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مدخل

يحّل  وملزًما،  تعليمّيًا جديًدا  االبتدائّية منهًجا  قبل  للمرحلة  الرياضّيات  طّورت جلنة منهج 
  .)1998( األطفال  لرياض  إطار  منهج  في  الرياضّيات  موضوع  محّل 

مع  املنهج  يتعامل  املبّكرة،  الطفولة  مرحلة  في  التربية  مجال  في  للعاملني  املنهج  هذا  ُأِعدَّ 
يتعامل مع  والكبر واألشكال. كذلك  الكّمّيات  ويعالج  الرياضّيات كمجال معرفة.  موضوع 
نقوم  التي  الكثيرة  الفّعالّيات  بذلك  ونقصد  اليومّية،  احلياة  في  الهاّمة  الرياضّيات  مكانة 

الرياضّيات.    مبوضوع  الصلة  وذات  اليومّية،  حياتنا  في  بها 
بناء  يبدأ  لكن  املدرسة،  في  التعليم  سنوات  خالل  الرياضّيات  موضوع  األطفال  يتعلّم 
الرياضّيات  أّن  مبا  املبّكرة.  الطفولة  مرحلة  منذ  األطفال  لهؤالء  الرياضّي  األساس 
الناحية  من  املبّكرة  الطفولة  في  معها  للتعامل  كبرى  أهّمـّية  ثّمة  أخرى،  فوق  لََِبَنًة  تبنى 
تستمّر  التي  والقاعدة  األساس  هو  هذا  أّن  وذلك  الرياضّية،  الناحية  ومن  الديدكتيكّية، 

البناء. سيرورة  عليها 
والهندسة؛  الفراغّي  احلّس   .2 العدد؛  مفهوم   .1 فصول:  ثالثة  التعليمّي  املنهج  يتضّمن 
املنهج  في  الظاهر  املوضوعات  تفصيل  ُأِعّد  اليومّية.  احلياة  في  الكّمـّية  مفاهيم   .3
جميع  مع  تتعامل  أن  وعليها  عمل،  خّطة  لتحضير  للمرّبية  أساًسا  يكون  لكي  التعليمّي 

املنهج(. في  تظهر  )التي  العْمرّية  الشرائح  توزيعة  بحسب  املنهج  في  التي  املوضوعات 
العمل  نظاَم  املرّبية  على  مُيلي  الثالثة ال  الفصول  في  املوضوعات  وترتيب  الفصول  ترتيب 
دمج  إمكانّية  في  اخلاّصة  اعتباراتها  مرّبية  لكّل  يكون  العمل،  تخطيط  فعند  الروضة.  في 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  الروضة،  في  يتعاملونها  التي  املضامني  مع  املوضوعات  هذه 

روضتها.  أطفال  وتطّور  )الرياضّيات(،  املعرفة  مجال  مبنى 
من  الرياضّي،  إدراكهم  ويبلورون  الرياضّية،  معرفتهم  األطفال  يبني  املنهج،  هذا  حسب 
القيام  وخالل  اللعب  أثناء  )محسوسة(،  مجّردة  وغير  مجّردة  رياضّية  متّرسات  خالل 

اليومّية.   حلياتهم  مناسبة  إضافّية  مجاالت  في  بفّعالّيات 
تشجيع  وعلى  املمتع،  التعلُّم  على  تعتمد  ديدكتيكّية  مكّونات  التعليمّي  املنهج  يشمل 
املمّيزات اخلاّصة  الرياضّيات، وذلك من خالل احلفاظ على  الفضول واالهتمام مبوضوع 

األطفال.  لروضة 
املفاهيم  استيعاب  على  األطفال  تساعد  محسوسة  أغراًضا  تستعمل  أن  املرّبية  نوصي 
من  فيها  ينفصلون  حاالت  إلى  املستقبل  في  األطفال  يصل  أن  إلى  السعي  مع  املجّردة، 

مناسب. وفهم  مجّردة  متّرسات  إلى  ويصلون  احملسوس، 
الرياضّيات  تعلُّم  طّياتها  في  يكمن  أحداًثا  تشّخص  أن  املرّبية  على  املنهج،  هذا  بحسب 
الروضة. في  اليومّية  احلياة  في  إضافّية  فرص  وفي  اللعب  وأثناء  اليومّي  النشاط  خالل 
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املقّدمة

ماهّية موضوع الرياضّيات
فيه موضوع  املركزّي  املفهوم  واألشكال.  والكبر  الكّمّيات  في  الرياضّيات  يبحث موضوع 
هو  الرياضّي  التفكير  ونحسب.  نفّكر  الرياضّيات  في  العدد.  مفهوم  هو  الرياضّيات 
ذلك،  عن  فضاًل  ثابتة.  منطقّية  قواعد  بحسب  معطيات  من  دقيقة  استنتاجات  استخالص 
الفيزياء،  مثل:  املختلفة،  املجاالت  في  اليومّية  حياتنا  في  مهّمة  استعماالت  للرياضّيات 
التحّدي  مواجهة  في  النجاح  إنَّ  ذلك.  وغير  اإلحصاء،  احلاسوب،  االقتصاد،  الكيمياء، 
مجال  في  بنجاٍح حتّدًيا  نواجه  عندما  الشأن  هو  كما  ِرًضى، متاًما  إلى  يؤّدي  الرياضّي 

للمّخ”. اجلسمانّي  “النشاط  هي  الرياضّيات  إّن  القول  وميكن  البدنّية،  الرياضة 

املبادئ والفرضّيات األساسّية
• منذ 	 الرياضّي  األساس  بناء  يبدأ  أخرى.  فوق  لَِبَنًة  ُيبنى  معرفة  هو مجال  الرياضّيات 

السّن.  هذه  من  الرياضّيات  مع  للتعامل  كبرى  أهّمّية  ثّمة  لذا،  املبّكرة.  الطفولة 
• من خالله 	 نستعمل  ذلك،  عن  فضاًل  التفكير.  يطّور  معرفة،  مجاَل  بوصفه  الرياضّيات، 

رياضّية  مهارات  األطفال  ر  يطوِّ املوضوع،  هذا  في  العمل  خالل  ولذا،  احلسابات. 
تفكيرّية. وقدرات 

• بناء املفاهيم الرياضّية هو سيرورة مستمّرة. لذا، علينا أن نتناول موضوع الرياضّيات 	
املبّكرة. الطفولة  سنوات  وخالل  كلّها  التعليمّية  السنة  خالل 

• بشكٍل 	 إلكسابها  حاجة  ثّمة  لذا،  مستمّرة.  سيرورة  هو  الرياضّية  املفاهيم  تذويت 
مختلفة.  فرص  في  استعمالها  وتكرار  ومنهجّي،  تدريجّي 

• ُبعًدا أعمق من سنة إلى أخرى. لذا، من 	 إنَّ إدراك األطفال للمفاهيم الرياضّية يأخذ 
نتوّسع  مرحلة،  كّل  في  أي  )لولبّية(؛  حلزونّية  بصورة  املفاهيم  هذه  نكسب  أن  املهّم 

فأكثر.  أكثر  ونتعّمق 
• لذا، علينا 	 الروضة مع معرفة معّينة تراكمت خالل حياتهم.  إلى مرحلة  يصل األطفال 

احلسبان. في  املعرفة  هذه  نأخذ  أن 
• ُنكسبهم 	 أن  علينا  لذا،  البحث.  في  ورغبة  فضواًل  ُيظِهروا  أّن  األطفال  طبيعة  من 

الرغبة. هذه  على  بناًء  الرياضّيات  موضوع 
• بسّنهم 	 مباشرًة  متعلّق  غير  املفاهيم  واستيعاب  متفاوتة،  بوتائر  األطفال  يتطّور 

الطفل.  تطّور  مرحلة  يالئم  أن  الروضة  في  الرياضّيات  إلكساب  ينبغي  لذا،  الزمنّية. 
• تتبلور 	 والحًقا  حدسّية،  مفاهيَم  األغلب،  على  الروضة،  أطفال  لدى  الرياضّية  املفاهيم 

رياضّيًا  أساًسا  السّن  هذه  في  نبني  أن  جًدا  املهّم  من  لذا،  دقيقة.  مفاهيم  إلى 
اإلمكان. بقدر  صحيًحا 

• املفاهيم 	 تذويت  يتم  لذا،  التمّرس.  خالل  من  املبّكرة  الطفولة  سّن  في  األطفال  يتعلّم 
وألعاب. متنّوعة  أنشطة  في  فّعال  بشكٍل  األطفال  يشترك  عندما  أفضل  نحٍو  على 

• االنتباه 	 عليها  لذا،  األطفال.  لدى  الرياضّية  القدرات  رعاية  في  مهّمة  وظيفة  للمرّبية 
إلى الفرص الرياضّية التي حتدث في الروضة؛ وإلى التطّور الرياضّي لدى األطفال؛ 

مباشر. بشكل  تخّططها  التي  الرياضّية  واأللعاب  األنشطة  لتخطيط  تستغلّها  وأن 
• لتنظيم وتهيئة البيئة التربوّية دوٌر مهمٌّ في تطّور التفكير الرياضّي لدى األطفال. لذا، 	

بالتحّديات. وغنّية  متفاعلة  بيئة  نبني  أن  علينا 
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خلفية املنهج التعليمّي
اليوم  املّتبعة  التعّددّية،  املقاربة  األطفال  روضة  في  للرياضّيات  التعليمّي  املنهج  يتبّنى 

املرّبية.   عمل  لطريقة  بالنسبة  وأيًضا  األطفال،  لتطّور  بالنسبة 
وأبحاث  الرياضّية،  التربية  في  مقبولة  مقاربات  عّدة  على:  التعليمّي  املنهج  يعتمد 
في  تعليمّية  ومناهج  وأخرى جديدة،  الرياضّيات،  تستعمل في مجال  زالت  وما  اسُتعملت 
إلى  نافذة  تفتح  يلي،  فيما  الواردة  األمور  أخرى.  دول  في  املبّكرة  للطفولة  الرياضّيات 
األبحاث  تشمل  ال  لكّنها  املبّكرة،  الطفولة  في  الرياضّية  التربية  على  وانعكاساته  البحث 

املجال.  في  التي 
أبحاث  )وعلى  وزمالئه  بياجيه  أبحاث  على  التطوير  طاقم  اعتمد  املنهج،  كتابة  عند 
وزمالؤه  بياجيه  وصف  بياجيه(.  نهج  انتقدوا  باحثني  وعلى  بياجيه،  أعقاب  في  ُنشرت 
احلركّية  احلّسّية  املرحلة  حياته:  فترة  اإلنسان خالل  بها  أساسّية ميّر  تطّور  مراحل  أربع 
)preoperational stage(؛  املنطقّية  العملّيات  قبل  ما  مرحلة  )sensorimotor stage(؛ 
مرحلة العملّيات احملسوسة )concrete operational stage(؛ مرحلة العملّيات التجريدّية 
)formal operation stage(. املرحلة الثانية، مرحلة ما قبل العملّيات املنطقّية وتكون بني 
الطفل  بأّن  وتتمّيز  املبّكرة،  الطفولة  ألعمار  املناسبة  املرحلة  هي  سنوات   7  –  2 األعمار 
الطفل  يصّنف  البداية،  في  أفكاره.  مُيثِّل  لكي  والرموز  الكلمات  استخدام  خاللها  يتعلّم 
عْبر  يفّكر  أن  الطفل  يستطيع  بعد،  فيما  وقليلة.  بارزة  بحسب صفات  حوله  التي  األشياء 
عددّية.  مفاهيم  مع  يتعامل  وأن  األشياء،  بني  العالقات  يرى  وأن  األنواع،  مصطلحات 
التعلُّم هو  بياجيه،  القدرة على احلفظ. بحسب  تدريجًيا  تتطّور  الطفل حدسّي، ومنه  تفكير 
الة، وهي حتدث عندما يبني الطفل لذاته أفكاًرا جديدة. يحدث التطّور الذهنّي  سيرورة فعَّ
عندما تتناقض معرفة جديدة مع مفاهيم سابقة، ويتكّيف الطفل للمعرفة اجلديدة بواسطة 
البيئة، ويطرحون أسئلة ويبحثون عن حلول بشكل  إنتاج مفاهيم جديدة. يفحص األطفال 
وبحث  مختلفة  مواّد  مع  متّرس  بواسطة  ااًل،  فعَّ تعليمّيًا  منهًجا  بياجيه  نظرّية  تدعم  ال.  فعَّ
ال  الفعَّ املتعلِّم  تضع  التي  البنائّية  املقاَربة  لتطوير  كقاعدة  نظرّيته  اسُتخدمت  وقد  البيئة. 

املعرفة.    لَبْنَيَنة  الة  فعَّ التعلُّم سيرورة  املركز، وترى في  في 
مفهوم  على  باألساس  ترتكز  التي  فيجوتسكي  نظرّية  على  املنهج  تطوير  اعتمد طاقم  كما 
نشاطات  خالل  من  أّنه  فيجوتسكي  يّدعي  احملورّية(”.  )املنطقة  القريب  النمّو  “منطقة 
األمام  إلى  الطفل  “يقفز  أن  ميكن  مناسبة،  ووساطة  واجتماعّية  تعليمّية  وبيئة  مناسبة، 
يصبح  أّنه  يعني  وهذا  منه،  القريب  النمّو  منطقة  ضمن  يكون  أن  بشرط  وهذا  قلياًل”، 
اخلطأ،  إلى  يقودنا  قد  الطفل  فيه  يكون  الذي  املستوى  التطّور.  لهذا  وناضًجا  ا  مستعّدً
احلالّي.  وضعه  يعكس  بل  إليه،  يصل  أن  الطفل  يستطيع  ما  بالضرورة  يعكس  ال  ألّنه 
وإرشاد  احمليطة  البيئة  من  وبدعم  ومبساعدة  إضافّية،  تطّور  قدرة  طفل  كّل  لدى  تكمن 
منهًجا  تدعم  فيجوتسكي  نظرّية  أعلى.  معرفته مبستوى  يبني  أن  الطفل  يستطيع  مناسب 
الظواهر  وفحص  والتنّبؤ  والتخمني  والبحث  التمّرس  له  ُتتيح  بيئة  للطفل  يوّفر  تعليمّيًا 

مناسبة. وساطة  بواسطة 

وقدرة  املبّكرة.  الطفولة  في  األطفال  لدى  يتطّور  مركزّي  موضوع  هو  العدد،  موضوع 
العدد.   مفهوم  إدراك  لتطّور  األساس  هي  اإلحصاء، 

اإلحصاء: في  مبادئ  خمسة  إلى   )1978( وجليستل  جلمن  أشار 
دائًما.. 1 ثابت  بترتيب  يكون  األعداد  عّد   – الثابت  الترتيب  مبدأ 
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مبدأ التناظر األحادّي – لكّل غرض في املجموعة، يالئم عدًدا واحًدا فقط، وبالعكس، . 2
فقط. واحًدا  غرًضا  يالئم  عدد  لكّل 

األغراض . 3 كّمية  مُيثِّل  أحصيناه  الذي  األخير  العدد   – )النهائّي(  الكردينالّي  املبدأ 
أحصيناها.  التي 

مهّم.. 4 غير  املجموعة  عناصر  فيه  نحصي  الذي  الترتيب   – الترتيب  أهّمـّية  عدم  مبدأ 
مجموعة.. 5 كّل  إحصاء  ميكن   – التجريد  مبدأ 

يختلف الباحثون في آرائهم حول تطّور املبادئ اخلمسة. يّدعي جلمن وجليستل )1978( 
جًدا  مبّكرة  سّن  في  معنّي،  مستوى  في  املبادئ  هذه  استيعاب  يستطيعون  األطفال  أّن 
الوالدة،  منذ  األطفال  لدى  قائمة  املبادئ  هذه  أّن  الباحثني  بعض  يعتقد  بالعّد.  البدء  قبل 
الرغم  على  املبادئ.  هذه  يكتسبون  األطفال  أّن  يعتقدون  آخرون  باحثون  هناك  لكن 
يفهم  املبّكرة،  الطفولة  نهاية  في  أّنه  الباحثني  معظم  يفترض  اآلراء،  في  االختالف  من 
يجري  املبادئ  هذه  تذويت  أّن  يعني  وهذا  تطبيقها،  من  ويتمّكنون  املبادئ  هذه  األطفال 

املبّكرة.   الطفولة  في 
الطفولة  في  لألطفال  ُنكسبه  الذي  الثاني  املركزّي  املوضوع  هما  واألجسام  األشكال 
األشكال  فهم  تطّور  مراحل  عن  نظرّية  هيله  فان  الزوج  طّور   ،1957 العام  في  املبّكرة. 
من  مستويات  خمسة  متييز  ميكن  أّنه  وتّدعي  مباهيتها  تطّورية  هي  النظرّية  الهندسّية. 
يجتاز  أن  قبل  معّيًنا  مستوى  يصل  أن  املتعلِّم  يستطيع  وال  الهندسّي،  التفكير  تطّور 

اخلمسة:  املستويات  يلي  فيما  السابقة.  املستويات 
مظهرها  بحسب  األشكال  مع  ويتعامل  ويقارن  يعرف  املتعلِّم   – املعرفة   :1 املستوى 
يفهم  أن  )دون  كاماًل  الشكل  الطفل  يستوعب  متكاملة.  ُتستوْعب  األشكال  وشكلها. 

اسًما(.  ويعطيه  يعرفه  بل  الشكل،  صفات 
املتعلّم صفات األشكال بشكل جتريبّي،  يبحث  املرحلة،  في هذه   – التحليل   :2 املستوى 

صفاته.  جميع  مع  الشكل  ويرتبط 
بطريقة  الشكل  صفات  بني  املتعلِّم  يربط  املرحلة،  هذه  في   – الترتيب   :3 املستوى 
منطقّية، وهو اآلن واٍع للعالقة بينها، ومبقدوره أن يفهم كيف تنبع اخلواّص من بعضها 

اآلن.  حّتى  رسمّية  تعليالت  ليست  تعليالته  الكالمّي.  التعريف  َدْور  يفهم  وأن  البعض، 
معنى  ويستوعب  والتعريفات،  الفرضّيات  وظيفة  املتعلِّم  يفهم   – االستدالل1   :4 املستوى 

معّينة.  اّدعاءات  بذاته  يبرهن  أن  ويستطيع  الهندسّية،  املعرفة  لبناء  كأداة  االستدالل 
غير  وهو  للهندسة،  املجّرد  اجلانب  املتعلِّم  يفهم  املستوى،  هذا  في   – الدّقة   :5 املستوى 
أنواع  فهم  ويستطيع  النقاش؟”،  مجال  في  األغراض  تبدو  “كيف  بالسؤال  بتاًتا  متعلّق 

الهندسة. من  أخرى 
هذه  زالت  ما  لكن  هيله،  فان  مراحل  على  وإضافات  تغييرات  مختلفون  باحثون  أجرى 
تطّور  يبحثون  الذين  أولئك  سّيما  وال  كثيرين،  لباحثني  نظرّي  كأساس  ُتستخدم  املراحل 

األشكال. استيعاب 
كبرى  أهّمـّية  هناك  األّولني.  املستويني  أحد  في  موجودون  األطفال  الروضة،  سْن  في 
األّول  املستوى  من  لالنتقال  لألطفال،  املناسبة  اإلمكانّية  ولتوفير  املستويات،  هذه  لفهم 

الثاني.  املستوى  إلى 

Deduction – דדוקציה – استدالل، استنتاج: وهو من اجلزء إلى الكل . أّما Induction – אינדוקציה   1
– اإلستدالل: وهو من الكل نتوصل إلى اجلزء.
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الرياضّيات في روضة األطفال

تعليم الرياضّيات في روضة األطفال
نحٍو  باألساس على  الروضة  التعلُّم في  للطفل. يجري  ا  مهّمً تعليمّيًا  إطاًرا  الروضة  ُتعتَبر 
ممتع من خالل األغاني والقصص واللعب بأنواعه املختلفة، في داخل الروضة وخارجها، 
جميع  مع  العمل  الفردّي؛  العمل  صغيرة؛  مجموعات  مختلفة:  بطرائق  العمل  خالل  ومن 
على  األغلب،  في  ويعتمد،  مدمج،  بشكل  التعلُّم  يجري  املعتاد،  في  الروضة.  أطفال 
قنوات  بتفعيل  نقوم  عندما  التعلُّم  عملّية  األطفال  معظم  يتقن  األطفال.  عالَم  من  مواضيع 
 – الكالمّية  القناة  إلى  إضافة  البصرّية،  والقناة  احلّسّية  القناة  مثل  إضافّية،  اّتصال 

السمعّية.  
تفكيره  يطّور  مختلفة،  رياضّية  مفاهيم  الطفل  يكتسب  املبّكرة،  الطفولة  سّن  في 
طفل  لكّل  الفرصة  إتاحة  تنبغي  لذا،  املجال.  هذا  في  عمل  عادات  ويكتسب  الرياضّي، 
موضوع  نتناول  عندما  للروضة.  اخلاّصة  املمّيزات  على  احلفاظ  مع  الرياضّيات،  لتعلُّم 
الروضة  في  اليومّية  بالنشاطات  ندمجه  أن  ناحية،  من  يجب،  الروضة،  في  الرياضّيات 
علينا  يجب  أخرى،  ناحية  ومن  عاّمة.  وباحلياة  مختلفة،  معرفة  ومبجاالت  ومبوضوعات 
مع  التصنيف  )مثل:  بها  األطفال  يستمتع  لكي   ،“ “الصرف  الرياضّيات  على  التركيز 

كبيرة(.  أعداد  حّتى  واإلحصاء  العّد  وبدون منوذج؛  إعطاء منوذج 
واإلحصاء،  العّد  مثل:  مختلفة،  رياضّيًة  مهاراٍت  الطفل  عند  الرياضّيات  موضوُع  ر  يطوِّ
املقارنة،  مثل:  تفكيرّية،  وقدرات  وأجسام؛  كّمـّية معطاة، متييز أشكال  إلى  كّمـّية  إضافة 
تعلُّم  خالل  من  املجالني  هذين  لتطوير  كبرى  أهّمـّية  هناك  املعرفة.  تبرير  التصنيف، 
لدى  التفكير  على  والقدرة  الرياضّي  الفهم  ر  نطوِّ لكي  املبّكرة.  الطفولة  في  الرياضّيات 
تعليل  على  الطفل  الشروح  تساعد  وأقواله.  عمله  يشرح  أن  منه  نطلب  أن  ميكن  الطفل، 
خالل  من  الطفل  عند  تتطّور  التي  التفكير  قدرات  قصده.  فهم  للمرّبية  وتتيح  أعماله، 

فقط.  الرياضّيات  ملجال  ليس  ومهّمة  عاّمة  قدرات  هي  الرياضّيات  مع  التعامل 
عليه  ُتبنى  والذي  األطفال،  لدى  الرياضّي  للتفكير  األساس  األطفال تضع  أّن روضة  مبا 
فيما بعد مفاهيم إضافّية. لذا، ينبغي استخدام لغة رياضّيات صحيحة، لكي مننع ونقلّل 

بعد.    فيما  األطفال  لدى  خاطئة  مفاهيم  استيعاب  من 
هذه  عن  اإلجابات  إليجاد  احملاولة  وعلى  األسئلة،  طرح  على  األطفال  تشجيع  علينا 
سيرورة  حلدوث  واعية  املرّبية  تكون  أن  املهّم  من  ذلك،  ومع  الذاتّي.  بالعمل  األسئلة 
الطفل  يقوم  حني  معًنى،  ذا  التعلُّم  يكون  احلاجة.  بحسب  األطفال  تساعد  وأن  التعلُّم، 
يستطيع  حني  الرياضّي  الفهم  يتحّقق  سابقة.  مبعرفة  وربطها  جديدة  معرفة  َبْنَيَنة  بعملّية 
في  تباُين  ثّمة  جديدة.  حاالت  على  اكتسبوها  التي  اجلديدة  معرفتهم  تطبيق  األطفال 
أطول  زمنّية  مّدة  إلى  بحاجة  أطفال  هناك  املبّكرة.  الطفولة  في  األطفال  تطّور  طريقة 
تتعلّق  ال  معرفتهم.  يبنوا  ولكي  رياضّية،  َمهامَّ  ويواجهوا  يتمّرسوا  لكي  بزمالئهم،  مقارنة 
خالل  من  يتّم  مجموعات،  إلى  األطفال  توزيع  لألطفال.  الزمنّي  بالعْمر  التطّور  وتيرة 
يتعلّمه، واالنتباه  الذي  للموضوع  الطفل  التنّقل واملرونة بحسب فهم  احلفاظ على إمكانية 
معّينة في موضوع معنّي، وضمن مجموعة  ُيْدَرج ضمن مجموعة  قد  نفسه  الطفل  أّن  إلى 

آخر.     موضوع  في  أخرى 
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مبادئ التعليم في روضة األطفال
ا في لتطّور الطفل. إنَّ تطّور الطفل في مجال الرياضّيات  تلعب الروضة واملرّبية دوًرا مهّمً
الروضة،  في  الرياضّيات  مع  للتعامل  له  تتاح  التي  الرياضّية  الفرص  يلي:  مبا  متعلّق 
التي  واملهاّم  الفّعالّيات  نوع  الرياضّيات،  ملوضوع  لكشفه  املرّبية  تستعملها  التي  الطريقة 
الطفل.  يتقّدم  لكي  بها  تقوم  التي  الوساطة  تطّوره،  متابعة  على  قدرتها  أمامه،  تعرضها 
املجال  والتحّدي في هذا  املتعة  بالتطّور في سّن صغيرة.  يبدأ  بالرياضّيات  الطفل  عالقة 
باملوضوع  العالقة  ويؤّثران على  الرياضّيات،  نحو  إيجابّية  تطوير عالقة  قد يساهمان في 

املدرسة.  في  الطفل  يتعلّمه  عندما 
ط . أثناء النشاط   التعامل مع الرياضّيات في الروضة يجب أن يتم بشكل عفوّي ومخطَّ
أو  الرياضّيات،  دمج  ُتتيح  مختلفة  عفوّية  حاالٍت  واملرّبية  األطفال  يواجه  الروضة،  في 
احلاالت  هذه  املرّبية  تستغّل  أن  املهّم  من  الرياضّيات.  دمج  على  قدرة  ذات  حاالت 
مناسبة،  رياضّية  معرفة  املربية  لدى  تكون  أن  يجب  األطفال.  تقّدم  سبيل  في  وتوّجهها 
بنوعّية  دراية  لديها  يكون  أن  ويجب  املختلفة،  الرياضّية  املوضوعات  ربط  من  متّكنها 
لتعلّم  معّينة  فرص  استغالل  إنَّ  املبّكرة.  الطفولة  في  األطفال  لدى  الرياضّي  التفكير 
املوضوعات  كّل  مع  التعامل  املتاحة  الفرص  متكن  ال  يكفي،  ال  لكّنه  مهّم،  الرياضّيات 
الرياضّية  النشاطات  من  جزًءا  تشّكل  فهي  ولذا،  املتدّرج،  العمل  ُتتيح  وال  الرياضّية، 
لكي  مخّططة،  رياضّية  نشاطات  مسبًقا  تخّطط  أن  املرّبية  على  وباملقابل،  الروضة.  في 

األطفال.  مع  تنّفذها 
واحترام  مراعاة  مع  تنفيذها  يجب  لذا  التعلُّم،  عملّية  في  األهّمـّية  بالغة  املرّبية  وساطة 
تلّبي الوساطة احتياجات  لها. من املهّم أن  األطفال وأعمالهم، واختيار طريقة ومدى تدخُّ

مستقلنّي.  كمتعلّمني  بتطّورهم  متّس  وأاّل  األطفال، 
التطّور  حيث  من  الناضجني  األطفال  تقّدم  أن  الصحيحة  للوساطة  ميكن  ذكرنا،  كما 
روضتها  أطفال  تعرف  أن  املرّبية  على  لذا،  لهم.  املناسب  التطّور  مستوى  َيْبلغوا  حّتى 
أو  واحد  لطفل  املناسبة  الوساطة  استخدام  تستطيع  لكي  الرياضّي.  تطّورهم  حيث  من 

أطفال.    ملجموعة 
املهّم  من  لذا،  آخرين.  أطفال  أو  املرّبية  تقليد  بواسطة  املبّكرة  الطفولة  في  التعلّم  يتم 
لغة  على  األطفال  يتعّود  لكي  صحيحة،  رياضّية  بلغة  األطفال  مع  املربية  تتحّدث  أن 
يقلّل  أو  مينع  صحيًحا  استعمااًل  الرياضّيات  لغة  استعمال  إنَّ  ويكّرروها.  الرياضّيات 
الروضة،  في  رياضّية  فّعالّيات  تنفيذ  عند  األطفال.  لدى  خاطئة  مفاهيم  استيعاب  من 
أنفسهم  األطفال  وبني  األطفال،  وبني  بينها  الرياضّي  احلوار  على  تشّجع  أن  املرّبية  على 
مع  أو  زمالئهم،  مع  احلوار  من خالل  األطفال  لدى  الرياضّي  الفهم  بعض  يتطّور  كذلك. 
أن  لألطفال  ُيتيح  احلوار  هذا  مختلفة.  رياضّية  موضوعات  عن  يتحّدثون  حني  البالغني 
املشكلة  ملواجهة  أخرى  طرًقا  هناك  أّن  يدركون  وهكذا  اآلخرين،  آراء  منهم  كّل  يسمع 
تطوير  يعني  وهذا  الطفل،  لدى  الكالمّية  القدرة  الرياضّي  احلوار  يطّور  كذلك  وحللّها. 
قدرته على صياغة وشرح ما يقوم به بالكلمات. في سبيل تنمية رعاية احلوار الرياضّي، 
فيه حتدٍّ وخلُْق  الذي  الرياضّي  للحوار  فرًصا  تتيح  وُنتيح ونستغّل حاالت  نخلق  أن  يجب 
طرح  وعلى  آرائهم،  عن  التعبير  وعلى  األسئلة،  طرح  على  األطفال  ويشّجع  “يتقّبل”  جّو 

حلول.  واقتراح  فرضّيات  فحص  وعلى  الشّك، 
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املرّبية.  به  تقوم  الذي  التعليم  تخطيط  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  هو  الروضة  في  التقييم  يشّكل 
ُيعَتبر التوثيق جزًءا من النشاط اليومّي؛ ألن بواسطته نحصل، بقدر اإلمكان، على صورة 
في  ندعه  أن  دون  وذلك  وأدائه،  ومعرفته  وأفضلّياته  قدراته  وعن  الطفل،  عن  موضوعّية 
يساعد  املبّكرة.  الطفولة  مرحلة  في  الطفل  مع خصائص  تتناسب  ال  فهذه  امتحان،  حالة 
املهارات،  واكتساب  املفاهيم،  إدراك  حيث  من  الطفل  موضع  معرفة  على  املرّبية  التقييم 
كّل  املشاكل.  حّل  على  والقدرة  الرياضّيات،  لغة  واستخدام  الرياضّي،  التفكير  وتطوير 
في  الروضة،  في  القائمة  املختلفة  التعلُّم  ُأطر  في  الفّعالّية،  متابعة  كيفّية  نخّطط  لكي  ذلك 
إلى  الطفل  توجيه  املستمّر مرونًة، ويساعد على  التقييم  ُيتيح  فردّية.  أو بصورة  املجموعة 
الرياضّي  التطّور  فيها  “يقفز”  حاالت  هناك  وقدراته.  احتياجاته  تناسب  التي  الفّعالّيات 
بشكل  والعمل  التطّور  هذا  معرفة  على  املرّبيَة  والتقييم  املتابعة  تساعد  ولذا،  للطفل. 
حتليل  مثل:  مختلفة،  بوسائل  الرياضّي  املجال  في  األطفال  تطّور  متابعة  ميكن  مناسب. 
القيام  للمرّبية  التقييم  ُيتيح  ذلك،  إلى  إضافًة  نتاجات.  حتليل  حوار؛  حتليل  مشاهدات؛ 
التفتيش،  ومع  الوالدين،  مع  املوضوع  تبحث  عندما  معطيات،  على  يعتمد  مهنّي  بحوار 

آخرين.  مهنّيني  ومع 
أهّمـّية  ثّمة  املرّبية،  على  تقع  الرياضّيات  في  الطفل  تطّور  مسؤولّية  أّن  من  الرغم  على 
على  ُنْطلعهم  لكي  الرياضّيات،  مجال  في  الروضة  في  يحدث  فيما  األهل  ملشاركة 
السيرورات التي ميّر بها طفلهم في اكتساب لغة الرياضّيات، وفهم املفاهيم الرياضّية. 
بحسب  رياضّية  مواضيع  أطفالهم  إلكساب  املرّبية  مع  التعاون  األهل  يستطيع  وهكذا 
أمناط العمل املّتَبعة في الروضة. املردود الذي حتصل عليه املرّبية من األهل يساعدها 

الروضة.  خارج  التي جتري  الرياضّية  تفكيره  طريقة  وعلى  الطفل  على  التعّرف  في 

تنظيم البيئة التعليمّية في روضة األطفال
بجب  اليومّية.  نشاطاتهم  من  كجزء  املبّكرة  الطفولة  في  الرياضّيات  األطفال  يتعّلم 
وُتتيح  الرياضّية،  الناحية  من  حتّديات  توّفر  بحيث  الروضة،  بيئة  وتهيئة  تنظيم 
أن تكون  املهّم  والفحص وبحث ظواهر رياضّية مختلفة. من  التمّعن  إمكانّية  لألطفال 
أنشطة  إقامة  ُتتيح  موادُّ  مختلفة،  وبسياقات  بأشكال  أعداد  التعليمّية  البيئة  في 
لكي  أو  املسائل،  حّل  عند  األطفال  بها  يستعني  لكي  للتجسيد،  ووسائل  رياضّية، 
أطفال  سّن  التنظيم  هذا  يراعي  كذلك  مختلفة.  رياضّية  حاالت  بواسطتها  يعرضوا 
لكي  محسوسة  وسائل  إلى  يحتاجون  فيها  التي  املرحلة  أو  السّن  وهي  الروضة، 
وإدراك  فهم  على  يساعدهم  األغراض  استخدام  املختلفة.  الرياضّية  احلاالت  يفهموا 

املجّردة.  املفاهيم 
املهّم  من  لذا،  القريبة.  بيئتهم  وبني  األطفال  بني  املتبادلة  للعالقة  كبيرة  قيمة  ثّمة 
وإيجاد  الرياضّية،  األطفال  الحتياجات  َوفًقا  التّحديات  تثير  وأن  البيئة  ر  تتغيَّ أن 
للمفاهيم  كشفهم  طريق  عن  األطفال  لدى  الرياضّي  التفكير  وتنمية  لتطوير  فرص 
حلّل  املعلومات  هذه  استعمال  على  القدرة  وتطوير  الرياضّية،  واملشاكل  واملصطلحات 
مسائل رياضّية بسيطة وبشكل ممتع. بقدر اإلمكان، من األفضل دمج احلاسوب في 

اإلمكان. بقدر  التعليمّية  العملّية 
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أهداف املنهج

أهداف املنهج العليا 
• األطفال.	 لدى  الرياضّي  التفكير  تطّور  على  املساِعدة  األسس  وضع 
• التمّعن 	 قدرات  وتنمية  الرياضّيات،  ممارسة  في  والرغبة  االستطالع  حّب  تطوير 

واالستنتاج. والبحث 
• الرياضّيات.	 مع  التعامل  إلى  األطفال  حتبيب 

ومنها نشتّق أهداف املنهج العاّمَة:
• العدد.	 ملفهوم  وفهم  معرفة  لديه  روضة  خّريج  رعاية 
• حوله.	 التي  واألجسام  لألشكال  وفهم  معرفة  لديه  روضة  خّريج  رعاية 
• اليومّية.	 حياتهم  في  مسائل  حّل  في  تساعدهم  رياضّية  بأدوات  األطفال  تزويد 

تركيز موضوعات املنهج 

يرّكز املنهج على ثالث موضوعات رياضّية:
العدد.. 1 مفهوم 
والهندسة.. 2 الفراغّي  احلّس 
اليومّية.. 3 احلياة  في  كّمـّية  مفاهيم 

وإمكانّيات  املوضوعات  وتفصيل  املنهج،  موضوعات  قائمة  تركيز  تشمل:  اآلتية  اجلداول 
فيها.  التوّسع 

في  تأخذ  منهم،  قسم  مع  أو  األطفال،  جميع  مع  املرّبية  عملت  سواء  التوّسع،  عند 
للتعاون. واستعداده  الطفل  مستوى  احلسبان 
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ضوعة
املو

ضوعة
مكّونات املو

ّسع 
إمكانّيات للتو

1. مفهوم العدد

صاء
العّد واإلح

العّد
- القدرة على العّد من 1 حّتى 30

- العّد أكثر من 30
- العّد بقفزات من 10 حّتى 100

- العّد بقفزات من 2 وبقفزات من 5
العّد التنازلّي

- القدرة على العّد التنازلّي من ال 10
التناظر أحادّي القيمة

- القدرة على املقارنة بني مجموعتني من خالل التناظر أحادّي 
القيمة

صاء
اإلح

صاء من 1 حّتى 20
- القدرة على اإلح

صاء أكثر من 20
- اإلح

صاء بقفزات من 2 
- اإلح

مقارنة مجموعات
صاء

- القدرة على املقارنة بني املجموعات بواسطة اإلح
األعداد الترتيبّية

س/ 
- القدرة على استعمال األعداد الترتيبّية حّتى الساد

سة
الساد

تشجيع األطفال على استعمال األعداد 
حّتى

الترتيبّية 
العاشر / العاشرة

التقدير
صرّي

التقدير الب
صرّي

- القدرة على املقارنة بني املجموعات بحسب التقدير الب

التقدير الكّمّي
ض في مجموعة معطاة

- القدرة على تقدير عدد األغرا
متثيل 

ص و
تشخي

ض( كّمّيات
)عر

متثيل كّمّيات
ص و

تشخي
متثيل األعداد من 0 حّتى 10

ص و
- القدرة على تشخي

متثيل أعداد حّتى 20
ص و

تشخي
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ضوعة
املو

ضوعة
مكّونات املو

ّسع 
إمكانّيات للتو

أعداد وعملّيات 
ضّية

ريا
التفريق والتجميع

جتميع كّمّيات محسوسة حّتى العشرة
- القدرة على تفريق و

جلمع والطرح
ا

ض في 
مبساعدة أغرا

جلمع والطرح حّتى 10 
- القدرة على ا  

   حاالت محسوسة
جمع وطرح أعداد أكبر

صاء
جمع وطرح دون إح

ض 
تقسيم مجموعات أغرا

إلى مجموعات متساوية
ض إلى مجموعات 

 - القدرة على تقسيم كّمـّية حّتى 10 أغرا
   متساوية

ض
توزيع عدد أكبر من األغرا

ف”
ْص

املفهوم “ِن
ف” ومعرفة استعماالته في 

ص
 - القدرة على معرفة املفهوم “ِن

حلياة اليومّية
   ا

منطّية
مناذج 

منطّية
مناذج 

منطّية
مناذج 

ف وإنتاج 
ص

ص والو
- القدرة على التشخي

سة
ّس الفراغّي والهند

حل
2. ا

ّس الفراغّي
حل

ا
صرّي 

متثيل ب
ف كالمّي و

ص
و

لعالقات في الفراغ
ف عالقات أساسّية 

ص
 - القدرة على استعمال لغة دقيقة، لو

   في الفراغ
ضعّية

- القدرة على تنفيذ مهاّم متعلّقة بعالقات مو

ضير خرائط 
حت

القدرة على قراءة و
بسيطة

صرّي ألجسام 
إدراك ب

وأشكال موجودة في الفراغ
- القدرة على حّل مسائل بسيطة ومحسوسة بواسطة   

صرّي لألجسام واألشكال
   اإلدراك الب

شكال 
أجسام وأ

ف أساسّي على أجسام 
ُّ تعر

شكال 
وأ

ف أجسام ثالثّية األبعاد
صني

ص وت
- القدرة على تشخي

ص األشكال )السطوح/ الوجوه( التي 
 - القدرة على تشخي

ص أشكال موجودة في 
    تتكّون منها هذه األجسام تشخي

حمليطة
   البيئة ا

أشكال وخطوط
ص وتسمية ورسم أشكال ثنائّية األبعاد

- القدرة على تشخي
خلطوط املستقيمة 

ص وتسمية ورسم ا
 - القدرة على تشخي

خلطوط غير املستقيمة
   وا

ف 
صني

الت
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ضوعة
املو

ضوعة
مكّونات املو

ّسع 
إمكانّيات للتو

ضلّعات
م

ضلّعات مختلفة بحسب عدد 
- القدرة على التمييز بني م  

س
ضالع والرؤو

   األ
ضلّعات

- القدرة على تسمية امل
شها

أجسام وفر
أجسام وفرشها

ص وتسمية أجسام ثالثّية األبعاد
- القدرة على تشخي

ص وتسمية السطوح )الوجوه( التي 
 - القدرة على تشخي

جلوار. 
   تتكّون منها األجسام وأشكال موجودة في ا

متاُثل
متاُثل انعكاسّي

ٌّ متاُثٌل انعكاسي
ص وبناء حاالت فيها 

- القدرة على تشخي

حلياة اليومّية
3. مفاهيم كّمـّية في ا

عالقات الكبر
عالقات الكبر

 - القدرة على استعمال مفاهيم كبر نسبّية – القدرة على 
ض بحسب الكبر 

   ترتيب عدد معني من األغرا
سات

قيا
مقارنة مباشرة، ومقارنة 

مبساعدة وسيط
مبقارنة مباشرة، أو 

ضني 
 - القدرة على املقارنة بني غر

   بواسطة وسيط 
س بوحدات عشوائّية، 

قيا
س معيارّية

وبوحدات قيا
س عشوائّية

س بوحدات قيا
- القدرة على القيا

س 
س معيارّية في مجاالت قيا

ف على وحدات قيا
 - التعّر

   مختلفة
التقدير

صرّي، والتقدير 
التقدير الب

س 
بحسب وحدات قيا

عشوائّية 

صر من أجل املقارنة
- القدرة على التقدير بواسطة الب

س عشوائّية 
- القدرة على التقدير بحسب وحدات قيا
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ضوعة
املو

ضوعة
مكّونات املو

ّسع 
إمكانّيات للتو

الزمن
مفاهيم الزمن

- القدرة على استعمال مفاهيم زمن يومّية ودورّية، ومفاهيم نسبة 
تتعلّق بالزمن 

الساعة
س الزمن 

- معرفة أّن الساعة ُتستعمل لقيا
ساعة العقارب نسبًة ألحداث معّينة متعلّقة 

شكل 
ص 

- تشخي
ضة 

بروتني الرو
النقود

ص قطع نقدّية معدنّية 
تشخي

وورقّية
ص قطع نقدّية معدنّية وورقّية ُتستعمل    

- القدرة على تشخي
يومًيا

استعمال النقود عند الشراء 
والبيع

ض الشراء والبيع
- القدرة على استعمال النقود لغر

متثيل 
جمع و

ض( معطيات
)عر

ف وتنظيم معطيات
صني

ت
ممّيزات 

ض ومعطيات بحسب 
ف وتنظيم أغرا

صني
- القدرة على ت

معّينة
ض( معطيات

متثيل )عر
صور أو برسوم 

ض، ب
ض( معطيات بأغرا

متثيل )عر
- القدرة على 

بيانّية
حتليل معطيات

- قدرة اإلجابة عن أسئلة بسيطة، بحيث تكون إجاباتها مشتّقة 
من رسوم بيانّية معطاة
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تفصيل املوضوعات

مفهوم  مركزّية:  موضوعات  ثالث  األطفال  لرياض  التعليمّي  الرياضّيات  منهج  يشمل 
املسائل  حّل  اليومّية.  احلياة  في  الكّمـّية  واملفاهيم  والهندسة؛  الفراغّي  احلّس  العدد؛ 
نضمن  لكي  الثالث.  املوضوعات  هذه  من  موضوعة  كّل  من  يتجّزأ  ال  جزء  هي  الكالمّية 
تنفيًذا كاماًل مع جميع األطفال،  املنهج  تنفيذ  االلتزام في  التربوّي، نشّدد على  التسلسل 

بينهم.  الفردّية  الفروق  مراعاة  مع 
الرياضّيات  مبنهج  مرتبط  وهو  املجال،  هذا  في  الطفل  لتطّور  أساًسا  املنهج  يشّكل 
من  مكّون  جدول  يليها  قصيرة  مقّدمة  موضوعة  كّل  تشمل  االبتدائّية.  للمدرسة  التعليمّي 

وتفصيلها.  املوضوعات  األّول  العمود  َيعرض  أعمدة:  خمسة 
فصيغِت  اإللزامّية،  الروضة  نهاية  في  يجب حتقيقها  التي  الغاية  الثاني  العمود  يعرض 
وهذا  املرّبية...”  “تشّجع  بشكل:  التوّسع فصيَغ  أّما  الطفل...”.  “يعرف  بشكل:  الغايات 
األطفال  هؤالء  مع  عملها  بخّطة  التوّسع  هذا  تدمج  أن  املرّبية  نوصي  لذا،  الغاية.  توّسع 

الرياضّي.  تطّورهم  بحسب  التوّسع  غاية  حتقيق  يستطيعون  الذين 
عْمرّية:  مجاالت  ثالثة  في  العْمرّية،  الفئات  َوفق  املوضوعات  تظهر  الثالث،  العمود  في 
)لولبّي(  حلزونّي  بشكل  الرياضّية  املوضوعات  نتناول  أن  املهّم  من   .6-5 4-5؛  3-4؛ 
للتوصيات  َوفًقا  الطفل، وذلك  العْمرّية مع األخذ بعني االعتبار قدرات  الفئة  َوفق  ومتدّرج 

اجلدول. في  تظهر  التي 
في  والتوّسع  التعّمق  ُيتيح  املختلفة،  العْمرّية  الفئات  في  املوضوع  تناول  إنَّ  ذكرنا،  كما 

الطفل.  لتطّور  بالنسبة  املرّبية  اعتبارات  وفق  املوضوعة 
وتعريف  توضيح  بهدف  املرّبية،  عمل  لتخطيط  موّجهة  خطوًطا  الرابع  العمود  يعرض 
املوضوعة  فّعالّيات  لتدريج  األطفال،  بتطّور  متعلّقة  مختلفة  توصيات  واقتراح  املوضوعة، 
ومرّكًزا  ناجًعا  املرّبية  عمل  جتعل  املوّجهة  اخلطوط  هذه  اإلضافّية.  التربوّية  واجلوانب 

األطفال.  مع  عملها  خالل 
لفّعالّيات  وفرًصا  الروضة  في  العمل  متّثل  مناذج  فتظهر  األخير،  العمود  في  أّما 

التقييم. 
لتحقيق  العمل  طريقة  تعرض  وهي  توضيحّية،  أمثلة  سوى  ليست  هنا  تظهر  التي  األمثلة 
جميع  أّن  من  الرغم  وعلى  فّعالّية.  كّل  جانب  إلى    النّظارة  شكل  يظهر  الغايات. 
بشكل  إليها  املشار  الفّعالّيات  فإّن  للتقييم،  فرًصا  تكون  أن  ميكن  الرياضّية  الفّعالّيات 
من  األطفال  “موقع”  ـِ  ب يتعلّق  ما  في  التقييم  إمكانّيات   - أكثر   - للمرّبية  توّضح  نّظارة 

التفكير.  سيرورات  أو  اخلاّصة،  واملهارات  عندهم،  املفهوم  تطّور  حيث 
في  عملها  خّطة  عند حتضير  املرّبية  اجلدول  في  تظهر  التي  املوضوعات  تفصيل  يساعد 
املرّبية  تستطيع  له.  َوفًقا  بالعمل  ُيلزمها  ال  للموضوعات  الترتيب  هذا  لكن  الروضة.. 
اختيار املوضوعة املناسبة للمضامني التي تتناولها في الروضة، وفًقا العتبارات منطقّية.

1. مفهوم العدد
تشمل  ُننفِّذها  التي  اليومّية  واألنشطة  حياتنا.  في  مركزّي  مفهوم  هو  العدد،  مفهوم 
في  مركزّي  مفهوم  كذلك  هو  اليومّية،  حياتنا  في  العدد  استعمال  إلى  إضافة  أعداًدا. 
أهّمـّية  ثّمة  لذا،  املبكرة.  الطفولة  سّن  في  حتدث  العدد  مفهوم  تطّور  بداية  الرياضّيات. 

املفهوم.  هذا  َعْبرها  األطفال  يكتسب  التي  للطريقة  كبرى 
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العدد: ملفهوم  جوانب  أربعة  هنالك 
عشر...(. خمسة  تسعة؛  )أربعة؛  األعداد  أسماء   – السماعّي  أ 

العدد. إليها  ُيشير  التي   – الكّمـّية  ب 
األعداد،  وتسلسل  الثالث...(  الثاني؛  )األّول؛  الترتيبّي  العدد   – والتسلسل  الترتيب  ت 

“أربعة”. العدد  قبل  وهو  “اثنان”،  العدد  بعد  “ثالثة”  العدد  مثل: 
األعداد. لكتابة  نستعمله  الذي  اجلرافّي  الشكل   – الرمز  ث 

طريقة  مختلفتني.  وطريقة  بوتيرة  العدد  مفهوم  يكتسبون   – اختالفهم  على   – األطفال 
لكّنهما  الطفل،  فيها  يكون  التي  التطّور  مبرحلة  متعلّقتان  العدد  مفهوم  اكتساب  ووتيرة 
األطفال.  بها  ميّر  ومتّرسات  فّعالّيات  من خالل  املفهوم  إلى  الطفل  بكشف  كذلك  متعلّقان 
من املهّم أن يتعّرف األطفال على اجلوانب األربعة التي ُذكرت من خالل استغالل الفرص 

املخّططة.  الفّعالّيات  خالل  ومن  الروضة،  في  التي حتدث  السانحة 
جلانب  جزئّي  بإدراك  أحياًنا  تتمّيز  عملّية  هو  األطفال  عند  العدد  مفهوم  اكتساب  إنَّ 
نتذّكر  أن  املهّم  من  مختلفة.  “أخطاء”  وَكـ  خاطئة  كمفاهيم  أحياًنا  ر  يفسَّ قد  للعدد  معنّي 
على  القيمة  أحادّي  التناظر  مبدأ  استعمال  املثال:  سبيل  )على  اخلاطئة  املفاهيم  هذه  أن 
إجراء  عند  نفسه  الغرض  إلى  واحدة  مّرة  من  أكثر  الطفل  ُيشير  عندما  جزئّي،  نحٍو 
ال  اليومّية،  حياتنا  في  نتفّهمهم.  أن  يجب  لذا،  األطفال.  تطّور  من  جزء  هي  اإلحصاء( 
التقدير  معنى  كذلك.  التقدير  نستخدم  بل  فقط،  الدقيقة  واحلسابات  الدقيق  العّد  نستخدم 
التقدير دقيًقا على نحٍو كاٍف  الرياضّيات أن نقّدر كبًرا وكّمـّية أو عدًدا، بحيث يكون  في 
كبرى  أهّمـّية  ثّمة  لذا،  املبّكرة.  الطفولة  منذ  التقدير  قدرات  تطوير  يبدأ  احلاجة.  وبحسب 

املوضوع. في  الفّعالّيات  من  كبيرة  بتنويعة  األطفال  يتمّرس  ألْن 

النمطّية  النماذج  بحث  إنَّ  العدد.  مبفهوم  متعلّقة  أخرى  موضوعة  هي  النمطّية  النماذج 
األطفال،  إبداع  يطّور  وهو  واملواّد،  واأللوان  والكّمّيات  لألشكال  املتنّوَع  الدمَج  ُيتيح 
يعني  وهذا  التعميم،  على  الطفَل  ُيلِزم  أّنه  إذ  عاٍل،  للتفكير مبستوى  معّيًنا  أساًسا  ويبني 

دقيقة.  بصورة  الوحدة  هذه  فيه  تتكّرر  إلى منوذج منطّي  معطاة  “وحدة”  من  االنتقال 
من  اليومّية  حياتهم  في  مختلفة  مسائل  يحلّوا  أن  األطفال  يحاول  املبّكرة،  الطفولة  منذ 

مختلفة.  كّمّيات  قسمة  الطرح؛  اجلمع؛  مثل:  والعملّيات،  األعداد  استعمال  خالل 
ينبغي تشجيع األطفال على حّل مسائل رياضّية في الطفولة املبّكرة، وذلك أّن هذا النوع 
التي  املسائل  حّل  موضوعة  مواجهة  على  الطفل  لقدرة  قاعدة  ُيشّكل  الفّعالّيات  هذه  من 

سهلة(. )وغير  مهّمة  موضوعة   - بعد  فيما   - ُتعتبر 

في الصفحات التالية، يظهر جدول فيه تفصيل موضوعات مفهوم العدد.
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ضوعة مفهوم العدد
صيل مو

1. تف

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعات َوفق 
املو

الفئات العْمرّية
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ضة، 
متّثل العمل في الرو

مناذج 
ًصالفّعالّيات التقييم

وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

العّد
ف الطفل العّد 

يعر
من 1 حّتى 30.
)تشّجع املرّبية:

- العّد ما بعد ال 
30؛ 

- العّد بقفزات من 
10 حّتى 100؛
- العّد بقفزات 

من 2 وبقفزات 
من 5(

X
X

X
العّد هو لفظ أسماء العدد بتسلسل وبحسب ترتيب 

مّتَفق عليه، عادًة ابتداًء من 1. 
ض 

صاء، فهو مالءمة أسماء العدد لألغرا
أّما اإلح

صيها في مجموعة ما، ملعرفة عددها.
التي نح

صغار 
- في املرحلة األولى، ال يحافظ األطفال ال

على تسلسل األعداد املقبول، فهم يحافظون على 
تسلسل جزئّي فقط أثناء العّد. وفيما بعد، يعّد 
األطفال بالطريقة املّتبعة. في املرحلة التي يعّد 
فيها األطفال، يرّكزون على “أسماء األعداد”؛ 
وهذا يعني العّد الشفهّي واستعمال الكلمات 
صاء 

س إح
صحيح ولي

صحيحة بالترتيب ال
ال

ض. 
أغرا

ميكن أن يجري التقدم في العّد بحسب املراحل 
 -

التالية: 
العّد حّتى 5؛

العّد حّتى 10 أو 12؛
العّد حّتى 20؛
العّد حّتى 30؛

العّد أكثر من 30.

أغاني اللعب
- إّن األغاني، أو ترديد أغاني اللعب 

املختلفة والتي تشمل أسماء األعداد، 
تساعد األطفال على تعلّم أسماء األعداد.

ضير ألبوم يشمل أغاني بخّط 
حت

ميكن 
 -

كبير ورسومات. ُيتيح هذا األلبوم لألطفال 
االستقاللّية في اختيار األغاني وإنشادها، 

َو “قراءة” أغاٍن معروفة. 

العّد بقفزات 
حلن معني.

ميكن العّد بقفزات بحسب 
 -

ميكن العّد بقفزات من 
ضة، 

- في لعبة الغّمي
نعّد 10.

 مراحل العّد التي تظهر في عمود 
خلطوط املوّجهة، تساعد املرّبية في متابعة 

ا
تطّور قدرة األطفال على العّد. 
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ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعات َوفق 
املو

الفئات العْمرّية
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ضة، 
متّثل العمل في الرو

مناذج 
ًصالفّعالّيات التقييم

وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

ميكن أن نطلب من األطفال أن يذكروا العدد 
 -

الذي يأتي مباشرًة بعد عدد معني )العدد 
التالي(، والذي يأتي مباشرًة قبل عدد معني 

)العدد السابق(.
ميكن أن نطلب من األطفال أن يكملوا العّد من 

 -
سبيل املثال: إكمال العّد من 

عدد معني، على 
العدد 7. 

َّ العّد يكون، عادًة، باستعمال  - عندما نعّد، فإن
صاء: واحد، اثنني، ثالثة، أربعة، 

أعداد اإلح
ِّز بني هذا النوع من  مني

شابه. لذا يجب أن 
وما 

العّد، والعّد من خالل استعمال األعداد الترتيبّية: 
األّول، الثاني، الثالث، الرابع، إلخ... )يظهر 

ضوعة(. 
صيل فيما بعد كمو

التف

العّد بقفزات
- عندما نعّد بقفزات، يجب التركيز على قفزات 

بفوارق ثابتة.
- العّد بقفزات مهّم، وهو تهيئة للقدرة على 

صاء بقفزات. 
اإلح

ميكن االنتباه 
ضة، 

- أثناء العّد في لعبة الغّمي
إذا كان الطفل يعّد بتسلسل، واالنتباه إلى 

صل إليه.
العدد الذي ي

صغيرة من 
ميكن أن نعّد مع مجموعة 

 -
األطفال، إذ يذكر أحد األطفال أو املرّبية 

أسماء العدد، كلٌّ حسب دوره. 
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العّد التنازلّي
ف الطفل العّد 

يعر
التنازلّي من 10

X
X

ضوعات 
ضيًرا ملو

حت
مالحظة: يعتبر العّد بقفزات 

ضّية يتعلّمها األطفال فيما بعد في املدرسة، مثل: 
ريا

ضرب؛ األعداد الزوجّية؛ األعداد الفردّية. 
ال

صاعدّي. 
، هو عملّية عكسّية للعّد الت العّد التنازلّي

ميكن أن يبدأ العدد التنازلّي من كّل عدد، مثل: 
 -

خمسة... 
سّتة، 

سبعة، 
صفر 

ميكن أن نشمل ال
- في حالة العّد التنازلّي، 

كذلك.

ت
مالحظا

- يساعد العّد التنازلّي على مواجهة حاالت نحتاج 
فيها إلى عملّية الطرح. 

- نستعمل العّد التنازلّي، مثال: عند إطالق مّكوك 
ضّية. 

ضائّي، أو في مسابقات األلعاب الريا
ف

أغاني اللعب
إنشاد األغاني بترتيب تنازلّي بلحن 

صافير على 
معني، مثل: عشرة ع

الشجرة، طار واحد، بقي.
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التناظر 
أحادّي القيمة

ف الطفل 
يعر

املقارنة بني 
مجموعات، من 
خالل استخدام 
التناظر أحادّي 

القيمة، لكي يحّدد 
إذا كان هناك في 
إحدى املجموعات 

أقّل، أكثر، أو 
عدد مساٍو من 

ض.
األغرا

X
X

X
- التناظر أحادّي القيمة هو تناظر واحد إلى واحد 
سبيل املثال: مالَءمة 

صر مجموعتني )على 
بني عنا

صحن واحد في املجموعة(. 
س واحدة إلى 

كأ
صحن، لكن في 

- مالحظة: نالئم كأًسا لكّل 
صطلح “التناظر”.

ضّيات نستعمل م
الريا

ضة ُيتيح إمكانّية تطبيق 
- النشاط اليومّي في الرو

مبدأ التناظر أحادّي القيمة. 
ضل إيجاد حاالت معّينة، يستطيع الطفل 

- من األف
فيها تنفيذ التناظر أحادّي القيمة بني مجموعتني: 
سطرين، مجموعة واحدة 

مجموعتني مرّتبتني في 
سطر؛ ومجموعتني غير 

مبعثرة والثانية مرّتبة في 
ص 75. 

مرّتبتني. انظروا الرسمة 1، 
ض، 

صغير من األغرا
ضل أن نبدأ مع عدد 

- من األف
وببطء نزيد العدد َوفًقا لقدرات األطفال ومدى 

سهم.
متّر

ميكنهم أن ينّفذوا تناظًرا 
سًنا 

- األطفال األكبر 
س ثالث 

أحادّي القيمة كذلك، مثل: نالئم لكّل كي
حلوى.  

حّبات 
- ال نطلب من األطفال أن يستعملوا كلمات 

“التناظر أحادّي القيمة”، بل نطلب منهم أن 
يعملوا بحسب هذا املفهوم. 

إعداد طاولة
إعداد طاولة بحسب عدد األطفال 

صحن واحد، 
صل كّل طفل على 

)يح
س واحدة، إلخ...(.

وملعقة واحدة، وكأ
سيقّية

توزيع أدوات مو
ميكن أن 

عند إجراء نشاط موسيقّي، 
نسأل األطفال ما يلي: “هل يوجد عدد 

جلميع 
ٍف من األدوات املوسيقّية 

كا
ف إذا كان عدُد 

ف نعر
األطفال؟ كي

األدوات املوسيقّية أكثر، أم عدُد األطفال 
ض األطفال التناظر 

أكثر؟ يستخدم بع
األحادّي، وهذا يعني أن يوّزعوا أداة 
موسيقّية واحدة لكّل طفل. وفي نهاية 
العملّية، يحّدد الطفل إذا كان هناك 
األطفال أكثر أو األدوات موسيقّية 
أكثر. ويقوم قسم آخر من األطفال 

ِبَعّد املجموعتني، وهكذا يحّددون أّي 
املجموعتني هي األكبر عدًدا. 

  نناظر ونقارن
عندما نطلب من الطفل أن يقارن، على 

سبيل املثال، بني عدد املالعق وعدد 
صحون،

ال
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مالحظة: ثّمة إستراتيجيتان ُأخَريان للمقارنة بني 
صاء والتقدير )تظهر هاتان 

املجموعات، هما اإلح
ضوعتني في هذا 

اإلستراتيجيتان فيما بعد كمو
التفريق(. 

ميكن االنتباه إلى كيفّية عمله: هل 
يستعمل التناظر أحادّي القيمة؟ هل 

ض الذي يوجد 
حتديد الغر

ف الطفل 
يعر

منه أقّل؟ أو أكثر؟ أو عدد مساٍو؟ هل 
يستطيع أن يشرح طريقة املقارنة بني 

املجموعات؟  

صاء
اإلح

ف الطفل 
يعر

ض 
صاء أغرا

إح
حّتى 20 )تشّجع 

املرّبية األطفال 
على ما يلي: 

صاء أكثر 
- إح

من 20، 
صاء بقفزات 

- إح
من 2، 5 َو 

)10

X
X

X
صاء في التناظر بني أسماء األعداد 

- يبحث اإلح
ض.

ف عدد األغرا
ض، لكي نعر

واألغرا

صاء، 
حاالت متنّوعة تتيح عملّيات اإلح

علينا إيجاد 
مثل:

ض مختلفة 
صاء أغرا

س العدد إلح
- استعمال نف

ٍس (. 
سّتة أقالم وسّتة كرا

)مثال: 
س املجموعة عّدة مّرات، لكن بترتيب 

صاء نف
- إح

ف.
مختل

ض أو 
س الكّمـّية، بحيث تكون األغرا

صاء نف
- إح

صور مرّتبة بطرق مختلفة. انظروا الرسمة 2، 
ال

ص 76.

ضة
صاء أطفال في الرو

إح
صاء عدد األطفال الذين 

ميكن إح
 -

اختاروا طعاًما معّيًنا أثناء االحتفال 
ضة. 

في الرو
صاء عدد األطفال الذين 

ميكن إح
 -

ضة. 
صلوا إلى الرو

و
صاء األوالد والبنات كالً على ِحَدة 

- إح

صاء بقفزات
اإلح
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ضوعة 
ض مبعثرة، أو مجّمعة، أو مو

صاء أغرا
- إح

في كومة.
صاء مجموعة جزئّية من مجموعة كبيرة )مثال: 

- إح
ِضر أربع حّبات موز من 

نطلب من الطفل أن ُيح
صحن الفواكه(.

صغيرة، وأن نزيد 
صي كّمّيات 

ضل أن نح
من األف

ًا مع مرور الوقت. يجري التدّرب على  الكّمـّية تدريجّي
ض محسوسة، 

صاء من خالل استخدام أغرا
اإلح

ضل أن نطلب من 
ض. كذلك من األف

صور أغرا
أو 

ميكن ملسها، مثل: عدد 
ًضا ال 

األطفال أن يعّدوا أغرا
الطوابق في البناية. 

خلطوات وما 
حلركة، ا

صي، من خالل ا
ميكن أن نح

شابه.

ضة؟
كم يوًما جئنا إلى الرو

ابتداًء من اليوم األّول في السنة 
شريط ورقّي، 

الدراسّية، نكتب على 
ل اليوَم  ميثِّ

في كّل يوم، العدد الذي 
التعليمّي: في اليوم األّول 1، في اليوم 

ميكن أن 
الثاني 2، وهكذا دواليك. 

نحوط األعداد التي تنتهي بـِ 0 وأن 
ف اآلحاد 

ضي
صي بالعشرات. ون

نح
بحسب اليوم الذي نعّده. مثال: اليوم 

الثالث والثالثون، وَنُعّد قائلني: عشرة، 
عشرون، ثالثون، واحد وثالثون، اثنان 

وثالثون وثالثة وثالثون. 
جسم، وما 

ضاء 
صاء أطفال، أع

إح
شابه

صاء بقفزات من 2: أطفال يقفون 
إح

ضاء زوجّية )أيٍد؛ أرجل(، 
بأزواج، أع

جلوارب. 
أزواج من األحذية وا
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صيغة املستعملة مع 
مالحظة: عندما نعّد، نستخدم ال

املذّكر )واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، إلخ... 
س: واحد، اثنان، ثالث، أربع، إلخ...(. لكن عندما 

ولي
ض 

ًضا، يجب أن نالئم اسم العدد للغر
صي أغرا

نح
صيه، مثال: “أربعة دفاتر”؛ “أربع بنات”.   

الذي نح

صاء بقفزات
اإلح

صي بقفزات، علينا أن نشّدد على قفزات 
عندما نح

بفروق ثابتة.
صاء.

ّصر زمن اإلح
صاء بقفزات يق

- اإلح
صاء بقفزات على مستقيم 

جتسيد اإلح
ميكن 

 -
األعداد. ولكي نعّد بقفزات، في اإلمكان اإلشارة 

صقات، مالقط أو 
مبساعدة ال

إلى األعداد الزوجّية 
مشابك. 

ضل أن نبادر إلى إيجاد حاالت تتيح 
- من األف

ض )محسوسة 
صاء بقفزات، مثل: ترتيب أغرا

اإلح
مبجموعاٍت خمسة، 

صور( بأزواج، 
أو ال

ش مع 
ضل إجراء نقا

ومبجموعات عشرة. ومن األف
حلالة 

صاء في ا
جنع لإلح

األطفال حول الطريقة األ
املعطاة.

صي الطفل، يجب 
  عندما يح

االنتباه إلى ما يلي:
ض؟ 

صي الطفل جميع األغرا
- هل يح

ض مّرة واحدة؟
صي كّل غر

وهل يح
صي 

- هل يستطيع الطفل أن يح
مجموعات مرّتبة بطرق مختلفة؟

ض 
ُسِئل الطفل عن عدد األغرا

  إذا 
في املجموعة، فهل يجيب بذْكر العدد 
األخير )املبدأ  الكاردينالّي(، أم َيُعّد  

ض التي في املجموعة 
جميع األغرا
جديد. 

من 
ف 

ض يعر
- حّتى أّي كّمـّية أغرا

صاء؟
اإلح
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مقارنة 
مجموعات 

سطة 
بوا

صاء
اإلح

ف الطفل 
يعر

املقارنة بني 
املجموعات 

صاء، 
بواسطة اإلح

كي يحّدد املجموعة 
األكثر، أو األقّل 

أو  املساوية 

X
X

ميكن املقارنة بني مجموعتني دون استعمال 
 -

صاء 
التناظر األحادّي املباشر، بل من خالل إح

املجموعتني.
س األطفال بالتناظر األحادّي، يجب 

- بعد أن يتمّر
صاء، لكي نقارن بني 

تشجيعهم على استعمال اإلح
ض في مجموعتني أو أكثر. 

كّمّيات أغرا
صي مجموعات 

ضل أن نح
- في البداية، من األف

صغيرة وأن نقارن بني مجموعتني فقط. وبعد ذلك، 
ض في املجموعات ونقارن بني 

نزيد عدد األغرا
أكثر من مجموعتني.

ض كبيًرا وبارًزا، 
- إذا كان الفرق بني عدد األغرا

صرّي 
حملتمل أن يستعمل األطفال التقدير الب

فِمن ا
صاء أو التناظر األحادّي(. 

)ال يستعملون اإلح
ضل أن 

صاء، من األف
لتشجيع األطفال على اإلح

مبجموعاٍت بينها فرق غير بارز في 
س 

يكون التمّر
ف 

ض، أو استعمال مجموعات يختل
عدد األغرا

ض.
ض اآلخر في توزيع األغرا

ضها عن البع
بع

- علينا تشجيع األطفال على استعمال مفاهيم، مثل: 
“أكثر من”؛ “أقّل من”؛ “يساوي”.

ض
توزيع أغرا

ضة 
ص املختلفة في الرو

ُتتيح الفر
ض أثناء إجراء النشاطات، 

توزيع أغرا
مثل: ُكرات؛ أدوات كتابّية؛ حلقات؛ 

ضل استغالل هذه 
شابه. من األف

وما 
ص للمقارنة بني كبر املجموعات، 

الفر
من خالل تشجيع األطفال على استعمال 

صاء. مثال: عند توزيع أقالم 
اإلح

ميكن أن نطرح السؤال 
ص، 

صا
الر

صل كّل 
التالي: كم قلًما نحتاج لكي يح

ص 
صا

طفل في املجموعة على قلم ر
واحد؟ 

إعداد طاولة
ميكن أن نسأل عن 

عند إعداد طاولة، 
سيجلسون حول 

عدد األطفال الذين 
الطاولة، وَوفًقا لذلك، نقوم بتوزيع 

ف 
ض على الطاولة، وهذا يختل

األغرا
ضير طاولة من خالل التناظر 

حت
عن 

األحادّي. 
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سة
مناف

ب 
  ألعا

صل فيها الفائز 
في األلعاب التي يح

على أكثر/ أقّل بطاقات، ِقطع خشبّية، 
شابه، تستطيع املرّبية 

عيدان بوظة وما 
صاء التي يستعملها 

أن ترى طريقة اإلح
األطفال للمقارنة بني املجموعات، وطريقة 

الشرح التي يستعملونها.
األعداد 

الترتيبّية
ف الطفل 

يعر
استعمال األعداد 

حّتى 
الترتيبّية 

س/ 
الساد

السادسة )وتشّجع 
املرّبية األطفال 
على استعمال 

العاشر/ العاشرة(

X
X

X
ض في 

ُيشير العدد الترتيبّي إلى املكان الترتيبّي للغر
املجموعة. 

ض في 
صي الطفل األغرا

- في املرحلة األولى، يح
املجموعة بحسب الترتيب )األّول؛ الثاني؛ الثالث(. 

ض في املجموعة 
وفي املرحلة الثانية، ُيشير إلى غر

س؛ 
ويذكر مكانه الترتيبّي )مثال: السطر الساد

ضل استعمال كلمات 
الولد قبل األخير(. من األف

مثل: األّول؛ األخير؛ قبل األخير.  
صاء، يجب االنتباه 

- كما هو األمر في عملّية اإلح
إلى العالقة بني كبر املجموعة وبني العدد الترتيبّي 

ض األخير في 
األخير. مثال: إذا كان الغر

ض في 
س، فإّن عدد األغرا

خلام
املجموعة هو ا

ض.
خمسة أغرا

املجموعة هو 

حلياة اليومّية 
األعداد الترتيبّية في ا

أمثلة: أسماء أّيام األسبوع؛ نظام اليوم 
ضة )ما هو الشيء األّول الذي 

في الرو
نعمله؟ وما هو الشيء الثاني...(؛ املطر 
األّول واملطر األخير، استخدام األعداد 

ّف األوالد.
صط

الترتيبّية عندما ي

حللقات
ض وا

الرك
ًا.  سطر، أو عمودّي

ب حلقات في  نرتِّ
حللقات على 

يتحّرك األطفال بالقرب من ا
حلن معني، وعندما يسمعون الكلمة 

أنغام 
ف”، يجب على كّل طفل أن يدخل 

“ق
حللقة، وفي دوره

ا



29

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعات َوفق الفئات 
املو

العْمرّية
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ضة، 
متّثل العمل في الرو

مناذج 
ًصالفّعالّيات التقييم

وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

يذكر العدد الترتيبّي للحلقة التي هو 
فيها. وفي النهاية، نطلب من األطفال 

حللقات بحسب عددها 
أن يجمعوا ا

الترتيبّي.
التقدير

ف الطفل 
يعر

املقارنة بني 
مجموعتني بحسب 

صرّي
التقدير الب

X
X

X
جتري املقارنة بني مجموعات )اثنتني أو 

ميكن أن 
أكثر( من خالل التقدير:

ضّي للكّمـّية التي في 
حتديد افترا

التقدير هو 
صغر، 

املجموعة، وهذا يعني: أّي مجموعة هي أكبر، أ
أو أّي املجموعات متساوية؟ هذه املقارنة تسبق، عادة 

صاء.
املقارنة التي تعتمد على اإلح

ضل املقارنة بني 
- في املرحلة األولى، من األف

ضًحا. 
ضها اختالًفا وا

ف عن بع
مجموعات تختل

ضل أن نزيد عدد 
- في املرحلة الثانية، من األف

ض في كّل مجموعة، لكن يجب االهتمام أن 
األغرا

ضًحا.  
يكون الفرق وا

ّص الفرق 
ضل أن نقل

- في املرحلة الثالثة، من األف
ض في املجموعتني.

بني عدد األغرا
في هذه املرحلة، علينا مالَءمة كبر مجموعات املقارنة 

لقدرات الطفل.
- علينا تدريج وتغيير كبر املجموعات بحسب قدرات 

األطفال.

التقدير بأزواج 
يأخذ كّل مشترك حفنة مكّعبات أو 

ص، ويقّدر: من معه الكّمـّية األكثر؟ 
أقرا

صحة التقدير من خالل 
ص 

ميكن فح
صاء.

التناظر األحادّي أو اإلح

ص التقدير
فر

ص 
ضة، هناك فر

خالل العمل في الرو
مختلفة إلجراء مقارنة اعتماًدا على 

صرّي. مثال: أين يوجد أطفال 
التقدير الب

أكثر: في مركز البناء، أم حول
طاولة الرسم؟

أين استعملنا /مكّعبات بناء أقّل: في 
 البرج األّول أم في البرج الثاني؟

  نقّدر ونقّرر
تستطيع املرّبية أن تنتبه إلى ما يلي: 
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صي باستعمال املفاهيم 
- عند تنفيذ النشاط، نو

جًدا؛ 
اآلتية: تقريًبا؛ أكثر بقليل؛ أقّل بقليل؛ كثير 

جًدا؛ املقدار نفسه تقريًبا؛ املقدار نفسه؛ 
قليل 

مساٍو.
ض 

ميكن أن تكون املجموعات مكّونة من أغرا
 -

صور ورسومات.
و

بة.  ميكن أن تكون املجموعات مبعثرة أو مرتَّ
 -

َّ تطوير قدرة التقدير يساعد على تقدير  مالحظة: إن
متّرن األطفال 

كبر كّمّيات في حياتنا اليومّية. وكلّما 
على التقدير أكثر، فإّن قدرتهم على التقدير تتطّور.

صرّي؟ 
هل يستخدم الطفل التمييز الب

ف 
ص

صطلحات التي ت
هل يستخدم امل

العالقة بني كبر املجموعات؟ وهل يختار 
إستراتيجّية ناجعة عندما يريد أن 

يحّدد املجموعة األكبر؟ مثال: إذا كانت 
ضها، من 

املجموعات قريبة جًدا من بع
صرّي 

الناحية العددّية، فإّن التقدير الب
جناعًة.

ميكن أن يكون أقّل 

ف الطفل تقدير 
يعر

ض في 
عدد األغرا

مجموعة معطاة.

X
ف التقدير الكّمّي إلى معرفة كبر املجموعة 

يهد
ضرورة معرفة الكّمـّية 

س بال
املعطاة بالتقريب، ولي

الدقيقة. في البند السابق، الذي بحث املقارنة 
صرّي، ُأعطيت 

بني مجموعات من خالل التقدير الب
مجموعتان أو أكثر، وُطلب من األطفال املقارنة بينها، 

لكي يقّرروا: أّي مجموعة يوجد فيها أكثر؟ في هذا 
البند، معطاة مجموعة واحدة فقط، واملطلوب من 

ض في 
الطفل أن يقّدر ويذكر بالتقريب عدد األغرا

املجموعة. 
ًا، بل يعتمد على  س تخميًنا عشوائّي

التقدير لي
ِّر، يجب تفعيل إستراتيجيات تفكير  التفكير. ولكي ُنقد

َّر َوفًقا للحالة املعطاة.  تتغي

ضة
التقدير في الرو

ضّمن التقدير: عدد الكعكات 
ميكن أن يت

خلطوات من املكان 
صحن؛ عدد ا

في ال
خلروج 

ف فيه الطفل حّتى باب ا
الذي يق

إلى الساحة؛ عدد األطفال الذين 
حول الطاولة.

س 
جللو

يستطيعون ا

ض في املرطبان
تقدير عدد األغرا

ضع 
ميكن أن ن

في كّل يوم /أسبوع، 
ًضا من نوع 

ف- أغرا
شفا

-في مرطبان 
ِّروا  آخر، ونطلب إلى األطفال أن يقد
ّصلتم

ف تو
عددها. نسأل األطفال: كي
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ف أن يعطي األطفال 
- في املرحلة األولى، الهد

تقديًرا معقوال، مثال: إذا كان على طاولة 12 قطعة 
نقدّية معدنّية، فإّننا نتوّقع أال يقولوا: توجد 4 

ِقطع أو 100 قطعة.
ِّروا  - في مراحل متقّدمة، يستطيع األطفال أن يقد
ض في  املجموعة بشك ل قريب من 

عدد األغرا
ُضا إعطاء عدد 

صحيح، وميكنهم أي
العدد ال

ض املعطاة. 
األغرا

صحيحة. 
س للتقدير إجابة واحدة 

- في املعتاد، لي
ذون  لذا، يشعر معظم األطفال بالراحة عندما ينفِّ

نشاًطا يعتمد على التقدير. في التقدير، هناك 
ض، 

إجابات قريبة من العدد الدقيق لألغرا
ض الدقيق.

وإجابات بعيدة عن عدد األغرا
ذه كبار السّن على نحٍو  - التقدير هو نشاط ُينفِّ
وفير جًدا في حياتهم اليومّية. وعلى األغلب، 

ذ التقدير بسرعة، وكذلك األمر  ُيطلب إلينا أن ُننفِّ
س األطفال 

بالنسبة لألطفال. لذا، لكي يتمّر
ض أمامهم 

ضل أن نعر
صاء، من األف

التقدير باإلح
صير.

ض لوقت ق
مجموعة األغرا

ض 
إلى اإلجابة؟ وبعد ذلك، ُنخرج األغرا

صائها. أّما مع 
من املرطبان ونقوم بإح

ص 
سًنا، فيمكن أن نفح

األطفال األكبر 
مدى قرب إجاباتهم من العدد الدقيق. 
مثال: إذا كان في املرطبان 14 كعكة، 

فبعد أن نذكر اسم الطفل الذي قال 14
ضبط، نسأل: َمن كان بعيًدا بـِ 1 عن 

بال
عدد الكعكات؟ َمن كان بعيًدا بـِ 2 عن 

عدد الكعكات؟

  قريبون قريبون
تنتبه املرّبية إذا كان األطفال يستطيعون 

ِّروا. وعندما يقّدرون، فإلى أّي  أن يقد
مدى يكون األطفال قريبني من العدد 

شرح الطريقة 
الدقيق؟ وهل يستطيعون 

صلوا إلى التقدير؟ 
التي من خاللها و

صغيرة – 
متييز كّمّيات 

وهل يستطيعون 
ض؟

خمسة أغرا
حّتى 

ضبط- 
بال



32

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعات َوفق الفئات 
املو

العْمرّية
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ضة، 
متّثل العمل في الرو

مناذج 
ًصالفّعالّيات التقييم

وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

 
ضل أن نطلب إلى جميع 

- في املعتاد، من األف
ِّروا، وبعد أن يذكر كّل طفل في  األطفال أن يقد

ضل أن نطلب إليهم أن 
املجموعة تقديره، من األف

ض في املجموعة.  
صوا عدد األغرا

ُيْح
- من املهّم أن يفّسر األطفال أّي االستراتيجيات 

سَتعملوا.
ا

ضحة 
حلاالت، الكلمة “تقدير” ال تكون وا

- في معظم ا
ٍف. لذا، بدال من أن نطلب 

لألطفال على نحٍو كا
إليهم أن يقّدروا، نسألهم: كم قطعة نقدّية معدنّية، 
بالتقريب، على الطاولة، أو كم قطعة نقدّية، بحسب 
ف 

سو
رأيك، على الطاولة؟ وبالطبع نقول للطفل إّنه 

صيرة، وال يستطيع 
يرى القطع النقدّية ملّدة زمنّية ق

صيها.
أن يح

ض، 
صغير من األغرا

ضل أن نبدأ مع عدد 
- من األف

ض وفًقا 
وعلى نحٍو تدريجّي نزيد من كّمـّية األغرا

متّرسهم. 
لقدرات األطفال ومدى 

ض، 
ِّر في كّل مّرة نوع األغرا ضل أن نغي

- من األف
ًضا من أنواع مختلفة وبكبر 

وأن نستعمل أغرا
ض بطرق 

ضل ترتيب األغرا
ف. كذلك من األف

مختل
ض مكشوفة وال 

مختلفة، لكن يجب أن تكون األغرا
ًضا. 

ضها بع
يغّطي بع
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ِّروا على  ميكن أن يقد
متّرسات األطفال، 

- من خالل 
ض )2، 3، 4، 5 

نحٍو دقيٍق عددًا قليال من األغرا
صوا. من املهّم تطوير 

ًضا( دون أن يح
وأكثر أي

هذه القدرة لدى األطفال، ولكي نحّقق ذلك، من 
ضل أن يرى األطفال مجموعات مكّونة من 

األف
ض، وأن نرّتبها أمامهم بطرق 

عدد قليل من األغرا
مختلفة. 

متثيل 
ض( 

)عر
كّمّيات

ف الطفل 
يعر

متثيل 
ص و

تشخي
ض( أعداد 

)عر
من 0 حّتى 10 
)تشّجع املرّبية 

األطفال على 
متثيل 

ص و
تشخي

ض( أعداد 
)عر

حّتى 20(

X
X

X
جلرافّي.

ص الرمز ا
ص األعداد إلى تشخي

يتطّرق تشخي
عددّي للكّمّيات يتّم بطرق مختلفة: 

ض( 
متثيل )عر

والرمز 
صوات؛ 

أ
حركة؛ 

ض؛ 
أغرا

رموز؛ 
بواسطة 

ص الرمز وكتابته(.
جلرافّي للعدد )تشخي

ا

متثيالت 
صغار السّن، عادة 

- يستعمل األطفال 
لوا كّمـّية، وال يستعملون الرمز  ميثِّ

مختلفة، لكي 
سبيل املثال: 

جلرافّي على وجه التحديد )على 
ا

ف عدد 
ص

سّتة خطوط، لكي ي
يستعمل الطفل 

ضير الكعكة(. في 
س الطحني املطلوبة لتح

كؤو
مرحلة متقّدمة يجري عادة استعمال الرمز 

جلرافّي املقبول )ال نتحّدث عن كتابة أعداد، بل 
ا

جلرافّي املناسب وعن القدرة على 
متييز الرمز ا

عن 
مالَءمته لكبر املجموعة املعطاة(.

س الكّمـّية بطرق 
ل املرّبية نف متثِّ

- من املهّم أن 
خمسة 

ميكن ترتيب 
سبيل املثال: 

مختلفة -على 
سطر، أو كما يظهر في الدومينو، أو 

ض في 
أغرا

في أّي ترتيب آخر.

حفلة عيد ميالد
يختار األطفال أو ُيِعّدون بطاقة التهنئة، 

ِّل عليها العدد  أو الشمعة التي ُنسج
ف ُعمر الطفل الذي نحتفي 

ص
الذي ي

بعيد ميالده. 
َسَلطة فواكه

ضير 
حت

ر األطفال الفواكه املطلوبة إلعداد  ُيحضِّ
السلَطة بحسب التعليمات. 

سبيل املثال: يظهر في التعليمات 
)على 

العدد 5 وبجانبه رسمة موزة(
لعبة مع املكّعب

ُنسّجل األعداد 2، 1، 0 )كّل عدد يظهر 
ضع 

سطوح )وجوه( مكّعب. ن
مّرتني( على 

في وسط الطاولة كومة أغطية زجاجات. 
يرمي كّل طفل في دوره املكّعب، ويأخذ 

أغطية بحسب العدد الذي يظهر على 
سطح املكّعب العلوّي. تنتهي اللعبة بعد 
3 رميات لكّل طفل. نطلب إلى كّل طفل
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صغيرة، 
ضل أن نتناول أّوال األعداد ال

- من األف
ًا إلى األعداد األكبر. وننتقل تدريجّي

ف الطفل ترتيب األعداد بحسب التسلسل.
- يعر

- في نهاية السيرورة، يستطيع الطفل أن يالئم 
صحيح إلى الكّمـّية التي 

جلرافّي ال
الرمز ا

س.
صاها وبالعك

أح
- عندما تكتب املرّبية، عليها أن تكتب األعداد 
طريقة الكتابة 

صحيحة )وهذا يعني 
بطريقة 

ص 77. 
املقبولة(. انظروا الرسمة 3، 

صة وتشجيع األطفال على كتابة األعداد 
- إتاحة الفر

صد تدريب 
حلاجة أو السياق )ال نق

بحسب ا
األطفال على كتابة األعداد(.

صعب )مقاَرنًة باألعداد 
صفر أ

مبا أّن مفهوم ال
 -

ل مجموعة ال كّمـّيَة لها. لذلك  ميثِّ
األخرى(، كونه 

ف األطفال 
َّ صفر بعد أن يتعر

م العدد  صي بتعلُّ
نو

على أعداد أخرى.
ض على مستقيم األعداد ما يلي: إذا 

ميكن أن نعر
 -

صل 
ف، فإّننا ن

خلل
سرنا من 1 خطوة واحدة إلى ا

إلى العدد 0.

صي عدد األغطية التي جمعها، 
أن يح

ل الكّمـّية الكلّـّية من خالل بطاقة  ميثِّ
وأن 

جلرافّي للعدد، وهذا 
ِّل عليها الرمز ا ُسج

يعني الرمز املناسب للعدد. )يجب أن 
جرافّي 

ُنتيح لألطفال استعمال رمز 
َّ مسبًقا، أو أن يكتبوا هم بأنفسهم  ُأِعد
أعداًدا -إن كانوا قادرين على ذلك(. 

ِّل  ميكن أن ُنسج
وبحسب قدرة األطفال، 

على املكّعب أعداًدا أكبر من ذلك. كذلك 
حجر نرد عادّي 

إّننا نستطيع استعمال 
بة  مع نقاط، ومكّعبات عليها نقاط مرتَّ

 بطرق مختلفة. 
  نرمي مكّعًبا

أثناء لعبة املكّعب، تنتبه املرّبية إلى ما 
يلي: هل يتناول األطفال كّمـّية األغطية 
سطح 

املناسبة للعدد الذي يظهر على 
صون مجموع األغطية 

املكّعب؟ هل يح
متثيل 

صحيح؟ هل يعرفون 
بالشكل ال

سب للكّمـّية؟
َو/أو كتابة العدد املنا
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أعداد 
وعمليات

ف الطفل 
يعر

جتميع 
تفريق و

كّمّيات محسوسة 
في مجال األعداد 

حّتى العشرة 

X
X

صل مجموعة معطاة إلى 
- التفريق هو عبارة عن ف

ضّم 
مجموعتني أو أكثر. التجميع هو عبارة عن 

مجموعتني أو أكثر إلى مجموعة واحدة.
حدسّية، 

- فّعالّيات التفريق أو التجميع هي فّعالّيات 
حلسابّية األربع: 

س للعملّيات ا
وهي تشّكل األسا

ضرب والقسمة.
جلمع، الطرح، ال

ا
ميكن 

ضوع أن يرى الطفل أّنه 
- الفكرة في هذا املو

تفريق كّمـّية معطاة -بعّدة طرق- إلى مجموعتني 
أو أكثر. وميكن أن تكون املجموعات متساوية 
سبيل املثال: 

أو مختلفة من حيث الكبر. على 
ض إلى مجموعتني في كّل 

ميكن تفريق 8 أغرا
ض، أو إلى مجموعتني، في واحدة 

منها 4 أغرا
ض، أو إلى 

ض وفي الثانية 3 أغرا
منهما 5 أغرا

ض وفي 
مجموعتني، في واحدة منهما 7 أغرا

ض إلى 
ض واحد. وميكن تفريق 8 أغرا

الثانية غر
سبيل املثال: في 

ًضا -على 
ثالث مجموعات أي

ض، 
ضان، وفي الثانية 3 أغرا

املجموعة األولى غر
س من 

ًضا. وعلى العك
ض أي

وفي الثالثة 3 أغرا
جنمع بني مجموعات؛ فإذا كان 

ذلك هو األمر حني 
ض وفي 

املعطى مجموعتني، في إحداهما 3 أغرا
صول 

حل
ميكن جمعها وا

ض، فإّنه 
الثانية 5 أغرا

ض. 
على مجموعة فيها 8 أغرا

ِّن 10 نكو
ضع على الطاولة عّدة مجموعات 

ن
صقات )عّدة 

من البطاقات عليها ال
صقة واحدة؛ 

مجموعات في كّل منها ال
صقتان؛ 3 

عّدة مجموعات في كّل منها ال
شابه(. نطلب إلى األطفال 

صقات وما 
ال

أن يختاروا مجموعات، بحيث يكون 
صقات معهم 10.

مجموع الال
ميكن أن نختار عدًدا آخر وأن نكّرر 

س الفّعالّية.
نف

ب  ميكن أن نرتِّ
بحسب قدرة األطفال، 

مجموعات مكّونة من أعداد زوجّية من 
صقتان 

سبيل املثال: ال
صقات )على 

الال
صقات(. وميكن أن نطلب من 

أو 4 ال
األطفال أن يختاروا مجموعات، بحيث 
صقات، وفي املرحلة 

يكون معهم 8 ال
الثانية، نطلب إليهم أن يختاروا 7 

ضل أن نطلب إلى 
صقات. من األف

ال
األطفال أن يشرحوا: ملاذا هذا األمر 

ممكن؟
غير 



36

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعات َوفق الفئات 
املو

العْمرّية
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ضة، 
متّثل العمل في الرو

مناذج 
ًصالفّعالّيات التقييم

وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

ضافّية مهّمة: إذا فّرقنا كّمـّية معطاة إلى 
- فكرة إ

عّدة مجموعات، وبعد ذلك دمجنا املجموعات، فإّننا 
س الكّمـّية التي بدأنا منها.

صل على نف
نح

صغيرة ومع مجموعتني، ونزيد عدد 
- نبدأ مع أعداد 

ض واملجموعات َوفًقا لقدرات الطفل.
األغرا

صلة
مكّعبات مّت

َّ استعمال املكّعبات املذكورة )أو  إن
استعمال أّي وسيلة قابلة للربط 

جّيٍد عمَل 
والتفريق( ُيجّسد على نحٍو 

التجميع والتفريق.

صل 
ِّن ونف   نكو

ميكن أن نطلب إلى الطفل القيام بعملّية 
ض إلى 

تفريق عدد معطى من األغرا
مجموعات. يجب على املرّبية االنتباه إلى 
ض إلى 

صل الطفل األغرا
ما يلي: هل يف

مجموعتني أم إلى أكثر؟ هل يقترح أكثر 
من طريقة تفريق واحدة؟ وهل يفهم أّنه 

صلنا 
ح

عندما يجمع املجموعات التي 
ف 

سو
صل مرة أخرى، 

عليها بعد الف
ض التي 

س عدد األغرا
صل على نف

يح
كانت معطاة في البداية؟.
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جلمع والطرح
ا

ف الطفل 
يعر

جلمع والطرح 
ا

حّتى 10 في 
حاالت محسوسة 

تشّجع املرّبية 
جمع 

األطفال على 
وطرح أعداد أكبر 

X
X

س- 
ضة –باألسا

جلمع والطرح في الرو
تتم عملّيتا ا

حلياة اليومّية. 
سياق حّل مسائل من ا

في 
- في املرحلة األولى، علينا أن نتناول حاالت 

ض. ونزيد 
صغيرة من األغرا

محسوسة وكّمّيات 
صوًرا، 

ًضا، و
ًا، وأن نستعمل أغرا الكّمـّية تدريجّي

ًا. جرافّي
متثيال 

و
ميكن االنتقال إلى حاالت مجّردة مع 

- فيما بعد، 
ضوع.

ص لها عالقة باملو
ص

ق
ميكن استعمال 

ص، 
ضافة أو تنقي

- خالل فّعالّية إ
صور. 

ض أو 
أغرا

- في كّل مرحلة، نتيح لألطفال اختيار االستراتيجية 
حلّل. 

صلوا إلى ا
ض املناسبة لهم، لكي ي

واألغرا
حلاالت التي ال وسائل ملموسة فيها، على 

- في ا
صغيرة وأن تزيدها 

املرّبية أن تبدأ بأعداد 
ًا. تدريجّي

حلسابّية، 
صياغة األسئلة ا

- من املهّم التنويع في 
مثل:

ضّم إليهم ثالثة أطفال. كم 
آ يلعب أربعة أطفال. ان

طفال يلعب اآلن؟

ضة والبيئة القريبة
حاالت في الرو

حلياة 
ضل استعمال حاالت من ا

من األف
ضة، وفي البيئة القريبة، بحيث 

في الرو
حلاالت املعطاة فيما بعد: 

ل ا متثِّ
ضير 

حت
- كم فاكهة استعملنا عند 

حّبتني 
سلطة الفواكه، إذا استعملنا 

ضّيات وثالث حّبات فواكه 
حلم

من ا
أخرى؟ 

- في لعبة البطاقات، يجب أن يكون مع 
كّل مشترك أربع بطاقات. أعطينا كّل 
مشتِرك بطاقتني. كم بطاقة يجب أن 

ف له؟
ضي

ن
صحن أربع كعكات. أكل 

- كان في ال
الولد منها ثالث كعكات. كم كعكة 
صحن؟ وإذا أكل أربع 

بقي في ال
صحن؟  

كعكات، فكم كعكة بقي في ال
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)تشّجع املرّبية 
األطفال على 

جلمع والطرح 
ا

صاء( 
دون إح

صحن 
صحن األّول 4 بسكوتات، وفي ال

ب في ال
الثاني 3 بسكوتات. أدخل األطفال جميع 

س؟ 
س. كم بسكوتة في الكي

البسكوتات إلى كي
ت كم طفال يلعب اآلن، إذا كان في البداية أربعة 

ضّم إليهم ثالثة أطفال؟
أطفال وان

ضة، دخل 
ساحة الرو

سبعة أطفال في 
ث يلعب 

ضة. كم طفال بقي في 
ثالثة منهم إلى الرو

ضة؟  
ساحة الرو

سبعة أطفال. قبل ذلك، لعب أربعة 
ج يلعب اآلن 

ضّم؟ 
أطفال. كم طفال ان

ميكن تشجيع األطفال على جمع وطرح أعداد أكبر 
 -

من ذلك. 
ضافة العدد “واحد” إلى عدد معطى، يعطينا 

- إّن إ
العدد التالي له )العدد التالي، هو العدد الذي يأتي 

ف 
مباشرًة بعد العدد املعطى(. الطفل الذي يعر

ترتيب األعداد ال يحتاج إلى إجراء حسابات، بل 
يقول مباشرًة ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد 

املعطى.
- العّد التنازلّي، عبارة عن طرح عدد واحد من عدٍد 

معطى.
جند قسًما من 

جلمع والطرح، 
س على ا

- بعد التمّر
صاء 

جلمع دون إح
األطفال يستطيعون تنفيذ ا

ودون استعمال وسائل محسوسة. 

جنمع ونطرح
  

عند تنفيذ هذا النوع من الفّعالّيات، 
على املرّبية االنتباه إلى ما يلي: هل 

يستطيع الطفل أن يتعامل مع حاالت 
حتتاج إلى جمع وطرح؟ في أّي 

متنّوعة 
مجال أعداد يستطيع الطفل أن يعمل؟ 

ذ  ًضا محسوسة، أم ينفِّ
هل يستعمل أغرا

العملّيات في حاالت مجّردة؟ وهل يشرح 
اإلستراتيجّية التي استعملها؟

عيد ميالد
ميكن 

عند االحتفال في عيد ميالد طفل، 
أن نسأل: كم كان ُعمر الطفل في السنة 

ضية؟ وكم يكون ُعمره في السنة 
املا

القادمة؟

ص
ص

أغاني اللعب وق
ص 

ص
ميكن استعمال أغاني اللعب وق
ذ هذا النوع من  من خاللها ينفَّ

الفّعالّيات. 
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توزيع 
مجموعة 

ض إلى 
أغرا

مجموعات 
متساوية

ف الطفل 
يعر

حّتى 
توزيع كّمّيات 

ض إلى 
10 أغرا

مجموعات متساوية

)تشّجع املرّبية 
األطفال على 

ض 
توزيع أغرا

عددها أكبر من 
 .)10

X
X

صل مجموعة 
ض هو عبارة عن ف

توزيع األغرا
إلى مجموعات متساوية أو مختلفة العدد. توزيع 
ض هي عملّية طبيعّية عند األطفال، ألّنهم 

األغرا
ّصة عند 

ذون ذلك في حباتهم اليومّية، وخا ينفِّ
جلزء الذي يستحّقونه. نتطّرق هنا إلى 

االهتمام با
ض إلى مجموعات متساوية ُتعتَبر 

توزيع األغرا
ضرب والقسمة اللتني يتعلّمهما 

َس لعملّيَتِي ال
األسا

األطفال فيما بعد. 
ض إلى مجموعات 

صى أن يجري توزيع األغرا
- يو

من خالل حاالت محسوسة فقط.
ض إلى 

ضل أن نبدأ في توزيع األغرا
- من األف

مجموعتني متساويتني، وبعد ذلك ننتقل إلى توزيع 
ض إلى عدد كبير من املجموعات املتساوية. 

األغرا
- عندما يبحث األطفال التوزيع إلى مجموعات 

متساوية، يوّزع قسم من األطفال في كّل مّرة 
ًضا واحًدا إلى كّل مجموعة، حّتى تنفد جميع 

غر
ض. وآخرون – يحّددون مباشرَةً عدد 

األغرا
ض التي يجب أن تكون في كّل مجموعة. 

األغرا
ِّن فيها مجموعات  ميكن أن نكو

حلالة التي ال 
- في ا

متساوية، بحيث يكون في كّل مجموعة عدد متساٍو 
س حّبات تّفاح على 

ض، مثل: توزيع خم
من األغرا

حلول 
طفلني، فيجب تشجيع األطفال على اقتراح 

مختلفة:

دومينو
َّ توزيع حجارة الدومينو، في كّل مرة،  إن

ف من املشتركني، ُيتيح 
على عدد مختل

ضير 
س بالقسمة بالتساوي، وبتح

التمّر
صندوق” من حجارة الدومينو التي 

“
بقيت.  

كعك
ضة بخبز كعك )وقد كان 

قام أطفال الرو
ضعَفْي عدد األطفال على 

عدد الكعكات 
األقّل(، ويجب عليهم أن يوّزعوها على 

األطفال. 

بطاقات
توزيع ثماني بطاقات على مشتركني 

ميكن أن يجري بعّدة طرق:
بطاقة لكّل طفل )أربع دورات(، بطاقتان 
لكل طفل، وفي دورة أخرى، ُيعطى كّل 
ضافّيتني، وفي النهاية، 

طفل بطاقتني إ
صل كّل طفل على أربع بطاقات. 

 يح
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وفر
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السّن 
5-4

السّن 
6-5

ِّم أربع حّبات تّفاح  ضع تّفاحة واحدة جانًبا، ونقس
ن

ضبط. 
على الطفلني بال

خلامسة إلى قسمني 
وميكن تقسيم التّفاحة ا

صل كّل طفل على 
صفني(، بحيث يح

متساويني )ِن
ف. 

ص
تّفاحتني ون

ض إلى 
س األطفال بتوزيع أغرا

ميكن أن يتمّر
مجموعات متساوية بطرق مختلفة. مثال: إذا أردنا أن 

ميكن توزيعها إلى 8 مجموعات، 
ض، 

نوّزع 8 أغرا
ض واحد في كّل مجموعة، أو إلى 4 

بحيث يكون غر
ضان، أو إلى مجموعتني 

مجموعات، في كّل منها غر
ض.  

في كّل منهما 4 أغرا
ضّية، هناك إمكانّيات 

مالحظة: من الناحية الريا
أخرى، لكّنها أقّل قبوال، مثل: مجموعة واحدة فيها 8 

ض.
أغرا

  نوّزع ونستمتع
ف 

تنتبه املرّبية إذا كان الطفل يعر
التوزيع إلى مجموعات متساوية. ما هو 
ف توزيعه؟ هل يستطيع 

العدد الذي يعر
التوزيع إلى مجموعتني فقط، أم إلى 

أكثر من مجموعتني؟ ماذا يعمل عندما ال 
ضبط؟

ض بال
ُيوّزع عدد األغرا

املفهوم 
ف”

ْص
“ِن

ف الطفل 
يعر

ف، 
ْص

مفهوم النِّ
ف استعماالته 

ويعر
حلياة اليومّية

في ا

X
X

ف وحدة واحدة. 
ْص

ف” إلى ِن
ْص

يتطّرق املفهوم “ِن
ًضا، مثل: 

ف الكّمـّية أي
ْص

ف، وِن
ف رغي

ْص
مثال: ِن

ف 
ْص

شاقل، ِن
ف 

ْص
ف الكعكات التي في العلبة، ِن

ْص
ِن

ساعة. 
حلياة اليومّية 

ف” في إطار ا
ْص

- ُيستعَمل املفهوم “ِن
ضة، وال نتطّرق إلى املفهوم على أّنه كسر. 

في الرو
جلرافّي للعدد 

ض الرمز ا
كما أّنه ال حاجة إلى عر

ف”. 
ْص

“ِن

ف”
ْص

استعمال املفهوم “ِن
ف املجموعة إلى الساحة؛ 

ْص
يخرج ِن

ف كعكة؛ طّي ورقة إلى قسمني 
ْص

ِن
ف 

ْص
متساويني بحيث يكون كّل قسم ِن

الورقة. 
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ف الكّمـّية أن نقسم الكّمـّية إلى 
ْص

ًا، معنى ِن - عملّي
ْصًفا، 

ص إذا أخذ ِن
قسمني متساويني. لكي نفح

ف” 
ص

ميكن استعمال املقارنة بني املجموعتني: “النِّ
الذي أخذته والكّمـّية التي بقيت. 

 
ف” هي جزء ال يتجّزأ من 

ْص
مالحظة: الكلمة “ِن

حلياة اليومّية، وأحياًنا ُيشير الطفل إلى قسمني 
ا

صغر”. 
ف األ

ْص
ف األكبر وهذا النِّ

ْص
ويقول: “هذا النِّ

ف”.
ص

وهذا يدّل على فهم جزئّي للمفهوم “ِن

  تستطيع املرّبية االنتباه إذا كان 
ف” في 

ْص
الطفل يستخدم املفهوم “ِن

حاالت مختلفة، وإذا كان يستخدم املفهوم 
ف من َوحدة 

ْص
ف” من كّمـّية، أو ِن

ْص
“ِن

واحدة.  

منطّية
مناذج 

ص الطفل  
يشّخ

ف ويكّون 
ص

وي
منطّية.

مناذج 

X
X

منطّية تعود على نفسها في جوانب 
مناذج 

 -
جتاه، 

مختلفة: اللون، الشكل، الكبر، الكّمـّية، اال
حلركة، املواّد املختلفة، في املستوى 

صوت، ا
ال

منوذج في الرسم، أو في 
وفي الفراغ. لكي نكمل 

منوذج، يجب على الطفل 
ف كالمّي، أو بناء 

ص
و

س.
ميّيز وحدة األسا

أن 
ِّه الطفل إلى  - العمل على النماذج النمطّية يوج

مستويات تفكير عالية -كالقدرة على التعميم. 
صي بالبدء مع ميزة واحدة 

- في النماذج النمطّية نو
متكّررة، وبعد ذلك، ننتقل إلى ميزات أكثر متكّررة: 

ص 77. 
انظروا الرسمة 4، 

- ميزة واحدة )لون(؛ مثال: مرّبع أزرق، مرّبع 
أحمر...  

ني
تزي

منوذج للتزيني )تهنئة؛ َمقولة(. 
تكوين 

ضّمن التزيني ميزة واحدة أو 
ميكن أن يت

خلطوط 
أكثر، وذلك بحسب ما ورد في ا

ِّهة.  املوج
مناذج في البيئة القريبة 

ص 
تشخي

)كالبالط في البيوت، والفسيفساء(- 
منطّية في 

مناذج 
ص 

ميكن تشخي
املستوى وفي الفراغ. 
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ص 77.
انظروا الرسمة 5، 

- مّيزتان )لون وكّمـّية(؛ مثال: مرّبعان أزرقان، مرّبع 
أحمر... 

ص 77.
انظروا الرسمة 6، 

جتاه(؛ مثال: مهّرجان رأساهما إلى 
مّيزتان )كّمـّية وا

أعلى، ومهّرج واحد رأسه إلى أسفل، أو مهّرجان 
رأساهما إلى أعلى، ومهّرجان رأساهما إلى 

أسفل، وهكذا.
- ثالث مّيزات )لون؛ كبر؛ كّمـّية(؛ مثال: مرّبعان 

صغيران، 
أحمران كبيران، مرّبعان أحمران 

مرّبعان أزرقان كبيران، وهكذا. انظروا الرسمة 
ص 77.

 ،7
ميكن تكوينها في املستوى والفراغ، 

منطّية 
مناذج 

 -
مثل: برج مكّون من ثالثة مكّعبات حمراء؛ برج 
مكّون من مكّعبني أزرقني؛ برج مكّون من ثالثة 

حمراء ويعود على نفسه.
مكّعبات 

ص في البيئة القريبة؛ مثال: 
ميكن أن يتم التشخي

 -
تزيني جدران وبالط.

مناذج وأمثلة
  

ص 
تنتبه املرّبية إلى ما يلي: هل يشّخ

ف كيفّية 
منطّية؟ وهل يعر

مناذج 
الطفل 

ًا؟  صفها كالمّي
تكوينها؟ هل يستطيع و

منطّية، هل يستعمل 
مناذج 

عندما يكّون 
ميزة واحدة أم أكثر؟

ميكنه أن يتوّقع ما هي استمرارّية 
هل 

النموذج؟
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وفر
السّن 
4-3

السّن 
5-4

السّن 
6-5

مناذج 
متوين 

صي باستعمال مواّد مختلفة أثناء 
- نو

ثنائّية األبعاد وثالثّية األبعاد، مثل: مكّعبات 
ض؛ طبع قوالب في الرمل 

ضها ببع
مترابط بع

وأختام.
صفوا كالمًيا 

- من املهّم أن نطلب من األطفال أن ي
النماذج النمطّية التي تكّونت، من خالل اإلشارة 

ِّن  ض التي تكو
إلى العدد الترتيبّي املناسب لألغرا

النموذج. )مثال: املرّبع في املكان األّول؛ الدائرة 
في املكان الثاني...(

َس بالنماذج التي 
- ينبغي أن ُنتيح لألطفال التمّر

س تشمل عدًدا كبيًرا من 
فيها َوحدُة األسا

ضني فقط.
ًضا واحًدا أو غر

ض، ال غر
األغرا

ضافّية، هي التنّبؤ. نسأل الطفل: حسب 
ضوعة إ

- مو
ميكن أن نطرح هذا 

سيأتي فيما بعد؟ 
رأيك، ماذا 

السؤال كذلك حني ينتهي النموذج بوحدة كاملة 
سينتهي النموذج في 

س(، وحني 
)نهاية وحدة األسا

ص 77.
س. انظروا الرسمة 8، 

وسط وحدة األسا
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2. احلّس الفراغّي والهندسة

بيئة  ويعمل في  الطفل  يتطّور  فيه.  والتواجد  الذي من حولنا  العالم  ملعرفة  الهندسة مهّمة 
وإدراكه.  الفراغ  في  التواجد  على  يساعده  التعّرف  وهذا  واألشكال.  باألجسام  مليئة 
األساس  حجر  وضع  على  واألجسام  األشكال  بني  العالقة  بحث  يساعد  ذلك،  عن  فضاًل 

األطفال.  لدى  املنطقّي  التفكير  لتطوير 
واحد(، )ُبعد  خطوط  مع:  الهندسة  تتعامل 

)ُبعدان(، أشكال   
أبعاد(. )ثالثة  أجسام   

حجٌم. ولألجسام  ِمساحٌة،  املغلقة  ولألشكال  طوٌل،  للخطوط 

ليس  الشكل  أو  اجلسم  نفس  يظهر  أن  املهّم  من  واألشكال،  األجسام  مع  التعامل  عند 
على  “يقف  مرّبع  مثاًل:  أيًضا،  باجّتاهات مختلفة  وإمّنا  وكبر مختلفة،  ومواّد  بألوان  فقط 
أو  اجلسم  اسم  أن  الطفل  يفهم  لكي  ذلك  وكّل  قاعدتها.  على  تقف  ال  أسطوانة  رأسه”؛ 

واالجّتاه.  والكبر  اللون  من  يتأّثران  ال  الشكل 
وَيِصفون  وميّيزون  وخارجها.  الروضة  داخل  واألجسام  األشكال  مع  األطفال  يتعامل 
وأجسام  أشكال  تكوين  كيفّية  ويبحثون  متنّوعة.  وأجساًما  أشكااًل  وميثِّلون  ويبنون 
األطفال  يطّور  البداية،  في  موجودة.  وأجسام  أشكال  تركيب  حتليل  بواسطة  جديدة، 
غير رسمّية، وهذا ينبع من حاجة ورغبة الطفل في االّتصال بالبيئة احمليطة  “لغة هندسّية” 
به. ومن خالل تشجيع املرّبية، ميكن حتويل اللغة إلى لغة صحيحة من الناحية الرياضّية.
القريبة.  البيئة  املوجودة في  باألجسام واألشكال  الهندسّي  التمّرس  نبدأ  أن  من األفضل 
مع  التعامل  إلى  يؤّدي  األشكال  وبحث  األشكال.  التعامل  األجسام  مع  التعامل  يتيح 

اخلطوط. 
ليست  اليومّية  حياتنا  في  املوجودة  األجسام  أو  األشكال  بعض  أّن  إلى  االنتباه  علينا 
هندسّية  أشكااًل  بأجسامهم  األطفال  يكّون  عندما  مثاًل:  “دقيقة”.  أجساًما  أو  أشكااًل 
مستطياًل،  أو  مثلًّثا  يشبه  الشكل  إنَّ  لألطفال:  املربية  تقول  أن  األفضل  من  دقيقة،  غير 

مستطيل.  أو  مثلّث  الشكل  إنَّ  احلالة:  هذه  في  نقول  وال 

والعالقة  والهندسة”  الفراغّي  “احلّس  فصل  موضوعات  اآلتي  التخطيطّي  الرسم  يصف 
ملوضوعات.  مدمج ال مبفاهيم  بشكل  الذي حوله  الفراغ  إلى  ويتطّرق  الطفل  ينظر  بينها. 
إلى  يتطّرق  أن  وفي  واألجسام،  واألشكال  اخلطوط  مع  يعمل  أن  في  حّر  أّنه  يشعر  فهو 
املرّبية،  تستطيع  الفصل.  هذا  في  ظهورها  بحسب  بالضرورة  ليس  الفراغ  في  مكانها 
تستغّل  وأن  والفراغ،  الهندسة  مكّونات  بوضوح  ترى  أن  التخطيطّي،  الرسم  مبساعدة 

املكّونات.   هذه  إلى  تتطّرق  لكي  للطفل،  رسمي  غير  نشاط  حاالت 

والهندسة. الفراغّي  احلّس  موضوعِة  جدوُل  يظهر  التخطيطّي،  الرسم  بعد 
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سة
ّس الفراغّي والهند

حل
ا

ف عالقات في الفراغ
ص

و

أشكال
رسوم   تخطيطّية 

أجسام   
 

أجسام أخرى:
أسطوانة
مخروط
كرة

أجسام مبنّية من 
ضلّعات فقط: 

م
صندوق؛ 

مكّعب؛ 
منشور؛ هرم

ش
فر

متاُثل

أشكال مع خطوط 
مستقيمة )قطع مستقيمة( 
ضلّعات؛ مثل: مثلّثات؛ 

– م
أشكال رباعّية؛ خماسّية؛ 

سداسّية

أشكال مع خّط 
منحٍن؛ مثل: الشكل 
ضوّي؛ الدائرة؛ 

البي
أشكال مدمجة من 
خطوط مستقيمة 

ف 
ص

ومنحنية )مثل: ِن
دائرة (
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سة
ّس الفراغّي والهند

حل
ضوعة ا

صيل مو
2. تف

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

ّس الفراغّي
حل

ا

ف كالمّي 
ص

و
متثيل 

و
صرّي 

ب
لعالقات في 

الفراغ

ف الطفل:
يعر

- استعمال 
صحيحة 

لغة 
ف عالقات 

ص
لو

أساسّية في 
الفراغ؛

- تنفيذ مهاّم 
مرتبطة 

حتديد 
بعالقات 

املكان؛
)تشّجع املرّبية 

األطفال على 
خرائط 

ضير 
حت

بسيطة(

X
X

X
ّس الفراغّي من خالل 

حل
يجري التعبير عن ا

ف كالمّية 
صا

قدرة الطفل على فهم واستعمال أو
صرّية. هذه الفّعالّية مرتبطة باملكان 

متثيالت ب
و

حلركة في الفراغ، في حاالت متعلّقة 
جتاه وبا

وباال
حلياة اليومّية. 

با

حتديد املكان هو القدرة على اإلجابة عن أسئلة، 
 -

س بجانبك؟ وأين 
س أمامك؟ من يجل

مثل: من يجل
ض معني؟

يقع غر
حلركة هو تنفيذ تعليمات، مثل: 

جتاه وا
- معنى اال

ف؛ الدوران 
خلل

ض إلى األمام؛ السير إلى ا
الرك

في املكان نفسه. 
حتت؛ 

ضوع: فوق ..../ 
- قائمة مفاهيم متعلّقة باملو

قبل ...../ بعد ...؛ بني وبني؛ قريب من..../ 
بعيد عن....؛ داخل/ خارج؛ على؛ بجانب؛ 

جلانب األيسر؛ 
جلانب األمين/ في ا

مقابل؛ في ا
حتت؛ 

في الوسط؛ في الزاوية؛ إلى فوق/ إلى 
ف؛ حول.

أمام؛ خل
حلياة الروتينّية في 

من املهّم استغالل حاالت من ا
ص استعمال هذه املفاهيم. 

ضة، ُتتيح فر
الرو

حتديد مكان(
ضة )

لعبة الغّمي
ف 

خل
ضة، يختبئ األطفال 

في لعبة الغّمي
جلدار. 

ف ا
حتت الطاولة، أو خل

الشجرة، أو 

جتاه( 
حلركة واال

ابحث عن الكنز )ا
ضة. 

ًضا معّيًنا في الرو
ُتخّبئ املرّبية غر

وتقوم بتقدمي تعليمات لألطفال، لكي 
ميكن 

ض. 
يحاولوا بحسبها العثور على الغر

أن تكون التعليمات على النحو التالي: 
ِسْر بخّط 

َّْم ثالث خطوات إلى اليمني،  تقد
جته يساًرا. في ما بعد، يقّدم 

مستقيم، ا
ضافة إلى 

األطفال تعليمات إلى زمالئهم. إ
ميكن أن نرسم خريطة املسار. 

ذلك، 

ض إلى أماكنها
  إعادة أغرا

ضة، تطلب 
في نهاية فّعالّية أو لعبة في الرو

ًضا 
بوا أغرا املرّبية إلى األطفال أن يرتِّ

مختلفة بحسب تعليماتها، أو بحسب 
طفل آخر.

تعليمات 
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- خرائط بسيطة ورسوم تخطيطّية: في املرحلة 
صد قراءة خرائط بسيطة ألماكن 

األولى، نق
ضة أو الساحة. في 

معروفة، مثل: غرفة الرو
ضير 

صد قيام الطفل بتح
املرحلة الثانية، نق

خرائط كهذه. 
خلرائط في 

ضوع ا
ضل أن نبحث مو

- من األف
سنوات.

األعمار 6-5 

تنتبه املرّبية إلى ما يلي:
- هل يفهم الطفل التعليمات؟

ف العالقات في 
ص

- هل يستطيع أن ي
الفراغ؟

صرّي 
إدراك ب

ألجسام 
شكال 

وأ
موجودة في 

الفراغ

حّل 
ف الطفل 

يعر
مسائل بسيطة 

وعملّية يحتاج فيها 
صرّي 

إلى إدراك ب
ألجسام وأشكال، 

خالل الفّعاليات 
اليومّية.

X
X

X
صرّي ألجسام وأشكال في الفراغ 

اإلدراك الب
يظهر في قدرة الطفل على تنفيذ مهاّم، خالل 

ّص 
خوا

ص 
استخدام القدرة على التقدير وتشخي

األجسام واألشكال.
صرّي في الفراغ في 

- يتطّور اإلدراك الب
الطفولة املبّكرة. مثال: عندما يحاول الطفل 

إدخال أجسام داخل ثقوب معطاة، أو عندما 
ب  ف نرتِّ

حجارة الدومينو إلى علبتها )كي
ُيعيد 

جميعها في العلبة؟( 
حلجارة، بحيث تدخل 

ا
ضل أن 

صرّي، من األف
ِّر اإلدراك الب - لكي نطو

نبادر إلى إجراء فّعالّيات فيها ُنكمل أجساًما 
جنمع عّدة 

ضل أن 
صة. من األف

وأشكاال ناق
صول على جسم واحد جديد، أو 

أجسام للح
شكل واحد. 

صول على 
صق عّدة أشكال للح

نل
صق مثلّثني قائَمِي الزاوية بطرق مختلفة. 

مثال: نل
ص 78. 

انظروا الرسمة 9، 

ضة وتنظيمها
ترتيب الرو

ص األطفال 
ضة، يفح

عند ترتيب الرو
إذا كان من املمكن إدخال جميع العلب 

خلزانة. من 
ّف داخل ا

التي على الر
ش مع األطفال، وأن 

ضل أن نناق
األف

نلفت انتباههم إلى إكمال األجسام 
خالل ترتيب مكّعبات البناء. 

ص
ِمن الـُمجدي أن نفح

ضة أن ينام في 
هل يستطيع طفل الرو

ميكن إدخال دمية 
سرير الدمية؟ هل 
معّينة إلى علبة؟ 

هل العلبة مناسبة للهدّية التي 
ّضرناها؟ 

ح
ضل أن نطلب من األطفال أن 

من األف
ف فّكروا؟

يشرحوا: كي
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- كذلك يطلب من الكبار التعامل مع مسائل 
صرّيني. مثال: 

تتطلّب استخدام إدراك وتفكير ب
عندما نريد أن ننقل طاولة من غرفة إلى أخرى، 

ف ننقل الطاولة عبر الباب. 
فإّننا نخّطط، كي

من املهّم أن نبدأ التعامل مع حّل املسائل من هذا 
ص لتطوير 

ضة، وأن نستغّل الفر
النوع في الرو

خالل فّعالّيات األطفال الروتينّية. 
صرّي 

اإلدراك الب

بازل
اختيار الشكل املناسب للمكان الفارغ 

صرّي 
ِّر اإلدراك الب في البازل يطو

شكال. 
لأل

  بناء
صوًرا وبنايات 

عندما يبني الطفل ق
مبساعدة أجسام مختلفة، 

وجسوًرا 
ف الطفل أّي 

تنتبه املرّبية إلى: هل يعر
ضع على جسم آخر، لكي تكون 

جسم ي
البناية متينة وثابتة )وهذا يعني: هل 

جلسم؟ قبل أن يجّرب، 
ّص ا

ّس بخوا
يح

ف السّيارات التي تستطيع أن 
هل يعر

جلسر والسّيارات التي ال 
حتت ا

متّر 
ب الطفل مكّعبات  تستطيع؟ عندما يرتِّ

البناء، هل يربط بني كبر املكّعب واملكان 
شرح 

ف 
ّف؟ وهل يعر

الفارغ على الر
قراراته؟

أجسام 
شكال

وأ

سّي 
سا

ف أ
ُّ تعر

على األجسام 
شكال

واأل

ف الطفل:
يعر

ص 
- تشخي

ف أجسام 
صني

وت
ثالثّية األبعاد؛

ص األشكال 
- تشخي

)سطوح أو وجوه( 
ُِّن هذه التي تكو

X
X

X
شكال يتطّرق 

سّي على األجسام واأل
سا

ف األ
التعّر

ص 
س، تشخي

ضّمن، باألسا
ف الذي يت

ُّ إلى التعر
أجسام وأشكال في البيئة القريبة، وفهم أّن 

العالم من حولنا يشمل أجساًما وأشكاال. في هذه 
ف 

ص
ضرورّي أن تشمل لغة و

س من ال
املرحلة، لي

األجسام استعمال أسمائها. 
صغيرة، وهو ُيشّكل

سّن 
ف في 

يتّم هذا التعّر

شكال
ف أجسام وأ

صني
ت

ف األطفال أجساًما بحسب 
صّن

ي
صرّية ووظيفّية يتّم االّتفاق 

ممّيزات ب
عليها، مثل: أجسام تتدحرج. وكذلك 
األمر بالنسبة لألشكال، مثل: أشكال 
س؛ أشكال مع 

س وبدون رؤو
مع رؤو

س أو أكثر. 
ثالثة رؤو
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ص 
  األجسام، تشخي
أشكال موجودة 

حولنا.

ل 
َّ ضوعة )كما هو مفص

قاعدة لبحث هذه املو
الحًقا(.

صغار السّن أن 
- علينا أن نتيح لألطفال 

ف األشكال 
ص

يستعملوا لغة غير رسمّية لو
واألجسام التي ِمن حولهم )لغة أّولّية(.

مثال: هذا دائرّي؛ جانبه دائرّي؛ هذا الشكل له 
“زاوية”؛ توجد “زوايا” للمكّعب. 

ميكن أن يتّم 
ف: في املراحل األولى، 

صني
- ت

ممّيزات مختلفة يختارها 
ف بحسب 

صني
الت

ف الذي يعتمد 
صني

األطفال أو املرّبية. الت
ّص الهندسّية لألجسام واألشكال 

خلوا
على ا

يتّم في مرحلة متقّدمة.  

سّية
نزهة هند

ِّز  مني
نخرج مع األطفال، لكي 

أجساًما وأشكاال في البيئة القريبة 
ضة، أو على نحٍو حّر، أو من 

بالرو
خالل بطاقات تظهر عليها أجسام 

أو أشكال، واملطلوب من الطفل أن 
يبحث عنها في البيئة القريبة.

نخّطط ونبني
منطّية 

مناذج 
يستطيع األطفال بناء 

صور باستعمال 
متكّررة، وتركيب 
أشكال وأجسام

شكال
ف أجسام وأ

صني
  ت

فوا  صنِّ
تطلب املرّبية من األطفال أن ي

مجموعة من األشكال واألجسام 
صّنفتم 

ف 
وتطرح أسئلة، مثل: “كي

األشكال واألجسام؟”. “هل توجد 
ف؟ 

صني
إمكانّية أخرى للت
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شكال 
أ

وخطوط
ف الطفل:

يعر
ص، تسمية، 

- تشخي
ف ورسم 

صني
ت

أشكال ثنائّية 
األبعاد.

ص، تسمية، 
- تشخي

ف ورسم 
صني

ت
خطوط مستقيمة 

وخطوط غير 
مستقيمة.

X
X

X
شكال – األشكال محاطة بخطوط مستقيمة َو/

األ
أو منحنية، أو بخليط من كلتيهما.  

ف األطفال في البداية على األشكال 
- يتعّر

البسيطة والشائعة، مثل: الدائرة؛ املثلّث؛ املرّبع؛ 
ف أشكاال أخرى، 

ضي
املستطيل. وفيما بعد، ن

شكل 
ف دائرة؛ 

ص
ضوّي؛ ن

مثل: الشكل البي
ضلّعات أخرى.

رباعّي وم
ِّز بني مرّبع  مني

- مالحظة: في حياتنا اليومّية، 
ومستطيل، وذلك على الرغم من أّن املرّبع 

ّصة من املستطيالت )انظروا إلى 
هو حالة خا

ضلّعات(.
املالحظة في بند م

ض أمام األطفال أشكاال هندسّية 
- علينا أن نعر

متنّوعة من مواّد وألوان وأحجام مختلفة. 
س، أشكاال 

في مراحل مبّكرة، يرى الطفل، باألسا
ضالع؛ 

منتظمة )مثل: دائرة؛ مثلّث متساوي األ
ف الطفل أشكاال أقّل 

مرّبع(. من املهّم أن يعر
ف 

شكل رباعّي مختل
متاثال، مثل: مثلّث أو 

ضالع. رسومات ملثلّثات غير متماثلة. انظروا 
األ

ص 78. 
الرسمة 10، 

شكال
ص وتسمية أ

تشخي
ضع املرّبية أشكاال مختلفة داخل 

ت
س، وتطلب من الطفل أن يستخدم 

كي
شكال معّيًنا 

س فقط، وميسك 
حاّسة اللم

ِّيه. وتطلب منه أن  س، ويسم
من الكي

ف الشكل. 
ف عر

يشرح كي
شكال 

إمكانّية أخرى: أن تسّمي املرّبية 
معّيًنا وتطلب من الطفل أن ُيخرج هذا 

الشكل من بني األشكال التي داخل 
س. 

الكي

شكال
سمات من أ

ر
يستخدم الطفل أشكاال هندسّية، لكي 
صوًرا، ويذكر أسماء األشكال 

يرّكب 
التي يختارها للبناء. وبعد ذلك، يرسم 

صل على 
خطوًطا حول األشكال لكي يح

سمة. 
ر
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جتاهات مختلفة: من املهّم أن 
ض أشكال با

- عر
جتاهات مختلفة، لكي 

ض املرّبية أشكاال با
تعر

جتاًها 
ال نخلق لدى الطفل تثبيًتا أّن للشكل ا

ص 79. 
واحًدا فقط. انظروا الرسمة 11، 

- تسمية أشكال: في البداية، يسّمي الطفل 
شيوًعا، 

شائعة، وبعد ذلك أشكاال أقّل 
أشكاال 

سابًقا. من املهّم استخدام لغة 
كما ُذكر 

صحيحة لدى تسمية األشكال. علينا التمييز بني 
ًا.  صحيحة واللغة املتداولة يومّي

ضّيات ال
لغة الريا

ف 
ال يفي بشروط التعري

مثال: “مثلّث البيتسا” 
ضّي، لكّننا نطلق عليه هذا االسم في 

الريا
حياتنا اليومّية. 

ميّيز األطفال بني 
ص وتسمية خطوط: 

- تشخي
خلطوط 

خلطوط املنحنية، وا
خلطوط املستقيمة، وا

ا
املنكسرة، ويذكرون أسماءها. 

ف األشكال بحسب الكبر، والشكل، 
صني

ميكن ت
 -

صفات أخرى، مثل: زوايا قائمة وغير قائمة 
و

ضالع(. 
)كما في املستطيل ومتوازي األ

صي أن تطلبوا من األطفال ما يلي:
- نو

ف أشكال بحسب املمّيزات التي اختارها 
صني

  ت
ممّيزات اختيرت لهم، وكذلك 

األطفال، وبحسب 
ميّيز 

ميكن أن نطلب إليهم أن يجدوا ما 
ص آخر.

شخ
ذه  ف الذي نفَّ

صني
الت

ِسْر في املسار
مبساعدة 

م األطفال مسارات مختلفة  ينظِّ
ض 

مبساعدة أغرا
حبال، أو يشيرون 

مختلفة، أو يرسمون بالطبشورة، أو 
ُيشيرون على الرمل ويسيرون بجانب 

ميكن تنويع 
املسار، داخله وعليه. 

خلّط على طول 
املسار من خالل تغيير ا

املسار. 

  تكوين خطوط وأشكال 
نطلب إلى الطفل أن يكّون خطوًطا 
خيط؛ 

مبساعدة: 
وأشكاال مختلفة 

شابه. وميكن 
حبل؛ حلقة مطاطية؛ وما 

تسميتها ورسمها على ورقة. تنتبه 
ا  املرّبية إذا كان الطفل يرسم خّطً

واحًدا أو ينّوع خطوًطا وأشكاال. و 
االنتباه إذا كان الطفل يدّقق في تسمية 

شكال.
األ

من الشكل إلى النتاج
ميكن استخدام مجموعة أشكال من 
ف، 

مواّد وألوان مختلفة، وكبر مختل
ّضرها األطفال بحسب 

وأشكال أخرى ح
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ف األطفال على 
صفات: في هذه املرحلة، يتعّر

 -
صفات أساسّية ألشكال مختلفة، مثل: عدد 

س؛ 
شكل بدون رؤو

س أو 
ضالع؛ عدد الرؤو

األ
ضالع متساوية أو مختلفة. 

أ
- رسم خطوط وأشكال: في البداية، ال يكون رسم 

األطفال دقيًقا جًدا، لكن مع تطّور القدرات 
صبح قدراته على الرسم 

حلركّية عند الطفل، ت
ا

أكثر دّقًة.  
ضّية:

- تطوير لغة ريا
ص أشكال بطرق مختلفة، 

  يحاول األطفال تشخي
مثال: بواسطة طرح أسئلة )تتطّرق إلى املمّيزات 

ف كالمّي لألشكال. 
ص

صفات(، وبواسطة و
وال

ش حول 
- تشّجع املرّبية األطفال على النقا

خالل استخدام 
ف املمكن لألشكال من 

صني
الت

ضّية.  
مفاهيم ريا

- فّعالّية مع أشكال: تبادر املرّبية إلى تنفيذ 
شأنها تشجيع األطفال على تفعيل 

فّعالّيات من 
صرّي. 

إدراكهم الب

صوًرا 
احتياجاتهم، لكي يكّونوا منها 

وأشكاال أخرى. 

ميكن تكوين أشكال وأجسام 
كذلك 

متنّوعة من ألعاب الطاولة، مثل: 
شكال “؛ “أجسام 

“التنغرام”؛ ابِن 
سّية”.

هند

شكاال
ل أ نرّكب ونحلِّ

نستعمل الورقة كشكل كامل، لكي 
ّصها؛

لها إلى أشكال: نطويها ونق نحلِّ
خلطوط بقلم ومسطرة، ثّم 

نعلّم ا
صلنا 

ح
صق األشكال التي 

ّصها؛،. نل
نق

صل 
خلفّية مناسبة، بحيث نح

عليها على 
على تركيبة أشكال مطابقة للورقة 

صلّية.   
األ

شكل إلى أشكال 
ميكن تفكيك 

كذلك 
شكل من أشكال 

أخرى، وتركيب 
ص 79. 

مختلفة. انظروا الرسمة 12، 
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السّن
5-4
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6-5

جتاهات 
شكال في ا

ص أ
مختلفة  تشخي

تعطي املرّبية الطفل شكال مكّوًنا من 
أشكال هندسّية مختلفة، بحيث يظهر 
جتاهات 

ف وبا
س الشكل بكبر مختل

نف
مختلفة، وتطلب إليه أن يلّون، مثال، جميع 

املستطيالت، أو جميع املثلّثات. تنتبه 
املرّبية إذا كان الطفل يلّون جميع األشكال 

ف شرح سبب 
املطلوبة، وإذا كان يعر

تلوين شكل معني أو عدم تلوينه.
ضّلعات

م
ف الطفل:

يعر
- التمييز بني 

ضلّعات مختلفة 
م

بحسب عدد 
ضالع أو 

األ
س.

الرؤو
- ذكر أسماء 
ضلّعات.

امل

X
X

ضّلع هو خّط منكسر مغلق. االسم العاّم 
امل

ضّلعات. 
ضالع هو: م

لألشكال املبنّية من أ

ضلّعات موجودة في بيئتنا. لذا، من املهّم 
- امل

االستفادة من البيئة القريبة عندما نبحث هذه 
ضوعة. 

املو

ضلّعات 
س مع م

ضة، نتعامل؛ في األسا
- في الرو

بسيطة، مثل: مثلّثات؛ أشكال رباعّية؛ أشكال 
سداسّية.

خماسية؛ أشكال 

أختام
ميكن أن نختم بواسطة أجسام مختلفة. 
شوكوالتة وعلبة الكاكاو. هذه 

مثال: علبة 
سطوح 

األجسام تساعد على “ختم” 
)وجوه( مختلفة بالرمل، باأللوان املائّية 

ش(؛ بالعجني؛ باملعجونة، وما 
)جوا

شابه... 
سمة

ابِن ر
ميكن أن نرسم بواسطة نقل خطوط من 
خالل استخدام 

ضلّعات املختلفة )من 
م

ضلّعات(. 
التركيب والتفكيك للم
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ّص 
ضل القيام بفّعالّيات ُتبرز ما هو خا

- من األف
في املرّبع مقاَرنًة بأّي مستطيل. في املستطيل 
أربع زوايا قائمة. وكذلك في املرّبع أربع زوايا 

ضالع متساوية. 
قائمة، لكن املربع له أربعة أ

ّص من 
ومعنى هذا أن املرّبع هو نوع خا

املستطيالت.
ضلّعات مختلفة، 

ضلّع معًطى إلى م
َّ تفكيك م - إن

ضلّع 
مثل: تفكيك مستطيل إلى مثلّثني؛ بناء م

ضلّعات معطاة؛ يطّور لدى األطفال: 
من م

صرّي؛ القدرة على مواجهة 
اإلبداع؛ اإلدراك الب

حّل املسائل. 

لعبة الذاكرة
ر مجموعة بطاقات، بحيث تشمل  ُنحضِّ

ضلّعات املتنّوعة، وُتتيح 
أزواًجا من امل

مبستويات مختلفة:
تنفيذ لعبة الذاكرة 

س الشكل؛ أزواج من 
أزواج من نف

صفة -مثل: عدد 
س ال

حتمل نف
ضلّعات 

م
س الشكل بكبر 

ضالع؛ نف
متساٍو من األ

ف.
مختل

في الفّن والبيئة القريبة
ضلّعات في البيئة القريبة 

حتديد وجود م
وفي أعمال إبداعّية لفّنانني.

تبليط
تبليط من خالل استخدام أشكال 

هندسّية متطابقة أو مختلفة.

بناء مرّبع
A، ومن خالل طّي 

نأخذ ورقة كبرها 4
املثلّث نكّون مرّبًعا. انظروا الرسمة 

ص 79. 
 ،13
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الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج
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ضلّعات

ف م
صني

  ت
نقترح على األطفال تشكيلة واسعة 

ضها عن 
ف بع

من األشكال التي يختل
ض، في الكبر واأللوان واملواّد، 

بع
صّنفوا بحسب ميزة 

ونطلب إليهم أن ي
ضلّعات؛ أشكال رباعّية؛ 

معّينة، مثل: م
ميكن 

سداسّية... كما 
مثلّثات؛ أشكال 

أن نطلب من الطفل اختيار أربعة 
مستطيالت، لكي يبني منها أشكاال.
ف 

صنِّ
تنتبه املرّبية إذا كان الطفل ي

صحيًحا: هل عندما نطلب إلى 
صنيًفا 

ت
الطفل أن ُيخرج املستطيالت، يتوّجه 

مباشرًة إلى األشكال الرباعّية، أم إّنه 
ضلّعات. 

جميع امل
يبدأ بالبحث عنها في 

تنتبه املرّبية إذا كان الطفل يشمل 
املرّبعات في املستطيالت، أم إّنه ُيخرج 
املستطيالت التي ليست مرّبعات. كما 

تنتبه إلى الطريقة التي يستخدمها 
الطفل، لكي يشرح اختياره، وإلى 

الطريقة التي يبني بها األشكال املتنّوعة 
من املستطيالت التي اختارها؛ وذلك 

ف يدرك الطفل 
لكي نفهم جّيًدا كي

مفهوم املستطيل الذي يشمل املرّبعات 
ميكن أن نطلب من الطفل أن 

ًضا. 
أي

حّر وبحسب اعتباراته، 
ف بشكل 

صنِّ
ي

ف يبني لنفسه املفاهيم 
لكي نفهم: كي

سّية؟ 
الهند
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أجسام 
شها 

وفْر
ف الطفل:

يعر
ص وتسمية 

- تشخي
أجسام ثالثّية 

األبعاد.
ص األشكال 

- تشخي
والسطوح 

)الوجوه( التي 
تكّون هذه 

حتيط 
األجساَم أو 

بها.

X
X

جلسم هو ثالثّي األبعاد، يوجد له حجٌم ويشغل 
ا

حيًزا في الفراغ.
ميكن بناء 

شكل مستو، ومنه 
جلسم هو 

ش ا
فْر

ص 80. 
جلسم.  انظروا الرسمة 14، 

ا
ط بحسب 

حلّر، أو املخطَّ
- البناء على أنواعه )ا

ضوعة(: في مركز البناء؛ على الطاولة؛ أو 
مو

هذه جميعها ُتتيح استخدام 
حلائط – 

على ا
األجسام بشكل مباشر.

- في هذا البند، ينبغي أن يكون التركيز على 
ف بني 

الفّعالّيات التي ُتبِرز أوجه الشبه واالختال
األجسام بناًء على األشكال التي تكّونها. 

- تسمية األجسام تشمل: املكّعب؛ األسطوانة؛ 
صندوق؛ املنشور. 

الكرة؛ الهرم؛ املخروط؛ ال
- يساعد فشر األجسام على املقارنة بني األجسام 

ص 
بحسب األشكال التي تكّونها، ويتيح فح

جلسم. 
العالقة بني الشكل وا

صة لألطفال أن يتمّرسوا 
ضل إتاحة الفر

- من األف
ش.  

على الطّي والفْر
- فّعالّيات متنّوعة مع األجسام تقّوي اإلدراك 

الفراغّي للطفل. الفّعالّيات تشمل: البناء بواسطة 
أجسام، وملء أجسام بأجسام أخرى. 

مركز بناء
ميكن أن نطلب 

عند تنظيم مركز البناء، 
من األطفال أن يذكروا أسماء األجسام. 

ستطيع
وأنا كذلك أ

ض أمام الطفل جسًما مرّكًبا، 
- نعر

ًا من عّدة أجسام مختلفة،  مبنّي
واملطلوب إلى الطفل أن يبني جسًما 

مماثال. 
ميكن أن نطلب إلى الطفل أن يبني 

 -
جسًما ثالثّي األبعاد بناًء على رسم 

ثنائّي األبعاد.
لعبة لوطو العلب

ر مجموعة أزواج من العلب  نحضِّ
بأشكال متنّوعة، ونقوم بفرشها. في كّل 
ش 

ٌش واحٌد كامال، والفر
زوج، يبقى فر

ّصه بحسب األشكال التي 
الثاني نق

ِّنه. نعطي كّل طفل فرًشا كامال،  تكو
ش الذي 

صة للفر
صو

واألقسام املق
نستعمله في اللعبة تكون مع الطفل 

شكل 
املنادي. يعلن الطفل املنادي عن 

ضه أمام األطفال، ويأخذ
معني ويعر
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ض املناسب لفرشه، 
الطفل الشكل املعرو

مع االنتباه لنوع الشكل وكبره. الفائز 
هو الطفل الذي يغطي فرشه أّوال.

ف أجسام
صني

  ت
ض أمام األطفال أجساًما متنّوعة، 

نعر
بحيث يظهر كّل جسم مّرتني أو أكثر، 

ضل أال تكون األجسام 
ومن األف

متطابقة، بل بقياسات مختلفة، ونطلب 
إلى األطفال أن ُيخرجوا جميع األجسام 

ذات السطوُح )الوجوه( املستطيلة، أو 
شابه. 

ضلّعات، أو املثلّثات وما 
امل

تنتبه املرّبية إلى املهاّم املقتَرحة التي 
يستطيع الطفل أن يتعامل معها، وإلى 

املهاّم التي ال يستطيع أن يتعامل معها، 
وإذا أخرج جميع األجسام املطلوبة، أم 

قسًما منها.
متاُثل

ف الطفل 
يعر

ص وبناء 
تشخي

متاُثٌل 
حاالٍت فيها 

ٌّ سي
انعكا

X
X

َّه  ، إذا استطعنا طي سّي
متاُثٌل انعكا

يوجد للشكل 
إلى قسمني، بحيث يغّطي كلٌّ من القسمني القسَم 

اآلخر. خّط الطّي نسّميه خّط التماثل للشكل. 
متاُثل للشكل.

وميكن أن تكون عّدة خطوط 

بناء أشكال متماثلة
ميكن 

ضوعة التماُثل، 
عند تناول مو

ّص، والنقل 
استعمال طّي الورقة، والق

شفيفة، والتثقيب واملرآة. 
على 
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ًصا لفّعالّيات التقييم

وفر
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

شكال متماثال. 
متاُثٌل نسّميه 

- الشكل الذي له 
ص 80.

انظروا الرسمة 15، 
س، التماُثَل 

ضة نتناول، في األسا
- في الرو

س في األشكال، وفي 
َّ: االنعكا االنعكاسي

ميكن 
حليوانات، وفي غيرها. 

األزهار، وفي ا
حمليطة، مثل: 

متييز التماثل في الطبيعة والبيئة ا
شابه.

ش، وما 
األزهار، والفرا

- استعمال املرآة هو الطريقة السهلة إلنتاج 
التماثل. 

 
مالحظة: التماُثل هو أحد املمّيزات التي نستعملها 

ف أشكال أو أجسام.
ص

لو

إكمال رسمة
ف 

ص
- نعطي الطفل ورقة عليها ِن

ف جّرة، ونطلب 
ص

صورة، مثال: ِن
صورة 

إليه أن يكمل الشكل ب
ميكن تنفيذ ذلك بواسطة 

متماثلة. 
طّي الورقة على طول خّط التماُثل، 
ّص على طول 

ميكن أن نق
وعندئٍذ 

خّط الرسمة الذي َنَتَج، أو أن نثقب 
صل على الشكل 

على طوله، بحيث نح
الكامل عند فتح الورقة.

متاُثٍل، نفتح 
- نطوي ورقة ونكّون خطَّ 

ِّن أحد طرَفْي خّط التماثل  الورقة ونلو
بألوان مائّية. نأخذ رسمة معّينة، ثّم 
نطوي الورقة ونشّد عليها. وبعد أن 
صل على الشكل الكامل 

نفتحها، نح
َّن من قسمني متماثلني. وميكن  املكو
ضعنا 

أن نرى الرسمة الكاملة إذا و
مرآة على خّط التماثل.  

شكال 
سّي في أ

متاثل انعكا
متييز 

  
وأجسام

صور في 
ض و

ُيشير الطفل إلى أغرا
متييز 

بيئته القريبة، بحيث يستطيع 
متاُثٍل انعكاسّي فيها. 
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3. مفاهيم كّمـّية في احلياة اليومّية

القياسات،  مثل:  اليومّية،  حياتنا  في  مختلفة  جوانب  في  مرموًقا  مكاًنا  الرياضّيات  حتتّل 
مرحلة  في  املختلفة  والنشاطات  املجاالت  هذه  بني  الربط  ذلك.  وغير  والزمن،  والنقود، 
الرياضّيات  استعمال  على  قدرتهم  ويقّوي  األطفال،  لدى  ا  مهّمً متّرًسا  ُيتيح  الروضة 
الزمن،  ومفاهيم  والقياسات،  الكبر،  عالقة  نتناول  الفصل،  هذا  في  اليومّية.  احلياة  في 

وعرضها.    معطيات  وجمع  والنقود، 

والقياسات الكبر  عالقة 
موضوعة  تناول  قبل  مختلفة.  مجاالت  في  القياسات  نستخدم  اليومّية،  حياتنا  في 
املقارنة  بواسطة  القياس بشكل نسبّي  يتّم  أن  الِكبر. ميكن  القياسات، يجب فهم عالقات 
بواسطة  أو  مباشرة  مقارنة  بواسطة  القياس  من  النوع  هذا  يتّم  أن  ميكن  الِكبر.  بني 

مساٍو(.  أصغر؛  )أكبر؛  نسبة  هي  عليها  نحصل  التي  واإلجابة  وسيط، 
الطريقة،  بهذه  نقيس  عندما  قياس.  وحدات  استعمال  بواسطة  القياس  يتّم  أن  ميكن 
فإّننا نفحص، عادة، عدد املّرات التي تدخل وحدة قياس معّينة في الغرض الذي ُيقاس. 
مّتَفًقا  معيارّية  أو  بوظة؛  عود  خطوة،  ،مثل:  عشوائّية،  القياس  وحدة  تكون  أن  ميكن 
عليها، مثل: متر، كيلوغرام. عندما نقيس بواسطة وحدات قياس )عشوائّية أو معيارّية(، 
الذي  الغرِض  العالقة بني  إلى  العدد  وُيشير  تكون عدًدا.  التي نحصل عليها  فإنَّ اإلجابة 
إلى  ُيشير  والعدد  خطوة.  عشرة  خمس  هو  الغرفة  طول  مثاًل:   ( القياس  وَوحدِة  نقيسه 

الغرفة(.  طول  في  اخلطوة  فيها  “تدخل”  التي  املّرات  عدد 
عادة،  تسبق،  نسبّي(  )قياس  أغراض  قياسات  بني  نسبّي  بشكل  املقارنة  على  القدرة 
الواردة في هذا الفصل،  القياس  القياس بواسطة وحدات )قياس ُمطلق(. إستراتيجيات 
تشّكل  العشوائّية  القياس  وحدات  لكّن  ملِزًما،  بيداغوجًيا  تسلساًل  بالضرورة  تشّكل  ال 

املعيارّية.  القياس  وحدات  استخدام  لفهم  قاعدة 
في مرحلة الروضة، نتناول موضوعة قياس طول ذي ُبعد واحد مبا في ذلك االرتفاع. ال 

فقط.  حدسيٍّ  نحٍو  على  واحلجم  الوزن  قياسات  نتناول  بل  املساحة،  قياس  نتناول 
الوزن،  قياس  عند  احلجم.  لقياس  كوسيط  التعبئة  باستعمال  نوصي  املرحلة،  هذه  في 
مكّعبات  مثال:   ( عشوائّية  وزن  وحدات  نستخدم  أو  املباشرة،  املقارنة  غالًبا،  نستخدم، 
قياس  بوحدات  يقيسوا  أن  األطفال  إلى  نطلب  ال  امليزان(.  كّفَتِي  إحدى  على  نضعها 
املجاالت  في  عليها  مّتَفًقا  قياٍس  وحداِت  يعرفوا  أن  إليهم  نطلب  لكن  عليها،  مّتفق 
العدد،  مفهوم  يتناول  الذي  الفصل  في  الشأن  هو  كما  كذلك،  الفصل  هذا  وفي  املختلفة. 
في  التقدير  بعملّيات  نقوم  كما  مختلفة،  تقدير  بفّعالّياِت  يقوموا  أن  األطفال  إلى  نطلب 

اليومّية.   حياتنا 

والنقود الزمن  مفاهيم 
إنَّ تناُول مفاهيم الزمن في مرحلة الطفولة املبّكرة هو تناوٌل أّولّي يشمل -في األساس- 
الساعة  ومع  نسبّية،  زمن  مفاهيم  مع  ودورّية،  يومّية  زمن  مفاهيم  على  التعّرف  يلي:  ما 
من  كجزء  اليومّية  احلياة  في  املفاهيم  هذه  من  الكثير  استخدام  يتّم  الزمن.  تقيس  التي 
اللغة احملكّية، وليس بالضرورة في سياق رياضّي. في موضوعة النقود، يتعّرف األطفال 
متعلّقة  مفاهيم  ويستخدمون  مختلفة،  ورقّية  نقدّية  ِقطع  وعلى  معدنّية،  نقدّية  ِقطع  على 

وبيع.   شراء  فّعالّيات  خالل  بالنقود 
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معطيات )عرض(  ومتثيل  جمع 
عن  اإلجابة  ُيتيح  وهو  وناجع،  سهل  بشكل  تنظيمها  على  املعطيات  متثيل  يساعدنا 
سؤال،  بطرح  عادة،  السيرورة،  تبدأ  جمعناها.  التي  باملعطيات  متعلّقة  مختلفة  أسئلة 
املعطيات  متثيل  )ميكن  املعطيات  نعرض  ذلك،  وبعد  مناسبة،  معطيات  جمع  َثّم  ومن 
يتّم  عادة،  املعطيات.  من  استنتاجات  نستخلص  األخيرة،  املرحلة  وفي  مختلفة(،  بطرق 
صور،  محسوسة:  وسائل  واستخدام  بيانّي،  رسم  بواسطة  الروضة  مرحلة  في  التمثيل 

ذلك.   وغير  والصقات، 

اليومّية. احلياة  في  الكّمـّية  املفاهيم  موضوعِة  جدوُل  يظهر  التالية،  الصفحات  في 
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حلياة اليومّية
3. مفاهيم كّمـّية في ا

ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

عالقات الِكبر 
ف الطفل:

يعر
- استعمال 

مفاهيم الكبر 
النسبّي 

عند مقارنة 
األطوال، 
واألوزان، 
َّعة،  والس
والزمن. 

- ترتيب عدد 
معطى من 
ض 

األغرا
بحسب الطول، 

واالرتفاع، 
والوزن، أو 
بحسب ِكبر 

مشترك آخر 
س. 

قابل للقيا

X
X

X
عندما نستعمل مفاهيم ِكبر نسبّية، نقارن، عادة، 

ضني أو أكثر، لهما كبر مشترك وقابل 
بني غر

س.  
للقيا

- إّن معرفة واستعمال مفاهيم كبر نسبّية ُيتيحان 
ض بحسب 

ب عدًدا معطى من األغرا للطفل أن ُيرتِّ
س، مثل: الطول؛ االرتفاع؛ 

كبر مشترك قابل للقيا
الوزن؛ السعة. مثال على ذلك: ترتيب مجموعة 

كرات بحسب كبرها. 

- قائمة مفاهيم كبر ونسبة:  
ضّيق؛ 

ض؛ واسع / 
صغير؛ عاٍل / منخف

  كبير / 
ف؛ كثير / قليل؛ 

صير؛ ثقيل / خفي
طويل / ق

أكثر / أقّل؛ قبل / بعد؛ مبّكر / متأّخر؛ فارغ / 
مليء؛ بداية / نهاية. 

  األكبر / أكبر من ...، كبير مثل، وكذلك األمر 
بالنسبة للمفاهيم األخرى.

س نقطة 
- عندما نقارن بني االرتفاعات، نبدأ من نف

  البداية. 

خرجنا في نزهة
حلّي، نقارن: 

عندما نخرج في نزهة في ا
ارتفاع البيوت واألشجار؛ طول الشوارع؛ 

كبر السّيارات.

تقّدم إلى األمام
التقّدم في مسارات ذات أطوال مختلفة، 

صابع تسير 
مشًيا على األقدام أو “دع األ

شابه، ُيتيح لألطفال أن يشعروا 
مكانك” وما 

أّنه هناك وحدات طول مختلفة في أجسامهم.

س
حتّوالت الطق

عندما تتبّدل املواسم، في اإلمكان مقارنة 
س، مثل: البنطلونات؛ 

أطوال أقسام املالب
شابه. 

ف وما 
األكمام؛ املعط

َّْور ننتظم في الد
نرّتب كتًبا في املكتبة بحسب أطوالها أو 

ُسمكها.
ضها. 

- نرّتب مساطَر بحسب طولها أو عر
شعر 

- نرّتب أطفاال في طابور بحسب طول 
كّل منهم. 
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ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

صطلحات عاّمة: الكبير 
ض األطفال م

- يستعمل بع
صغير، أو القليل والكثير، في حاالت يجب 

وال
صورة دقيقة بني عالقات الكبر. 

ميّيزوا ب
عليهم أن 

مييل األطفال إلى القول: “ُبرجي أكبر 
مثال: 

صدون: “ُبرجي أعلى من 
من برجك”، عندما يق

صغر مّني”، 
ُبرجك”؛ أو قد يقول أحدهم: “أخي أ

صر مّني”.
صًدا: “أخي أق

قا
ت

سا
القيا

املقارنة 
شرة

املبا
واملقارنة 
مبساعدة 

سيط
و

ف الطفل 
يعر

املقارنة بني 
ضني  باملقارنة 

غر
املباشرة، أو 

بواسطة وسيط 
بالنسبة للطول، 
أو االرتفاع، أو 

الوزن، أو بحسب 
كبر آخر مشتَرك 

س.
قابل للقيا

X
X

X
ف” 

بالنسبة لألطفال، للتعبيَرْين “ثقيل” َو “خفي
ف” يعني غير 

تفسيرات مختلفة، فالتعبير “خفي
صعب” 

ض األطفال يستعملون التعبير “
صعب. وبع

صفوا الوزن. 
 بدل “ثقيل”، لكي ي

حملكّية. 
صطلح في اللغة ا

ض” هو م
مالحظة: “عر

س الطول.
ض مثل قيا

س العر
نحن نتطّرق إلى قيا

ضني نسبة لكبر 
املقارنة املباشرة هي مقارنة بني غر

شابه(، 
س )طول، أو وزن، أو ما 

مشترك وقابل للقيا
دون استخدام وسيط.

ضني 
سيط هي مقارنة بني غر

مبساعدة و
املقارنة 

خليط( يكون وسيًطا بني 
ض ثالث )كا

مبساعدة غر
ضني. 

الغر
مبقارنة 

حلاالت الكثيرة التي نقوم فيها 
- في ا

ضها 
ض بع

ضع األغرا
مباشرة، هناك إمكانّية لو

ضع الواحد داخل اآلخر )من 
ض، أو ن

بجانب بع
خالل التشديد على نقطة بداية مشتركة(. مثال:

ص للمقارنة
  فر

ميكن أن 
عند املقارنة والترتيب بحسب الكبر، 

صحيٍح 
نالحظ إذا كان الطفل يستعمل بشكل 

مفاهيَم النسبة . 

س ونقارن
نقي

صدقاَءهم قياًسا 
س األطفاُل أنفَسهم وأ

يقي
ّف القدم وطول 

مباشًرا: الطول، طول ك
الشعر. 

أّي ارتفاع...
ضة، نقارن بني ارتفاع )طول( 

في حديقة الرو
منتا متجاورتني )بحيث تكونان من 

نبتتني 
س التلم، أو مقارنة بني 

س النوع وفي نف
نف

نبتتني في تلمني متجاورين(، ونستعمل املقارنة 
مبساعدة وسيط، مثل: 

املباشرة أو املقارنة 
ضيب ُنشير عليه إلى ارتفاع النبتة. 

استعمال ق
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ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

خلزانة أكبر من ارتفاع 
   في غرفة رنا، ارتفاع ا

ضّية الغرفة هي نقطة 
حلالة، أر

الطاولة. في هذه ا
البداية املشتركة. 

صعد داوود على الكرسّي وقال: 
  مثال آخر: 

ف على 
سامر الذي يق

أنا أطول )أعلى( من 
حلالة، هناك مشكلة ما، تنبع 

ض. في هذه ا
األر

حلقيقة أن نقطة البداية ليست هي نفسها 
من ا

ضّية الغرفة والكرسّي(. لكن هناك حاالت، ال 
)أر

تتوافر فيها هذه اإلمكانّية )مثال: عند املقارنة بني 
حلاالت، 

ارتفاع قطع أثاث متباعدة(. في هذه ا
ميكن االستعانة بوسيط.

- لتنفيذ املقارنة املباشرة بني وحدات الوزن، 
ميكن استخدام ميزان ذي كّفتني، ومبساعدته 
ّف 

ٌض ما أثقل أو أخ
ص إذا كان غر

ميكن فح
ميكن أن 

ض اآلخر. في مرحلة متقدمة، 
من الغر

ًضا 
ًضا من نوٍع ما يوازن أغرا

ص: كم غر
نفح

من نوع آخر؟ 
مبساعدة وسيط بالطريقة 

- عادة، تتّم املقارنة 
ض مع الوسيط، وبعد 

اآلتية: نقارن أحد األغرا
ض آخر. وِوفًقا لذلك 

ذلك نقارن الوسيط مع غر
ص االستنتاجات. 

نستخل

  ما قيمة املقارنة؟
ميكن أن نالحظ إذا جرت 

عند مقارنة الطول، 
س نقطة البداية. 

املقارنة املباشرة من نف
ميكن أن 

مبساعدة وسيط، 
عند املقارنة 

س الوسيط 
نالحظ إذا كان الطفل يستعمل نف

ضني. 
للمقارنة بني غر

ميكن أن نرى: هل يختار الطفل 
كذلك 

ف تفسير 
سهال للمقارنة، وهل يعر

وسيًطا 
سبب اختياره هذا الوسيط؟ 
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ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

ِسعة وعاءين غير متطابقني، لكي 
- عند مقارنة 

سعته أكبر، نستعمل، عادة، 
ًا منهما  نقّرر أّي

مبلء أحد الوعاءين باملاء، ثّم 
املاَء كوسيط. نقوم 

ص.  
نسكب املاء إلى الوعاء الثاني ونفح

ش مع الطفل حول الوسيط 
- من املهّم أن نتناق

سهلة 
املناسب الذي ُيتيح له املقارنة بطريقة 

وناجعة.
س 

القيا
س 

بوحدات قيا
عشوائّية 

وبوحدات 
س  معيارّية

قيا

ف الطفل 
يعر

س بوحدات 
القيا

س عشوائّية، 
قيا

ف وحدات 
ويعر

س معيارّية 
قيا

س 
في مجاالت قيا

مختلفة.

X
X

ص 
س نفح

س عشوائّية، هو قيا
س بوحدات قيا

القيا
س 

فيه عدد املّرات التي فيها “تدخل” وحدة قيا
ض الذي نقيسه. اإلجابة العددّية 

عشوائّية، في الغر
س 

ض متعلّقة بوحدة القيا
س الغر

بالنسبة لقيا
ضة يد؛ عود بوظة؛ 

ّف القدم؛ قب
التي نستعملها )ك

س معيارّية 
َّ استخدام وحدات قيا مكّعبات(. إن

س 
س النتيجة بالنسبة لنف

صول على نف
حل

ضمن ا
ي

ض الذي نقيسه. 
الغر

ضة
ترتيب أثاث في الرو

س 
ميكن قيا

إليجاد املكان املناسب لألثاث، 
ض 

س طول وعر
ض األثاث وقيا

طول وعر
ميكن أن نطلب 

املكان املَُعّد لذلك، كما أّنه 
إلى األطفال أن يقترحوا أفكاًرا مختلفة 

س. 
للقيا

س 
نرمي ونقي

س النقطة. 
- يرمي األطفال كرة من نف

س كّل طفل -في دوره- الُبعَد بني 
ويقي

صلت إليها الكرة والنقطة 
النقطة التي و

التي ُرميت منها الكرة. 
جتاه 

س النقطة با
- يرمي األطفال كرة من نف

ف معني، ثّم يقيسون الُبعد بني الكرة 
هد

ف. 
وهذا الهد
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ضوعة
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الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
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بحسب األعمار
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ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

ضع 
س الطول، يجب التشديد على و

- عند قيا
س بشكل متتاٍل، بحيث ال يكون 

وحدات القيا
ضع وحدة 

ضافًة إلى ذلك، يجب و
بينها فراغ. إ

ض الذي نقيسه. 
س في نقطة بداية الغر

القيا
س بحيث  تناسب 

يجب  اختيار وحدة القيا
صاء عند 

ض التي نقيسها ولقدرَة اإلح
األغرا

األطفال.
ضني، نستخدم، عادة،  

س ونقارن بني غر
- عندما نقي

س. 
س وحدة القيا

نف
صحيًحا من 

س عدًدا 
- عندما ال تدخل وحدة القيا

ف 
ص

ميكن و
ض الذي نقيسه، 

املّرات في الغر
الطول بأّنه أكثر بقليل من ... أو أقّل بقليل من...

س مختلفة، 
ض بوحدات قيا

س الغر
- إذا قسنا نف

صل على إجابتني مختلفتني، وكلتاهما 
فإّننا نح

س. 
صحيحتني بحسب وحدة القيا

تكونان 
س 

ض بوحدات قيا
س الغر

س نف
- عندما نقي

صل على ما يلي: كلّما كانت وحدة 
مختلفة، نح

صل عليه 
صغر، كان العدد الذي نح

س أ
القيا

أكبر 

س 
نخطو ونقي

َسّجادة إلى مكان آخر ُيتيح إمكانّية 
َّ نقل  إن

س طولها من خالل السير بـِ “حذاء 
قيا

املرّبية”، أو السير بـِ “حذاء أحد األطفال”. 
صوا العالقة 

تستطيع املرّبية واألطفال أن يفح
صلوا 

س والعددين اللذين ح
بني وحدة القيا

عليهما. 

نخبز ونطبخ
صفة معّينة، 

عندما نخبز أو نطبخ بحسب و
س املواّد، مثل: الطحني، 

فإّننا نزن أو نقي
شابه...

والسّكر، وما 

عن نفسي 
ِّلون أوزانهم  يزن األطفال أنفسهم، ويسج

ف على أنفسهم.  
كجزء من التعّر
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5-4
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6-5

س مّتَفًقا 
حياتنا اليومّية نستخدم وسائل قيا

- في 
ف األطفال هذه 

ضل أن يعر
عليها. من األف

س؛ 
الوسائل، مثل: املسطرة؛ امليزان؛ متر القيا

الساعة. 
ض على األطفال استعمال 

- من املهم أن نعر
س املّتَفق عليها في حاالت حقيقّية في 

أدوات القيا
ضة

الرو

ٍس مّتَفق عليها 
ف على وحدات قيا

مالحظة: التعّر
س مختلفة تكون مناِسبًة لألطفال 

في مجاالت قيا
ض التي 

سنوات. األغرا
الذين أعمارهم -5 6 

صاء عند األطفال.
نقيسها ولقدرَة اإلح

األعداد في الكتب
تشمل كتب املعلومات معطيات عددّية. من 

ضل أن تخّطط املرّبية فّعالّية، لكي ُتترجم 
األف

صرّي. 
َّد إلى معطى ب املعطى العددّي املجر

صة ما، 
جنّسد طول مسار في ق

مثال: لكي 
ميكن اإلشارة إلى طوله باألمتار من نقطة 

معّينة في الساحة.

س الوحدة
جتان

  
عندما يستخدم الطفل وحدات عشوائّية، تنتبه 

املرّبية إذا كان الطفل يستخدم:
ٍس ناجعًة.

- وحداِت قيا
س وحدات 

ٍس متماثلٍة )نف
- وحداِت قيا

س(.
القيا

س 
ضعها دون وجود فراغات خالل نف

- هل ي
س.

عملّية القيا
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التقدير
- يقّدر الطفل 

صر: 
بالب

الطول )الُبعد 
واالرتفاع(، 

َّعة،  والس
س على 

ويتمّر
تقدير الوزن.

- يقّدر الطفل 
بحسب 

س 
وحدات قيا
عشوائّية، 
ص 

ويفح
التقديرات.

X
X

X
ِّعة والوزن،  التقدير هو تخمني مقدار الطول، والس

شابه. 
وما 

ضوعة، علينا استعمال أمثلة، 
- في بداية تناول املو

يكون الفرق بينها بارًزا. مثال: أين -بحسب 
ميكن أن ندخل كّمـّية رمال أكثر؛ في 

رأيك- 
ضر، أم في البرميل األحمر؟

السطل األخ
ِّر، يكون التقدير بحسب الوحدة  - الحًقا، عندما نقد

العشوائّية املختارة. مثال: إذا قسنا بالقدم، 
فسيكون السؤال: كم قدًما، تقريًبا، تدخل في 

صغيرة من 
مسافة معّينة؟ إذا استعملنا مكّعبات 

ض معني، علينا أن نسأل: 
خشب عند توزين غر

ضع 
خلشب، تقريًبا، يجب أن ن

كم مكّعًبا من ا
لكي تكون كّفتا امليزان متوازنتني؟    

ًا  صرّي
َّعة، عادة، ب - يتّم تقدير الطول أو الس

)بواسطة النظر(. أّما تقدير الوزن، فيكون، غالًبا، 
منسك باليد(. 

س )
بواسطة اللم

- عندما نطلب إلى األطفال أن يقّدروا، ال نطلب 
صياغة 

ميكن 
منهم أن يستعملوا كلمة “تقدير”. 

السؤال على النحو التالي: “بحسب رأيك، كم 
خطوًة طوُل الغرفة، من خطوات قدمك أو قدم 

املرّبية ؟” 

ص
ِّر ونفح نقد
ميكن تقدير:

ضة والشجرة القريبة 
- الُبعد بني مدخل الرو

خلطوات(، 
من املدخل )مثل: استخدام ا
ص التخمني. 

وبعد ذلك نفح
منأل باملرّبى الذي 

ميكن أن 
- كم مرطباًنا 
ّضرناه؟ 

ح
منأل 

ٍف في اإلبريق، لكي 
- هل هنالك ماٌء كا

س؟ 
الكأ

ص
ّص

س ويتخ
  يتمّر

ُّم الطفل، ومدى قرب  تنتبه املرّبية إلى تقد
تخميناته من الواقع من مّرة إلى أخرى.
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الزمن 

مفاهيم الزمن

يستعمل الطفل 
مفاهيم زمن 

يومّية ودورّية، 
ومفاهيم نسبة لها 

عالقة بالزمن. 

X
XX

مفاهيم زمن في حياتنا اليومّية: أقسام اليوم )نهار؛ 
صباح؛ مساء؛ ظهر(؛ الساعة؛ األسبوع؛ 

ليل؛ 
الشهر؛ السنة. 

صول السنة؛ أّيام 
- قائمة مفاهيم الزمن الدورّية: ف

األسبوع؛ أشُهر السنة؛ األعياد واملناسبات.

- قائمة مفاهيم نسبة لها عالقة بالزمن، مثل: 
قبل؛ بعد؛ البارحة؛ غًدا؛ بعد الغد؛ قبل البارحة؛ 

باكًرا؛ متأّخًرا؛ اآلن. 

ضة، كجزء من روتني 
- النظام اليومّي في الرو

ضة، ُيتيح التطّرَق إلى مفاهيم زمن مختلفة 
الرو

)نغسل اليدين قبل األكل، ونخرج إلى الساحة 
بعد األكل(. 

الرزنامة السنوّية
ضة، 

نستعمل الرزنامة السنوّية في الرو
ّصة أو 

لكي نخّطط العمل، ونتابع أحداًثا خا
ظواهر. ُتتيح هذه املتابعة استخداَم مفاهيم 

لها عالقة بالزمن، مثل: اليوم؛ األسبوع؛ 
الشهر.

متّر األيام...
ميكن أن نشير 

ضة، 
في نهاية اليوم في الرو

ًا( إلى اليوم الذي انتهى، ونذكر اسم  )يومّي
اليوم التالي. 

  الزمن هو كّل ما في األمر
ص مختلفة، تنتبه املرّبية 

طوال اليوم، وفي فر
إذا كان الطفل يستخدم مفاهيم الزمن في 

سياقات مناسبة. 
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الساعة
ف الطفل أّن 

يعر
الساعة ُتستخَدم 

س الزمن، 
لقيا

ساعة 
شكل 

وميّيز 
ضع 

العقارب )مو
العقارب( نسبًة 
ألحداث معّينة 
متعلّقة بروتني 

ضة.
الرو

X
ساعات مختلفة، مثل: 

- من املهّم التطّرق إلى أنواع 
ساعة يد؛ مع عقارب وساعة رقمّية، 

ساعة حائط؛ 
س الزمن.

وجميعها ُتستعمل لقيا

ضلّية على الساعة الرقمّية، 
- لساعة العقارب أف

صرّي للمّدة الزمنّية )حركة 
بسبب التمثيل الب

العقارب(. 

“ما هي الساعة؟”
ًُّنا  متع

ضة ُتتيح 
ساعة العقارب في الرو

متابعة 
حلياة اليومّية 

في الساعة كجزء من روتني ا
ضة، ويساعد على متابعة الروتني ة 

في الرو
حتديد الزمن، 

ُّن في الساعة و من خالل التمع
خلروج 

ساعة تناول الطعام، زمن ا
مثل: 

إلى الساحة، زمن النشاط املوسيقّي، املدة 
شابه. 

حلاسوب وما 
الزمنّية للعمل على ا

  تيك تاك
ف الساعة 

تنتبه املرّبية إذا كان الطفل يعر
على أّنها وسيلة لتحديد الزمن.

النقود

ص ِقطع 
تشخي

نقدّية معدنّية 
وقطع ورقّية

ف الطفل 
يعر

ص ِقطع 
تشخي

نقدّية معدنّية 
وقطع ورقّية 
نستخدمها  

ًا. يومّي

X
ص الِقطع النقدّية املعدنّية، نستخدم 

عند تشخي
شاقل 

شاقل؛ 2 
الِقطع النقدّية املعدنّية اآلتية: 1 

شواقل؛ والقطعة النقدّية 
شواقل؛ 10 

)شاقالن(؛ 5 
شاقال. 

الورقّية 20 
ضل أن نلفت انتباه األطفال إلى أسعار 

- من األف
األلعاب، واملواّد أو املُْنَتجات األخرى. كذلك من 

مناذج، مثل: 
ضة 

ِضر إلى الرو
ضل أن ُنح

األف
صات؛ تذاكر أفالم؛ آلة حاسبة للدفع؛ 

تذاكر با
تذكرة دخول إلى مسرحّية، وغير ذلك. والتطّرق 

َّلة عليها.   إلى األسعار املسج

البنك
ف، نطلب إليهم 

كي يلعب األطفال لعبة الوظائ
رها األطفال،  حضَّ

تفعيل بنك واستعمال نقود 
ضاح.  

َّت كوسيلة إي أو استخدام نقود ُأِعد
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ستعمال 
ا

النقود عند 
الشراء والبيع

ف الطفل 
يعر

ستخدام 
ا

“النقود” في 
لعبة تشمل البيع 

والشراء. 

X
ضل 

- أثناء القيام بفّعالية البيع والشراء، من األف
استخدام مفاهيم متعلّقة بالنقود، مثل: السعر؛ 

ص؛ غاٍل، املجموع؛ 
ّف أقّل؛ رخي

ّف أكثر؛ يكل
يكل

الباقي. 

شراء 
َّال  تشترك مجموعات من األطفال بشكٍل فع

شراء 
ضة، مثل: 

في عملّية الشراء للرو
ّصة، 

ضير حساء، أو كعكة خا
ض لتح

أغرا
وشراء لوازم وفواكه.  

  النقود تدير العاَلم 
مشاهدة األطفال أثناء اللعب، 

في اإلمكان 
ص إذا كانوا يستخدمون مفاهيم متعلّقة 

وفح
بالنقود. 

متثيل 
جمع و

ض( 
)عر

معطيات 

ف 
صني

ت
وتنظيم

ف الطفل 
يعر

ف وتنظيم 
صني

ت
ض ومعطيات 

أغرا
ممّيزات

بحسب 

X
X

X
ممّيزات 

ف: التوزيع إلى مجموعات بحسب 
صني

ت
ضة. 

ف هو جزء من روتني الرو
صني

مختلفة. الت
ف السكاكني والشوك 

صني
ف للتسهيل، مثال: ت

صّن
ن

واملالعق التي في الدْرج. 
- األنشطة اليومّية التي تتّم بشكل مستمّر في 

ف. من املهّم 
صني

ًصا للت
ضة األطفال، تتيح فر

رو
تشجيع األطفال على الشرح بالكلماِت امليزة التي 

ض 
ف أغرا

صني
ميكن ت

ف. 
صني

مت الت
بحسبها 

ف 
صني

إلى مجموعات بحسب ميزة معّينة )مثال: ت
ميكن 

مجموعة أزرار بحسب اللون(، وبعد ذلك، 
س املجموعة بحسب ميزة أخرى 

ف نف
صني

ت
)مثال: عّد الثقوب التي في الزّر(. 

ضّيق
شارعنا ال

في 
ضة، 

ف على أطفال الرو
كجزء من التعّر

وعلى حّي السكن، وعلى األداء املستمّر في 
ص من هم األطفال 

ضة، يجب أن نفح
الرو

الذين يسكنون في الشوارع املختلفة في 
ضة بحسب 

ف أطفال الرو
صنِّ

حلّي، وُن
ا

ميكن:
الشارع الذي يسكنون فيه، وهكذا 

حلّي، ومعرفة طفل يسكن 
ف على ا

التعّر
ض، لكي يزوره ويقّدم له 

بجانب طفل مري
شابه. 

هدّية، مثل: كتاب؛ لعبة؛ ألبوم، وما 
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ف حسب مّيزتني )أو أكثر(. مثال: 
صني

ميكن الت
 -

حلمراء 
حسب اللون وعدد الثقوب: كّل األزرار ا

التي لها ُثقبان(. 
ف 

صني
ممّيزات للت

- نطلب إلى األطفال اقتراح 
أخرى.

حافظ على النظام
ف 

صني
ميكن ت

ضة، 
ف الرو

- عندما ُننظِّ
حلفاظ على األقالم 

أقالم التلوين. وميكن ا
السليمة ورمي األقالم غير السليمة. 

ضة 
- في نهاية الفّعالّية، األطفال يرتّبون الرو
ض إلى أماكنها، مثل: 

ويعيدون األغرا
س 

أدوات الطهو؛ أدوات الطعام؛ مالب
اللعبة؛ آالت موسيقّية؛ لوازم الساحة، وما 

شابه.  
ِّر خالل السنة مركز الكتاب  م ونغي - ُننظِّ

حسب: أسماء املؤلّفني؛ املؤلّفات؛ 
ضوعات. 

املو
صور بواسطة أشكال 

ضيًرا لتكوين 
حت

 -
ف األشكال، مثال، بحسب 

صنِّ
هندسّية، ُن

الشكل واللون.
ض( 

متثيل )عر
معطيات

ض( 
ل )يعر ميثِّ

الطفل معطيات 
خالل 

من 
ستعمال 

ا
ض، أو 

أغرا
سوم 

صور، أو ر
بيانّية.

X
X

متثيل( املعطيات بواسطة 
ض )

ف من عر
- الهد

صور هو تنظيم املعطيات تنظيًما 
رسوم بيانّية و

حلَّ مسائل مختلفة متعلّقة 
ًا، لكي ُنسّهل  صرّي

ب
ص االستنتاجات. 

ُجِمعت واستخال
باملعطيات التي 

صرّية بواسطة 
متثيالت ب

ضة 
- نتناول في الرو

ضيحّية ورسوم 
ض ورسومات تو

استعمال أغرا
بيانّية عمودّية.
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صقات، علينا 
ًا بواسطة ال - عندما نبني رسًما بيانّي

س خّط القاعدة، وأن 
صقات من نف

أن نبدأ الال
صقات.

نهتّم بوجود أبعاد متساوية بني الال
حتليل معطيات

ف الطفل 
يعر

اإلجابة عن أسئلة 
بسيطة، بحيث 
تكون اإلجابة 

عنها مشتّقة من 
الرسم البيانّي 

املعطى.

X
ميكن طرحها: ما الشيء املوجود 

- األسئلة التي 
أكثر؟ ما الشيء املوجود أقّل؟ ما األشياء التي 

س العدد؟ بكم أكثر؟ بكم أقّل؟ 
بنف

طرح 
في 

على املبادرة 
علينا تشجيع األطفال 

 -
حول املعطيات الواردة في 

األسئلة بدافع ذاتّي 
الرسم البيانّي.  

مراقبة األحذية
ُّن  ُّر املواسم من خالل التمع ص تغي

ميكن فح
في أنواع األحذية التي ينتعلها األطفال. 

ضع حذاًء واحًدا 
- نطلب إلى كّل طفل أن ي

ضّية 
َسّجادة/ على لوح/ على أر

على 
ص أّي نوع هو األكثر / 

ّف، ونفح
ص

ال
شابه. 

األقّل، وما 
ًا،  - في مرحلة متقّدمة، نبني رسًما بيانّي

متثيال لنوع 
ضع 

ونطلب إلى كّل طفل أن ي
حلذاء( في العامود 

صورة ا
حذائه )مثل: 

حسب املمّيزات. 
املناسب 

ًا ونطلب  - وفي النهاية، نبني رسًما بيانّي
حلذاء الذي 

لوا نوع ا ميثِّ
إلى األطفال أن 

س اليوم، وذلك من خالل 
انتعلوه في نف

متثيل 
صقة، أو كتابة، أو أّي 

استعمال ال
آخر. 
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ضوعة
املو

الغاية في نهاية 
ضة اإللزامّية

الرو

ضوعة 
بحث املو

بحسب األعمار
ِّهة لتخطيط عمل املرّبية خطوط موج

ًصا 
ضة، وفر

ّضح العمل في الرو
أمثلة تو

لفّعالّيات التقييم
السّن
4-3

السّن
5-4

السّن 
6-5

  مناسب لي 
ص 

ميكن أن نفح
ضير رسم بيانّي، 

حت
عند 

له في  ميثِّ
ضع الشيء الذي 

إذا كان الطفل ي
صورة؛ رمز(. 

ض؛ 
 املكان املناسب )غر

س عيد امليالد
كي

ضة 
حللوى ألطفال الرو

س من ا
ضير أكيا

حت
سلًفا، 

ّضر 
حسب الرسم البيانّي الذي ُح

ضيل األطفال حول أنواع 
س تف

والذي يعك
س.

حللوى التي يتّم إدخالها إلى الكي
ا

  تنتبه املرّبية إذا كان الطفل يستطيع 
أن يقرأ معطيات من الرسم البيانّي، وأن 

حسبه: 
يعمل 

ضيل األطفال 
ميّثل تف

في الرسم البيانّي الذي 
ميكن أن نسأل: 

لكتاب، أو أغنية، أو رحلة، 
ّضل لدى معظم 

هل يحّدد الطفل االختيار املف
األطفال؟ 
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رسومات توضيحّية
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76
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8 الرسمة 
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مثلّثات

مرّبعات

9 الرسمة 

قطره من  مرّبًعا  نطوي  عندما  الساقني  ومتساويا  الزاوية  قائمّي  مثّلثني  يتكّون  مثاًل 

10 الرسمة 
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12 الرسمة 

11 الرسمة 

13 الرسمة 
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15 الرسمة 

14 الرسمة 
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رسومات توضيحّية

قاموس املصطلحات

פיתוח لتنمية  ا מנייה  اإلحصاء 
תחושה מרחבית الفراغّي   احلّس  תפיסה חזותית  بصريّ  اإلدراك 

תרשים التخطيطيّ  الرسم  תפיסה מרחבית  فراغيّ  اإلدراك 
טיפוח  الرعاية  שרירותי  العشوائيّ 

פאות )الوجوه(  السطوح  צירוף  لتجميع  ا
ספירה العّد   זיהוי  لتشخيص  ا

ספירה אחורה التنازليّ  العّد  אומדן  التقدير  
דגמים חוזרים النمطّية   النماذج  הפרדה  التفريق 

פריסה )النشر(  الفْرش  הבחנה  لتمييز   ا
גודל لِكبر  ا סימטריה  التماثل 

מדידה القياس   סימטריה שיקופית   االنعكاسيّ  التماثل 
מרחב فراغ  ייצוג  )العرض(  التمثيل 

התאמה חד-חד ערכית القيمة  أحادّي  التناظر 

Cardinal Number מספר קרדינאלי  الكاردينالّي )النهائّي(  العدد 
Ordinal Number מספר סודר  العدد الترتيبّي  
Measuring Number מדידת מספר  العدد واملعدود 
Induction אינדוקציה  االستقراء 
 Deduction דדוקציה  االستدالل 
Sensorimotor Stage השלב החושי־תנועתי  املرحلة احلّسّية احلركّية 
Preoperational Stage השלב הטרום־אופרציונלי  مرحلة ما قبل العمليات املنطقّية  
Concrete Operational Stage שלב האופרציות המוחשיות  مرحلة العمليات احملسوسة 
Formal operation Stage שלב האופרציות הפורמליות  مرحلة العمليات التجريدّية 


