةاتفـاقاحملكمـنيعليهـاداتالـاملفـراقرتحهااحملكمون،وقدمتاإلبقاءعلـى

                                      
.43صد.ط،،اإلحصاء النفسي والرتبوي(،1975خريي،السيدحممد))1(
(.2(أمساءالسادةاحملكمنيألدواتالبحث)ملحقرقم2)
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احملكمون.ومتحذفبعضالعباراتوتعديلبعضهايفضوءاملالحظاتاليتأبداها
:صدقاالتساقالداخلي-جـ
قبلاملدرسة مقياس أبعاد بعدمن كل درجة بني االرتباط معامالت حساب مت استعدادطفلما

 للمقياس، الكلية ابلدرجة كلبعد ارتباط مدى للمقياس،وذلكملعرفة يةكلال القراءةوالدرجةلتعلم
التايل. جدول خالل من ذلك املقياس،ويتضح صدق مدى التحققمن وهلدف

(3)رقمجدول
معامالتاالرتباطبنيالدرجةالكليةلكلمقياسفرعىوالدرجةالكليةللمقياس

مستوىالداللةاطمعاملاالرتباجملال
0.01دالةعند0.753اختباراملفرداتاللغوية
0.01دالةعند0.652اختبارالتمييزالبصري
0.01دالةعند0.819اختبارالتمييزالسمعي

0.01دالةعند0.789اختبارالتعبريوتفسريالصور
0.01دالةعند0.867اختباراملعلوماتوإدراكالعالقات

0.01دالةعند0.697راختباراالنتباهوالتذك
0.01دالةعند0.598اختبارالتناسقالبصرياليدوي

إحصـائياًعنـد ودالـة قويـة ارتبـاط مبعـامالت املقيـاستتمتـع أبعـاد اجلـدولالسـابقأن من يتبني -
،0.598)جملـاالتاملقيـاسبـني االرتبـاط وقـدتراوحـتمعـامالت ،0.01مـن أقـل داللـة مسـتوى
 مبعامـل استعدادطفلماقبلاملدرسـةلـتعلمالقـراءةيتمتـع مقياس أن على كافٍ دليل (وهذا0.867

 صدقعايل.
الصدقالتمييزي)املقارنةالطرفية(:-د

تعتمدهذهالطريقةيفحسابصدقاملقياسعليمقارنةمتوسطدرجـاتاحلـاالتاملرتفعـةيفاحملـك
دىن(ابلنسـبةلتوزيـعنفـساحملـك)األرابعاألدرجاتاحلـاالتاملنخفضـةيف)األرابعاألعلى(مبتوسط
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،ولـذافقـدمت(1)درجاتاملقياساملرادحسابصدقه،مثحسابداللةالفروقبنيهذيناملتوسـطني
حساباملتوسطواالحنرافاملعياريللدرجاتاخلاماخلاصةبعينةالتقنني.

قبـلالكليـةعلـيمقيـاساسـتعدادطفـلمـانتـائجهـذهاملقارنـةابلنسـبةللدرجـةوفيمايليجدوللبيان
املدرسةلتعلمالقراءة.

(4جدولرقم)
داللةالفروقبنيمتوسطدرجاتاألرابعاألعلىواألدىن

استعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءةعليمقياس

درجةعمناجملموعة
مستوىتاحلرية

الداللة
األرابع
25162.3412.68األعلى

دالةعند487.12
0.001 األرابع

األدىن
25151.4311.21

تشــريبيــاانتاجلــدولالســابقإىلوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةبــنيمتوســطاتدرجــاتالطــالب
ومتوسطاتدرجاتالطالبمرتفعياملستوىعليمقياساستعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءة

فقــدبلغــتقيمــة)ت(،دادطفــلمــاقبــلاملدرســةلــتعلمالقــراءةمنخفضــياملســتوىعلــىمقيــاساســتع
للفــرقبــنيمتوســطدرجــاتاألرابعاألعلــىواألدىنلتوزيــعالــدرجاتعلــيمقيــاساســتعدادطفــلمــا

دالــةإحصــائياعنــدمســتوىوهــىقيمــة7.12قبــلاملدرســةلــتعلمالقــراءةلــدىاألطفــالعينــةالدراســة
أداءاألفــرادعلــى،وهــومــايشــريإيلقــدرةاملقيــاسعلــيالتمييــزبــنيوذلــكلصــاحلاألرابعاأل0.001

املرتفعنيعليهواملنخفضنيعليـه،وتعـدقـدرةاملقيـاسعلـيالتمييـزبـنيهـؤالءالطـالبدليـلآخـرعلـي
صدقاملقياسوقدرتهعليقياسماوضعلقياسه.

 :: ثبات املقياساثنياا 
                                      

.560ص،د.ط،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،(1987)البهيفؤادالسيد،(1)
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ساقفيماتـزودانبـهمـندرجةعاليةمنالدقةواإلتقانواالتيقصدبثباتاملقياسعادةأنتكونعلي
،واالختبـارالنفسـيالثابـتهـوالـذييعطـينفـسالنتـائج)تقريبـا(إذا(1)بياانتعنسلوكاملفحوص

.(2)طبقعلينفساألشخاصيففرصتنيخمتلفتني
اءةعلــيعينــةقوامهــاوقــدمتحســابمعامــلثبــاتمقيــاساســتعدادطفــلمــاقبــلاملدرســةلــتعلمالقــر

ثباتاملقاييس.وذلكبعدةطرقخمتلفة،ومنالطرقاليتتستخدمحلساب،(مفردة25)
طريقةإعادةالتطبيق-
طريقةالتجزئةالنصفيةجلتمان-
براون-معاملارتباطسبريمان-
طريقةإعادةالتطبيق-أ

فـــالمثأعيـــدتطبيقـــهمـــرةأخـــرىعلـــىمفـــردةمـــناألط25متتطبيـــقاملقيـــاسعلـــىعينـــةمكونـــةمـــن
قامــتالباحثــةحبســابمعامــلالثبــاتبــنيفاصــلزمــىنقــدرهثالثــةأســابيع،مثاجملموعــةنفســهابعــد

وقـــــدأشـــــارتمعـــــامالتاالرتبـــــاطإيلاالتفـــــاقبـــــني،درجـــــاتالطـــــالبيفالتطبيقـــــنياألولوالثـــــاين
ويتضــح0.912لوالثــاينبنســبةبلغــتاإلجــاابتعلــيكــلبعــدمــنأبعــاداملقيــاسبــنيالتطبيــقاألو

:ذلكمناجلدولالتايل
(5جدولرقم)

.وأبعادهاملختلفةاستعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءةمعاملثباتمقياس

مستوىالداللةمعاملالثباتالبعدم

0.01دالةعند0.858اختباراملفرداتاللغوية1
0.01دالةعند0.834اختبارالتمييزالبصري2
0.01دالةعند0.763اختبارالتمييزالسمعي3

                                      
.770،د.ط،صالتقومي النفسي(،1973أبوحطب،فؤاد،وعثمان،سيد)(1)
.41ط،صد،،الرتبوياإلحصاء النفسي و (1975(خريي،السيدحممد)2)
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0.01دالةعند0.896اختبارالتعبريوتفسريالصور4
0.01دالةعند0.812اختباراملعلوماتوإدراكالعالقات5
0.01دالةعند0.662اختباراالنتباهوالتذكر6
0.01عندلةدا0.702اختبارالتناسقالبصرياليدوي7

0.01دالةعند0.912الدرجةالكلية

يتضحمـناجلـدولالسـابقمـدىتقـاربنسـبةالثبـاتبـنياألبعـاداملختلفـة،كمـايتضـحأنمعـامالت
(ومجيعهــامعــامالتثبــاتدالــةعنــد0.896-0.662ثبــاتاألبعــاداملختلفــةقــدتراوحــتمــابــني)

وهـينسـبةتـوحي0.912لدرجةالكليـةللمقيـاسقـدبلـغ،كمايبنيأنمعاملثباتا0.01مستوى
لثقةيفصالحيةاملقياسكأداةمنأدواتالدراسة.اب

:(S.H)طريقةالتجزئةالنصفية-ب
كمـــاقامـــتالباحثـــةحبســـابمعامـــلثبـــاتكـــلبعـــدمـــنأبعـــادمقيـــاساملشـــاركةالسياســـية،وحســـاب

بمعامــلارتبــاطاألبعــادمــعالدرجــةالكليــةمعامــلارتبــاطاألبعــادالعشــرةمــعبعضــهاوكــذلكحســا
تعدادطفـــلمـــاقبـــلاملدرســـةلـــتعلمالقـــراءةوفقـــالطريقـــةالتجزئـــةالنصـــفيةجلتمـــانومعامـــلملقيـــاساســـ

سبريمانوبراون.



(6جدولرقم)
استعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءةمعاملثباتمقياس

.براون(وسبريمان-وأبعادهوفقا)التجزئةالنصفيةجلتمان
معاملارتباطالبعـدم

التجزئةالنصفيةجلتمان
معاملارتباط

براون-سبريمان
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0.830.74اختباراملفرداتاللغوية1
0.910.89اختبارالتمييزالبصري2
0.900.86اختبارالتمييزالسمعي3
0.760.86اختبارالتعبريوتفسريالصور4
0.780.82راكالعالقاتعلوماتوإداختبارامل5
0.890.84اختباراالنتباهوالتذكر6
0.790.86اختبارالتناسقالبصرياليدوي7

0.920.89معاملارتباطاألبعادمعبعضها***
0.890.94ارتباطاألبعادمعالدرجةالكلية***

مــاقبــلاملدرســةلــتعلمالقــراءةيتضــحمــناجلــدولالســابقأنأبعــادمقيــاساســتعدادطفــل -
ىدرجــةمعقولــةومقبولــةعلميــاً،حيــثتراوحــتمعــامالتثبــاتاألبعــادحققــتمعــامالتثبــاتعلــ

،بينمــاتــراوحمعامــلثبــاتاألبعــادوفقــا0.91-0.76وفقــاملعامــلالتجزئــةالنصــفيةجلتمــانمــابــني
.0.89-0.74براونمابني-ارتباطسبريمانملعامل

وفقـــاملعامـــلارتبـــاط0.92مبعـــامالتارتبـــاطاألبعـــادمـــعبعضـــهافقـــدكانـــتيتعلـــقوفيمـــا -
،وهـــيمعــامالتثبـــات0.89بــراون-التجزئــةالنصـــفيةجلتمــان،بينمـــاكانــتوفقـــاملعامــلســـيربمان

عاليةوتدلعليثباتاألبعاد.
فـــلمـــاقبـــلوفيمـــايتعلـــقمبعـــامالتارتبـــاطاألبعـــادمـــعالدرجـــةالكليـــةملقيـــاساســـتعدادط -

0.94تجزئـةالنصـفيةجلتمـان،وبلغـتوفقاملعامالتارتبـاطال0.89املدرسةلتعلمالقراءةفقدكانت
نوهــــيمعــــامالتثبــــاتعاليــــةوتشــــريإيلثبــــاتاملقيــــاسوصــــالحيتهبــــراو-وفقــــاًملعامــــلســــبريمان

 لالستخدام.
 :جراء املقياسإ

بارالتناسقالبصرياليدوييطبقبطريقةمتتطبيقاالختباراتبطريقةفرديةفيماعدااخت .1
 .مجاعية
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 .متتطبيقاملقياسيفالشهراألولمنالتحاقاألطفالابلروضة .2
النفسيبنيالفاحصواملفحوصأبنيكونهناكألفةوتعاونبينهماقبلمتهتيئةاجلو .3

 .بدءالتطبيق
 .لتعبري(متتدويناالجاابتحرفياوذلكيفاختباري)املفرداتاللغويةوا .4
متاالبتعادمتاماعنفرتاتلعباألطفالأواألنشطةاملختلفةاليتقديؤديإىلحرمانه .5

 .منهاوتشتيتانتباهه
إىلثالثجمموعاتمت .6 الدراسة عينة تقسيم على، جلسات7ومتتطبيقاالختبار
 .لكلعينة

 :الصورة األولية والنهائية للمقياس
قايف للمقياس األولية املالصورة تصميم إبعادة الباحثة مت ، الصوروحتديثوجتديدقياس مجيع

لتكونواضحة بعضالكلماتاملوجودةجلعلحمتوىاالختبارأوتوضيح،وتغيريوتكبريحجمها
-سفينة،جنينية-جوال،مركب-مثال:موابيلالسعوديةلألطفاليفاململكةالعربيةمناسب

لزمناحلايل،ويفاختبارديوابجلوالملالئمتهلاملفرداتمتاستبدالالراحديقة،ويفاختبارتعريف
 املصرية اللهجة من الوصف مجل تغيري مت الصور وتفسري عمللالتعبري وكذلك ، السعودية لهجة

ل جديد مهارةمنوذج بند وتصميم ، واألشكال الصور بني واالختالف التشابه لقياسمتييز أنشطة
التناسق لالبصرياليدويمهارة والفأر األسد قصة وكذلكإضافة الطفلعلىتذكر، قياسقدرة

سلسلةمناألحداثواألفكار،وقامتبتصميمأوراقاتبعةلكلبنديفاملقياسوّضحفيهااهلدف
وضعتعليماتلبعضالبنوديفاملقياسمثل:متاجاابتاألطفال،ووثيقمنكلبند،ومساحةلت

 جمموعمهارة املقياسعلى بعرض قامت مث السمعي، علىالتمييز وبناء ، احملكمني السادة من ة
 املقياس على ابلتعديل قامت مالحظاهتم األضدادففي، إدراك نشاط مطفئمت كلمة تصحيح

؛جتنباًالستخداممتإعادةصياغةاألسئلةنشاطمتييزالتشابهواالختالف،ويفصبحمطفأبـحيثت
ومتتعديلفقرةيفبندمهارةاملعلوماتوادراكغاريفمثلهذاالعمرائراملتصلةلألطفالالصالضم

.العالقات
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(4ملحق)انظراملالحق
















 الربانمج الذي اعتمدته الباحثة لتعليم اللغة العربية يف مرحلة رايض االطفال
ت اللغوية يف مرحلة رايض ة لتنمية املهاراالذكاءات املتعددنظرية برانمج قائم على بعنوان : 
 .ململكة العربية السعوديةاباألطفال 
(كتابة-قراءة-حتدث-اصغاء)هوبرانمجلتدريسوتنميةمهاراتاللغةالعربيةاألربعةو

.منخاللتفعيلاسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددة
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 يلي وفيما العامة وأهدافه الربانمج بناء أسس عن لتلك،واخلاصةفكرة املناسب واحملتوى
والوسائلوالتقنيات،واألنشطةاملصاحبة،ومايرتبطبهمناقرتاحطرقالتدريساملالئمة،األهداف

ميكنهاالسرييفضوءحمدداتهويضمنهلامعذلكحرية،انتهاءبتقدميدليلاجرائيللمعلمة،الرتبوية
.ويقرببهمنحتقيقأهدافه،واإلضافةعليهمبايزيدهإثراء،تعديله

 :فلسفة الربانمج
تقومفلسفةالربانمجعلىجدوىاستخدامنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاملهاراتاللغوية

منخاللاألنشطةاملؤسسةعلى،غةألطفالمرحلةالروضةيفالفرتاتالزمنيةاملخصصةلتعليمالل
جهحنوتنميةقدراتالطفليفهذهاملرحلةممايؤثراجيابيايفاسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةاليتتت

املهاراتاللغويةلديه.تنمية
 :أسس الربانمج

ب املتعددة الذكاءات لنظرية الرتبوية األسس على الربانمج اسس متميزاًتعتمد إطارًا وصفها
لتفعيلالقدراتالذهنيةواليتميكنأنجنملهاعلىالنحواآليت:

ميتلكالذكاءاتالثمانيةكلها:حيثأكدتأحباثجاردنرعلىأنكلشخصكل-"
شخصميتلكأنواعالذكاءات،وأنكلفرديولدولديههذهالذكاءاتولكنبدرجاتخمتلفة.

الناسيستطيعو- حيثيقرتحمعظم إىلمستوىمناسبمنالكفاءة: كلذكاء نتنمية
علىتن القدرة أنكلشخصلديه لهجاردنر تيسر إذا منالكفاءة إىلمستوىعاٍل ذكاءاته مية

اإلثراء.والتشجيعاملناسب
تعملالذكاءاتعادًةمعًابطرقمركبةومتكاملة:يربزجاردنرأنهاليوجدذكاءبذاتهيف-

ولكياحليا الواحدمعاآلخر، فالذكاءاتتتفاعلدائمًا يوجدعندالطفلاملعجزة(، ما )ابستثناء ة
إىلتطه الوصفة وحيتملأنيقسممقادير لغوي(، )ذكاء الوصفة أنيقرأ ينبغيعلىالفرد ووجبة

األسنصفني أعضاء مجيع ترضي الوجبة يف املقدمة الطعام أبلوان قائمة ويضع منطقي(، رة)ذكاء
.)ذكاءاجتماعي(،وترضيشهيةالفردنفسه)ذكاءشخصي(

الذكاءاتمنأنواعالذكاءات:حيثتؤكدنظريةهناكطرقمتنوعةللتعبريعنكلنوع-
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يكون قد لذا الذكاءات؛ ضمن مواهبهم الناس هبا يبدي اليت للطرق الثري التنوع على املتعددة
)1)شخصماغريقادرعلىالقراءة،لكنهيفالوقتذاتهابستطاعتهأنيرويقصةرائعة."

 :أهداف الربانمج
تعددةلدىأطفالالروضة،ضمنبرانمجيهتمابلذكاءاتامليهدفالربانمجإىلتدريساللغة

وأتسيساعلىذلكُوضعتأهدافالربانمجليتمكناألطفال،وبيانأثرهايفتنميةمهاراهتماللغوية
.وتعملعلىتنميةاملهاراتاللغوية،مناستخداماللغةالعربيةيفمواقفواقعيةتزيدألفتهمهبا

 : األهداف
ومتييزالكلماتوالطالقةعيالصويتتنميةالو .1
تنميةالتمييزالبصري .2
تنميةالتمييزالسمعي .3
تنميةاالستيعابالسمعي .4
تنميةالتعبريالشفويواملفردات .5
تنميةالتآزراليدويالبصري .6
تنميةاالنتباهوالتذكر .7
.كيةلدىاألطفالتنميةالعالقاتاالدرا .8
 تنميةالفهمالقرائي .9

روفوالتمييزبينهاعلىالتعرفعلىاحلتنميةقدرةالطفل .10
  

                                      
فعالية تدريس النحو يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض املفاهيم النحوية لدى طالبات الصف اجلوجو،)1(

 17ص،السابع األساسي ضعيفات التحصيل
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 )1(:يهدف إىل عداد دليل معلمإ
 .عطاءفكرةللمعلمعنأمهيةتنميةاملهارةاللغويةالقائمةعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةإ •
.ارشاداتللمعلمليستفيدمنالربانمج •

 :واسرتاتيجيات التدريسطرق 
أومصممالتدريسواليت،سلفامنقبلاملعلم"وهيجمموعةمناجراءاتالتدريساملختارة

،خيططالستخدامهايفأثناءتنفيذالتدريسمباحيققاألهدافالتدريسيةاملرجوةأبقصىفاعليةممكنة
)2)ويفضوءاالمكاانتاملتاحة".

استخدمتالباحثةيفالربانمجاسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةلتنميةمهاراتاللغةالعربية
 (3)ة واسرتاتيجيات الربانمج املقرتح القائم على نظرية الذكاءات املتعددة شطأن

أنشطةواسرتاتيجياتالذكاءاللغوي:أوال

اسرتاتيجيةاحلكايةالقصصية .1
اسرتاتيجيةالعصفالذهين .2
 املناقشات .3
كتابةاليوميات .4
النشر .5

الرايضي-أنشطةواسرتاتيجياتالذكاءاملنطقي:اثنيا

 الكمياتاحلسابو .1
 التصنيفوالتبويب .2

                                      
 (7انظراملالحق)ملحق(1)

15،ص2،طمدخل إىل املناهج وطرق التدريساخلليفة،2))
 (6(،)5حق)انظراملال(3) 
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 التساؤلالسقراطيالناقد .3
 موجهاتالكشف .4

البصري-أنشطةواسرتاتيجياتالذكاءاملكاين:اثلثا

اجملازاتاملصورة .1
التخيلالبصري .2
الرموزالبصرية .3
 تنبيهاتاللون .4

اجلسدي-أنشطةواسرتاتيجياتالذكاءاحلركي:رابعا
اجاابتاجلسم .1
ر(مسرحالفصل)لعبالدو .2
 التفكريابأليدي .3
 املفاهيماحلركية .4
 خرائطاجلسم .5

الذكاءاملوسيقي:خامسا

 اإليقاعواإلنشاد .1
 الذاكرةالفائقة .2
 االنفعايلموسيقىاملناخ .3
 املفاهيماملوسيقية .4

الذكاءاالجتماعي:سادسا
 مشاركةاألتراب .1
 اجملموعاتالتعاونية .2
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 لوحاأللعاب .3
احملاكاة .4
متاثيلالناس .5

التأملي-اتيجياتالذكاءالذايتواسرتأنشطة:سابعا
 الروابطالشخصية .1
 حلظةاالنفعال .2
جلساتحتديداألهداف .3
 وقتاالختيار .4

أنشطةواسرتاتيجياتالذكاءالطبيعي:اثمنا
 املشييفالطبيعة .1
 نباتلإلسناد .2
 حيوانأليفيفالفصل .3
 أنشطةمتنوعةلتنميةالذكاءالطبيعي .4

 :األنشطة التعليمية
ليميحصيلةمتكاملةومتداخلةمناملتغرياتاليتتشكلاملوقفالتعليميشاطالتعميثلالن

يعينأنالنشاطهوالوسيلةاليتتتحققعنطريقهااألهدافوهذا،الذييتعلممنخاللهالتلميذ
)1).التدريسية

وتوائماحملتوى،لذافمناملهمأنخيتاراملعلمأنواعاألنشطةاليتتوائماألهدافاحملددةللدرس
.وتناسبميولالتالميذوتراعيالفروقالفرديةبينهم،الذيخيططلتدريسيه

كماأنهمنالضروريأنينوعاملعلميفاألنشطةالتعليميةاليتخيتارهاسواءيفالدرسالواحد
                                      

26،ص2،طاجتاهات حديثة ىف املناهج وطرق التدريسكوجـك،(1)



511

يؤديإىلتفاعلأفضلوتعلممثمر؛أومندرسإىلآخر واملللذلكأنالتنوعمينعالراتبة،فهذا
.نفسهوعنداملعلم،عندالتالميذ

 وفق جدول يقدم ،أبنواع الذكاءاتنظمت الباحثة حول احملتوى احملدد أنشطة مرتبطة 
 ،سياقا ألحداث اليوم وكذلك طوال الوقت الذي تتم فيه امناط التفاعل بني األطفال ومعلماهتم

 :وروعي يف اعداد األنشطة وتنظيمها عدد من املعايري هي
 .املرتبطابألهدافاملرجوةارالنشاطالتعليميتياخ .1
 .اختياراألنشطةالتعليميةاليتتقدمخرباتتربويةمتكاملةحتققوحدةاملعرفة .2
هذه .3 حتدد أن على واالجتماعية املادية الروضة إلمكاانت املالئمة األنشطة اختيار

 )1(.صلكلنشاطلوقتاملخصومراعاةا،األنشطةأماكنالنشاطسواءداخلالروضةأمخارجها
 .حبيثتراعىأنتكونمناسبةألعماراألطفالوخرباهتم،مناسبتهاألعمارالطالب .4
 .وضوحهاوجودةحالتها .5
املعلميفالتدريس .6 اليتيتبعها معالطريقة التدريسأيتكونمتوافقة لطريقة ،مالئمتها

 )2(.عيأمفرديةبشكلمجاكأنيسألاملعلمنفسههليريداستخدامالوسيل
مناألسهلإىلاألصعب .7 لتوفريخرباتجناح،"تدرجها ومناألقلإىلاألكثرتعقيدا

 .للطفلترفعمنمستوىدافعيتهلالستمرارابلتعلم
 اعتمادأسسالتكاملوالتوازنواالستمراريةيفتنظيماألنشطةوعرضها .8
9.  حياة يف وظيفة هلا خبربات حبيثارتباطها اليومية التوافالطفل على البيئيتساعده ،ق

(3(".واكتساباملهاراتاالجتماعيةالضروريةللتفاعلمعحميطه


                                      
 90،ص1،طختطيط املناهج والربامج واألنشطة التعليمية لرايض األطفالأمحد،(1)

 116،ص3،طبرامج وأنشطة رايض األطفالاخلرييبومنصور،وأمني(2)
149،ص1طمعلمة الروضة،فهمي،(3)
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 :الوسائط التقنية )الوسائل التعليمية(
:ترتبطالوسائطالتقنيةارتباطاوثيقابثالثعناصرأساسيةهي

يهليميالذيتثرواملوقفالتع،منهاواملتعلمالذيتعودعليهالفائدة،املعلمالذييستخدمها
.وتزيدمنفاعليته

بلهيمكونمهممن،وعليهفإنالوسائطالتقنيةاجليدةليستمعينةوإيضاحيةفحسب
.وعنصرأساسيمنعناصرالعمليةالتعليمية،وحمورللنشاطالتعليمي،مكوانتاملنهجاملدرسي

يفضوء،ختياراملناسبمنهااملناهجواملعلمونعلىاوألمهيةالوسائطالتقنيةحيرصواضعوا
واملعايري الشروط من يضمنون،جمموعة حىت استخدامها قواعد واتباع تنويعها على حيرصون كما

)1(.فعاليتهايفالتدريسوأثرهااالجيايبيفحتقيقاألهدافاملنشودةللمنهجاملدرسي
 :تقييم الربانمج

:استخدمتالباحثةعدةطرقويفهذاالربانمج
دادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءةاستعمقياس .1
 بطاقةاملالحظة .2
 اختبارمتييزاحلروف .3
مهماتأدائية .4

 :الدراسة االستطالعية
كماقامتالباحثةبعملدراسةاستطالعيةبعدمرورشهرينعلىبدءالربانمجالدراسي

وكاناهلدفمنها،األهليةطفلمنأطفالمدارسالظهران38الثانيةبلغتلعينةمنأطفالالروضة
.م2017-م2016قياسمستوىاألطفاليفالتوصلللمهاراتاللغويةوذلكخاللالعامالدراسي

 

                                      
36،ص2،طاملناهج وطرق التدريسمدخل إىل ،اخلليفة(1)
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:حيثوضعتالباحثةمهمةأدائيةتضمنتمهاراتمتنوعة
 .اإلجابةعلىأسئلةتتعلقابلقصةاليتاستمعإليها .1
.فهممعاينالكلماتاجلديدةمنخاللالسياق .2
.ماتلوصفاألشياءامكلاستخد .3
 .استعادةأحداثالقصصمنخاللترتيبأحداثهاوصورها .4
 .تسميةاألشياءواألماكن .5
تعليماتوحمكاتوبناءعلىذلكقسمتالدرجات هلا تقييم،موضحة مثقامتبعملية

.لعينةاألطفاللتحديدمستواهم
.لىمتييزاحلروفمعقدرهتو،وكذلكقامتبقياسمستوىالوعيالصويتعنداألطفال

لديهنقاطضعفحيثد)وهوالطفلالذيالتوجوتباينتمستوايتاالطفالبنياملتقدم
)وهوالطفلالقادرواملتمكن،%12بنسبةمتكنمنالوصولللنهايةالعظمىللتقدميفاملهارة(

(علىاتقانكا املهاراتاللغوية فة الطفلوالنامي،%18بنسبة وهو حتسنيالذيحيتاجإىل)
%32بنسبة)وهوالطفلالذيمليتوصلللمهارة(واملبتدئ،%38بنسبةللتمكنمناملهارة(
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املتقدم:كماظهراملستوىاألخريللتقييموهوالوعيابلصوتياتبنسبمتفاوتةوهيكالتايل
(4شكلتوضيحي)

.%82ومبتدئ،%13وانمي،%5ومتمكن،0%
)الوعيابلصوتيات(

.وجودصعفيفاملهاراتاللغويةلألطفاليفمرحلةالروضةوقدأسفرتالنتائجعن
 :بحثخطوات اجراء ال

االستطالعية قامهاوالتحققمنصدقوحتديدأدواتالبحث،بعدعملالدراسة ةالباحثتوثباهتا
والذيأجرتهالباحثةمقياساستعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءةتحديدعينةالبحثوتطبيقب

،ماحتياجهسبحماألويلمنأجلالعملمعهطفاليةالعامهبدفمعرفةمستوىاألتقييميفبداك
الطفللقياسوكذلكمتتطبيقاختبارمتييزاحلروف وبناء،علىمتييزاحلروفوأصواهتامدىقدرة

ومتالعملمعهموتطبيق،علىذلكمتتقسيماألطفالإىلجمموعاتمنمتجانسةوغريمتجانسة
لبطاقةمالحظةالربانمجعلىمدىعامدراسيكاملومتتقييمتقدماالطفالومالحظتهممنخال

تطبيق،ومهماتادائية قامتالباحثةإبعادة العام أخرىللحكمويفهناية علىتقدماملقياسمرة
الروضةأنيتقنمهاراتاالستعداداملناسبةلهطفلحيثيتوقعمن،واثباتفاعليةالربانمجالطفل

.يفهنايةالعام
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 نتائج البحث ومناقشتها :الفصل الرابع
 

 ائجالتحققمنصحةالنتائجتن ❖
 وتوصياهتاالنتائجمناقشة ❖
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 :نتائج التحقق من صحة النتائج
  :متهيد

فاعليةبرانمجقائمعلـىمننتائجالراهنبحثتويهذااجلزءعليخالصةماتوصلإليهالحي
يفولالباحثــة،وسـوفتتنــانظريـهالــذكاءاتاملتعـددةيفتنميــةاملهـاراتاللغويــةلطفـلمــاقبـلاملدرســة

البحثيـــة،مثتقـــدمواإلجابـــةعـــنبعـــضتســـاؤالتهبحـــثهـــذااجلـــزءنتـــائجالتحقـــقمـــنصـــحةنتـــائجال
ويفملخصاعنهذهالنتائجوتفسرياًهلا،واليتيفضوئهاميكنطرحعددمناملقرتحاتوالتوصـيات،

-فيمايلي:صحتهسوفيتمعرضنتائجالتحققمننتائجهوبحثضوءأهدافال
توجــــدفــــروقذاتداللــــةإحصــــائيةبــــنيمتوســــطاتدرجــــاتاألطفــــالعلــــى:النتيجــــةاألوىل

املفرداتاللغوية.بندالتطبيقالقبلىومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىأبعاد
(7جدول)

نتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى
(33املفرداتاللغوية)ن=بنددأبعا

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد
درجة قيمةت املعياري

 احلرية
مستوى
 الداللة

إدراكالكلماتعن
 طريقالتضاد

التطبيق
 2.309 4.909 القبلي

14.31 32 
دالةعند
التطبيق 0.001

 0.960 9.121 البعدي

إدراكالكلماتعن
 طريقالصور

التطبيق
 6.445 19.667 القبلي

دالةعند 32 20.87
التطبيق 0.001

 البعدي
34.424 4.472 
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تشرينتائجاختبار"ت"يفاجلدولالسابقإىلوجودفروقذاتداللةإحصـائيةبـنيمتوسـطات
املفــرداتبنــددرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيــقالبعــديعلــى

قـنيدراكالكلماتعـنطريـقالتضـاد،ومبقارنـةاملتوسـطاتلكـلمـنالتطبيوذلكفيمايتعلقإباللغوية
بينما2.309ابحنرافمعياريقدره4.909حيثبلغمتوسطدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبلي

،فقـدكـان0.960ابحنرافمعياريقدره9.121بلغمتوسطدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي
وهــىقيمــة14.31رقبــنيمتوســطاتدرجــاتكــلمــنالتطبيقــنيدالحيــثبلغــتقيمــة"ت"الفــا

كماتبنيوجودفروقذاتداللـةإحصـائيةبـنيمتوسـطات،0.001إحصائياًعندمستوىداللةدالة
املفـرداتبنـددرجاتاألطفـالعلـىالتطبيـقالقبلـيومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـى

اكالكلمـاتعـنطريـقالصـور،ومبقارنـةاملتوسـطاتلكـلمـنالتطبيقـنيذلكفيمايتعلـقإبدراللغويةو
6.445ابحنــرافمعيــاريقــدره19.667حيــثبلــغمتوســطدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــي
،4.472ابحنـرافمعيــاريقــدره34.424بينمـابلــغمتوسـطدرجــاتاألطفــالعلـىالتطبيــقالبعــدي

وهـى20.87رقبنيمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"فقدكانالفا
والـذىيـنص.،وابلتـايلفقـديثبـتصـحةهـذهالنتيجـة0.001إحصائياًعندمستوىداللةقيمةدالة

علـــىأنـــهتوجـــدفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةبـــنيمتوســـطاتدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالقبلـــي
املفرداتاللغوية.بندىالتطبيقالبعديعلىأبعادومتوسطاتدرجاهتمعل

النتيجــــةالثانيــــة:توجــــدفــــروقذاتداللــــةإحصــــائيةبــــنيمتوســــطاتدرجــــاتاألطفــــالعلــــى
التمييزالبصرى.بندالتطبيقالقبلىومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىأبعاد
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(8جدول)
علىاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجنتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسط

(33التمييزالبصرى)ن=بندأبعاد

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد
درجة قيمةت املعياري

 احلرية
مستوى
 الداللة

التشابهواالختالف
 بنيالصور

التطبيق
 3.263 6.909 القبلي

5.65 32 
دالةعند
التطبيق 0.001

 0.566 9.848 البعدي

التوصيلبنياحلرف
 والكلمة

التطبيق
 1.489 1.697 القبلي

دالةعند 32 13.07
التطبيق 0.001

 0.502 4.757 البعدي

التشابهواالختالف
 بنيالكلمات

التطبيق
 القبلي

3.182 2.023 
دالةعند 32 19.69

التطبيق 0.001
 1.338 8.333 البعدي

اجلـــــدولالســـــابقإىلوجـــــودفـــــروقذاتداللـــــةإحصـــــائيةبـــــنييف"ت"تشـــــرينتـــــائجاختبـــــار
بنـدمتوسطاتدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـى

التمييـــزالبصـــرىوذلـــكفيمـــايتعلـــقابلتشـــابهواالخـــتالفبـــنيالصـــور،ومبقارنـــةاملتوســـطاتلكـــلمـــن
ابحنــرافمعيــاريقــدره6.909طفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيألالتطبيقــنيحيــثبلــغمتوســطدرجــاتا

ابحنـــرافمعيـــاريقـــدره9.848بينمـــابلـــغمتوســـطدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالبعـــدي3.263
،فقــدكــانالفــارقبــنيمتوســطاتدرجــاتكــلمــنالتطبيقــنيدالحيــثبلغــتقيمــة"ت"0.566

كمــــاتبــــنيوجــــودفــــروقذاتداللــــة،0.001وهــــىقيمــــةدالــــةإحصــــائياًعنــــدمســــتوىداللــــة5.65
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إحصــائيةبــنيمتوســطاتدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيـــق
التمييزالبصرىوذلكفيمايتعلقابلتوصيلبنياحلرفوالكلمة،ومبقارنةاملتوسطاتبندالبعديعلى

ابحنـرافمعيـاري1.697التطبيقالقبلـيلىلكلمنالتطبيقنيحيثبلغمتوسطدرجاتاألطفالع
ابحنرافمعياريقـدره4.757بينمابلغمتوسطدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي1.489قدره

،فقــدكــانالفــارقبــنيمتوســطاتدرجــاتكــلمــنالتطبيقــنيدالحيــثبلغــتقيمــة"ت"0.502
تبـــنيوجـــودفـــروقذاتداللـــةمـــا،ك0.001وهـــىقيمـــةدالـــةإحصـــائياًعنـــدمســـتوىداللـــة13.07

إحصــائيةبــنيمتوســطاتدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيـــق
التمييـــزالبصـــرىوذلـــكفيمـــايتعلـــقابلتشـــابهواالخـــتالفبـــنيالكلمـــات،ومبقارنـــةبنـــدالبعـــديعلـــى

3.182يتطبيـــقالقبلـــالاملتوســـطاتلكـــلمـــنالتطبيقـــنيحيـــثبلـــغمتوســـطدرجـــاتاألطفـــالعلـــى
8.333بينمـــابلـــغمتوســـطدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالبعـــدي2.023ابحنـــرافمعيـــاريقـــدره
،فقدكانالفارقبنيمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيـث1.338ابحنرافمعياريقدره

يلفقــديثبــتتــا،وابل0.001وهــىقيمــةدالــةإحصــائياًعنــدمســتوىداللــة19.69بلغــتقيمــة"ت"
والــيتتــنصعلــىأنــهتوجــدفــروقذاتداللــةإحصــائيةبــنيمتوســطاتدرجــات.صــحةهــذهالنتيجــة

التمييــــزبنـــداألطفـــالعلـــىالتطبيــــقالقبلـــيومتوســـطاتدرجــــاهتمعلـــىالتطبيــــقالبعـــديعلـــىأبعــــاد
البصرى.

العلــــىالنتيجــــةالثالثــــة:توجــــدفــــروقذاتداللــــةإحصــــائيةبــــنيمتوســــطاتدرجــــاتاألطفــــ
التمييزالسمعى.بندالتطبيقالقبلىومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعدىعلىأبعاد
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(9جدول)
نتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى

(33التمييزالسمعي)ن=بندأبعاد

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد
درجة قيمةت يارياملع

 احلرية
مستوى
 الداللة

 تقليداألصوات

التطبيق
 1.828 8.182 يالقبل

5.78 32 
دالةعند
التطبيق 0.001

 0.415 9.879 يالبعد

 املتناغمة

التطبيق
 1.564 1.515 يالقبل

دالةعند 32 13.01
0.001 التطبيق

 0.292 4.909 يالبعد

أصواتاحلروفأول
 الكلمة

بيقتطال
 3.102 3.000 يالقبل

دالةعند 32 13.29
التطبيق 0.001

 0.626 9.727 يالبعد
تشـــــرينتـــــائجاختبـــــار"ت"يفاجلـــــدولالســـــابقإىلوجـــــودفـــــروقذاتداللـــــةإحصـــــائيةبـــــني

بنـدمتوسطاتدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـى
قبتقليداألصوات،ومبقارنةاملتوسطاتلكلمنالتطبيقنيحيثبلـغوذلكفيمايتعلالتمييزالسمعي

بينمــــابلــــغ1.828ابحنــــرافمعيــــاريقــــدره8.182درجــــاتاألطفــــالعلــــىالتطبيــــقالقبلــــيمتوســــط
،فقــدكــان0.415ابحنــرافمعيــاريقــدره9.879متوســطدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالبعــدي

وهـىقيمـةدالـة5.78درجاتكلمـنالتطبيقـنيدالحيـثبلغـتقيمـة"ت"الفارقبنيمتوسطات
كمـــاتبـــنيوجـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةبـــنيمتوســـطات،0.001داللـــةإحصـــائياًعنـــدمســـتوى
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التمييـــزبنــددرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيــقالبعــديعلــى
تطبيقـــنيحيـــثبلـــغمتوســـطتناغمـــة،ومبقارنـــةاملتوســـطاتلكـــلمـــنالالســـمعيوذلـــكفيمـــايتعلـــقابمل
بينمـــابلـــغمتوســـط1.564ابحنـــرافمعيـــاريقـــدره1.515قالقبلـــيدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــ

،فقـدكـانالفـارقبـني0.292ابحنـرافمعيـاريقـدره4.909درجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي
وهـىقيمـةدالـةإحصـائيا13.01ًلحيـثبلغـتقيمـة"ت"متوسطاتدرجاتكلمـنالتطبيقـنيدا

جـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةبـــنيمتوســـطاتدرجـــات،كمـــاتبـــنيو0.001عنـــدمســـتوىداللـــة
التمييــزالســمعيبنــداألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيــقالبعــديعلــى

مبقارنــةاملتوســطاتلكــلمــنالتطبيقــنيحيــثبلــغوذلــكفيمــايتعلــقأبصــواتاحلــروفأولالكلمــة،و
بينمابلغمتوسط3.102ابحنرافمعياريقدره3.00فالعلىالتطبيقالقبليمتوسطدرجاتاألط

،فقـدكـانالفـارقبـني0.626ابحنـرافمعيـاريقـدره9.727درجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي
وهـىقيمـةدالـةإحصـائيا13.29ًقيمـة"ت"متوسطاتدرجاتكلمـنالتطبيقـنيدالحيـثبلغـت

ةهذهالنتيجـة.والـيتتـنصعلـىأنـهتوجـدفـروق،وابلتايلفقديثبتصح0.001عندمستوىداللة
ذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجـاتاألطفـالعلـىالتطبيـقالقبلـيومتوسـطاتدرجـاهتمعلـى

التمييزالسمعي.بندالتطبيقالبعديعلىأبعاد
يجـــةالرابعــــة:توجـــدفــــروقذاتداللــــةإحصـــائيةبــــنيمتوســــطاتدرجـــاتاألطفــــالعلــــىنتال
التعبريوتفسريالصور.بندلقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىالتطبيقا

(10جدول)
بندنتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى

(33وتفسريالصور)ن=عبريالت
مستوىالداللة احلريةدرجة قيمةت االحنرافاملعياري املتوسط اجملموعات

 3.714 10.121 التطبيقالقبلي
 0.001دالةعند 32 8.22

 2.443 13.697 التطبيقالبعدي

تشـــــرينتـــــائجاختبـــــار"ت"يفاجلـــــدولالســـــابقإىلوجـــــودفـــــروقذاتداللـــــةإحصـــــائيةبـــــني
بنـدمتوسطاتدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـى
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التعبــريوتفســريالصــور،ومبقارنــةاملتوســطاتلكــلمــنالتطبيقــنيحيــثبلــغمتوســطدرجــاتاألطفــال
بينمــابلـــغمتوســطدرجــاتاألطفـــال3.714ابحنـــرافمعيــاريقــدره10.121علــىالتطبيــقالقبلــي

،فقـــدكـــانالفـــارقبـــنيمتوســـطات2.443ابحنـــرافمعيـــاريقـــدره13.697التطبيـــقالبعـــديعلـــى
وهـىقيمـةدالـةإحصـائياًعنـدمسـتوى8.22درجاتكلمنالتطبيقنيدالحيـثبلغـتقيمـة"ت"

والــىتتــنصعلـىأنــهتوجــدفــروقذاتداللــة.،وابلتــايلفقــديثبــتصـحةهــذهالنتيجــة0.001داللـة
متوســطاتدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتدرجــاهتمعلــىالتطبيـــقإحصــائيةبــني
التعبريوتفسريالصور.بندالبعديعلى

النتيجةاخلامسة:توجدفروقذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالعلىالتطبيق
.العالقاتتوإدراكاملعلومابندالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىأبعاد

(11جدول)
نتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى

(33املعلوماتوإدراكالعالقات)ن=بندأبعاد

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد
 املعياري

قيمة
 ت

درجة
 احلرية

 مستوىالداللة

 املعلومات
 2.284 7.303يلقبلالتطبيقا

دالةعند 32 7.25
التطبيق 0.001

 0.442 9.848 البعدي

إدراك
 العالقات

 1.638 3.939 التطبيقالقبلي
دالةعند 32 3.68

التطبيق 0.001
 0.242 4.939 البعدي

بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل السابق اجلدول يف "ت" اختبار نتائج تشري
بندرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىمتوسطاتد

التطبيقني من لكل املتوسطات ومبقارنة ابملعلومات، يتعلق فيما وذلك العالقات وإدراك املعلومات
بل حيث القبلي التطبيق على األطفال درجات متوسط 7.303غ قدره معياري 2.284ابحنراف
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بلغم 9.848توسطدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعديبينما ،0.442ابحنرافمعياريقدره
وهى7.25قبنيمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"فقدكانالفار

عن إحصائيًا دالة قيمة داللة مستوى بني،0.001د إحصائية داللة ذات فروق وجود تبني كما
بندعلىالتطبيقالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىمتوسطاتدرجاتاألطفال

من لكل املتوسطات ومبقارنة العالقات، إبدراك يتعلق فيما وذلك العالقات وإدراك املعلومات
متوسط بلغ حيث القبليالتطبيقني ابحنرافمعياريقدره3.939درجاتاألطفالعلىالتطبيق

درج1.638 متوسط بلغ بينما البعدي التطبيق على األطفال قدره4.939ات معياري ابحنراف
فقدكانالفارقبنيمت0.242 "ت"، وسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة

.،وابلتايلفقديثبتصحةهذهالنتيجة0.001داللةوهىقيمةدالةإحصائيًاعندمستوى3.68
طفالعلىالتطبيقةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتاألتنصعلىأنهتوجدفروقذاتداللواليت

املعلوماتوإدراكالعالقات.بندالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىأبعاد
إحص داللة ذات فروق توجد السادسة: علىالنتيجة األطفال درجات متوسطات بني ائية

االنتباهوالتذكر.بنديعلىأبعادالتطبيقالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعد
(12جدول)

نتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى
(33االنتباهوالتذكر)ن=بندأبعاد

 مستوىالداللة درجةاحلرية قيمةت االحنرافاملعياري املتوسط اجملموعات األبعاد

 السمعي
 1.175 1.545 ليقالقبالتطبي

 0.001دالةعند 32 13.26
 0.612 4.000 التطبيقالبعدي

 البصرى
 1.201 3.455 التطبيقالقبلي

 0.001دالةعند 32 6.11
 0.645 4.667التطبيقالبعدي

 األحداث
 2.749 4.061 التطبيقالقبلي

 0.001دالةعند 32 8.47
 0.783 7.636 التطبيقالبعدي

تشرينتائجاختبار"ت"يفاجلدولالسابقإىلوجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطات
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 على البعدي التطبيق على درجاهتم ومتوسطات القبلي التطبيق على األطفال االنتباهبنددرجات
متوسط بلغ حيث التطبيقني من لكل املتوسطات ومبقارنة ابلسمعي، يتعلق فيما وذلك والتذكر

رجاد القبلي التطبيق على األطفال 1.545ت قدره معياري متوسط1.175ابحنراف بلغ بينما
،فقدكانالفارقبني0.612ابحنرافمعياريقدره4.00درجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي

وهىقيمةدالةإحصائيا13.26ًمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"
د مستوى اللعند درجات،0.001ة متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود تبني كما

 على البعدي التطبيق على درجاهتم ومتوسطات القبلي التطبيق على والتذكربنداألطفال االنتباه
درجات متوسط بلغ حيث التطبيقني من لكل املتوسطات ومبقارنة ابلبصرى، يتعلق فيما وذلك

 التطبيق على القاألطفال 3.455بلي قدره معياري درجات1.201ابحنراف متوسط بلغ بينما
 البعدي التطبيق على 4.667األطفال قدره معياري بني0.645ابحنراف الفارق كان فقد ،

وهىقيمةدالةإحصائيا6.11ًمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"
 داللة مستوى وجود0.001عند تبني كما درجاتفر، متوسطات بني إحصائية داللة ذات وق

 على البعدي التطبيق على درجاهتم ومتوسطات القبلي التطبيق على والتذكربنداألطفال االنتباه
درجات متوسط بلغ حيث التطبيقني من لكل املتوسطات ومبقارنة ابألحداث، يتعلق فيما وذلك

 القبلي التطبيق على معي4.061األطفال اريابحنراف درجات2.749قدره متوسط بلغ بينما
 البعدي التطبيق على 7.636األطفال قدره معياري بني0.783ابحنراف الفارق كان فقد ،

وهىقيمةدالةإحصائيا8.47ًمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"
تنصعلىأنهتوجدفروقىت،وابلتايلفقديثبتصحةهذهالنتيجةوال0.001عندمستوىداللة

ذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسطاتدرجاهتمعلى
االنتباهوالتذكر.بندالتطبيقالبعديعلىأبعاد
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د متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد السابعة: علىالنتيجة األطفال رجات
التناسقالبصرىاليدوىبندلىالتطبيقالبعديعلىأبعاددرجاهتمعومتوسطاتالتطبيقالقبلى

(13جدول)
نتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى

(33التناسقالبصرىاليدوي)ن=بندأبعاد

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد
 املعياري

درجة قيمةت
 ريةاحل

 مستوىالداللة

 حتركبصري
 1.734 1.485 التطبيقالقبلي

دالةعند 32 27.15
التطبيق 0.001

 1.744 9.333 البعدي

إدراك
 مكاين

 2.160 2.667 التطبيقالقبلي
دالةعند 32 14.23

التطبيق 0.001
 1.148 7.455 البعدي

دفـــــروقذاتداللــــــةإحصــــــائيةبــــــنيتشـــــرينتــــــائجاختبــــــار"ت"يفاجلـــــدولالســــــابقإىلوجــــــو
بنـدطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـىمتوسطاتدرجاتاأل

التناسقالبصرىاليدويوذلـكفيمـايتعلـقابلتحـركالبصـرى،ومبقارنـةاملتوسـطاتلكـلمـنالتطبيقـني
1.734ابحنـــرافمعيـــاريقـــدره1.485غمتوســـطدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالقبلـــيحيـــثبلـــ

،1.744ابحنــرافمعيــاريقــدره9.333اتاألطفــالعلــىالتطبيــقالبعــديبينمــابلــغمتوســطدرجــ
وهـى27.15فقدكانالفارقبنيمتوسطاتدرجاتكلمنالتطبيقنيدالحيثبلغتقيمة"ت"

اللـــةإحصـــائيةبـــنيكمـــاتبـــنيوجـــودفـــروقذاتد،0.001نـــدمســـتوىداللـــةقيمـــةدالـــةإحصـــائياًع
بنـددرجاتاألطفالعلىالتطبيقالقبليومتوسـطاتدرجـاهتمعلـىالتطبيـقالبعـديعلـىمتوسطات

االنتباهوالتذكروذلكفيمايتعلقابإلدراكاملكاين،ومبقارنةاملتوسطاتلكـلمـنالتطبيقـنيحيـثبلـغ
بينمـــابلـــغ2.160قـــدرهابحنـــرافمعيـــاري2.667ألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالقبلـــيمتوســـطدرجـــاتا

،فقــدكــان1.148ابحنــرافمعيــاريقــدره7.455التطبيــقالبعــديمتوســطدرجــاتاألطفــالعلــى
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وهــىقيمــة14.23الفــارقبــنيمتوســطاتدرجــاتكــلمــنالتطبيقــنيدالحيــثبلغــتقيمــة"ت"
تـنصعلـىأنـه،وابلتايلفقديثبتصحةهذهالنتيجـةوالـىت0.001دالةإحصائياًعندمستوىداللة

توســطاتدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطاتتوجــدفــروقذاتداللــةإحصــائيةبــنيم
التناسقالبصرىاليدوي.بنددرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىأبعاد

النتيجةالثامنة:توجدفروقذاتداللةإحصائيةبنيمتوسطاتدرجاتاألطفـالعلـىالتطبيـق
القراءةلطفلماقبلاملدرسةبندتدرجاهتمعلىالتطبيقالبعديعلىالقبليومتوسطا

(14جدول)
بندنتائجاختبار)ت(لداللةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالقبلوبعدتطبيقالربانمجعلى

(33القراءةلطفلماقبلاملدرسة)ن=
 توىالداللةسم درجةاحلرية قيمةت االحنرافاملعياري املتوسط اجملموعات

 21.820 83.636 التطبيقالقبلي
 0.001دالةعند 32 27.04

 10.536 152.576 التطبيقالبعدي

تشـــــرينتــــــائجاختبــــــار"ت"يفاجلـــــدولالســــــابقإىلوجــــــودفـــــروقذاتداللــــــةإحصــــــائيةبــــــني
ىمتوســـطاتدرجـــاتاألطفـــالعلـــىالتطبيـــقالقبلـــيومتوســـطاتدرجـــاهتمعلـــىالتطبيـــقالبعـــديعلـــ

القـراءةلطفـلمـاقبـلاملدرسـة،ومبقارنـةاملتوسـطاتلكـلمـنالتطبيقـنيحيـثبلـغمتوســطبنـدإمجـايل
بينمــابلــغمتوســط21.820ابحنــرافمعيــاريقــدره83.636فــالعلــىالتطبيــقالقبلــيدرجــاتاألط

رق،فقدكانالفا10.536ابحنرافمعياريقدره152.576درجاتاألطفالعلىالتطبيقالبعدي
وهـــىقيمـــةدالـــة27.04بـــنيمتوســـطاتدرجـــاتكـــلمـــنالتطبيقـــنيدالحيـــثبلغـــتقيمـــة"ت"

تــنصعلــىأنــهوالــيت،،وابلتــايلفقــديثبــتصــحةهــذهالنتيجــة0.001ةإحصــائياًعنــدمســتوىداللــ
توجــدفــروقذاتداللــةإحصــائيةبــنيمتوســطاتدرجــاتاألطفــالعلــىالتطبيــقالقبلــيومتوســطات

القراءةلطفلماقبلاملدرسة.بندىالتطبيقالبعديعلىإمجايلدرجاهتمعل
الذكاءاتاملتعددةيفتنميهاملهاراتاللغويةلطفلمافاعليةبرانمجقائمعلىنظريةولتحديدمدى

القراءةلطفلماقبلاملدرسةقبلياوبعدايبند،قامتالباحثةابملعاجلةاإلحصائيةلنتائجتطبيققبلاملدرسة
.للكسباملعدلBlackللمجموعـةالتجريبية،ومتحسابالفاعليةابستخداممعادلةبالك
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 معدلالكسبلبالك=
 1م-2م

+ 
 1م-2م

 ن 1م-ن
.ويتضحذلك(1)علىفاعليةالربانمجيفالتطبيقالقبليوالبعدي1م-ن/1م-2حيثيدلم
يفاجلدولالتايل:

(15جدول)
مجقائمعلىنظريهالذكاءاتاملتعددةيفتنميهاملهاراتاللغويةلطفلماقبلةبرانفاعلييبنيمدى

مبقارنةالتطبيقنيالقبليوالبعديلالختباراملدرسة
 باملعدلنسبةالكس الفاعلية متوسطدرجاتالتطبيقالبعدي متوسطدرجاتالتطبيقالقبلي

83.636 152.576 0.83 1.24 
لقائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةيتصفابلفاعليةيفابقأنالربانمـجايتضحمناجلدولالس

 الفاعلية بلغت حيث املدرسة، قبل ما لطفل اللغوية املهارات من،83،0تنمية قريبة قيمة وهى
قبلممايدلعلىأنالربانمجلهفاعليةعاليةيف،الواحدالصحيح تنميةاملهاراتاللغويةلطفلما

املهارات،املدرسة الذكاءاتاملتعددةيفتنمية الربانمـجالقائمعلىنظرية تتضحكذلكفاعلية كما
لغتالتطبيقالبعديحيثباللغويةلطفلماقبلاملدرسةمنخاللقيمالكسباملعدللألطفاليف

وهواملدىالذىحددهبالكلفعاليةالربامجالتدريبية.2،1<وتلكالقيمة1.24

يفالتطبيـــــقالقبلـــــيوالتطبيـــــقلالســـــابقفـــــروقاملتوســـــطنيلـــــدرجاتاألطفـــــالناجلـــــدوويتضـــــحمـــــ
(تكشـــــــفعـــــــنفعاليـــــــةالـــــــربانمج1.24القـــــــراءة،ونســـــــبةالكســـــــباملعـــــــدل)بنـــــــدالبعـــــــديعلـــــــى

تــــايلمتــــتاإلجابــــةعــــنســــؤالاملســــتخدميفتنميــــةاملهــــاراتاللغويــــةلطفــــلمــــاقبــــلاملدرســــة،وابل
ـــــرانمجحـــــول،بحـــــثال ـــــىنظرفاعليـــــةب ـــــةقـــــائمعل ـــــهاملهـــــاراتاللغوي ـــــذكاءاتاملتعـــــددةيفتنمي ـــــهال ي

.لطفلماقبلاملدرسة

                                      
(1" سيد: مصطفى إمام مدى فعالية برانمج تدريىب متعدد األساليب لتعديل بعض أمناط السلوك غري التكيفى لدى (

.37،ص1990جامعةأسيوط،العدداألول،يناير،،دراسةجتريبية،جملةكليةالرتبية،املتخلفني عقلياا 
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الذكورالنتي األطفال درجات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد التاسعة: جة
القراءةلطفلماقبلاملدرسةوأبعادهاملختلفةبندومتوسطاتدرجاتاإلانثعلى

(16جدول)
القراءةبندةالفروقبنيمتوسطاتدرجاتاألطفالالذكورواإلانثعلىر)ت(لداللنتائجاختبا

لطفلماقبلاملدرسةوأبعادهاملختلفة
املقاييس

االحنراف املتوسط اجملموعات األبعاد الفرعية
 املعياري

قيمة
 ت

مستوى
 الداللة

 املفرداتاللغوية

ادراكالكلماتعن
 التضادطريق

 1.02 8.72 ذكور
2.902 

دالةعند
 0.63 9.60 إانث 0.01

إدراكالكلمات
وتعريفهاعنطريق

 الصور

 4.63 34.00 ذكور
 غريدالة 0.591

 4.38 34.93 إانث

 التمييزالبصري

واالختالفبنيهالتشاب
 الصور

 0.73 9.78 ذكور
 غريدالة 0.782

 0.26 9.93 إانث
التوصيلبنياحلرف

 ةوالكلم
 0.59 4.67 ذكور

 غريدالة 1.145
 0.35 4.87 إانث

التشابهواالختالفبني
 الكلمات

 1.35 8.22 ذكور
غريدالة 0.516

 1.36 8.47 إانث

 التمييزالسمعي

 تقليداألصوات
 0.32 9.89 ذكور

 غريدالة 0.151
 0.52 9.87 إانث

 املتناغمة
 0.38 4.83 ذكور

 لةغريدا 1.679
 0.00 5.00 إانث

أصواتاحلروفأول
 الكلمة

 0.69 9.67 ذكور
 غريدالة 0.603

 0.56 9.80 إانث
التعبريوتفسري

 الصور
 التعبريوتفسريالصور

 2.57 13.56 ذكور
 غريدالة 0.359

 2.36 13.87 إانث
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املعلومات
 وإدراكالعالقات

 املعلومات
 0.32 9.89 ذكور

 دالةريغ 0.570
 0.56 9.80 إانث

 إدراكالعالقات
 0.24 4.94 ذكور

 غريدالة 0.129
 0.26 4.93 إانث

 االنتباهوالتذكر

 السمعي
 0.73 3.94 ذكور

 غريدالة 0.565
 0.46 4.07 إانث

 البصرى
 0.59 4.67 ذكور

 غريدالة 0.000
 0.72 4.67 إانث

 األحداث
 0.65 7.78 ذكور

 غريدالة 1.141
 0.92 7.47 إانث

التناسقالبصري
 اليدوي

 حتركبصري
 1.49 8.89 ذكور

 غريدالة 1.646
 1.92 9.87 إانث

 إدراكمكاين
 1.15 7.44 ذكور

 غريدالة 0.054
 1.19 7.47 إانث

 إمجايلاملقياس املقياسإمجايل
 11.49 150.89 ذكور

 9.24 154.60 ثانإ غريدالة 1.008

تشرينتائجاختبار"ت"يفاجلدولالسابقإىلوجودفروقذاتداللةإحصـائيةبـنيمتوسـطات
املفـرداتاللغويـةبنـددرجاتاألطفالالذكورومتوسطاتدرجاتاإلانثعلـىالتطبيـقالبعـديعلـى

لــةإحصــائياًعنــدوهــىقيمــةدا2.902وذلــكفيمــايتعلــقابلتحــركالبصــرى،حيــثبلغــتقيمــة"ت"
اتداللــةإحصــائيةلصــاحلاإلانث،بينمــاتشــريالنتــائجإىلعــدموجــودفــروقذ0.01مســتوىداللــة

بنـدبعـديعلـىبنيمتوسـطاتدرجـاتاألطفـالالـذكورومتوسـطاتدرجـاتاإلانثعلـىالتطبيـقال
وهــىقيمــةغــري0.591املفــرداتاللغويــةوذلــكفيمــايتعلــقابإلدراكاملكــاينحيــثبلغــتقيمــة"ت"

.0.05دالةإحصائياًعندمستوىداللة
كماتشرينتائجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـني

بنـددرجاتاإلانثعلىالتطبيقالبعـديعلـىأبعـادمتوسطاتدرجاتاألطفالالذكورومتوسطات
ـــــزالبصـــــرى)التشـــــابهواالخـــــتالفبـــــني شـــــابهالت-التوصـــــيلبـــــنياحلـــــرفوالكلمـــــة-الصـــــورالتميي
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علىالرتتيب،وهى0.782،1.145،0.516واالختالفبنيالكلمات(،حيثبلغتقيمة"ت"
.0.05قيمغريدالةإحصائياًعندمستوىداللة

تشرينتائجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـنيكما
بنـداتدرجاتاألطفالالذكورومتوسطاتدرجاتاإلانثعلىالتطبيقالبعـديعلـىأبعـادمتوسط

أصــواتاحلــروفأولالكلمــة(،حيــثبلغــتقيمــة-املتناغمــة-التمييــزالســمعي)تقليــداألصــوات
علـــىالرتتيـــب،وهـــىقـــيمغـــريدالـــةإحصـــائياًعنـــدمســـتوىداللـــة0.151،1.679،0.603"ت"
0.05.

اختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـنينتائجكماتشري
بنـــدمتوســـطاتدرجـــاتاألطفـــالالـــذكورومتوســـطاتدرجـــاتاإلانثعلـــىالتطبيـــقالبعـــديعلـــى

وهــىقيمــةغــريدالــةإحصــائياًعنــدمســتوى0.359صــور،حيــثبلغــتقيمــة"ت"التعبــريوتفســريال
.0.05داللة

ئجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـنيرينتاكماتش
بنـدمتوسطاتدرجاتاألطفالالذكورومتوسطاتدرجاتاإلانثعلىالتطبيقالبعـديعلـىأبعـاد

،0.570إدراكالعالقـــــات(،حيـــــثبلغـــــتقيمـــــة"ت"-املعلومـــــاتوإدراكالعالقـــــات)املعلومـــــات
.0.05هىقيمغريدالةإحصائياًعندمستوىداللةتيب،وىالرتعل0.129

كماتشرينتائجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـني
بنـدمتوسطاتدرجاتاألطفالالذكورومتوسطاتدرجاتاإلانثعلىالتطبيقالبعـديعلـىأبعـاد

،0.565،0.00اث(،حيـــــثبلغـــــتقيمـــــة"ت"األحـــــد-بصـــــرىال-االنتبـــــاهوالتـــــذكر)الســـــمعي
.0.05علىالرتتيب،وهىقيمغريدالةإحصائياًعندمستوىداللة1.141

كماتشرينتائجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـني
بنـدعلـىأبعـادالبعـديتطبيقمتوسطاتدرجاتاألطفالالذكورومتوسطاتدرجاتاإلانثعلىال

1.646،0.054إدراكمكــاين(،حيـثبلغـتقيمــة"ت"-التناسـقالبصـرياليــدوي)حتـركبصـري
.0.05علىالرتتيب،وهىقيمغريدالةإحصائياًعندمستوىداللة
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كماتشرينتائجاختبار"ت"يفاجلـدولالسـابقإىلعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةبـني
األطفــالالــذكورومتوســطاتدرجــاتاإلانثعلــىالتطبيــقالبعــديعلــىإمجــايلدرجــاتوســطاتمت

،وهـىقيمـةغـريدالـةإحصـائيا1.008ًمقياسالقراءةلطفلماقبلاملدرسة،حيثبلغتقيمـة"ت"
.0.05عندمستوىداللة
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  :مناقشة النتائج وتوصياهتا

معطياتوجمموعةاملتغرياتاليتقامتحبصرهاقامتالباحثةبضبطاملتغرياتمبايالئمبنودو
بنيأث الدمج أثر اىل ترجع النتائج خالل من اظهارها مت اليت الفروقات وكانت املقياس اعداد ناء

للمها املختلفة األنشطة تصميم عند املتعددة الذكاءات لنظرية املختلفة اللغويةاالسرتاتيجيات رات
اجلنس متغريات بضبط الباحثة الوقامت اجملموعة أفراد بني التكافؤ وحتقيق وكذلكوالعمر واحدة

ال أدوات تطبيق أثناء بنفسهابحثاحلال الباحثة وقامت اللغوية للمهارات املقياس تطبيق مت فقد
لهانظريةالذكاءاتاملتعددةتبعالالسرتاتيجياتاملختلفةالقائمةعبحثبتطبيقاملقياسعلىعينةال

الت نتائج وأسفرت اإلحصائي متوسطاتبحثللحليل بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أبنه
درجاتاألطفالمنحيثالتطبيقالقبليوبنيمتوسطاتدرجاهتمبعدالتطبيقالبعديبكاملأبعاد

.(2011)رانياعبدالوهاب،(2000،املقياسللمفرداتاللغويةكمايفدراسة)ابتسامفارسحممد
وجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيالتطبيقالقبليوالبعديمنبحثالكماظهرتنتائج

 حيثفقراتاملقياساخلاصابلربانمجللتميزالبصريوالتميزالسمعيكمايف
(.2010دراسة)دالياعباسزكراي

ب نتائجهبحثالنيكما خالل ذاتمن فروق وجود متوسطاتاىل بني إحصائية داللة
طبيقالبعديمنحثمقياسالتطبيقالقبليوبنيمتوسطاتدرجاهتمعلىالتدرجاتاألطفالعلى

التعبريوتفسريالصوروإدراكالعالقاتواملعلوماتاملختلفةوبذلكيوضحمدىفعاليةالربانمجالقائم
غويةلطفلماقبلاملدرسةحيثبلغتالفاعليةعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاملهاراتالل

يدلعل0.83) أقربللواحدالصحيحمما وهىنسبة الكسب( الربانمجعلىتوصيلقيم ىقدرة
.املعدللألطفاليفالتطبيقوهواملدىالذىمتحتديدهمنقبلبالكلفاعليةالربامجالتدريبية

مجاملستخدميفتنميةاملهاراتاللغويةلطفلقدرةوفعاليةالربانبحثوبذلككشفتنتائجال
قبلاملدرسم الرئيسيحولمدىفعاليةالربانمجالقائمعلىبحثةوهوماأجابعلىتساؤلالا

نظريةالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاملهاراتاللغويةلطفلماقبلاملدرسة.
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اخلاصة األنشطة تصميم أمهية اىل النتائج اليها أشارت اليت النتيجة هذه الباحثة وتعزى
دطفلماقبلاملدرسةيفضوءموجهاتنظريةالذكاءاتاملتعددةأفضلبكثريابجلانباللغويعن

مناألطفالقبلا كانعلية )عبداللطيفسعدمما يفدراسة املختلفةكما لتعرضلتلكاألنشطة
(وذلكلألسبابالتالية:2010،ودراسةامحدحممدأبواخلري2012

ليتمتتعرضاألطفالهلا.وجودأنشطةمتنوعةومناسبةللذكاءاتا-1
األسلوبواالسرتاتيجياتاليتمتاتباعهامعاألطفالخاللفرتةالتطبيق.-2
اإلهباروالتشويقعلىاألنشطةدعموحتفيزاألطفالمنخاللمساعدهتمواضافةعنصر-3

املعدةمماكانلهاألثرالكبريعلىرضااألطفالعنتلكاألنشطة.
ا-4 األنشطة الربانمالئمة داخل العمريةملوجودة للمرحلة طبقا األطفال الحتياجات مج

للطفل.
بسهولة-5 النشاط ألداء األطفال جذب يف األثر عظيم له كان األنشطة تصميم طريقة

ر.ويس
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 :ختاماا 

قائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةيفمقرتحبرانمجفاعليةمعرفةحثالبكانالغرضمنامل
العربيةالسعودية املهاراتاللغويةلدىأطفالمرحلةالروضةيفاململكة الفصل،تنمية فيتميفهذا

عرضللعناصرالتالية:
.وعرضللتوصياتواملقرتحات،نتائجالبحث،البحث*ملخص

كمايلي:ويتماستعراضتلكالعناصر
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 البحثملخص 
:املقدمة :أوال
حيث،سنواتالطفولةاملبكرةالعمراملناسبلزايدةاحلصيلةاللغويةلدىالطفليفهذهاملرحلةتعد

ومنهذااملنطلقأصبحعلى،علىشكلقفزاتسريعةواملهاراتاالتصاليةلديهتنمولغةالتواصل
.عشوائياحىتاليصبحعمله؛وأكثرمننظرايتالتعلماملعلمأنيعتمديفتدريسهعلىنظريةأ

وتعدنظريةالذكاءاتاملتعددةاليتتوصلإليهاجاردنرمنأهمالنظرايتألهناتسعىلتوسيع
.IQنطاقاتاإلمكاانتالبشريةإىلماوراءحدودالعالماتاليتتسجلهااختباراتالذكاء

الدافعيةوالتشجيعطوالالعمرإذاتوفرتلدىاإلنسانإنتنميةأنواعالذكاءاملختلفةممكنة
يتطلبمناملعلمةتوفريبيئةتعليميةمهيئةتليبحاجات،وكذلكاألنـشطةواخلرباتاملناسبة وهذا

.األطفالوميوهلماملختلفة
 :وتساؤالته مشكلة البحث :اثنيا

:تتلخصمشكلةالبحثيفالتساؤلالرئيسالتايل
ب - فاعلية ما قائم مرحلةنظريةعلىرانمج يف اللغوية املهارات لتنمية املتعددة الذكاءات

 ؟رايضاألطفال
:ويتفرععنهذاالسؤالاألسئلةالفرعيةالتالية

 ؟مااملهاراتاللغويةالالزملتنميتهالدىأطفالمرحلةرايضاألطفال .1
ابستخ .2 اللغوية املهارات لتنمية مقرتح برانمج واجراءات أسس الذكاءاتما نظرية دام

 ؟ملتعددةلدىمرحلةرايضاألطفالا
مافاعليةبرانمجتدريسيمقرتحابستخدامبعضاسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددةيفتنمية .3

 ؟املهاراتاللغويةلدىاألطفاليفمرحلةالرايض
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 :أهداف البحث :اثلثا
املتعددةيفتنميةاتالذكاءاتفاعليةبرانمجتدريسيمقرتحابستخداماسرتاتيجيقياسمدى

؟املهاراتاللغويةلدىاألطفاليفمرحلةالروضة
 :أمهية البحث :رابعا

.ومهااألمهيةالنظريةواألمهيةالتطبيقية،تنقسمأمهيةالبحثإىلجزئني
 .تقييمبراتمجقائمعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةيفتنميةاملهراتاللغويةلدىطفلالروضة -
 .الضوءعلىاحملتوىالنظريوبنودنظريةالذكاءاتاملتعددةوأمهيتهايفحياةطفلالروضةاءإلق -

 :مصطلحات البحث :خامسا
واملهارات،الذكاءاتاملتعددة،ارتكزتالباحثةعلىجمموعةمناملصطلحاتوهيالربانمجالتعليمي

.اللغوية
احلايلتفعيلنظريةالذكاءاتاالبحثهيفهذيُقصدب:وعرفتالباحثةاجرائياالربانمجاملقرتح

املتعددةيفجمموعةمناألنشطةالتعليميةاللغويةاملخططهلاختطيطًايتناسبمعمستوىمرحلةرايض
.الروضةاألطفال،واملنظمةتنظيماًمنطقياًهبدفتنميةاملهاراتاللغويةعنداألطفاليفمرحلة

 :أدوات البحث :سادسا
جمموعةمناألدواتوهيالباحثةاستخدمت

 (بطاقةمالحظةاملهاراتاللغويةالواجبتنميتها.)اعدادالباحثة .1
 ()إعدادالباحثة.مقياساستعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءة .2
 (اعدادالباحثة)اختبارمتييزاحلروف .3

  :منهج البحث :سابعا
.موعةالواحدةالباحثةعلىاملنهجالتجرييبذواجملاعتمدت

 :نتائج البحث :اثمنا
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفال .10
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 .املفرداتاللغويةاللغوي
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفال .11

 .التمييزالسمعي
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتنتائجاألطفالاحصائيةبنيمتوسطاتوجدفروقذاتداللة .12

 .التمييزالبصري
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفال .13

 .التعبريوتفسريالصور
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفال .14

 .املعلوماتوادراكالعالقات
ببندلصاحلالتطبيقالبعديتوجدفروقذاتداللةاحصائيةبنيمتوسطاتنتائجاألطفال .15

 .االنتباهوالتذكر
ببندلصاحلالتطبيقالبعدييةبنيمتوسطاتنتائجاألطفالتوجدفروقذاتداللةاحصائ .16

 .التناسقالبصري
قبلمالطفلالقراءةمبقياسبنيمتوسطاتنتائجاألطفالتوجدفروقذاتداللةاحصائية .17

 .قبلياوبعداياملدرسة
ومتوسطاتالذكوراألطفالدرجاتمتوسطاتبنيإحصائيةداللةذاتفروقتوجد .18

 .املختلفةوأبعادهاملدرسةقبلمالطفلالقراءةمقياسعلىاإلانثدرجات


 :إىل جمموعة من التوصيات ومن أمهها . توصل البحث من خالل حتليل النتائج.أخريا
املتعددةوفعاليتهاابلتدريسلدىالقائمنيعلىمعديالضوءعلىنظريةالذكاءاتإلقاء .1

املناهجالدراسيةواسرتاتيجياتالتدريس.
تدريساللغةلطفلالروضةعنطريقاللعببدمجاألنشطةوالتطبيقاتاليتتساعدعلى .2

 .تفعيلمشاركةاألطفال
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 :البحث صياتو ت
 ابلعديدمنالتوصياتاليتيتمادراجهاكالتايل:احلايلالبحثوصىي

ضرورةاالكثارمناألنشطةاللغويةاليتتنمىاملهاراتاللغويةلدىوختاطبالعديدمن-1
أنواعالذكاءاتاملختلفةلدىاألطفال.

لتن-2 لألنشطة املناسبة املختلفة واألدوات املواد توفري داخلضرورة اللغوية املهارات مية
ضات.الرو

املتعددة-3 الذكاءات نظرية عن ابلروضات للمعلمات تدريبية وورش دوارت عقد ضرورة
وأنواعذكاءاهتااملختلفة.

القاءالضوءعلىنظريةالذكاءاتاملتعددةوفعاليتهاابلتدريسلدىالقائمنيعلىمعدي-4
يس.املناهجالدراسيةواسرتاتيجياتالتدر

املنهجابألنشطةحباللغةعنطريقدمجتعليماللغةداخلضرورةترغيباألطفاليف-5
.تساعدعلىتفعيلمشاركاتاألطفالوحتفيزبيئةالتعلملدىاألطفالوالتطبيقاتاليت

 :البحث مقرتحات
:عناوينحبثيةمقرتحة

برانمجقائمعلىالذكاءات .1 التواصلاالجتماعيلدىاملتعددةيفتنميةمهاراتفاعلية
.فالمرحلةرايضاألطفالأط

فاعليةبرانمجقائمعلىالذكاءاتاملتعددةيفتنميةالذكاءالوجداينواالجتاهحنوالتعليم .2
.لدىأطفالمرحلةالروضة

 .الالروضةفاعليةبرانمجقائمعلىالذكاءاتاملتعددةيفتنميةالقيماخللقيةلدىأطف .3
 .ءاتاملتعددةيفتنميةاملفاهيمالرايضيةلطفلالروضةقائمعلىالذكافاعليةبرانمج .4
 .فاعليةبرانمجقائمعلىالذكاءاتاملتعددةيفتنميةالتفكرياالبتكاريلطفلالروضة .5
 .أثراستخداماأللعاباإللكرتونيةيفتنميةالتفكريالناقدلطفلالروضة .6
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 .االجتماعيلطفلالروضةالقصصيةيفتنميةالذكاءفاعليةاحلكاية .7
لطفل .8 الدراسي التحصيل مستوى رفع يف املتعددة الذكاءات على قائم برانمج فاعلية

 .الروضة
لطفل .9 النفسية لعالجاملشكالت املتعددة الذكاء نظرية وفق املوسيقي الذكاء تنمية أثر

 (االنطواءواخلجل)الروضة
 .لطفلالروضةالرقميةلتنميةاملفاهيمالعلميةفاعليةالقصص .10
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 الــــمــراجــــع
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 :املراجع العربية
 .األجنلواملصرية:القاهرة،التقومي النفسي،(1973فؤاد،وعثمان،سيد)أبوحطب،.1
،أبيض.2 :بريوت،د.ط،الطفولة املبكرة واجلديد يف رايض األطفال،(م1993)ملكة

 .املؤسسةاجلامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع
فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء نظرية الذكاءات م(2008اميانانصركمال)،بدر.3

املتعددة يف االرتقاء مبستوى األداء التدريسي لدى معلمي اللغة العربية يف املرحلة 
 مصر،جامعةاالسكندرية،رسالةماجستري،االبتدائية

زهري،يمابراه.4 )،وسعيد،عبري أمحد ،1ط ،األطفالورايض  احلضانة،(م2009سلوى
 مكتبةالرشد:الرايض

2011جيهانالسيدحممد)،ابراهيم.5 دور األلعاب التعليمية يف اكساب طفل ما قبل م(
 .مصر،جامعةاالسكندرية،رسالةماجستري،املدرسة مفهوم األمان يف الروضة والشارع

)،أمحد.6 أبواخلري حممد 2010أمحد ت املتعددة لتنمية أثر برانمج قائم على الذكاءام(،
،تفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى طالب املدرسة الثانوية التجاريةمهارات ال

 .مصر،اجليزة،جامعةالقاهرة،رسالةماجستري
برانمج قصصي مقرتح إلكساب بعض املعارف م(2012أمحد،بثينةحممدحسنصاحل).7

 .مصر،ةالسكندريجامعةا،رسالةماجستري،السياحية لطفل الروضة
،أمحد.8 سيد حممد صالح م( فاعلية استخدام األشغال الفنية يف تنمية  2012)دينا

 .مصر،رسالةماجستري،جامعةاالسكندرية،املعرفة البصرية لدى طفل الروضة
أثر استخدام برانمج أنشطة مقرتح لطفل م(2012ايمسنيجممودفتحيعبداجمليد)،أمحد.9

ماجستري،ض مفاهيم حقوق الطفلالروضة يف تبسيط بع االسكندرية،رسالة ،جامعة
.مصر

الرشد:الرايض،1ط،الروضةمهارات القراءة والكتابة لطفل ،م(2013اميانزكي)،أمني.10
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 العاملية.
حممد،أمني.11 زكي فاروق،اخلرييبو،اميان )،ومنصور،هالة فرج برامج  ،م(2014وهيبة

 .مكتبةالرشد:ضرايال،3ط،وأنشطة رايض األطفال
،أمحد.12 امساعيل ختطيط املناهج والربامج واألنشطة التعليمية لرايض ،(م2016)مىن

 .مكتبةاملتنيب:الدمام،1ط،األطفال
)،بوطه.13 حممد ،1ط،الذكاء املتعدد أنشطة عملية ودروس تطبيقية،(م2012شذى

 .مركزدينبولتعليمالتفكري:عمان
السيد،البهي.14 د.ط،،األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة:(1998)فؤاد

 .دارالفكرالعريب:القاهرة
:القاهرة،د.ط،تنمية املهارات اللغوية للطفل ،م(2009اميلي)،صادقو،كرميان،بدير.15

 .عاملالكتب
 :رعاية التباين يف الذكاء بتقدمي التعليم املناسب لكل شخص ،(م1997) هوارد ،جاردنر.16
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أ.دفاتنالنمر .1
أستاذكليةالرتبية/جامعةحلوان

 أ.دأملصالحالدين .2
يصلأستاذمساعدكليةالرتبية/جامعةاالمامعبدالرمحنبنف

 أ.دحنانعطيةعبدالغفار .3
الرتبية/جامعةاالمامعبدالرمحنبنفيصلأستاذمساعدبكلية

 أ.دعمرانمصلح .4
أستاذمساعدبكليةالرتبية/جامعةاملدينةالعاملية
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 (2ملحق )
 بطاقة املالحظة

إعدادالباحثة
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 (الصورة القبيلة) بطاقة املالحظة

 
 

 وكيات املالحظةالسل متكن مل يتمكن

(األول+العائلة)مييزاالسم  
يذكرحروفاالسم

(كلمة25)يقرأالكلماتالبصرية  
 مييزالتشابهواالختالفبنيالصورواألشكال .1  

 يوصلبنياحلرفوالكلمةاليتتبدأبه .2
مييزالتشابهواالختالفبنيالكلمات .3
 يدركالفرقبنياحلروفوالكلمات .4

 رموقعاحلرفابلكلمة)مساعي(يذك .1  
 مييزالكلماتاليتتبدأبنفسالصوت .2
 مييزالكلماتتنتهيبنقسالصوت .3
 يقلداألصوات .4

 استيعابمسعيلنصقصريواتباعتعليمات .1  
 التضاديدركالكلماتعنطريق .1  

 يعرفالكلماتعنطريقالصور .2
 يفسرالصور .3
كاأللوانواألرقامواالجتاهاتالبسيطةيالحظكلماتتنتمياىلمفاهيممعّينة .4
 يفهممعاينالكلماتاجلديدةمنخاللاستخدامسياقاجلملةأوالصوريفالنص. .5

 متريرعلىالنقاط-متاهات-مسكالقلم-نقلونسخمنوذج  
يعيدعباراتوحروف:التذكرالسمعي .1  

يعيدترتيبالصورواجملسمات:الذاكرةالبصرية .2
 اثقصةويعيدالسرد.يرتبأحد .3

 (االستدالل)يستجيبابلفهم-يدركالعالقاتبنياألشياء .1  
 يرسماملعلوماتأوالقصةاليتتعرّبعمايفالكتابالذيقرأهأواستمعاليه .1  

 جييبشفهياعنأسئلةسهلةتتعّلقابلكتابالذيقرأهأواستمعاىلقراءته .2
حيددشخصياتومكانالقصة .3
لقصةاليتمسعهاويعيدسردأحداثها.ميثلا .4

  

 بطاقة مالحظة املهارات اللغوية لدى طفل الروضة

 التاريخ:اسم الطفل: 
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 متييز احلرف
 السلوكيات املالحظة متكن مل يتمكن

يذكراحلروفامساًوصواتً  
يهجئالكلماتمعتمداعلىأصواتاحلروف.  
يبحثعناحلرفاملعطى  
(آخر-وسط-أول)يذكروحيددموقعاحلرفابلكلمةبصرايً  
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 بطاقة املالحظة
 )الصورة النهائية( 

 
 

 

مالحظات 
 جماالت التقومي السلوكيات املالحظة متكن مل يتمكن إىل حد ما وصفية

(األول+العائلة)مييزاالسم    
يذكرحروفاالسم  الوعي الصويت ومتييز الكلمات والطالقة

(كلمة25)يقرأالكلماتالبصرية    
 واألشكالمييزالتشابهواالختالفبنيالصور .5    

 يوصلبنياحلرفوالكلمةاليتتبدأبه .6
مييزالتشابهواالختالفبنيالكلمات .7
 يدركالفرقبنياحلروفوالكلمات .8

 التمييز البصري


 يذكرموقعاحلرفابلكلمة)مساعي( .5    
 مييزالكلماتاليتتبدأبنفسالصوت .6
 مييزالكلماتتنتهيبنقسالصوت .7
 يقلداألصوات .8

 ز السمعي التميي


 االستيعاب السمعي استيعابمسعيلنصقصريواتباعتعليمات .2    
 يدركالكلماتعنطريقالتضاد .6    

 يعرفالكلماتعنطريقالصور .7
 يفسرالصور .8
يالحظكلماتتنتمياىلمفاهيممعّينةكاأللوان .9

واألرقامواالجتاهاتالبسيطة
داميفهممعاينالكلماتاجلديدةمنخاللاستخ .10

 سياقاجلملةأوالصوريفالنص.

 تعبري شفوي ومفردات


متريرعلى-متاهات-مسكالقلم-نقلونسخمنوذج    
 البصري اليدويالتناسق  النقاط

يعيدعباراتوحروف:التذكرالسمعي .4    
يعيدترتيبالصورواجملسمات:الذاكرةالبصرية .5
 يرتبأحداثقصةويعيدالسرد. .6

 لتذكراالنتباه وا


يستجيبابلفهم-يدركالعالقاتبنياألشياء .2    
 املعلومات وادراك العالقات (االستدالل)

يرسماملعلوماتأوالقصةاليتتعرّبعمايفالكتاب .5    
 الذيقرأهأواستمعاليه

جييبشفهياعنأسئلةسهلةتتعّلقابلكتابالذي .6
 قرأهأواستمعاىلقراءته

كانالقصةحيددشخصياتوم .7
ميثلالقصةاليتمسعهاويعيدسردأحداثها. .8

مفهوم النص واسرتاتيجيات القراءة 
 واملراقبة الذاتيةوالفهم 

 

 الروضةبطاقة مالحظة املهارات اللغوية لدى طفل 
 اسم الطفل: اجلنس: 

 املرحلة العمرية: زمن املالحظة: 
 :املدرسة / الروضة
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 متييز احلرف
 جماالت التقومي السلوكيات املالحظة متكن مل يتمكن إىل حد ما مالحظات وصفية

يذكراحلروفامساًوصواتً    

 احلرف
علىأصواتاحلروف.يهجئالكلماتمعتمدا    
يبحثعناحلرفاملعطى    
-يذكروحيددموقعاحلرفابلكلمةبصرايً)أول    

آخر(-وسط
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 (3ملحق )
 

 اختبار متييز احلروف
 الباحثة:اعداد
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 (الصورة القبلية) اختبار متييز احلروف
 
 

 تقييم متييز احلروف
كلمةحتوياحلرف،صوته،أنيذكرالطفلاسماحلرف:اهلدف

 ف ص ل د

 ج غ ث م

 س ذ ط ي

 ض ت هـ ح

 و ع ر ظ

 ك ب ق ز

 ش أ ن خ
 ورقة المعلمة

  

 :المفتاح
 ( اجابة صحيحة)

(x) اجابة خاطئة 
في  حول موقع الحرفتكتب الكلمة وتوضع دائرة  •

 خانة اعطاء كلمة.
يكتب اسم الحرف أو صوته كما نطقه في حال  •

 كانت اإلجابة خاطئة.
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 .............................................:.لصفا............................................:.اسمالطفل
 

 استمارة تقييم احلروف
 

 ذكر اسم احلرف ذكر صوت احلرف اعطاء كلمة حتوي احلرف
/ /  / /  / /  / /  / /  / /  
 د د د د  

 ل ل ل ل  

 ص ص ص ص  

 ف ف ف ف  

 م م م م  

 ث ث ث ث  

 غ غ غ غ  

 ج ج ج ج  

 ي ي ي ي  

 ط ط ط ط  

 ذ ذ ذ ذ  

 س س س س  

 ح ح ح ح  

 هـ هـ هـ هـ  

 ت ت ت ت  

 ض ض ض ض  

 ظ ظ ظ ظ  

 ر ر ر ر  

 ع ع ع ع  

 و و و و  

 ز ز ز ز  

 ق ق ق ق  

 ب ب ب ب  

 ك ك ك ك  

 خ خ خ خ  

 ن ن ن ن  

 أ أ أ أ  

 ش ش ش ش  

28/  28/  28/  28/  28/  28/  
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 اختبار متييز احلروف
(الصورة النهائية)
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 متييز احلروف :تقييم
.وياحلرفكلمةحت،صوته،أنيذكرالطفلاسماحلرف:اهلدف

 :مالحظة
 .وتغليفها،يتمطباعةبطاقاتاحلروف •
 .يفميدالية(....ص،ل،د)ويتموترتيبهاحسباجلدول،تقصالبطاقات •

 :تعليمات االختبار
 .بطريقةفرديةاالختباريطبق .1
طُي .2 االختباربق مرتني من األول الشهر ابلروضةيف األطفال العام،التحاق هناية وقبل

 .الدراسيبشهر
 .قبلبدءالتطبيقهتيئةاجلوالنفسيبنيالفاحصواملفحوصأبنيكونهناكألفةيتم .3
وبعدأن،أريدكأنتذكريلاسماحلرف،هذهميداليةاحلروفالعربية:خترباملعلمةالطالب .4

عطاءكلمةتطلبمنهإ،وبعدأنجييب؟،هوصوتهوما:تقولله،يذكرالطالباالسم
 .حتوياحلرف

 .جبانباحلرف(√)كانتاالجابةصحيحةيتموضعاشارةذاإ .5
 .رفأوصوتهكمانطقهيفحالكانتاإلجابةخاطئةيكتباسماحل .6
 .تكتبالكلمةوتوضعدائرةحولموقعاحلرفيفخانةاعطاءكلمة .7
اليتقديؤديإىليتم .8 املختلفة اختبارالطفلأثناءفرتاتاللعبأواألنشطة مراعاةعدم

 .نهمنهاوتشتيتانتباههحرما
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 استمارة تقييم احلروف

 

  

 ذكر اسم احلرف ذكر صوت احلرف اعطاء كلمة حتوي احلرف
//  //  //  //  //  //  
 د د د د  

 ل ل ل ل  

 ص ص ص ص  

 ف ف ف ف  

 م م م م  

 ث ث ث ث  

 غ غ غ غ  

 ج ج ج ج  

 ي ي ي ي  

 ط ط ط ط  

 ذ ذ ذ ذ  

 س س س س  

 ح ح ح ح  

 هـ هـ هـ هـ  

 ت ت ت ت  

 ض ض ض ض  

 ظ ظ ظ ظ  

 ر ر ر ر  

 ع ع ع ع  

 و و و و  

 ز ز ز ز  

 ق ق ق ق  

 ب ب ب ب  

 ك ك ك ك  

 خ خ خ خ  

 ن ن ن ن  

 أ أ أ أ  

 ش ش ش ش  

28 /  28 /  28 /  28 /  28 /  28 /  

 الطفل:...........................اسم 
 

 الصف:...............................
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 (4ملحق )
 

 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة
 زكيمان إيـ :فكرة

 ثةـالباح :دادـــــــاع
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 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة
 )الصورة القبلية(

 اعداد: د. إميان زكي
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 املدرسة لتعلم القراءةمقياس استعداد طفل ما قبل 
 (الصورة النهائية)

 اعداد الباحثة 
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 :احملتوايت
 اختبار املفردات اللغوية .1

 اختبار ادراك الكلمات عن طريق التضاد -أ
 تعريفها عن طريق الصورو  اختبار إدراك الكلمات -ب

 اختبار التمييز البصري .2
 االختالف بني الصور واألشكالو  متييز التشابه اختبار -أ

 الكلمة اليت تبدأ بهو  التوصيل بني احلرفاختبار  -ب
 االختالف بني الكلماتو  اختبار متييز التشابه -ت

 اختبار التمييز السمعي .3
 تقليد األصوات -أ

 متييز أصوات الكلمات املسجوعة -ب
 تتميز أصوات احلروف املتشاهبة يف أول الكلمة -ت

 وتفسري الصوراختبار التعبري  .4
 اختبار التعبري وتفسري الصور -أ

 اختبار املعلومات وادراك العالقات -ب
 اختبار املعلومات -أ

 اختبار ادراك العالقات -ب

 اختبار االنتباه والتذكر -ت
 اختبار التذكر السمعي -أ

 اختبار التذكر البصري -ب
 تذكر سلسلة من األفكار واألحداثاختبار  -ت
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 اختبار التناسق البصري اليدوي  -ث
 بصري مجيع االجتاهاتالتحرك ال -أ

 لإلدراك املكاينالتحرك البصري  -ب

 :مكوانت املقياس
يتكوناملقياسمنسبعاختباراتفرعيةتقيسيفجمملهامهاراتاالستعدادللقراءة.

:وهيكاآليت
 اختباراملفرداتاللغوية .1
 اختبارالتمييزالبصري .2
 اختبارالتمييزالسمعي .3
 اختبارالتعبريوتفسريالصور .4
 العالقاتراملعلوماتوادراكاختبا .5
 اختباراالنتباهوالتذكر .6
 اختبارالتناسقالبصرياليدوي .7

 :اجراء املقياس
:لكييتماجراءاملقياسبطريقةصحيحةالبدمنتنفيذالتعليماتاحملددةلهواليتتتمثليف

1.  يطبق اليدوي البصري التناسق اختبار عدا فيما فردية بطريقة االختبارات بطريقةتطبيق
 .مجاعية

 .بقاملقياسيفالشهراألولمنالتحاقاألطفالابلروضةطُي .2
 .هتيئةاجلوالنفسيبنيالفاحصواملفحوصأبنيكونهناكألفةقبلبدءالتطبيقيتم .3
 .ناالجاابتحرفياوذلكيفاختباراملفرداتاللغويةواختبارالتعبرييتدويتم .4
ماتوالوعيابلصوتياتوالتذكرليفاختباراملعلواجاابتالطفلداخلاجلدونيتدويتم .5
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 .السمعيوادراكاألضدادويفاختبارتذكراألحداثيتمتدويناعادةسردالقصة
مراعاةعدماختبارالطفلأثناءفرتاتاللعبأواألنشطةاملختلفةاليتقديؤديإىليتم .6

 .حرمانهمنهاوتشتيتانتباهه
.كلاختبارقراءةالتعليماتاخلاصةب .7

 (مقياس تطور القراءة)
 االختبار األول: اختبار املفردات اللغوية ❖

 اختبار ادراك الكلمات عن طريق التضاد: -أ
يقيسهذااالختبارمقدارحمصولطفلماقبلاملدرسةمناملفرداتاللغويةمنخاللقدرته

 قصود.زاملعىناملالكلمةاملضادةهلاكماهيموضحةابلصورةاليتتربوعلىوصفالكلمة
 األدوات:

سمحتتويكلبطاقةعلىصورتني.X15 15بطاقاتمقاس10
 :طريقة االختبار

وتطلبمنالطفلأنيصفتتناولالصورةاألوىلوتعرضالباحثةالصورالسابقةأمامالطفل
 .كذلكيصفحجماهلديةيفالصورةالثانيةوحجماهلديةيفالصورةاألوىل

:هيكاآليتوالكلمةاملضادةهلاوالختبارعلىعشرمفرداتتشملالكلمةاويشملهذ
 صغري Xكبري
 خلف Xأمام

 مغلق Xمفتوح 
 خارج Xداخل 

 أمطف Xمضيء 

 فارغ Xمملوء 
 قصري Xطويل 
 ساخن Xابرد 

 حتت Xفوق 
 قليل Xكثري 

(واخلطأ)صفر(.1تقدركلإجابةصحيحة):التقدير
  



791

 تعريفها عن طريق الصور:و  اختبار إدراك الكلمات -ب
اللغوية املفردات من املدرسة قبل ما طفل حمصول مقدار االختبار هذا تعريف،يقيس خالل من

فمنخاللاستخدامجمموعةمنالصورميكن،الكلماتاليتتدلعليهاالصوراملعروضةعلىالطفل
علىتعريفالكلمةحيثأنقدرةالطفل،أننتعرفعلىمدىفهمالطفللكلمةمنالكلمات

الطفل معرفة به تتميز الذي العمق مدى عن الكثري تكشف أن البد أخرى كلمات ابستخدام
 كماستتمكنمناحلصولعلىتقريرإمجايلحلجماحملصولاللغويللطفل.،للكلمات
 األدوات:
سمتتضمنكلبطاقةصورةواحدة.10X15بطاقةمقاس20

 طريقة االختبار:
فإذا؟ماذايعينقلموتسألهالباحثة،فإذاقالقلم؟ماهذاتسألهوباحثةالصورعلىالطفلتعرضال

فيه نكتب القلم أيضا،قال وماذا له فيه؟تقول نلون من.فيقول قدر أكرب على حتصل حىت .
 .نالطفلاالستجاابتم

ب أو كتفيه هبز جييب كأن لفظيا تعريفا الكلمة تعريف عن الطفل عجز الكلمةفإذا تكرار
قلمنفسها هو ينتهي()قلم حىت وهكذا هلا التالية املفردة اىل الباحثة تنتقل أعرف ال يقول أو

 االختبار.
:حددتالباحثةثالثمستوايتلتقديراإلجابةالتقدير:

يكونالتقديردرجتني.وصفالشيءواألول:تعريفالكلمةعنطريقاملستوى •
تعريفالك • استعماالتالشيءاملستوىالثاين: عنطريقذكر يكونالتقديردرجةولمة

.واحدة
 يكونالتقديرصفرا.واملستوىالثالث:الطفليعجزعنتعريفالكلمةتعريفالفظيا •
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 مناذج تصحيح اختبار املفردات اللغوية
 التقدير االستجابة املفردة 

القلم1

 القلممناخلشبولهسنرصاص •
 القلمنرسمبه •
 كتببهالقلمن •
 القلمنلونله •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
1
1
1

صفر

 الدجاجة2

 الدجاجةتبيض •
 الدجاجةهلاجناحان •
 الدجاجةهلاعرفأمحر •
 الدجاجةتطريفوقالبيت •
 البيضوالبيضيطلعكتاكيتالدجاجةترقدعلى •
 الدجاجةنذحبهاوانكلها •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
2
2
2
1

صفر

عصفورال3

 طرييالعصفور •
 بيضيالعصفور •
 زقزقوصوتهحلويالعصفور •
 قفعلىالشجرةيالعصفور •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
2
1

صفر

السمكة4

 السمكةهلاذيلوزعانف •
 )تسبحيفالبحر(نصطادهمنالبحرالسمك •
 السمكةلوخرجتمناملاءمتوت •
 السمكةيغطيجسمهاقشر •
 لسمكالصغريالسمكالكبريأيكلا •
 السمكةانكلها •
 السمكنربيهيفحوضالسمك •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
2
2
2
1
1

صفر

الساعة5

 الساعةحنطفيهابطاريةعلشانتشتغل •
 الساعةتدق •
 الساعةنعرفهباالوقت •
 الساعةنلبسهاأبيدينا •

2
2
1
1
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صفراليذكرأياستجابةلفظية •

 السفينة6
)املركب(

 .بميشييفالبحراملرك •
 .املركبيصطادبهالصيادين •
 .املركبنتمشىفيه •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
1
1

 صفر

 الطيارة7

 الطيارةتطرييفالسماء •
 نركبهامناملطارونسافرفيهاالطيارة •
 الطيارةنسافرفيها •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
1
1

صفر

البقرة8

 أرجلالبقرةحيوانلهذيلواربع •
 البقرةتلد •
 البقرةتساعدالفالح •
 البقرةتعطينااحلليب •
 البقرةلوهنابين •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1
1
1

صفر

األسد9

 األسدحيوان •
 األسدحيوانمفرتسيعيشيفالغابة •
 األسدأيكلاللحم •
 األسديعيشيفحديقةاحليوان •
 األسديعيشيفقفص •
 األسديلعبيفالسريك •
أياستجابةاليذكر •

2
2
2 
1
1
1

صفر

الفيل10

 الفيلحيوان •
 الفيليعيشيفالغابة •
 الفيليقطعالشجروأيكله •
 الفيللهخرطوم •
أياستجابةلفظيةاليذكر •

2
2
1
1

صفر

الثعبان11

 (يعيشيفالصحراء)الثعبانيطلعمنالرمل •
 الثعبانيبخسموميوت •
 الثعبانيعض •
 يوانالثعبانيعيشيفحديقةاحل •
اليذكرأياستجابة •

2
2
1
1

صفر
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اجلمل12

 اجلمليعيشيفالصحراء •
 اجلملخيزناملياهليشربمنهايفالصحراء •
 اجلملنركبهيفالكورنيش •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1

صفر

 املوز13

 املوزفاكهة •
 ولونهأصفراملوزلهقشر •
 املوزأيكلوطعمهحلو •
 حديقةاحليواناملوزأبكلهالقرديف •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1
1

صفر

احلليب14

 احلليبشرابمفيد •
 البقرةتعطينااحلليب •
 احلليبلونهأبيض •
 احلليبيقويجسمنا •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1
1

صفر

الكتاب15

 الكتابنقرأفيه •
 الكتابنشرتيهمناملكتبة •
 رقالكتابلهغالفأماميومصنوعمنالو •
 الكتابنكتبفيه •
 الكتابنقرأفيه •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
2
1
1

صفر

والاجل16
)املوابيل(

 ابلبطاريةيشتغلوالاجل •
 اجلوالنشحنهابلكهرابء •
 نكلمفيهونرسلرسائل •
 نشوففيهاألغاينوالكرتون •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1
1

صفر

الوردة17

 نزرعهايفالطني •
 هاماءنسقي •
 نشمهاورحيتهاحلوة •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1

صفر

الكلب18
 ذيلوأربعةأرجلالكلبله •
 الكلبحيوانويولدوأيكلاللحم •
 الكلبنربيهيفالبيتوحيرسنامناحلرامي •

2
2
2
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 الكلبينبح •
 الكلبيعيشيفاملزرعة •
 الكلبجيريوينطوميشييفالشارع •
 الكلبيعض •
 كلباحنانلعبمعال •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
2
1
1
1

صفر

 النحلة19

 الوردالنحلةتشم •
 النحلةتطري •
 النحلةتقرص •
 النحلةأنخذمنهاالعسل •
اليذكرأياستجابةأخرى •

2
2
1
1

 صفر

احلقيبة20

 احلقيبةمصنوعةمنالقماشأواجللد •
 احلقيبةنضعداخلهااألشياء •
 نذهبهباإىلاملدرسة •
 سحابويبةفيهاجيوباحلق •
 ظهران-كتفنا-حنملاحلقيبةبيدانأوعلى •
 احلقيبةمرسومعليهارسومات •
 نشرتيهامنالسوقأواملكتبة •
اليذكرأياستجابةلفظية •

2
1
1
1
1
1
1

صفر

 النهاية العظمى الختبار املفردات اللغوية:
 درجات10اختبارإدراكالكلماتعنطريقالتضاد -أ

 درجة40تعريفهاعنطريقالصوروطريقاكالكلماتعناختبارإدر -ب
درجة.50:النهاية العظمى

 اختبار التمييز البصري :االختبار الثاين ❖
 :االختالف بني الصور واألشكالو  اختبار متييز التشابه -أ

التشابه أوجه مالحظة على الطفل قدرة االختبار هذا الصورويقيس بني االختالف
 .األشكالو
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 :تاألدوا

أشكال.وصور4سمحتتويكلبطاقةعلى30X10بطاقاتمقاس10
 إجراء االختبار:

"وتقوللهتوجهنظرالطفلاىلالصوراملعروضةأمامهوتعرضالباحثةالبطاقاتالسابقةعلىالطفل
شرتوجدصورةمنالصورالثالثاليتجبانبهاتشبههاابلضبطأ،هلترىالصورةاليتيفاملربعهذا

 "اىلهذهالصورة
:التقدير

اخلطأ)صفر(و(1تقدراإلجابةالصحيحة)
 :الكلمة اليت تبدأ بهو  اختبار التوصيل بني احلرف -ب

 الكلمةاليتتبدأبه.ويقيسهذااالختبارقدرةالطفلعلىالربطبنياحلرف
 األدوات:
سم30X10بطاقاتمقاس5

 إجراء االختبار:
البطاقاتا ،لسابقةعلىالطفلوتوجهنظرالطفلإىلاحلرفاملكتوبعلىالبطاقةتعرضالباحثة

توجدكلمةمنالكلماتاملكتوبةيفاملربعاتتبدأ،أنظرإىلاحلرفاملوجوديفالدائرة:وتقولله
 .بنفساحلرفأريدكأنتشريإىلهذهالكلمة

 التقدير:
اخلطأ)صفر(.و(1تقدراإلجابةالصحيحة)

 :االختالف بني الكلماتو  ييز التشابهاختبار مت-ج
 الكلمات.االختالفبنيويقيسهذااالختبارقدرةالطفلعلىمالحظةأوجهالتشابه
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10األدوات:
 سمحتتويكلبطاقةعلىمخسكلماتمنهاكلمتانمتشاهبتان.30X10بطاقاتمقاس

 إجراء االختبار:
فلإىلالكلماتاملكتوبةعلىالبطاقةوتقولتعرضالباحثةالبطاقاتالسابقةوتوجهنظرالط

املربعاتاجملاورةتشبههاابلضبطتوجدكلمةمنالكلماتيف،له)انظرإىلالكلمةاليتيفالدائرة
 (أريدكأنتشريإىلهذهالكلمة

 التقدير:
اخلطأ)صفر(و(1تقدراإلجابةالصحيحة)

 النهاية العظمى الختبار التمييز البصري:
 درجات10األشكالواالختالفبنيالصورورمتييزالتشابهاختبا -أ

 درجات5الكلمةاليتتبدأبهواختبارالتوصيلبنياحلرف -ب
درجات10االختالفبنيالكلماتواختبارمتييزالتشابه-ج

درجة25:النهاية العظمى
 االختبار الثالث: اختبار التمييز السمعي ❖

 تقليد األصوات: -أ
لصوربعضاحليواانتوالطيوربارقدرةالطفلعلىمتييزاألصواتاملختلفةيقيسهذااالخت
 وتقليدها.

 األدوات: 
أشياءخمتلفةوطيوروحيواانت10سممرسومعليها10X15بطاقاتملونةمقاس10

(حنلة-محار-ساعة-صوص-خروف-طائرة-بقرة-بطة-ديك-قطة)مثل
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 إجراء االختبار:
تعطيهاللطفلليمسكهاومثمتسكبصورةالقطة،الباحثةالصورالسابقةأمامالطفلتعرض

يقلدصوتالقطةوهكذاحىتتنتهيالصور.مثتطلبمنهأن
 التقدير:
قامالطفلبتقليدصوتاحليوانأوالطائرأوالشيءالذيمتثلهالصورةيكونالتقدير إذا

فر(.إذافشلالطفليكونالتقدير)صو(1)
 متييز أصوات الكلمات املسجوعة -ب

السمعيألصواتاحلروفاملتشاهبةيهدفهذااالختبارعلىقياسقدرةالطفلعلىالتمييز
 يفآخرالكلمة.

 األدوات:
صور4سمحتتويكلبطاقةعلى30X10بطاقاتمقاس7

 إجراء االختبار:
ربصوتواضحعلىالطفلبعدتقرأهذهالصووتعرضالباحثةالصورالسابقةأمامالطفل

االنتهاءمنقراءةالصورتطلبمنالطفلأنحيددالكلمةاملختلفةيفصوتاحلروفاألخريةعن
 للطفل الباحثة فتقول الكلمات الصور)ابقي لك متيزوسأقرأ أن أريدك قراءهتا من أنتهي بعدما

الكلمةاليتختتلفيفآخرهاعنابقيالكلمات(
 قطة أرنب شنطة بطة -1

 كلب عروسة انموسة جاموسة -2
 ألوان فستان حصان أسد -3
 لوز جوز عصفور موز -4
 متساح تفاح مفتاح كرة  -5
 انر سكني فار محار -6
 سيارة صف ارة عنب نظارة -7
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  :التقدير
(واخلطأ)صفر(1تقدراإلجابةالصحيحة)

 مناذج التصحيح:
رقمالسؤال:

 (ج)- (1)
 (د)- (2)
 (أ)- (3)
 (ب)- (4)
 (أ)- (5)
 )ج(- (6)
 )ب(- (7)

 :تتميز أصوات احلروف املتشاهبة يف أول الكلمة -ج
بنيالكلماتاليتتتشابهيفصوتاحلرف الطفلعلىالتمييز قدرة االختبار يقيسهذا

األولمنالكلمة.
 األدوات:
صور4سمحتتويكلبطاقةعلى30X10مقاسةبطاق12

واحد حبرف صور ثالث يف الكلمة ابلفتحةهوتبدأ حمرك احلرف ،الكسرةوالضمةوذا
تلف.والصورةالرابعةتبدأحبرفخم

 إجراء االختبار:
 تضم اليت البطاقة الباحثة الطفل4تعرض على معوصور واضح بصوت صورة كل تقرأ

الصورتطلبمنالطفلأنو،الرتكيزعلىصوتاحلرفاألولمنالكلمة بعداالنتهاءمنقراءة
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)سأقرألك:فتقولالباحثةللطفل،املختلفةعنابقيالكلماتيفصوتاحلرفاألولحيددالكلمة
.بعدماأنتهيمنقراءهتاأريدكأنمتيزالكلمةاملختلفةيفاحلرفاألولعنابقيالكلمات(والصور

 سكينة كتاب كلب كرة .1
 هدهد هالل هرم بطة .2
 زر زهرة زجاجة شنطة .3
 عصفور عنب تفاح عصا .4
 مسكة متساح حفاةسل ساعة .5
 رمان ريشة عنب رأس .6
 ابرة أذن ساعة أرنب .7
 محار فرشاة فيل فراشة .8
 مركب كتاب موز مفك .9

 طاولة جنمة طفل طبلة .10
 مشعة شنطة مفتاح مشس .11
 متساح تفاح مقص اتج .12

 مناذج التصحيح:
رقمالسؤال:

 (د)- (1)
 (أ)- (2)
 (أ)- (3)
 (ب)- (4)
 (ج)- (5)
 )ب(- (6)
 )ب(- (7)
 )د(- (8)
 )ج(- (9)



702

 )ج(- (10)
 )ب(- (11)
 ()ب- (12)

 :التقدير
اخلطأ)صفر(و(1تقدراالجابةالصحيحة)

 النهاية العظمى الختبار التمييز السمعي:
 درجات10تقليداألصوات -أ

 درجات5متييزالكلماتاملسجوعة-ب
درجات10متييزأصواتاحلروفاملتشاهبةيفأولالكلمة-ج

درجة25النهاية العظمى:
 إدراك العالقاتو  ماتاختبار املعلو  :االختبار الرابع ❖

 املعلومات:  -أ
 يقيسهذااالختبارمعلوماتالطفلاليتحصلهامنخرباتهالسابقة.

 األدوات:
صور.4سمحتتويكلبطاقةعلى30X10بطاقاتملونةمقاس10

 إجراء االختبار:
.املكتوبعلىالبطاقةتعرضالباحثةالبطاقةاألوىلأمامالطفلمثتقرأعليهالسؤال

(علىاألدواتاليتيستخدمهاالطبيب؟x)(ضععالمة1رقمالسؤال)
؟(علىاحليوانالذيأنخذمناحلليبx(ضععالمة)2رقمالسؤال)
(علىاملكانالذييعيشفيهالسمك؟x(ضععالمة)3رقمالسؤال)
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مواصالت؟وسيلة(علىأسرعx(ضععالمة)4رقمالسؤال)
؟(علىاملكانالذييعيشفيهاجلملxمة)(ضععال5رقمالسؤال)
؟(علىأبطأحيوانx(ضععالمة)6رقمالسؤال)
(علىاجلهازالذييضيءابلكهرابء؟x(ضععالمة)7رقمالسؤال)
(علىالساعةاليتتشرياىلالسادسة؟x(ضععالمة)8رقمالسؤال)

 إدراك العالقات: -ب
 العالقاتاليتيتضمنهاوراكالعالقاتبنياألشياءاالختبارقدرةالطفلعلىإديقيسهذا

 :االختبارهي
 املصباحجزءمناألابجورة.،عالقةاجلزءابلكل:ورقةالشجرةجزءمنالشجرة -
 فيه(العشالذيتبيضو)احلمامةعالقةمكانية: -
 الشوكة(و)السكينةعالقةتكميلية)تالزم(: -
 القفاز(و)اليدرمزية:عالقة -
 األدوات:
صورتوجدعالقةبنيكلزوجمنالصور.10سمتتضمن30X30بطاقةملونةمقاس

 إجراء االختبار:
الطفل على البطاقة الباحثة األولوتعرض العمود من يف صورة كل يصل أن منه تطلب

.عالقةابلصورةاملناسبةهلامنالعمودالثاينواليتتوجدبينها
 التقدير: 

(واخلطأ)صفر(1تقدراالجابةالصحيحة)
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درجة.15إدراك العالقة:و  النهاية العظمى الختبار املعلومات
 االختبار اخلامس: اختبار التعبري وتفسري الصور  ❖

فلكييستطيع،كاملةوالتعبرييفمجلةبسيطةويقيسهذااالختبارقدرةالطفلعلىالتحدثبطالقة
كاف قدر لديه يكون أن جيب بطالقة التحدث صياغةالطفل من متكنه اليت اللغوية القدرة من

أيضايكونلديهشعورابألمنجيعلهيقولكلمايدوريفذهنهدونأنخيشىو،أفكارهصياغةلغوية
أحد أنينقده دونحتفظ، كالسيلتتدفقالكلماتمنأفوفبعضاألطفاليبدؤونالكالم واههم

نستطيعمنخاللاختبارالتعبريو،رةأوبعبارتنيبعدجمهودشاقيتفوهبعباووالبعضاآلخريكافح
:عنالصورأننقيسقدرةالطفلعلىالتعبريوفقاللمستوايتالتالية

اجلملتدلاملستوى األول • وهذه يستطيعالطفلأنيكونفقرةحتويأكثرمنمجلة :
يفجمالالنمواللغوي.علىمستوىعالٍ

يستطيعوفاعلوونمجلبسيطةمكونةمنفعل:يستطيعالطفلأنيكاملستوى الثاين •
تكوينمجلتنيتربطهماأداةعطف.

يربطهاالطفلبواوالعطف.و:يذكرالطفلكلماتمنفصلةاملستوى الثالث •
 األدوات: 
حداثمعنيأوجمموعةأحداثسممتثلكلبطاقةصورةمتثل15X15بطاقاتمقاس5

هالصور.تطلبالباحثةمنالطفلأنيعربعنهذو
 إجراء االختبار: 

أنيعربعماوتطلبمنهأنيذكرماهبذهالصورةوتعرضالباحثةالبطاقةاألوىلعلىالطفل
يراهفيها.
 التقدير:

درجات3املستوىاألول
درجتاناملستوىالثاين

واحدةدرجةاملستوىالثالث
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درجة15النهاية العظمى
التقديراالستجابةرقمالصورة

1

البنتتبينبيتمن-الولدقاعدحتتالشمسيةألناجلوحروبنتتسبحابلبحر •
 .بنتأتكلايسكرميوتلعبابلرملوبنتتلعبابلكورة-الرملوالسفينةمتشييفالبحر

 .السفينةمتشيابلبحر،بنتتلعب،الولدقاعدحتتالشمسية •
 .سفينة-كورة-بنت-ولد •
.اليذكرأياستجابةلفظية •

3


2
1

صفر

2

البنتالصغريةمتسكيدالعجوزوتساعدهامتشييفالشارععلشانماتصدمها •
البنتمتسكيدالعجوزتساعدهاتعربملااشارةالعبورتصريخضراءوالسيارات-السيارة

 .توقف
 السيارةبتصدمالبنت.،البنتمتشي،البنتمتسكالعجوز •
 .رةمروراشا-شارع-سيارة-عجوز-بنت •
.اليذكرأياستجابةلفظية •

3


2
1

صفر

3

-ولدوبنتعندهمحفلةوملاراحواالضيوفجلسوايفتحوناهلداايومهاسعيدين •
 .الولدقاعديفتحاهلديةوالبنتفتحتاهلديةوطلعهلاأرنبوشعورهمسعيد

 .مهاسعيدين،البنتعندهاأرنب،الولديفتحاهلدية •
 .ايهدا-بنت-ولد •
.اليذكرأياستجابةلفظية •

3

2
1

صفر

4

الولدراكبعلىالبطة-األوالديلعبونيفاحلديقةوفيهولديلعبمعالكلبابلكرة •
 .والبنتتتزحلقوالولدراكباملرجيحة

 أوالديفاحلديقة،كلبيركض،أوالديلعبون •
 .بنتوولدوكلبوشجرة •
.اليذكرأياستجابةلفظية •

3

2
1

صفر

5

بنتوطبيبةأسنانوشعورهاسعيد-بنتمعطبيبةاألسنانوتشوفأسناهناابملراية •
 .ألنأسناهناصارتنظيفة

 طبيبةأسنانوبنتسعيدة.-بنتتشوفأسناهنا •
 .مرآة-بنت-طبيبةأسنان •
.اليذكرأياستجابةلفظية •

3


2
1

صفر
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 االختبار السادس: اختبار االنتباه والتذكر ❖
 ر التذكر البصري:اختبا -أ
تعرضأمامهو  منالصور الطفلعلىتذكرجمموعة الطفلويقيسقدرة قدرة يقيسأيضا

 ذلكمنخاللربطكلصورةبرقم.وعلىاالنتباه
 األدوات:
.سمعلىكلبطاقةصورةيصاحبهارقممناخللف10X15بطاقاتملونةمقاس5

 إجراء االختبار:
،1تلفتانتباهالطفلإىلأنصورةالديكأييتمعهارقموىاألطفالالبطاقاتعلتعرضالباحثة

مثختفي،5صورةالفأررقمو،4وصورةالسلحفاةرقم،3وصورةالفيلرقم،2وصورةالبطةرقم
حىتتصلاىلوتطلبمنالطفلأنيذكراسمالصورةاليتكانتعندرقمهكذاوالباحثةالبطاقات

.5رقم
 التقدير: 
اخلطأ)صفر(و(1قدراإلجابةالصحيحة)ت

 اختبار التذكر السمعي:  -ب
 ويهدفاىلقياسمدىقدرةالطفلعلىاالحتفاظبعددمناحلروفيفذاكرته.

 إجراء االختبار:
بعدماأنتهيوتقولله:سأذكربعضاحلروفوتطلبالباحثةمنالطفلأنينصتهلاجيداوينتبه

تبدأالباحثةبسلسلةمناحلروفمكونةمنثالثحروفوكل،رةاثنيةتقوهلاوتعيدهامأريدكأن
سلسلةتتضمنحماولتنيفإذافشلالطفليفاحملاولةاألوىليعطىاحملاولةالثانيةحىتنصلابلطفلإىل

.حروفمثتبدأابجلملبنفسالطريقة5السلسلةاملكونةمن
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يةاحملاولةالثاناحملاولةاألوىل
س،ر،حم،ل،ق

ت،ل،ب،طف،و،ر،خ
هـ،ض،ب،ت،كق،ف،ر،ل،أ

رسمالولدقطةأكلتالبنتتفاحة
ذهبتالبنتإىلاحلديقةركبالولديفالباص

 التقدير: 
يعطىالطفلدرجةالسلسلةاليتينجحيفإعادهتاكاملة

هيتعادلأكربعددللحروفاليتميكنأنيعيدهاالطفل.ودرجات5العظمى: النهاية الدرجة
 األحداث:و  اختبار تذكر سلسلة من األفكار -ج

األفكار من بسلسلة االحتفاظ على الطفل قدرة االختبار هذا إعادةواألحداثويقيس
دهابنفسترتيبها.سر

 األدوات:
(األسدوالفأر)اتقصةسممتثلهذهالبطاق15X15بطاقاتمقاس6

 إجراء االختبار:
للطفل القصة برواية الباحثة يرتبوتقوم أن الطفل من تطلب روايتها من االنتهاء بعد

.البطاقاتمثحيكيالقصة
 التقدير: 

 التقدير فيكون الصحيح ترتيبها يف يضعها بطاقة كل عن درجة الطفل درجات6يعطى
للقصة.هعادةسرديعطىالطفلدرجتنيعنإو
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 :التقدير
درجات8
 االختبار السابع: اختبار التناسق البصري اليدوي ❖

 التحرك البصري يف مجيع االجتاهات: -أ
التناسقالبصرياحلركيمنخاللالسريعلىالنقاطيفمجيعيهدفإىلقياسقدرةالطفلعلىو

االجتاهات.
 التحرك البصري اليدوي املكاين:  -ب

اىلقياس الطفلعلىالتناسقالبصرياحلركياليدويمنخاللالسريويهدفأيضا قدرة
علىالنقاطللوصولاىلهدفمعنيأوالسرييفمتاهة.

 إجراء االختبار:
ب الرصاصعلىالنقاطوأالجيرىاالختبار ابلقلم يطلبمناألطفالأنيسريوا وفيه صورةمجاعية

خيرجواعنهذهالنقاط.
 التقدير:

(إذاسارالطفل1نأشكالاختبارالتحركالبصرييفمجيعاالجتاهاتبدرجة)يقدركلشكلم
وإذاأخطأتكونالدرجةصفر.،ابلقلمالرصاصعلىاخلطوطدوناحنراف

 دير:التق
درجة12

درجاتإذامليقطعالطفلأي4يكونتقديراملتاهةأما التحرك البصري لإلدراك املكاين 
هكذا.وإذاقطعهامرتنيخيصمدرجتانوأحدخطوطهاخطمنخطوطاملتاهةيف

درجات8التقدير:
درجة20النهاية العظمى:
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 جدول التقدير الكلي لالختبار

 عدد االختبارات الفرعية االختبار 
 األسئلة

 درجة كل
 سؤال

 النهاية العظمى اجملموع

1
املفردات
اللغوية

10110ادراكالكلماتعنطريقالتضاد -أ
50

20240ادراكالكلماتوتعريفهاعنطريقالصور -ب

التمييز2
البصري

10110متييزالتشابهواالختالفبنيالصورواألشكال -أ
25 515التوصيلبنياحلرفوالكلمةاليتتبدأبه -ب

10110متييزالتشابهواالختالفبنيالكلمات-ج


3

التمييز
السمعي

10110تقليداألصوات -أ
25 515(املتناغمة)متييزأصواتالكلماتاملسجوعة -ب

10110متييزأصواتاحلروفاملتشاهبةيفأولالكلمة-ج


4

التعبري
وتفسري
الصور

531515التعبريوتفسريالصور -أ


5


املعلومات
وادراك

العالقات

10110املعلومات -أ
15

515ادراكالعالقات -ب

6
نتباهاال

والتذكر

5 51التذكرالسمعي -أ

18
515التذكرالبصري -ب

7تذكرسلسلةمناألفكارواألحداث-ج
 6: الرتتيب -

 اعادة -
 2 :السرد

8


7


التناسق
البصري
اليدوي

12112التحركالبصريمجيعاالجتاهات -أ
20

248التحركالبصريلإلدراكاملكاين-ب

  131 األسئلةامجايل عدد 
 النهاية
 168 العظمى
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 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 
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 :احملتوايت
 اختبار املفردات اللغوية .5

 اختبار ادراك الكلمات عن طريق التضاد -أ
 تعريفها عن طريق الصورو  اختبار إدراك الكلمات -ب

 اختبار التمييز البصري -أ
 واألشكالاالختالف بني الصور و  ييز التشابهاختبار مت -أ

 الكلمة اليت تبدأ بهو  اختبار التوصيل بني احلرف -ب
 االختالف بني الكلماتو  اختبار متييز التشابه -ت

 اختبار التمييز السمعي -ب
 تقليد األصوات -أ

 متييز أصوات الكلمات املسجوعة -ب
 تتميز أصوات احلروف املتشاهبة يف أول الكلمة -ت

 فسري الصوراختبار التعبري وت -ث
 وتفسري الصوراختبار التعبري  -أ

 اختبار املعلومات وادراك العالقات -ج
 اختبار املعلومات .أ

 اختبار ادراك العالقات .ب

 اختبار االنتباه والتذكر -ح
 اختبار التذكر السمعي -أ

 اختبار التذكر البصري -ب
 تذكر سلسلة من األفكار واألحداثاختبار  -ت
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 اختبار التناسق البصري اليدوي  -خ
 ري مجيع االجتاهاتالتحرك البص .أ

 التحرك البصري لإلدراك املكاين .ب

 املفردات اللغوية :االختبار األول
 ادراكالكلماتوتعريفهاعنطريقالصور -أ

 ادراكالكلماتعنطريقالتضاد -ب
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 التقدير االستجابة املفردة 
 القلم 1
 الدجاجة 2
 العصفور 3
 السمكة 4
 الساعة 5
 السفينة 6
 الطيارة 7
 البقرة 8
 األسد 9

 الفيل 10

 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة
 م2017 -م 2016لعام 

 التقدير االستجابة املفردة 
 الثعبان 11
 اجلمل 12
 املوز 13
 احلليب 14
 الكتاب 15
 اجلوال 16
 الوردة 17
 الكلب 18
 النحلة 19
 احلقيبة 20

  

 التاريخ:..........................               ...........اسم الطفل:..................
 وتعريفها عن طريق الصورنشاط: ادراك الكلمات 

 اهلدف من النشاط: 
قياس مقدار حمصول طفل ما قبل املدرسة من املفردات اللغوية من خالل تعريف الكلمات اليت تدل عليها •

 ضة.الصور املعرو 
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 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة
 م 2017 -م  2016لعام  
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122
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 الدرجة بعد تطبيق الربانمج الدرجة قبل تطبيق الربانمج املفردات 
 صغري x كبري 1
 خلف xأمام  2
 مغلق xمفتوح  3
 خارج xداخل  4
 مطفئ xمضيء  5
 فارغ xمملوء  6
 قصري xطويل  7
 ابرد xحار  8
 حتت xفوق  9

 قليل x كثري 10
 :جمموع الدرجات

 

 

 التاريخ:..........................              اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: ادراك األضداد

 :اهلدف من النشاط
والكلمة• علىوصفالكلمة قبلاملدرسةمناملفرداتاللغويةمنخاللقدرته قياسمقدارحمصولطفلما

 املضادةهلا.
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422
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 التمييز البصري :االختبار الثاين
 

 الختالف بني الصورمتييز التشابه وا .أ
 متييز التشابه واالختالف الكلمات .ب
 التوصيل بني احلرف والكلمة اليت تبدأ به .ت
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 الدرجة بعد تطبيق الربانمج الدرجة قبل تطبيق الربانمج السؤال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
  اجملموع

 

 علم القراءةمقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لت
 م 2017 -م  2016لعام  

  

 التاريخ:..........................             ....................                                 اسم الطفل:......
 نشاط: متييز التشابه واالختالف بني الصور

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الصور واألشكال. •
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 .( عليهاxترى الصورة األوىل )داخل املربع( توجد صورة من الثالثة تشبهها ابلضبط، ضع عالمة )هل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ:..........................                                             ......... اسم الطفل:.................
 نشاط: متييز التشابه واالختالف بني الصور

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الصور واألشكال. •
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 ( عليها.xاألوىل )داخل املربع( توجد صورة من الثالثة تشبهها ابلضبط، ضع عالمة )هل ترى الصورة  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقياساستعدادطفلماقبلاملدرسةلتعلمالقراءة
 م2017-م2016لعام

 التاريخ:..........................      اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: متييز التشابه واالختالف بني الصور

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الصور واألشكال. •
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 الدرجة بعد تطبيق الربانمج الدرجة قبل تطبيق الربانمج السؤال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
  اجملموع

 

 

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: التشابه واالختالف بني الكلمات

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على مالحظة أوجه الشبه واالختالف بني الكلمات. •
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 قط خط نط بط قط

 سكر كسر فكر شكر سكر

 نجلة نحلة نملة نخلة نحلة

 يلعب ثعلوب ثعلب ثعالب ثعلب

 أصفر أخضر أحمر أحمد أحمر

 علم حلم سلم قلم علم
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 هزأ هذا هذه هدأ هذا

 نبت بنت تبت بيت بنت

 لماعة سماعة ساعة شماعة سماعة

 فيل جيل خيل ذيل فيل

 رأس كأس فأس رأس رأس

 أمل أهل إبل أكل أهل
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 الدرجة بعد تطبيق الربانمج تطبيق الربانمجالدرجة قبل  السؤال
1  
2  
3  
4  
5  

  اجملموع
 

 
 مقياس استعداد طفل ما قبل املدرسة لتعلم القراءة

 م2017 -م 2016لعام 
  

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 التوصيل بني احلرف والكلمة اليت تبدأ بهنشاط: 

 اهلدف من النشاط: 
 .الربط بني احلرف والكلمة اليت تبدأ بهقياس قدرة الطفل على  •
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 تمر بقرة نخلة ثمرة ب

 غراب جرس خروف حمام ج

 ضفدع ظرف صندوق طيارة ص

 تمساح سمك شباك ثعالب ش
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 دجاج روضة زرافة ذيل ذ

 منى سالم رحمة كنزي ك

 صدفة شمعة سمكة ليل س

 تمر ثالجة شجرة نهر ث
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 التمييز السمعي :ثالثاالختبار ال

 تقليداألصوات -أ
 املتشاهبةيفأولالكلمةمتييزاألصوات -ب
 متييزالكلماتاملسجوعة -ت
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 الدرجة بعد تطبيق الربانمج تطبيق الربانمجالدرجة قبل  الصوت السؤال

  قطة 1
  ديك 2
  بطة 3
  بقرة 4
  طائرة 5
  خروف 6
  صوص 7
  ساعة 8
  محار 9

  حنلة 10
  اجملموع 

 

 

 
 

 .........................التاريخ:.    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: تقليد األصوات

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على متييز األصوات املختلفة وتقليدها. •
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042

 متييز أصوات احلروف املتشاهبة يف أول الكلمة :نشاط
قياس قدرة الطفل على التمييز بني الكلمات اليت تتشابه يف صوت احلرف األول من : اهلدف

 الكلمة.
  :اجراء االختبار

 .تدويناملعلمةلإلجاابتيفورقةالتقييمحىتاليتشتتاثناء،جتلسالباحثةعلىيسارالطفل .1
الطفل .2 أمام البطاقة خمتلفةيفصوتاحلرف:وختربه،تعرضالباحثة هناكصورة يفكلبطاقة

 .أريدمنكأنتشريإىلهذهالصورة،األولعنابقيالكلمات
:تعرضالباحثةللطفلطريقةالنشاط .3

كيف الباحثة:سأريك أرتعرض تضم اليت صورةالبطاقة كل وتسمي الطفل على صور بعة
بصوتواضحمعالرتكيزعلىصوتاحلرفاألولمنالكلمةوبعداالنتهاءمنتسميةالصور

 .حتددالباحثةالكلمةاملختلفةعنابقيالكلماتيفصوتاحلرفاألول
4.  اثنية مرة الطفل مع احملاولة الباحثة لهوت،بدون حساب نقاطتكرر ل:قول سأمسي كاآلن

الصوروبعدماأنتهيمنتسميتهاأريدكأنحتدديلالكلمةاملختلفةيفصوتاحلرفاألول
 .عنابقيالكلمات

 .منالبطاقةالثالثةتبدأاملعلمةحبساباجاابتالطفلوتدوينهايفاجلدول .5
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  :مالحظات
•  السمعي التمييز على الطفل قدرة قياس هو أاهلدف يف املتشاهبة احلروف ولألصوات

.قبلوبعدتطبيقالربانمجالكلمة
 .حترصاملعلمةعلىتسميةالصوربصوتواضح •
اجلدول • يف الطفل اجاابت املعلمة مثل،تدون عبارات اجابة،ممتاز،أحسنت:وتتجنب

 .أعداحملاولة،أخطئت،صحيحة
 .التعيداملعلمةنطقالكلماتحلثهعلىتصحيحاإلجابة،اذاأخطئالطفل •
 .ملعلمةاإلجابةالصحيحةللطفلالتعرضا •

 

 التاريخ / التاريخ / التاريخ / 
 سكينة كتاب كلب كرة .1

 هدهد هالل هرم بطة .2

 زر زهرة زجاجة شنطة .3

 عصفور عنب تفاح عصا .4

 مسكة متساح سلحفاة ساعة .5

 رمان ريشة عنب رأس .6

 ابرة أذن ساعة أرنب .7

 محار فرشاة فيل فراشة .8

 مركب كتاب وزم مفك .9

 طاولة جنمة طفل طبلة .10

 مشعة شنطة مفتاح مشس .11

 متساح تفاح مقص اتج .12

:العالمة
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 عرض من المعلمة:

 المعلمة مع الطفل:
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 متييز الكلمات املسجوعة :نشاط
 عي ألصوات احلروف املتشاهبة يف آخر الكلمة قياس قدرة الطفل على التمييز السم: اهلدف

  :اجراء االختبار
.حىتاليتشتتاثناءتدويناملعلمةلإلجاابتيفورقةالتقييم،جتلساملعلمةعلىيسارالطفل .1
يفكلبطاقةهناكصورةخمتلفةيفصوتاحلروف:وختربه،تعرضالباحثةالبطاقةأمامالطفل .2

.أريدمنكأنتشريإىلهذهالصورة،األخريةعنابقيالكلمات
  :تعرض املعلمة للطفل طريقة النشاط

كيف • وتسميها):سأريك البطاقة يف صورة كل إىل املعلمة بطة،تشري صورة إىل تشري مث
وتنطقها،وتنطقها وتنطقها،وصورةشنطة قطة تنتهيانبنفسالصوت:وتقول،وصورة أهنما

 (فنهايةالصوتفيهاخمتلفةأماأرنب،لذلكهيكلماتمتناغمة
•  اثنية مرة الطفل مع احملاولة املعلمة له،بدون حساب نقاطتكرر لك:وتقول سأقرأ اآلن

 حتدد أن أريدك قراءهتا من أنتهي وبعدما ابقيالصور عن آخرها يف املختلفة الكلمة يل
 .الكلمات

 .ايفاجلدولمنالبطاقةالثالثةتبدأاملعلمةحبساباجاابتالطفلوتدوينه •
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  :مالحظات
اهلدفهوقياسقدرةالطفلعلىالتمييزالسمعيألصواتاحلروفاملتشاهبةيفآخر •

.قبلوبعدتطبيقالربانمجالكلمة
 .حترصاملعلمةعلىتسميةالصوربصوتواضح •
اجابة،ممتاز،أحسنت:وتتجنبعباراتمثل،تدوناملعلمةاجاابتالطفليفاجلدول •

 .أعداحملاولة،خطئتأ،صحيحة
 .التعيداملعلمةنطقالكلماتحلثهعلىتصحيحاإلجابة،اذاأخطئالطفل •
 .التعرضاملعلمةاإلجابةالصحيحةللطفل •

 

 

 التاريخ / التاريخ / التاريخ /
 قطة أرنب شنطة بطة .1

 كلب عروسة انموسة جاموسة .2

 ألوان فستان حصان أسد .3

 لوز جوز عصفور موز .4

 متساح تفاح مفتاح كرة .5

 انر سكني فار محار .6

 سيارة صف ارة عنب نظارة .7

:العالمة
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 عرض من المعلمة:

 المعلمة مع الطفل:
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املعلومات وادراك العالقات :االختبار الرابع

 املعلومات -أ
 ادراكالعالقات -ب

 

  



254

 

 
 

 

 

 

 تطبيق الربانمجالدرجة بعد  تطبيق الربانمجالدرجة قبل  السؤال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
  اجملموع

 

 .........التاريخ:.................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: اختبار املعلومات

 اهلدف من النشاط: 
 قياس معلومات الطفل اليت حصلها من خرباته السابقة. •



255

 

 

 

 

  

 :لونها أحمريشير الطفل إلى الفاكهة التي 

 أدوات الطبيب:يشير الطفل إلى 

 الفاكهة التي لونها أحمر:يشير الطفل إلى 
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 الشيء الذي لونه أخضر:يشير الطفل إلى 

 الطفل إلى الحيوان الذي نأخذ منه الحليب:يشير 



257

 

 

  

 حيوان:يشير الطفل إلى أبطأ 

 يشير الطفل إلى المكان الذي يعيش فيه السمك:
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 يشير الطفل إلى أسرع وسيلة مواصالت:

 يشير الطفل إلى الشيء الذي نصله بالكهرباء ليضيء:
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 على المكان الذي يعيش فيه السمك: (xضع عالمة )

 يشير الطفل إلى المكان الذي يعيش فيه الجمل:

 يشير الطفل إلى الساعة التي تشير إلى السادسة:
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 الدرجة قبل تطبيق البرنامج تفسير العالقة العالقة  السؤال

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  المجموع
 

  

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 العالقاتنشاط: ادراك 

 اهلدف من النشاط: 
 .قبلتطبيقالربانمجقياسقدرةالطفلعلىادراكالعالقاتبنياألشياء •
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 الدرجة بعد تطبيق البرنامج تفسير العالقة العالقة  السؤال

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  المجموع
 

 

 

 

 

  

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: ادراك العالقات

 اهلدف من النشاط: 
 .بعدتطبيقالربانمج،قياسقدرةالطفلعلىادراكالعالقاتبنياألشياء •
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 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: ادراك العالقات

 اهلدفمنالنشاط:قياسقدرةالطفلعلىادراكالعالقاتبنياألشياء.

  :سير الطفل للعالقاتتف

  ()تكتب جملة الطفل

1......................................................................... 

 

2......................................................................... 

 

3......................................................................... 

 

4......................................................................... 

 

5......................................................................... 

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 
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 :..........................التاريخ    اسم الطفل:.......................... 

 نشاط: ادراك العالقات

 .قياس قدرة الطفل على ادراك العالقات بين األشياء :من النشاط الهدف

 العمود الثاني:صل كل صورة بالعمود األول بما يناسبها من -
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 ختبار التعبري وتفسري الصوراالختبار اخلامس: ا

التعبريوتفسريالصور -أ
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 التقدير االستجابة رقم الصورة

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

  

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: التعبري وتفسري الصور

 اهلدف من النشاط: 
املدرسة من املفردات اللغوية من خالل تعريف الكلمات اليت تدل عليها فل ما قبل قياس مقدار حمصول ط •

 الصور املعروضة.

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام  
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 التقدير االستجابة رقم الصورة

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 ري الصورنشاط: التعبري وتفس

 اهلدف من النشاط: 
قياس مقدار حمصول طفل ما قبل املدرسة من املفردات اللغوية من خالل تعريف الكلمات اليت تدل عليها  •

 .بعدتطبيقالربانمجالصور املعروضة، 

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام  



267

 

  

2 

1 
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  3 

4 



269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
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 راالختبار السادس: االنتباه والتذك

 التذكرالسمعي -أ
 التذكرالبصري -ب
 تذكرسلسلةمناألفكارواألحداث -ت
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 الدرجة احملاولة الثانية احملاولة األوىل
 2حماولة  1حماولة 

 ح، ر، س ق، ل، م 

 ط، ب، ل، ت خ، ر، و، ف 

 ك، ت، ب، ض، هـ أ، ل، ر، ف، ق 

 رسم الولد قطة أكلت البنت تفاحة

 ذهبت البنت إىل احلديقة كب الولد يف الباصر 

 جمموع الدرجات

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام  

 (قبل تطبيق البرنامج)

 التاريخ:..........................    ل:.......................... اسم الطف
 نشاط: التذكر السمعي

اهلدفمنالنشاط:
قياسمدىقدرةالطفلعلىاالحتفاظبعددمناحلروفيفذاكرته. •
 قياسقدرةالطفلعلىإعادةاجلمل •

 مث تقول:الطفل أن ينصت جيدا تعليمات اجراء االختبار: تطلب املعلمة من 
 سأذكر بعض احلروف، وعندما أنتهي أريدك أن تعيدها مرة اثنية. -

 :وعندما تصل إىل اجلمل تقول
 اآلن سأذكر بعض اجلمل، وعندما أنتهي أريدك أن تعيدها مرة اثنية. -
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 الدرجة احملاولة الثانية احملاولة األوىل
 2حماولة  1حماولة 

 ح، ر، س ق، ل، م 

 ط، ب، ل، ت خ، ر، و، ف 

 ك، ت، ب، ض، هـ أ، ل، ر، ف، ق 

 رسم الولد قطة أكلت البنت تفاحة

 ذهبت البنت إىل احلديقة ركب الولد يف الباص

 جمموع الدرجات

 

 

 

 

 

 

 جيدا ثم تقول: تطلب المعلمة من الطفل أن ينصت تعليمات اجراء االختبار:
 سأذكر بعض الحروف، وعندما أنتهي أريدك أن تعيدها مرة ثانية. -

 :وعندما تصل إلى الجمل تقول
 اآلن سأذكر بعض الجمل، وعندما أنتهي أريدك أن تعيدها مرة ثانية. -

 (تطبيق البرنامج )بعد

 التاريخ:..........................    الطفل:.......................... اسم 
 نشاط: التذكر السمعي

 اهلدف من النشاط: 
 قياس مدى قدرة الطفل على االحتفاظ بعدد من احلروف يف ذاكرته. •
 قياس قدرة الطفل على اعادة اجلمل. •

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام  
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 البرنامجالدرجة بعد تطبيق  الدرجة قبل تطبيق البرنامج اسم الطفل 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 التاريخ:......................اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: الذاكرة البصرية

اهلدفمنالنشاط:
 قياسقدرةالطفلعلىتذكرجمموعةمنالصورتعرضأمامه. •
 قياسقدرةالطفلعلىاالنتباهمنخاللربطكلصورةبرقم. •

 القراءة  مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم

 م2017 -م 2016لعام 
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 احلدث الطفل 
1 

 دثاحل
2 

 احلدث
3 

 احلدث
4 

 احلدث
5 

 احلدث
6 

 اجملموع اعادة السرد

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        

 

 

 

 

 

 

 التاريخ:..........................    اسم القصة:.......................... 
 نشاط: تذكر سلسلة من األفكار واألحداث

 اهلدف من النشاط: 
 قياس قدرة الطفل على االحتفاظ بسلسلة من األفكار واألحداث واعادة سردها. •
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 هرمن املؤلف:
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280
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 التناسق البصري اليدوي :االختبار السابع

 التحركالبصرييفمجيعاالجتاهات -أ
االدراكاملكاين -ب
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 مالحظات الدرجة بعد تطبيق الربانمج الدرجة قبل تطبيق الربانمج اسـم الـطـفـل 
 يناالدراك املكا التحرك البصري االدراك املكاين التحرك البصري

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

 جمموع الدرجات:
 

 

 

 

  

 التاريخ:..........................    ............ اسم الطفل:..............
 نشاط: التناسق البصري اليدوي

اهلدفمنالنشاط:
 اختبارالتناسقالبصرياليدوي. •

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام م 
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 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 

 ...................التاريخ:.......    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: التمرير على النقاط

 اهلدفمنالنشاط:اختبارالتناسقالبصرياليدوي.

مبتدئا من ، بتمرير القلم على النقاط ،ساعد راكب األمواج في الوصول إلى نهاية الطريق-

 :ساراليمين إلى الي
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 سار:طعامه، بتمرير القلم على النقاط، مبتدائ من اليمني إىل اليساعد كل حيوان يف الوصول إىل  -
  

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة

 م 2017 -م  2016لعام  

 التاريخ:..........................    ...................... اسم الطفل:....
 نشاط: التمرير على النقاط

 اهلدفمنالنشاط:اختبارالتناسقالبصرياليدوي.



285

 

 

 

 

 

 ساعد كل حيوان يف الوصول إىل طعامه، بتمرير القلم على النقاط، مبتدائ من اليمني إىل اليسار: -
 

 

 

  

 ........................التاريخ:..    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: التمرير على النقاط

 النشاط:اختبارالتناسقالبصرياليدوي.اهلدفمن

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 
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 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 

  :ساعد البنت في الوصول إلى الدمية-

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 متاهةنشاط: 

 رالتناسقالبصرياليدوي.اهلدفمنالنشاط:اختبا
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 رال

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقياس استعداد طفل ما قبل المدرسة لتعلم القراءة 

 م2017 -م 2016لعام 

 ساعد القبطان في الوصول إلى السفينة:-

 التاريخ:..........................    اسم الطفل:.......................... 
 نشاط: التمرير على النقاط

 تناسقالبصرياليدوي.اهلدفمنالنشاط:اختبارال
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 (5ملحق )


 اسرتاتيجيات متنوعة للذكاءات املتعددة 

 اعداد الباحثة
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 للذكاءات املتعددة اسرتاتيجيات متنوعة
 أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء اللغوي  :أوال

اسرتاتيجيةاحلكايةالقصصية .1
مفهوماالسرتاتيجية ❖

،املفاهيميعدسردالقصصأداةتدريسحيويةفعنداستخدامهايفغرفةالصفتنسجفيها
القصصوسيلةفاعلةويعدسرد،اليتتدرسعلىحنومباشر،واألفكارواألهدافالتعليمةاألساسية

 .كماميكنتطبيقهايفالرايضياتوالعلوم،لنقلاملعرفة
االجراءات ❖
 :قبل القراءة

مسرح-قصةرقمية-خترباملعلمةاألطفالأبهناأحضرتهلمقصةممتعة)كتابقصصي .1
عرائس(
.تذكراملعلمةالعنوانواملؤلفوالرسام،تعرضاملعلمةغالفالقصة .2
ألحداثالكتاباستناًداإىلصورةيعطوا توقعاهتم والتنبؤأنمنالطالبتطلباملعلمة .3

الغالفوالعنوان
الطالبمنخاللجمموعاتاسرتاتيجية فكر تبادل شاركمةتستخدماملعل .4 حيثيتنبأ

.ثنائيةقبلأنيتبادلونكصف
جبانبتستمعاملعلمةوتسجلبعضالتوقعاتعلىلوحةاخلربةمعتسجيلاسمكلطالب .5

 توقعه.
 :أثناء القراءة

املعلمةالقصةقراءةمعربةوتغريبنربةصوهتاحسبالعباراتوالشخص .1 ياتالواردةيفتقرأ
.وتشريلبعضالكلماتاجلديدةعندماتصادفهاأثناءالقراءة،القصة

كيفتساعداسرتاتيجيةفكرتبادلشاركيفمعرفة(التفكريبصوتعايل)تنمذجاملعلمة .2
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.الصورة وسياق املعىنمبلمح يناملفرداتابإلضافةاىلربطذلكمعا
 .عناألحداث وتطرحأسئلةإلعطاءتوقعاتأثناءالقراءةتتوقفاملعلمة)انلزماحياان( .3

 :بعد القراءة
.يقارناألطفاليفاجملموعاتالتنبؤاتمباحدثفعالابلقصة .1
 .حولماأعجبهمفيهاو،تسألاملعلمةالطالبحولمشاعرهمحولالقصة .2
يقوماألطفالبعملأنشطةخمتلفةمثلالتمثيلأوأنشطةالوعيكمجموعات تعاونيةمث .3

 .ابلصوتياتأوالذاكرةالبصريةأوالبحثعناحلرفوغريهامناألنشطة
 .أوينتقلاألطفالحللأوراقعملتنميالذكاءاللغوي .4
 (انظراملالحق)قصةالبطةشطة:مثال •
 :تيجية العصف الذهيناسرتا .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

يضعالذهنيفحالةمناالاثرةللتفكرييفكلاالجتاهاتوانتاجاألفكاروهواسلوبلتوليد
أواحلصولعلىاكربقدرممكنمناألفكار،ويركزفيهعلىالكموليسعلىالنوع،منخاللتداٍع

حرلألفكارواخلواطرواآلراء.
تقبلاختاذقرار،أوعدةحلولقبلاعتمادحلمعنيعددممكنمناخليارافيتموضعأكرب

أورأيأوحل،فهناكدائماًأفكاروحلولمتعددة.
االجراءات ❖

 من حيث العدد:
.فردي:يستطيعالفرداستخدامهلوحدهكطريقةتفكري/أوالبحثعنحلول/أوالنظر1
يفقضية.
جمموعات.منالعمليف.مجاعي:نستطيعاستخدامهض2
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 من حيث نوع املثري:
.معنوي"جمرد":يكوناملثريجمرداً،مثلطرحتساؤل،أوالطلبمناجملموعةالتفكريحبل.1
الرسومات2 نستخدم كأن حواسنا خالل من عملي مثري يستخدم "حسي": مادي .،

األدوات،لعبة،..
 من حيث االسلوب:

والنقاشوطريقةالتداعياحلرلألفكار..شفهي:منخاللجلساتاحلوار1
.كتايب:كتابةمجيعاألفكاروتدوينهاحبيثيراهامجيعاملشاركني.2

 من حيث طريقة التنفيذ:
.مباشر:ميسراجملموعةيثريسؤالمثيدونمباشرةاالستجاابتوردودالفعل.1
ثنائيأوجم2 مث فردي العصفالذهينيفمراحلمتدرجة، مير مث.متدرج: صغرية موعات

مشاركةيفاجملموعةالكبرية.
أمثلة ❖
 :بطاقة دخول •

أومصطلحأومفهوم،جتهزاملعلمةقبلبدايةالدرسقائمةمناألسئلةحولموضوعمعني .1
 .(القرد)سوفيتعلمهاألطفالأويبحثونعنهوليكن

وعلىاألطفال؟دوتطرحالسؤال:ماذاتعرفعنالقر،توزععلىاألطفالاألوراقواألقالم .2
 .التعبريعناملعلوماتاليتيعرفوهناابلرسم

 .وتناقشاجابتهم،جتمعاملعلمةاألوراق،عندماينتهياألطفال .3
بعداملناقشةيكوناألطفالمستعدينللبحثأواالستماعملعلومةلتأكيدأودحضاملعرفة .4

 .اليتشاركوافيها
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 :عصف ذهين من خالل إكمال القصة •
.(احلل)قصةحتتويعلىعقدةلألطفالوالتكملالنهايةملعلمةتقرأا .1
تطلبمنكلطفلأنيرسمهنايةمناسبةللقصةأوأنجيدحللعقدةاملشكلة. .2
.أتخذاملعلمةعباراتاألطفالوتكتبهاحتتالرمسة .3
 عصف ذهين حسي للتدريب على القدرة على طرح احتماالت متعددة.  •
مل .1 أوراق املعلمة طفلتوزع لكل خمتلفة هندسية أبشكال العملوونة يكون أن ميكن

تعاوين
األشكال .2 ميكنأننفعلهبذه ماذا التفكري: كمشكلميكنأننشكل؟تطلبمنهم

 ؟فيها
 .وتكتبهاحتتالشكلالذيصمموهأتخذاملعلمةعباراتاألطفال .3
 املناقشات .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

مبايسمحإبشاعةجومناحلرية،نياألطفالبعضهمالبعضتتمبنياملعلمةواألطفال،أوب
مماجيعلالتعلمأكثرمتعة،وينبغيأنختططاملعلمةمسبقاً،واملشاركةالفاعلة،واحرتامالرأياآلخر

.مراعاةاملرونةأثناءتنفيذهاهلذهاملناقشةمع
ألواناملناقشة السقراطية،وتتعدد ،فهناكاحملاورة الثنائية،واملناقشة واملناقشة احلرة، اجلماعية

 والندوة،واملناظرة.
االجراءات ❖
تقوماملعلمةبطرحقضيةما،مثإعطاءالفرصةلألطفالإلبداءآرائهموفقًالبنيتهماملعرفية، •
يتوصلاألطفالأبنفسهمإىلالصوابواخلطأ؛راءوتصادمها،مثفحصكلرأيونتائجهوبتالقاآل
 مناآلراء.
 كنأنتتماملناقشةأبكثرمنطريقةمي •
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 :طرق تنظيم املناقشة
أكثر:شارك -تبادل  -اسرتاتيجية فكر  .1 األطفال،وتكونبنيطفلنيأو خترباملعلمة

اآلنستتممناقشةالسؤالمنخاللاسرتاتيجيةفكرتبادلشارك
فكرفيفكركلطفلبشكلفردي:تقولاملعلمة

.طفلصديقهالذيجبانبهابلفكرةويتناقشونفيمابينهمفيبادلكل:مثتقولتبادل
 .يالصففريفعاألطفالأيديهمملشاركةالفكرةمعابق:مثتقولشارك

 .يتبادلاألطفالالنقاشكمجموعات:جمموعات .2
 .هناكأكثرمنطريقةلتكوينجمموعاتالنقاش

 :رؤوسمرقمة •
الطفلالذيتصلله)الالكرةفيمابينهمجيلساألطفالكحلقةوميرراألطف:متريرالكرة •

 (واذاملتكنلديهاجابهيقولمرروميررهالصديقآخر،الكرهيطرحاجابته
 .كلطفليتحدثعندمايقرأامسه،سلسلةمعلقةفيهاأمساءاألطفال:سلسلةاألمساء •
 :أمثلة ❖
م • ميكن اليت األفكار بعض سنتبادل اليوم أننا األطفال املعلمة العنايةخترب خالهلا ن

.ابحليواانتمنحولنا
قبلأنشارك-تبادل-يتبادلاألطفالكمجموعاتثنائيةمنخاللاسرتاتيجيةفكر •

.يتبادلواكصف
تستمعاملعلمةوتسجلبعضاألفكارعلىلوحةاخلربةمعتسجيلاسمكلطفلجبانب •

 .فكرته
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 كتابة اليوميات .4
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

حيثيسهماألطفاليفصنعسجالت،االسرتاتيجيةعلىعملمفكرةشخصيةتعتمدهذه
.ةذاتصلةمبجالأوموضوعحمددمستمرةمكتوب
االجراءات ❖

.أويوميايتيفالصف(مفكرةالتعلم)تقوماملعلمةبعملكتيبلكلطفلبعنوان .1
جبهمأوماتعلموهيفيعرباألطفالفيهابلرسمعنأكثرماأع(فرتةالغلق)يفهنايةاليوم .2

 .يومهمالدراسي
 النشر .5
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

قدتكون كثرية األطفالأعماهلموأيخذالنشرصورًا لكيينشر جيبتوفريالفرصاملتاحة
ملمرات.علىشكلكتب،أومنخاللصحيفةالفصلأوجملةالطفلأوعلىلوحاتاملدرسةيفا

االجراءات ❖
 .يفحقيبةتعلمجتميعأعمالاألطفال .1
 .نشرهاعلىلوحةجداريةداخلالفصلأونشرهاعلىلوحةجداريةيفممراتاملدرسة .2
 .يتأملاألطفالأعماهلمأثناءجتوهلميفاملدرسة .3
 (ركن اللغة)أنشطة متنوعة لتنمية املهارات اللغوية  .6
 :هدفالركن ❖

لصغريةحتتويعلىادواتتقوماملعلمةبتوفريصناديقأوسال،طريقاللعبتعلمذايتعن
.توجهاملعلمةاألطفالللعبفيهوقتاألركان،خمتلفةيفركناللغةداخلالصف
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 :أمثلة ❖
أحجيات/تدرجأحداث/كلماتمتقاطعة:حيتويعلى:صندوقالتفكري •
 .روف+صور+لوحةاحلحروف+كلمات:صندوقاحلروف •

 .الكلمةابحلرفالذييبدأأوينتهيفيهاحبيثيركبوحيللاألطفالالكلماتويطابق
قصصوكتبمصورة+مفردات+كلماتبصرية:صندوقالقراءة •
عائلة-أطفاليلعبونيفحديقة-صورللتعبري)أمتطبخمعولدها:صندوقالتحدث •

.حبيثيعرباألطفالجبملاتمةعمايشاهدوهيفالصورة(علىالشاطئ
أقالم+رململون+صنفرة+معجون+أكياسملونةسبورات+:صندوقالعضالت •

لكتابةاحلرف+كتيباتللحرف+تدريبعلىكتابةاالسم
 .دمىمتنوعة:صندوقالتمثيل •

 الرايضي -أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء املنطقي  :اثنيا
 احلساب والكميات .1

 مفهوماالسرتاتيجية ❖
لرايضي.هذهاالسرتاتيجيةاليتتزودانأبسسالتفكريا

ميكناستخدامهيفالدراساتاالجتماعية،إناحلسابمليعدقصراعلىالعلوموالرايضيات
 .واألعمالالفنية
االجراءات ❖
 العديفالفن •
العدالطهي •
 (طرحومجع):احلضوروالغياب •
 (مئات-عشرات-آحاد):يوماملئة •
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 حساباألايمواألشهروالسنة •
 العدأثناءاللعبابلساحة •
 كميةالعدد •
 مكوانتالعدد •
الرسمالبياين •
:أمثلة ❖
 العد يف الفن  •

 .تطلباملعلمةمناألطفالادخالعددمعنيمناخلرزداخلاملطاطلعملإسواره
 العد الطهي  •
..وهكذا.تقطيعالفراولةإىلنصفني،أربعةأوراقمنالنعناعتطلباملعلمةمثالقطف -
 .حبةمنالفشار15لتسمحاملعلمةلكلطفلبتناو -
 (طرحو  مجع) :احلضور والغياب •
 ؟وكمطفالملحيضر؟كمطفالحضرإىلاملدرسةاليوم
 (مئات -عشرات  -آحاد ) :املئة يوم •

 ؟كميوماحضرانإىلاملدرسة
 حساب األايم واألشهر والسنة  •

 ؟ماذاسيكوناتريخالغد؟ماهواتريخاليوم؟ماذاكاناتريخاألمس
 :اللعب ابلساحةأثناء  •

 دوراتمثينتهيدوره5حيسبكلطفللصديقه:ركوبالدراجة
 .يعدكلطفلمنصفرحىتالعشرةمثينتهيدورهويبدأدورصديقه:لعباألرجوحة



297

 كمية العدد  •
 .مثيكونالطفلالكميةاملناسبةلرقمأبدواتخمتلفة(3مثل)تضعاملعلمةبطاقةحتملالعدد

 :الرسم البياين •
.احليواناملفضل،اهلوايةاملفضلة،اللوناملفضل،حيسبالطفلعددأفرادأسرته -
 .أوكعملفين،لألطفالانميثلواالرسومالبيانيةأبجسادهمأوعلىالسبورةميكن -

 درس تعليم األطفال األلوان :مثال لنشاط
ويلعلىاألرضتقوماملعلمةبوضععددمنالبطاقاتامللونةيفسلةورسمخطأفقيط .1

 .(ميكناستخدامشريطالصق)
.ثللونهاملفضلخترباألطفالأريدمنكلطفلاختياربطاقةمت .2
 .أنفسهمإىلجمموعاتحسبلونالبطاقةيصنفوامثتطلبمناألطفالأن .3
تساعداملعلمةاألطفالالذينقامواابختيارنفساأللوانابلوقوفعلىاخلطاملرسومعلى .4

وعدداألطفال،مثيقومونحبسابعدداألطفالالذينكانلوهنماملفضلأمحر،بعضاألرضخلف
.الذينكانلوهنماملفضلأخضروهكذاحىتميثلاألطفالرسمبياينأبجسادهم

 :طريقة أخرى
 .بعدأنيصنفاألطفالأنفسهمإىلجمموعاتحسباللوناملفضل .1
 .ألوان5:مثال،لابختيارهااألطفاحتسباملعلمةعدداأللواناليتقام .2
 .نقاطعلىاخلطاملرسومعلىاألرض5ترسماملعلمة .3
 .عندكلنقطةيرتباألطفالبطاقاهتماليتمتثلنفساللون .4

حيسباألطفالمعاملعلمةعدداألطفالالذينكانلوهنماملفضلأمحروعدداألطفالالذين
كانلوهنماملفضلأزرقوهكذا.
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 بويبف والتالتصني .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

اليتتدخلضمنمنطمعنيأوأتخذوتستخدمهذهاالسرتاتيجيةالستيعاباملفاهيماملتشاهبة
متشاهبة مم،خصائص منطقية عقالنية بطريقة املعلومات وترتب ومناقشتهافتنظم تذكرها جيعل ا

.أسهل
االجراءات ❖

.اضيعوتبويبهاحسباملتشابهمنهاتصنيفاملوميكنأنتعلماملعلمةاألطفالكيفية•
صحي • وغري صحي الطعام األطفال يصنف حسب،كأن الطعام األطفال يصنف أو

الغذاء فيها،جمموعات يعيش أو ينتمي اليت البيئة حسب احليواانت األطفال يصنف ،وكذلك
.ليستصديقةللبيئةوهكذا،تصنيفاملوادصديقةالبيئة

أو،(آخر-وسط-أول)الكلماتحسبموقعاحلرففاألطفالكماميكنأنيصن •
 .الكلماتاليتحتوياحلرف

(....الشكل-احلجم-حسباللون)تصنيفاألدوات •
 :أمثلة ❖
 ...حيواانتحسبالبيئات/حيواانتأليفةأومفرتسة/تبيضأوتلد •
 ...غريصحي/اجملموعاتالغذائية-صحي)الطعام •
 ببتلوثلبيئة/تساملوادصديقةا •
 (حتوياحلرفوالحتوياحلرف-حسبموقعاحلرف)الكلمات •

 التساؤل السقراطي الناقد  .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

الرتكيزابلتفكريالناقدملعلوماتسابقةللخروجأبفكارصحيحةبعيدةعنالعواطفواملواقف
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.وذلكبسؤالاألطفالعنوجهةنظرهم،اللحظية
االجراءات ❖
 علمةبديالعنالطريقةالتقليديةيفتوزيعاملعرفةاونقلها.تستخدمهاامل •
املتسائل.وتقوماملعلمةبدوراحملاور •
موضو • مواقفهمختتار لتعرف املوضوع يف فتحاورهم نظرهم وجهات بذلك لرتى معينا عا

.واعتقاداهتمومفاهيمهم
.تعملعلىتصحيحمفاهيمهماخلاطئة •
لتأمليقبلاخلوضيفغمارأيموضوعابنفعال.يكسبهماملعلمطريقةالتفكريا •
 :أمثلة •
 (االحرتام -األمان  -املسؤولية )االتفاقات الصفية  •
تقوماملعلمةابلتحاورمعاألطفالوطرحالتساؤالتحولكيفيةالتصرفأبمانومبسؤولية .1

.وابحرتاميفاملدرسة
وم،فتسمعوجهاتنظرهم .2 التصرفاملناسبويناقشوناملواقفاليتيتعرضونهلا هو ا

 منوجهةنظرهموملاذا.
 .تعملاملعلمةعلىتصحيحمفاهيمهماخلاطئة .3
 (أسئلة التفكري العليا)تثري التفكري  طرح األسئلة اليت •
:عندقراءةالقصص .1
تقرأاملعلمةقصةحتتويعلىمشكلة •
تطلبمناألط • أو وتناقشاجاابهتم تفكرياألطفال تثري أسئلة املعلمة التعبريتطرح فال

ابلرسم
 :فتسأل
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 ؟لوكنتمكانهذاالشخصماذاكنتستفعل -
 جدحالآخرللمشكلة -
 أعطينهنايةأخرىللقصة -
 ؟وماذاكانتردةفعلك؟هلسبقأنتعرضتخلربةمشاهبة -
 عندقراءةالنصوصالعلميةويفجتاربالعلوم .2

 ؟كيفميتصاالسفنجاملاء
 (مثلملصقةاملزرعة)امللصقات .3

؟برأيكملاذاتوجدفزاعةوسطالبستان؟ماذاترىيفامللصقة
 موجهات الكشف .4

 مفهوماالسرتاتيجية ❖
األطفالابلبحث يبدأ الذايت، علىاجملهود االسرتاتيجية ويلعبوتعتمدهذه التقصيذاتيا

املعلمهنادوراملوجهفقط.
و حلول عن ليبحثوا معينة مشكلة حنو األطفال املعلمة هلافتوجه الطريقة،فرضيات تعتمد

.البحثعناملعلومةبشكلكبريوعلىاالستقصاء
االجراءات ❖
 (التصنيف+تفسريالعالقات)اربطبنياثنني •
 لعبةالدومينو •
 املتاهات •
 املسائلالرايضيةالكالمية •
 ألعاباألرقام •
 التفكرياالستداليلأواالستنتاجي •
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 حلاملشكالت •
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 :أمثلة ❖
 الكالمية من خالل املسائل •
.أرنبصغري،أب،كانهناكعائلةأرانبمكونةمنأم .1

بينما ابقياحليواانت ابللعبمع واستمتع إىلاحلديقة وأبيه أمه ذهباألرنبالصغريمع
وكاناألبيشعر،يفهنايةاليومكاناألرنبالصغريجائعاجدا،جلساألمواألبيشربونالعصري

.رابجلوععوملتكناألمتش،جبوعبسيط
؟وأينطبقاألرنبالصغري،وأينطبقاألب،تتوقعونايأطفالأينطبقاألم

-طبقوسطحيتويعلىجزرة-جزرات4أطباقطبقصغريحيتويعلى3تعرضاملعلمة
.طبقكبريحيتويعلىجزرتني

)حبيثيصلاألطفالالطبقاملناسبلألرانب(
قالهلماخلبازمليتبقىلديسوىكعكة،كعكةلشراءدخلتسارهوحممدإىلاملخبز .2

؟فقالهلاحممدالحتزينلديحلسنتمكنكالانمناالستمتاعبتناولالكعكة،واحدةحزنتسارة
(يقسمالكعكةإىلنصفنينصفلسارهونصفله)تتوقعونايأطفالمباذافكرحممد

 اربط بني اثنني  •
-ورقة-قلم-خرز-خيط)االدواتيفصندوقةمنتضعاملعلمةأمامالطفلجمموع

:وتطلبمنالطفلأناجيادعالقةبنياالشياء(رضاعة-طفل
.فيضعاخليطمعاخلرزويفسرأبناخليطيدخلداخلاخلرز
ويضعالورقةمعالقلمويفسرأبنالقلمنكتببهعلىالورق
 اعةللشربويضعالطفلمعالرضاعةويفسرأبنالطفليستخدمالرض

مناملمكنتطبيقاالسرتاتيجيةأبدواتحمسوسةأوكورقةعمليصلالطفلكلشكلمبا -
املقابل العمود من لكل،يناسبه الطفل تفسري املعلمة وتكتب عالقة تربطهم شكلني كل يلون أو

 .عالقةعلىالورقة
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 :والنتيجة البحث عن السبب •
السببوالنتيجةلسلوكمعنيكذبولأنيربطيستطيعالطفل:منخاللالتجاربالعلمية

 .النباتاذاماانقطععنهالضوءأواملاء
 (يكملالطفلاجلملةمبايراهمنطقياأومناسبا)االستدالل  •

......والطيارة،السيارةتسريعلىالشارع
....والدجاجةتناميف،اإلنسانيناميفالسرير

.......والقردرقبته،الزرافةرقبتهاطويلة
 حل املشكالت •

علىاألطفال مشكلة املعلمة مثتوزع،تطرح ما يطرحمشكلة فيديو مقطع تعرضهلم او
.عليهمأوراقوتطلبمنهماجيادحلللمشكلة

 :املنطقي -نمية الذكاء الرايضي أنشطة خمتلفة لت
 التشابهواالختالف •

املتشابه،املختلفيفاألشياءمثالًتنميةمهاراتالتساؤلأبدواتاالستفهاماملتشابهو:مثل
.األكالتاحملببة-اللون-الوزن-الصفات-منحيثالطولبنيأمحدورانيا

 البصري -أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء املكاين  :اثلثا
 رسـم الفكرة .1
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

لاألفكارإىلأشياءتركزهذهاالسرتاتيجيةعلىالتفكرياملرئيالبصريأوبعبارةأخرىحتوي
 .ملموسة

التالميذ يستخدم حيث اللغوية، األفكار من كثرية لتنمية البسيطة الرسومات استخدام
الرسوماتالبسيطةاليتتساعدهمعلىحتديدوتوضيحفكرةوتستخدمهذهاالسرتاتيجيةلتقوميفهم
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 التلميذلفكرةأوالتأكيدعلىقيمةمعينة.
 االجراءات ❖
املعلم • تطلب رسم األطفال من املفتاحيةة أذهاهنمأوالنقطة يف تدور اليت عنالفكرة
املوضوع.
 .تطلبمنهمرسمفكرةمهنتكيفاملستقبلوماهياألدواتاليتستستخدمهاكأن •
لرتى • وذلك املعلمة تدخل دون األطفال مع الرسومات هذه مناقشة ذلك بعد تتم

 أفكارهم.تنوع
 اجملازات املصورة .2
 السرتاتيجيةمفهوما ❖
زهواستخدامفكرةلإلشارةإىلأخرىوالصورةاجملازيةتعربعنفكرةيفصورةبصريةاجملا

يعرفهالتالميذمنقبلومايقدمهلمأو وتكمنالقيمةالرتبويةللمجازيفتكوينالرتابطاتبنيما
يعرضعليهم.

 يكربوا.ابالختفاءحينمايوتبدأتستخدمهذهالطريقةكثريالدىاألطفالبشكلتلقائ
 أمثلة ❖

:مثالعلىأنواعاخلطوط
.تشبيهاخلطالعاموديبعاموداإلانرةيفالشارع •
.تشبيهاخلطاملنحينأبمواجالبحر •
.تشبيهاخلطاملنكسرابلدرج •

:مثالعلىكتابةاحلروف
.تشبيهاهلمزةبشكلاخلطّاف •
 .تشبيهحرفالتاءبوجهسعيد •
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.ملوزةتشبيهحرفالراءاب •
:علىكتابةاألرقاممثال
.تشبيهالرقممخسةابلدونت •
.تشبيهالرقمتسعةبعصااجلد •
 التخيل البصري .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

 تعتمدهذهالطريقةعلىترمجةالكتابإىلصورةذهنيةمنخاللالتخيل.
وتساعدهذهالطريقةعلىاسرتجاعاملعلوماتبشكلكبريجداوتذكرهابسهولة.

 مثلةأ ❖
تطلباملعلمةمناألطفالغلقاعينهم.:1مثال

العامة .1 واملرافق ابلشوارع رميالنفاايت املدينة،تعرضعليهم شكل وما،كيفسيكون
(حتكيهاكحكايةبصوتمعربواألطفالمغمضنيأعينهم)هياآلاثراملرتتبةعلىالتلوث

طفالأنيفتحوامناألبعدأنتنتهياملعلمةتصفقصفقتانأوتضربجرسوتطلب .2
.أعينهم

.تطلباملعلمةمناألطفالعرضماختيلوه .3
.يبدأاألطفالبسردالفلمالذيختيلوهسواءابلكتابةأوالرسم .4

.األلعاباليتتتطلبمهارةالتخيل:2مثال
 الرموز البصرية  .4
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

لومات.املعوضعرموزبيانيةالحتتاجمهاراتيفالرسمللتأكيدعلى
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 االجراءات ❖
 .تتفقاملعلمةمعاألطفاليفبدايةالعامعلىبعضالرموزوتعلقابلصفلتذكرياألطفال •
اإلدارة • مستوى رفع وعلى الصف داخل األطفال تنظيم على االتفاقيات هذه تعمل

 .الصفية
بشكل • العمل أوراق حل على تساعدهم اللي الرموز بعض األطفال تعليم ميكن كما

.مستقلبدونالرجوعللمعلمة
 أمثلة ❖
:(املطويةالثالثية:مثال)رموزتتكرريفأوراقالعمل •

يعربعناملكان:البيت
الشمسوالقمر:عنالزمان

يعربعنالشخصيات:الوجه
الطفليفهم • يراها أن العملجمرد أثناء أو األطفالداخلالصف تنظيم منأجل رموز

:املطلوبمنه
 اتيجيةفكرتبادلشاركاسرترموز -
يرفعالطفلاصبعني:الذهابللحمام -
يرفعالطفلالسبابة:شرباملاء -
للتحدث:رفعاليد -
 يرفعالطفليدهكاملة:اشارةانتباه -
يضعالطفليدهعلىرأسه:االنتهاءمنالعمل -
الوجهالسعيد -
الوجهالصامت -
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 (مطابقةالرمز)ترتيباألركان -
 تنبيهات اللون .5
 السرتاتيجيةومامفه ❖

ألوان-تعتمدهذهالطريقةعلىاستخدامااللوانكأداةلتدريساألطفال)أقالمسبورةملونة
(ورقملون-كالجاتملونه-أبنواعمتعددة
 االجراءات ❖
 .تلوينحرفاألسبوعابللوناألمحر •
 .بورةالرسمعلىالسيستخدماملعلمألوانمطابقةلأللواناحلقيقةيفالطبيعيةأثناء •
•  احلدث نصوص شرح عند معينة ألوان األمحر:من)استخدام اللون:ماذا)(اللون

 (األزرق:اللون:أين)(األخضر
األنشطة • يف األطفال يستخدمها خمتلفة وكالجات كثرية ألوان الفن بركن املعلمة توفر

 .املختلفة
(أمحر-اصفر-أعوادضبطالسلوك)اخضر •
 (أخضرصحيح-خاطئامحر)بطاقاتصحأمخطأ •
 أمثلة ❖
عندقراءةالقصةلألطفالعنطريقالربوجكرتتلوناملعلمةحرفاألسبوعابللوناألمحر •

.مبواقعهاملختلفة
حرفواحديكون • ماعدا ابللوناألسود بطاقاتوالكلماتمكتوبة تضعيفركناللغة

 .ختلفةيزشكلاحلرفمبواقعهاملابللوناألمحرممايساعدالطفليفمتي
 :كماميكنللمعلمةاستخداماأللوانلتنبيهاألطفالعلىسلوكهم •
ومحراء .1 وصفراء خضراء أعواد على حيتوي كأس اجلدار،فتضع على وتلصق كأس يف
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 (تلصقصورةكلطفلعلىالكأساخلاصبه)كاساتبالستيكيةشفافةلكلطفل
 .يةاليومالدراسيتضعاألعواداخلضراءيفبدا .2
المليلتزمأحداألطفالابالتفاقاتالصفيةتستبدلالعوداألخضرابألصفركتنبيهويفح .3

 .أول
وانمليلتزمتستبدل،بعدفرتةيفحالالتزامهابالتفاقاتالصفيةترجعلهالعوداألخضر .4

لطفلالذيحصلعلىالعودوا،يعززاألطفالاللتزامهمابالتفاقاتالصفية).العوداألصفرلهأبمحر
 (دقائق 5األمحريعاقببطرقتربويةكأنيتأخريففرتةدخولاألركانملدة

 اجلسدي -أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء احلركي  :رابعا
 اجاابت اجلسم .1
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

 توجهاملعلمةاألطفالإىلاستخدامأجسامهمكوسيطللتعبري.
اجلسم.وشراكةحقيقيةبنيالعقلحتققهذهاحلركات

 االجراءات ❖
 لعبةاألصوات •
 متييزاحلرفمتصلأومنفصل •
 اإلشارةابإلهبامإىلاإلجابةالصحيحةواخلاطئة •
 منخاللربطهاابجلسم(أخر-وسط-أول)متييزمواقعاحلرف •
 (أصابع4رفع)اشارةاالنتباه •
 (السبابةوالوسطىرفعاصبعني)اشارةالذهابللحمام •
 (ابةرفعالسب)اشارةشرباملياه •
 (وضعاليدعلىالرأس)اشارةاالنتهاءمنالعمل •
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 (رفعالكفلألعلى)اشارةعنديسؤال •
 أمثلة ❖
تطلباملعلمةمناألطفالأنيصفقواصفقةواحدةاذاكانتتبدأبنفسالصوت:مثال •

.أواذاكانتالكلمةمتناغمة
.تكنمتناغمةأوأنيضعيديهعلىركبتهاذاملتكنتبدأبنفسالصوتأواذامل •
عندماتقولاملعلمةاذاسأذكركلماتاذاكانتتبدأبنفسالصوتصفقواصفقة:مثال •

:هلأنتممستعدونايأطفال،واذاملتكنتبدأبنفسالصوتضعأيديكمعلىركبكمواحد
يصفقاألطفال:ماهر-حممد •
يضعاألطفالأيديهمعلىركبهم:خرف-أسد •
واذا،مةاحلرفوهومتصلعلىالسبورةميسكاألطفالأيديبعضاذاكتبتاملعل :مثال •

 .حجرهكتبتاحلرفمنفصليضعالطفليديهداخل
واإلهبام:مثال • صحيحة االجابة كانت اذا لألعلى اإلهبام أصابعهم األطفال استخدام

لألسفلاذاكانتاالجابةخاطئة
يعيشاألسدابملزرعة:مثل •
.ألسفلداللةعلىأناجلملةخاطئةفيشرياألطفالابإلهبامل •
حبرفالطاء(طبل)تبدأكلمة •
.فيشرياألطفالابإلهباملألعلى •
فالرأس،تربطاملعلمةموقعاحلرفجبسماإلنسانأومبجسمحيوانمثلالسمكة :مثال •

عدفعندماتنطقاملعلمةكلمةر.يعربعناحلرفاألولواحلرفاألوسطالبطنواحلرفاألخريابلقدم
تلمسواألطفالالرأسوهيتنطقحبرفالراءمثتلمسالبطنوهيتقولعمثتلمسالقدمأوالذيل

فيضعونيدهم،مثتسألاألطفالأينكانصوتعْ،يفحالاستخدامجمسمحيوانوهيتقولد
 .علىبطنهمويقولونابلوسط



310


 مسرح الفصل )لعب الدور( .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

األطفال املسائليستخدم أو األانشيد أو معينة قصة او نص متثيل يف اجلسدية حركتهم
.الرايضيةالكالمية

 االجراءات ❖
 متثيلالقصص •
 (.....زرعناشجرهيفوسطالبستان):متثيلاألانشيدمثل •
 متثيلاملسائلالرايضية •
 (هتيئةنصوصاحلدث-هتيئةخطأابلصورة)هتيئةللنشاطمنخاللمشهدمتثيلي •
 لةأمث ❖

:1مثال
(ليلىوالذئب)ميكنأنتقرأاملعلمةلألطفالقصة .1
فتأخذفتاةدورليلىوأخرىدوراألموأخرى)مثتطلبمناألطفالالقيامبتمثيلالقصة .2

 (وأيخذولددورالذئب،جوراجلدة
:2مثال
•  مثلمتثيلأنشودة ميكنأنميثلاألطفالاألانشيد البستان)كما وسط يف جزرة زرعنا

 (..........اخل.سقاهاأيبمنتأبمان
:3مثال
كأنتقولذهبتنورةإىل،جهاملعلمةاألطفاللتمثيلاملسائلالرايضيةكماميكنأنتو •

 ؟فكمرايالستعطيالبائع،واشرتتقصةبرايلني،السوقواشرتتقلمبرايلواحد
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:التمثيلياتالصامتة •
رمي)لعلىعملمشهدمتثيليميثلسلوكخاطئتتفقاملعلمةمعطف:هتيئةخطأابلصورة

ومنمثعلىاألطفالاكتشافاخلطأوتصحيح(....متشيطالشعرابملكنسة-املناديلعلىاألرض
املشهد

:هتيئةنصوصاحلدث •
،تتفقاملعلمةمعطفلعلىأنحيضرحقيبةطعامهويبدأبتناولالطعام:نصحدثأيكل

 تسأل ما األطفال عبدالعزيزاملعلمة يفعل أيكل،ذا ايكل،فيقولون جياوبون أيكل ماذا فتسأل
جياوباألطفالداخلالصف:فتسألأين،الطعام

اليومسنتعلمكيفنكونعباراتاتمه،فتقولاملعلمةأيكلعبدالعزيزالطعامداخلالصف
...وتكملابقيخطواتالدرس.منالفعلأيكل

 أليديالتفكري اب .3
 اتيجيةمفهوماالسرت ❖
تعززهذهاالسرتاتيجيةطريقةمنتسورييفالتعليماملستندعلىاحملسوسات. •
 .فيوجهاملعلمطلبتهإىلبناءفكرةعنطريقاأليدي •
 االجراءات ❖
األرقام-كتابةاحلروف •
 رسماألشكالاهلندسية •
 (انشطةالطهي-األنشطةالفنية-أنشطةتنميةالعضالتالصغرية)األعمالاليدوية •
 .حتسساألدواتيفدروسالفنأوالطهي •
استخداماألصابعيفالعد •
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 أمثلة ❖
كأنيستخدمواأيديهميفبناءغابةاوكوخ. •
.األشكالاهلندسية،األرقام،ميكناألطفالأنيستخدمواالصلصاليفتشكيلاحلروف •
.احلرفأوالرقمعلىالصنفرةأوالرملامللونكتابة •
.لنحتأواحلفرعلىاخلشبميكنأنيستخدمواا •
 (منخاللنشاطلضماخلرز)عملمنطابأللوان •
الطهي • امللمس:دروس ويصفوا ليتحسسوها األطفال على اخلضروات أو الفواكه مترير

 ...خشنانعمقاسيطري
 ...ليقو-البناءابملكعبات،لضماخلرز،احلياكة:الصغريةأنشطةتنميةالعضالت •
 املفاهيم احلركية .4
 فهوماالسرتاتيجيةم ❖
 تتضمنتقدميمفاهيمللطلبةيعربعنهامنخاللاحلركة. •
يرتجمالطلبةاملعلوماتاليتيتعاملونمعهاإىلتعبرياتجسميةحركية. •
 االجراءات ❖
األنشطةالرايضية •
التمثيلوالرقص •
تقليدحركاتاحليواانت •
 ألعابالبناء •
 (بينغابنغ-اللعبابلرمل-كرهلعبابل-هيالهوب-قفز-جري)اللعباحلر •
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 خرائط اجلسم  .5
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

 .استخدامجسماالنسانمبثابةأداةتعليميةأوخريطةأومرجعملعلومةمعينة
 االجراءات ❖
 (قدم-بطن-رأس)حتديدموقعاحلرفعنطريقملساجلسم •
 .كتابةاحلروفعلىاألرضواملشيعليها •
.بواسطةأجسامهمتشكيلاألرقامأواألشكالاهلندسيةيتعاوناألطفالعلى •
 أمثلة ❖
 :حتديدموقعاحلرف •

اإلنسان جبسم احلرف موقع املعلمة األوسط،تربط واحلرف األول احلرف عن يعرب فالرأس
ابلقدم األخري واحلرف تنطق.البطن وهي الرأس واألطفال تلمس رعد كلمة املعلمة تنطق فعندما

مثتسألاألطفالأينكان،سالبطنوهيتقولعمثتلمسالقدموهيتقولدحبرفالراءمثتلم
 .سطفيضعونيدهمعلىبطنهمويقولونابلو،صوتعْ

 الذكاء املوسيقي  :خامسا
 اإليقاع واإلنشاد .1
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

تعتمدهذهاالسرتاتيجيةعلىوضعأيحمتوىتعليمييريداملدرستعليمهلطالبهيفصيغة
غناؤه للطالب ميكن إنشاده،إيقاعية الرئيسة،أو النقاط حيدد أن للمدرس األفكار،وميكن أو

وكذلكميكنللمدرسأنحيضطالبه،األساسيةيفموضوعالدرسمثيضعذلكيفصيغةإيقاعية
أبنفسهمأغنيات ينقلهمإىلمستو،علىأنيبتدعوا وهذا ىأوأانشيدتتضمناملعايناليتدرسوها

ترافقالطالبيفوميكنحتسنيهذهاالسرتاتيجيةمنطريقتوظيفآالتموسيقية،أعلىمنالتعلم
.أانشيدهموأغنياهتم
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 االجراءات ❖
أنشودةاألرقام •
أنشودةاألشهر •
أنشودةأايماألسبوع •
أنشودةأركاناإلسالم •
 أنشودةاألحجام •
 الذاكرة الفائقة .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

االسرت التدريستعتمدهذه موسيقيةيفأثناء املدرسابستعمالخلفية علىأنيقوم اتيجية
وتوصلالباحثونالرتبويونيفأورابالشرقيةإىلاستطاعة،أنيكونالطالبيفحالةاسرتخاءعلى

واناملختاراتاملوسيقيةالكالسيكية،الطالباحلفظبسهولةإذااستعملاملدرسهذهاالسرتاتيجية
فاعليفهذااجملالهلاأتثري

 االجراءات ❖
 .األطفالتشغيلموسيقىهادئةأثناءلعب •
 .تشغيلموسيقىأثناءالرسم •
 .تشغيلخلفيةموسيقيةهادئةأثناءاللعبالتعاوين •
 .تشغيلموسيقىسريعةأثناءأداءاألطفاللبعضاألنشطةاحلركية •
 موسيقى املناخ االنفعايل .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

علماملوسيقىليهيئاألطفالللدرس.يستخدمامل
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 أمثلة ❖
كأنيستخدمموسيقىارتطامأمواجالبحرقبلالبدءيفدرسعنالبحرأوأصواتالرايح •

.يفدرسخاصابلرايح
 أويستخدماصواتوقعاقداماخليلليبدأالدرسعناخليل. •
 املفاهيم املوسيقية .4
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

املخططات.واألدواتواألمناطواهيمتستخدمللتعبريعناملف
االجراءات ❖

يستخدماملعلمتراتيلمعينةعندكلمفهوميرتبطيفذهنالطالب.
 أمثلة ❖

تنتهي برسمالدائرة يبدأ ابلدندنةعندما فيبدأ لرسمالدائرة معينة املعلمنغمة كأنيستخدم
 الدندنةحينماينتهيمنرسمالدائرة.

 اعيالذكاء االجتم :سادسا
 مشاركة األتراب .1
 االسرتاتيجيةمفهوم ❖

يفهذهاالسرتاتيجيةيطلباملدرسمنالطالبأنيتجهكلواحدمنهمحنوزميلهويشاركه
.يفعملماأويقومبتدريسهيفمباحثمعينة

 االجراءات ❖
اللعبابألركان •
اللعبابلساحة •
أنشطةالرايضيات •
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 أنشطةاللغة •
 أنشطةالفن •
 أمثلة ❖
،توجهاملعلمةاألطفالللعملبشكلثنائي،(األركان)هاألطفالملراكزالصفأثناءتوج •
.أوثالثي
بشكل:الرايضيات • األعداد بطاقات ترتيب من متمكن طفل من املعلمة تطلب كأن

 .مساعدةصديقهليتقنهذهاملهارة،10-1متسلسلمن
لغوي:اللغة • ثروة لديه طفل من املعلمة تطلب كأن مساعدة يفة ضعف لديه صديق

 (احليواانت-الفواكه-األلوان)املفرداتالعربيةفتطلبمنهأنيعلمه
 .يقوماألطفالبعملبرسملوحهكبريةبشكلمجاعي:الفن •
 اجملموعات التعاونية .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

 األساس احملور هو مشرتكة أهداف لتحقيق الصغرية اجملموعات التعاويناستعمال ،للتعلم
.وإبمكانالطالبيفاجملموعاتالتعاونيةأنيعاجلوااملهماتالتعليميةبطرائقخمتلفة

 االجراءات ❖
أنشطةاللغة •
 أنشطةالرايضيات •
أنشطةالعلوم •
أنشطةالفن •
 اللعب •
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 أمثلة ❖
فن • بنشاط اجملموعة األوراق:قيام تقص تلون،جمموعة ويكون،جمموعة تلصق جمموعة

.ويتشاركجمموعةمنالصفلرسملوحهأ،الفصللوحةمجاعية
يضع)توزعاملعلمةأوراقكبريةحتتويعلىكلماتمتنوعة:اجملموعاتالتعاونيةيفاللغة •

استخراجالكلمات،أومكعبعلىاحلرفاملطلوب،األطفالدائرةعلىالكلمةاليتحتوياحلرف
 (لماتاليتتبدأبنفسالصوتالك،املتناغمة
توزعاملعلمةورقةكبريةوتقسماملعلمةالصفإىلجمموعات:لألنشطةالعلومبطاقاتالدخو •

أوتطلبمنكلجمموعة،وتطلبمنهمرسممايعرفونهعنالبيئةالبحرية،علىكلجمموعةمناألطفال
(جمموعةعنالغاابت،جمموعةعنالبيئةالصحراوية،جمموعةعنالبيئةالبحرية)شيءخمتلف
 :تالتعاونيةابلرايضياتاجملموعا •
 لوح األلعاب .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

يفسياقاجتماعيغريشكلي،والتالميذ لوحاأللعابممتعةلألطفالتتيحهلمأنيتعلموا
ويضحكونوعندمستوىآخرـالنرد،عندأحداملستوايتيتحدثونويناقشونالقواعدويرمونبزهر

 املهارةأواملوضوعالذيتركزعليهاللعبة.علىأيةحالـيندجمونيفتعليم
 أمثلة ❖
 السلموالثعبان •
 لوحمطابقةاحليواانت •
(البزل)األحجيات •
 احملاكاة .4
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

تقومهذهالطريقةعلىخلقبيئةمشاهبةلبيئةالدرس،تعتربهذهالطريقةمنالطرقاليتجتمع
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.املكاينواللغويوميحركيبنيمنجمموعةمنالذكاءاتكالذكاءاجلس
 االجراءات ❖
.كأنميثلالطلبةبيئةلفرتةزمنيةاترخييةحمددةمثلالسعوديةيفاملاضي •
متثلتلكالفرتةالزمنية.يرتديالطلبةأزايء •
.حيولالفصلإىلبيئةمتعلقةمبعطياتالعصرالقدمي •
يبدأالطلبةيفالتفاعلفيمابينهم. •
 أمثلة ❖
 .اضي:يرتدياألطفالاملالبسالرتاثيةللبلدالسعوديةيفامل •
 .يرتدياألطفالزياملهنةاليتيودأنميتهنهاعندمايكرب:املهن •
 .يرتديزياألمأواألبأواجلدأواملعلمأوالطبيبحملاكاةالدوراملطلوب:ابلتمثيل •
 متاثيل الناس  .5
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

أ متثيل على االسرتاتيجية هذه انفسهمتقوم الطلبة خالل من شيء قطارا،ي ميثلوا كأن
ةمفاتيحلبثلبعضالطوميثلوااهلاتفوميأ،لألرقامفيشكلالطلبةقطاراكلطالبحيملرقممعني

اهلاتف
 :أنشطة لتنمية الذكاء االجتماعي

 النشاط األول: كل واحد يعلم واحداا !
.املهاراتاليتميكنهمأنيعلموهالغريهمتفتحاملعلمةحوارًامعاألطفالحولاألشياءأو .1
2.  أن وميكنهم يفعلونه، مميز شيء مهارة يف ليفكروا األطفال لباقي اجملال يعلموهترتك

ابألرقامبلغةجديدة وضعاألكواببطريقةلطيفة...،لآلخرين؛فرمباميكنلواحدأنيكونعارفًا
 تلكاملهارات.ويرغبيفتعليمهالغريهأويفأنيتبادلاألطفال
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اآلخرين .3 لتعليم واحد كل رغبة تفعيل يف ابدأ مث قائمة، يف طفل كل مهارات سجل

بطريقةعلمية.
4.  طفلتناقش كل مع اليت:املعلمة اخلطوات وما لغريه، تعليمه ليتم حيتاجه الذي ما
سيتبعها.

 النشاط الثاين: اسرتجاع الذكرايت الطيبة
1- من وتطلب االطفال مع الطيبنيجتتمع األشخاص من عدًدا يتذكر أن طفل كل

مًعاكلاخلرباتكاآليت:املتعاوننيالذينعاونوهيفشيءماأوجعلوهيشعرشعورًاجيًدا،وتسجل
ساعدينالسائقيفمحلحقيبيت.-
.علمينأخيكيفألعبالدراجة-
شجعتينأميعلىالقفزيفمحامالسباحة.-
.لرسالةإىلأميساعدتينصديقيتيفعم-
التعاونبنياألشخاصعلىمشاعران-2 معاألطفالكيفميكنأنيؤثر تناقشاملعلمة

نا.وعلىحتسنيحيات
ميكنأنيرسماألطفالرسوًماتوضيحيةملامروابهمنخرباتطيبة.-3
على-4 يشكره قصرية رسالة عاونه الذي للشخص لريسل طيبة فرصة تكون أن ميكن

النشاطفرصةإلدخالالشعور الطيبالذيسببهلهتعاونهمعه.علىأنحناولأنجنعلمنهذا
 تصبحمألوفةمستخدمةمنقبلالطفل،مثل:كلماتاالمتنانإىلقاموسهحبيث

حىت األمر بصعوبة شعور لدي كان على...، ساعدتين مرة...، ذات عندما...، )أتذكر
لتينأشعربـ...(.ساعدتينعلى...،شكرًالكألنكجع
 النشاط الثالث: متييز املشاعر

اط:هذاالنشاطيساعداألطفالعلىاالستكشافالذايت،وخطواتهذاالنش
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اكتباجلملالتاليةعلىبطاقاتوتضعهايفصندوقأويفكيس-1
ماذاتشعرعندما...

يثىنعلىشيءجيدفعلته؟-
مليتماختياركيفلعبة؟-
كلمسائلاحلساب؟تنجحيفحل-
أخذزميللكشيًئاابلقوة؟-
تتشاركمعزميليفعملما؟-
تكسبمباراة؟-
شيءميتلكهآخرون؟تريداحلصولعلى-
ُترتكيفالبيتمبفردك؟-
تقبلكأمكأوتعانقك؟-
تُتهمبفعلشيءملتفعله؟-
خيربكشخصماأبنكذكيولطيفومهذب؟-
وكاألكرب؟عندمايلعبمعكأخ-
جتلساملعلمةمعاألطفاليفدائرة.-2
ختتاراملعلمةابلتناوبطفالليسحببطاقةمنالصندوقأوالكيس-3
يعطيالبطاقةللمعلمةلتقرأاجلملةاليتهبابصوتعال.-
رده- مجلة يبدأ أن على ابلرد، معه ليتفاعل الدائرة من ما شخًصا خيتار أن منه تطلب
الوجهواجلسم.انأشعر..."،وميكنهأنيعربابلكلماتأوبتعبرياتبكلمة:"أ

الشعور،وكيفيؤثريفسلوكه،وكيف يشعرشخصهبذا تناقشاملعلمةمعاألطفالملاذا
ميكنأنيستبدلابلشعورالسيئشعوراآخرجيدا.
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والتعبريعنه،املناقشةأهممايفهذاالنشاط:حاولأنيركزاجلميععلىكيفيةالشعور-4
يفجتنبأحدماشعورًاسلبيًّا،كذلكيساعدهذاالنشاطيفوملاذايشعركلفردهذاالشعور،وك

التعرفعلىمشاعراآلخرينعنطريقتعبرياتاآلخرينلفظيًّاأومبالمحالوجهواجلسم.
وميكنأنتنسجاجلملالسابقةمتثلجمردأمثلةللجملاليتميكنمناقشتهاوالتمثيلحوهلا،

غريها.
 اجلماعيةأتليف القصص  :النشاط الرابع

 يبدأفردمناجملموعةببدايةقصة،مثيكملالذييليه،وهكذاحىتتكتملالقصة.
 التأملي -أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء الذايت  :سابعا

 الروابط الشخصية .1
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

ا حياهتم الشخصييتساءلكثريمنالطالبيفأثناء ذويالذكاء وخباصة كيف.لدراسية
وحيتملأنيسألمعظمالطالبعنذلكبطريقةأوأخرىوعلىاملدرسأن؟،يرتبطحبيايتكلهذا

ويقتضيذلكمناملدرس،يساعدطالبهيفاإلجابةعنذلكابلربطبنيمايدرسوحياةالطالب
.يعلمأنينسجالروابطالشخصيةواملشاعرواخلرباتمعما

 االجراءات ❖
نتعلمذلكعنطريقطرحاألسئلةأوادارةاملناقشاتيفالصففرتبطوتستطيعاملعلمةأ

 .النصخبربةالطفل
كأنتطلبمناألطفالبعدقراءةقصةأومشاهدةمقطعفيديوأنيعربواابلرسمعنموقف

؟أوتسأللوكنتمكانهذاالشخصماذاكنتستفعل؟مشابهحدثهلم
 أمثلة ❖

(أانوماما)أوقصة،حتكيعنطفلأصيبابجلدري(حكحكايجلدي)بعدقراءةقصة
عربابلرسم:تطلبمناألطفال،ولدتلدأمهأختجديدةويشعرابلغريةواحلزنالنشغالأمهعنه
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 ؟وكيفكانشعورك؟عنموقفمشابهحدثمعك
 حلظة االنفعال .2
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

االس هذه يكونتتلخص حبيث التدريس يف وجدانية حلظات املعلمات خيلق أبن رتاتيجية
-االطفال بقوة-أحياان النظر وجهات عن التعبري أو ابلغضب شعور أو ضحك حالة أو،يف

.الشعورمبدىواسعمنالعواطفاألخرى
 االجراءات ❖
 .املعلمةاالنفعاالتبنفسهاوهوتدرستنمذج •
وتقليلالنقد،عرهميفغرفةالصفمناألموراملسموحهباجتعلتعبرياألطفالعنمشا •

 واالعرتافابملشاعروتقديرهاحنيحتدث
 .اليتتثريردودأفعالذاتطبيعةانفعالية(والكتب،األفالم)توفريخربات •
 أمثلة ❖
 .لأثناءقراءةالقصصتغرياملعلمةبنربةصوهتاوبتعابريوجههالكيتكونالقراءةمعربةلألطفا •
 مشاهدةمقاطعفيديوتثريردودأفعالذاتطبيعيةانفعالية •
جوامنالضحكواملتعةاأللعاباالجتماعيةيففرتةاحللقةالصباحيةأوفرتةالغلقختلق •
 .لألطفال
 .األنشطةاالنتقاليةلألطفال •
 جلسات حتديد األهداف .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

،قدرهتمعلىوضعأهدافواقعيةألنفسهممنأهمخصائصالطالبذويالذكاءالذايت
إىلالنجاحيفاحلياة اليتتقود املهاراتالضرورية القدراتمنبنيأهم أنوميكنللمع،وهذه لمة
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سواء األهداف لوضعهذه فرصة هلم يوفر حني للحياة إلعدادهم كبرية مساعدة الطالب تساعد
 .أكانتأهدافاقصريةاألمدأمأهدافابعيدةاألمد

 االجراءات ❖
سواء • أهدافهم كتابة حنو االطفال توجه أن االسرتاتيجية هذه خالل من املعلمة حتاول

املدى.بعيدةاملدىأمقريبة
كيفختدم؟كأنتوجههمإىلاخراجورقةوالتعبريابلرسمماذاتتمىنأنتكونيفاملستقبل •

تريدأنتفعلخاللاإلجازةأوماذا؟وكيفستخدموطنكعندماتكرب؟وطنكاآلنوأنتطفل
 ؟الصيفية

 .عمعنيتسألاملعلمةاألطفالماذاتودأنتتعلمعنموضو:يفاسرتاتيجيةاجلدولالذايت •
 وقت االختيار  .4
مفهوماالسرتاتيجية ❖

يف االختيار وقت ويتألف اجليد للتدريس أساسي مبدأ لالختيار لألطفال الفرص إاتحة
 للطالب فرص توافر من التعليميةاألساس خرباهتم عن قرارات اختيار،الختاذ مرات زادت وكلما

قدراهتم قويت البدائل من جمموعة بني من البديل املسؤوليةاألطفال حتمل تكون،على وقد
.االختياراتصغريةحمددة

 االجراءات ❖
 (كلطالبخيتارالركنالذييرغبابللعبفيه)وقتاللعباحلرابألركان •
 .كاناجللوسأثناءجلسةاللغةخيتاركلطفلم •
 :انشطة لتنمية الذكاء الذايت .5
 لعبة الصمت  •
ألطفاللعبةالصمت،وميكنضربمثالعليهاالرتغيبابلصمتعنطريقلعبــةوتسمى •
اآلنسأقلب6إىل3منسن رأيكم وأقوللألطفالما رملية ساعة وحنضر جنتمعسواًي سنوات:
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ولــنراقبالر الرملية أنننبسبكلمةومنيتكلمخيرجالساعة ملالساقطمنأعلىإىلأسفلدومنا
 دقائقوهكذا.7دقائقمث5ائقيفالبدايةمثخارجاللعبة.وخنتارساعةرمليةمتثلثالثدق

وهناكلعبةأخرىممتعةلألطفالوهيأننصمتملدةمخسدقائقونستمعلألصوات •
وعهاهلهيأصواتحادةأمانعمةومامصدرها.البيئيةيفاخلارجوحنددماهيتهاون

يفبدايةتطبيقلعبةالصمتالبدمنمراعاةالشروطالتالية: •
يل - ليحصلأن جمموعة ضمن الطفل علىعبها والتنافس واإلصرار الدعم من مزيد على

الفوزبعدمالتحدث.
مثال - ذلك أثناء ما شيًئا يراقب حوالساعة:أن الرمل، وتساقط أمساكالرملية فيه ض

حقيقية،حشراتصغريةيفعلبةمثلمنل،حنل...إخل.
يفز - ومنمل يفاللعبة، ابألطفالالذينفازوا املريبابإلشادة يبدأ مناللعبة بعداالنتهاء

اليوم،سيفوزيفوقتالحقعندمانعيداللعبةمرةاثنية.
حينهاسيفهماألطفالفصلأويسبباألطفالفوضىأالتستخدمعندماخيتلتوازنال -

 أهناعقابهلمولنجتدينفًعاعندذلك.
 :التدريب على الصمت

البدمنالتدرب • إىلأنالصمتمهارة سبقتاإلشارة فكما التدريب، دور اآلنجاء
طفالونقولعليهاحىتإتقاهناومنمثتوظيفهاالتوظيفاإلبداعياجليد،ولنجتمعمرةأخرىمعاأل

لعبةاخليــالمارأيكمأنتغمضواأعينكممثتتخيلوامعي....وأبدأأصفهلمأشياءهلمسألعبمعكم
 مجيلةحيبوهناملدةمخسدقائقويفكلمرةنلعبمعهملعبةاخليالنزيداملدةحىتيعتادهااألطفال.

و • منتظم بشكل الصمت ميارسون األطفال أن يفرتض اخلطوة هذه الكلمةعند اعتادوا
اوأصبحمبقدورهماآلنأنميارسواالصمتوالتأملمًعا..كيفذلك؟!والفعلمعً
عندماحنضرالوجبةوهنمابألكل...لـننتظرقلياًلونتأمليفالنعمةالعظيمةاليتبنيأيدينا •

األثنا أيكلون...يفهذه الجيدونما أنهناكإخواانلنا ولــنتذكر وكثرهتا البدأنيوضحءومجاهلا
فلأنهحيتاجأنيصمتليستمعلكجيًداوينظرإىلوجبتهووجبةأصدقائهحىتينتهيمناملريبللط



325

الوصفاملعربللمعىنجيًدا،مثينتهيمنذلكبتوجيهالتأملإىلضرورةشكرهللاتعاىلعلىنعمه،
وتقديرهذهالنعمةواالعتناءهبا.

كلمنتظموخمتلفأعينبذلكأنممارسةخطوةالتأملهذهبشهناالبدأنأانديبضرورة •
هناكوقفةأتملكليومبشكلمنتظممعاألطفاللكنيفكليوملناوقفةمعمثالخمتلففيــوممع

 .الوجبة،مثالنملة،ورقالشجر،اهلواء،املطر...وكلموقفجيدفيهاملريبمناسبةللتأملفليبادربهإلحيائه
 التأمل عند السلوك اخلاطئ •

دقائق(وجتلسهعلىكرسي3تضعاملعلمةأمامهالساعةالرملية)،طأطفليفسلوكهاذاأخ
الوقتيتحرك(كرسييفمكانهادئابلصف)التفكري انتهاء وبعد التفكريبتصرفه وتطلبمنه

أنهأخطأهبذ ويذهبللمعلمةخيربها الرمليةإىلمكاهنا التصرفالطفلمنمكانهويرجعالساعة ا
.ححهذااخلطأوكيفسيص

 أنشطة واسرتاتيجيات الذكاء الطبيعي :اثمنا
 املشي يف الطبيعة .1
 مفهوماالسرتاتيجية ❖

 االسرتاتيجيةعلىتشكيلاجتاهاتومواقفاجيابيةحنوالطبيعة.تساعدهذه
تعتمدهذهاالسرتاتيجيةعلىالسريابألقداميفالطبيعة.

 االجراءات ❖
ماتيفالطبيعةوربطهامعالعناصراملتواجدةيفالطبيعة.يبدأاملعلمإبعطاءالطلبةاملعلو •
هذهاالسرتاتيجيةراسخةيفاذهاهنم.تظلاملعلوماتاليتأيخذهاالطلبةمنخالل •
.الرحالتإىلاملزارعوحدائقاحليوانأوشاطئالبحر:مثال •
 أمثلة ❖
علمةمناألطفالبعدالطابورالصباحييفساحةاملدرسةتطلبامل،يفاحللقةالصباحية •

 .توقعحالةالطقساليوممنخاللمالحظتهم
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 .احليوانحديقة،الرحالتاملدرسيةإىلشاطئالبحر •
الشبه • أوجه عن البحث أو وتصنيفها األصداف أو األحجار أو األشجار أوراق مجع

 .وكذلكممكنأنيصنعاألطفالمنهاعملفين،واالختالففيمابينها
 نبات لإلسناد .2
 وماالسرتاتيجيةمفه ❖
•  إىلاحلديقة اخراجالطلبة يصعبعلىاملعلم حينما االسرتاتيجية هذه املدرسةتستخدم

أوبسببعدمتواجدأيةحدائقداخلاملدرسة.،بشكليوميأوبسببأعدادالطلبةيفاملدرسة
على • االسرتاتيجية هذه وجودتعتمد خالل من التعلم على مشجعة صفية بيئة توفري

 بااتتالداعمة.الن
 االجراءات ❖
ميكنأنتكونالنبااتتكموادجتميليةترسمعلىاجلدران. •
الشتالتوتوضععلىالرفوف.وحتضراملعلمةمعهبعضالنبتاتميكنأن •
 تعليماألطفالكيفيةاحلفاظعلىالنبااتتالزراعية. •
 .زراعةنبااتت •
 .أنشطةفنية •
:أمثلة ❖
 .تزينياملدرسةبزراعةالورود •
 .زراعةالبذور،اربعلميةبسيطةمثلمنعاهلواءمنالوصولللنبااتتجت •
 ؟وماذاحتتاجلتنمو،مراحلمنوالنبااتتمشاهدةفيديوعن •
أوجهالشبهواالختالفبني،تصنيفأوراقالنبااتت،عملأنشطةفنيةمنأوراقالنبااتت •

 .األوراق
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 حيوان أليف يف الفصل .3
 مفهوماالسرتاتيجية ❖
ذهاالسرتاتيجيةعلىتوفرياجلواآلمنلدىلألطفالالذينمييلونللطبيعة.تعمله •
االسرتاتيجيةعلىرفعمهارةالطلبةالذينمييلونإىلاستكشافكلمايتعلقتعملهذه •

 وزهناأوطريقةتكاثرهاأوسلوكهامعبعضهاالبعض. ابحليواانتسواءعمرهاأوتغري
 االجراءات ❖
ميكنتفعيلهذه،أحداجملاالتاليتحيرصاملعلمعلىتدريسهالألطفالتعداحليواانتا •

م أواالسرتاتيجية اجلدران على ابلرسم سواء الصفية الغرفة إىل األليفة احليواانت جلب خالل ن
أومكانخاصهبايفاحدى،حيواانتحقيقية الصفية توضعاحليواانتداخلاقفاصيفالغرفة
 قاعاتاملدرسة.

 .دةأفالمواثئقيةمشاه •
 قراءةنصوصعمليةعناحليواانت •
 أمثلة ❖
•  أفالم املختلفةمشاهدة البيئات عن الشرنقة،واثئقية من الفراشة خروج تغيري،ظاهرة

 ...والدةاألبقار،الثعبانجللده
 .بتطبيقاسرتاتيجيةاجلدولالذايت(....النمل-الدعسوقة)قراءةالنصوصالعلمية •
 .ليفللصفمثلالسلحفاةيهتماألطفالبهاحضارحيوانأ •
 طبيعي أنشطة متنوعة لتنمية الذكاء ال .4
وحتديدالصوت،أصوتيفالطبيعية:االستماعمنخاللمسجلإىلأصواتيفالطبيعة •

 ...(.البقرة-زئرياألسد-رايح-رعد-مطر)
 .نصوصمقارنةبنيحيواانتاملزرعةوالغابةأوبنياألسدوالقطة •
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 ..(.أوراقشجر-أصداف-أعمالفنيةمنأشياءطبيعية)أحجار •
•  مثلحل السيارات:املشكالت أدخنة عن الناتج البيئة تلوث ملشكلة حال يعرب؟ضع

 .األطفالابلرسموتكتباملعلمةمجلهمأسفلالرمسة
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 لتنمية املهارات اللغوية يف تطبيق اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة

 
 
 
 



330
 



331
 



332
  



333  



334  



335

 
  



336

  



337

  



338

  



339

  



340

  



341

  



342

  



343

  



344
  



345

  



346

  



347

  



348

  



349

  



350

  



351

  



352

  



353
  



354

  



355

  



356

  



357

  



358
  



359

  



360

  



361

  



362

  



363

  



364

  



365

  



366

  



367

  



368

 

  



369

 
 
 

 
 

 (7ملحق )
 

 الربانمج
  



370

 :األساس الفكري للربانمجأوال : 
الرب أسس تعتمد األسس على لتفعيلانمج متميزًا إطارًا بوصفها املتعددة الذكاءات لنظرية الرتبوية

القدراتالذهنيةوخاصةيفسنالطفولةاملبكرةحيثأثبتتالعديدمنالدراساتأنالطفليكون
يفهذاالسنيفأقصىحاالتاحليويةواملرونةالعقليةاليتيناسبهاتقدميمناخصفيثريابألنشطة

.بلةألنواعالذكاءاتاملتعددةاملتنوعةاملقا
ويرىرائدهذهالنظرية)هواردجاردنر(أنكلشخصميتلكأنواعخمتلفةمنالذكاءات،وأن

كلفرديولدولديههذهالذكاءاتولكنبدرجاتخمتلفة.
إذا إىلمستوىمناسبمنالكفاءة الناسيستطيعونتنميةكلذكاء يرىأنمعظم كما

التشجيعت هلم ومتكاملة،اإلثراءواملناسبيسر مركبة بطرق معًا عادًة تعمل الذكاءات ،وأن
الواحدمعاآلخر للتعبريعنكلنوعمنأنواع،فالذكاءاتتتفاعلدائمًا وأنهناكطرقمتنوعة

(1).الذكاءات
حلةرايضوانطالقامنأمهيةاللغةوضرورهتاكمجالتعليمييفمر،وأتسيساعلىماسبق

تقرتحهذه،اللغةواألنشطةاللغويةهياألساسلتنميةمجيعاملهاراتاألخرىد حيثتع،لاألطفا
املهاراتاللغوية متنوعةهبدفتنمية الذكاءاتاملتعددةيفتقدميأنشطة مننظرية االفادة الدراسة

.لدىأطفالمرحلةالروضة
 :اءات واسرتاتيجيات التعليم املناسبة هلاوفيما يلي تعريف موجز بعدد من أنواع الذك

 Linguistic Verbal Intelligence( الذكاء اللغوي اللفظي 1
بفاعلية الكلمات استخدام على ابلقدرة األصوات،"ويتعلق ونطق اجلمل، تركيب يف والرباعة

".واحملادثةواالستماعوتعرفمعايناأللفاظ،أييشملهذاالذكاءمجيعالقدراتاللغوية:الكتابةوالقراءة
(2)

                                      
ية تدريس النحو يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض املفاهيم النحوية لدى طالبات الصف فعالاجلوجو،(1)

 17،صالسابع األساسي ضعيفات التحصيل

72،صالتدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة عفانةواخلزندار،(2)
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اسرتاتيجيات الذكاء اللغوي
وفيهينسجاملعلميفالقصةاملفاهيمواألفكارواألهدافالتعليميةاليت:األسلوبالقصصي -

حىتيتمكناألطفالمنإعادةسردها،أوقصقصة،مراعيًاالتسلسلاملنطقيللقصة،يسعيإليها
  .أخريشبيهةهبا

سرعانماتبعثيفعقولاألطفال،وفيهيطرحاملعلمقضيةمثريةللجدل:العصفالذهين -
األفكارسيالً من برأيه،دافقًا يديل طفل كان،وكل مهما شيء كل السبورة على يسجل واملعلم

األفكار لتصنيف رحلة تالميذه مع يبدأ مث فكرة، ألية انتقادًا يبدى أن دون غريبًا أو ،بسيطًا
 .فهناهواحلصولعلىالكثريمناألفكارفاهلد،وتنظيمها

املعلم:املناقشات - بني تتم البعض،وتالميذهواليت وبعضهم التالميذ بني يسمح،أو مبا
مماجيعلالتعلمأكثرمتعة،وينبغيأن،إبشاعةجومناحلريةواملشاركةالفاعلة،واحرتامالرأياآلخر

.عاةاملرونةأثناءتنفيذهاخيططاملعلممسبقاًهلذهاملناقشةمعمرا
 Logical- mathematical Intelligence( الذكاء املنطقي الرايضي2 

 )1)".واستقصاءالنتائجالعلمية،وتنفيذالعملياتالرايضية،"القدرةعلىحلاملشكالتاملنطقية
اسرتاتيجيات الذكاء املنطقي الرايضي

 .يتتزودانأبسسالتفكريالرايضياحلساابتوالكميات:هيتلكاالسرتاتيجيةال -
املعلوماتحولأفكارمعينةبطريقةمنطقيةعقالنيةمماتنظيموترتيب:التصنيفوالتبويب -

 .جيعلتذكرهاومناقشتهاأسهل
هتتمهذهاالسرتاتيجيةبتأثريالنظرايتالعلميةواألفكارالعلميةعلىاملواد:التفكريالعلمي -

 .الدراسيةاملختلفة
تضمهذهاالسرتاتيجيةجمموعةمناالسرتاتيجياتواملقرتحاتحول:تالكشفموجها -

 .كيفيةالتصرفيفاملواقفأبسلوبمنطقيمثلاقرتاحاتحللاملشكالت
                                      

48،ص1ط،الذكاءات املتعددة بني النظرية والتطبيقموسى،(1)
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 Spatial- visual Intelligence ( الذكاء املكاين البصري3
الت مهارات خالل من بدقة املكاين البصري العامل إدراك على القدرة البصري"ويعىن ،مييز

 )1("واالستداللاملكاين،والصورالعقلية،والتعبريالبصري،والتعرفالبصري
 اسرتاتيجيات الذكاء املكاين

-  طالبصورة كل يعطىاملعلم وفيه مثيطلبمنكلمنهمالرسـم: الرسم، وبعضمواد
داًعلىالوصف،وبعدإخفاءالصورةعنزميله،ليصفكلطالبصورتهلزميله،لريمسهاالزميلاعتما

عشردقائقيتبادلوناألدوار،مثيقارناملعلممارمسهكلطالبابلصورةاألصلية،مثيسألالطالب
هو وما ما، شيء الصورة ينقص كان إذا دقةعما على احلكم مبنيًا ويكون انقصة؟ هي وملاذا ،

 .الوصفالالرسم
يطا - مث فيديو، لقطة املعلم يعرض وفيه مالحظاهتمالفيديو: يسجلوا أن تالميذه لب

  .واستفساراهتمحولمايرونه،أوأنيستخدمواالفيديوكأساستقومعليهاملناقشة
يرتجماملعلماحملتوى:التصورالبصرى - الدراسيإىلصور،مثيطالباملعلمتالميذهوفيها

العقلي خريطتهم يف به وحيتفظوا درسوه ما ويتصوروا أعينهم يغمضوا تلكأبن يستدعى حبيث ة،
  .املعلوماتمنخريطتهمالعقليةحينمايطلبمنهمذلك

هموفيهايدرباملعلمتالميذهعلىاستخداماأللوانيفالتعبريعنأفكار:إملاعاتاللون -
 .يفأنشطتهمومهامهمالتعليميةمثلالصورامللونةوالطباشريامللونوالورقامللون

يدرباملعلمتالميذهعلىرسمالصورللتعبريعنأفكارهم،وهوماوفيها:اجملازاتاملصورة -
 .يعرفابللغةالصورية

  Musical Intelligence( الذكاء املوسيقي4
 )2(املوسيقيةوأتليفهاوتذوقها""وهوالقدرةعلىأداءاألمناط

                                      
73،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة واخلزندار،فانةع(1)
53،ص1ط،الذكاءات املتعددة بني النظرية والتطبيق موسى،(2)
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 اسرتاتيجيات الذكاء املوسيقي
واإلنشاد - ع:اإليقاع تالميذه املعلم يدرب يسهلوفيه بصورة أفكارهم عن التعبري لى

  .حفظهاوترديدهاكالنقراتأواألانشيد
وفيهايستخدماملعلماملوسيقىكخلفيةللتدريس،مثيستبدهلابنغمات:املفاهيماملوسيقية -

وقد اثنية، مرة األصلية للموسيقى يعود مث معينة وأحداث ومعلومات مفاهيم عن للتعبري أخرى
  .تيفالتعبريعنذلكُتستخدماإليقاعا

تساهميففهموفيهايستخدماملعلماملوسيقىكمؤثراتصوتية:موسيقىاملناخاالنفعايل -
أفكارالدرس،حيثيقوماملعلمبتشغيلصوتالبحرأبمواجهوطيورهعنداحلديثعننشاطمرتبط

 .ابلبحركحرفةصيداألمساكأواملالحةالبحرية
 Bodily- Kinesthetic Intelligenceي( الذكاء اجلسمي احلرك5
اجل ابستخدام واإلنتاج املشكالت حل على القدرة به ويقصد جزًء" حىت أو كاماًل سم

 )1)منه."
 اسرتاتيجيات الذكاء احلركي

اجلسم - عن:إجاابت التعبري يف اجلسد لغة استخدام على تالميذه املعلم يدرب وفيه
ذإصبعواحدللداللةعلىعدمالفهم،وبزايدةمستوىالفهمتزيدأفكارهموآرائهم،فمثاليرفعالتلمي

  .عدداألصابعاملرفوعةحىتيرفعالتلميذأصابعهاخلمسةللداللةعلىالفهمالتام
وفيهيوزعاملعلمأفكارالدرسعلىتالميذهكأدوار،حبيث:مسرحالفصل)لعبالدور( -

يسمحلهاملعلم بعرضمادتهاملكلفأبدائها،فمثاًلتكليفكلمنهميقومكلمنهمبدورهعندما
بتمثيلأحدوسائلالنقل،وإبرازأمهيته،ودورهيفخدمةاالقتصادالقومي.وهنايتمتدريبالطالب

 .لثقةابلنفسوزايدةا،علىالتحدث
وفيهيدرباملعلمتالميذهعلىترمجةاألفكارإىلعملحركيميارسه:اليدانعلىالتفكري -

                                      
74،ص2ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة عفانةواخلزندار،(1)
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املعلمبيديهبداًلمنالتحدث،مثلاستخدامأصابعاليدينللتعبريعناألرقام،أواستخداماخلامات
 الكتايب.)الصلصال(يفالتعبريعناملهارةيدوايًبدالًمنالتعبرياللفظيأو

اجلسم - عن:خرائط جسمه وحركات بوجهه يعرب أن على تالميذه املعلم يدرب وفيها
.رجسماإلنسانكشكلالرقمأواحلرفأفكاره،مثلتصو

 
 Interpersonal Intelligence (االجتماعي)( الذكاء البني شخصي 6

والقدرةأيًضاعلىمالحظةالفروق"ويقصدبهالقدرةعلىفهماآلخرينوكيفيةالتعاونمعهم
 )1(".بنيالناسوخاصةالتناقضيفطباعهموكالمهمودافعيتهم

 االجتماعي اسرتاتيجيات الذكاء
وفيهايدرباملعلمتلميذهعلىمشاركةزميلهالقريبمنهيفأداءاملهام:مشاركةاألتراب -

والتعليمعربالعمر)تعليم،ليمالتلميذلزمالئه(التعليمية،وهىتعدمرحلةأوىللعمليةتعليماألقران)تع
 التلميذاألكربسناًلتلميذآخرأصغرمنهسناًيففصلآخر(

ابألشخاص(مت - )التعبري الناس يف:اثيل احلركية املشاركة على تالميذه املعلم يدرب وفيها
ات،وتوزيعالبطاقاتعشوائياأداءمهمةمعينة،فقديقوماملعلمبكتابةمجلة،وتوزيعكلماهتايفبطاق

بطاقتهيفاملكاناملناسبإلعا مثيطلباملعلممنهمأبنيضعكلمنهم تكوينعلىالتالميذ، دة
 .اجلملةبطريقةصحيحة

وفيهايدرباملعلمتالميذهعلىالتعاونيفأداءاملهامالكتابية،فقد:اجملموعاتالتعاونية -
ة،وقديوزعاملهامعلىأفراداجملموعةليكونكلمنهممسئواًلعنأداءيتعاونوامعاًيفأداءمهمةمعين

وهىمنأنسباسرتاتيجيات املهمة، من لتنوعجزء املتعددة الذكاءات ابستخدام التدريس تنفيذ
 .قدراتأفراداجملموعة

)التقليد( - ويقوم:احملاكاة تعلمها، املطلوب لألفكار سيناريو إبعداد املعلم يقوم وفيها
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السيناريو، كتابة يف املعلم مهارات على جناحها ويتوقف املختارة، اجملموعة تالميذ على بتوزيعها
أفراد مثلواختيار املناسب ابلشكل لتنفيذه الالزمة واألدوات املالبس وتوفري متثيل:اجملموعة،

.القصص
 Intrapersonal Intelligence (الشخصي)لذكاء الضمن شخصي ا (7

"وهومرتبطابلقدرةعلىتشكيلمنوذجصادقعنالذاتواستخدامهذهالقدرةبفاعليةيف
 )1(ًدا،وأتلقعاطفتهوقدرتهعلىالتميز."احلياةوقدرةالفردعلىفهمذاتهجي

 اسرتاتيجيات الذكاء الشخصي
وفيهاوبعدتقدميمعلوماتتتحدىالتفكري،يعطىاملعلمتالميذه:دقيقةفرتاتأتململدة -

 .دقيقةللتفكريفيمادرسوهويربطوهبواقعهم،مثيطالبهمابلتعبريعمايدورخباطرهمحبريةوطمأنينة
ا - أو الشخصيةالصالت حبياته:لروابط للمتعلم يقدمه ما ربط املعلم حياول وفيها

قبيل:كممنكمحدثيفحياتهكذا؟،هلشاهدتكذا؟،هلالشخصية،منخاللأسئلةمن
  .؟كذاجربتكذا؟،هلسافرتإىل

االختيار  - من:وقت يزيد مما تعلمه، يف يرغب ما ابختيار لتالميذه املعلم يسمح وفيها
  .معلىحتملاملسئوليةيفاختاذقراراهتماحلياتيةقدرهت

علممنشرحالفكرة،يسمحلتالميذهأنيعقبواوفيهاوبعدأنينتهىامل:حلظةاالنفعال  -
 .علىشرحهوأداءهيفجومنالطمأنينة،ويتقبلانتقاداهتمبصدررحب

األهداف  - حتديد أهدافه:جلسات حتديد تالميذه املعلم يدرب وهناوفيها أبنفسهم، م
منذلكالد تعلمه يتوقعون عما مثيسأهلم الدرساحلايل، بعنوان املعلم اليتخيربهم املهنة أو رس،

حيبونالعملهباعندمايكربوا،وقديساعدهماملعلممنخاللعرضبعضالكلماتأوالصوراليت
.تساعدهميفاإلجابةعنتلكاألسئلة

 Naturalist Intelligenceالذكاء الطبيعي  (8
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احلية الكائنات وتصنيف متييز على القدرة وكذلك"وهو واحلشرات( واحليواانت )النبااتت
البيئة يف حتدث اليت ابلتغريات والوعي احلساسية ويتضمن والسحب( واحملارايت )الصخور اجلمادات

)1)احمليطة."
 اسرتاتيجيات الذكاء الطبيعي 

زعلىطرحأسئلةعلميةتدعوللتأملوالتفكريخاللالسرييفيتمالرتكي:املشييفالطبيعة -
حبيثيقوماملعلمبتوجيهأسئلةمثرية،(الرحالتاملدرسيةللمزارعوالبحر-حديقةاملدرسة)الطبيعية

والبحثعنإجاابتلألسئلة،للتفكريللمتعلمنيعندالسرييفالطبيعة وكذلكالتأمليفالطبيعة
 .الطالبعماتعلموهمنخاللالرسمويعرب،املثارة

بنبااتتمنزليةخللقجوإجيايب:نباتلإلسناد - الصفبتزيينه إىلغرفة الطبيعة ،إحضار
للتعلمحب منخاللالنباتواألزهار طاقاتاألطفالالذينمييلونللطبيعة بتوجيه املعلم ،يثيقوم

 .ومراقبةمنوها،عدلمنوهاويقوماألطفالابلبحثعنفائدةالنبااتتوأمهيتهاوم
الرتكيزعلىإحضارحيوانأليفإىلغرفةالصفإلقامةعالقات:حيوانأليفيفالفصل -

الطبيعة منوه،مع ومعدل أكله وكيفية احليوان حول التفكري تثري أسئلة املعلم يطرح ويقوم،حبيث
 لطعامووزنهو...األطفالابالهتمامابحليوانوتربيتهواالحتفاظبسجالتعنكمياتا

البيئي - النظام معكلجزءمنأجزاءاليومالدراسي:دراسة ،ربطاملقرراتابلبيئةودجمها
بدمج املعلم خمتلفةيقوم وأنشطة أبمثلة وربطها البيئة األطفالبكتابة،مفرداتاملقرراتمع ويقوم

 .تقاريرلربطحمتوايتاملقرراتابلبيئةاحمليطة
 الذكاءات املتعددة يف تنمية املهارات اللغوية: عالقة اسرتاتيجيات

امل املهارات لتنمية املختلفة واالسرتاتيجيات األساليب من العديد تقدمي الروضةمت لطفل ختلفة
اجلانباللغويوالعقلي يفتنمية ألدىالطفلوابعتبارألمهيتها الذكاءاتاملتعددة ثبتتأننظرية

املتعددةولذلكفانهميكناالستفادةهبايففةاملبينةعلىأنواعالذكاءاتفعاليتهاابسرتاتيجيتهااملختل
تتنوع وبذلك األطفال عند الذكاءات من العديد ختاطب ألهنا األطفال عند اللغة تنمية

                                      
2،74ط،التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددةاخلزندار،و(عفانة1)
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االسرتاتيجياتاليتتراعىالفروقالفرديةوملراعاةاالختالفاتبنياألطفال.
 :األهداف العامة

يتومتييزالكلماتوالطالقةتنميةالوعيالصو .1
ميةالتمييزالبصريتن .2
تنميةالتمييزالسمعي .3
 تنميةاالستيعابالسمعي .4
 تنميةالتعبريالشفويواملفردات .5
 تنميةالتآزراليدويالبصري .6
 تنميةاالنتباهوالتذكر .7
ادراكالعالقاتلدىالطفلوتنميةاملعلومات .8
 .واملسموعتنميةفهمالنصالقرائي .9

 قدرةالطفلعلىالتعرفعلىاحلروفوالتمييزبينهاتنمية .10
  :األهداف اإلجرائية

 يقرأامسهكامال)االسماألولواسمالعائلة(. .1
 يعرفبعضالكلماتاملسّجعة. .2
 يقرأبعضالكلماتالبصريةوبعضالكلماتالسهلة .3
 لنص.الصوريفايفهممعاينالكلماتاجلديدةمنخاللاستخدامسياقاجلملةأو .4
 يالحظكلماتتنتمياىلمفاهيممعّينةكاأللوانواألرقامواالجتاهاتالبسيطة. .5
 يرسماملعلوماتأوالقصةاليتتعرّبعمايفالكتابالذيقرأهأواستمعاليه. .6
 يستعيدأحداثالقصصمنخاللترتيبأحداثهاوصورها. .7
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 ستمعاىلقراءته.قرأهأواجييبشفهياعنأسئلةسهلةتتعّلقابلكتابالذي .8
 حيددشخصياتومكانأحداثالقصة. .9
 يسمياألشياءواألماكن. .10
 )1(يربطبنيمايستمعاليهوبنيجتاربهومعلوماتهالسابقة. .11
 يذكرالطالباسماحلرف .12
 مييزكلماتحتويصوتاحلرف .13
 يذكركلماتحتوياحلرف .14
ساكنااحلرفصوتالطالبيذكر .15
والوسطالبدايةيف(ومنفصلمتصل)الكلمةيفوقعهمحسباحلرفأشكالالطالبمييز .16
 (بصراي)والنهاية

 (آخر-وسط-اول)الكلماتيفاحلرفموقعحتديدعلىالطالبيتدرب .17
  يضعالطالبتوقعاتمناسبةللقصةمنخاللغالفالقصة .18
 يضعالطالبتوقعاتمناسبةللقصةمنخاللتصفحصفحاتالقصة .19
 لقصةيقارنالتوقعاتمباحدثاب .20
 يستخدماسرتاتيجةفكرتبادلشارك. .21
 .يطبقاسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددة .22
 يصغيالطالبويستجيبلقراءةاملعلمة. .23
إىلقراءةاملعلمةويشاركمعها.يصغيالطالب .24
 االسئلةاجاابتاتمة.جييبعن .25
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 التمييز:التشابهواالختالف()يشاركيفأنشطةالوعيابلصوتيات .26
 عليماتشفويةمعطاة.يتبعالطالبت .27
 لعناصرهايفخريطةاملعرفةاملعلمةيفحتليلالقصةيشاركالطالب .28
ةميثلالطالبدوراويعربعنمشاعرهمنالقصةويرددعباراتمنالنصأمامالزمالءبلغ .29
 سليمة.

يتدربعلىاسرتاتيجيةملمحالصورة. .30
 املعلمةيتحدثالطفلبلغهعربيةواضحهأثناءالوصفملاحتدده .31
 يستخدمالطفلاسرتاتيجيةملمحالصورةالقراءة .32
 يربطالطالبالقصةخبرباته .33
 (؟ماذاارادالكاتب..)يشاركالطالباملعلمةأبفكارهحولمغزىالقصة .34
 أجابةاتمةعناسئلةاالستيعاباملطروحة.جييبالطالب .35

 :برانمج اللغة
تمختصيصوي،أايم3املتبادلةوذلكعلىمدىيفكلأسبوعيتمتعليمحرفجديديفجلسةالقراءة •

 .يومنيللحكايةالقصصية
 .يتمتعليممهاراتاللغةعنطريقكتبمتنوعةواسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددة •

 :األسبوعي اللغةبرانمج جدول 
 برانمج اللغة اليوم
لغوية+أنشطةمتنوعةلتنميةاملهاراتال(األسبوعحرف)قراءةمتبادلةاألول
+أنشطةمتنوعةلتنميةاملهاراتاللغوية(األسبوعحرف)قراءةمتبادلةالثاين
+أنشطةمتنوعةلتنميةاملهاراتاللغوية(األسبوعحرف)قراءةمتبادلةالثالث
حكايةقصصية+أنشطةمتنوعةلتنميةاملهاراتاللغويةالرابع

املهاراتاللغويةحكايةقصصية+أنشطةمتنوعةلتنميةاخلامس
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يشمل برنامج اللغة

الحكاية القصصية
دقيقة40مدة الجلسة / يومين باألسبوع 

يتدرب الطالب على اتقان 
المهارات اللغوية من خالل 
الحكاية القصصية وأنشطة 

.الستراتيجيات الذكاءات المتعددة

القراءة المتبادلة
دقيقة60مدة الجلسة / أيام باألسبوع 3

يشارك الطالب المعلمة القراءة
ة بجو مريح، ويتم تقديم أنشط

متنوعة من خالل استراتيجات 
.الذكاءات المتعددة
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القراءة المتبادلة

مجموعات 
صغيرة 
مجموعة 
متجانسة

أنشطة 
تعاونية

مجموعات 
غير متجانسة

القراءة 
المتبادلة

 

 
  :مراحل 3تتكون جلسة القراءة املتبادلة من 

  :وتشمل ائقدق 10املرحلة األوىل مدهتا  •
أوجمموعةصغرية،تعرفالقراءةاملتبادلةعلىأهناتبادلبنياملعلموالصفكلهوالقراءة املتبادلة /  

ويكون،ألفهاويستخدمهايفتعلممهاراتأخرىلي،يشاهدهاالقارئواملستمعكذلك،ملادةمكتوبة
 .الرتكيزعاليايفالقراءةاملتبادلةعلىاملعاينومتعةالقراءة

ولتقدمي،القراءةاملتبادلةيفالسناملبكرةهبدفالبناءعلىخرباتالطالبالسابقةتستخدم
للقراءة جيدة املط،مناذج القراءة مرحلة إىل املؤدي الطريق الطالبولتمهيد يقرأ حيث احلرة العة

(1(.ابستقالليةوثقة

                                      
111،ص1،طاسرتاتيجيات تعليم وتعلم فنون اللغة العربية(عباس،1)
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  :وتشملدقيقة  15املرحلة األوىل مدهتا  •
لتنميةاملهاراتاللغويةعرباسرتاتيجياتالذكاءاتاملتعددة أنشطة تعاونية اجملموعاتتكونفيها

غريمتجانسة
 :وتشمل دقيقة 30مدهتا  لثةاملرحلة الثا •

 أنشطة متنوعة  عرب (متجانسة)يف جمموعات صغرية  التدريب على مهارات اللغة /1
واجملموعةالثانيةتتوجهإىلركن،(يتمتدريبهاعلىمهاراتاللغة)أتخذاملعلمةجمموعةصغريةحبيث

.دقيقةيتمالتبادلبنياجملموعات15بعدو،اللغةتعلمذايت


.أايم3جللسةبنفسالطريقةملدةتكررا
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الحكاية القصصية

:المرحلة الثانية

أنشطة 
واستراتيجيات 
ذكاءات متعددة 
تهدف لتنمية 

المهارات اللغوية

:المرحلة األولى

قراءة 
القصة

:صصيةقالجلسة احلكاية 
متنوعة السرتاتيجيات الذكاءات املتعددة دقيقة تشمل قراءة القصة + أنشطة  40مدة اجللسة 

 .لتنمية املهارات اللغوية



 
 
 

 
 

 (6 ،5)الرجوع للملحق رقم  :مالحظة
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 :أ. القراءة املتبادلة :املرحلة األوىل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتبادلةالقراءة -أ
 قصص+ نصوص علمية
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 :نيةب. األنشطة التعاو  :ثانيةاملرحلة ال
 غري متجانسةتعاونية ويقسم فيها األطفال إىل جمموعات 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  األلعاب الحركية )التصنيف(

 مجموعات تعاونية

(شارك تبادل/ فكر/)التعلم التعاوني  (الحكاية القصصية )تمثيل بالدمى  

 أنشطة تعاونية -ب
 استراتيجيات الذكاءات المتعددة

 



386

  :املرحلة الثالثة
حسباملستوىبناءعلىمتجانسةتعاونيةيقسمفيهااألطفالإىلجمموعات :اجملموعات الصغرية

كما،منأداءالنشاطاحملددهاءاالنتاملقياسوبطاقةاملالحظةيتمالتبادلبنياجملموعاتعندنتائج
.يتمجتديدتقسيماجملموعاتبناءعلىمالحظةاملعلمة

 

 

 

 

 

 

 

المجموعات 
الصغيرة

تقديم أنشطة لألطفال من خالل
ة اسراتيجيات الذكاءات المتعدد
والتعلم النشط لدعم الحرف 
ومهارات اللغة وذلك حسب 

.احتياجات األطفال

أساليب التقييم 

(عمل مستقل)
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 :ركن اللغة العربية
العملاملوجه،ركنأساسييفالصف أوجلسةيفحالانتهاءبعضاألطفالمنجلسة

تعاوين(العملاملستقل)التقييم للعملبشكلفرديأو يتوجهونله ذايتعنطريقتعل-مبكرا م
-اللعب

حترصاملعلمةمنذبدايةالعامالدراسيعلىتوفريصناديقأوساللصغريةحتتويمالحظة / 
جذاب ادواتخمتلفة للطفلعلى تنمياملهاراتاللغوية واسرتاتيجياتمتنوعة وعلىأنشطة وتقومة

.بتجديداألدواتيفكلفرتة

 :أمثلة على حمتوايت ركن اللغة
 أحجيات/تدرجأحداث/كلماتمتقاطعة:حيتويعلى:التفكريصندوق •
.دمىمتنوعة:صندوقالتمثيل •
 .احلروف+صور+لوحةحروف+كلمات:صندوقاحلروف •

 .حبيثيركبوحيللاألطفالالكلماتويطابقالكلمةابحلرفالذييبدأأوينتهيفيها
 بصريةقصصوكتبمصورة+مفردات+كلمات:صندوقالقراءة •

معان على حتتوي أشكاهلا على املطبوعات أن يدرك القصص تصفح خالل ويكون،من
األفكاروحيوهلاإىلكلماتومجلاتمةومفيدة

عائلة-أطفاليلعبونيفحديقة-صورللتعبري)أمتطبخمعولدها:صندوقالتحدث •
.رةحبيثيعرباألطفالجبملاتمةعمايشاهدوهيفالصو(علىالشاطئ
ونةسبورات+أقالم+رململون+صنفرة+معجون+أكياسمل:صندوقالعضالت •

لكتابةاحلرف+كتيباتللحرف+تدريبعلىكتابةاالسم
ومييز،ويعززتناسقحركةاليدمعالعني،يستخدمالطفلاملهاراتاحلركيةللعضالتالصغرية

(نسخكلمات،كتابةاالسم).نيإىلاليساراجتاهالنصاملطبوعمنأعلىإىلأسفلومناليم
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متهيدًاملارسهالكتابةيفاملراحلالعمريةاملقبلةوذلكمنخاللالتدرجكمايعتربهذاالركن
،املنقطةوالعموديةواألفقية-املستقيمة-املائلة:أبنواعاخلطوطيفتعلمالطفلمبادئالكتابةابتداء

الطفللنسخ حماولة وقدرتهامسهوبعضاحلروفحسبتبعها واستيعابالطفلهلا درجةصعوبتها
 .ىنطقهاوقدتتطورإىلكتابهكلماتبسيطةمعقراءهتاوذلكيعتمدعلىاستعدادالطفلنفسهعل

 ركن اللغة العربية
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 اثنيا : دليل املعلمة
 

 :عزيزيت املعلمة
مناملراحلتعد املبكرة الطفولة الطفلحيثالنشاطكبريومتنوعيفحاملهّمةمرحلة ينبه،ياة كما

العديدمنالباحثونيفميدانعلمالنفسعلىأمهيةالسنواتاألوىليفحياةالطفلحيثأهنامرحلة
العمراملناسبلزايدةاحلصيلةاللغويةلدىالطفلألنهيف،وهيتكويناملفاهيمالعقليةوتنميةالذكاء

حيثميرأبقصىسرعة،طفالومهاراهتمالتواصليةعلىشكِلقفزاتسريعةهذهاملرحلةتنمولغةاأل
.وهذاهوأولارتباطمهمللغةمعشخصيةالطفل،لهخاللهذهالسنواتاليتتسبقاملدرسة

إب االهتمام طريق عن ذلك الطبيعيةويتم واخلربات ابملواقف غنية تعليمية بيئة عداد
أنيتفاعلمعاآلخرينوتزيدمنتواصلهاجتماعياوجتعلهمنيستطيعالطفل،واالجتماعية خالهلا

.قادراعلىالتعبريعننفسهواحتياجاته
،تاملتعددةلتنميةاملهاراتاللغويةقائمعلىنظريةالذكاءاومنهناأتتالفكرةلعملبرانمج

جوانب يف وفاعليتها،عددةاملت الذكاءات الرتبويةعلىأمهيةنظرية التطبيقات حيثأكدتالعديدمن
متعددة.

برانمجيهتم ضمن تدريساللغة يهدفإىل برانجما وضعتالباحثة األهداف هلذه وحتقيقا
وأتسيساعلىذلك،ماللغويةوبيانأثرهايفتنميةمهاراهت،ابلذكاءاتاملتعددةلدىأطفالالروضة

.ُوضعتأهدافالربانمج
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ملعايريالالزمةلبناءوختطيطالربامجالتعليمةمنالناحيةالرتبويةوقدروعييفاعدادالربانمجا
واخلاصة،والفنية العامة األهداف حتديد من يستلزمه أنواع،مبا من نوع لكل األداء ومؤشرات

.األنشطةاملالئمةلكلمنهايفاطارمنهجرايضاألطفالمععرض،الذكاءاتاملتعددة
وركاملهميفتنفيذالربانمجوتكييفهمبايناسبحاالتاألطفالومنالضروريالتأكيدعلىد

املتباينة واحتياجاهتم خمتلف،املختلفة لتنمية املناسبة الذييهيئالبيئة أسلوبالتعلم ضمناعتماد
.أنواعالذكاءاتإىلأقصىحدودها

 
 .الباحثة
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 :مناذج جللسات برانمج اللغة













 عندما دخلت الروضة للقراءة املتبادلة:قصة •
 أايم 4 :مدة اجللسة•
 دقيقة 60لسة زمن اجل•
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 اان يف الروضة :قصة
 حرف )د(

 :األهداف اإلجرائية اليوم األول /
  القصةيضع الطالب توقعات مناسبة للقصة من خالل غالف  •
 يقارن التوقعات مبا حدث ابلقصة •
 يصغي الطالب ويستجيب لقراءة املعلمة. •
 جييب عن االسئلة اجاابت اتمة. •
 واالختالف( التمييز: التشابه)يشارك يف أنشطة الوعي ابلصوتيات  •
 يتبع الطالب تعليمات شفوية معطاة. •
 ورقة عمل()يعرب عن أفكاره ابلرسم والكتابة  •

  (بطاقة املالحظة / -أقالم ختطيط  -ري ورق أبيض كب القصة على الشاشة / مؤشر /) األدوات: 
 (اإليقاع واإلنشاد)موس او من البطاقات..اخل جيب ترديد نشيد احلروف يف كل جلسة لغة مرة ابالستماع ألغنية او من القايوميا  :اخلطوات

 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة
 التهيئة: 

 إجراء نقاش بسيط مع االطفال عن شعورهم يف أول يوم ابلروضة. 
 (املناقشات)

خترب املعلمة الطالب أبهنا أحضرت هلم قصة جديدة ممتعة عن هذا املوضوع 
 منها أشياء جديدة. ليتعلموا عوسُتقرأ هلم خالل هذا االسبو 

تذكر املعلمة العنوان واملؤلف  ،تعرض املعلمة غالف القصة على الشاشة
 والرسام،

ألحداث القصة استناداا إىل  توقعاهتم والتنبؤتطلب املعلمة من الطالب أن يعطوا 
 صورة الغالف والعنوان 

 تنمذج املعلمة اذا استدعى الوضع وتوضح اساسيات التوقع

 )احلكاية القصصية(
تغري و املؤشر تقرأ املعلمة القصة قراءة معربة مع 

العبارات والشخصيات بنربة صوهتا حسب 
لبعض الكلمات  وتشري ،الواردة يف القصة

  .اجلديدة عندما تصادفها أثناء القراءة
 

تتوقف املعلمة )ان لزم احياان( وتطرح أسئلة 
 .عن األحداث إلعطاء توقعات أثناء القراءة

   

 يقارن الطالب واملعلمة التنبؤات مبا حدث فعال ابلقصة 
 يعاب:است
أسئلة االستيعاب )الرجاء الرجوع إىل جدول مهارات القصة(  بعضتطرح املعلمة  -

 سؤال 
منشخصياتالقصة؟ .1
 ماهوشعورأمحديفأوليوميفاملدرسة؟كيفعرفت؟ .2
)الروابط الشخصية(هلشعرتابخلوفمثلامحدعندماحضرتللمدرسة؟ .3

ويعطي الطالب اشارة ابإلهبام هل مها تنمذج اعطاء صوتني أو كلمتني وعي ابلصوتيات: 
 (اجاابت اجلسم)متشاهبتان ام ال: 

 :االستراتيجيات

 الحكاية القصصية .1
 المناقشات  .2
 اليوميات كتابة .3
 اجابات الجسم .4
 الروابط الشخصية .5
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حيث يتنبأ الطالب من خالل  فكر تبادل شاركدم املعلمة اسرتاتيجية تستخ
 مشاركة األتراب()قبل أن يتبادلوا كصف  موعات ثنائيةجم

تتجول املعلمة وتستمع مث تسجل بعض التوقعات على لوحة اخلربة مع تسجيل 
 التسجيل على لوحة مرسومة وجذابة(.)اسم كل طالب جبانب توقعه 

 شارك-تبادل-اسرتاتيجية فكرتدرب املعلمة على 
حترص املعلمة على منذجة الكتابة بوضوح وحتليل بعض الكلمات  :مالحظه

ممكن استخدام ) .وهتجئتها اثناء كتابة االفكار مراعية اجراءات كتابة احلروف
الرسم لتدوين االفكار بدل الكتابة(

  )صح( ب ب
  خطأ() م س

 )صح( سار سار
  خطأ() عرب عبري
 )صح( امحد امحد

 )خطأ( حرف فرح
 خطأ()مسري مسر 

 عن ماذا تعلمنا اليوم؟ :الغلق
 (التقييم)ل جمموعة العمل املستق :ينقسم األطفال إىل جمموعات متجانسة حسب املستوى

 وجمموعة العمل املوجه
 (كتابة اليوميات)ما أعجبه يف القصة يرسم، يكتب الطالب  :التقييم

 ،ميدالية احلروف ،قصص قصرية ،بطاقات لصور :مثل )سلة جمهزة أبدوات عديدةالعمل املوجه: 
ت بطاقا ،بطاقات لتنمية مهارة الوصف ،بطاقات الستخراج التشابه واالختالف بني صورتني

 (ألمساء األطفال
وكذلك  ،عمل املعلمة على تنمية املفردات عند األطفال من خالل عرض صور ألشياء يف البيئةت

قياس االطفال حسب نتائج املمهارات حيتاجها أي و  سممهارة قراءة االو  الوعي الصويتأنشطة 
 .وبطاقة املالحظة
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 :األهداف اإلجرائية :اليوم الثاين
 لمةيفالقراءةللقصة.يشاركالطالباملع •
 )مجاعيا)لعناصرهايفخريطةاملعرفةاملعلمةيفحتليلالقصةيشاركالطالب •
 جييبعناالسئلةإبجاابتاتمة. •
 تشابهواختالف()يشاركالطالبيفأنشطةالوعيابلصوتيات •
 غةسليمة.يرددعباراتمنالنصأمامالزمالءبلوميثلالطالبدوراعنأمحدومشاعرهمنالقصة •
 ورقةعمل()يعربعنأفكارهابلرسموالكتابة •
يتدربعلىاسرتاتيجيةملمحالصورة. •
 .بطاقة مالحظة األطفال، صندوق احلرف ،ل القصة مكربة، مؤشر، مفكرة التعلمخريطة حتلي ،القصة على الشاشة األدوات:

 
 ماع ألغنية او من القاموس او من البطاقات..اخل جيب ترديد نشيد احلروف يف كل جلسة لغة مرة ابالستيوميا  :اخلطوات

 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة
 التهيئة:

اإليقاع ).احلروف ويشاركون يف الغناءيشاهد األطفال نشيد 
 (واإلنشاد

 تسأل املعلمة عن عنوان القصة السابقة 
 مىت حدثت...؟  ؟أين حدثت... ؟من هي الشخصيات

: منمذجة الكتابة خريطة املعرفةتسجل االجاابت على 
 لبعض الكلمات ابإلجراء الصحيح.

 التصنيف والتبويب()مع التنويع أبشكال اخلرائط 
 اهلدف:عرض 

اليوم سنتعلم أشياء جديدة من خالل هذه القصة وستصبح 

 تدعو املعلمة الطالب ملشاركتها ابلقصة مع املؤشر
تنمذج وتدرب املعلمة على اسرتاتيجية استخدام 

وذلك  7، 4يف القراءة يف الصفحات  ملمح الصورة
بتغطية كلمات حمددة يف تلك الصفحات وجعل 

ملمح الصورة الطالب يستنتجون الكلمة املغطاة من 
 (الذاكرة البصرية) (أمي، اصدقائي)

لديهم  تشري املعلمة إىل أن القراء املاهرين
ات تساعدهم ابلقراءة ومنها استخدام اسرتاتيجي

 .ملمح الصورة
 

 االستيعاب:
 مت يف البداية من حتليل القصة، تذكر املعلمة به ابإلشارة خلريطة املعرفةما 
 (التساؤل الناقد)املدرسة؟ملاذاابعتقادك؟ماهيمشاعردميةيف .1
 ماذافعلأمحديفاملدرسة؟ .2
ملاذااراتحأمحديفالنهاية؟ .3

 :لعب االدوارلعبة 
االن اغمضوا اعينكم وختيلوا أمحد كيف كان يشعر يف اول يوم يف املدرسة، واالن افتحوا اعينكم، 

 (التخيل البصري)سأمثل كيف كان امحد 
أان أمحد  أمثل امام الطالب دور امحد ببيان مشاعر اخلوف يف الوجه وأقول بنربة مناسبة للموقف:"

 أان خائف."
دور أمحد بشكل ثنائي/ تغري املعلمة املشاعر ويتدرب الطالب  بوا على متثيلاالن جاء دوركم تدر 

 :االستراتيجيات
 . التصنيف والتبويب10 الحكاية القصصية .1
 . التساؤل الناقد11 المناقشات .2
 اليوميات كتابة .3
 اجابات الجسم .4
 الذاكرة البصرية  .5
 اإليقاع واإلنشاد .6
 بصريةالذاكرة ال .7
 التخيل البصري  .8
 التمثيل  .9
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 قارئ افضل من خالل مشاركتك ابلقراءة للقصة.
 

 (التمثيل)وحيكي االطفال عن مشاعرهم هم، تتجول املعلمة وتوجه وتعزز استخدام اللغة السليمة.  
 (اإليقاع واإلنشاد): وعي ابلصوتيات

مراعاة استخدام كلمات تدرب املعلمة على متييز التشابه االختالف يف األصوات والكلمات مع  
 القصة
  امحد -أمحد 

 خائف -خائف 
 أمي  -أمي

 اصدقائي  -اصدقائي
وجمموعة العمل  (التقييم)جمموعة العمل املستقل  :ينقسم األطفال إىل جمموعات متجانسة حسب املستوى

 املوجه
صندوق احلرف ووسائل متنوعة وجذابة. :العمل املوجه

املعلمةصندوقحيت حبرفاألسبوعحيثيكونمع لغز،ويعلىصوروجمسماتتبدأ تطرحاملعلمة
10-7تقريبا)دبوهكذا؟حيوانيعيشابلغابةحجمهكبريلونهبينفمنهو:يفالصندوق:مثال

مثتسأهلمتتوقعونماهوحرفنا،خترجاملعلمةاجملسماتوتعرضهالألطفالعلىمفرش(جمسماتوصور
األسبوع ويسلماألطفالعلىاحلرفإبلقاءمثتعرضحرفالدالاملصنفر؟،هوصوتهوما؟دال؟هلذا

.التحيةومتريرأصابعهمعليه
 وكيف تبدلت يف املربع الثاين رسم مشاعر شخصية أمحد يف القصة يف املربع االول :التقييم
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:األهداف اإلجرائية / ليوم الثالثا
 معها.ويشاركإىلقراءةاملعلمةيصغيالطالب •
 يتبعالطالبتعليماتشفويةمعطاة •
 يتحدثالطفلبلغهعربيةواضحهأثناءالوصفملاحتددهاملعلمة •
 أنشطةالوعيابلصوتياتيشاركالطالبيف •
 جييبعناالسئلةإجاابتاتمة. •
 ورقةعمل()يعربعنأفكارهابلرسموالكتابة •
يذكرالطالباسماحلرف/دال •
احلرفساكنايذكرالطالبصوت •
بصراي()متصلومنفصل(يفالبدايةوالوسطوالنهاية)مييزالطالبأشكالاحلرفحسبموقعهيفالكلمة •

 .بطاقة مالحظة األطفال ،(التقييم)ورقة العمل املستقل  -بطاقة حرف الدال مكربة -أقالم ختطيط  -خريطة املعرفة  -القصة على الشاشة  األدوات: •
 رديد نشيد احلروف يف كل جلسة لغة مرة ابالستماع ألغنية او من القاموس او من البطاقات..اخلجيب تيوميا  :اخلطوات

 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة
 التهيئة:

 (اإليقاع واإلنشاد)نشيد احلروف  
تشري املعلمة انه يف جلسة اللغة نتعلم عن حروف لغتنا 

 قصة.ليصبح لدينا وأن احلروف جتمعت يف كلمات 
تسأل املعلمة عن القصة السابقة وشخصياهتا مشرية إىل 

 خريطة املعرفة املعلقة سابقا
 عرض اهلدف:

 هيا لنتعلم اشياء جديدة من خالل قصتنا.
 ذكروين ما هو عنواهنا؟ مجاعيا بصوت واحد

املعلمة الطالب ملشاركتها ابلقصة مع املؤشر  تدعو
 (احلكاية القصصية)
 

حرف الدال ابللون األمحر ليثري انتباه األطفال أثناء 
 (تنبيهات اللون) القراءة

 
 
 
 

(التساؤل الناقد) (املناقشات)شارك  -تبادل -اسئلة استيعاب ابستخدام فكراستيعاب:
ملاذا؟؟كنتمكانأمحدماذاستفعللو-
لوكنتأنتيفمكانأمحدكيفستحلاملشكلة؟-
؟تتوقعملاذاكانأمحديشعرابخلوف-

 (اجملموعات التعاونية)تقسم املعلمة الصف جملموعات 
 (التفكري ابأليدي)أان ُأصف: جتهز املعلمة اجملسمات خيتار الطفل جمسم ويصفه 

مالوهنا؟-؟املتحدثعناجملسممنخاللطرحاالسئلةاماماالطفال)ماامسهاتنمذجاملعلمةاوالدور -
 (؟ملاذاتستخدم-ماشكلها؟-
 واضحة.تلفتاملعلمةنظرالطالبلكيفيةالتحدثبلغةفصيحة -
 يتدربالطالبعلىالوصفمنخاللاالسئلة -

 :االستراتيجيات
 . التساؤل الناقد9 الحكاية القصصية .1
 المناقشات  .2
 اجابات الجسم .3
 اإليقاع واإلنشاد .4
 المجموعات التعاونية .5
 التفكير باأليدي .6
 الذاكرة الفائقة .7
 تنبيهات اللون  .8
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عرض اهلدف:
اليوم سنتعلم اشياء جديدة من خالل هذه القصة 

يه ويعلمنا أشياء القصة سنتعرف علوسيزوران ضيف يف 
 مجيلة

 
 
 

 
 
 
 

 .تشرياملعلمةايلامهيةالتحدثبوضوحلتصلالرسالةللمستمع -
 ()التفكري ابأليدي: نشاط تشابه االصوات والكلمات الوعي ابلصوتيات

 تصفيق/اهبام...اخل(مثال: قيام يف حال التشابه جلوس يف االختالف/ )مع ادخال احلركة يف النشاط 
 تذكري ابحلرف:

ُأذكر الطالب حبرف اجللسة السابقة من حيث امسه وصوته الساكن وشكله، ومن مث تتم مناقشة 
 جعة كلمات احلرف من القصة.ومرا

عندما ُتستخرج الكلمة بعد عرض صفحة القصة أمام الطالب وقراءة السطر ومن مث سؤاهلم عن  
الكلمة ويتم االشارة من املعلمة ملوقع احلرف ابلكلمة ومبساعدة  كلمات احلرف دال، يعطي الطالب

 ؟جعله حيصل على هذا الشكل إىل شكله هل هو متصل ام منفصل وما الذيو  التحليل أبجزاء اجلسم
 (اجاابت اجلسم)وملاذا؟ 

 شكالن( وتثبيتها على السبورة)اشكال احلرف  عرض
متصل ومنفصل لتوضيح املفردتني وذلك على شكل ثنائي يقفان مقابل بعضهما البعض  :نشاط

 ايديهما.  وعندما تذكر املعلمة كلمة متصل ميسك بيد زميلة وعندما تذكر املعلمة كلمة منفصل يباعدوا
 تقوم املعلمة ابلنشاط بشكل سريع وجبو من املرح

 السؤال عن اسم احلرف/ صوته/ كم شكل له؟
مع املوسيقى يبحث الطالب عن حرف الدال على )نشاط البحث عن الكنز  :د من الفهمالتأك

 (الذاكرة الفائقة)جدران الصف(. 
 (2): كم شكل حلرف الدال برفع االصابع لغلقا

وجمموعة العمل  (التقييم)جمموعة العمل املستقل  :فال إىل جمموعات متجانسة حسب املستوىينقسم األط
 املوجه

 : تدريبات على حرف الدال من خالل االدوات والوسائل اجلذابةالعمل املوجه
 (التفكري ابأليدي)عمل حرف الدال ابملعجون على بطاقة. :عضالت صغرية :التقييم

 كل له؟ ما صوته؟ما اسم حرفنا؟ كم شالغلق: 
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  :األهداف اإلجرائية / رابعاليوم ال
  يصغي الطالب اىل قراءة املعلمة ويشارك معها. •
 يتبع الطالب تعليمات شفوية معطاة. •
 آخر(-وسط  -اول)يتدرب الطالب على حتديد موقع احلرف يف الكلمات •
 (؟ماذا اراد الكاتب..)يشارك الطالب املعلمة أبفكاره حول مغزى القصة  •
 .اتمة عن اسئلة االستيعاب املطروحة حول النص إجابةجييب الطالب  •
 يشارك الطالب يف أنشطة الوعي ابلصوتيات )التمييز للتشابه واالختالف( •

 .بطاقة املالحظة ،الدمية-بطاقات تدريب الكتابة -مركز جمسمات وصور وكلمات حرف الدال )صندوق جمهز(  -أقالم ختطيط  -ورق أبيض كبري  القصة على الشاشة /(األدوات:
 جيب ترديد نشيد احلروف يف كل جلسة لغة مرة ابالستماع ألغنية او من القاموس او من البطاقات..اخليوميا  :اخلطوات

 بعد القراءة القراءةأثناء  قبل القراءة
 التهيئة:

 (اإليقاع واإلنشاد)نشيد احلروف 
 تسأل املعلمة عن القصة السابقة وعنواهنا  -
 ()فكرتبادلشاركحصلمعهمشابهذكرموقفمنيت -
(الروابط الشخصية)

 املعلمة يف حالة وجود صعوبة من قبل الطالب ابلربط. تنمذج
 من يتحدث لنا عن مشاعر أمحد يف أول يوم ابلروضة. 

 عرض بعض املشاركات أمام الطالب لتعزيز ثقة الطالب أبنفسهم
 مةتربط املعلمة القصة ابحملور اثناء املقد

 عرض اهلدف:
يدة من خالل اليوم اليوم سيكون آخر يوم يف القصة سنتعلم اشياء جد

 .هذه القصة وأتوقع منك ان تزيد مهاراتك يف القراءة والفهم للقصة

   
املعلمة الطالب ملشاركتها ابلقصة مع املؤشر  تدعو

 (احلكاية القصصية)
 

 االستيعاب:
 بعد انتهاء القراءة املتبادلة للنص

 وعي ابلصوتيات:ال
سأذكركلماتاذاكانتتبدأبنفستقولاملعلمةاذاحبيث :كلمتني تبدآن بنفس الصوت

 الصوتصفقواصفقةواحدواذاملتكنتبدأبنفسالصوتضعأيديكمعلىركبكم
 (اجاابت اجلسم)

 احلرف:
 الدال()حرف  .ُتذ كر املعلمة ابحلروف اليت مت أخذها سابقا

 ألمس؟ ما امسه؟ صوته؟ أشكاله؟ عدد كل منهمالسؤال عن حرف ا
حبيث يشري  موقع احلرف بعرض بطاقات احلرف واجملسمات والصور.تراجع املعلمة 

رأس بطن قدم او )األطفال إىل موقع احلرف عن طريق ملس الدمية أو أجزاء جسمهم 
 (خرائط اجلسم) (ذيل

 :االستراتيجيات
 الحكاية القصصية .1
 واإلنشاداإليقاع  .2
 المجموعات التعاونية .3
 باأليدي التفكير .4
 اجابات الجسم .5
 تنبيهات األلوان .6
 خرائط الجسم .7
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 يف الكلمات: الدالمتييز موقع صوت حرف *
 (تنبيهات اللون)صوت الدال ارفع البطاقة احلمراء لعبة اذا مسعت 

 .حرف د بطريقة صحيحة كتابةإجراء  مراجعة *
قيام الطالب ابلتدرب على ذلك ابهلواء أو على الرمل امللون مع ذكر االجراء شفواي 

 (التفكري ابأليدي)أثناء التدرب 
مة مع الرتكيز على تدريب على إجراء كتابة احلرف يف اجملموعات الصغرية إبشراف املعل

 (جمموعات تعاونية) إجراء الكتابة للحروف
 ابلقصة؟ما أكثر شيء أعجبك  الغلق:

 (التقييم)جمموعة العمل املستقل  :ينقسم األطفال إىل جمموعات متجانسة حسب املستوى
 وجمموعة العمل املوجه

تعلم من القصة؟  عمل فين: شخصيات القصة على اعواد وان خيربوا ابستخدامهم ماذا :التقييم
 ()التفكري ابأليديممكن حرف الدال/ منفصل ومتصل/...

  (حكاية قصصية) قصة استيعاب مسعيالعمل املوجة: 
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 النمل للقراءة املتبادلة: نص علمي•
 أايم 3 :مدة اجللسة•
 دقيقة 60زمن اجللسة •
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 النمل  :نص علمي

 )حرف هـ(

  :األهداف اإلجرائية :اليوم األول

 





 
 

 
مع االسهم للمشي  احلرف املكرب على االرض-بطاقات احلرف مكربةصندوق احلرف،  ،أدوات االستفهام ،بطاقات -األقالم  -العرض  -السبورة  -مكعب االسئلة  -لوحة اجلدول الذايت اجملهزة مسبقا األدوات: 

.بطاقة مالحظة األطفال / ألوان / أوراق كبرية / .....اخل- كن احلرف اجلديدر  -.عليه
 جلسة لغة مرة ابالستماع ألغنية او من القاموس او من البطاقات..اخل يف كل بشكل جديد مبتكر حىت لو جزئياجيب ترديد نشيد احلروف يوميا  اخلطوات:

 

 

 

 يصغيالطالبويستجيبلقراءةاملعلمة فاجآت.مييزالطالباسماحلرفهـ/صندوقامل
 .يتبعالطالبتعليماتشفويةمعطاة .يذكرالطفلصوتاحلرفساكًنا

 وخارجهتتعلقابملوضوعبشكلواضح.يتدربعلىترديدمجالمعطاةمنالنص مييزالطالبصوتاحلرفيفكلماتمعطاة
منذجةمنخالل يتعرفالطالبعلىاجراءكتابةاحلرف

 املعلمةوعروضها
 )اجلدولالذايت(منخاللاسرتاتيجيةواسئلةعنالنملقبلالقراءةتيشاركالطالبمبعلوما

 .يطرحالطالبأسئلةحولاملوضوع يتعرفعلىمفهومالنصالعلميومساته
 (زالصوتاألولميي)يشاركيفأنشطةالوعيابلصوتيات طبنياملعرفةالسابقةواملعلوماتاجلديدة.يرب

.جييبعنأسئلةاالستيعابإجاابتاتمة

 :االستراتيجيات
 المناقشات. .1
 .اإليقاع واإلنشاد .2
 التعلم التعاوني. .3
 بطاقة دخول.  .4
 تساؤالتي(. -ما تعلمته  -الجدول الذاتي )ما أعرفه  .5
 ابة اليوميات.كت .6
 التفكير باأليدي. .7
 المفاهيم الحركية. .8
 شارك( -تبادل  -مشاركة األتراب. )فكر  .9

 التخيل البصري  .10
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 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة  
مث  ،إجراء نقاش حول أنواع احليواانت أو احلشرات اليت تعلموهايئة: الته

تقسم املعلمة االطفال إىل جمموعات وتوزع عليهم أوراق كبرية وتطلب منهم 
بشكل جمموعات ختمني ورسم احليوان / احلشرة اليت سيكون موضوعنا اليوم 

 3لرسم يستغرق ا) (املناقشات / بطاقة دخول / التعليم التعاوين).عنها
 (دقائق

ضر كعاديت قصة بل مل اح ،اليوم احضرت لكم مفاجأة :مث تقول املعلمة
وهو كتاب يتحدث عن )؟؟(  ،شيئا مجيال امسه نص معلومايت تاحضر 

تعرض رسومات األطفال للبحث إذا كان أحد األطفال قد رسم حشرة أو 
بنا هلذا إذن موضوع كتا ؟ما هذا  :وتسأل ،مث )تعرض الغالف( .حيوان اليوم

 .األسبوع النمل وتقرأ املعلمة العنوان واملؤلف والرسام
تتضمن أحدااثا تذكر املعلمة ان النص العلمي او الكتاب خيتلف عن القصة / 

قد تتضمن  -مكان -زمان -فيها شخصيات -متسلسلة فيها بداية/ وسط/ هناية
 .يةقد تكون حقيقية أو واقعية أو خيال -مشكلة وحالا 
 فانه يتضمن معلومات حقيقية وحيتوي على صور توضيحية ملعلومايت:أما النص ا

ابستخدام اسرتاتيجية  تتعرف املعلمة على معرفة الطالب األولية عن النمل
يف عامود ما  وتسجل أفكارهماجملموعات التعاونية او  فكر تبادل شارك

 (يتاجلدول الذا)( أفكار3أعرفه، مع تسجيل اسم اجملموعة جبانب الفكرة. )
أسئلة الطالب عن املوضوع مشرية وموضحة أدوات  مث ُتسجل املعلمة

 أسئلة( 4-3) االستفهام وأمهية عالمة الرتقيم
قراءة األسئلة وتشري إىل أننا سنحاول اإلجابة عن هذه االسئلة تُعيد املعلمة 

 انرتنت....()كتب/  قراءة الكتاب والبحث يف مصادر املعرفة من

علمة النص قراءة معربة وتغري بنربة صوهتا تقرأ امل
للكلمات  وتشري ،حسب العبارات واألصوات

 اجلديدة عندما تصادفها أثناء القراءة 
تتوقف املعلمة )ان لزم واحياان( وتطرح أسئلة 
إلعطاء توقعات أثناء القراءة عن املعلومات مع 

 ملعرفة االجابة. إاثرة محاس الطالب
ملشاركتها القراءة مع املعلمة الطالب  تدعو

 .املؤشر



 : استيعاب
ماذا تعلمت من النص؟ وتسجله يف  ؟هل أعجبكم النص :تسأل املعلمة الطالب

 (اجلدول الذايت)عامود ما تعلمته 
هل اجاب النص عن بعض تساؤالتنا  :مث تقارن بني االسئلة وما مت تعلمه وتسأل

 ابجلدول الذايت؟
 لوحة اجلدول الذايت ة اذا مت ذلك يفعمل خط يصل بني السؤال واالجاب

  :أسئلة االستيعاب بعضتطرح املعلمة  -
 مناحلشرات؟ماهيفصيلةالنمل -
 ؟ماهيأحجامالنمل -
 ؟أينيعيشالنمل -
 ؟كيفحياربالنملاألعداء -
 ؟النملمنهمأعداء -

مةاذاتقولاملعلحبيث (اإليقاع واإلنشاد)متييز الكلمات املتشاهبة  *وعي ابلصوتيات:
سأذكركلماتاذاكانتتبدأبنفسالصوتصفقواصفقةواحدواذاملتكنتبدأبنفس

 (اجاابت اجلسم) الصوتضعأيديكمعلىركبكم
 أمحر -أسود 

 منل - مجل
 ملعب -مدرسة 

 التحدث:
تذكر املعلمة مجلة بسيطة من النص مث تتيح الفرصة للطالب للتدرب على تكرارها 

لمتني لثالث ألربع كلمات( تسجل املعلمة مالحظات على نطق تدرج اجلملة من ك)
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ملعلمة مكعب األسئلة ملساعدة الطالب يف طرح تستخدم ا -مالحظة: 
  .االسئلة ابستخدام أدوات االستفهام املختلفة

الكتابة بوضوح كذلك وضع عالمة االستفهام  حترص املعلمة على منذجة -
 واالشارة هلا عند كتابة االسئلة يف حالة الكتابة.

 عرض اهلدف:
 مفاجأة ألننا سنتعلم شيء جديداليوم لدينا 



 ختتار بعض الطالب للعرض أمام الصف ،االطفال لتتم املتابعة يف اجملموعات الصغرية
 والكلمات الشائعة:مقرتحات ألنشطة مراجعة احلروف 

من خالل عرض صفحات النص يتم اختيار طالب ليشري إىل حرف حمدد من  -
ويتم طرح اسئلة حول احلرف الذي مت  س/ ج/ ر/ ذها سابقا، مثالاحلروف اليت مت أخ

 الصوت( -األشكال-االسم)حتديده 
تعرض املعلمة صفحة من صفحات  حيث ،متييز الكلمات الشائعة يف النص  -

  .دد الطالب الكلمة الشائعة إن وجدتالقصة وحي
 وسيقىتوزع املعلمة على كل طالب حرف من احلروف اليت مت اخذها وتشغل امل -

حيث يتحرك الطالب مع املوسيقى، عند ايقاف املوسيقى يرتبط كل طفيلني ويتبادالن 
 امسه/ صوته/ شكله/ كلمات حتويه( مث تكرر العملية)املعلومات حول حرف كل منهم 

 أي نشاط مفيد وممتع وهادف -
 الغلق:

 ماذا تعلمت اليوم من النص؟
 (التقييم)جمموعة العمل املستقل  :توىاملسينقسم األطفال إىل جمموعات متجانسة حسب 

 .وجمموعة العمل املوجه
حيث يصطف الطالب مبجموعات متجانسة حسب املستوى  ،قاطرات يقف االطفال)

بعدها تعطى تعليمات العمل ويتم انقسام  ،ويستمعوا لشعر او لغز او معلومة او يؤدوا نشيد
متجانسة()جمموعات تعاونية إىل (األطفال
 وعند االنتهاء ينتقل ،(كتابة اليوميات) يرسم األطفال معلومة أعجبتهم :التقييم

 .الطفل هبدوء إىل ركن اللغة
:يف اجملموعة الصغرية العمل املوجه

"صندوق املفاجآت  "صندوق احلرف
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يف البداية والوسط  ي جمسمات وصور وكلمات حتوي احلرفجتهز املعلمة صندوق حيو 
 .والنهاية بشكل جذاب

ذ املعلمة توقعات األطفال عن حمتوى الصندوق مث تعرض بعد ذلك بعض حمتوايت أتخ
تتيح الفرصة للطالب لسحب ادوات  ،الصندوق بسحب االدوات ومناقشة مسمياهتا

يستخدمون حواسهم ويتوقعوا ما سيسحبوه وهم أخرى من الصندوق وجتعلهم 
الدوات مجيعها بعد سحب ا ويستنتج الطالب (التخيل البصري) ممغمضي أعينه

 .مامهم احلرف بتمييز الصوتأوعرضها 
تعرض املعلمة بعد ذلك احلرف كمفاجأة بشكل مزين وكبري وخترب عنه وعن صوته 

 وأهم مميزاته بطريقة شيقة.
تبدأ ختفي املعلمة االدوات داخل الصندوق، مث تطلب من االطفال ذكر كلمات 

 ابحلرف...
 :التأكد من الفهم

 ا صوته؟؟م؟ ؟ما اسم حرفنا
  :عرض اهلدف الثاين للحرف

 "اليوم سأريكم كتابة حرفنا بطريقة صحيحة "
 ابإلجراء الصحيح. مع العبارات اليت توضح االجراء كتابة احلرف  منذجة :العرض

قيام الطالب ابلتدرب على ذلك ابألدوات ، أثناء العرض ضرورة الكتابة على السطر
ملنوعة اليت تفي ابلغرض مع ذكر االجراء وا (صلصال ،رمل ملون ،صنفرة)املتاحة 

 بصوت مسموع على شكل اغنية إن امكن، 
 التفكري ابأليدي()ممكن تدريب االطفال على أي فكرة تراها املعلمة مناسبة. 

 الغلق: 
جتهيز احلرف بشكل مكرب ابلشريط الالصق والطلب من االطفال نشاط حركي: 
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االجراء اثناء املشي من مجيع االطفال  املشي عليه مع مراعاة وضع االسهم مع ذكر
 (املفاهيم احلركية)

 ماذا تعلمنا اليوم؟
خترب املعلمة االطفال أبن الصندوق سيكون يف ركن حرفنا هلذا االسبوع وتشري اىل 

هلذا الركن وتطلب منهم احضار ادوات اخرى من املنزل لوضعها يف  املكان املخصص
 .الركن
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  :جرائيةاألهداف اإل:اليوم الثاين
 
 
 
 
 
 
 
 

  ،جمسمات النمل، احلرف للعرض اشكال -كلمات احلرف املستهدفو  أدوات للوصف، بطاقات صور، القصة على الشاشة :األدوات
.بطاقة مالحظة األطفال

 :اخلطوات
 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة

 التهيئة:
اإليقاع )يردد األطفال نشيد احلروف بشكل مجاعي 

 (واإلنشاد
لسة االمس: ماذا كان لدينا جب تذكر املعلمة الطالب

اذا كان لدينا نص  ؟ابألمس، هل كان لدينا قصة
 ؟مباذا خيتلف النص املعلومايت عن القصة .معلومايت

 ،أن القصة فيها احداث شخصيات زمان ومكان)

 القراءةاملعلمة الطالب ملشاركتها  تدعو
 مع املؤشر

تتوقف املعلمة احياان وتشري إىل بعض 
واستخدام سياق املعىن لتدعيم  الصور

املعلمة على  تدرب ،بعض املفردات فهم
يف  ملمح الصورةاسرتاتيجية استخدام 

وذلك بتغطية كلمات حمددة يف  ،القراءة

 استيعاب:
 هل تودون اضافة تعلم جديد جلدولنا الذايت لشيء تعلمتموه من قراءتنا للنص اليوم

 (تبادل شارك / املناقشات -فكر )ض اسئلة استيعاب بع
 ماهوغذاءالنمل؟ -
 مااكثرمعلومةاعجبتك؟ -
؟كميبلغحجماصغر/أكربمنلة -

 اجملموعات التعاونية مسعيا داخل  :وعي ابلصوتيات

 يشاركها القراءةإىل قراءة املعلمة و  يصغي الطالب مييز الطالب اسم احلرف هـ.

 يتبع الطالب تعليمات شفوية معطاة .يذكر الطفل صوت احلرف ساكناا 

 ملمح الصورة()يستخدم ويتدرب على اسرتاتيجيات القراءة  مييز الطالب أشكال احلرف يف كلمات معطاة

 يسرتجع الطالب من الذاكرة البصرية ملا ُعرض عليه وُأخفي  ت وكلمات حتوي احلرفيعطي الطالب مفردا

 رئيسة.يتدرب الطالب على حتليل النص ألفكار  من خالل منذجة املعلمة وعروضها يتعرف الطالب على اجراء كتابة احلرف

 يشارك يف أنشطة الوعي ابلصوتيات )كلمات تبدأ بنفس الصوت( 

 :االستراتيجيات
 المناقشات .1
 اإليقاع واإلنشاد .2
 التعلم التعاوني .3
ما  -ما أعرفه )الجدول الذاتي  .4

 (تساؤالتي -تعلمته 
 كتابة اليوميات .5
 التفكير باأليدي .6

 .الموسيقيةالمفاهيم  .11
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 (ولكن النص املعلومايت يعطينا املعلومات
 ؟ماهو موضوع هذا النص -

لمة لألسئلة قراءة املع ،للجدول الذايت()دعوان نرجع 
 املسجلة.

  ،هل تودون اضافة اسئلة عن النمل
حترص املعلمة على منذجة الكتابة للطالب أثناء 

 االستماع ألسئلتهم.
 

تلك الصفحات وجعل الطالب 
يستنتجون الكلمة املغطاة من ملمح 

(بيوته -النمل  -بيضه )الصورة 

  :نشاط حتديد الكلمة اليت ال تبدأ بنفس الصوت
 .../ نبات -حوت  -منل  / عدو -بيض  -بيوت 
 ملعلمة الطالب كلمة وتطلب منهم اعطاء اكرب عدد من الكلمات اليت تبدأ بنفس الصوت داخل اجملموعاتتعطي ا

 منل/ عدو/ تعاون
  :لعبة التذكر

اثنية وحياولوا أن حيفظوا أكرب عدد ممكن من التفاصيل  20مث تطلب منهم أن ينظروا إليها ملدة  ،لألطفال شرحية املعلمةتعرض 
 (تطلب منهم كمجموعات تذكر التفاصيل وتدور املعلمة بينهم تعزز وتشجعمث تغلق الشرحية و )

صندوق املفاجآت( من حيث امسه وصوته )تذكر املعلمة الطالب حبرف اجللسة السابقة  ،عمل جمموعات تعاونية :تقدمي احلرف
تعرض املعلمة اشكال احلرف تسال " هل هذا الشكل الوحيد حلرفنا؟ " أتخذ توقعات االطفال مث  ،الساكن وشكله املنفصل

 .ملنفصل يف اشكاله، وتشري إىل ميزات احلرف وتوضح املتصل وا(ـه ،ـهـ ،هــ ،ه)على بطاقات مكربة 
 (يقسم األطفال إىل جمموعات)خترب املعلمة الطالب أبهنم ابحثون هم سيتعلمون أبنفسهم 

 عمل تعاوين:انشطة متنوعة لتعلم احلرف لكل جمموعة/ 
ت حتوي كلمات وصور احلرف على شكل بطاقات او جدول مع قطع ملونة او اقالم ملونة حبيث حيدد الطالب توزيع بطاقا -

 احلرف بوضع القطع امللونة او وضع دائرة... اخل
 ورقة كبرية لكل جمموعة حبيث يتجولوا يف الصف ويبحثوا عن احلرف مث يرمسوا ويكتبوا ماذا وجدوا. -
يبحث  فلوالط للبحث عن احلرف أبشكاله على اجلدران ويف حمتوايت الصف (املوسيقية املفاهيم) نشاط البحث عن الكنز -

 وتشجع وتوجه العمل تتجول املعلمة بني اجملموعات ،عنها مع املوسيقى
 انتج العمل والعروض :أتكد من الفهم

ما اسم حرفنا؟ كم شكال له؟ ما صوته؟ اعطوين كلمات حتوي احلرف؟الغلق:
 .وجمموعة العمل املوجه (التقييم)جمموعة العمل املستقل  :ىل جمموعات متجانسة حسب املستوىينقسم األطفال إ

يتدرب الطالب على اجراء كتابة احلرف:التقييم-العمل املستقل  
 :العمل املوجه 
ر املعلمة املوجه جيب البعد عن دور الطالب املتلقي واملعلم امللقن، وجعل الطالب ينغمسون أبنشطة هادفة جذابة ويكون دو  
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 واملالحظ والداعم
 :املوجهأنشطة متنوعة للعمل 

يف الكلمات املعطاة بوضع قطع ملونة عليها، يف قصص صغرية بسيطة، تتدخل املعلمة يف التوجيه  حتديد احلرف أبشكاله -
 والتعليم وترفع من مستوى املهارة ملن يتوصل.

ة قصص بسيط -صور  -بطاقات كلمات -احلروف ملراجعة احلروف  جتهز املعلمة سلة حتوي بطاقات احلروف أو ميدالية -
مكعبات  -لوحات االسم مع اسم العائلة  --سبورات أقالم -كلمات شائعة -جمسمات -تسلسل احداث-ملصقات-جدا 

 صغرية او أي بديل مناسب يضعه الطالب على الورق الختيار االجاابت.
بطاقة املالحظة  تعود املعلمة بشكل يومي إىل مالحظاهتا يف ،تاجها الطالبابإلضافة اىل اختيار انشطة لتحقيق أهداف حي -

 لتقرر احتياج األطفال العام واخلاص وتقوم ابألنشطة 
 .مفردات اسبوعيا لتدرب األطفال عليها 10لألطفال الذين ليس لديهم مفردات لغة عربية فعلى املعلمة جتهيز 

من مهارات الوعي الصويت ومتييز الكلمات الشائعة وتكرار العبارات ووصف وكذلك اضافة اية مهارات حيتاجها الطالب 
 اجملسمات...اخل 
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:اليوم الثالث: األهداف اإلجرائية















  (تقلملزمة العمل املس - -جمسمات الوصف )النمل(  -بطاقات املفردات -أقالم ختطيط  -اجلدول الذايت-النص على الشاشة األدوات: 

 متاهات ومعجون ولوحات تدريب عضالت وتدريب كتابة احلرف...اخل / بطاقة مالحظة األطفال،سلة جمهزة أبدوات متعددة من بطاقات وصور ولوحات وجمسمات وسبورات وبطاقات االمساء

 :اخلطوات

 

 

 .مييز الطالب اسم احلرف هـ حتدده املعلمة يتحدث الطفل بلغه عربية واضحه ليصف جمسما

 .صوت احلرف ساكناايذكر الطفل   يعطي الطالب مفردات وكلمات حتوي احلرف.

مييز الطالب صوت احلرف يف كلمات وصور معطاة  جييب الطالب اجابة اتمة عن اسئلة االستيعاب املطروحة حول النص

  يعطي الطالب مفردات وكلمات حتوي احلرف  يشارك الطالب يف أنشطة الوعي ابلصوتيات )الصوت يف البداية(

 يصغي الطالب إىل قراءة املعلمة ويشارك معها. حتدده املعلمة سمااضحه ليصف جميتحدث الطفل بلغه عربية و 

 يتبع الطالب تعليمات شفوية معطاة يعطي ويشرح بكلماته معاين الكلمات اجلديدة

 :االستراتيجيات

 . التفكير باأليدي8 المناقشات .1
 . الروابط الشخصية9 اإليقاع واإلنشاد .2
 التعلم التعاوني .3
 -ما تعلمته  -ما أعرفه )الجدول الذاتي  .4

 (تساؤالتي
 كتابة اليوميات .5
 العصف الذهني .6
 خرائط الجسم .7
 اجابات الجسم .8
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 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة
ع اإليقا )إىل نشيد احلروف  اإلستماع :التهيئة

 (واإلنشاد
 عرض اهلدف:

اليوم سنتعلم اشياء جديدة من خالل هذا 
 النص

هل هناك  ،ابألمسللجدول الذايت دعوان نرجع 
 أحد يريد ان يضيف سؤاال جديدا؟

الكتابة للطالب أثناء  حترص املعلمة على منذجة
 االستماع ألسئلتهم

 

 
املعلمة الطالب ملشاركتها ابلنص مع  تدعو

 املؤشر.
لديهم  لمة إىل أن القراء املاهرينتشري املع

اسرتاتيجيات تساعدهم ابلقراءة ومنها استخدام 
 ملمح الصورة



 استيعاب:
 (مناقشات)شارك -تبادل -توجه أسئلة ابستخدام فكر

وهلستطعمهاذارأيته؟؟النملأينترى-
 ماهيالسمةاليتمتيزالنمل؟اعطيامثلةعلىتعاونالنمليفالكتاب؟-

 رأيكابلعملالتعاوين؟ملاذا؟ما
 (الروابط الشخصية)؟ماذاتتعلممنالنمل-

 الرفق ابحليوان ومساحة ديننا االسالميمالحظة: االشارة اىل سورة النمل يف القرآن وقصة سيدان سليمان معه وربطها بضرورة 
 .....(مفيد للمزارعني/ للعلماء/ حلفظ التوازن)االشارة إىل فائدة النمل يف احلياة 

 ومقارنة عامود ما تعلمته مع اسئليت وعلم اشارات على االسئلة اليت مت االجابة عليها من النص.للجدول الذايت الرجوع 
االجابة عليها فرتحل وتكتب يف عامود ما اود تعلمه، وتشجع املعلمة االطفال على البحث اما االسئلة اليت مل تتم 

 للصف ملشاركة زمالئهم. اجاابت لتلك االسئلة واحضارهايف املوسوعات واالنرتنت للحصول على 
)مساعي(:وعي ابلصوتيات

الطالبثالثكلماتواحدةإبعطاءاملعلمةوتدربالطالبعلىمتييزالكلماتاليتتبدأبنفسالصوتوذلكتنمذج
علمةاذاسأذكركلماتاذاتقولاملحبيث .التبدأبنفسالصوتاملطلوبحتديدالكلمتاناللتانتبدآنبنفسالصوت

 تبدأ تكن مل واذا واحد صفقة صفقوا الصوت بنفس تبدأ ركبكمكانت على أيديكم ضع الصوت اجاابت ) بنفس
 (اجلسم

 الوصف:
 )اجملموعات التعاونية(جتهز املعلمة اجملسمات وتوزعها على الطالب داخل  

 .ابقايفضل أن تكون اجملسمات عبارة عن حيواانت تعلمها األطفال س
ما  - ما لونه؟ - ؟املعلمة اوال دور املتحدث عن اجملسم من خالل طرح االسئلة امام االطفال )ما امسه تنمذج

 شكله...(
 تشري ايل امهية التحدثو  تلفت املعلمة نظر الطالب لكيفية التحدث بلغة فصيحة
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 بوضوح لتصل الرسالة للمستمع.
 ة يتدرب الطالب على الوصف من خالل نفس االسئل

 تتجول املعلمة اثناء تدرب الطالب للدعم واملساندة والتعزيز.
 ختتار املعلمة بعض الطالب للعرض أمام الزمالء وتقدم هلم تغذية راجعة

 املفردات:
خالل قراءة اجلمل وملمح الصور ويتم مناقشة املعىن من  تعرض املعلمة بطاقة من مفردات النص، تطابقها ابلنص

  .يف القصة
علمة الطالب ورقة كبرية وتطلب من كل منهم رسم أي شيء يدل على املفردة ويشرح معناها، تتجول تعطي امل

 (عصف ذهين)املعلمة وتشجع وتوجه الطالب. 
 يتم عرض انتج العمل

 :تسأل وتناقش املعلمة األطفال عن الكلمات التالية
 .غذاء = طعام = يهتم يعتين مرادف:

 صديق( x)عدو تضاد 
من املتوقع ان يعطي الطالب املرادف والضد وامنا اظهار الفهم للكلمة من خالل رسم او شرح او مالحظة: ليس 

 للقادرين متثيل حبركة او كلمة
  :احلرف

 .تذكري ابحلرف عن طريق األسئلة امسه وصوته
إىل أجزاء  رأس صدر ذيل( وأخرب ان الكلمة هلا بداية وسط وهناية مشرية)عرض الدمية واالخبار عن أجزاء جسمها 

 الدمية.
نناقش موقع و  ومن خالل صور وجمسمات، أبدأ بعرض كلمات احلرف، من القصة ومن أمسائهم وامور ختصهم

 احلرف ونشري إىل جزء الدمية اخلاص بذلك. 
 اول/ وسط/ آخر ميكن استبدال الدمية مبربعات / حلقات او أي أداة توضح مفهوم
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 (خرائط اجلسم)حلرف الطلب من االطفال اعطاء كلمات حتوي ا
طالب ليحدد موقع  شفواي للتمييز السمعي/ بطاقة للتمييز البصري( واختيار)عرض كلمات التأكد من الفهم:

 قفز/ وضع حلقات/ اشارة اىل جسمه/استخدام الدمية( واخذ موافقة الزمالء)احلرف بشكل جذاب 
ما أكثر ما أعجبك اليوم يف اجللسة؟الغلق:

 .وجمموعة العمل املوجه (التقييم)جمموعة العمل املستقل  : جمموعات متجانسة حسب املستوىينقسم األطفال إىل
  التقييم:

 (التفكري ابأليدي)يرسم معربا عن معىن كلمة يعتين 
 انشطة متييز للحرف مسعيا وبصراي العمل املوجه:

الطالب ينغمسون أبنشطة هادفة جذابة يف العمل املوجه جيب البعد عن دور الطالب املتلقي واملعلم امللقن، وجعل 
 واملالحظ والداعمويكون دورها املوجه 

متييز موقع صوت  ،من خالل سله املصادر على األهداف املقدمة للحرف وحسب نتائج بطاقة املالحظة واملقياس
 ارفع البطاقة احلمراء  .....احلرف يف الكلمات / لعبة إذا مسعت صوت

بداية ووسط وهناية مشرية إىل واخرب ان الكلمة هلا (اجزاء جسمها )رأس /صدر/ذيل عرض الديناصور واإلخبار عن
ونناقش وجود احلرف وموقعه ونشري إىل جزء الديناصور اخلاص  أجزاء الدمية )أبدأ بعرض كلمات حرف االسبوع

 اطلب من األطفال إعطاء كلمات حتوى حرف االسبوع ونناقشها بنفس األسلوب  بذلك(
 اخذ رأي بقية اجملموعة.عرض كلمات واختيار طالب حيدد موقع احلرف و الفهم:التأكد من 

 ختتار املعلمة نشاط لتحقيق هدف تراه احتياجا للمجموعة حسب مالحظاهتا السابقة
 إعطاء كلمات حتوى احلرف واين موقعةالغلق:

 اضافة أي مهارة حيتاجها الطالب
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 البطة شطة للقراءة املتبادلة: قصة•
 أايم 3 :مدة اجللسة•
 دقيقة 60اجللسة  زمن•
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 شطة البطة :قصة

 حرف )ك(

 :األهداف اإلجرائية / اليوم األول

 
 
 
 
 
 

 -أقالم ختطيط  -flipchart ورق أبيض كبري مسطر()القصة على الشاشة/ مؤشر / رسم جذاب لتسجيل التوقعات على لوحة اخلربة : األدوات
 وجوه للمشاعر( / بطاقة املالحظة  -ادوات صوتية - (التقييم)ملزمة العمل املستقل  

(اإليقاع واإلنشاد)جيب ترديد نشيد احلروف يف كل جلسة لغة مرة ابالستماع ألغنية او من القاموس او من البطاقات..اخليا يوماخلطوات:
 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة

املنزل من إجراء نقاش بسيط حول التصرفات الصحيحة يف التهيئة: 
نزل وحتبها امك ماهي األعمال اليت تعلمها يف امل :خالل السؤال

 وتسعدها؟ ما هي االعمال اليت تعتقد اهنا تزعج امك؟
نظر  تلفت املعلمة ؟ماذا تفعل والدتك عندما تنزعج من تصرفك

االطفال إىل أمهية عدم ازعاج اآلخرين وعمل السلوكات املناسبة  
 (املناقشات)كتمهيد للموضوع. 

تقرأ املعلمة القصة قراءة معربة وتغري بنربة صوهتا حسب العبارات 
لبعض الكلمات اجلديدة  وتشري ،والشخصيات الواردة يف القصة

 (احلكاية القصصية) ()عند كلمة تشرشر دفها أثناء القراءةعندما تصا
إلعطاء توقعات أثناء تتوقف املعلمة )ان لزم احياان( وتطرح أسئلة 

 .عن األحداث القراءة
 ؟: ما شعور البطة8ص 

على شكل وردات / دوائر وجعل الطالب يتناقشون جمموعات تعاونية عمل 
رح االسئلة عليهم بشكل مجاعي مع الرتكيز على ضرورة ويتحدثون بعد ط

 البعض واملسؤولية جتاه بعضهمواالهتمام  واالحرتاماالصغاء 
يف الورداتاستيعاب:

تسألاملعلمةالطالبحولمشاعرهمحولالقصةهلأعجبتكمالقصة؟
 (التساؤل الناقد)؟مارأيكيفتصرفاتشطة

؟ملاذا؟هلكانتتصرفاهتاصحيحة

 يضع الطالب توقعات مناسبة للقصة من خالل صفحات القصة 
 يصغي الطالب ويستجيب لقراءة املعلمة

 يتبع الطالب تعليمات شفوية معطاة
 يقارن التوقعات اليت وضعت من الطالب مبا حدث فعال ابلقصة

  يشارك يف أنشطة الوعي ابلصوتيات
 .االستيعاب إجاابت اتمةجييب عن أسئلة 

 :االستراتيجيات
 الحكاية القصصية .1
  المناقشات .2
 نشاد اإليقاع واإل  .3
 التعلم التعاوني .4
 مشاركة األتراب .5
 التساؤل الناقد .6
 كتابة اليوميات .7
 اجابات الجسم .8
 التمثيل  .9

 صندوق الحرف .10
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عة هلا عالقة خترب املعلمة الطالب أبهنا أحضرت هلم قصة جديدة ممت
 .منها ليتعلموا هبذا املوضوع وسُتقرأ هلم خالل هذا االسبوع

مة العنوان تذكر املعل ،تعرض املعلمة غالف القصة على الشاشة
 واملؤلف والرسام،

القصة استناداا  توقعاهتم والتنبؤ ألحداثأن يعطوا  تطلب املعلمة من الطالب
 وبعض الصفحات  إىل صورة الغالف والعنوان

حيث يتنبأ الطالب من  فكر تبادل شارك تخدم املعلمة اسرتاتيجيةتس
 .كصف  يتبادلواقبل أن  (مشاركة األتراب)خالل جمموعات ثنائية 

تستمع املعلمة وتسجل بعض التوقعات على لوحة اخلربة مع تسجيل 
اسم كل طالب جبانب توقعه مع منذجة املعلمة )كيفية أخذ التوقعات( 

 لذلك.عند احتياج االطفال 
 

حترص املعلمة على منذجة الكتابة بوضوح وحتليل بعض  :مالحظه
 .عيه اجراءات كتابة احلروفالكلمات وهتجئتها اثناء كتابة االفكار مرا



 ؟: ما شعور الرجل11ص 



تتجولبنياجملمعاتوتوجهوتعزز 
ختتاربعضاالطفالللعرضامامالصف

مثل اتباع التعليمات   (دقيقة2-1)تؤدي املعلمة مع األطفال نشاط حركي 
 الوعي ابلصوتيات :كنشاط انتقايل للهدف التايل وهو

 موعات : يف اجملالوعي ابلصوتيات
الكلم بني الفرق متييز على الطالب املعلمة يفتدرب الصوت حيث من تني

البداية
تشرياملعلمةأبننااستبدلناصوتببصوتش(شطة،بطة)
صوتيصوتتبـأيكل(استبدلنا،أتكل)
صوترصوتحبـاستبدلنا(رزينة،حزينة)

صوتيتبـصوتاستبدلنا(يلعب،)تلعب
 (لعب األدوار) :متثيل األدوار يف القصة

الفأر هبدف طة والثاين بدور الرجل واثلث بدور يقوم احد األطفال بدور الب
تتيح التدرب يف  ،تدريب الطالب على التحدث بلغة واضحة وسليمة

 .اجملموعات مث فرصة التمثيل امام الصف ويتم تقدمي تغذية راجعة إجيابية
 ما عنوان قصتنا اجلديدة؟ من شخصيتها الرئيسية؟الغلق:

 ماذا تعلمت اليوم من القصة؟
 ؟ماذا تعلمنا اليوم: الغلق

جمموعة العمل  :إىل جمموعات متجانسة حسب املستوىينقسم األطفال 
 .وجمموعة العمل املوجه (التقييم)املستقل 

قبعات )يرسم الطفل أحداث القصة على :(العمل املستقل )التقييم
  (القصص

 العمل املوجه:
 .متييز اسم احلرف وصوته وشكله املنفصل :اهلدف
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جمسمات وصور وكلمات حتوي جتهز املعلمة صندوق حيوي  :صندوق احلرف
 .حرف. ك. يف البداية والوسط والنهاية بشكل جذاب

 أتخذ املعلمة توقعات األطفال عن حمتوى الصندوق مث تبدأ تطرح 
تقول يف الصندوق شيء كروي نلعب به يف  :فمثال (ألغاز على األطفال)

 هو  فيخمن األطفال ما ؟احلديقة
لطفل الذي تكون اجابته صحيحة تعطيه املعلمة اجملسم أو الصورة وا (كرة)

 .وهبذه الطريقة تعرض مجيع حمتوايت الصندوق ويضعها على املفرش يف الوسط
ميكن أن تتيح املعلمة الفرصة للطالب لسحب بعض  :طريقة أخرى 

األدوات من الصندوق وجتعلهم يستخدمون حواسهم ويتوقعوا ما سيسحبوه 
 .أعينهم ويستنتج الطالب من خالل اللمس وحتسس اجملسم مضيوهم مغ

 (التفكري ابأليدي)
تعرض املعلمة بعد ذلك احلرف كمفاجأة بشكل مزين وكبري وخترب عنه وعن 

 شكله وأهم مميزاته بطريقة شيقة.
عندما خيتار الطفل اجملسم جييب عن أسئلة املعلمة حوله: ما امسه؟ ما هو 

 سم؟ ما صوته؟احلرف الذي حيويه اسم اجمل
ختفي املعلمة االدوات داخل الصندوق، مث تطلب من االطفال ذكر   :أخريا

 ...داخل الصندوق أو من بيئته؟.كلمات تبدأ حبرف
 ؟ ما صوته؟؟؟الغلق: ما اسم حرفنا

حرفنا هلذا االسبوع ركن خترب املعلمة االطفال أبن الصندوق سيكون يف 
ات اخرى وتطلب منهم احضار ادو  اىل املكان املخصص هلذا الركنوتشري 

  من املنزل لوضعها يف الركن
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  :األهداف اإلجرائية :ثايناليوم ال

 











،(التقييم)ملزمةالعملاملستقل-بطاقاتالكلمات-بطاقاتاشكالاحلروف-أقالمختطيطللمعلمة-القصةعلىالشاشة:األدوات
سالت3،صورحتوياحلرف،جمسمات،بطاقةاملالحظة

 طوات:اخل
 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة

 التهيئة:
 (اإليقاع واإلنشاد)نشيد احلروف 

 تسأل املعلمة عن القصة السابقة وعنواهنا
 :عرض اهلدف

اليوم سنتعلم أشياء جديدة من خالل هذه القصة وأتوقع 
من خالل  منك إن تزيد مهاراتك يف القراءة والفهم للقصة

 جديدة لنستخدمها يف التحدث..تعلم كلمات ومفردات 


 احلكاية القصصية 
 املعلمة األطفال للمشاركة ابلقراءة مع املؤشر تدعو

تدرب املعلمة على اسرتاتيجية استخدام ملمح الصورة يف  
القراءة وذلك بتغطية كلمات حمددة يف تلك الصفحات وجعل 
 الطالب يستنتجون الكلمة املغطاة من ملمح الصورة )شنطة /

 (بركة
 ء القراءةوتشري لبعض الكلمات اجلديدة عندما تصادفها أثنا ،

 )عند كلمة تشرشر(

عمل وردات( تكلفها مبهام وتشجيعها يف كل مرة على اجناز ال)جملموعات تعاونية تقسيم املعلمة الصف 
 .بتعاون وتشجيع لبعضهم البعض

 اسئلة استيعاب ابستخدام الرؤوس املرقمة :االستيعابأسئلة 
 ألهناغريمناسبة،كيفعرفتانتصرفاتشطةغريصحيحة؟ألهناتزعجالرجل .1
 شعورالرجلعندماكانتشطةتتصرفبشكلغريصحيح؟صف .2
ملاذا؟؟ماذافعلالرجلعندماخرجتشطةمناملنزل .3

 (الصوت ابلبداية)عي ابلصوتيات و 
اثنتان منهما تبدآن بنفس الصوت املطلوب حتديدها يف  ،كلمات  3املعلمة األطفال اآلن سأقول لكمخترب 

 معها.يشاركإىلقراءةاملعلمةويصغيالطالب

 يتبعالطالبتعليماتشفويةمعطاة

 جييبالطالباجابةاتمةعناسئلةاالستيعاباملطروحةحولالنص

 يت.يشاركيفأنشطةالوعيالصو

 يساهميفمناقشةحولمغزىالقصة

 الصورةمسعيامتييزموقعاحلرفيفالكلمة/

 :االستراتيجيات
  الحكاية القصصية .1
  المناقشات .2
  اإليقاع واإلنشاد .3
 التعلم التعاوني .4
 ة اليومياتكتاب .5
 الخلفية الموسيقية .6
 التساؤل الناقد .7
 المفاهيم حركية .8
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احياان( وتطرح أسئلة إلعطاء توقعات  تتوقف املعلمة )ان لزم
 .عن األحداث أثناء القراءة







 جمموعاتكم التعاونية:
 ديك(. -بنت  -)داال  (تفاح - بدر - مىن( )متر -سارة  -)مسكة 
  :احلرف

 تذكري ابحلرف عن طريق األسئلة امسه وصوته.
رأس صدر ذيل( وأخرب ان الكلمة هلا بداية وسط وهناية مشرية )الدمية واالخبار عن أجزاء جسمها عرض 

 (أجزاء اجلسم)إىل أجزاء الدمية. 
نناقش موقع الكاف ونشري إىل و  من القصة ومن أمسائهم وامور ختصهم أبدأ بعرض كلمات حرف الكاف

 جزء الدمية اخلاص بذلك 
 .اككو   .يكفي ،أتكل ،مثال: كواك

 التأكد من الفهم 
الثانية موقع  -واحدة متثل موقع احلرف يف األول  ،سالل 3توزع املعلمة على األرض  :مفاهيم حركية

 ،مث توزع بطاقات على األطفال حتوي كلمات فيها احلرف ،الثالثة موقع احلرف يف اآلخر -احلرف ابلوسط 
 .اهتم حسب موقع احلرف املناسببطاقويقوم األطفال بوضع خلفية موسيقية تشغل املعلمة 

 : ما أكثر ما أعجبك اليوم يف اجللسة؟الغلق
 الصف مقسم جملموعتان متجانسة حسب املستوى

 .تقسم املعلمة األطفال إىل جمموعات متجانسة
 يتدرب على كتابة احلروف اليت تعلمها بتتبع النقاط :(التقييم)العمل املستقل 
 العمل املوجه: 

جيب البعد عن دور الطالب املتلقي واملعلم امللقن، وجعل الطالب ينغمسون أبنشطة هادفة يف العلم املوجه 
 .جذابة ويكون دورها املوجه واملالحظ والداعم

 األنشطة /
 مسعت صوت الكاف ارفع البطاقة احلمراء  متييز موقع صوت احلرف يف الكلمات / لعبة إذا

واخرب ان الكلمة هلا بداية (زاء جسمها )رأس /صدر/ذيلعرض الديناصور أو جمسم حيوان واإلخبار عن اج
احلرف نناقش وجود الكاف وموقع :ووسط وهناية مشرية إىل أجزاء الدمية )أبدأ بعرض كلمات حرف الكاف
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ونشري إىل جزء الديناصور اخلاص بذلك( مثال كلمة )كواك / أتكل / كرة / كمثرى /كهف( اطلب من 
 الكاف ونناقشها بنفس األسلوب  األطفال إعطاء كلمات حتوى حرف

  (هاتف .مرىب .)بطة نشاط وصف اجملسممهارة الوصف: 
 تنمذج املعلمة اوال او تدرب حسب مستوى الطالب.

تتجول املعلمة  ،ة األدوات على اجملموعات ليتدربوا على الوصف فردي مث تسلسليا يف اجملموعةتوزع املعلم 
 وتدرب وتوجه وتسجل مالحظاهتا.

 ر املعلمة الطالب ابلوصف من خالل األسئلة:ـ تتذك
 (؟ملاذا يستخدم ؟من اين حنصل عليه -؟ فائدتهما  -ما شكله.  -ما لونه؟ -)ما أمسة؟ 

 .ر الطالب لكيفية التحدث بلغة فصيحة وواضحةتلفت املعلمة نظ
 بعضنا البعض.اىل ضرورة األصغاء لـ تشري املعلمة اىل امهية التحدث بوضوح لتصل الرسالة للمستمع و 

 عرض كلمات واختيار طالب حيدد موقع احلرف واخذ رأي بقية اجملموعة.التأكد من الفهم: 
 احتياجا للمجموعة حسب مالحظاهتا السابقةختتار املعلمة نشاط لتحقيق هدف تراه 

 طاء كلمات حتوى احلرف واين موقعةإعالغلق: 
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 :األهداف اإلجرائية :ثالثيف اليوم ال
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سلة جمهزة أبدوات متعددة من بطاقات وصور / (سبورة للمعلمة أقالم ختطيط -ت وتدريب كتابة للحرفأكياس األلوان ولوحات الرمل ومتاهات ومعجون ولوحات تدريب عضال - .(.صور -كلمات   -جمسمات  / القصة على الشاشة/ ملزمة العمل(األدوات:
 ولوحات وجمسمات وسبورات وبطاقات االمساء./ القصة السمعية / بطاقة املالحظة 

 اخلطوات:
 بعد القراءة أثناء القراءة قبل القراءة


 (اإليقاع واإلنشاد)نشيد احلروف : التهيئة
 املعلمة عن القصة السابق وعنواهناتسأل 

 ماذا تعلمنا منها
 عرض اهلدف:


 احلكاية القصصية

 املعلمة الطالب ملشاركتها ابلقصة مع املؤشر تدعو
أمهية ملمح الصورة كاسرتاتيجية للقراءةتشري إىل 

تكلفها مبهام وتشجعها يف كل مرة على اجناز العمل بتعاون وتشجيع ات تعاونية جملموعتقسم املعلمة الصف 
 لبعضهم البعض

 (املناقشات)شارك-تبادل -فكرتطرح املعلمة األسئلة وجياوب األطفال ابستخدام أسئلة االستيعاب: 
 ؟الرجلكيفستتصرفلوكنتمكان .1
 اثناءذلك؟ديك/ماشعوركشعوروال؟عملتهيفاملنزلاذكريلتصرفصحيح .2

 معها.يشاركإىلقراءةاملعلمةوالطالبيصغي

 يتبعالطالبتعليماتشفويةمعطاة

 املطروحةحولالنصجييبالطالباجابةاتمةعناسئلةاالستيعاب

 يشاركيفأنشطةالوعيالصويت.

 يعطيالطالبمفرداتوكلماتحتوياحلرف

 يتعرفعلىإجراءكتابةاحلرفمنخاللمنذجةاملعلمة

كتدريبوالكتابةحلرفاولوحاتالسنفرةاوادواتاخرىربالطالبعلىمتريرالقلمعلىالنقطيتد
 للعضالتحسبمستوىالطالب.

 :االستراتيجيات
  الحكاية القصصية .1
  المناقشات .2
  اإليقاع واإلنشاد .3
 التعلم التعاوني .4
 كتابة اليوميات .5
 رسم الفكرة .6
 المفاهيم حركية .7
 الروابط الشخصية .8
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اليوم آخر يوم يف القصة/ وسنحاول أن نتعلم منها أكثر 
 وأكثر

 
 
 

 (الروابط الشخصية)
 املفردات:

تعرض املعلمة بطاقة من مفردات القصة، تطابقها ابلنص ويتم استنتاج املعىن من خالل قراءة اجلمل وملمح الصور 
 .يف القصة

تعطي املعلمة الطالب ورقة كبرية وتطلب من كل منهم رسم أي شيء يدل على املفردة ويشرح معناها، تتجول 
 (رسم الفكرة)مة وتشجع وتوجه الطالب. املعل

 يتم عرض انتج العمل
 ملرادف وضد كل كلمة وتعلقها امامهم وتشجعهم على استخدام املفردات اجلديدة يف حياهتم تشري املعلمة

 ادخلي(. x )اخرجي .(اسكيت Xاصميت ) •
 احلرف:

 مراجعة للحرف امسا وصوات وكلمات حوله: عرض اهلدف
على األرض وبطاقات حتوي احلرف  (خر -وسط آ -أول )متثل موقع احلرف  هيال هوبتوزع املعلمة حلقات 

وتطلب من يف كل مره من جمموعة من األطفال القفز حسب موقع احلرف يف  ،على األطفال (كلمات أو صور)
 (املفاهيم احلركية) .البطاقة

 ة صحيحة كيف نكتب حرفنا بطريق  خترب املعلمة األطفال أننا اليوم سنتدرب أيضا
 ابإلجراء الصحيح. ()ك منذجة كتابة احلرف :العرض

قيام الطالب ابلتدرب على ذلك على االوراق اجملهزة لذلك مع  ،الكتابة على السطر أثناء العرض ضرورة منذجة
ذكر االجراء بصوت مسموع، ممكن تدريب على الرمل أو يرمسوا احلرف على ظهر صديقه او أي فكرة تراها 

 اسبة.املعلمة من
املشي عليه مع مراعاة تعمل املعلمة احلرف بشكل مكرب ابلشريط الالصق وتطلب من االطفال  :نشاط حركي

 (املفاهيم احلركية)وضع االسهم 
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 انتج العملأتكد من الفهم: 
 ماذا تعلمنا اليوم/ املفردات اجلديدة؟الغلق: 

 يقسم الصف إىل جمموعات متجانسة حسب املستوى 
 يف ورقة عملكتابة احلرف على النقط :  (التقييم)ل العمل املستق

تسجيل املالحظات على االداء والقيام ابملناقشة واملعاجلة  نشاط استيعاب مسعي مع ضرورة العمل املوجه:
 والتدريب والبعد عن التقييم
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 نشاط: حكاية قصصية•
 دقيقة 40زمن اجللسة •
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  قسم رايض األطفال
 (قصة )القمر صديقي :اسم النشاط

األشياء،املكان،شخاصاأل:لوصف/تسميةيستخدمكلمات  التوقع الصفي

 اهلدف السلوكي أنجييبالطفلعلىسؤالنياواكثرمنأسئلةمستوايتالتفكريالعليا.:منخاللمساعالقصة

أقالم-سبورة-خيوطصوفلربطالقبعة-أوراقملونهمقصوصةعلىشكلقبعات-ألوان-القصةمكربة  األدوات

.صريعنأطوارالقمرمشاهدةفيديوق-  التهيئة

.تلقياملعلمةالتحيةعلىاألطفال-
.تسألاملعلمةاألطفالعنأحواهلم-
.تعرضاملعلمةالتهيئةلألطفال-
.مؤلفالقصة،عنوانالقصة،كعبالقصة،الغالفاخللفي،الغالفاألمامي:تعرضاملعلمةالقصةوتطلبمنهمأنيذكرواهلاأجزاءالكتاب-
.تدوناملعلمةعنوانالقصةعلىالسبورة-
توقعاتوتستمعلباقياألطفال.3مثأتخذتوقعاهتمعنأحداثالقصةوتدون،تعرضاملعلمةصورالقصةعلىاألطفال-
.ربةالصوتتسرداملعلمةالقصةبصوتمعربوتغرييفن-
(اركفكرتبادلش)تطرحعلىاألطفالأسئلةرفعمستوىالتفكري-
.(تطلباملعلمةمناألطفالالبحثعنحرفاألسبوعيفصفحاتالقصة)بعداالنتهاءمنقراءةالقصة-
 ..بمنهمتذكرماشاهدوهتطلباملعلمةمناألطفالمشاهدةصفحةمنصفحاتالقصةلثواينمثتغلقالشاشةوتطل:ذاكرةبصرية-

 عرض الدرس

لة  املعرفة  ماالذيراهالطفليفالسماء؟-
أسئ فع 
ر

وى 
ست

م
كري

التف
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 الفهم ؟عنمنكانيبحثالطفل-

 التطبيق ؟هلرأيتمرهالسماءليالبدونالقمر-

 التحليل ؟تتوقعماالذيحدثللقمر؟ملاذاكانالقمرخمتبئ-

 التقييم ؟ماهوأكثرشيءاعجبكيفالقصة؟أعجبتكمالقصةهل-

(لأنشودة)ماأمجلالقمرتشغلاملعلمةلألطفا -
 .يرسماألطفالأحداثالقصةعلىقبعاتالقصص -

 الغلق
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  قسم رايض األطفال
 قصةمامنأحديهزامناألسد)اسرتاتيجيةاملطويةالثالثية(أسم النشاط: 

 

املكان/األشياء/كلماتلوصف/تسميةاألشخاصيستخدم  التوقع الصفي
.نيستخدمالطفلالرسومالتوضيحيةلبناءمعينمنالنصأ:منخاللقراءةالقصة

 اهلدف السلوكي أنيرسمالطفلماذاحدثيفبدايةالقصةووسطهاوهنايتهاويتحدثعنهابطريقةصحيحة..:(أوراقبيضاء،األلواناخلشبية،القصة)منخالل

.أقنعةلشخصياتالقصة،أوراقبيضاء،األلواناخلشبية،كتابالقصة  األدوات
.منخاللعرضعلىاالطفالجمموعةحيواانتواطلبمنكليتوقععنأيحيوانسوفتتحدثالقصة،مااسموحدتنا  التهيئة

األطفال - على التحية املعلمة أحواهلم،تلقي عن األطفال املعلمة لألطفال،تسال التهيئة املعلمة الكتا،تعرض أبجزاء وختربهم القصة املعلمة األمامي:بتعرض الغالف،الغالف
.مولفالقصة،عنوانالقصة،صفحاتالقصة،كعبالقصة،اخللفي

تسرداملعلمة،التوقعاتوتستمعلباقياألطف3مثأتخذتوقعاهتمعنأحداثالقصةوتدون،تعرضاملعلمةصورالقصةعلىاألطفال،تدوناملعلمةعنوانالقصةعلىالسبورة -
 ..تطرحعلىاألطفالأسئلةرفعمستوىالتفكريأثناءقراءةالقصة،نربةالصوتالقصةبصوتمعربوتغرييف

 (بتمثلالقصة)بعداالنتهاءمنقراءةالقصةختتاراملعلمةجمموعةأطفاليرتدونأقنعةلشخصياتالقصةمثيقومون -

 عرض الدرس

سئلة املعرفة  ؟أينحدثت؟مىتحدثت؟الرئيسيةابلقصةمنهيالشخصية -
أ

 
كري

التف
وى 

ست
ع م

رف
 

 الفهم ماذافعلاألسدلكييصبحسعيد؟ -
 :التطبيق املستقل

 التطبيق .هنايةالقصةيفاملطويةالثالثيةويرسمكلطفلماذاأحادثيفبدايةووسط -

 الرتكيب ؟أذكرعنوانأخرللقصة -
 ؟وملاذا؟املعلمةاألطفالهلأعجبتكمالقصةتسأل -
واجلزء،واجلزءالثاينوسطالقصة،اجزاءواطلبمناألطفالانيرمسوايفاجلزءاألولبدايةالقصة3ملطويةالثالثية(وذلكإبعطاءاألطفالورقةمقسمةاىلاستخداماسرتاتيجة)ا -

 .حبيثتصبحلديهممطويةمرسومةفيهاأحداثالقصةمتسلسلة.الثالثهنايةالقصة
 الغلق
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  :مناذج
 أنشطة التقييم

 (عمل املستقلال)
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 .....................................:.التاريخ        ..................................:.االسم
 تطبيق مستقل -قصة عندما دخلت الروضة 

مث ُأعرب ر عنُها جبملٍة اتمة ،أرسم أكثر ما أعجبك يف القصة
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 تطبيق مستقل  - قصة عندما دخلت الروضة             .....................................:.التاريخ
 يف املربع الثاين: يف املربع األول، ومشاعره يف هناية القصة يف بداية دوامه يف املدرسة أرسم وأعرب عن مشاعر أمحد
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 قل تطبيق مست            ..................................:.التاريخ

 
 






















  
 

 
  

 د د د د
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 تطبيق مستقل             .....................................:.التاريخ

 ألون املالبس اليت أحب أن أشرتيها بنفسي أبلواين املفضلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



451

 تطبيق مستقل              .....................................:.التاريخ

 ألون الصورة مث امسي احلرف وأذكر صوته.
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تطبيق مستقل             ..................................:.التاريخ
 :املناسبةألون الصور اليت حتوي حرف " م " ابأللوان 

 



















 ز
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 ..................................:.التاريخ             تطبيق مستقل

 :مثألوناملسجديفاألعلى،م()احلرفأُمررالقلمعلىنقاط
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 .....................:التاريخ           ......................:االسم
  أضع دائرة حول حرف الواو، مث أرسم رمساا حيوي احلرف داخل الدائرة:



بنوطو

كم

حشزع


وتو
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تطبيق مستقل 

 ألون الصور اليت حتوي احلرف يف مسماها:أرسم دائرة حول حرف الواو أبشكاله يف الكلمات اآلتية، مث 














  

  

  

  

 وردة قلب جرو مقص

 جوز وليد مجل موز
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 تطبيق مستقل  


 أكتب حرف الواو متبعاا النقط، مث أرسم رمساا حيوي احلرف:
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 تطبيق مستقل             ..................................:.التاريخ
  أبشكاله حسب موقعه من الكلمة: (ك) اضع دائرة حول احلرف 

 

 كلب مجل مكان كرة
 كعك جزر  ديك كرز
 كتاب  سكر حبر تبوك
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 تطبيق مستقل             : ألون الصور اليت حتوي احلرف
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 .....................................:.التاريخ         ..................................:.االسم

 تطبيق مستقل  - البطة شطة قصة 
مث ُأعرب ر عنُها جبملٍة اتمة ،أرسم أكثر ما أعجبك يف القصة
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 .....................................:.التاريخ         ..................................:.االسم
  تطبيق مستقل - البطة شطة قصة 

 أرسم ثالث تصرفات صحيحة ُتسعد اُمك 






















 



461

 
 
 
  :مناذج  

 أنشطة استيعاب مسعي
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  روضة اثنية
 ضاع قلم سارة/ استيعاب مسعي

 هداف:ألا 

 االصغاء ابلعني واالذن والدماغ والقلب(.)ب مفهوم االصغاء وأمهيته يف اجللسة يدرك الطال -1

 .يصغي الطالب للنص املقروء من املعلمة -2

 جييب الطالب عن أسئلة حول النص املسموع شفواي بعبارات صحيحة واتمة -3

 عرض النص:

 .جذب انتباه الطالب

 ارخبار الطالب ابهلدف من اجللسة. 

 للنص مرة واحدة فقط قراءة واضحة وهبدوء مع التأكد من أن مجيع األطفال يف وضع االصغاء أثناء القراءة قراءة املعلمة

جزء من االسئلة حيل على ورقة مرفقة واجلزء اآلخر حيل شفواي من ) اجابة األطفال طرح األسئلة ومن مث
رفع بطاقة -فشار -يلهمتبادل شارك(، أخذ رأي الطالب يف اجابة زم-فكر) خالل اسرتاتيجيات مثل

 ... .ابإلجابة حسب لون او رمز
:األسئلة

 ماذاطلبتاالممنسارة؟ -

ماالذيفقدتهسارة؟ -

 عنالقلم؟حبثتسارةأين -

 ؟أينوجدتسارهقلمها -

 هلاعتذرأمحدعنأخذهللقلمبدوناستئذان؟ -

 ؟ماذافعلتسارهابلقلم -

 ؟ماذاقالأمحدلسارةعندماأعطتهالقلم -

 متثيلبتقسيمالطالبجملموعاتثالثية،تعطىكلدقيقتنيتدريبمثيتمالعرضاماماجملموعةابستخداممسرحللدمىعمل -
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االدوار:االم/أمحد/سارة

عند االجابة اخلاطئة تناقش املعلمة الطالب ابإلجابة وتعيد قراءة النص وتتيح الفرصة للطالب 
 ابلتصحيح. للتأمل مع الربط والتأمل ومن مث للقيام

نفسهم من اجل تناقش املعلمة الطالب مبوضوع كيفية حتسني االستيعاب السمعي يف املرات القادمة وجتعلهم يضعون اهدافا أل
 التحسني

 الغلق: ما رأيك جبلسة اليوم؟ 

 ماذا تعلمت يف هذه اجللسة؟ ما أكثر ما أعجبك يف جلسة اليوم؟ 

داءات األطفال يف بطاقة املالحظةمالحظة: تسجل املعلمة مالحظات على بعض أ

روضةاثنية

(ضاع قلم ساره)استعياب مسعي
  ورقة املعلمة 

 ..تقرأ املعلمة النص -
"جاءوقتحلالواجب".:البنتهاسارهاألمقالت

.ذهبتسارهاىلغرفتهالتحلالواجب
.لكنهاملجتدقلمهااملفضل

.حبثتعنهحتتالطاولةفلمجتده
.غرفهأخيهاامحدفلمجتدهحبثتعنهيف

"؟سألتأخاهاأمحد:"هلرأيتقلمي
قالأمحد:"أانآسفأخذتهمندوناستئذان"

.ابتسمتسارةوقدمتالقلمهديةألمحد
.قالأمحد:"شكراايسارة"
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  روضة اثنية

  / ورقة املعلمة استيعاب مسعي 
 الولد والسوبرماركت 

 األهداف:
1- الطالب يدرك اجللسة يف وأمهيته االصغاء والدماغ)مفهوم واالذن ابلعني االصغاء

والقلب(.
 .املقروءمناملعلمةيصغيالطالبللنص-2
جييبالطالبعنأسئلةحولالنصاملسموعشفوايبعباراتصحيحةواتمة-3

 عرض النص:
.جذبانتباهالطالب

ِاخبارالطالبابهلدفمناجللسة.
لنصمرةواحدةفقطقراءةواضحةوهبدوءمعالتأكدمنأنمجيعاألطفاليفلقراءةاملعلمة

القراءةوضعاالصغاءأثناء
جزءمناالسئلةحيلعلىورقةمرفقةواجلزءاآلخرحيل)اجابةاألطفالطرحاألسئلةومنمث

مثل اسرتاتيجيات خالل من زميلهم-فكر)شفواي اجابة يف الطالب رأي أخذ شارك(، -تبادل
....رفعبطاقةابإلجابةحسبلوناورمز-فشار

 األسئلة:
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 ؟منالذيذهبللسوبرماركت -
 ؟ذهبالولدمعأبيهللسوبرماركتملاذا -
 ؟ماذاكتبتاألميفالئحةالطلبات -
 عنماذاحبثالولد؟ -
وملجيده؟تفاحتمشاعراألبعندماحبثعنالكيفكان -

لطالب ابإلجابة وتعيد قراءة النص وتتيح الفرصة للطالب للتأمل عند االجابة اخلاطئة تناقش املعلمة ا
 للقيام ابلتصحيح.مع الربط والتأمل ومن مث 

وجتعلهم الطالبمبوضوعكيفيةحتسنياالستيعابالسمعييفاملراتالقادمة تناقشاملعلمة
.يضعوناهدافاألنفسهممناجلالتحسني

:مارأيكجبلسةاليوم؟الغلق
 علمتيفهذهاجللسة؟ماأكثرماأعجبكيفجلسةاليوم؟ماذات

 ىبعضأداءاتاألطفاليفبطاقةاملالحظةمالحظة:تسجلاملعلمةمالحظاتعل
 

 ماركت الولد والسوبر
 

 

 

 

 

 

 

 



ذهب الولد مع أبيه إلى السوبر ماركت، كان يحمل في يده 
ورقة بطلبات المنزل طلبتها أمه، قال األب للولد حسنا يا 
بني سوف ننظر لورقة الطلبات ونرى ماذا يجب أن 

 نشتري، نظر الولد لالئحة الطلبات ووجد فيها: 

 عصير، فراولة، تفاح، سمك، وخبز. 

 ر بالغضب.بحث األب عن التفاح لم يجده فشع
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 .....................................:.التاريخ                                ..................................:.االسم
  روضة اثنية 

 الولد والسوبرماركت / استيعاب مسعي 

 :ألون األشياء اليت اشرتاها األب والولد من السوبرماركت  •



  

 

 يف السوبرماركت: تفاحشعور األب عندما مل جيد ال ألون
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روضةاثنية
استيعابمسعي)احلمارالصغريواجلبل(

اسمرميج:أتليف
 األهداف:

1- اجللسة يف وأمهيته االصغاء مفهوم الطالب والدماغ)يدرك واالذن ابلعني االصغاء
والقلب(.
 .املقروءمناملعلمةيصغيالطالبللنص-2
جييبالطالبعنأسئلةحولالنصاملسموعشفوايبعباراتصحيحةواتمة-3
وا-4 التخيل اسرتاتيجية استخدام على الطالب النصيتدرب استيعاب يف ملساعدته لربط

واستعادةاالحداث.

 عرض النص:
.جذبانتباهالطالب

ِاخبارالطالبابهلدفمناجللسة.
 للقصة االستماع عند والربط التخيل اسرتاتيجية على سنتدرب حيبون)اليوم البنات مثال:

املالبسذاتاللون..../األوالدحيبونلعب....(
مرةواحدةفقطقراءةواضحةوهبدوءمعالتأكدمنأنمجيعاألطفاليفللنصقراءةاملعلمة

أثناءالقراءةوضعاالصغاء
وربطه شكل لكل رائد صناعة عند ربط.التوقف مثال ربط.اهلالل.. الدمية... ربط ...

حلفظالصورداخلاملخيلة.الكرة...جعلالطالبيغمضوناعينهم
معالتنويعيفاالسرتاتيجياتعنداالجابةاجابةاألططرحاألسئلةومنمث -فكر)فالعنها
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ختيارمنخياراتمتاحةامامهم...طالبيفاجابةزميلهم،اتبادلشارك(،أخذرأيال
 االسئلة:

؟إىلأينأراداحلمارالصغريأنيذهب
؟مىتضاعاحلمار
؟ماذاأكلاحلمار
؟ملاذاضاعاحلمار

؟كيفعاداحلمارإىلبيته
؟اكانشعوراحلمارعندماضاعماذ

؟ماذاكانشعورهعندماوجدأمه
اخلاطئة تناقش املعلمة الطالب ابإلجابة وتعيد قراءة النص وتتيح الفرصة عند االجابة 

 للطالب للتأمل مع الربط والتأمل ومن مث للقيام ابلتصحيح.
الطالبمبوضوعكيفيةحتسنياالستيعابالسمعييفامل وجتعلهمتناقشاملعلمة راتالقادمة

يضعوناهدافاألنفسهممناجلالتحسني
أحداألسئلة:مارأيكجبلسةاليوم؟:اختيارالغلق

 ماذاتعلمتيفهذهاجللسة؟ماأكثرماأعجبكيفجلسةاليوم؟
 بطاقةاملالحظةيفمالحظة:تسجلاملعلمةمالحظاتعلىبعضأداءاتاألطفال

 احلمار الصغري واجلبل
 

 

 

 

 

 " وقف احلمار الصغري أمام البيت وقال: " أان قوي سأمشي إىل اجلبل الكبري 
 اجلبل الكبري بعيد عن بيت احلمار، مشى احلمار حتت أشعة الشمس القوية، حىت تعب وجاع.

 أكل احلمار عشبا وشرب ماء وانم.
 السماء، فبكى وقال: " أين أمي؟ كيف أجد أمي؟ " فتح احلمار عينيه، ورأي القمر يف

 بييت حتت ضوء القمر "فكر احلمار وفكر، وقال: " القمر صديق احليواانت، سأعود إىل 
 مشى احلمار حىت مسع صوت أمه تنادي: " أين محاري الصغري؟ أين محاري الصغري؟ "

 قال احلمار: " أان هنا اي أمي "
 عا إىل البيت سعيدين. فرح احلمار ألنه وجد أمه ورج
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 (الزرافة وردة)استعياب مسعي 
 التاريخ:                                             االسم:

 :تقرأ املعلمة القصة
 ( على اإلجابة الصحيحة:    )ـ أضع عالمة 

 ؟ من هي الشخصية الرئيسية يف القصة -1
 








 ؟من رأت الزرافة ابلغابة -2
 

   

  
 

 ؟تعيش احليواانتأين كانت  -3
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:األسئلة
؟ماذاكانتمشاعراحليواانتجتاهالزرافة .1
 ؟ملاذاكانتاحليواانتختافمنها .2
؟ملاذارأتالزرافةالصيادوملتراهاابقياحليواانت .3
؟ماذافعلتاحليواانتعندماحذرهتمالزرافة .4
؟هلتغريتمشاعراحليواانتجتاهالزرافة .5

 مة(:للمعلنص القصة )
ولكن صغار احليواانت ال حتبها وختاف منها  ،طويلة وهي طيبة القلب وحتب احليواانتزرافه هلا رقبة  وردة

 تضايق احليواانت منها فحزنت وردة كثريا ،هي ال ترى اذا مر من جانبها ارنب او سلحفاةو  ،ألهنا طويلة

 ...اهربووووااهربوا  فحذرت احليواانت ،يف يوم من االايم جاء صياد اىل الغابة ورأته وردة ألهنا طويلة
 وجنت من الصياد وبعدها شكرت احليواانت الزرافة على املساعدة.  ،اختبأت احليواانت يف بيوهتا
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  )القطة والولدان( استيعاب مسعي روضة اثنية
  سلمى رعد :أتليف

 األهداف:
1- اجللسة يف وأمهيته االصغاء مفهوم الطالب اب)يدرك والدماغاالصغاء واالذن لعني

والقلب(.
 .يصغيالطالبللنصاملقروءمناملعلمة-2
جييبالطالبعنأسئلةحولالنصاملسموعشفوايبعباراتصحيحةواتمة-3
4- والربط التخيل اسرتاتيجية استخدام على الطالب النصيتدرب استيعاب يف ملساعدته

واستعادةاالحداث.
 عرض النص:

.البجذبانتباهالط
ِاخبارالطالبابهلدفمناجللسة.

 للقصة االستماع عند والربط التخيل اسرتاتيجية على سنتدرب حيبون)اليوم البنات مثال:
املالبسذاتاللون..../األوالدحيبونلعب....(

احدةفقطقراءةواضحةوهبدوءمعالتأكدمنأنمجيعاألطفاليفللنصمرةوقراءةاملعلمة
صغاءأثناءالقراءةوضعاال

وربطه شكل لكل رائد صناعة عند ربط.التوقف مثال ربط.اهلالل.. الدمية... ربط ...
حلفظالصورداخلاملخيلة.الكرة...جعلالطالبيغمضوناعينهم

معالتنويعيفاالسرتاتيجياتعنداالجابةاجابةاألطفالعطرحاألسئلةومنمث -فكر)نها
أيالطالبيفاجابةزميلهم،اختيارمنخياراتمتاحةامامهم....تبادلشارك(،أخذر

 االسئلة:
؟ملاذادخلتالقطةإىلاملنزل

؟كيفدخلتالقطةإىلاملنزل
؟ماذاأكلتالقطة

؟ماذاوجدالولدانيفطبقالطعام
؟طبقالسمكأينوضعتاألم
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؟ماهوشعورالقطةيفهنايةالقصة
؟ايةالقصةماهوشعورالولدانيفهن

عنداالجابةاخلاطئةتناقشاملعلمةالطالبابإلجابةوتعيدقراءةالنصوتتيحالفرصةللطالب
للتأملمعالربطوالتأملومنمثللقيامابلتصحيح.

 ادوار لعب نشاط مثألحداثعمل أوال، جمموعات ضمن الطالب يتدرب حبيث القصة
ةهلملتحسنياالداء.يعرضونأمامالصفويتمتقدميتغذيةراجع

وجتعلهم الطالبمبوضوعكيفيةحتسنياالستيعابالسمعييفاملراتالقادمة تناقشاملعلمة
يضعوناهدافاألنفسهممناجلالتحسني

يكجبلسةاليوم؟:اختيارأحداألسئلة:مارأالغلق
 ماذاتعلمتيفهذهاجللسة؟ماأكثرماأعجبكيفجلسةاليوم؟

 .سجلاملعلمةمالحظاتعلىبعضأداءاتاألطفاليفبطاقةاملالحظةمالحظة:ت
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 القطة والولدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 :تسجلاملعلمةمالحظاتعلىبعضأداءاتاألطفاليفبطاقةاملالحظةمالحظة
 

  

وضعتاألمطبقمسكعلىالطاولةمثفتحتالنافذة،مشتالقطةرائحة
إىلالداخلفرحة.السمكوقفزت

أكلتالقطةالسمكبسرعة،مثخرجتإىلاحلديقةلتلعب.
جاءالولدانلتناولالسمك،فوجداعظاما!

 شبعتالقطةوجاعالولدان.
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 مهمات أدائية :مناذج
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 نسخة املعلمة       القصة( منوذج اجابة+)                اثنية / مهمة أدائيةروضة  

 :* أستمع إىل القصة مث أجيب عن األسئلة التالية

 

 أين قطيت 

 أيَن أنتر اي قطيت !  :ارستيقظ كرمٌي من النومر ومل جيْد قطَتُه، اندى كرمي

 :وسأهلا بخر حديقةر املنزلر مل تكْن هناَك، ذهَب إىل أُم رهر يف املطفتَش يف غرفةر اجللوسر مل تكن ُهناَك، فتَش يف 
 .ال مل أرها :قالت األم ،هل رأيتر قطيت اي أمي

 .حزَن كرميٌ ألنه مل جيد قطته

 .حلَّ املساَء، ذهَب كرمي للنوم وعندما دخل إىل غرفته وجد القطة انئمة على السرير

 " أخريا وجدتك اي قطيت ! "  :قال كرمي
 

 ،تيعاب وفهم ومفردات نص معطى واإلجابة على سؤال استيعابهذه املهمة لقياس مهارات اللغة املختلفة من اس للمعلمة:
ابإلضافة لقياس مهارات التعبري بلغة سليمة من خالل الوصف لصور وإعادة السرد لنص معطى وترديد عبارة معطاة ورسم 

 .هناية القصة

 تطوير القراءةمصدرها من قصص مشروع 

 ملدارس الظهران االهلية
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 .....................................:.التاريخ       ..............................:.االسم 

 مهمة املسح / الوحدة االوىل الثاين :األسبوع

 .على االجابة الصحيحة فيما يلي (×)السؤال األول: َأضُع عالمَة  
 

 األسئلة  









 

 
 
 
 

 

 
 

 من شخصيات القصة؟

   
 
 


 


ن يبحث  عن ماذا كا
 ؟كرمي







 املطبخ






 غرفة النوم






 الساحة

؟أين وجد كرمي قطته

 

 االم وكريم والقطة الجد

3/  

 القطة

 قطته دميته عصفوره
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:السؤالالثاين
".أخريا وجدت قطيت :"َأعد ترديد مجلة

أخريا وجدت قطيت


 (1 - 5 -2) ؟أعد ترديد األرقام التالية:السؤالالثالث
152


صف"القطة"::السؤالالرابع

 :ة قطة على الطفل وتطلب أن خيربها عنهتعرض املعلمة دمي
/ ماذا تعمل  ؟/ ما لوهنا ؟شكلهاإذا مل جيب بشكل كايف تطرح عليه األسئلة: ما ارمسها؟ / ما  

 املعلمة كلمات الطفل املنطوقة ابلضبط. هبا؟ وتسجل

 
 



 ترتيب األحداث وإعادة السرد :اخلامسالسؤال 
ر للقصة مث تطلب من أن يشري إىل احلدث األول مث احلدث صو  3خترب املعلمة الطالب أن لديه 

 الثاين مث احلدث الثالث 
  أين احلدث األول؟ أين احلدث الثاين؟....

3/ 

/1 

 

/1 

1/ 
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  :ارسم ماذا كان شعور كرمي يف هناية القصة :السؤال السادس


 

 

 

 

 

 

 



 

 

.ألنهوجدقطتهكانشعورهسعيد









 :جملة الطفل -

1/ 
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 .....................................:.التاريخ          ...............................................:.االسم

 اللغة العربية يف مسح أويل                 الثاين :األسبوع

 .الصحيحة فيما يليعلى االجابة  (×)السؤال األول: َأضُع عالمَة  
 األسئلة 

   

من شخصيات 
 القصة؟

 

دميته عصفوره

قطته

عن ماذا كان يبحث  
 ؟كرمي

 

 

 







 املطبخ









غرفةالنوم









 الساحة

؟أين وجد كرمي قطته

 

 االم وكريم والقطة الجد القطة

3/  
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:السؤالالثاين
".أخريا وجدت قطيت :"َأعد ترديد مجلة




 (1 - 5 -2) ؟أعد ترديد األرقام التالية:السؤالالثالث

 


صف"القطة"::السؤالالرابع
 :دمية قطة على الطفل وتطلب أن خيربها عنه تعرض املعلمة

 / ماذا تعمل به؟ وتسجل ؟/ ما لونه ؟إذا مل جيب بشكل كايف تطرح عليه األسئلة: ما ارمسه؟ / ما شكله 
 املعلمة كلمات الطفل املنطوقة ابلضبط.


 
 


 
 

 ترتيب األحداث وإعادة السرد :اخلامسالسؤال 
 

صور للقصة مث تطلب من أن يشري إىل احلدث األول مث احلدث الثاين مث  3خترب املعلمة الطالب أن لديه 
 احلدث الثالث 

  أين احلدث األول؟ أين احلدث الثاين؟....

3/  

 

1/  

 

1/  

 

1/  
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  :شعور كرمي يف هناية القصةأرسم  :السؤال السادس



 

  

 :جملة الطفل -

1/  
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 2منوذج 
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 روضة اثنية            2األدائية املهمة 

 املعلمة نسخة     منوذج اجابة 

 :* أستمع إىل القصة مث أجيب عن األسئلة التالية

 زَينُة وطائرهتا الورقية
 شادن السلمان :أتليف



 ذَهبت زيَنُة َمَع والدرها يفر نـُْزَهٍة إرىل احْلَديقةر اْلُمجاوررةر.

 برُسرَعٍة لرُتَطريََّ طائرَرهَتا الورقيَة.َكاَنْت زينُة جَتْري 

ا.َفجَأةا... َهَبْت ريٌح   َدَفعتر الطائرَة بَعريدا

لطَّائرَرةر إلمساكرها.  حلَرَق اجلَميُع ابر

 ارلتقَط أمحد صديُق زينة الطَّائرَة اْلَورقَّيَة. 

دًّا.َأخذْت زينُة طائررهَتا اْلَورق رَيَة مرن أمحد وَكانْت َسعيدةا  دًّا جر  جر

 َشَكرت زينُة أمحد على ُمساَعدته.

لقياسم للمعلمة: املهمة لقياسهذه ومفرداتنصمعطىابإلضافة مناستيعابوفهم املختلفة هاراتاللغة
 مهاراتالتعبريبلغةسليمةمنخاللالوصفلصوروإعادةالسردلنصمعطىوترديدعبارةمعطاة.
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 .....................................:.التاريخ      ....................................:.االسم

   اللغة العربية يف مهمة أدائية 

 .على االجابة الصحيحة فيما يلي (×)السؤال األول: َأضُع عالمَة  

 األسئلة 

 اجلدة







االبوالبنت االموالطفل

منهيشخصيات
 القصة؟
 

إىلاحلديقة
 

إىلاملكتبة




 إىلالبحر

 
 

 


أينذهبتزينةمع
والدها؟

أكلتبوظة
 لبالونلعبتاب 




لعبتابلطائرةالورقية

ماذافعلتزينةيف
 احلديقة؟

 

3 
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:السؤالالثاين


:أمحدالطائرةالورقية"مامعىنكلمة"التقط"التقط":معاينالكلمات
أمسك








." :"ذهبتزينُةإىلاحلديقةَِأعد ترديد مجلةالسؤالالثالث:
 ذهبتزينُةإىلاحلديقةِ






الطائرةالورقية":صف"السؤالالرابع:
 

املعلمة طائرة ورقية على الطفل وتطلب أن خيربها عنها إذا مل جيب بشكل كايف تطرح عليه األسئلة: ما تعرض 
 املنطوقة ابلضبط.املعلمة كلمات الطفل  / ماذا تعمل هبا؟ وتسجل ؟/ ما لوهنا ؟ارمسها؟ / ما شكلها




 
 

 

2 

1 

1 



  

486



 : ترتيب األحداث وإعادة السردالسؤال اخلامس
 صور للقصة مث تطلب منه ترتيب البطاقات حسب  3خترب املعلمة الطالب أن لديه 

 تسلسل حدوثها، اذا مل يستجيب تسأله: أين احلدث األول؟ أين احلدث الثاين؟....
 

 

 

 

 

 القصة ابستخدام الصور وتسجل كلماته ابلضبط: إعادة السرد: تطلب منه سرد أحداث



أبيهاإىلاحلديقةوطريتطيارهتاالورقية.(ذهبتزينةمع1)


هبتريحوطريتالطائرةالورقيةبعيًدا،وحلقاجلميعالطائرةإلمساكها.(2)


.(أمسكأمحدالطائرةالورقيةوأعادهالزينة،فرحتزينةوشكرتأمحدعلىمساعدته3)

  

3 
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 .....................................:.التاريخ ........................................................:.االسم

  اللغة العربية يف مهمة أدائية اخلامس عشر :األسبوع 

 .على االجابة الصحيحة فيما يلي (×)السؤال األول: َأضُع عالمَة 

 األسئلة 

 
  

القصة؟اتشخصيمنهي

 

 
أينذهبتزينةمعوالدها؟


 

 

 

 ماذافعلتزينةيفاحلديقة؟

 



  

488

:السؤالالثاين
:أمحدالطائرةالورقية"مامعىنكلمة"التقط"التقط":معاينالكلمات







." احلديقةِ:"ذهبتزينُةإىلَأعد ترديد مجلةالسؤالالثالث:





الطائرةالورقية":صف"بع:السؤالالرا
تطرح عليه األسئلة:  تعرض املعلمة طائرة ورقية على الطفل وتطلب أن خيربها عنها إذا مل جيب بشكل كاف

 ابلضبط.املعلمة كلمات الطفل املنطوقة  / ماذا تعمل هبا؟ وتسجل ؟/ ما لوهنا ؟ما ارمسها؟ / ما شكلها
 

 

 

 



مجلالطالبابلضبط/إعادةالسردمجل متكن/ مل يتمكناملطلوب
أشرللحدثاألول



أشرللحدثالثاين


أشرللحدثالثالث




 

 السؤال اخلامس:
 رتبالصوراملعطاةوحتدثعنها.

/3 

 

/2 

 

/1 

 

/1 
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 واجبات منزلية :مناذج
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 السبوع الثامنا          ..............................:.اسم الطفل

 واجيب املنزيل
 

 

 

انمدبماعز
حرفعمرزبيب
حبرمازنحلم
جنومماماخوخ









  اليوم األول: 
ميم بأشكاله األربعة )مـ / ـمـ / ــم/ م(  ائرة حول الكلمات التي تحتوي على الحرفأضع د

 في كلمات الجدول، ثم أذكر هل جاء الحرف منفصال أم متصال؟؟ 
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 مالحظة: الرجاء توجيه الطفل اىل مسك القلم يشكل صحيح والكتابة دائما من اليمني إىل اليسار

 

 :أكتب احلروف متبعاا النقط وأذكر امسها وصوهتا :اليوم الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز ز ز ز

 د
 

 د د د
 م

 

 م م م

 ب
 

 ب ب ب
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 اليوم الثالث: 
 :ربعحيوي يف امسه احلرف احملدد يف امل أرسم رمساا •

 

 




 اليوم الرابع: أضع دائرة على احلرف يف الرسم اآليت وامسي احلرف وأذكر صوته:
 أساعدنوفيفإجيادقصاصاتحروفاللغةالعربيةاليتضاعتمنهايفغرفةاجللوس:

 

 

 

 
 

  

 م خ ب د

 د

ـد
 د

د
 د

 د

ز
 د

 ـز

م
 د

 
ز

 
ز

م
 د

مـ

 دـ

مـ

 دــ

ـب
 د

ب
 د

 ــب
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 1منوذج 
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 االسبوع العاشر        ..............................:.اسم الطفل

 واجيب املنزيل 
  اليوم األول:

امسياحلرفوأذكرصوته،مثأصلاحلرفابلصورةاليتتبدأبهمتبعااخلطوطاملتقطعة.

  

 ب





 ن

 

 ز





 

 د


 

 ش


 

 م
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 أعرف ارمسها وصوهتا أبلواين املفضلة. أُلو ن احلروف اليت: اليوم الثاين

 




















 

.أقرأ الكلمات الشائعة اآلتية مث أرمسها :اليوم الثالث



ماما






 بيت



اهلدفمنالنشاطتدريبعضالتاألطفاليرجىتشجيعالطفلعلىمسكالقلمبشكلمالحظةلالم:
صحيحوعلىالبدءمناليمنيإىلاليسار،كذلكيهدفالنشاطإىلمتييزاحلروفوربطهابصورمنواقع

 الطفل.
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 وأنطق صوته:  (ك)اليوم الرابع: أصل الكرة حبرف الكاف مث ألون احلرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ك
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 2منوذج 
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 واجيب املنزيل
 على الصورتني اللتان تبدآن بنفس  (x): أضع اشارة األولاليوم 



 

 

 

النشاط السابق هو تدريب للوعي ابلصوتيات حيث يهدف اىل جعل الطفل أكثر متييزا لألصوات، لذا يرجى  مالحظة لألم:
ليت تصدر يف البداية عند نطق جذب الطفل ليستمع بشكل جيد عند ذكرك ملسميات الصور وجعله مييز األصوات ا

 وعدم ربط ذلك ابحلروف بل ابألصوات.املسمى 
اليتمذكراسماحلرف(.)،ببطةتبدأنبنفسالصوتوهوواالجابةهيأنبقرةبطة.-بقرة-زرافة
  .دجاجةتبدأنبنفسالصوتوهودواالجابةهيأندراجة.دجاجة-ولد-دراجة

 




 

 

 





 



  11االسبوع        ..............................:.اسم الطفل
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 :وأذكر امسها وصوهتا وف متبعاا النقط،أكتب احلر  :اليوم الثاين
 الكتابة من اليمني لليسار ومن أعلى إىل أسفل مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 ش ش ش

 ن
 

 ن ن

 ك
 

 ك ك
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  :ابأللوان املناسبة (و)ألون الصور اليت حتوي احلرف  اليوم الثالث

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ولد

 موز

 تفاحة

 وسادة

 فراولة

 قرد

 و
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  :أصل الوردة حبرف الواو اليوم الرابع:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  و
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 3منوذج 
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 االسبوع السادس          ..............................:.اسم الطفل

 واجيب املنزيل 
 : (ز)ي احلرف اليوم األول: ألون الصور اليت حتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موز  قفاز 

 كرز

 عربة

 عنب 

 

 

 

 

 

 

 حصان  
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  (ز)اليوم الثاين: أضع دائرة حول حرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز()اليوم الثالث: أرسم داخل الدائرة شيئا يبدأ حبرف 

 

 

  

 

 

 

 ز

 ج

 ز

 س س
 ز

 د
 س

 ز
 ع ع

 س ز ز

 ف
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 مث ألون اجلزرة اليوم الرابع: أصل األرنب ايل اجلزرة،
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 4منوذج 
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//التاريخ:........................االسم:

 روضة اثنية      الواجب االسبوعي
 

 امسي احليوان وأصفه مث أصله مبسكنه. :النشاط األول
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 النشاط الثاين: ألون اخلضار اليت عليها األحرف اليت أعرفها أبلواهنا الصحيحة:
 

 ف

 ن

 ها ملاما:التلوين، أتناول حبة خضار مفضلة عندي وأصفبعد االنتهاء من 

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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 ي
  أساعد حرف الياء يف الوصول اىل أصدقائه لثالث:النشاط ا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  :أرسم ثالثة أشياء حتوي حرف )ي( :النشاط الرابع
 

 

 

  

أ ب ت ث ج ح 

خ د ذ رز س 

 ش ص ض
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 :: ألون الشكلني املتشاهبان يف كل سطر مع التفسريالنشاط اخلامس

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 



 

 


