
 االطفـــــــال لروضـــــة االستعـــــداد دليل               

 هذا.  متفاوتة                          بمهارات المدرسة الى يحضرون.  مختلفة ومعدالت بطرق االطفال يتعلم.  آلطفالهم معلمين كأول جداً هام دور والعائالت االبوين لدى

 طفلكم مع                                     للعمل طرق تقترح القائمة هذه.  االطفال لروضة لآلستعداد يحتاجوها التى االطفال مهارات على الضوء يلقى الدليل

.للمدرسة اكثر االستعداد على مساعدتها/لمساعدته

عاطفــــــى/اجتماعـــــى

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 .خطوات 3ب ارشادات اتباع فى ويبداء بأستمرار بخطوتين ارشادات يتبع ان طفلى يستطيع 

2 النوم النوم، قبل قصة قراءة االسنان، غسل الحمام، الغذاء، وجبة: مثل) الروتين ويتبع يتذطر ان لطفلى يمكن

3 (مبتهج انا حزين، انا سعيد، ان: مثل) مشاعرها/مشاعره عن يعبر ان طفلى يستطيع 

4 .الضيق او باالحباط الشعور عند نفسها/نفسه تهدئة طفلى يستطيع 

5 .معطفها/معطفه يرتدى ان طفلى يستطيع

6 .مستقل بشكل الجمام استخدام لطفلى يمكن 

7 .يديها/يديه غسل لطفلى يمكن

8 .مكانها/ مكانه وتنظيف الصغيرة االنسكابات وتنظيف مكانها فى اللعب وضع طفلى يستطيع

9 .آخرين ويساعد ويتناوب يشارك طفلى 

10 .اشخاص او/و الجديدة االوضاع مع طفلى يتكيف 

11 .آخرين مع بالتعاون طفلى يلعب 

12 .اآلخرين تهدئة لطفلى يمكن

13 .عمرها/عمره نفس فى اصدقاء مع بأنتظام للعب الفرصة طفلى لدى 

بـــــدنــــــى 

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 .ويركض ويقفز يجرى ان طفلى يستطيع

2 .واحدة قدم على الوقوف لطفلى يمكن

3 .كبيرة كرة والتقاط رمى لطفلى يمكن

4 . كرة ركل لطفلى يمكن

5 ً القص لطفلى يمكن .المقص مستخدما

6 .الرصاص القلم ويستخدم يحمل ان طفلى يستطيع

7 .والزرائر السوست واستخدام شبك لطفلى يمكن 

اللغـــــــة  

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 . واحتياجاته افكارها/ افكاره عن للتعبير كلمات استخدام طفلى يستطيع

2 عالمها/عالمه فى مألوفة اشياء ووصف تسمية طفلى يستطيع .

3 .يوم كل جديدة كلمات طفلى يستخدم 

4 . فهمه لآلخرين ويمكن بوضوح يتحدث طفلى

5 كلمات 6-4 من تتكون بجمل التحدث طفلى يستطيع 

6 . وبالتفاصيل الماضى فى حدثت اشياء عن يتحدث ان طفلى يستطيع

7 . الحديث ويتناوب آخر شخص مع واحد موضوع عن حديث يجرى ان طفلى يستطيع
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الفهـــــــــــــم 

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 . مشكلة لحل واحدة طريقة من أكثر يفكرفى ان طفلى يستطيع  

2 .آلسئلة اجابات لمعرفة ويسعى فضول طفلى يظهر

3 . المشاكل وحل اللعب فى وابداع مرونة يظهر طفلى

4 . الخ الحجم او الشكل او باللون اشياء تصنيف طفلى يستطيع 

5 . نشاط فى واالستمرار والتركيز بهدوء الجلوس طفلى يستطيع

والكتابـــــــة القــــراءة معرفـــة

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 . االطفال اغانى او قوافى 10-5 يعرف طفلى

2  (big, brown, bearمثل:) الصوت بنفس الكلمة تبداء اذا طفلى يعرف  

3  (ex: hap-py, مقطعين او جزئين:مثل  ) كلمات اجزاء الى االستماع طفلى يستطيع  

4 .وصغير كبير حرف 20-10 ويسمى يعرف طفلى

5 .حرف 20-10ل صحيحة اصوات ينطق طفلى

6 . الخ الكلمات، الصفحات، العنوان، الغالف،: الكتاب اجزاء يعرف طفلى 

7 ً لقصة يستمع او بالغ شخص مع طفلى يقراء  .ويرويها القصة عن تتحدث/يتحدث يوميا

8 .     حروف يستخدم او صور برسم قصة طفلى" يكتب

9 . الحروف وتمييز اسمها/اسمه كتابة طفلى يستطيع

10 . االبجدية الحروف ترديد لطفلى يمكن 

 الرياضيـــــــات

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 .منها كل على مًوشراً شىء 20-10 عد لطفلى يمكن

2 . 20 رقم الى بالترتيب عالى بصوت العد طفلى يستطيع  

3 . الشكل بنفس او واقل اكثر الكلمات واستخدام فهم فى طفلى يبداء 

4 .10-1 من االرقام تمييز طفلى يستطيع

5 . مطابقة اشياء مجموعة مع 20-1 من ارقام يوصل طفلى

عامة اشكال يميز طفلى      ( المستطيل المثلث، المربع، الدائرة، مثل،) .                                                                                                         6                     

7 .بسيطة اشكال ويفرز يطابق طفلى 

8 (مبزان مسطرة، مالعق، اكواب،: مثل) اللعب فى للقياس ادوات طفلى يستخدم

9 (ثقيل دائرة، كبير،: مثل) والوزن والشكل بالحجم اشياء لوصف كلمات يستخدم طفلى 

10 .(ثالث ثانى، اول، مثل) بنظام اشياء وضع لطفلى يمكن 

شخصيـــــــة معلومــــات

 طفلى يستطيع نعم

ذلك فعل

1 االبوين واسماء االسرة ولقب االول اسمها/اسمه يعرف طفلى

2 . الهاتف ورقم عنوانها/ عنوانه يعرف طفلى

3 .(الخ االصابع، الركبتين، الكتفين، الرأس،) الجسم اعضاء 10 تسمية لطفلى يمكن

4 .ميالده وتاريخ عمرها/عمره يعرف طفلى 

Developed by the PreK-3 Cross District Coalition of Edmonds, Everett, Federal Way, Highline and Seattle Public Schools. Aligned with Teaching Strategies 

GOLD, WaKIDS (Washington Kindergarten Inventory of Developing Skills) Progressions of Development & Learning and adapted from Characteristics of 

Children Entering Kindergarten.  Changes will not be made to this document without the written consent of the PreK-3 Cross District Coalition. Funded by the 

Bill & Melinda Gates Foundation. January 2014.

  على طفلنا ندرب

ذلك فعل

  على طفلنا ندرب

ذلك فعل

  على طفلنا ندرب

ذلك فعل

  على طفلنا ندرب

ذلك فعل


