
 األشكال والهندسة
 األشكال الهندسية

 تدريبات ونشاطات هندسية 

 المهارات
 

 التركيز
 

 مهارات التخيل
 

تقوية تحكم الطفل
 بعضالت يديه

 
 التصنيف

 
 دقة المالحظة

 
 المهارات الهندسية

  مهارات الرياضيات 

 الموضوعات
 

 المربع
 

 المثلث
 

 الدائرة
 

 المستطيل
 

 تدريبات على األشكال

 األلعاب المناسبة
 

اسطمبات رسم األشكال الهندسية   بازل
االشكال المجسمة ألعاب تصنيف األشكال

 واألحجام مكعبات البناء بأشكالها المختلفة



 قم بطباعة أصبعك حول المربع وانت تكرر أسمه



 أرسم المربعات وحاول ان تعرف كم عدد أضالع المربع



 أرسم المربع وعد عدد أضالعة

المربعات تحاول األختباء حاول ان تجدها



 أطلب من الطفل عد الخطوط أو االضالع معك
 وردد 1 2 3 مثلث

 قم  بمساعدة طفلك على  قص ثالث 
  شرائح ورق ملون اترك لطفلك مهمة

 وضع الصمغ على الخطوط ولصق الشرائح
 ثم رسم عينين وفم داخل الشكل

 قص 3 شرائح رفيعة من الورق الملون  والصقها على النقاط لبناء مثلث

 تنمية مهارات الطفل اليدوية
 حساب وعد

 التنسيق بين العين وحركة اليد
  تدريب بداية القراءة ومالحظة

 شكل الكلمات
 التعرف على المثلث



   أطلب من الطفل
   توصيل النقاط لرسم 

 المثلثات بقلم الشمع  لكي
 يساعد ارنوب  في جمع الجزر 

 الجزرة تشبه المثلث أجذب انتباه
 الطفل لذلك  واطلب منه 

  ترديد أسم الشكل أثناء التوصيل

المثلث

 تدريب بداية الكتابة
 التنسيق بين  العين وحركة اليد
 تنمية قدرة الطفل على التخيل

 زيادة القدرة على التركيز
 تقوية العضالت الدقيقة ليد الطفل

 مالحظة شكل المثلث والتعرف عليه



  أطلب من الطفل صنع  قفص
   للقرد الصغير بتوصيل النقاط لرسم 

 المثلث  بقلم الشمع  لكي
 يستطيع القرد التسلق  وساعده على

  ترديد أسم الشكل أثناء التوصيل

المثلث

ابحث عن المثلثات التي تحاول األختباء وضع دائرة حولها

 تنمية مهارات الطفل اليدوية
 تعلم المثلث ورسمه

 تنمية قدرة الطفل على التخيل
 زيادة القدرة على التركيز



 أصنع دائرة بلصق الملصقات الصغيرة

وفر للطفل اي استكيرات صغيرة
الحجم او قصاصات ورق ملون وصمغ

واطلب من الطفل  لصقها على حدود
  الشكل

 تنمية مهارات الطفل اليدوية
 التنسيق بين  العين وحركة اليد
 تنمية قدرة الطفل على التخيل

زيادة القدرة على التركيز



 ارسم الدائرة والحظ شكلها وكرر أسمها

 أطلب من الطفل رسم الدوائر وشجعة
  ايا كانت نتيجة رسمه فرسم الدائرة

بشكل جيد صعب على الطفل في هذا
العمر اطلب منه رسم بعض األرجل

وتلوين  كل دائرة بلون مختلف وتكرار
 اسم الشكل

 تدريب بداية الكتابة
 التنسيق بين  العين وحركة اليد
 تنمية قدرة الطفل على التخيل

 زيادة القدرة على التركيز
تقوية العضالت الدقيقة ليد الطفل



 ارسم الدائرة والحظ شكلها وكرر أسمها

 الدوائر تحاول األختباء حاول ان تجدها

  أطلب من الطفل رسم
 الدائرة بقلم الشمع   وساعده على

ترديد أسم الشكل أثناء التوصيل

 
 حساب وهندسة التعرف على الدائرة

 تنمية المهارات اليدوية
  زيادة القدرة على التركيز المالحظة



   أرسم أو ألصق  ثعابين حول المستطيل

 تنمية مهارات الطفل اليدوية
 حساب وهندسة التعرف على المستطيل

 تنمية قدرة الطفل على التخيل
زيادة القدرة على التركيز

أطلب من الطفل رسم أو لصق ثعابين من الورق الملون
حول المستطيل مع االستمرار بتكرار نطق كلمة

مستطيل الهدف من النشاط مالحظة أن عدد الثعابين
على عرض المستطيل مختلف عن عدد الثعابين على

طوله وهذا التدريب يعطي تصور واضح للطفل عن
   المستطيل والفرق بينه وبين المربع



 أرسم المستطيل وقم برسم مالمح الوجة داخلة

 أطلب من الطفل رسم سيد مستطيل 
كما في الشكل ورسم مالمح الوجه وتلوين

 المستطيل باللون األصفر
 مع تكرار اسمه وعد أضالعه

 تنمية مهارات الطفل اليدوية
 تنمية مهارات الرسم والتركيز

 أداء المهمات  ودقة المالحظة  
 التعرف على المستطيل ورسمه



 أرسم المستطيل بقلم الشمع

المستطيالت تحاول األختباء حاول ان تجدها

 التعرف على المستطيل ورسمه
 التنسيق بين  العين وحركة اليد
 تنمية قدرة الطفل على التخيل

 زيادة القدرة على التركيز
تقوية العضالت الدقيقة ليد الطفل

 أطلب من الطفل رسم المستطيل بقلم
 الشمع  وترديد أسم الشكل أثناء التوصيل  و

 نسأل أي ثعبان سيصل أوال للتفاحة
نلفت أنتباه الطفل الن المستطيل به طولين

 مختلفين لألضالع



 صل األشكال المتشابهه

 التركيز البصري وقوة المالحظة
 التوصيل نشاط بداية الكتابة

 تمييز األشكال الهندسية  األساسة
 

 توصيل الشكل مع الشكل المطابق له
النماذج السوداء تجعل تركيز الطفل األكبر في الشكل

وليس في اللون لجذب انتباه الطفل للمقارنة بين
األشكال كرر مع الطفل أسم كل شكل قبل البحث عن

 نظيره
  
 



 صل األشكال المتشابهه

 التركيز البصري وقوة المالحظة
 التوصيل نشاط بداية الكتابة

 تمييز األشكال مع وجود فارق في اللون
 نشاط بصري وذهني

 توصيل الشكل مع الشكل المطابق له
 استخدام األلوان لزيادة صعوبة النشاط 

وتدريب الطفل على التركيز في الشكل مع وجود
فارق في اللون كرر مع الطفل أسم كل شكل قبل

 البحث عن نظيره
  
 



 صل األشكال المتشابهه

 التركيز البصري وقوة المالحظة
 التوصيل نشاط بداية الكتابة

 تمييز األشكال مع وجود فارق في الحجم
 نشاط بصري وذهني

 توصيل الشكل مع الشكل المطابق له
 استخدام األختالف في الحجم لزيادة صعوبة النشاط 

  
  
 



 توصيل األشكال المتشابهه

 نشاط بداية القراءة
 التأكد من أتقان الطفل ألسماء األشكال

 مراجعة األشكال الهندسية
 التوصيل نشاط بداية الكتابة

 أقرأ لطفلك كل كلمة ورددها مع الطفل وأطلب منه
 البحث عن الشكل المطلوب وتوصيله مع كلمته

الهدف من النشاط لفت أنتباه الطفل للكلمات وبدء
مالحظتها وليس مطلوب منه في هذه المرحلة

   القراءة أو التعرف على الكلمات



 تلوين األشكال باللون المناسب

   التركيز الذهني وتقوية المالحظة
 مراجعة األشكال الهندسية

 التحكم في عضالت اليد
 تنمية العضالت الدقيقة

أعطي الطفل 4 ألوان المطلوبة األخضر واألزرق
 واألصفر واألحمر

 وأطلب منه تلوين كل شكل باللون المناسب
 بعد شرح فكرة النشاط للطفل



 في كل صورة جزء ناقص حاول ان تكمله بالشكل المناسب

 التركيز الذهني وتقوية الذاكرة لألشكال
 التي أعتاد الطفل رؤيتها حوله

 التفكير المنطقي
 مراجعة األشكال الهندسية

 التحكم في عضالت اليد
 تنمية العضالت الدقيقة

أسأل الطفل واترك له حرية أختيار الشكل ثم ناقشه
في أختياره تحتاج السيارة الى عجالت اي شكل أختار

 لرسم العجالت؟
تحتاج الفتاة الى كتاب لتقرأه أي األشكال الثالثة

 يناسب الكتاب؟
 يحتاج األيسكريم الى بسكويت أي شكل نختار؟



 حاول أن تتخيل ماذا يمكن أن أرسم ألحول الشكل الهندسي ألي شئ حولنا

 التركيز الذهني والبصري
 التفكير المنطقي

 التخيل واألبداع
 أداء المهمات البسيطة بشكل مستقل

 مراجعة األشكال الهندسية
 التحكم في عضالت اليد

 تنمية العضالت الدقيقة

اترك للطفل دقائق للتركيز في االشكال ومحاولة 
التخيل يمكنك مثال ان ترسم االشكال في ورقة

خارجية وتشرح للطفل كيف ممكن باضافة بعض
الرسومات للدائرة أن تتحول لبيتزا او ساعه  او قرص

الشمس أو وجه مهما بدى لك رسم الطفل غير
مفهوم شجعه واطلب منه شرح فكرته لك الهدف

من النشاط تشجيع الطفل على األبداع وعرض أفكاره
الخاصة وتنمية ثقته بقدرته على أداء المهمات

 البسيطة



 حاول أن تتخيل ماذا يمكن أن أرسم ألحول الشكل الهندسي ألي شئ حولنا

 التركيز الذهني وتقوية الذاكرة
 التفكير المنطقي

 مراجعة األشكال الهندسية
 التحكم في عضالت اليد

 تنمية العضالت الدقيقة
 مراجعة شكل المستطيل

اترك للطفل دقائق للتركيز في االشكال ومحاولة
 التخيل

يمكنك مثال ان ترسم االشكال في ورقة خارجية
وتشرح للطفل كيف ممكن باضافة بعض الرسومات
للمستطيل أن يتحول الى باب أو أشارة مرور أو قلم

رصاص مهما بدى لك رسم الطفل غير مفهوم شجعه
واطلب منه شرح فكرته لك الهدف من النشاط تشجيع

الطفل على األبداع وعرض أفكاره الخاصة وتنمية
ثقته بقدرته على أداء المهمات البسيطة



 حاول أن تتخيل ماذا يمكن أن أرسم ألحول الشكل الهندسي ألي شئ حولنا

 التركيز الذهني وتقوية الذاكرة
 التفكير المنطقي

 مراجعة األشكال الهندسية المثلث
 التحكم في عضالت اليد

 تنمية العضالت الدقيقة

اترك للطفل دقائق للتركيز في االشكال ومحاولة
 التخيل

يمكنك مثال ان ترسم االشكال في ورقة خارجية
وتشرح للطفل كيف ممكن باضافة بعض الرسومات

  للمثلث أن يصبح أيسكريم
 أو فأس أو صاروخ أو جزرة



 تلوين األشكال باللون المناسب

 التركيز البصري وتقوية المالحظة
 مراجعة األشكال الهندسية

 التحكم في عضالت اليد
 تنمية العضالت الدقيقة

 التعرف على األشكال



  قص  ولصق

قم قص األشكال التاليةو أطلب من طفلك تنفيذ
 النشاط في الصفحة التالية

 تنفيذ التصميمات البسيطة
  تقوية التركيز البصري

 تنمية المهارات اليدوية
  





 قص ولصق

 كم عدد  األشكال التي قمت بأستخدامها

المستطيل

 جهز لطفلك األدوات التالية
 صمغ-ورقة بيضاء

 نماذج األشكال الهندسية المقصوصة
 من الصفحة السابقة وأطلب منه تركيب

 الشكل التالي ال تجعل الطفل يستخدم الصمغ قبل
محاولة تركيب الشكل عدة مرات حتى يستطيع تأدية

 النشاط دون مساعدة

المربع

المثلث

الدائرة

 تنفيذ التصميمات البسيطة
 تقوية التركيز البصري

 تنمية المهارات اليدوية
  تقوية شغف الطفل بالتعلم عن

 األشكال والتصميم
  
  
 



 قص ولصق

 
يمكنك أستخدام هذه النماذج البسيطة لمراجعة األشكال

 الهندسية مع طفلك
 تركيب شكل أو تصميم واحد كل أسبوع

 جهز لطفلك األدوات التالية
 صمغ-ورقة بيضاء

أجزاء الرسم  الذي سيتم تنفيذه مقصوصة من الورق الملون
 بنفس األلوان في الصورة

 تنفيذ التصميمات البسيطة
 تقوية التركيز البصري

 تنمية المهارات اليدوية
  تقوية شغف الطفل بالتعلم عن

 األشكال والتصميم
  
  
 




