
L/O/G/O

:تجربة جمعية إشراقة في 

تنمية وإطالق القدرات الذهنية والمعرفية لدى

أطفال مرحلة ما قبل المدرسة

سنوات6: 3للمرحلة العمرية من 

سوسن رضوان/ إعداد 
استشاري وخبير رياض أطفال



ا  تأثيروأكثرها،اإلطالقعلىاإلنسانعمرمراحلأهمهاألن•

.الالحقةعمرهمراحلعلى

/ا  لُغوي/ذهنيا  المختلفةالنموجوانبفياألسرعألنها•

..../معرفيا  

.المخمعمارمناألكبرالجزءيتشكلفيها•

.اإلنسانشخصيةمالمحتتحددفيها•

تكوينووالشروالخيروالخطأالصواببينالتفرقةفيويبدأ•

.الضمير

.نالوجداويشكلالمختلفةوالقيمالعاداتتُكتسبفيها•

:لماذا اخترنا العمل مع هذه المرحلة العمرية 
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يعدلمفيةـواالستقاللباالنفصاللـالطفيـوعينموالمرحلةهذهوفي

لينتقأنأرادإذايحبوأوالكتفعلىيحملكانالذيالمخلوقذلك

كوالتحرقدميهعلىالوقوفعلىقادرا ًصاربل،آخرإلىمكانمن

منشياءلألمستكشفا ًومنقبا ًوهناكهناالتجولعلىقادرا ًيجعلهمام

.حوله



أجلمنالجهدبذلضرورةبالجمعيةالمرحلةخبراءرأىلذا

منالفئةكلتلالذهنيةالقدراتتنميةبهايتمالتياألساليبتطوير

لىعاعتمادا  التعليموليسالتعلمعلىتعتمدوجعلهااألطفال

البحثفيطاقاتهمإلطالقيدفعهمبماواستثارتهاعقولهمتحفيز

مشاكلمنيصادفهمماومواجهة،فاالكتشافواالستكشاف

ىعلقادرين،لهميقدمفيمامشاركينوجعلهملهاحلولوإيجاد

حةصحيأسسعلىاالختيارعلىقادريناآلراءوإبداءالمناقشة

.الكامنةطاقاتهمإطالقمنيتمكنواحتى



يرتنمية مهارات التفك

لدى طفل المرحلة



تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل

لالطفلدىالدماغعملتنشيطإلىيؤديالفعالالتعلموألن•

لىعيعتمدوالذيالتعليميالموقفمناالنتقالمنالبدكان

لوسائلاأوبالصوراالستعانةعلىالقائمكبيرةبصورةالكالم

علىتمديعوالذيالتعلميالموقفإلى،التقليديةالتوضيحية

تطلبوهذاجماعيأوفرديبشكلسواءأنفسهماألطفال

ستكشافاإلىويدفعهالطفلانتباهيجذببماالتعلمبيئةإثراء

...معهوالتعاملأمامهما

يقلتحقآلياتمنقدمناهمابعضمعكمنستعرضأنويسعدنا

:الغرضهذا



تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل

:الذكيةالكتبسلسلة•

متمعينا  مفهوما  منهاكليتناولالكتبمنالسلسلةهذه

دماغهواستثارة،التفكيرعلىالطفلتساعدكيإعدادها

ائجللنتوالتوصلواالكتشافوالبحثالتأملعلىوتحفيزه

تاديعكيلهوتمهدمعلوماتمنيتلقاهفيمامشاركا  وجعلة

باحثا  يكونانمستقبال  عليهفيسهلالعملمنالنمطهذاعلى

نعبهوتنأىماموضوعحولالمعلوماتإلىللوصوليسعى

.التلقيفيالنمطيةالقولبة



:مفهوم 

المسكن
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:مفهوم 

المهن

1

3

13

15

5

1

7

7

19

9

11

 

فكرةًوتنفيذ

سوسنًرضوان
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 تنمية القدرات الذهنية

 

 

        

        

          

           

           

دليل كتاب المهن



 

فكرةًوتنفيذ

سوسنًرضوان



 تنمية القدرات الذهنية

 

 

        

        

          

           

           

دليل كتاب المهن



www.themegallery.com



www.themegallery.com



 تنمية القدرات الذهنية

 

 

        

        

          

           

           

دليل كتاب المهن





:مفهوم 

الوقـــت
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علمتأساليبتغييربهدفالجمعيةقدمتهاالتياألنشطةومن

رغماخوضعلىتساعدهفاعلةتنشئةأجلمنالمرحلةطفل

:مبادرةقدمناالمستقبل

(بيدي صنعت أنشودتي ) 

األطفاليقومحيث،نوعهامناألولىهيالفكرةتعتبر

يالتالصورترجمةخاللمنترديدهاثم،أنشودتهمبصناعة

تمدلوالإلىذهنياوتحويلهااأليديتؤديهاأفعاالعنتعبر

كوافأدربمحاكاتهاوقامـوا،عليهاالتعرفلهمسبقلفظــية

.العاميةباللهجةومرادفهامعناهاجيدا
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حقوق الطفل:            مفهوم 



بازل الحقوق





المواطنة:مفهوم 
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:مفهوم 

المواطنة
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تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل
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:ةاإلدراكياألنشطةمعالطفلتفاعلخاللمنتتحققالتياألهداف

.لديهالتفكيرمهاراتوتنميةالطفلدماغاستثارة•

ياتمسمإليهاويضيف،اللغويةوحصيلتهالطفلمعارفيثري•

.بالمفهوممتعلقةجديدةأشياء

دهتساعالتيالوسائطكأحدالكتابقيمةخاللهمنالطفليدرك•

.بهالمحيطالعالمإدراكعلى

ولحوالمعارفالمعلوماتمنالكثيرالكتبخاللمنالطفليتعلم•

وظيفة،كبهاالمرتبطةأوبيئتهمحيطفيالموجودةاألشياءبعض

،منهابكلالمتوفرةواألدواتالمسكنغرفمنغرفةكل

.للمهنبالنسبةوكذلك،معهاالتعاملوآداب،واستعماالتها

تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل
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األشياءوضعضرورةحولإيجابياالطفلسلوكيوجه•

.المخصصةأماكنهافيواألدوات

الومعارفمعلوماتمنيكتسبهفيمامشاركا  الطفلجعل•

.متلقيمجرد

،هومبالمفالمتعلقةاألشياءحولإيجابياالطفلسلوكيوجه•

عضلباستعمالناعندبهااألخذيجبومحاذيرمتبعةآدابمن

.األدواتتلك

.اإلنجازعلىوقدرتهبذاتهالطفلثقةتعزيز•

تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل



إحصاءيمكنحيث،للطفلتقييمأداةالذكيةالكتبتعتبر-•

.خاللهامنوالخطأالمحاولةمراتعدد

.للتصنيفكأداةالكتابيستخدم-

.(بعدي،قبلي)تقييمكمقياسالكتابيستخدم-

:3منةالعمريللفئةينتمونالذينلألطفالالسلسةتستخدم-

ةالبسيطالذهنيةاإلعاقاتذويلألطفالوكذلك،سنوات5

.للتعلموالقابلة

.اءالذكقياساتكأحدالذكيةالكتبسلسلةاستخداميمكن-

تنمية وإطالق مهارات التفكير لدى الطفل
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درية جانب من معرض األنشطة اإلدراكية بكلية التربية جامعة اإلسكن

2018/ 2017للعام الدراسي ( شعبة طفولة ) قسم أصول التربية 
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