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املقدمة:
لَّم  ُتَعدُّ مرحلة ريا�ض الأطفال من اأهم المراحل التعليمية واأخ�صبها، وتمثل مكانة تربوية مهمة في ال�صُّ
ُتْبَنى عليه جميع المراحل التعليمية، وهي الج�صر الذي يعبر عليه  التعليمي؛ فهي الأ�صا�ض القوي الذي 
الطفل من عالمه المحدود في بيته اإلى جو المدر�صة البتدائية بما فيها من مو�صوعات درا�صية وبرامج 

وعالقات اجتماعية.
بقية  عن  اأهمية  تقل  ول  كيانها،  لها  م�صتقلة  وتعليمية/تعلُّمية  تربوية  مرحلة  الأطفال  ريا�ض  ومرحلة 
يهم تنمية  المراحل التعليمية الأخرى، ولها اأهداف تربوية �صاملة، وتلبِّي حاجات الأطفال المختلفة وتنمِّ

قة. �صاملة ومتكاملة عقلية واجتماعية ولغوية وج�صمية وخلقية بطرق تربوية م�صوِّ
الم�صتمر؛  التطوير  كبيرة من حيث  عناية  الأطفال  ريا�ض  والتعليم مرحلة  التربية  وزارة  اأولْت  فقد  لذا 
لمواكبة التطورات العالمية وثورة المعلومات، وما طراأ على المجتمع الم�صري من اأحداث وتغيرات، ومن 

ثم و�صعت معايير وموؤ�صرات ل�صمان تحقيق الجودة ال�صاملة في مرحلة ريا�ض الأطفال.
فاإنه ي�صعدنا اأن نقدم لأبنائنا وبناتنا اأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال التطبيقات التربوية - الجزء الثاني، 
والتي تهدف اإلى اإك�صاب الطفل المفاهيم الريا�صية والعلمية، وغر�ض القيم والمفاهيم الإيجابية وتوظيفها 

في مهارات حياتية.
وقد ا�صتمل الكتاب على مجالين:

اأولهما: الريا�صيات، وقد ركز على فهم الخوا�ض الأ�صا�صية للمفاهيم العددية وتوظيفها، وا�صتخدام الطرق 
المفاهيم  وكذلك  القيا�ض،  لمفاهيم  الأ�صا�صية  الخوا�ض  وفهم  الح�صابية،  العمليات  اإجراء  عند  الأ�صا�صية 
البيانات  ومعالجة  الجبرية  العالقات  لمفاهيم  الأ�صا�صية  بالخوا�ض  اهتم  كما  وتوظيفها،  الهند�صية 

وتوظيفها.
ثانيهما: العلوم، وقد ركز على تنمية معرفة الطفل بالفيزياء الكونية، وتطبيق قوانين القوة في مواقف 
عملية، واهتم بتنمية معرفة الطفل بالكائنات الحية وتعامله معها، وبالبيئة وعلوم الأر�ض، كما اهتم بتنمية 

معرفة الطفل بتطبيقات الت�صميم التكنولوجي.
ويعك�ض المحتوى طبيعة المرحلة العمرية الم�صتهدفة ومتطلبات النمو والميول لهذه ال�صن، فهو يعتمد 

على مدخل الن�صاط كمدخل مهم من مداخل تعليم الطفل وتنمية مهاراته. 
ا�صتر�صادية تترجم  ُتَعدُّ منهًجا، ولكنها نماذج لتطبيقات  التربوية ل  اأن هذه التطبيقات  اإلى  التنبيه  ونودُّ 
موؤ�صرات محتوى المنهج؛ لت�صاعد المعلمة في تنمية مهارات الأطفال وتقييم اأدائهم، وعلى المعلمة البتكار 

اأو العمل على غرارها.
                                                                                                                واهلل ولي التوفيق

                                                                                                             الموؤلفون





.........../......../........  التاريخ:

5
م.م.م/ يعّد وحدات حتى العدد )10( ويتابع حتى العدد )20(.

ن الرقم 10 عّد ولوِّ

1
234

56

789

10



.........../......../........  التاريخ:

6

ار�صم بما ينا�صب العدد المطلوب

11
12

13
م.م.م/ يعّد وحدات حتى العدد )10( ويتابع حتى العدد )20(.



.........../......../........  التاريخ:

7

ْل  عّد و�صِ

16

14

17

15

م.م.م/ يعّد وحدات حتى العدد )10( ويتابع حتى العدد )20(.



.........../......../........  التاريخ:

8

ن مربعات من كل عمود ح�صب الرقم الذي تحته لوِّ

م.م.م/ يعّد وحدات حتى العدد )10( ويتابع حتى العدد )20(.

181420171916



.........../......../........  التاريخ:

9

�صع دائرة حول كل من الخام�ض وال�صابع

ن الثاني باللون الأحمر، وال�صاد�ض باللون الأزرق لوِّ

م.م.م/ يتعرف على مو�صع العنا�صر في متتابعة عددية، مثل )الأول - الثاني - ...(.



.........../......../........  التاريخ:

10

ن العربة الأولى باللون الأ�صفر ، والعربة الأخيرة باللون الأزرق لوِّ

ن الطفل الثاني باللون الأحمر، والرابع باللون الأ�صفر لوِّ

م.م.م/ يتعرف على مو�صع العنا�صر في متتابعة عددية، مثل )الأول - الثاني - ...(.



.........../......../........  التاريخ:

11

ن المجموعة الأكبر عدًدا لوِّ

م.م.م/ يقارن المجموعات ويرتبها حتى العدد 10 على الأقل م�صتخدًما اللغة الريا�صية المنا�صبة، مثل )ليوجد، اأكثر، اأقل...(.



.........../......../........  التاريخ:

12

ن المجموعة الأ�صغر عدًدا لوِّ

م.م.م/ يقارن المجموعات ويرتبها حتى العدد 10 على الأقل م�صتخدًما اللغة الريا�صية المنا�صبة، مثل )ليوجد، اأكثر، اأقل...(.



.........../......../........  التاريخ:

13

ل المجموعات المت�صاوية العدد �صِ

م.م.م/ يقارن المجموعات ويرتبها حتى العدد 10 على الأقل م�صتخدًما اللغة الريا�صية المنا�صبة، مثل )ليوجد، اأكثر، اأقل...(.



.........../......../........  التاريخ:

14

ن المربع المنا�صب لحظ ثم لوِّ

م.م.م/ يقارن المجموعات ويرتبها حتى العدد 10 على الأقل م�صتخدًما اللغة الريا�صية المنا�صبة، مثل )ليوجد، اأكثر، اأقل...(.

ليوجد يوجد



.........../......../........  التاريخ:

15

اكتب الرقم المنا�صب لت�صاعد ال�صفدع للو�صول اإلى الياب�صة

ف الأعداد في حل م�صكالت ب�صيطة. م.م.م/ يوظِّ

2

5

8



.........../......../........  التاريخ:

16

اختر المجموعات الم�صاوية لعدد الطفال ولونها

م.م.م/ يقارن المجموعات ويرتبها حتى العدد 10 على الأقل م�صتخدًما اللغة الريا�صية المنا�صبة، مثل )ليوجد، اأكثر، اأقل...(.



.........../......../........  التاريخ:

17

عّد الوحدات واكتب العدد

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.

+

+

+

=

=

=

=

=

=

+

+

+



.........../......../........  التاريخ:

18

اجمع وار�صم 

+

+

+

=

=

=

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

19

اجمع

= +

= +

= +

= +

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

20

اجمع

=

=

+

+

+

+

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

21

ْل �صِ

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.

+

+

+

5=

3=

4=



.........../......../........  التاريخ:

22

ْل �صِ

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.

+

+

+

8=

6=

7=



.........../......../........  التاريخ:

23

اطرح وار�صم

=

=

=

=

=

=

-

-

-

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

24

اطرح وار�صم  

=

=

=

=

=

=

-

-

-

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

25

اطرح

-

-

=

=

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.



.........../......../........  التاريخ:

26

ْل �صِ

م.م.م/ ي�صتخدم الأ�صياء والر�صومات لنمذجة عمليات الجمع والطرح.

4=

3=

5=



.........../......../........  التاريخ:

27

ن المجموعة الم�صاوية لعدد الأطفال لوِّ

+

+

ف اأ�صاليب التفكير وحل الم�صكالت في اإجراء عمليات ح�صابية ب�صيطة. م.م.م/ يوظِّ



.........../......../........  التاريخ:

28

ن المجموعة الم�صاوية لعدد البقر لوِّ

ف اأ�صاليب التفكير وحل الم�صكالت في اإجراء عمليات ح�صابية ب�صيطة. م.م.م/ يوظِّ



.........../......../........  التاريخ:

29

اجمع

= 1+2

= 2+3= 2+2

ف اأ�صاليب التفكير وحل الم�صكالت في اإجراء عمليات ح�صابية ب�صيطة. م.م.م/ يوظِّ



.........../......../........  التاريخ:

30

اطرح

= 1-9

= 4-7= 2-5

ف اأ�صاليب التفكير وحل الم�صكالت في اإجراء عمليات ح�صابية ب�صيطة. م.م.م/ يوظِّ



.........../......../........  التاريخ:

31

ار�صم العمالت المطلوبة لل�صراء

م.م.م/ يتو�صل اإلى بدائل لحل م�صكالت ب�صيطة.

ملحوظة: تترك الفر�صة لالأطفال لختيار طريقة الحل.

1 جنيه 

2 جنيه 



.........../......../........  التاريخ:

32

ن الأطول لوِّ

ن الأق�صر لوِّ

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لبع�ض الم�صطلحات )طويل - اأطول...(.



.........../......../........  التاريخ:

33

ق�ّض ال�صور وال�صقها بعد ترتيبها من الأطول اإلى الأق�صر

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لبع�ض الم�صطلحات )طويل - اأطول...(.



.........../......../........  التاريخ:

34

ن الأطول باللون الأحمر ، والأق�صر باللون الأخ�صر لوِّ

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لبع�ض الم�صطلحات )ثقيل - اأخف/ طويل - اأطول...(.



.........../......../........  التاريخ:

35

اختر القراءة ال�صحيحة لكل �صاعة

2469126

79869

م.م.م/ يحدد الوقت بال�صاعات ويرتب الأحداث زمنيًّا، مثل )الآن، اأم�ض، غدا...(.

12



.........../......../........  التاريخ:

36

ار�صم العقرب ال�صغير بما ينا�صب قراءة ال�صاعة

2:00

7:00

5:00

9:00

م.م.م/ يحدد الوقت بال�صاعات ويرتب الأحداث زمنيًّا، مثل )الآن، اأم�ض، غدا...(.



.........../......../........  التاريخ:

37

رتِّب الأحداث وفًقا للوقت 

م.م.م/ يحدد الوقت بال�صاعات ويرتب الأحداث زمنيًّا.



.........../......../........  التاريخ:

38

�صع دائرة حول الأثقل وزًنا

م.م.م/ يقارن خوا�ض الأج�صام با�صتخدام لغة الريا�صيات، مثل )الطول، الحجم...(.



.........../......../........  التاريخ:

39

ن الأخّف وزًنا لوِّ

م.م.م/ يقارن خوا�ض الأج�صام با�صتخدام لغة الريا�صيات، مثل )الطول، الحجم...(.



.........../......../........  التاريخ:

40

ن الأكبر حجما بلون، والأقل بلون اآخر لوِّ

م.م.م/ يقارن خوا�ض الأج�صام با�صتخدام لغة الريا�صيات، مثل )الطول، الحجم...(.



.........../......../........  التاريخ:

41

ِق�ْض الحبل با�صتخدام الأ�صتيكة الخا�صة بك مرًة،
وبالمكعب مرة اأخرى، ثم اكتب عدد وحدات القيا�ض 

م.م.م/ يقي�ض الأطوال باأدوات غير مقننة )القدم-ال�صبر.......( .



.........../......../........  التاريخ:

42

�صع دائرة حول الختالفات بين ال�صورتين

م.م.م/ يميز بين الأ�صكال المختلفة والمت�صابهة.



.........../......../........  التاريخ:

43

عّد الأقالم والكرات واكتبها تحت كل مجموعة، ثم ظلِّل 
خانات بعدد وحدات كل مجموعة

م.م.م/ ير�صم البيانات با�صتخدام ال�صور والأعداد والأ�صكال.



.........../......../........  التاريخ:

44

ن خانات في الر�صم البياني بعدد كل �صكل هند�صي لوِّ

م.م.م/ ير�صم البيانات با�صتخدام ال�صور والأعداد والأ�صكال.

5
4
3
2

1



.........../......../........  التاريخ:

45

ن ح�صب النمط لوِّ

م.م.م/ يكرر نمًطا ذا خا�صية ب�صيطة، مثل )2-1/2-1...(.



.........../......../........  التاريخ:

46

اأكمل ح�صب النمط

م.م.م/ يكرر نمًطا ذا خا�صية ب�صيطة، مثل )2-1/2-1...(.



.........../......../........  التاريخ:

47

ن المجموعة الأقل عدًدا لوِّ

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لم�صطلحات مثل )اأكثر - اأقل - ُم�صاوي(.



.........../......../........  التاريخ:

48

�صع دائرة حول المجموعة الأكثر عدًدا

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لم�صطلحات مثل )اأكثر - اأقل - ُم�صاوي(.



.........../......../........  التاريخ:

49

ن الرقم الأكبر لوِّ

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لم�صطلحات مثل )اأكثر - اأقل - ُم�صاوي(.



.........../......../........  التاريخ:

50

اكتب الرقم الأ�صغر داخل الدائرة

9

2

10

4

6

5
م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لم�صطلحات مثل )اأكثر - اأقل - ُم�صاوي(.



.........../......../........  التاريخ:

51

ن المجموعات المت�صاوية العدد لوِّ

م.م.م/ ُيْثِبت فهمه لم�صطلحات مثل )اأكثر - اأقل - ُم�صاوي(.





52

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يطبق مفهوم القوة في مواقف عملية.

ل الكلمة بال�سور المنا�سبة لها )�سحب ودفع( �سِ

�سحب

دفع



53

.........../......../........  التاريخ:

ن الأجهزة التي تعمل بالكهرباء لوِّ

م.م.م/ يتعرف بع�ض التطبيقات ومظاهر القوة الكهربائية.



54

.........../......../........  التاريخ:

�سع عالمة )      ( اأ�سفل الأ�سياء التي تعمل بالكهرباء

م.م.م/ يتعرف بع�ض التطبيقات ومظاهر القوة الكهربائية.



55

.........../......../........  التاريخ:

ل الأ�سياء الُمْنِفذة لل�سوء بالم�سباح الكهربائي �سِ

م.م.م/ يميز بين الأ�سياء الُمْنِفذة لل�سوء وغير الُمْنِفذة له.



56

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يدرك الختالف بين حجم الظل وحجم �ساحب الظل

ل الكرة بظلها ال�سحيح �سِ



57

.........../......../........  التاريخ:

ل الج�سم بظله ال�سحيح �سِ

م.م.م/ يدرك الختالف بين حجم الظل وحجم �ساحب الظل



58

.........../......../........  التاريخ:

ق�ّض ال�سور الموجودة في الأ�سفل ثم ال�سقها ح�سب المجموعة المنا�سبة

م.م.م/ ي�سنف الأ�سياء الى كائنات حية واأ�سياء غير حية.

اأ�سياء غري حية كائنات حية 



59

.........../......../........  التاريخ:

رتِّب ال�سور ح�سب مراحل النمو

م.م.م/ يتعرف مظاهر التغير في الحياة.



60

.........../......../........  التاريخ:

رتِّب ال�سور ح�سب مراحل النمو

م.م.م/ يتعرف مظاهر التغير في الحياة.



61

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يتعرف وظائف الأع�ساء في الكائنات الحية.

ن الجزء الم�سئول عن امت�سا�ض الماء لوِّ



62

.........../......../........  التاريخ:

�سع عالمة )      ( اأ�سفل الع�سوالم�سئول عن التنف�ض في الن�سان 

م.م.م/ يتعرف وظائف الأع�ساء في الكائنات الحية.



63

.........../......../........  التاريخ:

�سل الكائن الحي بالغذاء المنا�سب له

م.م.م/ يربط بين احتياجات الكائن الحي وبيئته.



64

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يتعرف النماذج المعبرة عن الكائنات الحية.

�سل الع�ساء باأماكن وجودها في نموذج ج�سم الن�سان التالي



65

.........../......../........  التاريخ:

اكتب رقم ال�سورة التي تعبر عن البيئة في الجدول

م.م.م/ يقدم اأمثلة لنباتات وحيوانات تعك�ض البيئات المختلفة.

1

5

بيئة �سحراويةبيئة �ساحليةبيئة زراعية

2

6

9

3

7

4

8



66

.........../......../........  التاريخ:

ل الكائن ببيئته التي يعي�ض فيها  �سِ

م.م.م/ يقدم اأمثلة لنباتات وحيوانات تعك�ض البيئات المختلفة.



67

.........../......../........  التاريخ:

�سع دائرة حول الكائنات التي تعي�ض في ال�سحراء 

م.م.م/ يقدم اأمثلة لنباتات وحيوانات تعك�ض البيئات المختلفة.



68

.........../......../........  التاريخ:

�سع دائرة حول الكائنات التي تعي�ض في الماء 

م.م.م/ يالحظ تكيُّف الكائنات الحية مع البيئة.



69

.........../......../........  التاريخ:

ن ما تحتاجه لت�ستطيع التكيف مع  اأمامك كائنات حية متنوعة، لوِّ
بيئتها

م.م.م/ يالحظ تكيُّف الكائنات الحية مع البيئة.



70

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يعرف اأنواع البيئات وخ�سائ�سها )الزراعية - ال�سحراوية - الجبلية -ال�ساحلية(.

ن المربع الموجود اأ�سفل الكائن الذي ينتمى  اإلى البيئة  لوِّ
المو�سحة في ال�سورة المقابلة



71

.........../......../........  التاريخ:

ن البيئة ال�سحراوية باللون الأ�سفر، والزراعية باللون  لوِّ
الأخ�سر، والجبلية باللون البني

م.م.م/ يعرف اأنواع البيئات وخ�سائ�سها )الزراعية - ال�سحراوية - الجبلية -ال�ساحلية(.



72

.........../......../........  التاريخ:

ن الجزيرة باللون الأخ�سر، والُبَحْيرة باللون الأزرق لوِّ

م.م.م/ ي�سف المظاهر الطبيعية في البيئة المحيطة به.



73

.........../......../........  التاريخ:

لون الدائرة ا�سفل كل �سورة تعبر عن ملوثات البيئة

م.م.م/ يتعرف العوامل الملوثة للبيئة.



74

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يبدي راأيه في �سلوكيات مرتبطة بالبيئة.

�سع عالمة )      ( على ال�سلوك ال�سحيح



75

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يتعرف نموذج لآلة اأو جهاز، وي�سفه.

�سع عالمة )      ( على الجهاز الذي يتكون من فاأرة، لوحة مفاتيح، 
�سا�سة، وحدة ت�سغيل



76

.........../......../........  التاريخ:

ن اأ�سرع اآلة رتِّب الآلت من الأبطاأ اإلى الأ�سرع، ثم لوِّ

م.م.م/ يتعرف نموذج لآلة اأو جهاز، وي�سفه.



77

.........../......../........  التاريخ:

رتِّب المراحل التالية والتي تعبر عن كيفية ت�سغيل الكمبيوتر

م.م.م/ يتعرف كيفية ت�سغيل الآلة.



78

.........../......../........  التاريخ:

ب نقل الحركة با�ستخدام الَبَكرات والترو�ض. م.م.م/ يجرِّ

�سع دائرة حول الآلت التي تعمل بالترو�ض 



79

.........../......../........  التاريخ:

ب نقل الحركة با�ستخدام الَبَكرات والترو�ض. م.م.م/ يجرِّ

ار�سم الجزء الناق�ض من الآلت المو�سحة في ال�سورة



80

.........../......../........  التاريخ:

م.م.م/ يتعرف الطرق الآمنة للتعامل مع الآلت والمحافظة عليها

�سع عالمة )      ( اإلى جوار ال�سلوك ال�سحيح 



81

.........../......../........  التاريخ:

�سع دائرة حول النموذج الذي يعبر عن جهاز الكمبيوتر 

م.م.م/ يتعرف نموذج الآلة او جهاز مثل الكومبيوتر 


