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 المهارات المعرفية  أ.

 

لتعليقاتواالم��حظات   
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

يةالمهارات المعرف  

: مطابقة القطع المقسومة 1نشاط رقم    
15-12 نصفین مع نظیرھا  تطوير مهارات التطابق 

 التعرف على ا��شكال الهندسية
لغز بسیط : تجمیع2نشاط رقم      15-18  تجمیع األلغاز 
األشكال الھندسیة : مطابقة3نشاط رقم      15-18  تمییز األشكال 
ومطابقتھااألشكال  : تتبع5نشاط رقم      18-21  تتبع األشكال 
ومطابقتھااألشكال  : تتبع5نشاط رقم      18-21  مطابقة األشكال 

 تمييز ا��شياء التي تنتمي إلى مجموعة معينة
: تمییز المتشابھة عن 4نشاط رقم    

21-18 المختلف "متشابھفھم "   

: تمییز المتشابھة عن 4نشاط رقم    
21-18 المختلف  فھم " مختلف" 

: تمییز األشیاء التي تنتمي 7نشاط رقم    
21-18 إلى مجموعة معینة نتماء إلى مجموعة االتمییز  

 معینة
: النظر إلى تسلسل 8نشاط رقم    

21-18 األحداث  فهم تسلسل ا��حداث 

   
مطابقة األرقام :6نشاط رقم   18-24 التعرف على الرموز  

 المستخدمة ل��رقام
: التركیز على شيء 9نشاط رقم    

24-21 یتحرك  شياء متحركةأاتباع    

: مطابقة األشیاء مع 10نشاط رقم    
24-21 األشكال بحسب مفھومھا  تنمية مهارات التطابق  

 حسب المفهوم
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 المهارات اللغوية ب.

 

تعليقاتوالالم��حظات   
تاريخ 

لم��حظةا  
تاريخ 

رضالع  
 النشاطات

العمر 
 بالشهور

 مهارات اللغة
 

اللغة وتوسيع مفرداتتطوير   
تسمیة عشرة أعضاء : 1نشاط رقم    

18-12 أساسیة من جسم األنسان  تسمیة أعضاء الجسد األساسیة 

شيء مسمى  استرجاع: 2نشاط رقم    
 ً 18-15 مسبقا التعرف على األشیاء المألوفة  

تسمیتھاو  
   

تسمیة الصور في الكتاب :3نشاط رقم   15-18 التعرف على صور األشیاء  
 وتسمیتھا

: تسمیة األلوان الموجودة 4نشاط رقم    
18-15 في سلة األلوان  التعرف على األلوان وتسمیتھا 

: البدء بالعد األساسي2نشاط رقم      15-18  ممارسة العد ا��سا�� 

 معرفة ا��صوات اللفظية
األشیاء التي تبدأ  : تسمیة6نشاط رقم    

21-18 بنفس الصوت اللفظي  تسمیة األشیاء 

: تسمیة الصور التي تبدأ 7نشاط رقم    
21-18 بنفس الصوت اللفظي  تسمیة الصور 

 ومطابقة األشیاء: تسمیة 8 نشاط رقم   
21-18 مع البطاقات  مطابقة األشیاء بالبطاقات 

 وإزالة األشیاء: إضافة 9نشاط رقم    
21-18 المتشابھة معرفة مفهوم الجمع  

 والطرح
ممارسة األصوات  :10نشاط رقم    

24-21 اللفظیة ممارسة ا��صوات  
 اللفظية
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ات الحركية المهار  أ.  

 

 

عليقاتوالتالم��حظات   
تاريخ 

م��حظةال  
تاريخ 

عرضال  
 النشاطات

العمر 
 بالشهور

 المهارات الحركية

والعينالتنسيق بين اليد   
: وضع مشبك المالبس في 1نشاط رقم    

15-12 إطار  وضع مشبك المالبس  

: وضع األشیاء " بالداخل" 2نشاط رقم    
 و " الخارج" 

12-15 وضع األشیاء بالداخل  
 والخارج

 البراعة اليدوية
: وضع األشیاء بداخل 3نشاط رقم    

الكتیب وخارج جیب  15-18  وضع األشیاء في جیوب 

غالق األغطیة: فتح وإ4نشاط رقم      15-18 وإغالق األغطیةفتح    
تعلیق األشیاء مع بعضھا: 8نشاط رقم      18-21  تعلیق األشیاء مع بعضھا 
: وضع القطع المفقودة في 7نشاط رقم    

21-18 اللغز  یضع القطع المفقودة في اللغز 

صبعيناء/ التدريب على ممارسة طريقة ا��نقل ا��شي  
: التقاط شيء ما بواسطة 6نشاط رقم قم    

21-18 المغناطیس   استخدامنقل األشیاء بواسطة  
 أداة

نقل األشیاء بواسطة  :9نشاط رقم    
بھامواإلصبعین السبابة إاستخدام   18-21 صبعیننقل األشیاء، طریقة اإل   

 تنمية البراعة اليدوية
إزالة التغلیف عن  :5نشاط رقم    

24-18 األشیاء     إزالة الغالف 

   
: النقل من وعاء إلى آخر10نشاط رقم   21-24 بواسطة أداةنقل السائل    
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مهارات الحياة العملية ب.  

 

 

 

قاتوالتعليالم��حظات   
تاريخ 

حظةالم��  
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 مهارات الحياة العملية

 تعلم النشاطات ا��ولية
العمل وطي سجادةفتح  :1نشاط رقم      15-24  یلعب بسجادة العمل 
سجادة العمل : فتح وطي1نشاط رقم      15-24 في البیئة یساھم في النظام   
مطابقة األواني تصنیف و: 3 نشاط رقم   

18-15 المنزلیة تصنيف ومطابقة  
 ا��شياء

 يهتم بالبيئة
تنظیف السوائل : مسح و2نشاط رقم    

18-15 المنسكبة على األرض یساعد في المحافظة على بیئة  
وجذابةنظیفة   

 يهتم بنفسه
استخدام قاطعة الكوكیز : 4نشاط رقم    

الخبز إلى أشكال لتقطیع  
15-18  یقطع الطعام 

بالنفس االھتمام :6نشاط رقم      15-24 بالنفس لالھتمامیطور روتین    
تقطیع الطعام اللین إلى : 7نشاط رقم قم    

21-18  قطع ولآلخرینیعد الطعام لنفسھ    

تقدیم الطعام :8نشاط رقم      21-24 ولآلخرینیقدم الطعام لنفسھ    
صب السوائل من وعاء إلى : 9نشاط رقم    

24-21 آخر  یصب السائل من وعاء آلخر 

: إعداد أماكن الطعام لتناول 10نشاط رقم    
24-21 الوجبات  یعد المائدة 
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  المهارات الحسية أ.

 

والتعليقاتالم��حظات   
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارات الحسية

وتسميتها ومطابقتهامييز ا��لوان تيستطيع   
: تمییز األلوان الموجودة في 1نشاط رقم    

 كتیب األلوان
12-15 وتسمیتھاتمییز األلوان    

مطابقة زوج من األشیاء : 2نشاط رقم    
15-12 عن طریق لونھا  مطابقة األشیاء عن طریق ألوانھا 

: تمییز أعضاء الجسد العشرة 3نشاط رقم    
15-12 األساسیة  يستطيع تمييز أجزاء الجسد  

 وتسميتها

 يستطيع تمييز ا��شياء عن طريق ملمس قماشها

تمییز األشیاء عن طریق  :4نشاط رقم    
18-15 الشعور تمییز أشیاء معینة موجودة بداخل  

 المكان عن طریق ملمس قماشھا
المشي في المكان بوجود : 5نشاط رقم    

موضوع معینمعلومات عن   15-24 تمییز أشیاء معینة موجودة بداخل  
 المكان

المشي في المكان بوجود : 5نشاط رقم    
موضوع معینمعلومات عن   15-24 تمییز أشیاء معینة موجودة بخارج  

 المكان
مطابقة األشیاء عن طریق : 6نشاط رقم    

والنمطالقماش   18-21  
يستطيع مطابقة ا��شياء عن 

وأنماطهاطريق ملمسها   
اللعب بالعجین/الصلصال: 7نشاط رقم      18-24  يستطيع العمل بالعجينة 

 يستطيع تمييز أصوات مختلفة 
الصوت " المرتفع" و  : تمییز8نشاط رقم    

24-21 " الناعم"  تمییز مستویات الصوت المختلفة 

: تمییز مصادر األصوات 9نشاط رقم      21-24  تمییز مصادر األصوات 
الروائح : تمییز10نشاط رقم      21-24  تمييز الروائح المختلفة 
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المهارات ا��جتماعية ب.  

 

 

التعليقاتوالم��حظات   
 تاريخ

 الم��حظة
تاريخ 

لعرضا  
 النشاطات

العمر 
 بالشهور

جتماعيةا�� المهارات  

ا��جتماعيةيستكشف في ا��وضاع   
تقلید تعابیر الوجھ: 2نشاط رقم      12-15 بسیطة اجتماعیةیمارس تفاعالت    
: استكشاف أكیاس الكنز 1نشاط رقم    

18-12 مع مجموعة یستكشف أكیاس الكنز مع مجموعة  
 صغیرة

تمریر األشیاء ذھابا  :3 نشاط رقم   
 وإیابا

12-18 مفھوم المشاركة  علىالتمرین  
اآلخرین واحترام دور  

 وتقلید حركاتمشاھدة  :4نشاط رقم    
18-15 الجسد  تقليد حركات الجسد 

سماع التعلیمات  :5نشاط رقم    
18-15 واالمتثال لھا  فهم التعليماتيستطيع  

لهاوا��متثال البسيطة   
: انشاد الموسیقى 7 شاط رقمن   

24-15 كمجموعة يصنع/ يصدر الموسيقى  
 في مجموعة

ومطابقتهم وتحديد أسمائهمالتعرف على ا��خرين   
التعرف على اآلخرین  :6نشاط رقم    

18-15 وتحدید أسمائھم وتحديد التعرف على ا��خرين  
 أسمائهم

: مطابقة األشخاص مع 8رقم نشاط    
21-18 صورھم ا��شخاص ا��خرين  إدراك 

 والتمييز بينهم بالمطابقة
ا��جتماعيةتنمية المهارات   

: یتقاسم المواد9نشاط رقم      18-24  يتقاسم المواد 
: التعرف على المشاعر10نشاط رقم      21-24 المشاعروتعرف  إدراك   


