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في منطقة الجهراء وكان تأسيسها عالمة  1998تم تأسيس مدرسة الكويت ثنائية اللغة في شهر سبتمبر 
بارزة في المجال التربوي في المنطقة حيث أنها مدرسة غير ربحية ومنهجها التعليمي ثنائي اللغة وأسسست 

 لخدمة أهالي منطقة الجهراء ودولة الكويت .
 

حادي وتتضمن رؤية المدرسة المستقبلية : التركيز على أن تكون المدرسة مؤسسة مميزة للقرن ال
والعشرون . وبما أنها مؤسسة غير ربحية فأنها ستحاول أن تستغل جميع المصادر لتكون مدرسة متطورة 

 ومتقدمة وتعمل على رفع مستوى هيئتها التعليمية.وبرامجها التعليمية.وخدماتها .
تم قبول  2015تم اعتماد المدرسة كمدرسة بكالوريا دولية للمرحلة االبتدائية . في أبريل  2013في يونيو 

اعتمدت منظمة الواليات   2016المدرسة كمدرسة مرشحة لبرنامج السنوات المتوسطة  و في مارس 
 الوسطى  للمدارس والجامعات بالواليات المتحدة االمريكية مدرستنا من التمهيدي وحتى الصف الثاني عشر.

 

 فلسفة المدرسة
 

 محافظة الجهراء، والمدرسة هي مجتمع تعليمي منلخدمة  1998عام تأسست مدرسة الكويت ثنائية اللغة 
 ، الروضة إلى الثانوي مرحلة ما قبل

وتقدم تعليم نوعي باللغتين العربية واإلنجليزية للطالب بهدف غرس السعي للتعلم مدى الحياة، وغرس األخالق 
 الطالب قادة المستقبل.والقيم والمبادئ والمواقف اإليجابية وااللتزام نحو قضايا المجتمع والعالم ليصبح 

 
 فلسفة البكالوريا الدولية

 
ن يكون االفراد قادرين على  خلق عالم أفضل وأكثر سلما من خالل أكالوريا الدولية لتطوير التعلم وتهدف الب

التفاهم واالحترام بين الثقافات. تحقيقا لهذه الغاية، تعمل المنظمة مع المدارس والحكومات والمنظمات 
لتطوير البرامج الصعبة المتمثلة في التعليم الدولي والتقييم الدقيق. هذه البرامج تشجع الطالب في الدولية 

اختالفات  اآلخرين يمكن  أنه مع جميع أنحاء العالم ليصبحوا متعلمين نشطين، ومتعلمين مدى الحياة  يفهمون
 على حق. واأيضا أن يكون
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 مبادئ المدرسة

 
الكويت ثنائية اللغة بمبدأ المساواة بين الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس أو تؤمن مدرسة 

 العرق أو الدين أو الموقف. تؤمن المدرسة بأن كل طفل مهم.

 إن أعضاء مجتمع مدرسة الكويت ثنائية اللغة يعملون وفق المبادئ التي يؤمنون بها كما يلي:

 إن األطفال هم أهم وأغلى ما في المجتمع . 

 .إن لكل فرد الحق ببيئة آمنة وايجابية تدعم عملية التعلم 

  ان التربية والتعليم هما مسؤولية مشتركة بين الطالب والعائلة والمدرسة والسلطة
 الحاكمة والمجتمع والدولة.

 .ان التفاعل مع أفراد ذي صفات وخلفيات متنوعة يعلم تقبل اآلخرين وتقدير الجميع 

  تعمل على غرس القيم األخالقية بهدف تنمية اإلنسان ككل: روحيا إن التربية الفعالة
 وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وبدنيا.

  إن تعلم كيف نتعلم يؤدي إلى النجاح الدراسي طوال فترة دراسة الطالب وحياتهم
 العملية.

 . ان المغامرة واالستعداد والرغبة للتغيير ضروريان لتحقيق النمو المستمر 

 جب أن يكون جاذبا ومرتكزا على البحث والتمايز.إن التعليم ي 

 .إن التقويم يجب أن يكون فاعال وداعما للتعلم 

 .إن القدرة على التعلم مدى الحياة ضرورية في مجتمع متغيير 

 .إن االلتزام نحو القضايا المحلية والعالمية شأن هام لتحقيق نمو وتطوير المجتمع 

 ب يغرس صفات القيادة لديهم.إن تنمية االعتزاز بالنفس لدى الطال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 مالمح متعلم البكالوريا الدولية
 
 

تنمية فضوله الطبيعي فيكتسب المهارات الالزمة للتساؤل والبحث ويعتمد على نفسه : الباحث

 .ويستمتع بعملية التعلم بشغف ويستمر شغفه بالتعلم طوال حياته في التعلم
 

يستكشف المفاهيم واألفكار والقضايا التي تتمتع بأهمية محلية وعالمية ويكتسب معرفة  :المطلع

 والتخصصات متعمقة ويطور فهمه عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من فروع المعرفة
 

يبادر إلى تطبيق مهارات التفكير بشكل ناقد ومبدع للتعرف على المشكالت المعقدة  :مفكرال

 .ت منطقية وأخالقيةومقاربتها واتخاذ قرارا
 

يفهم األفكار والمعلومات ويعبر عنها بثقة وإبداع بأكثر من لغة ومن خالل  :المتواصل

مجموعة متنوعة من أساليب التواصل ويعمل بالتعاون مع اآلخرين بشكل فاعل وعن طيب 
 .خاطر

 

كرامة الفرد يتصرف باستقامة وأمانة وحس شديد باإلنصاف والعدالة واإلحترام تجاه  :ذو مبدأ

 .والجماعة والمجتمع ويتحمل مسؤولية تصرفاته والنتائج المترتبة عليها
 

يفهم ثقافته الخاصة وتاريخه الشخصي ويحترمها ويتقبل وجهات نظر األفراد  :المنفتح

ولقد اعتادوا البحث عن وجهات نظر مختلفة وتقييمها  والمجتمعات األخرى وقيمهم وتقاليدهم
 .لتعلم من التجارب العمليةوهو على استعداد ل

 

يبدي عطفا وحنوا واحتراما تجاه حاجات اآلخرين ومشاعرهم ولديه التزام شخصي  :المهتم

 .بـخدمة اآلخرين وإحداث تغيير إيـجابي في حياتهم وفي البيئة من حولهم
 

يتعامل مع المواقف غير المألوفة والغامضة بشجاعة وتدبر ويتمتع بشخصية  :المجازف

معتقداته  تمكنه من استكشاف أدوار وأفكار واستراتيجيات جديدة كما أنه يدافع عن مستقلة
 .بشجاعة وطالقة

 

يدرك أهمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي في تحقيق الخير والسعادة  : المتوازن

 .والرفاهية الشخصية له ولآلخرين
 

المكتسبة وهو قادر على تـحديد  يـمعن التفكير والتأمل في ما تعلمه وفي خبراته : المتأمل

 .مكامن قوته وحدود قدراته وتقييمها في سبيل دعم تعلمه ونموه الشخصي
  



7 

 

 
 

 

 

 مواقف برنامج ّ السنوات ااإلبتدائية
 

 .تقديرهم لروعة وجمال العالم ُوسكانه  التقدير:
 

 

 .التزامهم ّ بتعلمهم، والحفاظ على ااالنضباط الذاتي والمسؤولية والتحلي بهما االلتزام :
 

 

الشعور بالثقة في قدرتهم ّ كمتعلمين، والتحلي بالشجاعة من أجل المجازفة،   الثقة بالنفس :

 .الئمةوتطبيق ما ّ تعلموه واتخاذ قرارات وخيارات م
 

 

 دة أوالتبعية وفق ما تمليه األحوال.التعاون والتضافر.وتبني دور القيا التعاون :
 

 

 اإلبداع وسعة الخيال في تفكيرهم ومعالجتهم للمشاكل والمعضالت . : اإلبداع 
 

 

 .فضولهم حول طبيعة ّ التعلم، وحول العالم وسكانه وثقافاته الفضول :
 

 

تخيل أنفسهم مكان شخص آخر كي يفهموا منطقه ومشاعره، ليكونوا منفتحين على  التعاطف:

 .تخيل وجهات نظر اآلخرين ومتأملين لها
 

 

 .االستمتاع ّ بالتعلم ورغبتهم في بذل مجهودهم في هذه العملية الحماس :
 

 

حجج التفكير والتصرف باستقاللية . وإصدار أحكامهم ّ الخاصة بناء على  االستقاللية :

 .منطقي التفكير والتصر والقدرة على الدفاع عن أحكامهم
 

 

 التحلي بااالستقامة وإظهار ّحس واع باإلنصاف. النزاهة :
 

 

 .احترام أنفسهم، واآلخرين والعالم من حولهم االحترام :
 

 

أن يكونوا مراعين لإلختالفات والتنوع الموجود في العالم وأن يستجيبوا الحتياجات  التسامح :

 .اآلخرين
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  مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة

 
يضمن برنامج التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائى اللغة النمو الجسدي و االجتماعي و العاطفي 

يعزز حب التعلم و االعتماد على النفس في المرحلة العمرية و اللغوي و اإلبداعي لكل طفل ، 
 .  سنوات ٣،٥- ٢،٥

 
نحن نؤمن بأن األطفال يتعلمون عن طريق التجربة و االستكشاف من خالل اللعب، اللعب 

الهادف هو طريقة األطفال للعمل و التعلم و لذلك نحن نهدف لتزويد بيئة يخضع بها لتجارب 
 . متنوعة ثنائية اللغة

 
 . صفوف التمهيدي هي مراكز مليئة باألدوات التي تنمي اإلدراك العقلي للطفل

، كل  تمهيديحق و تهيئة األطفال لمرحلة التجربة مرحلة التمهيدي هي اللبنة األولى للتعليم الال
 . عب هو عمل الطفللما يتعلم الطفل اليوم هو مفهوم أساسي في حياتهم الالحقة ، فال

 . في مدرسة الكويت ثنائية اللغة هي الخطوة التي تلي البيتمرحلة التمهيدي 
  . المدرسة رحلة مسلية و ممتعة لنسوف يجع اتو المهتم اتالمعلمات المتخصص

  



9 

 

 

 

 

 

 الكويت ثنائية اللغة مرحلة التمهيدي في مدرسةرسالة ترحيب من 

 
ور الكرام وأطفالهم بمرحلة بمدرسة الكويت ثنائية اللغة بأولياء األم تمهيدييرحب قسم ال

 التي تعتبر اللبنة األساسية في العملية التعليمية. تمهيديال
 تمهيديكشاف المعرفة. يتطلع قسم البإطالق العنان لألطفال للتخيل وإلست التمهيديتتسم مرحلة 

 لبناء عالقة متينة بين المنزل والمدرسة والعمل معا لضمان بداية ناجحة في التعليم..
ة، تحقق التطور والبناء والمتعة من خالل خبرات أطفالكم نعدكم بتوفير بيئة صحية آمنة وشامل

 تشجع على اإلبداع وذلك بالتعلم الموجه من خالل اللعب.
هي البداية المؤثرة لرحلة التتويج من أجل حصد ثمار المواهب التي تم غرسها  تمهيديلمرحلة ا

 طوال سنوات الدراسة لتحقيق األفضل للمجتمع المحلي والدولي.
رحلة التعلم لطفلك في مدرسة الكويت ثنائية اللغة نعدكم ببذل قصارى جهدنا لتشجيع من خالل 

 طفلك ليصبح:
 

  متواصل فعال 

 مفكر ومبدع ومتأمل 

 متعلم مستقل ذاتي التوجيه، ومسؤول 

 متعاون 

 عضو فعال في األسرة 

 مواطن مسؤول 

 
 

 نتطلع إلى عام دراسي رائع،،
 ثنائية اللغةأسرة مرحلة التمهيدي مدرسة الكويت 
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 الفلسفة ثنائية اللغة
 

للغة العربية الفصحى واللغة تفخر مدرسة الكويت ثنائية اللغة بتقديم برنامج ثنائي اللغة، ا
ندماج اللغتين بشكل متساو، من خالل اإل ليزية، حيث يتلقى الطالب الدراسة في كل منجناإل

جتماعية في إطار والرياضيات والعلوم والدراسات اإلباللغة، كما سيتعلم اآلطفال فنون اللغة 
 نهج متكامل لعملية التعلم. 

 
ى حد ما بنفس الطريقة التي تم بها اكتساب اللغة األولى في البيت. لليزية إجيتم تعلم اللغة االن

ة ليزية من خالل بناء المهارات اللغويجنالتعليمية تدعم اكتساب اللغة اإل اإلستراتيجيات والمواد
 كما اكتسبها األطفال بالفعل في لغتهم األم اللغة العربية.

 
ام ما تعلموه من مفردات اللغة ومع الوقت والتشجيع سيظهر األطفال ثقة أكبر في استخد

ليزية للتعبير عن أنفسم كما تعلموا من خالل التكرار والتقليد والتجربة والخطأ في لغتهم جناإل
 مات مفردة إلى جمل بسيطة.األم، واإلنتقال من التحدث بكل

 
رع ألنها لغتهم األم واللغة لى أنه من المتوقع التعلم باللغة العربية بمعدل أسإوتجدر اإلشارة هنا 

ليزية هي اللغة الثانية، فمن خالل لغتهم األم سوف ينتقل تعلمهم للغة الثانية ويبدؤون نجاإل
الفعال باللغة العربية يساعد في عملية ليزية، فالتدريس نجالتواصل بشكل أفضل في اللغة اإل

 التدريس باللغة الثانية.
 

متنوعة لتعزيز اكتساب اللغة للطفل من خالل أنشطة لغوية غنية و تمهيدييتم عرض برنامج ال
سواء ليزية بطريقة هادفة ودعم برنامج اللغة العربية. يتعلم الطفل التفكير باللغتين على حد نجاإل

ثنين من تسميات مميزة لمفهوم واحد، كل ذلك يساعد الطفل على إل بناء على مر الزمن من خال
 تطوير أساسيات اللغات التي هي اللبنات األساسية لالستماع والقراءة والتحدث والكتابة باللغتين.

 
في مدرسة الكويت ثنائية اللغة يوفر خبرات التعلم التي تلبي احتياجات  مرحلة التمهيديبرنامج 

ستقاللية لديه وتحقيق منهج التعليمية التي نسعى  لتعزيز اإل فل هومحورالعمليةكل طفل. الط
 البكالوريا الدولية.
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 برنامج مرحلة التمهيدي
 

برنامج مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة  يوفر خبرات التعلم التي تلبي احتياجات 
الطفل و تعزز االستقاللية لديه  وتحقق التعلم القائم وفقا كل طفل. الفصول الدراسية تركز على 

 لنهج برنامج البكالوريا الدولية للتعلم.
 

 
 وحدات البحث في البكالوريا الدولية

 من نحن 

 كيف يعمل العالم 

 نحن نتشارك الكوكب 

 كيف نعبر عن أنفسنا 

 

 

 -مجاالت برنامج البكالوريا الدولية لمرحلة التمهيدي كما يلي:
 

 مو الشخصي واالجتماعي والعاطفيالن 

 النمو الجسدي 

 التطور المعرفي 

 التطور اللغوي 

 النمو اإلبداعي 

 المعرفة وفهم العالم 

 
 التعلم عن طريق اللعب

 
تطور اللعب في النطاق المسموح به شي مهم وهو عنصر أساسي 

في برنامج مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة. كما 
وقت طويل أهمية الربط بين اللعب والتعلم عند  هو معروف منذ

األطفال الصغار بالذات في حل المشاكل، وتعلم أساسيات اللغة 
كالقراءة والكتابة،األرقام وتطور المهارات االجتماعية والعاطفية 

والجسدية. فالطريقة المثلى للطفل للتعلم والعمل هي اللعب االيجابي، األطفال يكتسبون خبرات 
من اللعب، واقتباس أدوار جديدة ويقومون بحل المشكالت كما يتعلمون كيف يشعرون كثيرة 

 بالبيئة من حولهم، وتدريب مهاراتهم االجتماعية.
اللعب يمكن األطفال من التعرف على أنفسهم، والتعامل مع اآلخرين، وتعلم مفاهيم أساسية 

 سيستخدمونها في حياتهم اليومية.
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 وحدات البحث للبكالوريا الدوليةالتعلم من خالل 
إلحساس والتساؤل لدى أطفال يبني التعلم القائم على طرح األسئلة الفضول الفطري وا -البحث 

، من خالل وحدات البحث ويتشارك األطفال في األنشطة التي تساعدهم على  ما قبل الروضة
العالم من حولهم، طرح األسئلة باستمرار، االستفسار وحل المشكالت، واستنتاجات عن 

والتساؤل هو جوهرالعملية التعليمية حيث يستند على طرح األسئلة ويثري عملية التعليم، ومن 
خالل وحدات البحث وجعل األطفال باحثين يقومون بأعمال ذات مغزى، ومعالجة المسائل 

 المتعلقة باهتماماتهم.
 

عملية البحث لدى األطفال في 
 مرحلة التمهيدي

 ماذا يعمل المعلم..... األطفال.....ماذا يعمل 

 االرتباط األول
 مالحظة، تساؤل، اللعب

  اثارة تساؤالت حول
األشياء واألحداث من 

 حولهم

 االستماع والمتابعة 

 اإلستكشاف
 اإلستكشاف والمراقبة والتساؤل

  يستكشفون األشياء
واألحداث حولهم 
 ويتابعون النتائج

  يتابعون باستخدام الحواس
 األسئلةوطرح 

  توجيه األطفال مع طرح
 أسئلة مفتوحة.

  تشجيع األطفال على
االهتمام والتحدث فيما 

 بينهم وبين المعلم

 التحقيق
التخطيط باستخدام المالحظات 

 واالنعكاس

  جمع ومقارنة وفرز
وتصنيف وتنظيم 
وتفسير، ووصف 

خصائص وأنماط يمكن 
مالحظتها واستخالص 
النتائج وذلك باستخدام 

متنوعة من مجموعة 
 أدوات ومواد بسيطة

  توفير مجموعة متنوعة
وغنية من المواد 

والمصادر، استراتيجية 
التساؤل ومراقبة 

األطفال، توضيح وتوسيع 
التفكير أو اكتشاف 

 األطفال
  نموذج كيفية تخطيط

 والتأمل والمراقبة

 التواصل
 مشاركة النتائج ومناقشة األفكار 

  العمل بشكل فردي ومع
بادل ومناقشة اآلخرين وت

 األفكار
 واالستماع إلى أفكار جديدة

  االستماع الى األطفال
لمساعدتهم على إجراء 

مقارنة بين المعرفة 
السابقة واالكتشافات 

 الجديدة
  شرح كيفية تبادل اآلراء

 ومناقشة األفكار الجديدة
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  نظرة عامة على أقسام المنهج 
 مرحلة التمهيدي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 مرحلة التمهيدي
 المنهج الدراسي

 مجاالت التعلم

النمو الشخصي 
واإلجتماعي 

 والعاطفي
 

 
 النمو الجسدي

 

المعرفة وفهم 
 العالم

 

 

 النمو اإلبداعي
 

 التطور اللغوي

 التطور المعرفي
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 أهداف مرحلة التمهيدي يف مدرسة الكويت ثنائية اللغة
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 النمو الشخصي واإلجتماعي والعاطفي

 

 الشعور بالذات-
 القدرة على التكيف مع األوضاع الجديدة -1
 يستجيب لمنبهات عاطفية -2
 يتحكم بالعواطف والسلوكيات الخاصة -3
 يتبع الحدود والتوقعات -4

 

 اإلحساس بالمسؤولية لذاته ولآلخرين-
 ستقالليوضح التوجه الذاتي واال -5
 الصفيتبع الروتين وقواعد  -6
 يشارك ويتعاون من خالل العمل بالمجموعات -7

 

 السلوك اإلجتماعيـ
 اللعب بشكل جيد مع اآلخرين -8
 أصدقاء حصل علىيـ 9

 شكال العالقات مع الكبارـ أ10
 يستجيب بشكل مناسب نحو اآلخرينـ 11
 المشاركة واحترام حقوق اآلخرينـ 12
 استخدام مهارات التفكير لحل الصراعاتـ 13
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هداف مرحلة التمهيدي يف مدرسة الكويت ثنائية اللغةأ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 النمو الجسدي

 
المهارات الحركية الكبيرةـ   
 الوثب(-القفز-ركضاليؤدي المهارات األساسية)-1
 يظهر التوازن أثناء الحركة-2
 هبوطاويتسلق صعودا -3
 يستطيع قيادة الدراجة الثالثية والتحكم بالدواسة-4
 الرمي والركل والصيد يستطيع-5
 

 المهارات الحركية الدقيقةـ 
 يظهر قوة في التحكم بالمهارات الحركية الدقيقة -6
 التحكم بحركة العين مع اليد عند استخدام أدوات الكتابة والرسم-7

 

 الوعي الصحي والجسديـ 
 الوعي إلحتياجات الجسم للراحة والطعام والشراب-8
بالممارسات الصحيحة من تناول األطعمة الصحية والحصول على ما يظهر الفهم فيما يتعلق -9

 يكفي من النوم والعادات الصحيحة للنظافة الشخصية
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أهداف مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التطور المعرفي

 
  ل المشكالتحالتعلم وـ 
  ولاألحداث بفضمراقبة األهداف و -1
  مواجهة المشاكل بمرونة-2
 يظهر ثبات في تأدية المهام-3
 يستكشف النتيجة و السبب-4
 تقبل المعرفة و الخبرات الجديدة-5
  تذكروربط الخبرات-6

 

 التفكير المنطقي )رياضيات(ـ 
 تصنيف األشياء-7
 المقارنة/القياس-8
  سلسلتترتيب األشياء ب-9

  ترديدهاتذكر األنماط و -10
  يظهر الوعي بمفهوم الوقت و التسلسل-11
  العدعداد ويستخدم األ-12
  يفهم االرقام-13

 

 التمثيل و التفكير الرمزي-
  حاالت التقليديقوم بأدوار و-14
 يؤمن باالحداث-15
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أهداف مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التطور اللغوي

 

 تقبل اللغة /ستماعاال-
  يستمع و يميز األصوات-١
  يفهم و يتبع التعليمات الشفوية-٢
 يجيب عن األسئلة-٣
 يتعلم كلمات جديدة-٤

  

 اللغة التعبيرية-
  استخدام اللغة للتعبير عن األفكار و االحتياجاتـ 5
 التحدث بوضوحـ 6
  يسأل أسئلةـ 7
  يستخدم قواعد اللغة التقليدية-8
 يندمج بالمحادثة-9

 يستخدم القواعد االجتماعية للغة-10
 

  تطور اللغة اإلنجليزية-
  يوضح التقدم في الفهم و االستماع باللغة اإلنجليزية-11
  يوضح التقدم في التحدث باللغة اإلنجليزية-12

  

  القراءة / الكتابة-
  إستخدام و تقدير الكتاب-13
  و المحادثة يتفاعل خالل القراءة بصوت عالي-14
  يعيد سرد القصص-15
  يستخدم مهارة القراءة الناشئة لتعطي معنى للطباعة-16
 يوضح المعرفة بالحروف-17
  فهم الغرض من القراءة-18
  يستخدم فن التعبير من خالل الفهم- 19
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أهداف مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بداعيالتطور اال  

 

  االستجابة للخبرات و التعبير و التواصل باألفكار -يكون مبدع ـ 
  االستمتاع في استخدام األلوان و معرفة األلوان األساسية-١
  ملمسيبدأ بوصف ال-٢
  فهم و تفسير ما يرون و يلمسون و يشعر ون و يعملون-٣
  يتحدثون عن األعمال الخاصة بهم بإستخدام مفردات مناسبة-٤
  يرسمون / يلونون أعمال بسيطة-٥
  يشارك في األعمال الفنية و الرسم و التلوين و األعمال اليدوية بخيال و إبداع-٦
  

  استكشاف وسائل اإلعالمـ 
  يشارك في أدوار المسرحية-7
  يستخدم المواد المتاحة و المساحة لدعم األدوار-8
  و المساحات ملمسدأ بإستخدام جسده الستكشاف اليب-9
  

  الموسيقى و الحركةـ 
  غاني مألوفةأيغني -10
  متع باإليقاع و القوافيتيس-11
  التحرك مع الموسيقى-12
  يستكشف و يتعلم كيفية صنع األصوات و تغييرها-13
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أهداف مرحلة التمهيدي في مدرسة الكويت ثنائية اللغة   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
العالمالمعرفة وفهم   

 

 اإلستكشاف والتحقيق- 
 استكشاف الذات واآلخرين من خالل الصور و المرايا-١
  التحدث عن األسرة و التعامل مع البالغين-٢
  عن أحداث شخصية هامة يعبر بمشاعره -٣
  التحدث عن النشاطات التي يشاركون فيها بفاعلية-٤
  يشارك في لعب األدوار-٥
  و الحاضر فريق يبن الماضيتيبدأ بال-٦
  

  التصميم و الصنع-
 الفضول و االستمتاع في صنع األشياء-7
 

  الوقت-

  يدرك بعض األوقات الخاصة في حياته-8
 يدرك الكالم المرتبط بالماضي و الحاضر-9

  

  المكان-
 يتمتع باللعب مع نماذج العالم الصغيرة-10

  

  المجتمعات -
  االهتمام في اآلخرين و أسرهم-11
  لديه شعور بعائلتة و عالقاتهم-12

  قاتهار صدييبدأ بتطو-٣
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 تقييم التعلم

دعم تعلم الطالب وإجازاته والسعي وراء تحقيق النجاح لجميع الطالب هو الهدف األساسي والرئيس في 
 التعلم.

استخدام طاقته تؤمن مدرسة الكويت ثنائية اللغة بقدرة الطفل على لعب دور كبير في تحقيق هدفه من خالل 
للتأكيد على إمكاناته وماذا يستطيع فعله بدل من التأكيد على النواحي السلبية  -وإمكاناته. هدفنا هو بناء الطفل

 أو ما األشياء التي ال يستطيع القيام بها.
 ويبدأ التقييم في مرحلة التمهيدي مع بداية دوام األطفال في المدرسة ويستمر بطريقة منظمة خالل العام

 الدراسي. كما أن التقييم يسعى إلى مراقبة األطفال من خالل عمل المشاريع. 
 

 -إليكم مقياس تقييم الطفل من قبل المعلم ومدى تقدم الطالب:
 إنجازات الطالب تفوق المتوقع -4
 إنجازات الطالب كما هو متوقع -3
 إنجازات الطالب مقاربة للتوقعات  -2
 التوقعاتإنجازات الطالب أقل من  -1

 ـ لم تطبق المهارة  

 

 السجالت

تعد السجالت والملفات من المستندات الضرورية التي تستخدم لتسجيل وتقييم مستوى تقدم طفلك وإنجازاته 
خالل العام الدراسي. تقوم المعلمات بتسجيل مالحظاتهن حول كل طالب من خالل إدخال صور وحوارات 

يام معينة خالل العام الدراسي. تعد السجالت من المستندات المهمة التي ومعلومات وورش العمل التي تقام في أ
تمكن أولياء األمور واألطفال من متابعة اإلنجازات والنجاح الذي يحققه الطالب ومناقشتها بين أولياء األمور 

 والمعلمة في اللقاءات.

 

 اجتماعات أولياء األمور والمعلمات

ربمعلومات عن الطفل ومشاركتهم من خالل االجتماعات الدورية التي تعقد تسعى المعلمة إلى تزويد ولي األم
 بين المعلمة وأولياء األمور.

هناك ثالثة تقارير لتقييم الطفل خالل العام، كما أنه يتم عقد اجتماعين مع أولياء األمور خالل العام الدراسي  
أي وقت حسب الحاجة، وال يستطيع ولي  من جهة أخرى. يمكن أن تحدد المعلمة اجتماع مع ولي األمر في

 األمر مقابلة المعلمة بدون موعد مسبق.

دقائق. التأخير عن  10-5ينصح أولياء األمور الحضور قبل الموعد المحدد ب
الموعد ال يضمن لكم مقابلة المعلمة. المواعيد تبدأ وتنتهي حسب الموعد المحدد 

إلستكمال النقاش. تقوم المعلمة  لها وإذا لم يتسع الوقت يمكن ترتيب موعد آخر
بتسجيل مالحظات ونتائج االجتماع مع ولي األمر في سجل الطالب للمتابعة معه 

 الحقا.

 

 التواصل مع أولياء األمور

تعتبر المشاركة والمتابعة بين البيت والمدرسة من أهم العوامل التي تساعد على بناء قدرات الطفل وتحقيق 
 معلمته.وفي حال تم ذلك بفرصة أكبر للنجاح في المدرسة .اتصال إيجابي بينه وبين 

يرجى من أولياء  نتمنى من أولياء األمور استمرارية المتابعة والتواصل مع المعلمة للسعي نحو تطور أطفالهم.
 األمور التحدث واالتصال مباشرة مع المعلمة قبل التوجه إلى رئيس القسم.
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 بداية المدرسة

 
في مرحلة التمهيدي هي مرحلة تهئية نفسية للطفل لالستقرار والتعود على جو المدرسة لذلك األسبوع األول 

 سوف ينضم األطفال إلى المدرسة في مجموعات لكي نتمكن من العناية واالهتمام بهم كل على حده.

 الدخول المجدول

أطفال وهذا  4-3سوف يحضر األطفال إلى المدرسة في أوقات محددة لهم بمجموعات صغيرة مكونة من 
يعني بداية هادئة ودافئة إلى مرحلة جديدة. سوف تتولى المعلمات الرعاية واالهتمام بأطفالكم ويعطى الفرصة 

 كي يعتاد طفلكم على روتين المدرسة اليومي بدون ضغط نفسي. 

 اليوم األول 

إذا وجد الطفل صعوبة في االنفصال عن والديه في البيئة المدرسية الجديدة عليكم كأولياء أمور أن تطمئنوا 
 طفلكم أنكم سوف تحضرون إلصطحابه بسرعة.

 -إذا قررت المعلمة على بقائكم في الصف فعليكم أن :

 وشجاعة ويندمج  تتواجدوا في مكان بعيد نوعا ما عن الطفل وأن تعطوه الفرصة لكي يتصرف بثقة
 بالنشاطات الصفية 

  إذا الحظتم أنه/أنها اندمجوا في النشاط قولوا لطفلكم أنكم سوف تعودون بسرعة 

 غادروا بسرعة بعد السالم عليه حتى لو الحظتم عليه الغضب 

األطفال سرعان ما يهدؤون عند مغادرة ولي األمر الصف، فاألطفال مختلفون وقد ال يحتاج البعض إلى هذا 
الوقت لالستقرار. إذا كنت قلق يرجى إخفاء هذه المشاعر وعدم إظهارها للطفل والتحدث بطريقة إيجابية عن 

 المدرسة، عادة يستغرق الوضع أسبوع لإلستقرار.

 وسوف نتصل بكم في حال وجود أي مشكلة. يرجى التأكد من صحة األرقام المدونة لدينا.

 حضور وانصراف األطفال    

 ساعات العمل

 11:30يوم الخميس يكون اإلنصراف مبكرا  /12:30إلى  7:45من األحد إلى األربعاء من الساعة 

المعلمات في الصف في تمام الساعة في رعاية يسلم ولي األمر أو المربيات األطفال إلى صفوفهم ويتركوهم  
الستالم األطفال من الصف، ال تتركوا  12:30كل صباح، ثم يعود عند انتهاء اليوم الدراسي الساعة  7:45

 أطفالكم في المدرسة بدون رقابة تحت أي ظرف.

يرجى االلتزام بالوقت المحدد وفي حال التأخير يرجى اإلتصال، كما يرجى التوقيع باستالم أطفالكم نهاية كل 
 يوم دراسي.
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 جراءاتالقوانين واإل
 

 
 الحضور/التأخير

 
يجب اإللتزام بها. تتوقع  تمهيديلحضور أمر مهم لطالب مرحلة التعتبر المواظبة على ا

%. إن غياب يوم واحد من أيام الدراسة ال يمكن 100المدرسة من الطالب نسبة حضور تعادل 
تعويضه، كما أن الغياب المستمر يؤدي إلى فجوة في التعليم مما يؤثر على التحصيل العام 

 الدراسي.
ي وااللتزام بالدوام الرسمي والعطل المدرسية وعدم الغياب عن يرجى استالم التقويم السنو

 المدرسة قبل العطل أو العودة متأخرين بعدها.
ال ننصح بمغادرة المدرسة مبكرا، ويرجى تحديد مواعيد األطباء بعد الدوام المدرسي، ال يوجد 

 عذر للمغادرة مبكرا قبل انتهاء الدوام المدرسي.
 ة المدرسة عند غياب الطفل بعذر طبييجب إبالغ المعلمة وممرض

اإللتزام بالعشرين دقيقة األولى من اليوم الدراسي أهمية كبيرة، فهو من أهم األوقات في اليوم 
الدراسي فيتوقع الحضور في الوقت المحدد صباحا لإلستفادة من اللقاء الصباحي في الدقائق 

تنمية مهارة االتصال والحوار. ولذلك  لىإدراسي وتسعى المعلمة من خاللها  األولى من كل يوم
نتمنى من أولياء األمور الحضور في الوقت المحدد كل صباح لكي ال يشعر الطفل بعدم الراحة 

 لبقية اليوم.
في حال الوصول متأخرا عن الموعد صباحا، يرجى من ولي األمر االنتظار في االستقبال حيث 

لى الفصول إصفه، وعدم المبادرة بالدخول إلى تقوم المعلمة المسؤولة بدورها بتوصيله 
 ومقاطعة المعلمة. تقوم المعلمة يوميا بتسجيل الحضور والغياب والتأخير للطالب 

 )تجاوز األيام المسموح بها في الغياب والتأخير تفقده الحق في الحفاظ على مقعده للعام القادم(
احا.  كما أنه ال يسمح بدخول صب 7:45الساعة مرحلة التمهيدييبدأ الدوام الرسمي لطالب 

وفي حال وجود المعلمة في الفصل فذلك لالستعداد لليوم  7:30الطالب للصفول قبل الساعة 
الدراسي وال تستطيع االهتمام بطفلك، وال تترك طفلك في الصف دون معلمة في حال عدم 

 وجودها في الفصل.
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 دورة المياه

اعد بمفردهم، تس دورة المياهبالمدرسة مدربين على دخول  التحقوايجب أن يكون األطفال الذين 
األطفال في حال وجود أزرار أو حزام أو ما شابه لخلع المالبس وغير ذلك يجب أن  المعلمات

 دورة المياه.ن معتمدا على نفسه في دخول يكو

األمور توفير المدرسة هي بيئة جديدة بالنسبة لألطفال والمعلمات يدركن ذلك، فعلى أولياء 
مالبس للحوادث العرضية، على أن تتضمن مالبس خارجية وداخلية وجوارب، يرجى كتابة 

 .اسم الطفل على هذه المالبس بخط واضح وتوضع في الخزانة المخصصة له 

 الوجبات

تناول الطعام بأوقات منتظمة خالل اليوم يتيح لطفلك ممارسة النشاطات المتنوعة والحفاظ على 
كما ينبغي خالل اليوم الدراسي، على األطفال احضار وجبة واحدة من الطعام المفيد تركيزهم 

الصحي، اإلختيار األمثل  للطعام هو الفواكه والخضار والحبوب الكاملة واألجبان والروب 
 والحليب والعصائر الطازجة.

 كما يمنع الحلويات والبطاط والشوكوالتة والمشروبات الغازية في المدرسة.

 ع متعلقات وأغراض الطفل يجب أن يكتب عليها اسمه بخط واضح.جمي

 اإلنضباط

نحن نؤمن باستخدام تقنيات يجابية ومناسبة لالنضباط، فالمدرسة تستخدم أساليب متنوعة 
واستراتيجيات لمساعدة الطفل على تنمية الرقابة الذاتية. وليسهل حل المشكالت التي قد يواجهها 

سوف تقوم المعلمة بوضع الطفل في موقع التفكير لتعديل السلوك. ولي مع أقرانه، عند الحاجة 
األمر ال يعرف عدد المرات التي قد يجلس بها طفله في مكان التفكير فالمعلمة على دراية بنمط 

تعديل السلوك للحاالت التي تواجهها في الصف، كما يمكن أن تطلب موعد لمقابلة ولي األمر 
وك في الصف. نحن على ثقة أن التعاون بين البيت والمدرسة يحقق لكي تضع خطة لتعديل السل

 نجاح لتلبية احتياجات الطفل.
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 الزي المدرسي
يجب على الطالب االلتزام بالزي المدرسي الموحد المزود بشعار المدرسة ، كما نطلب من 

بينهما. يتوفر أولياء األمور توفير أكثر من زي مدرسي واحد حتى يتمكن الطالب من التبديل 
لدى المدرسة الزي المدرسي على مدار العام، على أولياء األمور التأكد من أن أطفالهم يرتدون 

 .الزي المدرسي قبل مغادرة البيت كل صباح
نجليزية على مالبسة فهذا يساعد في حال ألمور كتابة اسم الطفل باللغة اإلكما نتمنى من أولياء ا

 ها.انفقد
 مشابهة للزي المدرسي غير مسموح بها.إن استخدام مالبس 

 
 النشرات اإلخبارية

في بداية كل شهر ترسل مع الطالب نشرة إخبارية. تحتوي هذه الرسالة اإلخبارية على 
معلومات هامة حول المواد التي درست والخطة المقرر العمل بها خالل الشهر والبرامج 

النشرة على موقع المدرسة ، لذلك المخصصة لبعض األيام والعطل الرسمية.يتم عرض هذه 
 .نرجو من أولياء األمور متابعتها وقراءتها

 الحاالت المرضية
في حال تعرض الطفل لوعكة صحية ننصح األهل بإبقاء الطفل بالمنزل ألنه ال يستطيع الدراسة 
والتركيز والمشاركة كحاالت البرد والحرارة المرتفعة والسعال وغيره. أما في حال مرضه في 

  المدرسة سيتم نقله إلى غرفة الممرضة وستقوم الممرضة باإلتصال بولي األمر مباشرة.
قرانه لعدم انتشار العدوى في حال وجود عدوى قمل الرأس سنضطر الى ابعاده عن باقي أ

ال في حالة التأكد من خلوه تماما من إلى الصف إعالم ولي األمر بالوضع ولن يعود إوسيتم 
 القمل.القمل أو بيض 

 
 الدواء

ذا إإلى المدرسة، و هفلكم في المنزل قبل حضورعطاء الدواء لطإألسباب صحية وأمنية ننصح ب
عطاء الدواء لألطفال. إلممرضة ، المعلمة غير مسؤولة عن تعذر ذلك يمكنك إعطاء الدواء ل

 كما يجب أن يكون الدواء مصروفا بوصفة طبية ويحتوي على المعلومات التالية:

  الطفلاسم 

 اسم الدواء 

 عدد الجرعات وكميته 

 وقت إعطاء الدواء للطفل 
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 أرقام الهواتف
ليكم في أي وقت في إمكن الوصول بقاء على الهواتف متاحة حتى ييجب على ولي األمر اإل

بما  و الطوارئ ال قدر هللا الرجاء التأكد من صحة األرقام المدونة في المدرسةأحالة المرض 
 رقام السائقين والمربيات.أفيها 

 باستطاعتنا التواصل معكم في أي وقت. همسؤولية ولي األمر التأكد من أنها إن
 
 

 الرحالت المدرسية
 تقوم المدرسة بعمل رحالت مدرسية للطالب بهدف صقل خبراتهم وتحصيل مهارات جديدة. 

ام الدراسي يتضمن سيرسل إلى أولياء األمور نموذج للموافقة على الرحالت مع بداية الع
الموافقة لبقية العام على جميع الرحالت التي سوف يقومون بها، في حال وجود رسوم سوف يتم 

 إعالمكم في النشرة اإلخبارية.  
 يتم أخذ الموافقة على جميع الرحالت من قبل وزارة التربية.

 

 

 خدمة االنتظار 
وال يستطيعون الحضور في  إلستالمهميتأخرون أولياء أمورهم خدمة االنتظار لألطفال الذين 

 2:00 – 1:00موعد اإلنصراف في نهاية الدوام المدرسي سيكون االنتظار من الساعة 
. يشارك طفلك في هذا الوقت بالعديد في مرحلة التمهيدي علمةوالمسؤولة عن اإلشراف هي الم

 نوعة.من النشاطات منها الموسيقى والفنون واألعمال اليدوية، واأللعاب المت
 لتسجيل ودفع المصروفات لهذه الخدمة يرجى مراجعة اإلدارة.ل

 
 

 حفالت أعياد الميالد
لعاب هذا اليوم عن طريق الموسيقى واأل نحتفل في ،ي مناسبة خاصة ألطفالنا أعيادالميالد ه

لى مراكز التعليم. كما سيكون للطفل في هذا اليوم امتيازات خاصة، إوالرسم والتلوين باالضافة 
حضار الهدايا الرمزية ألصدقائه كاأللوان إدي األطفال التيجان ويمكنه أيضا سوف يرت

 والمكعبات ولوازم الرسم، يرجى التنسيق مع معلم الصف بهذا الخصوص.
حضار المأكوالت الخفيفة، نحن نشجع الطعام الصحي إنه يمكنك االحتفال عن طريق أكما 

يفضل االحتفال بكيكة عيد والفشار.   ليضار والجال يحبون الفواكه والخقدرالمكان، األطف
 .لى المدرسةإرسالها إونات كاحتفال خاص في البيت وعدم الميالد والبال

 .سيتم االحتفال بأعياد ميالد الصيف خالل العام. يرجى مناقشة الموضوع مع المعلمة
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 قوانين المواصالت في المدرسة
التي تقدم المدرسة خدمة المواصالت ألولياء األمور، وتعتمد التكلفة على المسافة والمنطقة 

 توفر المدرسة عاملة لإلشراف على الطالب. حافلةيسكن بها الطالب، وفي كل 
 

 حافلة المدرسيةتعليمات ركوب ال

  حافلةم في التواجدهمن المتوقع اتباع القوانين والتعليمات واتباع تعليمات المشرف أثناء  

 واتباع تعليماته حافلةيجب على الطالب احترام مشرف ال 

 يجب على الطالب عدم رمي النفايات في الحافلة 

 حافلةئبهم عند الصعود والنزول من اليعتمد الطالب على أنفسهم في حمل حقا 

  حافلةعدم السماح للطالب باستخدام التكرار السلوك غير الالئق في الباص يؤدي إلى 

 

  حافلة المدرسيةدور أولياء األمور بالنسبة لل
االنتظار في الموقع المتفق عليه وتأخير أي طفل و حافلةاألمور اإللتزام بمواعيد العلى أولياء 

في الوصول إلى المدرسة، وعند حدوث أي ظرف  اعن الموعد المحدد له الحافلةيتسبب بتأخير 
 مدرسة.يلتزم أولياء األمور بإحضار أطفالهم إلى ال

ثناء تواجدهم أفالهم ومناقشة أي سلوك غير الئق من المتوقع من أولياء األمور مراقبة سلوك أط
 حافلةفي ال

متواجدين لسالمة أطفالكم فيجب على الطالب اتباع تعليماتهم واحترامهم، لذلك  حافلةمشرفوا ال
مر أمام مرأى األطفال وعدم مناقشتها في أي أ حافلةأولياء األمور احترام مشرفة النرجو من 

 مقبول يجب مناقشته بشكل شخصي أو مع اإلدارة صرف غيرتوفي حال وجود أي 
 

 نرجو من ولي األمر مراجعة محاسب المدرسة وعمل ما يأتي

 قبل بداية الدوام الرسمي للفصل األول حافلةدفع رسوم ال. 

 حالة الضرورة تزويد المسؤول بعنوان المنزل واألرقام التي يمكن التواصل بها في. 
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 يةالنشاطات الصف

 

الرئيسي للخطة التعليمية في مرحلة ما قبل المدرسة هوالهدف تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية والعربية 
المفردات   والتي سوف تتحقق من خالل اللعب. إن مرحلة الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة في تطوير

 والمهارات اللغوية األخرى. هذه المهارات توفر األساس لتعلم القراءة والكتابة والتحصيل الدراسي الالحق.

األطفال لديهم الفرصة الكتشاف المجاالت التي تحوز على اهتمامهم مثل صندوق الرمل والماء ركن اللعب: 
 واللعب الدرامي، المكعبات وألعاب التركيب.

يتحرك األطفال من خالل الرقص والقفز والتمدد والمشي والحواجز، ويتم من خالل حركة: األغاني وال
 الموسيقى.

 هو الوقت المخصص للمشاركة الجماعية والغناء الحركي وأيضا للمناقشة. الحلقة:

االستماع إلى القصص في مجموعة يساعد على تشجيع االستماع واالنتباه وإدراك وتقدير وقت القصة: 
 .الكتب

مجموعة هو في الحقيقة تدريب على مهارات اجتماعية واإلعتماد على  تناول وجبة خفيفة مع الواجبات:
أنفسهم والتواصل مع اآلخرين، فنحن نعمل على تقوية المبادئ واحترام الدور. وقد تتيح لهم المعلمة الفرصة 

 مع بعضهم البعض. لمساعدتها في إعداد الفطائر أو أي وجبة خفيفة للمشاركة في تناولها 

يجلس األطفال في مجموعات صغيرة للمشاركة في نشاطات قد أعدتها  :المجموعات الصغيرة/األركان
المعلمات مسبقا ليقوموا بها. إن كل مجموعة تعمل بجميع األركان الموجودة بالتناوب بين باقي المجموعات. 

الدقيقة والمهارات الحسية كما أنها بمثابة تمهيد  األعمال الفنية والرسم وغيرها هي لتنمية المهارات الحركية
للمعلومات األكاديمية.العمل في مجموعات صغيرة تمكن األطفال من االهتمام بهم أكثر وتعطيهم فرصة أكبر 

 للتعلم وتعزيز جميع المهارات المطلوبة

ارات الحركة مع سوف يقضي األطفال بعض الوقت خارج الفصل للعمل على تنمية مه :النشاطات الالصفية
أصدقائه في ساحة المدرسة أولممارسة نشاطات أخرى كركوب الدراجة وغيرها من النشاطات.لسالمة وراحة 

 طفلك اختاري له حذاء مريحا ليساعده على الحركة.

يتمكن الطفل من خالل هذا النشاط من تطوير مهارات القراءة والكتابة كما أنه نشاطات القراءة والكتابة: 
االستمتاع بالقصص والشعر والغناء كما تتضمن النشاطات األناشيد، ألعاب األصابع، الغناء، الشعر،  يستطيع

 والتعرف على أصوات الحروف.

تساعد الرياضيات والحساب األطفال على التعلم من خالل التدريب العملي . تشمل نشاطات الحساب واألرقام : 
 س وجمع البيانات.أنشطة العد والبحث عن أنماط والفرز والقيا

من خالل عمل المشاريع، تعمل المعلمات  على مساعدة األطفال على اتخاذ قرارات بشأن عمل المشاريع : 
الدراسة و السبل التي يمكن للمجموعة أن  تبحث فيها عن الموضوع ومتوسط إظهارهم له ، وتسليطهم 

 الضوء على الموضوع واختيار المواد الالزمة للعمل.
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 العالقة بين المنزل والمدرسة
 
 

 أولياء األمور هم معلمون أيضا.......
يعتبر األهل من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الطفل بسبب اعتماد الطفل الكلي على  ذويه قبل مرحلة 

دائم التعلم ، حيث يعتبر أهله المعلمين الرئيسيين الذين يقتدي بهم ويتبع أفكارهم وتعليماتهم، فالطفل تمهيديال
 سواء كان في المحيط المدرسي أو خارجه.

دور أولياء األمور متابعة أطفالهم وتشجيعهم على التحصيل ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم الرئيسة 
 واألساسية مهم حيث تمكنهم من متابعة دراستهم والنجاح في المدرسة.

ساسية. طفلك يكون على استعداد للمشاركة في تشجيع أطفالكم على حب التعلم يساعدهم في نمو مهاراتهم األ
 النشاطات الصفية إذا شعر/شعرت بثقة في النجاح.

 يمكن ألولياء األمور مساعدة أطفالهم على النجاح في المدرسة من خالل:
 

 االلتزام بالحضور والمواعيد المتفق عليها. 

 يجابيةبإالتحدث عن المدرسة باهتمام و. 

 بالواجبات واألعمال المدرسية وتقدير جهودهم ودعمهم. تشجيع األطفال على القيام 

 .تشجيع األطفال على التحدث عن تجربتهم في المدرسة والتعبير عن آرائهم بحرية 

 قراءة القصص المحببة والمفيدة لهم بشكل يومي. 

  إدراك أن األطفال يكبرون ويتعلمون بطرق جديدة وأساليب مختلفة لذلك نرجو منكم متابعتهم

 .لي بالصبروالتح

 الحرص على صحة أطفالكم لنساعدهم على التعلم والنجاح في المدرسة من خالل اتباع التعليمات التالية:
 

  ساعة كل ليلة 12-10الراحة والنوم لمدة تتراوح بين 

 تناول وجبة الفطور الصحي بشكل يومي 

  االستيقاظ متأخرين والحضور االستيقاظ مبكرا والحضور إلى المدرسة في الموعدد المحدد وعدم

 بسرعة.

 يمكن ألولياء األمور تسهيل عملية انتقال أطفالهم إلى الحياة المدرسية عن طريق تعليمهم:
 

 االعتناء بمتعلقاتهم الشخصية 

 االعتماد على أنفسهم بترتيب مالبسهم وأحذيتهم 

 الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية والعناية بها 

 وغلق حقائبهم وتناول طعامهم االعتماد على أنفسهم بفتح. 
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 المنزلي الواجب

يقتصر الواجب المنزلي لطالب مرحلة التمهيدي على قراءة القصص. يجب على ولي األمر تخصيص وقت 
دقيقة في جو مفعم بالهدوء. من جهة أخرى تعتبر القراءة من أهم  20للقراءة لطفله يوميا بما ال يقل عن 

ا أن األبحاث تشير إلى أن العوامل التي تساعد الطفل على تعلم القراءة والكتابة والنجاح في المدرسة. كم
 األطفال الذين يقرا لهم في الصغر يصبحون قارؤون جيدون. 

يؤثر دعم أولياء األمور ألطفالهم باعتبارهم نموذج يحتذى به على استعدادهم لتحقيق اإلنجازات في جميع 
 جوانب التعلم بما يؤثر على مسيرة التعلم.

 قبل المدرسة. جداول المقترحة ألطفال مرحلة ماالفيما يلي 
سيبدأ أطفال مرحلة التمهيدي باستعارة الكتب تبعا الحتياجات واهتمامات األطفال وأسرهم، ويمكن أن تتكرر 

 تلك العملية بشكل أسبوعي.
 سيبدأ األطفال باستعارة الكتب المدرسية للمنزل خالل الفترة الثانية.

زل، على سبيل المثال. كل يوم خميس واستخدام األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد استعارة الكتب المن
عطلة نهاية األسبوع لالستمتاع بالكتاب مع أسرهم. سيتم إعادة الكتاب عندئذ يوم األحد المقبل أو أي يوم 

 تراه المعلمة مناسبا.
 

 القراءة اليومية
 يستلم األطفال مذكرة القراءة مع الكتاب الذي يرغب في استعارته

 
 حقائب القراءة

يستلم الطفل حقيبة خاصة لوضع الكتاب المستعار وأيضا المذكرة الخاصة بالقراءة وإعادتهم جميعا  سوف
 للمدرسة مرة أخرى.

 
 ما يتم استعارته؟

 .يمكن لألطفال استعارة كتب من مكتبة المدرسة أو من الصف 

 .كما يمكنهم اختيار كتاب من أي نوع سواء كتب خيالية أو حقيقية 

  اختيار الكتب لتعزيز ما يقومون به في المدرسة مع مدرسيهم وأصدقائهم.كما يمكن للطفل 

 بعض األحيان يفضل الطفل استعارة نفس الكتاب مرارا لذلك يجب أن نشجعهم لتنويع اإلختيارات. 
 

 االهتمام بالكتب والمسؤولية تجاهها
 

وعليه هناك بعض التذكيرات البسيطة إن استعارة الكتب للمنزل تعتبر فرصة هائلة لتعليم األطفال المسؤولية 
 من المعلمات ليتم تعزيزها مع أطفالكم.

 

 من المدرسة. خروجكبك الحافلة المدرسية أو عند تأكد من جود حقيبة كتابك معك أثناء ركو 

 .ال تخرج الكتاب من الحقيبة عند وجودك في الحافلة المدرسية 

 . استمتع بقراءة الكتاب في المنزل مع عائلتك 

 .تأكد من تسجيل أحد أفراد األسرة أنه تم قراءة الكتاب في مذكرة القراءة 

 .تأكد من وجود حقيبة الكتاب معك عند ركوب الحافلة المدرسية أو عند الحضور للمدرسة 
 

يرجى العلم بأن قوانين وتعليمات المدرسة ال تسمح بإحضار مدرسين خصوصيين ** 
 ألطفالكم.

 


