
 

 

حهمح انًشتغ  

 

 

 

ذجًغ انًؼهًح األغفال نهحهمح ٔٚرى اخرٛاس انٛذ انًغاػذج ٔػذ األغفال ثى  -

. ذشدد يؼٓى آٚح لشآَٛح 

عاػح ، خثض ، غأنح ، كراب ) ذٕفش انًؼهًح يٕاد يرُٕػح يشتؼح انشكم  -

 .ٔذعؼٓا فٙ صُذٔق ....( ، ػهثح ْذٚح ، لطؼح خشة 

ٖ تانرشذٛة ، ٔذطهة يٍ األغفال ذخشج انًؼهًح انًٕاد يادج تؼذ األخش -

 .انرؼشف ػهٛٓا ػٍ غشٚك ركش يغًٗ انًادج 

فٛى ذرشاتّ جًٛغ ْزِ : تؼذ أٌ ٚرى ػشض جًٛغ انًٕاد ذغأل األغفال  -

 انًٕاد ؟

( انًشتغ ) تؼذ أٌ ٚصم األغفال أٌ جًٛغ ْزِ انًٕاد نٓا شكم ٔاحذ ْٕ  -

 ( يجغى شكم انًشتغ ) ذؼشض ػهٗ نٕحح اإلػالٌ 

انًشتغ انًصُٕع يٍ انكشذٌٕ انًمٕٖ نٛمٕو األغفال تفحصّ  ذًشس شكم -

 .ٔذًشٚش أصاتؼٓى ػهٗ أظالػّ 

ٚزكش انطفم يٕاد أخشٖ نٓا شكم انًشتغ شاْذْا يٍ لثم فٙ انثٛد أٔ  -

 .انشاسع 

ذؼشض انًؼهًح ػهٛٓى أشكال يٍ انًشتغ تأنٕاٌ ٔأحجاو يخرهفح ٔأٚعا  -

 ..(اج ٔسق ، خشة ، تالعرٛك ، صج) يٍ يٕاد يرُٕػح 

ذؼطٙ انًؼهًح كم غفم لاػذج ، ٔذجٓض لطغ خافط انهغاٌ ، تحٛث  -

 .ٚشكم انطفم شكم انًشتغ ػهٗ انماػذج 

ذهؼة يغ األغفال نؼثح صٛذ شكم انًشتغ ، تحٛث ذعغ كًٛح كثٛشج يٍ  -

انًثثد ػهٛٓا يشثك يؼذَٙ ، ثى ٚأذٙ انطفم ًٔٚغك األشكال انُٓذعٛح 

 .تٓا شكم انًشتغ فمػ انغُاسج انرٙ تٓا يغُاغٛظ ٔٚصطاد 

تإيكاٌ انًؼهًح أٌ ذٕصع ذًشٍٚ إدساكٙ ػهٗ األغفال ػثاسج ػٍ ٔسلح  -

سعى تٓا أشكال ُْذعٛح يخرهفح ٔألالو ٔذطهة يٍ كم غفم أٌ ٚشعى 

 .دائشج حٕل شكم انًشتغ 

 



 

 

 

.. انهؼة انحش فٙ انخاسج 

 

 

يُظًح ، ٚرى سعى أشكال ُْذعٛح يخرهفح تانطثاشٛش أٔ انششٚػ انالصك نؼثح 

ػهٗ األسض ، ٔػهٗ األغفال انًشٙ تطشٚمح عشٚؼح ػُذ عًاع انًٕعٛمٗ ، 

ٔذحذد انًؼهًح اعى شكم ُْذعٙ يؼٍٛ ٚرجًغ األغفال حٕنّ فٙ انهحظح انرٙ 

. ذٕلف فٛٓا انًٕعٛمٗ 

 

.. سكٍ انرؼثٛش انفُٙ 

 

ٌ انؼجٍٛ ٔذطهة يُّ أٌ ٚصُغ أظالػا نشكم انًشتغ ٚؼطٙ كم غفم لطؼح و

نركٍٕٚ شكم ( انكشذَٕٛح ) أٔ ٚعغ انؼجٍٛ ػهٗ صٔاٚا شكم انًشتغ نهماػذج 

. انًشتغ ٔٚضُّٚ تانمٕالغ أٔ انًحاس أٔ أ٘ يادج أخشج يرٕفشج 

 

.. سكٍ األنؼاب اإلدساكٛح 

 

و ػهٛٓا نؼثح ذجًٛغ شكم انًشع يٍ تٍٛ األشكال ْٔٙ ػثاسج ػٍ لاػذج سط

حذٔد نشكم انًشتغ ، ٔذجٓض لطؼا صغٛشج يغ أشكال دائشٚح تحٛث ًٚأل انطفم 

. انفشاؽ انذاخهٙ نشكم انًشتغ تانمطغ انًشتؼح فمػ 

 

.. أٔ 

 

. تطالاخ ذطاتك نشكم األشكال انُٓذعٛح انًرشاتٓح 

 

 

 

 

 



 

.. سكٍ انرخطٛػ 

 

. سعى ػهٗ انخطٕغ انًُمطح ػهٗ شكم انًشتغ 

 

أٔ  

 

. حٕل شكم انًشتغ فمػ  سعى دائشج

 

أٔ  

 

. سعى خطٕغ تٍٛ أشكال انًشتغ فمػ 

 

 

 

.. انهماء األخٛش 

 

(  انمفض فٙ انًشتؼاخ ) ذهؼة انًؼهًح يغ األغفال نؼثح حشكٛح 

حٛث ذهؼة ْزِ انهؼثح يغ األغفال فٙ انحهمح أٔ انًهحك ، تحٛث ذشعى أٔ 

َذيا ًٚغغ انطفم ذهصك ششٚػ ػهٗ شكم يشتغ ، ثى انمفض داخم شكم انًشتغ ع

( . خاسج ) ٔانمفض خاسج انًشتغ ػُذ عًاع كهًح ( داخم ) كهًح 

 

 

 

 

 

 


