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   اللجنة أعضاء

 غوريون بن جامعة في العلوم تدريس قسم في محاضر ،اللجنة رئيس    خإيشا حاييم. د
 المناهج وتطوير تخطيط مركز االبتدائّي، قبل الّتعليم في ومناهج تعليمّية مضامين مفّتشة ،اللجنة مرّكزة  سفردلوف أفيفة

 الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم
   أبيب تل جامعة" نظرة للروضة" برنامج مديرة  جفعون دفورا
 وزارة ّية،الّتعليم المناهج وتطوير تخطيط مركز ،الّتكنولوجياو  العلوم في تعليمّية جومناه مضامين مفّتش  أورعاد يورام

 الّتعليمو  الّتربية
 يسرائل أورط ،تعليمّية مناهج مفتش  كيبرمان دوف
 كسل في العاملين تأهيل قسم في مفّتشة ،(2006 سنة حّتى) الّدينيّ  – الحكوميّ  الّتعليم في أطفال مرّبية  شتاينبرغ حنة

 الّتعليمو  الّتربية وزارة ،الّتعليم
  الّتعليمو  الّتربية وزارة ،الّتكنولوجياو  العلوم مديرّية المبّكرة، الّسنّ  في وتكنولوجيا علوم مفتشة  لعيس عنات. د

  الّتعليمو  الّتربية وزارة أبيب، تل لواء في وتكنولوجيا علوم ات،رياضيّ  مرشدة  يوجف أورنا
 إيالن – بار جامعة في محاضر ليفينسكي، كّلّية في البيولوجيا قسم رئيس  روتري نواح. د
 

 نفسّية استشارة
   أبيب تل جامعة  زيف مرجليت. د
 

 المنهج تطوير عملّية خالل االستشارة على الجزيل كربالشّ  نتقّدم
   أبيب تل جامعة ميودوسر للبروفيسور
 أبيب تل جامعة( ءوالفضا األرضّية الكرة مجال في) براند رفقة للدكتورة

 
 من كل   مالحظاته وأبدى الماّدة قرأ
  الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم المناهج وتطوير تخطيط مركز مديرة بأعمال قائمة  يوعاد تسوفيا. د
 الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم المناهج وتطوير تخطيط مركز ،الّتكنولوجياو  العلوم قسم رئيس  يابعور  نيطع. د
 الّتعليمو  الّتربية وزارة االبتدائّي، قبل الّتعليم قسم  بروكس إستر. د

 المناهج وتطوير تخطيط مركز  ،الّدينيّ  االبتدائيّ  قبل الّتعليم في ومناهج تعليمّية مضامين مفّتشة روزنشاين كوهين رينه
 الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم

 المناهج وتطوير تخطيط مركز  االبتدائّي، قبل الّتعليمفي  العربّية باللغة مناهج تعليمّيةو  مينمضا مفّتشة  رقبة وبأ سنّية
 الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم

 الّتربية وزارة االبتدائّي، قبل الّتعليم قسم المبّكرة، الّسنّ  في الّتكنولوجياو  العلوم ات،للرياضيّ  قطرّية مرشدة  سبوكويني ريتاس
  الّتعليمو 

 الّدينيّ  الحكوميّ  الّتعليم في ،أطفال مرّبية شبيرا تامي
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 الّتعليمو  الّتربية وزارة ،أطفال مرّبية  برين هداس
  الّتعليمو  الّتربية وزارة ،الّتكنولوجياو  العلوم في مفّتشة أحمد سّيد إخالص
 الّتعليمو  الّتربية وزارة ات،رياضيّ  مرشدة  بويمجولد يوخي

 
 هرتسيغ ليئورا  :للغويّ ا دقيقالتّ 
 
 
  العربّية سخةالنّ 

 
 تركيز ومتابعة واشراف

 المناهج وتطوير تخطيط مركز  االبتدائّي، قبل في الّتعليم العربّية باللغة مناهج تعليمّيةو  مضامين مفّتشة  رقبة وبأ سنّية
 الّتعليمو  الّتربية وزارة ّية،الّتعليم

 
  رجمةالتّ 

  غنايم. أ جميل

 
  العلمّية المراجعة

 قطرّية لموضوع العلوم والتكنولوجيا في المرحلة االعدادّية، وزارة الّتربية والّتعليم مرشدة جورجيت حلو 

 
 اللغويّ  دقيقالتّ 

 في المدارس الثانوّية، وزارة الّتربية والّتعليم قطرّي للّغة العربّية مرشد فهد صّفورّي 

 
 من كل   مالحظاته وأبدى الماّدة قرأ

مفّتش لموضوع العلوم في المدارس الثانوّية، ومسؤول  التحصيل العلمّي في المدارس العربّية، السكرتاريا  م ديابد. حسا

  التربوّية وزارة التربية والتعليم

 مرشد لموضوع العلوم والتكنولوجيا لواء حيفا، وزارة الّتربية والّتعليم علي عثامنة
 وجيا لواء الشمال، وزارة الّتربية والّتعليممرشدة لموضوع العلوم والتكنول منال خازن
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     افتتاحّية

 الّتربية وزارة إليها تبادر اّلتي األعمال سلسلة في إضافّية حلقة هو ،المبّكرة للطفولة الّتكنولوجياو  العلوم في تعليميّ المنهج ال
 .األطفال رياض في مضامين ومهارات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ترسيخ أجل من الّتعليم،و 

 في المضامين وفّصلت األهداف ُحّددت وفيه ،(سنوات 6 – 3 سنّ ) األطفال لروضة اإلطار منهج كتب ،1998 سنة في
 لمربّية مساعدة موادّ  ،ّيةالّتعليم المناهج وتطوير تخطيط مركز في ُطوِّرت ،اإلطار منهج إلى استناًدا. الّتكنولوجياو  العلوم ي  مجال  

 لمرّبية شادّيةإر كتب سلسلة (מבט לגן) 2وضة"للرّ  نظرةو"، الّروضة لمرّبية مرشد (בגן צומחים) 1"الّروضة في ننمو": األطفال
 وأقيمت خاّصة، وملحقات أدوات ّدةع األطفال روضات إلى دخلتأ فقد هراري، تقرير توصيات وبروح وازي،التّ  على. الّروضة
 للمنهج القاعدة رتوفّ  ،المتراكمة ةالغنيّ  جاربالتّ . الّتكنولوجياو  العلوم مجال ي   في وضاتالرّ  اترّبيلم واستكماالت رشادإ أعمال
 .1998 سنة من ،اإلطار جمنه في الّتكنولوجياو  العلوم فصل محلّ  حلّ  اّلذي ّي،الّرسم عليميّ تّ المنهج ال. أيديكم نبي اّلذي

 من ينأكاديميّ  شملت ،للمنهج لجنة ّيةالّتعليم المناهج وتطوير تخطيط مركز مديرة عّينت ،جديد يّ تعليم منهج تخطيط أجل من
 نتنامكّ  ركيبةالتّ  هذه. األطفال رياض في والمرشدات اترّبيالم من اتومندوب ،الّتعليمو  ربيةالتّ  وزارة قيادة عن مندوبين الجامعة،

 الّروضة ثقافة وبين ،المبّكرة الطفولة ّسنّ  في الّتكنولوجياو  العلوم تعليم حول اتنظريّ  بين ،الّتطبيقو  الّنظرّية بين مجالدّ  من
 . فيها العمل ممّيزاتو 
 

 تحت المتوّفرة والموارد ،الّروضة ةرّبيم عمل ممّيزات لألطفال، ةتطّوريّ  ممّيزات االعتبار بعين ناذخأ ،هجالمن تطوير عملّية خالل
 منهج وبين ،الّروضة في منهج تعليميّ  بين تصل سلسلة في حلقة ،اإلمكان قدر ،المنهج يعتبر ذلك، على عالوة. تصّرفها
 .االبتدائّية المدرسة

 
 . الّروضة في العمل لتخطيط الئًقا ومساًرا ،مكينللتّ  مصدًرا المنهج هذا في ربيةالتّ  رجال يجد أن أمل كلنا
        ... بها والعناية البذور هذه ريّ  وعليكم. فقط البذور تجدون المنهج في
    

   
 

 
  القدس والّتعليم، الّتربية وزارة االبتدائّي، قبل الّتعليم قسم الّتعليمّية، المناهج وتطوير تخطيط مركز، (2002) "األطفال روضة في والّزراعة الّطبيعة – الّروضة في ننمو"  1
 الّتربية ، مركز"الّسماء إلى نظرة" ؛"قصيرة الترح" ؛"وماّدة روضة" ؛"الّروضة ألطفال وتكنولوجية علمّية ثقافة" :الّروضة لمرّبية مرشد كتب ، سلسلة(2003اللغة العبرّية ب" )للّروضة نظرة"  2

  القدس والّتعليم، الّتربية وزارة االبتدائّي، قبل الّتعليم قسم الّتعليمّية، المناهج وتطوير تخطيط مركز أبيب؛ تل جامعة والّتكنولوجّية، العلمّية
 



6 
 

 للمنهج لفكريّ ا صّورالتّ 
             مدخل

 يّةاالقتصاد قوّةالو  الصناعيّ  اإلنتاج. من جميع الثروات األهمّ  االقتصاديّة ةرو الثّ   يّةالتّكنولوجو  ميّةلالع معرفةال تعتبر ،عصرنا في
 ةعلميّ  تربية. لمواطنيها ةالتّكنولوجيّ و  العلميّة بالقدرات مضى، وقت أيّ  من أكثر اليوم قةمتعلّ  معيّنة، ولةلدّ  العسكريّ  فّوقوالتّ 

 ّحةالصّ  اقة،الطّ  راعة،الزّ  ناعة،الصّ  األمن، مثل متنوّعة مجاالت في ونجاح تطّور لكلّ  األساس هي ،ومتطّورة شاملة ةوتكنولوجيّ 
 هي التّكنولوجياو  للعلوم التّربية. السنوات من عقدين أو اعقدً  منتوجها تعطي بذرة عبارة عن هي علميّة بنية  كلّ . البيئة وجودة
 (.    9: ص ،ةالتّكنولوجيّ و  ةالعلميّ  ربيةللتّ  العليا اللجنة تقرير ,1992", 98 מחר“)ة العلميّ  يّةسيأستّ ال البنيةجوهر 

 

  م؟و العل يه ما

 ،جهة من( والبيولوجيا الكيمياء الفيزياء، مثل) العلمّية المعرفة مجاالت في المعرفة شملتو . الّطبيعة ظواهر مو العل بحثت
 المصطلحات تشمل ةالعلميّ  المعرفة. Zimmerman,2000)) العلمّية معرفةلل تطويره خالل العالم يستعملها اّلتي البحث عملّياتو 

 قياس أدوات اختيار ة،وّجهم تجارب تخطيط ،فرضّيات نّص  أسئلة، طرح مشاهدات، تشمل البحث أعمال. العلمّية والمبادئ
 المعطيات تحليل ،(مخّططات أو ةبيانيّ  رسوم جداول، بواسطة) المعطيات عرض معطيات، جمع قياسات، تنفيذ مالئمة،

 ;Keys, 1994; Schauble, Glasser, Schulze, & John, 1995)   الّظاهرة تفّسر موديالت بناء منها، لنتائجا استخالصو 

Zimmerman 2000)  .،والمالءمة اتونظريّ  موديالت بناء بواسطة ،واهرللظّ  تفسير تقديم هو العلميّ  فكرال جوهر فإنّ  وعليه 
 فيالمقصود . (Kuhn &Pearsall, 2000) ومتاب ع مدروس منهجّي، بشكل متقا ثبح أعمال طريق عن وذلك ،الواقع وبين بينها
 مع يتناسب بما البحث عملّيات في يشاركوا أن إطارها في األطفال يستطيع ،مناسبة تربوّية بيئة خلق هو ،األطفال روضة سياق
 .علميّ ال تفكيرال تطويرب لذلك نتيجة يبدؤوا وأن ،قدرتهم

 

  ؟الّتكنولوجيا هي ما

. اإلنسان حاجات تالئم أن أجل من الّطبيعّية البيئة تغيير هدفه ،نسانيّ إ نشاط هي الّتكنولوجيا ،de vries (1994) على اءً بن
 ممّيزات أحد. الحاجات مع كتجاوب اإلنسانّية القدرة زيادة لضرورة نسانيّ اإل الوعي عن تعبير أّنها على الّتكنولوجيا تُفهم

 حلّ  أجل من وتنفيذ تخطيط أعمال سلسلة عن عبارة هي  الّتصميم عملّية(. design) الّتصميم عملّية هو الّتكنولوجياب االشتغال
: الّتالية األعمال الّتصميم عملّية تشمل. جمنت   ببناء غالًبا ينتهي تكنولوجّية مشكلة حلّ . منهجيّ  بشكل ةتكنولوجيّ  مشكلة

 العملّية أو/ و   للمنتج مفّصاًل  اتخطيطً  ائدة،الرّ  الفكرة اختيار ر،أفكا طرح المعلومات، جمع الحاجة، أو المشكلة تشخيص
 األطفال تمكين هو المقصود ،األطفال روضة سياق في. وتحسينه المنتج تقييم األّول، الّنموذج بناء المواّد، اختيار ،ةالّتكنولوجيّ 
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 المقتر ح المنتج كان إذا يهّمنا وال. قدراتهم بحسب لّتصميما عملّية ممّيزات استعمال مع الّتطبيق، إلى الّنظرّية من فكرة إخراج من
 أو لحاجة كاستجابة ،منتج إنتاج نحو تقود اّلتي الّتفكير عملّيات وتنمية تطوير هو هنا نقصده ما. فعاًل  حقيقّية مشكلة يحلّ 
 .محّددة لمشكلة كحلّ 

 الُمشاركة . (Crismond, 2001) ُعليا تفكير مهارات تتطّلبان ،مو العل في البحث عملّية وكذلك ،الّتكنولوجيا في الّتصميم عملّية
 .المعرفة إنتاج فيشاركوا ي بأن بل ،تعّلموها اّلتي علوماتالم" حفظ"بـ األطفال يكتفي بأاّل  يضمن الّتصميمو  البحث عملّيات في

 

 الّتكنولوجياو  مو العل بين  العالقة

 هذه ماهّية أّما. الّتكنولوجياو  مو العل بين عالقة وجود ،الّتربية ورجاالت فالسفةال وبين ،المهنّية المراجع في عليه المّتفق من
حيث . الّتكنولوجيا لتطّور الحيويّ  األساس هي العلمّية المعرفة بأنّ  يّدعون من هناك. مرّكب موضوع فهما وجودتها العالقة

 استندت 20لـا القرن في ووّيةالنّ  الّصناعاتو  19الـ القرن يف اإللكترونّية الّصناعات: استندوا في ادعائهم إلى عّدة أسئلة منها
حيث استندوا في . العلم لتطّور القاعدة هي ةالّتكنولوجيّ  المعرفة أنّ  وهناك من يّدعون. سبقتهما اّلتي العلمّية المعرفة لىإ كلتاهما

 بعد ،القذائف بحركة تتعّلق علمّية نظرّيات تطوير إلى قادت الهاون مدفع قذائف إطالق تكنولوجيا: اّدعائهم إلى عّدة أسئلة منها
 .الموادّ  إعداد بعملّيات تتعلق علمّية معرفة تطوير إلى قادت المعادن إنتاج تكنولوجيا أنّ  كما. ذلك من قرون

 عدم ةحقيق. الّتكنولوجيا تطبيق يه اتبالذّ  مو العل بأنّ  ،استفزازيّ  بشكل ،Mitcham (1994) يّدعي الحقائق هذه أساس على
 بين العالقة طبيعة تحديد في عوبةالصّ  إلى تشير حيح،الصّ  هو العكس أو مو العل أساس هي الّتكنولوجيا كانت ما إذا وضوح

 حدود وضع محاولة من فائدة ال واحدة" شبكة" عن ةر اعب همانّ أ على الّتكنولوجياو  مو العل إلى ظرالنّ  المألوف من ،حاليًّا. المجالين
 مجال من ومرّكبات الّتكنولوجيا مجال من مرّكبات تشخيص بكةالشّ  هذه في يمكن ذلك، ومع .(Roth, 2001) اممرّكباته بين
 البحث عملّية تنتهي حين في ،Mitcham (1994) على بناء: المثال سبيل على. به الخاّصة سماته منهما واحد لّ كل. العلم

 عملّية في أنّ  أي...". اليالتّ  حوالنّ  على بذلك نقوم بنا هيا آه،" بالقول هيتنت الّتصميم عملّية فإنّ  ،داخليّ  دراكيّ إ بعمل العلميّ 
 .الّظاهرة وتفسير فهم – امجّردً  اهدفً  العلميّ  البحث في بالمقابل، فإنّ  منتج، بناء – املموسً  اهدفً  الّتصميم

تعرض  وبالمقابل ،ثالبح عملّيات وعلى العلمّية المعرفة على ركيزالتّ  فيها مواضيع تعرض ،الحاليّ  عليميّ تّ المنهج ال في
 تطّرق هناك المواضيع من واحد كلّ  في ذلك، مع. الّتصميم اتعمليّ  وعلى ةالّتكنولوجيّ  المعرفة على هو ركيزالتّ  فيها مواضيع

 .المجالين بين مجالدّ  إلى
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 ّيةاألساس فرضّياتال

 ّسنّ  منذ الّتكنولوجياو  مو بالعل باالنشغال البدء يمكن أّنه يه ،عليميّ تّ المنهج ال ليهاإ يستند اّلتي ئيسّيةالرّ  ّيةاألساس الفرضّية
 المّتحدة الواليات في لألبحاث القوميّ  المجلس تقرير: المثال سبيل على تربوّية، تقارير في الفرضّية هذه تمّثلت. المبّكرةالطفولة 
 البحثّية المراجع أنّ  رالتذكي يجب. إسرائيل في" 98 מחר" تقرير وفي ،The National Research Council, 1996)) األمريكّية

 الّتربية حول إسرائيل في للعلوم ةالقوميّ  ةلألكاديميّ  كتبت اّلتي المراجع استعراض عند. فقيرة الفرضّية هذه ليهاإ تستند اّلتي
 المجال، هذا في البحث لىإ المستندة المعرفة في انقصً  هناك أنّ  ،(2007) ليفي – طال كتبت المبّكرة، الطفولة ّسنّ  في العلمّية
" الجهاز مستوى على سياسة اشتقاق من تمّكننا ال ،(منهجّية) ودولوجّيةميث نواقص ذات هي تضاستعر  اّلتي القليلة األبحاث وأنّ 
 تجارب توفير يجب أّنه على الرأي في اتفاق اليوم هناك ،األبحاث من القليل وجود حقيقة من غمالرّ  على (. 254: ص)
 في العلميّ  نّورالتّ ( "2006) إيشخ كتاب. المبّكرة الطفولة ّسنّ  منذ ،لألوالد الّتكنولوجياو  العلم مجاالت في فّعاليات ممارسةو 

 رياض اتّبيومر  لمرشدات الكثيرة جاربوالتّ  ،واسعة مراجع استعراض لىإ يستند اّلذيو  ،"األطفال ورياض ةاالبتدائيّ  المدرسة
منهج هذا ال ليهاإ يستند اّلتي ّيةاألساس فرضّياتال تحديد في لنا ملهمين يعتبران ،المجال هذا في طفالاأل مع العمل في أطفال

 :يلي كما وهي ،عليميّ تّ ال

        الّتكنولوجياو  الّطبيعة بظواهر األطفال يهتمّ  -
فات األطفال اهتمام تثير  تغلغل كبير بفضول ويراقبون ،اءالّسم في قزح قوس منظر من ينفعلون أّنهم كما الحيوانات، تصرُّ
 أسئلة ويطرحون ،(المصابيح) القناديل أو الهاتف مثل ،ةالّتكنولوجيّ  بالمنتجات أيًضا األطفال يهتمّ  كما. الّرمل في المياه
 . هذا بيعيّ الطّ  األطفال اهتمام تشجيع المهمّ  من. عملها طريقة حول

 

 الّتكنولوجيّ  الّتفكيرو  العلميّ  الّتفكير على قدرات   صغيرة سنّ  في األطفال يظهر -

: مثل ومرّكبة متنّوعة مصطلحات عن أّولّية فطرّية معرفة األطفال ، لدىالّروضة سن منذ ،أّنه األبحاث من يّتضح
 ذلك، على عالوة. وغيرها (Matan & Carey, 2001) اإلنسان صنع من منتجات ،القّوة ،الّضوء ،الّطقس حالة نباتات،
. فرضّياتوال األدّلة بين المالءمةب يتمّثل اّلذي الشيء ،"العلميّ  الّتفكير" على قادرون الّروضة أطفال أنّ  األبحاث تظهر

 تخطيط منهم لبتط اّلتي المهّمة في مسبًقا برنامجا ألنفسهم ونخّططي ،سنوات 5 – 3 أبناء األطفال ذلك، إلى باإلضافة
 الموادّ  ،عام بشكل تجاوزت اّلتي المسبقة، والخطط هائيالنّ  المنتج ينب العالقة أنّ  صحيح. ما لقّصة مالئمة ةشخصيّ  وبناء

 .الخطط هذه روح على حافظوا أّنهم إاّل  ،ضعيفة كانت نفيذ،التّ  على القدرة وفاقت المتوّفرة
     

 اّلتي ،ةنولوجيّ الّتكو  العلمّية المصطلحات فهم يحّسنان الّتكنولوجياب واالنشغال العلمّية الّظواهر على المسبق االنكشاف -
 .الحق وقت في مونهاسيتعلّ 
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 الّتعّلم لمواصلة خلفّية تعتبر مصطلحات ألنفسهم يبنون فإّنهم الّظواهر،و  األغراض مع األطفال ممارسات خالل من
 حاتالمصطل تطّور على اكبيرً  اتأثيرً  لها أنّ  إاّل  المألوف، المفهوم مع تتالءم ال المصطلحات هذه الغالب، في. الّتطّورو 

 العلمّية واألفكار للمصطلحات والمالئم المدروس االنكشاف فإنّ  وعليه،. الحقة مراحل في ستدّرس اّلتي واألفكار
 تكون مالئمة مسبقة معرفة بناء في يساهم ،الّتطّورب لمصطلحاتا خلفّية تبدأ فيها اّلتيو  المبّكرة، الّسنّ  في ةالّتكنولوجيّ و 

 . رطوّ التّ  الستمرار قاعدة
      

 وموّجهة مخّططة (تربوّية) ةبيداغوجيّ  فّعالّيات يتطّلب وتكنولوجيّ  علميّ  تفكير تطوير -

 على ،الّتكنولوجيّ و  العلميّ  نّورالتّ  لتطوير موّجًها يكون ،تسنح اّلتي الحاالت في الّروضة ةرّبيم ووساطة فّعالّياتال تخطيط
 اّلذي ما فكرة منكم أيّ  عند هل) لالهتمام مثيرة لظاهرة ونينكشف عندما" البحث لغة" مرّبيةال استعمال: المثال سبيل

 مشكلة نواجه عندما" الّتصميم لغة" استعمال ؛(خمين؟التّ  نفحص أن يمكننا كيف فكرة منكم أيّ  عند هل...  إذا سيحدث
 بناء أجل من ونهاتقترح أفكار ةأيّ  ؟الّشمس أشّعة من البحر شاطئ في سنافأن نحمي كيف: اًل مث تكنولوجيّ  حل إلى تحتاج
 المنتج تخطيط أجل من ،[أجزائها بكل المقترحة ّيةالّشمس رسم] سومبالرّ  استعينوا تحتاجونها؟ اّلتي الموادّ  هي ما ؟شمسّية
 .بناءه تنوون اّلذي
 
 

      

 اإلبداع ويطّور العلميّ  – المنطقيّ  الّتفكير طبيعيّ  بشكل نّميي الّتكنولوجياو  بالعلوم االنشغال -

 بينها، عالقات واكتشاف الّطبيعّية الّظواهرب صلة ذات متغّيرات تشخيص األطفال من بيتطلّ  بطبيعته، م،و بالعل غالاالنش
 أن يمكن الممارسة هذه مثل. المضيء المصباح عن الغرض بعد وبين معّين غرض ظلّ  طول بين العالقة اكتشاف: مثاًل 
 بناء ممارسة فإنّ  كذلك،. المتغّيرات بين العالقات يجادإ هو األساسّية هزاتمميّ  أحد اّلذيو  علميًّا – منطقيًّا تفكيرا تطّور

 االبتكار إلى يؤّدي اّلذي األمر ،متنّوعة أفكار اقتراح على األطفال تشّجع األمطار، اتيّ كمّ  لقياس جهاز مثل. منتجات
 .واإلبداع

  

 منها إيجابّية (Attitudes) مواقف يطّور الّتكنولوجياو  مو العل على المبّكر االنكشاف -

 في ،شابه وما قي ًما/  عقيدة/  معرفة زرعنا ماكلّ  أّنه أي ،"الحجر في قشالنّ ك غ رالصّ  في العلم" القديم العربيّ  المثل يقول
(. Bruce et al., 1997) الحياة من المبّكرة المراحل منذ تتطّور العلم من المواقف أنّ  تبّين لقد. أكثر فلالطّ  ذّوتها ،مبّكرة سنّ 

 عن جّيدا عّبروا وقد م،و العل من محّددة مواقف لألطفال توجد الّروضة سنّ  في أّنه المثال، سبيل على Lin  (1994)وجد
 ،بالعكس أو ،ويستمتعون يتقّربون المبّكرة الّسنّ  هذه في فهم. علمّية فّعالّيات في المشاركة عدم أو للمشاركة استعدادهم
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 انكشاف يثير أن إًذا المهمّ  من ،الّتكنولوجياو  مو العل من إيجابّية مواقف عندهم نطّور لكي. ّيةالعلم فّعالّياتال من يرتدعون
 .إيجابّية مواقف ةالّتكنولوجيّ و  ةالعلميّ  المجاالت على األطفال

 

  المنهج مواضيع اختيار في االعتبارات
 
 منهج تعليميّ  في فقط منها القليل نشمل أن كننايم الحال، وبطبيعة ومتنّوعة، كثيرة مواضيع الّتكنولوجياو  مو العل شملت

 طريقة أفضل بأنّ  القائلة الفرضّية لىع ،األساس، باستند هذا عليميّ تّ المنهج ال في المواضيع اختيار. المبّكرة نّ للسّ 
 من ريبةوالق اليومّية حياتهم من ،لهم المعروفة المواضيعب معهم نبدأ أن هي ،الّتكنولوجياو  مو العل األطفال لتعليم

 .عالمهم
 : الّتالية المواضيع إلى تتطّرق أن المنهج لجنة اختارت

 – اإلنسان صنع من عالم (ت ؛الّطقس وحالة الّسماوّية جراماأل( ب ؛الّنباتاتو  الحيوانات – الحّية الكائنات عالم ( أ
 على الثالثّ  الموضوع يرّكز ابينم ،مو العل على أكثر يرّكزان( ب و   أ) والثاني األّول الموضوعان. بيئتنا في منتجات

 .الّتكنولوجياو  مو العل بين مجللدّ  أمثلة نورد المنهج مواضيع من موضوع كلّ  في ذلك، ومع.  الّتكنولوجيا

 في لها تمثيل ال ،(يسطامغن جمع" )انطالمغ" ،"األتربة" ،"الموادّ " مثل األطفال بروضة صلة ذات إضافّية مواضيع تشكيلة
 من عالم" موضوع في: المثال سبيل على. المنهج يشملها اّلتي المواضيع في متداخلة هاولكنّ  ّية،رئيس كمواضيع المنهج
 أو ،المنتجات عمل يفهموا أن أجل من الموادّ  ممّيزات عن األطفال يتعّلم ،"بيئتنا في منتجات" يتناول اّلذي" اإلنسان صنع

 أنّ  يفهموا أنّ  األطفال على ،الّشتاء في ةالمظلّ  تعمل كيف موايفه لكي ،مثاًل . إنتاجهم من منتجات لبناء موادّ  الختيار
 قماش من يفالصّ  شمسية قماش يكون أن يمكن بينما ،لماءل غير نّفاذة محكمة ماّدة من يكون أن يجب ّيةالّشمس قماش
 ذو الّتعّلم فإنّ  ولذلك ل،األطفا بال تشغل مشكلة سياق في يحدث الموادّ  عن الّتعّلم ، فإنّ الّطريقة بهذه. ورق من أو عاديّ 
 ويقّررون الّنباتاتب ينشغلون عندما ،الّروضة محيط في األتربة إلى نتطّرق أنّ  يمكن النحو هذا على. إليهم بالنسبة معًنى

 . فحص تأثير نوع التربة على نمو النباتات

 منهجال إطار في المبّكرة الّسنّ  في جيعال العلوم، في منهج تعليميّ  ضمن ،عام بشكل ُيشمل اّلذي" اإلنسان جسم" الموضوع
  .هنا إليه تطّرقن ال ولذلك ،(2009) األطفال لروضة البدنّية الّتربية في يّ الّتعليم
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  الّروضة في الّتكنولوجياو  مو بالعل لالنشغال تعليمّية – تربوّية مبادئ

 تطّور ،الّتكنولوجياو  مو العل مجال فيالعملية  ممارساتال تحّسن لكي هأنّ   ،هذا يّ الّتعليممنهج لل ّيةاألساس فرضّياتال منيّتضح 
 الّتعليم بطرق المتعّلقة الّنظرّيةفي  ةالمعروف االمور لىإ تستند أن على الفرضيات ،المجاالت بهذه صلتهم من وتزيد األطفال
 . األطفال لهؤالء غيرةالصّ  نّ للسّ  المالئمة

 : الّروضة في العملية الممارسات عليهما نؤّسس أنّ  يمكن رئيسيَّين تعليميَّين – تربويَّين مبدأين سنصف يلي ما في

   (   Learning by Doing) العمل خالل من الّتعّلم . أ

 ( Problem – Based Learning) اليومّية من الحياة مشاكل من خالل الّتعّلم . ب

 

 (     Learning by Doing) العمل خالل من الّتعّلم

 توجد أّنه مّدعًيا Schank عليه ويزيد. بها يقومون اّلتي فّعالّياتال خالل من المعاني يبنون فالاألط أنّ ( 1916) ديوي يّدعي
 لكي. امةالضّ  لعبة نلعب أن علينا ، امةالضّ  لعبة لعب نتعّلم لكي. (,Schank 1996) به القيام وهي ما شيء لتعّلم واحدة طريقة
 عندما. ةرياضيّ  مسائل نحلّ  أنّ  علينا اتياضيّ الرّ  في مسائل حلّ  منتعلّ  لكي. البيتسا نحّضر أنّ  علينا البيتسا تحضير منتعلّ 
 ومن ممارسته من. يده على ائرةالطّ  هاتشّغل اّلتي القّوة إلى واالنتباه ةالورقيّ  ائرةالطّ  إلى ينظر أن عليه ،ةورقيّ  طائرة الولد يطّير

 كرة يلعب اّلذي الولد بأنّ  القول يمكننا مشابهة بطريقة. الّظاهرةب ّلقةالمتع المصطلحات إلى سبةبالنّ  المعاني الولد يبني ،مشاعره
 معنيّ ال خصالشّ  إلى الكرة تصل بحيث ركلته يوّجه كيف الولد يعرف: المثال سبيل على. واسعة "معرفة جسدّية" عنده توجد قدم
 ولالطّ  مصطلح فهم في الجسم حركات همةمسا إلى يشير اّلذي البحث. الكرة يركل قوة بأيّ   يعرف كذلك .إليه بوصولها هو
 في أكثر بداعّيينإ وايكون أن على مينالمعلّ  تشجيع يجب أّنه الباحثة تّدعي بحثها، أعقاب في .Druyan  (1997) بحث هو

 .مجّردة مصطلحات تعّلم حاجات مع يتناسب بما جسمه لميذالتّ  يفّعل فيها اّلتي ،اتاالستراتيجيّ  تطوير

 مواجهة في للعمل، امرافقً  الّتعّلم يكون فيه وضع إلى األطفال نقود أنّ  يجب ،الّتكنولوجياو  مو العل منتعلّ  لكي ّنهأ بّينيت ناه من
 مواجهة في الّتكنولوجيا" عمل" يتمّثل. الّسنّ  هذه في األطفال قدرة بحسب ذلك وكلّ  علمّي؛ بحث تنفيذ وفي علمّية مشاكل
 في الّظاهرة المهارات تطبيق ب،يتطلّ  الّتكنولوجياو  مو العل في" لشتغااال(. "Design) مالّتصمي عملّية ومع تكنولوجّية مشاكل
    .اليالتّ  طالمخطّ 
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 (Problem-Based Learning) ةمن الحياة اليوميّ  مشاكل من خالل الّتعّلم

 في العملية الممارسات. اليومّية الحياة من او حالة ذات صلة مشكلةعرض ب الّتعّلم عملّية بدء يجب أّنه( 1916) ديوي يّدعي
 حديقة في الّنباتات على نحافظ كيف المشكلة مواجهة خالل: المثال سبيل على. الفكرة هذه تطبيق من تمّكن الّتصميمو  البحث
. لمواجهتها طرق بحث وكذلك ،الحيوانات بها ُتلحقها نأ المحتمل من اّلتي واألضرار الّنباتات حاجات األطفال يبحث ،الّروضة

 ،الّتعّلم عملّية في فلالطّ  مشاركة تحصل الّطريقة، بهذه. الّتصميم مهارات األطفال يمارس ،فّزاعة مثل منتج وبناء تصميم عند
 ذاه لمثل انطالق كنقطة تستخدم أن يمكنها كثيرة حاالت إيجاد يمكن الّروضة في. المعرفة بناء عملّية في أيًضا شريك أّنه كما

 . الّتعّلم

 

 

الّتصميمو  تخطيطال مهارات: 1 طمخطّ   

  المنتج تخطيط

 تحليل
 استعمال  معطيات

     جهزةاأل

 بممارسات تتعّلق مهارات
الّروضة في الّتصميمو  تخطيطال  

 الّنتائج توثيق

 الحاجة تحديد
  لمنتجمن ا

 أسئلة طرح
    

 استخالص
   استنتاجات

   

 بمشاهدات القيام    المنتج بناء
    

أفكار طرح  

 اإلدراك وراء ما

 (فعلوا ما في الّتفكير)

أوجه : مقارناتب القيام
           االختالفو  الشبه وأوجه

 (للمنتج) أفكار طرح
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 العلميّ  البحث بطريقة تعّلم

 ,Moscovici & Nelson) البحث ةريقطب أي – بها يتكّون اّلتي الّطريقةب مو العل تعّلم يجب بأّنه يقول العلوم لتدريس الحاليّ  وّجهالتّ 

 يخّططون ،من خاللها التالميذ مشكلة معّينة فيطرحون فرضيات, ُيواجه فّعالّية أّنه على البحث بطريقة تعّلمال ُيعرَّف. (1998
 ,Kuhn, Black) االستنتاجات ويستخلصون المعطيات يحّللون المعلومات، يجمعون ،فرضّياتال فحص أجل من تجارب

Keselman & Kaplan, 2000) .حث،الب سؤال صياغة تصعبونسي أّنهم كما. العلميّ  لبحثا بونستصعي األطفال أنّ  يّتضح 
 وتنفيذ ،(Kuhn & Pearsall, 2000) نتائجه ؤوتنبّ  ،(Gray, Young & Newstetter, 1997) تفحصه اّلتي الّتجربة وتخطيط

 وهي المدرسة، تالميذ على أجريت األبحاث هذه. (Schauble & Gleason, 2000) النتائج وتحليل المتغّيرات على اتعالجم
 بين مييزبالتّ  يتعّلق ما في فهًما يظهرون األطفال أنّ  تبّين ذلك، كلّ  مع. الّروضة لأطفا إلى سبةبالنّ  الحال بطبيعة صحيحة

 & Kuhn) سببّية عالقة تعرض  اّدعاءات أو تفسيرات اقتراح على قدرة كذلك ويظهرون ،واألدّلة( خميناتالتّ ) فرضّياتال

Pearsall, 2000) . ويطرحون ،الّطبيعة ظواهر حول أسئلة يطرحون المناسبات، من كثير في ،الّروضة أطفال فإنّ  وفعاًل 
لخ يرونه، ما ويوثّقون مشاهدات ونجر وي ،فرضّيات  الّظاهرةب المتعّلقة لةالصّ  ذات المتغّيرات يشّخصون فهم ذلك، على عالوة. وا 

 تترّكز ةعمليّ  رساتمما عن الحديث يكون ما غالًبا. نتيجة – سبب العالقة إلى تشير تفسيرات اقتراحب وينجحون شاهدوها، اّلتي
 بدون ،رأوه ما يصفوا وأن حيوانات واشاهدي أن األطفال يستطيع: المثال سبيل على. الكاملة البحث عملّية باتمركّ  من جزء في
 األطفال فيها يتمّرس اّلتي وعالنّ  هذا من متراكمة ممارسات. استنتاجات يستخلصوا أن أو ،تخمينات أو فرضّيات يطرحوا أن
 هذه تطوير أنّ  نتذّكر أن علينا ،ذلك ومع. البحث على القدرة لتطوير حيويًّا أساًسا تعتبر البحث عملّية من عّينةم مرّكباتب

 أّنه من غمالرّ  وعلى لذلك،. الكاملة البحث لعملّية رورّيةالضّ  الّتفكير أنماط تطوير إلى بالضرورة يؤّدي ال ،منفصلةً  المهارات
 من ممارسات على ينكشفوا أن يمكن لوحدهم، شاملة بحث عملّية إلى يصلوا أن الّسنّ  هذه يف األطفال من المتوّقع غير من
 إدراكّية مهارات وتحسين تفكير أنماطتطوير  إلى تقود ،البحث طريق عن تعّلم ممارسة. الّروضة ةرّبيم بوساطة وعالنّ  هذا

 .   3األطفال عند العلميّ  الّتفكير لتطوير ضرورّية

 .استنتاجات باستخالص وتنتهي وفحصها فرضّيات طرح عبر مروًرا واضح بسؤال تبدأ ،بحث عملّية يبّين ذجنمو  يلي ما في
 يطرحوا أنّ  األطفال يستطيع الحلزون؟ يأكل ماذا يعرفوا أن األطفال يريد ،الّساحة في حلزون مع لقاءال فّعالية أعقاب في

 نوًعا الحلزونات من واحد لكلّ  يقّدموا أن: المثال سبيل على) لفحصها ةمختلف طرًقا يقترحوا وأن ،الطعام أنواع حول تخمينات
 أيّ  زمنّية فترة خالل يتابعوا وأن أنواع ةعدّ  الحلزونات أمام يضعوا أن أو ال، أم أكلهما  إذا يفحصوا وأن الطعام من معّيًنا
 الحلزونات، حالة في: المثال سبيل على) فحص طريقة  كلّ  ئاتوسيّ  حسنات مناقشة المهمّ  من(. الحلزونات فّضلتها األنواع
 مشاهدة) وتوثيقها المعطيات جمع ،الّتجربة إجراء األطفال يستطيع(. جائًعا الحلزون يبقى أن يمكن األولى الفحص بطريقة

 يمكن المعطيات جمع بعد(. وغيرها تسجيل رسم، تصوير،) المناسبة الّطريقةب( ُأك لت الطعام أنواع أيّ  وفحص الحلزونات
 .اإلنترنت االفالم الكتب، مثل بالمصادر االستعانة يمكن. المالئمة استخالص االستنتاجات

 

 

 
3
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  الّتصميم متعلّ 
 لمراحلا الّتصميم عملّية تشمل. تكنولوجّية منتجات ببناء قتتعلّ  مشاكل حلّ  عملّية هو الّتصميم المدخل، في أوضحنا كما

 العملّية أوو/  للمنتج مفّصل تخطيط ائدة،الرّ  الفكرة اختيار ،أفكار طرح المعلومات، جمع الحاجة، أو المشكلة تشخيص: الّتالية
 الّتصميم عملّية جريي اّلذي اإلنسان أنّ  األبحاث تظهر. وتحسينه المنتج تقييم األّول، الّنموذج بناء المواّد، اختيار ،ةالّتكنولوجيّ 

 يظهر ،الّتصميم عملّية في المختلفة األعمال بين المتبادلة عالقاتال يصف اّلذيو  ،2 المخّطط. ثابت تسلسل على يحرص ال
 أفكار طرح أو الموضوع، عن المعلومات جمع بإمكانه أصبح ،أّوليّ  بشكل المشكلة حلّ  يريد م نالمشكلة  حّدد أن بعد أّنه

 بشكل وتحديدها المشكلة تحديد حلةمر  إلى يعود أن يمكنه. خطيطالتّ  ةبعمليّ  مباشرة يبدأ أن أو المشكلة، حلّ  لطرق متنّوعة
 . ملزم تسلسل يوجد ال أّنه أي. شابه وما إضافّية أفكاًرا يطرح أن أو نظره، في أفضل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   C.D.T – Craft Design, Technology – Syllabus by Midland group U.K, 1987: عن

 جمع الحاجة، أو المشكلة تشخيص على قادرون أّنهم اّتضح ،صغيرة سنّ  في أطفال لىع أجراه اّلذي (Fleer، 1999) بحث في
 ،الّتصميم لعملّية المختلفة المراحل بين تالؤم األحيان، من كثير في يوجد، ال أّنه تبّين أّنه إاّل . شابه وما أفكار طرح المعلومات،

 عملّية في كما بأّنه القول يمكننا وعليه،. المنتج بناء – تنفيذال وبين المنتج تخطيط مرحلة بين تالؤم يوجد ال خاّص  وبشكل
. الكاملة العملّية تنفيذ بونستصعي ولكنهم منفردًة، الّتصميم بعملّية تتعّلق معّينة مهارات تنفيذ على قادرون األطفال البحث،

 الّتصميم عملّية في المختلفة ّياتالفّعال بين المتبادلة العالقات: 2 طالمخطّ 

 

 جمع الحلّ  تقييم
    المعلومات

 المشكلة تحديد

 أفكار طرح
 وبناء تخطيط

 فكرة اختيار
    رائدة
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. المهارات هذه ويوّسعون سيطّورون األطفال فإنّ  ،العملّية من أجزاء في األطفال تمّرس وبواسطة مناسبة تربوّية فّعالّيات بواسطة
 إلى وتوجيههم ،المنتج حول متنّوعة أفكاًرا يطرحوا أن على األطفال تشّجع أن الّروضة ةرّبيم تستطيع: المثال سبيل على

 إلى نقودهم أن ردناأ إذا أّننا تذّكر المهمّ  من. المنتج لبناء يحتاجونها اّلتي المعلومات يجادإ على ومساعدتهم سومبالرّ  االستعانة
 من عملّية في ممارسات على األطفال نكشف أن ملزمون نافإنّ  ،الكاملة الّتصميم عملّية في إليها يحتاجون تفكير أنماط تطوير
   .4النوع هذا

 ميمالّتص عملّية في ممارسة ،الّروضة مرّبية بوساطة األطفال، روضة في نطّبق أن يمكن كيف يوّضح نموذج يلي ما في
  .الّساحة من مساحات تظليل: ةالكامل

 إنشاء إلى الحاجة تنتج   ،الّشمس ةألشعّ  عّرضالتّ  عن اجمةالنّ  األخطار ومناقشة الّسماوّية األجرام موضوعب فّعالّية أعقاب في
 المساحاتب اّصةالخ المعلومات يجمعون ؛مشكلة المساحات المكشوفة ألشعة الشمس األطفال يحّدد. الّساحة في ةُمظّلل أماكن

 ؛المتوّفرة والحلول المختلفة إلمكانّياتخاّصة با معلومات يجمعون ها؛في هملعب خالل الّساحة في الّشمس ألشّعة المكشوفة
 ناقشونتي ،مختلفة موادّ  ونالئمي اإلنشاء لغرض الموادّ  يالئمون ؛طبيقللتّ  القابلة األفكار بينها من ويختارون أفكاًرا يطرحون

 يخّططون ؛(شابه وما دىالنّ  ،الّرياح) الّطقس حوالأ أمام صامدة موادّ  خفيفة،/  ثقيلة موادّ  وء،للضّ  تمةاالك - ّفافةالشّ  دّ الموا حول
 حسب. تيجةبالنّ  ويستمتعون ؛(األمور أولياء شراكإ يمكن المرحلة هذه في) يبنون ؛(وضيحّيةالتّ  سومبالرّ  االستعانة يمكن)

 من األطفال نمّكن لكي ولكن ملزًما، ليس البحث عملّية من العكس على المراحل تسلسل. نوهب ما األطفال حّسني الحاجة
 .المراحل جميع تنفيذ المهمّ  من ،الّتصميم عملّية ممارسة

 

  الّتقييم – الّتعّلم –التدريس  بين العالقة

 فّعالّياتال ولمالءمة دريسللتّ  خطيطالتّ  ضأغرا األطفال روضة في الّتقييم يخدم. متنّوعة وأهداف دالالت" الّتقييم" لمصطلح
 تفّسره ،الّروضة في الفّعالّية سير خالل األطفال أداءخاّصة ب معلومات الّروضة ةرّبيم تجمع ،الّتقييم أجل من. لألطفال ربويةالتّ 

 NAEYC &National Association of Early Childhood Specialists in State Department). دريسالتّ  تخطيط ةتتمّ  عليه وتبني

of Education  NAECS/SDE 2003;mc Afee, Leong, & Bodrova, 2004)             

 إيجابّية مواقف تطوير) الفّعال الجانب إلى األهداف تتطّرق. المواضيع من واحدكل  في مفّصلة األهداف ،عليميّ تّ المنهج ال في
لخ( الستطالعا حبّ ) الفضول تطوير ،الّتكنولوجياو  مو العل من  ذات ومبادئ مصطلحات معرفة) دراكيّ اإل الجانب إلى وكذلك .وا 
 .تعليمّية فّعالّيات ولتخطيط قييمللتّ  القاعدة يعتبران وهما ،(الّتصميمو  البحث بعمليات تتعّلق مهارات من مّكنوالتّ  ،صلة
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 اّلتي األطفال اتلسلوكيّ  نماذج نسوق ،الهدف جانب إلى فيها ،جداول المواضيع من واحد كلّ  في نورد ،األهداف لتوضيح
 المبادرة أجل من ،األطفال قدرات لتقييم النماذج بهذه تستعين أن الّروضة مرّبيات تستطيع. الهدف تحقيق على تدلّ  أنّ  يمكنها
 (21: ص المنهج، مبنى /يأنظر) لتطويرهم مالئمة فّعالّيات إلى

 مشاركة. الكاملة الّتصميمو  البحث عملّيات في وطفلة طفل لكلّ  الفّعالة مشاركةال على التركيز المهمّ  من ،الّتقييم عملّية في
 الفّعالّية خالل ،شابه وما فرضّيات ايطرحو  أو /و  مشاهدات، واجر ي وأن أسئلة طفالاأل يطرح بأن تتمّثل العملّية في فّعالة

 ،بحث فّعالّية إلى تبادر أنّ  الّروضة مرّبية تستطيع ،لّتعّلما عملّية في الفّعالة المشاركة عن طفلة أو طفل امتنع إذا . الجماعّية
 .فّعالين يكونوا أن على وتشجيعهم اهتمامهم تثير مواضيع في ،تصميم أو

 : الستمرارية التدريس اً وتخطيط وتقييًما تعّلًما توّفروالتي  الّروضة في لها مخّطط غير روتينّية  ةاليّ لفعّ  نموذج
  مالتالنّ  سلوك متابعة
 .وروضة إبراهيم يعقوب، مصطفى، ،(لزاميّ اإل قبل) مريم: المشتركون األطفال
 مربّية. األطفال من مجموعة مريم من تقترب". نمل بيت وجدت واأنظر  تعالوا: "قائلة األطفال ونادت السّاحة في نمل بيت مريم اكتشفت
  .حديث من بينهم يجري ما تتابع ،األطفال إلى انضّمت الّروضة

 من غيرهم لدى صرُّفالتّ  هذا مثل تشّجع وأن ،مريم إلى انضموا ناّلذي األطفال اهتمام تالحظ أن المرّبية بإمكان كان ،األولى للحظةا منذ
 .األطفال

أين إلى  خطكمستقيم؟ في مالتالنّ  تسير لماذا: "ويتساءل نةمعيّ  نملة يتابع". بيتها إلى مالتالنّ  تصل كيف نراقب اهيّ " مصطفى قترحا

 .يعقوب يفعله ما ويتتبّع إبراهيم ينضم. ثانية نملة عيتتبّ  وهو يعقوب إليه ينضم". ذهب؟ت

 (بحث اتمهار  نايمارس) مشاهدة جريانوي أسئلة نايطرح( ويعقوب مصطفى) لّطفلينا أنّ  نالحظ أن يمكننا
 .البيت في الّتي( غيرةالصّ  مالتللنّ ) لألوالد عامالطّ  تْحضر إنّها: "يعقوب
 قاله ما يقل لم إذا. شاهده ما ضوء على قاله ما قال يعقوب أنّ  فرضنا إذا ،المشاهدة من استنتاج استخالص القول هذا عتبارا يمكننا
 . مسبقة معلومات لىإ تستند ةفرضيّ  أو اتخمينً  قاله ما اعتبار يمكننا ،شاهد ما ضوء على
 ".البيت؟ داخل يوجد ماذا اهتمامي يثير: "مريم
 .   مريم طرف من سؤال وطرح ااهتمامً  هنا نشّخص أنّ  يمكن
 ".بالحيوان الرفق. تهدموا ال...  ممنوع ممنوع،: روضة
 .الحيوانات على والمحافظة ةوليّ ؤ للمس تحّمل إظهار هنا نشّخص أن يمكن
 .مكّبرة عدسة تحضر لكي فّ الصّ  باتّجاه تركض". مكّبرة عدسة سأحضر: "مريم
 .ثارت اّلتي الحاجة تالئم ألداة اسً مدرو  ااختيارً  هنا نشّخص أن يمكن
 .دقائق لعّدة نملة ويتتبّع مصطفي ينحني
 تستطيع. مرّكزة مشاهدةإجراء  نّيته على يدلّ  نة،معيّ  ةزمنيّ  فترة ملالنّ  حركة عيتتبّ  بل ،النظر بمجّرد يكتفي ال مصطفى كون حقيقة
 . الحقة مرحلةفي  شاهده، ما فّ الصّ  في لزمالئه يحكي أن فلالطّ  من تطلب وأن ،المشاهدة هذهإجراء  تشّجع أن المرّبية

 ".سيحدث ماذا لنر  . "تفتّتها وأخذت جيبها من خبز قطعة روضة تخرجأ
 ".نواتخمّ  أنّ  حاولوا سيحدث؟ بأنّه تفكرون ماذا: "المربّية
 لتحصل يحدث ما متابعة مواصلة ةبنيّ  "سيحدث؟ ماذا" الّسؤال وطرح( الخبز فتات توزيع) الّظروف نتكوّ  لقد  - الختبار روضة طتخطّ 
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 (.فرضّيات) خميناتالتّ  طرح مجال وتوّسع الموقف المرّبية تستغلّ . طرحته اّلذي الّسؤالعن   جواب على
 ".الخبز أحبّ  ال أنا: "إبراهيم

 ". الخبز تحبّ  فهي بيتها إلى الخبز مالتالنّ  ستأخذ: مصطفى
 ". أوالدها إلى ستأخذه: "روضة
 ".شيء  كلّ  تأكل الصراصير، مثل إنّها: روضة

 .أفكار تداعي بل ،فرضية أو اتخمينً  ليس فهو بالمقابل إبراهيم قول أّما ،تخمينات يطرحان وروضة مصطفى
 ...".تأكله أيّها لنرى الطعام من أنواعًا لها نحضر تعالوا: "يعقوب
 . جديدة تجربة يعقوب يقترح
 .المكّبرة مع العدسة مريم عادت
 ."خبز فتات مالتالنّ  اعطوا أنظري، أنظري: "مريم إلى قوبيع هيتوجّ 

 ". عامالطّ  من مختلفة أنواعًا فورًا سنحضر: "يعقوب
 .اللعب إلى وانصرف إبراهيم ابتعد
 .مالتالنّ  يراقبون ومريم مصطفى روضة، يعقوب، بقي

 ".البيت إلى ملةالنّ  دخلت: "يعقوب

لى ،النمالت تأكل طعام أيّ  شفوايكت أنّ  أجل من ،معطيات جمع نشّخص أنّ  يمكن  .النملة تتوّجه مكان أيّ  وا 

    ".  أطفالها إلى الفتات مالتالنّ  أحضرت: "مريم
 . النقطة هذه على ترّكز أن المرّبية على. المعطيات لىإ ستندت ال( جديًدا تخميًنا طرحت ماربّ  أو) استنتاجات مريم استخلصت

 

 ".كثيرة أرجل لها توجد! أكبرها ما: "وتقول المكّبرة ل العدسةخال من مالتالنّ  إحدى إلى مريم تنظر
   "    ؟رجالً  كم: "يعقوب
 .6 وتقول رجلاأل مريم تعدّ 

 .المكّبرة بواسطة العدسة مشاهدة أعقاب في قياس أّنه على العدّ  هذا إلى ظرنّ ال يمكن ،عمليًّا
    "أيًضا؟ تشاهدين وماذا: "المربّية تسأل
  ملةالنّ  ممّيزات وصف إلى لالّسؤا هذا يوّجه

 

 أربعة .مشاهدتهم بواسطة الفّعالّية في يشاركون ناّلذي األطفال عن مهنتعلّ  أن يمكن لما يمّثل ،أعاله سقناها اّلتي الحالة وصف
 بوادر ابدو أ وقدكانوا مشاركين فّعالين في تنفيذ المراقبة وداوموا عليها.  وروضة، يعقوب مصطفى، مريم، :المجموعة من أطفال
 أجل من بسيطة ومراقبة ومشاهدات تجارب واأجر ، فرضّيات/ تخمينات طرحوا أسئلة، طرحوا فضولهم، عن عبروا :بحث

 من غمالرّ  على العملّية، في مشاركا يكن فلم بالمقابل، إبراهيم، أّما .وغيرها أدوات استعملوا تساؤالت، عن إجابات على الحصول
 لدى العلميّ  الفضول بوادر أشّجع أن يمكنني كيف: تتساءل أنّ  تستطيع المرّبية ،المعلومات هذه على باالعتماد. معهم كان أّنه

 طبيعيًّا كان الحالة هذه في إبراهيم تصّرف هل ممارساتهم؟ وْأثري أوّسع الفعّاليّة؟ كيف في شاركوا ناّلذي األربعة األطفال هؤالء
  مراقبة؟ يقود أو أسئلة يطرح وجعله فضوله اثارة يمكنني كيف حو؟هذا النّ  على فيتصرّ  جعله اّلذي ما معياريًّا؟

 .األسئلة هذهعن  تجدها اّلتي اإلجابات على يعتمد الفّعالّية من بقي ما تخطيط
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                            المنهج أهداف

 العاّمة األهداف

 :الّروضة أطفال لدى وتكنولوجيّ  علميّ  تنّور تطوير ( أ

 .الّتكنولوجيّ و  العلميّ  الّتفكير تطوير -

 .الّتكنولوجياو  مو العل في مصطلحات على عّرفالتّ  -

 .الّتكنولوجياو  مو العل من إيجابّية مواقف تطوير ( ب

 .البيئة على بالمحافظة تتعّلق قيم تنمية ( ت

    األهداف تفصيل

 تقود اّلتي والفعاليات لةالصّ  ذات ،(ومبادئ مصطلحات) المعرفةشمل ت الّتكنولوجيا وكذلك مو العلإّن ف ،المدخل في اّدعينا كما
 يتطّرق: قسمين في تأتي المنهج هذا في األهداف فإنّ  لذلك(. الّتكنولوجيا في الّتصميمو  مو العل في البحث) المعرفة هذه إلى

 .المضامين مجال في األهداف إلى الثاني القسم ويتطّرق ،الّتصميمو  البحث مهارات إلى األّول القسم

  :الّتصميمو  البحث مهارات مجال في وغايات أهداف

 بحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصميم

تنفيذ  ،أفكار طرح تصنيف، أسئلة، طرح: العلميّ  البحث لعملية أساًسا تعتبر اّلتي المهارات تطوير . أ
 .االستنتاجات واستخالص توثيقها مقارنتها، تصنيفها، معطيات، جمع مشاهدات، إجراء ،بتجار 

 :اليينالتّ  لّنطاقا مستوي ي في البحث عملّية ممارسة . ب

I. (.مشاهدةإجراء  أو أسئلة طرح: مثل) البحث ةبعمليّ  تتعّلق معّينة مهاراتة لعملبّ  ممارسة 

II. يحصل أن يريد سؤال بصياغة تبدأ ،متنّوعة بحث مهارات تشمل شاملة بحث عملّية ممارسة 
 عن ابةإج يعتبر ،(األطفال مستوى مع يتناسب) علميّ  تفسير بإيجاد وتنتهي ،عنه جواب على

 .الّسؤال

 حلول، طرح الحاجة، تشخيص: الّتكنولوجيّ  الّتصميم ةلعمليّ  أساًسا تعتبر اّلتي المهارات تطوير . أ
 بناء ،(شابه وما بينها والمقارنة تصنيفها خالل من الموادّ  اختيار ،ابيانيًّ  تمثياًل  يشمل) تخطيط
 .وتقييمه المنتج

 :اليينالتّ  الّنطاق مستوي ي في تصميم عملّية ممارسة . ب

I. ما منتج لبناء موادّ  اختيار أو حلول طرح: مثل) الّتصميم ةبعمليّ  تتعّلق معّينة مهارات ممارسة 
 (.اعمليًّ  بنائه بدون

II.  المنتج إلى الحاجة تشخيص ،متنّوعة تصميم مهارات تشمل ،شاملة تصميم عملّية ممارسة، 
   .وتقييمه المنتج بناء
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 الممارسات. المستويين في ،الّتصميم عملّية في وكذلك ،البحث عملّية في ةعمليّ  ارساتمم على األطفال ينكشف أن المهمّ  من
 ومتابعة انيالثّ  الّنطاق لمستوى جّيًدا أساًسا وتعتبر ،وتتحّسن وتنصقل ببطء، تتطّور األّول النطاق مستوى في المتكّررة ةالعمليّ 
 .الّتعّلم عملّية

 إلى – اإللزامّية الّروضة في. I الّنطاق مستوىفي  الّتصميمو  بالبحث تتعّلق مهارات طفالاأل يمارس ،اإللزامّية قبل الّروضة في
في  وتصميم بحث بعملّيات تتعّلق مهارات ممارسة يلي، ما في سنفّصلها اّلتي المنهج مواضيع في االنشغال متابعة جانب
 مستوىفي  كاملتين بحث عملّيتي في األقلّ  على ،فّعااًل  ًكامشار  يكون أنّ  الطفل على ،الّتعّلم عملّية من كجزء I الّنطاق مستوى
 تتمّثل أن راكةالشّ  هذه على. الّروضة ةرّبيم ههاتوجّ  ماعّيةج بحث عملّية في ااًل فعّ  مشارًكا يكون أنّ  عليه أي ،II الّنطاق

: المثال سبيل على. البحث مهارات من واحدة لكلّ  نفسه نفيذالتّ ب وليس ،المراحل من واحدة كلّ  في والمشاركة االهتمام إظهارب
 على عالوة. الّتجربة تنفيذب أو ،فرضّيات بطرح أكثر آخرون يساهم حين في سؤال، طرحب العملّية في بنصيبه واحد طفل يساهم
 في مشاركتهم على ثباتإ كشهادة ،فيها مشاركين كانوا اّلتي العملّية تكرار األطفال يستطيع أن إلى نطمح أنّ  يجب ذلك،

 .العملّية

 الّنطاق مستوىفي  كاملتين تصميم عملّيتي في ،األقلّ  على فّعااًل  مشارًكا يكون أن الّطفل على ،ّيةالّتعليم العملّية من كجزء
II .حلول، اقتراح معلومات، جمع مشاكل، تشخيص تشمل اّلتي العملّية في يساهم وأن ،فّعااًل  مشارًكا يكون أن فلالطّ  على أي 

 .الّنموذج وتقييم المناسب للحلّ  ماّديّ  نموذج بناء المناسب، الحل واختيار المختلفة لالحلو  تقييم

  )المضامين( مواضيعالهداف حسب األتفصيل 

 الحّية الكائنات عالم .1

  الحيوانات 1.1

 
 
 
 
 
 

 

 الّنباتات 1.1
 
 

 
  – األطفال

 .هاسلوكب ًماااهتم ويظهرون محيطهم في حيوانات عن يبحثون .1

 . للحيوانات ممّيزات على نيتعّرفو  .2

 .  الحيوانات لحياة رورّيةالضّ  المعيشّية والحاجات ظروفال على نيتعّرفو  .3

   ة عند الكائنات الحية وبين صفات مبنى الجسم  والصفات السلوكيّ  بين  لعالقةيفهمون ا .4
 . بيئتها

 – إنسان/حيوانات – حيوانات) الحّية الكائنات بين المتبادلة لعالقاتا باخاصّ  فهًما نيظهرو  .5
 .نباتات – حيوانات/حيوانات

 
  – األطفال

 .بها اهتماًما ويظهرون محيطهم في نباتات عن يبحثون .1
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 الّسماوّية األجرام  .1

 الّطقس وأحوال

 الّسماوّية األجرام 1.1

 
 
 
 

 الّطقس أحوال 1.1
 

 .الّنباتات ممّيزات على يتعّرفون .2

 .الّنباتات لحياة الضرورّيةالمعيشّية  والحاجات لظروفا على يتعّرفون .3

ا با فهًما يظهرون .4  – إنسان/نباتات – نباتات) الحّية الكائنات بين المتبادلة لعالقاتخاصًّ
 .نباتات – حيوانات/نباتات

 
  - األطفال

 الّشمس القمر،اطوار أ: بها اهتماما ويظهرون ،الّشمسوب بالقمر تتعّلق ظواهر يفهمون .1
 .  وءللضّ  كمصدر

 
 
 
 

   – األطفال
 .الّطقس بأحوال تتعّلق مختلفة ظواهر على يتعّرفون .1

  .البيئة في تحدث اّلتي غييراتالتّ  وبين الّطقس حوالأ في غييراتالتّ  بين يربطون .2

 
 صنع من عالم .3

 في منتجات: اإلنسان
  محيطنا

  – األطفال
 .يؤّديها وظيفة تكنولوجيّ  منتج لكلّ  أنّ  ويعرفون ،محيطهم في منتجات على يتعّرفون .1

 وبين ،(منها مصنوعال والموادّ  المنتج شكل) المنتج صفات بين العالقة حول فهًما رونيطوّ  .2
 .وظيفته

 .ووظائفها المنتج أجزاء مبنى حول فهًما يطّورون .3

 .البيئة على ةالّتكنولوجيّ  المنتجات لتأثيرات وعًيا يطّورون .4
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  المنهج مبنى

 :رئيسّية مواضيع ثالثة المنهج يشمل

 .الحّية الكائنات عالم .1

  .الّطقس وأحوال السماوية األجرام .1

  .بيئتنا في منتجات: اإلنسان صنع من عالم .3

 لةالصّ  ذات الرئيسّية األفكار البداية في تعرض ،موضوع كلّ  افتتاحّية في. ثانوّية مواضيع إلى رئيسيّ  موضوع  كلّ  يقسم
 متوّقعة سلوكّيات تعرَّف بالموضوع، لةالصّ  تذا األهداف تفّصل فيه جدول يعرض ،ثانويّ  موضوع كلّ  في. للمرّبية كمعلومات

 أن ةرّبيالم تستطيع تربوّية فّعالّياتل ونماذج األطفال، لدى متوّقعة لسلوكّيات مختلفة تمثيالت تصف نماذج تعرض األطفال، من
 .إليها تبادر
 .الّتكنولوجيا جلدم ذجو ونم بحثال بطريقة فّعالّياتل نماذج تعرض ،المواضيع من واحد كلّ  في ،الجدول بعد
 : الجداول من نموذج يلي ما في
 

                            

                                  

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 هاسلوكب اهتماما نويظهرو محيطهم في حيوانات عن األطفال يبحث .1
 

 في المنتشرة الحيوانات يشّخصون
 محيطهم

  – األطفال
محيطهم  في الحيوانات يشّخصون -

 ،الّروضة في : بأسمائها ويسّمونها
 يجدونها اّلتي والحيوانات البيت، في
 حديقة في أو الّطبيعة في جوالتهم في

 .الحيوانات

  – شجيعوالتّ  المبادرة
 الحقل يوف الّروضة ساحة في جوالت -

: مثل حيوانات إلى األطفال انتباه ولفت
 قطط، شراغيف، حلزونات، نمل،

لخ عصافير  .وا 

لعبة األلغاز مع وصف حيوانات: ألغاز  -
ألغاز بواسطة كالمّية، ألغاز حركّية، 

 ; رسومات )رسمة جزء من حيوان(ال
 .الّتكنولوجياو  مو العل بين للّدمج ذجنما نورد كما. شاملة تصميم أو بحث فّعالّياتل نماذج نورد ،موضوع كلّ  في

 الهدف تفصيل
 ّسلوكال تعريف
 المتوّقع

 إليها تبادر ألعمال نماذج
 ةرّبيالم

  لتمثيل نماذج

 متوّقعة وكياتلس
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         الّنباتاتو  الحيوانات:  الحّية الكائنات عالم .1

ًقا يشمل المنهج هذا. أيًضا اإلنسان بالطبع، يشمل، إليهما وباإلضافة ،والحيوانات الّنباتات يشمل الحّية الكائنات عالم  إلى تطرُّ
 بعد. الحّية الكائنات جميع بين المشتركة ممّيزاتال إلى تتطّرق رئيسّية أفكاًرا دنور  ،الفصل بداية في. فقط الّنباتاتو  الحيوانات

 هذه. الحّية الكائنات من مجموعة بكلّ  الخاّصة ممّيزاتلل وصًفا نورد (،"الّنباتات" و" الحيوانات") للموضوعين مةالمقدّ  في ذلك،
 .ةرّبيالم إلى موّجهة المعلومات

 (للمرّبية ةخلفيّ ) الرئيسّية األفكار
 : التّالية ممّيزاتال جميع والحيوانات، الّنباتات – الحّية الكائنات جميع عند نجد .أ

 اإلفراز غذية،التّ  نفُّس،التّ   –تبادل المواد – األيض 

  ّكاثرالت 

  ّالّتطّورو  موّ الن 

 المحّفزات مع جاوبوالتّ  الحساسّية 

 الحركة  

  ّصاالتاالت  

 الموت 

 الّسماء في كيتحرّ  حابالسّ : أعاله زاتالمي من أكثر أو ميزة فيها تتوّفر جمادات نرى أن مكنناي ،حولنا ننظر عندما – مالحظة 
 الدخان وتطلق والماء الوقود على تعمل وهي ،الحركة على قادرة السّيّارة ،(تتكاثر وكأنّها) كثيرة أجزاء إلى تنقسم خورالصّ  ،(حركة)
 مع وتتفاعل حساسيّة تملك وكأنّها) الحرارة درجة  رتغيّ  مع كتجاوب وتتقّلص تتمّدد معادنال ،(تبادل مواد عملية تجريو  تتحّرك وكأنّها)

 يستند ومغلوط أوّليّ  مفهوم بعبالطّ  هذا. الجمادات إلى الحياة ممّيزات ينسبوا أن إلى أحيانًا األطفال يميل ولذلك،. وغيرها ،(المحّفزات
 .معًا كّلها أعاله ممّيزاتال توجد وحدها الحيّة للكائنات. الحياة ممّيزات من جزئية ممّيزات تشخيص لىإ

 على الهواء، في المائّية، المجّمعات في نجدها أنّ  يمكن. أيًضا متنّوعة الحياتّية بيئاتها أنّ  كما ،هائل الحّية الكائنات تنّوع . ب
 . األرض وتحت اليابسة

 :المثال سبيل ىعل. الحياتّية وبيئته الحيّ  الكائن مبنى بين واضح تالؤم هناك . ت

 الماء في بسهولة الحركة على تساعدها ،(األصابع بين ُجل يدات) أغشية ،(ورسالنّ  ،البطّ ) المائّية يورالطّ  لدى. 

 ل ًسا جسمها كون وحقيقة األسماك جسم مبنى  .الماء في بسهولة الحركة من هانيمكنا ،م 

 الغذاء على الحصول أو االعداء من والهرب األشجار قتسلّ  على تساعدها ،(وقبضها بسطها يمكنها) حاّدة مخالب للقطط. 

 األسقف على يروالسّ  الحيطان قتسلّ  على تساعدها لصق وسائد( بريص أبو) للو ز عات. 

. نفسها وبين الّنباتات وبين ،نفسها وبين الحيوانات بين والحيوانات، الّنباتات بين: الحّية الكائنات بين متبادلة عالقات هناك . ث
 بعملية قيامها خالل من ،كاثرالتّ  على الّنباتات تساعد بذلك وهي ،األزهار رحيق على تتغّذى كثيرة حشرات: المثال سبيل على
 مفتر س عالقة هناك بعبالطّ . وانتشارها بذورها توزيع على تساعد وبذلك ،مارالثّ  على تتغّذى الحيوانات من الكثير. لقيحالتّ 

 (.   للطفيلّيات حاضنة) معيلة حيوانات أو ،باتاتون اتوطفيليّ  ،)آكل ومأكول( ومفتر س

 هذه. حياتها وجودة سالمتها عن ولّيةؤ المس عليه تقع ولذلك ،لحاجاته الحّية الكائنات يدّجن اّلذي الوحيد هو اإلنسان . ج
 والحيوانات ألشجارا على المحافظة على تنّص  ةنبويّ  أحاديث هناك. ةيّ البرّ  والحيوانات األزهار إلى تمتدّ  أن يجب ولّيةؤ المس

 .ممكن االستعانة بها من أجل تذويت تلك القيمة
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        الحيوانات 1.1

  
 (    للمرّبية ةخلفيّ ) بالحيوانات خاّصة ممّيزات

 شيء  كلّ  آكلة اهومن ،لحوم أكلة ومنها ،نباتات أكلة منها: أخرى حّية كائنات على تتغّذى الحيوانات جميع. 

 وضوء ،صوت ،شم  ،تذّوق  ، لمس: المحّفزات استيعاب من هاتمكن حواّس  الحيوانات لجميع. 

 ثنائّية) ُخنثى هي ما وهناك. اإلناث ومنها كورالذّ  منها ولذلك ،الجنسيّ  كاثرالتّ  بطريقة ،تقريًبا الحيوانات جميع تتكاثر 
 .(الحمراء ودةالدّ )  الُخرطون الحلزون( : الجنس

 الكربون أكسيد ثاني وتطلق ،الماء من أو الهواء من األكسجين بتستوع. الحياة مدى ستتنفّ  الحيوانات جميع. 

 (.جسمها في عظام ال) فقاريات وال ،(عظام جسمها في) فقارّيات: صنفين إلى الحيوانات معظم تصنيف يمكن 

 (.مكتسبةسلوكيات )  الّتعّلم على قدرة أيًضا لها ولكن ،موروثة اتيسلوك الحيوانات لجميع 
   

 األهداف تفصيل
  – األطفال
 هاسلوكب اهتماًما ويظهرون ،محيطهم في حيوانات عن يبحثون .1

 .محيطهم في تكثر حيوانات يشّخصون
 .وبتصّرفاتها بالحيوانات يهتّمون

 .للحيوانات ممّيزات على يتعّرفون .1

 .لمحفزاتوتستجيب ل تتطّور ،كساء جسم لها تنمو، تتكاثر، تتغّذى، تتحّرك، تتنّفس، الحيوانات جميع أنّ  يعرفون
 .مختلفة ممّيزات بحسب مجموعات إلى الحيوانات يصّنفون

 .حيًّا الحيوان لبقاء روريةالضّ  الحاجات على يتعّرفون .3

 .الحيوّية الحياتّية الحيوانات حاجات يشّخصون
 .الحيوانات حاجات بتوفير وليةؤ مس يظهرون

 .محيطه في هسلوك طريقة وبين الحيوان جسم مبنى بين لعالقةل فهًما ُيطّورون   .4

 .أدائه وبين معّين عضو مبنى بين العالقة يشرحون

 – الحيوانات/الحيوانات – اإلنسان/حيوانات – حيوانات) الحّية الكائنات بين المتبادلة لعالقةل فهما يظهرون .5
 (.الّنباتات

 .األخرى الحّية وللكائنات لإلنسان مهّمة مساهمة تساهم الحيوانات أنّ  يعرفون
 .(األمراض إليه تنقل مزروعاته، تفسد) اإلنسان تضرّ  حيوانات ناكه أنّ  يعرفون
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        لمبادرات ونماذج متوّقعة اتسلوكيّ  إلى وتفصيلها األهداف

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 هابسلوك ااهتمامً  ويظهرون ،ممحيطه في حيوانات عن األطفال يبحث .1
 

 في المنتشرة الحيوانات يشّخصون
 .محيطهم

 
 
 
 
 
 

 في اّلتي بالحيوانات يهتّمون
 .وبسلوكها  محيطهم

  – األطفال

 فيالتي  الحيوانات يشّخصون 
 في – بأسمائها ويسّمونها محيطهم
 اّلتي والحيوانات البيت، في ،الّروضة
 وأ الّطبيعة في جوالتهم في يجدونها

 .الحيوانات حديقة في

 في مشهورة حيوانات يشّخصون 
 .الحاسوب في أو االفالم أو ورالصّ 

 
 
 الحيوانات ألصوات اإلصغاء. 
 
 محيطهم في حيوانات مشاهدة. 

 
 مكّبرةعدسة  مثل أدوات عن يبحثون 

 .الحيوانات في نمعّ للتّ  منظار/ 

 
 في الحيوانات حول أسئلة يطرحون 

 تسكن؟ نأي تأكل؟ ماذا: مثل محيطهم
 لماذا بعضها؟ مع تتواصل كيف
 معّين حيوان جسم في معّين عضو
  عليه؟ هو اّلذي كلبالشّ  مبنيّ 

 بالحركة، ،الّرسمب الحيوانات يوثّقون 
  .شابه وما شكيلبالتّ 

 سلوكه  ويشاهدون حيواًنا يراقبون – 
 يزحف حلزون: المثال سبيل على
  .                            اليد على

  – عوتشجّ  بادرت أن المرّبية طاعةباست

 ولفت الحقل وفي الّروضة ساحة في جوالت -
 نمل،: مثل حيوانات إلى األطفال انتباه

لخ عصافير قطط، شراغيف، حلزونات،  .وا 

 في يرّبونها اّلتي الحيوانات ومتابعة مراقبة -
 .الّروضة

 
 
 
 .ومشاهدتها الحيوانات إلى اإلصغاء -

 تتعّلق هرظوا إلى األطفال انتباهلفت  -
 طائر أثر: محيطهم في اّلتي بالحيوانات

 أثر جديد، نمل تبي ،الّرمل على الذُّع رة
 على( بريص أبو) وزعات حلزون، ُبصاق
       .شابه وما ،البناية حائط

 
: الحيوانات وصف مع ألغاز ألعابممارسة  -

 مرسومة ألغاز بالحركة، ألغاز كالمّية، ألغاز
 (.  همن عضو على بناء الحيوان تشخيص)

 أعقاب في األطفال اهتمام تثير أسئلة طرح -
 . إليه اإلصغاء أو حيوان مشاهدة

 عدسة مثل المشاهدة في أدوات استعمال -
  .منظار أو مكّبرة

 وتجارب مناسبات في الّروضة أطفال اشراك -
 صلة لها وللكبار لألطفال ةشخصيّ 

 .بالحيوانات
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة تلسلوكّيا نماذج متوّقعة سلوكّيات
 األهداف وتحقيق

 الحيوانات ممّيزات على األطفال يتعّرف .2
 

 الحيوانات جميع أنّ  يعرفون
 تتكاثر، تتغّذى، تتحّرك، تتنّفس،
 تتطّور ،كساء جسم لها تنمو،

 .تستجيب لمحّفزاتو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمجموعا إلى الحيوانات يصّنفون
 .مختلفة ممّيزات بحسب

 

  – األطفال

 مثل الحيوانات اجاتتيحا يذكرون :
 ./ المأوىالملجأ نّفس،التّ  الغذاء،

 لهتفضّ  اّلتي عامالطّ  أنواع يفحصون 
 .الحيوانات

 حيوانات بها تقوم حركة يصفون 
 .يشاهدونها

 حيوان ممّيزات عن معلومات يجمعون 
 عن معلومات يجمعوا أن مثل)  معّين

/ العيش مكان/ عامالطّ  نوع – الكالب
 وما الحمل فترة طول/ صلواالتّ  طريقة
 .شابه

  ممّيزاتب تتعلق مقارنة ونيجر 
 حركة بين ،مثاًل  -مختلفة حيوانات
 كلب ،أفعى الكلب، وحركة الحصان
 يكسو ما بين وغيرها؛ وسلحفاة
 الفرو للعصافير، يشالرّ : الحيوانات
 . لألسماك الحراشف والقطط، للكالب

 
 
 
 
 مثال الجسم كساء بحسب يصّنفون :

 .وللقطط للكالب والفرو يورللطّ  يشالرّ 

 البيئة  العيش مكان بحسب يصّنفون(
 يورالطّ  الماء، في السمك: الحياتّية(

 في تسبح فادعوالضّ  البطّ  الهواء، في
 تختلف. منه تخرج أّنها كما الماء

 ال األسماك: فادعالضّ  عن األسماك
 .فادعالضّ  خرجت بينما الماء من تخرج

 بحسب حيوانات مجموعات يصّنفون 
 : بارزة ممّيزات

 اوريشً  امنقارً  له ألنّ  طائر هو الغراب
  .يورالطّ  جميع مثل
   

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

 على فيها يرّكزون اّلتي للحيوانات مشاهدات -
 . الحركة مثل معّينة ميزة

 معّين نلحيوا المختلفة ممّيزاتال حول مناقشة -
 .المختلفة الحيوانات بين مقارنات وعقد

 يقوم حركات بواسطة الحيوانات حركة وصف -
  .األطفال بها

 موضوع تتناول معلومات كتب مطالعة -
 في معلومات عن البحث: الحيوانات
 مقابالت إجراء انترنت؛ مواقع وفي برمجّيات

 حيوانات، يرّبون وبالغين أطفال –" خبراء" مع
لخ مزارعين ،ينبيطريّ  اءأطبّ   .وا 

 ماشية، مزرعة: الحيوانات تربية أماكن زيارة -
 .شابه وما حيوانات حديقة مرفق،

 حيوان عن الطفل ليتعّلم شخصّية مبادرات -
شراك ،(بالغ بمساعدة) اختاره  الزمالء وا 

 .بالمعرفة

 
 
 
 بين أوجه الشبه وأوجه االختالف فحص -

 .الحيوانات
  
 نفس من حيوانات تشخيص) ألغاز ألعاب -

 أيّ  البحر؟ في موجودة حيوانات أيّ : (البيئة
 على وكذلك الماء في تعيش حيوانات
لخ اليابسة؟  . وا 
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 االحيوان حيًّ  الضرورّية لبقاء حاجاتال على األطفال يتعّرف .3
 

 حيوّية معيشّية حاجات يشّخصون
 الحرارة، الغذاء، الماء،: للحيوانات

 . شابه وما الّضوء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاجات توفير ةوليّ ؤ مس تحّملوني
 .الحيوانات

 

  – األطفال

 المعيشّية الحاجات يحّددون 
 وما الحرارة الغذاء، الماء،: للحيوانات

 .شابه

 محيطهم في الحيوانات يتتّبعون 
 على  تحصل كيف ويكتشفون
 . الغذاء مثل – حاجاتها

 حاجات عن معلومات عن يبحثون 
 .الحيوانات

 

 
 
 الحيوانات حاجات بتوفير يهتّمون 

 مع يتناسب بما) تهموليّ ؤ مس تحت اّلتي
 .(ابقالسّ  البند

  الحياتّية البيئة حجم يبحثون 
 .المالئمة

 تجاه اإلنسان واجب موضوع يناقشون 
 ليقوم بالكل إخراج: مثل الحيوان
 أو الهمستر قفص تنظيف بجولة،
 . معه واللعب إطعامه األرنب،

 بالحيوان الالئقة للعناية قواعد يحّددون 
 في األسماك إطعام: الّروضة في

 ثابتة، وأوقات بكّمّيات األكفاريوم
 الهمستر قفص تنظيف على ناوبالتّ 
 .شابه وما

 لتربية المناسبة الّظروف معرفة بعد 
 :اقتراحاتهم مونيقدّ  األخضر العلجوم

 يشبه ما إلعداد مالئم؛ مسكن إلقامة
 طعام على لحصولل ؛"ألعاب حديقة"

 األنقوعة في" جزيرة" عدادإل مالئم؛
 تستطيع الحجارة، من عدد بواسطة

  . تستريح أن راغيفالشّ 

 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

 اّلتي الّروضة محيط في للحيوانات مشاهدات -
 .شابه وما الملجأ ،الّظلّ  عام،الطّ  عن تبحث

 خبراء مع ومحادثة معلومات مصادر مطالعة -
 .(حيوانات يرّبون أشخاص بيطرّي، طبيب)

 اجاتتيحا عن يحّدثهم بيطريّ  طبيب مع لقاء -
 .الحيوانات

 
 
 
 
 

 اّلذي للحيوان  اصطناعّية حياتّية بيئة إقامة  -
 توفير على الحرص مع ،الّروضة إلى ُأحضر
 متابعة مثل ،الحيوّية الحياتّية لوازمال جميع
 للحيوانات، تقّدم اّلتي والماء الغذاء اتيّ كمّ 

 . للحركة فسحة وتكوين

 
جراء معلومات تقديم -  حول مناقشة وا 

 .    الحيوانات اجاتتيحاب تهتمّ  اّلتي المؤّسسات
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 األطفال لتمكين رّبيةالم يهاإل تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 بين مبنى أجسام الحيوانات وبين طريقة سلوكها اّلتيلعالقة ليطّور األطفال فهًما  .4
 

 يشرحون العالقة بين مبنى عضو
 .الوظيفيّ  معّين وبين أدائه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –األطفال 

  مخالب القّط  تساعد يشرحون كيف
 في عملّية التسلُّق. 

 
  ن وظيفة سنام الجمل في يشرحو

 رب في الصحراء. حاجاته إلى الشّ 

  تتعّلق بالعالقة بين  فرضّياتيطرحون
معّين وبين كونه يمّكن  مبنى عضو

 من القيام بسلوك معّين.
 
  تتعّلق بالعالقة بين  فرضّياتيطرحون

مبنى أجسام حيوانات معّينة )على 
ودة الدّ  –سبيل المثال: الُخرطون 

روف بيئتها )تحت الحمراء( وبين ظ
 الحجارة(.

 

  – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

حول العالقة بين مبنى  فرضّياتطرح  -
. على سبيل المثال: الوظيفيّ  الجسم واألداء

توجد لماذا، يوجد للقرد ذنب طويل؟ لماذا 
 مخالب؟ لماذا توجد للكلب فروة؟    للقطّ 

 جسم البحث عن معلومات حول مبنى -
ه. أداء وظيفت فييف يؤّثر المبنى الحيوان وك

على سبيل المثال: صورة جّيدة لمخالب القّط 
 رح عن وظائفها.    والشّ 

طرح أسئلة عن كائنات حّية في البيئات  -
تعيش الحياتّية المختلفة، مثل كائنات حّية 

 .تحت الحجارة

جسم هذه الكائنات  يسحقكيف ال  -
 الحّية من وزن الحجر؟ 

  ؟م دائًماالّظاّل هل تعيش في  -

هل تتجّول في الخارج أم تبقى تحت  -
 الحجر طوال الوقت؟ 

 كيف تأكل؟  -

فحص بواسطة ت فرضّياتبعد طرح جميع ال
وّجه إلى أو بواسطة التّ  ،مشاهدات في المنطقة

 مصادر معلومات متنّوعة. 
ارب المثيرة بواسطة جتّ يمكن توثيق االكتشافات وال

    .مج بينهماأو الدّ  الّتصوير، الّرسم

 –حيوانات   / حيوانات –إنسان   / حيوانات –بين الكائنات الحّية )حيوانات  اّلتيلعالقة المتبادلة ليظهر األطفال فهًما  .5
 نباتات(:

 
الحيوانات تساهم  يعرفون أنّ 

ان وللكائنات سمساهمة مهّمة لإلن
 الحّية األخرى.  

 
 

يعرفون أّنه توجد أيًضا حيوانات 
، لإلنسان تسّبب المرض والضرر

  .تتلف المزروعات وما شابهو 
 

  –األطفال 

  يشّخصون ويصفون طرًقا مختلفة فيها
تكون الحيوانات مفيدة لإلنسان 

حمير،  )حيوانات بيتّية: دجاج، غنم،
 ينةزّ للوحيوانات أليفة  ،وما شابه

   .(كأسماك وعصافير الزينة

  يشّخصون ويصفون حاالٍت مختلفة
ى مساعدة فيها تحتاج الحيوانات إل

 اإلنسان.  

 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

مشاهدة أفالم، قراءة كتب ومقاالت تتناول  -
أو الحيوانات في  ،اإلنسان والحيوانات

 .     الّطبيعة

محادثة حول عالقات األطفال أو غيرهم في  -
بيئتهم مع الحيوانات )قطط، كالب، 

  .ببغاوات، كالم إرشاد )للكفيفين( وغيرها(

لوك في اللقاء مع مناقشة حول قواعد السّ  -
      .الحيوانات
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 العلميّ  بحثال بطريقة فّعالّياتنماذج ل
 اّلتيفي أعقاب مشاهدة أجريت على حيوان يمكن أن نطرح أسئلة تثير اهتمام األطفال، نصّنف األسئلة ونرّكز على األسئلة 

جمع  ختّصين في هذا المجال. على أساسوّجه إلى مى التّ وضوع وحتّ جاباتها غير معروفة مسبًقا. يمكن جمع ماّدة عن المإ
ب تطبيق مهارات بحث، ال تشمل مهارات جمع معطيات بشكل ها تتطلّ نّ ص االستنتاجات. هذه العملّية، مع أالمواّد يمكن استخال

ل إلى استنتاجات منها. والتّ  مستقلّ   جمع معطيات.الي يصف فّعالّية بحث كاملة تشمل التّ  الّنموذجوصُّ

 بوساطة المرّبيةبحث شاملة عملّية نموذج لتنفيذ 
يرقات لهذه الفراشة من أجل المتابعة. في البداية يمكن  تجلباتُّخذ مع األطفال بتربية يرقات ديدان القّز،  اّلذيفي أعقاب القرار 

 : الّتاليةطرُّق إلى األسئلة تّ ربية وتوفيرها. في عملّية البحث يمكن الالمالئمة للتّ  الّظروفجمع معلومات حول 
، أو بحركات الجسد. يجب متابعة الّرسمى وصفها بالكلمات، بكيف تتحّرك اليرقة؟ )يجب متابعة حركة اليرقة وحتّ  . أ

 حركة اليرقة طوال اليوم(.

 ،طفالوت. يمكن أن نخّطط مع األأكل في اليوم؟ )توضع يرقات دودة القّز بجانب أوراق نباتات مثل الخّس والتّ كم ت . ب
يمكن أن  ،المناقشةبتائج مع األطفال. مناقشة النّ  تأكله اليرقات ثّم ننّفذها. من المهمّ  اّلذيتجربة تفحص كّمّية الغذاء 

 ، وكيف خّططوا لها، ماذا فعلوا وماذا كانت االستنتاجات.الّتجربةنطلب من األطفال الرجوع على أهداف 

جراء قياسات: على سبيل المثال، كما سبق وقلنامشاهدا إجراءيمكن  ،ي البحث هذينفي سؤال   يمكن قياس طول  ،ت وا 
لكي  ،ة ساعاتتقطعها اليرقة في البستان خالل ساعات معّينة ؛ يمكن أن نزن األوراق قبل وبعد عدّ  اّلتيالمسافة 

 نعرف كم غراًما من الورق أكلت اليرقة.  

رنقة؟ ما كيف تتطّور اليرقة؟ كم من الوقت تعيش اليرقة؟ كيف تتحّول إلى شرنقة؟ كم من الوقت تستمّر مرحلة الشّ  . ت
لة نحتاج إلى مشاهدة ؟ للحصول على إجابات عن هذه األسئ)الشرنقة( ة الخيوط المحيطة بهايخرج من كبّ  اّلذي

 نوّي.قويم السّ ليرقة على التّ ة وسائل. يمكن توثيق عملّية تطّور اوثيق بعدّ متواصلة وت

عالوة على جمع معلومات من  ،مشاهدة متواصلة ومنهجّية تخطيط نحتاج إلى ،لكي تتحّول هذه األسئلة الثالثة إلى نشاط بحثيّ 
 ولكن ال يستطيع أن يحّل محلها.  ،. جمع المعلومات يمكن أن يكّمل المشاهداتمعلوماتمصادر ال

 الّتكنولوجيانموذج لدمج 
قامة "مبنً  ،الّروضةُيرّبى في  اّلذينسبة إلى الحيوان بال مع الحرص على توفير ظروف معيشة  ،ى" لتربيتهيجب تخطيط وا 

للمحافظة على درجة حرارة مالئمة ومنع تسّرب المياه )على سبيل المثال: تغطية قفص األرانب  ،استعمال مواّد عازلةمالئمة: 
ياه األمطار إلى القفص(، مالءمة القفص مع حجم الحيوان بحيث يوّفر له مجال معيشة. تمنع تسّرب م الّشتاءبقطعة نايلون في 

دوات مع ما يحتاج إليه الحيوان من طعام ى الحيوان. يتالءم حجم األلإراب عام والشّ كما يمكن تخطيط وبناء أدوات لتقديم الطّ 
 بت ومنخفض مع كّمّية ماء كافية للحيوان اللبون؟ (.يتغّذى بها )على سبيل المثال: وعاء ثا اّلتي الّطريقةومع  ،وشراب
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 الّنباتات 1.1

 ة للمرّبية( )خلفيّ  للّنباتاتخاصة  ممّيزات
  جذور، سيقان )جذوع أو فروع( أوراق، الّتاليةجزاء األساسّية حالب والحزازيات توجد األ، باستثناء الطّ الّنباتاتلجميع :

 .وبذور أزهار وثمار

  تستوع الّنباتاتجميع( ب الماءH2O من )بواسطة الجذور الّتربة، ( وثاني أكسيد الكربونCO2  من الهواء بواسطة )
 ،المواّد الغذائّية األساسّية CO2لنفسها من الماء والـ  الّنباتاتتنتج  ،الّضوءاألوراق. بواسطة الكلوروفيل األخضر وطاقة 

أيًضا بعملية تنّفس مثل  الّنباتاتتقوم  ،وئيّ مثيل الضّ ة التّ وتطلق الكثير من األكسجين إلى الهواء. باإلضافة إلى عمليّ 
نّفس منخفضة كثيًرا بالمقارنة مع عملّية التّ  شدة . CO2جميع الكائنات الحّية: تستوعب األكسجين وتطلق إلى الهواء 

 المزّود الرئيسّي لألكسجين في العالم.  الّنباتات، ولذلك تعتبر وئيّ مثيل الضّ عملّية التّ 

 ناسل الجنسّية.على أعضاء التّ  الّنباتاتوي أزهار تحت 

  ّهرة وتحتوي على بذور.مرة من مبيض الزّ تتطّور الث 

 –ّفير(، أو بواسطة الحيوانات )القطن، شجرة الحور، الصّ  الّرياحمار على بذور تنتشر بطرق مختلفة: بواسطة تحتوي الثّ 
 .افة(فاح، الجوّ )البندورة، التّ  مار وتفرز بذورها مع روثهاعندما تأكل الحيوانات الثّ 

  تعّمر أكثر من سنة(. تعّمر سنة واحدة( ونباتات معّمرة إلى نباتات حولّية )أي الّنباتاتيمكن تقسيم جميع( 
  

 تفصيل األهداف
 -األطفال

 يبحثون عن نباتات في محيطهم ويظهرون اهتماًما بها  .1

 .(اوأزهارً  ايشّخصون نباتات في محيطهم القريب )أشجارً 
 .في محيطهم اّلتي الّنباتاتيهتّمون ب

 .للّنباتات ممّيزاتيتعّرفون على  .1

 .   والبذور ماريقان )الجذوع واألغصان(، األوراق، األزهار والثّ : الجذور، السّ للّنباتاتجزاء األساسّية يشّخصون األ
 مختلفة. ممّيزاتإلى مجموعات بحسب  الّنباتاتيصّنفون 

 ورة حياة ويصفونها.د للّنباتاتيعرفون أّن 
 ة.حيّ  الّنباتاتة لبقاء روريّ الضّ  المعيشّية يتعّرفون على الحاجات .3

   .ودرجة حرارة مالئمة ، الهواءالّضوءالحياتّية الحيوّية: الماء،  الّنباتاتيشّخصون حاجات 
  في محيطهم ويعتنون بها. الّنباتاتيحافظون على 

   .(الّنباتات –/الحيوانات الّنباتات –باتات/اإلنسان نّ ال –باتات نّ الئنات الحّية )لعالقة المتبادلة بين الكالينّمون فهًما  .4

  .وللحيوانات )طعام، مباٍن، أدوية، زينة( ،لإلنسان ،للّنباتاتيتعّرفون على استعماالت مختلفة 
 يعرفون أّن هناك نباتات ساّمة لإلنسان.
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 لمبادرات         ت متوّقعة ونماذجسلوكّيااألهداف وتفصيلها إلى 

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 ا بهاويظهرون اهتمامً  ،ات في محيطهمباتيبحث األطفال عن ن .1
 

المنتشرة في  الّنباتاتيشّخصون 
  القريب )أشجار وأزهار( محيطهم

 
 
 
 
 

في  اّلتي الّنباتاتيهتّمون ب
  محيطهم

  – األطفال

  في المنتشرة  الّنباتاتيشّخصون
في : محيطهم ويسّمونها بأسمائها

ات بات، في البيت، ونالّروضة
في يصطدمون بها في الشارع أو 

 .الّطبيعةجوالتهم في 
 (شهورةنتشرة )مات منبات يشّخصون 

فالم أو في األفي ور أو في الصّ 
 الحاسوب.ات برمجيّ 

  ّفي  اّلتي الّنباتاتنون في يتمع
 محيطهم ويطلبون معرفة أسمائها. 

  يطرحون أسئلة حول نباتات موجودة
في محيطهم: من يسقيها عندما ال 
تنزل األمطار؟ ماذا يحصل لها إذا لم 

؟ وأّي الّنبتةنسقها؟ أّي زهرة توجد لهذه 
 ثمرة؟  

  يتابعون لوقت طويل )من أجل
ي ف الّنباتاتتطّور  غييرات(مالحظة التّ 

 اّلتيغييرات محيطهم ويشّخصون التّ 
 تطرأ عليها.  

  زرعوها )كبذور(  اّلتي الّنباتاتيتابعون
  .(أو  غرسوها )أشتااًل 

  على  التنمية يتابعون تأثير ظروف
على سبيل المثال: تغيير  الّنباتات

 /يّ / الرّ الّتربةظروف اإلضاءة/ 
المكان )دفيئة أو حديقة أو أصيص 

 )قّوارة(. 

  ن األدوات من أجل أن يروا يستعملو
 بتفصيل أوسع. –مكّبرة  الّنباتات

  إجراءفي أعقاب  الّنباتاتيصفون 
ما يشاهدونه  ويعرضون ،مشاهدة لها

بوسائل مختلفة: رسم، حركة، عمل 
                             .نموذج

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

، امحيطهوفي  الّروضةفي ساحة  ةجول -
استعمال أدوات لجمع  –ل الجولة خال

معلومات من أجل متابعة البحث في 
مكّبرة أو آلة تصوير عدسة تان: البس

 .()كاميرا

 .الّنباتاتتعريف  دليلاستعمال  -

غييرات في لفت انتباه األطفال إلى التّ  -
من حولهم: تساقط أوراق األشجار،  الّطبيعة

تش= أّول ظهور البراعم، اإلنتاش= خروج النّ 
مار ، من البذرة، ظهور الثّ الّنبتةيظهر من  ما

 وما شابه.

 .الّنباتاتطرح أسئلة تتعّلق ب -

إشراك جميع األطفال بتجارب شخصّية مثيرة  -
أزهر في  اّلذيّبار : الصّ الّنباتاتتتعّلق ب
 البيت.

في  اّلتي للّنباتاتمشاهدات ومتابعات  إجراء -
وفي  الّروضة، في األصص في الّساحة

 محيطها.

مال مستودعات المعلومات المختلفة. استع -
من المهّم أن نضع تحت تصّرف األطفال 

 ،وكتب معلومات ،الّنباتاتكتاب تعريف 
وبرامج حاسوب. يمكن  ،ومستودعات صور

حضار  ،اإلنترنت في أّن نزور معهم مواقع وا 
للقاء مع األطفال  ،أشخاص مختّصين وخبراء

عالم بيولوجيا  مهندس زراعّي، )جنائنّي،
 .غيرهما(و 

 إقامة حديقة تعليمّية. -

: فوازير للّنباتاتزير مع وصف العبة فو  -
)رسم جزء من  الّرسمكالمّية، أو بالحركة أو ب

 (.الّنبتة

لعبة طاولة مع صور نباتات: لوطو، تذّكر،  -
        .ورقتان وما شابه
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 األطفال مكينلت رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 الّنباتات ممّيزاتيتعّرف األطفال على  .2

 

األساسّية  األجزاءشّخصون ي
يقان : الجذور، السّ للّنباتات

)الجذوع والفروع(، األوراق، 
 .والبذور ماراألزهار والثّ 

 
 

 
 
 

إلى مجموعات  الّنباتاتيصّنفون 
 مختلفة. ممّيزاتبحسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دورة حياة  ّنباتاتلل أنّ يعرفون 
 ويصفونها

  –األطفال 

 يقان )الجذوع شّخصون الجذور، السّ ي
مار، البذور، في والفروع(، األوراق، الثّ 

 نباتات مختلفة.  

 جزاءاأل عقدون مقارنة بين األقسامي 
األساسّية لنباتات مختلفة )على سبيل 
المثال: يقارنون بين جذور شجرة 

 .(بناء على صورة ،ووردة

 الّنباتات ممّيزاتعض يصفون ب. 

 

 يقارنون بين نباتات مختلفة. 

  إلى نباتات ثمارها  الّنباتاتيصّنفون
ونباتات ثمارها غير  ،صالحة لألكل
 صالحة لألكل.

  إلى نباتات بّرّية  الّنباتاتيصّنفون
لى نباتات   .ة )مدّجنة(بيتيّ وا 

  إلى نباتات حولّية  الّنباتاتيصّنفون
لى نباتات معّمرة.  وا 

  ّتطّور تتنمو و  الّساحةفي  اّلتيجرة الش
 اّلتي الزهرةبينما  ،نينمع مرور السّ 

غرسناها في القّوارة تذبل وال تتجّدد في 
 . الّتالية الّسنة

  ّفي مراحل دورة  الّنباتاتصون يشخ
حياتها )شتلة، نبتة مزهرة، نبتة مثمرة، 

 نبتة ذابلة/ يابسة(.

بذرة، بادرة، نبات بالغ، نبات مزهر، 
 مثمر. نبات

  ونمّوها في  الّنباتاتيتابعون تطّور
ويصفونه بوسائل مختلفة  ،محيطهم

 ، الكتابة وما شابه(.الّتصوير، الّرسم)ب

  في الفصول  الّنباتاتيفحصون
غييرات ويتحّدثون عن التّ  ،المختلفة

  تطرأ عليها. اّلتي

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

لبيع ان زيارات إلى مشتل، دكّ ترتيب  -
ولفت  ،وات، حانوت لبيع األزهارالخضر 

يستعملها  اّلتي الّنبتةم اقسأانتباه األطفال إلى 
 اإلنسان. 

 
تحضير طعام من أجزاء مختلفة من  -

 .الّنباتات

 
المختلفة في  الّنبتةاكتشاف/ إيجاد أقسام  -

 الموجودة في محيطهم.  الّنباتات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا في حديقة زرعوه اّلتي الّنباتاتة راقبم -

البستان وفي "ظروف مختبر" )إنبات داخل 
 وعاء شّفاف(.

جمع معلومات حول طرق انتشار بذور في  -
 المحيط القريب.

مقارنة بين نباتات من جوانب مختلفة  اجراء -
لدورة الحياة، على سبيل المثال: طرق انتشار 

وما شابه )كّل مّرة من جانب  ،البذور، العمر
       .آخر(
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة تسلوكّيا
  األهداف وتحقيق

 ّيةضرور ال ةالمعيشيّ  الّنباتاتيتعّرف األطفال على حاجات  .3
 

معيشّية يشّخصون حاجات 
، الّضوء: الماء، للّنباتاتّية ضرور 
 الهواء.

 ودرجة حرارة مالئمة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في  الّنباتاتيحافظون على 
 محيطهم ويعتنون بها.

 

  –األطفال 

 للّنباتاتّية ضرور يحّددون الحاجات ال 
يرّبونها في الحديقة  اّلتيالمختلفة 

 الحرارة. الّضوءّية: الماء، الّتعليم

  يفحصون تأثير العوامل المختلفة على
 .الّنباتات

  المختلفة  الّنباتاتيختارون مكان تربية
 بحسب حاجاتها. 

  يغرسونها في  الّنباتاتن أّي يخّططو
/ الّروضةاألماكن المختلفة في 

ينة، بحسب الغاية منها )الزّ  ،البستان
 وما شابه(. ،غذاءلا

 

  يمتنعون عن قطف األزهار المحمّية
 ويطلبون من اآلخرين عدم لمسها.

 ّف في الصّ  اّلتي الّنباتاتيعتنون ب
 األصصفي الحديقة: يسقون  اّلتيو 

في  األصصون ّف، يضعداخل الصّ 
يعّدون  ،مكان مضاء، يسقون الحديقة

 ،هار محمّية"ز الفتات "ال تقطف" أو "أ
 .وما شابه ،ويضعونها في الحديقة

   – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

جمع معلومات ومتابعة الكتشاف الحاجات  -
 الّروضةُترّبى في  اّلتي للّنباتاتّية ضرور ال

؟ نباتاتي ال)كم مّرة في األسبوع يجب سق
في القّوارة؟ أين من المحّبذ وضع  اّلتيالوردة 

 ؟(.الّروضةارة في القوّ 

مالحظة؛ مفّضل استعمال كلمة إّصيص  -
 وليس قوارة.

إقامة حديقة زينة أو حديقة خضروات. من  -
أجل ذلك يجب مناقشة أسئلة مثل: ما هي 

نهتّم بها؟ ما هي ظروف  اّلتي الّنباتات
؟ الّروضةها؟ ماذا يناسب تحتاج اّلتي الّتربية

البذور؟ بعد كم من  طمرفي أّي فصل يجب 
 اّلتيمار الوقت نحصل على األزهار/ الثّ 

نريدها، وغير ذلك. من أجل ذلك يمكن 
مصادر بأو  ،االستعانة بالخبراء، باإلنترنت

 معلومات أخرى. 

القيام بـ "حملة إرشاد وتنوير" حول المحافظة  -
، وفي الحّي، وفي الّروضةفي  الّنباتاتعلى 
 وما شابه(.  ،البيت

 نباتات(: –نباتات/ حيوانات  –نباتات/ إنسان  –بين الكائنات الحّية )نباتات   لعالقة المتبادلةليظهر األطفال فهًما  .4
 

يتعّرفون على االستعماالت 
 ،لإلنسان ،للّنباتاتالمختلفة 

، أدوية  والحيوان )طعام، مبان 
 زينة(.

 
 
 
 

 توجد نباتات ساّمةأّنه يعرفون 

  -األطفال 

 .يعّدون مأكوالت من نباتات 

 .ينتجون أصباًغا من نباتات 

 .ينتجون عطوًرا 

  يفحصون ويجمعون معلومات عن
 حيوانات تتغّذى على نباتات مختلفة.

  للّنباتاتيتحّدثون عن استعماالتهم. 

  يذكرون أمثلة على نباتات طّبّية
 ويشرحون عنها.

  ت ساّمة، مثلن لمس نباتاعيمتنعون  
     .فلةشجرة الدّ 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

نتاج عطور إصباغ، أطبخ، إنتاج  فّعالّيات -
 من نباتات.

تغذية  سلوكياتمشاهدات ومتابعات  -
من أجل كشف أّيها يتغّذى على  ،الحيوانات
 .الّنباتات

بني ت اّلتيمشاهدات ومتابعات للحيوانات  -
 .الّنباتاتبيوتها من 

 الطّبّية. الّنباتاتجمع معلومات عن  -

امة وعن قواعد السّ  الّنباتاتمناقشة حول  -
 .  والحماية منها صّرف معهاالتّ 
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 العلميّ  بحثال بطريقة فّعالّياتذج لانم

يقارن  ،األكثر مالءمة لزراعة الخيار. في المرحلة األولى – طينّية حمراء أم رملّية – الّتربةما هو نوع  الّسؤاليمكن طرح 
المالئمة لزراعة الخيار،  الّتربةحول نوع  فرضّياتيطرحون  ،على صفاتها. بعدها تعّرفمن أجل ال الّتربة،األطفال بين أنواع 

ب( دلو مع  –أ( في دلو مع رمل بحر و   –هم ويقترحون طرًقا لفحصها. يمكن إجراء تجربة وزرع بذور خيار فرضّياتيعّللون 
كّمّية ين؛ للدلو   متشابهة الّظروف جميع األطفال أهّمّية توفير عيجب أن تناقشوا م ،الّتجربةاخترتم طريقة  تربة طينّية حمراء. إذا

هو المتغّير الوحيد  الّتربةأكُّد من أن يكون نوع وغيرها. يجب التّ  ،نسبة الرطوبة، حجم الدلو ونوعه، اإلضاءة شدةالماء، 
أو في أّي دلو نبتت بسرعة أكثر، ما هو حجم  ،البذور وفحص في أّيهما نبتت البذورالمختلف بين البيئتين. يمكن متابعة تطور 

ين. خالل متابعة نمّو النّ  مّو في ار، من المهّم وصف عملّية النّ بتات حّتى الحصول على الخيالخيار ومذاقه في كّلٍ  من الدلو 
على ضوء  ،األكثر مالءمة لزراعة الخيار الّتربةنتاجات بشأن نوع وّصل إلى االستوالتّ  ،مقارنات بينهمااجراء و  ،ين، وتوثيقهاالدلو  

 حصلتم عليها.       اّلتيالمعلومات 

 
 الّتكنولوجياذج لدمج و نم
دوير، يمكن إنتاج : بعد محادثات حول ضرورة المحافظة على البيئة وعلى التّ تحضير كومبوست للمزروعات -

 العضوّية. فايات ينتج سماًدا من النّ  اّلذي -كومبوستر 

يواجه األطفال الحاجة إلى القيام  ،: خالل العمل في الحديقةعّرف على أدوات العمل في الحديقة واستعماالتهاالتّ  -
فر ُحفر، جرفالّتربةّي، قلب بأعمال مثل: الرّ  عليهم القيام به يختارون األداة  اّلذيبحسب نوع العمل  .وما شابه ،، ح 

 –دوات المختلفة ووظائفها، وطريقة استعمالها وما شابه كن تطوير مناقشة حول األ، يملة. في هذا اإلطارذات الصّ 
منتجات في  – في الفصل "عالم من صنع اإلنسان )انظروا مثااًل مفّصاًل  –وممارسة استعمالها بشكل صحيح وآمن 

 محيطنا".      
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  الّطقسوحالة  الّسماوّيةاألجرام  .1

 
سبب دمج هذين . الّطقسوظواهر أحوال  ،، القمر والكرة األرضّية(الّشمس)بشكل خاّص  ماوّيةالسّ جرام ذا الموضوع األيتناول ه

وبين ظواهر  ،مس والكرة األرضّيةسبّي للشّ وبين الموقع النّ  ،الموضوعين هو وجود عالقة بين دوران الكرة األرضّية حول محورها
والليل يكمن في دوران الكرة األرضّية حول  الّنهارحرارة بين . على سبيل المثال: مصدر الفروق في درجات الالّطقسأحوال 

 .الّشمسسبة إلى سطح الكرة األرضّية بالنّ  ىليف مرتبط بموقع مناطق مختلفة عوالصّ  الّشتاءمحورها؛ تكّون 
لكرة األرضّية هي . اةالّتكنولوجيّ فل هو نقطة انطالق جّيدة لتعّرفه على المواضيع العلمّية و كما جاء في المدخل، محيط الطّ 

إاّل أّنها جزء من عالم األطفال: فهم يرون  ،رغم كونها بعيدة جسمانيًّا، على جوموالنّ  الّشمسنعيش عليه. القمر و  اّلذيالكوكب 
 ؤّثر على سيرورة حياتهم اليومّية.ت فهي الّطقسجوم في الليل، أّما أحوال والقمر والنّ  الّنهارفي  الّشمس
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  )خلفّية للمرّبية(           الّسماوّيةعن األجرام 

ية. وهو الّشمسابعة لمجموعتنا التّ  ،(Planet) 5مانيةحد الكواكب الثّ أنعيش على سطحه هو الكرة األرضّية. الكرة األرضّية هي  اّلذيالكوكب 
 الّشمسالزُّهرة(. تكّون الكواكب واألقمار و  –واحد هو قمار )باستثناء كوكب سّيار أ. تدور حول الكواكب الّشمسالث من حيث بعده عن الثّ 
   6.(The Solar System) ّيةالّشمسالمجموعة   ،مًعا

كلم تقريًبا، مقابل قطر الكرة األرضّية  1,300,000هو  الّشمسهي جسم عمالق الحجم. فهي أكبر كثيًرا من الكرة األرضّية )قطر  الّشمس
تصل إلى  الّشمسنووّية داخلّية. درجة الحرارة على سطح تفاعالت وهي تنتج ضوءها بنفسها عن طريق   كلم تقريًبا(. 13,000يبلغ  اّلذي

نفسها، ال تنتج ضوًءا  بنفسها. هذا يعني أّن  الّشمسباستثناء  ،هاالّشمسية كلّ جسام في المجموعة درجة مئوّية تقريًبا. جميع األ 6,000
 Moon)عليها. كما أّن أطوار القمر  الّشمسكاس ضوء عترى لنا وكأّنها مضيئة بسبب انوء. وهي الكواكب نفسها ليست مصادر للضّ 

Phases)، خالل دورته حول الكرة األرضّية. ،من مناطق معّينة من القمر الّشمسكاس أشّعة عتظهر لنا بسبب ان 

 الّشمس. دوران الكواكب حول (قانون الجذب العامّ ) ماة العاملة بينه. وهي تبقى بالقرب منها بسبب قّوة الجاذبيّ الّشمستدور حول الكواكب 
تدور الكواكب حول نفسها )محورها(. دوران الكرة األرضّية حول  ،ة الجاذبّية. عالوة على ذلكغم قوّ ، ر نفسها الّشمسيمنع وصولها إلى 

. وفي الّشمسمن   الّضوءفي هذه الحالة يصلها  ألّنه ،الّنهارمس يسودها . الجهة المقابلة للشّ الّنهارينجم عنه الليل و  اّلذينفسها هو 
 ال يصل إليها. سمألّن ضوء الشّ  ،المناطق المعاكسة للمناطق المضاءة يسود الليل

 
 63تدور حول الكواكب. لجزء من الكواكب فقط توجد أقمار. على سبيل المثال: للكرة األرضّية قمر واحد، وللمشتري  هي أجسامقمار األ
 قمران. ، وللمّريخقمًرا
 

يتحّدد طول الشهر بحسب دورة أطوار القمر، وهذه  ،قويم قمرّي(ففي اإلسالم وفي اليهودّية )حيث التّ  .والقمر كثيًرا على ثقافتنا الّشمسأّثرت 
 ،/ المسيحّي(يّ الّشمسقويم تّ الميالدّية )ال الّسنة. بينما تقاس الّسنة قمر في دورته حول الكرة األرضّية،يستغرقها ال اّلتيورة هي نتيجة للفترة الدّ 

تحتاجه  اّلذيوهذا هو الوقت  ،يوما تقريًبا 365هو  الّسنة. طول هذه الّشمستستغرقها الكرة األرضّية في دورتها حول  اّلتيبحسب الفترة 
أو بحسب  ،الّشمساألرضّية من  . كما أّن األعياد اإلسالمّية واليهودّية تتحّدد بحسب موقع الكرةالّشمسالكرة األرضّية إلكمال دورتها حول 

 مكان القمر في مساره حول الكرة األرضّية.
مقّربة  ،ننا التلسكوب من رؤية األجسام الموجودة في الفضاءيبحث اإلنسان الفضاء بوسائل متعّددة منها التلسكوب وسفن الفضاء. يمكّ 

ل سفن يستعمبدأ اإلنسان  ،اصيلها. ابتداء من منتصف القرن العشريننها ورؤية تفيمكن تمعّ  الّطريقةوبهذه  .ومكّبرة، وكأّنها قريبة أكثر
 أحدتستطيع سفينة الفضاء التمّعن في الكرة األرضّية من الفضاء، أو أّن تهبط على  .تنطلق من الكرة األرضّية إلى الفضاء اّلتيالفضاء 
لخ، وبذلك تضيف للعلماء معلومات ال يستطيع اأأو أحد  ،الكواكب لتلسكوب الموجود على الكرة األرضّية توفيرها. جزء من سفن قمارها وا 

 مقارنة بسفينة الفضاء غير المأهولة.  ،وهذه تسّمى سفينة فضاء مأهولة ،الفضاء يكون على متنها أشخاص
الماء، األكسجين،  –حّية البيئّية عليها مالئمة لحياة الكائنات ال الّظروفال حياة إاّل على سطح الكرة األرضّية.  ،حّتى اآلن ،مما نعرفه

لخ. في الكواكب األخرى  . الّظروفال تتوّفر مثل هذه  ،على ما يبدو ،مجال مريح لدرجات الحرارة وا 

قريًبا من سطح  ،في مكان وزمان محددين ،لحالة الغالف الجّويّ  ممّيزات" هو مجمل الالّطقسالمقصود بمصطلح "أحوال  – الّطقسأحوال 
وصيف. وهي تختلف عن بعضها في عدد من  ،المقّسمة إلى خريف، شتاء، ربيع الّسنةبحسب فصول  الّطقساألرض. تتغّير أحوال 

 . الّرياحطوبة و ، الرّ الّضوء شّدة، الّنهارالمتّغيرات، مثل درجة الحرارة، طول 

. من الّسنة، وفي فصول والليل ّنهاراليسّبب االختالفات في طول  اّلذيهو  ،الّشمسفي مسار دورانها حول  ،ميالن محور الكرة األرضّية
ستراليا، بل ما يكون عندنا صيف يكون شتاء في أإذ عند ،الّسنةيحدد فصول  اّلذيهو ليس  الّشمسبعد الكرة األرضّية عن  المهّم تذّكر أنّ 
 .الّشمسسبة إلى زاوية ميالن الكرة األرضّية بالنّ الذي يحّدد هو 

 
أعقاب ذلك، أصبح الّتعريف الجديد ال  ، غّير الّتعريف للكوكب الّسّيار. في2006حّتى اآلن، وردت في المراجع العلمّية تسعة كواكب سّيارة. في المؤتمر الفلكّي اّلذي ُعقد في براغ في آب  5

 ينطبق على بلوتو، ولذلك ُأخرج من قائمة الكواكب الّسّيارة.   
 باإلضافة إلى الكواكب الّسّيارة وأقمارها، توجد في المجموعة الّشمسّية أجسام إضافّية مثل المذّنبات والكويكبات.  6
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 السماوّية األجرام 1.1

 
 ة للمرّبية( ة )خلفيّ أفكار رئيسيّ 

  موس( والكواكبجوم )الشّ ، النّ الّشمسالكرة األرضّية واألجسام األخرى، مثل: القمر،  فيه توجد اّلذيالفضاء هو الحّيز. 
 .ّية هي كوكب والكرة األرضهي نجم  الّشمس

 ية الّشمسم أخرى في المجموعة وء. الكرة األرضّية واألقمار مثلها مثل أجساولذلك تعتبر مصدًرا للضّ  ،تنتج ضوءً  الّشمس
 وء.ال تنتج ضوًءا، ولذلك فهي ال تعتبر مصادر للضّ  – الّشمسباستثناء  –

  ،األخرى هي كروّية. ، القمر والكواكبالّشمسالكرة األرضّية 

  الّنباتاتيعيش البشر والحيوانات و  7على سطحه اّلذيالكرة األرضّية هي المكان. 

 يسبب  اّلذيعلى سبيل المثال: دوران األرض حول نفسها ) ،تحدث ظواهر دورّية مختلفة في الكرة األرضّية وفي الفضاء
وحول  الّشمسوران حول جرم سماوّي آخر )الكرة األرضّية تدور حول والليل على الكرة األرضّية(، الدّ  الّنهارظاهرة 

 نفسها( وأطوار القمر. 

 طوار تلفة، تتغّير خالل الّشهر. ظاهرة أطوار مخأننا. للقمر و عينراه ب اّلذيطوار القمر هي الجزء المضيء من القمر أ
 ة )تتكّرر كّل شهر(.القمر هي دوريّ 

 تكّون ظالًّ  الّضوءتضيء على أجسام ال تعكس  اّلتي الّشمس. 

  لوصول إلى أماكن مختلفة في الفضاء من أجل دراستها.ليستعمل اإلنسان سفينة الفضاء 

  ى جودة البيئة على سطح الكرة األرضّية. ول عن المحافظة علاإلنسان مسؤ 

 
 

 تفصيل األهداف

 . الّضوءهي مصدر  الّشمسا بها: أطوار القمر ويبدون اهتمامً  ،الّشمسيفهم األطفال ظواهر تتعّلق بالقمر و 
  .الّضوءهي مصدر  الّشمسيتعّلمون أّن 

 وطرق الوقاية منها. الّشمسعرُّض ألشّعة يتعّرفون على مخاطر التّ 
 .الّضوء ال يعبريتكّون عندما  الّظلّ عّلمون أّن يت

 والهجرّي يتحّددان بواسطتها )أطوار القمر(. هر العبريّ وأّن الشّ  ،8ر مع الوقتيتعّلمون أّن أطوار القمر تتغيّ 
 

    كون في )داخل( الكرة األرضّية وليس عليها )على سطحها(.ينتشر لدى األوالد مفهوم مغلوط، وهو أّن الحياة ت 7
ض األطفال يترّكز في التعّرف عليها، وفي عالقتها مع شرح ظاهرة أطوار القمر يكمن في حركة القمر والكرة األرضّية بالّنسبة إلى الّشمس. أي أّننا نتحّدث عن ظاهرة علمّية. تناولها في ريا 8

  ّي اّلذي يكون تناوله في رياض األطفال بتوّسع.الّتقويم الهجرّي والعبر 
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 متوّقعة ونماذج لمبادرات        سلوكيّاتاألهداف وتفصيلها إلى 

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر عمالأ متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

  الّضوءكمصدر  الّشمسطوار القمر، أويبدون اهتماًما بها:  ،الّشمسظواهر تتعّلق بالقمر و األطفال فهم ي

 
هي مصدر  الّشمسعلمون أّن ي

 بيعّي.الطّ  الّضوء
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

يتعّرفون على مخاطر التعرُّض 
وطرق الوقاية  سالّشمألشّعة 
  منها.

 
 
 
 
 

ال يتكّون عندما  الّظلّ أّن  يعرفون
 .لّضوءيعبر ا

 
 
 

  –األطفال 

  يوجد ضوء  الّنهارفي  أنّ يشرحون
 . الّسماءتظهر في  الّشمسألّن 

 ّخصون أجساًما إضافّية تعتبر يش
 . مصدًرا للضوء

 ناعّية صمّيزون بين مصادر ضوء ي
   .وطبيعّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جسامهم ألشّعة أض يعن تعر متنعون ي

ات في فصل الصيف وبالذّ  ،الّشمس
وفي ساعات اشتداد الحرارة: يدهنون 

 .   الّظلّ كريًما واقًيا ويبقون في 

  يبحثون عن أماكن لعب مظلَّلة في
  .الّساحة

 الّساحةون أماكن مظّللة في قيمي. 
 
  في  الّسماءفي  الّشمسيصفون موقع

عون المختلفة. يتاب الّنهارساعات 
فل )ظّل شجرة، جسم الطّ  الّظلّ ظهور 

ويربطون بين مكان  ،وما شابه(
 . الّظلّ وشكل  الّشمس

 الّساحةتكوين ظالل في يلعبون ب :
لتكوين  الّشمسيقفون في طريق ضوء 

    الّظلّ 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

)على  الّشمسمحادثة حول أهّمّية ضوء  -
ماذا  ،اك شمسلو لم تكن هن سبيل المثال:
 وما شابه؟( ،لإلنسان ،للّنباتاتكان سيحدث 

نة فحص إذا كانت أم لم تكن أجسام معيّ  -
وفحص الفرضّية )هل القلم  ،"مصادر ضوء"

؟ هل المصباح هو "هو "مصدر ضوء
 "مصدر ضوء"؟ وما شابه(.

مجّسم الكرة األرضّية ومع  الّتمّرس على -
من  ،(الّشمسمصباح )كمصدر ضوء يمّثل 

تضيء  الّشمستجسيد حقيقة كون أجل 
، في أوقات أجزاء مختلفة من الكرة األرضّية

 مختلفة.

الكرة  نّ اتوضيح جسيد يجب خالل التّ  -
وأّن هذا هو  ،األرضّية تدور حول محورها

. يمكن تشجيع الّنهاربب في تكّون الليل و السّ 
األطفال على تجسيد دوران الكرة األرضّية 

 . لحركةبا ،الّشمسحول نفسها وحول 

 ،الّظلّ محادثة حول أهّمّية المكوث في  -
هر )وقايًة من وبشكل خاّص في ساعات الظّ 

(، للوقاية من الجفاف أو من الّشمسأشّعة 
 ضربة شمس.

 
 
 
 
خالل  الّظلّ غييرات في طول متابعة التّ  -

يتكّون  اّلذي الّظلّ  –)مثل  الّنهارساعات 
لعصا غرست في األرض في محيط 

لمباني،  سم طفل، ظلّ جل ، ظلّ الّروضة
      األشجار(. 

ألعاب ظّل خالل رحلة أو فّعالّية مخّططة  -
 .الّساحةفي 
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعرفون أّن ظهور القمر يتغّير 
هر شّ وأّن ال ،هرعلى طول الشّ 
قويم االسالمّي( الهجرّي )في التّ 

يتحّددان  هر العبريّ وفي الشّ 
 .بواسطته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يكّونون ظالاًل بواسطة مصادر ضوء
 . مصباح على سبيل المثالب ،أخرى

 بواسطة  الّظلّ ن صفون كيفّية تكوّ ي
 .الّساحةأجسام في 

  يجرون تجارب من أجل فحص
  .الّظلّ تحدد حجم  اّلتيالمتغّيرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يتابعون ظهور الهالل 

  ،يصفون بطرق مختلفة )مثل: محادثة
رسم تصوير( تغيُّر أطوار القمر خالل 

 الشهر .

  اّلتييكتشفون القمر في األّيام 
 يمكن رؤيته فيها.

  ّهر بحسب يشّخصون الجزء من الش
وسط/ بداية/  /أطوار القمر )اآلن

  ..(  .هر ألّن القمرنهاية الشّ 

 

ريق أمام ّل بسبب سّد الطّ ألعاب تكوين ظ -
بواسطة الجسم )قطعة كرتون،  الّشمسضوء 
 .(دمية

تكوين أشكال بواسطة عكس ظّلها على  -
 ،الّشمسبواسطة ضوء  الّساحةفي  –الحائط

 أو داخل الغرفة بواسطة ضوء المصباح.

 زولة )ساعة ظّل(بناء م    -

محادثة حول صور ظلِّّية في الليل تتكّون  -
مثل ، ناعّيةص صادر إضاءةبواسطة م
 وارع.مصابيح الشّ 

 (.الّظلّ مثيل بواسطة األراجوز )خيال  التّ  -

 اّلتيحول العوامل  فرضّياتمناقشة وطرح  -
وفحص هذه  الّظلّ حجم  علىتؤّثر 

 .فرضّياتال

 الّشمسممارسة لمس أغراض موجودة في  -
والمقارنة بين  ،الّظلّ وأغراض موجودة في 

 عور بالحرارة.الشّ 

رارة والمقارنة بينها: في قياس درجات الح -
ماكن المكشوفة المعّرضة ، في األالّساحة
)تحت  الّظلّ في  ،الّساحةفي ، الّشمسألشّعة 
 المكّيفة. الّروضةوفي داخل  ،شجرة(

 
متابعة موثّقة ألطوار القمر بمساعدة الوالدين  -

 (.الّتصوير)يمكن 

هر الهجرّي أو تشخيص مكاننا في الشّ  -
 العبرّي.

)اليوم األّول من(  الشهر تشخيص بداية  -
 العبرّي أو الهجرّي.

اإلسالمّية أو  عالقة أطوار القمر باألعياد -
 اليهودّية.

ظر إلى القمر بواسطة منظار/ تلسكوب. النّ  -
يمكن أن نطلب من األطفال أن يصفوا ما 

حول  فرضّياتأو طرح  ،الّرسمرأوه بواسطة 
كيف يبدو سطح القمر؟ يمكن جمع  الّسؤال

والبحث عن إجابات  ،حول ذلكمعلومات 
 على ضوء هذه المعلومات. 

طّرق إلى حقيقة كون القمر ليس يمكن التّ  -
 .الّشمسمصدًرا للضوء بل يعكس ضوء 

قراءة أو مشاهدة صور، أفالم، كتب وما  -
               .الّشمسشابه تتناول الكرة األرضّية، القمر و 
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 العلميّ  بحثال بطريقة فّعالّياتذج لانم
 
 ،(الّساحةتحت شجرة معّينة )أو حّتى تحت عريشة في  الّظلّ يتبّين لألطفال أّن حجم  ،الّظلّ في أعقاب "البحث" عن ! الّظلّ ّير تغ

، وطرح هذه الّظلّ هيرة أصغر. يمكن بحث ظاهرة تغّير يكون في الظّ  ،كبيًرا وباّتجاه معّين ظالًّ بح في الصّ يكون يتغّير. ففي حين 
جر و  ،فرضّيات  .(الّسماءفي  الّشمس)موقع  الّنهاربحسب ساعات  الّظلّ تابعة موثّقة الكتشاف طول مء اا 

ة فحص وطرح أفكار حول كيفيّ  ،طول ظّل غرض معّين فيتؤّثر  اّلتيما هي العوامل  – الّظلّ سبب تغيُّر طول  يمكن بحث
وء وجسم غير عاكس للضّ  ،(الّشمس يجّسد _ مصباح)ناعّية صبواسطة إضاءة  ،. يمكن أن نقترح على األطفال تجربةفرضّياتال

يمكن أن  اّلذية أسنان( وشاشة. نطلب من األطفال أفكاًرا حول طريقة تكوين ظّل كبير أو صغير. نسأل ما قشّ  –)مثل سواك 
سبة بالنّ  صباحالماشة(. يمكن أيًضا أن نغّير مكان د الشّ ، نقّرب/ نبعّ الّضوءد مصدر / نبعّ واك )نقّربظّل السّ  طولنفعله لتغيير 

قياسات:  إجراء. كما يمكن المصباحبحسب مكان  ،وموقعه الّظلّ ر طول وفحص كيف يتغيّ  ،من فوقه ومن حواليه –واك إلى السّ 
 وما شابه. ،عندما تكون اللمبة عن جانبه الّظلّ من فوق، طول  لمصباحكون ايعندما  الّظلّ طول 

ة كّل  البستان من األطفال مشاهدة القمر )على سبيل المثال: مرّ  مرّبيةلب تط ،: في أعقاب مناقشة أطوار القمرأطوار القمر
أن يرسموا القمر  ،بين الحين واآلخر ،يمكن أن نطلب من األطفال ،ثالثة أّيام(، ورسمه أو تصويره. في منتصف فترة المشاهدة

صوًرا من اإلنترنت أو من كتب حول الموضوع.  يةمربّ تعرض ال ،كما يتوّقعونه بعد ثالثة أّيام )طرح فرضّية(. بعد هذه الممارسة
 هي دورّية )تتكّرر كّل شهر(. الّظاهرةفي أعقاب المشاهدات يمكن أن نستنتج أّن 
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 الّطقس حالة  2.2
 

 ( للمرّبيةة أفكار رئيسّية )خلفيّ 

  هي ظاهرة دورّية. الّسنةفصول 

  طوبة.، الرّ الّرياحة شدّ / الليل، الّنهارول بواسطة متغّيرات: درجة الحرارة، ط الّسنةيمكن تمييز فصول 

  أو على نوع الحيوانات وكّمّيتها )في أعقاب تغيُّر  ،وكّمّيتها الّنباتاتالبيئة، على سبيل المثال: على نوع  علىتؤّثر  الّسنةفصول
 (.الّرواسب، الّضوءالبيئّية مثل درجة الحرارة، قّوة  الّظروف

  اتنا.أسلوب حي علىتؤّثر  الّسنةفصول 

  تسّبب تلويث الهواء( ويتأّثر بها )على سبيل  اّلتي الّتكنولوجّية الوسائل )على سبيل المثال: في استعمال الّطبيعة علىيؤّثر اإلنسان
 (.الّطقسالمثال: أحوال 

 
 
    

 تفصيل األهداف

  –األطفال 
 . الّطقسأحوال تتعّلق بمختلفة ظواهر  يتعّرفون على  .1

شكال وكّمّيات مختلفة، أمثل درجات حرارة متغّيرة، رواسب من  ،الّطقسر ألحوال يشّخصون ويصفون ظواه
 ى مختلفة، غيوم من أنواع مختلفة.رياح بقوً 

والليل، بين الفصول  الّنهارخالل اليوم/ بين  ،الّطقسيشّخصون ويصفون تغييرات تتعّلق بظواهر ألحوال 
 المختلفة.

 تحدث في البيئة.   اّلتيوبين التغييرات  ،الّطقسيربطون بين التغييرات في أحوال  .1

 البيئة.في  الّطقسيشّخصون تأثير ظواهر معينة تتعّلق بأحوال 
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        األهداف وتفصيلها إلى تصّرفات متوّقعة ونماذج لمبادرات

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  افاألهد وتحقيق

   .الّطقسبأحوال تتعّلق مختلفة ظواهر على األطفال تعّرف ي .1

 

يشّخصون ويصفون ظواهر ألحوال 
مثل درجات حرارة متغّيرة،  ،الّطقس

رواسب بكّمّيات مختلفة ومن أنواع 
، الشدة مختلفة، رياح مختلفة
 .غيوم من أنواع مختلفة

 
 
 
 

 
يشّخصون ويصفون التغييرات 

 ،الّطقسل المتعّلقة بظواهر أحوا
والليل/   الّنهارخالل اليوم/ بين 

 بين الفصول المختلفة.
 
 
 

  –األطفال 

 ستعملون الحواّس من أجل الحصول ي
)حاّسة  الّطقسعلى صورة عن أحوال 

وصف الغيوم من أنواع  –البصر 
مختلفة، وصف رواسب وغيرها؛ 

، درجة الحرارة، الّرياح ،حاّسة اللمس
، الّرياح –مع ة السّ طوبة؛ حاسّ الرّ 

 وما شابه(.  ،المطر

  الّطقسيتحّدثون عن ظواهر أحوال. 

  يتابعون متغّيرات مختلفة تتعّلق بأحوال
، مثل درجة الحرارة، أنواع الّطقس
 . الّرياحوقّوة  الّرواسب

 قيسون متغّيرات مختلفة تتعّلق بأحوال ي
 )مثل درجة الحرارة بواسطة الّطقس

، (ميزان حرارة) مقياس درجات الحرارة
 بواسطة مقياس المطر.  ،أو المطر

 الّطقسسّجلون على لوحة أحوال ي 
 الّرواسب، الّرياح: الّتاليةالمتغّيرات 

 ودرجات الحرارة.

  يوثّقون متغّيرات مختلفة تتعّلق بأحوال
، الّتصوير، الّرسمبواسطة  الّطقس

   رميز. التّ 

 الّطقسقارنون بين ظواهر أحوال ي، 
 .الّنهاربين الليل و 

 ويصفون  ،يصفونها ،اهدون الغيوميش
 تطرأ عليها. اّلتيالتغييرات 

 ويمّيزونها  ،يشّخصون الغيوم الماطرة
 عن الغيوم غير الماطرة. 

 
 
 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

جوالت قصيرة ألخذ انطباع عن ظواهر  -
شجيع والحّث على )مع التّ  الّطقسأحوال 

 .استعمال مختلف الحواّس(

وتوثيقها )بواسطة  الّطقسأحوال  متابعة -
أدوات قياس مثل ميزان حرارة، مقياس مطر، 
وأدوات توثيق مثل آالت تصوير، أدوات 

، بطاقات مع رموز الّطقسوال أحكتابة، لوح 
 (. الّطقسأحوال 

متابعة وتوثيق ووصف يومّي ومنهجّي  -
 . الّطقسلظواهر أحوال 

 
ة مثل كّميّ  ،بناء أدوات للقياسات المختلفة -

 .(الّرياحرة ا)دوّ  الّرياحاألمطار، سرعة 
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

 تطرأ على البيئة. اّلتيغييرات وبين التّ  الّطقسيربط األطفال بين تغييرات في أحوال  .2
 

فة المختل الّظواهرشّخصون تأثير ي
 على الّطقسالمتعّلقة بأحوال 

 .البيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –األطفال 

 شّخصون ظواهر تتعّلق بأحوال ي
رطوبة األرض في أعقاب  – الّطقس

مثل  حيواناتالمطر/ ظهور 
حلزونات/ أشجار انحنت بسبب 

وما  ،، الشعور بالبرد أو الحرالّرياح
 شابه.

 تتعّلق  فرضّياتطرحون أسئلة و ي
في  الّنباتاتنات/ بظواهر سلوك الحيوا

 المختلفة. الّطقسأحوال 

  /يربطون بين سلوك الحيوانات
: الّطقس/ اإلنسان وبين أحوال الّنباتات

اس والحيوانات يلجؤون إلى ما النّ 
يحميهم من األمطار، أوراق األشجار 

اس تسقط في الخريف، يلبس النّ 
ويحملون  الّشتاء،المعاطف في 

ش نناق ماسي وغيرها. يمكن أنالشّ 
تصنع منها المعاطف أو  اّلتيالمواّد 

 ماسي. كما يمكن صنع شمسّية.  الشّ 

 طرحون أسئلة تتعّلق بتوقُّعات أحوال ي
 .الّطقس

  يخّططون سلوكهم على ضوء مشاهدة
عات أحوال توقّ  االصغاء إلىأو 

  .  مرّبيةبمساعدة ال ،الّطقس

 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

عات أحوال اهدة توقّ أو مش االصغاء إلى -
اديو، لفزيون، الرّ اليومّية بواسطة التّ  الّطقس

 حف. اإلنترنت، الصّ 

، الحيوانات، منظر الّنباتات، الّتربةمتابعة  -
 الّطقسوالغيوم في ظروف أحوال  الّسماء

المختلفة، وصفها وتوثيقها بوسائل مختلفة 
 (.الّتسجيلأو  الّتصوير، الّرسم)بواسطة 

لوك في أعقاب ة السّ مناقشة حول طريق -
 الّطقسمشاهدة/ سماع توّقعات أحوال 

التلفزيون أو الراديو )مالءمة المالبس، اّتخاذ ب
 قرار بالخروج في رحلة(.

ر من يوم إلى المتغيّ  الّرياحفحص اّتجاه  -
باالستعانة بكيس نايلون أو بالون  ،آخر

بناء  ،منفوخ )يختار األطفال نقطة تنسيب
 ون االّتجاه(. عليها يحّددون ويوثّق

، قياس درجة الحرارة الّرواسبقياس كّمّية  -
 . الّنهاروفي ساعات مختلفة خالل  ،يوميًّا
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 العلميّ بحث ال ذج لفّعالّيات بطريقةانم

أو بين يوم وآخر. في  ،يتغّير بين ساعة وأخرى الّرياحيستطيع األطفال أن يفحصوا هل اّتجاه : الّرياحفحص اّتجاه  -
)كيس  الّرياحيقترح األطفال طرًقا لفحصها. يمكن أن نقترح عليهم االستعانة بمقياس قّوة/ سرعة  ،ّياتفرضأعقاب طرح 

 تائج.ويوثّقون النّ  الّرياحبناء عليها يتحّدد اّتجاه  ،نايلون، بالون منفوخ(. يختار األطفال نقاط تنسيب

 ؟    الّطقسمتعّلق بأحوال  الّرياحفحص هل اّتجاه يمكن متابعة البحث و  -

ال يكون  بينما الّشتاء،ينّية تكون موحلة في الطّ  الّتربةمن المعلوم أّن فحص تسّرب المياه في أتربة من أنواع مختلفة.  -
ى لعيون األطفال تتجلّ  الّظاهرةقب يمتاز بالفيضانات. إذا كانت المبلول على شاطئ البحر موحاًل. كما أّن النّ  الّرمل

هذه ل فرضّياتيمكن أن نطلب منهم طرح  ،وتثير اهتمامهم ،(الّرملربة رطبة في حوض وت الّساحةفي  برك ماء)وحل و 
ستعمال ومن الممكن أيًضا أن نقترح عليهم ا ،. يمكن لألطفال أن يقترحوا أفكاًرا للفحصفرضّياتوفحص ال ،الّظاهرة

محقان(.  -تحويل هذا الجزء إلى قمع  . يمكنالقّنينةثلث طول  قناني المشروبات الخفيفة والذي يشّكلمن  القسم العلويّ 
. إذا توّفرت عّدة القّنينة تكّون إلى داخل  اّلذيوندخل القمع  القّنينة،ندّبق ورق ترشيح على باب  ،بواسطة ورق الصق

 كّمّية . نصّب على كّلٍ  منهاإلخ.. حمراء ةتربة طينيّ  ،رمل بحر ، مثال:يمكن وضع أنواع مختلفة من األتربة ،مواعين
، في كّل يستغرقه الماء للوصول إلى قعر الماعون اّلذيونصف ما نرى. يمكن أيًضا أن نقيس الوقت ، تساوية الماءم

 . واحد منها

 
 الّتكنولوجيادمج 

  
وعندها نختار  ،يمكن بناء دّوارة رياح. يقترح األطفال اقتراحات ،واّتجاهها الّرياحس سرعة القيبناء دّوارة هواء/ رياح:  -

من المفّضل  اّلتيح أسئلة تتعّلق بالمواّد ر وط ،ووظائفها ،ّوارة، وأجزائهاطرُّق إلى مبنى الدّ المالئمة. يمكن أيًضا التّ  الموادّ 
ما من ، كّوارة ومدى ثنيهاوأسباب ذلك. يمكن طرح أسئلة تتعّلق، على سبيل المثال، بعدد أذرع الدّ  ،ّوارة منهاأّن نبني الدّ 

ل ،المفّضل بناء المحور  خ. وا 

ها بيقّدم  ،يمكن بناء أداة لجمع مياه األمطار. يجرون مناقشة ،من أجل قياس كّمّية األمطار مطر: –بناء مقياس  -
حّدث عن هل تثبيته وقراءة معطياته وغيرها. يمكن التّ يكون من السّ  ،األطفال اقتراحاتهم حول كيفّية بناء مقياس مطر

 ،ينة مشروبات شّفافةعلى سبيل المثال: بناء مقياس مطر من قنّ  ،جزاء منهأو أ ،رورّية لبناء مقياس مطرالمواّد الضّ 
 جاج وغيرها(. ينة من الزّ ينة البالستيك بالمقارنة مع قنّ سيئات قنّ  /ينة غير شّفافة؛ حسناتبالمقارنة مع قنّ 
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  عالم من صنع اإلنسان: منتجات في بيئتنا .3

 ةالّتكنولوجيّ كموضوع قائم بذاته. اختيار المنتجات  ،الّتكنولوجيا علىيرّكز " الفصل "عالم من صنع اإلنسان: منتجات في بيئتنا
في  فّعالّياتتثور خالل ال اّلتيوبالحاجات  ،يتعّلمونها في البستان اّلتيكون ذات صلة بالمضامين ي ،يتناولونها في البستان اّلتي

 .الّروضة
(، 23)ص: الحيوانات في سياق تناول موضوع  الّتكنولوجياّكز على تر  فّعالّياتنماذج لدمج  ، أوردناابقةفي الفصول السّ 

 .(40( أو المناخ )ص: 29)ص:  الّنباتات

 ( للمرّبيةة )خلفيّ  الّتكنولوجيافي رئيسّية  مبادئ

  للحاجات اإلنسانّية.حلواًل  الّتكنولوجياتوّفر  . أ

 هي نتيجة لتفكير اإلنسان وعمله. ةالّتكنولوجيّ منتجات ال . ب

 عملّية لإلنسان.  لمنتجاتوتحويلها  ،استغالل مواّد طبيعّية كنولوجياالتّ تتناول  . ت

 يخّططون ويبنون منتجات تكنولوجّية. ،(Design) الّتصميمبواسطة عملّيات  . ث

 تكون هناك حلول )منتجات( مختلفة. لحاجة معّينة يمكن أن . ج
 ق حّل أمثل.مع الطموح إلى تحقي ،لباتطّ ُمتهو حّل وسط بين ال نةمعيّ  كّل  حّل لحاجة . ح
 . نقودهناك حاجة إلى مواّد، مصادر طاقة، معلومات و  الّتكنولوجيّ شاط للنّ  . خ
 المجتمع وعلى البيئة. على الّتكنولوجيّ  الّتطّوريؤّثر  . د

 
 تفصيل األهداف 

  –األطفال 
 ويعرفون أّن لكّل منتج تكنولوجّي وظيفة يؤّديها. ،يتعّرفون على منتجات في بيئتهم .1

 وبين وظيفته. ،صنع منها( اّلتي، فهًما للعالقة بين مواصفات المنتج )شكل المنتج والمواّد يطّورون، أّواًل  .2

 مبنى أجزاء المنتج ووظائفها.ليطّورون فهًما  .3

  .البيئة على ةالّتكنولوجيّ يطّورون وعًيا لتأثيرات المنتجات  .4

 
بشكل  ،ةمنتجات تكنولوجيّ في ها ينشغلون ب الّياتفعّ علينا أن نوّفر لألطفال  ،الّتكنولوجيالتحقيق أهداف المنهج في مجال 
ه. يمكن أن ندمج  ًقا إلى منتجات تكنولوجّية من بيئة األطفال فّعالّياتالبمخّطط وموجَّ  الّتفكيروتشجيعهم على " ،في البستان تطرُّ

 نة.  لحاجة معيّ عندما نحاول أن نجد حالًّ  ،"الّتكنولوجيّ 
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)على سبيل المثال: طرح  الّتصميمة اليين: أ. ممارسة مهارات معّينة تتعّلق بعمليّ المستويين التّ ب الّتصميميمارس األطفال عملّية 
 ،الّتصميمتشمل مهارات  ،لبناء منتج ما دون بنائه عمليًّا(. ب. ممارسة عملّية تصميم شاملة مناسبة أفكار لحّل أو اختيار موادّ 

 وتقييمه. ،نتجوبناء الم ،تشخيص الحاجة إلى المنتجمن  ابتداءً 
 : الّتالية فّعالّياتنا الأجريحّبذا لو  ،لتحقيق أهداف الموضوع

نحن نستعمل المنتجات دون أن نفّكر بوظيفتها وبطريقة عملها. إذا ناقشنا  ،في الغالب - مناقشة حول المنتجات .1
 لجوانب.فإّن األطفال يطّورون وعًيا لهذه ا ،وظيفتها، مبناها، والعالقة بين الوظيفة والمبنى

 :الّتاليةتتطّرق المناقشة إلى المرّكبات  .2

أشير إليه؟  اّلذيونسأل ما هو المنتج  ،اسم المنتج: على سبيل المثال، نشير إلى المنتج موضوع المناقشة . أ
 والفهم. الّتفكيرسميات هي جزء مهّم في اكتساب اللغة وتطوير التّ 

؟ من أجل التركيز على نفسها أخرى تؤّدي الوظيفةوظائف المنتج: ما هي استعماالت المنتج، أّي منتجات  . ب
يمكن أّن يقودنا إلى  الّسؤاليمكننا أن نسأل ماذا كّنا سنفعل لو لم يخترع / يطّور أحد هذا المنتج؟ هذا  ،الموضوع

غييرات ، وما هي التّ نفسها منتجات استعملت في الماضي لتؤّدي الوظيفة –اريخّية لتطّور المنتج الجوانب التّ 
 طرأت عليه.               اّلتيحسينات( لتّ )ا

يمكن أن نسأل على  ،ركيز على أهّمّية الموضوعيترّكب منها المنتج؟ للتّ  اّلتيجزاء مرّكبات المنتج: ما هي األ . ت
سبيل المثال: ماذا كان سيحدث للمنتج لو لم يكن يحتوي على جزء معّين؟ ماذا كان سيحدث لو أّن هذا الجزء 

كان سيحدث لو كان له شكل مختلف؟ كما يمكن أّن نتطّرق إلى حاالت ن ماّدة أخرى؟ ماذا ان مصنوًعا مك
بواسطة شوكة طعام  الّساحةوأن نسأل على سبيل المثال: هل يمكننا جمع أوراق األشجار المتساقطة في  ،خيالّية

 وما شابه؟ 

. على سبيل المثال: ما نفسها الوظيفة تؤّديختلفة تطرح أسئلة مقارنة الفروق بين منتجات م ،:  بحسب اإلمكانّياتمقارنة .3
جاج وكأس من الكرتون؟ ما هي حسنات الفرق بين شوكة من المعدن وشوكة من البالستيك؟ ما الفروق بين كأس من الزّ 

شكل ورّية )رأسها على ( رأسه على شكل قلب وبين الطّ / صاّبةل )فأسكّل  منتج بالمقارنة مع اآلخر؟ ما الفرق بين م عو  
 مستطيل(؟ 

غييرات حسينات أو التّ عن طرق لتحسين أو تغيير المنتج. ال حاجة إلى إجراء التّ : ُيسأل األطفال حسيناقتراحات للتّ  .4
غيير هو جزء من عملّية حسين أو للتّ ئاتها المختلفة. طرح أفكار للتّ االكتفاء بمناقشة حسناتها وسيّ يمكن و  ،المقترحة
 .الّتصميم

 ،على سبيل المثال: تصميم وبناء عرائش أو شمسّيات لمنتج جديد،وا عملّية تصميم جر ن األطفال أّن ي: يطلب مالّتصميم .5
 .       الّساحةوايا المكشوفة في لتظليل الزّ 
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 األهداف وتفصيلها إلى تصّرفات متوّقعة ونماذج لمبادرات       

 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  األهداف وتحقيق

  ها.يؤّديج تكنولوجّي وظيفة تويعرفون أّن لكّل من ،على منتجات في بيئتهماألطفال تعّرف ي .1

 
 .ذكرون اسم المنتجي
 

 اّلتييشرحون ما هي الوظائف 
 إلنسان.اخدمة ليؤّديها المنتج 

 
 
 
 

قدون مقارنة بين منتجات مختلفة يع
  .شابهةي وظائف متتؤدّ 

 
 
 
 
 

  –األطفال 

 ينادون" على المنتج باسمه". 

 سبة لهمرحون أهّمّية المنتج بالنّ يش، 
وما كان سيحدث لو لم يكن هذا 

 ا لخدمتهم. المنتج موجودً 

 ذكرون منتجات مختلفة تؤّدي ي
على سبيل المثال:  ،تشابهةموظائف 

معول )فأس( لها رأس على شكل قلب 
  .وطورّية

 ّكبات وظيفّية( ذكرون أجزاء )مر ي
وتؤّدي  ،مشتركة بين منتجات مختلفة

وظائف متشابهة )على سبيل المثال: 
ورّية عًصا من الخشب للمعول وللطّ 

إاّل أّن شكل  ،ورأس معدنيّ  ،عادةً 
 الرأس المعدنّي مختلف(.   

 ذكرون، إذا كان ذلك ممكنا، منتجات ي
ي وظيفة متشابهة في الماضي تؤدّ 

ل: مكًوى )على سبيل المثا أيًضا
 .(وشوبك

 كهرباء وشمعة فرن  / مصباح لمبة
 . غاز وبريموس )بابور/ وابور(

  – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

وظيفة طريقة عمل المنتجات محادثة حول  -
يستعملها األطفال في حياتهم اليومّية  اّلتي

)على سبيل المثال: في أعقاب عمل في 
المعول يمكن إجراء مناقشة حول  ،الحديقة

اّرة، عمل ووظائفه: اقتالع األعشاب الضّ 
مساكب؛ أو في أعقاب بناء بيت بالقرب من 

الحديث عن البيوت: الحاجة إلى  – الّروضة
 وما شابه(.  ،هيكل، عن مبنى الهيكل

لكي يؤّدي  ،طرح أفكار لتحسين منتج موجود -
وظيفته بشكل أفضل )على سبيل المثال: 

المعول  اط لعصاإضافة غالف من المطّ 
 على الكّفين(.  اظً احف

للحديث عن أجهزة  ،دعوة والدين/ أجداد  -
 كانت تستعمل في الماضي. 

 عرض منتجات بناها األطفال أنفسهم. -

ماذا كان سيحدث لو ... لم تكن فوازير: أ.  -
؟ ب. ما هو المنتج الّسّيارةبرة؟ لو لم تكن اإل

ي الحديقة؟ أن و ر ن أن نستعمله إذا أردنا اّلذي
 ا ما؟ أن نبحر في النهر؟ ء مكانً نضي

         

 صنع منها( وبين وظيفته اّلتييطّور األطفال أّواًل فهًما حول العالقة بين صفات المنتج )شكل المنتج والمواّد  .1
 
 اّلتيشّخصون المواّد المختلفة ي

 صنع منها المنتج وأجزاؤه.
 
 

يالحظون العالقة بين الماّدة 
 الجزء. يؤّديها اّلتيوالوظيفة 

 
 

  –األطفال 

 صنعت منها  اّلتيصفون المواّد ي
 أجزاء المنتج. 

 صنع  اّلتيتحّدثون عن صفات المواّد ي
 .الجزءمنها 

 أو  ،شرحون السبب لكون المنتجي
 زائه مصنوعة من ماّدة معّينة.جأ

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

صنعت منها  اّلتيمحادثة حول المواّد  -
 وحول سبب ذلك. ،ةمنتجات مختلف

أسئلة من نوع: "ماذا كان سيحدث لو..."  -
)على سبيل المثال: عصا المعول مصنوعة 

ماذا كان سيحدث لو كانت  ،من الخشب
 تكن لتتحّمل  لم  الكرتون )  مصنوعة من
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 األطفال لتمكين رّبيةالم إليها تبادر أعمال متوّقعة لسلوكّيات نماذج متوّقعة سلوكّيات
  دافاأله وتحقيق

   
 غط الكبير وما كانت ثابتة/ صلبة(.الضّ 

يقترحه األطفال  اّلذياختيار المواّد للمنتج  -
 طّرق إلى صفات المواّد.      مع التّ  ،)يخترعونه(

 مبنى أجزاء المنتج ووظائفها. ليطّور األطفال فهًما  .3
 

 ّّ يترّكب  اّلتيجزاء ون األصيشّخّّ
 منها المنتج.

 
 ،لمنتجيشّخصون كّل  جزء في ا

 اّلتيكل والوظيفة والعالقة بين الشّ 
   .جزاءيها األتؤدّ 

  –األطفال 

  يترّكب منها  اّلتييصفون األجزاء
 المنتج

 .يشرحون ما هي وظيفة كّل جزء 

 بشكل  ،يمّثلون المنتج بكل أجزائه
تخطيطّي )يضعون تخطيًطا أو 

 يرسمون(.

  ّشكل الجزء يساهم  يشرحون كيف أن
ّديها )على سبيل يؤ  اّلتيفي الوظيفة 

الجزء  ،القلب –المثال: في المعول 
 ،المصنوع على شكل قلب المعدنيّ 

يكون حادًّا أكثر ومالئًما القتالع 
اّرة. عصا المعول الضّ  األعشاب

مصنوعة من الخشب المريح أكثر 
  لإلمساك بالمعول.  

 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

وير" إقامة مركز "لتفكيك وتركيب وتد -
. يفّكك األطفال الّروضةالمنتجات القديمة في 

أو  ،تركيبها ونديويع ،منتجات مختلفة
يصنعون منها منتجات جديدة )إعادة 

 االستعمال(.

فوازير: "ماذا كان سيحدث لوال وجود  -
ا نستعمل لو كنّ  الجزء... في المنتج؟ أو "...
 مثال؟... ". ...فرشاة رفيعة لدهن البيت كلّ 

على تخطيط المنتج الجديد  فالاألطتشجيع  -
من خالل  ،خطيط(، بالتّ الّرسم)في محادثة، ب

يترّكب  اّلتيطّرق إلى األجزاء المختلفة التّ 
 منها.   

 البيئة.    على ةالّتكنولوجيّ يطّور األطفال وعًيا لتأثيرات المنتجات  .4
 

يعملون في الحياة اليومّية من أجل 
 المحافظة على البيئة. 

  –األطفال 

  يمتنعون عن إحضار الطعام في
 في كّل  يوم. ،جديدة بالستيكأكياس 

 في  ،وما شابه ،يجمعون قناني، علًبا
 دوير.   صناديق التّ 

 – وتشّجع تبادر أن المرّبية باستطاعة

البيئة  فيمناقشة حول تأثير استعمال المواّد  -
س تستعمل لمرة ؤو )على سبيل المثال: ك

ستيكّية تلّوث مصنوعة من مواّد بال ،واحدة
 البيئة.

إنتاج منتجات جديدة بواسطة استعمال مواّد  -
 مستعملة.    
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  الّروضةفي  الّتكنولوجياعّلم في مجال نماذج للتّ 

ان "البيت" و  "وسائل النقل"، مرتبطان قان إلى المنتج نفسه. المثاالن اإلضافيّ يتطرّ  ،المثاالن األّوالن "المعول" و  "الشوكة"
وفي مبناها الماّدّي من جهة أخرى.  ،جهة تؤّديها من اّلتيالمشتركة في الوظيفة  ممّيزاتذات ال ،بر من المنتجاتبمجموعة أك

 تصميم: "تصميم عريشة" و  "تصميم عربة دًمى".  فّعالّياتكذلك يرد مثاالن ل

 معول
محادثة حول  مرّبيةر. في هذا الظرف تبدأ الوحْفر ُحف الّتربةيصطدمون بالحاجة إلى تقليب  ،عندما يشتغل األطفال في الحديقة

 وما شابه:  ،المعول: وظيفته، مبناه، طريقة استعماله
 تصنع منها أجزاء المعول المختلفة؟ ولماذا؟ كيف ترتبط االجزاء ببعضها؟ ما هو شكلها؟ ولماذا؟  اّلتيما هي المواّد  -
يس من الحديد؟  ماذا كان سيحدث لو ... كّنا نصنع ماذا كان سيحدث لو ... كّنا نصنع رأس المعول من الكرتون ول -

 اط وليس من الخشب؟  ماذا كان سيحدث لو ... كّنا نصنع يًدا )عًصا( قصيرة / طويلة جدًّا؟ يد المعول من المطّ 
 ؟ الّتربةب يمنتجات أخرى بواسطتها يمكن تقل هناكهل  -

 اط على اليد لحماية الكّفين.على سبيل المثال: إلصاق مطّ  –تج يمكن أن نقترح على األطفال أّن يطرحوا أفكاًرا لتحسين المن

 شوكة 
 اّلتيوطريقة استعمالها: المبنى والماّدة  ،ومناقشة وظيفتها، مبناها ،وكةعام يمكن أن نلفت انتباه األطفال إلى الشّ خالل تناول الطّ 

بالمقارنة مع المصنوعة من البالستيك؛ ماذا كان  ،وكة المصنوعة من المعدنوكة؛ حسنات/ سّيئات الشّ تصنع منها أجزاء الشّ 
 كرتون؟ مصنوعة من الخشب؟ يمكن أنوكة قصيرة/ طويلة أكثر من الالزم؟ مصنوعة من السيحدث لو... كانت أسنان الشّ 

 وما شابه. وك؛ ماذا سيستعملون؟ كاكين والشّ فيها خرج األطفال في رحلة ونسوا أطقم المعالق والسّ  ،نتطرق إلى حالة افتراضّية

 بيت 
الهدف منه  ،ة، حيطان، شبابيك، أبواب وسقف. البيت هو منتج من صنع اإلنسانله أرضيّ  ،هو حّيز مغلق ،البيت بشكل عامّ 

أكثر من مصطلح  ،ق هنا إلى مصطلح "البيت" بمعناه الواسعولذلك يعتبر منتًجا تكنولوجيًّا. نحن نتطرّ  ،أن يسّد حاجات إنسانّية
وهو يشمل مباني مثل "رياض األطفال"، أو أماكن بناها اإلنسان للحيوانات. يمكن كذلك تناول المباني األخرى  ،"بيت سكنّي"

 ليست بيوًتا مثل الجسور، األبراج، حديقة ألعاب.  اّلتيو 

 األفكار الرئيسّية
 مأوى.   اإلنسانّيةتسد البيوت الحاجة  -
قق/ البيوت( أو بيت ه، بناية سكنية )مكّونة من عدد من الشّ نعرف اّلذيلسد الحاجة إلى مأوى عّدة حلول: البيت  -

 وما شابه.  ،يناإليجلو )بيت اإلسكيمو( ، بيت من الطّ  –خصوصّي، أو بيوت في ثقافات أخرى مثل 
 دّجنها. على سبيل المثال: يبني اإلنسان و جاًرا للكلب. اّلتيتخدم البيوت اإلنسان والحيوانات  -
 يستعملون مواّد طبيعّية متوّفرة في البيئة ليبنوا بها البيوت. ،وفي مناطق مختلفةقافات المختلفة في الثّ  -

وما  ،ور، في اإلنترنتالصّ في ، الّطبيعّيةالبيئة بمّعن في المباني يمكن أّن تكون التّ  ،نقطة االنطالق للمناقشة حول هذه األفكار
د ى متعدّ ى سكنّي حديث/ مبنً ي العالم )أنواع: إيجلو/ خيمة/ مبنً شابه. يمكن عقد مقارنات بين بيوت مختلفة في أماكن مختلفة ف

شبابيك/ أبواب، سقف وغيرها، المواّد: تراب، قماش، باطون  –وما شابه؛ مرّكبات  ،ت أرضّي، مباٍن للحيواناتوابق/ بيالطّ 
 ا المستقبل في هذا المجال.ئه لنع ما يخبّ ونتوقّ  ،وغيرها(. كذلك يمكن عقد مقارنات بين مباٍن في الماضي وفي الحاضر
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 . الّروضةمأًوى لحيوان يحّل ضيًفا على البستان/  –أو عمل "بيت"  ،يمكن مشاهدة مباٍن تستخدم للحيوانات

 قلوسائل النّ 
نتجها اإلنسان أ اّلتيقل هي مجمل الوسائل قل. وسائل النّ وسائل النّ  –يتطّرق هذا المثال إلى مجموعة ذات وظيفة مشتركة 

 اس والبضائع من مكان إلى آخر. ولنقل النّ  ،هلتنقُّل
تسنح فرص كثيرة لتناول هذا الموضوع،  ،استعماالتها يومّية. في حياة البستانو قل هي منتجات تكنولوجّية متنّوعة وسائل النّ 

به، انتقال من على سبيل المثال: الحديث عن تجربة شخصّية حول استعمال وسيلة نقل )سفر بالقطار، بسفينة، بطائرة، وما شا
 .الّروضةبيت إلى آخر، وسائل نقل ثقيلة تصل إلى موقع بناء قريب من 

 أفكار رئيسّية:
 ّية للتنقُّل.انسانقل هي حّل لحاجات وسائل النّ  -
مختلفة: عن طريق البّر والجّو والبحر. في كّل  طريق عّدة وسائل نقل )على سبيل  طرقلحاجة التنقُّل يمكن أن تكون  -

 (. الّسّيارةيمكن أّن نختار بين القطار أو  البرّ  المثال: في
 فق ووظيفتها.بما يتّ  ،تصنع منها اّلتيالمواّد بو  ،المبنىبتختلف وسائل النقل عن بعضها  -
 نحتاج إلى مصادر طاقة.  ،لكي نستعمل أّي وسيلة نقل -
 لتطّور وسائل النقل تأثيرات إيجابّية وسلبّية على المجتمع والبيئة. -

وما شابه.  ،ة، في الصور، في اإلنترنتطبيعيّ البيئة الفي قل بواسطة التمعُّن في وسائل النّ  جرياألفكار الرئيسّية ت مناقشة هذه
ن يمكّ  اّلذيقل المختلفة )الوظيفة: شاحنة/ حافلة؛ مجال الحركة: البّر والجّو والبحر؛ ما كذلك يمكن عقد مقارنات بين وسائل النّ 

اثة فّ ، مبدأ النّ الّسّيارةك يدّور الحركات  في اجة الهوائّية، محرّ رّ اسات في الدّ وّ المجاذيف في الماء، الدّ الوسيلة من الحركة: تحريك 
ئه وتوّقع ما يخبّ  ،قل في الماضي والحاضركذلك يمكن عقد مقارنات بين وسائل النّ  .ائرة، وغيرها(ّفاث( في الطّ ك النّ )المحرّ 

 المستقبل في هذا المجال.

 وبناؤها( ها)تصميمتصميم عريشة 
ة، نموذج لمسجد/ كنيسة أو ى لحيوان، بيت للدمى، عريشيمكن ممارسة تصميم وبناء مأوً  ،"البيوت"في في إطار االنشغال 

 . قصر
 تصميم العريشة وبناؤها هو نموذج خاّص لهذه الممارسة:

القوّية  الّشمسمن أشّعة  الّساحةاألطفال في تحمي  ،في بناء عريشة الّتفكيريمكن  ،الّشمسبيع واشتداد حرارة بعد عطلة الرّ 
 )يستعين األطفال بآبائهم لبناء العريشة(.

  تكنولوجيًّا مهمًّا وذا صلة باألطفال.بناء عريشة يوّفر حالًّ 
 ألّي غرض تبنى العريشة؟ من سيستعملها؟ كم يجب أن يكون حجمها؟ -
 قمشة قديمة، الواح خشب، شواكيش، مسامير، زينة(. أ :قف(نحتاجه لبناء العريشة )مواّد تعريش )للسّ  اّلذيما  -

وتخطيط بنائها مًعا.  ،تنوون إقامة العريشة فيها اّلتيوالجلوس في المنطقة  ،الّساحةيمكن الخروج إلى  ،خطيطفي مرحلة التّ 
أو نزرع  ،عريشةلواح  خشب لبيان حدود الأأو نضع  ،أو نمد حبااًل  ،على سبيل المثال: يمكن أّن نضع عالمات على األرض

 موًدا يشير إلى االرتفاع المطلوب للعريشة. ع
 قامتها. إ نريد اّلتيطوا / يرسموا العريشة يمكن أن نطلب من األطفال أّن يخطّ 

 ، على سبيل المثال: تثور مشاكل تتطّلب حالًّ  ،خطيط والبناءخالل عملّية التّ 
 ا نحتاج؟ كم عمودً  -
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 ،على سبيل المثال .ئات استعمال مواّد معينةنب؟ يمكن مناقشة حسنات وسيّ أّي المواّد نستعمل لألعمدة؟ للجوا -
 استعمال الخشب أو المعدن لألعمدة.

 بواسطة المسامير(.  يّ عصوصل  ،كيف يمكن إنتاج لوح خشب طويل؟ )يمكن مثاًل  -
 إلدخال طاولة إلى العريشة؟  ،كيف نصنع "باًبا" واسًعا بما يكفي -
 تسقط؟  ر مواّد تعريش الكيف نحضّ  -

اكوش والمسامير. يمكن أن نتمّعن في مبنى مثل الشّ  ،نستعملها اّلتييمكن أن نتحّدث عن األدوات  ،خالل بناء العريشة
 يانها.يؤدّ  اّلتيومدى مالءمتهما للوظيفة  ،هماممّيزاتومناقشة  ،اكوشالمسمار والشّ 

 عربة دًمى
 ،سبة لألطفالسائل نقل مختلفة. لكي تكون الفّعالّية ذات معنى بالنّ يمكن ممارسة تخطيط و  ،قلفي إطار االنشغال بوسائل النّ 

ويكون باإلمكان استعمالها بعد بنائها، على سبيل المثال عربة،  ،مشكلة أو تسّد حاجة معّينة ل بناء وسيلة نقل تحلّ من المفضّ 
 أو عربة لدمية. تخطيط وبناء عربة دمية:  ،سّيارة لعبة

 نتمّعن فيها ونتحّدث عنها. ،البستان )ألحد األخوة( حضار عربة طفل إلىإيمكن  -
 والمقارنة بينها من أجل المناقشة. ،حضار صور لعربات متنّوعةإيمكن  -

 مواضيع للمناقشة:
 ألّي غرض تستعمل العربة؟ تخدم من؟  -
 ؟كيجعلها تتحرّ  اّلذيما  -
 ماذا كان سيحدث لو لم يخترعوا العربة؟  -
 وما هي وظائفها )عجالت، مكبح وما شابه(؟ ما هي أجزاء العربة الحيوّية؟  -
 تصنع هذه األجزاء؟ ولماذا؟  اممّ  -
 ا من مواّد صلبة وقوّية؟ لم تكن للعربة عجالت؟ لم يكن هيكل العربة مصنوعً  ...ماذا كان سيحدث لو -
 به(.وما شا ،تسّد حاجات إضافّية لمستخدميها )عريشة، لعب اّلتيو  ،لعربةا في أّي أجزاء إضافّية موجودة -

موا اقتراحات لتحسين أثناء تخطيط العربة. يمكن تشجيع األطفال على أن يقدّ  في طاتيمكن تشجيع األطفال لالستعانة بالمخطّ 
    ."لقنينة األطفالمثل "جيب  ،المنتج وتطويره
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