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مدخل
ّ
ط ّورت جلنة منهج الرياض ّيات للمرحلة قبل االبتدائ ّية
يحل
منهجا تعليم ًّيا جدي ًدا وملز ًما،
ً
ّ
محل موضوع الرياض ّيات في منهج إطار لرياض األطفال (.)1998
ُأ ِع َّد هذا املنهج للعاملني في مجال التربية في مرحلة الطفولة املب ّكرة ،يتعامل املنهج مع
موضوع الرياض ّيات كمجال معرفة .ويعالج الك ّم ّيات والكبر واألشكال .كذلك يتعامل مع
مكانة الرياض ّيات الها ّمة في احلياة اليوم ّية ،ونقصد بذلك الف ّعال ّيات الكثيرة التي نقوم
بها في حياتنا اليوم ّية ،وذات الصلة مبوضوع الرياض ّيات.
يتعلّم األطفال موضوع الرياض ّيات خالل سنوات التعليم في املدرسة ،لكن يبدأ بناء
أن الرياض ّيات
األساس
الرياضي لهؤالء األطفال منذ مرحلة الطفولة املب ّكرة .مبا ّ
ّ
تبنى لَ ِب َن ًة فوق أخرى ،ث ّمة أه ّمـ ّية كبرى للتعامل معها في الطفولة املب ّكرة من الناحية
أن هذا هو األساس والقاعدة التي تستم ّر
الديدكتيك ّية ،ومن الناحية الرياض ّية ،وذلك ّ
عليها سيرورة البناء.
الفراغي والهندسة؛
احلس
التعليمي ثالثة فصول .1 :مفهوم العدد؛ .2
يتض ّمن املنهج
ّ
ّ
ّ
ُ
 .3مفاهيم الك ّمـ ّية في احلياة اليوم ّية .أ ِع ّد تفصيل املوضوعات الظاهر في املنهج
أساسا للمر ّبية لتحضير ّ
خطة عمل ،وعليها أن تتعامل مع جميع
التعليمي لكي يكون
ً
ّ
املوضوعات التي في املنهج بحسب توزيعة الشرائح الع ْمر ّية (التي تظهر في املنهج).
ترتيب الفصول وترتيب املوضوعات في الفصول الثالثة ال يمُ لي على املر ّبية نظا َم العمل
في الروضة .فعند تخطيط العمل ،يكون ّ
اخلاصة في إمكان ّية دمج
لكل مر ّبية اعتباراتها
ّ
هذه املوضوعات مع املضامني التي يتعاملونها في الروضة ،مع األخذ بعني االعتبار
مبنى مجال املعرفة (الرياض ّيات) ،وتط ّور أطفال روضتها.
الرياضي ،من
حسب هذا املنهج ،يبني األطفال معرفتهم الرياض ّية ،ويبلورون إدراكهم
ّ
خالل مت ّرسات رياض ّية مج ّردة وغير مج ّردة (محسوسة) ،أثناء اللعب وخالل القيام
بف ّعال ّيات في مجاالت إضاف ّية مناسبة حلياتهم اليوم ّية.
التعليمي مك ّونات ديدكتيك ّية تعتمد على التع ُّلم املمتع ،وعلى تشجيع
يشمل املنهج
ّ
اخلاصة
الفضول واالهتمام مبوضوع الرياض ّيات ،وذلك من خالل احلفاظ على املم ّيزات
ّ
لروضة األطفال.
ً
أغراضا محسوسة تساعد األطفال على استيعاب املفاهيم
نوصي املر ّبية أن تستعمل
املج ّردة ،مع السعي إلى أن يصل األطفال في املستقبل إلى حاالت ينفصلون فيها من
احملسوس ،ويصلون إلى مت ّرسات مج ّردة وفهم مناسب.
ُّ
ّ
تشخص أحدا ًثا يكمن في ط ّياتها تعلم الرياض ّيات
بحسب هذا املنهج ،على املر ّبية أن
اليومي وأثناء اللعب وفي فرص إضاف ّية في احلياة اليوم ّية في الروضة.
خالل النشاط
ّ
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املق ّدمة
ماه ّية موضوع الرياض ّيات

املركزي فيه موضوع
يبحث موضوع الرياض ّيات في الك ّم ّيات والكبر واألشكال .املفهوم
ّ
الرياضي هو
الرياض ّيات هو مفهوم العدد .في الرياض ّيات نف ّكر ونحسب .التفكير
ّ
استخالص استنتاجات دقيقة من معطيات بحسب قواعد منطق ّية ثابتة .فض ً
ال عن ذلك،
للرياض ّيات استعماالت مه ّمة في حياتنا اليوم ّية في املجاالت املختلفة ،مثل :الفيزياء،
إن النجاح في مواجهة التح ّدي
الكيمياء ،االقتصاد ،احلاسوب ،اإلحصاء ،وغير ذلكَّ .
الرياضي يؤ ّدي إلى رِ ً
بنجاح حت ّد ًيا في مجال
ضى ،متا ًما كما هو الشأن عندما نواجه
ٍ
ّ
اجلسماني للمخّ ”.
إن الرياض ّيات هي “النشاط
الرياضة البدن ّية ،وميكن القول ّ
ّ

املبادئ والفرض ّيات األساس ّية

الرياضي منذ
•الرياض ّيات هو مجال معرفة ُيبنى لَ ِب َن ًة فوق أخرى .يبدأ بناء األساس
ّ
السن.
الطفولة املب ّكرة .لذا ،ث ّمة أه ّم ّية كبرى للتعامل مع الرياض ّيات من هذه
ّ
•الرياض ّيات ،بوصفه مجا َل معرفة ،يط ّور التفكير .فض ً
ال عن ذلك ،نستعمل من خالله
احلسابات .ولذا ،خالل العمل في هذا املوضوع ،يط ِّور األطفال مهارات رياض ّية
وقدرات تفكير ّية.
•بناء املفاهيم الرياض ّية هو سيرورة مستم ّرة .لذا ،علينا أن نتناول موضوع الرياض ّيات
خالل السنة التعليم ّية كلّها وخالل سنوات الطفولة املب ّكرة.
بشكل
•تذويت املفاهيم الرياض ّية هو سيرورة مستم ّرة .لذا ،ث ّمة حاجة إلكسابها
ٍ
ومنهجي ،وتكرار استعمالها في فرص مختلفة.
تدريجي
ّ
ّ
إن إدراك األطفال للمفاهيم الرياض ّية يأخذ ُبع ًدا أعمق من سنة إلى أخرى .لذا ،من
• َّ
ّ
نتوسع
امله ّم أن نكسب هذه املفاهيم بصورة حلزون ّية (لولب ّية)؛ أي في كل مرحلة،
ّ
ونتع ّمق أكثر فأكثر.
•يصل األطفال إلى مرحلة الروضة مع معرفة مع ّينة تراكمت خالل حياتهم .لذا ،علينا
أن نأخذ هذه املعرفة في احلسبان.
أن ُيظهِ روا فضو ًال ورغبة في البحث .لذا ،علينا أن نُكسبهم
•من طبيعة األطفال ّ
موضوع الرياض ّيات بنا ًء على هذه الرغبة.
•يتط ّور األطفال بوتائر متفاوتة ،واستيعاب املفاهيم غير متعلّق مباشر ًة بسنّهم
الزمن ّية .لذا ،ينبغي إلكساب الرياض ّيات في الروضة أن يالئم مرحلة تط ّور الطفل.
•املفاهيم الرياض ّية لدى أطفال الروضة ،على األغلب ،مفاهي َم حدس ّية ،والح ًقا تتبلور
السن
إلى مفاهيم دقيقة .لذا ،من امله ّم ج ًدا أن نبني في هذه
أساسا رياض ًّيا
ّ
ً
صحيحا بقدر اإلمكان.
ً
سن الطفولة املب ّكرة من خالل التم ّرس .لذا ،يتم تذويت املفاهيم
•يتعلّم األطفال في ّ
بشكل ف ّعال في أنشطة متن ّوعة وألعاب.
نحو أفضل عندما يشترك األطفال
ٍ
على ٍ
•للمر ّبية وظيفة مه ّمة في رعاية القدرات الرياض ّية لدى األطفال .لذا ،عليها االنتباه
الرياضي لدى األطفال؛
إلى الفرص الرياض ّية التي حتدث في الروضة؛ وإلى التط ّور
ّ
ّ
تخططها بشكل مباشر.
وأن تستغلّها لتخطيط األنشطة واأللعاب الرياض ّية التي
الرياضي لدى األطفال .لذا،
•لتنظيم وتهيئة البيئة التربو ّية دو ٌر مه ٌّم في تط ّور التفكير
ّ
علينا أن نبني بيئة متفاعلة وغن ّية بالتح ّديات.
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التعليمي
خلفية املنهج
ّ

التعليمي للرياض ّيات في روضة األطفال املقاربة التع ّدد ّية ،املتّبعة اليوم
يتبنّى املنهج
ّ
ً
وأيضا بالنسبة لطريقة عمل املر ّبية.
بالنسبة لتط ّور األطفال،
التعليمي على :ع ّدة مقاربات مقبولة في التربية الرياض ّية ،وأبحاث
يعتمد املنهج
ّ
استُعملت وما زالت تستعمل في مجال الرياض ّيات ،وأخرى جديدة ،ومناهج تعليم ّية في
الرياض ّيات للطفولة املب ّكرة في دول أخرى .األمور الواردة فيما يلي ،تفتح نافذة إلى
البحث وانعكاساته على التربية الرياض ّية في الطفولة املب ّكرة ،لكنّها ال تشمل األبحاث
التي في املجال.
عند كتابة املنهج ،اعتمد طاقم التطوير على أبحاث بياجيه وزمالئه (وعلى أبحاث
نُشرت في أعقاب بياجيه ،وعلى باحثني انتقدوا نهج بياجيه) .وصف بياجيه وزمالؤه
احلس ّية احلرك ّية
أربع مراحل تط ّور أساس ّية مي ّر بها اإلنسان خالل فترة حياته :املرحلة
ّ
((sensorimotor stage؛ مرحلة ما قبل العمل ّيات املنطق ّية ()preoperational stage؛
مرحلة العمل ّيات احملسوسة ()concrete operational stage؛ مرحلة العمل ّيات التجريد ّية
( .)formal operation stageاملرحلة الثانية ،مرحلة ما قبل العمل ّيات املنطق ّية وتكون بني
بأن الطفل
األعمار  7 – 2سنوات هي املرحلة املناسبة ألعمار الطفولة املب ّكرة ،وتتم ّيز ّ
يتعلّم خاللها استخدام الكلمات والرموز لكي يمُ ِّثل أفكاره .في البداية ،يصنّف الطفل
األشياء التي حوله بحسب صفات بارزة وقليلة .فيما بعد ،يستطيع الطفل أن يف ّكر ع ْبر
مصطلحات األنواع ،وأن يرى العالقات بني األشياء ،وأن يتعامل مع مفاهيم عدد ّية.
حدسي ،ومنه تتط ّور تدريج ًيا القدرة على احلفظ .بحسب بياجيه ،التع ُّلم هو
تفكير الطفل
ّ
الذهني
سيرورة ف َّعالة ،وهي حتدث عندما يبني الطفل لذاته أفكا ًرا جديدة .يحدث التط ّور
ّ
عندما تتناقض معرفة جديدة مع مفاهيم سابقة ،ويتك ّيف الطفل للمعرفة اجلديدة بواسطة
إنتاج مفاهيم جديدة .يفحص األطفال البيئة ،ويطرحون أسئلة ويبحثون عن حلول بشكل
ف َّعال .تدعم نظر ّية بياجيه
منهجا تعليم ًّيا ف َّعا ًال ،بواسطة مت ّرس مع موا ّد مختلفة وبحث
ً
املقاربة البنائ ّية التي تضع املتعلِّم الف َّعال
البيئة .وقد استُخدمت نظر ّيته كقاعدة لتطوير
َ
في املركز ،وترى في التع ُّلم سيرورة ف َّعالة ل َب ْن َينَة املعرفة.
كما اعتمد طاقم تطوير املنهج على نظر ّية فيجوتسكي التي ترتكز باألساس على مفهوم
“منطقة النم ّو القريب (املنطقة احملور ّية)” .ي ّدعي فيجوتسكي أنّه من خالل نشاطات
مناسبة ،وبيئة تعليم ّية واجتماع ّية ووساطة مناسبة ،ميكن أن “يقفز الطفل إلى األمام
قلي ً
ال” ،وهذا بشرط أن يكون ضمن منطقة النم ّو القريب منه ،وهذا يعني أنّه يصبح
وناضجا لهذا التط ّور .املستوى الذي يكون فيه الطفل قد يقودنا إلى اخلطأ،
مستع ًّدا
ً
احلالي.
ألنّه ال يعكس بالضرورة ما يستطيع الطفل أن يصل إليه ،بل يعكس وضعه
ّ
تكمن لدى ّ
كل طفل قدرة تط ّور إضاف ّية ،ومبساعدة وبدعم من البيئة احمليطة وإرشاد
منهجا
مناسب يستطيع الطفل أن يبني معرفته مبستوى أعلى .نظر ّية فيجوتسكي تدعم
ً
تعليم ًّيا يو ّفر للطفل بيئة تُتيح له التم ّرس والبحث والتخمني والتن ّبؤ وفحص الظواهر
بواسطة وساطة مناسبة.
مركزي يتط ّور لدى األطفال في الطفولة املب ّكرة .وقدرة
موضوع العدد ،هو موضوع
ّ
اإلحصاء ،هي األساس لتط ّور إدراك مفهوم العدد.
أشار جلمن وجليستل ( )1978إلى خمسة مبادئ في اإلحصاء:
1 .1مبدأ الترتيب الثابت – ع ّد األعداد يكون بترتيب ثابت دائ ًما.
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األحادي – ّ
لكل غرض في املجموعة ،يالئم عد ًدا واح ًدا فقط ،وبالعكس،
2 .2مبدأ التناظر
ّ
ّ
ً
غرضا واح ًدا فقط.
لكل عدد يالئم
(النهائي) – العدد األخير الذي أحصيناه يمُ ِّثل ك ّمية األغراض
الكردينالي
3 .3املبدأ
ّ
ّ
التي أحصيناها.
أهمـ ّية الترتيب – الترتيب الذي نحصي فيه عناصر املجموعة غير مه ّم.
4 .4مبدأ عدم ّ
5 .5مبدأ التجريد – ميكن إحصاء ّ
كل مجموعة.
يختلف الباحثون في آرائهم حول تط ّور املبادئ اخلمسة .ي ّدعي جلمن وجليستل ()1978
سن مب ّكرة ج ًدا
أن األطفال يستطيعون استيعاب هذه املبادئ في مستوى معينّ  ،في
ّ
ّ
أن هذه املبادئ قائمة لدى األطفال منذ الوالدة،
قبل البدء بالع ّد .يعتقد بعض الباحثني ّ
أن األطفال يكتسبون هذه املبادئ .على الرغم
لكن هناك باحثون آخرون يعتقدون ّ
ّ
من االختالف في اآلراء ،يفترض معظم الباحثني أنّه في نهاية الطفولة املبكرة ،يفهم
أن تذويت هذه املبادئ يجري
األطفال هذه املبادئ ويتم ّكنون من تطبيقها ،وهذا يعني ّ
في الطفولة املب ّكرة.
املركزي الثاني الذي نُكسبه لألطفال في الطفولة
األشكال واألجسام هما املوضوع
ّ
املب ّكرة .في العام  ،1957ط ّور الزوج فان هيله نظر ّية عن مراحل تط ّور فهم األشكال
الهندس ّية .النظر ّية هي تط ّورية مباهيتها وت ّدعي أنّه ميكن متييز خمسة مستويات من
الهندسي ،وال يستطيع املتعلِّم أن يصل مستوى مع ّينًا قبل أن يجتاز
تط ّور التفكير
ّ
املستويات السابقة .فيما يلي املستويات اخلمسة:
املستوى  :1املعرفة – املتعلِّم يعرف ويقارن ويتعامل مع األشكال بحسب مظهرها
وشكلها .األشكال تُستو ْعب متكاملة .يستوعب الطفل الشكل كام ً
ال (دون أن يفهم
صفات الشكل ،بل يعرفه ويعطيه اس ًما).
جتريبي،
املستوى  :2التحليل – في هذه املرحلة ،يبحث املتعلّم صفات األشكال بشكل
ّ
ويرتبط الشكل مع جميع صفاته.
املستوى  :3الترتيب – في هذه املرحلة ،يربط املتعلِّم بني صفات الشكل بطريقة
اخلواص من بعضها
واع للعالقة بينها ،ومبقدوره أن يفهم كيف تنبع
ّ
منطق ّية ،وهو اآلن ٍ
الكالمي .تعليالته ليست تعليالت رسم ّية حتّى اآلن.
البعض ،وأن يفهم َد ْور التعريف
ّ
ِّ
املستوى  :4االستدالل  – 1يفهم املتعلم وظيفة الفرض ّيات والتعريفات ،ويستوعب معنى
االستدالل كأداة لبناء املعرفة الهندس ّية ،ويستطيع أن يبرهن بذاته ا ّدعاءات مع ّينة.
ّ
الدقة – في هذا املستوى ،يفهم املتعلِّم اجلانب املج ّرد للهندسة ،وهو غير
املستوى :5
متعلّق بتاتًا بالسؤال “كيف تبدو األغراض في مجال النقاش؟” ،ويستطيع فهم أنواع
أخرى من الهندسة.
أجرى باحثون مختلفون تغييرات وإضافات على مراحل فان هيله ،لكن ما زالت هذه
نظري لباحثني كثيرين ،وال س ّيما أولئك الذين يبحثون تط ّور
املراحل تُستخدم كأساس
ّ
استيعاب األشكال.
سن الروضة ،األطفال موجودون في أحد املستويني األ ّولني .هناك أه ّمـ ّية كبرى
في
ْ
لفهم هذه املستويات ،ولتوفير اإلمكان ّية املناسبة لألطفال ،لالنتقال من املستوى األ ّول
إلى املستوى الثاني.

أما  – Inductionאינדוקציה
 – Deduction 1דדוקציה – استدالل ،استنتاج :وهو من اجلزء إلى الكل ّ .
– اإلستدالل :وهو من الكل نتوصل إلى اجلزء.

9

الرياض ّيات في روضة األطفال
تعليم الرياض ّيات في روضة األطفال

نحو
تُعت َبر الروضة إطا ًرا تعليم ًّيا مه ًّما للطفل .يجري التع ُّلم في الروضة باألساس على ٍ
ممتع من خالل األغاني والقصص واللعب بأنواعه املختلفة ،في داخل الروضة وخارجها،
الفردي؛ العمل مع جميع
ومن خالل العمل بطرائق مختلفة :مجموعات صغيرة؛ العمل
ّ
أطفال الروضة .في املعتاد ،يجري التع ُّلم بشكل مدمج ،ويعتمد ،في األغلب ،على
مواضيع من عالَم األطفال .يتقن معظم األطفال عمل ّية التع ُّلم عندما نقوم بتفعيل قنوات
احلس ّية والقناة البصر ّية ،إضافة إلى القناة الكالم ّية –
اتّصال إضاف ّية ،مثل القناة
ّ
السمع ّية.
سن الطفولة املب ّكرة ،يكتسب الطفل مفاهيم رياض ّية مختلفة ،يط ّور تفكيره
في
ّ
الرياضي ،ويكتسب عادات عمل في هذا املجال .لذا ،تنبغي إتاحة الفرصة ّ
لكل طفل
ّ
اخلاصة للروضة .عندما نتناول موضوع
زات
ي
املم
على
احلفاظ
مع
ات،
ي
الرياض
لتع ُّلم
ّ
ّ
ّ
الرياض ّيات في الروضة ،يجب ،من ناحية ،أن ندمجه بالنشاطات اليوم ّية في الروضة
ومبوضوعات ومبجاالت معرفة مختلفة ،وباحلياة عا ّمة .ومن ناحية أخرى ،يجب علينا
التركيز على الرياض ّيات “الصرف “ ،لكي يستمتع األطفال بها (مثل :التصنيف مع
إعطاء منوذج وبدون منوذج؛ الع ّد واإلحصاء حتّى أعداد كبيرة).
مهارات رياض ّي ًة مختلفة ،مثل :الع ّد واإلحصاء،
موضوع الرياض ّيات عند الطفل
يط ِّور
ٍ
ُ
إضافة ك ّمـ ّية إلى ك ّمـ ّية معطاة ،متييز أشكال وأجسام؛ وقدرات تفكير ّية ،مثل :املقارنة،
التصنيف ،تبرير املعرفة .هناك أه ّمـ ّية كبرى لتطوير هذين املجالني من خالل تع ُّلم
الرياضي والقدرة على التفكير لدى
الرياض ّيات في الطفولة املب ّكرة .لكي نط ِّور الفهم
ّ
الطفل ،ميكن أن نطلب منه أن يشرح عمله وأقواله .تساعد الشروح الطفل على تعليل
أعماله ،وتتيح للمر ّبية فهم قصده .قدرات التفكير التي تتط ّور عند الطفل من خالل
التعامل مع الرياض ّيات هي قدرات عا ّمة ومه ّمة ليس ملجال الرياض ّيات فقط.
الرياضي لدى األطفال ،والذي تُبنى عليه
أن روضة األطفال تضع األساس للتفكير
مبا ّ
ّ
فيما بعد مفاهيم إضاف ّية .لذا ،ينبغي استخدام لغة رياض ّيات صحيحة ،لكي مننع ونقللّ
من استيعاب مفاهيم خاطئة لدى األطفال فيما بعد.
علينا تشجيع األطفال على طرح األسئلة ،وعلى احملاولة إليجاد اإلجابات عن هذه
الذاتي .ومع ذلك ،من امله ّم أن تكون املر ّبية واعية حلدوث سيرورة
األسئلة بالعمل
ّ
التع ُّلم ،وأن تساعد األطفال بحسب احلاجة .يكون التع ُّلم ذا معنًى ،حني يقوم الطفل
الرياضي حني يستطيع
بعمل ّية َب ْن َينَة معرفة جديدة وربطها مبعرفة سابقة .يتح ّقق الفهم
ّ
األطفال تطبيق معرفتهم اجلديدة التي اكتسبوها على حاالت جديدة .ث ّمة تبا ُين في
طريقة تط ّور األطفال في الطفولة املب ّكرة .هناك أطفال بحاجة إلى م ّدة زمن ّية أطول
مقارنة بزمالئهم ،لكي يتم ّرسوا ويواجهوا َمها َّم رياض ّية ،ولكي يبنوا معرفتهم .ال تتعلّق
الزمني لألطفال .توزيع األطفال إلى مجموعات ،يت ّم من خالل
وتيرة التط ّور بالع ْمر
ّ
احلفاظ على إمكانية التن ّقل واملرونة بحسب فهم الطفل للموضوع الذي يتعلّمه ،واالنتباه
أن الطفل نفسه قد ُي ْد َرج ضمن مجموعة مع ّينة في موضوع معينّ  ،وضمن مجموعة
إلى ّ
أخرى في موضوع آخر.
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مبادئ التعليم في روضة األطفال

إن تط ّور الطفل في مجال الرياض ّيات
تلعب الروضة واملر ّبية دو ًرا مه ًّما في لتط ّور الطفلَّ .
متعلّق مبا يلي :الفرص الرياض ّية التي تتاح له للتعامل مع الرياض ّيات في الروضة،
الطريقة التي تستعملها املر ّبية لكشفه ملوضوع الرياض ّيات ،نوع الف ّعال ّيات واملها ّم التي
تعرضها أمامه ،قدرتها على متابعة تط ّوره ،الوساطة التي تقوم بها لكي يتق ّدم الطفل.
سن صغيرة .املتعة والتح ّدي في هذا املجال
عالقة الطفل بالرياض ّيات يبدأ بالتط ّور في ّ
قد يساهمان في تطوير عالقة إيجاب ّية نحو الرياض ّيات ،ويؤ ّثران على العالقة باملوضوع
عندما يتعلّمه الطفل في املدرسة.
َّ
ومخطط  .أثناء النشاط
عفوي
التعامل مع الرياض ّيات في الروضة يجب أن يتم بشكل
ّ
حاالت عفو ّية مختلفة تُتيح دمج الرياض ّيات ،أو
في الروضة ،يواجه األطفال واملر ّبية
ٍ
ّ
حاالت ذات قدرة على دمج الرياض ّيات .من امله ّم أن تستغل املر ّبية هذه احلاالت
وتوجهها في سبيل تق ّدم األطفال .يجب أن تكون لدى املربية معرفة رياض ّية مناسبة،
ّ
مت ّكنها من ربط املوضوعات الرياض ّية املختلفة ،ويجب أن يكون لديها دراية بنوع ّية
إن استغالل فرص مع ّينة لتعلّم
التفكير
الرياضي لدى األطفال في الطفولة املب ّكرةَّ .
ّ
الرياض ّيات مه ّم ،لكنّه ال يكفي ،ال متكن الفرص املتاحة التعامل مع ّ
كل املوضوعات
الرياض ّية ،وال تُتيح العمل املتد ّرج ،ولذا ،فهي تش ّكل جز ًءا من النشاطات الرياض ّية
ّ
ّ
مخططة ،لكي
تخطط مسب ًقا نشاطات رياض ّية
في الروضة .وباملقابل ،على املر ّبية أن
تن ّفذها مع األطفال.
ُّ
وساطة املر ّبية بالغة األه ّمـ ّية في عمل ّية التعلم ،لذا يجب تنفيذها مع مراعاة واحترام
األطفال وأعمالهم ،واختيار طريقة ومدى ُّ
تدخلها .من امله ّم أن تل ّبي الوساطة احتياجات
متس بتط ّورهم كمتعلّمني مستقلّني.
األطفال ،وأ ّال
ّ
كما ذكرنا ،ميكن للوساطة الصحيحة أن تق ّدم األطفال الناضجني من حيث التط ّور
حتّى َي ْبلغوا مستوى التط ّور املناسب لهم .لذا ،على املر ّبية أن تعرف أطفال روضتها
الرياضي .لكي تستطيع استخدام الوساطة املناسبة لطفل واحد أو
من حيث تط ّورهم
ّ
ملجموعة أطفال.
ّ
يتم التعلّم في الطفولة املبكرة بواسطة تقليد املر ّبية أو أطفال آخرين .لذا ،من امله ّم
أن تتح ّدث املربية مع األطفال بلغة رياض ّية صحيحة ،لكي يتع ّود األطفال على لغة
صحيحا مينع أو يقلّل
إن استعمال لغة الرياض ّيات استعما ًال
الرياض ّيات ويك ّرروهاَّ .
ً
من استيعاب مفاهيم خاطئة لدى األطفال .عند تنفيذ ف ّعال ّيات رياض ّية في الروضة،
الرياضي بينها وبني األطفال ،وبني األطفال أنفسهم
تشجع على احلوار
على املر ّبية أن
ّ
ّ
الرياضي لدى األطفال من خالل احلوار مع زمالئهم ،أو مع
كذلك .يتط ّور بعض الفهم
ّ
البالغني حني يتح ّدثون عن موضوعات رياض ّية مختلفة .هذا احلوار ُيتيح لألطفال أن
يسمع ّ
أن هناك طر ًقا أخرى ملواجهة املشكلة
كل منهم آراء اآلخرين ،وهكذا يدركون ّ
الرياضي القدرة الكالم ّية لدى الطفل ،وهذا يعني تطوير
وحللّها .كذلك يط ّور احلوار
ّ
الرياضي،
قدرته على صياغة وشرح ما يقوم به بالكلمات .في سبيل تنمية رعاية احلوار
ّ
ّ
فرصا للحوار
ونستغل حاالت تتيح
يجب أن نخلق ونُتيح
الرياضي الذي فيه حت ٍّد وخلْقُ
ً
ّ
ويشجع األطفال على طرح األسئلة ،وعلى التعبير عن آرائهم ،وعلى طرح
ج ّو “يتق ّبل”
ّ
ّ
الشك ،وعلى فحص فرض ّيات واقتراح حلول.
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يش ّكل التقييم في الروضة هو جز ًءا ال يتجزّأ من تخطيط التعليم الذي تقوم به املر ّبية.
اليومي؛ ألن بواسطته نحصل ،بقدر اإلمكان ،على صورة
ُيعتَبر التوثيق جز ًءا من النشاط
ّ
موضوع ّية عن الطفل ،وعن قدراته وأفضل ّياته ومعرفته وأدائه ،وذلك دون أن ندعه في
حالة امتحان ،فهذه ال تتناسب مع خصائص الطفل في مرحلة الطفولة املب ّكرة .يساعد
التقييم املر ّبية على معرفة موضع الطفل من حيث إدراك املفاهيم ،واكتساب املهارات،
حل املشاكلّ .
الرياضي ،واستخدام لغة الرياض ّيات ،والقدرة على ّ
كل
وتطوير التفكير
ّ
ُ
ّ
ُّ
نخطط كيف ّية متابعة الف ّعال ّية ،في أطر التعلم املختلفة القائمة في الروضة ،في
ذلك لكي
املجموعة أو بصورة فرد ّيةُ .يتيح التقييم املستم ّر مرون ًة ،ويساعد على توجيه الطفل إلى
الرياضي
الف ّعال ّيات التي تناسب احتياجاته وقدراته .هناك حاالت “يقفز” فيها التط ّور
ّ
للطفل .ولذا ،تساعد املتابعة والتقييم املر ّبي َة على معرفة هذا التط ّور والعمل بشكل
الرياضي بوسائل مختلفة ،مثل :حتليل
مناسب .ميكن متابعة تط ّور األطفال في املجال
ّ
مشاهدات؛ حتليل حوار؛ حتليل نتاجات .إضاف ًة إلى ذلكُ ،يتيح التقييم للمر ّبية القيام
مهني يعتمد على معطيات ،عندما تبحث املوضوع مع الوالدين ،ومع التفتيش،
بحوار
ّ
ومع مهن ّيني آخرين.
أن مسؤول ّية تط ّور الطفل في الرياض ّيات تقع على املر ّبية ،ث ّمة أه ّمـ ّية
على الرغم من ّ
ْ
ملشاركة األهل فيما يحدث في الروضة في مجال الرياض ّيات ،لكي نُطلعهم على
السيرورات التي مي ّر بها طفلهم في اكتساب لغة الرياض ّيات ،وفهم املفاهيم الرياض ّية.
وهكذا يستطيع األهل التعاون مع املر ّبية إلكساب أطفالهم مواضيع رياض ّية بحسب
أمناط العمل امل ّت َبعة في الروضة .املردود الذي حتصل عليه املر ّبية من األهل يساعدها
في التع ّرف على الطفل وعلى طريقة تفكيره الرياض ّية التي جتري خارج الروضة.

تنظيم البيئة التعليم ّية في روضة األطفال

ّ
املبكرة كجزء من نشاطاتهم اليوم ّية .بجب
يتع ّلم األطفال الرياض ّيات في الطفولة
ّ
توفر حت ّديات من الناحية الرياض ّية ،و ُتتيح
تنظيم وتهيئة بيئة الروضة ،بحيث
املهم أن تكون
التمعن والفحص وبحث ظواهر رياض ّية مختلفة .من
لألطفال إمكان ّية
ّ
ّ
مواد ُتتيح إقامة أنشطة
في البيئة التعليم ّية أعداد بأشكال وبسياقات مختلفة،
ُّ
ّ
رياض ّية ،ووسائل للتجسيد ،لكي يستعني بها األطفال عند حل املسائل ،أو لكي
يعرضوا بواسطتها حاالت رياض ّية مختلفة .كذلك يراعي هذا التنظيم سنّ أطفال
الروضة ،وهي السنّ أو املرحلة التي فيها يحتاجون إلى وسائل محسوسة لكي
يفهموا احلاالت الرياض ّية املختلفة .استخدام األغراض يساعدهم على فهم وإدراك
املفاهيم املج ّردة.
املهم
ثمة قيمة كبيرة للعالقة املتبادلة بني األطفال وبني بيئتهم القريبة .لذا ،من
ّ
ّ
ً
التحديات َوفقا الحتياجات األطفال الرياض ّية ،وإيجاد
أن تتغ َّير البيئة وأن تثير
ّ
الرياضي لدى األطفال عن طريق كشفهم للمفاهيم
فرص لتطوير وتنمية التفكير
ّ
واملصطلحات واملشاكل الرياض ّية ،وتطوير القدرة على استعمال هذه املعلومات حللّ
مسائل رياض ّية بسيطة وبشكل ممتع .بقدر اإلمكان ،من األفضل دمج احلاسوب في
العمل ّية التعليم ّية بقدر اإلمكان.
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أهداف املنهج
أهداف املنهج العليا

ِ
الرياضي لدى األطفال.
املساعدة على تط ّور التفكير
•وضع األسس
ّ
حب االستطالع والرغبة في ممارسة الرياض ّيات ،وتنمية قدرات التم ّعن
•تطوير
ّ
والبحث واالستنتاج.
•حتبيب األطفال إلى التعامل مع الرياض ّيات.

ّ
العام َة:
نشتق أهداف املنهج
ومنها
ّ
•رعاية خ ّريج روضة لديه معرفة
•رعاية خ ّريج روضة لديه معرفة
•تزويد األطفال بأدوات رياض ّية

وفهم ملفهوم العدد.
وفهم لألشكال واألجسام التي حوله.
تساعدهم في ّ
حل مسائل في حياتهم اليوم ّية.

تركيز موضوعات املنهج
ّ
يركز املنهج على ثالث موضوعات رياض ّية:
1 .1مفهوم العدد.
الفراغي والهندسة.
احلس
2 .2
ّ
ّ
3 .3مفاهيم ك ّمـ ّية في احلياة اليوم ّية.

اجلداول اآلتية تشمل :تركيز قائمة موضوعات املنهج ،وتفصيل املوضوعات وإمكان ّيات
التوسع فيها.
ّ
التوسع ،سواء عملت املر ّبية مع جميع األطفال ،أو مع قسم منهم ،تأخذ في
عند
ّ
احلسبان مستوى الطفل واستعداده للتعاون.
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 .1مفهوم العدد

الع ّد واإلحصاء

التقدير

تشخيص ومتثيل
كم ّيات
(عرض) ّ

املوضوعة

الع ّد

التنازلي
الع ّد
ّ
أحادي القيمة
التناظر
ّ

اإلحصاء

مقارنة مجموعات

األعداد الترتيب ّية

البصري
التقدير
ّ

مك ّونات املوضوعة
 -القدرة على الع ّد من  1حتّى 30

التنازلي من ال 10
 القدرة على الع ّدّ
أحادي
 القدرة على املقارنة بني مجموعتني من خالل التناظرّ
القيمة
 القدرة على اإلحصاء من  1حتّى 20 القدرة على املقارنة بني املجموعات بواسطة اإلحصاء القدرة على استعمال األعداد الترتيب ّية حتّى السادس/السادسة
البصري
 القدرة على املقارنة بني املجموعات بحسب التقديرّ
 -القدرة على تقدير عدد األغراض في مجموعة معطاة

التقدير الك ّم ّي
تشخيص ومتثيل ك ّم ّيات
 -القدرة على تشخيص ومتثيل األعداد من  0حتّى 10

للتوسع
إمكان ّيات
ّ
 الع ّد أكثر من 30 الع ّد بقفزات من  10حتّى 100 -الع ّد بقفزات من  2وبقفزات من 5

 اإلحصاء أكثر من 20 اإلحصاء بقفزات من 2تشجيع األطفال على استعمال األعداد
الترتيب ّية حتّى
العاشر  /العاشرة

تشخيص ومتثيل أعداد حتّى 20
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أعداد وعمل ّيات
رياض ّية

مناذج منط ّية

املوضوعة

مك ّونات املوضوعة

للتوسع
إمكان ّيات
ّ

اجلمع والطرح

التفريق والتجميع

 القدرة على اجلمع والطرح حتّى  10مبساعدة أغراض فيحاالت محسوسة

تقسيم مجموعات أغراض
إلى مجموعات متساوية

 -القدرة على تفريق وجتميع ك ّم ّيات محسوسة حتّى العشرة

جمع وطرح أعداد أكبر
جمع وطرح دون إحصاء
توزيع عدد أكبر من األغراض

 القدرة على تقسيم ك ّمـ ّية حتّى  10أغراض إلى مجموعاتمتساوية

صف”
املفهوم “ ِن ْ

 -القدرة على التشخيص والوصف وإنتاج مناذج منط ّية

ا لتصنيف

القدرة على قراءة وحتضير خرائط
بسيطة

 القدرة على معرفة املفهوم “ ِنصف” ومعرفة استعماالته فياحلياة اليوم ّية

مناذج منط ّية

بصري ألجسام
إدراك
ّ
وأشكال موجودة في الفراغ

تع ُّرف أساسي على أجسام
ّ
وأشكال

أشكال وخطوط

 القدرة على ّحل مسائل بسيطة ومحسوسة بواسطة
البصري لألجسام واألشكال
اإلدراك
ّ

كالمي ومتثيل
وصف
بصري  -القدرة على استعمال لغة دقيقة ،لوصف عالقات أساسيةّ
ّ
ّ
في الفراغ
لعالقات في الفراغ
 -القدرة على تنفيذ مها ّم متعلّقة بعالقات موضع ّية

الفراغي والهندسة
احلس
.2
ّ
ّ

الفراغي
احلس
ّ
ّ

أجسام وأشكال

 القدرة على تشخيص وتصنيف أجسام ثالث ّية األبعاد القدرة على تشخيص األشكال (السطوح /الوجوه) التيتتك ّون منها هذه األجسام تشخيص أشكال موجودة في
البيئة احمليطة
 القدرة على تشخيص وتسمية ورسم أشكال ثنائ ّية األبعاد القدرة على تشخيص وتسمية ورسم اخلطوط املستقيمةواخلطوط غير املستقيمة
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أجسام وفرشها

متا ُثل

املوضوعة

مضلّعا ت

أجسام وفرشها

انعكاسي
متا ُثل
ّ

مك ّونات املوضوعة

 القدرة على التمييز بني مضلّعات مختلفة بحسب عدداألضالع والرؤوس
 القدرة على تسمية املضلّعات القدرة على تشخيص وتسمية أجسام ثالث ّية األبعاد القدرة على تشخيص وتسمية السطوح (الوجوه) التيتتك ّون منها األجسام وأشكال موجودة في اجلوار.
انعكاسي
 القدرة على تشخيص وبناء حاالت فيها متا ُث ٌلٌّ

عالقات الكبر

مقارنة مباشرة ،ومقارنة
مبساعدة وسيط

قياس بوحدات عشوائ ّية،
وبوحدات قياس معيار ّية

عالقات الكبر

قياسات

كمـ ّية في احلياة اليوم ّية
 .3مفاهيم ّ

 القدرة على استعمال مفاهيم كبر نسب ّية – القدرة علىترتيب عدد معينّ من األغراض بحسب الكبر
 القدرة على املقارنة بني غرضني مبقارنة مباشرة ،أوبواسطة وسيط
 القدرة على القياس بوحدات قياس عشوائ ّية التع ّرف على وحدات قياس معيارية في مجاالت قياسّ
مختلفة

التقدير

 القدرة على التقدير بواسطة البصر من أجل املقارنة -القدرة على التقدير بحسب وحدات قياس عشوائ ّية

البصري ،والتقدير
التقدير
ّ
بحسب وحدات قياس
عشوائ ّية

للتوسع
إمكان ّيات
ّ
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الزمن

النقود

جمع ومتثيل
(عرض) معطيات

املوضوعة

مفاهيم الزمن

الساعة

تشخيص قطع نقد ّية معدن ّية
وورق ّية

مك ّونات املوضوعة
 القدرة على استعمال مفاهيم زمن يوم ّية ودور ّية ،ومفاهيم نسبةتتعلّق بالزمن
 معرفة أنّ الساعة تُستعمل لقياس الزمن تشخيص شكل ساعة العقارب نسب ًة ألحداث مع ّينة متعلّقةبروتني الروضة
 القدرة على تشخيص قطع نقد ّية معدن ّية وورق ّية تُستعمليوم ًيا

 القدرة على تصنيف وتنظيم أغراض ومعطيات بحسب مم ّيزاتمع ّينة
 القدرة على متثيل (عرض) معطيات بأغراض ،بصور أو برسومبيان ّية

استعمال النقود عند الشراء  -القدرة على استعمال النقود لغرض الشراء والبيع
والبيع

تصنيف وتنظيم معطيات

متثيل (عرض) معطيات

حتليل معطيات

 قدرة اإلجابة عن أسئلة بسيطة ،بحيث تكون إجاباتها مشت ّقةمن رسوم بيان ّية معطاة

للتوسع
إمكان ّيات
ّ

تفصيل املوضوعات
التعليمي لرياض األطفال ثالث موضوعات مركز ّية :مفهوم
يشمل منهج الرياض ّيات
ّ
ّ
الفراغي والهندسة؛ واملفاهيم الك ّمـ ّية في احلياة اليوم ّية .حل املسائل
احلس
العدد؛
ّ
ّ
الكالم ّية هي جزء ال يتجزّأ من ّ
كل موضوعة من هذه املوضوعات الثالث .لكي نضمن
التربوي ،نش ّدد على االلتزام في تنفيذ املنهج تنفي ًذا كام ً
ال مع جميع األطفال،
التسلسل
ّ
مع مراعاة الفروق الفرد ّية بينهم.
أساسا لتط ّور الطفل في هذا املجال ،وهو مرتبط مبنهج الرياض ّيات
يش ّكل املنهج
ً
التعليمي للمدرسة االبتدائ ّية .تشمل ّ
كل موضوعة مق ّدمة قصيرة يليها جدول مك ّون من
ّ
خمسة أعمدةَ :يعرض العمود األ ّول املوضوعات وتفصيلها.
ِ
فصيغت
يعرض العمود الثاني الغاية التي يجب حتقيقها في نهاية الروضة اإللزام ّية،
“تشجع املر ّبية ”...وهذا
التوسع فصي َغ بشكل:
الغايات بشكل“ :يعرف الطفل .”...أ ّما
ّ
ّ
ّ
التوسع بخطة عملها مع هؤالء األطفال
توسع الغاية .لذا ،نوصي املر ّبية أن تدمج هذا
ّ
ّ
الرياضي.
رهم
و
تط
بحسب
ع
التوس
غاية
حتقيق
يستطيعون
الذين
ّ
ّ
ّ
العمر ّية ،في ثالثة مجاالت ع ْمر ّية:
الفئات
فق
و
املوضوعات
في العمود الثالث ،تظهر
َ
ْ
(لولبي)
حلزوني
4-3؛ 5-4؛  .6-5من امله ّم أن نتناول املوضوعات الرياض ّية بشكل
ّ
ّ
ومتد ّرج َوفق الفئة الع ْمر ّية مع األخذ بعني االعتبار قدرات الطفل ،وذلك َوف ًقا للتوصيات
التي تظهر في اجلدول.
والتوسع في
إن تناول املوضوع في الفئات الع ْمر ّية املختلفةُ ،يتيح التع ّمق
كما ذكرناَّ ،
ّ
املوضوعة وفق اعتبارات املر ّبية بالنسبة لتط ّور الطفل.
ً
موجهة لتخطيط عمل املر ّبية ،بهدف توضيح وتعريف
خطوطا
يعرض العمود الرابع
ّ
املوضوعة ،واقتراح توصيات مختلفة متعلّقة بتط ّور األطفال ،لتدريج ف ّعال ّيات املوضوعة
املوجهة جتعل عمل املر ّبية ناج ًعا ومر ّكزًا
واجلوانب التربو ّية اإلضاف ّية .هذه اخلطوط
ّ
خالل عملها مع األطفال.
لفعال ّيات
أ ّما في العمود األخير ،فتظهر مناذج مت ّثل العمل في الروضة
وفرصا ّ
ً
التقييم.
األمثلة التي تظهر هنا ليست سوى أمثلة توضيح ّية ،وهي تعرض طريقة العمل لتحقيق
ّ
النظارة  إلى جانب ّ
أن جميع
الغايات .يظهر شكل
كل ف ّعال ّية .وعلى الرغم من ّ
فإن الف ّعال ّيات املشار إليها بشكل
الف ّعال ّيات الرياض ّية ميكن أن تكون
فرصا للتقييمّ ،
ً
ّ
ّ
توضح للمر ّبية  -أكثر  -إمكان ّيات التقييم في ما يتعلّق ب ِـ “موقع” األطفال من
نظارة
اخلاصة ،أو سيرورات التفكير.
حيث تط ّور املفهوم عندهم ،واملهارات
ّ
يساعد تفصيل املوضوعات التي تظهر في اجلدول املر ّبية عند حتضير ّ
خطة عملها في
الروضة ..لكن هذا الترتيب للموضوعات ال ُيلزمها بالعمل َوف ًقا له .تستطيع املر ّبية
اختيار املوضوعة املناسبة للمضامني التي تتناولها في الروضة ،وف ًقا العتبارات منطق ّية.

 .1مفهوم العدد

مركزي في حياتنا .واألنشطة اليوم ّية التي نُن ِّفذها تشمل
مفهوم العدد ،هو مفهوم
ّ
مركزي في
أعدا ًدا .إضافة إلى استعمال العدد في حياتنا اليوم ّية ،هو كذلك مفهوم
ّ
سن الطفولة املبكرة .لذا ،ث ّمة أه ّمـ ّية
الرياض ّيات .بداية تط ّور مفهوم العدد حتدث في ّ
كبرى للطريقة التي يكتسب األطفال َع ْبرها هذا املفهوم.
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هنالك أربعة جوانب ملفهوم العدد:
السماعي – أسماء األعداد (أربعة؛ تسعة؛ خمسة عشر.)...
أ
ّ
ب الك ّمـ ّية – التي ُيشير إليها العدد.
الترتيبي (األ ّول؛ الثاني؛ الثالث )...وتسلسل األعداد،
ت الترتيب والتسلسل – العدد
ّ
مثل :العدد “ثالثة” بعد العدد “اثنان” ،وهو قبل العدد “أربعة”.
اجلرافي الذي نستعمله لكتابة األعداد.
ث الرمز – الشكل
ّ
األطفال – على اختالفهم – يكتسبون مفهوم العدد بوتيرة وطريقة مختلفتني .طريقة
ووتيرة اكتساب مفهوم العدد متعلّقتان مبرحلة التط ّور التي يكون فيها الطفل ،لكنّهما
متعلّقان كذلك بكشف الطفل إلى املفهوم من خالل ف ّعال ّيات ومت ّرسات مي ّر بها األطفال.
من امله ّم أن يتع ّرف األطفال على اجلوانب األربعة التي ُذكرت من خالل استغالل الفرص
ّ
املخططة.
السانحة التي حتدث في الروضة ،ومن خالل الف ّعال ّيات
جزئي جلانب
إن اكتساب مفهوم العدد عند األطفال هو عمل ّية تتم ّيز أحيانًا بإدراك
َّ
ّ
يفسر أحيانًا كمفاهيم خاطئة و َكـ “أخطاء” مختلفة .من امله ّم أن نتذ ّكر
معينّ للعدد قد َّ
أحادي القيمة على
أن هذه املفاهيم اخلاطئة (على سبيل املثال :استعمال مبدأ التناظر
ّ
جزئي ،عندما ُيشير الطفل أكثر من م ّرة واحدة إلى الغرض نفسه عند إجراء
نحو
ٍ
ّ
اإلحصاء) هي جزء من تط ّور األطفال .لذا ،يجب أن نتف ّهمهم .في حياتنا اليوم ّية ،ال
نستخدم الع ّد الدقيق واحلسابات الدقيقة فقط ،بل نستخدم التقدير كذلك .معنى التقدير
كاف
نحو ٍ
في الرياض ّيات أن نق ّدر كب ًرا وك ّمـ ّية أو عد ًدا ،بحيث يكون التقدير دقي ًقا على ٍ
وبحسب احلاجة .يبدأ تطوير قدرات التقدير منذ الطفولة املب ّكرة .لذا ،ث ّمة أه ّمـ ّية كبرى
ألن يتم ّرس األطفال بتنويعة كبيرة من الف ّعال ّيات في املوضوع.
ْ
إن بحث النماذج النمط ّية
النماذج النمط ّية هي موضوعة أخرى متعلّقة مبفهوم العددَّ .
الدمج املتن ّو َع لألشكال والك ّم ّيات واأللوان واملوا ّد ،وهو يط ّور إبداع األطفال،
ُيتيح
َ
عال ،إذ أنّه ُيلزِ م الطف َل على التعميم ،وهذا يعني
ويبني
أساسا مع ّينًا للتفكير مبستوى ٍ
ً
منطي تتك ّرر فيه هذه الوحدة بصورة دقيقة.
االنتقال من “وحدة” معطاة إلى منوذج
ّ
ّ
منذ الطفولة املب ّكرة ،يحاول األطفال أن يحلوا مسائل مختلفة في حياتهم اليوم ّية من
خالل استعمال األعداد والعمل ّيات ،مثل :اجلمع؛ الطرح؛ قسمة ك ّم ّيات مختلفة.
ينبغي تشجيع األطفال على ّ
أن هذا النوع
حل مسائل رياض ّية في الطفولة املب ّكرة ،وذلك ّ
من هذه الف ّعال ّيات ُيش ّكل قاعدة لقدرة الطفل على مواجهة موضوعة ّ
حل املسائل التي
تُعتبر  -فيما بعد  -موضوعة مه ّمة (وغير سهلة).
في الصفحات التالية ،يظهر جدول فيه تفصيل موضوعات مفهوم العدد.
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املوضوعة

الع ّد

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل الع ّد
من  1حتّى .30
(تشجع املر ّبية:
ّ
 الع ّد ما بعد اﻟ30؛
 الع ّد بقفزات من 10حتّى 100؛
 الع ّد بقفزاتمن  2وبقفزات
من )5

السنّ
5-4

X

السنّ
4-3
X

املوضوعات َوفق
العمر ّية
الفئات ْ
السنّ
6-5

X

 .1تفصيل موضوعة مفهوم العدد
موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
الع ّد هو لفظ أسماء العدد بتسلسل وبحسب ترتيب
م ّتفَق عليه ،عاد ًة ابتدا ًء من .1
أ ّما اإلحصاء ،فهو مالءمة أسماء العدد لألغراض
التي نحصيها في مجموعة ما ،ملعرفة عددها.
 في املرحلة األولى ،ال يحافظ األطفال الصغارعلى تسلسل األعداد املقبول ،فهم يحافظون على
تسلسل
جزئي فقط أثناء الع ّد .وفيما بعد ،يعدّ
ّ
األطفال بالطريقة املتّبعة .في املرحلة التي يع ّد
فيها األطفال ،ير ّكزون على “أسماء األعداد”؛
الشفهي واستعمال الكلمات
وهذا يعني الع ّد
ّ
الصحيحة بالترتيب الصحيح وليس إحصاء
أغراض.
 ميكن أن يجري التقدم في الع ّد بحسب املراحلالتالية:
الع ّد حتّى
الع ّد حتّى
الع ّد حتّى
الع ّد حتّى
الع ّد أكثر
5؛
 10أو 12؛
20؛
30؛
من .30

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
أغاني اللعب
 إنّ األغاني ،أو ترديد أغاني اللعباملختلفة والتي تشمل أسماء األعداد،
تساعد األطفال على تعلّم أسماء األعداد.
ّ
بخط
 ميكن حتضير ألبوم يشمل أغانيكبير ورسوماتُ .يتيح هذا األلبوم لألطفال
االستقالل ّية في اختيار األغاني وإنشادها،
أغان معروفة.
َو “قراءة”
ٍ
الع ّد بقفزات
 ميكن الع ّد بقفزات بحسب ْحلن معينّ .
 في لعبة الغميضة ،ميكن الع ّد بقفزات منّ
.10
نع ّد
 مراحل العد التي تظهر في عمود
ّ
املوجهة ،تساعد املر ّبية في متابعة
اخلطوط
ّ
تط ّور قدرة األطفال على الع ّد.
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

املوضوعات َوفق
العمر ّية
الفئات ْ

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 ميكن أن نطلب من األطفال أن يذكروا العددالذي يأتي مباشر ًة بعد عدد معينّ (العدد
التالي) ،والذي يأتي مباشر ًة قبل عدد معينّ
(العدد السابق).
 ميكن أن نطلب من األطفال أن يكملوا الع ّد منعدد معينّ  ،على سبيل املثال :إكمال الع ّد من
العدد .7
 عندما نع ّد ،فإنَّ الع ّد يكون ،عادةً ،باستعمالأعداد اإلحصاء :واحد ،اثنني ،ثالثة ،أربعة،
وما شابه .لذا يجب أن من ِّيز بني هذا النوع من
الع ّد ،والع ّد من خالل استعمال األعداد الترتيب ّية:
األ ّول ،الثاني ،الثالث ،الرابع ،إلخ( ...يظهر
التفصيل فيما بعد كموضوعة).
الع ّد بقفزات
 عندما نع ّد بقفزات ،يجب التركيز على قفزاتبفوارق ثابتة.
 الع ّد بقفزات مه ّم ،وهو تهيئة للقدرة علىاإلحصاء بقفزات.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 أثناء الع ّد في لعبة الغ ّميضة ،ميكن االنتباهإذا كان الطفل يع ّد بتسلسل ،واالنتباه إلى
العدد الذي يصل إليه.
 ميكن أن نع ّد مع مجموعة صغيرة مناألطفال ،إذ يذكر أحد األطفال أو املربية
ّ
أسماء العددٌّ ،
كل حسب دوره.
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املوضوعة

التنازلي
الع ّد
ّ

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل الع ّد
التنازلي من 10
ّ

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
مالحظة :يعتبر الع ّد بقفزات حتضي ًرا ملوضوعات
رياض ّية يتعلّمها األطفال فيما بعد في املدرسة ،مثل:
الضرب؛ األعداد الزوج ّية؛ األعداد الفرد ّية.
الع ّد
التصاعدي.
التنازلي ،هو عمل ّية عكس ّية للع ّد
ّ
ّ
التنازلي من ّ
كل عدد ،مثل:
 ميكن أن يبدأ العددّ
سبعة ،ستّة ،خمسة...
التنازلي ،ميكن أن نشمل الصفر
 في حالة الع ّدّ
كذلك.
مالحظات
التنازلي على مواجهة حاالت نحتاج
 يساعد الع ّدّ
فيها إلى عمل ّية الطرح.
التنازلي ،مث ً
ال :عند إطالق م ّكوك
 نستعمل الع ّدّ
فضائي ،أو في مسابقات األلعاب الرياض ّية.
ّ

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
أغاني اللعب
تنازلي بلحن
إنشاد األغاني بترتيب
ّ
معينّ  ،مثل :عشرة عصافير على
الشجرة ،طار واحد ،بقي.
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املوضوعة

التناظر
أحادي القيمة
ّ

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
املقارنة بني
مجموعات ،من
خالل استخدام
أحادي
التناظر
ّ
القيمة ،لكي يح ّدد
إذا كان هناك في
إحدى املجموعات
ّ
أقل ،أكثر ،أو
مساو من
عدد
ٍ
األغراض.

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

X

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
أحادي القيمة هو تناظر واحد إلى واحد
التناظر
ّ
بني عناصر مجموعتني (على سبيل املثال :مال َءمة
كأس واحدة إلى صحن واحد في املجموعة).
كأسا ّ
لكل صحن ،لكن في
مالحظة :نالئم
ً
الرياض ّيات نستعمل مصطلح “التناظر”.
اليومي في الروضة ُيتيح إمكان ّية تطبيق
النشاط
ّ
أحادي القيمة.
مبدأ التناظر
ّ
من األفضل إيجاد حاالت مع ّينة ،يستطيع الطفل
أحادي القيمة بني مجموعتني:
فيها تنفيذ التناظر
ّ
مجموعتني مرتّبتني في سطرين ،مجموعة واحدة
مبعثرة والثانية مرتّبة في سطر؛ ومجموعتني غير
مرتّبتني .انظروا الرسمة  ،1ص .75
من األفضل أن نبدأ مع عدد صغير من األغراض،
وببطء نزيد العدد َوف ًقا لقدرات األطفال ومدى
مت ّر سهم.
األطفال األكبر سنًا ميكنهم أن ين ّفذوا تناظراً
أحادي القيمة كذلك ،مثل :نالئم ّ
لكل كيس ثالث
ّ
ح ّبات حلوى.
ال نطلب من األطفال أن يستعملوا كلمات
أحادي القيمة” ،بل نطلب منهم أن
“التناظر
ّ
يعملوا بحسب هذا املفهوم.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
إعداد طاولة
إعداد طاولة بحسب عدد األطفال
(يحصل ّ
كل طفل على صحن واحد،
وملعقة واحدة ،وكأس واحدة ،إلخ.)...
توزيع أدوات موسيق ّية
موسيقي ،ميكن أن
عند إجراء نشاط
ّ
نسأل األطفال ما يلي“ :هل يوجد عدد
كاف من األدوات املوسيق ّية جلميع
ٍ
األطفال؟ كيف نعرف إذا كان عد ُد
األدوات املوسيق ّية أكثر ،أم عد ُد األطفال
أكثر؟ يستخدم بعض األطفال التناظر
األحادي ،وهذا يعني أن يوزّعوا أداة
ّ
موسيق ّية واحدة ّ
لكل طفل .وفي نهاية
العمل ّية ،يح ّدد الطفل إذا كان هناك
األطفال أكثر أو األدوات موسيق ّية
أكثر .ويقوم قسم آخر من األطفال
أي
ِب َع ّد املجموعتني ،وهكذا يح ّددون ّ
املجموعتني هي األكبر عد ًدا.
 نناظر ونقارن
عندما نطلب من الطفل أن يقارن ،على
سبيل املثال ،بني عدد املالعق وعدد
الصحون،
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املوضوعة

اإلحصاء

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
إحصاء أغراض
(تشجع
حتّى 20
ّ
املر ّبية األطفال
على ما يلي:
 إحصاء أكثرمن ،20
 إحصاء بقفزاتمن  5 ،2وَ
)10

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
خريان للمقارنة بني
مالحظة :ث ّمة إستراتيجيتان ُأ َ
املجموعات ،هما اإلحصاء والتقدير (تظهر هاتان
اإلستراتيجيتان فيما بعد كموضوعتني في هذا
التفريق).

 يبحث اإلحصاء في التناظر بني أسماء األعدادواألغراض ،لكي نعرف عدد األغراض.
علينا إيجاد حاالت متنوعة تتيح عمليات اإلحصاء،
ّ
ّ
مثل:
 استعمال نفس العدد إلحصاء أغراض مختلفة(مث ً
كراس ).
ال :ستّة أقالم وستّة
ٍ
 إحصاء نفس املجموعة عدة مرات ،لكن بترتيبّ
ّ
مختلف.
 إحصاء نفس الك ّمـ ّية ،بحيث تكون األغراض أوالصور مرتّبة بطرق مختلفة .انظروا الرسمة ،2
ص .76

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
ميكن االنتباه إلى كيفية عمله :هل
ّ
أحادي القيمة؟ هل
يستعمل التناظر
ّ
يعرف الطفل حتديد الغرض الذي يوجد
منه ّ
مساو؟ هل
أقل؟ أو أكثر؟ أو عدد
ٍ
يستطيع أن يشرح طريقة املقارنة بني
املجموعات؟
إحصاء أطفال في الروضة
 ميكن إحصاء عدد األطفال الذيناختاروا طعا ًما مع ّينًا أثناء االحتفال
في الروضة.
 ميكن إحصاء عدد األطفال الذينوصلوا إلى الروضة.
 إحصاء األوالد والبنات ك ًّال على ِح َدة
اإلحصاء بقفزات
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 إحصاء أغراض مبعثرة ،أو مجمعة ،أو موضوعةّ
في كومة.
 إحصاء مجموعة جزئ ّية من مجموعة كبيرة (مث ًال:
نطلب من الطفل أن ُي ِ
حضر أربع ح ّبات موز من
صحن الفواكه).
من األفضل أن نحصي ك ّم ّيات صغيرة ،وأن نزيد
الك ّمـ ّية تدريج ًّيا مع مرور الوقت .يجري التد ّرب على
اإلحصاء من خالل استخدام أغراض محسوسة،
أو صور أغراض .كذلك من األفضل أن نطلب من
ً
أغراضا ال ميكن ملسها ،مثل :عدد
األطفال أن يع ّدوا
الطوابق في البناية.
ميكن أن نحصي ،من خالل احلركة ،اخلطوات وما
شابه.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
يوما جئنا إلى الروضة؟
كم ً
ابتدا ًء من اليوم األ ّول في السنة
الدراس ّية ،نكتب على شريط ورقيّ،
في ّ
كل يوم ،العدد الذي يمُ ِّثل اليو َم
التعليمي :في اليوم األ ّول  ،1في اليوم
ّ
الثاني  ،2وهكذا دواليك .ميكن أن
نحوط األعداد التي تنتهي ب ِـ  0وأن
نحصي بالعشرات .ونضيف اآلحاد
بحسب اليوم الذي نع ّده .مث ً
ال :اليوم
الثالث والثالثون ،و َن ُع ّد قائلني :عشرة،
عشرون ،ثالثون ،واحد وثالثون ،اثنان
وثالثون وثالثة وثالثون.
إحصاء أطفال ،أعضاء جسم ،وما
شابه
إحصاء بقفزات من  :2أطفال يقفون
(أيد؛ أرجل)،
بأزواج ،أعضاء زوج ّية ٍ
أزواج من األحذية واجلوارب.
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
مالحظة :عندما نع ّد ،نستخدم الصيغة املستعملة مع
املذ ّكر (واحد ،اثنان ،ثالثة ،أربعة ،خمسة ،إلخ...
وليس :واحد ،اثنان ،ثالث ،أربع ،إلخ .)...لكن عندما
ً
أغراضا ،يجب أن نالئم اسم العدد للغرض
نحصي
الذي نحصيه ،مث ً
ال“ :أربعة دفاتر”؛ “أربع بنات”.
اإلحصاء بقفزات
عندما نحصي بقفزات ،علينا أن نش ّدد على قفزات
بفروق ثابتة.
يقصر زمن اإلحصاء.
 اإلحصاء بقفزاتّ
 ميكن جتسيد اإلحصاء بقفزات على مستقيماألعداد .ولكي نع ّد بقفزات ،في اإلمكان اإلشارة
إلى األعداد الزوج ّية مبساعدة الصقات ،مالقط أو
مشابك.
 من األفضل أن نبادر إلى إيجاد حاالت تتيحاإلحصاء بقفزات ،مثل :ترتيب أغراض (محسوسة
مبجموعات خمسة،
أو الصور) بأزواج،
ٍ
ومبجموعات عشرة .ومن األفضل إجراء نقاش مع
األطفال حول الطريقة األجنع لإلحصاء في احلالة
املعطاة.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 عندما يحصي الطفل ،يجب
االنتباه إلى ما يلي:
 هل يحصي الطفل جميع األغراض؟وهل يحصي ّ
كل غرض م ّرة واحدة؟
 هل يستطيع الطفل أن يحصيمجموعات مرتّبة بطرق مختلفة؟
إذا ُس ِئل الطفل عن عدد األغراض
في املجموعة ،فهل يجيب بذ ْكر العدد
األخير (املبدأ
الكاردينالي) ،أم َيع ّدُ
ّ
جميع األغراض التي في املجموعة
من جديد.
أي كمـية أغراض يعرف
ّ
 حتّى ّّ
اإلحصاء؟
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املوضوعة

مقارنة
مجموعات
بواسطة
اإلحصاء

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
املقارنة بني
املجموعات
بواسطة اإلحصاء،
كي يح ّدد املجموعة
ّ
األقل
األكثر ،أو
أو املساوية

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

-

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
ميكن املقارنة بني مجموعتني دون استعمال
التناظر األحادي املباشر ،بل من خالل إحصاء
ّ
املجموعتني.
األحادي ،يجب
بعد أن يتم ّرس األطفال بالتناظر
ّ
تشجيعهم على استعمال اإلحصاء ،لكي نقارن بني
ك ّم ّيات أغراض في مجموعتني أو أكثر.
في البداية ،من األفضل أن نحصي مجموعات
صغيرة وأن نقارن بني مجموعتني فقط .وبعد ذلك،
نزيد عدد األغراض في املجموعات ونقارن بني
أكثر من مجموعتني.
إذا كان الفرق بني عدد األغراض كبيرا وبارزًا،
ً
ِ
البصري
فمن احملتمل أن يستعمل األطفال التقدير
ّ
األحادي).
(ال يستعملون اإلحصاء أو التناظر
ّ
لتشجيع األطفال على اإلحصاء ،من األفضل أن
مبجموعات بينها فرق غير بارز في
يكون التم ّرس
ٍ
عدد األغراض ،أو استعمال مجموعات يختلف
بعضها عن البعض اآلخر في توزيع األغراض.
علينا تشجيع األطفال على استعمال مفاهيم ،مثل:
ّ
“أقل من”؛ “يساوي”.
“أكثر من”؛

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
توزيع أغراض
تُتيح الفرص املختلفة في الروضة
توزيع أغراض أثناء إجراء النشاطات،
مثلُ :كرات؛ أدوات كتاب ّية؛ حلقات؛
وما شابه .من األفضل استغالل هذه
الفرص للمقارنة بني كبر املجموعات،
من خالل تشجيع األطفال على استعمال
اإلحصاء .مث ً
ال :عند توزيع أقالم
الرصاص ،ميكن أن نطرح السؤال
التالي :كم قل ًما نحتاج لكي يحصل ّ
كل
طفل في املجموعة على قلم رصاص
واحد؟
إعداد طاولة
عند إعداد طاولة ،ميكن أن نسأل عن
عدد األطفال الذين سيجلسون حول
الطاولة ،و َوف ًقا لذلك ،نقوم بتوزيع
األغراض على الطاولة ،وهذا يختلف
عن حتضير طاولة من خالل التناظر
األحادي.
ّ
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املوضوعة

األعداد
الترتيب ّية

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
استعمال األعداد
الترتيب ّية حتّى
السادس/
(وتشجع
السادسة
ّ
املر ّبية األطفال
على استعمال
العاشر /العاشرة)

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ُيشير العدد الترتيبي إلى املكان الترتيبي للغرض في
ّ
ّ
املجموعة.
 في املرحلة األولى ،يحصي الطفل األغراض فياملجموعة بحسب الترتيب (األ ّول؛ الثاني؛ الثالث).
وفي املرحلة الثانية ،يشير إلى غرض في املجموعة
ُ
الترتيبي (مث ً
ال :السطر السادس؛
ويذكر مكانه
ّ
الولد قبل األخير) .من األفضل استعمال كلمات
مثل :األ ّول؛ األخير؛ قبل األخير.
 كما هو األمر في عمل ّية اإلحصاء ،يجب االنتباهإلى العالقة بني كبر املجموعة وبني العدد الترتيبيّ
األخير .مث ً
ال :إذا كان الغرض األخير في
املجموعة هو اخلامس ،فإنّ عدد األغراض في
املجموعة هو خمسة أغراض.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 ألعاب منافسة
في األلعاب التي يحصل فيها الفائز
على أكثرّ /
أقل بطاقاتِ ،قطع خشب ّية،
عيدان بوظة وما شابه ،تستطيع املر ّبية
أن ترى طريقة اإلحصاء التي يستعملها
األطفال للمقارنة بني املجموعات ،وطريقة
الشرح التي يستعملونها.
األعداد الترتيب ّية في احلياة اليوم ّية
أمثلة :أسماء أ ّيام األسبوع؛ نظام اليوم
في الروضة (ما هو الشيء األ ّول الذي
نعمله؟ وما هو الشيء الثاني)...؛ املطر
األ ّول واملطر األخير ،استخدام األعداد
ّ
يصطف األوالد.
الترتيب ّية عندما
الركض واحللقات
نرتِّب حلقات في سطر ،أو عمود ًّيا.
يتح ّرك األطفال بالقرب من احللقات على
أنغام حلن معينّ  ،وعندما يسمعون الكلمة
“قف” ،يجب على ّ
كل طفل أن يدخل
احللقة ،وفي دوره
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املوضوعة

التقدير

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
املقارنة بني
مجموعتني بحسب
البصري
التقدير
ّ

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ميكن أن جتري املقارنة بني مجموعات (اثنتني أو
أكثر) من خالل التقدير:
التقدير هو حتديد افتراضي للك ّمـ ّية التي في
ّ
أي مجموعة هي أكبر ،أصغر،
املجموعة ،وهذا يعنيّ :
أي املجموعات متساوية؟ هذه املقارنة تسبق ،عادة
أو ّ
املقارنة التي تعتمد على اإلحصاء.
 في املرحلة األولى ،من األفضل املقارنة بنيواضحا.
مجموعات تختلف عن بعضها اختال ًفا
ً
 في املرحلة الثانية ،من األفضل أن نزيد عدداألغراض في ّ
كل مجموعة ،لكن يجب االهتمام أن
واضحا.
يكون الفرق
ً
 في املرحلة الثالثة ،من األفضل أن نقلّص الفرقبني عدد األغراض في املجموعتني.
في هذه املرحلة ،علينا مال َءمة كبر مجموعات املقارنة
لقدرات الطفل.
 علينا تدريج وتغيير كبر املجموعات بحسب قدراتاألطفال.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
الترتيبي للحلقة التي هو
يذكر العدد
ّ
فيها .وفي النهاية ،نطلب من األطفال
أن يجمعوا احللقات بحسب عددها
الترتيبي .
ّ
التقدير بأزواج
يأخذ ّ
كل مشترك حفنة مك ّعبات أو
أقراص ،ويق ّدر :من معه الك ّمـ ّية األكثر؟
ميكن فحص صحة التقدير من خالل
األحادي أو اإلحصاء.
التناظر
ّ
فرص التقدير
خالل العمل في الروضة ،هناك فرص
مختلفة إلجراء مقارنة اعتما ًدا على
البصري .مث ً
ال :أين يوجد أطفال
التقدير
ّ
أكثر :في مركز البناء ،أم حول
طاولة الرسم؟
أين استعملنا /مك ّعبات بناء ّ
أقل :في
البرج األ ّول أم في البرج الثاني؟
 نق ّدر ونق ّرر
تستطيع املر ّبية أن تنتبه إلى ما يلي:
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل تقدير
عدد األغراض في
مجموعة معطاة.

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 عند تنفيذ النشاط ،نوصي باستعمال املفاهيماآلتية :تقري ًبا؛ أكثر بقليل؛ ّ
أقل بقليل؛ كثير ج ًدا؛
قليل جدا؛ املقدار نفسه تقريبا؛ املقدار نفسه؛
ً
ً
مساو .
ٍ
 ميكن أن تكون املجموعات مك ّونة من أغراضوصور ورسومات.
 -ميكن أن تكون املجموعات مبعثرة أو مرتَّبة.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
البصري؟
هل يستخدم الطفل التمييز
ّ
هل يستخدم املصطلحات التي تصف
العالقة بني كبر املجموعات؟ وهل يختار
إستراتيج ّية ناجعة عندما يريد أن
يح ّدد املجموعة األكبر؟ مث ً
ال :إذا كانت
املجموعات قريبة ج ًدا من بعضها ،من
البصري
الناحية العدد ّية ،فإنّ التقدير
ّ
ميكن أن يكون ّ
أقل جناع ًة.

مالحظة :إنَّ تطوير قدرة التقدير يساعد على تقدير
كبر ك ّم ّيات في حياتنا اليوم ّية .وكلّما مت ّرن األطفال
على التقدير أكثر ،فإنّ قدرتهم على التقدير تتط ّور.

التقدير في الروضة
ميكن أن يتض ّمن التقدير :عدد الكعكات
في الصحن؛ عدد اخلطوات من املكان
الذي يقف فيه الطفل حتّى باب اخلروج
إلى الساحة؛ عدد األطفال الذين
يستطيعون اجللوس حول الطاولة.

يهدف التقدير
الكم ّي إلى معرفة كبر املجموعة
ّ
املعطاة بالتقريب ،وليس بالضرورة معرفة الك ّمـيةّ
الدقيقة .في البند السابق ،الذي بحث املقارنة
بني مجموعات من خالل التقدير البصريُ ،أعطيت
ّ
مجموعتان أو أكثرُ ،
وطلب من األطفال املقارنة بينها،
أي مجموعة يوجد فيها أكثر؟ في هذا
لكي يق ّررواّ :
البند ،معطاة مجموعة واحدة فقط ،واملطلوب من
الطفل أن يق ّدر ويذكر بالتقريب عدد األغراض في
املجموعة.
التقدير ليس تخمينًا عشوائ ًّيا ،بل يعتمد على
التفكير .ولكي نُق ِّدر ،يجب تفعيل إستراتيجيات تفكير
تتغ َّير َوف ًقا للحالة املعطاة.

تقدير عدد األغراض في املرطبان
في ّ
كل يوم /أسبوع ،ميكن أن نضع
ً
أغراضا من نوع
في مرطبان شفاف-آخر ،ونطلب إلى األطفال أن يق ِّدروا
توصلتم
عددها .نسأل األطفال :كيف
ّ
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املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5
-

-

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
في املرحلة األولى ،الهدف أن يعطي األطفال
تقدي ًرا معقو ًال ،مث ً
ال :إذا كان على طاولة  12قطعة
نقد ّية معدن ّية ،فإنّنا نتو ّقع أ ّال يقولوا :توجد 4
ِقطع أو  100قطعة.
في مراحل متق ّدمة ،يستطيع األطفال أن يق ِّدروا
عدد األغراض في املجموعة بشك ل قريب من
ُ
أيضا إعطاء عدد
العدد الصحيح ،وميكنهم
األغراض املعطاة.
في املعتاد ،ليس للتقدير إجابة واحدة صحيحة.
لذا ،يشعر معظم األطفال بالراحة عندما ين ِّفذون
ً
نشاطا يعتمد على التقدير .في التقدير ،هناك
إجابات قريبة من العدد الدقيق لألغراض،
وإجابات بعيدة عن عدد األغراض الدقيق.
نحو
التقدير هو نشاط ُين ِّفذه كبار السنّ على ٍ
وفير ج ًدا في حياتهم اليوم ّية .وعلى األغلب،
ُيطلب إلينا أن نُن ِّفذ التقدير بسرعة ،وكذلك األمر
بالنسبة لألطفال .لذا ،لكي يتم ّرس األطفال
التقدير باإلحصاء ،من األفضل أن نعرض أمامهم
مجموعة األغراض لوقت قصير.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
إلى اإلجابة؟ وبعد ذلك ،نُخرج األغراض
من املرطبان ونقوم بإحصائها .أ ّما مع
األطفال األكبر سنًا ،فيمكن أن نفحص
مدى قرب إجاباتهم من العدد الدقيق.
مث ً
ال :إذا كان في املرطبان  14كعكة،
فبعد أن نذكر اسم الطفل الذي قال 14
بالضبط ،نسألَ :من كان بعي ًدا ب ِـ  1عن
عدد الكعكات؟ َمن كان بعي ًدا ب ِـ  2عن
عدد الكعكات؟
 قريبون قريبون
تنتبه املر ّبية إذا كان األطفال يستطيعون
أي
أن يق ِّدروا .وعندما يق ّدرون ،فإلى ّ
مدى يكون األطفال قريبني من العدد
الدقيق؟ وهل يستطيعون شرح الطريقة
التي من خاللها وصلوا إلى التقدير؟
وهل يستطيعون متييز ك ّم ّيات صغيرة –
بالضبط -حتّى خمسة أغراض؟
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
في املعتاد ،من األفضل أن نطلب إلى جميع
األطفال أن يق ِّدروا ،وبعد أن يذكر ّ
كل طفل في
املجموعة تقديره ،من األفضل أن نطلب إليهم أن
ُي ْحصوا عدد األغراض في املجموعة.
أي االستراتيجيات
يفسر األطفال ّ
من امله ّم أن ّ
استَعملوا.
في معظم احلاالت ،الكلمة “تقدير” ال تكون واضحة
كاف .لذا ،بد ًال من أن نطلب
نحو ٍ
لألطفال على ٍ
إليهم أن يق ّدروا ،نسألهم :كم قطعة نقد ّية معدن ّية،
بالتقريب ،على الطاولة ،أو كم قطعة نقد ّية ،بحسب
رأيك ،على الطاولة؟ وبالطبع نقول للطفل إنّه سوف
يرى القطع النقد ّية مل ّدة زمن ّية قصيرة ،وال يستطيع
أن يحصيها.
من األفضل أن نبدأ مع عدد صغير من األغراض،
تدريجي نزيد من ك ّمـية األغراض وف ًقا
نحو
وعلى ٍ
ّ
ّ
لقدرات األطفال ومدى مترسهم.
ّ
ّ
كل م ّرة نوع األغراض،
في
ر
ي
نغ
أن
من األفضل
ِّ
ً
أغراضا من أنواع مختلفة وبكبر
وأن نستعمل
مختلف .كذلك من األفضل ترتيب األغراض بطرق
مختلفة ،لكن يجب أن تكون األغراض مكشوفة وال
ّ
ً
بعضا.
يغطي بعضها

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
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املوضوعة

متثيل
(عرض)
كم ّيات
ّ

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
تشخيص ومتثيل
(عرض) أعداد
من  0حتّى 10
(تشجع املربية
ّ
ّ
األطفال على
تشخيص ومتثيل
(عرض) أعداد
حتّى )20

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 من خالل مت ّرسات األطفال ،ميكن أن يق ِّدروا علىدقيق عدد ًا قلي ً
ال من األغراض (5 ،4 ،3 ،2
نحو
ٍ
ٍ
ً
أيضا) دون أن يحصوا .من امله ّم تطوير
وأكثر
هذه القدرة لدى األطفال ،ولكي نح ّقق ذلك ،من
األفضل أن يرى األطفال مجموعات مك ّونة من
عدد قليل من األغراض ،وأن نرتّبها أمامهم بطرق
مختلفة .
اجلرافي.
يتط ّرق تشخيص األعداد إلى تشخيص الرمز
ّ
للكم ّيات يت ّم بطرق مختلفة:
عددي
متثيل (عرض)
ّ
ّ
بواسطة رموز؛ أغراض؛ حركة؛ أصوات؛ والرمز
اجلرافي للعدد (تشخيص الرمز وكتابته).
ّ
 يستعمل األطفال صغار السنّ  ،عادة متثيالتمختلفة ،لكي يمُ ِّثلوا ك ّمـ ّية ،وال يستعملون الرمز
اجلرافي على وجه التحديد (على سبيل املثال:
ّ
يستعمل الطفل ستّة خطوط ،لكي يصف عدد
كؤوس الطحني املطلوبة لتحضير الكعكة) .في
مرحلة متق ّدمة يجري عادة استعمال الرمز
اجلرافي املقبول (ال نتحدث عن كتابة أعداد ،بل
ّ
ّ
اجلرافي املناسب وعن القدرة على
عن متييز الرمز
ّ
مال َءمته لكبر املجموعة املعطاة).
 من امله ّم أن تمُ ِّثل املر ّبية نفس الك ّمـ ّية بطرقمختلفة -على سبيل املثال :ميكن ترتيب خمسة
أغراض في سطر ،أو كما يظهر في الدومينو ،أو
أي ترتيب آخر.
في ّ

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً

حفلة عيد ميالد
يختار األطفال أو ُي ِع ّدون بطاقة التهنئة،
ُسجل عليها العدد
أو الشمعة التي ن ِّ
الذي يصف عمر الطفل الذي نحتفي
ُ
بعيد ميالده.
حتضير َس َلطة فواكه
ُي ِّ
حضر األطفال الفواكه املطلوبة إلعداد
السلَطة بحسب التعليمات.
(على سبيل املثال :يظهر في التعليمات
العدد  5وبجانبه رسمة موزة)
املكعب
لعبة مع
ّ
ُسجل األعداد ّ 0 ،1 ،2
(كل عدد يظهر
ن ّ
م ّرتني) على سطوح (وجوه) مك ّعب .نضع
في وسط الطاولة كومة أغطية زجاجات.
يرمي ّ
كل طفل في دوره املك ّعب ،ويأخذ
أغطية بحسب العدد الذي يظهر على
العلوي .تنتهي اللعبة بعد
سطح املك ّعب
ّ
لكل طفل .نطلب إلى ّ
 3رميات ّ
كل طفل
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السنّ
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
من األفضل أن نتناول أ ّو ًال األعداد الصغيرة،
وننتقل تدريج ًّيا إلى األعداد األكبر.
يعرف الطفل ترتيب األعداد بحسب التسلسل.
في نهاية السيرورة ،يستطيع الطفل أن يالئم
اجلرافي الصحيح إلى الكمـية التي
الرمز
ّ
ّ
ّ
أحصاها وبالعكس.
عندما تكتب املر ّبية ،عليها أن تكتب األعداد
بطريقة صحيحة (وهذا يعني طريقة الكتابة
املقبولة) .انظروا الرسمة  ،3ص .77
إتاحة الفرصة وتشجيع األطفال على كتابة األعداد
بحسب احلاجة أو السياق (ال نقصد تدريب
األطفال على كتابة األعداد).
(مقارن ًة باألعداد
مبا أنّ مفهوم الصفر أصعب
َ
األخرى) ،كونه مي ِّثل مجموعة ال ك ّمـ ّي َة لها .لذلك
نوصي بتع ُّلم العدد صفر بعد أن يتع َّرف األطفال
على أعداد أخرى.
ميكن أن نعرض على مستقيم األعداد ما يلي :إذا
سرنا من  1خطوة واحدة إلى اخللف ،فإنّنا نصل
إلى العدد .0

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
أن يحصي عدد األغطية التي جمعها،
وأن يمُ ِّثل الك ّمـ ّية الكلّـية من خالل بطاقة
ّ
اجلرافي للعدد ،وهذا
ُس ِّجل عليها الرمز
ّ
يعني الرمز املناسب للعدد( .يجب أن
جرافي
نُتيح لألطفال استعمال رمز
ّ
ُأ ِع َّد مسب ًقا ،أو أن يكتبوا هم بأنفسهم
أعدا ًدا -إن كانوا قادرين على ذلك).
ُسجل
وبحسب قدرة األطفال ،ميكن أن ن ِّ
على املك ّعب أعدا ًدا أكبر من ذلك .كذلك
إنّنا نستطيع استعمال حجر نرد عاديّ
مع نقاط ،ومك ّعبات عليها نقاط مرتَّبة
بطرق مختلفة.
 نرمي مك ّع ًبا
أثناء لعبة املك ّعب ،تنتبه املر ّبية إلى ما
يلي :هل يتناول األطفال ك ّمـ ّية األغطية
املناسبة للعدد الذي يظهر على سطح
املك ّعب؟ هل يحصون مجموع األغطية
بالشكل الصحيح؟ هل يعرفون متثيل
للكمـ ّية؟
َو/أو كتابة العدد املناسب
ّ
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أعداد
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الغاية في نهاية
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يعرف الطفل
تفريق وجتميع
ك ّم ّيات محسوسة
في مجال األعداد
حتّى العشرة

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 التفريق هو عبارة عن فصل مجموعة معطاة إلىمجموعتني أو أكثر .التجميع هو عبارة عن ضمّ
مجموعتني أو أكثر إلى مجموعة واحدة.
 ف ّعال ّيات التفريق أو التجميع هي ف ّعال ّيات حدس ّية،وهي تش ّكل األساس للعمل ّيات احلساب ّية األربع:
اجلمع ،الطرح ،الضرب والقسمة.
 الفكرة في هذا املوضوع أن يرى الطفل أنّه ميكنتفريق ك ّمـ ّية معطاة -بع ّدة طرق -إلى مجموعتني
أو أكثر .وميكن أن تكون املجموعات متساوية
أو مختلفة من حيث الكبر .على سبيل املثال:
ميكن تفريق  8أغراض إلى مجموعتني في ّ
كل
منها  4أغراض ،أو إلى مجموعتني ،في واحدة
منهما  5أغراض وفي الثانية  3أغراض ،أو إلى
مجموعتني ،في واحدة منهما  7أغراض وفي
الثانية غرض واحد .وميكن تفريق  8أغراض إلى
ً
أيضا -على سبيل املثال :في
ثالث مجموعات
املجموعة األولى غرضان ،وفي الثانية  3أغراض،
ً
أيضا .وعلى العكس من
وفي الثالثة  3أغراض
ذلك هو األمر حني جنمع بني مجموعات؛ فإذا كان
املعطى مجموعتني ،في إحداهما  3أغراض وفي
الثانية  5أغراض ،فإنّه ميكن جمعها واحلصول
على مجموعة فيها  8أغراض.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
نك ِّون 10
نضع على الطاولة ع ّدة مجموعات
من البطاقات عليها الصقات (ع ّدة
مجموعات في ّ
كل منها الصقة واحدة؛
ع ّدة مجموعات في ّ
كل منها الصقتان؛ 3
الصقات وما شابه) .نطلب إلى األطفال
أن يختاروا مجموعات ،بحيث يكون
مجموع الالصقات معهم .10
ميكن أن نختار عد ًدا آخر وأن نك ّرر
نفس الف ّعال ّية.
بحسب قدرة األطفال ،ميكن أن نرتِّب
مجموعات مك ّونة من أعداد زوج ّية من
الالصقات (على سبيل املثال :الصقتان
أو  4الصقات) .وميكن أن نطلب من
األطفال أن يختاروا مجموعات ،بحيث
يكون معهم  8الصقات ،وفي املرحلة
الثانية ،نطلب إليهم أن يختاروا 7
الصقات .من األفضل أن نطلب إلى
األطفال أن يشرحوا :ملاذا هذا األمر
غير ممكن؟

36

املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

املوضوعات َوفق الفئات
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً

مكعبات م ّتصلة
 فكرة إضاف ّية مه ّمة :إذا ف ّرقنا ك ّمـ ّية معطاة إلىّ
ع ّدة مجموعات ،وبعد ذلك دمجنا املجموعات ،فإنّنا إنَّ استعمال املكعبات املذكورة (أو
ّ
أي وسيلة قابلة للربط
نحصل على نفس الك ّمـ ّية التي بدأنا منها.
استعمال ّ
نحو ج ّي ٍد عم َل
جسد على ٍ
 نبدأ مع أعداد صغيرة ومع مجموعتني ،ونزيد عدد والتفريق) ُي ّالتجميع والتفريق.
األغراض واملجموعات َوف ًقا لقدرات الطفل.
 نك ِّون ونفصل
ميكن أن نطلب إلى الطفل القيام بعمل ّية
تفريق عدد معطى من األغراض إلى
مجموعات .يجب على املر ّبية االنتباه إلى
ما يلي :هل يفصل الطفل األغراض إلى
مجموعتني أم إلى أكثر؟ هل يقترح أكثر
من طريقة تفريق واحدة؟ وهل يفهم أنّه
عندما يجمع املجموعات التي حصلنا
عليها بعد الفصل مرة أخرى ،سوف
يحصل على نفس عدد األغراض التي
كانت معطاة في البداية؟.
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اجلمع والطرح يعرف الطفل
اجلمع والطرح
حتّى  10في
حاالت محسوسة
تشجع املر ّبية
ّ
األطفال على جمع
وطرح أعداد أكبر

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
تتم عمل ّيتا اجلمع والطرح في الروضة –باألساس-
في سياق ّ
حل مسائل من احلياة اليوم ّية.
 في املرحلة األولى ،علينا أن نتناول حاالتمحسوسة وك ّم ّيات صغيرة من األغراض .ونزيد
ً
أغراضا ،وصو ًرا،
الك ّمـ ّية تدريج ًّيا ،وأن نستعمل
ومتثي ً
ال جراف ًّيا.
 فيما بعد ،ميكن االنتقال إلى حاالت مجردة معّ
قصص لها عالقة باملوضوع.
 خالل ف ّعال ّية إضافة أو تنقيص ،ميكن استعمالأغراض أو صور.
 في ّكل مرحلة ،نتيح لألطفال اختيار االستراتيجية
ّ
احلل.
واألغراض املناسبة لهم ،لكي يصلوا إلى
 في احلاالت التي ال وسائل ملموسة فيها ،علىاملر ّبية أن تبدأ بأعداد صغيرة وأن تزيدها
تدريج ًّيا.
 من امله ّم التنويع في صياغة األسئلة احلساب ّية،مثل:
آ يلعب أربعة أطفال .انضم إليهم ثالثة أطفال .كم
ّ
طف ً
ال يلعب اآلن؟

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
حاالت في الروضة والبيئة القريبة
من األفضل استعمال حاالت من احلياة
في الروضة ،وفي البيئة القريبة ،بحيث
تمُ ِّثل احلاالت املعطاة فيما بعد:
 كم فاكهة استعملنا عند حتضيرسلطة الفواكه ،إذا استعملنا ح ّبتني
من احلمضيات وثالث حبات فواكه
ّ
ّ
أخرى؟
 في لعبة البطاقات ،يجب أن يكون معكل مشترك أربع بطاقات .أعطينا ّ
ّ
كل
مشترِ ك بطاقتني .كم بطاقة يجب أن
نضيف له؟
 كان في الصحن أربع كعكات .أكلالولد منها ثالث كعكات .كم كعكة
بقي في الصحن؟ وإذا أكل أربع
كعكات ،فكم كعكة بقي في الصحن؟
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(تشجع املربية
ّ
ّ
األطفال على
اجلمع والطرح
دون إحصاء)

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
ب في الصحن األ ّول  4بسكوتات ،وفي الصحن
الثاني  3بسكوتات .أدخل األطفال جميع
البسكوتات إلى كيس .كم بسكوتة في الكيس؟
ت كم طف ً
ال يلعب اآلن ،إذا كان في البداية أربعة
أطفال وانض ّم إليهم ثالثة أطفال؟
ث يلعب سبعة أطفال في ساحة الروضة ،دخل
ثالثة منهم إلى الروضة .كم طف ً
ال بقي في
ساحة الروضة؟
ج يلعب اآلن سبعة أطفال .قبل ذلك ،لعب أربعة
أطفال .كم طف ً
ال انض ّم؟
ميكن تشجيع األطفال على جمع وطرح أعداد أكبر
من ذلك.
إنّ إضافة العدد “واحد” إلى عدد معطى ،يعطينا
العدد التالي له (العدد التالي ،هو العدد الذي يأتي
مباشر ًة بعد العدد املعطى) .الطفل الذي يعرف
ترتيب األعداد ال يحتاج إلى إجراء حسابات ،بل
يقول مباشر ًة ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد
املعطى.
الع ّد
التنازلي ،عبارة عن طرح عدد واحد من عددٍ
ّ
معطى.
بعد التم ّرس على اجلمع والطرح ،جند قس ًما من
األطفال يستطيعون تنفيذ اجلمع دون إحصاء
ودون استعمال وسائل محسوسة.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 جنمع ونطرح
عند تنفيذ هذا النوع من الف ّعال ّيات،
على املر ّبية االنتباه إلى ما يلي :هل
يستطيع الطفل أن يتعامل مع حاالت
أي
متن ّوعة حتتاج إلى جمع وطرح؟ في ّ
مجال أعداد يستطيع الطفل أن يعمل؟
ً
أغراضا محسوسة ،أم ين ِّفذ
هل يستعمل
العمل ّيات في حاالت مج ّردة؟ وهل يشرح
اإلستراتيج ّية التي استعملها؟
عيد ميالد
عند االحتفال في عيد ميالد طفل ،ميكن
أن نسأل :كم كان ُعمر الطفل في السنة
املاضية؟ وكم يكون عمره في السنة
ُ
القادمة؟
أغاني اللعب وقصص
ميكن استعمال أغاني اللعب وقصص
من خاللها ين َّفذ هذا النوع من
الف ّعال ّيات.
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توزيع
مجموعة
أغراض إلى
مجموعات
متساوية

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
توزيع ك ّم ّيات حتّى
 10أغراض إلى
مجموعات متساوية

(تشجع املر ّبية
ّ
األطفال على
توزيع أغراض
عددها أكبر من
.)10

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
توزيع األغراض هو عبارة عن فصل مجموعة
إلى مجموعات متساوية أو مختلفة العدد .توزيع
األغراض هي عمل ّية طبيع ّية عند األطفال ،ألنّهم
وخاصة عند
ين ِّفذون ذلك في حباتهم اليوم ّية،
ّ
االهتمام باجلزء الذي يستح ّقونه .نتط ّرق هنا إلى
توزيع األغراض إلى مجموعات متساوية تُعت َبر
األساس لعمل ّيت َِي الضرب والقسمة اللتني يتعلّمهما
َ
األطفال فيما بعد.
 يوصى أن يجري توزيع األغراض إلى مجموعاتمن خالل حاالت محسوسة فقط.
 من األفضل أن نبدأ في توزيع األغراض إلىمجموعتني متساويتني ،وبعد ذلك ننتقل إلى توزيع
األغراض إلى عدد كبير من املجموعات املتساوية.
 عندما يبحث األطفال التوزيع إلى مجموعاتمتساوية ،يوزّع قسم من األطفال في ّ
كل مرةّ
غرضا واح ًدا إلى ّ
ً
كل مجموعة ،حتّى تنفد جميع
األغراض .وآخرون – يح ّددون مباشر ًَة عدد
األغراض التي يجب أن تكون في ّ
كل مجموعة.
 في احلالة التي ال ميكن أن نكون فيها مجموعاتِّ
متساوية ،بحيث يكون في ّ
متساو
كل مجموعة عدد
ٍ
من األغراض ،مثل :توزيع خمس ح ّبات ت ّفاح على
طفلني ،فيجب تشجيع األطفال على اقتراح حلول
مختلفة :

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
دومينو
إنَّ توزيع حجارة الدومينو ،في ّ
كل مرة،
على عدد مختلف من املشتركنيُ ،يتيح
التم ّرس بالقسمة بالتساوي ،وبتحضير
“صندوق” من حجارة الدومينو التي
بقيت.
كعك
قام أطفال الروضة بخبز كعك (وقد كان
عدد الكعكات ضعف َْي عدد األطفال على
ّ
األقل) ،ويجب عليهم أن يوزّعوها على
األطفال.
بطاقات
توزيع ثماني بطاقات على مشتركني
ميكن أن يجري بع ّدة طرق:
بطاقة ّ
لكل طفل (أربع دورات) ،بطاقتان
لكل طفل ،وفي دورة أخرىُ ،يعطى ّ
كل
طفل بطاقتني إضافيتني ،وفي النهاية،
ّ
يحصل ّ
كل طفل على أربع بطاقات.
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املفهوم
صف”
“ ِن ْ
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يعرف الطفل
ِّصف،
مفهوم الن ْ
ويعرف استعماالته
في احلياة اليوم ّية

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
ونقسم أربع ح ّبات ت ّفاح
نضع ت ّفاحة واحدة جان ًبا،
ِّ
على الطفلني بالضبط.
وميكن تقسيم الت ّفاحة اخلامسة إلى قسمني
متساويني ( ِنصفني) ،بحيث يحصل ّ
كل طفل على
ت ّفاحتني ونصف.
ميكن أن يتم ّرس األطفال بتوزيع أغراض إلى
مجموعات متساوية بطرق مختلفة .مث ً
ال :إذا أردنا أن
نوزّع  8أغراض ،ميكن توزيعها إلى  8مجموعات،
ّ
كل مجموعة ،أو إلى 4
في
واحد
غرض
بحيث يكون
ّ
كل منها غرضان ،أو إلى مجموعتني
في
مجموعات،
في ّ
كل منهما  4أغراض.
مالحظة :من الناحية الرياض ّية ،هناك إمكان ّيات
أخرى ،لكنّها ّ
أقل قبو ًال ،مثل :مجموعة واحدة فيها 8
أغراض.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 نوزّ ع ونستمتع
تنتبه املر ّبية إذا كان الطفل يعرف
التوزيع إلى مجموعات متساوية .ما هو
العدد الذي يعرف توزيعه؟ هل يستطيع
التوزيع إلى مجموعتني فقط ،أم إلى
أكثر من مجموعتني؟ ماذا يعمل عندما ال
ُيوزّع عدد األغراض بالضبط؟

صف”
استعمال املفهوم “ ِن ْ
صف املجموعة إلى الساحة؛
يخرج ِن ْ
طي ورقة إلى قسمني
ِن ْ
صف كعكة؛ ّ
متساويني بحيث يكون ّ
كل قسم ِنصف
ْ
الورقة.

صف وحدة واحدة.
يتط ّرق املفهوم “ ِن ْ
صف” إلى ِن ْ
مث ً
ً
أيضا ،مثل:
صف الك ّمـ ّية
صف رغيف ،و ِن ْ
الِ :ن ْ
صف الكعكات التي في العلبةِ ،نصف شاقلِ ،نصف
ْ
ْ
ِن ْ
ساعة.
صف” في إطار احلياة اليوم ّية
 ُيستع َمل املفهوم “ ِن ْفي الروضة ،وال نتط ّرق إلى املفهوم على أنّه كسر.
اجلرافي للعدد
كما أنّه ال حاجة إلى عرض الرمز
ّ
صف”.
“ ِن ْ
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مناذج منط ّية
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ّ
يشخص الطفل
ويصف ويك ّون
مناذج منط ّية.

السنّ
6-5

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3

X

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً

تزيني
تكوين منوذج للتزيني (تهنئة؛ َمقولة).
ميكن أن يتض ّمن التزيني ميزة واحدة أو
أكثر ،وذلك بحسب ما ورد في اخلطوط
املوجهة.
ِّ
تشخيص مناذج في البيئة القريبة
(كالبالط في البيوت ،والفسيفساء)-
ميكن تشخيص مناذج منط ّية في
املستوى وفي الفراغ.

صف الك ّمـ ّية أن نقسم الك ّمـ ّية إلى
 عمل ًّيا ،معنى ِن ْ تستطيع املر ّبية االنتباه إذا كان
ص ًفا،
قسمني متساويني .لكي نفحص إذا أخذ ِن ْ
صف” في
الطفل يستخدم املفهوم “ ِن ْ
ميكن استعمال املقارنة بني املجموعتني“ :النِّصف” حاالت مختلفة ،وإذا كان يستخدم املفهوم
الذي أخذته والك ّمـ ّية التي بقيت.
صف” من كمـية ،أو ِنصف من وحدة
ّ
ْ
“ ِن ْ
ّ
َ
واحدة.

صف” هي جزء ال يتجزّأ من
مالحظة :الكلمة “ ِن ْ
احلياة اليوم ّية ،وأحيانًا ُيشير الطفل إلى قسمني
ويقول“ :هذا النِّصف األكبر وهذا النِّصف األصغر”.
ْ
ْ
وهذا ّ
جزئي للمفهوم “ ِنصف”.
يدل على فهم
ّ
 مناذج منط ّية تعود على نفسها في جوانبمختلفة :اللون ،الشكل ،الكبر ،الك ّمـ ّية ،االتجّ اه،
الصوت ،احلركة ،املوا ّد املختلفة ،في املستوى
وفي الفراغ .لكي نكمل منوذج في الرسم ،أو في
كالمي ،أو بناء منوذج ،يجب على الطفل
وصف
ّ
أن مي ّيز وحدة األساس.
يوجه الطفل إلى
 العمل على النماذج النمط ّية ِّمستويات تفكير عالية -كالقدرة على التعميم.
 في النماذج النمط ّية نوصي بالبدء مع ميزة واحدةمتك ّررة ،وبعد ذلك ،ننتقل إلى ميزات أكثر متك ّررة:
انظروا الرسمة  ،4ص .77

 ميزة واحدة (لون)؛ مث ًال :مر ّبع أزرق ،مر ّبع
أحمر...
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
انظروا الرسمة  ،5ص .77
 م ّيزتان (لون وك ّمـ ّية)؛ مث ًال :مر ّبعان أزرقان ،مر ّبع
أحمر...
انظروا الرسمة  ،6ص .77
م ّيزتان (ك ّمـ ّية واتجّ اه)؛ مث ً
ال :مه ّرجان رأساهما إلى
أعلى ،ومه ّرج واحد رأسه إلى أسفل ،أو مه ّرجان
رأساهما إلى أعلى ،ومه ّرجان رأساهما إلى
أسفل ،وهكذا.
 ثالث م ّيزات (لون؛ كبر؛ ك ّمـ ّية)؛ مث ًال :مر ّبعان
أحمران كبيران ،مر ّبعان أحمران صغيران،
مر ّبعان أزرقان كبيران ،وهكذا .انظروا الرسمة
 ،7ص .77
 مناذج منط ّية ميكن تكوينها في املستوى والفراغ،مثل :برج مك ّون من ثالثة مك ّعبات حمراء؛ برج
مك ّون من مك ّعبني أزرقني؛ برج مك ّون من ثالثة
مك ّعبات حمراء ويعود على نفسه.
 ميكن أن يتم التشخيص في البيئة القريبة؛ مث ًال:
تزيني جدران وبالط.

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً
 مناذج وأمثلة
ّ
يشخص
تنتبه املر ّبية إلى ما يلي :هل
الطفل مناذج منط ّية؟ وهل يعرف كيف ّية
تكوينها؟ هل يستطيع وصفها كالم ًّيا؟
عندما يك ّون مناذج منطية ،هل يستعمل
ّ
ميزة واحدة أم أكثر؟
هل ميكنه أن يتو ّقع ما هي استمراريةّ
النموذج؟
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

املوضوعات َوفق الفئات
العمر ّية
ْ
السنّ السنّ
5-4 4-3
السنّ
6-5
-

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
نوصي باستعمال موا ّد مختلفة أثناء متوين مناذج
ثنائ ّية األبعاد وثالث ّية األبعاد ،مثل :مك ّعبات
مترابط بعضها ببعض؛ طبع قوالب في الرمل
وأختام.
من امله ّم أن نطلب من األطفال أن يصفوا كالم ًيا
النماذج النمط ّية التي تك ّونت ،من خالل اإلشارة
الترتيبي املناسب لألغراض التي تك ِّون
إلى العدد
ّ
النموذج( .مث ً
ال :املر ّبع في املكان األ ّول؛ الدائرة
في املكان الثاني)...
س بالنماذج التي
ينبغي أن نُتيح لألطفال التم ّر َ
فيها َوحد ُة األساس تشمل عد ًدا كبي ًرا من
ً
غرضا واح ًدا أو غرضني فقط.
األغراض ،ال
موضوعة إضاف ّية ،هي التن ّبؤ .نسأل الطفل :حسب
رأيك ،ماذا سيأتي فيما بعد؟ ميكن أن نطرح هذا
السؤال كذلك حني ينتهي النموذج بوحدة كاملة
(نهاية وحدة األساس) ،وحني سينتهي النموذج في
وسط وحدة األساس .انظروا الرسمة  ،8ص .77

مناذج مت ّثل العمل في الروضة،
الفعال ّيات التقييم
وفرص ّ
ً

الفراغي والهندسة
احلس
.2
ّ
ّ
الهندسة مه ّمة ملعرفة العالم الذي من حولنا والتواجد فيه .يتط ّور الطفل ويعمل في بيئة
مليئة باألجسام واألشكال .وهذا التع ّرف يساعده على التواجد في الفراغ وإدراكه.
فض ً
ال عن ذلك ،يساعد بحث العالقة بني األشكال واألجسام على وضع حجر األساس
املنطقي لدى األطفال.
لتطوير التفكير
ّ
تتعامل الهندسة مع :خطوط ( ُبعد واحد)،
أشكال ( ُبعدان)،
أجسام (ثالثة أبعاد).
ٌ
حجم.
طول ،ولألشكال املغلقة ِمساح ٌة ،ولألجسام
للخطوط
ٌ
عند التعامل مع األجسام واألشكال ،من امله ّم أن يظهر نفس اجلسم أو الشكل ليس
أيضا ،مث ً
ً
ال :مر ّبع “يقف على
فقط بألوان وموا ّد وكبر مختلفة ،وإنمّ ا باتجّ اهات مختلفة
ّ
وكل ذلك لكي يفهم الطفل أن اسم اجلسم أو
رأسه”؛ أسطوانة ال تقف على قاعدتها.
الشكل ال يتأ ّثران من اللون والكبر واالتجّ اه.
يتعامل األطفال مع األشكال واألجسام داخل الروضة وخارجها .ومي ّيزون و َي ِصفون
ويبنون ومي ِّثلون أشكا ًال وأجسا ًما متن ّوعة .ويبحثون كيف ّية تكوين أشكال وأجسام
جديدة ،بواسطة حتليل تركيب أشكال وأجسام موجودة .في البداية ،يط ّور األطفال
“لغة هندس ّية” غير رسم ّية ،وهذا ينبع من حاجة ورغبة الطفل في االتّصال بالبيئة احمليطة
به .ومن خالل تشجيع املر ّبية ،ميكن حتويل اللغة إلى لغة صحيحة من الناحية الرياض ّية.
الهندسي باألجسام واألشكال املوجودة في البيئة القريبة.
من األفضل أن نبدأ التم ّرس
ّ
يتيح التعامل مع األجسام التعامل األشكال .وبحث األشكال يؤ ّدي إلى التعامل مع
اخلطوط.
أن بعض األشكال أو األجسام املوجودة في حياتنا اليوم ّية ليست
علينا االنتباه إلى ّ
ً
ً
أشكا ًال أو أجسا ًما “دقيقة” .مثال :عندما يك ّون األطفال بأجسامهم أشكاال هندس ّية
إن الشكل يشبه مثلّ ًثا أو مستطي ً
ال،
غير دقيقة ،من األفضل أن تقول املربية لألطفالَّ :
إن الشكل مثلّث أو مستطيل.
وال نقول في هذه احلالةَّ :
الفراغي والهندسة” والعالقة
“احلس
التخطيطي اآلتي موضوعات فصل
يصف الرسم
ّ
ّ
ّ
بينها .ينظر الطفل ويتط ّرق إلى الفراغ الذي حوله بشكل مدمج ال مبفاهيم ملوضوعات.
فهو يشعر أنّه ح ّر في أن يعمل مع اخلطوط واألشكال واألجسام ،وفي أن يتط ّرق إلى
مكانها في الفراغ ليس بالضرورة بحسب ظهورها في هذا الفصل .تستطيع املر ّبية،
ّ
تستغل
التخطيطي ،أن ترى بوضوح مك ّونات الهندسة والفراغ ،وأن
مبساعدة الرسم
ّ
حاالت نشاط غير رسمي للطفل ،لكي تتط ّرق إلى هذه املك ّونات.
ُ
الفراغي والهندسة.
احلس
جدول موضوع ِة
التخطيطي ،يظهر
بعد الرسم
ّ
ّ
ّ
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أجسام

أجسام أخرى:
أسطوانة
مخروط
كرة
أجسام مبن ّية من
مضلّعات فقط:
مك ّعب؛ صندوق؛
منشور؛ هرم

الفراغي والهندسة
احلس
ّ
ّ

وصف عالقات في الفراغ

رسوم تخطيط ّية

فرش

متا ُثل

أشكال مع ّ
خط
منحن؛ مثل :الشكل
ٍ
البيضوي؛ الدائرة؛
ّ
أشكال مدمجة من
خطوط مستقيمة
ومنحنية (مثلِ :نصف
دائرة )

أشكال

أشكال مع خطوط
مستقيمة (قطع مستقيمة)
– مضلّعات؛ مثل :مثلّثات؛
أشكال رباع ّية؛ خماس ّية؛
سداس ّية
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املوضوعة
X

السنّ
5-4

X

الفراغي من خالل
احلس
يجري التعبير عن
ّ
ّ
قدرة الطفل على فهم واستعمال أوصاف كالميةّ
ومتثيالت بصر ّية .هذه الف ّعال ّية مرتبطة باملكان
وباالتجّ اه وباحلركة في الفراغ ،في حاالت متعلّقة
باحلياة اليوم ّية.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

الفراغي والهندسة
احلس
 .2تفصيل موضوعة
ّ
ّ

السنّ
6-5

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3

احلس
الفراغي يعرف الطفل:
ّ
ّ
 استعماللغة صحيحة
وصف كالمي
ّ
لوصف عالقات
ومتثيل
أساسية في
بصري
ّ
ّ
الفراغ؛
لعالقات في
الفراغ
 تنفيذ مهامّمر تبطة
بعالقات حتديد
املكان؛
(تشجع املر ّبية
ّ
األطفال على
حتضير خرائط
بسيطة )
 حتديد املكان هو القدرة على اإلجابة عن أسئلة،مثل :من يجلس أمامك؟ من يجلس بجانبك؟ وأين
يقع غرض معينّ ؟
 معنى االتجّ اه واحلركة هو تنفيذ تعليمات ،مثل:الركض إلى األمام؛ السير إلى اخللف؛ الدوران
في املكان نفسه.
 قائمة مفاهيم متعلّقة باملوضوع :فوق  /....حتت؛قبل  /.....بعد ...؛ بني وبني؛ قريب من/....
بعيد عن....؛ داخل /خارج؛ على؛ بجانب؛
مقابل؛ في اجلانب األمين /في اجلانب األيسر؛
في الوسط؛ في الزاوية؛ إلى فوق /إلى حتت؛
أمام؛ خلف؛ حول.
من امله ّم استغالل حاالت من احلياة الروتين ّية في
الروضة ،تُتيح فرص استعمال هذه املفاهيم.

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
الغميضة (حتديد مكان)
لعبة ّ
في لعبة الغ ّميضة ،يختبئ األطفال خلف
الشجرة ،أو حتت الطاولة ،أو خلف اجلدار.
ابحث عن الكنز (احلركة واالتجّ اه)
ً
غرضا مع ّينًا في الروضة.
تُخ ّبئ املر ّبية
وتقوم بتقدمي تعليمات لألطفال ،لكي
يحاولوا بحسبها العثور على الغرض .ميكن
أن تكون التعليمات على النحو التالي:
ّ
بخط
تق َّد ْم ثالث خطوات إلى اليمنيِ ،س ْر
مستقيم ،اتجّ ه يسا ًرا .في ما بعد ،يق ّدم
األطفال تعليمات إلى زمالئهم .إضافة إلى
ذلك ،ميكن أن نرسم خريطة املسار.
 إعادة أغراض إلى أماكنها
في نهاية ف ّعال ّية أو لعبة في الروضة ،تطلب
ً
أغراضا
املر ّبية إلى األطفال أن يرتِّبوا
مختلفة بحسب تعليماتها ،أو بحسب
تعليمات طفل آخر.
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املوضوعة

إدراك بصريّ
ألجسام
وأشكال
موجودة في
الفراغ

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل ّ
حل
مسائل بسيطة
وعمل ّية يحتاج فيها
بصري
إلى إدراك
ّ
ألجسام وأشكال،
خالل الفعاليات
ّ
اليوم ّية.

السنّ
5-4

X

السنّ
4-3

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 خرائط بسيطة ورسوم تخطيط ّية :في املرحلةاألولى ،نقصد قراءة خرائط بسيطة ألماكن
معروفة ،مثل :غرفة الروضة أو الساحة .في
املرحلة الثانية ،نقصد قيام الطفل بتحضير
خرائط كهذه.
 من األفضل أن نبحث موضوع اخلرائط فياألعمار  6-5سنوات.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
تنتبه املر ّبية إلى ما يلي:
 هل يفهم الطفل التعليمات؟ هل يستطيع أن يصف العالقات فيالفراغ؟

ترتيب الروضة وتنظيمها
البصري ألجسام وأشكال في الفراغ
اإلدراك
ّ
عند ترتيب الروضة ،يفحص األطفال
يظهر في قدرة الطفل على تنفيذ مها ّم ،خالل
إذا كان من املمكن إدخال جميع العلب
خواص
استخدام القدرة على التقدير وتشخيص
ّ
ّ
الرف داخل اخلزانة .من
التي على
األجسام واألشكال.
األفضل أن نناقش مع األطفال ،وأن
 يتط ّور اإلدراك البصري في الفراغ فيّ
الطفولة املب ّكرة .مث ً
نلفت انتباههم إلى إكمال األجسام
ال :عندما يحاول الطفل
خالل ترتيب مك ّعبات البناء.
إدخال أجسام داخل ثقوب معطاة ،أو عندما
ُيعيد حجارة الدومينو إلى علبتها (كيف نرتِّب
الـمجدي أن نفحص
احلجارة ،بحيث تدخل جميعها في العلبة؟)
ِمن ُ
هل يستطيع طفل الروضة أن ينام في
البصري ،من األفضل أن
 لكي نط ِّور اإلدراكّ
سرير الدمية؟ هل ميكن إدخال دمية
نبادر إلى إجراء ف ّعال ّيات فيها نُكمل أجسا ًما
مع ّينة إلى علبة؟
وأشكا ًال ناقصة .من األفضل أن جنمع ع ّدة
هل العلبة مناسبة للهدية التي
أجسام للحصول على جسم واحد جديد ،أو
ّ
ّ
حضرناها؟
نلصق ع ّدة أشكال للحصول على شكل واحد.
مث ً
ال :نلصق مثلّثني قائ َم ِي الزاوية بطرق مختلفة .من األفضل أن نطلب من األطفال أن
يشرحوا :كيف ف ّكروا؟
انظروا الرسمة  ،9ص .78

48

املوضوعة

أجسام
وأشكال

أساسي
تع ُّرف
ّ
على األجسام
واألشكال

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل:
 تشخيصوتصنيف أجسام
ثالث ّية األبعاد؛
 تشخيص األشكال(سطوح أو وجوه)
التي تك ِّونُ هذه

السنّ
5-4

X

السنّ
4-3

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 كذلك يطلب من الكبار التعامل مع مسائلتتطلّب استخدام إدراك وتفكير بصر ّيينْ  .مث ً
ال:
عندما نريد أن ننقل طاولة من غرفة إلى أخرى،
ّ
نخطط ،كيف ننقل الطاولة عبر الباب.
فإنّنا
ّ
حل املسائل من هذا
مع
التعامل
من امله ّم أن نبدأ
ّ
نستغل الفرص لتطوير
النوع في الروضة ،وأن
البصري خالل ف ّعال ّيات األطفال الروتين ّية.
اإلدراك
ّ

األساسي على األجسام واألشكال يتط ّرق
التع ّرف
ّ
إلى التع ُّرف الذي يتض ّمن ،باألساس ،تشخيص
أجسام وأشكال في البيئة القريبة ،وفهم أنّ
العالم من حولنا يشمل أجسا ًما وأشكا ًال .في هذه
الضروري أن تشمل لغة وصف
املرحلة ،ليس من
ّ
األجسام استعمال أسمائها.

سن صغيرة ،وهو ُيش ّكل
يت ّم هذا التع ّرف في ّ

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
بازل
اختيار الشكل املناسب للمكان الفارغ
في البازل يط ِّور اإلدراك البصريّ
لألشكال.
 بناء
عندما يبني الطفل قصو ًرا وبنايات
وجسو ًرا مبساعدة أجسام مختلفة،
أي
تنتبه املر ّبية إلى :هل يعرف الطفل ّ
جسم يضع على جسم آخر ،لكي تكون
البناية متينة وثابتة (وهذا يعني :هل
بخواص اجلسم؟ قبل أن يج ّرب،
يحس
ّ
ّ
هل يعرف الس ّيارات التي تستطيع أن
مت ّر حتت اجلسر والس ّيارات التي ال
تستطيع؟ عندما يرتِّب الطفل مك ّعبات
البناء ،هل يربط بني كبر املك ّعب واملكان
ّ
الرف؟ وهل يعرف شرح
الفارغ على
قراراته؟
تصنيف أجسام وأشكال
يصنّف األطفال أجسا ًما بحسب
مم ّيزات بصر ّية ووظيف ّية يت ّم االتّفاق
عليها ،مثل :أجسام تتدحرج .وكذلك
األمر بالنسبة لألشكال ،مثل :أشكال
مع رؤوس وبدون رؤوس؛ أشكال مع
ثالثة رؤوس أو أكثر.
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

األجسام ،تشخيص
أشكال موجودة
حولنا.

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
مفصل
قاعدة لبحث هذه املوضوعة (كما هو
َّ
الح ًقا).
السن أن
 علينا أن نتيح لألطفال صغارّ
يستعملوا لغة غير رسم ّية لوصف األشكال
واألجسام التي ِمن حولهم (لغة أولية).
ّ
ّ
مث ً
دائري؛ هذا الشكل له
دائري؛ جانبه
ال :هذا
ّ
ّ
“زاوية”؛ توجد “زوايا” للمك ّعب.
 تصنيف :في املراحل األولى ،ميكن أن يت ّمالتصنيف بحسب مم ّيزات مختلفة يختارها
األطفال أو املر ّبية .التصنيف الذي يعتمد
اخلواص الهندس ّية لألجسام واألشكال
على
ّ
يت ّم في مرحلة متق ّدمة.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
نزهة هندس ّية

نخرج مع األطفال ،لكي من ِّيز
أجسا ًما وأشكا ًال في البيئة القريبة
نحو ح ّر ،أو من
بالروضة ،أو على ٍ
خالل بطاقات تظهر عليها أجسام
أو أشكال ،واملطلوب من الطفل أن
يبحث عنها في البيئة القريبة.
ّ
نخطط ونبني

يستطيع األطفال بناء مناذج منط ّية
متك ّررة ،وتركيب صور باستعمال
أشكال وأجسام
 تصنيف أجسام وأشكال
تطلب املر ّبية من األطفال أن يصنِّفوا
مجموعة من األشكال واألجسام
وتطرح أسئلة ،مثل“ :كيف صنّفتم
األشكال واألجسام؟”“ .هل توجد
إمكان ّية أخرى للتصنيف؟
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املوضوعة

أشكال
وخطوط

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل:
 تشخيص ،تسمية،تصنيف ورسم
أشكال ثنائ ّية
األبعاد.
 تشخيص ،تسمية،تصنيف ورسم
خطوط مستقيمة
وخطوط غير
مستقيمة .

السنّ
5-4

X

السنّ
4-3
X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
األشكال – األشكال محاطة بخطوط مستقيمة و/
َ
أو منحنية ،أو بخليط من كلتيهما.
 يتع ّرف األطفال في البداية على األشكالالبسيطة والشائعة ،مثل :الدائرة؛ املثلّث؛ املر ّبع؛
املستطيل .وفيما بعد ،نضيف أشكاال أخرى،
البيضوي؛ نصف دائرة؛ شكل
مثل :الشكل
ّ
رباعي ومضلّعات أخرى.
ّ
 مالحظة :في حياتنا اليوم ّية ،من ِّيز بني مر ّبعومستطيل ،وذلك على الرغم من أنّ املربعّ
خاصة من املستطيالت (انظروا إلى
هو حالة
ّ
املالحظة في بند مضلّعات).
 علينا أن نعرض أمام األطفال أشكا ًال هندس ّيةمتن ّوعة من موا ّد وألوان وأحجام مختلفة.
في مراحل مب ّكرة ،يرى الطفل ،باألساس ،أشكا ًال
منتظمة (مثل :دائرة؛ مثلّث متساوي األضالع؛
ً ّ
أقل
ال
أشكا
الطفل
يعرف
أن
م
امله
من
ع).
مر ّب
ّ
متاث ً
رباعي مختلف
ال ،مثل :مثلّث أو شكل
ّ
األضالع .رسومات ملثلّثات غير متماثلة .انظروا
الرسمة  ،10ص .78

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
تشخيص وتسمية أشكال
تضع املر ّبية أشكا ًال مختلفة داخل
كيس ،وتطلب من الطفل أن يستخدم
حاسة اللمس فقط ،وميسك شك ً
ال مع ّينًا
ّ
من الكيس ،ويس ِّميه .وتطلب منه أن
يشرح كيف عرف الشكل.
إمكان ّية أخرى :أن تس ّمي املر ّبية شك ً
ال
مع ّينًا وتطلب من الطفل أن ُيخرج هذا
الشكل من بني األشكال التي داخل
الكيس.
رسمات من أشكال
يستخدم الطفل أشكا ًال هندس ّية ،لكي
ير ّكب صو ًرا ،ويذكر أسماء األشكال
التي يختارها للبناء .وبعد ذلك ،يرسم
ً
خطوطا حول األشكال لكي يحصل على
رسمة.
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5
-

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
عرض أشكال باتجّ اهات مختلفة :من امله ّم أن
تعرض املر ّبية أشكا ًال باتجّ اهات مختلفة ،لكي
اها
ال نخلق لدى الطفل تثبيتًا أنّ للشكل اتجّ ً
واح ًدا فقط .انظروا الرسمة  ،11ص .79
تسمية أشكال :في البداية ،يس ّمي الطفل
أشكا ًال شائعة ،وبعد ذلك أشكا ًال ّ
شيوعا،
أقل
ً
كما ُذكر ساب ًقا .من امله ّم استخدام لغة
صحيحة لدى تسمية األشكال .علينا التمييز بني
لغة الرياض ّيات الصحيحة واللغة املتداولة يوم ًّيا.
مث ً
ال“ :مثلّث البيتسا” ال يفي بشروط التعريف
الرياضي ،لكنّنا نطلق عليه هذا االسم في
ّ
حياتنا اليوم ّية.
تشخيص وتسمية خطوط :مي ّيز األطفال بني
اخلطوط املستقيمة ،واخلطوط املنحنية ،واخلطوط
املنكسرة ،ويذكرون أسماءها.
ميكن تصنيف األشكال بحسب الكبر ،والشكل،
وصفات أخرى ،مثل :زوايا قائمة وغير قائمة
(كما في املستطيل ومتوازي األضالع).
نوصي أن تطلبوا من األطفال ما يلي:
تصنيف أشكال بحسب املم ّيزات التي اختارها
األطفال ،وبحسب مم ّيزات اختيرت لهم ،وكذلك
ميكن أن نطلب إليهم أن يجدوا ما مي ّيز
التصنيف الذي ن َّفذه شخص آخر.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
ِس ْر في املسار
ِّ
ينظم األطفال مسارات مختلفة مبساعدة
حبال ،أو يشيرون مبساعدة أغراض
مختلفة ،أو يرسمون بالطبشورة ،أو
ُيشيرون على الرمل ويسيرون بجانب
املسار ،داخله وعليه .ميكن تنويع
ّ
اخلط على طول
املسار من خالل تغيير
املسار.
 تكوين خطوط وأشكال
ً
خطوطا
نطلب إلى الطفل أن يك ّون
وأشكا ًال مختلفة مبساعدة :خيط؛
حبل؛ حلقة مطاطية؛ وما شابه .وميكن
تسميتها ورسمها على ورقة .تنتبه
املر ّبية إذا كان الطفل يرسم ًّ
خطا
ً
خطوطا وأشكا ًال .و
واح ًدا أو ين ّوع
االنتباه إذا كان الطفل يد ّقق في تسمية
األشكال.
من الشكل إلى النتاج
ميكن استخدام مجموعة أشكال من
موا ّد وألوان مختلفة ،وكبر مختلف،
ّ
حضرها األطفال بحسب
وأشكال أخرى
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5
-

-

-

-

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
صفات :في هذه املرحلة ،يتع ّرف األطفال على
صفات أساس ّية ألشكال مختلفة ،مثل :عدد
األضالع؛ عدد الرؤوس أو شكل بدون رؤوس؛
أضالع متساوية أو مختلفة.
رسم خطوط وأشكال :في البداية ،ال يكون رسم
األطفال دقي ًقا ج ًدا ،لكن مع تط ّور القدرات
احلرك ّية عند الطفل ،تصبح قدراته على الرسم
أكثر د ّق ًة.
تطوير لغة رياض ّية:
يحاول األطفال تشخيص أشكال بطرق مختلفة،
مث ً
ال :بواسطة طرح أسئلة (تتط ّرق إلى املم ّيزات
والصفات) ،وبواسطة وصف كالمي لألشكال.
ّ
تشجع املر ّبية األطفال على النقاش حول
ّ
التصنيف املمكن لألشكال من خالل استخدام
مفاهيم رياض ّية.
ف ّعال ّية مع أشكال :تبادر املر ّبية إلى تنفيذ
ف ّعال ّيات من شأنها تشجيع األطفال على تفعيل
البصري.
إدراكهم
ّ

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
احتياجاتهم ،لكي يك ّونوا منها صو ًرا
وأشكا ًال أخرى.
كذلك ميكن تكوين أشكال وأجسام
متن ّوعة من ألعاب الطاولة ،مثل:
“التنغرام”؛ ابنِ شك ً
ال “؛ “أجسام
هندس ّية”.
ّ
نركب ونح ِّلل أشكا ًال
نستعمل الورقة كشكل كامل ،لكي
نحلِّلها إلى أشكال :نطويها ونقصها؛
ّ
نعلّم اخلطوط بقلم ومسطرة ،ث ّم
نقصها؛ .،نلصق األشكال التي حصلنا
ّ
عليها على خلف ّية مناسبة ،بحيث نحصل
على تركيبة أشكال مطابقة للورقة
األصل ّية.
كذلك ميكن تفكيك شكل إلى أشكال
أخرى ،وتركيب شكل من أشكال
مختلفة .انظروا الرسمة  ،12ص .79
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املوضوعة

مض ّلعات

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل:
 التمييز بنيمضلّعات مختلفة
بحسب عدد
األضالع أو
الرؤوس.
 ذكر أسماءاملضلّعات.

السنّ
5-4

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

املض ّلع هو ّ
خط منكسر مغلق .االسم العامّ
لألشكال املبن ّية من أضالع هو :مض ّلعات.
 املضلّعات موجودة في بيئتنا .لذا ،من امله ّماالستفادة من البيئة القريبة عندما نبحث هذه
املوضوعة.
 في الروضة ،نتعامل؛ في األساس مع مضلّعاتبسيطة ،مثل :مثلّثات؛ أشكال رباعية؛ أشكال
ّ
خماسية؛ أشكال سداس ّية.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
 تشخيص أشكال في اتجّ اهات
مختلفة
تعطي املر ّبية الطفل شك ً
ال مك ّونًا من
أشكال هندس ّية مختلفة ،بحيث يظهر
نفس الشكل بكبر مختلف وباتجّ اهات
مختلفة ،وتطلب إليه أن يل ّون ،مث ً
ال ،جميع
املستطيالت ،أو جميع املثلّثات .تنتبه
املر ّبية إذا كان الطفل يل ّون جميع األشكال
املطلوبة ،وإذا كان يعرف شرح سبب
تلوين شكل معينّ أو عدم تلوينه.
أختام
ميكن أن نختم بواسطة أجسام مختلفة.
مث ً
ال :علبة شوكوالتة وعلبة الكاكاو .هذه
األجسام تساعد على “ختم” سطوح
(وجوه) مختلفة بالرمل ،باأللوان املائيةّ
(جواش)؛ بالعجني؛ باملعجونة ،وما
شابه...
ابنِ رسمة
ميكن أن نرسم بواسطة نقل خطوط من
مضلّعات املختلفة (من خالل استخدام
التركيب والتفكيك للمضلّعات).
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
خاص
 من األفضل القيام بف ّعال ّيات تُبرز ما هوّ
بأي مستطيل .في املستطيل
في املر ّبع
مقارن ًة ّ
َ
أربع زوايا قائمة .وكذلك في املر ّبع أربع زوايا
قائمة ،لكن املربع له أربعة أضالع متساوية.
ومعنى هذا أن املربع هو نوع خاص من
ّ
ّ
املستطيالت.
ً
معطى إلى مضلّعات مختلفة،
 إنَّ تفكيك مضلّعمثل :تفكيك مستطيل إلى مثلّثني؛ بناء مضلّع
من مضلّعات معطاة؛ يط ّور لدى األطفال:
اإلبداع؛ اإلدراك البصري؛ القدرة على مواجهة
ّ
ّ
حل املسائل.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
لعبة الذاكرة
ن ِّ
ُحضر مجموعة بطاقات ،بحيث تشمل
أزواجا من املضلّعات املتن ّوعة ،وتُتيح
ً
تنفيذ لعبة الذاكرة مبستويات مختلفة:
أزواج من نفس الشكل؛ أزواج من
مضلّعات حتمل نفس الصفة -مثل :عدد
متساو من األضالع؛ نفس الشكل بكبر
ٍ
مختلف.
في الفنّ والبيئة القريبة
حتديد وجود مضلّعات في البيئة القريبة
وفي أعمال إبداع ّية لفنّانني.
تبليط
تبليط من خالل استخدام أشكال
هندس ّية متطابقة أو مختلفة.
بناء مر ّبع
طي
نأخذ ورقة كبرها  ،A4ومن خالل ّ
املثلّث نك ّون مر ّب ًعا .انظروا الرسمة
 ،13ص .79
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الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
 تصنيف مضلّعات
نقترح على األطفال تشكيلة واسعة
من األشكال التي يختلف بعضها عن
بعض ،في الكبر واأللوان واملوا ّد،
ونطلب إليهم أن يصنّفوا بحسب ميزة
مع ّينة ،مثل :مضلّعات؛ أشكال رباع ّية؛
مثلّثات؛ أشكال سداس ّية ...كما ميكن
أن نطلب من الطفل اختيار أربعة
مستطيالت ،لكي يبني منها أشكا ًال.
تنتبه املربية إذا كان الطفل يصنِّف
ّ
صحيحا :هل عندما نطلب إلى
تصني ًفا
ً
يتوجه
الطفل أن ُيخرج املستطيالت،
ّ
مباشر ًة إلى األشكال الرباع ّية ،أم إنّه
يبدأ بالبحث عنها في جميع املضلّعات.
تنتبه املر ّبية إذا كان الطفل يشمل
املر ّبعات في املستطيالت ،أم إنّه ُيخرج
املستطيالت التي ليست مر ّبعات .كما
تنتبه إلى الطريقة التي يستخدمها
الطفل ،لكي يشرح اختياره ،وإلى
الطريقة التي يبني بها األشكال املتنوعة
ّ
من املستطيالت التي اختارها؛ وذلك
لكي نفهم ج ّي ًدا كيف يدرك الطفل
مفهوم املستطيل الذي يشمل املربعات
ّ
ً
أيضا .ميكن أن نطلب من الطفل أن
يصنِّف بشكل ح ّر وبحسب اعتباراته،
لكي نفهم :كيف يبني لنفسه املفاهيم
الهندس ّية؟
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املوضوعة

أجسام
وف ْرشها

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل:
 تشخيص وتسميةأجسام ثالثيةّ
األبعاد.
 تشخيص األشكالوالسطوح
(الوجوه) التي
تك ّون هذه
األجسا َم أو حتيط
بها.

السنّ
5-4

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
اجلسم هو
مركز بناء
ثالثي األبعاد ،يوجد له حج ٌم ويشغل
ّ
عند تنظيم مركز البناء ،ميكن أن نطلب
حيزًا في الفراغ.
من األطفال أن يذكروا أسماء األجسام.
ف ْرش اجلسم هو شكل مستو ،ومنه ميكن بناء
وأنا كذلك أستطيع
اجلسم .انظروا الرسمة  ،14ص .80
َّ
 نعرض أمام الطفل جس ًما مر ّك ًبا،املخطط بحسب
 البناء على أنواعه (احل ّر ،أومبنيا من عدة أجسام مختلفة،
موضوعة) :في مركز البناء؛ على الطاولة؛ أو
ّ
ّ
ً
على احلائط – هذه جميعها تُتيح استخدام
واملطلوب إلى الطفل أن يبني جسماً
مماث ً
ال .
األجسام بشكل مباشر.
 ميكن أن نطلب إلى الطفل أن يبني في هذا البند ،ينبغي أن يكون التركيز علىثالثي األبعاد بنا ًء على رسم
جس ًما
الف ّعال ّيات التي تُبرِ ز أوجه الشبه واالختالف بني
ّ
ثنائي األبعاد.
األجسام بنا ًء على األشكال التي تك ّونها.
ّ
لعبة لوطو العلب
 تسمية األجسام تشمل :املك ّعب؛ األسطوانة؛ِّ
نحضر مجموعة أزواج من العلب
الكرة؛ الهرم؛ املخروط؛ الصندوق؛ املنشور.
 يساعد فشر األجسام على املقارنة بني األجسام بأشكال متن ّوعة ،ونقوم بفرشها .في ّكل
فرش واح ٌد كام ً
ٌ
ال ،والفرش
زوج ،يبقى
بحسب األشكال التي تك ّونها ،ويتيح فحص
نقصه بحسب األشكال التي
الثاني
العالقة بني الشكل واجلسم.
ّ
ّ
ً
ً
ال،
كام
ا
فرش
طفل
كل
نعطي
نه.
و
تك
سوا
ر
يتم
أن
لألطفال
الفرصة
إتاحة
األفضل
 منِّ
ّ
واألقسام املقصوصة للفرش الذي
الطي والف ْرش.
على
ّ
نستعمله في اللعبة تكون مع الطفل
 ف ّعال ّيات متن ّوعة مع األجسام تق ّوي اإلدراكالفراغي للطفل .الف ّعال ّيات تشمل :البناء بواسطة املنادي .يعلن الطفل املنادي عن شكل
ّ
معينّ ويعرضه أمام األطفال ،ويأخذ
أجسام ،وملء أجسام بأجسام أخرى.
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متا ُثل

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

يعرف الطفل
تشخيص وبناء
ٍ
حاالت فيها متا ُث ٌل
انعكاسي
ٌّ

السنّ
5-4

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
6-5

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

يوجد للشكل متا ُث ٌل
انعكاسي ،إذا استطعنا طيهَّ
ّ
يغطي ٌّ
إلى قسمني ،بحيث ّ
كل من القسمني القسمَ
الطي نس ّميه ّ
اآلخرّ .
خط التماثل للشكل.
خط
ّ
وميكن أن تكون ع ّدة خطوط متا ُثل للشكل.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
الطفل الشكل املعروض املناسب لفرشه،
مع االنتباه لنوع الشكل وكبره .الفائز
هو الطفل الذي يغطي فرشه أ ّو ًال.
 تصنيف أجسام
نعرض أمام األطفال أجسا ًما متن ّوعة،
بحيث يظهر ّ
كل جسم م ّرتني أو أكثر،
ومن األفضل أ ّال تكون األجسام
متطابقة ،بل بقياسات مختلفة ،ونطلب
إلى األطفال أن ُيخرجوا جميع األجسام
السطوح (الوجوه) املستطيلة ،أو
ذات
ُ
املضلّعات ،أو املثلّثات وما شابه.
املقترحة التي
تنتبه املر ّبية إلى املها ّم
َ
يستطيع الطفل أن يتعامل معها ،وإلى
املها ّم التي ال يستطيع أن يتعامل معها،
وإذا أخرج جميع األجسام املطلوبة ،أم
قس ًما منها.
بناء أشكال متماثلة
عند تناول موضوعة التما ُثل ،ميكن
والقص ،والنقل
طي الورقة،
ّ
استعمال ّ
على شفيفة ،والتثقيب واملرآة.
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املوضوعة

الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار

السنّ
4-3

السنّ
5-4

السنّ
6-5

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
ال متماث ً
 الشكل الذي له متا ُث ٌل نس ّميه شك ًال.
انظروا الرسمة  ،15ص .80
 في الروضة نتناول ،في األساس ،التما ُث َلاالنعكاسي :االنعكاس في األشكال ،وفي
َّ
األزهار ،وفي احليوانات ،وفي غيرها .ميكن
متييز التماثل في الطبيعة والبيئة احمليطة ،مثل:
األزهار ،والفراش ،وما شابه.
 استعمال املرآة هو الطريقة السهلة إلنتاجالتماثل.
مالحظة :التما ُثل هو أحد املميزات التي نستعملها
ّ
لوصف أشكال أو أجسام.

ّ
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
لفعال ّيات التقييم
وفرصا ّ
ً
إكمال رسمة
 نعطي الطفل ورقة عليها ِنصفصورة ،مث ً
الِ :نصف ج ّرة ،ونطلب
إليه أن يكمل الشكل بصورة
متماثلة .ميكن تنفيذ ذلك بواسطة
طي الورقة على طول ّ
خط التما ُثل،
ّ
نقص على طول
وعندئذ ميكن أن
ٍ
ّ
ّ
خط الرسمة الذي َنت ََج ،أو أن نثقب
على طوله ،بحيث نحصل على الشكل
الكامل عند فتح الورقة.
 نطوي ورقة ونك ّون َّخط متا ُث ٍل ،نفتح
الورقة ونل ِّون أحد طرف َْي ّ
خط التماثل
بألوان مائ ّية .نأخذ رسمة مع ّينة ،ث ّم
نطوي الورقة ونش ّد عليها .وبعد أن
نفتحها ،نحصل على الشكل الكامل
املك َّون من قسمني متماثلني .وميكن
أن نرى الرسمة الكاملة إذا وضعنا
مرآة على ّ
خط التماثل.
 متييز متاثل انعكاسي في أشكال
ّ
وأجسام
ُيشير الطفل إلى أغراض وصور في
بيئته القريبة ،بحيث يستطيع متييز
انعكاسي فيها.
متا ُث ٍل
ّ

كمـ ّية في احلياة اليوم ّية
 .3مفاهيم ّ
ّ
حتتل الرياض ّيات مكانًا مرمو ًقا في جوانب مختلفة في حياتنا اليوم ّية ،مثل :القياسات،
والنقود ،والزمن ،وغير ذلك .الربط بني هذه املجاالت والنشاطات املختلفة في مرحلة
الروضة ُيتيح مت ّر ًسا مه ًّما لدى األطفال ،ويق ّوي قدرتهم على استعمال الرياض ّيات
في احلياة اليوم ّية .في هذا الفصل ،نتناول عالقة الكبر ،والقياسات ،ومفاهيم الزمن،
والنقود ،وجمع معطيات وعرضها.
عالقة الكبر والقياسات
في حياتنا اليوم ّية ،نستخدم القياسات في مجاالت مختلفة .قبل تناول موضوعة
القياسات ،يجب فهم عالقات ِ
نسبي بواسطة املقارنة
الكبر .ميكن أن يت ّم القياس بشكل
ّ
بني ِ
الكبر .ميكن أن يت ّم هذا النوع من القياس بواسطة مقارنة مباشرة أو بواسطة
مساو).
وسيط ،واإلجابة التي نحصل عليها هي نسبة (أكبر؛ أصغر؛
ٍ
ميكن أن يت ّم القياس بواسطة استعمال وحدات قياس .عندما نقيس بهذه الطريقة،
فإنّنا نفحص ،عادة ،عدد امل ّرات التي تدخل وحدة قياس مع ّينة في الغرض الذي ُيقاس.
ميكن أن تكون وحدة القياس عشوائ ّية، ،مثل :خطوة ،عود بوظة؛ أو معيار ّية م ّت َف ًقا
عليها ،مثل :متر ،كيلوغرام .عندما نقيس بواسطة وحدات قياس (عشوائ ّية أو معيار ّية)،
الغرض الذي
فإن اإلجابة التي نحصل عليها تكون عد ًدا .و ُيشير العدد إلى العالقة بني
ِ
َّ
حدة القياس ( مث ً
نقيسه و َو ِ
ال :طول الغرفة هو خمس عشرة خطوة .والعدد ُيشير إلى
عدد امل ّرات التي “تدخل” فيها اخلطوة في طول الغرفة).
نسبي) تسبق ،عادة،
نسبي بني قياسات أغراض (قياس
القدرة على املقارنة بشكل
ّ
ّ
القياس بواسطة وحدات (قياس ُمطلق) .إستراتيجيات القياس الواردة في هذا الفصل،
ال تش ّكل بالضرورة تسلس ً
لكن وحدات القياس العشوائ ّية تش ّكل
ال بيداغوج ًيا ملزِ ًماّ ،
قاعدة لفهم استخدام وحدات القياس املعيار ّية.
في مرحلة الروضة ،نتناول موضوعة قياس طول ذي ُبعد واحد مبا في ذلك االرتفاع .ال
حدسي فقط.
نحو
نتناول قياس املساحة ،بل نتناول قياسات الوزن واحلجم على ٍ
ٍّ
في هذه املرحلة ،نوصي باستعمال التعبئة كوسيط لقياس احلجم .عند قياس الوزن،
نستخدم ،غال ًبا ،املقارنة املباشرة ،أو نستخدم وحدات وزن عشوائ ّية ( مثال :مك ّعبات
نضعها على إحدى ك ّفت َِي امليزان) .ال نطلب إلى األطفال أن يقيسوا بوحدات قياس
ِ
قياس م ّت َف ًقا عليها في املجاالت
وحدات
متّفق عليها ،لكن نطلب إليهم أن يعرفوا
ٍ
املختلفة .وفي هذا الفصل كذلك ،كما هو الشأن في الفصل الذي يتناول مفهوم العدد،
نطلب إلى األطفال أن يقوموا بف ّعال ّي ِ
ات تقدير مختلفة ،كما نقوم بعمل ّيات التقدير في
حياتنا اليوم ّية.
مفاهيم الزمن والنقود
ٌ
لي يشمل -في األساس-
إن تنا ُول مفاهيم الزمن في مرحلة الطفولة املب ّكرة هو
َّ
تناول أ ّو ّ
ما يلي :التع ّرف على مفاهيم زمن يوم ّية ودور ّية ،مع مفاهيم زمن نسب ّية ،ومع الساعة
التي تقيس الزمن .يت ّم استخدام الكثير من هذه املفاهيم في احلياة اليوم ّية كجزء من
رياضي .في موضوعة النقود ،يتع ّرف األطفال
اللغة احملك ّية ،وليس بالضرورة في سياق
ّ
على ِقطع نقد ّية معدن ّية ،وعلى ِقطع نقد ّية ورق ّية مختلفة ،ويستخدمون مفاهيم متعلّقة
بالنقود خالل ف ّعال ّيات شراء وبيع.
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جمع ومتثيل (عرض) معطيات
يساعدنا متثيل املعطيات على تنظيمها بشكل سهل وناجع ،وهو ُيتيح اإلجابة عن
أسئلة مختلفة متعلّقة باملعطيات التي جمعناها .تبدأ السيرورة ،عادة ،بطرح سؤال،
ومن َث ّم جمع معطيات مناسبة ،وبعد ذلك ،نعرض املعطيات (ميكن متثيل املعطيات
بطرق مختلفة) ،وفي املرحلة األخيرة ،نستخلص استنتاجات من املعطيات .عادة ،يت ّم
بياني ،واستخدام وسائل محسوسة :صور،
التمثيل في مرحلة الروضة بواسطة رسم
ّ
والصقات ،وغير ذلك.
ُ
الكمـ ّية في احلياة اليوم ّية.
جدول موضوع ِة املفاهيم
في الصفحات التالية ،يظهر
ّ
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عالقات ِ
الكبر
X

السنّ
5-4

X

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

حت ّوالت الطقس
عندما تتب ّدل املواسم ،في اإلمكان مقارنة
أطوال أقسام املالبس ،مثل :البنطلونات؛
األكمام؛ املعطف وما شابه.

خرجنا في نزهة
عندما نستعمل مفاهيم ِكبر نسب ّية ،نقارن ،عادة،
عندما نخرج في نزهة في احلي ،نقارن:
بني غرضني أو أكثر ،لهما كبر مشترك وقابل
ّ
ارتفاع البيوت واألشجار؛ طول الشوارع؛
للقياس.
كبر الس ّيارات.
 إنّ معرفة واستعمال مفاهيم كبر نسب ّية ُيتيحانللطفل أن ُيرتِّب عد ًدا معطى من األغراض بحسب تق ّدم إلى األمام
كبر مشترك قابل للقياس ،مثل :الطول؛ االرتفاع؛ التق ّدم في مسارات ذات أطوال مختلفة،
مشيا على األقدام أو “دع األصابع تسير
الوزن؛ السعة .مثال على ذلك :ترتيب مجموعة
ً
مكانك” وما شابهُ ،يتيح لألطفال أن يشعروا
كرات بحسب كبرها.
أنّه هناك وحدات طول مختلفة في أجسامهم.
 قائمة مفاهيم كبر ونسبة:عال  /منخفض؛ واسع  /ضيق؛
كبير  /صغير؛ ٍ
ّ
طويل  /قصير؛ ثقيل  /خفيف؛ كثير  /قليل؛
أكثر ّ /
ّ
متأخر؛ فارغ /
أقل؛ قبل  /بعد؛ مب ّكر /
مليء؛ بداية  /نهاية.
األكبر  /أكبر من  ،...كبير مثل ،وكذلك األمر
بالنسبة للمفاهيم األخرى.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

كمـ ّية في احلياة اليوم ّية
 .3مفاهيم ّ
السنّ
6-5

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3

يعرف الطفل:
 استعمالمفاهيم الكبر
لنسبي
ا
ّ
عند مقارنة
األطوال،
واألوزان،
والسعة،
َّ
والزمن.

 ترتيب عددمعطى من
األغراض
بحسب الطول،
واالرتفاع،
والوزن ،أو
بحسب ِكبر
مشترك آخر
قابل للقياس.
 عندما نقارن بني االرتفاعات ،نبدأ من نفس نقطةالبداية.

ننتظم في ال َّد ْور
نرتّب كت ًبا في املكتبة بحسب أطوالها أو
ُسمكها.
مساطر بحسب طولها أو عرضها.
 نرتّبَ
 نرتّب أطفا ًال في طابور بحسب طول شعرّ
كل منهم.
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القياسات

املقارنة
املباشرة
واملقارنة
مبساعدة
وسيط

X

السنّ
6-5

X

السنّ
5-4

X

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3

يعرف الطفل
املقارنة بني
غرضني باملقارنة
املباشرة ،أو
بواسطة وسيط
بالنسبة للطول،
أو االرتفاع ،أو
الوزن ،أو بحسب
مشترك
كبر آخر
َ
قابل للقياس.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

للتعبير ْين “ثقيل” َو “خفيف”
بالنسبة لألطفال،
َ
تفسيرات مختلفة ،فالتعبير “خفيف” يعني غير
صعب .وبعض األطفال يستعملون التعبير “صعب”
بدل “ثقيل” ،لكي يصفوا الوزن.

 يستعمل بعض األطفال مصطلحات عا ّمة :الكبيروالصغير ،أو القليل والكثير ،في حاالت يجب
عليهم أن مي ّيزوا بصورة دقيقة بني عالقات الكبر.
مث ً
ال :مييل األطفال إلى القولُ “ :برجي أكبر
من برجك” ،عندما يقصدونُ “ :برجي أعلى من
ُبرجك”؛ أو قد يقول أحدهم“ :أخي أصغر منّي”،
قاص ًدا“ :أخي أقصر منّي”.
 فرص للمقارنة
عند املقارنة والترتيب بحسب الكبر ،ميكن أن
صحيح
نالحظ إذا كان الطفل يستعمل بشكل
ٍ
مفاهي َم النسبة .
نقيس ونقارن
ُ
قياسا
أنفسهم وأصدقا َءهم
األطفال
يقيس
ً
َ
مباش ًرا :الطول ،طول ّ
كف القدم وطول
الشعر.

أي ارتفاع...
ّ

مالحظة“ :عرض” هو مصطلح في اللغة احملك ّية.
نحن نتط ّرق إلى قياس العرض مثل قياس الطول.
املقارنة املباشرة هي مقارنة بني غرضني نسبة لكبر
مشترك وقابل للقياس (طول ،أو وزن ،أو ما شابه)،
دون استخدام وسيط.
املقارنة مبساعدة وسيط هي مقارنة بني غرضني
ً
وسيطا بني
يكون
(كاخليط)
ثالث
غرض
مبساعدة
الغرضني.
 في احلاالت الكثيرة التي نقوم فيها مبقارنةمباشرة ،هناك إمكان ّية لوضع األغراض بعضها
بجانب بعض ،أو نضع الواحد داخل اآلخر (من
خالل التشديد على نقطة بداية مشتركة) .مث ً
ال:

في حديقة الروضة ،نقارن بني ارتفاع (طول)
نبتتني منَتا متجاورتني (بحيث تكونان من
نفس النوع وفي نفس التلم ،أو مقارنة بني
نبتتني في تلمني متجاورين) ،ونستعمل املقارنة
املباشرة أو املقارنة مبساعدة وسيط ،مثل:
استعمال قضيب نُشير عليه إلى ارتفاع النبتة.
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بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
في غرفة رنا ،ارتفاع اخلزانة أكبر من ارتفاع
الطاولة .في هذه احلالة ،أرضية الغرفة هي نقطة
ّ
البداية املشتركة.
الكرسي وقال:
مثال آخر :صعد داوود على
ّ
أنا أطول (أعلى) من سامر الذي يقف على
األرض .في هذه احلالة ،هناك مشكلة ما ،تنبع
من احلقيقة أن نقطة البداية ليست هي نفسها
والكرسي) .لكن هناك حاالت ،ال
(أرض ّية الغرفة
ّ
تتوافر فيها هذه اإلمكان ّية (مثال :عند املقارنة بني
ارتفاع قطع أثاث متباعدة) .في هذه احلاالت،
ميكن االستعانة بوسيط.
 لتنفيذ املقارنة املباشرة بني وحدات الوزن،ميكن استخدام ميزان ذي ك ّفتني ،ومبساعدته
ّ
ٌ
أخف
غرض ما أثقل أو
ميكن فحص إذا كان
من الغرض اآلخر .في مرحلة متقدمة ،ميكن أن
ً
ً
أغراضا
نوع ما يوازن
نفحص :كم
غرضا من ٍ
من نوع آخر؟
 عادة ،تت ّم املقارنة مبساعدة وسيط بالطريقةاآلتية :نقارن أحد األغراض مع الوسيط ،وبعد
ذلك نقارن الوسيط مع غرض آخر .ووِ ف ًقا لذلك
نستخلص االستنتاجات.

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
 ما قيمة املقارنة؟
عند مقارنة الطول ،ميكن أن نالحظ إذا جرت
املقارنة املباشرة من نفس نقطة البداية.
عند املقارنة مبساعدة وسيط ،ميكن أن
نالحظ إذا كان الطفل يستعمل نفس الوسيط
للمقارنة بني غرضني.
كذلك ميكن أن نرى :هل يختار الطفل
ً
وسيطا سه ً
ال للمقارنة ،وهل يعرف تفسير
سبب اختياره هذا الوسيط؟
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بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3

يعرف الطفل
القياس
بوحدات قياس القياس بوحدات
قياس عشوائ ّية،
عشوائ ّية
ويعرف وحدات
وبوحدات
قياس معيار ّية قياس معيار ّية
في مجاالت قياس
مختلفة .

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 عند مقارنة ِسعة وعاءين غير متطابقني ،لكينق ّرر أ ًّيا منهما سعته أكبر ،نستعمل ،عادة،
املا َء كوسيط .نقوم مبلء أحد الوعاءين باملاء ،ث ّم
نسكب املاء إلى الوعاء الثاني ونفحص.
 من امله ّم أن نتناقش مع الطفل حول الوسيطاملناسب الذي يتيح له املقارنة بطريقة سهلة
ُ
وناجعة.
القياس بوحدات قياس عشوائ ّية ،هو قياس نفحص
فيه عدد امل ّرات التي فيها “تدخل” وحدة قياس
عشوائ ّية ،في الغرض الذي نقيسه .اإلجابة العدد ّية
بالنسبة لقياس الغرض متعلّقة بوحدة القياس
ّ
(كف القدم؛ قبضة يد؛ عود بوظة؛
التي نستعملها
مك ّعبات) .إنَّ استخدام وحدات قياس معيار ّية
يضمن احلصول على نفس النتيجة بالنسبة لنفس
الغرض الذي نقيسه.

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

ترتيب أثاث في الروضة
إليجاد املكان املناسب لألثاث ،ميكن قياس
طول وعرض األثاث وقياس طول وعرض
املكان املُ َع ّد لذلك ،كما أنّه ميكن أن نطلب
إلى األطفال أن يقترحوا أفكارا مختلفة
ً
للقياس.
نرمي ونقيس
 يرمي األطفال كرة من نفس النقطة.ويقيس ّ
كل طفل -في دوره -ال ُبع َد بني
النقطة التي وصلت إليها الكرة والنقطة
التي ُرميت منها الكرة.
 يرمي األطفال كرة من نفس النقطة باتجّ اههدف معينّ  ،ثم يقيسون البعد بني الكرة
ُ
ّ
وهذا الهدف.
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
عند قياس الطول ،يجب التشديد على وضع
متتال ،بحيث ال يكون
وحدات القياس بشكل
ٍ
بينها فراغ .إضاف ًة إلى ذلك ،يجب وضع وحدة
القياس في نقطة بداية الغرض الذي نقيسه.
يجب اختيار وحدة القياس بحيث تناسب
األغراض التي نقيسها ولقدر َة اإلحصاء عند
األطفال.
عندما نقيس ونقارن بني غرضني ،نستخدم ،عادة،
نفس وحدة القياس.
صحيحا من
عندما ال تدخل وحدة القياس عد ًدا
ً
امل ّرات في الغرض الذي نقيسه ،ميكن وصف
الطول بأنّه أكثر بقليل من  ...أو ّ
أقل بقليل من...
إذا قسنا نفس الغرض بوحدات قياس مختلفة،
فإنّنا نحصل على إجابتني مختلفتني ،وكلتاهما
تكونان صحيحتني بحسب وحدة القياس.
عندما نقيس نفس الغرض بوحدات قياس
مختلفة ،نحصل على ما يلي :كلّما كانت وحدة
القياس أصغر ،كان العدد الذي نحصل عليه
أكبر

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
نخطو ونقيس
إنَّ نقل َس ّجادة إلى مكان آخر ُيتيح إمكانيةّ
قياس طولها من خالل السير ب ِـ “حذاء
املر ّبية” ،أو السير ب ِـ “حذاء أحد األطفال”.
تستطيع املر ّبية واألطفال أن يفحصوا العالقة
بني وحدة القياس والعددين اللذين حصلوا
عليهما .
نخبز ونطبخ
عندما نخبز أو نطبخ بحسب وصفة مع ّينة،
فإنّنا نزن أو نقيس املوا ّد ،مثل :الطحني،
والس ّكر ،وما شابه...
عن نفسي
ويسجلون أوزانهم
يزن األطفال أنفسهم،
ِّ
كجزء من التع ّرف على أنفسهم.

66

املوضوعة

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
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السنّ
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

األعداد في الكتب
 في حياتنا اليوم ّية نستخدم وسائل قياس م ّت َف ًقاتشمل كتب املعلومات معطيات عددية .من
عليها .من األفضل أن يعرف األطفال هذه
ّ
ّ
تخطط املربية فعالية ،لكي تُترجم
األفضل أن
الوسائل ،مثل :املسطرة؛ امليزان؛ متر القياس؛
ّ
ّ
ّ
بصري.
العددي املجرد إلى معطى
املعطى
الساعة.
ّ
ّ
َّ
مث ً
جنسد طول مسار في قصة ما،
ال :لكي
 من املهم أن نعرض على األطفال استعمالّ
أدوات القياس امل ّتفَق عليها في حاالت حقيقية في ميكن اإلشارة إلى طوله باألمتار من نقطة
ّ
مع ّينة في الساحة.
الروضة
قياس م ّتفَق عليها
مالحظة :التع ّرف على وحدات
ٍ
ِ
مناسب ًة لألطفال
في مجاالت قياس مختلفة تكون
الذين أعمارهم  6 5-سنوات .األغراض التي
نقيسها ولقدر َة اإلحصاء عند األطفال.

 جتانس الوحدة
عندما يستخدم الطفل وحدات عشوائية ،تنتبه
ّ
املربية إذا كان الطفل يستخدم:
ّ
ِ
قياس ناجع ًة.
وحدات
ٍ
ِ
قياس متماثلةٍ (نفس وحدات
وحدات
ٍ
القياس).
 هل يضعها دون وجود فراغات خالل نفسعمل ّية القياس.
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التقدير
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بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3

 يق ّدر الطفلبالبصر:
الطول (ال ُبعد
واالرتفاع)،
والسعة،
َّ
ويتم ّرس على
تقدير الوزن.

 يق ّدر الطفلبحسب
وحدات قياس
عشوائ ّية،
ويفحص
التقديرات.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

التقدير هو تخمني مقدار الطول،
والسعة والوزن ،نق ِّدر ونفحص
ِّ
وما شابه.
ميكن تقدير:
 البعد بني مدخل الروضة والشجرة القريبةُ
 في بداية تناول املوضوعة ،علينا استعمال أمثلة،من املدخل (مثل :استخدام اخلطوات)،
يكون الفرق بينها بارزًا .مث ً
ال :أين -بحسب
وبعد ذلك نفحص التخمني.
رأيك -ميكن أن ندخل ك ّمـ ّية رمال أكثر؛ في
 كم مرطبانًا ميكن أن منأل باملر ّبى الذيالسطل األخضر ،أم في البرميل األحمر؟
ّ
حضرناه؟
كاف في اإلبريق ،لكي منأل
 الح ًقا ،عندما نق ِّدر ،يكون التقدير بحسب الوحدة  -هل هنالك ماء ٌٍ
العشوائ ّية املختارة .مث ً
ال :إذا قسنا بالقدم،
الكأس؟
فسيكون السؤال :كم قد ًما ،تقري ًبا ،تدخل في
مسافة مع ّينة؟ إذا استعملنا مك ّعبات صغيرة من
خشب عند توزين غرض معينّ  ،علينا أن نسأل:
كم مك ّع ًبا من اخلشب ،تقري ًبا ،يجب أن نضع
لكي تكون ك ّفتا امليزان متوازنتني؟
السعة ،عادة ،بصر ًّيا
 يت ّم تقدير الطول أو َّ(بواسطة النظر) .أ ّما تقدير الوزن ،فيكون ،غالبا،
ً
بواسطة اللمس (نمُ سك باليد).
 عندما نطلب إلى األطفال أن يق ّدروا ،ال نطلبمنهم أن يستعملوا كلمة “تقدير” .ميكن صياغة
السؤال على النحو التالي“ :بحسب رأيك ،كم
ُ
طول الغرفة ،من خطوات قدمك أو قدم
خطو ًة
املر ّبية ؟”
ويتخصص
 يتم ّرس
ّ
تنتبه املر ّبية إلى تق ُّدم الطفل ،ومدى قرب
تخميناته من الواقع من م ّرة إلى أخرى.
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الزمن
X

مفاهيم الزمن

X

يستعمل الطفل
مفاهيم زمن
يوم ّية ودور ّية،
ومفاهيم نسبة لها
عالقة بالزمن.

X

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

مت ّر األيام...
في نهاية اليوم في الروضة ،ميكن أن نشير
(يوم ًّيا) إلى اليوم الذي انتهى ،ونذكر اسم
اليوم التالي.

مفاهيم زمن في حياتنا اليوم ّية :أقسام اليوم (نهار؛ الرزنامة السنويةّ
نستعمل الرزنامة السنوية في الروضة،
ليل؛ صباح؛ مساء؛ ظهر)؛ الساعة؛ األسبوع؛
ّ
ّ
خاصة أو
نخطط العمل ،ونتابع أحدا ًثا
لكي
الشهر؛ السنة.
ّ
ظواهر .تُتيح هذه املتابعة استخدا َم مفاهيم
 قائمة مفاهيم الزمن الدور ّية :فصول السنة؛ أ ّيام لها عالقة بالزمن ،مثل :اليوم؛ األسبوع؛الشهر.
األسبوع؛ أش ُهر السنة؛ األعياد واملناسبات.
 قائمة مفاهيم نسبة لها عالقة بالزمن ،مثل:قبل؛ بعد؛ البارحة؛ غ ًدا؛ بعد الغد؛ قبل البارحة؛
ّ
متأخ ًرا؛ اآلن.
باك ًرا؛
اليومي في الروضة ،كجزء من روتني
 النظامّ
الروضةُ ،يتيح التط ّرقَ إلى مفاهيم زمن مختلفة
(نغسل اليدين قبل األكل ،ونخرج إلى الساحة
بعد األكل).

 الزمن هو ّ
كل ما في األمر
طوال اليوم ،وفي فرص مختلفة ،تنتبه املربية
ّ
إذا كان الطفل يستخدم مفاهيم الزمن في
سياقات مناسبة.
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الساعة

النقود

تشخيص ِقطع
نقد ّية معدن ّية
وقطع ورق ّية

بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
4-3
السنّ
5-4

يعرف الطفل أنّ
الساعة تُستخدمَ
لقياس الزمن،
ومي ّيز شكل ساعة
العقارب (موضع
العقارب) نسب ًة
ألحداث مع ّينة
متعلّقة بروتني
الروضة.

السنّ
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X

X

يعرف الطفل
تشخيص ِقطع
نقد ّية معدن ّية
وقطع ورقيةّ
نستخد مها
يوم ًّيا.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

البنك
كي يلعب األطفال لعبة الوظائف ،نطلب إليهم
َّ
حضرها األطفال،
تفعيل بنك واستعمال نقود
أو استخدام نقود ُأ ِع َّدت كوسيلة إيضاح.

 تيك تاك
تنتبه املر ّبية إذا كان الطفل يعرف الساعة
على أنّها وسيلة لتحديد الزمن.

 من امله ّم التط ّرق إلى أنواع ساعات مختلفة ،مثل“ :ما هي الساعة؟”ساعة حائط؛ ساعة يد؛ مع عقارب وساعة رقمية ،متابعة ساعة العقارب في الروضة تُتيح متعنًا
ُّ
ّ
في الساعة كجزء من روتني احلياة اليوم ّية
وجميعها تُستعمل لقياس الزمن.
في الروضة ،ويساعد على متابعة الروتني ة
من خالل التم ُّعن في الساعة وحتديد الزمن،
 لساعة العقارب أفضل ّية على الساعة الرقم ّية،مثل :ساعة تناول الطعام ،زمن اخلروج
بسبب التمثيل البصري للمدة الزمنية (حركة
ّ
ّ
ّ
املوسيقي ،املدة
إلى الساحة ،زمن النشاط
العقارب).
ّ
الزمن ّية للعمل على احلاسوب وما شابه.

عند تشخيص ِ
القطع النقدية املعدنية ،نستخدم
ّ
ّ
ِ
القطع النقد ّية املعدن ّية اآلتية 1 :شاقل؛  2شاقل
(شاقالن)؛  5شواقل؛  10شواقل؛ والقطعة النقد ّية
الورق ّية  20شاق ً
ال.
 من األفضل أن نلفت انتباه األطفال إلى أسعاراأللعاب ،واملوا ّد أو املُ ْنتَجات األخرى .كذلك من
األفضل أن ن ِ
ُحضر إلى الروضة مناذج ،مثل:
تذاكر باصات؛ تذاكر أفالم؛ آلة حاسبة للدفع؛
تذكرة دخول إلى مسرحية ،وغير ذلك .والتطرق
ّ
ّ
املسجلة عليها.
إلى األسعار
َّ
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استعمال
النقود عند
الشراء والبيع

جمع ومتثيل
(عرض)
معطيات
X

السنّ
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X

X

X

السنّ
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بحث املوضوعة
بحسب األعمار
الغاية في نهاية
الروضة اإللزام ّية السنّ
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يعرف الطفل
استخدام
“النقود” في
لعبة تشمل البيع
والشراء.

يعرف الطفل
تصنيف وتنظيم
أغراض ومعطيات
بحسب مم ّيزات

تصنيف
وتنظيم

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 أثناء القيام بف ّعالية البيع والشراء ،من األفضلاستخدام مفاهيم متعلّقة بالنقود ،مثل :السعر؛
يكلّف أكثر؛ يكلّف ّ
أقل؛ رخيص؛ غال ،املجموع؛
ٍ
الباقي.

تصنيف :التوزيع إلى مجموعات بحسب مم ّيزات
مختلفة .التصنيف هو جزء من روتني الروضة.
نصنّف للتسهيل ،مث ً
ال :تصنيف السكاكني والشوك
واملالعق التي في الد ْرج.
 األنشطة اليوم ّية التي تت ّم بشكل مستمر فيّ
فرصا للتصنيف .من امله ّم
روضة األطفال ،تتيح
ً
ِ
بالكلمات امليزة التي
تشجيع األطفال على الشرح
بحسبها ّ
مت التصنيف .ميكن تصنيف أغراض
إلى مجموعات بحسب ميزة مع ّينة (مث ً
ال :تصنيف
مجموعة أزرار بحسب اللون) ،وبعد ذلك ،ميكن
تصنيف نفس املجموعة بحسب ميزة أخرى
(مث ً
ال :ع ّد الثقوب التي في الز ّر).

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
شراء
بشكل ف َّعال
تشترك مجموعات من األطفال
ٍ
في عمل ّية الشراء للروضة ،مثل :شراء
أغراض لتحضير حساء ،أو كعكة خاصة،
ّ
وشراء لوازم وفواكه.
 النقود تدير العا َلم
في اإلمكان مشاهدة األطفال أثناء اللعب،
وفحص إذا كانوا يستخدمون مفاهيم متعلّقة
بالنقود.
في شارعنا الض ّيق
كجزء من التع ّرف على أطفال الروضة،
حي السكن ،وعلى األداء املستم ّر في
وعلى ّ
الروضة ،يجب أن نفحص من هم األطفال
الذين يسكنون في الشوارع املختلفة في
احلي ،ونُصنِّف أطفال الروضة بحسب
ّ
الشارع الذي يسكنون فيه ،وهكذا ميكن:
احلي ،ومعرفة طفل يسكن
التع ّرف على
ّ
بجانب طفل مريض ،لكي يزوره ويق ّدم له
هد ّية ،مثل :كتاب؛ لعبة؛ ألبوم ،وما شابه.
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متثيل (عرض) يمُ ِّثل (يعرض)
الطفل معطيات
معطيات
من خالل
استعمال
أغراض ،أو
صور ،أو رسوم
بيان ّية.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ
 ميكن التصنيف حسب م ّيزتني (أو أكثر) .مث ًال:
حسب اللون وعدد الثقوبّ :
كل األزرار احلمراء
التي لها ُثقبان).
 نطلب إلى األطفال اقتراح مميزات للتصنيفّ
أخرى.

 الهدف من عرض (متثيل) املعطيات بواسطةرسوم بيان ّية وصور هو تنظيم املعطيات تنظيماً
بصر ًّيا ،لكي نُس ّهل َّ
حل مسائل مختلفة متعلّقة
باملعطيات التي ُج ِمعت واستخالص االستنتاجات.
 نتناول في الروضة متثيالت بصر ّية بواسطةاستعمال أغراض ورسومات توضيح ّية ورسوم
بيان ّية عمود ّية.

-

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
حافظ على النظام

-

-

عندما ن ِّ
ُنظف الروضة ،ميكن تصنيف
أقالم التلوين .وميكن احلفاظ على األقالم
السليمة ورمي األقالم غير السليمة.
في نهاية الف ّعال ّية ،األطفال يرت ّبون الروضة
ويعيدون األغراض إلى أماكنها ،مثل:
أدوات الطهو؛ أدوات الطعام؛ مالبس
اللعبة؛ آالت موسيق ّية؛ لوازم الساحة ،وما
شابه.
ن ِّ
ُنظم ونغ ِّير خالل السنة مركز الكتاب
حسب :أسماء املؤلّفني؛ املؤلّفات؛
املوضوعات.
حتضي ًرا لتكوين صور بواسطة أشكال
ً
ال ،بحسب
مث
األشكال،
ِّف
هندس ّية ،نُصن
الشكل واللون.
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يعرف الطفل
اإلجابة عن أسئلة
بسيطة ،بحيث
تكون اإلجابة
عنها مشت ّقة من
البياني
الرسم
ّ
املعطى.

موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ

 عندما نبني رس ًما بيان ًّيا بواسطة الصقات ،عليناأن نبدأ الالصقات من نفس ّ
خط القاعدة ،وأن
نهت ّم بوجود أبعاد متساوية بني الالصقات.
مراقبة األحذية
 األسئلة التي ميكن طرحها :ما الشيء املوجودأكثر؟ ما الشيء املوجود ّ
ميكن فحص تغ ُّير املواسم من خالل التم ُّعن
أقل؟ ما األشياء التي
بنفس العدد؟ بكم أكثر؟ بكم ّ
في أنواع األحذية التي ينتعلها األطفال.
أقل؟
 علينا تشجيع األطفال على املبادرة في طرح  -نطلب إلى ّكل طفل أن يضع حذاء واح ًدا
ً
على َس ّجادة /على لوح /على أرض ّية
األسئلة بدافع ذاتي حول املعطيات الواردة في
ّ
ّ
أي نوع هو األكثر /
البياني.
الرسم
الصف ،ونفحص ّ
ّ
ّ
األقل ،وما شابه.
 في مرحلة متق ّدمة ،نبني رسما بيانيا،ّ
ً
ً
ونطلب إلى ّ
كل طفل أن يضع متثي ً
ال لنوع
حذائه (مثل :صورة احلذاء) في العامود
املناسب حسب املم ّيزات.
 وفي النهاية ،نبني رس ًما بيان ًّيا ونطلبإلى األطفال أن يمُ ِّثلوا نوع احلذاء الذي
انتعلوه في نفس اليوم ،وذلك من خالل
استعمال الصقة ،أو كتابة ،أو أي متثيل
ّ
آخر.
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موجهة لتخطيط عمل املر ّبية
خطوط ِّ

ّ
وفرصا
توضح العمل في الروضة،
أمثلة
ً
لفعال ّيات التقييم
ّ
 مناسب لي

بياني ،ميكن أن نفحص
عند حتضير رسم
ّ
إذا كان الطفل يضع الشيء الذي يمُ ِّثله في
املكان املناسب (غرض؛ صورة؛ رمز).

كيس عيد امليالد

حتضير أكياس من احللوى ألطفال الروضة
البياني الذي ُح ّ
ضر سل ًفا،
حسب الرسم
ّ
والذي يعكس تفضيل األطفال حول أنواع
احللوى التي يت ّم إدخالها إلى الكيس.
 تنتبه املر ّبية إذا كان الطفل يستطيع
البياني ،وأن
أن يقرأ معطيات من الرسم
ّ
يعمل حسبه:
البياني الذي مي ّثل تفضيل األطفال
في الرسم
ّ
لكتاب ،أو أغنية ،أو رحلة ،ميكن أن نسأل:
ّ
املفضل لدى معظم
هل يح ّدد الطفل االختيار
األطفال؟

رسومات توضيح ّية

الرسمة 1
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الرسمة 2
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الرسمة 3

...
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...

الرسمة 5

...

الرسمة 6

...
الرسمة 7

?
?

איור 4

الرسمة 8
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مث ً
قائمي الزاوية ومتساويا الساقني عندما نطوي مر ّب ًعا من قطره
ال يتك ّون مث ّلثني
ّ

الرسمة 9

مثلّثا ت

مر ّبعات

الرسمة 10
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الرسمة 11

الرسمة 12

الرسمة 13
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الرسمة 14

الرسمة 15
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رسومات توضيح ّية
قاموس املصطلحات
מנייה
اإلحصاء
תפיסה חזותית
بصري
اإلدراك
ّ
תפיסה מרחבית
فراغي
اإلدراك
ّ
שרירותי
العشوائي
ّ
צירוף
ا لتجميع
זיהוי
ا لتشخيص
אומדן
التقدير
הפרדה
التفريق
הבחנה
ا لتمييز
סימטריה
التماثل
סימטריה שיקופית
االنعكاسي
التماثل
ّ
ייצוג
التمثيل (العرض)
أحادي القيمة התאמה חד-חד ערכית
التناظر
ّ

ا لتنمية
الفراغي
احلس
ّ
ّ
التخطيطي
الرسم
ّ
الرعاية
السطوح (الوجوه)
الع ّد
التنازلي
الع ّد
ّ
النماذج النمط ّية
الف ْرش (النشر)
ِ
الكبر
القياس
فراغ

פיתוח
תחושה מרחבית
תרשים
טיפוח
פאות
ספירה
ספירה אחורה
דגמים חוזרים
פריסה
גודל
מדידה
מרחב

Cardinal Number
מספר קרדינאלי
(النهائي)
الكاردينالي
العدد
ّ
ّ
Ordinal Number
מספר סודר
الترتيبي
العدد
ّ
Measuring Number
מדידת מספר
العدد واملعدود
Induction
אינדוקציה
االستقراء
Deduction
דדוקציה
االستدالل
Sensorimotor Stage
השלב החושי־תנועתי
احلس ّية احلرك ّية
املرحلة
ّ
Preoperational Stage
مرحلة ما قبل العمليات املنطق ّية השלב הטרום־אופרציונלי
שלב האופרציות המוחשיות Concrete Operational Stage
مرحلة العمليات احملسوسة
Formal operation Stage
שלב האופרציות הפורמליות
مرحلة العمليات التجريد ّية
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