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إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�ســاة وال�ســام على اأ�ســرف الأنبياء واملر�ســلني �سيدنا 
حممد وعلى اآله و�ســحبه اأجمعني ، اإن وكالة التعليم ممثلة يف الإدارة 
العامة لريا�ض الأطفال ترى اأن ال�ســتثمار يف تنمية وتعليم الطفولة 
املبكــرة يعتــر هو الركيــزة الأ�سا�ســية لبناء م�ســتقبل واعــد للوطن ، 

ولتحقيق اأف�سل العائدات واملزايا للطفل وللمجتمع باأكمله .
وملا للقطاع اخلا�ض من دور فاعل واأ�سا�سي يف م�ساندة القطاع احلكومي 
يف ترجمــة هــذه الروؤية الوطنيــة التي تهدف اإىل تنميــة جيل موؤهل 
للم�ســاركة بفعاليــة يف رفعــة الوطــن يف كل املجــالت ، وت�ســهيًا ملهمة 
امل�ســتثمر يف تقــدمي رعاية وتعليــم وتربية عالية اجلــودة يف مرحلة 
الطفولــة املبكــرة تعتمد يف جزء منها على توفــر بيئة مادية حمفزة 

ومائمة لاأطفال يف هذه املرحلة .
ناأمل اأن يقدم هذا الدليل الدعم احلقيقي للم�ستثمرين يف هذه املرحلة .

                                 وفقنا اهلل واإياكم ملا يحبه وير�ساه،،،

المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�ســاة و ال�ســام على �سيد املر�ســلني حممد �ســلى اهلل عليه و�سلم، و 
على اآله و �سحبه اأجمعني،و بعد:

لقد اأظهرت الدرا�سات احلديثة مدى اأهمية ال�سنوات اخلم�ض الأوىل 
يف حيــاة الطفــل و اأثرهــا البالــغ يف منــوه،و بنــاء �سخ�ســيته، وتنمية 
مواهبه و قدراته، بخا�سة اأن منو هذه املواهب و القدرات يبلغ مداه يف 
هذه املرحلة املبكرة من حياته، الأمر الأ�سا�ض و الأول و الأهم يف بناء 

�سخ�سية الفرد و ر�سم خطوط م�ستقبله.
و ملــا للبيئــة مــن اأثــر علــى دافعيــة الأطفــال، وانطاقهــم لتنميــة 
اهتماماتهــم، و الك�ســف عــن مواهبهــم و قدراتهــم، اأكــد املربــون علــى 
�ســرورة توفــر بيئة منا�ســبة يف الرو�ســة تعمل على اإثارتهــم و تلبية 
احتياجاتهم، و تعمل على ك�سف ميولهم و قدراتهم ،و ليمار�ض فيها كل 
منهم اخلرة الني تنا�ســبه، و الن�ســاط الذي يلبي احتياجاته،و ميوله 

يف جو من احلرية و الأمن.
ومــن هذا املنطلق ترى الإدارة العامة لريا�ض الأطفال اأهمية وجود 
دليل للم�ســتثمر يكــون معينًا له يف حتقيق ال�ســتثمار اجليــد و الفّعال 

الذي ي�سمن رعاية الطفل وجودة خمرجات تعلمه.

الإدارة العامة لريا�ض الأطفال

وكيل تعليم البنات
د. حممد بن من�سور العمران

1430-1431هـ
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

�سطح الطاولة : 
-ت�سنع من خ�سب )MDF ( ذو كثافة عالية حيث ليقل 
�سغطة عن750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن )36 ملم( 
لتقل  باألواح  الأربعة  جوانبه  بجميع  الأ�سفل  من  مقواة 

كذلك عن )18 ملم( من نف�ض نوعية اخل�سب .
نوع  الفورمايكا  مــن  العلوي  الــطــاولــة  �سطح  يكون  اأن   -
باحلرارة  مكبو�ض  )0.8ملم(  عن  لتقل  ب�سماكة   )HPL(
والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه من الفك والتك�سر .

لت�سكيل  امليامني  من  ال�سفلي  الطاولة  �سطح  يكون  -اأن 
طبقة عازله للرطوبة .

-اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.
-اأن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة واأن تقوى الطاولت 
من الداخل بدعامات خ�سبية من اخل�سب امل�سمت عند الزاويا، 

لتقل �سماكته عن )18 ملم(.
وملفوفة  ناعمة  وحوافها  الطاولت  زوايا  تكون  -اأن 
مـــن اخلــ�ــســب الــ�ــســلــد )الـــــزان ذو كــثــافــة عــالــيــة(
�سماكته)36ملم (×)10 ملم( مدهون باللكر باأكرث من 

طبقة.
اأن تكون اأرجل الطاولت من اخل�سب الزان قوية وثابتة 
× 50 ملم( ناعمة وملفوفة  اأبعادها )50ملم  على الأر�ض 

ومدهونة باللكر باأكرث من طبقة  .
رقم 

البند

طاوالت األطفال

طريقة تقوية زاوية الطاوالت

مقاعد األطفال
 

البويل  مــادة  من  ــدة  واح قطعة  والظهر  -اجلل�سة 
مراعاة  مــع  متما�سكة  واحـــدة  طبقة  ذات  بروبلني 

ا�ستخدام مواد نقية غر معاد الت�سنيع .
ب�سهوله،  خد�سها  يتم  ل  ملفوفة  احلــواف  تكون  -اأن 

وتكون مقو�سة ال�سكل ليائم ا�ستناد الظهر.
-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.

-اأن تكون �سهلة التخزين ميكن ر�سها فوق بع�ض.
-الهيكل من الأنابيب الدائرية من ال�ساج امل�سحوب على 
البارد بقطر )35ملم( و�سماكه لتقل عن )2 ملم( م�سكلة 
 powder(الآيل ومدهونة بطبقة من الثني  بطريقة 

.)coating
يف  الــراحــة  لتحقيق  اأمــامــي  انحناء  بها  -اجلل�سة 

اجللو�ض.
-اأن تكون اأرجل املقاعد ثابتة على الأر�ض غر قابلة 

لانزلق اأو النقاب مزودة بكعوب با�ستيكية.
ومتينة  قــويــة  بطريقة  الكر�سي  ـــزاء  اأج -تثبت 

برا�سيم من احلديد /احلديد.
-الأبعاد:.

-الرتفاع من الأر�ض اإىل اجلل�سة ) 300ملم ( 
-اجلل�سة مربعة ) 300×300ملم (
-ارتفاع م�سندة الظهر   ) 290ملم (

ماحظة هامة :
عدم  على  والعمل  التنعيم  بعملية  الهتمام  يجب   •

وجود زوايا ت�سكل خطر على �سامة الطفل.

 
                          ا�سم البند

                      طاولت الأطفال          طول     عر�ض     ارتفاع
1           طاولة م�ستطيلة متو�سطة   1200   750          510 
طاولة م�ستطيلة �سغرية1200   600      510   2
طاولة مربعة متو�سطة       -    750      510  3
طاولة مربعة �سغرية        -    600      510  4
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إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

ليقل  حيث  عالية  كثافة  ذو   )  MDF( خ�سب  من  -ت�سنع 
�سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن )18ملم (.

من  والــداخــلــيــة  اخلــارجــيــة  الأ�ــســطــح  جميع  تــكــون  -اأن 
ملم   )0.8( عن  لتقل  ب�سماكة   )HPL( نــوع  الفورمايكا 
مكبو�ض باحلرارة والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه 

من الفك والتك�سر .
-اأن يكون �سطح  الأرفف ال�سفلي من امليامني  اأو من الفورمايكا 

امل�ستخدمة لت�سكيل طبقة عازله للرطوبة .
حتمله  ت�سمن  فنية  بطريقة  مثبتني  رفني  على  -حتتوي 

لاأثقال وعدم خروجه من مكانه.
-اأن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
اخل�سب ال�سلد )الزان( �سماكته )18ملم×10ملم (مدهون 

باللكر باأكرث من طبقة.
عالية  ــوده  ج ذات  لــاتــزان  �سبط  م�سامر  و�سع  -يتم 

ل�سمان ت�سويته بالأر�ض وعدم وقوعه. 
-الرتفاع من الأر�ض حتى بداية الرف )50 ملم(.

اخل�سب  ــاده  م مــن  ملم(   14( عــن  ليقل  اخللفي  -الــلــوح 
امل�ستخدم بالبند ويتم تثبيته بالتع�سيق وو�سع م�سامر   ربط 

غاط�سة بالإ�سافة اإىل لوح عر�سي للتقوية .

أرفف األركان

رقم 
البند

                                                           الأبعاد بامللم

   عر�ض     ارتفاع      عمق
                       

رف ركن كبري        1200      900        300  6
رف ركن متو�سط           900     900         300  7
رف ركن �سغري          600       900      300  8

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

رف ركن المكتبة
حيث  عالية  كثافة  ذو   )MDF( خ�سب  من  -ت�سنع 
ليقل �سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن 

)18ملم(.
نوع  الفورمايكا  من  للبند  الأ�سطح  جميع  تكون  -اأن 
)HPL( ب�سماكة لتقل عن )0.8ملم( مكبو�ض باحلرارة 
والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه من الفك والتك�سر .

-اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.
-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.

-تق�سم اإىل اأربعة اأرفف ي�سمح بعر�ض واجهة الكتب 
مكبو�سة  الداخل  من  الأرفف  وتكون  عمقها)60ملم( 

بامليامني او الفورمايكا لت�سكيل طبقة عازلة .
-اأن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة 
من اخل�سب ال�سلد )الزان( �سماكته)18ملم × 10ملم (

مدهونة باللكر  باأكرث من طبقة.
-ارتفاع م�سندة الكتاب من الداخل ابتداًء من قاعدة 

الرف اإىل اأعلى )200ملم(.
-ارتفاع م�سندة الكتاب من اخلارج ابتداًء من قاعدة 

الرف اإىل اأعلى)60 ملم(.

                        طول    عر�ض   ارتفاع                     ا�سم البند                            الأبعاد بامللم
رف ركن املكتبة                -    1200   800  9

                        العمق من اأ�سفل ) 300 ( 
                        العمق من اأعلى )0 9 ( 

رقم 
البند

ا�سم البند
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إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

ليقل  حيث  عالية  كثافة  ذو   )MDF( خ�سب  من  -ت�سنع 
�سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن) 18ملم( . 
من  والداخلية  اخلارجية  الأ�سطح   جميع  تكون  -اأن 
)0.8مــلــم( عن  لتقل  ب�سماكة   )HPL( نــوع  الفورمايكا 
مكبو�ض باحلرارة والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه 

من الفك والتك�سر .
-اأن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
اخل�سب ال�سلد )الزان( �سماكته)18ملم×10ملم( مدهون 

باللكر باأكرث من طبقة.
عالية  ــوده  ج ذات  لــاتــزان  �سبط  م�سامر  و�سع  -يتم 

ل�سمان ت�سويته بالأر�ض وعدم وقوعه .
-الرتفاع من الأر�ض حتى بداية الرف )50 ملم(.

-رف احلقائب الكبر مق�سم اإىل 12 جزء ارتفاع كل جزء 
)300 ملم( وعر�سه )300 ملم( مثبته بطريقة التع�سيق 

والغراء.
-رف احلقائب ال�سغر مق�سم اإىل 9 اأجــزاء ارتفاع كل جزء 
)300ملم (وعر�سه )300ملم( مثبته بطريقة التع�سيق والغراء.

-اللوح اخللفي ليقل عن)14 ملم( من ماده اخل�سب امل�ستخدم 
بالبند ويتم تثبيته بالتع�سيق وو�سع م�سامر  ربط غاط�سة

-الرتفاع من الأر�ض حتى بداية الرف)50 ملم( .

أرفف حقائب

                           طول    عر�ض       ارتفاع     عمق                    ا�سم البند                      الأبعاد بامللم
10     رف حلقائب الأطفال كبري        -   900         1200    1200   

11     رف حلقائب الأطفال �سغري    -   900        1200     1200
 

رقم 
البند

مق�سم اإىل 12 جزء بارتفاع )300( وعر�ض )300 (

مق�سم اإىل ت�سعة اأجزاء بارتفاع )300( وعر�ض )300(

حامل الرسم والكتابة
-اأن يكون اخل�سب ذا جودة عالية من اخل�سب )الزان( الغر م�سغوط 

) م�سمت ( عايل الكثافة.
مدهون  التنظيف  و�سهل  للخد�ض  قابل  غر  اأمل�ض  اخل�سب  يكون  -اأن 

باللكر باأكرث من طبقة.
-اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.

-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.
للم�سح  قابلة  البا�ستيك  من  بطبقة  مغطى  الر�سم  لــوح  يكون  -اأن 

والتنظيف.
واملف�سات  اجلهتني(  )من  مزدوج  والكتابة  الر�سم  حامل  يكون  -اأن 

عري�سة وقوية .
)5ملم( عن  لتقل  �سماكته   PP البوليمر  من  رف  لها  اجلهتني  -كلتا 
لو�سع الألوان واأقام الفلوما�سرت بها ملفوفة احلواف وناعمة ومثبت 
بالراغي كذلك يتوفر بها فتحة �سفلية لتزيد عن )5 ملم( لت�سريف 

الغ�سيل.
-اأن يكفي الرف البا�ستيك ل�سبعة اأكواب األوان.

-اأن تكون الأرجل قوية وثابتة على الأر�ض بدعائم ) كعوب ( با�ستيكية 
متنع النزلق اأو ال�سقوط واأبعادها)40ملم × 30ملم(.

-اأن يكون حامل الر�سم والكتابة قابل للثني لي�سهل خزنه .
-اأن تكون جميع املف�سات قويه وناعمة وتوافق عليه اللجنة الفنية 
كذلك يجب ا�ستخدام م�سامر جملفنه غاط�سه تراعي �سامه الأطفال.

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد
عمقارتفاععر�ض طول

12
حامل 
للر�سم 
والكتابة

-6001200
ميكن 

التحكم 
باأبعاده
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

 حوض على حامل

.)pc( اأن ي�سنع احلو�ض من البوليمر-
عن  �سماكته  ليقل  وان  �سفاف  احلو�ض  يكون  -اأن 

)3 ملم (.
-اأن يكون للحو�ض غطاء مقوى ول يقل �سماكته عن 

)3 ملم (.
-اأن يكون للحو�ض فتحه لت�سريب املاء منها لتقل عن      

)1/2 بو�سة(.
بقطر  املجلفنه  الأنابيب  من  احلو�ض  حامل  يكون  -اأن 
الثني  بطريقة  (وم�سكله  ملم   1.5( و�سماكة  )22ملم( 
الآيل ومطلية بالنيكل والأرجل قويه وثابتة على الأر�ض 
الداخل  من  تثبت  قوية  با�ستيكية  )كعوب(  بدعائم 

بالغراء  متنع انزلق احلو�ض .

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد

عمقارتفاععر�ضطول

13
حو�ض على 
حامل للماء 

والرمل.
900700600230

الأنــابــيــب  مــن  عينه  تــقــدمي  :يــلــزم  ماحظة 
املجلفنه قبل عملية التغطي�ض .

ثالجة
ليقل  حيث  عالية  كثافة  ذو   )  MDF( خ�سب  من  -ت�سنع 

�سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن 18ملم .
-اأن تكون جميع الأ�سطح  اخلارجية والداخلية من الفورمايكا 

نوع )HPL( ب�سماكة لتقل عن )0.8( ملم.
مكبو�ض باحلرارة والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه من 

الفك والتك�سر .
من  وملفوفة  ناعمة  وحوافه  الــرف  ــا  زواي جميع  تكون  -اأن 
(مدهون  )18ملم×10ملم  �سماكته  )الـــزان(  ال�سلد  اخل�سب 

باللكر باأكرث من طبقة.
-اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.

-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.
-اأن تكون املف�سات ذات جودة عالية.

-اأن تكون مقاب�ض الثاجة من اخل�سب قوية ومتينة وم�سقولة .
من  ملفوفة،  مل�ساء  ناعمة  الثاجة  وبــاب  حــواف  تكون  -اأن 
اخل�سب ال�سلد )الزان( �سماكته) 18ملم× 10ملم (مدهون باللكر 

اأكرث من طبقة.
-اأن يكون للثاجة رفني ثابتني واأن يحتوي باب الثاجة على 

رفني ثابتني.
-اأن يحتوى باب الثاجة على عدد 3 مف�سات 180درجة من 

النوع اجليد عايل املتانه.

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد

عمقارتفاععر�ضطول

460650370- ثالجة14
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

خزانة مغسلة صحون موقد

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

-ت�سنع من خ�سب )MDF ( ذو كثافة عالية حيث ليقل 
�سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن )18ملم( .

والــداخــلــيــة من  الأ�ــســطــح  اخلــارجــيــة  تــكــون جميع  -اأن 
الفورمايكا نوع )HPL( ب�سماكة لتقل عن )0.8( ملم

مكبو�ض باحلرارة والغراء بطريقة عالية اجلودة م�سمونه 
من الفك والتك�سر .

-اأن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
اخل�سب ال�سلد )الزان( �سماكته ) 18ملم×10ملم (مدهون 

باللكر باأكرث من طبقة.
-اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.

-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.
-اأن تكون املف�سات ذات جودة عالية.

الفير  مــن  ونــافــذة  خ�سبي  مقب�ض  ــه  ل ــفــرن  ال ـــاب  -ب
واأبــعــادهــا   4مــلــم  عــن  لتــقــل  �سماكتها  ال�سفاف  جــا�ــض 
الــداخــل  مــن  ــبــاب  ال يثبت  واأن  )310ملم×260ملم( 
ملنع  �سغره  هيدروليكية  مبف�سات  يثبت  اأن  با�سرتاط 

�سقوطه على الأطفال.
-اأن يكون للفرن رف ثابت.

-اأن تكون اأعني الفرن من اخل�سب بدائرة قطرها )110 ملم(.
-الرتفاع من الأر�ض حتى بداية قاعدة املوقد)50 ملم(.

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد
عمقارتفاععر�ضطول

460650370- موقد15

كثافة عالية حيث ليقل  ذو   )  MDF( ت�سنع من خ�سب  -
�سغطة عن 750 كجم /�سم  ب�سماكة لتقل عن 18ملم .

 )HPL( اأن تكون جميع الأ�سطح للبند من الفورمايكا نوع -
والغراء  باحلرارة  مكبو�ض  ملم   )0.8( عن  لتقل  ب�سماكة 

بطريقة عالية اجلودة م�سمونه من الفك والتك�سر .
- اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.

- اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.
- اأن تكون مقاب�ض خزانة املغ�سلة من اخل�سب قوية ومتينة 

وم�سقولة .
مل�ساء  ناعمة  والبابان  املغ�سلة  خزانة  حواف  تكون  اأن   -
ال�سلد)الزان( �سماكته 18ملم×10ملم  ملفوفة، من اخل�سب 

مدهون باللكر باأكرث من طبقة.
- اأن يكون خلزانة املغ�سلة بابان ورف ثابت من الداخل .

اأن يكون حو�ض املغ�سلة على اجلانب الأمين من اخلزانة   -
على �سكل م�ستطيل من الفير جا �ض اأو من ال�ستال�ض �ستيل  

اأن يكون للمغ�سلة �سنبور من اخل�سب )رقبة الوزه(.
- الرتفاع من الأر�ض وحتى قاعدة خزانة املغ�سلة 50ملم.
- اأن يحتوى كل درفة من باب اخلزانة على عدد 3 مف�سات 

180درجة من النوع اجليد عايل املتانه .

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد
عمقارتفاععر�ضطول

16
660650370- خزانة مغ�سلة �سحون

80-200300حو�ض املغ�سلة
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

من  عالية  جــودة  ذا  اخل�سب  يكون  -اأن 
 ) م�سمت   ( م�سغوط  الغر  الزان  اخل�سب 

عايل الكثافة .
قابل  غــر  اأمــلــ�ــض  اخلــ�ــســب  يــكــون  -اأن 
باللكر  مدهون  التنظيف،  و�سهل  للخد�ض 

باأكرث من طبقة.
اخل�سب  لـــون  ــــاث  الأث لـــون  يــكــون  -اأن 

الطبيعي.
-اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.

-اأن تكون زوايا الأريكة وحوافها ناعمة 
وملفوفة.

اأن يكون الرتفاع الكامل لاأريكة)360ملم (
)ح�سب ال�سكل( .

اإىل  الأر�ـــض  من  الأريــكــة  اأرجــل  ارتــفــاع  يكون  -اأن 
اجلــلــ�ــســة)120مــلــم( )حــ�ــســب الــ�ــســكــل(، واأبــعــادهــا 

ال�سفلية)80ملم× 40ملم(.
-اأن يكون ارتفاع اجلل�سة)240ملم( .

-اأن تكون �سماكة الإ�سفنجة)50ملم (.
-اأن تكون �سماكة اإ�سفنجة الظهر واجلوانب)100ملم (

مت�سلة قطعة واحدة )ح�سب ال�سكل(.
-اأن تكون ا�سفنجة الأريكة ذات جودة عالية، من نوع 

. )HR4(

-اأن يكون قما�ض الأريكة من الفينيل املبطن بطبقة 
قطنية خفيفة، ممكن نزعه قابل للغ�سيل والتنظيف 

اليدوي غر منفذ للمياه.
-اأن تكون قاعدة ال�سرير اأ�سفل الإ�سفنجة من عار�سني 
لتقويه  الزان  اخل�سب  من  × 20ملم(  ب�سماكة)80ملم 
واأن  والغراء،  التع�سيق  بطريقة  الأريكة  بهيكل  مثبته 

يو�سع فوقها لوح من الأباكا�ض ب�سماكة )10 ملم (.
الأريكة  خ�سب  جلميع  اجلانبية  احلــواف  تكون  -اأن 
من  الأريكة  ماعدا طول  × 40ملم(  ب�سماكة 80)ملم 

الأمام واخللف فتكون �سماكته)80ملم × 30ملم(.
اأن تثبت اأجزاء الأريكة بالراغي املخفية والغراء.

أريكة ) كنبة ( السرير

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

من  عالية  جــودة  ذا  اخل�سب  يكون  اأن   -
اخل�سب الزان الغر م�سغوط ) م�سمت (.

قابل  غــر  اأمــلــ�ــض  اخل�سب  يــكــون  اأن   -
باللكر  مدهون  التنظيف  و�سهل  للخد�ض 

باأكرث من طبقة.
اخل�سب  لــون  الأثــــاث  لــون  يــكــون  اأن   -

الطبيعي.
- اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.

- اأن تكون زوايا ال�سرير وحوافه ناعمة 
وملفوفة.

- اأن تكون اأرجل ال�سرير قوية وثابتة على الأر�ض 
من  ارتفاعها  (ويــكــون  × 40مــلــم  اأبــعــادهــا)80مــلــم 
ال�سكل  )ح�سب  200ملم  ال�سرير  قاعدة  اإىل  الأر�ض 

اأعاه(.
عالية  جــودة  ذات  ال�سرير  اإ�سفنجة  تكون  اأن   -

.  )HR4( من نوع ) مرتبة ال�سرير(
- اأن تكون �سماكة اإ�سفنجة ال�سرير )100 ملم(.

- اأن يكون قما�ض املرتبة من الفينيل املبطن بطبقة 
قطنية خفيفة، ممكن نزعه، قابل للغ�سيل والتنظيف 

اليدوي غر منفذ للمياه.
من  الإ�سفنجة  اأ�سفل  ال�سرير  قاعدة  تكون  اأن   -
عار�سني ب�سماكة)80ملم × 20ملم(من اخل�سب الزان 
التع�سيق  بطريقة  ال�سرير  بهيكل  مثبته  للتقوية 
والغراء، واأن يو�سع فوقها لوح من الأباكا�ض ب�سماكة 

)10 ملم(.
اأن تكون احلواف اجلانبية جلميع خ�سب ال�سرير   -
ب�سماكة)80 ملم × 40ملم( ماعدا طول ال�سرير من 

الأمام واخللف فتكون �سماكته)80ملم × 30ملم(.
- اأن تثبت اأجزاء ال�سرير بالراغي الغاط�سة 

رقم 
البند

ا�سم 
البند

الأبعاد

عمقارتفاععر�ضطول

-1200620250�سرير17
ا�سم البندرقم البند

الأبعاد

عمقارتفاععر�ضطول

1250360650- اأريكة  ) كنبة (18
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

قطع خشبية ) مكعبات (مرآه غير قابلة للكسر

الشروط والمواصفات الفنية ألثاث فصـــــــــــول مرحلة رياض األطفال

اأن يكون اخل�سب ذا جودة عالية من اخل�سب 	 
الزان الغر م�سغوط ) م�سمت ( عايل الكثافة.

للخد�ض 	  قابل  غر  اأمل�ض  اخل�سب  يكون  اأن 
و�سهل التنظيف مدهون باللكر باأكرث من طبقه.

اأن يكون لون الأثاث لون اخل�سب الطبيعي.	 
اأن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة.	 
قابل 	  غر  اأمل�ض  خ�سبي  اإطار  لها  تكون  اأن 

للخد�ض �سماكته)40ملم × 20 ملم(.
مثبتة من اجلانبني بن�سف دائرة قطرها) 400ملم( 	 

وارتفاعها)170ملم()ح�سب ال�سكل( يتم زيادة التدعيم 
بزوايا  خ�سبية بطريقة فنية تركب بالقاعدة الدائرية 

مع قاعدة املراآة.
قابل 	  غر  م�سقول  معدن  من  املراآة  تكون  اأن 

للك�سر ل�سامة الأطفال.
الرتفاع من الأر�ض وحتى قاعدة املراآة) 140ملم(.

رقم 
ا�سم البندالبند

الأبعاد

عمقارتفاععر�ضطول

19
 مراآه غري قابلة للك�سر 

من معدن م�سقول
-4601200-

-  اأن يتــم توفرهــا مــن مــكان متخ�ســ�ض يف 
الو�ســائل التعليمية ملرحلة ريا�ــض الأطفال ذا 
�ســمعه عاليــة يف هــذا املجــال وعدم ت�ســنيعها 
حيث ي�سرتط توفر موا�سفات عاملية فيها مثل: 
وزنهــا، مقا�ســاتها الدقيقــة املتائمة مــع بقية 

القطع الأخرى، نوعية خ�سبها.
-  اأن يكون حجم القطع منا�سب، غر �سغر. 

رقم 
عدد القطعا�سم البندالبند

قطع خ�سبية 20
) مكعبات (

318 قطعة حتتوي 
على 25 �سكل

قطع خ�سبية21
 ) مكعبات (

184 قطعة حتتوي 
على 19 �سكل

رقم 
123456789101112131415161718192021222325القطع

64642410122422418486488884414422بند 20

بند   
--22-462444422ـ2132481612-1221610
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

 المواصفات الفنية والشروط العامة
لجهاز الملعب الخارجي
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

المواصفات الفنية والشروط العــــــــــــــامة لجهاز الملعب الخارجي

ونفق  الت�سلق  وحبال  املتاأرجح  واجل�سر  وامل�سطبات  وال�سامل  الزحاليق  من  مرتابطة  وحدة  عن  عبارة 
زحف ولوحات الأمان املائمة ملرحلة  ريا�ض الأطفال من حيث الأمن وال�سامة، وخ�سائ�ض النمو واملقا�سات 
والقدرة  الأطفال  حركة  لتحمل  يوؤهلها  ب�سكل  واجلودة  واملتانة  القوة  بخا�سية  تتمتع  واأن  الرتابط  وطرق 
على حتمل العوامل املناخية  وتكون قابلة للرتكيب يف موقع تزيد م�ساحته عن )7000 ملم( – )9000 ملم(  

وارتفاع �سقفه ل يقل عن )5000 ملم( مما يوجب توافقها مع هذه املقا�سات .

تتكون الوحدة مما يلي :
اإليها مادة مقاومة لاأ�سعة  اأثلني م�سافًا  1.زحليقة طويلة مموجة م�سنوعة من طبقتني من مادة البويل 
الفوق بنف�سجية وارتفاعها من بدايتها من اأعلى عن اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل ل يزيد عن ) 1250ملم (
اأر�سية امللعب  تقريبًا ول يقل عن )1150 ملم( تقريبًاوارتفاع نهايتها ل يزيد عن ) 300  ملم( تقريبًا عن 
بعد دفنه بالرمل وبعر�ض ل يقل عن )380 ملم( تقريبًا وطول ل يقل عن )1900 ملم (تقريبًا وارتكازها 
اأنابيب حديدية قطرها )25ملم ( ال�سفلي على تيوب )30× 30ملم( تقريبًاو�سماكة )1.5 ملم (تقريبًااأو 
الفرنية  بالبوية  الكرتو�ستاتيكيا  ومدهونة  الكهربائي  بالتغطي�ض  ملم(تقريبًاجملفنة   2( تقريبًاو�سماكتها 

ب�سماكة)90( ميكرون تقريبًااملقاومة للجرارة والرطوبة على �سكل U مقلوبة.
2.�سلم م�سنوع من اأنابيب معدنية قطرها ) 25 ملم( تقريبًا و�سماكتها ) 2 ملم( تقريبًا مزود بدرابزين 
ب�ست درجات يوؤدي للم�سطبات بعر�ض من الداخل ل يقل عن ) 600 ملم( تقريبًا وارتفاع قائم الدرج ل يزيد 
عن ) 170 ملم( تقريبًا،وعمق الدرجة  ) 200 ملم ( تقريبًا على اأن تكون امل�سافة بني اأعمدة درابزين احلماية 

) 100 ملم( تقريبًا وتكون الدرجة ال�سابعة هي �سطح امل�سطبة اإن اأمكن .
درجات  باأربع  املموجة  الطويلة  الزحليقة  منها  تبداأ  التي  امل�سطبة  اإىل  يوؤدي  قائم  عامودي  3.�سلم 
م�سنوع من اأنابيب معدنية قطرها ) 25 ملم (تقريبًا و�سماكتها )2 ملم( تقريبًا ،يرتفع عن اأر�سية امللعب مبا 
اإرتفاعه  ل يزيد عن) 1250ملم( تقريبًا ول يقل عن )1150ملم ( تقريبًا بعد دفنه بالرمل، بحيث يكون 

بارتفاع امل�سطبة التي تبداأ منها الزحليقة املموجة وعر�ض الدرجة من الداخل )500 ملم (تقريبًا. 
4.�سلم يوؤدي اإىل امل�سطبة التي مب�ستوى اجل�سر املتاأرجح، م�سنوع من اأنابيب معدنية قطرها )25ملم( 
ملم( تقريبًا  يقل عن )450  ل  الداخل  دائرة قطرها من  ن�سف  �سكل  و�سماكتها )2ملم(تقريبًا على  تقريبًا 

واأن�ساف اأقطارها غر متطابقة وامل�سافة بني ن�سف الدائرة والأخرى ) 230 ملم (تقريبًا واآخر ن�سف دائرة 
تكون مب�ستوى امل�سطبة التي ترتفع عن اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل مبا ل يزيد عن ) 1250( ملم تقريبًا 

ول يقل عن )1150( ملم تقريبًا.
5.�سلم يوؤدي اإىل امل�سطبة التي تبداأ منها الزحليقة الدائرية م�سنوع من اأنابيب معدنية قطرها ) 25( 
ملم   )  300 × الداخل ل تقل عن ) 450  مقا�ساته من  م�ستطيل  �سكل  ملم تقريبًا على   )  2  ( و�سماكتها  ملم 
تقريبًا ول تزيد امل�سافة بني الدرجات عن ) 300( ملم تقريبًا واآخر درجة من ال�سلم تكون مب�ستوى امل�سطبة 
التي ترتفع عن اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل مبا ل يزيد عن ) 1250( ملم تقريبًاول يقل عن )1150( ملم 

تقريبًاعلى اأن ل يزيد بعد ال�سلم عن امل�سطبة عن ) 200 ( ملم تقريبًا.
6.عدد)3( لوحات حماية اآمنة للم�سطبات ارتفاعها ) 1000( ملم تقريبًا وعر�سها ل يقل عن )800( 
ملم تقريبًا م�سنوعة من مادة البويل اأثلني م�سافًا اإليها مادة مقاومة لاأ�سعة الفوق بنف�سجية، اأو م�سنوعة من 
اأنابيب حديدية قطرها )25( ملم تقريبًاو�سماكتها )2( ملم تقريبًاجملفنة بالتغطي�ض الكهربائي ومدهونة 
تكون  اأن  على  والرطوبة  للجرارة  تقريبًااملقاومة  ميكرون  ب�سماكة)90(  الفرنية  بالبوية  الكرتو�ستاتيكيا 

امل�سافة بني الأنابيب )100( ملم تقريبًا.
7.نفق زحف ) 90( درجة تقريبًايربط بني م�سطبات الزحاليق وال�سامل وقطره ل يقل عن )700( ملم 

تقريبًا م�سنوع من مادة الروبلني ب�سماكة ) 7 ( ملم تقريبًا.
اإليها مادة  8.زحليقة دائرية )360( درجة تقريبًام�سنوعة من طبقتني من مادة البويل اأثلني م�سافًا 
مقاومة لاأ�سعة الفوق بنف�سجية عر�سها ) 480( ملم تقريبًا وارتفاعها من بدايتها من اأعلى عن اأر�سية امللعب 
تكون  اأن  ماحظة  تقريبًامع  ملم   )1150( عن  بقل  تقريبًاول  ملم   )1900( عن  يزيد  ل  بالرمل  دفنه  بعد 

معاجلة اإرتفاع بداية الزحليقة عن امل�سطبة ب�سكل اآمن .
9.ج�سر متاأرجح بني امل�سطبات بنف�ض ارتفاع امل�سطبات عن اأر�سية امللعب م�سنوع من األواح من احلديد 
�سماكتها ) 1.5( ملم تقريبا، مك�سوة بالتغطي�ض فينيل مقوى ب�سماكة ) 3.5( ملم تقريبًامثبته مع بع�سها البع�ض 
بطريقة فنية منا�سبة وعر�ض اجل�سر ل يقل عن ) 900( ملم تقريبًاً وطوله ) 2000( ملم تقريبًاً له حواجز 
اأمان على جانبي اجل�سر تبداأ من م�ستوى اجل�سر من اأ�سفل ارتفاعها ل يقل عن ) 850( ملم تقريبًا م�سنوعة 
من طبقتني من مادة البويل اأثلني م�سافًا اإليها مادة مقاومة لاأ�سعة الفوق بنف�سجية اأو من اأنابيب حديدية 
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قطرها )25( ملم تقريبًا �سماكتها) 2( ملم تقريبًاجملفنة بالتغطي�ض الكهربائي ومدهونة اإلكرتو�ستاتيكيا 
امل�سافة بني  اأن تكون  والرطوبة على  للحرارة  ملم ميكرون تقريبًااملقاومة  ب�سماكة ) 90(  الفرنية  بالبوية 

الأنابيب ) 100( ملم تقريبًا.
10.م�سطبتني اأبعادهما ل تقل عن ) 1050×1050 ( ملم تقريبًا احداهما بارتفاع ل يزيد عن ) 1500( 
ملم تقريبًا مثبته على قوائم قطرها من الداخل)110( ملم تقريبًاارتفاعها عن اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل 
مثبته على  بالرمل  بعد دفنه  امللعب  اأر�سية  ملم تقريبًاعن  بارتفاع ) 1250(  والأخرى  ملم تقريبًا   )4000(
قوائم قطرها من الداخل )110( ملم تقريبًاارتفاعها عن اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل ل يزيد عن ) 3800( 
ملم   )850( عن  يقل  ل  بارتفاع  كوخ  �سكل  على  غطاء  اأعلى  من  منهما  واحدة  كل  نهاية  يف  يركب  تقريبًا  ملم 
تقريبًامن نهاية القوائم ، وقاعدة الكوخ بنف�ض اأبعاد امل�سطبة املركبة عليها، واإرتفاع الإطار اجلانبي لها)70( 

ملم تقريبًا .
ملم تقريبًا مثبت من  وارتفاع ل يقل عن ) 1800(  ملم  ت�سلق بعر�ض ل يقل عن ) 1500(  11.حبال 
�سماكته  خ�سب  تقريبًااأو  ملم   )  3  ( و�سماكتها  تقريبًا  ملم   )55  ( قطرها  معدنية  باأنابيب  اأعلى  ومن  اأ�سفل 
)100×100( ملم تقريبًاعلى اأن تكون القاعدة ال�سفلية مب�ستوى اأر�سية امللعب بعد دفنه بالرمل تربط بها 
احلبال العامودية ويبداأ اأول حبل اأفقي بارتفاع ل يقل عن ) 250 ( ملم تقريبًا من القاعدة ال�سفلية والباقي 
تثبيت  يكون  اأن  تقريبًاعلى  ملم   )250  ( عن    تقل  ل  اأ�ساعها  اأطوال  مربعات  �سكل  على  يوزع  الرتفاع  من 
احلبال بالقائم والقاعدة ال�سفلية والعلوية بطريقة فنية منا�سبة واأن تكون احلبال ذات جودة عالية تتحمل 

احلرارة والرطوبة .
12.الر�سومات املرفقة هي لا�ستئنا�ض بها دون التقيد مبقيا�ض الر�سم .

ال�سروط العامة :
-جميع القوائم من الأنابيب املعدنية بارتفاع)4000( ملم،)3800( ملم،)2500( ملم تقريبًا عن اأر�سية 
امللعب بعد دفنه بالرمل وبقطر من الداخل ) 110( ملم تقريبًاو�سماكة )3( ملم تقريبًاجملفنة بالتغطي�ض 
للحرارة  مقاومة   ( تقريبا،  ميكرون   )90( ب�سماكة  الفرنية  بالبوية  اإلكرتو�ستاتيكيا  ومطلية  الكهربائي 

والرطوبة ( مع وجوب تغطية القوائم الغر مركب عليها اأكواخ بطريقة فنية منا�سبة .
ملم   )  2  ( �سماكتها  تقريبًا  ملم   )25  ( قطرها  حديدية  اأنابيب  من  امل�سنوعة  احلماية  -حواجز 
تقريبًاجملفنة بالتغطي�ض الكهربائي ومدهونة اإلكرتو�ستاتيكيا بالبوية الفرنية ب�سماكة ل تقل عن ) 90( 

ميكرون تقريبًااملقاومة للحرارة والرطوبة على اأن تكون امل�سافة بني الأنابيب ) 100( ملم تقريبًا.
الفرنية   بالبوية  اإلكرتو�ستاتيكيا  �سبائك احلديد والزنك مدهونة  الربط من  -املقاب�ض وم�سامر 

) مقاومة للحرارة والرطوبة ( .
ومدهونة  الكهربائي  بالتغطي�ض  جملفنة  وال�سامل  منهااحلواجز  امل�سنعة  والأنابيب  املو�سات  -جميع 
مع  والرطوبة  للحرارة  تقريبًااملقاومة  ميكرون   )90( عن  لتقل  ب�سماكة  الفرنية  بالبوية  اإلكرتو�ستاتيكيا 

وجوب تقدمي عينة للو�سات وقطع من الأنابيب قبل اجللفنة وبعدها وبعد الدهان .
-امل�سطبات ودعا�سات الدرج واألواح اجل�سر املتاأرجح �سماكتها ) 1.5( ملم تقريبًامك�سوة بالتغطي�ض فينيل 

مقوى �سماكته ) 350( ملم تقريبًا  ومثقب ملنع الإنزلق. 
جميع الزحليقات والأ�سقف والقواطع ولوحات احلماية الآمنة، م�سنوعة من مادة البويل اأثيلني م�سافًا 

اإليها مادة مقاومة لاأ�سعة فوق البنف�سجية .
-يتم اإعداد املوقع وذلك باأن يتم حفره بعمق ) 800( ملم عن �سطح املوقع العام ويتم عمل قواعد خر�سانية 

بعدد القوائم على اأن يكون مقا�ض القاعدة ) 500 ملم طول × 500 ملم عر�ض ×   500 ملم ارتفاع ( تقريبًا.
-يتم تثبيت القوائم على القواعد اخلر�سانية براغي منا�سبة على اأن يتم دهن اجلزء املدفون بالرمل 

من القوائم بطبقة عازلة من الأزفلت ) القار ( .
-جميع اك�س�سوارات الرتكيب من فولذ ل ي�سداأ عايل اجلودة مع وجوب تقدمي لوحة مثبت عليها جميع 

الك�س�سوارات امل�ستخدمة باجلهاز قبل عملية الدهان وبعده .
لل�سروط  املركبة  املقدمة  العينات  مطابقة  مدى  من  للتاأكد  الختبارات  جميع  عمل  للوزارة  -يحق 

واملوا�سفات الفنية وذلك على ح�ساب ال�سركة .
ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  حتددها  التي  وال�سرتاطات  املتطلبات  مع  متوافقة  الألعاب  -جتهيز 

اخلا�سة بلعب الأطفال .

المواصفات الفنية والشروط العــــــــــــــامة لجهاز الملعب الخارجي
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المواصفات الفنية والشروط العــــــــــــــامة لجهاز الملعب الخارجي
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المواصفات الفنية والشروط العــــــــــــــامة لجهاز الملعب الخارجي
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 احتياجات البيئة الصفية
من الوسائل و األدوات
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اأول :  الركن الإدراكي:

 احتياجات البيئة الصفـــــــــــــية من الوسائل و األدوات

العمليات  اإىل دعم تطور  التعليمية فهو يهدف  الركن الإدراكي من الأركان الأ�سا�سية يف بيئة الطفل  يعتر 
فر�سّا  للطفل  يتاح  حيث  املح�سو�سة،  الأدوات  مع  املبا�سرة  واخلرات  التفاعل  خال  من  الطفل  لدى  العقلية 
متنوعّة لتدريب مهاراته الأ�سا�سية يف جمال التعامل مع الأعداد و الأ�سكال و امل�ساحات و احلجوم ب�سورة جتذب 
الطفل اإليها، بحيث يرغب يف تكرارها مرارّا مبا ي�سمح له بتدريب هذه املهارات يف جو مرح من الألفة اجلماعية 

و الفردية. كما اأن ما ميار�سه الطفل يف هذا الركن ي�ساعد على تطور منو الع�سات ال�سغرى.

من الأهداف الأ�سا�سية للركن الإدراكي:
-معاونة الأطفال على تنمية اجتاهات ايجابية نحو التعامل مع املفاهيم الريا�سية.

-دعم اإدراك الأطفال للمفاهيم الأ�سا�سية الريا�سية.

-تنمية بدايات التفكر املنطقي.

-توفر بيئة منا�سبة تدعم العديد من املهارات الريا�سية من خال اإك�ساب الطفل مهارة التعامل مع الأعداد، 
وقيا�ض الأطوال، وتقدير الوقت، و الأ�سكال، والت�سنيف، والت�سل�سل،و التنظيم.

ال�سكل،  و  امل�ساحة،  اإدراك الطفل ملفاهيم  الريا�سية من خال  الوعي بالعاقات  -توفر بيئة منا�سبة تدعم 
واحلجم. 

-تنمية مهارة الطفل على اكت�ساف القوانني التي حتكم العاقات املختلفة.

-تنمية الع�سات ال�سغرى.

 

• ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام الركن االإدراكي انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي 
لريا�ض االأطفال)من 145اإىل152(

ماحظة :

ما �سيعر�ض من �سور يو�سح اأنواع الألعاب الإدراكي، العقلية والع�سلية.. واأمثلة فقط لكل نوع من 
الألعاب ولي�ست جميعها ،فا ميكن ح�سر جميع اأنواع الألعاب، ولكن يرتك لبتكارات املعلمة، و مبا 
هو متوفر من األعاب،ومن خامات البيئة املتنوعة، مع مراعات ال�سروط، و املوا�سفات املتنا�سبة مع 

خ�سائ�ض املرحله العمريه لاطفال .

حمتويات الركن الإدراكي:•

اأ- الألعاب التي ت�ساعد على تنمية الع�سات ال�سغرى

ب-الألعاب التي ت�ساعد على تنمية العمليات العقلية

1- برم وتدوير

1- األعاب التطابق

2- نظم

2- األعاب الت�سنيف

3- طرق

3- األعاب الت�سل�سل

4- فك وتركيب

4- األعاب النمط

5- تنمية مهارات 
العتماد على النف�ض

5- األعاب الحاجي
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 أـ األلعاب التي تساعد على
تنمية العضالت الصغرى
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1-األعاب الرم و التدوير:
و هــي عبــارة عــن م�ســامر لولبية م�ســنعة مــن مواد 
خمتلفــة اأمــا خ�ســبية اأو با�ســتيكية باألــوان واأ�ســكال 

خمتلفة ترتبط ببع�سها عن طريق تدويرها و برمها.

أـ األلعاب التي تساعد على تنمــــــــــــــــــية العضالت الصغرى

2-األعاب النظم:
وهــي عبــارة عن خرز اأو اأزرار اأو قطع حتتوي على ثقوب وخيوط من مواد و اأ�ســكال و اأحجام و األوان 

خمتلفة، حيث ينظم الطفل القطع يف اخليوط ب�سكل حر اأو يتبع يف نظمها منوذج معني. 

اأ- نظم حر:

ب- نظم ح�سب منوذج :
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3-األعاب الطرق:
باألوان  خمتلفة  مواد  من  م�سنوعة  عليها،  للطرق  اأ�سطح  و  مطارق،  و  كور،  اأو  اأوتاد  عن  عبارة  هي  و 

واأ�سكال واأحجام متنوعة.

أـ األلعاب التي تساعد على تنمــــــــــــــــــية العضالت الصغرى

4-األعاب الفك والرتكيب:
وهي قطع خ�سبية اأو با�ستيكية اأو معدنية تتداخل مع بع�سها يف ت�سكيات حرة.



4445

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

أـ األلعاب التي تساعد على تنمية العضالت الصغرى

5- األعاب للتدريب على العتماد على النف�ض:
هي عبارة عن األعاب ت�ساعد على مترين الطفل على مهارات يحتاجها يف حياته اليومية 

مثل:فتح ال�سحابات و غلقها، و ربط خيوط احلذاء، و تزرير الأزرار، وربط احلزام.

ب-األلعاب التي تنمي العمليات العقلية



4647

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

1- األعاب التطابق:
كلمات،اأو  م�سورة،اأو  اأو  حم�سو�سة،  اأ�سياء  كانت  �سواء  مبثيله  ال�سيء  مطابقة  هو  التطابق 
اأعداد،اأو ح�سب معاير معينة ،وميكن التحكم يف ال�سعوبة وال�سهولة ح�سب درجة التعقيد ،وتنوع 

التفا�سيل،واأوجه الت�سابه.

اأنواع األعاب التطابق:
لألعاب التطابق اأنواع خمتلفة ولكل نوع منها م�ستويات متفاوتة و ممار�سة الطفل لأن�سطة التطابق 

املتنوعة تطور كل منها جانبّا خمتلفّا من املهارات العقلية. 

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية

ومن اأنواع األعاب التطابق:
مبثيله. ال�سورة  اأو  ال�سيء  •تطابق 

�سعوبة. اأكرث  ب�سورة  �سورة  •تطابق 
الظل. •تطابق 

عاقات •تطابق 
اأ�سداد. •تطابق 

ال�سور. اأجزاء  •تطابق 
بال�سورة. جم�سم  •تطابق 

النموذج. ح�سب  القطع  بالقالب.تطابق  القطعة  •تطابق 
بحرف. حرف  •تطابق 
ب�سورة. حرف  •تطابق 
ب�سورة. كلمة  •تطابق 
بكلمة. كلمة  •تطابق 

ب�سورة. و  بكلمة  كلمة  •تطابق 
املدلول. مع  العدد  •تطابق 

•دومينو.



4849

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

1– تطابق ال�سيء اأو ال�سورة مبثيله :

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



5051

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3 - تطابق الظل :2- تطابق �سورة ب�سورة اأكرث �سعوبة : 

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



5253

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

5 - تطابق اأ�سداد:4- تطابق عاقات:

6- تطابق اأجزاء ال�سور:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



5455

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

8- تطابق القطعة بالقالب :7- تطابق جم�سم بال�سورة:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



5657

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

10 - تطابق حرف بحرف:9- تطابق القطع ح�سب النموذج : 

11- تطابق حرف ب�سورة:

12- تطابق كلمة ب�سورة:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



5859

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

14-  تطابق  كلمة بكلمة و ب�سورة:13- تطابق كلمة بكلمة:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



6061

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

15 – تطابق العدد مع املدلول:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



6263

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

16- دومينو :                                     تابع ..تطابق العدد مع املدلول:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التطابق



6465

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

2- األعاب الت�سنيف:
املهارات  اأوىل  من  وهو  معينة،  خ�سائ�ض  يف  اإ�سرتاكها  على  بناًء  الأ�سياء  جتميع  على  القدرة  هو  الت�سنيف 
بعمليات  الطفل  قيام  ،و عند  به   ما يحيط  و تنظيم  فهم  ت�ساعده على  والتي  الإن�ساين،   العقل  يكت�سبها  التي 
الت�سنيف فان هذا يتطلب منه الرتكيز على خا�سية معينة تتميز بها املجموعة التي يتعامل معها كما ويتطلب 
الت�سنيف تنمية ملهارة املاحظة، واإدراكّا خلوا�ض املواد، وعندما ي�سرح الطفل الأ�سا�ض الذي اأ�ستخدمه الطفل 
للت�سنيف،وكذلك عندما ن�سجعه على اإعادة الت�سنيف للمجموعة نف�سها باإ�ستخدام اأ�س�ض اأخرى فاإن ذلك يحفز 

فيه التفكر التحليلي و املنطقي.      

اأنواع األعاب الت�سنيف:
و  الت�سنيف  لأن�سطة  الأطفال  ممار�سة  و  متفاوتة  م�ستويات  منها  نوع  ولكل  خمتلفة  اأنواع  الت�سنيف  لألعاب 
تكرارها للمتعة التي يجدونها اأثناء اللعب يو�سلهم للمفاهيم اخلا�سة بالت�سنيف كل ح�سب �سرعته اخلا�سة يف 

النمو. 

ومن اأنواع األعاب الت�سنيف:
ت�سنيف الألوان. •

ت�سنيف الأ�سكال الهند�سية. •

ت�سنيف الأحجام. •

ت�سنيف الأطوال. •

ت�سنيف املام�ض. •

ت�سنيف الكمية. •

ت�سنيف �سور و كلمات تبداأ اأو ل تبداأ بحرف معني. •

ت�سنيف �سور و كلمات ح�سب موقع احلرف من الكلمة يف اأول الكلمة اأو و�سطها اأو اآخرها. •

ت�سنيف ح�سب �سفة اأو �سفتني اأو ثاث �سفات اأو اأكرث)اللون،احلجم، ال�سكل(. •

ت�سنيف ح�سب مفاهيم حمددة. •

1- ت�سنيف الألوان :

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



6667

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3- ت�سنيف الأحجام:2- ت�سنيف الأ�سكال الهند�سية و �سورها:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



6869

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

5- ت�سنيف مام�ض:4- ت�سنيف الأطوال : 

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



7071

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

7- ت�سنيف �سور وكلمات تبداأ اأو ل تبداأ بحرف معني:6- ت�سنيف الكمية:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



7273

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

8- ت�سنيف �سور وكلمات ح�سب موقع احلرف من الكلمة 
يف اأول الكلمة اأو و�سطها اأو اأخرها :

9- ت�سنيف ح�سب �سفة اأو �سفتني اأو ثاث �سفات اأو اأكرث
 ) اللون ، احلجم ، ال�سكل ( :

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



7475

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

10- ت�سنيف ح�سب مفاهيم حمددة :   

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التصنيف



7677

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3- األعاب الت�سل�سل:

الت�سل�سل هو القدرة على اإيجاد تنظيم منطقي ملجموعة من املواد اأو 
ال�سور وذلك عن طريق ماحظة اختافات طفيفة و حتديدها يف خا�سية 

معينة، ثم ترتيب هذه املواد اأو ال�سور بناء على تنظيم متدرج.

ومن اأنواع األعاب الت�سل�سل:
ت�سل�سل األوان. •
ت�سل�سل اأطوال. •
ت�سل�سل اأحجام. •
ت�سل�سل كميات. •
ت�سل�سل ق�سة اأو حدث. •
ت�سل�سل اأعداد. •

 1-  ت�سل�سل الألوان :

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التسلسل



7879

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3- ت�سل�سل الأحجام:2- ت�سل�سل اأطوال:

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التسلسل



8081

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

4 - ت�سل�سل الكميات :

5 - ت�سل�سل ق�سة- حدث  :

6- ت�سل�سل العدد :   

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب التسلسل



8283

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية

4- األعاب التنظيم )النموذج اأو النمط(:
اأو تكوينها تعد  املتكررة  املنظومات  الطفل على ماحظة  و قدرة   ، الرتتيب على منوال متكرر  التنظيم هو 

مهارة �سوف يحتاجها لحقّا يف حياته الدرا�سية �سواء يف جمال الريا�سيات اأو العلوم اأو الفنون .

تتفاوت الألعاب ذات املنظوم املتكرر يف درجة �سعوبتها ويعتمد ذلك على عدد عنا�سر املجموعة )منظومة 
اأ�سهل من منظومة من ثاث عنا�سر متكررة(، وكذلك اخلا�سية التي ت�ستخدم  مكونة من عن�سرين متكررين 

للتكرار )منظومة وفق اللون اأ�سهل من منظومة ح�سب الجتاهات(. 

اأمثلة على األعاب التنظيم )النموذج اأو النمط(:

5-األعاب الأحاجي : 
األعاب الأحاجي هي �سور و اأ�سكال مقطعة اإىل عدد من القطع املتفاوتة يف عددها يقوم 

الطفل برتتيب القطع لإكمال ال�سورة.
اإن حماولة الطفل اإدخال �سكل معني يف الفتحة املنا�سبة اأو تركيب قطع الأحجية املتعدد 

الأبعاد يتطلب تنمية مهارة التميز و ماحظة و مقارنة الأ�سكال،  و يظهر ا�ستعدادّا حلل 
امل�سكات . 

   

ومن اأنواع األعاب الأحاجي:
اأحاجي مبقاب�ض. •
اأحاجي بق�سات مت�سابهة باأعداد قطع متفاوتة. •
اأحاجي بق�سات خمتلفة باأعداد قطع متفاوتة. •
اأحاجي من طبقتني. •
اأحاجي من عدة طبقات. •
اأحاجي عمودية. •

ألعاب التنظيم
ألعاب األحاجي



8485

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

2- اأحاجي بق�سات مت�سابهة باأعداد قطع متفاوتة  :1- اأحاجي مبقـــاب�ض :

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب األحاجي



8687

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

4- اأحاجي من طبقتني:3- اأحاجي بق�سات خمتلفة باأعداد قطع متفاوتة:    

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب األحاجي



8889

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

6- اأحاجي عمودية:5- اأحاجي من عدة طبقات : 

ب-األلعاب التي تنمي العمـــــــــــــليات العقلية • ألعاب األحاجي



9091

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

ثانيا: ركن المطالعة

اأمثلة ملحتويات ركن املطالعة :ثانيًا : ركن املطالعة:
1- ق�س�ض وكتب متنوعة :

2- دمى الكف اأ�سخا�ض وحيوانات :

يعتر ركن املطالعة من الأركان الأ�سا�سية يف الف�سل وهو ركن هادئ،تقراأ املعلمة فيه الكتب 
على الأطفال ب�سورة منتظمة،و ت�سجعهم على الإطاع عليها باأنف�سهم، و ال�ستماع اإىل الق�س�ض عن 
طريق اأ�سرطة الت�سجيل، و تاأليف الق�س�ض، فيطور ذلك حب القراءة و الهتمام بالكتاب و العناية 

به،ويطور اأي�سًا مهارات القراءة و الكتابة.

حمتويات ركن املطالعة:•
1-ق�س�ض و كتب متنوعة.

2-دمى الكف اأ�سخا�ض و حيوانات.
3-دمى الأ�سابع.
4-لوحة وبرّية.

5-م�سجل و �سّماعات واأ�سرطة.
6-حامل و اأوراق و اأقام للتاأليف.

عند اختيار الكتب والق�س�ض التي تو�سع يف الركن ينبغي مراعاة التايل : 
التنّوع يف املواد التي يتم ت�سنيع الكتب منها ) قما�ض ، با�ستيك ، ورق ( .	 
التنّوع يف احلجم بع�سها �سغر ميكن لطفل واحد ا�ستخدامه وبع�سها كبر ي�سمح لطفلني اأو 	 

اأكرث بقراءتها معًا .
التنّوع يف املحتوى ) ديني، ثقايف ، علمي، اجتماعي ،مطبخ، مو�سوعات اأطفال .......الخ ( .	 
تراعي اهتمامات الأطفال.	 
منا�سبة مل�ستوى منو الأطفال.	 
ال�سور وا�سحة وكبرة، واجلمل ق�سرة.	 
الغاف متني، و�سورة الغاف معرة عن حمتوى الكتاب.	 
الأوراق الداخلية للكتب والق�س�ض من النوع اجليد ي�سهل على الطفل تقليبها والتعامل معها.	 
اأن تكون بع�ض الكتب يف الركن بحجم كبر بحيث ي�سمح لطفلني اأو اأكرث بت�سفح الكتاب معًا.	 

• ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام ركن املطالعة انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض 
االأطفال)من 133اإىل137(.



9293

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3- دمى الأ�سابع :

4- لوحة وبرية :

5- م�سجل :

6-  حامل اأوراق :

ثانيا: ركن المطالعة



9495

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

اأمثلة ملحتويات ركن البناء:ثالثًا: ركن البناء:
1- وحده كاملة من القطع اخل�سبية متنوعة الأحجام والأ�سكال ل تقل عن 200 مكعب )اأ�سا�سي( :

2- قطع خ�سبية ذات احلجم الكبر جموفة :
)اختياري(

3- قطع با�ستيكية ذات مقا�سات واألوان 
و اأ�سكال خمتلفة : 

)اختياري(

و  اخل�سبية  بالقطع  بالبناء  الأطفال  يقوم  �ساخب،  ركن  وهو  الف�سل  يف  الأ�سا�سية  الأركان  من  البناء  ركن 
بعمليات  القيام  على  تدربه  الركن  هذا  يف  الطفل  بها  يقوم  التي  البناء  وعملية  البناء،  مكمات  ا�ستخدام 

اإدراكية متنوعة فهو ينمي املفاهيم الريا�سية مثل:التعرف على الأ�سكال، و الأحجام، و الأعداد، والأبعاد، 
و القيا�ض، و املفاهيم العلمية اخلا�سة بالتوازن، و اجلاذبية، و الثبات، كما اأنها تدعم عمليات ما قبل القراءة، 

و ت�سجع على الإبداع و اخليال، وتنمي مفهوم الذات، و التعاون و امل�ساركة بني الأطفال.

حمتويات ركن البناء:•
1-وحدة كاملة من القطع اخل�سبية ال�سلبة حوايل )200( قطعة، وهي متنوعة الأحجام و الأ�سكال، 

ويجب  توفر هذه الوحدة ب�سكل اأ�سا�سي يف الركن.
2-قطع خ�سبية جموفة ذات حجم كبر .

3-قطع با�ستيكية ذات مقا�سات و األوان و اأ�سكال خمتلفة.
4-مكمات البناء.

عند اختيار املواد والأدوات التي تو�سع يف الركن ينبغي مراعاة التايل : 
اأن تكون القطع اخل�سبية متنوعة من حيث ال�سكل واحلجم .	 
اأن تكون ذات جودة عالية تتوافق مع املوا�سفات العاملية من حيث املقا�سات املنا�سبة واملتانة والقوة 	 

و�سروط الأمن وال�سامة .
اأن تكون اأر�سية ركن البناء منا�سبة لتمكني الأطفال من البناء عليها وتايف ال�سجة نتيجة حتريك 	 

القطع اخل�سبية وهدمها.

• ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام ركن البناء انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض االأطفال
)من 137اإىل140(

ثالثا: ركن البناء
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

4- مكمات البناء :

ثالثا: ركن البناء
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

رابعًا:ركن التعبر الفني:
يعد ركن التعبر الفني  من الأركان املهمة يف بيئة الطفل التعليمية ، وهو ركن ثابت يتيح للطفل طرقًا 
الطفل  حاجة  ت�سبع  الفني  التعبر  ركن  واأن�سطة   ، تفكره  طرق  و  اأحا�سي�سه  و  م�ساعره  عن  للتعبر  متعددة 
بنف�سه،  اعتزازه  وزيادة   ، وتقويتها  لذاته  نظرته  بناء  يف  ت�ساعده  و   ، النف�سية  بالراحة  ت�سعره  ،و  للتعلم 
فالأطفال يعرون ب�سورة اأف�سل من خال اأعمالهم ويعتر الر�سم و التلوين اأحد اأف�سل الو�سائل التي ت�سمح 
للطفل بالتنفي�ض عن م�ساعره ،و تنمي لديهم مهارة اتخاذ القرار، و التخطيط للعمل و التجربة بحرية دون 

الوقوع يف اخلطاأ. 

حمتويات ركن التعبر الفني:•
1اأدوات للر�سم، مثل:)الأقام ال�سمعية، واخل�سبية،والطبا�سر،الفلوما�سرت،والر�سا�ض،و..... (

اأ�سابع، وفر�ض، وطباعات، وقطارات كا�سطات  اأدوات الدهان، مثل:) دهان باألوان خمتلفة، ودهان  2-مواد و 
لاألوان....( .

3-مواد و اأدوات الق�ض و الل�سق، مثل: (ال�سمغ، والقطاعات، واملق�سات، والدبابي�ض، واللوا�سق...(
4-مواد للتل�سيق)كولج(.

5-اأ�سطح خمتلفة للدهان و الر�سم و للتل�سيق، مثل:)الأوراق امللونة، الأوراق امل�سّطرة، و الأوراق ال�سفافة، و 
الق�سدير...(

6-مواد و اأدوات للعجن، مثل:)العجني، و ال�سل�سال، و الفخار، والقطاعات، والفرادات...(
اأدوات لتنظيف الركن .

7-مراييل واقية ملاب�ض الأطفال.
8-حامل للر�سم.
9-كان للتجفيف

10-لوحات كبرة لعر�ض اأعمال الأطفال.

عند اختيار املواد والأدوات التي تو�سع يف الركن ينبغي مراعاة التايل: 
•اأن يتوفر يف الركن العديد من املواد والأدوات التي ت�ساعد الطفل على التعبر عن م�ساعره واأحا�سي�سه 

وطريقة تفكره، وت�سجعه على الإبداع والبتكار اأثناء اإنتاج الأعمال الفنية.
والأمن وال�سامة يف املواد والأدوات.  اجلودة  توفر  يراعى  •اأن 

1- اأدوات الر�سم :
اأمثلة ملحتويات ركن التعبر الفني :

 • ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام ركن التعبري الفني انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض االأطفال
)من 156اإىل159(

رابعا: ركن التعبير الفني
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

2- مواد و اأدوات الدهان :

رابعا: ركن التعبير الفني



102103

دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

4- مواد للتل�سيق ) كولج ( :3- مواد واأدوات الق�ض والل�سق :

رابعا: ركن التعبير الفني
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

6- مواد و اأدوات للعجن :5- اأنواع الأ�سطح امل�ستخدمة للدهان والر�سم و التل�سيق :

رابعا: ركن التعبير الفني
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

7- اأدوات للتنظيف :

8- مراييل للمحافظة 
على نظافة الأطفال :

10- مكان للتجفيف )من�سر غ�سيل ، رفوف حديدية ( :9- حامل للر�سم :

11- مكان لعر�ض اأعمال الأطفال:

رابعا: ركن التعبير الفني
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

خام�سًا:ركن اللعب الإيهامي
يعد ركن اللعب الإيهامي من الأركان املهمة الأ�سا�سية يف تنميه لغة الطفل و مهارة احلوار لديه، وهو ب�ساعد 
الطفل على التعبر عن م�ساعره بطريقة مقبولة، و يتيح له فر�سّا متعددة للتفاعل الجتماعي، و تقم�ض الأدوار 
املختلفة مما يعينه على تقبل وجهات نظر الآخرين، وو�سع نف�سه مكانهم، و روؤية تاأثر اأفعال معينة على �سياق 
الأحداث، كما اأن لعب الأطفال يف هذا الركن ينمي عندهم روح امل�ساركة و املرونة، و ينمي العمليات الإدراكية  و 

املفاهيم الريا�سية و ين�سطها،و يطور الطفل من الناحية احلركية. 

حمتويات ركن اللعب الإيهامي:•
1-اأثاث و اأدوات م�سابه ملا يحتويه املنزل.

2-دمى و عرائ�ض.
3-ماب�ض خمتلفة لأداء اأدوار اأفراد الأ�سرة.

4-اأدوات و ماب�ض ت�سجع الطفل على تقم�ض اأدوار و �سخ�سيات متعددة بح�سب التغرات التي تطراأ على الركن 
، مثل: يتقم�ض الطفل دور الطبيب ،املمر�ض ، املري�ض ، الزّوار، اإذا �سمم الركن وجهز ليكون م�ست�سفى اأو عيادة 

طبيب(.
عند اختيار الأدوات التي تو�سع يف ركن اللعب الإيهامي ينبغي مراعاة الآتي : 

اأن تكون اأدوات اللعب حقيقية قدر الإمكان.	 
اأن تكون منا�سبة حلجم الطفل.	 
اأن يراعى فيها الأمن وال�سامة واجلودة.	 

وينق�سم ركن اللعب الإيهامي اإىل ق�سمني:

اأ- ركن التعاي�ض الأ�سري ) املنزل (:
وهو ركن �سغر ميثل البيت بحيث يقوم الأطفال باأداء اأدوار اأفراد العائلة فيه.

ب - الركن امل�ساحب )الن�ساط امل�ساحب (:
وهو ركن جماور لركن التعاي�ض الأ�سري، متار�ض فيه ن�ساطات خمتلفة مرتبطة مبو�سوع الوحدة.

خامسًا:ركن اللعب اإليهامي

اأمثلة ملحتويات الركن الإيهامي:
اأ- ركن التعاي�ض الأ�سري:

1- اأثاث م�سابه لأثاث املنزل :

 • ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام اللعب االإيهامي انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض االأطفال
)من 141اإىل144(
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

2- ماب�ض خمتلفة لأداء اأدوار اأفراد العائلة :تابع.. اأثاث م�سابه لأثاث املنزل :

خامسًا:ركن اللعب اإليهامي
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

ب- الركن امل�ساحب ) الن�ساط امل�ساحب ( :
�ساد�سًا: ركن البحث  والكت�ساف:�سور لبع�ض الأدوات التي قد حتتاجها املعلمة لتجهيز الركن امل�ساحب :

�سمي ركن البحث و الكت�ساف بهذا ال�سم لأنه ينمي حب ال�ستطاع الإدراكي والرغبة يف البحث و الكت�ساف 
للو�سول اإىل اإجابة عن الأ�سئلة املختلفة التي تطراأ على ذهن  الطفل. ويعد من الأركان املهمة يف بيئة الطفل 
التعليمية : لأن الطفل يكت�سف فيه العامل من حوله من خال اندماجه مع املواد مبا�سرة ،فهو يجرب ويكت�سف من 
خال التق�سي بوا�سطة حوا�سه وح�سب رغباته و حاجاته.فاأن�سطة الركن ت�ساعد على تنمية قدراته العقلية 
من خال التوقع والتجريب و ا�ستخا�ض النتائج مما يدعم نظرة الطفل اليجابية لذاته، كما اأن عمل الطفل 

يف الركن يو�سله اإىل فهم اأعمق لقدرة اخلالق عز و جل.

حمتويات ركن البحث و الكت�ساف:•
كائنات حية و حمنطة. •
جمموعة من املواد الطبيعية. •
اأنواع خمتلفة من اأجهزة الزن و القيا�ض. •
اأنواع خمتلفة من املغناطي�ض. •
عد�سات و مرايا.  •
جم�سمات لأع�ساء اجل�سم. •
اأدوات لتنمية احلوا�ض. •
اأدوات لعمل جتارب خمتلفة. •
اأ�سرطة مرئية و م�سموعة و �سور و كتب علمية. •
حامل واأوراق لت�سجيل املاحظات . •

عند اختيار املواد والأدوات التي تو�سع يف الركن ينبغي مراعاة التايل: 
اأن يحتوي على مواد واأدوات ت�ساعد الطفل على الفح�ض و التجربة ثم الكت�ساف. •
اأن يتوفر يف الركن كتب م�سورة ما اأمكن ح�سب الأن�سطة املقدمة. •
اأن يراعى يف الأدوات واملواد اجلودة والأمن وال�سامة. •

سادسًا: ركن البحث  واالكتشافخامسًا:ركن اللعب اإليهامي

• ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام ركن البحث و االكت�ساف انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض 
االأطفال)من 153اإىل155(
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

اأمثلة ملحتويات ركن البحث و الكت�ساف:

2- جمموعة مواد طبيعية:1- كائنات حيه وحمنطة :

3- اأنواع خمتلفة من اأجهزة الوزن واملقايي�ض :

سادسًا: ركن البحث  واالكتشاف
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

5- عد�سات ومرايا:4- اأنواع خمتلفة من املغناطي�ض:

6- جم�سمات خمتلفة لأع�ساء اجل�سم

سادسًا: ركن البحث  واالكتشاف
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

8- اأدوات لعمل التجارب املختلفة :7- اأدوات ت�ساعد على تنمية احلوا�ض :

سادسًا: ركن البحث  واالكتشاف
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

10- حامل و اأوراق لت�سجيل املاحظات  :9- اأ�سرطة مرئية و �سمعية، و�سور وكتب علمية:

سادسًا: ركن البحث  واالكتشاف
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

�سابعًاً : ركن القراءة والكتابة:
وهــو مــن الأركان الهادئــة و يف�ســل اأن يكون قرب ركــن املطالعة لتقــارب طبيعة الركنني، و مــع اأن جميع 
الأركان تنمي عند الطفل ال�ستعداد للقراءة و الكتابة حركّيّا و عقلّيّا و ووجدانيّا و لكن مت ا�ستحداث هذا 
الركــن ليقــوم الأطفال بتطبيــق القراءة و الكتابة وفق منهــج التعلم الذاتي الذي يراعــي قدرات الأطفال 
وحاجاتهــم، وعلــى املعلمــة تقبل جهود و حماولت الطفــل يف القراءة و الكتابة بغ�ــض النظر عن النتيجة 
النهائيــة لهــذه املحــاولت ، بل وعليها اأن ت�ســجعها ، لأنها ذات اأهميــة للطفل ولهــا دور اإيجابي يف تعلمه من 

خال التفاعل مع الأن�سطة وفق قدراته و اهتماماته.

حمتويات ركن القراءة و الكتابة:•
1-بطاقات و اأدوات التخطيط.

2-اأقام و �سبورات لكتابة احلروف و الأعداد.
3-اأقام فلوما�سرت واأقام ر�سا�ض و حمايات و برايات.

4-بطاقات لأحرف و اأعداد.
5-�سّبورات و اأحرف واأعداد مغناطي�سية.

6-وعاء �سغر به رمل للتدريب على القراءة و الكتابة.
7-جهاز ت�سجيل و �سماعات.

عند اختيار املواد والأدوات التي تو�سع يف الركن ينبغي مراعاة �سروط وموا�سفات الأمن وال�سامة 
واجلودة. 

اأمثلة ملحتويات ركن القراءة والكتابة:
1- بطاقات واأدوات التخطيط:

سابعاًً : ركن القراءة والكتابة

 • ملزيد من املعلومات حول اإعداد و جتهيز و ا�ستخدام ركن القراءة و الكتابة انظر دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي 
لريا�ض االأطفال)من 160اإىل165(
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

3- اأقام فلوما�سرت ، واأقام ر�سا�ض ،وحكك)طبا�سر(، 2- اأوراق و�سبورات لكتابة الأحرف والأعداد :
وحمايات وبرايات :

سابعاًً : ركن القراءة والكتابة
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

5- وعاء �سغر به رمل للتدرب على كتابة احلروف والأعداد:4- بطاقات متنوعة لأحرف واأعداد :

سابعاًً : ركن القراءة والكتابة
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دليل البيئة المادية في رياض األطفال

إعداد : اإلدارة العامة لرياض األطفال

6- جهاز ت�سجيل و�سماعات :

سابعاًً : ركن القراءة والكتابة
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