
النا�شر

املركز الوطني لتطوير املناهج

ي�سر املركز الوطني لتطوير املناهج ووزارة الرتبية والتعليم- اإدارة املناهج والكتب املدر�سية، 

ا�ستقبال اآرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية: 

هاتف 5-8/ 4617304، فاك�ص: 4637569، �ص. ب. 1930، الرمز الربيدي 11118

earlychild.division@moe.gov.jo :اأو بو�ساطة الربيد الإلكرتوين

1



الها�سمية  الأردنية  اململكة  الكتاب يف مدار�ص  تدري�ص هذا  والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 

جل�سته  يف  املناهج  لتطوير  الوطني  للمركز  الأعلى  املجل�ص  قرار  على  بناًء  جميعها، 

تاريخ   2020/84 رقم  والتعليم  الرتبية  جمل�ص  وقرار   ،2020/7/8 تاريخ    )2020/5( رقم 

2020/7/22، بدًءا من العام الدرا�سي 2020م/2021م.

حقوق الطبع جميعها حمفوظة 

للمركز الوطني لتطوير املناهج

عمان- الأردن، �ص، ب: 2022

رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2020/08/3282(

ISBN:978-9923-41-063-9

فريق التاأليف

د. رمزي فتحي هارون )رئي�ًسا(

د. اآمال كمال البعجاوي د. فتحي حممود احميده

موؤمنة عبد العزيز �سبانة اأريج عبد الفتاح اجلابري

روان علي الريالت �سحر اإ�سماعيل اجلدي

ربى حممد عبد املعطي

    

اإ�شافة اإىل جهود فريق التاأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية م�شرتكة من جلان 

مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، وجمموعات مرّكزة من املعلمات وامل�شرفات الرتبوّيات، 

ومالحظات جمتمعية عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي، واإ�شهامات اأ�شا�شية دقيقة من اللجنة 

اال�شت�شارية واملجل�س التنفيذي واملجل�س االأعلى يف املركز، وجمل�س الرتبية والتعليم وجلانه 

املخت�شة.

1441هـ / 2020م الطبعة الأوىل )جتريبية(     
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املعّلمة الفا�ضلة،

بني يديِك ُكّرا�سة ن�ساطات الطفل التي طّورت بطريقة غري تقليدّية، وتتما�سى مع مو�سوعات الوحدات التعّلمّية ملنهاج 

ريا�ص الأطفال التطّورّي وت�سهم يف حتقيق النتاجات التطّورّية امل�ستهدفة فيها ب�سكل تكاملي �سمويل. وت�سعى ن�ساطات 

هذه الُكرا�سة اإىل توفري فر�ص ثرية اأمام الأطفال للتدريب على مهارات تعلموها، ودعم اكت�سابهم ملفاهيم ا�سُتهدفت يف 

ن�ساطات متعددة �سمن فعاليات الربنامج اليومي. وتغطي ن�ساطات الُكرا�سة جمالت التعّلم والّتطّور الآتية:

: ن�ضاطات الّتطّور احل�ضي- احلركي والتعبري الفني واجلمايل: وت�سمل ن�ساطات حركّية متنوعة، مثًل:  اأولاً

التلوين، والر�سم احلر، والر�سم املوّجه، والتو�سيل بني اخلطوط، والق�ص والل�سق وغريها. وي�ستخدم الأطفال 

اأقلم التلوين، واأقلم الر�سا�ص، والألوان املائّية، وفر�سات الر�سم، واملق�سات وال�سمغ، وغريها من الأدوات واملواد.

ا: ن�ضاطات التفكري: وتت�سمن مهاّم ب�سيطة وملئمة تطّوريًّا يف املطابقة والت�سنيف وحتديد نقاط الت�سابه  ثانياً

والختلف والت�سل�سل وحل امل�سكلت وغريها.

ا: ن�ضاطات القراءة والكتابة يف اللغة العربّية: وتت�سمن ن�ساطات مطابقة الكلمات بال�سور، ومتييز �سكل  ثالثاً

احلرف، وتلوين احلرف وتتبعه بالقلم، ثم كتابته، وكتابة املقاطع �سمن م�ستويات متدرجة تبداأ بر�سم اخلطوط 

وتنتهي بكتابة احلروف واملقاطع العربّية.

كتابّية  ون�ساطات  احلرف،  متييز  ن�ساطات  وت�سمل  الإجنليزّية:  اللغة  يف  والكتابة  القراءة  ن�ضاطات  ا:  رابعاً

�سمن م�ستويات متدرجة تبداأ بر�سم اخلطوط وتنتهي بكتابة احلروف الإجنليزّية.

ا: ن�ضاطات الريا�ضيات والعلوم: وتت�سمن مهام ب�سيطة ترتبط باملفاهيم والعمليات العلمّية والريا�سياتّية  خام�ضاً

التي ي�ستهدفها املنهاج. ففي جمال العلوم قد يّلون الطفل ال�سور التي تعر�ص اأ�سناًفا غذائّية �سحّية، اأو اأن يو�سل 

بني املثري واأداة احل�ص امللئمة ل�ستقباله، اأو اأن يل�سق �سوًرا تعر�ص عوامل خطورة يلزم جتنبها وعدم اللعب بها 

ال�سيف.  ال�ستاء وم�ستلزمات ف�سل  اأن ي�سنف �سور م�ستلزمات ف�سل  اأو   ،)... الأدوية،  الكهرباء،  نقاط  )املوقد، 

ويف جمال الريا�سيات، يوجد ن�ساطات لتمييز العدد وكتابته، ومطابقة العدد باملعدود، ون�ساطات متنوعة تتعلق 

مبفاهيم وعمليات ريا�سية مثل الأ�سكال الهند�سية وت�سكيل الأمناط وغريها.

واإ�سرافها، ف�سًل على دعمها وت�سجيعها  املعّلمة  الُكرا�سة يتطلب متابعة  اأن تنفيذ ن�ساطات  اإىل  يرجى منِك النتباه 

امل�ستمر. على اأية حال، يتوقع اأن ي�سهم تنفيذ الطفل/ الطفلة لن�ساطات الُكرا�سة يف تعزيز ا�ستقلليته وتقديره لذاته 

وقدرته على الإجناز.

ن�ساطات  من  كٍل  تنفيذ  ملوقع  حتديًدا  ت�سمن  قد  للمعّلمة  العملّية  الن�ساطات  دليل  اأن  اإىل  عنايتِك  لفت  نرجو  كما 

الكُرا�سة، وذلك من خلل »لوغو« يُظهر رقم الن�ساط ورقم ال�سفحة، علمًا باأن ترتيب تنفيذ الن�ساطات يف الكّرا�سة 

يجب اأن ياأتي وفًقا ملا جاء يف دليل الن�ساطات العملّية للمعّلمة، ل ح�سب ترتيب ظهورها يف الُكرا�سة.
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اأ�صل الكلمة بال�صورة:

4

اأُحّوط الحيوان الأليف واأُلّونه:
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اأ�صل الكلمة بال�صورة:

4

اأُحّوط الحيوان الأليف واأُلّونه:
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اأُلّون حرف )نـ ، ن( باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )نـ ، ن( في الكلمات الآتية:

6

 اأكتب حرف )نـ ، ن(، ثم اأُلّون العنب:
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اأُلّون حرف )نـ ، ن( باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )نـ ، ن( في الكلمات الآتية:

6

 اأكتب حرف )نـ ، ن(، ثم اأُلّون العنب:
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اأُلّون العدد 0 ثم اأكتبه:
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اأ�صل البقرة بمنتجاتها:
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اأُلّون العدد 0 ثم اأكتبه:

8

اأ�صل البقرة بمنتجاتها:
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اأُلّون حيوانات المزرعة باألواني الجميلة :
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اأ�صل الحيوان ب�صغيره:

11



اأُلّون حيوانات المزرعة باألواني الجميلة :
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اأ�صل الحيوان ب�صغيره:
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اأُ�صّكل مقاطع حرف )نـ ، ن(، ثم اأكتبها:

12

Color E e:

Circle letter e. Then color:

egg

eraser elephant
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اأُ�صّكل مقاطع حرف )نـ ، ن(، ثم اأكتبها:

12

Color E e:

Circle letter e. Then color:

egg

eraser elephant
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  Trace, color and write: 

14

Count, trace and write:

Circle the plate that has 0 eggs:
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  Trace, color and write: 

14

Count, trace and write:

Circle the plate that has 0 eggs:
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اأ�صل الكلمة بال�صورة:

16

اأكت�صف مكان الجزء الناق�ص من اأجزاء ج�صم الطير واأعيد ر�صمه:
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اأ�صل الكلمة بال�صورة:

16

اأكت�صف مكان الجزء الناق�ص من اأجزاء ج�صم الطير واأعيد ر�صمه:
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اأ�صل الطير بطعامه:
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اأُلّون حرف )د( باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )د( في الكلمات الآتية:
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اأ�صل الطير بطعامه:

18

اأُلّون حرف )د( باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )د( في الكلمات الآتية:
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اأكتب حرف )د(، ثم اأُلّون الدجاجة:

20

اأ�صع اإ�صارة )✓( في المربع اأ�صفل المجموعات المت�صاوية 

      واإ�صارة  )x( في المربع اأ�صفل المجموعات غير المت�صاوية:

21



اأكتب حرف )د(، ثم اأُلّون الدجاجة:

20

اأ�صع اإ�صارة )✓( في المربع اأ�صفل المجموعات المت�صاوية 

      واإ�صارة  )x( في المربع اأ�صفل المجموعات غير المت�صاوية:
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اأُرتب دورة حياة الدجاجة با�صتخدام الأعداد )1،2،3(:

22

     اأ�صل الطائر ب�صغيره:

23



اأُرتب دورة حياة الدجاجة با�صتخدام الأعداد )1،2،3(:

22

     اأ�صل الطائر ب�صغيره:
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اأُ�صاعد الع�صفور في الو�صول لإطعام �صغيره:

24

اُ�صّكل مقاطع حرف )د(، ثم اأكتبها:
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اأُ�صاعد الع�صفور في الو�صول لإطعام �صغيره:

24

اُ�صّكل مقاطع حرف )د(، ثم اأكتبها:

25



bird

book banana

Color B b:

Circle letter b. Then color:

26

Trace, color and write:
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bird

book banana

Color B b:

Circle letter b. Then color:

26

Trace, color and write:
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Count and trace: 

28

اأ�صل الكلمة بال�صورة:
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Count and trace: 

28

اأ�صل الكلمة بال�صورة:
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اأُلّون اأجزاء ال�صمكة باللون المطلوب:  

راأ�ص ال�صمكة

ج�صم ال�صمكة

الذيل

الزعانف

30

اأ�صع دائرة حول ال�صكل المختلف، واأُبيّن ال�صبب:
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اأُلّون اأجزاء ال�صمكة باللون المطلوب:  

راأ�ص ال�صمكة

ج�صم ال�صمكة

الذيل

الزعانف

30

اأ�صع دائرة حول ال�صكل المختلف، واأُبيّن ال�صبب:
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اأُلّوُن حرف )حـ ، ح( باألواني الجميلة : 

اأُحّوط حرف )حـ ، ح( في الكلمات الآتية:

32

اأكتب حرف )حـ ، ح(، ثم اأُلّون الحوت:
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اأُلّوُن حرف )حـ ، ح( باألواني الجميلة : 

اأُحّوط حرف )حـ ، ح( في الكلمات الآتية:

32

اأكتب حرف )حـ ، ح(، ثم اأُلّون الحوت:

33



ْفَراْء:اأُلَِّوُن َحْرَف )حـ ، ح( باألواني الجميلة :  َمَكة ال�صَّ ْيِد ال�صًّ ياد في �صَ اأُ�صاِعُد ال�صَّ

34

اأُحّوط الكائنات البحرية :

35



ْفَراْء:اأُلَِّوُن َحْرَف )حـ ، ح( باألواني الجميلة :  َمَكة ال�صَّ ْيِد ال�صًّ ياد في �صَ اأُ�صاِعُد ال�صَّ

34

اأُحّوط الكائنات البحرية :

35



اأُحدد اأي الطريقين اأطول ثم اأُلّونه:

36

اأُرتب ال�ّصفن الآتية ح�صب ال�صراع الأطول با�صتخدام الأعداد )1،2،3(:

37



اأُحدد اأي الطريقين اأطول ثم اأُلّونه:

36

اأُرتب ال�ّصفن الآتية ح�صب ال�صراع الأطول با�صتخدام الأعداد )1،2،3(:

37



اُ�صّكل مقاطع حرف )ح ، حـ(، ثم اأكتبها:

38

ياد في اإيجاد الكلمة ال�صائعة من البحر: اأُ�صاعد ال�صّ

الكلمة ال�صائعة هي : .................................................................................

حا

ت
�صحو

39



اُ�صّكل مقاطع حرف )ح ، حـ(، ثم اأكتبها:

38

ياد في اإيجاد الكلمة ال�صائعة من البحر: اأُ�صاعد ال�صّ

الكلمة ال�صائعة هي : .................................................................................

حا

ت
�صحو

39



Color F f:

Circle letter f. Then color:

fish

fan flower
40

Trace, color and write:

41



Color F f:

Circle letter f. Then color:

fish

fan flower
40

Trace, color and write:

41



Trace and color:

Color the circle and the square:

 Match:

42

اأ�صع    اأ�صفل  الح�صرة النافعة.

واأ�صع    اأ�صفل  الح�صرة ال�صارة:

43



Trace and color:

Color the circle and the square:

 Match:

42

اأ�صع    اأ�صفل  الح�صرة النافعة.

واأ�صع    اأ�صفل  الح�صرة ال�صارة:

43



اأ�صل الكلمة بال�صورة:

44

اأُمرر قلمي فوق الفرا�صة ثم اأُلونها باألواني الجميلة:

45



اأ�صل الكلمة بال�صورة:

44

اأُمرر قلمي فوق الفرا�صة ثم اأُلونها باألواني الجميلة:

45



اأُق�صم بقلمي قطعة البيتزا اإلى ن�صفين بيني وبين زميلي:

هل ُق�صمت قطعة ال�صوكولتة اإلى اأجزاء مت�صاوية، ولماذا؟

46

اأُحّوط حرف )عـ ، ـعـ ، ع( في الكلمات الآتية:

47



اأُق�صم بقلمي قطعة البيتزا اإلى ن�صفين بيني وبين زميلي:

هل ُق�صمت قطعة ال�صوكولتة اإلى اأجزاء مت�صاوية، ولماذا؟

46

اأُحّوط حرف )عـ ، ـعـ ، ع( في الكلمات الآتية:

47



 اأُلّون الدع�صوقة:
ّ
(، ثم  اأكتب حرف )

48

اأ�صل النحالت بعدد الأزهار المنا�صب لها:

49



 اأُلّون الدع�صوقة:
ّ
(، ثم  اأكتب حرف )

48

اأ�صل النحالت بعدد الأزهار المنا�صب لها:

49



اأكت�صف الجزء الناق�ص، واأر�صمه:

50

اأُ�صّكل مقاطع حرف )عـ ، ع( ، ثم اأكتبها:

51



اأكت�صف الجزء الناق�ص، واأر�صمه:

50

اأُ�صّكل مقاطع حرف )عـ ، ع( ، ثم اأكتبها:

51



اأُكمل ر�صم اأجزاء الأرنب:

52

اأُرتب اأحداث يومي با�صتخدام الأعداد )3 , 2 ,1( :  

53



اأُكمل ر�صم اأجزاء الأرنب:

52

اأُرتب اأحداث يومي با�صتخدام الأعداد )3 , 2 ,1( :  

53



insect

ink igloo

Color I i :

Circle letter i. Then color:

54

Trace, color and write:

55



insect

ink igloo

Color I i :

Circle letter i. Then color:

54

Trace, color and write:

55



Trace and color:

Color the 
triangle and the 
rectangle:

 Match:

56


