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             Domain: Personal Development                                                                                                 المحور: التطور الشخصي 

 مفهوم الذات المحـور

KG1 المرحلة روضة أولى        KG2       روضة ثانيـة 

 تطوير شـعور إيجابي بالهـويـة المعـيــار
 
 

 مخرجات التعلم
 
 

KG1.1.1.1.1   
 يصف نفسه واآلخرين

KG2.1.1.1.1   كعضو في مجموعات محددة من خالل خصائص نفسه  يعرف
 مشتركة

KG1.1.1.1.2  

 
 

 مع اآلخرينيتبادل المعلومات حول حياته وتجاربه 

  

KG1.1.1.1.3 
 
 واآلخرين حدد أوجه التشابه واالختالف بينه وبيني

KG2.1.1.1.2  

 

 اآلخرين وبين بينهت واألفكار خيارااختالف ال قبلتوي كرُيد

 ستقالليـةاظـهر ي   المعـيــار
 

 مخرجات التعلم
 

KG1.1.1.2.1  
 

 يقدم له الرعاية ولي األمر أو من ينفصل بثقة عن KG2.1.1.2.1 يقدم له الرعاية مع بعض الدعم األمر أو منولي  ينفصل عن

KG1.1.1.2.2 
 

 المحيطة في البيئة باستقالليه تصرفي KG2.1.1.2.2 يختار األنشطة والموارد بشكل مستقل

KG1.1.1.2.3 
 

 يتدبر رعايته الذاتية ونظافته الشخصية بشكل مستقل KG2.1.1.2.3 المساعدةيتدبر رعايته الذاتية ونظافته الشخصية مع بعض 
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Domain: Emotional Development                                                                                                       المحور: التطور العـاطفي   

والتعبيرالوعي العاطفي  المحـور  

KG1 المرحلة روضة أولى        KG2       روضة ثانيـة 

والتعبير عنها بشكل مناسب المختلفة د المشاعري حد المعـيــار  

 مخرجات التعلم
 

KG1.2.1.1.1 ُيظهر االستقرار العاطفي في بيئة التعلم   

KG1.2.1.1.2 يحدد ويشرح أنواع المشاعر المختلفة KG2.2.1.1.1 ويشرح مجموعة معقدة من المشاعرد يحد 

KG1.2.1.1.3  يعبر عن المشاعر واألفكار بطرق مقبولة اجتماعيا مع بعض

 التوجيه من البالغين

KG2.2.1.1.2  يعبر عن المشاعر واألفكار وردود األفعال والسلوكيات بطرق مقبولة

 اجتماعيا

 ر وعي بمشاعر اآلخريني ظه المعـيــار

 مخرجات التعلم
 

KG1.2.1.2.1 م اإلشارات اللفظية وغير يحدد مشاعر اآلخرين باستخدا
 اللفظية

KG2.2.1.2.1   أخذ بعين االعتبار مشاعر اآلخرينـه ليسلوكف يكي 

KG1.2.1.2.2  بشكل مناسب يستجيب لمشاعر اآلخرين KG2.2.1.2.2  يتنبأ بالردود العاطفية لدى اآلخرين ويأخذها بعين االعتبار بمساعدة

 الكبار

 يسيطر على سلوكه وردود أفعـاله المعـيــار

 مخرجات التعلم
 

KG1.2.1.3.1  ظروف متفاوتة علىُيظهر فهماً بأن القواعد المختلفة تنطبق 

 

KG2.2.1.3.1 يشرح ضرورة وجود قواعد معينة 
 

KG1.2.1.3.2 يتبع القواعد والروتين في بيئة التعلم KG2.2.1.3.2 أن بعض السلوكيات تؤدي إلى عواقب معينة ُيدرك 

KG1.2.1.3.3  لفترات االحتياجات إشباع ُيظهر القدرة على تأخير

 قصيرة من الزمن

KG2.2.1.3.3 شكل إيجابي للتغيرات في الروتينيستجيب ب 

KG2.2.1.3.4 من ضبط النفس ُيظهر ويشرح مستويات عليا 

KG2.2.1.3.4 للتجارب والعواطف  المرونة من خالل االستجابة بشكل إيجابي ُيظهر
 ةالسلبي
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Domain: Social Development                المحور: التطــور االجتماعــي                                                                                                  

إيجابية تكـويـن عالقات المحـور  
KG1 المرحلة روضة أولى        KG2       روضة ثانيـة 

 طور مهارات التعاوني   المعـيــار

 مخرجات التعلم
 

KG1.3.1.1.1 مع اآلخرين بالتواصل ادريب KG2.3.1.1.1 مع األطفال اآلخرينوطيدة صداقات  ينشئ 

KG1.3.1.1.2 في اللعب الجماعي نخرط ي KG2.3.1.1.2 حترام مع البالغينثقة وا ينشئ عالقات 

KG1.3.1.1.3 ُيظهر سلوكيات تعاونية KG2.3.1.1.3  ينخرط في اللعب التعاوني 

KG2.3.1.1.4  ينخرط في اللعب التمثيلي الدرامي 

 يتعاطف مع اآلخرين المعـيــار

 مخرجات التعلم
 

KG1.3.1.2.1  احتياجات ومشاعر اآلخرينيتعاطف مع KG2.3.1.2.1 احتياجات ومشاعر وأفكار اآلخرين االعتبارويأخذ ب يستمع 

KG1.3.1.2.2 ُيظهر الرعاية واالهتمام باآلخرين KG2.3.1.2.2  واحترام مع اآلخرين ةإيجابييتفاعل 

KG1.3.1.2.3 الكبار من توجيهب على اآلخرين لمساعدة اض يعر KG2.3.1.2.3   يعرض المساعدة على اآلخرين 

 القدرة على حل النزاعات وديا ي ظهـر المعـيــار

 مخرجات التعلم
 

KG1.3.1.3.1 الخالفاتالتفاوض على حل عند مواجهة  يحاول  

 

KG2.3.1.3.1 يات لحل النزاعات ح ثم يتبع مجموعة متنوعة من االستراتيجيقتر
 االجتماعية

KG1.3.1.3.2 ويتبعه من الكبار للحصول على التوجيه يسعى KG2.3.1.3.2 أن بعض القضايا والحاالت تتطلب تدخل الكبارب افهم ُيظهر 

 


