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هض إىل بناء جيل خمرتع ين( أفق)نتطلع يف برانمج : الرؤية
. ابألمة العربية واإلسالمية

فل إىل تنمية اهلوية اإلسالمية لدى الط( أفق)نعمل يف برانمج : الرسالة
ية وذلك من خالل التعريف ابلعلماء املسلمني وإجنازاهتم عن طريق تنم

علم اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية لدى الطفل وحثهم على الت
.والبحث واإلبداع

دود جاء سبب تسمية الربانمج بذلك ألن تفكري الطفل ال حملاذا أفق؟ 
متثل له، فهو يتعدى اآلفاق، كما أن إجنازات العلماء يف خمتلف اجملاالت

أفًقا واسًعا وهبذا الربانمج أنخذ الطفل لذلك األفق ليتعرف على هذه 
. اإلسهامات

أتعاون مع أصحايب و / 2. أحرتم معلميت و أصدقائي/ 1:  القوانني
.  معلميت

أستأذن قبل اخلروج / 3



.أن يتعرف الطفل على إسهامات العلماء املسلمني يف شىت اجملاالت-:اهلدف الرئيسي

.بناء األطفال بناء مشويل ومتكامل وفق منهج معد وخمطط/ 1
.تنمية مهارات البحث واالكتشاف والتجريب لدى الطفل يف شىت جماالت العلوم/ 2
تربية الروح اجلماعّية لدى األطفال، وتنمية قدراهتم ومواهبهم، ومساعدهتم على التكّيف/ 3

 .االجتماعّي، واملسامهة اإلجيابّية البّناءة

:ويةقيم الربانمج الرتب

:األهداف الفرعية

العمليات الحسابية )أن  يذكر الطفل ماذا يدرس علم الرياضيات / 1

(. مثل الجمع والطرح، األرقام

الكواكب، . )أن يسمي الطفل األجرام الموجودة في الفضاء/ 2

(.النجوم، المذنبات

أن  يربط الطفل بين متانة أعمال العالم سنان و بقاءها إلى اآلن / 3

. وهي من عصور قديمة
. أن يشارك الطفل تجاربه مع اآلخرين/ 4

أن يطبق الطفل حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بزراعة نبته في/ 5

. منزله

.أن يناقش الطفل وسائل االهتمام بصحة العظام/6

.أن يعدد الطفل استخدامات النظارات/ 7

.أن يجرب الطفل طريقة تشغيل اآلالت بواسطة البطارية والمغناطيس/ 8

.أن يلون الطفل تلوينًا حًرا باستخدام خامات متعددة/ 9

.أن يشرح الطفل طريقة تكون البلورات/ 10



علم يدرس  وهو عامل من علماء علم اجلغرافيا وهذا الاالدريسييف هذا الكوكب سنتعرف على العامل 
صنع من ويعد العامل االدريسي أول...( اجلبار السهول األودية)األرض وشكلها  و املظاهر سطح األرض 

ا وجباهلا من الفضة و رسم عليه قارّات األرض وحبارها وأهنارها ومدهنا وطرقهجمسم للكرة األرضية
. وسهوهلا، وحتديد املسافات بينها على اخلريطة

كما قال الرسول وألن العديد من العلماء قاموا بدراسة األرض والتعرف عليها وجب علينا احملافظة عليها
طرٌي أو إنساٌن أو هبيمٌة إالَّ ما من مسلٍم يغرُس غرساً أو يَ ْزرَُع َزْرعاً فيأكُل منه" صلى هللا عليه وسلم

ء حمتاج مال من عظم هذا األمر جعله هللا كالصدقة و الصدقة هي عندما نقوم إبعطا. "كان له به صدقة
ها يف منازهلم  وهلا أجر عظيم جدا تقوم املعلمة بتوزيع شتالت صغرية على األطفال ليزرعو . أو طعام

.  الصالة و السالمعليهويطبقوا حديث الرسول  

كوكب الأرض



.  بذرة:اسم النشاط
.  أن يزرع الطفل البذور مع املعلمة:اهلدف من النشاط 

. بذور الرشاد، قطن، اصيص ، قشور بيض، تربة، ألوان ، فرش:أدوات النشاط
:  وصف النشاط

تار القطن خيتار عندما خب( ابلقطن أو ابلقشور البيض)يقوم الطفل ابختبار نوع من أنواع الزراعة
يقوم بتلوين القشر مث اصيص مث يقوم بتلوينه مت وضع الرتبة و البذور وسيقة ابملاء، قشور البيض

. الزراعة بداخلة 
. و يتم مالحظة النبتة إىل هناية الربانمج 

نشاط كوكب الأرض



صور النشاط



( ألطباءأمري ا)العامل ابن سينا ويلقب ب  سنتعرف يف هذا الكوكب على 
سور العظام وكان من أوائل من اهتموا ابلطب وقد قّدم شرًحا تفصيليًّا عن ك

.وكيفّية جتبريها وهي الطّرق املّتبعة اليوم
؟(كوكب ترايق)ما معىن 

د منها يف هو الدواء املركب أو املخلوط، فعندما خنلط مادتني أو أكثر ونستفي
(.ترايق)الشفاء من األمراض يسمى ذلك 

كوكب ترياق



.نشاط مجاعي لتصميم هيكل عظمي جلسم اإلنسان:اسم النشاط
.أن يصمم الطفل هيكل عظمي بواسطة روالت الكرتون: اهلدف من النشاط

فال إبلصاق ترسم املعلمة خمطط للهيكل العظمي مسبًقا، ويقوم األط: وصف النشاط 
عد ذلك تقدم روالت الكرتون على املخطط املرسوم ليتكون جهاز اهليكل العظمي، مث ب

.املفهوم
: أفكار النشاط

ما فائدة العظام جلسم اإلنسان؟-
(.ظامالتعرف على مسميات الع) كم عدد العظام املوجودة يف جسم اإلنسان؟ -
كيف حنافظ على صحة العظام؟-
ما هي التقنية املستخدمة يف الكشف عن العظام؟ -

نشاط كوكب ترايق 



صور نشاط كوكب ترايق 



  :visual human body تطبيق -
: نبذة عن التطبيق

. حيتوي على جمموعة من أجهزة جسم اإلنسان ومنها اجلهاز العظمي
:و يتمكن الطفل عند النقر على اجلهاز العظمي أن 

. يركب أحجية ابلعظام ليكّون اهليكل كاماًل -
. يتعرف على مسميات العظام-
اولة يلعب لعبة ترميم الكسور وهي عبارة عن جمموعة من العظام املنكسرة ويقوم الطفل مبح-

( مهارة التنفيذ وسرعة البديهة)اثنية 59جتبريها خالل 
خرى فيتضح إمكانية رؤية كيف تتحرك العظام، فعند حتريك أحد األجزاء تتحرك األجزاء األ-

. للطفل العالقة التكاملية بني مجيع أجزاء اجلسم

نشاط كوكب ترايق 



صور نشاط كوكب ترايق 
https://t.co/AleYLJkDRG?amp=1

https://t.co/AleYLJkDRG?amp=1


.لعبة منظمة:اسم النشاط
أن يقفز الطفل على: اهلدف من النشاط

.األشكال املوجودة حسب االجتاه املعطى
ض تثبت املعلمة على األر : وصف النشاط 

مكن أشكال تشري إىل اجتاهات معينة، ومن امل
أن تكون صور أقدام أو أسهم، وتطلب من 

.حيحاألطفال القفز عليها يف االجتاه الص
:أهداف أخرى للعبة

ار، أمام، ميني، يس) تعليم الطفل االجتاهات -
(.خلف

.فلتقوية سرعة البديهة واإلدراك عند الط-
ضهم اللعب اجلماعي وحتفيز األطفال بع-

.البعص

نشاط كوكب ترايق 



طريقة :س يدر فعلم العمارة وهو من أشهر املعماريني  املعماري سنان سنتعرف يف هذا الكوكب على 
كانت أعمالة قوية و تصميم و وختطيط وبناء املباين قام املعماري سنان ببناء وتصميم الكثري من املساجد و 

. كبرية و مجيلة 
 اال اهنا التزال تعرض املعلمة بعًضا من صور املساجد اليت صممها سنان وكيف أهنا بنيت يف زمن قدمي

.  موجودة وذلك الهنا متينة الصنع

: كوكب عمارة



قرية أفق :اسم النشاط 
. أن يصنع الطفل قرية مبساعدة ابقي األطفال:اهلدف من النشاط

قصات، ملونة، م. كراتني كبرية احلجم ، ألوان، فرش، الصق ملون، أو راق: األدوات
. مساطر، قبعات محاية الرأس، معطف البناء

: وصف النشاط
بح معماريني بعد أن تشرح املعلمة لألطفال علم العمارة ختربهم أننا اليوم سوف نص

ونزينها ليصبح ونقوم ببناء قرية أفق وسنقوم بصنعها من الكراتني حيث سنشكلها
.  سةلدينا قرية فيها منازل و خمبز و حمل خضراوات و مكتبة و بيوت و مدر 

ون املعلمة قد وتقوم املعلمة جبعل األطفال خيتارون البناء الذي يريدون صنعه تك
اء تكون هذه جهزت بعض املباين مسبقا وذلك ليقوم األطفال بتزينها عند االنته

.  القرية يف امللعب ويقوم األطفال ابللعب فيها يف فرتة امللعب

: نشاط كوكب عمارة



:  األسئلة
ماذا ميكننا أن خنتار اسم آخر للقرية؟ -
ماذا ميكننا أن نضيف من بناية؟ -
كيف قمت بتزيني هذه البناية؟ -

نشاط كوكب عمارة 



نتعرف على وهم كثريوا الرتحال و السفر كما س: معىن الرحالةيف هذا الكوكب سنتعرف على
 ، مصر، اهلند ، الصني) الذي سافر وزار العديد من املدن حول العامل مثل ابن بطوطةالرحالة 
ام وكان يسافر ابستخد. أول من سافر حول العاملوالعديد من املدن و هو ...( واملغرب

(.احليواانت مثل اخليول و االبل ، وكان يستخدم السفن الشراعية لعبور البحار)

كوكب رحالة



حول العامل :اسم النشاط
.أن يتحدث الطفل عن البلد الذي زاره: اهلدف من النشاط

ن دولة ما ارسال رسالة ألسرة الطفل عن النشاط  والطلب منهم أن يقومو جبعل الطفل برتدي زي لديه ع:أدوات النشاط
اكالت ، أزايء، معامل )تقوم املعلمة بتجهيز مسبق  ملعلومات عن املدن اليت اختارها الطفل ووسائل مثل / واحضار معلومات عنه 

(.  مشهورة
علمة من كل طفل أن وتطلب املاسرتاتيجية املعلم الصغري بعد ان تتحدث املعلمة عن الرحالة تستخدم املعلمة :وصف النشاط 

 هذا املكان؟ زرهتا يف.من يرتدي مثل هذا اللباس؟ ماهي حتيتهم؟ ما هي األماكن اليت: يقف وتطرح عليه بعض األسئلة 
site in 3Dموقع بعد ذلك تقوم املعلمة بعرض اهم املعامل يف املدينة أو الدولة على األطفال ابستخدام الواقع املعزز

:  األسئلة
ما هي أكثر مدينة تريد السفر هلا؟  -
ملاذا تريد السفر هذه املدينة؟ -
مع من تريد أن تسافر هذه املدينة؟ -
ماذا ستزور يف هذه املدينة؟ -

نشاط كوكب رحالة 



رايت وكل ما يتعلق الذي اهتم بعلم البص( ابن اهليثم)سنتعرف على العامل مقلةيف كوكب 
(.النظارات–العدسات ) هبا 
م طريقة العامل ابن اهليثم هو أول من شرح طريقة عمل عني اإلنسان عندما قام برس-

:  النظر كما يلي

.عني اإلنسان؟ (مقلة)ما معىن -

كوكب مقلة



(ما هذه النظارة اي أرنوب؟)قصة : اسم النش  اط

.أن يربط الطفل بني كل نظارة ووظيفتها/ 1: اهلدف من النشاط
2Dقصة : املواد واألدوات الالزمة للنشاط

نشاط كوكب مقلة 



حياصاتخولة.د: قصة
علي الزيين: رسومات

____________________

:حمتوى القصة
.ما هذه النظارة اي أرنوب؟ أعرف أن األرنب ذو نظٍر اثقبٍ -
.هذه نظارة غوص. هذه ليست نظارة قراءة-
.لكن حنن بعيدون عن البحر اي أرنوب-
.إهنا نظارة دراجة انرية، تقي عيين من الغبار. هذا صحيح لقد تذكرت-
.لكن أنت ال متلك دراجة انرية اي أرنوب-
.إهنا نظارة أماٍن تقي عيين من الشرار املتطاير. هذا صحيح، كيف نسيت ذلك-
.  لكن، أنت ال تتقن أعمال احلدادة اي أرنوب-
. إهنا نظارة مشسية تقي عيين من الشمس. هذا صحيح يبدو أنين ارتبكت-
.لكن حنن اآلن يف وقت املساء اي أرنوب-
.  ، بصراحة اقرتب وقت النوم وأردت أن أقرأ قصةأووووه-
على خجلت من أن أعرتف أبن نظري ضعيف ، وأن هذه نظارة قراءة، أان اآلن ذاهب ألقرأ قصة، تصبح-

.  خرياي أيب



مقرتحات لتقدمي القصة

:مقرتحات أخرى لتقدمي القصة
.مسرح الظل/ 1
.مسرح الدمى/ 2
.  وسيلة على شكل تلفاز/ 3



ما أنواع النظارات اليت ذكرها أرنوب؟/ 1
ملاذا نرتدي النظارة يف النهار؟/ 2

من ماذا كان يعاين أرنوب؟ / 3
كيف حنمي نظران حىت ال نصاب بضعف النظر؟ / 4

أسئلة ما بعد القصة



يك بالست-روالت كرتون–أوراق ملونة ) يتم توفري خامات بيئية متنوعة 
اق قصاصات أور -مبطنة بقطنأسيام-ملونة لرؤية األشياء بشكل خمتلف 

(.للتزيني

نشاط ما بعد القصة 



درس هذا العلم األرقام وهو عامل مسلم  برع يف علم الرايضيات ي( اخلوارزمي)سنتعرف يف هذا الكوكب على العامل 
وقد كان األرقامأخرتعاال أنه قدميا مل يكن هناك أرقام لكن اخلوارزمي . و املسائل احلسابية مثل اجلمع و الطرح 

. وتسمى األرقام اهلندية123لكن مل نعد نستخدم هذه األرقام و استبدلناها ب 123شكلها هذا 

الكوكب الرقمي



نشاط الكوكب الرقمي

(كم جنمة يف السماء؟)قصة : اسم النش  اط

.أن يعدد الطفل األرقام املوجودة يف القصة/ 1: اهلدف من النشاط
بارة عن وسيلة القصة املضيئة وهي ع: املواد واألدوات الالزمة للنشاط

.   black lightقصة مرسومة أبلوان التحديد، مصباح إبضاءة ال)
ن  اليوم سوف املعلمة األطفال يف حلقة مث ختربهم اجتمع  :وصف النشاط

صة مضيئة نقوم بقراءة قصة لكن سنقوم إبغالق اإلضاءة ألنه قصتنا هي ق
ل القصة لدية مشكلة وقبل أن تقرأ القصة تنبه األطفال ان عليهم الرتكيز فبط

عند االنتهاء بعد ذلك تقوم املعلمة بقراءة القصة  و . وجيب علينا معرفتها
.  تسأهلم أسئلة للتحقق من اهلدف 



نشاط الكوكب الرقمي

:  األسئلة
ما هي مشكلة نور؟ -
ماهي األعداد املوجودة يف القصة؟ -
ماذا سيحدث لو نسينا األرقام؟ -
ما الذي أعجبكم ابلقصة؟  -

:نشاط بعد القصة
ة والشيء توزع املعلمة أوراق وحمددات وتطلب من كل طفل أن يكتب عدد ذكر ابلقص

املصباح بعد ذلك تغلق األضواء و جتعل كل طفل جيرب( . بيضات3)الذي يدل عليه 
.  وكيف يضيء رقمه



نشاط الكوكب الرقمي

:مقرتحات أخرى لتقدمي القصة
لكرتونية عىل هجاز إلعرض-١ .عرضها بطريقة إ 

.عرض إلقصة ابس تخدإم إملريةل-٢

.  عرض إلقصة ابس تخدإم دىم إليد-٣



.يني واملخرتعنيوهو عامل مسلم عريب يعترب من أعظم املهندسني وامليكانيك( اجلزري)سنتعرف على العامل ( ميكانيكا)يف كوكب 
مامته طائر، وعند وهو أول من اخرتع الروبورت وهو عبارة عن غالم منصب ميسك يف يده إبريق ماء، وىف اليد األخرى منشفة، وعلى ع

الوضوء يقدم له املنشفة، مثموعد الصالة يصفر الطائر، مث يتقدم اخلادم حنو سيده، ليصب املاء يف اإلبريق مبقدار معني، وبعد االنتهاء من
.يعود إىل مكانه

نقوم معناها احلركة والطاقة والقوة، فعندماميكانيكا؟ ما معىن 
.  انيكيةبتحريك اآلالت وتشغليها فنحن نقوم بعمليات ميك

كوكب ميكانيكا



.أن حيرك الطفل الدمى بواسطة البطارية: اهلدف
رابئي عند توصيل السلك النحاسي ابلبطارية واملغناطيس ينتج عن ذلك تيار كه: عمل النشاط

قوم بتحريك فيقوم بتحريكه، والتيار الكهرابئي هو الذي يشغل لنا التلفاز واألجهزة وابلتايل سي
.الدمى واخليول

ماهي األلعاب األخرى اليت نستطيع صنعها من البطارية / 2كيف حتركت اخليول؟ / 1:األسئلة
واملغناطيس؟

جتربة الدمى واخليول الراقصة



م األجسام ويدرس هذا العلعامل فلكوهو ( البتاين)سنتعرف يف هذا الكوكب عن العامل 
:  املوجودة يف الفضاء مثل 

أجسام تدور حول الشمس : الكواكب
أجسام كروية ضخمة و المعة : النجوم

ما يقرتب أجسام ليس هلا شكل حمدد تتكون من الصخور واجلليد و الغازات  عند: املذنبات
.  من الشمس يصبح لديه ذيل مشتعل

. هي املكان الذي جيمع الكواكب و النجوم و املذنبات: اجملرة
. ة حسية توضيحية و وسيلفيديواتويتم شرح هذه األجسام عن طريق الواقع املعزز و 

كوكب الفلك



نرد الفلك :اسم النشاط
.  ي ميثلهاأن ميثل الطفل احلركة املناسبة  عند ظهور الشكل احملدد الذ:اهلدف من النشاط

د فضاء ، حيتوي على صور مشس ، كوكب مذنب، رائ( األول. )مكعبني من الفلني:األدوات
. بطيء، سريع، عادي:عبارة عن سرعات ( الثاين. )فضائي ،صاروخ 

نشاط كوكب الفلك 

:  وصف النشاط
ما هي السرعة و األخر خيربان تطلب املعلمة من األطفال أن يقفوا و يشكلوا حلقة  مث تبدأ بشرح اللعبة وهي كالتايل هناك مكعبني األول عبارة عن حركات

: مث تبدأ بتوضيح الصورة واحلركات املرتبطة هبا . اليت نقم هبا هلذه احلركة 
.  يدور األطفال حول نفسهم كما يدورون حول املعلمة اليت متثل الشمس: كوكب.  يدور الطفل حول نفسه كالشمس: سمش

.  طري يف الفضاءيستلقي الطفل على بطنه ويرفع قدميه ويديه وكأنه ي: رائد فضاء. يقف األطفال على رجل واحدة ويفردون أيديهم : مذنب
. ينزل الطفل اىل األرض مث يقفز: صاروخ. يقوم كل طفل بعمل أي حركة يريدها:فضائي

قوم برمي األطفال احلركة حىت تبعد ذلك تبدأ املعلمة برمي املكعبني معا وخترب األطفال ابلصورة املوجودة و السرعة املطلوبة لتنفيذ احلركة ويكرر
.  املكعبني مرة أخرى



:  قوانني اللعب
. أنفذ احلركة املوجودة على املكعب-
. افسح جمال ليتمكن صديقي من اللعب براحة -
.  اكرر عمل احلركة حىت تقوم املعلمة برمي املكعبني مرة أخرى-

:  األسئلة
ماذا ميككنا أن نضيف ملعكب الصور؟ 

ما هو شعورك وأنت تلعب مع أصحابك؟ 
ما هي األجرام املوجودة يف الفلك؟ 

نشاط كوكب الفلك 



(:  زمردة)كوكب 
.خلف البريوين/ يستقبلنا يف هذا الكوكب العامل 

ملاس الذي ألف الكتب عن اجملوهرات واألحجار الكرمية ، واهتم بصناعة الذهب واأل
.يطةوسنتعرف كيف نصنع اجملوهرات بطريقة ممتعة وبس. والياقوت واملرجان

.هو حجر أخضر ُيصنع منه االكسسوارات واحلليما معىن زمرد؟ 

كوكب زمردة



.أن يصنع الطفل احللي بواسطة جتربة التبلور: اهلدف
:  اخلطوات

.يسخن املاء إبشراف املعلمة/ 1
.  مالعق شب10/ 2
.إضافة ملون طعام/ 3
.خيط وكرتون لتتكون البلورات عليه/ 4
.ترتك ملدة ساعتني مث بعد ذلك تعلق يف سلسلة أو خيط/ 5

:األسئلة
ما سبب تكون البلورات؟ / 2ماذا حنتاج لصناعة جوهرة؟ / 1

جتربة صناعة احلُلي



صور التجربة



.  يف هذا الكوكب يتم توفري أنشطة مجاعية ابأللوان( كوكب املرح)
.أن جيرب الطفل التلوين ابستخدامات خامات متعددة: اهلدف من النشاط

: وحيقق هذا النشاط أهداف أخرى منها
:تقوية حواس الطفل/ 1

.من خالل غمس يدي الطفل يف األلوان فيساعد ذلك على تقوية حواسه من ملس وبصر
.إطالق خيال الطفل للتعبري عن مشاعره/ 2
.تنمية احلس اإلبداعي لدى الطفل من خالل رؤية تناسق األلوان وتناغمها/ 3
.تنمية العمل اجلماعي والتعاون بني األطفال/ 4

كوكب المرح



طفل التلوين بواسطة أكياس الفقاعات ، فيقوم ال
.يةبلبسها والتلوين برجله، ليشكل لوحة فن



(التلوين بواسطة الشفاط)
وان لتتكون يقوم الطفل بوضع األلوان مث النفخ عليها فتنتشر األل

.اللوحة الفنية
يفيد ذلك يف تقوية عضالت الفك ومساعدة الطفل على -

.وضوح خمارج احلروف



علمة على التغليف على بالستيك تغليف األطعمة، تثبته امل
أركان الطاولة، ويشرتك فيه جمموعة من األطفال لريمسوا 

بشكل حر أو يشرتكون يف رسم فكرة معينة وعندما تنشف
.األلوان يصبح ابإلمكان تثبيته على احلائط



(نشاط لغوي)كوكب أبجد 

.في كوكب أبجد سيتعرف األطفال على الحروف

وتطلب من األطفال التركيز في الحرف األكثر ( المزارع ماجد)فتخبرهم المعلمة أنها ستقرأ عليهم قصة 

(:يجب على المعلمة التشديد على حرف الميم عند قراءة القصة) تكرار 

ُمزاِرعِ َماجٍد َمْرٌج فيِه َشَجُر في ميداِن ال. في يوٍم ُمْشِمٍس َمرَّ محمٌد في ميداِن ُمَزارعٍ َمْحبُوٍب اْسُمهُ َماِجٌد 

غُ في َمْرجِ الميداِن َمَشى محمٌد في ميداِن الُمزاِرعِ َماجٌد فََرأَى ِحَماراً َمْجروحاً يَتَ . َموٍز وِمشِمٍش  ماَل . َمرَّ

 ُغيُوٍم َرَماِديٍَّة في السَّماِء فَأََخَذ َهَطَل َمَطٌر ِمنْ ، وفَْجأَةً . محمٌد على الِحماِر فََرأَى ِمْسماراً في إْحَدى قَوائِِمِه 

ماجٌد محمَد على ُمساَعَدتِِه َشَكرَ . محمٌد الِحماَر إلى ُمْستَْشفَى الميداِن حيُث نََزَع الِمْسماَر من قائمِة الحماِر 

.وأَْهداهُ َمْوزاً 

ثم تسأل األطفال ما هو الحرف الذي تكرر في القصة؟ -

عل وتج( مع السكون)-مْ -بشكل كبير على األطفال وصوته هو ( م)ثم تعرض المعلمة حرف الـ-

.األطفال ينطقونه

.هثم تمرر المعلمة حرف الميم عليهم بواسطة ورق السنفرة من اليمين واليسار ليتحسسو-

.أمام األطفال على السبورة( م)ثم تكتب المعلمة حرف -

.  وتطلب منهم كتابته على الهواء أو على السجاد بأصابعهم-
(الخ...مصباح-مسمار-مشمش–موز ) تحضر المعلمة أشياء محسوسة بحرف الميم -

(.امليم) أن يسمي الطفل حرف : اهلدف



كوكب أبجد



تطلب العلمة من األطفال أن يذكروا كلمات بحرف الميم، وتكتبها على السبورة مع -كوكب أبجد

.تمييز حرف الميم

-وسط الكلمة-أول الكلمة)ثم تعرض عليهم بطاقات فيها حرف الميم بأشكاله الثالثة -

.مع تمييز حرف الميم بلون مختلف ووضع صورة الكلمة( آخر الكلمة

( تستخدم كنشاط تغذية)ثم بطاقات أخرى لنفس الكلمات بدون الصورة -

تنطق المعلمة مع ( مْ )بعد ما يتعرف األطفال على صوت حرف الميم الساكن -

(.   مُ -مِ -مَ ) األطفال الحرف بالحركات 



كوكب أبجد
ألطفال يف ركن االدراك وتقدم ل.. تشرح املعلمة طريقة نشاط تركيب احلرف الناقص يف الكلمة حبسب موقع حرف امليم املناسب
.ويقوم الطفل ابحملاولة والتجريب ومالحظة موقع احلرف يف الكلمة للوصول اىل احلل الصحيح

(  مـ)ويبحث الطفل عن شكل حرف امليم يف بداية الكلمة ( ــطر ...) تكون هبذا الشكل ( مـطر) كلمة -:مثال 
.ف املوجودوالوسيلة األخرى هي أن يبحث عن الكلمة حبسب احلر –( طر مــ) ويضعه يف املكان املناسب ليكمل الكلمة 

.أشكال حرف امليم يف الكلمةأن يفرق الطفل بني / اهلدف

الكل من الجزءجزء من الكل 



كوكب أبجد

في كوكب أبجد سيتعرف الطفل على حرف القاف

تشدد وأثناء سرد القصة(. قصة قاسم قائد القطار) ثم تقص المعلمة ( صوت القطار)وذلك من خالل عرض مثير 

.  على حرف القاف أثناء القراءة

ضلي، هل أستطيع الركوب معكم؟ فقال نعم تف: وفي طريقه قابل القطة فقالت القطةتوتقاد قاسم قطارا توت 

ى القطار هل أستطيع الركوب معكم؟ فقال نعم تفضل، ثم مش: ثم جاء القرد مسرعاً فقالتوتومشى القطار توت 

الحديقة فجاء القنفذ وقال اريد ان اركب معكم فقالوا له تفضل معنا ومشى القطار فذهب بهم الى رحلة جمليه حول

.فكانت الحيوانات الثالثة مستمعين بالرحلة وشكروا القائد قاسم على هذه الرحلة

.  تسأل المعلمة األطفال عن الحرف المتكرر في القصة-

.  ثم تطلب من األطفال أن يذكروا الحيوانات الموجودة في القصة-

(.كلها تبدأ بحرف القاف)تطلب منهم أن يالحظوا هذه الكلمات وما الشيء المتشابهة بينها؟ -

.  تخبر المعلمة األطفال أننا سنتعرف على حرف القاف وتظهر لهم صورته-

.  تطلب المعلمة من األطفال أن يذكروا لها كلمات تبدأ بحرف القاف-

.  لكلمةوبطاقات شكل ا...( قبعة، قشطة ،قلم، قهوة) تخرج المعلمة مجموعة من األشياء التي تبدأ بحرف القاف -

الحيوان و بأي حرف يبدأ؟ماهذاوتسألهم ( قرش،قطة)تستخدم المعلمة الواقع المعزز وتعرض -

.  ليتحسسوهوتمرره على األطفال ( الجوخ)تعرض المعلمة حرف بشكل محسوس -

.  تقوم بكتابة حرف القاف على السبورة-

.  تطلب من األطفال أن يكتبوا حرف القاف على األرض وعلى الهواء-

طة، قلم ، قنفذ، ق) أن يذكر الطفل كلمات تبذأ بحرف القاف : الهدف المعرفي
...(. قرش،

.أن يكتب الطفل حرف القاف : الهدف المهاري 
.  أن يصغي الطفل للمعلمة أثناء الشرح: الهدف الوجداني 



كوكب أبجد



كوكب أبجد

(. انشودة حرف القاف)اسم النشاط 
. أن يردد الطفل األنشودة مع املعلمة: اهلدف

.  بطاقات صور و حرف القاف ابحلركات: األدوات
. نشودة لألطفالاألابنشادبعد االنتهاء من تقدمي احلرف لألطفال تقوم املعلمة : وصف النشاط 

.للغة العربية نشدوا ونغين احال األحلان ..... يف كل مكان فالنقرأداندانداندان 
قو قوقوقوالقاف مع الضمة .          .....    قاقاقاقاالقاف مع الفتح 

اقاقاقالقاف مع الساكن اق .....   قيقيقيالقاف مع الكسرة قي 
قنفذ قوقو املضمةالقاف .....   قلم             قاقاالقاف املفتوحة 

عقرب اقالقاف الساكنة اق .....   قطة          قيالقاف املكسورة قي 
.  للغة العربية نشدوا ونغين احال األحلان.....  يف كل مكان  فالنقرأداندانداندان 



منخفضمتوسط عالي العبــــــارة

.أرى أن فكرة البرنامج قيمة وذات هدف للطفل

.أهداف البرنامج واضحة وشاملة لجوانب نمو الطفل

.  احتوى البرنامج على قيم تربوية للطفل

.فالاألنشطة المقدمة في البرنامج مالئمة لخصائص نمو األط

األنشطة المقدمة مراعية للفروقات الفردية بين األطفال

راعت المعلمة دقة الحقائق المتضمنة

تم مراعاة عنصر اإلثارة والتشويق في األنشطة المقدمة

أنشطة البرنامج ذات فكرة إبداعية ومبتكرة

يجمع البرنامج ما بين المحتوى الترفيهي والتعليمي

.................................................................امج؟ ما هي المقترحات التي تودين إضافتها لتحسين البرن

استمارة األسرة لتقييم البرنامج



استمارة التأمل
هل حرصن المعلمات على تقديم المفهوم وربطه بخبرات الطفل؟/ 1

التجارب نشاط كوكب رحالة، نشاط الزراعة باإلضافة إلى عمل: نعم ، تم ربط المفاهيم المقدمة بخبرات الطفل، مثال-

.من األدوات الموجودة في بيئة الطفل

هل تراعي المعلمات خصائص األطفال وفروقهم الفردية عند إعداد النشاط؟ / 2

.نعم، فقد تفاوتت األنشطة في المستويات فبعضها متوسط وبعضها متقدم كالتجارب العلمية وتفسيرها

هل تم تقييم البرنامج ذاتيًا؟ / 3

.نعم ، بعد االنتهاء من التصميم تم عقد جلسة مناقشة مرئية وتم مراجعة البرنامج سويًا وتقييمه-

هل حرصن المعلمات على استخدام وسائل التكنولوجيا في البرنامج؟ / 4

.باداآلينعم، تم استخدام الواقع المعزز، وتطبيقات 

هل تساءلن المعلمات عن أكثر طرق التدريس فعالية لضمان تعلم ومشاركة أوسع لألطفال؟/ 5

.نعم ، فالطفل يتعلم أكثر عن طريق التجارب والخبرة الحسية فأغلب أنشطة البرنامج كانت حسية-

هل فكرت كثيرا قبل تحضير المفاهيم ؟ / 6

نعم و ذلك لتبسيط المعلومات للطفل 

هل تم تصميم أنشطة توظف ما تم تناوله في البرنامج؟ / 7
.  نعم، فقد كانت األنشطة مالئمة إلسهامات العالم الذي م تناوله

هل واجهن المعلمات صعوبة في تنفيذ البرنامج؟ / 8
.  ال وذلك بسبب التخطيط الجيد و وضوح الهدف الذي أردنا تحقيقه من البرنامج



...شكرا حلسن استماعكم 


