
 فعاليات مختارة في جميع مجاالت التربية الخاصة لطالب الدمج في روضات أم الفحم
 احليىاواثيت فعال

 
 -أهداف الفعالٌة:

 تالتعرف على أسماء الحٌوانا. 

 .التعرف على المفهومٌن حٌوانات برٌة وحٌوانات بٌتٌة 

 .تصنٌف الحٌوانات إلى حٌوانات بٌتٌة وحٌوانات برٌة 
 

 -الفعالٌة: سٌر
 -المرحلة األولى:

داٌة أعرض على الطالب صور لحٌوانات مع أسماء الحٌوانات وٌبدأ الطالب ٌحكون أسماء فً الب 
 الحٌوانات مع التعرف على شكل الكلمة.

ومن ثم أعرض على الطالب صورتٌن األولى صورة بٌت واألخرى صورة غابة )أشجار( وتحت 
 ٌتٌة وحٌوانات برٌة.كل صورة مكتوب علٌها حٌوانات ب

 -أما فً المرحلة الثانٌة:
ٌكون كل حٌوان بدون اسم معلق على عود خشبً وٌوجد عندنا مجموعتٌن مجموعة الحٌوانات 

إلى مجموعتٌن  البٌتٌة ومجموعة الحٌوانات البرٌة وأطلب من الطالب أن ٌصنف الحٌوانات
 لكرتونةوضع العود داخل احٌوانات بٌتٌة وحٌوانات برٌة عن طرٌق 

 

 



 از األسبىعقط فعاليت
 -أهداف الفعالٌة:

 .التعرف على أٌام األسبوع 
 

 -سٌر الفعالٌة:
قطار وأطلب منه أن فً بداٌة الٌوم ٌأتً الطالب إلى اللوحة التً معً وٌأخذ عربة 

 ربط عربات القطار مع بعضها البعض.ومن ثم ٌ  ٌذكر لً الٌوم

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 األزقام دودة فعاليت
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .أن ٌتعرف الطالب على شكل األعداد 

 .أن ٌتعرف الطالب على ترتٌب األعداد 
 

 -سٌر الفعالٌة:
فً البداٌة ٌكون شكل الحلزون وفً الجانب اآلخر ٌوجد بطاقات مسجل علٌها أرقام من 

حلزون على الحلزون حتى ٌحصل على 11-1 وعلى الطالب ترتٌب العداد من 1-11
 كامل.

وعلى الطالب وضع  1,8,6,4,1وأٌضا نستطٌع إزالة بعض من األرقام مثال نضع 
 األرقام الناقصة فً الخانات المناسبة.

 

 
 

 



 فعاليت جسس األعداد
 -أهداف الفعالٌة:

 .مالئمة كمٌة لعدد 
 

 -سٌر الفعالٌة:
ٌوجد بطاقات أعداد وعلى كل على الطاولة ٌوجد بطاقات أجراس وفً الجانب اآلخر 

 .جرس ٌوجد دوائر بعدد معٌن وعلى الطالب أن ٌالئم العدد للكمٌة على الجرس
وإذا كان الطالب مستصعب من المالئمة نستطٌع مساعدته بواسطة جرس طبٌعً ٌمسك 
الجرس وٌبدأ العد مع إشارة بإصبعه على الدوائر. ومن ثم ٌمسك العدد وٌضعه فً 

 مكانه الصحٌح.
 

    
 

 
 
 
 



 مسابقت األعداد فعاليت
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .مالئمة الكمٌة للعدد 

 .تكملة الكمٌة المالئمة للعدد 
 

 -سٌر الفعالٌة:
وٌستطٌع  11-1الفعالٌة تكملة لعدة مراحل عندما ٌكون الطالب ٌعرف األعداد من  هذه

مالئمة الكمٌات واألعداد وبعدها ٌأتً دور هذه الفعالٌة وهً تكملة عدد الطبع حسب 
 الرقم الموجود.

وحول هذا الرقم ٌوجد مربعات وفً  11-1فً منتصف الورقة ٌكون رقم معٌن من 
معٌن من الطبع وعلى الطالب عد الطبع ووضع طبع جدٌدة  داخل كل مربع ٌوجد عدد

 كتكملة للطبع حتى ٌصل إلى كمٌة العدد الذي فً منتصف الورقة.
 
 

 

 
 
 



 مالئمت األلىانفعاليت 
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .مالئمة اللون وتسمٌته 

 .ذكر أسماء األشكال الملونة 
   

 -سٌر الفعالٌة:
على الطالب مجموعتٌن من البطاقات المجموعة األولى فٌها بطاقات تحتوي  نعرض

 على األلوان أما المجموعة الثانٌة فٌها بطاقات علٌها أشكال مختلفة ملونة.
الطالب أخذ بطاقة لون وٌذكر اسم اللون ومن ثم علٌه أخذ بطاقة من المجموعة  على

الثانٌة وٌجب أن تكون نفس اللون وٌذكر اسم اللون والشكل وٌركب البطاقتٌن مع بعض 
 حتى تصبح بطاقة واحدة... وهكذا مع كل البطاقات..

 

 
 

 
 



 ذاكسة الفىاكهفعاليت 
 

 -أهداف الفعالٌة:

 أسماء الفواكه معرفة. 

 تطابق صور وأسماء فواكه. 

 تذكر صور وأسماء فواكه. 
 

 -سٌر الفعالٌة:
على البطاقات موجود صور فً البداٌة ٌرى الطالب البطاقات التً بحوزة المعلمة و

وأسماءها ونضع هذه البطاقات مقلوبة على الطاولة وعلى الطالب سحب  للفواكه
 بطاقتٌن متشابهتٌن فً كل مرة.

 
 
 

 

 



 هااحليىاواث وغراؤ فعاليت
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .التعرف على أسماء الحٌوانات 

 .التعرف على غذاء الحٌوانات 

 .تصنٌف ومالئمة الحٌوانات حسب الغذاء 
 

 -سٌر الفعالٌة:
البداٌة نعرض على الطالب مجسمات حٌوانات وغذاؤها وعلى الطالب ذكر أسماء  فً

الحٌوانات وأنواع األطعمة ومن ثم ٌدور نقاش حول الحٌوانات وما تأكل كل واحد من 
 هذه الحٌوانات.

وبعدها نأتً بالبرستول المرسوم علٌه الحٌوانات وغذاؤها وعلى الطالب أن ٌوصل 
 ذاؤه وتسمٌة كل شًء باسمه.بخط ما بٌن كل حٌوان وغ

 

 
 
 
 



 فعاليت أقدام األعداد
 

 -أهداف الفعالٌة:

  بشكل مرتب تصاعدي أو تنازلً. 11-1العد من 

  11-1مالئمة كمٌات من. 
 

 -سٌر الفعالٌة:
أشكال أقدام على األرض بشكل مبعثر وعلى كل قدم مكتوب علٌه رقم من األرقام  نضع

بشكل تصاعدي  11-1وعلى الطالب المشً على األرقام بشكل مرتب من  1-11
 بشكل تنازلً وعند الوقوف على الرقم ٌذكره وٌقفز حسب الرقم. 1-11وبالعكس من 

دام وٌذكر الرقم المكتوب على كل وفً المرحلة التالٌة ٌمشً بخطوات مرتبة على األق
 قدم وٌقفز بحسب كمٌة العدد.

 
 

 
 

 
 
 
 



 فعاليت مه كسس البيضت
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .االستماع إلى القصة والتركٌز فٌها 

 .فهم أحداث قصة 

 .ترتٌب أحداث قصة 
 

 -سٌر الفعالٌة:
البداٌة نعرض صور وأحداث قصة من كسر البٌضة على الحائط وٌدور النقاش  فً

 حول القصة.
 وبعدها نقوم بالنقاش حول القصة. ومن ثم أبدأ بقراءة القصة مرتبة مع الشرح

ومن ثم أعطً الطالب ورقة عمل علٌها صور مبعثرة عن وضع البٌضة وطرق 
ثم ٌلصقها لٌصنع دفتر وٌكتب  تفقٌسها وأطلب من الطالب تلوٌن وقص الصور ومن

 تحت كل صورة جملة عن الصورة حتى تتكون قصة بسٌطة من تألٌف الطالب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فعاليت مسس والبحس
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .االستماع إلى القصة والتركٌز فٌها 

 .فهم أحداث القصة 

 :بارد....., حار واطئعالً  -التعرف على مفاهٌم جدٌدة مثل 

 .التمٌٌز بٌن كل مفهوم وعكسه 
 

 -سٌر الفعالٌة:
)ألنه  عرض قصة سمر والبحر ومن ثم قراءتها مع اللمس على كل صفحة وصفحة

بكل صفحة توجد مواد محسوسة لفهم المفهوم(, وبعد االنتهاء من قراءة القصة نناقش 
 أحداث القصة مع التشدٌد على المفاهٌم الجدٌدة.

أحضر فعالٌة كبٌر متوسط وصغٌر وعلى الطالب ذكر األغراض ومالئمة من  وبعدها
 ناحٌة الحجم كبٌر متوسط وصغٌر.

فاهٌم وفً المرحلة األخٌرة للتأكد من تذوٌت المفاهٌم أحضر أوراق العمل عن الم
 مل بأوراق العمل.وأطلب من الطالب تلوٌن والع

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 املهازاث الدقيقت تطىيسفعاليت 
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .تالءم عٌن ٌد 

 .مسك القلم بشكل جٌد جدا 

 .إتمام الرسمة وتلوٌنها 

 .تطوٌر العضالت الدقٌقة لدى الطالب 
 

 
  -سٌر الفعالٌة:

ٌوجد لدٌنا دوسٌة عمل للطالب لتطوٌر المهارات الدقٌقة وذلك من خالل مسك القلم 
 مهمة تتطلب التركٌز.وإٌصال النقاط وتلوٌنها وهذه ال

 
    
 
 

 
 
 



 باشل حيىاواثليت فعا
 

 -أهداف الفعالٌة:

 .التعرف على الحٌوانات وأسماءها 

 .تصنٌف الحٌوانات من حٌث حٌوانات بٌتٌة وحٌوانات برٌة 

 .معرفة تركٌب جسم الحٌوانات من خالل الفعالٌة التركٌبٌة 
 
 

 -سٌر الفعالٌة:
صورة لحٌوان مثال صورة لقطة وعلى الطالب التمعن بالنظر إلى  نضع أمام الطفل

الصورة ومن ثم نعطٌه بطاقات وهً صورة القطة مقصوصة إلى قطع صغٌرة وعلٌه 
 تجمٌع البطاقات وتركٌبها حٌث ٌنتج لدٌه صورة الحٌوان كاملة.

 

                      
 

 
 
 
 
 
 



 مالئمت كمياث وأعدادفعاليت 
 11-1مه  

 
 -الفعالٌة:أهداف 

  11-1معرفة العد بالترتٌب من. 

  11-1معرفة شكل األعداد من. 

  11-1مالئمة كمٌة لكمٌة من. 

  11-1مالئمة كمٌة لعدد من. 
 
 

 -سٌر الفعالٌة:
 بشكل مرتب مع اإلشارة إلى العدد. 11-1نطلب من الطالب بالبداٌة العد من 

وفً المرحلة الثانٌة ٌكون على الطاولة مجموعتٌن من البطاقات بطاقات علٌها أشكال 
حٌوانات مختلفة بأعداد مختلفة والبطاقات الثانٌة علٌها طبع بكمٌات مختلفة وتكون 
بطاقات الحٌوانات مقلوبة والبطاقات األخرى معروضة ومكشوفة وعلى الطالب سحب 

ول ماذا ٌرى أي اسم الحٌوان وٌعد الكمٌة وٌالئم لها بطاقة من البطاقات المقلوبة وٌق
 بطاقة من المجموعة الثانٌة أي من بطاقات الطبع وهكذا مع كل البطاقات.

أما فً المرحلة الثالثة وبعد أن أتم المرحلة الثانٌة أطلب من الطالب سحب بطاقة من 
ه أن ٌضعها فً المجموعة الثالثة وتحتوي هذه المجموعة بطاقات األعداد وأطلب من

 مكانها الصحٌح حسب كمٌات البطاقات.
 

 
 
 
 

 معلمة الدمج:اعداد 
 رامية جبارين 


