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مدخـــــــل 
املتنوعة  خملوقاته  يف  والتدبر  التفكري  على  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يحثنا 
وال�سهول  واملحيطات  والبحار  واالأنهار  اجلبال  من  يحتويه  وما  الف�سيح  الكون  ويف 
واحليوانات واملزروعات لنكون اإميانا ً را�سخا ً باهلل �سبحانه وقدرته الالمتناهية، 
والتدبر  التفكري  من  املزيد  الى  يدفعنا  مما  قدراتنا  من  ينمي  بالكون  والتفكري 

ويحقق املزيد من االإميان باخلالق �سبحانه وتعالى  . 

ويقول اهلل �سبحانه وتعالى يف كتابه العزيز : 

 - ) الذين يذكرون اهلل قيامًا وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون يف خلق 
ال�سموات واالر�ض ( اآل عمران : 191                  

- ) قل هل ي�ستوي االأعمى والب�سري اأفال يتفكرون ( االنعام : 50
- ) اإن يف ذلك الأيات لقوم يتفكرون (  الرعد:3

- ) كذلك يبني لكم االأيات لعلكم تتفكرون ( البقرة : 219
- ) ان تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكرون ( �سباأ: 46

- )وتلك االأمثال ن�رضبها للنا�ض لعلهم يتفكرون ( احل�سر : 21
                                                
                        �صدق اهلل العظيم

   وقد مت اإعداد كتاب ) الولد الذكي ( ابتغاء مر�ساة اهلل �سبحانه وتعالى ، وهدية 
متوا�سعة لكل اأب و اأم ومدرب يهدف اإلى تنمية قدرات االأطفال مل�ساعدتهم على التفكري 
ال�سحيح والتدبر يف الكون وخالقه ، والعمل على االرتفاع بقدراتهم العقلية اإلى اأق�سى 

درجة ممكنة .

د. طــارق العي�صــوي    
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مقدمة 
اجل�سمية  اجلوانب  جميع  من  املجتمع  يف  الفرد  برتبية  االإ�سالم  يهتم 
واحلركية واخللقية والروحية واللفظية ويويل اأهمية خا�سة للرتبية العقلية 
والفكرية واملعرفية لي�سبح امل�سلم �سحيحًا يف جميع اجلوانب واملناحي العقلية 
كالقدرة  خا�سة  مبلكات  االإن�سان  وتعالى  �سبحانه  اهلل  حبًا  كما  واجل�سمية. 
على احلفظ والتذكر والتحليل واالإ�ستدعاء للمعلومات والفهم وربط العالقات 
وغريها من العمليات العقلية، وهذه القدرات اخلا�سة يف حاجة اإلى من يحركها 
غري  االجتاه  نحو  توجه  اأو  واالنح�سار  بال�سمور  ت�ساب  ال  حتى  وي�ستخرجها 
املنا�سب  الوقت  وتوفري  اجلهد  بذل  الوالدين  وخا�سة  االأ�سرة  وعلى  ال�سوي. 
وطالبنا  لنا  �سبحانه  اهلل  وهبها  التي  القدرات  هذه  لتنمية  البيئة  وتعديل 

ب�سيانتها وتنميتها.

يف  االأطفال  اإن  االأطفال  الطباء  االأمريكية  اجلمعية  تقرير  اأ�ساد  وقد 
حاجة اإلى الكثري من اأوقات اللعب الهادف من اأجل منوهم اجل�سمي والعاطفي 
واالإجتماعي مما ينمي قدراتهم وميتعهم بال�سحة النف�سية. وا�ساف التقرير 
اأن يف العامل الآن الكثري من الأ�ضر تعاين من الإرهاق ب�ضبب �ضغوط العمل، كما 
يعاين الأطفال من كرثة الفرو�ض والواجبات وال�ضغط للتفوق الدرا�ضي العلمي 
عليه  كان  كما  والهوايات  اللعب  ملمار�سة  كاف  وقت  وجود  عدم  اإلى  يوؤدي  مما 
اأكرث قلقًا وتوترًا ورف�ضًا للأوامر وقد  ال�ضابق وهذا يجعل الأطفال  احلال يف 

ي�سابون باالإكتئاب اأو االنطواء والعزلة.

فهي دعوة اإلى اللعب وممار�سة االأن�سطة الهادفة التي تخلق عالقة ودية 
ودافئة بني الطفل واأ�سرته وتك�سف عما يف مكنوناته من مهارات وتعمل على 

تعديل ال�سلوك وتنمية القدرات.

د. طارق العي�سوي 
2010
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الف�سل االأول

تعريفات وتعريفات
ي�سرين اأن اأ�سع بني ايديكم جمموعة من التعريفات التى تهم  العاملني يف جمــال 
 ، وغريهم  وامل�ســــــــاعدين  واملعلــــمني  االخ�ســائيني  و  املعاجلني  من  اخلا�سة  الرتبية 
اإلى تطوير  ي�سعون  بالـــطفل ممن  االأمور واالأخوة واالأخوات املحيطني  اأولياء  كما تهم 
مهارات وقدرات ابنائهم العقلية والكــــــــــــــالمية اللغوية واالجتماعية واحلركية االدائية 
والذاتية بهدف تـــحقيق جمـــلة من االهداف كالثقة بالنف�س ، واال�ستقاللية ، وامل�ساعدة 
وخلق  واال�سحاب،  ال�سدقات  وتكوين   ، االجتماعية  املهارات  واكت�ساب  الـــتعلم  على 
عالقة هادئة م�ستقرة بني الطفل والوالدين وخا�سة االم واالب ، مما يعود بال�سحة 

وال�سعادة على االأ�سرة ككل.

عادة  عنه  ي�ساأل  ما  �سوء  على  بعينها  التعريفات  من  عدد  على  الرتكيز  مت  وقد 
ويل االأمر خالل املقابالت وجل�سات القيا�س والت�سخي�س النف�سي اأو جل�سات االر�ساد 
والتوجية والتوعية . وقد مت �سياغة التعريفات بطريقة �سهلة ووا�سحة وبنظام ال�سوؤال 

واجلواب .                                                                   

 القدرات العقلية Mental Abilities ماذا تعني ؟  

    القدرة العقلية هي طاقة الفرد يف اأداء عمل ما ج�سميًا كان اوعقليا قبل اوبعد 
التدريب ، وهناك قدرة عقلية عامة يطلق عليها الذكاء العام اأو العامل العام الذي يوؤثر 
يف جميع اأنواع االداء يف جماالت خمتلفة . كما ان هناك قدرات خا�سة اليظهر اثرها 
اال يف يف جمال معني كالقدرة اللفظية اأو القدرة العددية اأو القدرة امليكانيكية اأو القدرة 
على احلفظ اأو الو�سف اأو الرتتيب والفك والرتكيب . وقد اليكون لدى الفرد قدرة على 
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اداء عمل ما ولكن لديه ا�ستعداد الكت�ساب هذة القدرة م�ستقبال بالتدريب واملمار�سة . 
مثال .. يكون لدى الطفل ا�ستعداد مو�سيقي اأو ريا�سي ولكنه الي�ستطيع العزف كما ال 

ي�ستطيع ممار�سة ريا�سة الكراتيه اإال بعد التدريب والتعلم املنا�سب.

 ما هو الذكاء  What is Intelligence؟  

    يعرفه عبد املنعم احلفني  1994م يف مو�سوعة علم النف�س والتحليل النف�سي ط 
4 ، انه الن�ساط العقلي املعريف الذي يربط اال�سباب بامل�سببات ، اأو الذي يقيم العالقات 

ال�سببية اأو املنطقية بني املو�سوعات .                                 

    والذكاء عند اجل�سطلتيني هو نفاذ اأو قوة الب�سرية . والذكاء يف اب�سط حاالته 
موجود عند االن�سان واحليوان ولكنه يختلف عند االن�سان عنه عند احليوان النه عند 
االن�سان يعني الوعي والعالقة بني ال�سلوك والهدف ،والوعي بالزمان ما�سيه وحا�سره 
وم�ستقبله . ولقد حاول علماء تعريفه وقالوا هو الذي ال يعرف .  والذكاء هو القدرة 
على مواجهة املواقف اجلديدة ، اأو تعلم مواجهتها با�ستجابات جديدة  ، اأو القدرة على 
القيام باملهام واجتياز االختبارات وفهم العالقات بني اال�سياء . وكلما ازداد التعقيد اأو 
                              . املعنوي  اأو  التجريدي  الذكاء  ن�سبة  ازدادت  معًا  كالهما  اأو  التجريد 

      

Abstract  Intelligence القدرة على فهم  ويق�سد بالذكاء  التجريدي ِ ِِِِِ
االأ�سا�سية  الوظيفة  ويعترب  عامة  عقلية  قدرة  فالذكاء   . وا�ستخدامها  املجردة  الرموز 
للذهن اأو العقل وتتدخل فيه كافة االأن�سطة العقلية والذهنية بدرجات متفاوتة .           

 ويت�سح ذكاء الفرد بتمتعه مبا يلي : 

- حدة الفهم و�سرعته ودقته . 
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- القدرة على التعلم والتح�سيل الدرا�سي املدر�سي . 

- القدرة على معاجلة املواقف اجلديدة التي يتعر�س لها ال�سخ�س . 

- القدرة على اإدراك العالقات املجردة بني اال�سياء اأو املو�سوعات .

- القدرة على التعامل بالرموز . 

والظروف  املواقف  مواجهة  يف  املا�سية  اخلربات  من  اال�ستفادة  على  القدرة    -
وامل�سكالت احلالية. 

- القدرة على اجناز اأعمال وواجبات تتميز بالتعقيد وال�سعوبة .

- القدرة على االإبداع واالأبتكار واالأ�سالة اثناء القيام باالأعمال اأو االأن�سطة .

    الذكاء القومي .. ما هو National Intelligence؟    

اأو  العقلية القومية ملجتمع ما مثل الرثوة املعدنية  يق�سد بالذكاء القومي الرثوة 
الزراعية اأوالب�سرية اأو املالية اأو النفطية وغريها من الرثوات . ولكل جمتمع ثرواته التي 
وهبها اهلل له . والذكاء القومي ي�سبة الهرم الذي يتاألف من فئات متعددة من االعمار 
ولكل فئة ن�سبتها املئوية فال�سيوخ اأو كبار ال�سن لهم ن�سبتهم من الذكاء ، وال�سباب لهم 
ن�سبتهم . واملجتمع الذي تهبط فيه ن�سبة ال�سيوخ وتزداد ن�سبة ال�سباب تزداد فيه الرثوة 
الرعاية  ارتفاع  ب�سبب  املتح�سرة  املجتمعات  يف  تزداد  ال�سيوخ  ن�سبة  ان  غري  العقلية 
ال�سحية والنف�سية واالجتماعية ولذلك متيل ن�سبة الرثوة العقلية للهبوط بينما متيل 

لالرتفاع يف املجتمعات النامية كالدول العربية .

ماذا يق�صد بالرباعة ؟

ومهارة  ب�سهولة  يديه  اأو  اأ�سابعه  حتريك  على  ال�سخ�س  قدرة  بالرباعة  يق�سد 
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مدى  الى  لال�سارة   Dexterity Finger االأ�سابع   براعة  م�سطلح  وي�ستخدم 
م�سطلح  اأما  ودقة.  ب�سرعة  ال�ســــــغرية  االأ�سيـــــاء  حتريك  يف  ال�سخ�س  كفاءة 
الرباعة اليدوية  Manual Dexterity في�سري اإلى قدرة ال�سخ�س على العمل 

بيديه بال�سرعة واالإحكام املطلوبني .

ومن اختبارات الرباعة امل�ستخدمة : 

- اختبار كرا فورد للرباعة ، ويقي�س مهارة التازر الب�سري اليدوي .

Crawford Dexterity Test      

- اختبار بريدو ويقي�س دقة حركات االأ�سابع واليدين والذراعني .

Purdue Pegboard Test      

االدوات  ا�ستخدام  يف  الفرد  كفاءة  ويقي�س   ، والدقة  للرباعة  بينية  اختبار      -
واملعدات امليكانيكية االأ�سا�سية .  

Bennett Dexterity Test         

     ماذا يق�صد .. بن�صبة الذكاء  Intelligence Quotient؟  

هي ق�سمة العمر العقلي على العمر الزمني م�سروباً يف مائة ، ويدل العمر العقلي 
على م�ستوى ذكاء الفرد ، لكنه اليدل على مدى تفوقه اأو تاخره بالن�سبة لعمره الزمني 
ولكل فرد منا درجة ذكاء ما كربت اأو �سغرت ، فكما اأن لكل فرد منا طوال ً ووزنا ً معينًا 
بدون ذكاء حتى ذوي  اأو  الذكاء  اأو طفل معدوم  فرد  يوجد  وال   . معيناً   له ذكاءً  فان 

االعاقة الذهنية ال�سديدة لهم ذكاء ولكن حمدود اأو منخف�س الدرجة .

وتكون ن�سبة الذكاء ) متو�سطة ( عندما تقرتب من )100( وكلما زادت عن ذلك 
كان الفرد اكرث ذكاء ً وكلما قلت كان الفرد اأقل الذكاء ً . وتعترب ن�سبة ذكاء الفرد ثابتة 
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ن�سبيا ً الأن الذكاء اأكرث تاأثرًا بالعوامل الوراثية واأقل تاثرا ً بالبيئة . وذكاء الطفل يزداد 
تــظل تقريباً   اأن الن�سبة بني الطفل وزمالئه االأخرين  اإال  مع النمو والتقدم يف العمر 

حمفوظة .         

ون�سبة الذكاء كما هو وا�سح من ت�سميتها وتعريفها ال ت�ستخدم اإال يف اختبارات 
الذكاء وال ت�سلح الختبارات اخرى مثل اختـــــــــبارات ال�سخ�سية اأو اختبارت التح�سيل . 
مثال :الطفل حممد عمـــره الزمني  )10( �سنوات وعمره العقــلي على اختبار �ســانفورد 

بينية ) 12(  �سنة فان ن�سبة ذكائه ح�سب االختبار احلايل تكون :                   

100 ×
 العمر العقلي     

-  ن�سبة الذكاء =  
 

                                العمر الزمني                           

          . درجة   120  =100  × 
144  

- ن�سبة ذكاء حممد =
 120                                     

 ماذا يق�صد بالعمر العقلي  Mental Age  ؟  

يح�سب العمر العقلي باختبار الطفل يف ا�سئلة عدد من االختبارات الفرعية املتتالية 
الختبار ما. وعندما يجيب اإجابة كاملة و�سحيحة عل جميع اأ�سئلة االختبار هذا ي�سمى 
العمر القاعدي Base Age   . ثم ي�ساأل الطفل بعد ذلك يف ا�سئلة االأعمار التي تلي 

هذا العمر، وحت�سب االجابات ال�سحيحة عن كل ا�سئلة تلك االعمار .

  مثال : اإذا اجاب الطفل حممد اجابات �سحيحة وكاملة عل ا�سئلة االختبار من 
عمر �سنة الى خم�س �سنوات هنا يكون عمر حممد القاعدي )5( �سنوات عقلية واذا 
اجاب على ا�سئلة االختبارات التالية مثل �سوؤالني من عمر )6( �سنوات و�سوؤال من عمر 
)7( �سنوات واخر من عمر )8( �سنوات ومل يجب عل اي �سوؤال من عمر )9( �سنوات  
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اإ�سافة ا�سئلة االختبارات التي ا�ستطاع االجــــــــابة عليها الى العمر القاعدي  هنا يتم 
وهنا نح�سل على العمر العقلي .

القريب  امل�ستقبل  يف  نتوقعه  وما  احلايل  لالأداء  مقيا�س  هو  العقلي  والعمر 
اأن  بالرمز )CA( غري  له  الزمني فريمز  العمر  اأما   )MA( العقلي للعمر  ويرمز 
بالعمر  نقارنه  مل  ما  ذكائه  اأوعدم  الطفل  ذكاء  على  يدلنا  ال  ذاته  يف  العقلي  العمر 

الزمني.  Chronological Age

ما هي اختبارات الذكاء Intelligence Tests؟

على  االختبارات  هذه  وتهدف   ، العقلية  القدرة  تقييم  اإلى  تهدف  اختبارات  هي 
جتمع  و  والتذكر.  والتعليل  واال�ستيعاب  والتعميم  التمييز  على  ال�سخ�س  قدرة  تقييم 
معلومات عن ال�سلوك احلركي للفرد ومعلوماته العامة وذخريته اللفظية . ولذلك يرى 
البع�س ان اختبارت الذكاء تقي�س القابلية للتعلم املدر�سي اأكرث مما تقي�س القابليات 

التعليمية العامة .                                                                                

وت�ستخدم اختبارات الذكاء يف العمل االكلينيكي لتقدير القدرة العقلية لال�سحاء 
واملر�سى ، وبها يتم التفرقة بني قدرات وامكانات االأفراد وت�ساعد يف عملية الت�سخي�س 

لفئات خمتلفة من احلاالت .

اإختبارات الذكاء .       يقوم اخت�سا�سيون نف�سيون ذوو تدريب وخربة بتطبيق 
التدريب  اذا ح�سلوا على  املعلمون تطبيقها  ي�ستطيع  التي  با�ستثناء بع�س االختبارات 

املنا�سب .       
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عاملنا  يف  ا�صتخداما  الأكرث  الفردية  الذكاء  اختبارات   ماهي 
العربي ؟

 - اختبار وك�سلر لذكاء االأطفال 
- Wechsler Intelligence Scale for Children

- اختبار ا�ستانفورد بينية للذكاء .
- Stanford-Binet Intelligence Scale

- بطارية كوفمان لتقييم االأطفال .
- Kaufman Assessment Battery Children

- اختبار ر�سم الرجل لـ جود اآنف       
- Goodenugh Draw a Man Test 

- اختبار ر�سم املنزل وال�سجرة وال�سخ�س  
- House Tree   Person Test )H.T.P(                    

-    Progressive Matrices Test         اختبار امل�سفوفات املتتابع لـ رافن    -

 -  Porteus Maze Test                                              اختبار متاهات بورتيو�س -

- اختبار ه�سكا نرب�سكا للذكاء .

- اختبار الذكاء امل�سور لـ اأحمد ذكي �سالح .

- اختبار لوحة �سيجان للذكاء العملي .

-Adaptive Behavior Scale                                  مقيا�س ال�سلوك التكيفي -

-  Vineland Adaptive Behavior Scale   مقيا�س فايالند للن�سج االجتماعي -
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 ما هو التوحد ؟ 

الكالم  يف  االأ�سطراب  �سماته  من   ، الذات  حول  والتمحور  االنطواء  اأو  التوحد، 
اأو احلوار معهم  االآخرين  باالأ�سخا�س  االرتباط  الطفل من �سعوبة  فيه  ويعاين  واللغة 
وعدم اال�ستجابة للبيئة املحيطة. وهم اأطفال  من�سحبون ب�سكل متطرف ، وقد يجل�س 
اأو بق�سا�سات من الورق ل�ساعات وقد  الطفل التوحدي ) الذاتوي ( يلعب يف ا�سبعه 
الوحدة  التوحد  .ويعني  به  خا�س  عامل  اإلى  العامل  هذا  عن  االإن�سراف  عليهم  ظهر 

والعزلة بخياله وت�سرفاته ويقوم بها مبفرده دون م�ساركته اأفراد اأخرين معه.
اأما ما يعرف بالتفكريالذاتي Autistic Thinking فهو تفكري يت�سم باالن�سغال 
بالذات حيث ت�سيطر رغبات الفرد وحاجاته على ن�ساطه العقلي ، عك�س التفكري الواقعي 

الذي ت�سيطر عليه طبيعة اال�سياء و االحداث على التفكري .
تعريف اجلمعية االمريكية للتوحد : انه نوع من اال�سطرابات يف تطور منو  الطفل 
تظهر خالل ال�سنوات الثالث االأولى من عمره نتيجة ا�سطرابات ف�سيولوجية توؤثر على 
وظائف املخ . كما توؤثر على خمتلف نواحي النمو االجتماعي واللغوي والعقلي وال�سلوكي 
واالإنفعايل . وهو ي�سيب الذكور اأكرث من االناث بن�سبة 1/4. وهو اأحد اال�سطرابات 
النمائية. وينتج من خلل يف تكوين الدماغ ، وتبلغ ن�سبة اال�سابة به )1-500( طفل ، 

وعدد امل�سابني بالتوحد يف الواليات املتحدة االمريكية حوايل ) مليون ( �سخ�س .
تعريف اجلمعية االمريكية للطب النف�سي : و�سعته �سمن اال�سطرابات النمائية 

املنت�سرة حيث يعانون من تاأخر وا�سح و�سديد  يف املهارات االتية :
اأو اال�ستجابة االجتماعية والتكيف مع االخرين ، ومهارات التوا�سل،  ) املهارات 
التعليمية( كما يعانون من احلركات النمطية املتكررة ،وال�سلوك  واملهارات الدرا�سية 
اال�ستحواذي ، والبقاء ل�ساعات بدون كالم ، وقد يعانون من الن�ساط احلركي املفرط 

وغري الهادف .
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هل الطفل التوحدي قدراته العقلية طبيعية ؟ 

ت�سري بع�س الدرا�سات اأن فئات منهم تتمتع بقدرات عقلية يف امل�ستوى الطبيعي 
اأو تلف بالدماغ . وهم  اأو الع�سبية  اإذا مل ت�ساحبه اعاقات اخرى كاالعاقة الذهنية 
التى  املعلومات  وتف�سري  تطوير  عن  عاجزة  لديهم  الدماغ  قدرة  ولكن  بذكاء  يتمتعون 
، ولديهم قدرة على الفهم ولكنهم غري قادرين على ا�ستخدام هذا  ي�ستقبلها الدماغ 
اأن تاأخرهم اللغوي  الفم وترجمته . مع عدم قدرة اال�سخا�س االخرين فهمهم . كما 
وعدم تكيفهم االجتماعي يجعلهم يف  عزلة عن العامل املحيط  ويجعلهم يف حاجة الى 
م�ساعدة اال�سخا�س املحيطني بهم وهذه العوامل جعلتهم ال ميلكون اخلربات احلياتية 

مما اثر على تكيفهم باملجتمع . 

درا�سة كندية : اظهرت الدرا�سة اأن)42%( مت تدريبهم يف مراكز الرتبية اخلا�سة 
ي�سمى احلد  ما  اأو  التعلم  بطيئة  كانوا من احلاالت  منهم   )% 15 – ون�سبة من )10 

الفا�سل بني ال�سواء واالعاقة الذهنية .

 ما هي مظاهر التوحد الرئي�صية ؟

ال نعم االأعرا�س اأو املظاهر م

مع  والتفاعل  العالقات  تطوير  على  القدرة  عدم 
االخرين

1

التاأخر يف اكت�ضاب اللغة خا�ضة اللغة التعبريية 2

عدم القدرة على احلوار مع االخرين  3

ترديد الكالم ) �سدى ال�سوت ( 4

عك�س ال�سمائر  5
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الى  وامليل  املتكرر  والن�ضاط  املتكرر  النمطي  اللعب 
اللعب باللعاب ال�ضغرية الدقيقة

6

رف�ض التغيري يف حياتهم  7

الذاكرة القوية دون فهم 8

التكوين اجل�سمي الطبيعي العادي 9

  هل ... ميكن تنمية الذكاء الإن�صاين  ؟

مبعنى هل ي�ستطيع االأباء واملعاجلني واالخ�سائيني واملعلمني وامل�ساعدين  واملربني 
الى  توؤدي  واملهارات  التدريبات  مــــــن  الطفل على جمموعة  واالأخوات تدريب  واالأخوة 

زيادة مهاراته و قدراته وتنمية وذكاءه ؟

�أنه ميكن تنمية   ) �لذكاء ومقايي�سه   ( �أ�سار جابرعبد �حلميد جابر يف كتابه 
�لذكاء �لإن�ساين وزيادته يف حدود معينة باتباع �لآتي :

-    �ل�ساللت �لذكية �ملمتازة : حيث يتم زواج اال�سخا�س االكرث ذكــــــــــاءً  لبع�سهم 
�سفتة  ب�سبب  اخرى  الى  �ساللة  من  ينتقل  اأن  ميكن  الذكاء  اأن  باعتبار  البع�س، 

الوراثية . 

-    �لتعلم : االلتحاق بالتعليم املدر�سي واال�ستمرار به يوؤدي اإلى زيادة وارتفاع القدرة 
العقلية مقارنة بافراد مل حت�سل على الق�سط الكايف من التعليم اأو التي ح�سلت 

على ق�سطًا ب�سيطا منه . 

-  �لــــــــتدريب �مل�ستمر، والتوجية الدائم، وال�سرح، والتو�سيح، والتوعية، و�سرب االأمثال    
التو�سيحية.
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االجتماعية  املهــــــارات  من  الكثري  ينمي  الهادفة  �ل�ساحلة  �ل�سدقات  تكوين      -
واللفظية ويفرغ االنفعاالت ، ويوجة ال�سلوك نحو امل�سارات االيجابية .

-     �ل�سحة �لنف�سية : االطفال الذين يعي�سون يف بيوت غري �ساحلة بيوت ي�سودها 
ا�ساليب  ويكت�سبون  بالقلق  ي�سعرون  التعاون  وعدم  والعدوان  واخل�سام  ال�سجار 
دفاعية نحو العالقات الوالدية غري ال�سليمة مما يوؤدي الى عرقلة منوهم ال�سليم 
املتزن يف جميع مظاهر النمو ومنها النمو العقلي . وعند نقلهم الى بيوت اف�سل اأو 
عند احد االقارب اويف بيت اجلد او اجلدة وتهيئة فر�س التوافق االنفعايل يوؤدي 
الى احل�سول على ن�سب ذكاء اف�سل واأعلى  اإذ يتاح لقدراتهم العقلية حرية النمو 

الى اأق�سى حدودها .

 -    �لغذ�ء �ملتو�زن ، واحلالة ال�سحية ال�سليمة.   

-     �لنوم �لهادىء امل�ستقر .

-     �للعب وممار�سة االن�سطة الهادفة .

-     �لبيئة �لرثية املفتوحة .

-     توفري �لألعاب باأنواعها، واالأدوات، والو�سائل التعليمية.

-     تنمية �ملهار�ت من خالل احلوا�س املختلفة ) ال�سمع – اللم�س – ال�سم – التذوق 
وامل�ساهدة(. –  الب�سر 

-     �لبيئة �ملدر�سية �لنموذجية الهادئة املتفهمة املتعاونة ، والعالقات االإيجابية بني 
الهيئة التدري�سية والوالدين .

-     �لبيئة �لنظيفة ) �لرب – �لبحر – �جلو ( ويق�سد هنا البعد عن البيئة امللوثة 
بالر�سا�س وثاين اأك�سيد الكربون وال�سموم وغريها.     
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-     �لت�سجيع و�لثناء واحلوافز املعنوية واملادية واالجتماعية . والتعزيز اأي املكافاة 
التي       يعطيها املعلم او احد الوالدين للطفل اإذا تعلم اأو اح�سن الت�سرف ، ومتتد 
لت�سمل اي مكافاأة تعطى للطفل عـلى ح�سن �سنيعه او جناحه فيما يقوم به من 
ن�ساط . واإذا حدث وترتب على ال�سلوك تعزيزا ً اأي ا�سبع للطفل فان ال�سلوك يثبت 

ويتدعم . وكلما تكرر ال�سلوك املعزز حتول ال�سلوك الى عادة ثابتة.

-     �لتدريب �ملبكر : توجد فروق بني االطفال الذين يتم ت�سجيلهم يف رو�سة قبل التعليم 
النظامي  ، وبني االأطفال الذين مل ي�سجلوا يف رو�سة ل�سالح اطفال الرو�سة .              

-     ��ستخد�م ��سلوب �حلو�ر واملناق�سة بني الوالدين والطفل .  

-     ثقافة ووعي �لو�لدين ، ودرجة تعليمهما  .

-     �ملثل �لأعلى والقدوة احل�سنة .

-     �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سليمة ، وغر�س قيم االحرتام والتعاون  واالإيثار والت�سحية 
والعمل والتدريب على النظام . 

-     عدد �أفر�د �ل�سرة : وجد ) فرنون ( اأن لعدد اأفراد االأ�سرة عالقة مب�ستوى ذكاء 
باطفال  مقارنة  العقلية  م�ستوياتهم  يف  اأقل  الكبرية  االأ�سر  فاطفال  االطفال.   
االأ�سر ال�سغرية . غري اأن النتائج النهائية لهذة الدرا�سات تدل على ان اآباء االأ�سر 

الكبرية اأقل يف م�ستوياتهم العقلية من اآباء االأ�سر ال�سغرية .

 ومن تف�سريات هذة النتيجة :

ا-    وجود عدد كبري من االأطفال يف االأ�سرة يقلل من مقدار اال�ستثارة املعرفية 
التي يحتاجون اإليها من لعب وكتب و�سور واأدوات مدر�سية  واألعاب، باالإ�سافة 
اإلى نق�س التفاعل بني الوالدين والطفل وهو اأمر وثيق العالقة بالنمواللغوي 

لدى الطفل .
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ب- ارتباط كل من حجم االأ�سرة ون�سبة الذكاء باملكانة االجتماعية االقت�سادية. 
فابناء الطبقات االجتماعية املحظوظة اقت�ساديا ً مييلون الى اأن يكونوا اأعلى 

يف ن�سبة الذكاء      واأن ين�سوؤا ا�سراً  ا�سغر حجماً  .

 كيف .. يتعلم الأطفال التقليد ؟ 

ي�ستطيع الطفل تعلم العديد من املهارات من خالل مالحظة االآخرين، مبا يعرف 
بالتعليم من خالل النمذجة اأي القيام ب�سلوك مت م�ساهدته اأو مالحظته يف وقت �سابق. 
واحلدائق  لالأندية  الذهاب  وعند  التلفاز  من  �سلوكيات جديدة  تعلم  الطفل  وي�ستطيع 
العامة ومراكز ال�سباب واإر�سادات الوالدين واالأخوة واالأخوات وغريهم من املحيطني. 
ال�سمعي  والتوا�سل  الرتكيز  على  الطفل  قدرة  على  يعتمد  التقليد  اإن  املعروف  ومن 

والب�سري و�سالمة احلوا�س وم�ستوى القدرات العقلية، ومدى ثراء البيئة املحيطة.

ماهي ال�صطرابات النمائية  Developmental Disorders  ؟

هي اإنحراف الطفل عن معايري النمو العادي ، وعجز اأو نق�س يف القدرات يظهر 
يف ال�سياق النمائي لل�سخ�س قبل �سن )18( �سنة ويوؤثر على عدد من جوانب النمو يظهر 
يف نق�س املهارات احلركية واملهارات العقلية املعرفية والقدرة على التخيل واملهارات 
االجتماعية املتبادلة ومهارات التوا�سل اللفظي وغري اللفظي واال�ستيعاب اللغوي وانتاج 
النمو  ا�سطرابات  وت�سمل  واملزاجية،  االإنفعالية  النف�سية  واجلوانب  اللغة  وا�ستخدام 

ال�سائعة احلاالت االأتية:

.Autism التوحد -

.Asperger  ا�سربجر -

.  Rett Syndrome متالزمة ريت-
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- ا�سطراب الطفولة الالتكاملي .

- ا�سطرابات النمو املنت�سرة غري املحددة .

ماذا يق�صد بالت�رصيف الإنفعايل, اأو التنفي�س الإنفعايل

Emotional Catharsis ؟

 . واإخراجها  املكبوتة  املادة  ا�ستدعاء  بو�سطة  واحل�سر  والقلق  التوتر  تفريغ  هو 
واملنهج التنفي�سي ادخله )بروير ( الذي اكت�سف اأن اعر�س اله�سرتيا تختفي با�ستدعاء 
اإلى منهج التحليل  الذكريات القدمية املن�سية اثناء تنومي املري�س ، وقد طوره فرويد 
النف�سي  . وتوؤكد الكثري من النظريات احلديثة اأهمية حترير االنفعاالت املكبوته فيما 

ي�سمى الت�سريف اأو التفريغ االإنفعايل .
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الف�ســــل الثاين

اأهـــداف واأهـــداف 

اإجراءات التطبيق:

اللغوي  املجال  االن�سطة   و�سملت  و�سمول  بتنوع  واملهارت  االأن�سطة  و�سع  مت  لقد 
اللفظي، واالأن�سطة العملية االآدائية اليدوية،  واالأن�سطة االجتماعية، والنقدية،والتحليلية، 

والو�سفية ،واال�ستداللية .

اأو ت�سنيف حتى ي�ستطيع الطفل اكت�ساب اكرث  وقد و�سعت االأن�سطة دون ترتيب 
من مهارة يف وقت ق�سري وحتى ال ي�سعر بامللل من التدريب املتتايل على مهارة واحدة . 
ويف حالة عدم اكت�ساب الطفل للمهارة اأو الن�ساط يو�سع امام الن�ساط الذي مل يكت�سبه 
التايل  اليوم  اأو  التالية  املهارة يف اجلل�سة  نف�س  التدريب على  اإعادة  ويتم   )s( حرف

حتى ي�ستطيع الطفل االتقان التام  .

واالأن�سطة الواردة يتم التدريب عليها يف عدد من اجلل�سات ولي�س يف جل�سة واحدة 
البعد  ويراعى  والتفاوؤل،  وال�سعادة  والود  املرح  و  البهجة  من   جو  يف  التدريب  ويكون 
عن م�ستتات االنتباة وال�سو�ساء، وان يجل�س الطفل يف مواجهة ال�سخ�س الذي يقوم 
بالتدريب. ومدة اجلل�سة التدريبية ترتاوح من )30( دقيقة الى ) 45 ( دقيقة اأو ح�سب 

م�سكلة الطفل .

احلركي  الن�ساط  اأو  االنتباة  ق�سور  ا�سطراب  من  تعاين  التى  احلاالت  وب�ساأن 
املفرط يكتفى عند بداية التدريب من ) 10 – 15 ( دقيقة للجل�سة الواحدة.  كما يراعى 
اجاباته  املدرب وعند  تعاونه اجليد مع  اأو مكافاة عند  تعزيز  الطفل على  اأن يح�سل 
ال�سحيحة. وتوجد بع�س االأن�سطة التي تعتمد على املهارات احلركية اليدوية فهي ال 
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ت�سلح بطبيعة احلال مع حاالت ال�سلل الدماغي وبع�س حاالت االعاقات احلركية.

اأهداف الربنامج التدريبي:

-   م�ساعدة الطفل  يف عالج اوجــــــة الق�سور والتاأخر التي يعاين منها .          

املتاأخرين  االطفال  لـــــــدى  انواعها  باختالف  العقلية  املهارات  وحت�سن  تقدم     -
منائيا.   

ومهارتهم  العقــلي  ادائهم  تطوير  بهدف  العادين  االأطفال  مع  االأن�سطة  ا�ستخدام    -
وتوجية  ال�سلوك نحو امل�سارات االإيجابية الهادفة . 

ممـيزات الربنامـج:   

-  االن�سطة الواردة بالكتاب هادفة ومب�سطة وميكن تطبيقها ب�سهولة وي�سرعلى الطفل، 
واالأدوات التي ت�ستخدم يف االن�سطة متوفرة يف ال�ســـــــوق املحلي واأ�سعارها رمزية .

يقوم   الذي  وال�سخ�س  الطفل  بني  والتوا�سل  واحلب  الود  من  عالقة  تكوين     -
بالتطبيق.     

- بع�س االأن�سطة تدخل روح الفكاهة واملرح على الطفل اثنــــــــــــاء  التدريب مما يبث       
الثقة يف نف�سه ويعدل من �سلوكه ، ويكون عالقة طيبة بني الطفل والوالدين.   

على  ي�سجعه  وهذا  التطبيق  اثناء  الطفل  على  امللل  اليدخل  متنوعة حتى  االأن�سطة    -
اكت�ساب   املزيد من االن�سطة . 

-   من املفيد ا�ستخدام الطفل الأكرث من حا�سة اأو مهارة خالل التدريب في�ستخدم على 
�سبيل     املثال: املهارات اللغوية واليدوية والتحليلية وغريها من املهارات . 
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ال�صخ�س الذي يقوم بالتدريب ؟

- الوالدين ) االأم – اأو االأب ( . 

- االإخوة واالأخوات ) الكبار والنا�سجني انفعاليًا (

- معلمــــــي الرتبية اخلا�سـة ) ممن لديهم الرغبة واال�ستعداد للتدريب العقلي ( 

.   Learning Support Teacher املدر�س امل�ساعد يف الف�سل -

- االأخ�سائيني واملعاجلني النف�سيني .

- اخ�سائيني العالج الوظائفي .

- اخ�سائيني التخاطب ) النطق والكالم ( .

اللغة امل�صتخدمة : 

ت�ستخدم لغة �سهلة مي�سرة بعيدا ً عن ال�سرد الطويل اأو اجلمـــــــــــل املركبة ، ويف�سل 
ا�ستخدام لغة الطفل االأم عند التدريب . 

 الفئة العمرية :   
- من �سن عامني اإلى ت�سع �سنوات ميالدية لالأطفال العادييــــن . 

اإلى  �سنوات  اربع  �سن  من  منائياً   واملتاأخرين  االعاقة  ذوي  من  االطفال  اأما   -
اربعةع�سر �سنة .

الفئات امل�صتهدفة : 

- ا�سطرا بات ق�سور االأنتبـاه )عدم القدرة على االنتباه ( .

- Attention Deficit Disorder )ADD(    
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   - Language Delay.                                                            التاأخر اللغوي -

- Learning Disabilities )LD(                         سعوبات التعلم� -

 - Slow Learners )SL(      احلاالت بطيئة التعلم- 

 - Autism      التوحد - 

- Hard of Hearing ال�سعف ال�سمعي- 

 - Cerebral Palsy )CP(    ال�سلل الدماغي -

- ا�سطراب التوافق احلركي ) ق�سور يف التنظيم بني احلركات مما يوؤثر على 
- Dyspraxia.                  ) عدم فهم اللغة واالأفكار

- ا�سطراب النمو العقلي                  

                       - Intelletual and Developmental Disability  .
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الف�ســــل الثــــالث

تدريبــات وتدريبــات
 

1- حيوانات نربيها يف املنزل ) البيت ( ؟  مثل ماذا ؟ 

2- احل�سرات ال�سارة مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ؟ 

3- احل�سرات النافعة املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيدة ؟ 

4- من يعطينا البي�س من احلــــــــــــــــــــــــيوانات ؟ 

5- من يعطينا احلليب ) اللنب ( من احليوانــــــــات ؟

6- من يعطينا اللحم من احليوانــــــــــــــــــــــــــات ؟

7- من يعطينا الزبدة واجلنب والزبادي ) الروب ( من احليوانات ؟



الولــد الذكــي تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــة28

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

8- من يعطينا ال�سوف من احليوانات ؟ ومن يعطينا الـــــــــــــوبر ؟

9- من يعطينا اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد من احليوانات ؟

10- ملاذا يـــــــــــــــــــــــــــزرع االإن�سان ؟

11- ملاذا يزرع االإن�سان �ســــــــــــــــجرة ؟

12- البقرة تعطــــــينا ..................................

13- الدجاجة تعطـينا .................................

14- اخلروف يعطينا .................................. 

15- النحلة تعــــطينا ..................................  

16- البطة تعطينا .....................................

17- االأرنب يعطينا ....................................

18- نحن نرى ) ن�سوف ( االأ�سياء بـــــ ................. 

19 – ملاذا نــــــــــرى ؟ ملاذا نبـــــــــــــــــــ�س  ؟ 
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20- ملـــــــــــــــــــــاذا نغلق عيوننا عند اخلطــر ؟ 

21- ملـــــــــــــــــاذا ال نرى االأ�سياء يف الظـــالم ؟ 

22- ملــــــاذا ن�سيء م�سباح الغرفة يف الظــــالم ؟ 

23- ال�سم�س تعطينا .................. يف النـــــــــهار. 

24- القمر يعطينا ....................    يف الليــــــــل .

25- م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــادر ال�سوء ، ما هي ؟ 

26- ملـــــــــــــاذا نلب�س نظارة �سم�سية؟ 

27- مـــــــــــاذا نحتاج لكي نرى االأ�سياء من حولنا ؟ 

28- متى يلب�س ال�سخ�س نظارة طبية ) نظارة نظر ( ؟ 
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29- ملـــــــــــــــــــــــاذا يوجد زجاج اأمامي لل�سيارة ؟

30- مـــــا هي االأ�سياء التي ال ت�سمح مبرور ال�سوء ؟

31- مـــــــــــــــــــــــــــــــا هي ا�ستخدامات االألـوان ؟ 

32- مــــــــــــــــاذا نعمل عند ال�سعور بالربد ال�سـديد ؟ 

33- مـــــــــــــــــــا هي االأ�سياء التي متدنا باحلرارة ؟ 

34- مـــــــــا هــــــــــــــــــــــــــي االأ�سياء ال�ســاخنة ؟ 

35- مـــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي االأ�سياء البــاردة ؟ 

36- ملــــــــــــــــاذا ي�سلم النا�س على بع�سهم البع�س ؟ 

37- ملاذا ت�سم االأم اأو االب اأبنهما عند عودته من املدر�سة ؟



31 تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــةالولــد الذكــي

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

38- هل تعرف اآداب الطريق ؟ اذكر اآداب الطريق ؟ 

 )  5-3  ( من  بذكر  يكتفي  ؟  من  كل  يوجد يف  ماذا   .. ت�سرح يل  اأن  اأرجو   -39
ا�سياء.

- ال�ســـــــــــــارع .

- البيت ) املنزل (.

- املـــــــــــدر�سة .

- احلـــــــــــــديقة .

- النــــــــــــــادي . 

- ال�ســـــــــــــوق . 

- ال�سوبر ماركت . 

- امل�ســـــــت�سفى .

- ال�سيدليــــــــة  . 

- املــــــــــــــطار . 

- حديقة احليوان .

- املينـــــــــــــاء . 

- البـــــــــــــــحر . 

- املزرعــــــــــة . 
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- مركز ال�سرطــة .

- رو�سة االأطـفال . 

40- كون كلمة من احلروف االآتية : 

ر شـ  ب س ـة م ك م أ أ ت خ

أ حـ  م كـ أ ل  أ ح م  ر ش ج ه

خ أ يـ  ر م كـ ت ب  ن ج د

د ل و خـ أ و ر ش ب   ا ب ب ا

ص ح ا ن ا ر د  ب د ت حـ  ت

41- �سف كل من : 

- االأرنب :                                                      - البط :   

- التاج   :                                                      - اجلمل :    

- احلمامة                                                     - اخلروف:

- الدجاجة :                                                  - الذيل   :

- الرجل :                                                      - الزرافة :

- ال�سجرة :                                                   - ال�سقر :

- ال�سابط :                                                   - الطائرة :

- العني :                                                       - الغزالة :

-اليد :                                                          - الفاأر  :



33 تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــةالولــد الذكــي

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

-القلم :                                                       - الكعبة ال�سريفة :

- اللحمة :                                                   - املوزة :

- النخلة :                                                    - الع�سل  :

- الهاتف :                                                    - الوردة :

- الكتاب :                                                   - الق�سة :

- ال�سنطة :                                                  - احللق  :

- ال�سل�سلة :                                                  - املفتاح :

42- ماذا تفعل عندما تكون يف داخل امل�سجد ) اجلامع ( ؟

 

43- تقليد حركات االأ�سابع يف الهواء ؟

- عمل دوائر وخطوط م�ستقيمة ومتعرجة وا�سكال هند�سية يف الهواء با�ستخدام 
اأ�سابع اليد ويقوم احلالة بالتقيلد .

44- اإيه وظيفة ....   كل من : 

االأذن ..........................   العني .......................................... 

االأنف  .........................   اليدين ........................................ 

الفم ...........................   القدمني ....................................... 

املعدة .........................   القلب    ........................................
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45- ملاذا يجب على النا�س اأن ي�ستحموا، اأو ياأخذوا د�س ؟ 

46- ملاذا يجب على النا�س اأن ت�سرح ، اأو مت�سط �سعرها ؟

47- ملاذاالنا�س ت�سرتي طعام ) اأكل( ؟ 

48- ملاذا الدكتور اأو املمر�س بيعطي ال�سخ�س ) حقنة ( ؟

49- ملاذا النا�س بتقراأ جرائد اأو جملة ؟

50- ملاذا يف ال�سارع اإ�سارات للمرور؟ ومن وجهة نظرك ماهي فوائدها ؟

51- ملاذا الفالحني تزرع االأر�س ؟

52- ملاذا يجب اأن جنمع الزبالة ونرميها يف ال�سنــــــــدوق خارج البيت ؟

53- ملاذا ال�سيارة اأف�سل مـــــــــن الدراجــــــــة ؟
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54- ثني الورقة ... املربعة اإلى مثلث ؟ 

      ثني الورقة املربعة مرة واحدة بحيث تكون مثلثــــــًا .

55- نقل مربع ... مر�سوم على ورقة ؟) اإعادة ر�سم املربع ( .

       )اإعادة ر�سم دائرة ، ومثلث ، و�سكل بي�ساوي ، وم�ستطيل ، و�سكل متعرج(.

56- اإعادة اأو ترديد اجلمل �سمعيًا ) لفظيًا( 

      ال مانع من التغيري يف بع�س مفردات اجلملة مبا يتنا�سب مع لهجة الطفل.

- بابا هات بوت - بطة - بلح - ب�سة -  توت - تاج.

- بابا هات بيب�سي / ماما هاتي بيب�سي .

- عاوز )اأبي( األعب /  كورة .

-  عاوز اأ�سرب ميا -  عاوز اأ�سرب بيب�سي - عاوز اأ�سرب ع�سري .

-  عاوز األب�س /  هدومي ) ثيابي (

-  عاوز اأركب ال�سيارة / يال نروح برا .

-  ماما تعايل معايا / بابا تعالى معايا .

-  هات دة /  من االأر�س .

-  عاوز اأ�سرتي /  �سيكل ) عجلة ( .

-  عاوز اأروح الكورني�س / ماما /  تعايل معايا / بابا  /تعالى معايا .

-  اأنا ولد كبري /  واأحب اللعب  / مع اأ�سدقائي .

-  رحت الكورني�س / اأم�س /  مع بابا /  وماما .
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-  رحت املالهي /  وركبت املراجيح .

-  بابا مي�سي  / يف ال�سوق / �سوية /  �سوية .

-  اأنا واأبن خالتي /  رحنا املالهي /  وركبنا املراجيح .

-  لعبت كورة / مع اأ�سحابي / وفزت عليهم .

-  �سم�س ال�سمو�س / طلعت ال�سبح / نورت علينا /  ودفتنا .

للع�سافري   / اأكل  جتيب  راحت   / ال�سجرة  على  من   / طارت  الع�سفورة    -
ال�سغريين.

-  حممد و�سارة لعبوا بال�سيكل / يف ال�سارع /اأم�س / ورجعوا مب�سوطني .

-  اأنا رحت اأمبارح ) اأم�س ( مع اأ�سحابي / رحلة جميلة / لعبنا وانب�سطنا فيها. 

-  ح�سني �سافر فرن�سا / راح باري�س / ت�سوق /  وا�ستمتع /  يف الرحلة .

-  يف ال�سبح غ�سلت اأ�سناين /  بالفر�ساة واملعجون / عل�سان / ت�سبح نظيفة .

-  اأحنا �سحكنا كثري اليوم / ع�سان  / �سفنا فار / يف البيت .

-  ح�سني انب�سط قوي / يف ال�سيف/  وكان كل يوم / ي�ستحم يف البحر .

-  طارق طلب من اأبوه / اأن ياأخذه معاة  / ع�سان / ي�سوف املراجيح / يف العيد.

-  زينب عملت للعرو�سة /  بتاعتها / ف�ستان جميل /  من الورق / امللون .

-  الميكن اأن تكون / �سرعة الدراجة / مثل �سرعة ال�سيارة .

-  معظم الطيور تطري / جنوبًا /  يف ال�ستاء / الأنه /  اأكرث دفئاً  .

-  يغني االطفال / كل يوم / يف املدر�سة / اأغاين جميلة .
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-  عندما اأ�سرتي لعب / اخرج / واألعب بيها / مع اأ�سحابي .

-  اأم�س لعبنا /  بالكرة / يف امللعب .

-  ال ين�سجم )ال يلعب( / القطط / والكالب / معاً  .

-  يعوم ال�سمك / دائماً  / يف املاء . 

- ي�سمح يل/ احيانًا مب�ساهدة / التليفزيون .

57- التدريب على ربط عقدة با�ستخدام اخليط :

     - ربط عقدة على القلم .

     - ربط عقدة على ا�سبع الفاح�س اأو املدرب اأو االأم اأو االأب .

     - ربط  خيطني مع بع�سهما البع�س .

     - ربط خيط احلذاء ) اجلوتي (.

     - ربط عرو�سة من راأ�سها باخليط  .

58- مـــــــا  .. الذي يجب اأن اعمله اإذا ك�سرت حاجة واحد ثاين ؟ اأو ك�سرت قلم 
زميلي يف املدر�سة ؟

59 – مـــــــا .. الذي يجب اأن اعمله اإذا كنت واأنت خارج للمدر�سة لقيت اأن امليعاد 
قرب يفوت ؟ 

اإذا دا�س واحد  من املدر�سة بدون ق�سد على  اأن اعمله  60- مـــــا.. الذي يجب 
رجلك ؟ 
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  61- اختبار اإعادة االأرقام :
يقوم املدرب برتديد االأرقام ب�سوت وا�سح من البداية وحتى النهاية وبعده يردد 

الطفل.

9 5 8 1 3
2 7 3 8 4
1 8 1 6 9
1 4 6 3 2
2 8 3 9 7
9 7 4 8 1

62- تذكر الق�سة :

 

كان يف بنت �سغرية اأ�سمها فاطمة ، وكانت تعي�س يف الدوحة مع اأخوها حممد . 
فـي يوم اأعطاها اأبوهم حمار �سغري فرحوا به كثري . ويف اأحد االأيام عندما كان مـــحمد 
يركب احلمار ، خاف احلمار وجرى ب�سرعة ووقع حممد امل�سكني فــــي الطــني و�سحكــت 

فاطـــمة كثريا ملا �سافت اأخـــــــوها حممد متغطي بالطني من راأ�سه حتى رجليه .

االأ�سئلة :                                                                               

- ما اأ�سم هذه احلكاية ؟                                                                            

- اأخو فاطمة ما اأ�سمه ؟ 

- اأين كانوا عاي�سني ؟

حكاية الطفلين و الحمار
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- من الذي اأعطاهم احلمار ؟ 

- ماذا فعله احلمار ؟ 

- اأين �سقط حممد ؟ 

- ملاذا �سحكت فاطمة ؟ 

- ماذا حدث بعد هذا؟ 

63- قطعه من الورق ) مقا�س 15 × 15 ( 

    التدريب : تقوم احلالة بثني الورقة من الو�سط لت�سبح م�ستطياًل .

64-  اختبار ال�سجع : 

       اجلزء االأخري واحد والنغمة واحدة – مثال :) طعام – حزام  (.

                                                                              ) مطر-  �سجر  (.

     - اأ�سم عدد موزون على كلمة      )مطبعة ( ...................... 

     - اأ�سم حيوان م�سجو ع على كلمة  ) مكتب (........................ 

     - ا�سم فاكهة م�سجوعة على كلمة  )قـــدح ( ........................ 

65- اإعادة )4( بالعك�س :  

6 2 5 8
7 3 9 4
9 2 6 3
6 2 3 8
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66- اذكر عدد ) 28 ( كلمة يف الدقيقة الواحدة : 

67- املعاين املجردة )ما معنى كل من؟( :

   - الغرور  ........................... يقارن ..............................

   -  يغزو   ............................. طاعة ..............................  

  - انتقام ............................... ثابـــت .............................. 

  - ال�سجاعة ........................... االإح�سان ...........................

  - يدافع ............................... يحمي ...............................

  - اهلل ................................. االأقارب ..............................

  - طازج ............................. بطل ..................................

68- تذكر الكلمات ) يقول احلالة جمموعة الكلمات عن غيب ( :

     - بقرة – رجل – زجاج – كر�سي – جر�س .

     - جمال – حقيقة – قيمة – �سالم – �سك    .
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69- ذكر اأربعة حيوانات مت�سي عل اأربعة اأرجل :

  

70- ما معنى الكلمات االآتية : 

- ال�سيارة : ........................... اإزعاج ..................................

- ال�سلم ) الدرج ( .................. خطـــــر .................................. 

- ال�سيف ...........................    م�ساغب ..................................

71- اأطلب من الطفل �سرد ق�سة ق�سرية ذات معنى : 

-    قول لــــــــــــــــي حدوتة اأو حكاية �سغرية .

-     بعد االنتهاء من ال�سرد واحلكاية يقوم بكتابتها وعلى املدرب التفاعل والتوا�سل 
مع الطفل اأثناء �سرد الق�سة.

72- اأذكر ا�ستخدامات كل من : 

- ال�سكني .............................. ال�سوكة ..............................

- امللعقة ..............................ال�سحن ...............................

- الكوب ............................... احللة ) الطنجرة ( .................

73- ق�س دائرة و مربع باملق�س :

   - يطلب من الطفل اأن يق�س باملق�س ) دائرة ( مر�سومة على ورقة .

   - ثم يق�س )مربع  اأو م�ستطيل( .

   - يق�س �سمكة مر�سومة على ورقة بي�ساء .
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74- يقوم الطفل بكل من : 

    - تــــــــــــــزرير اأزرار قمي�سه اأو ثوبه . 

    - اإغـــــــــــــالق ال�سو�ســــــتة ) ال�سحاب( .

    - ربـــــــــــــط احلزام ) ال�سري (. 

    - ربط رباط احلذاء ) اجلوتي ( . 

75- �سوؤال الطفل ...اأين يدك الي�سرى ؟ اأين رجلك اليمنى ؟ اأين اأذنك اليمنى؟  
كرر وتابع .

76- �سوؤال الطفل : 

    - ما هو عنـــــــــــوان مــــــــــــــــــــنزلك ؟ 

    - ما هو رقـــــــــــــــــم هاتف مـــــــــنزلك ؟ 

    - ما هو رقم جوال االأب ؟ ورقم جوال االأم ؟  

77- ماذا تفعل اإذا �سللت الطريق ، ومل ت�ستطع الذهاب اإلى منزلك ) بيتك (؟

78- اأين يعمـــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــــــبيب ؟ 

    - لو كنت مري�ساً  وحمتاج اإلى طبيب اأيـن تذهب ؟  

79- من اأيــــــــــــــــن ميكنك �ســـــــــــــراء اللحمة ؟

80- كيف ميكن اإر�سال خطاب) ر�سالة ( اإلى بلد اآخر ؟
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81- ملاذا تغــــــ�سل اأ�سنانك بالفر�ساة واملــــــعجون ؟

82- ملاذا تغ�سل وجهك بال�سابون يف ال�سبـــــــــاح ؟ 

83- كيف ميكنك الذهاب اأو ال�سفر من بلد اإلى اأخـــر؟

84- اذكر.. اأيـــــــــــــــام االأ�سبــــــــــــــوع بالرتتيب ؟ 

    

85- من اأين ميكنك �سراء امل�سامري وال�ساكو�س ؟ والدهان ) ال�سبغ (؟.

86- من اأيـــــــــــــــــــــــــــــــن ن�سرتي الفاكهة ؟ 

87- من اأيـــــــــــــــــــــــــــــــــن ن�سرتي الدواء ؟
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88- اذكر طريقتني ميكن من خاللهما ح�سول االأطفال على الفلو�س ) النقود(؟

89- اذكر طريقتني ميكن من خاللهما ح�سول  الكبار  على الفلو�س ) النقود(؟

90- كيف ميكن التــــــــعرف على الوقت ) الـــــــــــــزمن ( ؟

91- ما هو اأ�سم املنطقة ) احلي ( والبلد اللذان ت�سكن فيهما ؟

92- اإذا كانت درجة احلرارة يف اجلو )40 ( فانك غالباً  – ماذا تفعل ؟

                 - الذهاب لال�ستــــــحمام .

                 - ترتدي بالطو اأو بلوفر .

                 - ت�سغل الدفاية يف املنزل.

                 - تاأكل اي�س كرمي منع�س .

93- اأذكر اأ�سم ال�سهر املــــيالدي احلـــــــــايل ؟

94- اأذكر تاريخ ال�سنة امليالدية احلــــــــــالية ؟

95- اإذا �سمعت �سوت جر�س الباب ، مــــــــاذا تفعل ؟
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96- مـــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــون ال�سماء ؟ 

97- هل ي�ستطيع الفيل الطريان ؟ وملــــــــــاذا ؟ 

تفاحة ت�سبح  تفاحات .كم  ا�سرتى كمان )4(  تفاحات ثم  98- مع حممد )3( 
معه ؟ 

99- ما اأوجة ال�سبة بني ) الربتقال – والتفاح  (  ؟

      ما اأوجة ال�سبة بني ) امللعقة - وال�ســوكة  ( ؟

      ما اأوجة ال�سبة بني ) القطة  – والكــــــلب  (  ؟ 

     ما اأوجة ال�سبة بني ) الولد    - والبنت (         ؟

100- كون كلمة اأخرى جديدة من حروف كلمة ) قطار (........................

       كون كلمة اأخرى جديدة من حروف كلمة ) طويل (.......................... 

      كون كلمة اأخرى جديدة من حروف كلمة  ) ينام   (..........................

101- يتعرف الطفل على املهارات احل�سية ) يفهم العالقات ( االآتية :  

      - اأمام – خــلف.

      - فوق – تـحت .
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      - على  - مــع  .

      - يف  -  بـــني . 

      - ثقيل – خفيف .

       - جديد – قدمي .

       - م�سلية -  مملة .

       - جميالً  – قبيحاً .

       - ال�سواب – اخلطاأ.

       - عامة – خا�سة .

       - غايل – رخي�س .

       - خمتلف – مت�سابة .

       - قليل – كثري .

        - �سميك – رقيق .

       -  احلر – الربد .

       - ال�سيف – ال�ستاء .

       - النظافة – الو�ساخة .

      - طويل – ق�سري .

      - فارغ – ممتالأ .

      - �ساخن – بارد .
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      - كبري – �سغري .

      - يدفع – يجذب .

      - مبتل – جاف . 

102- اأداء الطفل بع�س االأدوار االأ�سرية ) االأعمال املنزلية (التي ي�ستطيع القيام 
بها  ؟

مثــــــــــــــــال :  

        - و�سع اأحذيته يف مكانها املخ�س�س فـي الغرفـــــــــة .

        - ترتيب كــــــــــــــــــــــــــتبه واأدواتــه املـــــــدر�سية .

        - ترتيب الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�س ) ال�ســـرير (.

        - ترتيب مالب�ســــــــــــــــــــــــه داخل اخلزانة ) الكبت (.

        - و�سع املالب�س غري النظيفة يف املكان املخ�س�س لها . 

103- كم عدد اأفراد اأ�سرتك ؟             عدد الذكور              عدد االإناث 

104- مهارة تنفيذ اأوامر اأو مهارات متتالية .

       - اأخذ القلم وو�سعه على الورقـة .

       - نقل الكر�سي من مكان اإلى اآخر .

       - فتح بـــــــــــــاب الغرفة وغلقه .

       - الذهاب والوقوف بجانب ال�سباك اأو التليفون اأو احلائط اأو الطاولة .
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105- حكاية ق�سة حدثت لال�سرة :

      يقوم الطفل بحكاية ق�سة اأو موقف حدث لالأ�سرة االأ�سبوع املا�سي اأو موقف 
حدث باالأم�س اأو اليوم ، اأو موقف حدث له يف املدر�سة .        

106- اأي.. من االأ�سياء االآتية ت�ستخدم يف عمل اخلبز ) العي�س (؟

               ) اجليلي – اجلزر – الدقيق - الطحني  – اجلنب ( .

107- اأذكر.. طريقتني لطهي البي�س ؟

............................................ - 

........................................... -

108- ا�ستخدامات االأ�سياء ) من ف�سلك فيما ت�ستخدم االأ�سياء االآتية (:

       - املكن�سة .

       - الفوطة .

       - ال�ساعة .

       - التليفون . 

       - امل�سطرة .

       - ال�سنطة . 

       - الدبا�سة .
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       - االآلة احلا�سبة .

       - الكامريا .

       - البطارية .

109- هل .. هناك اأعمال معينة تقوم بها يف منزلك ؟ وما هي ؟

 110- التدريب اأوالً  – اأين ؟        وثانياً  – ماذا تفعل؟   

       - اأين احلجرة التي نطبخ فيها ؟ 

       - اأين احلجرة التي ننام   فيها ؟

       - اأين احلجرة التي ن�ستحم ونغت�سل فيها ؟

       - اأين احلجرة التي جتل�س فيها مع اأ�سرتك ، وت�ساهد التلفاز  ؟

       - اأين احلجرة التي ناأكل فيها طعام الغذاء ؟ 

111- ماذا تفعل اإذا �سب حريق يف منزلك وال يوجد اأحد غريك يف املنزل ؟

112- ما هي الوزارات املوجودة يف الدولة – اأذكر عدد )4 ( وزارات ؟

113- ملاذا ن�سمع ن�سرة االأخبار ، من وجهة نظرك ؟
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114- اأذكر ماذا نفعل يف االأماكن االآتية : 

       - ال�سوق .

       - املدر�سة .

       -البنك .

       - امل�ست�سفى .

       - امليكانيكي .

       - الكوافري .

       - احلالق .

       - املكوجي ) املغ�سلة (.

       - النادي .

       - اجلمعية التعاونية )ال�سوبر ماركت (.

       - اإدارة املرور.

       -  املحكمة .

       - اجلزار ) اللحام (.

       - املطعم .

       - الفكهاين .

       - اخلياط ) الرتزي (

       - احللواين .
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       - اجلامعة .

       - املطار.

       - ال�سرطة .

       - املكتبة .

       - مكتب الربيد .

       - امل�سجد .

       - ال�ساعاتي .

       - ال�سينما .

115- اأذكر اأربعة اأ�سياء جتعل منزلك اأجمل واأح�سن ؟

    ......................................................-       

........................................................-       

.......................................................-       

....................................................... -       

116- اأي عمر زمني منا�سب للقيام باالأعمال االآتية : 

       -  قيادة ال�سيارة .

       - عمل كوب من ال�ساي .

       - االلتحاق بعمل لك�سب العي�س .
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       - االإدالء ب�سوتك يف االنتخابات .

        - �سحب مبلغ من البنك .

       - ال�سفر اإلى بلد بعيد .

117- ما اأهمية ا�ستخدام.. الهاتف املحمول ) اجلوال( من وجهة نظرك ؟

............................................................................... -

غري   ( بنف�سك  به  القيام  ت�ستطيع  االأطعمة  من  نوع  اأي  اأذكر   -118
ال�سندوت�سات(؟

................................................................................ -

119- ماذا تفعل اإذا وجدت �سيارة معطلة اأمام باب منزلك ؟

...................................................................................

120- اإذا عدت اإلى منزلك يوما ومل جتد اأحد يف املنزل ، ووجدت زجاج ال�سباك
                     مك�سور، ومل جتد التليفون والتلفزيون . فماذا تفعل ؟

121- الن�ساط املهني : 

        - ماذا ن�ستخدم يف قطع اخل�سب .

        - ماذا ن�ستخدم يف قطع احلــديد .

        - ماذا ن�ستخدم يف فك امل�سـمار .

        -  ماذا ن�ستخدم يف تركيب ا�سطوانة الغاز .
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122- اأي من االأ�سياء االآتية اأغلى يف الثمن ) ندفع فيه فلو�س كثري (؟

       -  قلم حرب / قلم ر�سا�س .

       -  حلوى /  �ســـــــــــاعة .

       - جاكت / قمـــــــــــــي�س .

       -  ال�سيارة / الطائـــــــــرة .

       - الكرة  / الراديـــــــــــــو .

       - دفرت / �ســـــــــــــــــنطة.

123- اإذا تعطلت �سيارة اأحد ال�سائقني ،  اأين ميكن اإ�سالحها ؟

124- اأين ت�سري االأ�سياء االآتية ؟

       - ال�سيـــارة .

       - ال�سفينــة .

       - الغوا�سـة .

       - الطائـــرة .

       - ال�ساروخ .

       - الدراجة الهوائية ) العجلة (.

       - احلنـــــــــــــطور .

       - املركب ) الطراد (.
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125- اأين تعمل املمر�سة ؟ ماذا تفعل املمر�سة اأو املمر�س يف العمل ؟

126- ماذا يعمل كل من ؟

                -  ال�ســــــباك ؟   

                -  النـــــجار ؟

                -  الكهربائي ؟

                -  احلــــالق ؟

                -  الــــرتزي ؟

                -  احلــار�س ؟

                - امليكانيكي ؟

                   احلــــــــداد؟

127- من اأين ن�سرتي طابع الربيد ) ورقة البو�ستة ( ؟

        - ملاذا ن�سرتي ورقة الربيد ؟

128- رتب من االكرب الى اال�سغر  :
       - قرد – فيل – منر .

       - �سيكل – �سيارة – �سفينه .
       - ولد – جد -  اأب .

       - ديك – حمامة – ع�سفورة .

       - برتقالة – ليمونة – موزة .
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       - �سقة – ق�سر – فيال .

      - دجاجة – بي�سة – كتكوت .

129- اأكمــــــــــــــــــــــــــــل :

- اأبي�س اإلى اأ�سود مثل ق�سري اإلى...................................

- عني اإلى .................. مثل ....................... اإلى ي�سمع .

- االأول اإلى واحد مثل ..................................اإلى اأربعة .

- ................................... اإلى رطل مثل زمن اإلى دقيقة. 

130- اأوجد العددين التاليني يف �سل�سلة االأعداد االآتية :

)   ............ - ....... - ........- ........... - 16 – 8 – 4 – 2 (
 )   ...........  -......... -  71 – 17 – 61- 16    – 51 – 15 (

. ) ................ -.............- 500 – 50 – 5 (

131- رتب اجلملة :

 ) حيوان – اأ�سم  - اأكتب (.

........................................................................... -

 ) طفل – يلعب – احلديقة (.

............................................................................-

 ) �سيارة – كثري – النا�س (.

............................................................................-
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132- اختار االإجابة ال�سحيحة :

بال�سهادة  – التربع  النهاية  – املقاومة حتى  الب�سالة يف احلرب   ( : اال�ست�سهاد 
.) املبداأ  �سبيل  يف  – املوت 

– ي�ستطيع التاأثري على  – يحتفظ بال�سيء لنف�سه  ي�ستاأثر :) يكون �سريع التاأثر 
غريه – مييل اإلى االأخذ بالثاأر (.

133- كم �سنك ) ما عمرك( مثل على اأ�سابع  يدك ؟.

134- التطبيع االجتماعي :

- ماذا تفعل اإذا اأخطاأ فيك اأحد بدون ق�سد ؟

- اإذا كان معك لعبتني اأو كرتني ، وال يوجد مع �ساحبك �سيء فماذا تفعل ؟

- ماذا تقول اإذا اأعطاك اأحد اأ�سدقائك قطعة من احللوى ؟

- ماذا تفعل اإذا جرحت اأختك ال�سغرية يف يدها واأنت وحدك معها يف املنزل ؟

135- �سف تعبريات كل وجة :

- الوجه الذي يعرب عن ال�سرور .

- الوجه الذي يعرب عن الغ�سب  .

- الوجه الذي يعرب عن الده�سة .

- الوجه الذي يعرب عن احلزن  .

- الوجه الذي يعرب عن اخلوف  .
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136- عندما تعطيك والدتك �سيء حتبه... مــــــــــــــــــــا هو �سعورك ؟

137- �ســــــــــــــــــــــف �سعورك يف اليوم االأول لذهابك اإلى املدر�سة ؟

138- �سف �سعورك عندما تكون مع اأفراد اأ�سرتك ) بابا – ماما – اأخوتك – 
واأخواتك (     

138- ماذا تفعل اإذا �سبك ) �ستمك ( طفل �سغري اأو قال لك كلمة قبيـــــحة ؟ 

اإذا وجدت حافظة نقود بها رياالت ) فلو�س ( وملقاة علــــــــى  139- ماذا تفعل 
االأر�س يف ال�سارع؟  

140- ماذا تفعل اإذا �ساألك �سديق عزيز عليك اأن ت�ساعده يف اإجابة اأحد االأ�سئلة 
اأثناء االمتحانات يف املدر�سة ؟.

141- هل ت�ستطيع اأن تقول يل �سيء   م�سحك ) نكتة( ؟.

142- اأذكر ثالث األعاب ميكنك لعبها مع االأطفال االآخرين يف الـمـــــــــــــلعب ؟.
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................................... -       

.................................. -       

................................ -       

143- اأي االألعاب االآتية ت�ستطيع لعبها مبفردك ؟

        ) نط احلبل – كرة القدم – كرة ال�سلة (.

        )ال�سطرجن - الفك والرتكيب - تن�س الطاولة(.

        )اجلري - لعب الورق - �سد احلبل(.

144- ماذا عليك فعله لكي جتعل ماما وبابا �سعداء بـــــــــــــــــــك ؟.

145- الولد الذي يفقد كرته اأو لعبته ي�سعر بــــ............................

146- الولد الذي يح�سل على درجة منخف�سة يف االمتحانات ي�سعــــر بـــــ.......
..............

147- ماذا تفعل اإذا �ساع منك كتاب اللغة العربية  ؟.

148- ما فائدة القوانني ؟  وملاذا نحتاج اإلى قوانني ؟.

149- ملاذا يجب علينا اأن ننتظر دورنا يف اللعب ، وعند �سراء االأ�سياء ؟.

150- ما فائدة الفلو�س ) الرياالت ( ؟.
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151- اإذا انتقلت اإلى مدر�سة جديدة، اأذكر ثالثة اأ�سياء عليك عملها لكي حت�سل 
على اأ�سدقاء جــــدد ؟. 

............................................................................... -

................................................................................ -

................................................................................ -

152- ا�ستخرج من القطعة ) خم�سة ( اأفكار خمتلفة :

ال�سني يف )6( اأكتوبر، اأحرقت النار اأم�س ع�سرة بيوت بالقرب من و�سط 
املدينة. وقد اأطفئت النار بعد مدة، وكانت اخل�سارة )15( مليون دوالر. 
اأن  املطافئ  رجال  اأحد  حاول  وقد  اأ�سرة.   )17( منازل  احرتقت  وقد 

ينجي بنتًا كانت نائمة يف �سريرها فاحرتقت يداه.

.................................... -                     ............................ -

................................... -                        ........................... -

.................................... -                       ........................... -

153- كــــــــــــــــــــــــــم �سهر يف ال�سنة  الواحدة ؟ 

154- اأذكر اأ�سماء �سهور ال�سنة امليالدية بالرتتيب ؟
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155- ما الفرق بني كل من  : 

       - الكمرثى / واجلــزر .

       - ال�سيارة /  والطيـــارة.

       - البقرة / والع�سفورة .

       - مـامـــا / وبـــابـــــــا .

       - الـــورق / واملـنظرة  .

       - ال�سمكة / والع�سفورة .

       - الدفــــــــــرت / و القلم .

156- مـــــــــــاذا تفعل عندما ت�سعر بالتعب ؟

157- ماذا تفعل لو �ساعت لعبة منك، وهي لي�ست ملكك ؟.

158- نحن االآن يف اأحد املطاعم ؟ كيف تطلب كل من :

       - طلب �ساندويت�س .

       - طـــلب ع�ســـري .

       - طلب وجبة كاملة .

       - ما هي االأدوات املالئمة لالأكل .
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159- ملاذا ن�ستخدم ) ال�سافون ( بعد االنتهاء من احلمام ؟

160- ملاذا نغ�سل يدينا بال�سابون بعد االنتهاء من احلمام ؟

161- ملاذا ن�ستحم ) نغت�سل (  باملاء الدافء ؟

162- ملاذا ن�ستخدم ال�سابون عند اال�ستحمام ) االغت�سال ( ؟

163- ماذا نفعل اإذا دخل ال�سابون يف عيوننا عند االغت�سال ؟

164- ما هي مالب�سنا الداخلية ؟

165- ملاذا نغري مالب�سنا الداخلية عند االغت�سال ؟

166- ملاذا نق�س اأظافرنا ؟

167- ما هي االأدوات امل�ستخدمة يف ق�س اأظافرنا ؟
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168- ملاذا نرتدي املالب�س ؟ ما اأهمية  املالب�س  لالإن�سان ؟

169- ماذا تلب�س ماما خارج البيت ؟

170- ما هي املالب�س التي نلب�سها) نرتديها ( داخل املنزل ؟

171- - ما هي املالب�س التي نلب�سها) نرتديها ( خارج املنزل ؟

172- اأين ن�سع مالب�سنا القذرة ) الو�سخة( بعد اال�ستخدام؟

173- اأين ن�سع مالب�سنا بعد العودة من املدر�سة ؟

174- ما فائدة ال�سيارة االأجرة ) التاك�سي، الكروة (؟

175- ملاذا ن�ستخدم دليل الهاتــــــــــــــــــف ؟

176- كم �ساعة يجب اأن ننام يف الـــــــــيوم ؟
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177- ملاذا نذهب اإلى النوم ؟ ما فائدة النوم ؟ 

178- اأرجو عمل التدريبات الريا�سية واحلركية االآتية : 

       - الوقوف على اأطراف اأ�سابع القدم ملدة ) 10 ( ثوان .

       - الوقوف على قدم واحدة ملدة ) 5 ( ثــــــوان .

       - احلجل ) القفز يف املكان (.

       - اجللو�س وركبته حتت ذقنه .

       - مي�سي على اأطراف االأ�سابع .

       - ي�ستلقي عل االأر�س ويرفع رجليه معاً .

       - اال�ستلقاء واال�ستدارة على االر�س .

       - مي�سي وي�سع يده فوق راأ�سه .

       - مي�سي وهو مي�سك اأذنيه .

       - مي�سك ال�سبابة واالإبهام .

       - مي�سي وهو يحمل كوب من املاء اأو الع�سري .

       - يقفز من فوق الكر�سي و النزول بالرجلني معاً .

       - يدور وهو فوق الكر�سي .

       - يقفز )10( خطوات وهو برجل واحدة .

       - النوم على االأر�س ، ثم الوقوف ب�سرعة .
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- نط احلبل .

- امل�سي اإلى اخللف م�سافة ) 5 ( اأمتار .

- امل�سي ب�سكل منتظم حول دائرة مر�سومة على االأر�س) ال يخرج عن اخلط(.

- يركل بقدمه كرة قدم م�ستقرة عل االأر�س .

-  يقذف) يرمي ( كرة �سغرية بكلتا يديه .

-  ينقل الكرة من يده اليمنى  ، اإلى يده الي�سرى .  

-  ي�ستطيع بناء برجاً  من )8 ( مكعبات .

-  ي�ستطيع قطع املعجون ) ال�سل�سال ( با�ستخدام امل�سطرة .

-  يركب عدد )4( علب خمتلفة االأحجام داخل بع�سها البع�س .

-  ي�ستطيع اأن يثني ورقة لت�سبح على �سكل مثلث .

-  ي�ستطيع ق�س ورقة باملق�س من املنت�سف حتى النهاية .

-  ي�ستخدم امللقط يف التقاط اأ�سياء �سغرية .

179- التدريب على التوفري : 

-    عاوز ت�سرتي لعبة ثمنها )12( ريال وبابا يعطيك كل يوم ريال واحد . كم يوم 
حتتاج ل�سراء اللعبة ؟    
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180- االجابة على اال�سئلة االتية يف اأقل من ) 5 ( دقائق : 

 درجة
 الحالة

الجواب الصحيح االسئلة م

2 كم اذنا لك ؟ 1

االبهام ماذا تسمى هذا االصبع ) اشر الى االبهام (؟ 2

4 3 كم رجال للكلب ؟

البقرة – العنزة 4 من اي الحيوانات نحصل على الحليب ؟

 البقالة – الجمعية
االستهالكية

 5 من اي المحالت نشتري السكر ؟

3.65 6 كم لاير يساوي الدوالر ؟

7  7 كم يوما في االسبوع ؟

التسخين 8 ماذاتفعل لتجعل الماء يغلي ؟

12 9 كم وحدة لتؤلف درزينة – دستة ؟

4 10 ماعدد الفصول في السنة ؟

أحمر 11 ما لون الياقوت ؟

أمريكا اين تقع شيكاغو ؟ 12

شكسبير 13 من كتب قصة روميو و جولييت ؟

الغرب 14 من أين تغرب الشمس ؟

هضم الطعام 15 ما عمل المعدة ؟

اثينا 16 ما هي عاصمة اليونان ؟

النه أخف وزنا 17 لماذا يطفو الزيت على سطح الماء ؟

21مارس من كل عام 18 ما هو تاريخ عيد االم ؟

80 كم 19 كم تبعد الدوحة عن الخور ؟

من الخشب  20 ممن يصنع الحرير الصناعي ؟
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 كتابة تصويرية قديمة
 كانت منتشرة في مصر

القديمة

ماذا نعني بالكتابة الهروغليفية ؟ 21

الصاق تهمة به 22 ماذا يعني ان نتهم شخصا ما ؟

حجز الملكية 23 ماذا يعني بعملية ) الرهن ( ؟

قائد مغولي  24 من هو جنكيز خان ؟

فيكتور هوغو  25 من كتب قصة البؤساء ؟

الة لقياس الضغط الجوي 26 ما هو البارومتر ؟

 رقم ال يقبل القسمة اال
 على نفسه – او على

واحد

 27 ما هو الرقم االولي ؟

181-  اأقراأ الق�ســــة ثم اأجب عن اال�سئلة :      

   القــــــــــــط

القط حيوان األيف ، يعي�س يف املنازل ، له عينان براقتان ، يــرى يف الليل و النهار ، 
ولــه راأ�س م�ستديرة ، واأذنـــان �سغريتـــــان ، وفوق فمه �سوارب، وعلى ج�سمه �سعر ناعم 
وله ذيل طويل ، ويف  رجله خمالب يت�سلق بها اال�سجار واجلدران ،وهو من اأعداء الفاأر 

يطاره اإذا راه.

- ما عنوان الق�سة ؟ 
- ما اأ�سم احليوان ؟

- اأين يــــــــعي�س القـــــــــــــــــط   ؟
- ماذا يغطي ج�سمــــــــــــــــــــــــه ؟

- ما نوع ال�سعر الذي يغطي ج�سمه ؟
- القط له اأيه طويــــــــــــــــــــــــل ؟

- ماذا يوجد يف قدمـــــــــــــــــــــه ؟
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- ماذا يت�ســـــــــــــــــــــــــــــــــلق القط ؟

- من هو عـــــــــدو القطــــــــــــــط ؟ 

عــيد االعيـــاد

    

 
  

مهرجـــــــان  في  والصغار  الكبار  يشارك  الطفولة  عيد  في 
الجميلة  االستعرضات  تقديم  في  الجميع  ويتسابق   ، االحتفال 

والمسرحيات ،والقصص التي تسعد االطفال .                    
وهكذا يصبح عيد الطفولة هو عيد األعياد ، الن أي عيد أخر 
في حياة االنسان اليكون له جمال وال روعة إال باالطفال زينة 

الحياة .                      

-  ما اأ�سم القطـــــــــــــــــعة ؟

-  ما هوعيــــــــــــد االأعياد ؟

-  من ي�سارك يف عيد االعياد ؟

-  ماذا يقدم من االحتفال بهذة املنا�سبة ؟

-  من هـــــــــــــــــم االأطفال كما جاء يف القطعة ؟
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النملة مجدة تنسى مظهرها من أجل العمل، كما أنها تحب الجماعة 
التي تعيش فيها، وتكافح من أجلها .

الموت،  فتدافع عنها حتى   ، للخطر  النمل  تتعرض جماعة  وقد 
وال تهرب، ولهذا التعاون والتماسك اثاره ففية حماية لها، وقيل 
) إن حياة بعض الدول تتوقف على نجاحها في االنتصار على 

النمل ( .

-  ملاذا تن�سى النملة مظهرها ؟

-  ماذا حتب النملة ؟

-  هل جماعة النمل تتعر�س للخطر ؟

-  هل ت�ستطيع ان ت�سرح يل مميزات النملة ؟

-  هل ت�ستطيع بع�س الدول االنت�سار على النمل ؟

-  هل النمل نوع واحد ؟ 

-  اأين يعي�س النمل عادة ؟

-  اأيهما يعمل اكرث النمل اأم االن�سان ؟

 

ماذا تعرف عن النملة
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النملة مجدة تنسى مظهرها من أجل العمل، كما أنها تحب الجماعة 
التي تعيش فيها، وتكافح من أجلها .

الموت،  فتدافع عنها حتى   ، للخطر  النمل  تتعرض جماعة  وقد 
وال تهرب، ولهذا التعاون والتماسك اثاره ففية حماية لها، وقيل 
) إن حياة بعض الدول تتوقف على نجاحها في االنتصار على 

النمل ( .

-  ملاذا تن�سى النملة مظهرها ؟

-  ماذا حتب النملة ؟

-  هل جماعة النمل تتعر�س للخطر ؟

-  هل ت�ستطيع ان ت�سرح يل مميزات النملة ؟

-  هل ت�ستطيع بع�س الدول االنت�سار على النمل ؟

-  هل النمل نوع واحد ؟ 

-  اأين يعي�س النمل عادة ؟

-  اأيهما يعمل اكرث النمل اأم االن�سان ؟

 

    المالئكة مخلوقات خلقها هللا من النور ، ليسوا مثل االنسان 
فهم ال يأكلون، وال يشربون ،وال يتزوجون، وال يلدون .

    وهم دائماً يعبدون هللا . وال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون . ونحن نؤمن بالمالئكة ، الن الحديث الشريف صدق 

ويجب اإليمان به .
   

- من الذي خلق املالئكة ؟

- هل ترى املالئكة ؟

- هل املالئكة ياأكلون اأو ي�سربون ؟

- هل للمالئكة اوالد ؟

-  املالئكة يعبدون من ؟

- هل نحن نوؤمن باملالئكة ؟

- املالئكة خملوقات ..من  ؟

-  للمالئكة ابناء .. �سح اأم خطاأ ؟

 

المالئكــــــــــــــــــــــــة
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يلعبان الكرة في الحديقة ، حضر كلب     جاسم ومريم كانا 
جـاسم   ، بعيداً  منهما وجرى  الكرة  واختطف   ، مســـــــرعاً 
 . إليهما  يستمع  لم  الكلب  ولكن  تعالى  للكلـــب  قاال  ومـــريم 
جاسم ومريم كانا حزينين وعادا إلى المنزل.                    

- ما اأ�سم هذة الق�سة ؟

- اأين كان جا�سم ومرمي يلعبان ؟

- هل كان مع جا�سم ومرمي دراجة ) �سيكل ( ؟ نعم         ال

- من الذي ح�سر م�سرعاً  وخطف الكرة منهما ؟

- هل كان جا�سم ومرمي فرحني ؟

- اأين عادا جا�سم ومرمي ؟

- هل كلم جا�سم ومرمي الكلب ؟ ماذا قاال له ؟

- ماذا فعل الكلب ؟

182- التدريب على كتابة ر�سالة مفهومة من )5( اأ�سطر وميكن يف بداية التدريب 
�سرد الر�سالة �سفهيًا :

........................................................................ -       

جاســـم ومـــريم
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........................................................................ -       

........................................................................ -       

........................................................................ -       

........................................................................ -       

183- التدريب.. على ) قراءة ( ق�سة ب�سيطة لها بداية ونهاية ؟

184-  اأذكر ا�ستخدامات وفوائد ما ياتي : 

        - البطاقة ال�سخ�سية ؟

        - رخ�سة القيــــــادة ؟

        - جواز ال�سفـــــــــــر ؟

        - كـــرت البــنـــــــــك ؟ 

185- اأرجو اأن تذكر يل اأ�سماء عدد )3( من اأ�سدقائك )اأ�سحابك ( ؟ 

..……………- ..……………- ………………-       

186- املهارات االجتماعية ، التدريب على اأ�ستخدام املهارات االتية :-

       - من ف�سلك .

       - لو�سمـحت .

       - اأ�سكــــرك .

       - جزاك اهلل خريًا. 

      - اال�ستئذان قبل ترك املكان .
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       - رد التحية .

       - االإن�سات عندما يتكلم الكبار .

       - يقول عفواً .

      - يتقبل التوجيهات .

       - يتوا�سل ب�سرياً  الى من يتحدث معه. 

187- ي�ستطيع ت�سمية الوقت من ال�ساعة بال�سبط ؟ 

…………………………………………………

188- يعرف الفرق بني ال�ساعة ) 3،30( وال�ساعة ) 4،30( ؟

189- يعرف الت�ساوي يف الزمن بني ال�ساعة )9،30( والتا�سعة والن�سف ؟  

190- هل تعرف االأوقات االتية :  

       - موعد تناول طعام الغـــذاء ؟

       -  موعد الذهاب للمدر�ســــة ؟

       -  موعد تناول طعام الع�سـاء ؟ 

       -  موعد ن�سرة االأخبـــــــــار ؟

       -  موعد ح�سور املعــــــــلم ؟

191- يعرف الفروق االأتية :

        -  يعرف الفرق بني ال�سباح ، وبعد الظهر ؟

       -  يعرف الفرق بني اليوم ، واالأ�سبوع  ؟



73 تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــةالولــد الذكــي

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

       - يعرف الفرق بني �ساعة      ، ودقيقــــــة  ؟

       - يعرف الفرق بني ال�سنة   ، ال�ســــــــــــهر ؟ 

       - يعرف الفرق بني ال�سباح ، واللـــــــــــيل  ؟ 

192- اأن�ســـــــــــطة منزلية :  

      - يطبق )يرتب( املالب�س املغ�ســـــــــــــــــــــولة .

       - يرتب وي�سع اأدوات الطعام على املائدة الطعام .

       - يرتب املالعق وال�سوك وال�سكاكني يف اأماكنها . 

       - ي�ساعد يف جتهيز طعــــــــــام الع�ســــــــــــــاء .

       - ينظم دفاتره وكتبـــــــه يف مكانها املخ�سـ�س .

       - يرتب اأحـــــــــــذيته يف اأماكنـــــــــــــــــــــها .

       - يرتب فرا�ســـــــــــــــه ) �ســــــــــــريــــــره  ( .

      - يرتب مالب�سه يف اخلزانة ) الـــــــــــدوالب  (.

      -  ينظـــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــــذائه .

193- كيف ي�سجع الطفل اخوته ال�سغار ، اأو زمالئه يف املدر�سة؟ ماذا يقول لهم 
من عبارات الت�سجيع ؟

194- كيف ي�ســــاعدة اأخــــــــــــوته ال�ســــــــــــــغار يف املنزل ؟
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195- كيف ي�ســــاعدة  �سخ�س كبري يف ال�ســــــــــــــــــــــــــارع ؟

196- ان .. يعرف اأ�سماء اأ�سخا�س اخرين غري اأفراد ا�ســــــــرته ؟

197- لديه معلومات وعناوين ووظائف اأ�سخا�س اأخرين غري اأفراد اأ�سرته ؟  

198- يعرف .. اأ�سماء نا�س اأخرين لي�سوا من عــــــــــــــــائلته ؟

199- يعرف ...كيف يهدد االأخرين ؟ اأو الكلمات التي تدل على التهديد ؟ 

200- يعرف ...كيف يتـــــــــم اإ�ســــــــــــــــــــــــــعال النريان ؟

201- ماذا تفعل اإذا حدثت لك م�سكلة يف املدر�سة ، ب�سبب زمـــــــــــــــــــــيلك ؟

202- يعرف.. الفرق بني الرحالت الق�سرية ، والرحالت الطويلة ؟

203- يعرف.. االأماكن التي ميكن ان نذهب اإليها لق�ساء رحـــــلة ممتعة ؟
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204- يعرف ..ماذا يعني كل من : 

       - الكذب .

       - ال�سرقة ) اأخذ ممتلكات االخرين (.

       - الغ�س.

       - ال�سب، والقذف .

       - التطاول عل الكبري .

       - العناد ، وعدم �سمعان كالم اأو تعليمات الكبري .

       - الالمباالة .

       - عدم كتابة الواجب .

       - الكتابة على اجلدران ) ال�سخبطة (.

205- ي�ستطيع نفــــخ بالونة ، اأو �سفارة  بدون م�ساعدة ؟  

يجل�س  ومتى  يعانقهم،  ومتى   ، االخرين  على  ي�سلم  ...متى  مهارة  يعرف   -206
بجانبهم يف ود وحـــــــب ؟ 

 

207-  ماذا تفعل عندما) جترح (  يـدك يف املــــــــــــــــدر�سة ؟
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 208-  تدريبات لغوية ) تكملة اجلمل الناق�سة ( :

       - الكلب �سريع وال�سلحفاة .........................................

       - ت�سرق ال�سم�س يف النهار والقمر اأثناء ......................

       - اأثناء النهار يوجد ال�سوء ، واأثناء الليل يوجد .............

       - الكرة احلديدية ثقيلة ، والري�سة ...............................

       - الزرافة ............................................................

       - ال�سيارة اجلديدة .................................................

209- االأنتباه: 

؟  نقرت  نقرة  كم  اأ�ساأل  ثم   ، اأ�سفل  من   ) الطاولة   ( املن�سدة  على  اأنقر   -   
االجابة تكون بعد االنتهاء من النقر .      

     - عدد النقرات  يكون ) 2-  4 – 7 – 5 – 6  ( يراعى التكرار والتتابع .                  

210- التذكر :

       - اأي من احليوانات ذكر اوالً  ، وايهما ذكر اأخريًا ؟  

       )  ح�سان – قطة – كلب – دجاجة ( .

       - ذكر الكلمة الثانية والكلمة الثالثة ؟

      ) ال�سيارة – املركب – الطائرة – القطار ( . 

210- كون من الكلمات االآتية ق�سة ، اأو جمل مفيدة ؟ 

       - طفل  -    يلعب  -  احلديقة  .
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       - �سيارة -  اأ�سرع  - قطــــــار .    

       - مدينة  - كثري    - النــــا�س   .

212- الفهم : 

     -  ملاذا ي�ستخدم  النا�س ال�سمـــــــا�سي  ) املظلة ( ؟

      - ماذا تعمل اإذا كنت جائع ؟

      - ماذا تعمل  النــــــــــا�س بالفرن ؟

      - ماذا تعمل النا�س ملا يكونوا عط�سانــــني ؟

       - ملاذا علينا االنتباة عند عبور ال�سارع ؟

       - ملاذا الواحد ال يجري ملا يكون معاه �سكني يف يده ؟

       - ملاذا يقف رجل املرور يف ال�سارع ؟ 

       - ملاذا يجب على النا�س مت�سيط  �سعرهم بامل�سط اأو الفر�ساة ؟

       - ملاذا النا�س بت�سرتي الطعام ؟

       - ملاذا الطبيب واملمر�س بيعطوا النا�س حقنة ؟

       - ملاذا يجب علينا االبتعاد عن الفرن عند ت�سغيله ؟ 

       - ملاذا يجب ابتعاد االدوية عن متناول يد االطفال ؟  

       - ملاذا نحن يف حاجة اإلى مزارعني ؟

       - ملاذا  يف املدينة اأ�سخا�س بتجمع القمامة ) الزبالة ( كل يوم ؟ 

       - ملاذا بع�س النا�س ترتدي مالب�س المعة ملـــا مي�سوا يف ال�سارع يف الظالم ؟ 
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       - ملاذا النا�س بتف�سل �سراء �سيارة اأف�سل من �سراء دراجــة) �سيكل ( ؟ 

       - ملاذا بع�س املدار�س تقوم بتدريب  الطالب على اإطفاء احلريق ؟

       - ملاذا االأطباء يجب ح�سولهم على ترخي�س قبل العمـــل ؟

       - ملاذا يعاد ت�سنيع الورق امل�ستخدم مرة اأخرى ؟ 

213- ملاذا... ال�سخ�س الذي ال ي�ستطيع القراءة اأو التهجي يجد �سعوبة يف  العثور 
على كلمة يف القامو�س ) املعجم (؟

214- ما ميزة... اأن يكون يف البلد اأكرث من �سحيفة ) جريدة (؟

215-فك الفلو�س ) الريال ( :

        يوجد طرق كثري ميكن اأن نفك بيها الريال .

        ممكن اأن تقول يل عدد )4 ( طرق .... لفك الريال اأو اجلنيه ؟ 

 .................................................................. -       

  216- يوجد نوعني من مربى الفراولة معرو�ستان للبيع باإحدى حمـــالت البقالة، 
تباع العلبة من النوع االأول مببلغ )8(ريـــاالت، والنوع الثاين ) 7( رياالت . 

 --   اأي النوعني اأرخ�س يف ال�سعر ؟ 

...............................................................................-
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217- فيه طفلني بيلعبوا بالكرة ، وبعدين ح�سر طفل كمان يلعب معاهم . يبقى 
كم عدد االطفال اللي بيلعبوا الكرة االن ؟ 

....................................................................... -              

-  اأ�سمك بالكامل : ................................  اجلن�س :............ 

-  اجلن�سية :................................... الديانة :...................

-  تاريخ امليالد:        /         /            م .

- عنوان منزلك :........................................................... 

 -  هاتف املنزل )                    (   جوال بابا )                   (.

- جوال ماما )                       (   جوالك اخلا�س)               (.

- اأ�سم مدر�ستك :............................. ال�سف الدرا�سي .................

- من ي�ساعدك يف املنزل عند الدرا�سة :........................................

- ما هي مادتك املف�سلة )املحببة( ؟............................................ 

 - اأ�سم االأب :....................................................................

- اأ�سم االأم :.....................................................................

218

 نموذج المعلومات
 الشخصية للطفل
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 - ما عمل االأب :..............................................................

-  ما عمل االأم :..............................................................

- عدد اأفراد اأ�سرتك )       (  ذكور )        (  اإناث )            (. 

- اأذكر اأ�سماء اخوتك واخواتك :...........................................

................................................................................. 

  - ما اأ�سم عمك :...................... ما اأ�سم عمتك: .................... 

-  ما اأ�سم خالك :...................... ما اأ�سم خالتك: .................... 

- ما اأ�سم جدك :....................... ما اأ�سم جدتك :.....................

-  ما هو ناديك املف�سل :...................................................

-  ما هو لونك املف�سل :....................................................

-  ما هوعملك  املف�سل عند الكرب :...................................... 

-  اأين تق�سي وقت فراغك عادة: .......................................... 

-  ما هي هواياتك املف�سلة ؟ 

................................................................................ -

................................................................................ -

-  ما اأ�سم اأكرب اخوانك �سنًا ؟..............................................

- ما لون �سيارة اأبوك.....................................................

- بلدك يقع يف اأي قارة ...................................................
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 219- اأ�سياء اأقوم بها عندما اأكون �سعيدًا ؟  مثال :-

- االبت�سام .

-  ال�سحك .

..................................... -       

..................................... -       

..................................... -       

220- اأقول عندما اأكون �سعـــــــــــــــيدًا ؟ مثال :-

       - هذا مــــــــــــــــمتع .

       - اأنا اأق�سي وقت جـيد .

............................. -       
.............................. -       
.............................. -       

221-  اأقول عندما اأكون حزينــــــــــــًا ؟ مثال :-

       -  اأريد �سديقــاً .

       -  اأنا حمــــــبط . 

       - اأ�سعر باحلـزن .

 ................................ -       
............................... -       
............................... -       



الولــد الذكــي تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــة82

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

222- اأ�سياء اأقوم بها عندما اأكون حزينــــاً ؟

       -  اأعتذر .

       -  اأبكي .

............................... -       

.............................. -       

............................... -       

223- اأقول عندما اأكون مرعوبـــــــــاً  ؟

       - اأريد اأن اأهـــــــــرب .

       - اأنــــا متوتر جــــــداً  .

       - من ف�سلك امكث معي . 

....................................... -       

...................................... -       

....................................... -       

224- اأقول عندما اأكون مري�ســــــــاً  ؟

       - اأنا يف حاجة اإلى طبيب .

       - اأ�ســــــعر بالتعب وامليل اإلى النوم .

       - اأنــــا ل�ســـــــــت بخري .

.................................. -       
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................................. -       

................................ -       

................................. -       

225- اأقول عندما اأكون متعبـــــــــــــاً  ؟ 

       - اأنا مرهقــــــــــاً . 

       - اأنا متعــــــــــــباً  . 

       - اأحتاج اإلى دواء . 

......................................... -       

......................................... -       

......................................... -       

 226-  هــــــــل ت�ستطيع اأن حتدد االأ�سياء التي ت�سري عــلى االأر�س ؟

 ........................................................................ -

227- حدد الو�سائل التي تطري يف ال�سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ؟  

.............................................................................. -   

228- اأكمل...

- احلمامة تطري الى ........................... ) اأ�سفل – اأعلى (.

-  املطر ي�سقط اإلى .........................  ) اأ�سفل – اأعلى   (.

- االأوراق ت�سقط من ال�سجرة اإلى .......................... ) اأ�سفل – اأعلى(.



الولــد الذكــي تدريبات وبرامـج لتنمية القــدرات العقليــــة84

د. طارق عبد الرحمن العي�سوي

- البالون يحركها .........................    ) الرتاب – الهواء( .

- املاء يحركـــــه  .......................   ) املركب – ال�سيارة (.

229- �سع عالمة )/( اأو عالمة )× (:

-  اأ�سع احلقيبة على راأ�سي  )        (.

-  اأٍ�سع احلقيبة جانبــــــــي  )        (.       

-  اأدفع الكر�سي اأمامـــــي   )         (. 

-  اأ�سرب ماء غري نظـــيف  )         (.

-   دخان ال�سيارة نظيـــــف  )         (.

 -  االإن�سان يتنف�س املــــاء  )         (.

- البالونة ثقيلــــــة الوزن )          (.

230- �سحح العبارة : 

- اليوم مدته )25( �ساعة ؟ .....................................................

- الفيل يطري يف ال�سمـــاء ؟....................................................... 

- الديك يبي�س كل يوم بي�سة ؟.................................................. 

-  الولد يلب�س الف�ستان اجلديد ؟.................................................

-  املعلمة تعطي الولد حقنة يف امل�ست�سفى ؟.......................................

-  البقرة تعطينا الع�سل اللذيــذ ؟.................................................

-  ال�سفينة ت�سري يف ال�سارع ؟.....................................................
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-  ماما تطبخ االأكل يف املجل�س ؟.................................................

-  األب�س النظارة يف فمــــــــي  ؟...................................................

-  األب�س ال�ساعة يف قدمـــــــي ؟ ...................................................

231- ما الفرق... بني االر�س وال�سماء ؟........................................ 

232- يعرف... الفرق بني االأم واالأب ؟.......................................... 

233- التقليد احلركي :

-  القيام بعمل معني ، ويقوم الطفل بالتقليده ، ويراعى التاأكد من انتباه الطفل 
اأثناء التدريب . مثال ...

- ي�سرب على الطاولة باليد – اأو ال�سرب بالقدمني على االأر�س .

- يرفع كلتا اليدين اإلى اأعلى .

- قب�س اليدين ثم فتحهما .

-امل�سح على الراأ�س -  امل�سح على البطن .

- م�سك االأذن باليد اليمنى .

- م�سك االأنف باليد الي�سرى.

- و�سع اليدين على القدمني .

234- تنفيذ التعليمات ) الفعل االأمر (:

-  االأدوات امل�ستخدمة ) عرو�سة ذات اأطراف متحركة +  �سندوق (.

-  الطريقة : ياأخذ الطفل العرو�سة ويقوم بعمل االأوامر االآتية :  
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- اأجعل العرو�سة مت�سي .

- اأجعل العرو�سة جتل�س داخل ال�سندوق .

- اأجعل العرو�سة ت�سقط .

- اأجعل العرو�سة ترفع يدها اليمنى .

- و�سع العرو�سة داخل ال�ســــندوق .

- العرو�سة حتمل ال�سندوق .

235- تقليد االأ�سوات :

       - الطريقة القيام باإ�سدار �سوت معني ، ويقوم الطفل بتقليد نف�س ال�سـوت .

مثـــــــــــــــــــــــــــــال :

       - �سوت )م – م – م - م (.  

       - �سوت ) ياي –  ياي  ( .

       - �سوت ) ال - ال – ال   (.

236- القدرات اللفظية :

   - التدريب الفظي على ت�سمية عدد ) 5( اأ�سياء من االأتي :

 مالبس 
نساء

خضروات فاكهة حيوانات ألوان  أشكال
هندسية
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 وسائل
للمعرفة

 أدوات
 مصنوعة

من الخشب

 أدوات تعمل
بالكهرباء أسماء رجال أسماء بنات  مالبس

رجال

منتجات ألبان  مشروبات
ساخنة أشياء تطير  وسائل

مواصالت أدوات الكتابة
 أدوات

 مصنوعة
من الورق

237- التدريب .. ت�سمية عدد )5( اأ�سياء خمتلفة من حمتويات الغرفة التي يجل�س 
بها ؟  

238- التدريب .. على التعرف على االأعداد  بالتمثيل اليدوي ؟  يقــــــــــوم ال�سخ�س  
بفتح  ثالثة  الرقم  اإلى  االإ�سارة    ) )مثال  اليد  اأ�سابع  على  االأعداد  بتمثيل 
ثالثة اأ�سابع ويقوم الطفل بالتقلــيد ، يـــــــــتم التدريب من الرقم واحد اإلى 

الرقم ع�سرة .

239- التدريب على عد  حروف الكلمة ) �سمعياً  ( مثال : 

عدد حروف كلمة ) بابا ( يقول الطفل ) 4( ويراعى منحه فرتة منا�سبة 
للتفكري، ويراعى التدريب على كلمات اخرى ، مثال :
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التدريب :  باب – بطة – بلح – ب�سة – يد – مخ  - قدم – اأ�سد – كلب 
. – خا�س  – ثوب  – �سوكة  – زيت  – كرة  – كوب 

اعطاء                خالل  من  للطفل  اللغوية  املفردات  تطوير  على  التدريب  يعتمد   –  240
حرف اأو �سوت ويكون منه الطفل ) 3 ( كلمات خمتلفة تبداأ بنف�س احلرف 

مثال :  كلمة تبداأ بحرف )�س(  ) �سمكة – �سكني – �سوق (.

ومن احلروف التي يتدرب عليها الطفل:

)ب - اأ - ع - د - ج - ط - ف(.

241- يقول الطفل �سد اأو عك�س الكلمات االآتية :
الضد / العكس الكلمة م

طويل 1
غالي 2
نظيف 3
ممتع 4
صح 5
ممتاز 6
بارد 7
جميل 8
جديد 9
صغير 10
سعيد 11

هادىء 12
منظم 13
ذكي 14
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  242- يقوم الطفل بالتدريب على جمع الكلمات االتية : 

الجمع الكلمة م
ولد 1
بنت 2
رجل 3
عم 4
جد 5

شاب 6
فتى 7

سيارة 8
بيت 9
كرة 10

مقص 11
دبابة 12
قطة 13
دفتر 14

 242- تدريب.. الطفل على تكوين ا�سئلة تبداأ بادوات اال�ستفهام االتية :

السؤال من اعداد الطفل أدوات االستفهام م
مـــــــــــــــــــــــــــــــا 1
أيــــــــــــــــــــــــــــن 2
كــــــــــــــــــــــــــــــم 3
مـــــــــــــــــــــــــــاذا 4
مـــــــــــــــــــــــــــتى 5
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لمــــــــــــــــــــــــــاذا 6
كيـــــــــــــــــــــــــــف 7
مـــــــــــــــــــــــــــــن 8
هــــــــــــــــــــــــــــــل 9
بــــــــــــــــــــــــــــــم 10
أذكـــــــــــــــــــــــــــر 11
ما دليـــــــــــــــــــــل 12
وضــــــــــــــــــــــــح 13
ما المقصـــــــــــــــود 14

244- اجابة .. بع�س اال�سئلة التى تعتمد على االأرقام .

         - كم اأنف لديك ؟

         - كم اأذن لديك ؟

         - كم راأ�س لديك ؟

         - كم يد لديك ؟

         - كم اأ�سبع يف اليد الواحدة ؟

         - كم اأ�سبع يف كلتا اليدين ؟

         - كم اأ�سبع يف رجلك الواحدة ؟

         - كم ذراع لديك ؟

         - كم رئة لديك ؟
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         - كم كلية لديك ؟

         - كم قلب لديك ؟

         - كم قدم لديك ؟

245- التعرف على ال�سلوك ال�سحيح وال�سلوك اخلاطىء ، مع ذكر ما هو ال�سلوك 
اخلطاأ ؟

        - حممد يرمي االأوراق على االر�س يف ال�سف باملدر�سة .

        - حممد يخرج يدة من �سباك ال�سيارة اثناء �سريها .

        - حممد وقف بقدميه على االأزهار يف احلديقة .

        - حممد �سخبط على احلائط يف غرفته .

        - حممد ت�سلق فوق �سور منزله . 

        - حممد يلعب الكرة يف ال�سارع .      

        - حممد ال مي�سك يد والده عند عبور ال�سارع . 

        - حممد يعلب يف املاء باحلمام .

        - حممد يتحدث كثرياً  بدون هدف .

        - حممد يلعب بالكربيت يف املطبخ .

        - حممد اكل احللويات قبل الغذاء . 

        - حممد اليغ�سل اأ�سنانه بعد االأكل .
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        - حممد �سكب الع�سري على ال�سجادة . 

        - حممد ي�ساهد التلفزيون وهوقريب منه جداً  .

        - حممد يو�سخ مالب�سه يف املدر�سة باجللو�س على االر�س . 

        - حممد مزق دفرت الر�سم .

        - حممد يرمي االألوان على االر�س .

        - حممد �سد �سعر اخته وهي نائمة .

        - حممد يجل�س وي�سع رجلة على راأ�س اخته .

        - حممد ي�سرب الع�سري ويرمي العلبة حتت ال�سرير.

        - حممد ب�سق ) تف( على اخته .

246- التدريب .. ت�سمية عدد )3( �سفات .

 – – اجلبل - الربج  – الدينا�سور  الفيل  : �سف �سيء �سخم .االجابة )  مثال 
العمارة – الون�س(.

االجابة 3 االجابة 2 االجابة 1 الكلمة م
1 شيء لونه ازرق

شيء طعمه مالح 2

3 شيء ساخن

 شيء نشتريه من
 الصيدلية

4
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شيء مثلج 5

شيء شفاف 6

شيء ناعم 7

شيء مستدير 8

شيء به ماء 9

شيء متوحش 10

شيء قذر 11

12 شيء أحمر اللون

شيء طعمه حلو 13

شيء غالي الثمن 14

15 شيء نضعه في جيوبنا

247- اذكر.. عالقة الكل باجلزء . مثال : ) اإ�سبع اإلى يد ( 

       - ال�سعر ........................

       - رمل ..........................

       - ماء ..........................

       - ورقة .........................

       - باب ..........................

       - حائط .........................
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       - ذيل ...........................

       - �سا�سة .........................

       - جيب ..........................

التى  واالغذية   ، مطبوخة  ناكلها  التى  االغذية  على  التعرف   .. التدريب   -248
ناكلها طازجة .

اغذية ناكلها طازجة اغذية ناكلها مطبوخة م
االرز املوز 1

التفاح املعكرونة 2
اخليار اللحم 3

4
5
6
7
8

249- التدريب .. ماذا ناأكل يف كل وجبة ) الفطور – الغذاء – الع�ساء (

وجبة العشاء وجبة الغذاء وجبة الفطور م
1
2
3
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4
5
6

250- الفرق بني.. الغذاء الذي ياأكله االن�سان ، والغذاء الذي ياأكله احليوان ؟

غذاء الحيوان غذاء اإلنسان م
1
2
3
4

251- التدريب .. من ال�سخ�س االأكرث وزناً  ) االثقل ( ؟

       - الطالب اأم املـــــــعلم . 

      -  الطفل الر�سيع اأم االم . 

      - االب اأم الولد ال�سـغري .

      - االب اأم اجلـــــــــــــــد .

      -  طالب ال�سف ال�ساد�س اأم طالب ال�سف الثاين .

اأ�سياء تنمو واأ�سياء ال تنمو ؟ �سع عالمة )×( امام اال�سياء   252- التدريب .. 
التي تنمو ؟   

       - ال�سيارة )      (
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       - اخلروف )     (

       - ال�سمكة )       (

       - احلليب )       (

       - الهاتف )       (

       - ال�سيكل - الدراجة )       ( 

       - القطة   )       (

       - البطة   )       (

       - الطاولة )       (

       - الوردة )       (

253- التدريب .. التعرف على ) اليمني –  و الي�سار ( ؟

       - اين رجلك الي�سرى ؟

       - اين يدك اليمنى ؟

       - اين اذنك اليمنى ؟ 

       - اين عينك الي�سرى ؟ 

       - ماذا يوجد على ي�سارك من ا�سياء ؟

       - ماذا يوجد خلفك ) ورائك ( من ا�سياء ؟

       - ماذا يوجد على ميينك من ا�سياء ؟
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مت�سي  التي  واحليوانات  تطري،  التى  احليوانات  على  التعرف   .. التدريب   -254
على االأر�س ؟ 

حيوانات تمشي على االرض حيوانات تطير في السماء م
1
2
3
4
5

255- التدريب .. عدد اأرجل احليوانات ؟

        - كم عدد اأرجل احل�سان ؟

       - كم عدد اأرجل احلمامة  ؟

       - كم عدد اأرجل الدجاجة ؟

       - كم عدد اأرجل الفيل ؟

       - كم عدد اأرجل االأ�سد؟

اأو الال�سق  التدريب. ر�سم دائر كبرية على االر�س با�ستخدام الطبا�سري   -256
امللون ويقوم الطفل بامل�سي عليها، ثم اجلري ، ثم الــــقفز الدائري .

وحتقيق  االتقان  حتى  التدريب  وي�ستمر   . اأعلى  اإلى  يديه  وهويرفع  وامل�سي 
التوازن اجليد .
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257- الت�سنيف : 

ا( الت�سنيف ح�سب االألوان : التدريب عبارة عن �سندوق به مكعبات ودوائر 
ومثلثات خمتلفة االألوان ويقوم الطفل بت�سنيف اال�سكال ح�سب االألوان 
 – – االأ�سفر  املت�سابهة . ويراعى البداية بااللوان اال�سا�سية )االأحمر 

االأخ�سر – االأزرق (. 

الطفل  ويقوم  ال�سابق  ال�سندوق  نف�س     : االأ�سكال  ح�سب  الت�سنيف  ب( 
بالت�سنيف ح�سب االأ�سكال الهند�سية ) الدوائر – املربعات – املثلثات 
اتقان  بعد  االأ�سكال  من  املزيد  على  التدريب  ( وميكن  – امل�ستطيالت 
– البي�ساوي  – املخروط  – املعني  املكعبات   ( مثل  ال�سابقة  االأ�سكال 

 .) املكعب  – �سبة  املنحرف  – �سبة  – اال�سطواين 

ج( الت�سنيف ح�سب احلجم : يتعرف الطفل على الدائرة الكبرية والدائرة 
ال�سغرية، وكذلك املربع ال�سغري واملربع الكبري وهكذا .

    د( الت�سنيف ح�سب احليوانات ) مفرت�س – األيف (.

   هـ( الت�سنيف ح�سب الفاكهة ) لها بذور – وال يوجد لها بذور ( . 

    و( الت�سنيف ح�سب اخل�سروات ) لها اأوراق – ال يوجد لها اأوراق (.

    ز( الت�سنيف ح�سب امللم�س ) ناعم – خ�سن – بارز (.
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(1)(2)(3)(4)(5)

(6) (7) (8) (9)

 258- عمل ت�سميمات خمتلفة با�ستخدام املكعبات : ويراعى عدم وجود ر�سوم 
على املكعبات لعدم ت�ستت الطفل اثناء التدريب )التدريب من االأ�سهل اإلى 

االأ�سعب( .
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258- ا�ستخدام اأعواد امل�سا�سة اأو الكربيت :   لعمل ا�سكال هند�سية خمتلفة .

 

(1)(2)

(4)(5)

(7)(8)(9)

(3)

(6)

(10)
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259- التدريب .. على ر�سم االأ�سكال االآتية من الذاكرة بعد م�ساهدتها ) 20( 
ثانية تقريباً  لكل �سكل.

       )وقد مت ترتيب االأ�سكال من االأ�سهل اإلى االأ�سعب (.
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260-  التدريب .. ترتيب ال�سور االآتية لتكون ق�سة اأو موقف له معنى ؟

ملحوظة:
ميكن اإ�ستخدام �سور ومواقف خمتلفة يتم احل�سول عليها من املجالت اأو اجلرائد اأو 

الق�س�س.
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