ًَىرج رىطُف ورمشَش يمشس أدة انطفم

كهُخ سَبع األطفبل

خبيؼخ ديُهىس
يىاطفبد يمشس  :أدة انطفم .
انجشَبيح أو انجشايح انزٍ َمذو يٍ خالنهب انًمشس
ػُظش سئُسٍ أو ثبَىٌ

انجكبنىسَىط فٍ انزشثُخ (سَبع اطفبل)

ال َُطجك

انمسى انزٌ َمذو انجشَبيح

كهُخ سَبع االطفبل (ثشَبيح واحذ)

انمسى انزٌ َمذو انًمشس

لسى انؼهىو األسبسُخ

انسُخ انذساسُخ /انًسزىي

انفشلخ انثبَُخ

انجُبَبد األسبسُخ نهًمشس:
انؼُىاٌ

أدة انطفم

انسبػبد انًؼزًذح

الَُطجك

حظض اإلسشبد انخبص

 4سبػبد فً االسجىع

انؼًهٍ

 2سبػخ فً األسجىع

اخًبنً ػذد سبػبد انًمشس فً االسجىع

 4سبػبد فً االسجىع

(ة) انجُبَبد انًهُُخ نهًمشس:
األهذاف انؼبيخ نهًمشس

ثؼذ دساسخ هزا انًمشس ًَكٍ رحمُك األهذاف انزبنُخ:
رًزهك انطبنجخ انًؼهًخ انًهبساد وانًؼبسف واالردبهبد انخبطخ ثًبدح ادة انطفم انزٍ
رًكُهب يٍ يؼشفخ َشئخ أدة انطفم ورحهم ورُمذ كزبة يمذو نألطفبل ورُزح يدهخ
أطفبل وركزست يهبساد انؼًم انىظُفٍ.

انُزبئح انزؼهًُُخ انًسزهذفخ

نهًمشس:

ثؼذ دساسخ هزا انًمشس رسزطُغ انطبنجخ اٌ رزمٍ انًهبساد اِرُخ:
أ -انًؼشفخ وانفهى
َزؼشف ػهً َشئخ ادة انطفم.
َزؼشف ػهً ادة االطفبل .
َزؼشف ػهً اهًُخ ادة انطفم واهذافه.
رسشد فُىٌ ادة االطفبل ( لظخ  ،يسشذ  ،شؼش  ،اَبشُذ).
رششذ ادة االطفبل ( لظخ  ،يسشذ  ،شؼش  ،اَبشُذ).
رزذسة ػهً وسبئط ادة االطفبل ( يسشذ  ،كزت  ،طحبفخ واػالو).
رزؼشف ػهً اػالو ادة االطفبل.

ة -انًهبساد انزهُُخ:

رُزمذ لظخ يمذيخ نالطفبل .
رُمذ كزبة يمذو نالطفبل.
رحهم انًفبهُى انًىخىدح فٍ لظض االطفبل .

د -انًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ
رجزكش كزبة َمذو نالطفبل .
رُزح يدهخ خبطخ ثبالطفبل .
رُمذ انجشايح انًمذيخ نالطفبل ػٍ طشَك االراػخ وانزهُفضَىٌ الخزُبس انًُبست
يُهب.
رىظف( يسشذ انطفم ،االغبٍَ  )....فٍ االَشطخ انزؼهًُُخ رؼذ اغبٍَ واَبشُذ
نألطفبل.

.س -انًهبساد انؼبيخ وانمبثهخ نهُمم
رزؼبوٌ يغ صيُالرهب وركىٌ ػاللبد طُجخ يؼهى .
ركزست انطبنجخيحزىي انًمشس يهبساد انؼًم انىظُفٍ.

انًحزىَبد:

انًىضىع

ػذد انسبػبد

ػذد انًحبضشاد

ػذد سبػبد
انزطجُمً

 .1أدة االطفبل (أهًُزه – َشبره –
يفهىيه)

6

3

6

 .2فُىٌ أدة االطفبل (لظخ – يسشحُخ-
شؼش – أَبشُذ)

6

3

6

 .3وسبئط أدة االطفبل طحبفخ واػالو.

6

3

6

 .4أػالو أدة االطفبل.

6

3

6

أسبنُت انزؼهُى

وانزؼهى:

انًحبضشح .
انًُبلشخ وانحىاس.
ػشوع ػًهُخ.

أسبنُت رمُُى انطبنجبد:

دسخبد اػًبل انسُخ نزمُُى يسزىي انًؼشفخ وانفهى وانًهباساد انزهُُخ وانًهُُخ
وانؼبيخ واالَزظبو فٍ انحضىس.
دسخبد رطجُمٍ نزمُى يسزىي انفهى وانًؼشفخ وانًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ.
ايزحبٌ رحشَش نزمُُى يسزىي انفهى وانًؼشفخ وانًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ انزٍ رجشص
انفشوق انفشدَخ ثٍُ انطبنجبد.

خذول انزمُُى:

رحذَذ يؼهىيبد انطبنجبد ػٍ طشَك االسئهخ واالخىثخ ( االسجىع االول).
طشذ االسئهخ وانًُبلشخ اندًبػُخ ( اسجىع ساثغ).
ركهُفبد انطبنجبد نؼًم اثحبس يظغشح واخزجبساد رطجُمُخ ( االسجىع انثبيٍ ).
اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ واػًبل انسُخ ( االسجىع انشاثغ ػشش).

انىصٌ انُسجٍ نكم رمُُى:

ايزحبٌ انفظم انذساسً انزحشَشي
ايزحبٌ انزطجُمً
ايزحبٌ انفظم الػًبل انسُخ
انًدًىع

% 50
% 30
% 20
%100

لبئًخ انًشاخغ:

يزكشاد انًمشس:
رمىو ثإػذادهب انطبنجبد .
انكزت انضشوسَخ :
أدة االطفبل ( د /ػهً انحذَذي).
كزت يمزشحخ:
أدة االطفبل ( د/هذي لُبوي).
أدة االطفبل(د/ػجذ انفزبذ أثى يؼبل).

يدالد دوسَخ يىالغ إَزشَذ ،إنخ
يدالد االطفبل.
يزبثؼخ ثشايح االراػخ وانزهفضَىٌ انخبطخ ثبنطفم.
اإليكبَبد انًطهىثخ نهزؼهُى وانزؼهى:
دارب شى َحىي افاليب وطىسا رىضُحُخ.
خهبص كًجُىرش.
يُكشوفىٌ السهكً.

