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جلنة تعديل دليل املعلمة وتأليف كراس الطفل للمستوى األول والثاين يف مرحلة رياض األطفال 
تأليف

حقوق التأليف و الطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج 
 إدارة تطوير املناهج    

وزارة الرتبية

أ. وداد حممد املجيمي ) رئيسًا (      
املـــا أ. أمينـــة ياســـن بـــو كنـــان  صالـــح  شـــيخة  أ. 
جوهـــر  ســـليامن  نبيلـــة  أ. ســـمية حممـــود شـــهابأ. 
الـــدورسي  أ. عايشـــة عبـــداهلل الصالـــح   وداد ســـعد  أ. 
مـــرزوق  عبـــداهلل  مهـــا  أ. ناديـــة مبـــارك املطوطحأ. 
أ. فاطمـــة محـــزة الرصاف أ. أنـــوار حممـــود الكنـــدري 

أ. دالل فرج العازمي 
الطبعة األوىل

1440 - 1441 هـ  
٢01٩ - ٢0٢0م



2017 - 2018م الطبعة األوىل: 
2018 - 2019م  
2019 - 2020م  

أودع بمكتبة الوزارة حتت رقم )1٩( بتاريخ ٩ / 5 / ٢017

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كامًل

طبع يف: األلفن للطباعة
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الصفحة املوضوعات م
6 املقدمة 1
7 إرشادات وتعليامت ٢
8 مفاتيح العمل بالكراسة 3
٩ التهيئة 4

٢0 خربة روضتي 5
41 خربة من أنا 6
57 خربة أرسيت و أقاريب و جرياين 7
78 خربة صحتي وسامتي 8
٩6 خربة املاء واهلواء ٩

113 خربة احليوانات و النباتات 10

املحتوى
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الـمقدمـــة
رياض  ومفاهيم  االنجليزية  اللغة   – الرياضيات   – العربية  اللغة  مفاهيم  من  بام حتتويه  األطفال  رياض  الطفل يف مرحلة  تعد كراسة 
األطفال  إحدى الوسائل التعليمية املهمة ملا هلا من تأثري فاعل يف تعزيز ودعم ما اكتسبه الطفل من معلومات ومفاهيم ، كام يساهم تعامله 
الفردي املبارش مع كل تطبيق ببناء مهارات الطفل املختلفة وتنمية العضات الدقيقة للتحكم يف مسك القلم بالشكل الصحيح متهيدًا 

للكتابة يف املراحل الاحقة .
كام تعد كراسة الطفل أحد أدوات تقويم الطفل التي تساعد يف حتديد مستوى األداء يف جوانب النمو املختلفة لذا فقد أخذت كراسة 
التطبيقات لطفل الروضة شكًا مميزًا يواكب التقدم التقني احلديث يف الوسائل والوسائط املتعددة وبناء عليه تم إصدار كراسة الطفل عىل 
شكل تطبيقات ورقية للتدريب العميل ، أما الشكل اآلخر فقد تم إصداره يف صورة نسخة الكرتونية عىل أقراص مدجمة لتعن املعلمة عىل 

توظيف التطبيقات لألنشطة التعليمية بطريقة صور متحركة هلا أصوات وتأثريات متنوعة تساهم يف جعل التعليم ممتعًا ومشوقًا.
كام تم األخذ بعن االعتبار  عند إعداد كراسة التطبيقات لطفل الروضة أن يكون واضحًا ودقيقًا من خال مفاتيح العمل ومتنوعًا ما 
بن األنشطة التعليمية واأللعاب الذهنية وقائاًم عليه مبدأ التكامل الذي يعتمد عىل نظام التعليم يف مرحلة رياض األطفال يف دولة الكويت.

                                                                                                                                                                           املؤلفون
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إرشادات وتعليامت
عزيزيت املعلمة

حتى يكون استخدام كراسة التطبيقات فعااًل ، احريص عىل اتباع التايل :

تدوين اسم 
الطفل عىل

 كراسته اخلاصة

حتديد التطبيق
الذي يناسب

ي نشاُطِك الّتْعليمُّ
جتهيز صفحة

التطبيق مسبقًا 
استثامرًا للوقت

رشح املطلوب 
وتوضيحة

للطفل

احلرص عىل
اجللسة الصحية
املرحية للطفل

ماحظة 
ومتابعة الطفل
و إرشاده عند

احلاجة

االهتامم 
باستكامل مجيع

تطبيقات الكراسة

باإلمكان
استخدام الكراسة

يف فرتات اليوم
الدرايس



مفاتيح العمل بالكراسة

ارسم
لون

ألصق
ركب

رس بالقلم ـ أكتب
حوط

استكشف

رتب
حدد
صل

عرب ـ حتدث
شكل

عدد

طابق
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10
ألصق صورتك الشخصية



11
ألصق شموعا بعدد سنوات عمرك

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



12

شكل باستخدام إحدى هذه األدوات



13
عرب بالرسم احلر



14 لون البالونات كام بالصوره



15 عرب عن االنفعال الذي تشعر به



16
استكشف أين جتد هذه األدوات



17
استكشف أين جتد هذه األدوات



18 عرب عن أركان الفصل



19 حتدث عن قوانن الفصل





21 ابحث عن األشياء املوجودة يف الصورة



22
عرب عام تراه يف الصور



23
رتب األعامل التي تقوم هبا قبل الذهاب إىل الروضة

2 1

34

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



24
صل الصور املناسبة للركن



25
ألصق حمتويات ركن املنزل

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



26
طابق الصور بظلها

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



27 صل كل صورة بام يناسبها



28
رس عىل النقط من البداية إىل النهاية



29
رس عىل النقط من البداية إىل النهاية



30
عرب عن صور احلصيلة اللغوية



31

ألوانأمحر أطفال

صل الصورة بالكلمة املناسبة



32
لون الكلمة و احلرف
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1
1

 رس بالقلم



34
ألصق العنارص التي لوهنا أمحر داخل الصندوق 

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



35
لون الكلمة و احلرف



36 شكل العدد باستخدام اخلامات الفنية
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38
حوط صورة املابس املناسبة لك



39
صل املابس املتشاهبة

39
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رتب مراحل النمو
استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



41
ألصق ألعاب البنات و األوالد

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



42
عرب بالرسم عن االنفعال الذي تشعر به



43
صل كل صورة  باحلاسة املناسبة هلا



44 عرب عن صور احلصيلة اللغوية



45
صل الصورة بالكلمة املناسبة

أسنانأذنأنف



46
لون الكلمة و احلرف



47
حدد املجموعة األكثر



48
رس  بالقلم



49
شكل الكلمة واحلرف باستخدام اخلامات الفنية



50
لون العدد





52
ألصق ثم عرب عن أفراد أرستك

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



53

ألصق أدوار األم

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



54
ركب أجزاء الصورة يف اإلطار

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



55
طابق الصور بظلها

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



56
صل األطفال لبيت اجلريان



57 57حوط األشياء التي تشبه شكل الكرة حوط األشياء التي تشبه شكل الكرة



58 عرب عن صور احلصيلة اللغوية



59

أرسةأصدقاءأب

صل الصورة بالكلمة املناسبة



60
لون الكلمة و احلرف



61

3
3

رس بالقلم



62
رتب العنارص من األقرص إىل األطول

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



63
ألصق العنرص املناسب لتكون جمموعتن متكافئتن

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



64

1 دينار

حدد فئة النقود املناسبة لقيمة اللعبة



65 لون الكلمة و احلرف



66 شكل العدد باستخدام اخلامات الفنية
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68 لون الدوائر بألوان اإلطار الذي يعرب عن مفهوم الصحة



69
حوط بعض أنواع الغذاء النبايت باللون األمحر والغذاء احليواين باللون األزرق



70
ألصق الصور بالطبق مكونًا وجبة صحية

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



71
حدد الغذاء الصحي لإلنسان 



72 صل أدوات النظافة الشخصية للطفل
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رتب أحداث القصة وعرب عنها

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



74
ركب اجلزء الناقص من الصورة

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



75
حتدث عن صور احلصيلة اللغوية



76 صل الكلامت املتشاهبة

مرآة مابس ملعب

ملعب مرآةمابس



77
لون الكلمة و احلرف
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4
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رس بالقلم



79
عد ثم أكتب رمز العدد



80
لون االسطوانة



81
لون الكلمة واحلرف



82
شكل العدد باستخدام اخلامات الفنية
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84
ألصق صور الكائنات احلية

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



85
حوط مصادر املاء



86
صل وسائل نقل املاء بمكان التخزين املناسب



87
حدد الصورة املعربة عن استخدامات املاء



88
حوط استخدامات اهلواء



89 أكمل بالرسم لتكون حديقة مجيلة



90 حتدث عن صور احلصيلة اللغوية



91
صل الصورة بالكلمة املناسبة هلا

مظلة غيمة مطر



92
لون الكلمة و احلرف
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رس بالقلم
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5 دينار

حدد فئة النقود املناسبة لقيمة اللعبة



95

طابق الشكل بظله

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



96
لون الكلمة واحلرف



97
شكل العدد باستخدام اخلامات الفنية
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99 لون احليوانات األليفة



100
حدد احليوانات املفرتسة



101
ألصق الغطاء املناسب لكل حيوان

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



102
صل كل حيوان بآثار قدمه



103
صل كل حيوان بفوائده



104
لون أنواع النباتات



105
حوط عىل فوائد النباتات



106
رتب مراحل نمو النبات



107
ألصق أدوات املزارع

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



108
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رتب احليوانات من الرسيع إىل البطيء

استخدم امللصقات املوجودة يف آخر الكراسة 



109
حتدث عن صور احلصيلة اللغوية



110

محامة نمر موز

صل الصورة بالكلمة املناسبة



111
لون الكلمة و احلرف



112

6
6

رس بالقلم



113
عد و أكتب رمز العدد املناسب لكل حيوان



114
لون الكلمة و احلرف



115 شكل العدد باستخدام اخلامات الفنية


