دليل
األسبوع التمهيدي لتالميذ
الصف األول بنني  /بنات

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة التعليم
اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد

الفهرس

1

متهـ ــيد:
احلمد هلل خلق اخللق من عدم ،علم اإلنسان بالقلم ،جمزل العطايا ومولي النعم ،فاض خريه علينا وعم ،له الفضل واملنة سبحانه األعز األكرم ...أما بعد
تستقبل مدارسنا يف يومها األول من كل عام دراسي آالف األطفال امللتحقني بها للمرة األوىل ،وحيث أن هؤالء االطفال يف مرحلة من أهم املراحل اليت يعيشها اإلنسان،
ظم أهمية هذه املرحلة يف كونها تُمثل مرحلة النموّ والتطوّر والتكوين ،إذ حيدث فيها بناء اجلسم وتنشئة الفكر وتأصيل السلوك ،ووضع األُسس املعرفية والفكرية لذلك
وتَعَ ُ
الطفل ،لذا أولت وزارة التعليم هذه الفئة ،واليت هي مستقبل الوطن ومصدر نهضته ،جُل عنايتها ورعايتها ،وتأتي إدارة التوجيه واإلرشاد ركن من منظومة وزارة التعليم واليت
تعتين بهذه الفئة منذ خطواتها األوىل يف سلم التعليم ،فتعد العدة الستقبال تالميذ الصف األول االبتدائي ،مبا حيقق هلم التكيف واالنسجام مع البيئة املدرسية ،ويسهم يف
إزالة مشاعر اخلوف والرهبة والقلق ،وقد خصصت وزارة التعليم األسبوع األول الستقبال تالميذ الصف األول االبتدائي (االسبوع التمهيدي) ،وحيث أن جناح هذا االسبوع
وحتقيق أهدافه يستلزم وجود دليل لربنامج تربوي هادف ،معد وفق أسس علمية ،يُنفذ بأسلوب جاذب ،مبا يتفق مع اخلصائص النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة اليت صنفها
علماء النفس من السنة السادسة وحتى السنة التاسعة من عمر اإلنسان ،وذلك بهدف تكوين اجتاه إجيابي لدى التلميذ املستجد حنو بيئة املدرسة اليت تعد بيته الثاني.
من هذا املنطلق سعت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد اىل تطوير دليل األسبوع التمهيدي ،وهذا هو حبلته اجلديدة ،املعدة وفق مرجعية علمية تربوية سديدة ،ليكون نرباساً
يستضاء به طيلة أيام االسبوع التمهيدي ،حيث يزود أسرة الطفل ،وقائد املدرسة ،واملرشد الطالبي ،واملعلم (املربي) ،وكل من له عالقة ،بكافة املعلومات اليت تلزمهم ملساعدة
التلميذ املستجد على التكيف مع البيئة املدرسية ،كما يسلط الضوء على املشكالت السلوكية والنفسية اليت قد تعرتض الطفل ،وكيفية التعامل معها وفق أسس علمية
تربوية تتم بالتعاون بني املدرسة واألسرة.
آملني أن حيقق املأمول
واهلل ولي التوفيق
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4

المصطلحات الواردة في
دليل األسبوع التمهيدي

DEFINITION
The obligatory stage where all students, at different
social or economic classes, must attend. It is usually
composed of five to six classes, depending on the
country, and is considered one of the most important
stages in the life of students.
Any person belonging to a particular educational place,
such as school, university, college, an institute or a
center, and possess a certificate recognized from that
place so that he/she can practice their practical life
according to the certificate they obtained. Students in
the directory are boys and girls who are newcomers/
recruits enrolled in the first grade from the official
records.

تعريفه االجرائي

TERM

املصطلح

 ومن خمتلف الطبقات، حيث جيب على كافة الطالب،مرحل ٌة إلزاميّة
Primary
school

 وتتكون عاد ًة من مخسة إىل ستة،االجتماعية أو االقتصادية االلتحاق بها
 وتعترب من أهم املراحل يف حياة الطالب، حسب الدولة،صفوف

مرحلة التعليم
االبتدائية

م
1

 أو، أو اجلامعة، املدرسة: مثل،هو كل شخص ينتمي ملكان تعليمي معني
 وامتالك شهادة، بهدف احلصول على العلم، أو املعهد واملركز،الكلية
 حتّى يستطيع ممارسة حياته العملية فيما،معرتف بها من ذلك املكان
.بعد تبعًا للشهادة اليت حصل عليها

student

الطالب

2

 مجيع التالميذ املستجدون واملعيدون:*املقصود بالطالب يف الدليل
 املسجلني باملدرسة يف الصف األول ابتدائي من واقع، وبنات،بنني
.السجالت الرمسية النظامية

A scientific, technical and qualified person who has the
ability to help the student identify themselves and their
abilities to achieve psychological, social, educational
and professional compatibilities (which contribute to
overcome the difficulties and challenges).
A person who is academically and educationally
qualified in the field of special education and
participates directly in the teaching of special needs
students.
A person who is familiar with physical education
and its assets that invest in the potential of the
students and their physical abilities. Furthermore, it
works to develop the students according to their
needs and physical characteristics.

 قادر على مساعدة الطالب للتعرف على ذاته،ً وفنيا،ًشخص مؤهل علميا
Student Guide

املرشد الطالبي وقدراته لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والرتبوي واملهين مبا

3

.يساهم يف التغلب على ما يواجه من صعوبات وحتديدات
Special
Education
Teacher

Physical
Education
Teacher

 وتربويا يف جمال الرتبية اخلاصة والذي،ًالشخص املؤهل أكادمييا
.اخلاصة

يشرتك بصورة مباشرة يف تدريس الطالب ذوي االحتياجات

شخصا ملماًبأصول الرتبية البدنية وفنياتها حبيث يستثمر إمكانات
الطالب وقدراتهم اجلسمية ويعمل على تنميتها وفق حاجاتهم
.وخصائصهم البدنية

معلم الرتبية
اخلاصة
معلم الرتبية
البدنية
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6

م

تعريفه االجرائي

املصطلح

TERM

هو األسبوع األول يف العام الدراسي لدوام طالب وطالبات مدارس التعليم
6

األسبوع

العام (حكومي/أهلي) ،حيث تستقبل فيه املدارس االبتدائية طالب الصف

التمهيدي

األول االبتدائي ،وفق برنامج تربوي ارشادي ،لتسهيل انتقاهلم من حميط

Primer
Week

The first week of the academic year for the
students of general education schools (government
/ local), where the primary school receives the firstgrade students in accordance to the educational
program to facilitate their transition from the family
environment to the school environment and society.

Growth

A series of changes, visual and invisible
developments, that aim to complete maturity in
various physical, mental, social and emotional
functions.

األُسرة ،إىل بيئة وجمتمع املدرسة.
7
8
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النمو
اخلصائص
العمرية
احلاجات

سلسلة من التغريات ،والتطورات املرئية ،وغري املرئية ،تهدف إىل اكتمال
النضج يف خمتلف الوظائف اجلسمية ،والعقلية ،واالجتماعية ،واالنفعالية.
جمموعة من الصفات ،واليت تتميز بها كل مرحلة من مراحل النمو.
شعور بالنقص أو العوز لشيء معني ،وهو يؤدي بالتالي إىل حدوث توتر ،وعدم
اتزان داخلي ،حتى تتم عملية اإلشباع هلذه احلاجة.

DEFINITION

Age characteristics

Needs

A set of traits characterized by each stage of
growth.
A sense of lack or lack of something, that leads to
tension and internal imbalance until the process of
saturation of this need.

املقدرة املكتسبة لتحقيق أهداف حمددة سلفاً بأقصى درجة ممكنة من الثقة،
وحبد أدنى من اإلنفاق يف الزمن ،واجلهد.
10

املهارات

*املقصود باملهارات األساسية الواردة بالدليل املهارات األكادميية،

األساسية

كالقراءة ،واحلساب ،والتفكري املنطقي ،ومهارة االتصال الشخصي
كالكالم ،واالتصال غري الشفهي ،واملهارات احلركية كالرسم ،واملشي،
والرياضة.

Basic skills

The acquired ability to achieve predetermined
goals with maximum confidence, minimum
spending time, and effort.

DEFINITION
All the actions and activities of the student, whether
they are noticeable, such as physiological activity,
motor, or activity that is not noticeable, such as
thinking, and remembering.
A situation in which the student fails to achieve the
process of adaptation for themselves and the
surrounding society, resulting in undesirable
behavior.
The changing in human behavior of social
importance by organizing or reorganizing current
conditions and environmental variables related to
behavior.
A continuous process that deals with behavior, the
natural and social environment, with change and
modification, so that a balance can be achieved
between the student and his/her school. This
balance includes satisfying their needs and
achieving the requirements of the environment in
which they live in.
Providing opportunities for students with special
needs by allowing them to engage with their peers
in the public education system based on the
principle of equal opportunities while continuing to
provide both special education and support
services.
Programs related to development growth, for
students with special needs, such as correct
pronunciation and speech defects, and
psychological counseling services provided by the
student counselor.

TERM

تعريفه االجرائي

املصطلح

م

السلوك

11

 اليت تصدر عن التلميذ سواء كانت ملحوظة، والنشاطات،هو كل األفعال
Behavior

، كالتفكري، أو نشاط غري ملحوظ، واحلركي،كالنشاط الفسيولوجي
.والتذكر

Behavioral
problems

Modification
Behavior

 واجملتمع،حالة خيفق فيها الطالب يف حتقيق عملية التكيف مع ذاته
.احمليط به مما ينتج عنه سلوكيات وتصرفات غري مرغوب فيها

املشكالت
السلوكية

 أو إعادة،تغيري السلوك اإلنساني ذي األهمية االجتماعية من خالل تنظيم

تعديل

. واملتغريات البيئية احلالية ذات العالقة بالسلوك،تنظيم الظروف

السلوك

12
13

، بالتغيري، واالجتماعية، والبيئة الطبيعية،عملية مستمرة تتناول السلوك
Adaptation

 ويتضمن هذا التوازن، ومدرسته، حتى حيدث توازن بني التلميذ،والتعديل

التكيف

14

الدمج

15

. وحتقيق متطلبات البيئة اليت يعيش فيها،اشباع حاجاته
اتاحة الفرصة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة لالخنراط مع أقرانهم يف نظام التعليم
Integration

العام انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص مع استمرار تقديم كل من خدمات الرتبية اخلاصة
.واملساندة
 تصحيح: مثل، للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة،هي الربامج املرتبطة باجلانب اإلمنائي

Support Services

 وخدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي اليت يقدمها املرشد، والكالم،عيوب النطق

اخلدمات

.الطالبي

املساندة

16
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DEFINITION
A student who suffers from total or partial disability in a
stable manner in his or her physical, sensory, mental,
communicative or psychological abilities, to the extent
that it reduces the possibility of meeting his/her normal
requirements in conditions similar to those without
disabilities. This term includes all categories of people
with different disabilities, such as: visual, psychological,
mental, physical, health, learning, communicative,
behavioral, emotional, double or multiple disorders,
etc.
Fear of the school community, or some situations
that the student may be exposed to in school, and
embarrass him/her in front of others.

TERM

م

8

 إىل املدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته، أو النفسية، أو التواصلية،العقلية
Special
needs
students

.”العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني
،وهذا املصطلح تندرج حتته مجيع فئات ذوي العوق املختلفة
، وذوي صعوبات التعلم، والصحي، واجلسمي، والعقلي، والسمعي،مثل العوق البصري

طالب
االحتياجات

17

اخلاصة

 ومزدوجي ومتعددي العوق إىل، واملتوحدين، وسلوكياً وانفعاليا،ًواملضطربني تواصليا
.غري ذلك
Fear of
School

A psychological phenomenon caused by a reaction
due to poor social harmony, where the student
requires silence, and verbal shame to the point of
abstaining from talking with peers, and teachers.

Various practices that include the failure of the
family to provide minimum physical, and emotional
needs to the student, as well as the lack of followup and not providing enough.

املصطلح

 أو، أو احلسية، يف قدراته اجلسمية،الطالب املصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستمر

Optional
silence

A neurodegenerative disorder that affects the
behavior of the student and causes difficulties in
school, resulting in behavioral problems or impaired
concentration. One of the manifestations of the
inability to play calmly, frequent movement and
speech, a lack of concentration and dispersion of
the nose, and plenty of jogging and climbing.

تعريفه االجرائي

 أو بعض املواقف اليت ميكن أن يتعرض هلا الطالب داخل،اخلوف من جمتمع املدرسة
. وتسبب له احلرج أمام اآلخرين،املدرسة

 حيث يلزم، سببها رد فعل لسوء التوافق االجتماعي،ظاهرة مرضية نفسية
 واخلجل الكالمي لدرجة االمتناع عن احلديث مع أقرانه،الطالب الصمت
.ومعلميه

اخلوف من
املدرسة

الصمت
االختياري

18
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 يؤثر على سلوك الطالب املصاب به ويسبب له،خلل كيميائي عصيب
(ADHD)

 ناجتة عن مشاكل سلوكية أو عن ضعف قدرته على،صعوبات يف املدرسة
 كثرة احلركة، ومن مظاهره عدم القدرة على اللعب بهدوء.الرتكيز

اضطراب
فَرط النشاط

20

. كثرة الركض والتسلق، وتشتت االنتباه، عدم الرتكيز،والكالم
 تتضمن اخفاق األسرة يف توفري احلد األدنى من،ممارسات عملية خمتلفة
Neglect

 للطالب باإلضافة الي عدم املتابعة، والعاطفية، والنفيسة،االحتياجات املادية
.والتقصري

االهمال

21

DEFINITION

TERM

Activities performed by students that are guided by
predefined instructions and instructions that link to
achieving a specific goal or value.

Educationa
l Games

Counseling
and
guidance
committee

A classroom in the general education school where
a limited group of special needs students receive
their programs most or all of the day

Special
Classrooms

Disturbances in language (expressive or receptive)
or speech (pronunciation, fluency, sound), which
makes the student needs special remedial or
educational programs

املصطلح

 من خالل إرشادات وتعليمات موضحة،هي األنشطة اليت يؤديها الطالب

األلعاب

. حيث تربط بتحقيق هدف او قيمة معينة،ًمسبقا

الرتبوية

م
22

 ومنها،جمموعة من منسوبي املدرسة توكل هلم جمموعة من العمليات

A group of the school staff that will be entrusted
with a range of activities including planning,
implementation, follow-up and evaluation of the
extension programs, including the preliminary
week, which will be held under the chairmanship of
the head of the school, and the membership of the
student affairs' vice president, the student advisor,
a member, a rapporteur, and three distinguished
teachers.

Purposeful observation for the purpose of
describing and interpreting behavior

تعريفه االجرائي

 والتقييم للربامج االرشادية ومنها (األسبوع، واملتابعة، والتنفيذ،التخطيط
ة شؤون/ وعضوية وكيل،ة املدرسة/ وهي تعقد برئاسة قائد،)التمهيدي
 وثالثة من،ًة الطالبي عضواً ومقررا/ واملرشد،الطالب نائباً للرئيس

جلنة التوجيه
واإلرشاد

23

.ات املميزين/املعلمني

Note

Speech and
language
disorder

 تتلقى فيها فئة حمدودة من الطالب،غرفة دراسية يف مدرسة التعليم العام
.ذوي اإلعاقة براجمها معظم أو كامل اليوم
.املشاهدة اهلادفة بغرض وصف السلوك وتفسريه
، أو الكالم (النطق،)اضطرابات ملحوظة يف اللغة (التعبريية أو االستقبالية
 األمر الذي جيعل الطالب حباجة إىل برامج عالجية أو،) الصوت،الطالقة
.تربوية خاصة

الفصل اخلاص

24

املالحظة

25

اضطرابات
اللغة والكالم

26
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DEFINITION

تعريفه االجرائي

TERM

املصطلح

م

10

جمموعة من األعراض اليت ترتافق مع بداية مرحلة النمو وتتصف بقصور
، و االجتماعي، مما يتسبب يف تدهور األداء الشخصي،يف التطور
The range of symptoms associated with the
beginning of the growth stage and characterized by
lack of development, which causes the
deterioration of personal performance, social,
academic and functional range ranging from the
inability to grow from learning or control of physical
functions to comprehensive disabilities in the
intelligence and social skills, such as:
intellectual developmental
•
the communication disorders
•
Autism spectrum disorder
•
ADHD
•
Specific learning disorder
•
The neurodevelopmental motor
•
disorders
Emotional behavioral disorders
Services are usually provided for special
educational programs and psychological and social
services

 ويرتاوح نطاق العجز يف النمو عن التعلم أو، والوظيفي،واألكادميي
السيطرة على الوظائف اجلسدية إىل إعاقات شاملة يف الذكاء واملهارات
: االجتماعية مثل
The
neurodevelopment
al disorders

.

.اضطراب القصور الذهين

•

.اضطرابات التواصل

•

.اضطراب طيف التوحد

•

.اضطراب نقص االنتباه فرط النشاط

•

.اضطراب التعلم احملدد

•

االضطرابات احلركية النمائية العصبية

•

.االضطرابات السلوكية االنفعالية

•

وعادة ما يتم تقديم خدمات وبرامج تربوية خاصة وخدمات نفسية
.واجتماعية

االضطرابات
النمائية
العصبية

27

DEFINITION

TERM

املصطلح

م

11

 تظهر من خالل واحدة،اضطرابات سلوكية وانفعالية حتدث لدى الطالب

Behavioral and emotional disorders occur in the
student and appear through one or more of the
following characteristics clearly and for a period of
time and negatively affect the educational process
and these characteristics:
1. The inability to learn is not due to mental,
sensory or health reasons.
2. The inability to build satisfactory personal
relationships with others and the inability to
maintain these relations if they exist.
3. The emergence of inappropriate behavioral
patterns in normal situations.
4. General mood of depression and sadness.
5. The tendency to show symptoms of physical
illness, pains, or fears associated with personal and
school problems.
Which makes the student in need of educational
intervention

تعريفه االجرائي
 وتؤثر سلبًا، وملدة من الزمن،أو أكثر من اخلصائص التالية بدرجة واضحة
:على العملية التعليمية ومن هذه اخلصائص
.عدم القدرة على التعلم وهي ال تعود ألسباب عقلية أو حسية أو صحية-1

Emotional
behavioral
disorders

 أو عدم،عدم القدرة على بناء عالقات شخصية مرضية مع اآلخرين-2
.القدرة على احملافظة على هذه العالقات إن وجدت
.ظهور أمناط سلوكية غري مناسبة يف املواقف العادية-3
 خماوف مرتبطة مبشكالت،  اآلم،امليل إلظهار أعراض مرضية جسمية-4
.شخصية ومدرسية
.األمر الذي جيعل الطالب حباجة إىل تدخل تربوي نفسي

االضطرابات
السلوكية
االنفعالية
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12

المهام التي تقوم بها الهيئة المدرسية استعدادا ً
لألسبوع التمهيدي

13

14

15

16

17

18

19

20

سابعا

21

22

23

24

دور األسرة الذي تقوم به في تهيئة الطفل
للدخول واالنخراط في المجتمع المدرسي

25

26

الخطة الزمنية لفعاليات
برنامج األسبوع التمهيدي

اليوم

زمن

زمن

احلضور

االنصراف

األول

8:00

9:30

الثاني

7:30

9:30
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فعاليات برنامج األسبوع التمهيدي
-

استقبال أولياء األمور والتالميذ املستجدين والرتحيب بهم وفق األساليب الرتبوية راقية.

-

تزويد التالميذ ببطاقات تعريفية خاصة بهم .

-

تعريف أولياء األمور باخلصائص النمائية للمرحلة العمرية لتلميذ الصف األول االبتدائي الواردة بالدليل وتزويدهم بها.

-

عرض خطة االسبوع التمهيدي ألولياء األمور ،وتوضيح أهدافها.

-

تقديم الضيافة ،ووجبة اإلفطار مع عروض مصاحبة ترفيهية وتربوية جاذبة.

-

انصراف التالميذ مع أولياء األمور إىل منازهلم.

-

التوجه إىل مقر االستقبال.

-

توزيع وجبة اإلفطار على التالميذ ،مع تقديم أناشيد تربوية مسلية ومناسبة وحمببة هلم ،وتشجيعهم على املشاركة من خالل ترديد ما
يسمعون.

-

جولة لتعرف على مرافق املدرسة وساحتها وأفنيتها ،مع حمادثة التالميذ ،ومنحهم فرصة املناقشة واحلوار

-

توجه رائد الصف األول مع جمموعة عشوائية من التالميذ ،مقسمة مسبقاً إىل احلجرة الدراسية.

-

استكمال فعاليات الربنامج داخل احلجرة الدراسية كاأللعاب واملسابقات ،ومشاهدة العروض اهلادفة ،وممارسة أنشطة األركان ضمن
جمموعات مثال :الرسم احلر وغريه من االنشطة.

-

مراقبة املظاهر السلوكية لكل تلميذ ،وتدوينها باستخدام استمارة املالحظة اليومية.

-

انصراف التالميذ مع أولياء األمور إىل منازهلم.

مالحظة /جيهز ركن واحد فقط يُمارس التلميذ النشاط فيه ضمن جمموعة عشوائية.

زمن

زمن

اليوم

احلضور

االنصراف

الثالث

7:00

10:00

الرابع

7:00

11:00
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فعاليات برنامج األسبوع التمهيدي
-

التوجه إىل مقر االستقبال.

-

ممارسة أنشطة رياضية خفيفة.

-

مرافقة رائد الصف التالميذ ،ملشاهدة الطابور الصباحي للصفوف األخرى باملدرسة.

-

توجه التالميذ إىل احلجرة الدراسية وتناول وجبة اإلفطار مع رائد الصف والزائر (ولي األمر ،املرشد الطالبي ،املشرف الرتبوي)؛ ليشعر التلميذ
باالستقرار واألمن النفسي.

-

ممارسة األنشطة املتنوعة ،واملسابقات اهلادفة يف األركان ضمن جمموعات مثال :مسرح العرائس ،ركن املهن.

-

مراقبة املظاهر السلوكية لكل تلميذ وتدوينها باستخدام استمارة املالحظة اليومية.

-

انصراف التالميذ مع أولياء األمور إىل منازهلم.

مالحظة /جيهز ركنني لتفعيل األنشطة حسب اإلمكانات.
تدريب التالميذ على االنتظام ،واملشاركة يف الطابور الصباحي مع معلميهم.
ممارسة أنشطة رياضية خفيفة ومتنوعة.
دخول احلجرة الدراسية مع رائد الصف ،دون أولياء األمور.
يُعرّف املعلم بنفسه مرة أخرى أمام التالميذ ويشجعهم على التعرف على بعضهم ،ويف برامج الرتبية اخلاصة التعرف اإلجيابي على األطفال ذوي اإلعاقة
يف الفصل حسب خصائص كل فئة على سبيل املثال أمساء وأشكال األجهزة التعويضية وأسباب استخدامها من خالل أنشطة ونقاشات مالئمة.
تدريب التالميذ على التحلي بآداب اجللوس واالنتباه والرتكيز داخل الفصل.
ممارسة األنشطة املتنوعة واملسابقات اهلادفة يف األركان ضمن جمموعات مثال :بصميت ،والفك والرتكيب.
مراقبة املظاهر السلوكية لكل تلميذ وتدوينها باستخدام استمارة املالحظة اليومية.
انصراف التالميذ مع أولياء األمور إىل منازهلم.
مالحظة :يتم جتهز ركنني لتفعيل األنشطة حسب اإلمكانات.
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اليوم

اخلامس

زمن

زمن

احلضور

االنصراف

7:00

11:00

فعاليات برنامج األسبوع التمهيدي
-

انتظام التالميذ بالطابور الصباحي.

-

ممارسة أنشطة رياضية خفيفة ومتنوعة.

-

توزيع التالميذ على الفصول الدراسية وفق معايري تربوية باالعتماد على بطاقة املالحظة.

-

توزيع الكتب.

-

توزيع اجلدول الدراسي.

-

تقديم وجبة اإلفطار.

-

التوجه إىل مقر احلفل اخلتامي.

-

انصراف التالميذ مع أولياء األمور إىل منازهلم.

مالحظة /مشاركة التالميذ املستجدين بتقديم فقرات احلفل ،واالستعانة ببطاقة املالحظة الكتشاف ذوي املهارات.

30
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المشكالت السلوكية والنفسية وتطبيقاتها التربوية

33

34

أمثلة على بعض المشكالت السلوكية والنفسية
التي قد تظهر على تالميذ الصف األول االبتدائي

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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القصص واأللعاب والمسابقات التربوية

49
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الملحق
-1استمارة مالحظة سلوك تلميذ الصف األول ابتدائي خالل
ااألسبوع التمهيدي
-2استمارة تقييم برنامج األسبوع التمهيدي للصف األول االبتدائي
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المراجع
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املراجع اليت ميكن ان يستفيد منها املرشد/ة يف األسبوع التمهيدي
أوالً /املراجع العربية:
. 1

دليل األسبوع التمهيدي لتالميذ الصف األول االبتدائي2015( ،م) ،اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد ،وزارة التعليم ،ط.1

. 2

سيكولوجية النمو (2001م) حنان عبد احلميد العناني ،دار الصفاء ،ط .1

. 3

سيكولوجية النمو اإلنساني (2001م) شفيق عألونة ،دار الفرقان ط.1

. 4

ندوة دمج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف دول جملس التعأون اخلليجي (1998م) ،عبد العزيز العبد اجلبار ،البحرين.

. 5

الرعاية االجتماعية وخدمات املعوقني(1991م) ،إقبال إبراهيم خملوف ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية .ط2

. 6

سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة أساليب التعرف والتشخيص (1991م) ،عبد الرمحن سيد سليمان ،القاهرة ،مكتبة زهراء

الشرق.
. 7

أســس ســيكولوجية الطفولــة واملراهقــة1996( ،م) ترمجــة أمحــد عبــد العزيــز ســال م ،مكتبــة الفــالح ،الكويــت ،ط.1

. 8

التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي(1993م) ،إبراهيــم الســويلم ،ـدار طويــق ،القاهرة ،ط.1

. 9

املشــكالت الســلوكية عنــد األطفــال1998( ،م) ،نبيــه الغربة ،بيــروت ،ط .3

. 10

الطفولة واملراهقة2009( ،م) ،سعد جالل ،دار الفكر العربي ،ط .2

. 11

أســس الصحــة النفســية1981( ،م) ،عب ـد العزيــز القوســي ،مكتبــة النهضة ،القاهرة ،ط9
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. 12

خدمــة الفــرد يف جمــاالت التوعيــة (1982م) ،عبــد الفتــاح عثمــان ،القاهــرة ،دار الفكر ،ط.2

. 13

االضطرابــات النفســية لألطفــال (1982م) كليــر فهيــم ،دار الفكر العربي ،القاهــرة ،ط.3

. 14

كي ـف نربــي أبناءنــا ونعالــج مشــاكلهم (1992م) ،معــروف زريــن ،دار الفكــر ،ط.1

. 15

النمــو مــن الطفولــة إلــى املراهقــة1980( ،م) حممــد مجيــل منصــور وفــاروق الســيد ،دار الســالم ،االدن ،ط1

. 16

اخلــوف والقلــق عنــد األطفــال (1999م) ،عكاش ـة عبــد املنــان ،دار اجليــل ،بريوت ،ط.1

. 17

عدوان األطفال (1991م) ،حممد اهلمشري ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط.2

. 18

التبول الالإرادي2002( ،م) ،حسن منصور ،دار الطالئع ـ ،القاهرة ،ط.2

. 19

مشكالت وقضايا1992( ،م) عبد اهلل األنسي ،دار الثقافة ،مكة املكرمة ،ط.1

. 20

أسس علم النفس2005( ،م) ،حممد عبد اخلالق ،دار املعرفة اجلامعي ،االسكندرية ،ط.3

. 21

الطفل واملراهقة1992( ،م) ،منصور حسني ،حممد مصطفي زيدان ،مكتبه النهضة املصرية ،القاهرة ،ط.1

. 22

أصول علم النفس1998( ،م) ،أمحد عزت راجح ،دار املعرفة ،القاهرة ،ط.2

. 23

علم النفس وخصائص املراحل العمرية(1990م) ،عبد احلليم حممود السيد ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط2

. 24

موسوعة العلوم االجتماعية1994( ،م) ميشال مان ،ترمجة عادل اهلواري وسعد مصلوح ،مكتبة الفالح ،اإلمارات ،ط.1

. 25

التوجيه واالرشاد النفسي (2008م) عبد اللطيف محودة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط.2
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