


1

َعلُّميَّة الخا�صة بالأطفال فـي  كرا�صة الأن�صطة التَّ
مرحلة الطفولة المبكرة )ريا�ض الأطفال( 

]الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات[

مت إعداد وطباعة هذه الكراسة بدعم وتـمويل: 

 )GPE( برنامج الشراكة العالـميـة للتعليم في اليمن

إشـراف:
األستاذ/ أحمد حسين النونو
وكيل الوزارة لقطاع التعليم

التصميم واإلخراج الفني:
حامد عبدالعالم الشيباني

أعضاء فرق اإلعداد :

الفريق األول:

أ.د/ إنصــاف عبــده قاســم )رئيســًا(

ــوًا( ــب )عض ــد مهل ــل أحم أ/ فيص

د/ يحيى حمود شرف الدين )عضوًا(

)عضــوًا( المعمــري  صــادق  أ/ 

)عضوًا( يحيى  محمد  عبدالسالم  أ/ 

د/ علي حمود شرف الدين )رئيسًا(

د/ علـي عبدالملك عباس )عضوًا(

أ/ محمد عبدالرحمن الذاري )عضوًا(

أ/ نــوال مرشــد العبســي )مقررًا(

أ/ صفية حســين الدفعــي )عضوًا(

الفريق الثاني:

د/ ســلوى الـمــــاخذي )رئيســًا(

د/ عبدالكريم سعيد الدعيس )عضوًا(

)عضــوًا( عــون  منصــور  د/ 

أ/ مسعودة أحمد الرباعي )عضوًا(

)عضــوًا( النونــو  صبــاح  أ/ 

الفريق الثالث:

2
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 4  ....................................................................................... مقدمة: 
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2- وحدة أنا وأســرتي ..............................................................  20

3- وحدة بلدي اليمن  ...............................................................  40
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��لَّم  ُتع��د مرحل��ة الطفول��ة المبك��رة )التعلي��م قب��ل المدر�س��ي( ج��زءاً ال يتج��زاأ م��ن ال�سُّ
التعليمي لوزارة التربية والتعليم  وتعتبر من اأهم المراحل ف�ي حياة الطفل وم�ستقبله فهي 
اللبن��ة االأ�سا�س��ية  الت��ي يعتم��د عليه��ا ف���ي بن��اء �س��خ�سية الطف��ل عقلي��اً وتعليمي��اً واجتماعي��اً، 
وتعم��ل عل��ى اإك�س��اب االأطف��ال العدي��د م��ن ال�س��لوكيات والمه��ارات والخب��رات الت��ي توؤ�س���س 
الطفل علمياً ومعرفياً للمراحل التعليمية الالحقة، وُيعد االهتمام بهذه المرحلة موؤ�س��راً 

م��ن موؤ�س��رات النم��و وتق��دم وتط��ور االأم��م وال�س��عوب .
وتعم��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م ممثل��ة بقط��اع التعلي��م )مرك��ز تنمي��ة الطفولة المبكرة 
وريا���س االأطف��ال( اإل��ى النهو���س به��ذه المرحل��ة  الت��ي تع��د االأ�سا���س ف���ي تجوي��د وتح�س��ين 
التعليم من خالل اإعداد ثالث كرا�سات اأن�سطة تعلمية للثالث الفئات العمرية  )ال�سغرى 
م��ن 3-4 �س��نوات (، ) الو�س��طى م��ن 4-5�س��نوات (، )الكب��رى م��ن 5-6�س��نوات ( وفق��اً لوثيق��ة 

االإط��ار الع��ام ودلي��ل المربي��ة المت�سم��ن الخب��رات التكاملي��ة ف���ي وح��دات الدليل. 
 وتعتبر كرا�سة الطفل من االأن�سطة المهمة التي يقوم بها االأطفال ف���ي هذه المرحة 
كج��زء مكم��ل للخب��رات المتكامل��ة ف���ي دلي��ل المربي��ة  للفئ��ات العمري��ة المذكورة بما ي�س��اعد 
الطفل ف�ي اكت�ساب العديد من المهارات وال�سلوكيات ف�ي مختلف الجوانب الدينية واللغوية 
والعلمي��ة والريا�سي��ة والفني��ة والحركي��ة واالجتماعي��ة ...  تح��ت اإ�س��راف المربي��ة واأولي��اء 
االأم��ور، وبم��ا ي�س��اعد االأطف��ال م��ن بن��اء اأ�سا���س قوي ومتين ي�س��تطيع اأن ينتق��ل اإلى المراحل 

التعليمية الالحقة بقدرة وكفاءة تعليمية وتربوية عالية تمكنه من بناء م�ستقبله.  
واإننا ف�ي وزارة التربية والتعليم  ن�سعى من خالل هذه الكرا�سات اإلى اإك�ساب  االأطفال 
العديد من المهارات والخبرات والمعارف العلمية والثقافية اللغوية واالجتماعية وغر�س 
القي��م واالتجاه��ات الديني��ة واالجتماعي��ة وال�س��لوكيات االإيجابي��ة وتعزي��ز الهوي��ة الوطني��ة 
وح��ب الوط��ن واالندم��اج ف���ي الحي��اة العام��ة، لنجع��ل من��ه طف��اًل يمل��ك اأ�سا�س��اً قوي��اً ومتين��اً 
للمراح��ل التعليمي��ة الالحق��ة وبم��ا ي�س��هم ف���ي تجويد وتح�س��ين التعلي��م بمختلف مراحله . 

اأحمد ح�سين النونو    
وكيل الوزارة لقطاع التعليم 
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الأهداف العامة للكرا�س:
ته��دف ه��ذه الكرا�س��ة اإل��ى اإك�س��اب االأطفال المهارات وال�س��لوكيات والخب��رات والمعارف 
العلمي��ة واللغوي��ة واالجتماعي��ة، وغر���س القي��م الديني��ة والوطني��ة واالندم��اج ف��ي الحي��اة 
العامة، بما يهيئهم للمراحل التعليمية الالحقة، وبما ي�سهم في تح�سين وتجويد التعليم.

الأهداف الخا�سة للكرا�س:
غر�س القيم الدينية والوطنية لدى الطفل.. 1
تكوين اتجاهات اإيجابية نحو الرو�سة والبيئة المحيطة.. 2
اإك�ساب االأطفال بع�س المفاهيم الريا�سية والعلمية كاأ�سا�س للمرحلة الالحقة.. 3
تنمية حب الوطن واالعتزاز به.. 4
اإك�ساب الطفل مهارات الحفاظ على نف�سه وحمايته من االأخطار.. 5
اللغوي��ة، . 6 العقلي��ة،  الحركي��ة،  الج�س��مية،  الطف��ل  لنم��و  المختلف��ة  الجوان��ب  تنمي��ة 

الح�س��ية. الوجداني��ة 
تعلُّم بع�س االآداب وال�سلوكيات االجتماعية.. 7
غر�س ال�سلوكيات االإيجابية نحو النظافة ال�سخ�سية والنظام.. 8
التنمية المعرفية حول الحيوانات.. 9

اإك�ساب المفاهيم التي توؤهلهم لالندماج في الحياة العامة.. 10
تنمية الذوق الجمالي والفني.. 11

6

التقييم:
تعم��ل المربي��ة عل��ى تقيي��م اأداء الطف��ل م��ن خ��الل م��ا يق��وم ب��ه م��ن ن�س��اطات داخ��ل 

الكرا���س بم�س��اعدة اإدارة الرو�س��ة واالأ�س��رة .

الإر�سادات العامة للكرا�س:
توفير االأدوات والمتطلبات الالزمة لتطبيق الن�ساط في الكرا�س.. 1

اإعطاء تعليمات كافية حول ا�ستخدام  االأدوات لتنفيذ الن�ساط.. 2

تدريب االأطفال على القيام بقواعد تنفيذ الن�ساط �سواء التلوين والتحويطة ...الخ.. 3

م�ساركة المربية للطفل حتى ي�ستطيع تنفيذ الن�ساط.. 4

اإعطاء المربية االأطفال اأكثر من فر�سة لتنفيذ الن�ساط من خالل اإعطاء التوجيهات.. 5

م�ساعدة االطفال من قبل اأولياء االأمور والمربية في تنفيذ االأن�سطة.. 6

تعط��ى المربي��ة االأن�س��طة لالأطف��ال وق��د اكت�س��بوا م��ن الخب��رات الت��ي ت�س��اعدهم عل��ى . 7
فه��م الن�س��اط ال��ذي �س��يقومون ب��ه ف��ي الكرا���س.
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وحدة رو�صتي
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أَلَْعُب وأَتََعلَُّم في روضتي

7 ]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي8الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتعرَّف أن اهلل خالقنا :

اهلل خالق كل شيءخبرات التربية اإلسالمية

https://e-learning-moe.edu.ye  



7

وحدة رو�صتي
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أَلَْعُب وأَتََعلَُّم في روضتي

7 ]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي8الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتعرَّف أن اهلل خالقنا :

اهلل خالق كل شيءخبرات التربية اإلسالمية

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



9

أَتعرَّف على أدوات الكتابة :

التعرف على أدوات الكتابةتـمهيـــد

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي10الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُمرر القلم على النقاط ألحصل على خطوط مفتوحة:

أُمرر القلم على النقاط ألحصل على خطوط مغلقة :

تدريب مسك القلم 1

تدريب مسك القلم 2

مسك القلمتـمهيـــــد

https://e-learning-moe.edu.ye  



9

أَتعرَّف على أدوات الكتابة :

التعرف على أدوات الكتابةتـمهيـــد

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي10الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُمرر القلم على النقاط ألحصل على خطوط مفتوحة:

أُمرر القلم على النقاط ألحصل على خطوط مغلقة :

تدريب مسك القلم 1

تدريب مسك القلم 2

مسك القلمتـمهيـــــد
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أُلون الدائرة  تحت مكونات روضتي :

مكونات الروضة وأقسامهاالخبرات اللغوية

12الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُلون الدائرة  تحت صورة النشاط الذي أستطيع القيام به :

الحفاظ على الملبس والمظهرالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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أُلون الدائرة  تحت مكونات روضتي :

مكونات الروضة وأقسامهاالخبرات اللغوية

12الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُلون الدائرة  تحت صورة النشاط الذي أستطيع القيام به :

الحفاظ على الملبس والمظهرالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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أَُحوِّط األشياء التي أستخدمها في نشاطي فقط :

فوائد بعض األشياء في الروضةالخبرات اللغوية

14الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلون األشياء القصيرة :

أَُلون المستطيل الكبير :

أشياء طويلة وأخرى قصيرةالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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أَُحوِّط األشياء التي أستخدمها في نشاطي فقط :

فوائد بعض األشياء في الروضةالخبرات اللغوية

14الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلون األشياء القصيرة :

أَُلون المستطيل الكبير :

أشياء طويلة وأخرى قصيرةالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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أَتََعرَّف على العددين )1 - 2( :

أَصل العدد بمدلوله :

عدُّ األشياءالخبرات الرياضية

16الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن األشكال الهندسية :

رسم األشكال الهندسيةخبرات التربية الفنية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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أَتََعرَّف على العددين )1 - 2( :

أَصل العدد بمدلوله :

عدُّ األشياءالخبرات الرياضية

16الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن األشكال الهندسية :

رسم األشكال الهندسيةخبرات التربية الفنية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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17

األلوان األساسيةخبرات التربية الفنية

أَُلوِّن البالونات باأللوان التي تحتها :

18الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُلون الدائرة  تحت السلوك السليم :

آداب الروضةالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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األلوان األساسيةخبرات التربية الفنية

أَُلوِّن البالونات باأللوان التي تحتها :

18الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أُلون الدائرة  تحت السلوك السليم :

آداب الروضةالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة األولى: روضتي
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19

أُلون الدائرة  تحت صورة اآللة الموسيقية التي تعجبني :

استخدام اآلالت الموسيقيةخبرات التربية الفنية

20الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة اأنا واأ�صرتي
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أُحب أُسرتي

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي 20

https://e-learning-moe.edu.ye  



19

أُلون الدائرة  تحت صورة اآللة الموسيقية التي تعجبني :

استخدام اآلالت الموسيقيةخبرات التربية الفنية

20الوحدة األولى: روضتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة اأنا واأ�صرتي
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أُحب أُسرتي

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي 20
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21

أَتََعرَّف على القرآن الكريم :

القرآن كتابيخبرات التربية اإلسالمية

22الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

ي أفراد أسرتي : أَُسمِّ





أســرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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أَتََعرَّف على القرآن الكريم :

القرآن كتابيخبرات التربية اإلسالمية

22الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

ي أفراد أسرتي : أَُسمِّ





أســرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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أَُلوِّن الدائرة  التي تحت صورة أبي:

أســــرتيالخبرات اللغوية

24الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط على صورة السكن الذي أعيش فيه :

سكن أسرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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أَُلوِّن الدائرة  التي تحت صورة أبي:

أســــرتيالخبرات اللغوية

24الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط على صورة السكن الذي أعيش فيه :

سكن أسرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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25

أَُلوِّن الدائرة  التي تحت األشياء والتي يمكن وضعها في غرفة الجلوس:

أدوات أسـرتيالخبرات اللغوية

26الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل الشيء إلى الغرفة المناسبة له :

أدوات أسرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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أَُلوِّن الدائرة  التي تحت األشياء والتي يمكن وضعها في غرفة الجلوس:

أدوات أسـرتيالخبرات اللغوية

26الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل الشيء إلى الغرفة المناسبة له :

أدوات أسرتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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27

أَِصل الشكل بالشكل المناسب له :

أدوات أسـرتيالخبرات اللغوية

28الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط األشياء التي يمكن أن نجدها خارج المنزل :

أدوات أسرتيالخبرات اللغوية





]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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27

أَِصل الشكل بالشكل المناسب له :

أدوات أسـرتيالخبرات اللغوية

28الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط األشياء التي يمكن أن نجدها خارج المنزل :

أدوات أسرتيالخبرات اللغوية





]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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29

أَِصل الحاسة التي تساعدني على مشاهدة التلفزيون :

بعض حواس اإلنسانالخبرات العلمية

30الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل الهاتف إلى الحاسة التي أسمع بها :

بعض حواس اإلنسانالخبرات العلمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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29

أَِصل الحاسة التي تساعدني على مشاهدة التلفزيون :

بعض حواس اإلنسانالخبرات العلمية

30الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل الهاتف إلى الحاسة التي أسمع بها :

بعض حواس اإلنسانالخبرات العلمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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31

أََضع إشارة )  ( تحت السلوك السليم :

المحافظة على الحواسالخبرات العلمية

32الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل العدد بـمدلوله :

عدُّ أشياء أسرتي )1(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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31

أََضع إشارة )  ( تحت السلوك السليم :

المحافظة على الحواسالخبرات العلمية

32الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل العدد بـمدلوله :

عدُّ أشياء أسرتي )1(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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33

أَُلوِّن الدائرة  تحت الصورة التي تحتوي على عنصرين :

عدُّ أشياء أسرتي )2(الخبرات الرياضية

34الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل كل صورة منزل بالصورة المطابقة لها في الحجم :

تصنيف بعض األشياءالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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33

أَُلوِّن الدائرة  تحت الصورة التي تحتوي على عنصرين :

عدُّ أشياء أسرتي )2(الخبرات الرياضية

34الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل كل صورة منزل بالصورة المطابقة لها في الحجم :

تصنيف بعض األشياءالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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35

أُساعد كل صاحب مهنة باختيار أدواته :

مهام أفراد األسرةالخبرات االجتماعية

36الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن الدائرة  تحت الصورة المعبرة عن التعامل واحترام الوالدين:

آداب أســرتيالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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35

أُساعد كل صاحب مهنة باختيار أدواته :

مهام أفراد األسرةالخبرات االجتماعية

36الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن الدائرة  تحت الصورة المعبرة عن التعامل واحترام الوالدين:

آداب أســرتيالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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37

أَضع إشارة )  (  على السلوك الصحيح :

آداب أسرتيالخبرات االجتماعية

38الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن الصورة المطابقة لجنسي :

آداب أســرتيالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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37

أَضع إشارة )  (  على السلوك الصحيح :

آداب أسرتيالخبرات االجتماعية

38الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن الصورة المطابقة لجنسي :

آداب أســرتيالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثانية: أنا وأسرتي
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39

أَُلوِّن الصورة باللون المحدد أسفلها :

األلوان والرسمخبرات التربية الفنية

40الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة بالدي اليمن
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أحب اليمن

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن 40
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أَُلوِّن الصورة باللون المحدد أسفلها :

األلوان والرسمخبرات التربية الفنية

40الوحدة الثانية: أنا وأسرتي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة بالدي اليمن
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

أحب اليمن

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن 40
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41

أَتََعرَّف على بعض مخلوقات اهلل :

التعرف على وجود اهللخبرات التربية اإلسالمية

42الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على السلوك السليم الذي تقوم به الطفلة:

شكر اهلل على كل حالخبرات التربية اإلسالمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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41

أَتََعرَّف على بعض مخلوقات اهلل :

التعرف على وجود اهللخبرات التربية اإلسالمية

42الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على السلوك السليم الذي تقوم به الطفلة:

شكر اهلل على كل حالخبرات التربية اإلسالمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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أَتَعرَّف على بعض منتجات بالدي من الفواكه :

بعض منتجات بالدي من الفواكهالخبرات العلمية )اللغوية(

44الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على أَلوان َعَلم بالدي اليمن :

علم الجمهورية اليمنيةالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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أَتَعرَّف على بعض منتجات بالدي من الفواكه :

بعض منتجات بالدي من الفواكهالخبرات العلمية )اللغوية(

44الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على أَلوان َعَلم بالدي اليمن :

علم الجمهورية اليمنيةالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



45

أَتََعرَّف على معالم بالدي اليمن :

أحب بلدي )1(الخبرات اللغوية

46الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصُل صور معالم بالدي اليمن بما يشابهها :

أحب بلدي )2(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

https://e-learning-moe.edu.ye  



45

أَتََعرَّف على معالم بالدي اليمن :

أحب بلدي )1(الخبرات اللغوية

46الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصُل صور معالم بالدي اليمن بما يشابهها :

أحب بلدي )2(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



47

أَضع إشارة )  ( على الكمية القليلة :

تصنيف األشياء )قليل -كثير(الخبرات الرياضية

48الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

 أَضع إشارة )  ( على الكمية الكثيرة من التفاح:

تصنيف األشياء )قليل -كثير(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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47

أَضع إشارة )  ( على الكمية القليلة :

تصنيف األشياء )قليل -كثير(الخبرات الرياضية

48الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

 أَضع إشارة )  ( على الكمية الكثيرة من التفاح:

تصنيف األشياء )قليل -كثير(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



49

أَضع إشارة )  ( على صورة الكرة التي فوق الطاولة :

مهارة ما قبل العد )تحديد المكان(الخبرات الرياضية

50الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على األعداد ) 1 ، 2 ، 3 ( وأَِصل كل عدد بمدلوله :

التعرف على األعداد )1-3(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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49

أَضع إشارة )  ( على صورة الكرة التي فوق الطاولة :

مهارة ما قبل العد )تحديد المكان(الخبرات الرياضية

50الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على األعداد ) 1 ، 2 ، 3 ( وأَِصل كل عدد بمدلوله :

التعرف على األعداد )1-3(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



51

أَتََعرَّف على بعض عمالت بالدي اليمن :

عملة بالديالخبرات الرياضية

52الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

طقس بالديالخبرات العلمية

أَضع إشارة )  ( على الجو الممطر  :

(      )

(      )

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن
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51

أَتََعرَّف على بعض عمالت بالدي اليمن :

عملة بالديالخبرات الرياضية

52الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

طقس بالديالخبرات العلمية

أَضع إشارة )  ( على الجو الممطر  :

(      )

(      )

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



53

أََضع إشارة )  ( على السلوك السليم في آداب االستئذان :

آداب الزيارةالخبرات االجتماعية

54الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أََضع إشارة )  ( على الطريقة التي أذهب بها للروضة :

الحركيةالخبرات البدنية
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53

أََضع إشارة )  ( على السلوك السليم في آداب االستئذان :

آداب الزيارةالخبرات االجتماعية

54الوحدة الثالثة: بالدي اليمن]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أََضع إشارة )  ( على الطريقة التي أذهب بها للروضة :

الحركيةالخبرات البدنية

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



55

أَُحوِّط على الحركة التي أستطيع القيام بها :

ممارسة تمارين بدنيةالخبرات البدنية

56

أَُلوِّن علم بالدي:

تلوين علم بالديخبرات التربية الفنية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

https://e-learning-moe.edu.ye  



55

أَُحوِّط على الحركة التي أستطيع القيام بها :

ممارسة تمارين بدنيةالخبرات البدنية

56

أَُلوِّن علم بالدي:

تلوين علم بالديخبرات التربية الفنية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الثالثة: بالدي اليمن

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



57

وحدة �صحتي
الفئة ال�سغرى)3-4( �سنوات

أُحافظ على صحتي

58الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على المخلوق الذي خلقه اهلل:

اهلل خالق كل الناس ومالكهمخبرات التربية اإلسالمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



57

وحدة �صحتي
الفئة ال�سغرى)3-4( �سنوات

أُحافظ على صحتي

58الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على المخلوق الذي خلقه اهلل:

اهلل خالق كل الناس ومالكهمخبرات التربية اإلسالمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



59

أَضع إشارة )  ( على السلوك الصحيح :

من اآلدابخبرات التربية اإلسالمية

60الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط على االشياء الخطرة:

أشياء ضارة بصحتي وسالمتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



59

أَضع إشارة )  ( على السلوك الصحيح :

من اآلدابخبرات التربية اإلسالمية

60الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط على االشياء الخطرة:

أشياء ضارة بصحتي وسالمتيالخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



61

أَُلون الدائرة  التي تشير إلى الطبيب:

أهتم بصحتي وسالمتيالخبرات اللغوية

62الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أصل الرقم بمدلوله :

١

٢

٣

٤

أعد أشياء مفيدة لصحتيالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



61

أَُلون الدائرة  التي تشير إلى الطبيب:

أهتم بصحتي وسالمتيالخبرات اللغوية

62الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أصل الرقم بمدلوله :

١

٢

٣

٤

أعد أشياء مفيدة لصحتيالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



63

أُشير بعالمة )  ( على شكل المثلث وألونه:

تصنيف  األشياء من حيث الشكلالخبرات الرياضية

64الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَصل الشكل بما يناسبه في الحجم :

تصنيف  األشياء من حيث الحجمالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



63

أُشير بعالمة )  ( على شكل المثلث وألونه:

تصنيف  األشياء من حيث الشكلالخبرات الرياضية

64الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَصل الشكل بما يناسبه في الحجم :

تصنيف  األشياء من حيث الحجمالخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



65

أَضع إشارة )  ( على الغذاء المناسب :

أهمية الغذاء )1(الخبرات العلمية

66الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أساعد الطفل للوصول للحليب :

أهمية الغذاء )2(الخبرات العلمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



65

أَضع إشارة )  ( على الغذاء المناسب :

أهمية الغذاء )1(الخبرات العلمية

66الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أساعد الطفل للوصول للحليب :

أهمية الغذاء )2(الخبرات العلمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



67

أَُلون الدائرة  التي تشير إلى السلوك الصحيح :

المحافظة على سالمة جسمي وحواسيالخبرات العلمية

68الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على السلوك الصحيح :

)        (

)        (

سلوكيات ضارة بالصحة والسالمةالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

https://e-learning-moe.edu.ye  



67

أَُلون الدائرة  التي تشير إلى السلوك الصحيح :

المحافظة على سالمة جسمي وحواسيالخبرات العلمية

68الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَضع إشارة )  ( على السلوك الصحيح :

)        (

)        (

سلوكيات ضارة بالصحة والسالمةالخبرات االجتماعية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الرابعة: صحتـــي

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



69

أَصل أجزاء الجسم بما يناسبه وألونه :

لصق أجزاء الجسمخبرات التربية الفنية

70الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة الحيـــوان
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان 70

https://e-learning-moe.edu.ye  



69

أَصل أجزاء الجسم بما يناسبه وألونه :

لصق أجزاء الجسمخبرات التربية الفنية

70الوحدة الرابعة: صحتـــي]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

وحدة الحيـــوان
الفئة ال�سغرى )3-4( �سنوات

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان 70

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



71

أَُلوِّن الدائرة  على السلوك الصحيح في التعامل مع الحيوانات:

الرفق بالحيوانخبرات التربية اإلسالمية

72الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على بعض الحيوانات األليفة :

أسماء بعض الحيوانات )1(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

https://e-learning-moe.edu.ye  



71

أَُلوِّن الدائرة  على السلوك الصحيح في التعامل مع الحيوانات:

الرفق بالحيوانخبرات التربية اإلسالمية

72الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَتََعرَّف على بعض الحيوانات األليفة :

أسماء بعض الحيوانات )1(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



73

أَُحوِّط على الحيوانات المفترسة :

أسد دب

تـمساح

أسماء بعض الحيوانات )2(الخبرات اللغوية

74الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أََضع إشارة )  ( على الحيوانات األليفة :

أسماء بعض الحيوانات )3(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

https://e-learning-moe.edu.ye  



73

أَُحوِّط على الحيوانات المفترسة :

أسد دب

تـمساح

أسماء بعض الحيوانات )2(الخبرات اللغوية

74الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أََضع إشارة )  ( على الحيوانات األليفة :

أسماء بعض الحيوانات )3(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



75

أَِصل الحيوان بالمنتج :

فوائد الحيوانات )1(الخبرات اللغوية

76الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل وأَُلوِّن الدائرة  تحت المنتج الذي يرتبط بالحيوان :

فوائد الحيوانات )2(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

https://e-learning-moe.edu.ye  



75

أَِصل الحيوان بالمنتج :

فوائد الحيوانات )1(الخبرات اللغوية

76الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل وأَُلوِّن الدائرة  تحت المنتج الذي يرتبط بالحيوان :

فوائد الحيوانات )2(الخبرات اللغوية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



77

أَِصل الحيوان إلى طعامه :

)طعام الحيوانات(الخبرات العلمية

78الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل العدد بمدلوله :

عــدُّ الحيوانات )1(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

https://e-learning-moe.edu.ye  



77

أَِصل الحيوان إلى طعامه :

)طعام الحيوانات(الخبرات العلمية

78الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل العدد بمدلوله :

عــدُّ الحيوانات )1(الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة الخامسة: الـحيــــوان

http://yaman.e-learning-moe.edu.ye:8480/ylms



79

أَُلوِّن الصورة التي تشمل  عنصرين :

عــدُّ الحيوانات )2(الخبرات الرياضية

80الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن ما حجمه )كبير( :
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أَِصل الحيوان إلى ما يكسو جلده :

غطاء أجسام الحيواناتالخبرات العلمية

82الوحدة الخامسة: الـحيــــوان]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

ألوان احليواناتخبرات التربية الفنية
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وحدة الـموا�صالت
الفئة ال�سغرى)3-4( �سنوات

أَتعرف على وسائل المواصالت

8384الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن الدائرة  تحت السلوك الصحيح :

آداب الطريق )1(خبرات التربية اإلسالمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة السادسة: المواصـــالت
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)         (

)         (

أَضع إشارة )  ( على السلوك الصحيح عند عبور الشارع :

آداب الطريق )2(خبرات التربية اإلسالمية

86الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل وسيلة المواصالت بالبيئة التي تسير فيها :

أنواع وسائل المواصالتالخبرات اللغوية
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أَُلوِّن وسيلة المواصالت الكبيرة :

أحجام وسائل المواصالت )1(الخبرات الرياضية

88الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُحوِّط وسيلة المواصالت الصغيرة بخط مغلق )دائرة(:

أحجام وسائل المواصالت )2(الخبرات الرياضية
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أَُلوِّن وسيلة المواصالت القريبة :

الوسيلة القريبة والبعيدةالخبرات الرياضية

90الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل العدد بمدلوله :

١

٢

٣

عدُّ وسائل المواصالت الخبرات الرياضية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة السادسة: المواصـــالت
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أَِصل وسيلة المواصالت بأجزائها الناقصة :

أجزاء وسائل المواصالتالخبرات العلمية

92الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَِصل بين وسيلة المواصالت وطاقتها )العشب أو الوقود(:

طاقة وسائل المواصالتالخبرات العلمية

]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[الوحدة السادسة: المواصـــالت
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أَُلوِّن إشارات المرور :

نظام سير وسائل المواصالتالخبرات االجتماعية

94الوحدة السادسة: المواصـــالت]الفئة الصغرى )3-4( سنوات[

أَُلوِّن وسيلة المواصالت القديمة :

تلوين وسائل مواصالتخبرات التربية الفنية
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