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  المحاضرة األولى
  األسس النفسیة لتعلم وتعلیم الریاضیات

  ة یبیاج" عند األطفال حسب ابحاث مراحل تطور التفكیر " 
عام لمعرفة تطور  ٤٠التفكیر لدى األطفال ، وقام ببحوث استمرت قرابة  بیاجة بدراسة نموأھتم  -

الذكاء وكیف یتعلم األطفال الریاضیات بھدف الوصول إلى الكیفیة التي یتغیر بھا تفكیرھم عندما 
طفال یمرون بأربع مراحل متتالیة من حیث وقد أظھرت ھذه األبحاث أن األ. یتقدمون في العمر 

 : وھذه المراحل ھي . تطور تفكیرھم 
 . سنوات )  ٢ – ٠( المرحلة الحسیة الحركیة  -١
 .سنوات )  ٧ – ٢( مرحلة ما قبل العملیات  -٢
 . سنة )  ١٢ – ٧( مرحلة العملیات المحسوسة  -٣
  .سنة )  ١٥ – ١٢( مرحلة العملیات المجردة  -٤

 
  تعتمد على تعرف الطفل على ماحولھ عن ~> . سنة )  ٢ – ٠( المرحلة الحسیة الحركیة : أوًال

 . طریق الحواس والحركة 
وھي مرحلة ما قبل التعبیر باأللفاظ ، ویتجلى . تبدأ ھذه المرحلة من المیالد وتمتد إلى عامین تقریبًا  -

ركة و التنسیق ما بین السمع والبصر عن تطور التفكیر في ھذه المرحلة في متابعة األشیاء المتح
 . والتنسیق ما بین البصر واللمس عن مسك األشیاء وتحریكھا . سماع األصوات 

 : ومن مظاھر التفكیر في ھذه المرحلة  -
  مص اإلصبع ، متابعة األشیاء المتحركة ، القبض على األشیاء ( ردود األفعال األولیة . (.. 
  حیث یبدأ الطفل في تخزین الوجوه المألوفة و التعرف علیھا ( الذاكرة . ( 
  في نھایة المرحلة تبدأ اللغة والشخصیة في التطور وتأخذ صفة التقلید ومحاكاة اآلخرین ( التقلید (  

 
  یقصد بالمفاھیم المنطقیة ~> : سنوات )  ٧ – ٢( مرحلة ما قبل المفاھیم : ثانیًا . 
رحلة من العامین حتى سن السابعة ، وفیھا یبدأ الطفل باستخدام األلفاظ والرموز في تمتد ھذه الم -

ویركز الطفل في تفكیره على . ویمیل الطفل إلى اللعب التخیلي ولعب األدوار . وصف األشیاء 
فعندما تسكب . اإلدراك الحسي ولیس على العملیات العقلیة ، ألن تفكیره المنطقي غیر مكتمل بعد 

 . ء من كأس إلى كأس آخر مختلف الشكل ، ال یدرك الطفل أن كمیة الماء لم تتغیر الما
 : ومن مظاھر التفكیر في ھذه المرحلة  -
  یتعامل مع العابھ كأنھا حقیقة ( التصور أو الرمزیة . ( 
  أن یتعامل معھا بشكل محسوس تنمو مصطلحات الطفل بشكل كبیر ، إال( نمو اللغة . ( 

 

  تلمیذ المرحلة االبتدائیة ~> : سنة )  ١٢ – ٧( مرحلة العملیات المحسوسة : ثالثًا. 
تمتد ھذه المرحلة من سن السابعة حتى الثانیة عشر من العمر ، وفیھا یتطور التفكیر من  -

المحسوس لیصل إلى القدرة على القیام بعملیات منطقیة أثناء تعاملھ مع األشیاء المحسوسة 
 . ریاضي ایة الحقیقیة للتفكیر المنطقي الوتعتبر ھذه المرحلة البد.  وتفاعلھ معھا

 :ومن خصائص ھذه المرحلة  -
  التفكیر المنطقي لدى الطفل یعتمد على تمثیل األشیاء والتفاعل معھا . 
  للمادة  إلى مفھوم ثباتالوصول . 
  التصنیف . 
  من اصغر   أأي أن السھم ~>  )ج < من ج ، فإن أ  <و ب ,   من ب<  أ  ( إدراك خاصیة التعدي

أصغر من السھم  أبأن السھم منطقیًا وبالتالي یدرك الطفل  جمن السھم  أصغر بوالسھم ب  السھم
یحتاج لمزید فإنھ لن یصل بعد إلى مرحلة التعدي و ادراك ھذا المرحلھ  طفلعندما ال یستطیع ال.  ج

 . من التمارین بشكل حسي 
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  الوصول إلى مفھوم ثبات المادة :  

  

  
  شرح الصورة ~> 

ثم نسأل الطفل أیھم )) ازاحتھا (( نقط ثم تم تغیر اماكن النقط العلویة  ٨عندما یكون أمام الطفل  المثال األول
العدد  أكثر المجموعة األولى أم الثانیة ، إذا توصل الطفل إلى مفھوم ثبات المادة فأنھ یستطیع أن یدرك بأن

، لكن الطفل الذي لم یصل إلى  متساوي ألننا لم نقوم بإضافھ أو ازالھ عدد من النقط بل قمنا بتحركیھا فقط 
  .ھذا المفھوم یضن أن المجموعھ الثانیھ أكثر من المجموعة األولى 

ھل حدث عندما نضع قطعتین متساوتین ونقوم بتحریك احد القطع ونسأل الطفل ایھم أكبر أو مثال الثاني ال
  . تغییر في طول القطعھ ؟ ، إذا اجاب بنعم فھو لم یصل إلى مرحلھ اإلدراك المنطقي بعد 

یحمل كمیة أكبر من الماء أل الطفل أي الكوبین عندما یسكب الماء من كوب إلى كوب آخر ویسالمثال الثالث 
  .فإذا أجاب بأن الكیمیة متساویھ فھو قد وصل إلى مرحلة التفكیر المنطقي 

إذا وزع المربعات وسأل إیھم أكثر عدد المربعات فإذا اجاب بأن العدد متساوي فأنھ قد وصل إلى لرابع لمثال اا
  . مرحلة التفكیر المنطقي 

  تبدأ من مرحلھ المتوسطة ~> : سنة )  ١٥ – ١٢( مرحلة العملیات المجردة : رابعًا. 
إلى قمتھ ، حیث یستطیع التعامل مع ، ویصل تفكیر الطفل  ١٥إلى  ١٢تمتد ھذه المرحلة من سن  -

فروض ، ) الرموز والمفاھیم و العالقات داخل النظم التي توضح العالقات الریاضیة وقواعدھا 
 ..) . مسلمات ، نظریات 

 : ومن مظاھر التفكیر في ھذه المرحلة  -
  مثًال یقدم لھ س و ص لترمز أعداد معینھ ~> . إدراك الطفل للرموز المجردة وطرح الفرض . 
  مثًال یقال للطالب أفترض أن النار باردة  ~> . القیام بعملیات االستدالل دون التقید بالمحسوس

الماء الحار  سیختاروالماء حار أیھم نحتاج لتسخین الطعام ؟ عندما یكون الطالب قد وصل للتفكیر 
 . بال شك لمعرفتھ المسبقة بأن النار للتسخینلتسخین الطعام بینما التفكیر المحسوس سیختار النار 

  ھل یصل جمیع األطفال إلى ھذه المرحلة في ھذا السن ؟ 
أفترض بیاجة ذلك ، ألن األبحاث العدیدة التي أجریت أثبتت أن بعض التالمیذ ال یصلون إلى ھذه  -

ھذا بالنسبة لألطفال ~>  .ذا العمر ، ویرتبط ذلك بالتحصیل المنخفض في الریاضیات المرحلة في ھ
  . العادیین 

 
  بعض المبادئ لمراحل تطور التفكیر وتكوین المفاھیم عند األطفال : 
 . تحدث المراحل في ترتیب ال یتغیر ، أي أن نمط التطور ھو نفسھ عند جمیع األطفال  -١
بعض ~>  .كل مرحة من مراحل التطور قد یختلف من طفل آلخر  ىاألطفال إلالعمر الذي یصل فیھ  -٢

 . األطفال یحتاجون إلى وقت أطول للوصول إلى المراحل 
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عند الوصول إلى مرحلة من مراحل التطور تتجمع عناصر السلوك عند الطفل لتكوین كیان تام  -٣
نیة العقلیة تمییز طریقة التفكیر عند وھذه الب. وتظھر بنیة عقلیة جدیدة لھا خواصھا المتعلقة بھا 

 . الطفل خالل ھذه المرحلة 
 . كل ما یفھمھ الطفل خالل أي مرحلة من مراحل التطور یحملھ معھ إلى المرحلة التالیة  -٤
فترة یكتمل دھا توجد دائمًا فترة استعداد تكون خاللھا المرحلة أو المفھوم في دور التكوین تأتي بع -٥

  . یكتمل فیھا اكتساب المفھوم واستیعابھ  فیھا ظھور المرحلة أو
 

  العوامل التي تؤثر في التفكیر عند األطفال : 
نضج الحواس ، األعصاب ، ( یتناسب التطور في التفكیر طردیًا مع النمو العضوي  :النمو العضوي  -١

 ) . التناسق 
 . الخبرة  -٢
یتطور تفكیر األطفال الذین تتاح لھم فرصة التعامل مع ) األشیاء المحسوسة ( : الخبرة المادیة   -  أ

 . األشیاء المحسوسة من األلعاب و وسائل تعلیمیة أسرع 
یتطور تفكیر األطفال الذین یمرون ) التفاعل مع األشیاء والعالقات ( : الخبرة المنطقیة الریاضیة   - ب

 ..) . المقارنة ، التصنیف ( قات المنطقیة بخبرة تركز على تفاھلھم مع األشیاء والعال
األطفال اللذین تتاح لھم فرصة التفاعل مع اآلخرین من ) االندماج ، اللغة (  : التفاعل االجتماعي -٣

 . أطفال وبالغین تتطور لغتھم أكثر ویتطور تفكیرھم أیضًا 
أو  )الذكاء (  باإلضافة إلى النمو العضوي والخبرة ، یلعب النمو العقلي ) :التنظیم الذاتي ( التوازن  -٤

ویرى بیاجیھ أن باإلمكان مساعدة . ما یمكن أن یشار إلیھ بالتنظیم الذاتي دور ھام في تطور التفكیر 
م وات لكي یتطویمر تعلم االشیاء الجدیدة بخ. الطفل بتوفیر بیئة تعلیمیة ثریة لتطویر تنظیمھ الذاتي 

  : والخطوات ھي  .  تظیم ما تم تعلمھ في البنیة العقلیة لدى الشخص
 ) .إضافة معرفة أو مخطط أولي إلى البنیة المعرفیة ( التمثیل   أ 
 ) . تعدیل الخبرات السابقة ( الموائمة   ب 
 ) . ترتیب العملیات العقلیة في أنظمة كلیة ( التنظیم   ج 

  
  مثال على عملیة التوازن لدى الطفل . 
في " ھذا الشيء " عندما یرى الطفل حراثة زراعیة آلیة ألول مرة ، فإنھ یحاول أن یضیف أو یمثل  -

" فیجد أن " . الشيء " بنیتھ العقلیة ، وقد یبحث عن أشیاء مشابھ تساھده على التعرف على ھذا 
یسھل علیھ فیحاول أن یوائم و یقارب ما بین لحراثة والسیارة ل" السیارة " قریبة من " الحراثة 

لیست " الحراثة " بعد ذلك یدرك أن  . ضافة الحراثة إلى معرفتھ والتعرف والتعریف بھا الحقًا 
في بنیتھ العقلیة ، لیدرك ما " السیارة " و " الحراثة " ، فیحاول أن ینظم مفھوم " سیارة " تمامًا 

أو المحركات " ركبات الم" بینھم من تشابھ و اختالف وقد یتشكل عن ذلك مفھوم أكبر ومفھوم 
 . الذي یجمع ما بین الحراثة والسیارة وغیرھا 
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  المحاضرة الثانیة
  مھارات ما قبل الریاضیات 

  تمھید : 
وفي الحقیقة إن . قد یعتقد البعض أن عملیة العد ھي نقطة البدایة في تدریس الریاضیات لألطفال  -

. العد والعدد ، ویطلق علیھا مفاھیم ما قبل العدد ھناك مفاھیم ریاضیة أساسیة تسبق وتمھد لمفھوم 
 :مثل 

  التصنیف ، التناظر األحادي ، المقارنة . 
  فوق ، تحت ، داخل ، خارج ، مغلق ، مفتوح ، أمام ، خلف : العالقات التبولوجیة مثل . 
  المربع ، المثلث ، المستطیل ، الدائرة : المفاھیم الھندسیة مثل . 
ونجد أن ھذه المواضیع توضع . وھذا المفاھیم ضروریة لتھیئة أذھان األطفال لتعلم الریاضیات  -

 . بمثابة وحدة أولى في كتب الریاضیات للصف األول 
  مھارة التصنیف : أوًال: 
كتصنیف األقالم مع المساطر ~>.التصنیف ھو القدرة على تجمیع االشیاء التي لھا نفس الخصائص  -

 .  
 لماذا ؟  . ول المھارات التي یكتسبھا الطفل وھي من أ 

 . ألن التصنیف یعتبر أساس لتطور المفاھیم المنطقیة والریاضیة لدى األطفال  -
على التصنیف وإدراك ثبات عناصر  القدرةو یتطلب انتقال الطفل إلى مرحلة العملیات المحسوسة  -

 . المجموعة 
األطفال ألنھ یرتبط بتكون مفھوم مجموعات  و یعتبر التصنیف جزء مھم في عملیة التعلم لدى -

فمجرد العد . وعالقاتھا ومفھوم اإلنتماء ، مما یجعل من اساس لتعلم العدد وأنماط التفكیر الریاضي 
دون أن یستطیع الطفل تمثیل ما یعد ، ال یعتبر تعلم للعد ...) ،  ٣،  ٢،  ١( الشفھي من قبل الطفل 

 . أو األعداد 
  المنطقیة والریاضیة لدى األطفال بعض من المفاھیم : 
) . الشكل ، اللون ، أو الحجم ( تصنیف األشیاء حسب خاصیة واحدة مشتركة : التصنیف البسیط  -

 : وتمر في مراحل 
  تصنیف عشوائي ال یعتمد على الخواص المشتركة  قد یضع المربعات  ) ٥ – ٢( المرحلة األولى

 . مع المثلثات أو الحیوانات مع الزھور من دون وجود رابط منطقي 
  تتكون القدرة على التصنیف ولكن تعتمد على المحاولة والخطأ ، یكون  ) ٧ – ٥( المرحلة الثانیة

، ولكنھ ال یوجد لدیھ ثبات واتساق في قادر احیانًا على تصنیف بعض األشیاء حسب خواصھا 
 .استخدام ھذا التصنیف مع جمیع القطع 

  في ھذه ) اللون ، الشكل ، الحجم ( یستطیع الطفل التصنیف بحسب  ) ٩ – ٧( المرحلة الثالثة
المرحلة یتكون لدى الطفل مفھوم التصنیف ویصبح قادر على تحدید الخواص المشتركة بین األشیاء 

 . ھذه الخواص ویصنفھا حسب 
 : أمثلة على التصنیف 

  

  

  

  

  



٦ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقاطع فیدیو لدروس في التصنیف 
  . التصنیف وفق خاصیة واحدة الصف األول اإلبتدائي 

  

  مھارة المقارنة : ثانیًا. 
، األطول أطول من ( ھي القدرة على تحدید مدى توفر خاصیة معیة بین شیئین ، مثل خاصیة الطول  -

 ) . أكثر من ، أقل من ، األكثر ، األقل ، یساوي ( أو عدد العناصر ) األطول ، األقصر ، یساوي 
  ) . أطول ، اقصر ، یساوي ( حدد العالقة بین طولي كل شكلین ، باستخدام )  ١( مثال 

  
  
  
  

  

  :مقارنة بین عناصر مجموعتین 
، وھو القدرة على مواءمة  التناظر األحاديتتم المقارنة بین عناصر مجموعتین من خالل عملیة  -

 . شیئین ، كل منھا باآلخر ، ألنھما ینتمیان إلى نفس الفئة 
أكواب وسأل أیھا أكثر ؟ في البدایة لم  ٦بیضات و  ١٠وقد اجرى بیاجة تجربة ، اعطى فیھا طفل  -

أیھما أكثر  یستطع الطفل أن أن یعرف اإلجابة ، فطلب منھ أن یضع بیضة في كل كوب ، ثم سأل
البیض أم األكواب ؟ فكان األطفال قادرین على إدراك أن البیض أكثر عن طریق إقامة تناظر احادي 

 . بین األكواب والبیض ) واحد لواحد ( 
 

  العالقات المكانیة : ثالثًا . 
من ) ... یمین ، یسار ( ، ) فوق ، تحت ، ( ، ) داخل ، خارج ( یتم تقدیم العالقات المكانیة مثل  -

 . خالل استخدام أنشطة واقعیة عملیة توضح ھذه المفاھیم 
یعرض المعلم كرة و صندوق فارغ أمام الطلبة ، ویضعھما ) : داخل ، خارج ( العالقة )  ١( مثال 

ثم یضع الكرة في الصندوق . ، ویوضح لھم أن الكرة خارج الصنوق  على الطاولة بجاني بعضھما
  . ویوضح لھم أن الكرة داخل الصندوق 

یطلب المعلم من أحد الطلبة الخروج خارج الصف ، ویسأل باقي التالمیذ أین الطالب ؟ )  ٢( مثال 
  داخل أم خارج الصف ؟ 
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  الكرة فوق أم تحت الكرسي ؟ باتخدام الصور ھل) فوق ،  تحت ( العالقة )  ٣( مثال 
 

 العالقات الزمانیة : رابعا. 
تبین العالقة الزمانیة الترتیب الزمني الذي یحدث في األشیاء والعالقة بین ھذه األحداث من حیث  -

 ...) .قبل ، بعد ، أثناء ، صباح ، مساء ، ( مثل . وقت حدوثھا 
  .اآلخر  تمعن الصور التالیة وحدد أیھما حدث قبل) :  ١( مثال 
  الطفل یفرش أسنانھ(في الصورة األولى كأن یرتبھا الطالب ~>

  ) ثم یتجھز للنوم وثم النوم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بل وایھم بعد وایھم في المنتصف  قفي ھذه الصورة یطلب من الطفل تحدید اي الصورة حدثت ~>
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  المحاضرة الثالثة
  مشكالت تعلم مھارات ما قبل الریاضیات 

  تمھید: 
عندما یتعلم تالمیذ التربیة الخاصة الریاضیات ، فإن بعضھم یواجھ مشكالت في تحصیل المعرفة  -

وھذا الخلل ال یمكن الكشف عنھ إال إذا تم تكلیف التلمیذ ببعض األنشطة . الریاضیة وفھمھا 
 .والتدریبات والتطبیقات الریاضیة 

  مما . وكلما اكتشف المعلم األخطاء مبكرًا ، كان من السھل علیھ التغلب علیھا وعالجھا لدى التالمیذ
یبرز أھمیة التقویم المبكر والمستمر للتالمیذ ،والذي یھدف للكشف عن مدى سیر التالمیذ في 

  . االتجاه الصحیح لتحقیق الھدف المرجو 
 : اسباب حدوث االخطاء لدى التالمیذ 

 : یعزو بعض الباحثین المشاكل التي تواجھ التالمیذ عند تعلمھم الریاضیات إلى  -
  : المعلم  -١

وقد یكون لدیھ ضعف . حیث قد یكون لدى العلم ضعف في أسالیب التدریس ، أو حتى المادة العلمیة 
إلى  فیؤدي إلى تراكمھا~>. في متابعة أداء التالمیذ الصفي ، وعدم معالجة األخطاء أوًال بأول 

 . نھایة العام ولن یستطیع الطالب التمكن من المادة العلمیة 
  : العالج  -

  . تقدیم التدریب الالزم للمعلم في طرق التدریس والمادة العلمیة واسالیب إدارة الصف ـ 
اداءھم ومعالجة أي اخطاء یقعون  ةقیام المعلم بالمرور على التالمیذ أثناء حلھم للتمارین لمالحظـ 

  . فیھا عند حدوثھا ألول مرة 
 

  : التلمیذ  -٢
صعوبة تعلم ، انخفاض الذكاء ، خلل ( حیث یمكن أن یكون لدى التلمیذ ضعف في االستیعاب 

أو كثرة الغیاب عن المدرسة ، وكذلك قلة فرص ...) ، "كضعف في حاسة السمع أو البصر"عضوي
 . لریاضیة التدریب على المھارات ا

  : العالج  -
  . یجب أوًال تشخیص حالة التلمیذ وتحدید سبب الضعف ، ھل ھو عضوي أم نفسي أم اجتماعي ـ 
إعطاء التالمیذ الفرصة والوقت الكافي لكي یتدربوا على المھارات الریاضیة وتقریب المفاھیم ـ 

حصص إضافیة كإعطاء ~>. الریاضیة عن طریق الوسائل المحسویة داخل الصف وخارجھ 
  .للتدریب 

 
  : المادة الدراسیة  -٣

حیث یمكن أن یكون تسلسل المادة العلمیة غیر منطقي بالنسبة للتلمیذ ، وقد ال یكون ھناك ربط 
. كافي بین المفاھیم والمھارات الریاضیة ، أو بین الریاضیات والتطبیقات الحیاتیھ من واقع التالمیذ 

 . نسبة للتلمیذ من الفائدة المرجوة منھا تكسب أھمیتھا بالفأي مادة علمیة ~>
  : العالج  -

. المالحظة الدقیقة لتسلسل المادة العلمیة وھل یوجد ترتیب آخر یساعد التالمیذ على فھمھا ـ 
  . وتجریب تسلسل مختلف للمواضیع والمفاھیم الریاضیھ 

إذا تعلم ~>) . المربع بطریقة رسمھ : مثال ( ربط المفاھیم الریاضیة بالمھارات المصاحبة لھا ـ 
  . كیف یرسم المربع سیرسخ مفھوم المربع لدیھ 

ألن التلمیذ سیكون ) مثل ربط االعداد بالنقود والتعامل بھا ( ربط الریاضیات بتطبیقات عملیة ـ 
 . یمكن أن یطبقھ في حیاتھ الیومیة مشدود و منتبھ للمفھوم الریاضي الذي 
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  أمثلة على مشكالت تعلم مھارات ماقبل الریاضیات. 
  :  األولى المشكلة -

  .قد یواجھ التالمیذ صعوبة في تحدید األشكال المتشابھة وتمیز المختلفة 
 )) المشكلھ في التصنیف (( 

  :الحل  -
  تحدید شكلین متشابھیناستخدام مجسمات تمثل االشكال ، و تدریب الطلبة على 

  ضمن اشكال تختلف عنھا ، ثم التدرج لیحدد التلمیذ شكل مختلف من مجموعة اشكال
 .متشابھة  

  : المشكلة الثانیة  -
 . قد ال یستطیع بعض التالمیذ تمییز األلوان 

  :الحل  -
تقدیم مجموعة ألوان ، ولتكن أقالم تلوین ، یذكر أسم كل منھا ، وتكلف التالمیذ قبل أخذ أي قلم ذكر 

 . تكرر ھذه الخطوات مع أدوات أخرى. لونھ لزمالئھ ، ومن ثم التلوین بھ ، ثم ذكر اللون مرة أخرى 
  :المشكلة الثالثة  -

 .قد ال یستطیع بعض التالمیذ إدراك مفھوم الحجم 
  :الحل  -

  تقدیم مفھوم الحجم باستخدام المحسوسات ، مثل الدول ، أو أواني المطبخ ، وجعل 
  التالمیذ یتعاملون معھا بسكب الماء وإفراغھ بین األواني ، لیدركوا مفھوم الحجم 

 . واختالفھ بین األواني 
 

  :المشكلة الرابعة  -
  .قد ال یستطیع بعض التالمیذ إكمال نمط شكلي 

  : الحل  -
  التالمیذ على صنع انماط تتكرر باستخدام الوسائل المحسوسة وتحدید الشكلتدریب 

  وبعد ذلك یمیز االنماط المرسومة بوضع خط تحتھ ، ومحاولة . الذي یتكرر ، وتمییزه  
  . إكمال النمط اعتماد على ذلك 

 )اخضر  ٢+ احمر  ٢(والنط الثاني ) ازرق + اصفر ( في الصورة  النمط االول المتكرر ~>
 . والبقیة بنفس الطریقة 

  :المشكلة الخامسة  -
 ..قد یواجھ بعض التالمیذ صعوبة في تحدید العالقات المكانیة ، مثل فوق ، تحت ، یمین ، یسار 

  :الحل  -
توظیف األلعاب التعلیمیة في تدریس كل من المھارات السابقة ، وإشراك التالمیذ في تنفیذھا 

 . أو قصھ بھا رسومات والسؤال عن أماكن األشیاء كعرض الصور~>.
  : المشكلة السادسة  -

  ..قد یواجھ بعض التالمیذ صعوبة في تحدید العالقات الزمانیة ، مثل صباحًا ، ظھرًا ، مساء 
  :الحل  -

سرد ك~>.توظیف األلعاب التعلیمیة وعرض مجموعة من البیئة المحیطة بالتالمیذ توضح المفاھیم 
  . قصة للتالمیذ بقول نفطر في الصباح والنوم في المساء 

ى جعل المفاھیم محسوسة وبالتدریج یعطى المفاھیم الشبھ الحلول بشكل أساسي تعتمد عل~>
 . محسوسھ وثم المجردة 
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  المحاضرة الرابعة 
  العدد و العد

  تمھید : 
وھو اساس یبنى علیھ العدید . االبتدائیة العدد مفھوم أساسي في الریاضیات وفي مناھج المرحلة  -

 :ویتضمن العدد التعریفات التالیة . من المفاھیم الریاضیات 
العدد مفھوم یعكس فكرة مجردة ، فالعدد ھو فكرة مجردة یتوصل إلیھا األطفال عن طریق  :أوًال  -

عدد مع تطور مفھوم المزاوجة بین مجموعات لھا العدد نفسھ من العناصر ، حیث یتطور مفھوم ال
  .المجموعة 

  .الحظ الشكل التالي  :مثال 
  

. كل المجموعات في الشكل السابق لھا نفس عدد العناصر التي تربطھا الصورة المجردة للعدد اثنین 
، والذي تم التوصل إلیھ بالمزاوجھ بین المجموعات المتساویة السابقة )  ٢( والذي نرمز لھ بالرمز 

عن طریق المزاوجة بین المجموعات  ٥إلى  ١وصل إلى مفھوم األعداد من وغالبًا یتم الت. 
 .   المتسوایة 

مفھوم العدد ھو تجرید لخاصیة مشتركة بین المجموعات التي تحوي نفس العدد من العناصر :ثانیًا  -
أرجل الكرسي ، أرجل الحصان ،عجالت : إلى المجموعة التي تتكون من )  ٤( ، فمثًال یشیر العدد 

، أي أنھ یوجد تناظر واحد لواحد بین عناصر المجموعات السابقة ، وھذه فكرة العدد ..لسیارة ا
 .  ٤أربعھ والذي نرمز لھ بالرمز 

من خالل تعلم من أسماء األعداد بالترتیب  نحدد عدد عناصر المجموعة )احدد(  فھو تعیین العدأما  -
  . ، ثم إجراء المقابلة بین أسماء األعداد وعناصر المجموعة المراد عدھا ..واحد ، اثنان ، ثالثھ  :

  . أي نزاوج بین األسم وعدد العناصر ~>
 

  مراحل تعلم العدد لدى األطفال : 
حتى یدرك الطفل معنى العدد ، ویتكون لدیھ مدلول عند عد العناصر في المجموعة فإنھ یمر المراحل  -

 : الیة الت
  : مرحلة عدم الفھم لثبات العدد  -١

في ھذه المرحلة ال یدرك الطفل إن عدد عناصر المجموعة یبقى كما ھو ، مھما حدث من تغییر في 
 .سن الخامسة تنظیم العناصر وترتیبھا ، وھذه المرحلة تنطبق على األطفال دون 

  
  

  : مرحبة الفھم الجزئي لثبات العدد  -٢
في ھذه المرحلة لم یصل الطفل بعد إلى الفھم الكامل لمفھوم ثبات العدد ، وھذه المرحلة تشمل 

  . سنوات  ٦ – ٥األطفال ما بین 
  )  ٢)                      (  ١: ( عندما یرى الطفل المجموعتین التالیتین : مثال 

لو أختلف ترتیبھا  لكنى أن المجموعتین لھما نفس العدد من العناصر ، أن یوافق عل فإنھ من السھل
  : واختلف المسافات بین العناصر إحدى المجموعتین كما في الشكل التالي 

 )٢)                      (  ١  (  
  

  . فإن الطفل یعتقد أن المجوعة الثانیة بھا عناصر أكثر من األولى 
  : مرحلة تكافؤ المجموعات  -٣

المجموعات المتكافئة عددیًا ھي المجموعات التي لھا نفس عدد العناصر ، فمثًال مجموعة األطفال 
فإذا زاد او نقص ~>) . ٥(تكافئ مجموعة الكراسي التي عدد عناصرھا ) ٥(التي عدد عناصرھا 
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  . عدد الكراسي سیدرك الطفل عدم تكافئ المجموعات 
تكافؤ المجموعات ، من خالل تعریضھ لمواقف تحتوي وفي ھذه المرحلة یصل الطفل إلى إدراك 

على زوجین من المجموعات المتكافئة ، وتربط ھاتان المجموعتان بعالقة معینة و واضحة لدى 
الطفل ، بحیث یربط الطفل بین كل عنصر من المجموعة األولى بعنصر من المجموعة الثانیة لیصل 

 . إلى مفھوم المجموعات المتكافئة 

  
  

 

  :مرحلة معكوسیة التفكیر  -٤
عندما یتطور تفكیر الطفل ویدرك إن المجموعات المتكافئة تبقى متكافئة ، مھما حدث من تغییر في 

تمثل تلك المرحلة أعلى . ترتیب العناصر ، یمكن القول أن الطفل قد نمت لدیھ معكوسیة التفكیر 
  .مراحل استیعاب العدد 

 .مجموعتین متكافئتان فإنھ یكون قد امتلك قدرة معكوسیة التفكیر إذا أدرك الطفل أن ال: مثال 

  

  
  

  مراحل تعلم العد : 
 : وھذه المراحل ھي . یمر الطفل في ثالث مراحل حتى یتوصل إلى عملیة العد الصحیحة لألعداد  -
  : مرحلة التردید  -١

یكون الطفل في ھذه المرحلھ غیر قادر على العد الصحیح ، ولكنھ یعتمد على التخمین ویتعلم العد 
 .سنوات  ٥ – ٤صمًا من دون فھم حقیقي للعد ، وتتراوح اعمال األطفال في ھذه المرحلة بین  

  :مرحلة التناظر األحادي  -٢
وبین مجموعة األشیاء ..) ن ، ثالثة واحد، اثنا( وفي ھذه المرحلة یقابل الطفل بین أسماء األعداد 

ثم إلى اآلخر ) واحد ( ویقول )  مثًال ورقة ( فیشیر إلى العنصر األول في المجموعة . المراد عدھا 
وتتراوح أعمار األطفال في ھذه المرحلة . وھكذا مع بقیة العناصر في المجموعة ) اثنان ( ویقول 
 .سنوات  ٧– ٥ما بین 

  :مرحلة ثبات العدد  -٣
أي أن الطفل . ي ھذه المرحلة یدرك الطفل أن عدد عناصر المجموعة ال یتغیر عند تغییر ترتیبھا ف

ویدرك أن العدد الذي یمثل عناصر المجموعة ھو خاصیة . في ھذه المرحلة یفكر بطریقة منطقیة 
طفل ویصل ال. وھذه الخاصیة ال تتأثر بأي تغییر في ترتیب وتنظیم عناصر المجموعة . للمجموعة 

  . السابعةإلى ھذه المرحلة في سن 
 

  تدریس مفاھیم األعداد : 
 : على المعلم أن یتدرج في طریقة تدریس المفاھیم الریاضیة من خالل المرور بالمراحل التالیة  -
وتتمثل في عرض االمثلة على األعداد ، بحیث تتضمن اشیاء یمكن للطفل التعامل : المرحلة الحسیة  -١

 . كالمكعبات واالقالم الملونھ ~>) . یدویات ( معھا بلمسھا وتحریكھا بیدیھ 
وتتمثل في عرض األمثلة على األعداد ، بحیث تتضمن صور و رسومات : المرحلة الشبھ حسیة  -٢

 . نان كرسم سیارتان لمتثیل العدد اث~>.
 . وتتمثل في عرض األمثلة على األعداد ، عن طریق كتابة العدد و رمزه : المرحلة المجردة  -٣
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  في ثالث مراحل) ١(یمكن أن یدرس مفھوم العدد ) : ١(مفھوم العدد : 
، أي ) ال ثاني لھا ( عن طریق األشیاء التي یراھا الطفل في بیئتھ منفردة ) ١(یقدم المعلم العدد  -١

 ...أب ، أم ، قمر ، فم : أحادیة العدد مثل المجموعات 
: یعرض المعلم نماذج لمجموعات جزئیة أحادیة مأخوذة من مجموعة كلیة كما في الشكل التالي  -٢

  . أن یعرض للطالب ثالث سیارات ویطلب منھ أخذ سیارة واحدة ~>
  
  
  
  
  
  
  
  . وطریقة رسمھ على ذلك ) ١(یتعلم األطفال رمز العدد  -٣
 

  في ثالث مراحل ) ٢(یمكن أن یدرس مفھوم العدد ) ٢(مفھوم العدد : 
عن طریق األشیاء التي یراھا الطفل في بیئتھ على شكل ازواج ، أي ) ٢(یقدم المعلم مفھوم  -١

 ...أبوین ، العینین ، الیدین  : المجموعات ثنائیة العدد مثل 
  : جموعات كلیة كما في الشكل التالي یعرض المعلم نماذج لمجموعات جزئیة ثنائیة مأخوذة من م -٢

 

 

  
  
  
 

  .وطریقة رسمھ ، ویتدربون على كتابتھ ) ٢(یتعلم األطفال رمز العدد  -٣
 

  ثم تستخدم . تعرض مجموعات ثالثیة ، رباعیة ، خماسیة متكافئة ) : ٥) (٤) (٣(مفھوم االعداد
ویفضل في البدایة أن تكون  .بین العناصر كل مجموعتین متكافئتین ) المزاوجة ( فكرة المقابلة 

  .العناصر في المجموعة منظمة ومرتبة ولیست عشوائیة 
  
  
  
  
  

  . ویمكن عرض المجموعة بطریقة عشوائیة في مراحل متقدمة لتحقیق اكتساب الطفل لمفھوم العدد 
الشكل التالي مثاًال على مجموعات ثالثیة ، یمكن للطفل أن یزاوج بین عناصرھا لیتعلم  ویبین -

  ) ٣(ھوم العدد مف
 

  ٩ – ٦مفھوم االعداد من  :  
یتم تعلیم األطفال ھذه األعداد عن طریق زیادة عنصر واحد إلى آخر عدد سابق تعلمھ الطفل ، 

من  ٧من خالل زیادة عنصر واحد إلى مجموعة خماسیة ، والعدد  ٦یقدم لھ  ٥فالطفل الذي تعلم 
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كأن نعطي الطفل خمس سیارات ~> ...ذا خالل زیادة عنصر واحد إلى مجموعة سداسیة ، وھك
 . للتعرف على العدد ستھونطلب منھ اضافھ سیارة واحدة  

في إدراك الطفل وجود تغییر في شكل المجموعة األكثر عناصر  ترتیب عناصر المجموعتینویساعد 
  . عند مقارنتھا بالمجموعة التي تنقص عنصر واحد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مفھوم العدد صفر : 
تجریدًا كبیر للطفل ، لذا یجب أن یتم تقدیمھ بعد أن یدرك الطفل مفاھیم االعداد ) ٠(یمثل العدد  -

 ) .  ٩ – ١( أو بعد تقدیم االعداد من ) ٥(أو ) ٣(ویمكن تقدیمھ بعد مفھوم العدد . األخرى 
ویقدم الصفر عن طریق تكرار حذف عنصر واحد من مجموعة تحتوي عددًا معینًا من العناصر ،  -

. وكتابة العدد الناتج بعد حذف كل عنصر ، حتى نصل إلى المجموعة التي ال تحتوي أي عنصر 
  . وعدد عناصرھا صفر ) المجموعة الخالیة ( وتسمى ھذه المجموعة 

ق ونقوم بحذف الورقة االولى  ونسأل الطفل كم بقي ؟ بیقول ورقتین اورا ٣اذا كان لدینا .. مثًال ~>
ثم نحذف ورقة  اخرى ونسأل كم بقي ؟ فیقول واحدة ، ثم نحذف الورقھ االخیرة فیسأل الطفل كم 

موعة خالیھ ال یوجد لدیھا بھذا الطریقة یتم معرفة العد صفر وھي مج. بقي ؟ بیقول لن یبقى شيء 
 عناصر 
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  المحاضرة الخامسة
  )÷ ، × ،  - ، ( + تدریس العملیات األربع 

  تدریس الجمع : 
ویقدم مفھوم الجمع عن طریق ضم . الجمع ھو العملیة األولى التي یواجھھا الطفل في تعلم الحساب  -

ویتم . المجموعات المنفصلة ، وذلك لتكوین مجموعة جدیدة تحتوي على عناصر جمیع المجموعات 
الجمع عن طریق أمثلة حسیة و شبھ حسیة ومن ثم مجردة ، تتطلب دمج مجموعتین  تقدیم مفھوم

  . تحتوي كل منھا على عناصر من نفس النوع 
 

 : وفیما یلي خطوات مقترحة لتدریس مفھوم الجمع  -
 : یبدأ المعلم تقدیم الجمع بتمثیلیة أمام األطفال وحل المسألة شفھیًا  -١
  : ویسأل األطفال ) قلمین(أقالم وبیده الیسرى ) ٣(یمسك المعلم بیده الیمنى ) حسي  ١مثال ( -
  قد یطلب من احدھم أم یتقدم لیعدھا بنفسھ أمام ( أقالم  ٣كم عدد األقالم في الید الیمنى ؟ اإلجابة

 ) . البقیة 
  قلمان : كم عدد األقالم في الید الیسرى ؟ اإلجابة . 
  أقالم  ٥كم عدد األقالم معًا ؟ اإلجابة : ید واحدة یعدھا أمامھم ، ویسأل یضم المعلم األقالم معًا في.  

  
بل مجرد خبرات محسوسة یتعلمھا الطفل بضم الطفل  ٥=  ٣+   ٢في البدایة ال نتطرق للجمع  ~>

   .مجموعتین مختلفتین إلى مجوعة واحدة ویعد عدد العناصر المتكونة 
 

  :الشكل التالي یعرض المعلم ) شبھ حسي  ٢مثال (  -

  

  

 : ویسأل األطفال  -
  ٢كم عدد عناصر المجموعة األولى ؟ اإلجابة  . 
  ١كم عدد عناصر المجموعة الثانیة ؟ اإلجابة  . 
  ٣إذا ضممنا المجموعتین مع بعض ، كم عدد العناصر في المجموعة الجدیدة ؟ اإلجابة  . 

  

  
  

یجب على المعلمین تنمیة الحصیلة اللغویة لألطفال ومعلم الریاضیات یجب أن ینمي الحصیلة اللغویة  ~>
  .كاألسطوانة )) بمعرفة األشكال (( الریاضیة 

 . نبدأ في كتابة األعداد وتعلیم الرموز ~> ) مجرد  ٣مثال (  -
 ریاالت ، كم ریال أصبح معك ؟  ٣ریاالت ، وأعطاك أبوك  ٥معك  -
 ٨كم ریال أصبح معك ؟ اإلجابة /  ٣كم ریال أعطاك أبوك ؟ اإلجابة //  ٥ال كان معك ؟ اإلجابة كم ری 

 .  
 

 . ینتقل المعلم في المرحلة التالیة إلى ربط كل مجموعة بعدد عناصرھا وكتابة األعداد على السبورة  -٢
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  ..  یعني  ، وھذا) قلمان في الید الیسرى(و ) أقالم في الید الیمنى٣یوجد ()  ١مثال (  -
یكتب العملیة والناتج على الصبورة ~> .  ٥فیكون عدد األقالم الكلي یساوي        ٢و            ٣
.  

  ، وھذا یعني ) أسطوانة في المجموعة الثانیة(و ) أسطوانتان في المجموعة األولى()  ٢مثال (  -
 ٣عدد األسطوانات فیكون              ١و                           ٢              

  ، وھذا یعني ) ریال ٣أعطاني أب (و ) ریال ٥معي ()  ٣مثال (  -
  . ریال  ٨فیصبح معي              ٣و                           ٥              

 
 .كبدیل لكلمة یساوي ( = ) وإشارة ) و ( كبدیل للحرف ( + ) یقدم المعلم لألطفال إشارة الجمع  -٣
  . وھكذا مع بقیة األمثلة السابقة .  ٥=  ٢+  ٣: تكتب بالصورة  ٥یساوي  ٢و  ٣) مثال (  -

فیربط الرموز المجردة  ٥=  ٢+  ٣فیتكون لدى الطفل صورة ذھنیة في مخیلتھ ب ماذا یعني ~> 
 . باألشیاء الحسیة الذي تعامل معھا سواء أقالم أم اسطوانات أم رموز 

 
  تدریس حقائق الجمع : 
. الفصل بین مفھوم الجمع وحقائق الجمع ، فالطفل یتعلم الحقائق ضمن تعلمھ للمفھوم ینبغي عدم  -

ومن األنشطة التي تساعد األطفال على تعلم حقائق الجمع والطرح ، تقسیم مجموعة إلى مجموعتین 
 : جزیئیتین ، ویتم تدریس حقائق الجمع على مرحلتین 

  ٩تدریس حقائق الجمع ضمن العدد : األولى . 
  ١٨تدریس حقائق الجمع ضمن العدد : والثانیة  . 
ویجب أن تعلم حقائق الجمع من خالل فھم المعنى الحقیقي لعملیة الجمع ، ولیس من خالل مجرد  -

مثًال ھو عبارة عن حاصل جمع )  ٩( فیجب أن یدرك الطفل أن العدد . حفظ الحقائق و تردیدھا 
  : عددین ، بأكثر من صورة مثل 

 . ١٨، وھكذا مع بقیة األعداد ضمن العدد  ٤+  ٥،  ٣+  ٦،  ٢+  ٧،  ١+  ٨،  ٠+  ٩
 

یجب أن یعرف الطفل أن ناتج جمع العدد األول إلى العدد الثاني یعطي نفس قیمة : الخاصیة اإلبدالیة  -٤
 : مثال .  ناتج جمع العدد الثاني إلى العدد األول

  

  
  

   .لیدرك الطالب الخاصیة اإلبدالیة یستخدم أمثلة حسیة أو شبھ حسیة  ~>        

مجموعات تحتوي كل منھا على عدد من العناصر ، فإنھ  ٣إذا أعطى الطفل  :الخاصیة التجمیعیة  -
  : كما یلي . یستنتج أن ناتج جمع المجموعات الثالث ال یتأثر باختالف التجمیعات 

  ٩=  ٢نجمعھ مع  ، ثم ٧=  ٣+  ٤في البدایة یجمع  ~>   ٩=  ٢+  ٧=  ٢) +  ٣+  ٤( 
٩=  ٥+  ٤) =  ٢+  ٣+ (  ٤    

  . ثم یطبق ھذا المثال مع األشیاء المحسوسة كاألقالم مثًال لكي یدرك ھذا الخاصیة  ~>
 

  تدریس الطرح : 
والطرح عكس الجمع ، فھو عبارة عن . یقدم مفھوم الطرح لألطفال بعد إتقان مفھوم الجمع  -

ویقدم الطرح بنفس الخطوات التي قدم بھا )) . ة كلیة عملیة حذف مجموعات جزئیة من مجموع((
ویمكن إتباع الخطوات التالیة في . الجمع ، وذلك من خالل التدرج من المحسوس إلى المجرد 

 : تدریس الطرح
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 . یبدأ المعلم تقدیم مفھوم الطرح من خالل أمثلة شفھیة  -١
 : ویعدھا مع األطفال ، ویعطي أحدھم قلمًا ویسأل التالمیذ ) أقالم  ٥( یمسك المعلم بیده ) مثال (  -
  أقالم  ٥: كم قلمًا كان معي ؟ اإلجابة . 
  قلم واحد : كم قلمًا أعطیت زمیلكم ؟ اإلجابة . 
  أقالم  ٤: كم قلمًا بقي معي ؟ اإلجابة .  

 ةطوانات ویمسح اسطوانسا ٤المعلم على السبورة ثم یستخدم المعلم أمثلة شبھ حسیة ، كرسم ~> 
  ویسأل الطالب كم كان لدینا من االسطوانات ؟ وكم اسطوانة محینا ؟ وكم بقي لدینا ؟

 
 . ینتقل المعلم إلى ربط كل مجموعة بعدد عناصرھا وكتابة األعداد  -٢
 ..، وھذا یعني ) قلمًا واحدًا ( أعطیت زمیلكم ) أقالم  ٥( معي ) مثال (  -

  .نسجل العملیة على السبورة  ~>.  ٤فیكون عدد األقالم المتبقیة یساوي   ١أحذف     ٥
  

 ) : احذف ( كبدیل للكلمة )  -( یقدم المعلم إشارة الطرح  -٣
 . ٤=  ١ – ٥: تكتب على الصورة  ٤یساوي  ١احذف منھا  ٥) مثال (  -

 
 : یربط المعلم ما بین الجمع والطرح من خالل األمثلة التالیة  -٤

  =  ٣ – ٩و  ٩=  ٣+ ،،،     =   ١ – ٦و  ٦+     =  ٥

   ) . ٦( و المثال الثاني العدد ھو )  ١( في المثال األول العدد ھو  ~>      

قطع من الخشب  ٣كم قطعة خشب یجب ضمھا إلى : وھذه الحقائق ترتب بمسائل لفظیة مثل  -
 قطع ؟  ٥للحصول على 

وفي البدایة قد یجد األطفال صعوبة في حل ھذه المسائل ، وخصوصًا األطفال الذین مازالوا في بدایة  -
، ألن مثل ھذه المسائل تتطلب التفكیر في ثالثة أرقام ) سن السابعة ( مرحلة العملیات المحسوسة 

  . آن واحد  في وقت واحد ، والطفل في ھذه المرحلة یجد صعوبة في التفكیر في ثالثة أعداد في
 .لكن عن طریق األمثلة المحسوسة نستطیع أن ننمي التفكیر لدى الطفل  ~>

 
  تدریس الضرب : 
یقدم مفھوم الضرب بعد إتقان مفھوم الجمع ، ومفھوم الضرب عبارة عن جمع متكرر لمجموعات  -

تقدیم  عند. حسي ، شبھ حسي ، مجرد : وتتبع التسلسل ) . متساویة في عدد عناصرھا ( متكافئة 
 . األمثلة 

 : تقدیم أمثلة حسیة أو شبھ حسیة  -١
  ٢(اثنان : كم لك من ید ؟ اإلجابة . ( 
  كم عدد األیدي لك وألخیك وألختك ؟ 
 ٦أشخاص ، لكل واحد منھ یدین اثنتین ، فیكون لدینا یدین ویدین ویدین أي  ٣ھذا یعني أن ھناك  -

  .أیدي 
  

 :ربط عملیة الجمع بمفھوم الضرب  -٢
مرات ،  ٣ھي اثنان مكرره   ٢+ ٢+ ٢: عناصر ، وھذا یعن  ٦مجموعات ثنائیة تعطینا ثالث  -

 ..أي  ٦والناتج 
  . عدد العناصر في المجموعة الواحدة  ٢عدد المجموعات ، و  ٣، حیث  ٦=  ٢×  ٣
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 : تدریس حقائق الضرب  -٣
سھل ومباشر في یتعلم األطفال حقائق الضرب عن طریق حفظ جدول الضرب ، الستخدامھا بشكل  -

  . خوارزمیة الضرب وفي القسمة الحقًا 
یجب قبل أن نطلب من الطفل حفظ الجدول بشكل أصم ، یجب أن یكون مر في تجارب حسیة أو  ~>

 ٥إلى  ١شبھ حسیة لتعلم ھذا المفھوم ، وبعد لك ینصح بأن یحفظ الطالب جدول الضرب ابتداء من 
جدًا حیث ستساعد في حل المسائل في المستویات فحفظ جدول الضرب مھم .  ١٠إلى  ٦ثم من 

 .المقبلة والضرب عملیة عكسیة للقسمة 
 

  تدریس القسمة : 
القسمة عملیة عكسیة للضرب ، وتعرف القسمة بأنھا عملیة تجزئة مجموعة ما إلى مجموعات  -

 . جزئیة متكافئة 
 : وبمكن تدریس القسمة بإتباع الخطوات التالیة  -
 . تقدیم أمثلة حسیة وشبھ حسیة على مفھوم القسمة  -١
أقالم ویعدھا أمام األطفال ، ثم یخرج طفلین ، ویقوم بتوزیع األقالم علیھم ) ٨(یمسك المعلم بیده  -

 : ویسأل األطفال . بالتساوي واحدًا واحدًا 
  وكم قلمًا أخذ )  ٢: ( ، وزعت األقالم على كم طفل ؟ اإلجابة )  ٨: ( كم قلمًا كان معي ؟ اإلجابة ،

 .أقالم )  ٤( كل طفل ؟ اإلجابة 
 

  ) .÷ ( ربط كل مجموعة بعدد عناصرھا واستخدام إشارة القسمة  -٢
 . ناتج القسمة )  ٤( المقسوم علیھ ، )  ٢( المقسوم ، )  ٨( ،  ٤=  ٢÷  ٨
 

  : تدریس حقائق القسمة -٣
 . یتعلم الطفل الربط بین حقائق الضرب وحقائق القسمة ، لیتولد لدیھ الطالقة في عملیة القسمة  -
  : ، وحقائق القسمة المرتبطة بھا ھي  ) حقیقة ضرب (  ٤٨=  ٦×  ٨) مثال (  -

  ٦=  ٨÷  ٤٨و  ٨=  ٦÷  ٤٨
 

للطفل التعامل مع  مما یساعد الطفل للوصول إلى مفھوم جمع وطرح األعداد ، یجب أن یتوفر: تذكر  -
 : الخبرات التالیة 

  أقالم  ٣أقالم ھو الكل ، وھو عبارة عن قلمین و ٥مثُال  ~>. التعبیر عن الكل بداللة الجزء والعكس 
  كم نظیف للخمسة لنحصل على العدد .  ٦+ .... =  ٥ ~>. اكتساب المھارة في إیجاد العدد الناقص

  ستة 
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  المحاضرة السادسة 
  مشكالت تعلم األعداد والعملیات علیھا وحلھا 

  مشكالت وحلول : 
بالكتابة )  ٨،  ٧( و )  ٦،  ٢( قد یواجھ بعض الطلبة صعوبة في التمییز بین العددین : المشكلة  -

 . العربیة 
االثنان یتجھ نحو الیمین ) ستة ( و ) اثنان ( التركیز على اتجاه كل عددین متناظرین ، فمثًال : الحل  -

والستة نحو الیسار ، والسبعة مفتوح لألعلى والثمانیة لألسفل ، ویطلب من الطفل كتابة األعداد 
فیدرك بعدھا الجھات ویرتبط معھ الیمین ھو الید الذي یأكل منھا والیسار في  ~>. عدة مرات 

  .االتجاه العاكس ، وھكذا بالنسبة للعدد سبعة وثمانیة 
 

حیث یلتبس علیھ األمر أین  ~>. صعوبة عد األشیاء غیر المرتبة ضمن صورة أو رسم : المشكلة  -
 . بدأ 

، أو شطب العنصر الذي تم عده ، حتى ال یعود إلى ) × ( تدریب األطفال على وضع إشارة : الحل  -
إذا كانت أشیاء محسوسة یمكن إخراجھا خارج المجموعة وعدھا ولكي یتأكد  ~>. عده مرة أخرى 

  . بأنھ عد جمیع العناصر 
 

 . ) ٣١٨٥٢( منازل أو أكثر ، مثل  ٤صعوبة قراءة األعداد ضمن : المشكلة  -
منازل العدد ثالثة ثالثة من جھة الیمین ، بحیث تفضل منازل تدریب األطفال على تقسیم : الحل  -

یبدأ بخانھ اآلحاد ثم العشرات ثم المئات ثم یضع  ~>.     ٣١ , ٨٥٢: األلوف والمنازل السابقة لھا 
واحد وثالثون ألف ( فیصبح العدد  حتى یفصل منازل األلوف عن المنازل السابقة    ) ,( فاصلة 

 ) وثمان مئة واثنان وخمسون 
 

  ) .ألف وثالث وعشرون ( صعوبة كتابة األعداد مثل : المشكلة  -
تدریب األطفال على القیمة المكانیة للرقم في العدد ، وكتابة األعداد التي بھذه الصورة على : الحل  -

فحینما یبدأ ) ألوف  -مئات   -عشرات  –اد آح(( خانات  ٤یتكون ھذا العدد من  ~>. شكل ثالث 
في )  ٢٠( آحاد و ) ٣: (ثم ثالثة وعشرون )  ١( خانت األلف : الطفل یكتب نحدد الخانات 

 ١٠٢٣فیكتب ) . صفر ( العشرات وإذا لم یجد عدد في خانھ المئات یكتب 
 

  . أكبر ، عند مقارنة عددین )  >( اصغر و ) < ( صعوبة التمییز بین إشارتي : المشكلة  -
<  ٥٨٦مثُال . التركیز على اتجاه الفتحتین ، حیث تكون الفتحة دائمًا اتجاه العدد األكبر : الحل  -

٨٥٧ 
 

  المحمول)  ١( عند الجمع بحمل ، ال یتذكر بعض األطفال كتابة العدد : المشكلة  -
  . إلى المنزلة المجاورة  

  مول على السبورة بلون مختلف ، أو وضع دائرة حولھ المح)  ١( كتابة العدد : الحل  -
 . فوق المنزلة المجاورة ، والتدریب على ذلك 

 
  طفال في مھارة الطرح العمودي ، عند طرح عدد من صفر ، فیكتب بعض األ یخطئ: المشكلة  -

٠=  ٢ – ٠ .  
 . التركیز على أن المطروح منھ یجب أن یكون أكبر من المطروح أو یساوي لھ : الحل  -

 
   ٤=  ٠×  ٤یخطي بعض األطفال عند ضرب عدد في صفر فیكتب : المشكلة  -
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 ٠=  ٠+  ٠+  ٠+  ٠=  ٠×  ٤التذكیر بأم الضرب ھو تكرار للجمع ، مما یعني أن : الحل  -
 

  . من جمع عددین  ٥دام الجمع ، مثل تكوین العدد صعوبة كتابة مكونات عدد ما باستخ: المشكلة  -
وتقسیمھا إلى ..) مكعبات ، عیدان ، أقالم ، ( أشیاء محسوسة  ٥تكلیف األطفال باستخدام : الحل  -

 ٥=   ٢+ ٣كأن یقسمھا إلى ~> .  مجموعتین ، وكتابة جمیع االحتماالت الممكنة في كل تجزئة 
  . ٥= ١+ ٤أو 
  

  ) ٣×٤( و ) ٤×٣( عض األطفال بین المقصود بكل من قد ال یمیز ب: المشكلة  -
تعني وجود ثالث مجموعات ، تحتوي كل منھا على أربعة ) ٤×٣(نوضح لألطفال بأن : الحل  -

 : عناصر

  
  

  . فتعني وجود أربع مجموعات ، تحتوي كل منھا على ثالثة عناصر ) ٣×٤( أما 
  
  
  

   ١٢أي یوجد فرق في تمثیل كل من التعبیرین ، بالرغم أن الناتج متساوي وھو 
  

قد یواجھ بعض األطفال صعوبة في تحدید نقطة البدایة في جمع عددین على خط األعداد : المشكلة  -
  ٤+٥مثل 

)  ٥( یبدأ بالعدد األول  ~>: التركیز على تمثیل العدد ومن ثم رسم قفزة بقدر العدد الثاني : الحل  -
 )   ٩( خطوات على خط األعداد ، العدد الذي سیصل علیھ ھو ناتج الجمع الذي ھو العدد  ٤ثم یقفز 

  

  

  

)  ١٢( نبدأ بالعدد األول  ~> ١٠+  ١٢أو تمثیل العدد األول ، ورسم قفزات بقدر العدد الثاني 
  .وھو الجواب ) ٢٢(عدد وسنصل ل)  ١٠( ونبدأ بقفزات بعدد قیمة العدد الثاني 

  
 . قد یخطئ بعض األطفال عند مقارنة عددین ، بالبدء بالمقارنة باآلحاد : المشكلة  -
استخدام النقود أو المعداد في تمثیل األعداد ، لیدرك التالمیذ أن منزلة اآلحاد ھي اصغر : الحل  -

فیجب البْد باأللوف  ~>. منزلة ، وبالتالي ھي آخر منزلة نقارنھا بین عددین للحكم على األكبر 
 . ولیس باآلحاد 
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  المحاضرة  السابعة
  )×,  ÷,  - , (+الكسور االعتیادیة والعملیات علیھا 

 الكسور االعتیادیة  :  

الكسر الذي بسطة اصغر من مقامة مثل الكسر االعتیادي ھو  -
ퟑ البسط
ퟕ المقام

   
    ھذا الكسر یقرأو. ل من الواحد دائمًا قھو أول الكسور الذي یتعلمھا الطفل ، و یمثل عدد أ~>  

أجزاء فالكسر  ٧عندما نقسم مربع أو دائرة إلى ویقصد بھ )) و ثالثة من سبعة أ..ثالثة أسباع  ((
 أجزاء من الدائرة ؟  ٣ثالثة أسباع یمثل 

 
  كیف نقدم الكسور لألطفال ؟ 

لنصل الى لتدریس الكسور تقویم تمثیلھا وعرضھا لالطفال عن طریق نماذج حسیة وشبة حسیة  -
كتابتھا بشكل مجرد ومفھوم الكسور یمثل صور مختلفة منھا تقسیمات متساویة لوحدة او 

  .مجموعات جزئیة متساویة من مجموعة كلیة او نسبة شي الى شي اخر
 

 :تباع الخطوات التالیةبإ) نصف(ویمكن تقدیم مفھوم الكسر  -
ین لھم ان كل قسم من مام االطفال ونقسمھا الى قسمین متساویین ونبتعرف تفاحة أ -١

 .التفاحة  یمثل نصف التفاحة
یمثل نصف  ن كل قسم الى قسمین غیر متساویین ونبین لھم ألھا إنعرض التفاحة ونقسم -٢

  . وھذا المثال یمثل الربع  ~>.  التفاحة
 

 الكسور :  
من خالل عرض مجموعة ) نصف(ویمكن استخدام المجموعات لتقدیم مفھوم الكسر -

ن المجموعة الجزئیة التي تتكون وتوضیح أ) ٤مثال (عدد من العناصر تحتوى على 
 . من عنصرین تمثل نصف المجموعة

تظلیل نصف الشكل أو الطلب كما یمكن عرض عدد من األشكال والطلب من األطفال  -
  . لى نصفین متساویینرسموا شكل ویقسموه إن یمنھم أ

علم الطفل كتابة ثم ی... وخمس ..وربع .. خرى ثلث وبنفس الطریقة تقدم الكسور األ -

في الكسر  ) ١(ن العددالكسر ونبین لھ أ
ퟏ
ퟐ

) ٢(یسمى بسط الكسر ویسمى العدد   
  .مقام الكسر

 
 الكسور المتكافئة :  
 نصف مثل الصورة في وتختلف القیمة في تتساوى كسور ھي المتكافئة الكسور -

 تكافئ ولتوضیح .إثمان وأربعة " الربعین ھو نصف الشكل ولكن تكتب بطریقة مختلفة " وربعین
 :التالي المثال في كما البیتزاستخدام ا یمكننا لألطفال، الكسور

ل ان الطفةالحظیس الثانیة؟ من قطع 6 أم األولى، البیتزا من قطع 3 أكبر، یھماا:  ١  الطفل سؤال -١
ퟑالكسرین 

ퟒ
ퟔو  

ퟖ
  .القطعة من البیتزا  تمثال نفس   

  اجزاء ، وفي الشكل  ٤قطعت الى  األولىیوجد قطعتین من البیتزا في ~> 
  ، أخذ جزء من البیتزا ، ویسأل  متساویةاجزاء  ٨الثاني قطعت الى 

 األطفال ما ھو الكسر المتبقي ؟ 
  



٢١ 
 

  

  

  ))  =   x    في المثال االول المذكور بالصوره ((

  

ퟔان  أي: وھو یكافئ المثال التالي 
ퟖ

ퟑھو نفسھ   
ퟒ

  نفسھ المساحة ولكن الشكل یختلف فقط أي  

  

  

   =  ` x    في المثال الثاني المذكور بالصوره  ((

  
  

 ٤ثالثة مستطیالت تم تقسیمھا بشكل مختلف ، تقسم بالنص ، والثاني بیوجد  :في الصورة الثانیة ~> 
أجزاء متساویة والثالث بعشر أجزاء متساویة ، فیدرك الطفل بأنھ تمثل نفس المساحة ونفس الكسر لكن 

  .بصور مختلفة 

ퟏ: مقام بالعدد نفسھ تذكر أنھ إلیجاد كسر مكافئ لكسر ما ، نضرب البسط وال -
ퟐ  =ퟒ ퟖ⁄  یضرب

 .  ٤البسط والمقام في 
  

 الكسري العدد :  
  كسر و صحیح عدد من یتكون عدد ھو الكسري العدد -

 .)مقامھ من اقل بسطھ( اعتیادي 

ퟏولتحویل عدد كسري مثل  -
ퟒ
  یتضح من.الى كسر  1 

  الرسم ان ھذا العدد الكسري  
ퟓ أيعبارة عن خمسة ارباع 

ퟒ
وھذا كسر غیر   

وولقیام بذلك ) بسطة اكبر من مقامھ(اعتیادي 
  :حسابیا نتبع الخطوات التالیھ

ퟏ
ퟒ
 1  =(ퟒ 풙 ퟏ) ퟏ

ퟒ
  =  (ퟒ) ퟏ

ퟒ
    =ퟓ

ퟒ
  

  : شرح العملیة الحسابیة  ~>
  نضرب المقام في العدد الصحیح 

   ١+ ونجمھ معھا البسط  ١×٤

  

  

 البسط ھنا ھو عدد قطع البیتزا المتبقیھ 

 المقام ھنا ھو اجمالي عدد قطع البیتزا

یقصد بھ عدد االجزاء الماخوذه من 
 البیتزاء وھو یضع بسط ومقام

 المقام ھنا ھو اجمالي عدد قطع البیتزا

 عدد االجزاء الماخوذه من البیتزا البسط ھنا ھو عدد قطع البیتزا المتبقیھ 
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  :التالي الفیدیو شاھد

http://www.youtube.com/watch?v=WS4BfEani2C  

 الكسور جمع : 
  الكسور عرض نماذج یمكن نفسھ، المقام لھما اعتیادیین كسرین لجمع -

  نموذج على الثمن لجمع یلون الطفل فمثال .المقابلة الجھة في كما 
  الشكل في أمام یرى ثم األربعة اثمان، یلون ثم الكسور، 
  ھو  الناتج أن 

ퟏ
ퟖ
     +ퟒ

ퟖ
  =ퟓ

ퟖ
  في عملیة الجمع یجمع البسط فقط (( 

  ))بالمثال ٨بینما المقام یظل ثابت كما ..
  

 الكسور طرح 
   الكسور ذلك بنماذج تمثیل یمكن نفسھ، المقام لھما كسریین لطرح -

  یلي، كما
  . كل من جزء اخذ عملیةھي  الطرح عملیة أن تذكر مع 
   : لتمثیل فمثال 

ퟖ
ퟗ
   -     

ퟐ
ퟗ
    

  اتساع ثمان( الكسر األول یمثل نموذج بعرض األطفال أمام المعلم یقوم -
  الذي الجزء بقص یقوم ثم من و )كما بالصوره وھي الملونھ باالحمر 

  المتبقي؟ الكسرھو  ما األطفال یسأل و  )تسعان( الثاني الكسر لیمث  
ퟔ :ھو الجواب فیكون 

ퟗ
  

  البسط فقط بینما المقام یظل ثابت كما  الطرح یطرحفي عملیة ((
 ))بالمثال ٩

 مشتركة مقامات ذات كسور وطرح جمع:  
 طرح او جمع ویتم ذاتھ المقام فیكتب المقام نفس لھا بسیطة كسور طرح او جمع عند :تذكر -

  .البسط  لـ

ퟑ
ퟕ

   +ퟐ
ퟕ
   =ퟐ  ퟑ

ퟕ
   =ퟓ

ퟕ
   

ퟓ
ퟗ

   - ퟐ
ퟗ
   =ퟐ  ퟓ

ퟗ
   =ퟑ

ퟗ
   

 الكسور ضرب  
  والمفھوم بعدد المضروب، فیھ المضروب جمع تكرار ھو الضرب -

   استخدام إلى یحتاج توضیحال لكن الكسور ایضا، ضرب على ینطبق 
  أوال بتلوین نقوم 2/3 في 1/3 فالضرب :یلي كما نماذج الكسور

  ( الثالثة الشكل بین اعمدة من عمود بتلوین وذلك النموذج ثلث 
  ذلك في نستخدم و الشكل ثلثا بتلوین نقوم ثم . )األحمر اللون

  ناتج  فیصبح .)الوردي اللون (الثالثة الشكل بین صفوف من صفین 
  الصفوف االعمدة  و تلوین عند تكررت التي االجزاء ھو الضرب

 .)تسعین( الشكل2/9 یمثل ما ھو و )البنفسجي اللون( 
 

   البسط البسط في بضرب ببساطة نقوم الكسور، لضرب رتذك -
  . المقام في المقام و
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 الكسور قسمة 
 نستخدم أن یمكننا الكسور، في المفھوم ھذا لتمثیل و اجزاء، إلى كل تقسیم یتضمن القسمة مفھوم -

 :یلي ما العملیة معنى فیكون 1/6 ÷½  لقسمة  :التالي المثال

  

  

  
  

 كم یوجد من سدس بیتزا سألیالبیتزا نصف إذا وجد قطعھ من  -
 .النصف في سداسأ 3 یوجد :الجواب فیكون -
  :التالیة بالخوارزمیة تحل -

 

  

  

یؤخذ الكسر األول كما ھو ویقلب الكسر الثاني فیحول عملیة القسمة إلى ضرب  ، فیضرب البسط في ~> 
ퟒالبسط والمقام في المقام فیكون النتیجة 

ퟐ
   ٢=  ٢÷ ٤وناتج  

 الرجوع یمكنكم المحاضرة، ھذه في الواردة علیھا العملیات و للكسور االساسیة المفاھیم بعض مراجعة یجب((
  )).االبتدائیة المرحلة في الریاضیات كتب إلى

 :التالي الرابط على العربیة المدرسة مثل االلكترونیة المواقع ببعض االستعانة ایضا ویمكن

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/index_alkusor.htm  
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  المحاضرة  الثامنھ
  )×,  ÷,  -, (+الكسور العشریة والعملیات علیھا 

 الكسور العشریة :  
ھو حالة خاصة من الكسر االعتیادي یكون فیھا المقام عشرة او قوى ھو الكسر العشري  -

ویكتب في الغالب باستخدام الفاصلة العشریة بدال من البسط .....) ,١٠,١٠٠,١٠٠٠(العشرة
ونالحظ ھنا ) ١٠٠من  ٣(وتقرا ٠.٠٣و تكتب ) ١٠من  ٣(وتقرا   ٠.٣والمقام فمثال تكتب الشكل 

 .یساوي عدد االصفار في المقام(.) ان عدد الخانات على یمین الفاصلة العشریة 
  :یمكننا ان نستخدم نماذج الكسور كمایلي ٠.٠٣و  ٠.٣ولتمثیل الكسرین 

 
  
  
  

  

 العشریة الكسور جمع:  
 عدادواأل العشریة الكسور جمع یمكن أنھ إال االعتیادیة، الكسور تجمع تجمع الكسور العشریة كما

 خالل من وذلك. عمودیا الصحیحة األعداد تجمع كما  )٢.٢٣: عشري وكسر صحیح عدد( العشریة
 الثاني، العشري الكسر في العشریة الفاصلة تحت األول العشري الكسر في الفاصلة العشریة وضع

 المنازل مكان أصفار ووضع العشري، الكسر في األجزاء ومنازل األعداد الصحیحة منازل وترتیب
  : اجمع عملیة إجراء ثم ومن األمر، اقتضى لو الخالیة

  

  

  

 

 طرح الكسور العشریة :  
وذلك من خالل وضع الفاصلھ العشریة في الكسر . العشریة بنفس طریقھا جمعھا تطرح الكسور  -

العشري االول تحت الفاصلة العشریة في الكسر العشري الثاني وترتیب منازل االعداد الصحیحة 
ومنازل االجزاء في الكسر العشري ووضع اصفار مكان المنازل الخالیة لو اقتضى االمر ومن ثم 

  -:حاجراء عملیة الطر

  

  

  

  

 ضرب الكسور العشریة :  
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یمكن ان تضرب الكسور العشریة كما تضرب الكسور االعتیادیة وذلك یضرب البسط في البسط  -
ퟑퟔ=  ٠,٤ x ٠,٩فمثال .  والمقام في المقام 

ퟏퟎퟎ
= ퟒ

ퟏퟎ
 퐱  ퟗ

ퟏퟎ
     =٠,٣٦  

العشریة ثم حساب عدد المنازل العشریة في  الكسرین بضرب العددین دون الفاصلةویمكن ضرب  -
من یمین العدد  ب عدد المنازل العشریة بحیث نبدأالعددین ووضع الفاصلة في المكان المحدد حس

  .الناتج
لكن توجد منزلتان  ٣٦فیكون الناتج  ٤في العدد  ٩نضر ب  ٠,٤   x ٠,٩ففي المثال السابق  -

ثم نحركھا منزلتین جھة الیسار  ٦علي یمین العدد عشریتان في العددین فنضع الفاصلة العشریة 
  ٠.٣٦فیصبح الناتج 

  ٠,١٨  x ٠,٢٦ حاصل ضرب  مثال اوجد -
  :منازل عشریة فیكون الناتج  ٤لكن یوجد في الكسرین ،  ٤٦٨ =  ١٨  x ٢٦: الحل -

٠,٢٦  x ٠,٠٤٦٨=  ٠,١٨  

  

  

 قسمة الكسور العشریة:  
ي القسمة الى كسور االعتیادیة وذلك بتحویل عملیالیمكن قسمة السكور العشریة بنفس طریقة قسم  -

ة لقسم الكسور العشریة ھي بتحویلھا الى قسمة لكن الطریقة الشائع. لمقسوم علیھ ضرب وشقلبة ا
  .....) , ١٠٠٠, ١٠٠(او قواه  ١٠اعداد صحیحة وذلك بضرب الكسر العشري في العدد 

  ٠,٢ ÷ ٠,٨اوجد ناتج :  ١مثال  -
 ١٠سوم علیھ یحتوي على منزلة عشریة واحدة نضرب كال الكسرین بالعدد بما ان المق: الحل  -

  ٤=  ٢  ÷  ٨  >>>>>>  =  ٠,٢ ÷ ٠,٨فتصبح القسمة 
  ٩=  ٢٥  ÷ ٢٢٥=     ٠,٢٥ ÷ ٢,٢٥اوجد ناتج  :   ٢مثال  -

  . لتحویل المقسوم علیھ إلى عدد صحیح نحرك الفاصلة خانتین إلى الیمین  ~>
یجب مراجعة بعض المفاھیم االساسیة للكسور العشریة والعملیات علیھا الوارده في ھذه ((

ویمكن ایضا االستعانھ  ببعض  .لة االبتدائیةالرجوع الى كتب الریاضیات في المرحالمحاضرة یمكنكم 
  الد: على الرابط التالي)) المواقع االلكترونیھ مثل المدرسة العربیة 

http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/a3dad_3ashria/index.htm  
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  المحاضرة  التاسعھ
  مشكالت تعلم الكسور والعملیات علیھا وحلھا

 مشكالت وحلول :  
  یمیزون بین األجزاء المتساویة واألجزاء  ل الكسور والیاالطفال في تمثقد یخطي بعض  - :المشكلة

 . مثًال أن نطلب من الطفل أن یمثل النصف على الدائرة  ~> .غیر المتساویة
التركیز على مفاھیم الكسور بحیث نوضح ان النصف مثال ھو عبارة عن جزء واحد نحصل  : الحل  -

مثل نقسم التفاحھ نصفین .((متساویین وھكذا مع بقیة الكسور جزأینعلیھ من قسمة شيء ما الى 
ثم نقسم تفاحة اخرى الى جزء اصغر من جزء ثم نسأل الطفل ھل ...ونسال الطفل ھل ھي متساویھ

  ))ھي متساویھ؟
  

  قد یخطئ بعض االطفال في تمثیل الكسور بكتابة البسط على انھ عدد االجزاء المظللة او - :المشكلة
 .انھ عدد االجزاء غیر المظللةالمقام على 

التركیز على مفاھیم الكسور وذلك ببیان المقام ھو عدد االجزاء جمیعھا المظللة وغیر  : الحل  -
قطع كذا یدرك الطفل ان المقام ھو جمیع االجزاء  ٨مثال ناخذ قطعتین من بیتزا من اصل .((المظللة

م لھم ھذا المثال ھذا وجھي اذا لحقتم معھم واذا جبت)) الجزء الذي اخذناه ٢والبسط ھو  ٨وھو ھنا 
  شي بیاكلونھا ھع

  
  قد یخطئ بعض االطفال في جمع الكسور بجمع البسط مع البسط وجمع المقام مع المقام- :المشكلة 

  ퟑ
ퟖ

+ ퟒ
ퟖ

= ퟕ
ퟏퟔ

ퟑ         خطأ 
ퟖ

+ ퟒ
ퟖ

= ퟕ
ퟖ

         صح 

تجمع من خالل تمثیل عملي لعملیة الجمع مثال استخدام قطع الجبن  نوضح ان المقامات ال : الحل  -
. ة الدائریة فیكون الناتج سبعة ثمان اثمان في نفس العلبالمثلثھ لجمع ثالثة اثمان من اربعھ 

طیب  ببسط لكم نقول ..تكفى >>ماعلیك من مثال  الدكتور اصال لیتھ ماحطھ اشوفھ حاس الدنیا ((
وابوكم تحت بالخیزران مقام یاحبیبي مقام ....جنبك اخوك بالمروحة الثانیھابوك معلقك بالمروحھ و

یعني انتم ...في حد غیره عندك ال بس ابوك طیب في حد غیره عند اخوك البس ھو ...لھ ھیبھ
  ))اهللا بس یقویھ ھع....االثنین یسلخكم واحد اللى ھو ابوكم 

  .. ونفس الطریقة مع عملیة الطرح  ~>
  ون مقام الكسرین واحد فیتركون االطفال عند ضرب الكسور عندما یك یخطئ بعضقد - :المشكلة

 .المقام بدون ضرب
یحدث ھذا الخطأ بسبب اللبس بین عملیة الجمع والضرب فیجب ان نوضح للطفل ان عملیة  : الحل  -

  .ضرب الكسور تستدعي ضرب البسط في البسط والمقام في المقام
  

  ال عند قسمة الكسور وذلك بقسم البسط على البسط والمقام على قد یخطئ بعض االطف - :المشكلة
 .المقام دون تحویلھا الى عملیة ضرب كسور

ضرب وشقلبة الكسر المقسوم علیھ لیصبح البسط   سمة الى التأكید على تحویل عملیة الق : الحل  -
  .مقام والمقام بسط 

  
  بتحدید الكسر االكبر على انھ الكسر  قد یخطئ بعض االطفال في المقارنھ بین الكسور  - :المشكلة

  .الذي بسطة اكبر بغض النظر عن المقام
  .توضیح ان المقامات یجب ان تكون متساویة حتى نحكم أي الكسور أكبر : الحل  -
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  قد یخطئ االطفال عند جمع او طرح االعداد الكسریة فیجرون علمیة الجمع اى الطرح  - :المشكلة
 .الكسرعلى العدد الصحیح ویھملون 

توضیح ان العدد الكسري عبارة عن جزئین عدد صحیح وكسر اعتیادي وھما مترابطان : الحل  -
  .والیمكن الفصل بینھما عند اجراء العملیات الحسابیة علیھما

  
  قد یخطئ بعض االطفال عند جمع او طرح كسرین عن طریق توحید المقامات فیجرون  - :المشكلة

 .اجراء التغییر المقابل على البسط التغییر لتوحید المقام ویھملون
مراجعھ مفھوم الكسور المتكافئة وتذكیرھم بأن الكسر المكافئ ینشأ عن طریق ضرب البسط  :الحل  -

  .والمقام في العدد نفسھ 
  

 في فقط المقام أو فقط البسط بضرب وذلك المتكافئة، الكسور إیجاد في األطفال بعض یخطي :المشكلة 
 .ما عدد

 في فقط البسط ضرب الناتج عن الكسر تمثیل ثم ومن تمثیلھا، طریق عن المتكافئة الكسور بیان  :الحل -
 للكسر األصلي مكافئ غیر كسر أنھ وتوضیح ما، عدد
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  المحاضرة  العاشرة
  ساسیة في الھندسةمفاھیم أ

 البناء الھندسي  
 :من الھندسي البناء یتكون -
 . المستوى المستقیم، النقطة، مثل : أولیة مسمیات  -١
 ...الدائرة، المثلث، :معرفة مسمیات -٢
 .مختلفتین نقطتین أي في فقط واحد مستقیم یمر: مثل برھان، دون بصحتھا یقبل جمل :مسلمات  -٣
 . متساویان المستطیل قطرا: مثل صحتھا، أثبات یجب عبارات :نظریات  -٤
  . ھي التي نستخدم فیھا المسلمات لنثبت النظریات فتكون برھان : براھین  -٥

 
 و بھا حساسمشاھدتھا واإل للطفل یمكن التي الواقعیة الریاضیة الموضوعات من الھندسة وتعتبر -

الطفل ویستخدمھا بشكل یومي مما یساعد  حول توجد الھندسیة االشكال من العدید أن كما. تخیلیھا
  .في تقریب ھذه المفاھیم لھ وربطھا بواقعھ

  
 الھندسة في اساسیة مفاھیم: 
 أو السبورة، على دبوس غرس أو على خریطة، مدینة موقع تحدید خالل من تمثیلھا یمكن  :النقطة -

   .ج ب، أ، الحروف بأحد لھا ویرمز .علیھ قلم نقطة أثر
 

 إحدى تكون ب، أ :مثل .مختلفتین بین نقطتین یربط مستقیم، بمسار تمثیلھا یمكن :المستقیمة القطعة -
الشي  المھم الذي یمزیھا ان لھا نقطھ ((لھا، نھایة نقطة واألخرى للقطعة، البدایة ھي نقطة النقطتین

 ))بدایھ ونقطة نھایھ
  ب            أ                  :في الشكل كما 

  
 بدایة نقطة من یبدأ والشعاع.شعاعا تسمى فإنھا طرفیھا أحد من المستقیم القطعة مدت إذا  :الشعاع -

مثال كشاف اللیزر لھ نقطھ بدایھ الكشاف ولكن لیس لشعاعھ (( .نھایة لھ لیسو ما نقطة في ویمر
 ))نھایھ

  أ          ب             :في الشكل  كما
  

 ))لیس لھ قطعة بدایھ والنھایھ((مستقیم،  تسمى فإنھا طرفیھا من المستقیم قطة مدت إذا :المستقیم -
 :في الشكل كما 

  ب              أ

  األشكال الھندسیة المستویة :  
 .الدائرة  تمثیل الواقع من أشیاء وتسمیة الدائرة على التعرف الطفل من یطلب : الدائرة -
عدد  حسب المضلعات وتصنف المستقیمة، القطع من عدد من تتكون مغلقة اشكال : المضلعات -

  ...خماسیة، رباعیة، ثالثیة، إلى األضالع
 
 المضلعات أمثلة ومن: 
 .رؤوسھ الثالثة أسماء خالل من المثلث ویسمى .رؤوس ثالثة ولھ اضالع، ثالثة من مضلع  :المثلث -١

 ج ب أ المثلث :مثل
 .قائمة األربع وزوایاه متساویان متقابلین ضلعین كل اضالع، أربعة من مضلع :المستطیل   -٢

 د ج ب أ المستطیل :رؤؤسھ، مثل اسماء خالل من المستطیل ویسمى .رؤوس أربعة وللمستطیل
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 . متساویة األربع أضالعھ مستطیل فھو المستطیل، من خاصة حالة المربع  :المربع -٣
 

 المحیط : 
 الشكل  أضالع أطوال مجموع=  الھندسي الشكل محیط  

 
 سم ٢٢=  ٨+  ٤+  ٥+  ٥=  المقابل المضلع محیط: مثال -
ولیست متر مربع او ..  من االشیاء المھمھ قبل البدء بجمع المحیط  معرفة الوحده وھي سم او م  -

 متر مكعب
 

 ھأضالع أطوال مجموع=  المثلث محیط 
  ٤=  المربع محیط x طول الضلع 
  العرض+  الطول(=  المستطیل محیط  (x ٢ 

 
 المحیط على مسائل : 
  سم فما طول محیطة ٤, سم  ٢, سم ٣ :یلي كما أضالعھ طول مثلث :  ١ مثال -
  سم ٩=  ٤+  ٢+  ٣=   أضالعھ أطوال مجموع = المثلث محیط  :الحل -

  
 محیطة؟ ھو فما سم، 6 ضلعة طول مربع :  ٢مثال  -
  سم ٢٤=  ٦ x ٤= طول الضلع   ٤x=   المربع المحیط  :الحل -

  
 محیطة ھو فما م، 2 عرضة و م، 3 ضلعة طول مستطیل:  ٣ مثال -
  سم ١٠ = ٢  x) ٢+  ٣(>>>>>   ٢ x ) العرض + الطول(= المستطیل محیط  :الحل -

 
 المساحة 
  .الشكل تغطي التي المربعة الوحدات عدد=  الھندسي الشكل مساحة -

  

  

  

  

 مربعة وحدات ٦ المساحة                مربعة وحدة ٩ المساحة

  طول الضلع =  مساحة المربع x  طول الضلع تربیع= طول الضلع 
  الطول = مساحة المستطیلx  العرض  

  
 

  المساحةمسائل على :  
  ؟سم فما ھي مساحتھ ٦مربع طول ضلعھ :  ١مثال  -
  طول الضلع  x طول الضلع = مساحة المربع  :الحل  -

٦ x  ٣٦=   ٦ ퟐوحدة مربعھ>>   سم  
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  م فمامساحتة ؟ ٢وعرضة  ٣مستطیل طول ضلعة :  ١مثال  -
  العرض  xالطول = مساحة المستطیل  :الحل  -

٣  x  ٦=    ٢ ퟐم  

  المجسمات :  

  المجسمات
 
 
 
 
 

 ھو الشكل الذي جمیع جوانبھ الستھ مربعھ:  المكعب . 
  طول الضلع  =حجم المكعبx  طول الضلع x  أي االضالع >> طول الضلع تكعیب = طول الضلع

 . الثالثھ اضربھا ثالث مرات
  ھو المجسم الذي قاعدتھ مستطیلھ وجوانبھ ایضا مستطیلة:  المستطیالت متوازيحجم  

  االرتفاع x عرض القاعدة  x طول القاعده = حجم متوازري المستطیالت 
  ھي الشكل المجسم الذي قاعدتھ دائریة وجانبھ یمثل مستطیل لو تم تسطیحة : اسطوانة 

 
 الحجم على مسائل : 
  حجمھ؟ ھو فما سم، 60 ضلعة طول مكعب شكل على ماء خزان -:١مثال  -
  الضلع طول × الضلع طول x الضلع  طول = المكعب حجم   :الحل -

     =٦٠  x ٦٠  x ٢١٠٠٠=  ٦٠ ퟑسم مكعب( سم(  

 ھي فما متر، 3،2،1ابعاده  مستطیالت متوازي شكل على الحلیب لجمع مصنع في حاویة  -: ٢مثال  -
 الحاویة؟ ھذه القصوى التي تستوعبھا  الحلیب سعة

السائل المسكوب في اناء ما ھو حجم ((لنعرف سعة الحلیب القصوى   الحاویة نحسب حجم  :الحل -
 ))ذلك السائل

  االرتفاع x عرض القاعدة  x طول القاعده = حجم متوازري المستطیالت  -

    ٣ x ٢ x ٦=  ١ ퟑمتر مكعب((  م((   
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  المحاضرة  الحادیة عشر
  مشكالت تعلم الھندسة

 مشكالت تعلم الھندسة :  
یواجھ بعض االطفال مشكالت اثناء تعلم الھندسة وھناك بعض المشكالت واالخطاء الشائعھ لدى  -

  :االطفال سنستعرض بعض منھا ونقترح حل لھا 
  

 نقصد  >> )ثنائیة االبعاد(قد الیمیز بعض االطفال بین مسمیات االشكال الھندسیة  - : المشكلة
باالشكال الھندسیة ھي االشكال ذات البعدین او ثنائیة االبعاد مثل الدائرة المربع المستطیل المثلث 

 .الخ ھي اشكال مستویھ..
تدریب االطفال على اسماء االشكال الھندسیة من خالل تعاملھم المباشر واللعب مع اشكال  : الحل 

ورقیة او بالستیكیة للمثلث والمربع والمستطیل وغیرھم من االشكال وتردید اسمائھا وربطھا 
  الخ...بأشیاء من واقع الطفل كقطع الجبن وشرائح التوست

  
 ثالثیة االبعاد(مسمیات المجسمات قد الیمیز بعض االطفال بین  - : المشكلة.( 

, المنشور , الھرم,المخروط,عرض مجسمات مختلفة مثل المكعب متوازي المستطیالت : الحل 
قمع , علبة المندیل , ولعب االطفال بھا وتردید اسمائھا وربطھا بأشیاء من حیاة الطفل مكعب النرد 

  ..االیسكریم
  

 ت االشكال والمجسمات قد یخلط االطفال بین مسمیا  - : المشكلة. 
وبیان الفرق بینھم ویمكن ) ثالثیة االبعاد(والمجسمات ) المسطحھ(عرض العدید من االشكال : الحل 

المستطیل ومتوازي المستطیالت , )) المعكب اوجھھ مربعات ((الربط بین المربع والمعكب 
رھا من االشكال الدائرة والكره وغی, ))المستطیل ھو احد جوانب متوازي المستطیالت ((

  .والمجسمات
  

 قدي الیستطیع بعض االطفال تصور وتخیل المجسمات عندما ترسم  - : المشكلة. 
لمساعدة الطفل على تخیل المجسمات عندما ترسم على السبورة او في الكتاب یجب ان تتاح  : الحل 

فل ان یتخیل شكلھا للطفل الفرصة للتعامل مع المجسمات وتركیبھا وتدویرھا وتفكیكھا لكي یمكن للط
  .في الفراغ وبذلك ننمي لدیة القدریكة التصوریة

  
  قد الیمیز بعض االطفال بین المستقیم والقطعھ المستقیمة والشعاع - :المشكلة. 

ب ورسم المستقیم , استخدام الرسم في توضیح ھذه المسلمات من خالل رسم نقطتین مثل أ  : الحل 
ومالحظة نقطة البدایة ونقطة النھایة لكل منھا ) أ ب(والشعاع ) أ ب(والقطعة المستقیمة ) أ ب(
 لمستقیم ربما لقطعة مستقیمھ او شعاعربما ترمز ...النقطة  أ ب  >>) راجع المحاضرة العاشرة(

خط ممتد الى مال النھایھ ولكن نسمیھ بنقطتین تقع علیھ أ ب ولكنھا لیست  المستقیم ھو> >>
عباره عن شعاع یمتد من  )أب(الشعاع >> . یوجد لھا بدایھ ونھایة قطعة المستقیم>> حدوده 

  نقطھ بدایھ أ ویمر بالنقطة ب ولكن لیس لھ نھایھ
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  فھو مستطیل او وصفھ  الجانبي عند شرحھ ھي قاعدة دائریة وسطحھا :اسطوانھ  
  وازي ین لذلك متتلھ قاعدین قد تكون مثلث او مربع او أي قاعدة ویكون متوازي القاعد -:المنشور

جرت العادة ان یمثل المنشور بمجسم المسطیالت والمكعب ھي حالھ خاصھ من المنشور ولكن 
  قاعدتھ عباره عن مثلث

 الوجھ امربع او مستطیل وعن ة عباره تحالھ خاصھ من المنشور ولكن قاعد  -:ت متاوزي المسطال
  الجانبیھ عباره عن مستطیالت وكل سطحین متوازیین

 قد تكون قاعده مربع او مثلث ویتلقى احرف االوجھ الجانبیھ في نقطھ واحده  -:م الھر  
  حالھ خاصھ من المنشور جمیع االوجھ عباره عن مرباع -:المعكب  
  القاعده دائریة واالسطع الجابنیھ الیوجد اضلع عباره عن سطح واحد یتلقى في راس   -:المخروط

  نقطھ االلقتاء عباره عن قمة ھذا المخروط
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  عشر المحاضرة الثانیة
  القیاس

 مفھوم القیاس :  
یوجد في الشيء من خاصیة او صفة  القیاس عملیة منظمة یتم بواسطتھا تحدید كمیة او مقدار ما -

  .للقیاس بداللھ وحدة قیاس مناسبة خاضعة
والقیاس عملیة مقارنھ بین خاصیة شيء ما بشيء لھ نفس الخاصیة فمثال لقیاس غرفة الصف  -

یبلغ طول غرفة الصف ) متر(نحتاج الى تحدید معیار او وحدة طول ولیكن المتر ثم نحدد كم وحدة 
  )مثال, م  ٥(

  :والقیاس من المفاھیم المستخدمة بكثرة في حیاة التالمیذ ویتم من خاللھ -
 حقیبةب حقیبتھمثل وزن (والحجم  )مثل یقارن طولھ بطول صدیقھ (التعرف على خصائص الطول 

 .والوزن والمساحة والوقت  )زمیلة 
  مقارنة وترتیب االجسام وفقا لھذه الخصائص. 
 حدات المعیاریة وغیر المعیاریةفھم كیفیة القیاس باستخدام الو . 
 اختیار الوحدة المناسبة للقیاس.  

 
 مراحل تدریس القیاس :  
  :یمكن تدریس القیاس ومھارات القیاس على مراحل  -
, أقل , بین شیئین بشكل مباشر لمعرفة ایھما اكبر  ویستخدم للمقارنة: القیاس المقارن المباشر  -١

. المساحة , الطول : من االخر ویشمل مھارة ترتیب مجموعة االشیاء حسب ..أثقل 
 .طفال حتى قبل ان یتعلموا القراءة او الكتابة القدم ویستخدمھ اال یستخدم منذ>>...الوزن

  امثلة:  
 بین طول طالبین واقفین بجوار بعضھا المقارنة . 
 بین مساحتي ورقتین احدھما من دفتر واالخرى من كراسة الرسم المقارنة . 
 حداھما بالماء وتفریغ الماء في االخرىبین سعتي زجاجتین من خالل تعبئة إ المقارنة. 
 المقارنة بین وزني حقیبتین باستخدام المیزان ذي الكفتین . 

 
في ھذه المرحلة یتم قیاس كل الشیئین المطلوب المقارنھ بینھما : یر المباشر القیاس المقارن غ -٢

في ھذه المرحلھ اكثر تقدما  الطفل یبداء یفكر >>> .بشكل مستقل ومن ثم المقارنھ بین الناتجین
  " الشبر أو الذراع "  او غیر معیاریھ "  كالمتر"  بشكل اكثر منطقیة وبستخدام وحدات معیاریھ

 
  للمقارنھ بین طولي طالبین باستخدام القیاس المقارن غیر المباشر نبدا بقیاس طول الطالب  :مثال

االول باستخدام وحدة القیاس المناسبة ونسجل الطول ثم نقیس طول الطالب الثاني بنفس الوحدة 
  .طوللقیاس األطول ھو األسجلناه من طولین ویكون الطالب ذو ا ونسجل الطول ثم نقارن بین ما

 
, كالشبر (ویقصد بھ استخدام وحداة متساویة غیر مقننھ :  )يغیر المعیار(القیاس المنفصل  -٣

لقیاس الخاصیة المقاسھ والوحدات غیر المعیاریة تعتمد على الشخص الذي ..) الذراع,االصبع 
سمي بغیر معیاري النھ یختلف من شخص  >>یقیس فالشبر والذراع تختلف من شخص الى آخر 

ومن ممیزاتھ نستطیع أن نستخدمھ بسھولھ في كل مكان ،  ومن  الخ..الخر مثل الشبر او الذراع 
   .عیوبھ أنھ یختلف باختالف الشخص الذي یستخدمھ 

 
 تستخدم في ھذا القیاس الوحدات المعیاریة الثابتھ والمحددة والتي ) :المعیاري(القیاس المقنن  -٤

 .التختلف نتائجھا باختالف من یستخدمھا وھي وحدات عالیة مقننھ ومعروفھ
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  للزمن  الساعة,  اللتر للسعھ, الكیلو غرام للوزن , المتر لالطوال  :مثال.  
طفال للخبرات الحسیة المختلفة للتعامل مع االنواع المختلفة للقیاس ویجب على المعلم ان یعرض لأل
  .یة حركیة للتعرف على ھذه الوحدات واستخدامھا استخدام صحیح ویشرك االطفال في انشطة حس

  
 تطبیقات عملیة القیاس:  
  .قیاس االطوال: اوال -
منھم یتم تعریف الطفل على وحدات مثل الشبر والقدم ویطلب  :وحدات قیاس االطوال غیر المعیاریة  -١

سھولة استخدامھا (ویناقشھم في ایجابیاتھا . وغرفة الصف مثال  استخدامھا في قیاس طول الطاولة
صعوبة اجراء القیاسات , اختالف القیاس حسب الشخص (وبین سلبیاتھا ....) توفرھا في كل مكان ,

ویمكن ان یطلب المعلم من طالبین مختلفین في الحجم ان یقوموا بقیاس غرفة الصف ...) الكبیرة 
  .ئج ویالحظوا الفرقویقارنوا النتا بأقدامھم

 
انطالقا من سلبیات القیاس غیر المعیاري نقدم المقاییس  - :وحدات قیاس االطوال المعیاریة  -٢

ذین المعیاریة التي تعطي نتائج ثابتھ حتى لو اختلف الشخص الذي یقیس ویطلب المعلم من تلمی
بت وان أي فرق ھو ل ویقارن بین النتائج لیبین ان القیاس ثاقیاس طول غرفة الصف بشكل منفص

  .خطأ في القیاس
 

  :لعالقات بین وحدات الطول التالیة تذكر ا -
  )ملم(او ) مم: (الملمیتر )  سم: (السنتمتر )  م: (المتر)  كم: (الكیلو متر  -

  م١٠٠٠= كم  ١
  سم  ١٠٠= م ١
  مم ١٠= سم ١
  مم١٠٠٠= م ١
  

  :قیاس الكتلة   - :ثانیا -
یحویة الجسم من مادة لكن في الحیاة الیومیة نستخدم  مقدار ماالكتلھ مقدار فیزیاء ویعرف على انھ  -

الكتلھ بمعنى الوزن ولتدریس الكتلھ یعرض المعلم للطلبة المیزان ذا الكفتین والمیزان االلكتروني 
) غم(الغرام ) كغم(الذین یستخدما في قیاس كتلھ االشیاء ثم یقدم لھم وحدة الكتلة الكیلوغرام 

        .م المیزان وقراءتھ ومتى نستخدم الكیلوغرام ومتى نستخدم الغرامویدربھم على استخدا
  غرام ١٠٠٠= الكیلو غرام 

  
ویبین ) والرقمیة, ذات العقارب (یدرب المعلم االطفال على قراءة الساعھ   :قراءة الساعھ : ثالثَا  -

  .بعض العالقات بین اجزاء الساعھ 
  ثانیھ ٦٠= والدقیقھ       دقیقھ ٦٠= الساعھ 

  
یرتبط مفھوم السعھ بقیاس حجم السوائل او االواني التي تحوى السوائل   :قیاس السعھ : رابعا  -

ویمكن استخدام علب العصیر والحلیب لتوضیح وتجسید ھذا المفھوم والتدریب على قراءة سعة كل 
م علبة ویوضح لھم ویعرض لھ) مل(والملیلتر ) ل(ویقدم المعلم وحدات السعھ مثل اللتر  إناء

  ).واحد ملم( ویعرض لھم قطرة من ابر طبیة تحوى على ) واحد لتر(الحلیب 

  مل ١٠٠٠=  اللتر 
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  عشرالمحاضرة الثالثة 
  مشاكل تعلم القیاس وحلھا

 بعض مشكالت تعلم القیاس :  
یواجھ بعض االطفال مشكالت اثناء تعلم القیاس وھناك بعض المشكالت واالخطاء الشائعة لدى  -

نصحیة الدكتور باخذ مذكره لتسجیل جمیع ((:  االطفال سنستعرض بعض منھا ونقترح حل لھا 
  ))المشاكل التي ستواجھھا في مستقبال في التعلیم لتتمكن من حلھا

قد یبداء االطفال قیاس اطوال االشیاء باستخدام : المشكلة -
  ولیس العدد صفر ١المسطره من العدد 

ح للطلبة بأن سم والتوضی ١رسم قطعھ مستقیمة طولھا  :الحل  -
من العدد صفر واال فأن القطعھ یكون  القیاس یجب ان یبدء

ولكن ..سم  ١عھ مع ابالغ الطفل بانھا رسم القط.((سم٢طولھا 
اطلب منھ یریك ذلك على المسطره مالحظة من این سیبتداء 

  ))القیاس ھل من الصفر ام مباشرة من الواحد وھذا غلط

  

باستخدام  قد یخطئ بعض الطلبة في قراءة الوقت : المشكلة -
  . الساعھ

االطفال  احضار ساعة حقیقة او نموذج لساعھ وتدریب  :الحل  -
على  على قراءة الوقت من خالل اماكن العقارب للحصول 
نقسم  : حل مقترح من الدكتور (( .قراءات متنوعھ للوقت
یساعد  الساعھ الى اربعھ ارباع بوضع عالمة عند كل ربع 

وربع ونقوم  ٢فھذا یعني الساعھ مثال  ٣الطفل لمعرفة الوقت فعندما یرى مؤشر الدقائق على 
  ))وھكذا حتى تكتمل دروة الساعھ...تلوین الب

  
مجسم قد یخطئ االطفال في حساب مساحة شكل ھندسي بالوحدات المربعھ او حجم : المشكلة -

  .بالوحدات المكعبة من خالل عد سطر واحد او عمود واحد من الجسم 
التركیز على ان مساحة الشكل ھي عدد الوحدات المربعھ التي تغطي الشكل لذا فأن عدد  :الحل  -

  . الوحدات المربعھ جمیعھا ھو مساحة الشكل اما بالنسبة للحجم فھو عدد جمیع الوحدات المكعبھ

  

وحدات وھي الظاھره امامي وال اعلم ھل ھي بالسنتمر  ٩في الشكل االول عدد الوحدات المربعھ ھو(
  ))او بالمتر ام بالكیلو مایھمني ھوعدد الوحدات المربعھ فقط لمعرفة مساحھ الشكل الذي امامي

  
في الشكل الثاني حجم المكعب بغض النظر عن طول كل وحدة من المكعب فقط اعد المربعات فھو ((

 ٩وحدة مكعبھ لماذا؟ النھ یوجد صفین من المكعبات الصف االول احدھما یظھر امامي یوجد بھ  ١٨
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مكعب یستطیع الطفل ان  مجسمولحل ھذه المشكلھ احضار ..مكعبات وھناك صف سفلي ال یرى 
  ))ب عدد المكعباتالحس یفككھ

  

  .قد یخطئ بعض االطفال في تحدید مفھوم السعھ: المشكلة -
یتسع ھذا الشئ فمثال یتم تعبئة اناء بالماء او  التركیز على ان سعة الشيء ھي مقدار ما :الحل  -

السعھ ھي مقدار ((الرمل الى حافتة دون زیادة او نقصان ونوضح للطلبھ ان ھذا ھو سعة االناء 
  .وعندما یسكب إناء نص لتر في إناء اللتر سیعرف الفرق  ))یتسعھ الشي  االشكال او كیمة ماحجم 
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  عشرالمحاضرة  الرابعة 
   التعلم باللعب

 التعلم باللعب :  
لذا یجب .ویجدون فیھ متعھ یقبل المتعلمون من مختلف االعمار ومختلف القدرات العقلیة على اللعب  -

  .االخذ باللعب التربوي كاحد االسالیب أو الطرئق غیر التقلیدیة في التدریس
ولاللعاب دور خاص في التربیة الخاصة فھي تساعد في تلعم وتعلیم االطفال لما لھا من میزات  -

  سنتعرض بعض منھا في ھذه المحاضرة
بین افراد او جماعات تحكمھ قواعد واجراءات یتضمن تنافسا . وااللعاب التعلیمیة نشاط مسل  -

قد یكون الھدف تربوي او تعلمي داخل  >>لتحقیق اھداف تعلیمیة في الموقف التدریسي 
  الخ..الصف

وھناك العدید من االلعاب الریاضیة ویمكن القول بأن كل لعبة تتطلب استراتیجیة منطقیة او عملیة  -
 ضیاتحسابیة او ریاضیھ ھي لعبھ مرتبطة بالریا

  
 اھداف وممیزات االلعاب الریاضیة:  
تأتي االھداف الوجدانیھ في مقدمة اھداف استخدام االلعاب من حیث زیادتھا لدافعیة الطفل للتعلم  -

 الخ..نھتم بالجانب الوجداني مثل استمتع الطفل بالمادة تقبل الھزیمھ>> .واستمتاعھم بھ
 .وتدفعھ للعمل داخل الفریق وتزید التفاعل الصفي تنمى االلعاب روح المبادرة االیجابیة لدى الطفل  -
 .تعتبر االلعاب معینة لتعلم مھارات حل المشكلھ وانتقال اثر التعلم وتنمى القدرات العقلیة العامة -
 .تساعد في التفكیر المنظم نحو ھدف محدد واالداء االكتشافي للطفل -
  .تعلم الحقائق والمفاھیمتصقل االلعاب المھارات االساسیة في الریاضیات وتعین على  -

  
 دور المعلم عند استخدام االلعاب التعلیمیة:  
أي  >>ان یختار او یبتكر العاب تتضمن اھداف وجدانیھ ومعرفیة وقد تتضمن اھداف نفسحركیة -

ننمي لدى الطفل المعاق خصوصا الجوانب النفسحركیة ننمي لدى التطفل تحكم اكثر بعضالتھ 
 .وحركتھ 

 یتعلم اللعبة جیدا ویتقن قواعدھا ویحدد نتاجھا التعلیمي قبل استخدامھا مع االطفالعلى المعلم ان  -
ان یختار اللعبة التي یمكن لالطفال تعلم قواعدھا وتطبیقھا ویمكنھ ان یبسط قواعد اللعبھ لتتناسب  -

یمكن تبسیط القواعد لالطفال المعاقین او التقلیل منھا  عن اقرانھم > >>مع قدرات تالمیذة 
 .االصحاء

عندما تتطلب اللعبة فرق من الالعبین البد ان یراعي المعلم توزیع التالمیذ من ذوي القدرات  -
 .الحداث توازن بین الفرق المنافسة  المختلفة

على المعلم ان یشجع جمیع االطفال على اللعب ویراقب ادائھم لیقدم لھم الدعم الالزم الستمرار  -
ه ھي تحقق الھدف لیس الھدف الربح والخساره لكي الیثبط الفریق الخاسر ولكن الفائد >>>.اللعبھ

 .المرجو من اللعبة 

  

  
  ..انتھت المادة 

  


