
 وصف خصائص المتعلمين
 مازالت مدة التركيز محدودة على الرغم من زيادة طولها  .1
 يظهرون اىتماماً بالتعرف على أشكال األرقام والكلمات حتى دون تعليم موجو .2
ة عن مازال حب االستطالع قوياً عندىم إذا إن غايتو الوصول إلى المعلومات و الحقائق,ويظهر كل واحد أساليب تعلم وتفكير مختلف .3

 غيرة و أكثر استقاللية.
يتحدث األطفال بجمل سليمة وأكثر طواًل,ويظهرون فيها مهاراتهم اللغوية,ويستعملون الكلمات الجديدة التي تعلموىا بدقة أكثر.أصبح  .4

 للحديث عندىم غاية واضحة فهناك السؤال و االستفهام و اإلجابة بمنطق
الخيال و  يحب القصص و يستمتعون إليها بمتعة,ويميزون بين-قة وحديداً        أصبحت األسئلة و األجوبة و المالحظات أكثر د .5

 الواقع.
 يحبون أداء األدوار المختلفة و يبرعون فيها  .6

 مازالوا يتحركون و يستعملون كافة الحواس كأسلوب أساسي في التعامل مع الناس و األحداث و البيئة. .1
 تصبح أعضاء أجسادىم أكثر تناسقًا.-ت العالية         يميلون إلى التحرك المستمر,وإصدار األصوا .2
 تصبح عضالتهم الكبيرة مرنة والتحكم فيها واضحًا. .3

 يميلون لممارسة النشاطات واأللعاب المنظمة ذات األنظمة و القوانين-
 يزداد طولهم و نحافتهم,وتزداد مرونتهم و مقدرتهم على التوازن.-

 كل واحد نفسو  يستطيعون االىتمام بأمورىم فيخدم .4
 يتحركون بإرشادات أكثر دقة.-

 تناسق العين مع اليد و العين مع الذراع أكثر تطوًر وثبًا.
 يمكنهم رمي و التقاط كرة و كيس رمل دون االستعانة بأجسادىم. .5
 يقدمون على التحكم بالتلوين ضمن مساحة محددة. .6
 هم.يحب األطفال في ىذه السن مشاركة الكبار و الصغار و مصادقت .1

 يعد األطفال معلمتهم أكثر الناس فهماً و علماً فيقلدونها,ويكررون أقوالها.-
يظهرون ثقة أكبر بأنفسهم و باألشخاص الذين من حولهم فلقد أصبحوا أكثر طاعة لتعليمات الكبار من حولهم مسؤولية  .2

 أنفسهم,وبدأت عندىم الرغبة في التعلم مع اآلخرين



رات اجتماعية مقبولة لدى اآلخرين للتعبير عن مشاعرىم,واإلظهار عواطفهم بشكل مقبول من يبدأ األطفال في استعمال مها .3
 الجماعة حولهم.

يبدأ االعتماد الكلي على النفس فهم مدركون لذاتهم, مستقلون بشخصياتهم يستطيعون القيام وحدىم بمهام عديدة نحو ذاتهم  .4
 لروضة كالمساعدة في تحضير المائدة و اإلجابة على الهاتف..ويستطيعون أيضاً القيام بمهام سهلة في البيت أو ا

 يتدربون على التعبير عم مشاعرىم لفظيًا, ويبدؤون باستخدام جمل قصيرة للتعبير عن عواطفهم بشكل مقبول. .5
 بأنفسهم,وأكثر واقعية عن ذي قبل . صفة عامة:راغبون,ىانئون سعداء و معتزون .6
 يحبون مصادقة الكبار و الصغار .1
 بون مع أطفال من مختلف األعمار أصغر منهم أو اكبريلع .2
 يكونون صداقات حميمة مع أطفال آخرين. .3
 تخف مشكالت اللعب في المجموعات فهم قادرون على إتباع األنظمة أو التفكير بأنظمة جديدة مناسبة. .4

 . يظهرون مهارة أكثر في التنقل من األدوار القيادية إلى األدوار التابعة منها و إليها-
 متعاونون مع الكبار من حولهم أكثر من ذي قبل  .5

 ينتمون بوضوح لمجموعتهم, ويظهرون الوالء لها و لمعلماتهم.-
 قادرون على فهم األدوار المختلفة التي يلعبونها في عائالتهم وتوضيحها و التي تحدد المسؤوليات و  .6
 الواجبات المختلفة فيها  .7
 يبدعون باللعب الخيالي و التقليد. .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 توظيف البيانات في التخطيط لتدريس الوحدة
 دقيقة  33اذكر المفاىيم المهمة وأختصر الموضوع بحيث ال تزيد الحلقة عن  -1
 مراعاة  قدراتهم على التفكير والتفسير -2
إشباع حب االستطالع لديو باألجابو عن جميع تساؤالتو وتحفيزه على التساؤل  -3

 ات النهاية المغلقة بل أجابو تحفز على مزيد من التساؤل.ومحاولة االبتعاد عن اإلجابة ذ
 إثرائهم لغويا بالتحدث معهم -4
يجب أن ال أصده عن الفكاىة والمرح بالعبوس المستمر بل يجب أن اضحك  -5

 وأمرح معهم
 إضافة قصص تنمي الخيال لديهم

 أعودىم على النظام وأذكرىم بالقوانين دائما -1
ب الخارجي باستعمال عضالتهم الكبيرة مثل أمارس معهم ألعاب حرة في الملع -2

 الجري أو القفز



 أثري ركن اإلدراك ب -3
احضر معي كره عند الخروج للملعب الخارجي ويقومون برميها ثم التقاطها بين  -4

 طفل وأخر
 أساعدىم على مسك القلم بطريقو صحيحة -5
أن أكون قدوه حسنو وصالحو لكي يقتدون بي , أحاول تقديم السلوكيات  -1

 ة دائما إمام األطفال وتجنب أي سلوك غير سوي ألنهم لديهم قوة مالحظو والتقليد أحيانا .الجيد
 أذكر لهم قصو عن االعتماد على النفس -2
عندما يطلب مني الذىاب معو ألي مكان ليس فيو خطر أقول لو أنت تستطيع  -3

 الذىاب بمفردك
فس و أقوم أثري بعض األركان بالوسائل التي تساعد على االعتماد على الن -4

بتشجيعهم أكثر ودعمهم بأنهم يستطيعون فعل ذالك والقيام بل الوظائف بأنفسهم واطلب منهم مساعدتي في بعض 
 صنع األشياء

أتقبل مشاعرىم و أوضح لهم الفرق بين الخيال والواقع  وأقوم يتحدث معهم ومحاولة 
 ي فتره من الفترات .إخراج مشاعرىم  وتحفيزىم وتحمسهم من خالل طرح اسألو عليهم في أ

 وتشجيعهم على رؤية أنفسهم أكثر من خالل تقديم األعمال -1
محاولة إشراك األطفال مع بعضهم لبعض وأقوم بتقديم لعبو جماعية أشرك فيها  -2

 جميع األطفال في إلقاء األخير مثال لعبة شجره نملو .
 تساوون لديأضع لكل مجموعو قائد وأبدلو بين الفترات وأوضح لهم أن ىم جميعو م

 أوضح لهم أىمية التعاون وأننا جميعا أخوه -3
تشجيعهم على التعاطف والمحبة بين  بعض من خالل تقديم ادوار في الركن  -4

اإليهامي ومحاولة العيش في الدور وذالك يحسسهم بتعاون والمحبة والتعاطف معا مثال أم وأب وأوالد وإدخال مواقف 
 بينهم

 نمي الخيالاثري األركان باألدوات التي ت -5



 

 

 

 التخطيط ( :2منوذج )
 :وحدة الرملالوحدة الدراسيةحلقة  :المادة

 التوضيح الجانب

عنوووووووووان الوحوووووووودة أو مجموعووووووووة  2.1
 الدروس

-كائنات الرمل-التغيرات التي تطرأ على الرمل-خصائص الرمل-)أنواع الرمل
 النباتات الرملية(

أىوووووداف الوحووووودة أو مجموعوووووة   2.2
 ا الوزارة( :الدروس )كما حددته

 األىداف المعرفية: 1. 2.2
 أن يعدد أنواع الرمل. .1
 أن يقارن بين أنواع الرمل. .2
 أن يذكر اثر الهواء على الرمل. .3
 أن يذكر اثر الماء على الرمل. .4
 أن يصف الجمل. .5
 أن يذكر مظاىر قدرة اهلل عز وجل في خلقو.  .6
 أن يطابق بين األثر وصاحبو.  .7
 يش في الرمال.أن يسمي بعض الكائنات التي تع  .8
 أن يصف بعض الكائنات التي تعيش في الرمال.  .9

 أن يقارن كمية الرمل قبل البلل وبعده. .13
 أن يصف األشياء حسب الشكل.  .11
 أن يطابق األشياء بمثيلو. .12
 أن يطابق كل ملمس بمثيلو.  .13
 أن يسمي األلوان.  .14

أىداف الوحدة أو مجموعة   2.2
 الدروس )كما حددتها الوزارة( :

 ىداف المهارية:األ 2.2.2
 يركض بتحكم في االتجاه والسرعة.-1
 لمقص حسب خطوط معدة بشكل صحيح.يقص با-2
 يلصق الخامات.-3
 يعيد األشياء إلى مكانها.-4



 ينتظر دوره.-5
 يشارك مع اآلخرين في النشاط الجماعي. -6
 يتحدث مع اآلخرين خالل النشاط.-7
 يعيد األشياء إلى مكانها.-8
 فسو بتناول الطعام.يعتمد على ن -9

 ينظف ما استخدمو من أدوات وألعاب.-13
 يرتب ما استخدمو من أدوات وألعاب.-11
 يردد انشدوه مع المجموعة.-12
 يرتب األشياء بتسلسل وفق األلوان.-13
 
 

أىداف الوحدة أو مجموعة   2.2
 الدروس )كما حددتها الوزارة( :

 األىداف الوجدانية: 2.2.3
 وأفكاره يعبر عن أرائو-1
 يقبل اعتذار من يسيئا إليو.-2
 يعتذر عندما يخطى.-3
 يخفف عن طفل أخر ألمو.-4
 يعبر عن مشاعره.-5
 يشكر من يخدمو.-6
 يعبر عن أرائو وأفكاره.-7
 يسأل بحريو وراحة.-8
 يستأذن عند الدخول.-9

عالقة الوحدة بالوحدات   2.3
 األخرى في المحتوى الدراسي

:ذكر الحيوانات وحذة انحٍىاٌ.النبات العيش بدون رملاليمكن وحذة انُببث:
وحذة .االستفادة من نباتات الصحراءوحذة انًسكٍ:.التي تعيش في الصحراء

 عند االنتهاء من الرمل يجب أن نغسل يدينا تجب للجراثيم:صحتً وساليتً
 االستفادة من نباتات الصحراء في الغذاء.وحذة انغزاء:

ضوعات توضيح مدى تتابع مو   2.4
 الوحدة واتساقها

 
أنواع الرمل:أن يعدد الطفل أنواع الرمل أن يقارن الطفل بين أنواع الرمل وملمس 
الرمل.وبعد أن تعرفو على أنواع الرمل قمنا بربطو بخصائص الرمل ظهور األثر في 

الرمل وتطاير حبات الرمل وياخذ شكل اإلناء وترتفع درجة حرارتو من الشمس .وبعد 
األطفال على أنواع الرمل وخصائصو تعرفنا على التغيرات التي تطرى أن تعرفو 



وبعدىا تعرفنا على الكائنات التي تعيش في الرمل وتظهر عليها عليو.
وان تتغذى على النباتات التي تعيش في .خصائص الرمل عن طريق أثرىا

 الصحراء.
 
 
 
 

 
 ة الدزوس(:التخطيط لتدزيس الوحدة الدزاسية أو جمموع2تابع منوذج )

 وحدة الرمل: عنوان الوحدة / مجموعة الدروس

أىداف تدريس 
الوحدة/ 

رلموعة الدروس 
كما حددهتا 

 الوزارة

أدوات  التدريس عناصر احملتوى
 التقومي

 الزمن

 التقنيات   األنشطة المقترحة استراتيجيات التدريس

رمل شاطئ رمل  أنواع الرمل
 زراعو ورمل صحراء

من أنواع مختلفة -1

 الرمل

بطاقات مصوره عن -2

 أماكن تواجد الرمل

أنواع الرمل الذي 
عرضتو في الحلقة 

مع مجهر 
وعدسات مكبره 
للفحص.في ركن 

 االكتشاف

 انذسس الٌحتبج

 

أسئلة 
 مفتوحة

وسيلو 
 ادراكيو.

 

نصف 
 ساعة

 التطاير خصائص الرمل

 األثر

 ياخذ شكل اإلناء 

ترتفع درجة حرارتو 
 من الشمس

 بروجكتر -1
قات بطا -2

 مصوره
اشكال اناء  -3

 مختلفة
-5رمل   -4

مجفف 
 كهربائي

ركن 
االكتشاف:ويطبع 
اثر األدوات على 

 الرمل

اشكال اناء 
مختلفة يضع فيها 

 الرمل.

 بشوجكتش

 

أسئلة 
 مفتوحة

نصف 
 ساعة



التغريات اليت 
تطرى على 

 الرمل

 يتلون-1

 يتحجر-2

لو رائحو عند -3
 اختالطو بالماء

 يثقل-4

 رمل-1

 رمل ملون-2

رمل -3

 متحجر

 ماء-4

رمل ملون 
يستخدمو في ركن 

 الفن

 

انذسس 

 الٌحتبج

اسئلو 
 مفتوحو

نصف 
 ساعة

الكائنات 
اليت تعيش 
 يف الرمل

 حيوانات الصحراء

جمل_ثعلب 
 _ضب_ثعبان

بطاقات 

 مصوره

 

إضافة حيوانات 
الصحراء في ركن 

 المكعبات

اسىئلو  بشوجكتش-
 مفتوحو

وسيلو 
 ادراكيو

نصف 
 ساعة

النباتات 
 رمليةال

 نباتات صحراويو

 خنيل_صبار_حنظل

 رمث

بطاقات 

 مصوره

عينو من نبتة 
الصباريف ركن 
 االكتشاف

اسئلو  اليوجد
 مفتوحو

نصف 
 ساعة

 التخطيط ( :2منوذج )تابع 

 فيما يلي صمم/ حدد أدوات التقويم المناسبة للكشف عن معلومات المتعلمين السابقة.

ي سأقدمها عن طريق استمارة اسأل  األطفال قبل طرحي للمفهوم  قمت بإعداد استمارة لقياس األىداف الت

 اسألو تقدم قبل طرح المفهوم      13عبارة عن 

 لمعرفة مدى استيعابهم ومعرفتهم للمفهوم   ) اختبار قبلي(

 فيما يلي صمم/ حدد أدوات تقويم مناسبة للكشف عن مدى تحقق كل ىدف من أىداف الوحدة/ مجموعة الدروس:



اسألو لألطفال لكشف  13بإعداد نفس استمارة و أقياس األىداف بعد تقديمي للمفهوم عبارة عن أقوم 

وقياس مدى استيعابهم للوحدة أو المفهوم ثم أقوم بجمع العالمات وقياس مدى استيعابهم ثم ارصد درجة 

   االختبار أو االستمارة

 

 

 (: ختطيط الدزس3منوذج )
ََ من ادلهمة األوىل )س ََ األنشطة وتقنيات التعليم والتعلياق التعلم(، حدد اسرتاتيجيات مستفيدَا م مبا يشمل أيضَا

 واىتماماتهم وخلفياتهم المتنوعة:التعليم و أدوات التقومي حبيث تعكس احتياجات الطلبة 
 أىداف الدرس

 يف ضوء أىداف  الوحدة/ رلموعة الدروس 

عناصر الدرس )ادلفاىيم 
 وادلهارات والقيم(

 الزمن أساليب التقومي التدريس

 تقنيات التعليم األنشطة المقترحة أساليب التدريس

 :أنواع الرمل مفهوم-1

 يعدد الطفل أنواع الرمل أن اذلدف:

 ومن أىداف الوزارة أن يعدد الطفل أنواع الرمل

قمت بربطو هبدف الوزارة إين أحضرت أنواع رمل يقوم 
 األطفال بتعددىا.

داف الوزارة أن يقارن بني أنواع ويقارن بينها ومن أى
 الرمل.

أنواع الرمل رمل شاطئ 
 ورمل صحارى ورمل زراعو

قمت بربطو بأىداف الوزراه 
عدد  األطفال أنواع الرمل 
وقامو بااستخدام حاسة 
المس والنظرلتعرف على 

 أنواع الرمل.

أبدا الحلقة بقصه عن طفل اسمه خالد قالت 

وف له ولدته فً ٌوم من األٌام هٌا س

نذهب رحله إلى أماكن متعددة,ذهب خالد 

مع ولدته وعند عودته احضر معه 

قطار.)بعدها أقوم بإخراج قطار ٌوجد 

 بداخله صنادٌق بها أنواع الرمل الثالثة(

 أٌن ممكن أن نشاهد الرمل األبٌض؟

 كٌف تعرف انك فً صحارى؟

ماذا لو لم ٌكن عندنا رمل زراعه 

 ماذا ممكن أن ٌحدث؟

ٌكن هناك رمل أمام  ماذا لو لم

 الشاطئ ماذا ٌمكن أن ٌحدث؟

 ركن : اإلدراك                                         

 اسم النشاط : تطابق 

وسيلو يطابق صورة 
 الرمل مع ملمسو

ركن الفن:بالونات يضع 
 فيها رمل.

ركن المكتبة:صور 
شاطئ وصحراء 

 وزراعو.

التحتاج 
 الحلقة.

البديل بطاقات 
مصوره 
+عينات 
 الرمل.

 اسألة مفتوحة ؟

 سيلو تطابق.و 

 

 احللقة:

نصف 
 ساعة 



 مالون رمل الزراعه؟

 أٌن ممكن أن نشاهد الرمل األحمر؟

 ماشعورك وأنت تجرب الرمل؟

الدرس يناسب الطفلين ذوي االحتياجات 
الخاصة فعند الشرح أقوم بنطق الكلمات بشكل 

صحيح و واضح  من اجل الطفل ذو مشكل 
حة و األدوات أيضا التأتأة  و الصور تكون واض

من اجل الطفل ذو مشكلة كسل العين ووضعت 
األسئلة مناسبة لجميع المستويات استخدمت 

  أسئلة مفتوحة و أسئلة عليا و أسئلة مغلقة

ركن البحث 
واالكتشاف:أنواع 
الرمل الصحراء 

 والشاطئ والزراعة.

النشاط يناسب 
ذوي  الطفلين

االحتياجات الخاصة  
و يناسب جميع 

 األطفال

 مفهوم خصائص الرمل:-2

 .من خصائص الرمل3اذلدف: أن يعدد الطفل 

ىدددف الددوزارة:أن يصددف ايددر األ ددياء علددى الرمل.قمددت 
 بربط اذلدف من خالل 

 عرض مقطع فيديو عن أفعى تزحف وذلا اير على الرمل

 .وقام األطفال بوصف  كل األير األفعى على الرمل

زراه أن يدددداكر ايددددر اذلددددواء علددددى الرمل.وقمددددت ىدددددف الددددو 
بربطو من خالل احضار رلفف كهربائي وقمت بتجربدة 

 التطاير امام األطفال.

 

األثر على الرمل عن طريق 
مقطع فيديو اثر أفعى على 
الرمل.واثر كفرات مجسم 
سيارة على الرمل وقمت 

 بتنفيذه امام األطفال.

وربطتو في ىدف الوزراه أن 
و لي األثر األطفال وصف
 الذي أضعو.

التطاير.أحضرت مجفف  
كهربائي وقمت باساخدامو 

 على الرمل.

وربطتو بهدف الوزراه أن 
األطفال ذكر لي سبب 

قصه عن رجل سرقت جماله ووجدها من 

 ثر.األ

كان هناك رجل عنده بعض الجمال وفً 

ٌوم من األٌام نام الرجل وهو نائم جاء 

وسرقو جماله!!ولكن الرجل  صلصو

استطاع أن ٌجد الجمال؟ تتوقون كٌف 

استطاع أن ٌجدها؟.واري األطفال صورة 

أثار جمل فً الصحارى.هكذا استطاع 

 الرجل أن ٌجد جماله بعد أن تبع أثارها؟

مه خالد وصدٌقه حسام أن هناك طفل اس

كانا ٌلعبا فً الملعب الخارجً وفجاءه بدا 

الرمل فً التطاٌر!تتوقعون مالذي جعل 

الرمل ٌتطاٌر؟اسمع إجابات 

األطفال!وبعدها احضر صحن به رمل 

وأقوم  بتطٌر الرمل بواسطة مجفف 

كهربائً.ماهو شعورك عندما ٌطٌر 

الرمل؟تتوقعون إذا هطل مطر هل 

أضع على الرمل ماء سٌتطاٌر الرمل؟)

وأعٌد التجربة(              سبحان هللا أن 

ركن البحث 
واالكتشاف:مجموعة 
أدوات ويطبع اثر 

 عليها

 ركن المكتبة:

  بطاقات مصوره

النشاط يناسب 
الطفلين ذوي 

لخاصة  االحتياجات ا
و يناسب جميع 

 األطفال

 بروجكتر 

أفعى تحدث 
 اثرعلى رمل

 اسألة مفتوحة 

وسيلو يجرب 
الطفل حدوث 

 األثر بنفسو

 

 

 احللقة:

نصف 
 ساعة



 تطاير الرمل.

ياخذ شكل اإلناء أحضرت 
 اشكال مختلفة من األناء 

ترتفع درجة حرارتو من 
  الشمس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هللا جعل الرمل الٌتطاٌر عند هطول 

المطر!تتوقعون لماذا الرٌاح تحرك 

 الرمل؟

 لماذا ٌحدث اثر على الرمل؟

لو وضعنا على الرمل ماء 

 ماذاممكن أن ٌحدث؟

 ماذا تفعل الرٌاح بالرمل؟

 لو مشٌنا حافٌن القدمٌن وقت الظهر

 على الرمل ماذا ممكن أن ٌحدث؟

لماذا ٌتغٌر شكل الرمل عند وضعه 

 فً األناء؟

ماذا لو لم ٌكن هناك اثر فً الصحارى 

 ماذا ممكن أن ٌحدث؟

الدرس يناسب الطفلين ذوي االحتياجات 
الخاصة فعند الشرح أقوم بنطق الكلمات بشكل 
صحيح و واضح  من اجل الطفل ذو مشكل 

ن واضحة و األدوات أيضا التأتأة  و الصور تكو 
من اجل الطفل ذو مشكلة كسل العين ووضعت 
األسئلة مناسبة لجميع المستويات استخدمت 
 أسئلة مفتوحة و أسئلة عليا و أسئلة مغلقة

 

 

 



 

 

 

 :مفهوم التغريات اليت تطرأ على الرمل-3

من التغريات اليت تطرأ على  3اذلدف:أن يعدد الطفل  
 .الرمل

لى الرمل.ومن من أىداف الوزارة أن ياكر اير ادلاء ع
اير ادلاء على الرمل تتغري رائحتو قمت بشرح ذلك عن 
طريق احضار عينو من الرمل وسكب عليها قليل من 

 ادلاء وجعلت األطفال يستعملون حاسة الشم.

ىدف الوزراه أن يقارن كمية الرمل قبل البلل 
وبعده.قمت بربط ىديف هبدف الوزراه عن طريق 

 جاف وادلقارنة بينها.احضار ميزان ورمل مبلل ورمل 

 

يثقل عند اختالطو بالماء 
قمت بوضع ميزان والمقارنة 

بين حجمها.ربطتو في 
ىدف الوزراه من خالل أن 
 يذكر اثر الماء على الرمل

تلون الرمل أحضرت رمل 
ملون وقمت بعرضو على 
األطفال وأحضرت لوحو 

 مزينو برمل ملون.

تحجر الرمل أحضرت رمل 
متحجر وأخبرتهم سبب 

 تحجره 

تغير رائحتو عند اختالطو 
بالماء.وجعلت األطفال 
يستخدمون حاسة الشم 

ربطتو في ىدف الوزارة من 
خالل أن يذكراثر الماء 

 وتغير رائحتو على الرمل

أبدا الحلقة فً قصه كان هناك طفلٌن 

ذهبا مع ولدٌهم رحله برٌه.وفجاءه بدى 

المطر فً الهطول!توقعون ماذا حدث 

امً انا احكً القصة للرمل!)ٌكون ام

صحن اوصندوق به رمل وأقوم بصب 

 الماء علٌه( ماتاثٌر الماء على الرمل؟

بعدها انتقل إلى تلون الرمل.من منكم قد 

رأى رمل ملون؟أٌن ممكن أن 

نراه!تتوقعون فً البر رمل ملون!هل 

تتوقعون نستطٌع أن نصنع رمل 

ملون!ٌجب أن نشكر هللا على نعمة العقل 

وجعلنا نستطٌع أن نفكر  التً إعطانا

ونصنع رمل ملون!كٌف ممكن نعمل رمل 

ملون ماهً فائدته!ماذا لو لم ٌكن لدٌنا 

رمل ملون ماذا ممكن ان ٌحدث! ماهو 

شعورك وأنت تعمل لوحه برمل 

ملون!)أري األطفال ألوان متعددة من 

 الرمل الملون(ولوحه من رمل ملون

 كٌف نستطٌع تلوٌن الرمل؟

 حجر؟لماذا الرمل ٌت

لو صببنا ماء على الرمل ماذا 

 ٌحدث؟

ماذا لو لم ٌكن لدٌنا ماء ماذا ممكن 

 ان ٌحدث!

 بماذا نستطٌع استخدام الرمل الملون؟

ركن البحث 
واالكتشاف:رمل 
جاف ورمل مبلل 
 وميزان+رمل ملون

 ورمل متحجر 

 ركن الفن:

استخدام الرمل الملون 
 لعمل فني

النشاط يناسب 
لين ذوي الطف

االحتياجات الخاصة  
و يناسب جميع 

 األطفال

المفهوم 
 اليحتاج

 البديل

تجارب أقوم 
بها امام 
 األطفال

 سألو مفتوحةا

 

 

  

 

 

 احللقة:

نصف 
 ساعة



الدرس يناسب الطفلين ذوي االحتياجات 
الخاصة فعند الشرح أقوم بنطق الكلمات بشكل 

صحيح و واضح  من اجل الطفل ذو مشكل 
و األدوات أيضا التأتأة  و الصور تكون واضحة 

من اجل الطفل ذو مشكلة كسل العين ووضعت 
األسئلة مناسبة لجميع المستويات استخدمت 

 أسئلة مفتوحة و أسئلة عليا و أسئلة مغلقة 

 :مفهوم الكائنات يف الرمل-4

 من حيوانات الصحراء. 3اذلدف ان يعدد الطفل  

ىدف الوزراه:ان ياكر أمساء بعض الكائنات اليت تعيش 
 الرمل.قمت بربطها من خالل عرض رلموعة يف

بطاقات مصوره عن حيوانات الصحراء وجعل األطفال 
 ياكرون أمساءىا على األطفال 

ومن أىداف الوزراه:ان يصف بعض الكائنات اليت 
عرض صور  تعيش يف الرمل وقمت بربطها من خالل

 على األطفال وجعل األطفال يقمون بوصفو.

ذكر حيوانات الصحراء 
ر جمل وصفت جسم صو 

الجمل وأىداف الجمل 
وفائدتو وسنام الجمل 
وفائدتو وحوافر الجمل 

وفائدتها وربطتو في ىدف 
الوزاره ان يصف الكائنات 
 التي تعيش في الصحراء

ضب:عرض صورتو وماذا 
 يغطي جسمو وخصائصو

ثعلب:عرض صورتو وذكرت 
 خصائصو.

أفعى:عرض صورتو  
وذكرت خصائصو.وربطتو 

وزراه من في الهدف ال
خالل وصف الكائنات التي 

 تعيش في الرمل

 مقطع فٌدٌو جمال فً الصحراء

 

ماذا لو لم ٌكن عند الجمل هذه 

 اإلقدام ماذا ممكن ان ٌحدث له؟

ماذا لوعاش بطرٌق فً الصحراء 

 ماذا ممكن ان ٌحدث له؟

 على ماذا ٌتغذى الضب؟

.ماذا لو لم ٌشرب الثعلب ماء ماذا 

 ممكن ان ٌحدث له؟

اذا لو لم ٌغطً جسم الثعبان م

 الحراشف ماذا ممكن ان ٌحدث له؟

 بماذا مٌز هللا حٌوانات الصحراء؟

. الدرس يناسب الطفلين ذوي االحتياجات 
الخاصة فعند الشرح أقوم بنطق الكلمات بشكل 

 صحيح و واضح  من اجل الطفل ذو مشكل
التأتأة  و الصور تكون واضحة و األدوات أيضا 

ذو مشكلة كسل العين ووضعت  من اجل الطفل
األسئلة مناسبة لجميع المستويات استخدمت 

 

ركن الفن:بطاقات 
مصوره+دمى مصنوعة 

 من خشب 

 ركن التخطيط

مطابقة حيوان 
 الصحراء مع ظلو.

 

 

النشاط يناسب 
الطفلين ذوي 

االحتياجات الخاصة  
و يناسب جميع 

 األطفال

لبروجكتر ا
الجمال لعرض 

 في الصحراء

 اسألة مفتوحة

 ورقة عمل  

 

 

 

 احللقة:

نصف 
 ساعة



 أسئلة مفتوحة و أسئلة عليا و أسئلة مغلقة 

 مفهوم النباتات الرملية:

 من النباتات الرملية 3اذلدف:ان يعدد الطفل 

ىدف الوزارة:ان يعدد اخلصائص الطبيعيو لنباتات 
 الرملية.

وقمت بربط ذلك من خالل عرض نبتو الصبار اليت 
وقمت  رح خصائصها مثل أوراقها تعيش يف الصحراء.

  مسكيو وأ واك.

 

الصبار: كلو وخصائصو 
مثل االحتفاظ بادلاء ومساكة 
أوراقو وتغطية بالشوك.ربطتو 
يف ىدف الوزارة من خالل 
 يعدد الطفل خصائص الرمل

النخيل:تكلمت عن 
خصائها.وفوائدىا االستفادة 
 من التمر وسعفها وجاعها.

احلنظل:تكلمت عن 
 ف  كلوخصائصو وص

الرمث:تكلمت عن 
خصائصو وصف  كلو 

رطبتو يف ىدف الوزراه من 
خالل يعدد الطفل اخلصائص 

  الطبيعية للنباتات الرملية

فً البداٌة أقوم باأظهار صبار أٌن ممكن 

أن نشاهد هذا النبات!من منكم شاهد 

مثله؟)الٌوم حلقتنا عن النباتات الرملٌة(من 

جد ٌوصف لً شكله؟ تتوقعون لماذا ٌو

علٌه شوك؟سبحان هللا ٌوجد الشوك علٌه 

لٌحمٌه من حرارة الشمس!تتوقعون فقط 

ٌحمٌه من أشعة الشمس! هل تتوقعون فً 

الصحراء شخص ٌقوم بسقً النباتات!ماذا 

لو لم احد ٌسقً الصبار فً الصحراء ماذا 

ممكن أن ٌحدث له؟سبحان هللا الصبار 

ٌتحمل درجة حرارة الشمس وٌستطٌع أن 

لماء فً داخله!وله قدره على تحمل ٌجمع ا

العطش.ماذا ٌغطً الصبار ؟)آري 

األطفال الطبقة الشمعٌة الموجودة على 

الصبار تدور بٌنهم(تتوقعون لماذا موجودة 

هذه الطبقة!تتوقعون نستطٌع أن نجد 

 الصبار فً القطب؟

ماذا لو لم ٌكن على الصبار شوك 

 ماذا ممكن أن ٌحدث له؟

صبار ماذا ممكن ماذا لو لم نسقً ال

 أن ٌحدث لها؟

 كٌف نستفٌد من النخٌل؟

 كٌف تنمو النباتات الصحراوٌة؟

ماذا لو لم ٌكن هناك نباتات رملٌه 

 ماذا ممكن أن ٌحدث؟

ماذا لو لم نسقً الورد ماذا ممكن 

 أن ٌحدث له؟

الدرس يناسب الطفلني ذوي االحتياجات اخلاصة 

 

 ركن ادلكتبة:

بطاقات 
مصوره 
للنبتات 
 الرملية.

 

 

النشاط يناسب الطفلني 
ذوي االحتياجات 

اخلاصة  و يناسب مجيع 
 األطفال

ادلفهوم 
 الحيتاج

 البديل

بطاقات 
مصوره 
وأدوات 
 ملموسة

  اسألة مفتوحة 

 احللقة:

نصف 
 ساعة



و فعند الشرح أقوم بنطق الكلمات بشكل صحيح 
واضح  من اجل الطفل ذو مشكل التأتأة  و الصور 
تكون واضحة و األدوات أيضا من اجل الطفل ذو 
مشكلة كسل العني ووضعت األسئلة مناسبة جلميع 
ادلستويات استخدمت أسئلة مفتوحة و أسئلة عليا و 

 أسئلة مغلقة

إذا كووان ممكنووا وثق الوودرس علووى شووريط فيووديو وسوولم نسووخة منووو للمشوورف الجووامعي. إذا كووان ذلووك ممكنوواً , بلوو  المشوورف  
 ة الدرس وتقييمو.الجامعي قبل وقت كافي لمشاىد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التفكس يف تنفير الدزس ( :3منوذج )

 التوضيوووووووووووووووووووووح العنصوووووووور

 .ن فيها الدرس فعاالً االنواحي التي ك
من خالل االسئلو المناسبة التي تشبع فضول األطفال من خالل األدوات والوسائل 

 ومقاطع الفيديو. المناسبة والقصص في بداية الحلقة

 إجراءات تحسين الدرس.
في مفهوم  التغيرات التي تطرى على الرمل لوقمت بتلوين الرمل امام األطفال كان 

 ممكن ان يعطي نتائج أكثر.

مووا تووم تنفيووذه موون الخطووة / ىوول حققووت 
 أىداف الدرس؟

 .  نعم و الحمد اهلل

أساليب التقويم المتبعة للتأكد من مودى 
 تحقق األىداف.

وأدوات فً ركن اختبار استمارة قبلً وبعدي األسئلة المفتوحة ,

 التخطٌط واإلدراك.

 إجراءات تحسين مستوى التالميذ.
ألجابو عن جميع تساؤالتو وتحفيزه على التساؤل الع لديو باإشباع حب االستط 

ومحاولة االبتعاد عن اإلجابة ذات النهاية المغلقة بل أجابو تحفز على مزيد من 
 .ساؤالت إثرائهم لغويا بالتحدث معهمالت



 

 

 

 

 )تحذٌذ تهًٍزٌٍ يٍ روي االحتٍبجبث انخبصت فً انصف(

 

                                           انتهًٍز .ف..: ).ح.(

 انتهًٍز ..و.: )..ق.(

 

 انتهًٍز انثبًَ انتهًٍز األول انبٍبٌ

يبشساث 

 االختٍبس.
 وباث بالغت )تأتاة(صع بصريه )كسل بالعين ( إعاقت

أبشص 

انخصبئص انًعشفٍت واالجتًبعٍت 

 وانجسًٍت وانصحٍت.   وانُفسٍت

–الخصااااااااما االجاجاعيااااااات اجاجاع  

 ماعاون 

لديه معلوماث -الخصاما الجعرفيت ذكاء

 كثيرة 

 الخصاما الجسجيت ياجاع بصحت جيدة

 الخصاما االجاجاعيت منعزلت عن األطفال تلعب لوحدها  

 سيت  خجولت الخصاما النف

الخصاما الجسجيت ال تساطيع السايطرة جيادا علاي عها ت ا 

 الصغرى

 الخصاما الجعرفيت  اقل من الطبيع   

تىظٍف 

انًعهىيبث انتً تى جًعهب عٍ 

 انتهًٍزٌٍ فً انتخطٍط.

أكبررررش انصررررىس ببرررركم يُبسرررر  نٍسررررتطٍ  أٌ 

 ادعه ٌتحسس بعض األدواث  –ٌالحظهب 

بطئرب  وددخربل بعرض انىتفربث فرً كاليرً  تعذٌم سشعت انكالو وجعهه أكثش

أثُبء انحذٌث يعهب ألَه تذ ٌجعههب بطشٌقت غٍش يببشرشة تقهرم يرٍ سرشعت 

 .كاليهب يًب ٌؤدي دنى صٌبدة انطالتت عُذهب

 .ال أتبطعهب وأال تكًم انكالو ٍَببت عُهب بقصذ يسبعذتهب

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 تقويــم( :4منوذج )

 تذو يبٌهً:بعذ االَتهبء يٍ تذسٌسك انىحذة 

ثالثت ًَبرج يتُىعت يٍ أعًبل انًتعهًٍٍ تبًم انًستىٌبث انثالثت: عبل،  -1

 يتىسط، ضعٍف.

 

  متوسط  عالي

 ضعيف
نتائج تحليل إجابات المتعلمين ألداتين أحدىما قاست ىدف معرفي وأخرى قاست ىدف  -2

 مهاري.

 قاس ىدف مهاري



 
 والبعدي ين في االختبارين القبليمقارنة بين أداء المتعلم -3

 


