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األلوان
سلسلة تدريبات لتعليم الطفل األلوان

 
نتمنى ان تكون كل أوراق العمل المصممة والمنشورة من خاللنا اثراء للمحتوى العربي

المجاني التعليمي ونافعة لكل االطفال المتحدثين باللغة العربية 
نتمنى توفير ورقة تعليمية تليق بالطفل العربي وتطور من مهاراته وال تقل جودة عن

نظيراتها باللغات األخرى
نسأل هللا تعاىل أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم

كل اصدارات التعليم المرح المجانية تندرج تحت رخصة المشاع اإلبداعي تشترط نسبة
المصّنف إىل مؤلفه األصلي وتداول المطبوعات الخاصة بنا الستخدامها بشكل مجاني

 واالستفادة منها مع طالبك او أطفالك مجانا فقط
وهو ما يستتبع التالي عند استخدام أو نسخ أو توزيع أو عرض الُمصّنِف الُمرخَّص بشكل ،

: مجاني
 عدم ازالة  شعارات  التعليم المرح شيت زون

 تداول المطبوعات مع االشارة  للمؤلف األصلي
اضافة رابط موقعنا الي عمل خاص بنا قمت باعادة نشره بشكل مجاني 

يتوجب عليك اضافة رابط موقعنا واالشارة اليه بشكل واضح 

حتى ال تتعرض للمسائلة
  https://ar.worksheetszone.com/ . 

يحظر تماما التعديل او الحذف من اوراق العمل الخاصة بنا بأي شكل كان دون الرجوع
الينا والتواصل معنا عبر االيميل المدرج في صفحاتنا عىل االنترنت ومواقع التواصل

الخاصة بنا
يحظر تداول أوراق العمل الخاصة بنا بشكل تجاري سواء كان ألكتروني أو مطبوع

 



أطلبي من الطفل األشارةللصورة وترديد كلمة
  أحمر

أمنحي الطفل قلم أحمر شمعي أو خشبي
 لتلوين التفاحات

أجمعي مع طفلك من البيت من ألعاب وادوات
أحمرومالبس 5أشياء باللون األحمر



أطلب من الطفل تسمية األشياء الموجودة
بالصور ثم أطلب منه البحث عن األشياء ذات

اللون األحمر ووضع دائرة حولها
ان تعثر الطفل يمكنك تذكيره باللون األحمر

من خالل جمع مكعباته والعابة  ذات اللون
  األحمر

 نشاط تركيز بصري
تعريف الطفل على اللون األحمر

الفرز من حييث اللون
تنمية المهارات اليدوية 



امنحي الطفل لونا أحمر سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين القبعة والكوفية

الخاصة بالبطريق باللون األحمر
مستر بطريق يحتاج لمساعدتة للبقاء دافئا
في الشتاء بلبس كوفية وقبعة أطلبي من

 الطفل مساعدتة بالتلوين

نشاط بصري
تعريف الطفل على اللون األحمر

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا أحمر سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين االألشكال باللون

األحمر مع ترديد األسم تفاحة حمراء خنفساء
 حمراء وهكذا

 

تعريف الطفل على اللون األحمر
التلوين نشاط بداية الكتابة

تنمية المهارات اليدوية
تركيز بصري

أحمر
 



الضفدع لونه أخضر كرر مع الطفل ضفدع أخضر
قم بمساعدة الطفل على جمع مكعبات

باللون األخضر أطلب من الطفل بناء برج من 8
مكعبات خضراء ليقفز فوقها الضفدع

مع تكرار كلمة أخضر أثناء جمع المكعبات
وتركيبها

 

نشاط عملي لتنمية المهارات اليدوية
تنمية مهارات التركيز واداء المهمات

تنمية المهارات الذهنية والتركيز البصري

أخضر



تعرف مع الطفل على األشياء الموجوده  
بالصور ثم أطلب من الطفل البحث عن األشياء

التي باللون األخضر اطلب من الطفل وضع
 دائرة حولها

نشاط بصري
تعريف الطفل على اللون األخضر

نشاط بداية الكتابة  
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا اخضر سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين القبعة والكوفية

الخاصة بالبطريق باللون األخضر
مستر بطريق يحتاج لمساعدتة للبقاء دافئا
في الشتاء بلبس كوفية وقبعة أطلبي من

 الطفل مساعدتة بالتلوين

نشاط بصري
تعريف الطفل على اللون األخضر

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا أخضر سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين االألشكال باللون

األخضر والترديد
 ثعبان أخضر ورقة خضراء وهكذا

 

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية

التعرف على اللون األخضر



امنحي الطفل لونا أزرق سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه رسم وتلوين قطرات

المطر مع ترديد اسم اللون األزرق
وتلوين السحابة بنفس اللون أطلبي من

الطفل في اليوم التالي البحث عن أشياء في
 الغرفة باللون األزرق وجمعها في سلة

تعريف الطفل على اللون األزرق
التلوين نشاط بداية الكتابة

تنمية المهارات اليدوية

أزرق 



بعد التعرف على األشياء في الصور امنحي
 الطفل لون أزرق  سواء خشبي أو شمعي

 أطلبي منه وضع دائرة  باللون األزرق حول
 األشياء الزرقاء

نشاط تركيز بصري
تعريف الطفل على اللون األزرق

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا أزرق سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين القبعة والكوفية

الخاصة بالبطريق باللون األزرق
مستر بطريق يحتاج لمساعدتة للبقاء دافئا
في الشتاء بلبس كوفية وقبعة أطلبي من

 الطفل مساعدتة بالتلوين

نشاط بصري
تعريف الطفل على اللون األزرق

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا أزرق سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين األشياء باللون

األزرق
ثم تسمية األشياء بلونها عصفور أزرق سيارة

 زرقاء وهكذا

 
تعريف الطفل على اللون األزرق

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل قصاصات باللون االصفر يمكنك
صنع بعضها باستخدام اداة ثخريم األوراق

اطلبي من الطفل لصق حبات الدرة في
مكانها ليستطيع الكتكوت الصغير األصفر

تناول الذرة الصفراء اطلبي من الطفل ترديد
 اسم اللون وهو يلصق حبات الذرة

 
تعريف الطفل على اللون األصفر

التأزر بين حركة اليد والعين
زيادة التحكم بعضالت اليد

تنمية المهارات اليدوية

 
أصفر

 
 



امنحي الطفل لون أصفر سواء خشبي
أو شمعي  أطلبي منه تلوين القبعة

والكوفية الخاصة بالبطريق باللون
األصفر

مستر بطريق يحتاج لمساعدتة للبقاء
دافئا في الشتاء بلبس كوفية وقبعة
 أطلبي من الطفل مساعدتة بالتلوين

 
تعريف الطفل على اللون األصفر

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لون   أصفر    أطلبي منه تلوين
األشياء باللون األصفر

ثم ترديد أسمائها تاج أصفر كتكوت أصفر 
وهكذا

أطلبي من الطفل جمع أشياء من المنزل ومن
 دوالب المالبس باللون األصفر

 
تعريف الطفل على اللون األصفر

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



امنحي الطفل لونا أسود سواء خشبي أو
شمعي  أطلبي منه تلوين األشياء باللون

األسود وترديد أسمائها
 خفاش أسود عنكبوت أسود  وهكذا

 
تعريف الطفل على اللون األسود

التلوين نشاط بداية الكتابة
تنمية المهارات اليدوية



اقرئي للطفل الكلمة المدونة اسفل الصورة
امنحي الطفل جميع األلوان التي تعلمها من
خالل الكتاب األصفر واألخضر واألحمر واألزرق

 اطلبي منه استخراج اللون المطلوب والتلوين

 
مراجعة مسميات األلوان

التركيز  السمعي في األوامر الصوتية
تنشيط الذاكرة

التلوين نشاط بداية الكتابة
 

أزرق   أصفر  

أخضر   أحمر  



سيارة خضراء باص أصفر

شاحنة حمراءطائرة زرقاء

لون باللون المناسب

اقرئي للطفل الكلمة المدونة اسفل الصورة
امنحي الطفل جميع األلوان التي تعلمها من
خالل الكتاب األصفر واألخضر واألحمر واألزرق

 اطلبي منه استخراج اللون المطلوب والتلوين

 
مراجعة مسميات األلوان

التركيز  السمعي في األوامر الصوتية
تنشيط الذاكرة

التلوين نشاط بداية الكتابة
 



لون أشارة المرور

أخضر

أصفر

أحمر

 
مراجعة مسميات األلوان

التركيز  السمعي في األوامر الصوتية
تنشيط الذاكرة

التلوين نشاط بداية الكتابة
 

اقرئي للطفل الكلمة على كل دائرة الصورة
امنحي الطفل األلوان التالية  األصفر واألخضر

واألحمر و اطلبي منه استخراج اللون المطلوب
 والتلوين



أطلب من الطفل التعرف على اسم كل لون ثم تلوين
المظلة به واترك للطفل مهمة المطابقة ومحاولة

استخراج األلوان المطلوبة من علبة األلوان

تنمية مهارة الطفل في التعرف على األلوان
األساسية

تنمية مهارات التركيز البصري
مراجعة مسميات األلوان



المطلوب ان تقومي بحل أول نموذج  بالتلوين وتكرار نطق
 التكرار اللوني ليفهم الطفل مفهوم النماذج المكررة

أزرق  أصفر أزرق أصفر أزرق  أصفر وهكذا حتى يفهم الطفل
مفهوم تكرار النموذج يمكنك مساعدة الطفل في حل

نموذجين أو ثالثة حتى يفهم فكرة النماذج اللونية التكرار
الصوتي مفيد ليفهم الطفل فكرة عمل  النشاط أنشطة

النماذج هي نشاط ذهني يتطلب  مهارات التفكير
 المنطقي يحتاج الطفل فترة كافيه لفهم فكرة عملها

  يمكنك تطبيق النشاط بالمكعبات او الخرز أيضا

تنمية مهارات الطفل في التفكير المنطقي
تنمية ذكاء الطفل

تعلم النماذج اللونية



المطلوب ان تقومي بحل أول نموذج  بالتلوين وتكرار نطق
 التكرار اللوني ليفهم الطفل مفهوم النماذج المكررة

أزرق  أصفر أزرق أصفر أزرق  أصفر وهكذا حتى يفهم الطفل
مفهوم تكرار النموذج يمكنك مساعدة الطفل في حل

نموذجين أو ثالثة حتى يفهم فكرة النماذج اللونية التكرار
الصوتي مفيد ليفهم الطفل فكرة عمل  النشاط أنشطة

النماذج هي نشاط ذهني يتطلب  مهارات التفكير
 المنطقي يحتاج الطفل فترة كافيه لفهم فكرة عملها

  يمكنك تطبيق النشاط بالمكعبات او الخرز أيضا

تنمية مهارات الطفل في التفكير المنطقي
تنمية ذكاء الطفل

تعلم النماذج اللونية





المطلوب ان تقومي بحل أول نموذج  بالرسم  والتلوين
وتكرار نطق التكرار اللوني  والشكلي ليفهم الطفل

 مفهوم النماذج المكررة
مستوى صعوبة النشاط أكبر من التدريبات السابقة كرري

المحاولة مع الطفل عدة أيام حتى يفهم فكرة النشاط

تنمية مهارات الطفل في التفكير المنطقي
تنمية ذكاء الطفل

تعلم النماذج اللونية
تنمية الذاكرة البصرية للطفل وقوة مالحظته

للنماذج اللونية والهندسية من حولنا




