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تنا�س��ب اأن�سط��ة العد النمطي االأطفال الذين ال يعرفون اأ�سماء االأع��داد- اأي الذين ال يعرفون مفردات العد. عادة 

ال يع��رف االأطفال اجلدد يف املدر�سة مفردات االأعداد )الع��د(. يجب اأن يتعلم االأطفال مفردات االأعداد )العد( اأواًل 

قب��ل اأن يتمكنوا من العد احل�س��ي. يتعلم االأطفال االألفاظ ب�سكل اأف�سل من خلل تعلمهم االألفاظ كمفردات للأعداد 

»�لأحل��ان« �أو »�لأغ��اين«. ي�صبح �لأطف��ال �أكرث �إدر�كًا للأمناط �لكامن��ة لدى تعلمهم �لأرقام �ملختلف��ة »�لأحلان« �أو 

»�لأغاين«. وب�صكل خا�ص يجب �أن يدركو� ذلك من خلل دمج �لنمط 1؛ 2؛ 3؛ .... 9، مع النمط 10؛ 20؛ 30؛ 

... 90، وبذلك ي�ستطيعون اأن يرددوا االأحلان الرقمية من 1 �إلى 99.

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١

٣٠       …  ٢٣  ٢٢  ٢١

٤٠         …  ٣١

يف الوق��ت املنا�س��ب، وعندما يتعلمون النمط الرقمي 100؛ 200؛ 300؛ ... 900 �أي�صًا، فاإنهم �صوف يتمكنون 

من تو�صيع �للحن لي�صبح من 1 �إلى 999

اأن�صطة العد ال�صفي

بالرغم من �أن �لعد �لنمطي يلعب دور�ً مهمًا يف تطوير مفرد�ت �لأعد�د لدى �لطفل- �أي �أ�صماء �لأعد�د، 
�لأطفال �لذين ي�صتطيعون �لعد �لنمطي قد ل يتمكنون بال�رضورة من معرفة معاين �ملفرد�ت �لعددية.

من �أجل �أن ت�صبح �لأرقام ذ�ت معنى بالن�صبة للأطفال يجب �إ�رض�كهم يف �أن�صطة �لعد �حل�صي.
ق��د يك��ون من �ملغري �إ�رض�ك �لأطف��ال يف �لأن�صطة �جلماعية للعد �لنمطي/�لروتين��ي، �إل �أن عدد قليل من 
�لأطف��ال ي�صتفيد من ه��ذه �لأن�صطة. ب�صكل عام، يختب��ئ �لأطفال خلف �جلماعة، وت�صب��ح �لأن�صطة طريقة 

لإ�صغال �ل�صف.
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ن�شاط العد النمطي 1: العد اجلماعي من خالل الرتديد خلف املعلم/ املعلمة:

يق��وم �لأطفال خلل هذ� �لن�صاط برتديد ت�صل�صل رقمي خلف �ملعلم. يعترب هذ� �رضوريًا حتى يتمكن �لأطفال 
من �لقيام بذلك مبفردهم.

• الن�شاط	
• يردد �ملعلم/ �ملعلمة �لت�صل�صل �لعددي » و�حد، �ثنان، ثلثة، �أربعة، خم�صة«	
• يردد �لأطفال خلف �ملعلم/ �ملعلمة	

�أوًل، يقومون بذلك بينما جتل�ص �ملجموعة �ل�صغرية، �لتي تعمل معها �ملعلم/ �ملعلمة و/�أو �ل�صف باأكمله.  −
− ث��م يقوم��ون بذلك كاأع�صاء يف جمموعة �صغرية – يردد �لأطفال يف جمموع��ة �صغرية �لت�صل�صل مع بع�صهم 

البع�ض.
ث��م يقوم��ون بذلك كاأفر�د يف جمموعة �صغ��رية. حيث يقوم فرد برتديد �لت�صل�ص��ل بينما ي�صغي �لآخرون   −

ليتاأكدوا من اأنهم يتفقون مع الفرد.
• عند �كت�صاب �لأطفال �لثقة، يو�صع �ملعلم/ �ملعلمة �لت�صل�صل �إلى:	

و�حد، �ثنان، ثلثة، ... ع�رضة؛  −
و�حد، �ثنان، ثلثة، ... خم�صة ع�رض؛  −

و�حد، �ثنان، ثلثة، .... ع�رضون؛ وهكذ�  −
عندما يكت�صب �لأطفال �لثقة يف قدر�تهم على �لعد �لنمطي، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة تو�صيع �أن�صطة �لعد �لنمطي 

لت�صمل مدى متز�يد من �لأعد�د، وبذلك يزد�د �لعدد » �لذي ميكن للطفل �أن ي�صل بالعد �إليه« كلما �زد�دت ثقتهم.
ن�شاط العد النمطي 2: اأغاين واأحلان االأعداد

بالإ�صاف��ة �إلى ترديد مفرد�ت �لأع��د�د و�ألفاظها خلف �ملعلم/ �ملعلمة، ي�صتفيد �لأطف��ال �أي�صًا بتعلم مفرد�ت 
�لأع��د�د كجزء من �لأغنية. و�إذ� ما �صاحب��ت �لأغنية حركات، فاإن �لأطفال ي�صرتكون ج�صديًا يف �لن�صاط �لعدي، مما 

ي�صيف ��صتمتاعهم بالن�صاط. �إن �لهدف من �لأغاين هو �أن ياألف �لطفل مفرد�ت �لأعد�د )بت�صل�صل(.
• الن�شاط	
• علم �لأطفال �أن يرددو� �أغاين و�أحلان �لأعد�د مبا يف ذلك �حلركات �مل�صاحبة للمفرد�ت	
• ميكن �أن تردد �لأغاين ب�صكل متكرر و�أن ت�صاف �إلى �لروتني �ل�صفي. فعلى �صبيل �ملثال يعلم بع�ص �ملعلمون/ 	

�ملعلمات �لأطفال �أغان تت�صمن �أعد�د ميكن �أن يغنوها عند دخولهم �إلى �ل�صف وخروجهم منه، وهكذ�.
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هناك �لعديد من �لأغاين �لرقمية:
مثل �أغنية �لو�حد ع�صاية وغريها من �لأغاين �لأخرى.

ي�صتطيع �لأطفال �أن يتعلمو� بالعربية �أي�صًا �أغنية تو�صح �أ�صكال �لأعد�د:
وقف �لو�حد لي�صلي 

ركع �لإثنان لربه 
و ثلثة و�حد و �إثنان 
و �لأربعة �إثنان و �إثنان 
و اخلم�سة كعكة ب�سكر 

و ال�ستة وقفت لتفكر
و ال�سبعة تنظر للنجمة
و�لثمانية عك�ص �ل�صبعة

و ع�صى جدي مثل �لت�صعة 
و �ل�صفر مع �لو�حد ع�رضة

ن�شاط العد النمطي 3: العد باخلطوات 
الرتديد خلف املعلم/ املعلمة

كلم��ا �كت�صب �لطفل �لثق��ة بالعد بالو�حد�ت1، ت�صتطي��ع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ت�صيف حلن جدي��د �إلى �لعد، �إلى �أن 
يتمكن �لطفل من تطوير فهم �أكرب للعديد من »�أمناط« �لعد �لقفزي بدون ت�صل�صل عددي. على �صبيل �ملثال عندما تقوم 
�ملعل��م/ �ملعلم��ة بالعد و�حد�ت، فاإنها جتذب �لنتباه �إلى م�صاعفات �لع��دد خم�صة من خلل جعل �لأطفال ي�صفقون 
عن��د ذكرهم كل م��ن م�صاعفات �لعدد خم�صة: 1، 2، 3، 4، 5 )ت�صفي��ق(، 6، 7، 8، 9، 10 )ت�صفيق(، 11، 12، 
13، 14، 15 )ت�صفيق(. لن يدرك �لأطفال هذه �لأعد�د على �أنها م�صاعفات �لعدد خم�صة بالتاأكيد، ولكنهم بب�صاطة 

ي�صتجيبون للحن يف �لنمط �لعددي ويتهيوؤون للعد خم�صات.
• الن�شاط	

• ي��ردد �ملعلم/ �ملعلمة �لت�صل�صل: »و�حد، �ثنان، ثلث��ة، �أربعة، خم�صة، ... ع�رضون« وي�صفق عند قوله �لأرقام 	
خم�صة، وع�رضة، وخم�صة ع�رض، وع�رضون.

• يردد �لأطفال �لت�صل�صل خلف �ملعلم/ �ملعلمة وي�صفقون كما ي�صفق.	
�أوًل، يقوم��ون بذل��ك بينما جتل�ص �ملجموعة �ل�صغرية، �لتي يعم��ل معها �ملعلمون/ �ملعلمات و/�أو �ل�صف   −

باأكمله.
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ثم يقومون بذلك كاأع�صاء يف جمموعة �صغرية – يردد جميع �لأطفال �لت�صل�صل وي�صفقون معًا  −
ثم يقومون بذلك كاأفر�د يف جمموعة �صغرية. بينما يردد �أحد �لأفر�د �لت�صل�صل وي�صفق عند ذكره �أي من   −

م�صاعفات �لعدد خم�صة، ي�صغي �لآخرون ليتاأكدو� من �أنهم يتفقون مع �لفرد
• كلم��ا �كت�صب �لطف��ل �لثقة، يكرر �ملعلم/ �ملعلمة �لن�ص��اط �ملذكور �أعله، ويذكر �لكلم��ات �لتي ل تعترب من 	

م�صاعفات �لعدد خم�صة ب�صوت منخف�ص، و�أكرث �نخفا�صًا، و�أكرث �نخفا�صًا، �إلى �أن ت�صبح م�صاعفات �لعدد 
خم�صة هي �مل�صموعة فقط.

• يجب اأن ي�ستطيع االأطفال االآن اأن يعدوا م�ساعفات العدد 5 ب�صكل منطي .	
• كلما �كت�صب �لطفل �لثقة، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن يو�صع �لن�صاط �إلى:	

�أن ي�صمل مدى متز�يد للأعد�د.  −
ي�صمل هذ� �لعد م�صاعفات �لعدد خم�صة، وع�رضة، و�ثنان، ومئة.  −

�لعد �إلى �لأمام و�إلى �خللف، �أوًل بالو�جد�ت، ثم مب�صاعفات �لعدد خم�صة، وع�رضة، و�ثنان.  −

كلم��ا طور االأطفال معرفتهم باأ�سماء االأعداد )اأي قدراتهم على العد النمطي(، 
فاإنهم يتهيوؤون لبدء �لعد �حل�صي. �إن �لعد �حل�صي هو عد مو�د حم�صو�صة – �أ�صياء.

يت�صم��ن �لعد �حل�صي �لإجاب��ة على �أ�صئلة: »كم عدد؟« »ك��م عدد �لأطفال؟« 
»كم عدد �ل�صيار�ت؟« كم عدد �ملكعبات؟« �إلخ.

يحت��اج �لأطفال �إلى �لكث��ري من �مل�صاع��دة عندما يبدوؤون �لع��د �حل�صي. فهم 
يحتاج��ون �إل��ى �أن يز�وجو� مف��رد�ت �لأحلان �لعددية مع �لأ�صي��اء �لتي يعدونها بطريقة و�حد-�إل��ى- و�حد. �صيقوم 
�لأطف��ال يف �لبد�ية برتديد مفرد�ت �لأعد�د بت�صل�صل وه��م يوؤ�رضون �إلى �لأ�صياء ب�صكل ع�صو�ئي، ولي�ص بال�رضورة �أن 

يعرفو� متى يتوقفون عن �لعد، وقد يعدون بع�ص �لأ�صياء �أكرث من مرة.
دور �ملعل��م/ �ملعلمة هو �أن ي�صاعد �لأطفال يف ترتيب �لأ�صياء �لت��ي يعدونها. يف �لبد�ية، يجب �أن يلم�ص �لأطفال 

�لأ�صياء �لتي يعدونها، ويكون من �لأف�صل �أن يحركو� �لأ�صياء من مكان �إلى �آخر عند عدهم لها.
تعت��رب �لأ�صي��اء �لتي ت�صتعمل كمح�صو�صات ذ�ت �أهمية، حيث يجب �أن تكون �لأ�صياء �صهلة �حلمل، كما يجب �أن 
تك��ون هذه �لأ�صياء متماثلة يف �ل�ص��كل. �إن حبوب �لفا�صولياء �لبي�صاء �لكبرية �حلج��م )�لفا�صولياء �لكلوية �ل�صكل(

اأن�صطة العد احل�صي
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 تعترب حم�صو�صات جيدة للعد، وكذلك �أغطية �لعبو�ت و�لأزر�ر �لكبرية �حلجم. على �لنقي�ص، قد ل تعترب مكعبات 
�لبناء حم�صو�صات جيدة لأنها قد ت�صتت �نتباه �لأطفال بحيث ين�صب �هتمامهم على جتميعها وبناء جم�صمات با�صتعمالها. 

يحتاج كل معلم / معلمة �إلى جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات ل�صتعمالها يف �ل�صف.
ل��دى �كت�ص��اب �لأطفال �لثقة بالع��د �حل�صي، فاإنهم يحتاجون �إل��ى �لبدء بالتعرف على رم��وز �لأعد�د وكتابتها. 

ب�سكل عام، �سوف يكون با�ستطاعة االأطفال العد ب�سكل اأف�سل من قراءة وكتابة رموز االأعداد.
�صيكون با�صتطاعة �لأطفال �ملختلفني �أن يعدو� �لأ�صياء )�لعد �حل�صي( ب�صكل �صحيح �صمن كميات خمتلفة. �صيكون 

من �ملرغوب فيه �ل�صماح لكل طفل �أن يعد �إلى �حلد �لذي ي�صتطيعه.
يجب �أن يتجنب �ملعلمون/ �ملعلمات حتديد هدف معني لل�صف ككل قبل �لبدء باأن�صطة �لعد.

ن�شاط  العد احل�شي 1: ا�صتعمال بطاقات االأعداد

�إن �لن�صاط��ات �ملو�صوف��ة هنا منا�صبة للأطفال �ل�صغار جد� �لذين مل يتعلمو� حتى �لآن �لعد ) �لروتيني �أو �حل�صي(، 
بالإ�صافة �إلى �أولئك �لذين �صيبدوؤون �لعد ح�صيا.

ت�صاعد هذه �لأن�صطة �أي�صًا، يف تطوير �لتمييز �لب�رضي وت�صجع على �ل�صتدلل على �أكرث/�أقل.
املواد املطلوبة )لقد مت اإرفاق قائمة مطبوعة كملحق لدليل املعلم/ املعلمة هذا(

• جمموعة من �لبطاقات �ملنقطة	
يجب �أن حتتوي �لبطاقات على جمموعة كبرية من �لنقاط  بتوزيعات خمتلفة وباأحجام خمتلفة.  −

يجب �أن حتتوي �لبطاقات �لتي حتوي نف�ص �لعدد من �لنقاط على توزيعات متنوعة للنقاط عليها.  −
• جمموعة من �لبطاقات حتتوي على رموز �لأعد�د	
• جمموعة من �لبطاقات حتتوي على �أ�صماء �لأعد�د	
• الن�شاط	

يعمل �ملعلم/ �ملعلمة مع جمموعات �صغرية من �لأطفال بنف�ص �لوقت، مع ��صتعمال �لبطاقات، وتطلب من �لأطفال 
�أن يكمل��و� �ملهام �لتالية. ي�صتطيع �لأطف��ال �أن يكررو� �لن�صاط بالعمل مع بع�صهم يف جمموعات �صغرية. تتدرج �ملهام 

من �لأ�صهل �إلى �لأ�صعب، ويحتاج �ملعلم/ �ملعلمة �إلى �ختيار �ملهمة �لتي تتنا�صب مع �حلالة �لتي تطور �إليها �لطفل.
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• املهمة 1: يعر�ص �ملعلم/ �ملعلمة على �لأطفال )�أو على جمموعة �صغرية من �لأطفال( بطاقتني منقطتني، وي�صاأل 	

�لطف��ل: »�أي م��ن �لبطاقتني حتتوي على عدد �أك��رث من �لنقاط؟« »�أي من �لبطاقتني حتت��وي على عدد �أقل من 
�لنقاط؟«

كلم��ا تقاربت �أع��د�د �لنقاط على �لبطاقتني، �أ�صبح �لن�صاط �أ�صعب، لذل��ك يجب �أن يبد�أ �ملعلم/ �ملعلمة   −
ببطاقت��ني حتتويان على عدد من �لنقاط بفارق كبري، ثم تتطور �إلى بطاقات حتتوي �أعد�د متقاربة من �لنقاط 

)فارق ب�صيط(.
• املهم��ة 2: يقدم �ملعلم/ �ملعلمة للطف��ل )�أو ملجموعة 	

�صغ��رية من �لأطفال( بع���ص �لبطاقات، ويطلب من 
�لطف��ل �أن يرت��ب �لبطاقات من �لأ�صغ��ر �إلى �لأكرب 
ح�صب عدد �لنقاط �ملوجودة عليها. يجب �أن تو�صع 

�لبطاقات �ملت�صاوية يف عدد �لنقاط فوق بع�صها.
• املهم��ة 3: يقدم �ملعلم/ �ملعلمة للطف��ل )�أو ملجموعة 	

�صغرية م��ن �لأطفال( جمموعة من �لبطاقات �ملنقطة، 
ويطلب من��ه �أن يو�ئم �لبطاقات �ملنقطة مع تلك �لتي 

حتمل رمز �لعدد �ملنا�صب.
ل تك��ون ه��ذه �ملهمة منا�صب��ة �إل عندما يتعرف   −
االأطف��ال على رموز االأع��داد – ويتم تطوير هذ� 

من خلل االأن�سطة التالية.
كلما كان ع��دد البطاقات �س��واء املنقطة اأو التي   −

حتمل رموز �لأعد�د �أكرب، كانت �ملهمة �أ�صعب.
• املهم��ة 4: يقدم �ملعلم/ �ملعلمة للطف��ل )�أو ملجموعة 	

�صغرية من �لأطفال( جمموعة من �لبطاقات �ملنقطة، ويطلب منه مو�ءمة تلك �لبطاقات مع �لبطاقات �لتي حتمل 
رموز �لأعد�د �ملطابقة، وكذلك مع �لبطاقات �لتي حتوي �أ�صماء �لأعد�د �ملماثلة.

• بع��د عر���ض املعلم/ املعلمة له��ذا الن�شاط على الأطفال، يك��ون باإمكانهم القيام به مع بع�شه��م يف جمموعات �شغرية 	

ي�رشف عليها املعلم/ املعلمة من خالل جتواله يف ال�صف.

• ميكن للمعلم ا�شتعمال اأكرث من مهمة يف اأي ن�شاط.	

	  

٨۸	   ٥	   ٤	   ٢۲	  

١۱	   ٧۷	   ٣۳	   ٦	  

	خمسة   	أأرربعة   	سبعة   	ووااحدد  

	ثالثة   	ثمانيیة   	ستة   	ااثنانن  
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ن�شاط العد احل�شي 2: عد جمموعات �شغرية من الأ�شياء املح�شو�شة ب�شكل فردي
هذ� هو �أول ن�صاط من �أن�صطة �لعد �حل�صي �لتي يندمج �لأطفال يف تف�صريها. 

• املواد املطلوبة	

• جمموع��ة كب��رية من �لأ�صياء �ملح�صو�صة – �نظ��ر ما �صبق ولحظ �أنو�ع �لأ�صياء �لت��ي ميكن �أن تكون معدود�ت 	
جيدة

• لوحة �أعد�د كبرية، حتتوي على �لأعد�د من 1 �إلى 120 �أو �أكرث )مت �إرفاق قائمة مطبوعة كملحق لهذ� �لدليل(	
• دفرت وقلم ر�صا�ص لكل طفل.	
• الن�شاط	

• ينظم �ملعلم/ �ملعلمة �لأطفال يف جمموعات �صغرية )8 �إلى ع�رضة �أطفال كحد �أق�صى( ويجل�ص �لأطفال ب�صكل 	
د�ئري حول �لطاولة، بحيث يكون �ملعلم/ �ملعلمة جزء من هذه �لد�ئرة حتى يتمكن من �لتو��صل �لب�رضي مع 

كل طفل.
• ي�صع �ملعلم/ �ملعلمة جمموعة من �لأ�صياء �ملح�صو�صة �أمام كل طفل. يتم حتديد حجم جمموعة �لأ�صياء �ملح�صو�صة 	

بح�ص��ب معرفة �ملعلم/ �ملعلمة مبقد�ر قدرة �لأطفال على �لعد. ياأخذ كل طفل جمموعة من �لأ�صياء �ملح�صو�صة، 
بحيث يكون عددها �أكرب قليًل من �لعدد �لذي ميكن للطفل عده.

• يبد�أ كل طفل بعد �لأ�صياء �ملح�صو�صة �خلا�صة به بالتناوب. من �ملهم �أن:	
يلم�ص كل طفل �لأ�صياء �ملح�صو�صة عند عدها، وكذلك �أن يحرك كل �صيء من مكان �إلى �آخر   −

ي�صغ��ي �لأطف��ال �لآخرين يف �ملجموع��ة للطفل �لذي يق��وم بالع��د وي�صاعدونه/ي�صاعدونها يف حال مل   −
ي�صتطع/ت�صتطع �لعد.

يقوم �ملعلم/ �ملعلمة بتدوين ملحظات حول مدى قدرة كل طفل على �لعد قبل �أن يخطئ.  −
• عندما يكت�صب �لأطفال �لثقة يف هذه �ملهمة، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن يو�صع �لن�صاط باأن يطلب من 	 •	

كل طف��ل �أن ي�ص��ري على لوحة �لأع��د�د �إلى �لعدد �لذي تو�صل �إليه خلل �لع��د، و�أن يكتبه يف دفرته. يعترب ما 
�صبق مهمًا لأنه ي�صاهم يف تعلم �لأطفال قر�ءة وكتابة رموز �لأعد�د و�أ�صمائها

عندما ينتهي �لطفل من �لعد، يرفع �ملعلم/ �ملعلمة لوحة �لأعد�د وي�صاأل �لطفل: »هل ت�صتطيع �أن ت�صري �إلى   −
العدد * * على لوحة االأعداد؟«

�إذ� �أ�ص��ار �لطف��ل �إلى �لعدد �ل�صحيح، ي�صري �ملعلم/ �ملعلمة �إلى �لع��دد ويقول: »هذ� �صحيح. هذ� هو �صكل  •	

العدد * * ليكتب �جلميع �لعدد.« يكتب جميع �لأطفال �لعدد يف دفاترهم .
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• يف ح��ال مل يعرف �لطفل �صكل �لعدد �أو يف حال �أ�ص��ار �إلى عدد غري �صحيح، يقول �ملعلم/ �ملعلمة: »لنبحث 	
ع��ن �لعدد«. ثم ي�صاعد �ملعلم/ �ملعلمة �لطفل يف �لإ�صارة �إلى �لأعد�د على �للوحة و�حد�ً تلو �لآخر بينما يقوم 
بالعد: » و�حد، �ثنان، ثلثة...« وهكذ� �إلى �أن ي�صل �لطفل �إلى �لعدد �ملطلوب. عند هذه �لنقطة يقول �ملعلم/ 
�ملعلمة: »هذ� �صحيح. هذ� هو �صكل �لعدد **. ليكتب �جلميع �لعدد«. يكتب �لأطفال �لعدد يف دفاترهم.

• كلما �كت�صب �لأطفال ثقة �أكرب باأد�ء �ملهمة، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ي�صاأل »كم عدد �ملح�صو�صات �ملوجودة 	
يف املجموعات لديكم؟«

ل��ن يك��ون هذ� �ل�صوؤ�ل و��صح��ًا بالن�صبة للأطفال يف �لبد�ية، و�صيبد�أ �لعدي��د منهم يف عد �ملجموعة من   −
جديد: » و�حد، �ثنان، ثلثة...«. �إن �ل�صبب يف ذلك هو �أن �لأطفال قد ربطو� عملية �لعد بال�صوؤ�ل »كم 

عدد؟«
ي�ص��ري �ل�ص��وؤ�ل �أي�صًا �إلى حلظة مهمة يف تط��ور فهم �لطفل للعدد. �إذ ميثل �لعدد »9« فجاأة لي�ض فقط ا�سم   −
�آخ��ر مع��دود، ولكن ميثل عدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة �أي�صًا. يج��ب �أن يتنبه �ملعلم/ �ملعلمة �إلى �صعوبة 

هذ� �لتطور، و�أن يكون �صبور� مع �لأطفال عند تطويرهم للمعنى �ملزدوج للعدد.
• عند عر�ض املعلم/ املعلمة لهذا الن�شاط على الأطفال، فاإنهم ي�شتطيعون القيام به �شمن جمموعات �شغرية بينما يتجول 	

املعلم/ املعلمة يف ال�صف وي�رشف على املجموعات .

ن�شاط العد احل�شي 3: حذف عدد من املح�صو�صات من املجموعة
�إن ه��ذ� �لن�صاط يف �حلقيقة هو �متد�د لن�ص��اط �لعد �حل�صي 2، ولكن مت �إدر�جه ب�صكل منف�صل ب�صبب �لفرق �ملهم 

يف طبيعة املهمة.
من �أجل �أن يتمكن �لأطفال من حل م�صائل تت�صمن �أعد�د، فاإنهم يحتاجون �إلى فهم معنى �لأعد�د، لأن �لأطفال 
�لذين يقرتبون من تطوير فهم �لعدد �أو �لذين هم يف �ملرحلة �لأولى من تطوير هذ� �لفهم – العد الكلي )انظر ما �سبق( 
– يحتاجون �إلى �لقدرة على »بناء �لعدد« من �أجل �أن يكون مبقدورهم حل �مل�صائل �لتي تت�صمن �لأعد�د. �إن هذ� يعني 
�أن يكون با�صتطاعة �لأطفال تكوين جمموعة مكونة من عدد من �ملح�صو�صات، من �أجل هذ� يعترب هذ� �لن�صاط مهمًا.

• مالحظة:  ينا�شب هذا الن�شاط الأطفال الذين ي�شتطيعون عد 30 �شيئاً حم�شو�شاً كحد اأق�شى. 	
عندما ي�شتطيع الأطفال العد احل�شي اإلى اأكرث من 30، فاإنهم يحتاجون لالنتقال اإلى ن�شاط العد 

احل�صي 4.
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• املواد املطلوبة	
• جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات – �نظر �مللحظة �ل�صابقة حول �أنو�ع �لأ�صياء �لتي ت�صلح لأن تكون حم�صو�صات 	

جيدة.
• الن�شاط	
• ينظ��م �ملعلم/ �ملعلم��ة جمموعات �صغرية من �لأطف��ال )8 �إلى 10 كحد �أق�صى( ب�ص��كل د�ئري بحيث يكون 	

�ملعلم/ �ملعلمة جزء�ً من هذه �لد�ئرة حتى يتمكن من �لتو��صل �لب�رضي مع كل طفل.
• ي�ص��ع �ملعل��م/ �ملعلمة جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات يف �ملنت�صف، ويطلب م��ن �لأطفال و�حد�ً تلو �لآخر �أن 	

يقوم��و� بعمل جمموعة معدودة من �ملح�صو�صات بناء على �لع��دد �ملطلوب من قبل �ملعلم. يقول �ملعلم/ �ملعلمة 
للطفل: »لطفًا كون  جمموعة حتتوي على 11 حم�سو�سًا«.

يج��ب �أن ياأخ��ذ �لطفل �لعدد �ملطلوب م��ن �ملح�صو�صات من �ملجموعة �ملوج��ودة يف �ملنت�صف، بحيث   −
تو�صع �ملح�صو�صات �أمامهم.

يجب �أن ي�صاهد بقية �لأطفال �لطفل �لذي يقوم بعد جمموعته، و يقدمو� �مل�صاعدة يف حال �أخطاأ �لطفل.  −
• كلم��ا �كت�ص��ب �لطفل �لثقة يف قر�ءة وكتابة رموز �لأع��د�د، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن يغ��ري �لإر�صاد�ت �إلى: 	

»لطفًا، قومو� بعمل جمموعة حتتوي على )عدد( من �ملح�صو�صات«، مع �لإ�صارة �إلى �لعدد على لوحة �لأعد�د 
خا�صتها و/�أو كتابة �لعدد على �ل�صبورة.

ن�شاط العد احل�شي 4: التقدير والعد بالواحدات مع تبادل الأدوار 
ينا�ص��ب ه��ذ� �لن�صاط �لأطفال �لذين ي�صتطيعون عد �أ�صياء حم�صو�صة ب�صكل منفرد �إلى �لعدد 30 على �لأقل. ي�صاهم 

هذ� �لن�صاط �أي�صًا يف نقل �لأطفال من عد �جلميع �إلى عد جزء من جمموعة.
• املواد املطلوبة	
• جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات- �نظر �مللحظة �ل�صابقة حول �لأ�صياء �لتي ت�صلح لأن تكون حم�صو�صات جيدة	
• لوحة �أعد�د كبرية حتتوي على �لأعد�د من 1 �إلى 120 �أو �أكرث )مت �إرفاق قائمة مطبوعة و�إرفاقها كملحق لدليل 	

�ملعلم/ �ملعلمة هذ�(.
• دفرت لكل طفل من �أجل �أن يكتب فيه، وكذلك قلم ر�صا�ص لكل طفل.	
• الن�شاط	
• ينظ��م �ملعل��م/ �ملعلمة �لأطف��ال يف جمموعات �صغرية )8 �إل��ى 10 كحد �أق�صى( ب�ص��كل د�ئري بحيث يكون 	

�ملعلم/ �ملعلمة جزء�ً من هذه �لد�ئرة حتى يتمكن من �لتو��صل �لب�رضي مع كل طفل.
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• ي�ص��ع �ملعل��م/ �ملعلمة جمموعة م��ن �ملح�صو�صات و�ص��ط �ملجموعة، ويطل��ب من �لأطفال �لنظ��ر �إلى جمموعة 	
�ملح�صو�ص��ات هذه، و�أن يقدرو� عددها. يطلب �ملعلم/ �ملعلمة من �لأطفال �أن يكتبو� �لعدد �لذي تو�صلو� �إليه 

بتقديرهم يف دفاترهم.
• ملحظ��ة: يكون عدد �ملح�صو�صات يف �ملجموع��ة �صمن مدى �لأعد�د �لتي يعده��ا �لأطفال يف جمموعتهم. 	

بال�ص��كل �ملث��ايل يكون عدد جمموعة �ملح�صو�صات �أكرب قليًل من �لعدد �لذي ي�صتطيع �لأطفال عده – من املهم 
�أن يعرف �ملعلم/ �ملعلمة �لأطفال يف �ملجموعة. 

• بعد �أن يكتب كل طفل �لعدد �لذي قدره، يتجول �ملعلم/ �ملعلمة حول �ملجموعة ويطلب من كل طفل �أن يخرب 	
�ملجموعة عن تقديره �لذي تو�صل �إليه. قد ي�صاأل �ملعلم/ �ملعلمة �صوؤ�ًل مثل:

»من كان تقديره هو �لأكرب ؟«  −
»من كان تقديره هو �لأ�صغر؟«  −

»من كان تقديره �أكرب من 20؟«  −
»من كان تقديره �أ�صغر من 50؟«  −

�إلخ.  −
• يطل��ب �ملعل��م/ �ملعلمة �لآن من �لطفل �لأول �أن يبد�أ بعد �ملح�صو�صات، ثم يوقف �لطفل بعد �أن يعد/تعد لفرتة 	

ق�ص��رية )�نظر �مللحظة �أدناه(. ثم يطلب م��ن جميع �لأطفال يف �ملجموعة �أن يكتبو� يف دفاترهم �لعدد �لذي 
و�صل �إليه �لطفل �لذي قام بالعد. يف حال وجد �لأطفال �صعوبة يف كتابة �لعدد، يقوم �ملعلم/ �ملعلمة با�صتعمال 

لوحة �لأعد�د مرة �أخرى كما ��صتعملها يف ن�صاط �لعد �حل�صي 2.
• بع��د �أن يكتب كل طفل �لعدد، وبعد �أن يقوم �ملعل��م/ �ملعلمة بالتاأكد من �أنهم قامو� بذلك بال�صكل �ل�صحيح، 	

يطلب �ملعلم/ �ملعلمة من �لطفل �لتايل �أن يكمل عد  جمموعة �لأ�صياء. يكمل �لطفل من �لعدد �لذي توقف عنده 
�لطف��ل �ل�صابق وي�صيف �ملح�صو�صات �لذي قام هو/هي بعدها �إلى جمموعة �ملح�صو�صات �لتي مت عدها. يطلب 
�ملعل��م/ �ملعلمة من �لطفل �أن يتوق��ف بعد �أن يقوم/تقوم بالعد لفرتة ق�صرية )�نظر �مللحظة �أدناه(، ويطلب من 

�لأطفال يف �ملجموعة �أن يكتبو� يف دفاترهم �لعدد �لذي و�صل �إليه �لطفل.
• ي�صتمر �لن�صاط بهذه �لطريقة �إلى �أن يتم عد جميع �ملح�صو�صات.	
• بع��د عد جميع �ملح�صو�صات، وبعد �أن يكتب جمي��ع �لأطفال عددها، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ي�صاأل �صوؤ�ًل 	

مثل:
» من كان تقديره هو �لأقرب لعدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة؟«  −

»من كان تقديره هو �لأبعد عن عدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة؟«  −
»كم كان تقديرك بعيد�ً عن �لعدد �لفعلي؟«  −

�إلخ.  −
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• بع��د عر���ض املعلم/ املعلمة لهذا الن�شاط على الأطفال، يكون با�شتطاعتهم اأن يقوموا بذلك مع بع�شهم البع�ض يف جمموعات 	

�صغرية، بينما يقوم املعلم/ املعلمة بالتجول يف ال�صف وي�رشف على املجموعات.

• بع�ض املالحظات حول الن�شاط:	
• ياأخذ كل طفل دور يف العد، ويجب اأن يعد 14 �إلى 20  من �ملح�صو�صات على �لأقل، حتى يكون جمرب�ً على 	

�لع��د �صم��ن حتول �أو �ثنني 9_ �إلى0_ )مثال: يع��د �لطفل �لأول مرور�  ب� 9 و�أكرث من 10، قبل �أن يوقفه �ملعلم/ 
املعلمة عند 16، ثم يعد �لطفل �لتايل مرور� ب�� 19 و�أكرث من 20، قبل �أن يوقفه �ملعلم/ �ملعلمة عند 34 �إلخ.(. 
�ل�صب��ب ور�ء ذل��ك، هو �أن �لأطفال عادة يو�جهون �صعوبة يف �لنتقال ب��ني �لع�رض�ت، ولكنهم ل يو�جهون 

�ل�صعوبة ذ�تها عند �لنتقال بني �لأعد�د �صمنها عندما ي�صلون �إلى ذلك.
• �إذ� كان هن��اك 8 �أطفال يف �ملجموعة، على �صبيل �لفرت��ص، وكان هناك 65 من �ملح�صو�صات يف �ملجموعة، 	

يك��ون من �لأف�ص��ل �أن ن�صمح لكل طفل باأن يعد �صمن حتول عددين يف منزل��ة �لع�رض�ت، و�أن ن�صمح للطفل 
�لر�ب��ع �أو �خلام���ص باأن يب��د�أ �لعد من �لبد�ية مرة �أخرى، ب��دًل من �أن ن�صمح لكل طف��ل �أن يعد بع�ص �لأ�صياء 
ليتمك��ن �جلميع من �خ��ذ دوره بالعد، ولكن لن ي�صتطيع �لأطفال جميعه��م �أن يعدو� �صمن حتول عددين يف 

منزلة �لع�رض�ت.
• �إذ� كان هن��اك 120 م��ن �ملح�صو�صات يف �ملجموعة، وقدر �أحد �لأطفال عدد �ملح�صو�صات على �أنها 25، قد 	

يوق��ف �ملعل��م/ �ملعلمة �لطفل �لأول �لذي قام بالعد �إلى 25، ثم بع��د �أن يكتب جميع �لأطفال �لعدد �لذي مت 
�لتوقف عنده، يقول للطفل �لذي قدر عدد �ملجموعة ب 25: »�أنت قدرت �أن عدد �لأ�صياء 25. حتتوي هذه 
املجموع��ة على 25 من �ملح�صو�صات. هل تعتقد �أن هذه �ملجموعة حتتوي على 25 �أم �أكرث؟ هل ترغب يف �أن 

تغري تقديرك؟« �صوف ي�صاعد هذ� �لأطفال على �أن يطور� فهمًا �أعمق للكميات �مل�صاحبة للأعد�د �ملختلفة.
• م��ن �ملهم �أن يجعل �ملعل��م/ �ملعلمة من �لعد بنف�ص �لطريقة لأكرث من مئة �أح��د �أهد�فها على �ملدى �لقريب )ل 	

يوجد �صبب يف�رض �أن �أطفال �ل�صف 1 ل ي�صلون �إلى �ملئة يف �لف�صل �لثاين �صمن �ملنهاج(. �إن �ل�صبب يف ذلك 
ذو حموري��ن؛ �لأول، �أن �لعديد من �ملعلمون/ �ملعلمات ي�صع��ون حد�ً �أعلى للمدى �لذي يطلبون من �لأطفال 
�لع��د �صمن��ه. يعترب هذ� �لأمر غري طبيع��ي ول ي�صاعد �لأطفال يف تطوير فهم �لكمي��ة �مل�صاحبة لكل عدد، �أو 
يف تطوي��ر فهمهم للنمط �لذي يدعم بنية �لعد؛ �ل�صبب �لث��اين، هو �أنه عند �لتوقف عند 100، يطور االأطفال 
فهمًا باأن �لعامل يتوقف عند 100، وعندما يطلب منهم اأن يعدوا بدءاً من 100 يقولون �أ�صياء مثل: »98، 99، 

100، 200، 300 ...« اأو بع�ض التنوعات.

• عندما يبد�أ �لأطفال بالتلعب بالأعد�د )�نظر �لق�صم �لتايل(، ي�صتطيع �ملعلمون/ �ملعلمات �أن يثريو� ن�صاط �لعد 	
باأن ي�صاألو� �أ�صئلة مثل:
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كم من �ملح�صو�صات نحتاج للو�صول �إلى �لعدد 60؟ لنتحقق من ذلك«  −
كم من �ملح�صو�صات نحتاج �أن ن�صيف للو�صول �إلى 100؟ لنتحقق من ذلك«  −

ن�شاط العد احل�شي 5: العد يف جمموعات – با�شتخدام اأجزاء اجل�شم
بع��د �أن يكت�ص��ب �لطفل �لثقة بالعد بالو�حد�ت ، فاإنه يجب �أن يت��م ت�صجيعه لأن يبد�أ �لعد يف جمموعات – وهذه 
�ملجموع��ات هي يف �صميم نظام �لعد �لع�رضي. يحتوي �جل�صم على عينان، و�أذنان، ويد�ن، وقدمان. يحتوي �جل�صم 
عل��ى 10 اأ�سابع يدي��ن، و10 �أ�صابع قدمني، جمموعتني من خم�صة �أ�صابع يف كل ي��د، وجمموعتني من خم�صة �أ�صابع 
يف كل ق��دم. يوف��ر �جل�صم �لب�رضي بد�ية طبيعية للأطفال ليبدوؤو� �لعد يف جمموعات، ومن �ملمتع ملحظة �أن �جل�صم ل 
يحت��وي على جمموعات ثلثية �أو رباعية. وهكذ� فاإن �لع��د يف جمموعات ثلثية �أو رباعية ل يعترب طبيعيًا، ول ي�صاهم 

يف تطوير فهم الطفل للعدد.

• الن�شاط	
• بعد �إنهاء ن�صاط �لعد �حل�صي 4 )�ملو�صح �أعله( �ملقرر لليوم، ت�صاأل �ملعلم/ �ملعلمة: » كم �أذنًا )�أو عينًا، �أو يد�ً، 	

�أو قدم��ًا( ميتل��ك عامر؟ كم �أذنًا ل��دى ليلى؟ كم �أذنًا لدى با�صل؟ من ي�صتطي��ع �أن يعد كل �لآذ�ن �ملوجودة يف 
املجموعة؟«

• يطلب �ملعلمون/ �ملعلمات من متطوع �أن يتجول حول �ملجموعة ويعد �آذ�ن �لأطفال يف �ملجموعة. يجب �أن 	
يقف �ملتطوع ويتجول حول �ملجموعة ويلم�ص �آذ�نهم �لتي يقوم/تقوم بعدها.

�صوف يعد �ملتطوع �لأول: »و�حد، �ثنان، ثلثة .... �صتة ع�رضة«  −
• ي�صاأل �ملعلمون/ �ملعلمات �ل�صوؤ�ل �لتايل »من ي�صتطيع عد �لآذ�ن ب�صكل �أ�رضع؟« ويطلب متطوعًا يجول حول 	

�ملجموع��ة ويع��د �آذ�ن �لأطفال فيها. يجب �أن يق��ف �ملتطوع ويجول حول �ملجموع��ة ويلم�ص كل �أذن من 
�لآذ�ن �لتي يعدها/تعدها.

يكرر �ملتطوع �لثاين ما قام به �ملتطوع �لأول ولكن ب�صكل �أ�رضع.  −
• يك��رر �ملعلم/ �ملعلمة �ل�صوؤ�ل« :ك��م �أذنًا )�أو عينًا، �أو يد�ً، �أو قدمًا( لدى عامر؟ وكم �أذنًا لدى ليلى؟ وكم �إذنًا 	

لدى با�صل؟ من ي�صتطيع �أن يعد �آذ�ن �ملجموعة باأ�رضع ما ميكن؟
يلم�ص �ملتطوع �لثاين �أذنني يف نف�ص �لوقت ويعد: »�ثنان، �أربعة، �صتة ... �صتة ع�رض«  −

• مالحظة: ينا�شب هذا الن�شاط الأطفال الذين ي�شتطيعون عد 200 من املح�صو�صات كحد 	
اأق�شى. عندما ي�شتطيع الأطفال العد احل�شي اإلى اأكرث من 200، فاإنهم يحتاجون لالنتقال اإلى 

ا�شرتاتيجيات عد اأكرث فعالية – بالتحديد، العد يف جمموعات )انظر ن�شاط العد احل�شي 6(.
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• بعد �أن يعر�ص �ملعلم/ �ملعلمة هذ� �لن�صاط على �لأطفال، فاإنهم ي�صتطيعون �أن يقومو� بذلك مع بع�صهم �لبع�ص 	
بينما يتجول �ملعلم/ �ملعلمة حول �ل�صف وي�رضف على �ملجموعات.

• بع�ض املالحظات حول الن�شاط:	

• ل يعت��رب ن�ص��اط �لعد �حل�صي ن�صاطًا م�صتقًل يحت��اج �إلى �لكثري من �لوقت، و�إمنا يعت��رب �إ�صافة على ن�صاط �لعد 	
احل�سي 4، وي�صتعمل عندما يكون �لأطفال م�صتعدين لبدء �لعد ب�صكل �أكرث فعالية. قد يكون من �ملنا�صب �لبدء 

با�صتعمال هذ� �لن�صاط يف �لف�صل �لثاين من �ل�صنة �لدر��صية لل�صف �لأول.
• �إن �لتطور �ملت�صل�صل للعد يف جمموعات بهذه �لطريقة يبد�أ بعد �ثنينات )�لأذنني، و�لعينني، و�لأيدي، و�لأقد�م(، 	

ثم بالعد �صمن م�صاعفات �لعدد ع�رضة )�أ�صابع �ليدين، و�أ�صابع �لقدمني(/ ثم بعد ذلك فقط مب�صاعفات �لعدد 
خم�سة )اأ�سابع اليد الواحدة، واأ�سابع القدم الواحدة(.

م��ن �مله��م عند عد �لأ�صاب��ع )مب�صاعفات �لعدد ع�رضة و�لع��دد خم�صة( �أن ي�ص��ع �لأطفال يف �ملجموعة   −
�أيديه��م عل��ى �ل�صجادة بحيث تكون جمي��ع �أ�صابعهم و��صحة للروؤيا، و�أن يلم���ص �لطفل �لذي يقوم بعد 

�أ�صابع �ملجموعة لكي يدرك �أنه يعد جمموعة ولي�ص �صيئًا مفرد�ً با�صتعمال »�أغنية خمتلفة«.

ن�شاط العد احل�شي 6: عد جمموعة كبرية من الأ�شياء املح�شو�شة بكفاءة – العد يف جمموعات
عندم��ا يب��د�أ �لأطفال �لعد بالو�حد�ت �صم��ن �ملئات بكل ثقة  )بدون �أن يتعدى ذل��ك 200 لأن ذلك غري فعال( 
وبع��د �أن يتعرف��و� على عد �أع�صاء �جل�صم يف جمموعات، فاإنهم يكون��ون جاهزين لبدء عد جمموعات كبرية من �لأ�صياء 
�ملح�صو�صة ب�صكل كفوؤ يف جمموعات. ي�صتعمل هذ� �لن�صاط �بتد�ء من �آخر �أ�صهر يف �ل�صنة �لدر��صية لل�صف �لأول �إلى 

�نتهاء �ل�صف 3، مع وجود فارق ب�صيط يف ذلك؛ وهو حجم جمموعة �ملح�صو�صات �لتي يتم عدها.
• املواد املطلوبة	

• جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات- �نظر �مللحظة �ل�صابقة حول �لأ�صياء �لتي ت�صلح لأن تكون حم�صو�صات جيدة	
• بطاقات �لأعد�د)مت �إرفاق قائمة مطبوعة ببطاقات �لأعد�د كملحق لدليل �ملعلم هذ�(.	
• دفرت لكل طفل وكذلك قلم ر�صا�ص ل�صتعمالهم يف �لكتابة.	
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• �صناديق ميكن ��صتعمالها حلفظ �ملح�صو�صات �لكلية �لتي مت عدها من يوم �إلى �آخر، خا�صة عندما يعد �لطفل 	
�أكرث.

• الن�شاط	
• ينظ��م �ملعلم/ �ملعلمة �لأطفال يف جمموعات )8 �إل��ى 10 كحد �أق�صى( ب�صكل د�ئري، بحيث يكون �ملعلم/ 	

�ملعلمة جزء�ً من �لد�ئرة من �أجل �أن يتمكن من �لتو��صل �لب�رضي مع كل طفل.
• ي�ص��ع �ملعل��م/ �ملعلم��ة جمموعة م��ن �ملح�صو�صات يف �ملنت�ص��ف، ويطلب م��ن �لأطفال �لنظ��ر �إلى جمموعة 	

�ملح�صو�صات هذه، و�أن يقدرو� عددها. يطلب �ملعلم/ �ملعلمة من �لأطفال �أن يكتبو� تقدير�تهم يف دفاترهم
ملحظة: يحدد عدد �لأ�صياء يف �ملجموعة مبرحلة �لتطور �لعقلي لدى �لأطفال يف �ملجموعة – قد يكون   −
ذل��ك بالن�صب��ة للأطفال يف �ل�صف 1 بني 70 �إلى 130 من �ملح�صو�صات، �أما بالن�صبة للأطفال يف �ل�صف 3 

قد يكون هناك �أكرث من 400 من �ملح�صو�صات.
• وبع��د �أن يكتب جميع �لأطفال تقدير�تهم، يتجول �ملعلم/ �ملعلمة حول �ملجموعة ويطلب من كل طفل �أن 	

يخ��رب �ملجموعة بتقديره. بعد �أن يخرب كل طف��ل �ملجموعة بتقديره، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ي�صاأل �صوؤ�ًل 
مثل:

» من كان تقديره هو �لأكرب؟«  −
» من كان تقديره هو �لأقل؟«  −

�إلخ.  −
• يق��ول �ملعل��م/ �ملعلمة للأطفال: »�إذ� قمنا بعد جمموعة من �ملح�صو�ص��ات بالو�حد�ت، ف�صوف ي�صغلنا ذلك 	

ط��و�ل �لي��وم. كيف ميك��ن �أن نعد هذه �ملجموع��ة ب�صكل �أ���رضع؟« �صوف يقرتح �لأطف��ال عد �ملجموعة 
مب�صاعف��ات �لعدد �ثنان �أو ع���رضة �أو خم�صة – مع �لأخذ بعني �لعتبار �أن �لأطف��ال �أ�صبحو� معتادين على 
ع��د مثل هذه �لكميات من ن�صاط �لعد �حل�صي 5. ي�صاعد �ملعل��م/ �ملعلمة �لأطفال على �لتفاق على حجم 

�ملجموعة �لتي �صتقوم بعد جمموعة �ملح�صو�صات.
ملحظة يتم حتديد ��صتجابة �ملعلم/ �ملعلمة لقرت�حات �لأطفال بناء على عدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة –   −
للمح�صو�ص��ات �لتي ي�صل عددها �إلى 70 اأو 80، يعترب �لعد مب�صاعفات �لعدد �ثنان منطقيًا، وميكن للمعلم 
�أن يو�ف��ق علي��ه. للمجموع��ات �لتي يكون حجمها �أكرب م��ن 70 اأو 80، �أو يف ح��ال كان �ملعلم/ �ملعلمة 
يرغ��ب بالتدري��ب على �لعد مب�صاعفات �لعدد ع�رضة، �أو م�صاعفات �لع��دد خم�صة، فاإنه ميكن له �أن يقرتح 

عد �ملح�صو�صات يف جمموعات مب�صاعفات �لعدد ع�رضة �أو خم�صة.
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• �إذ� كان��ت ع��د �ملجموعة مب�صاعفات �لعدد �ثنان، يطلب �ملعلم/ �ملعلمة م��ن �لأطفال يف �ملجموعة �أن يتبادلو� 	
�لأدو�ر يف �لع��د مب�صاعف��ات �لعدد �ثنان )بتحري��ك �صيئني معدودين يف نف�ص �لوقت( كم��ا ح�صل عند �لعد 
بالو�حد�ت كما يف ن�صاط �لعد �حل�صي 4، يقوم �ملعلم/ �ملعلمة باإيقاف كل طفل بعد عده بني 14 �إلى 20 �صيء، 

ثم يكتب جميع �لأطفال يف �ملجموعة �لعدد، ثم يكمل �لطفل �لثاين �لعد �إلى �أن يتم عد كامل �ملجموعة.
• يف ح��ال مت �ختي��ار عد �ملجموعة مب�صاعفات �لع��دد ع�رضة �أو خم�صة، يطلب �ملعل��م/ �ملعلمة من �لأطفال يف 	

�ملجموع��ة �أن ياأخذو� جمموعة من �ملح�صو�صات من �ملجموعة �لكبرية و�أن يقومو� بعمل جمموعات مكونة من 
10 )اأو من 5(. ي�صرتك كل طفل يف عمل جمموعة �ملح�صو�صات �ل�صغرية �إلى �أن يتم ��صتعمال كافة �ملح�صو�صات 

يف �ملجموعة.  من �ملتوقع �أن ترتك بع�ص �ملح�صو�صات بدون ��صتعمال، تو�صع هذه �ملح�صو�صات بكل ب�صاطة 
يف �ملنت�صف.

• عن��د تق�صي��م �ملجموعة �لكبرية من  �ملح�صو�صات �إلى جمموعات �صغرية مكونة من 10 )اأو 5( . تلم�ض الطفلة 	
�لأول��ى جمموعته��ا م��ن �ملح�صو�صات، وتبد�أ بعده��ا و�حدة تلو �لأخ��رى: »ع�رضة، ع���رضون، ثلثون، ...، 
خم�ص��ون« �إل��ى �أن تعد كامل جمموعتها، ثم يكم��ل �لطفل �لآخر �لعد: »�صتون، �صبع��ون، ثمانون، ...، مئة 

وع�رضة« �إلى �أن يتم عد كامل جمموعته، وهكذ� �إلى �أن يتم عد كل �لأ�صياء �ملوجودة.
• ي�صتعم��ل �لأطفال يف �ملجموعة بطاقات �لأعد�د م��ن �أجل �لو�صول �إلى �لعدد �لكامل، ويكتبونه يف دفاترهم 	

)�نظر �مللحظة �ملنف�صلة عن �لعمل با�صتعمال بطاقات �لأعد�د(
• بع��د عد جميع �لأ�صي��اء، وبعد �أن يكتب جميع �لأطفال عدد �ملح�صو�ص��ات، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ي�صاأل 	

�أ�صئلة مثل:
»من كان تقديره هو �لأقرب لعدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة؟«  −

»من كان تقديره هو �لأبعد عن عدد �ملح�صو�صات يف �ملجموعة؟«  −
»كم كان تقديرك بعيد�ً عن �لرقم �حلقيقي؟«  −

�إلخ.  −
• بعد �أن يكت�صب �لأطفال �لثقة باأد�ء �لن�صاط، ويف حال متت عملية عد جمموعة �ملح�صو�صات مب�صاعفات �لعدد 	

ع�رضة �أو خم�صة، فاإن �ملعلم/ �ملعلمة ي�صتطيع �لآن ت�صجيع �لأطفال على �إعادة ترتيب جمموعاتهم برتتيبات �أكرث 
تنظيمًا، ومن ثم �إعادة عد �ملح�صو�صات مرة �أخرى يف جمموعات �أكرب بالتدريج:

�إذ� �أعي��د ترتي��ب جمموع��ة �ملح�صو�صات يف جمموع��ات مكونة من ع���رضة �أ�صياء� فاإنه ميك��ن ترتيب هذه   −
�ملجموعات �لع�رضية يف:
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20 العدد  مب�شاعفات  يتم عدها  ثم  معدودات،  من ع�رشة  اأفقية حتتوي على جمموعتني مكونتني  خطوط  •	

يف خطوط �أفقية حتتوي على خم�ص جمموعات مكونة من ع�رضة معدود�ت، ويتم عد �لأ�صياء مب�صاعفات  •	

العدد 50.
يف خطوط �أفقية حتتوي على ع�رض جمموعات، ويتم عد �لأ�صياء مب�صاعفات �لعدد 100. •	

بالن�صبة للمجموعات �لتي حتتوي على 348 من �ملح�صو�صات،ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلمة �أن ي�صاعد �لأطفال  •	

يف فه��م �أن ثلث��ة خطوط �أفقية يحتوي كل منه��ا على ع�رض جمموعات من �ملح�صو�ص��ات تنتج 300، واأن 
�أربعة جمموعات من �ملح�صو�صات تنتج 40، وبقي  8 من �ملح�صو�صات،  348 = 300 + 40 8+.

�إذ� �أعيد ترتيب جمموعة �ملح�صو�صات يف جمموعات مكونة من خم�صة حم�صو�صات � فاإنه ميكن ترتيب هذه   −
املجموعات يف:

خطوط �أفقية حتتوي على جمموعتني مكونتني من خم�صة حم�صو�صات، ثم يتم عدها مب�صاعفات �لعدد 10 •	

يف خطوط �أفقية حتتوي على �أربعة جمموعات مكونة من خم�صة حم�صو�صات، ويتم عد �لأ�صياء مب�صاعفات  •	

العدد 20.
يف خطوط �أفقية حتتوي على خم�ص جمموعات، ويتم عد �لأ�صياء مب�صاعفات �لعدد  25. •	

�إلخ •	

بعد �أن يعر�ص �ملعلم/ �ملعلمة هذ� �لن�صاط على �لأطفال، فاإنهم ي�صتطيعون �لقيام به مع بع�صهم �لبع�ص يف  •	

جمموعات �صغرية، بينما يتجول �ملعلم/ �ملعلمة حول �ل�صف وي�رضف على �ملجموعات.
• بع�ض املالحظات حول الن�شاط:	

لبد �أن يقوم �ملعلمون/ �ملعلمات باإعادة تنظيم �ملجموعات يف خطوط �أفقية مرتبة ويف جمموعات منطقية  •	

�أك��رب، فاإنهم يحتاجون �إلى ج��ذب �نتباه �لأطفال حلقيقة �أن �ملجموعات �لت��ي مت �إعادة تنظيمها، ميكن �أن 
يت��م عدها بطرق خمتلفة؛ فعلى �صبي��ل �ملثال �إذ� مت توزيع �ملح�صو�ص��ات يف خم�ص جمموعات بحيث يكون 
هناك خم�ص جمموعات مكونة من خم�صة حم�صو�صات مرتبة يف �أربعة خطوط �أفقية، فاإنه ميكن عد �ملجموع 
كالت��ايل 25+25+25+25= 100 اأو 20+20+20+20+20= 100. م��ن خ��لل جذب �لنتباه لهذ� 

�لنمط، فاإن �ملعلمون/ �ملعلمات يجذبون �نتباه �لأطفال �إلى �خلا�صية �لتبديلية لعملية �ل�رضب؛ حتديد�ً،
•اأ × ب = ب × اأ •	

�إن عد جمموعات كبرية من �ملح�صو�صات يف جمموعات، يعد �أمر�ً هاماأ لعدة �أ�صباب: •	
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يعت��رب ع��د �أعد�د كبرية مهم��ًا لأنه ي�صاعد �لأطفال على تطوير فهم للكم )�لك��رثة(. �إذ �أن �لأطفال �إذ� مل   −
يتعامل��وا م��ع العدد 478 فاإنهم لن يعرفو� باأن 478 هو عدد كب��ري. و�أن �لعدد 74 هو عدد �أقل بكثري، و�أن 

العدد 8 هو عدد �صغري باملقارنة.
�إن ع��د جمموع��ات كب��رية من �ملح�صو�ص��ات يف جمموعات يعترب �لأم��ر �لذي يجعل م��ن هدفنا يف تعليم   −
�حل�صاب فع��ال. بالتاأكيد، كان بالإمكان عد 748 من �ملح�صو�ص��ات بالو�حد�ت، ونقلها من جمموعة �إلى 
�أخرى، ولكن ذلك قد ينتج �أخطاًء وقد ي�صتهلك �لكثري من �لوقت. �إن �لعد يف جمموعات يعترب �أكرث فعالية 

من العد بالواحدات من ناحية الوقت والدقة.
�إن ع��د جمموعة كبرية من �ملح�صو�صات يف جمموعات يرتب��ط بنظام �لعد �لع�رضي؛ حيث �أنه يظهر للطفل   −
بني��ة �لأعد�د. ويجذب �لنتباه �إلى حقيقة �أن 748 = 700+40+8 واأن 9748= 8+40+700+9000 

�إلخ.
بينم��ا ي�صب��ح م��ن �ملمكن عد �لعديد م��ن �ملئات من �ملح�صو�ص��ات ب�رضعة كب��رية يف جمموعات، كما مت  •	

تو�صيح��ه يف ه��ذ� �لن�صاط، ق��د يكون �ملعل��م/ �ملعلمة قلق ب�صاأن ب��دء �لعد بالو�حد�ت م��ن جديد يف كل 
ي��وم. يف �صبي��ل �أن ي�صل �إلى عدد �أكرب ب�صكل �أ�رضع، ي�صتطيع �ملعلم/ �ملعلم��ة �أن ي�صع �لأ�صياء �لتي مت عدها 
خلل �ليوم �لأول وعددها 368 يف �صندوق و�أن تكتب عليه 368. ثم يف �ليوم �لتايل عندما يبد�أ �لأطفال 
بالع��د مرة �أخرى، ي�صتطيع �ملعل��م/ �ملعلمة �أن يقوم بو�صع �ملجموعة �ملكونة م��ن 368 من �ملح�صو�صات، 
وجمموعة �أخرى بجانبها بحيث يبد�أ �لأطفال بالعد �بتد�ًء من 368 حتى يحددو� عدد �ملح�صو�صات يف كلتا 

�ملجموعتني معًا. 

• مالحظة: ينا�شب هذا الن�شاط الأطفال الذين ي�شتطيعون العد بثقة لأكرث من 100 بالواحدات، 	
ممن تعلموا اأمناط العد باخلطوات خالل ن�شاطات العد النمطي. ل يوجد حد اأعلى لعدد 

املح�شو�شات التي ميكن لالأطفال عدها بهذه الطريقة، وبالن�شبة لأطفال ال�شف 3 فاإنهم يجب اأن 
يعدوا عدة مئات من املح�شو�شات بهذا الطريقة. اآخذين بعني العتبار ما مت تو�شيحه، والنتباه 

اإلى اأنه لي�ض من املهم اأن يعد الطفل لأكرث من 1000.
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• اأن�صطة التالعب باالأعداد	
تعت��رب �لأعد�د و�لعمليات �حل�صابية با�صتخد�م �لأعد�د عن�رض� �أ�صا�صيا يف �حل�صاب. يحتاج �لأطفال �إلى تطوير جمموعة 
م��ن ��صرت�تيجيات �حل�ص��اب �لتي متكنهم من �حل�صاب مبرونة وطلقة، ومن �ملهم بالن�صبة لهم �إجر�ء جمموعة و��صعة من 

�لعمليات �حل�صابية ذهنيا، نظر� لأن �لعمليات �حل�صابية �لذهنية تعترب �أمر� جوهريا بالن�صبة للتقدير.
من �مل�صت�ب���عد �أن نتوقع �أن مي�صي �ملرء وقتا يف ح�صاب x 0.248 24.382 با�صتخد�م �لورق و�لقلم يف �لوقت �لذي 
تت���وف������ر فيه لدنيا �لآلت �حل�����ا�صبة، �إل �أنه من �مله��م �أن يك����ون لدى �ملرء �إح�ص����ا�ص بالإج���ابة �ملتوقع����ة. يف 
 x 0.248 24.382 فاإن���نا نت����وق���ع من �ل�صخ�������ص �أن يكون ل������ديه �إح�صا�ص باأن ،x 0.248 24.382 ملث���ال�

x 1 12 =/2= 6 بحيث ل يتفاجاأ عندما ي�صتخدم �لآلة �حلا�صبة ويح�صل على 6.046736 كاإجابة.
�حل�صاب مبرونة يعني ��صتخد�م ��صرت�تيجيات ح�صاب خمتلفة يف مو�قف خمتلفة. 

ولتو�صيح مفهوم �ملرونة، �نظر�إلى �ملثال �لتايل :
+37 49 = □ و36 + 47 = □

عن��د �إج��ر�ء �لعملية �حل�صابية �لأول��ى ذهنيا، فاإنه قد يكون من �لأ�صهل �لتفك��ري يف �لعملية �حل�صابية على 
�لنحو �لتايل : 

 86=1-87 =1-50 + 37 = 49 37+
يف ه��ذه �حلال��ة، فاإن �ملنهج �مل�صتخدم ينطوي على �إدر�ك �أن 49 قريب��ة للغاية من 50 و�أن �إ�صافة 50 �إلى 

37 �أمر �صهل ومايتبقى هوطرح �ل� 1 �مل�صاف �إلى 49 للح�صول على 50.

عند �إجر�ء �لعملية �حل�صابية �لثانية ذهنيا، فاإنه من �لأ�صهل �لتفكري يف �لعملية �حل�صابية على �لنحو �لتايل:
83 = 43 + 40 = 43 + 4 + 36 = 47 36+

يف ه��ذه �حلال��ة، فاإن �ملنهج �مل�صتخدم ينطوي على حتليل 47 �إلى 4 + 43 بحيث ميكن ��صتخد�م �لعدد 4 
ل� ملئ �ل� 36 للح�صول على 40 نظر� لأن �إ�صافة 40 �إلى �ل�43 املتبقية �سهل نوعا ما.

يو�ص��ح �ملثال �أن ��صرت�تيجية �حل�صاب �مل�صتخدمة حتدده��ا �لأعد�د �لد�خلة �صمن �لعملية �حل�صابية. ت�صري 
�ملرونة يف �حل�صاب �إلى قدرة �لفرد على �ختيار �إ�صرت�تيجية فعالة للعملية �حل�صابية �ملنفذة.

اأن�صطة التالعب باالأعداد لل�صفوف الدرا�صية
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�حل�ص��اب بطلق��ة يعن��ي �أن تكون قادر� عل��ى ��صتخد�م جمموع��ة من �ل�صرت�تيجي��ات �ملختلفة بثقة ع��رب �لأعد�د 
و�لعمليات �مللئمة لتطور �لطفل ذهنيًا.

تنطوي جميع ��صرت�تيجيات �حل�صاب تقريبا على حتليل عدد و�حد �أو �أكرث بطريقة من �صاأنها ت�صهيل عملية �حل�صاب، 
لة وبناء �جلو�ب. يف �ملثال �لتو�صيحي 36 + 47، فقد ق�سمنا 47 �إلى 43 + 4 الأن العدد  و�إعادة ترتيب �لأعد�د �مل�صكَّ
4 �صوف ي�صاعدنا على حتويل 36 �إلى 40، ومن ثم قمنا برتتيب �لأعد�د للح�صول على 36 + 4 + 43 وبنينا �جلو�ب 

عن طريق �إ�صافة 36 + 4 �أول ومن ثم �إ�صافة �ل� 43 املتبقية.
حتى يكون �لأطفال قادرين على �حل�صاب مبرونة وبطلقة، فاإنهم بحاجة لتطوير جمموعة و��صعة من ��صرت�تيجيات 

�لتلعب و�حل�صاب مع توفري قدر كبري من �ملمار�صة على ��صتخد�م تلك �ل�صرت�تيجيات.
نح��ن ن�صاعد �لأطف��ال على تطوير ��صرت�تيجيات �لتلعب و�حل�صاب �ملختلفة م��ن خلل �أن�صطة �حل�صاب �لذهني 
�ليومية �لتي تك�صف عن �ل�صرت�تيجيات من خلل �لأمناط. كما �أننا ني�رض �ملمار�صة �ل�رضورية من خلل �إدر�ج �حل�صاب 

�لذهني يف �لروتني �ليومي للف�صول �لدر��صية لدينا.

يرتك��ز �حل�صاب �لذهني و�حل�ص��اب مبرونة وبطلقة على خط �لأعد�د �لذهني. وخ��ط �لأعد�د �لذهني عبارة عن 
�ص��ورة ذهني��ة خلط �لأعد�د �لذي ميكن للأطفال �لتنقل عليه بثقة. ي�صمل خط �لأعد�د للطفل يف �لبد�ية على �أرقام من 
منزل��ة و�ح��دة فقط، ولكن مع �لوقت، فاإن خط �لأعد�د »ينمو« ويكت�ص��ب �لأطفال �لثقة يف �لتنقل حوله مع �لرتكيز 
عل��ى �أجز�ء خمتلفة. و�صيكون �لأطفال قادرين على »تكبريه« لروؤية خط �لأعد�د ميتد من 0 حتي 100 وت�صغريه لروؤية 
كافة �لك�صور بني 5 و 6 وما �إلى ذلك. ومع �كت�صاب �لأطفال للثقة يف �لتنقل حول خطوط �لأعد�د، ف�صوف يبدوؤون 

مبلحظة ما يلي:
• كما اأن 6 �أكرث من 5 بو�حد، فاإن 26 �أكرث من 25 بواحد، و146 �أكرث من 145 بواحد.	
• كما اأن 10 �أكرث من 7 ب�3، فاإن 30 �أكرث من 27 ب�3، و270 �أكرث من 267 ب�3.	
• كما اأن 4+5 ت�ساوي 9، فاإن 40+50 ت�ساوي 90، و400+500 ت�ساوي 900.	
• كم��ا اأن 8+7 ت�ساوي نف�ض نتيجة 8+2+5 = 10+5= 15، ف��اإن 68+7 ت�ساوي نف�ض نتيجة 5+2+68 = 	

70+5=75، و+285 79 ت�ساوي نف�ض نتيجة 64+15+285 = 64+300 = 364.
�إنن��ا نع��زز تطوير خط �لأعد�د �لذهني هذ� من خلل تعري�ص �لأطف��ال للعديد من علقات �لأعد�د �لغنية و�ملفيدة 

و�لعلقات �ملتبادلة من خلل �ل�صتخد�م �ملدرو�ص للأن�صطة �لتي تنمي �لثقة مبا يلي:
�حل�صاب بالأعد�د �ملكونة من منزلة و�حدة .

�حل�صاب �صمن م�صاعفات 10 و 100 و1000 .
�مل�صاعفة و�لتن�صيف .

• مالحظة: اإن تطوير ال�شرتاتيجيات املختلفة للتالعب بالأعداد واحل�شاب هو نتيجة الأن�شطة ال�شفية 	
امل�شممة ب�شكل مق�شود واملن�شقة بعناية، ون�شري اإلى تلك الأن�شطة باأن�شطة التالعب بالأعداد.
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• �لإكمال بالع�رض�ت و�ملئات و�لآلف.	
• �حلمل بالع�رض�ت و�ملئات و�لآلف.	
• جمموعة و��صعة من حقائق عملية �ل�رضب.	

بالن�صب��ة لكث��ري من �لنا�ص، فاإن هذه �لأن�صطة ت�صم��ى »حقائق �لأعد�د �لأ�صا�صي��ة«، �أي حقائق �لأعد�د �لتي يتعني 
على �لأطفال معرفتها من �أجل »�إجر�ء �لعمليات �حل�صابية«. �صحيح �أن �لأطفال �لذين ل يكت�صبون مهار�ت �لتلعب  
بالأع��د�د و�حل�ص��اب ه��ذه من غري �ملرج��ح �أن يطورو� �لطلق��ة و�ملرونة باحل�ص��اب، �إل �أن حفظ »حقائ��ق �لأعد�د 
�لأ�صا�صي��ة« ل يعن��ي �أن �لأطفال ميكنهم تطبيقها، حي��ث �أن �لأطفال بحاجة �إلى معرفة »حقائ��ق �لأعد�د �لأ�صا�صية« 
بطريق��ة مرت�بط��ة ومتكاملة – �أي �أنهم بحاجة �إلى »��صتنت��اج« �لأمناط. ت�صري �لعلوم �ملعرفية �إل��ى »�لتفكري با�صتخد�م 

�ملجموعات �ملفاهيمية«.
• و�صف عام الأن�صطة التالعب باالأعداد	

يعم��ل �ملعلم / �ملعلمة عادة م��ع جمموعة و�حدة من �لأطفال يجل�صون يف د�ئرة حوله��ا على �صجادة. ومع �زدياد 
معرفة �لأطفال بالن�صاط، ميكن للمعلم / �ملعلمة زيادة حجم �ملجموعة و�إجر�ء �لن�صاط مب�صاركة �ل�صف باأكمله.

• ن�شاط	
• يرتب �ملعلم / �ملعلمة �لأطفال يف جمموعة من حولها وتقوم مبا يلي:	

يخربهم باأن ي�صعو� �أقلم �لر�صا�ص جانبا و�أن يجل�صو� بهدوء.  −
يذكرهم باأن عليهم حماولة عدم ��صتخد�م �أ�صابعهم عند �لإجابة على �لأ�صئلة.  −

يطل��ب منه��م عدم �لإجابة على �أ�صئلته ب�ص��وت مرتفع و�لنتظار حتى يطلب منه��م �إعطاء �إجاباتهم قبل   −
�لقي��ام بذلك، وح�صاب �إجابات جميع �لأ�صئلة حت��ى �إذ� مل يتم توجيه �ل�صوؤ�ل �إليهم، فقد يطلب منهم ذكر 
جو�به��م �إذ� كان �ل�صخ�ص �ل��ذي طلب منه �ملعلم / �ملعلمة �لإجابة يجد �صعوب��ة يف �ل�صوؤ�ل �أو تو�صل �إلى 

�إجابة خاطئة.
• بعد ذلك يدور �ملعلم / �ملعلمة حول �ملجموعة ليختار ب�صكل ع�صو�ئي �لأطفال للإجابة على �أ�صئلته.	

هناك طريقتان عادة لطرح �ل�صوؤ�ل:  −
• كح�صاب مبا�رض:	
• »ما هو ناجت 5 + 4؟«	
• »ما هو ن�صف 36؟«	
• »ما هو �صعف 14؟«	
• »ما هو ناجت 167 - 50؟«	
• كجمل مفتوحة يجب حلها:	
• »كم يجب �أن يجمع �إلى �لعدد 7 للح�صول على 10؟«	
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• »كم يجب �أن يطرح من 45 للح�صول على 38؟«	
• »ما هو �لعدد �لذي يجب م�صاعفته للح�صول على 72؟«	

• ي�صيغ �ملعلم / �ملعلمة �لأ�صئلة يف جمموعات للتو�صل �إلى �لأمناط �لتي يود من �لأطفال ملحظتها.	
عند �إ�صافة وطرح م�صاعفات �ل�10 و100 و1000، ميكن للمعلم / �ملعلمة  �أن يطرح �لأ�صئلة �لتالية:  −

• »ما هو ناجت 5+2؟«	
• »ما هو ناجت 50+20؟«	
• »ما هو ناجت 500 + 200؟«	
• »ما هو ناجت +5000 2000؟«	
• »ماذا الحظت؟«	
• »ماذا تتوقع �سيكون ناجت 400+300؟ ملاذا تقول ذلك؟«	

عند �إكمال �لع�رض�ت و�ملئات، ميكن للمعلم / �ملعلمة �أن يطرح �لأ�صئلة �لتالية:  −
• »ما هو ناجت 7+3؟«	
• »ما هو ناجت 27+3؟«	
• »ما هو ناجت 67+3؟«	
• »كم يجب �أن جنمع �إلى 87 للح�صول على 90«	
• » كم يجب �أن جنمع �إلى 147 للح�صول على 150؟«	
• »ماذا الحظت؟«	
• »بر�أيك، كم يجب �أن جنمع �إلى 136 للح�صول على 200؟ ملاذا تقول ذلك؟«	

• يكّيف �ملعلم / �ملعلمة �لنطاق �لعددي للأ�صئلة �ملطروحة ح�صب مرحلة تطور �لأطفال �لتي تعمل معهم.	
• بع�ص �لتعليقات حول �لن�صاط:	
• م�ستوى �سعوبة االأ�سئلة املطروحة	
• عند �إد�رة �أن�صطة �لتلعب بالأعد�د، على �ملعلمني / �ملعلمات �أن ياأخذو� يف �عتبارهم ما يلي:	

نريد من �لأطفال �لإجابة ب�رضعة وبثقة على �لأ�صئلة �ملطروحة - �إذ� كان �لطفل يجد �صعوبة يف �لتو�صل �إلى   −
�لإجاب��ة، فاإن ذلك يعن��ي �أن �ل�صوؤ�ل �ملطروح �صعب جد� ويجب على �ملعلم / �ملعلمة �أن يطرح �أول �صوؤ�ًل 

اأ�سهل.
يج��ب ع��دم ت�صجيع �لأطف��ال على ��صتخ��د�م �أ�صابعهم ، �إذ� لح��ظ �ملعلم / �ملعلمة ��صتخ��د�م �لأطفال   −
لأ�صابعه��م، ف�ص��وف يعلم �أن �ل�صوؤ�ل �ملطروح �صع��ب جد� و ويجب على �ملعل��م / �ملعلمة �أن يطرح �أول 

�سوؤااًل اأ�سهل.
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• يجب على �ملعلم / �ملعلمة �أن يطلب من �لأطفال طو�ل �لن�صاط �رضح كيفية تنفيذ �لعملية �حل�صابية - خا�صة �إذ� 	
�أجاب طفل معني على �ل�صوؤ�ل بثقة �أو ب�صكل �رضيع جد�.

غالب��ا م��ا يلحظ �ملعلم / �ملعلم��ة �إذ� ��صتطاع �لطفل »معرفة �لنمط«، و�إن �لطلب م��ن �لطفل �رضح كيف �أجرى 
�لعملية �حل�صابية ب�رضعة �صوف يرغم �لطفل على �إمعان �لنظر يف تفكريه و�لتعبري عنه، حيث �أن �إمعان �لنظر 

يف �لتفكري و�لتعبري عنه ي�صاعد �لأطفال على �لتعلم.
• �إن �لطلب من �لطفل �لتعبري عما فعله عندما �أجاب على �صوؤ�ل معني، لن ي�صاعد �لطفل على �لتعبري عن تفكريه 	

فح�ص��ب، ولكنه �صي�صاعد �لأطفال �لآخري��ن يف �ملجموعة على تطوير فهمهم �أي�صا. ومن �أجل دعم �لأطفال 
�لآخرين، ميكن للمعلم / �ملعلمة �أن ي�صاأل �أحد �لأطفال �لذين ��صتمعو� �إلى �ل�رضح :

»هل فهمت ما قاله �صديقك للتو؟«  -
• �إذ� كان��ت �لإجابة نعم، »ه��ل ميكن تو�صيح ما فعله من خلل حل هذه �مل�صاألة؟ بحيث تكون �مل�صاألة �جلديدة 	

م�سابهة للم�ساألة االأولى .
• �إذ� كانت �لإجابة ل، »هل نطلب منه �أن ي�رضحها مرة �أخرى؟«	

»هل ميكنك ��صتخد�م ما فعله �صديقك حلل �مل�صاألة �لتالية؟«  -
• غالب��ا ما يخطئ �ملعلمون / �ملعلمات بالعتقاد �أنهم »�إذ� �أكملو� فئ��ة �لع�رض�ت �ليوم«، و�أنه �إذ� ��صتطاع بع�ص 	

�لأطف��ال معرفة �لنم��ط، فاإن �لأطفال يعرفون كيفي��ة �إكمال فئة �لع�رض�ت و�صوف يفعل��ون ذلك د�ئما عندما 
يك��ون ذل��ك منا�صبا، �إل �أن ذل��ك لي�ص �صحيحا. يحتاج �لأطف��ال �إلى �ملمار�صة ب�ص��كل م�صتمر، ولذ� ينبغي 
طرح �لأ�صئلة نف�صها مر�ر� وتكر�ر� على �أ�صا�ص منتظم. يجب �أن يكون �لتلعب بالأعد�د ن�صاطا �صفيا يوميا، 

ويجب اأن ي�ستمر ملدة 5 �إلى 10 دقائق يوميا.
• ل يكف��ي �أن يكون �لأطفال قادري��ن على »�حل�صاب �صمن منزلة و�حدة«، و«�إكم��ال« و »�حلمل بالع�رض�ت 	

و�ملئات و�لآلف« وما �إلى ذلك �أثناء ن�صاط �لتلعب بالأعد�د �ليومي، �إذ يجب عليهم ��صتخد�مه يف �لعمليات 
�حل�صابي��ة �لتي يجرونها و�مل�صائ��ل �لتي يحلونها يف �جلزء �ملتبقي من در�ص �حل�ص��اب. وللمعلم / �ملعلمة  دور 
هام يف م�صاعدة �لأطفال على �لقيام بهذه �لرو�بط – وميكنه �لقيام بذلك من خلل �لإ�صارة �إلى هذه �ملهار�ت 

حيثما يكون ذلك منا�صبا، وكذلك عرب عر�صه منوذجا من خلل ��صتخد�مه لتلك �ملهار�ت.

• و�شف خا�ض لأن�شطة التالعب بالإعداد	
ن�شاط التالعب بالأعداد 1: احل�شاب مبنزلة واحدة 

بالرغ��م من �أننا ن�صمي هذ� �لن�ص��اط ن�صاط �حل�صاب مبنزلة و�حدة، �إل �أنه، بدقة �أك��رث، جمع وطرح �أعد�د مكونة 
م��ن منزلة و�حدة  �إلى و من �أع��د�د خمتلفة بنف�ص �لطريقة بحيث ل يتطلب �ل�صوؤ�ل �حلمل بالع�رض�ت. يتم تقدمي �حلمل 

بالع�رض�ت يف �لن�صاط 3.
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هناك 20 حقيقة للجمع )و�لطرح( يجب على �لأطفال �أن يتعلموها من �أجل �أن ي�صلو� مرحلة من �لتلقائية. وهي:
2 = 1 + 1
3 = 1 + 2

4 = 2 + 2  4 =1 + 3
5 = 2 + 3 5 = 1 + 4

6 = 3 + 3  6 =2 + 4  6 =1 + 5
7 = 3 + 4  7 =2 + 5  7 =1 + 6

8 = 4 + 4  8 = 3 + 5  8 =2 + 6  8 =1 + 7
9 = 4 + 5  9 = 3 + 6  9 = 2 + 7  9 =1 + 8

�إن �لفر�صيات يف �إدر�ج هذه �حلقائق �ل 20 هي �أنه �إذ� تعلم �ل�صخ�ص �أنه:
• 4+3= 7 فاإنه يعرف �أن 3+4= 7 – وهي ما يعرف باخلا�صية �لتبادلية للجمع	

• 4+3= 7 فاإنه يعرف �أن 7-4= 3 و 3-7= 4	

�ملثري عن هذه �حلقائق هو �أنها غري حمدودة بجمع وطرح �أعد�د مكونة من منزلة و�حدة بناجت �أقل من �أو ي�صاوي 9. 
وكلم��ا طورن��ا خط �لأعد�د �لذهني �ملو�صح �آنفًا، يطور �لأ�صخا���ص �إدر�ك باأنه مبا �أن 4+3= 7: 24+3 و 3+134، 
واأنه يف ذات ال�ساأن 40+30؛ 400+300؛ و 4000+3000، فاإن جميع هذه �لعمليات ترتكز على �لعلقة: 3+4= 
7. ومرة �أخرى، ميكن �أن نطبق �ملثل على �لطرح، مبا �أن 6+2= 8 فاإن 8-6= 2، 38-6= 32، و -158 6 = 152، 

بالإ�صافة �إلى: 80-60= 20؛ 600-800= 200، 6000-8000=2000.
• اأ�شئلة ت�شتعمل  من قبل املعلمني  / املعلمات من اأجل تطوير احل�شاب مبنزلة واحدة	

عند البدء بتعليم طفل �شغري ميتلك ح�ض عددي اأويل )نهاية مرحلة ريا�ض الأطفال وبداية ال�شف الأول(:-. 1

�بد�أ بطرح �لأ�صئلة �لتالية:
• �صاأطل��ب من��ك �أن تتخي��ل خط �لأعد�د، هل �أنت قادر عل��ى تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لرق��م 5، هل ت�صتطيع 	

روؤيته؟ ما هو �لعدد �للحق للعدد 5؟
• �صاأطل��ب من��ك �أن تتخيل خط �لأعد�د. هل ت�صتطيع تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لعدد 4، هل ت�صتطيع روؤيته؟ ما 	

هو �لعدد �ل�صابق للعدد 4؟
ك��رر �لأ�صئلة مع ��صتعمال �أعد�د خمتلفة يف �لبد�ية، ��صاأل د�ئمًا عن �لعدد �ل�صابق و�للحق للعدد عينه. جتنب طرح 

�أ�صئلة ل يكون ناجتها 10 �أو تتطلب �حلمل بالع�رض�ت - �صوف يتم �رضح هذ� �لأمر لحقًا.
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كلما �زد�دت ثقة �لطفل )بعد ب�صعة �أيام/�أ�صابيع( قم بتغيري �لأ�صئلة �إلى:
• �صاأطلب منك �أن تتخيل خط �لأعد�د، هل ت�صتطيع تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لعدد 7، هل ت�صتطيع روؤيته؟	

ما هو �لعدد �للحق للعدد7؟  −
ما هو �لعدد �لذي يلي �لعدد7 باإثنني؟  −

• �صاأطلب منك �أن تتخيل خط �لأعد�د، هل ت�صتطيع تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لعدد 6، هل ت�صتطيع روؤيته؟	
ما هو �لعدد �ل�صابق للعدد 6؟  −

ما هو �لعدد �لذي ي�صبق �لعدد 6 باإثنني؟  −
كرر �لأ�صئلة مع ��صتعمال �أعد�د خمتلفة، على �أن تكون �لأعد�د تبد�أ بو�حد ثم �إثنني، وثلثة قبل وبعد �لعدد. �أ�صف 
و�حد قبل وبعد، ثم �أ�صف �ثنني قبل وبعد �إلخ.  عندما ي�صل �لطفل �إلى مرحلة ل يحتاج فيها �إلى ��صتخد�م �أ�صابع �ليد 
من �أجل �إيجاد �لناجت. مرة �أخرى، تنبه �إلى �أن تكون �لأ�صئلة �ملطروحة ل حتتمل ناجتًا �أو حمًل بالع�رض�ت- �صوف يتم 

�رضح ذلك لحقًا.
1.1 )نهاية ريا�ض الأطفال  بالن�شب��ة لالأطف��ال الذين اكت�شبوا الثقة يف الإجابة عن الأ�شئلة املو�شح��ة يف الن�شاط   .2

وبداية ال�صف 1(:- 

�بد�أ بطرح �لأ�صئلة �لتالية:
• �صاأطلب منك �أن تتخيل خط �لأعد�د. هل ت�صتطيع تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لعدد 7، هل ت�صتطيع روؤيته؟	

ما هو �لعدد �لذي ت�صل �إليه عندما ت�صيف و�حد �إلى 7؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 7 من �أجل �أن نح�صل على �لعدد 8؟  −

• �صاأطلب منك �أن تتخيل خط �لأعد�د. هل ت�صتطيع تخيله؟ �لآن، �بحث عن �لعدد 3، هل ت�صتطيع روؤيته؟	
ما هو �لعدد �لذي ن�صل �إليه عند طرح )حذف( و�حد من ثلثة؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من �لعدد 3 حتى نح�صل على 2؟  −
كرر �لأ�صئلة با�صتعمال �أعد�د خمتلفة، على �أن تكون �لأ�صئلة حول �لعدد �لناجت عن جمع �أو طرح و�حد من �لعدد. 

مرة �أخرى، يجب �أن تر�عي �أل تكون �لأ�صئلة تتطلب �حلمل بالع�رض�ت- �صوف يتم �رضح ذلك لحقًا. 
بع��د �أن تزد�د ثقة �لأطف��ال )بعد ب�صعة �أيام/�أ�صابيع( غريرِّ �لأ�صئلة تدريجيًا بزيادة �لكميات �مل�صافة �أو �ملطروحة من 
و�ح��د �إلى �ثن��ني �إلى ثلثة وهكذ�. كما هو �حلال د�ئما، يجب �أن تر�عي �أل تك��ون �لأ�صئلة �ملطروحة تتطلب �حلمل 

بالع�رض�ت -10 �صوف يتم �رضح ذلك لحقًا.
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�ط��رح �أ�صئل��ة يف جمموعات بحيث تعك�ص �أمناط/علقات وبا�صتخد�م �حلقائ��ق �ل20 للأعد�د و�ملدرجة يف بد�ية 
ه��ذ� �لن�صاط. مو�صح �أدناه بع�ص �لأمثلة عن جمموعات �لأ�صئلة. �لف��ارق �لوحيد بني �لأ�صئلة �ملطروحة على �لأطفال 

خلل مر�حل تطورهم �ملختلفة وثقتهم، هو حجم �لعدد – �أي �لعدد �ملطلوب من خلل �ملجموعة:
• ما هو ناجت 7+2؟ وما هو ناجت:	

27+2؟  −
37+2؟  −
47+2؟  −
87+2؟  −

157+2؟  −
287+2؟  −

�إلخ  −
• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه للعدد 6 لنح�صل على 8؟ 	

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 26 للح�صول على 28؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 36 للح�صول على 38؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 46 للح�صول على 48؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 86 للح�صول على 88؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 156 للح�صول على 158؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 276 للح�صول على 278؟  −

�إلخ.  −
• ما ناجت 8-3؟ وما ناجت:	

28-3؟  −
38-3؟  −
48-3؟  −
88-3؟  −

158-3؟  −
288-3؟  −

�إلخ.  −
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• ما العدد الذي يجب اأن نطرحه من 5 لنح�صل على 3؟	

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 25 لنح�صل على 23؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 35 لنح�صل على 33؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 45 لنح�صل على 43؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 85 لنح�صل على 83؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 155 لنح�صل على 153؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من 275 لنح�صل على 273؟  −

�إلخ.  −

ن�شاط التالعب بالأعداد 2: احل�صاب مب�صاعفات العدد 10، 100، 1000

�إن �حل�ص��اب مب�صاعف��ات �لعدد 10، 100، 1000 هو تطبيق مله��ارة �حل�صاب مبنزلة و�حد �لتي مت تطويرها خلل 

�لن�صاط 1 على م�ساعفات 10، 100، 1000 �إلخ. من �مللحوظ �أن �لكثري من �لأطفال ل يرون هذه �لعلقة، وبالن�صبة 

لهم يعترب جمع �لعدد 100 �إلى 200 �أمر �صعب لأنه »يت�صمن �أعد�د كبرية.«

�ط��رح جمموعة من �لأ�صئلة د�ئم��ًا بحيث تعك�ص �أمناطًا �أو علقات با�صتعمال حقائ��ق �لأعد�د �ل 20 �ملدرجة يف 

بد�ي��ة �لن�ص��اط 1. فيما يلي بع�ص �لأمثلة على جمموعات �لأ�صئلة. �لفارق �لوحيد بني �لأ�صئلة �لتي تطرح على �لطلب 

يف مر�حل خمتلفة من �لتطور ومن �لثقة هو حجم �لعدد- �أي �لعدد �ملطلوب يف جمموعة �لأ�صئلة:

• مالحظات:	
• ل ميكن تو�شيح ن�شاطات احل�شاب مبنزلة واحدة ال�شابق ذكرها- لأن الن�شاطات التالية �شوف 	

تعك�ض اأنها جميعاً تعتمد على حقائق املنزلة الواحدة هذه.
• ي�شاعد املعلم الأطفال خالل ن�شاطات احل�شاب مبنزلة واحدة  اأن يعرف النمط/الرتكيب الأ�شا�شي 	

من خالل البدء دائماً باحلقيقة الأ�شا�شية ثم طرح اأ�شئلة ذات عالقة. على �شبيل املثال، بالرغم من 
اأن الطفل تزداد ثقته، اإل اأننا نطرح ال�شوؤال ما هو ناجت 8-5؟ و 68-5؟ و 798-5؟
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• ما هو ناجت 4+3؟	
وما هو ناجت 40+30؟  −

وما هو ناجت 400+300؟  −
وما هو ناجت 4000+3000؟  −

وما هو ناجت 40000+30000؟  −
�إلخ  −

• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 4 لنح�صل على 6؟	
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه للعدد 40 لنح�صل على 60؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه للعدد 400 لنح�صل على 600؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه للعدد 4000 لنح�صل على 6000؟  −

�إلخ.  −
• ما هو ناجت 7-2؟	

وما هو ناجت 70-20؟  −
وما هو ناجت 700-200؟  −

وما هو ناجت 7000-2000؟  −
�إلخ.  −

• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من �لعدد 8 لنح�صل على 5؟	
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من �لعدد 80 لنح�صل على 50؟  −

ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من �لعدد 800 لنح�صل على 500؟  −
ما هو �لعدد �لذي يجب �أن نطرحه من �لعدد 8000 لنح�صل على 5000؟  −

�إلخ.  −

• مالحظات:	
• كلما ازدادت ثقة الأطفال مبمار�شة هذا الن�شاط، ميكن اأن ننتقل مبا�رشة اإلى 800+100 اإلخ. 	

بدون اأن ن�صاأل يف البداية 1+8.
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ن�شاط التالعب بالأعداد 3: االإكمال اإلى 10، 100، 1000...
نقدم االآن 5 حقائق �أ�صا�صية للجمع )و�لطرح( يحتاج �لأطفال �لآن �إلى معرفتها تلقائيًا. وهي:

 10 =9+1

10 =8+2

10 =7+3

10 =6+4

10 =5+5

�إن �ملفرت�ص من تعلم �حلقائق �خلم�ص �ل�صابقة هذه هو �أن يعرف �ل�صخ�ص، مرة �أخرى، �أن:
• 3+7= 10 وهم يعرفون �أي�صًا �أن 7+3= -10 )اخلا�سية التبادلية للجمع(	

• 3+7= 10 وهم يعرفون �أي�صًا �أن 10-7=3 و 3-10= 7	

�جلمع مب�صاعفات 10، 100، 1000 هو �أمر غاية يف �ل�صهولة- يف حال مت �لتعامل معها بتطبيق حقائق �ملنزلة   
�لو�حدة- تعترب م�صاعفات 10 )100 و1000( مفيدة جد�ً فيما يتعلق باأهد�ف �حل�صاب. بالعودة �إلى �لتو�صيح �ملبني 
يف بد�ي��ة ه��ذ� �جلزء، حتديد�ً 36+47 جمعنا 4 �إلى 36 بحيث نح�صل عل��ى 40 لأن جمع 40 �إلى 43 )ما تبقى بعد 

حذف 4 من 47( عملية �صهلة جد�ً. ن�صمي عملية �لو�صول �إلى م�صاعفات 10 ب��� »�لإكمال �إلى 10.«
كما هو �حلال د�ئمًا، نطرح �لأ�صئلة يف جمموعات تعك�ص �أمناطًا/علقات با�صتعمال حقائق �لأعد�د �خلم�صة �جلديدة 
�ملو�صح��ة يف بد�ي��ة �لن�صاط 1. مو�صح �أدناه بع�ص �لأمثلة على جمموعة �لأ�صئلة. �لفارق �لوحيد بني �لأ�صئلة �ملطروحة 

على �لأطفال خلل مر�حل تطورهم �ملختلفة وثقتهم هو حجم �لعدد- �أي �لعدد �ملطلوب من جمموعة �لأ�صئلة: 
• ما هو ناجت 6+4؟	

وما هو ناجت 7+3؟  −
وما هو ناجت 3+7؟  −
وما هو ناجت 2+8؟  −

�إلخ.  −
• ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 6 لنح�صل على 10؟ 	

ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 7 لنح�صل على 10؟  −
ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 3 لنح�صل على 10؟  −
ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 2 لنح�صل على 10؟  −

�إلخ.  −
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• ما هو ناجت 8+2؟	
وما هو ناجت 18+2؟  −
وما هو ناجت 28+2؟  −
وما هو ناجت 78+2؟  −

وما هو ناجت 268+2؟  −
وما هو ناجت 468+2 ؟  −

�إلخ  −

• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 3 لنح�صل على 10؟	
وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 23 لنح�صل على 30؟  −
وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 63 لنح�صل على 70؟  −

وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 383 لنح�صل على 390؟  −
وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 993 لنح�صل على 1000؟  −

�إلخ.  −

كلما �زد�دت ثقة �لأطفال يجب �أن نطرح �أ�صئلة مثل:
• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه للعدد 3 لنح�صل على 10؟	

وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 23 لنح�صل على 30؟  −
وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 53 لنح�صل على 70؟  −

وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 123 لنح�صل على 200؟  −
وما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 353 لنح�صل على 1000؟  −

�إلخ؟  −
يف ح��ال طرح �لأ�صئل��ة �لأخرية فاإننا نتوقع م��ن �لأطفال �لإجابة عنه��ا يف خطوتني )لن يحتاج��و� �إلى ��صتعمال 

�خلطوتني مع �لوقت(:
ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى �لعدد 53 لنح�صل على 70؟  −

• يجب �أن �أ�صيف 7 للح�صول على 60 ثم 10 �أخرى للح�صول على 70، فاإذ�ً تكون �لإجابة 17 )7+10(.	
ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 123 للح�صول على 200؟  −
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• يجب �أن �أ�صيف 7 للح�صول على 130، ثم 70 للح�صول على 200، فاإذ�ً تكون �لإجابة 77 )7+70(.	
ما �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 353 للح�صول على 1000؟  −

• يج��ب �أن �أ�صيف 7 للح�صول على 360، ثم 40 للح�صول على 400، و�أخري�ً 600 �أخرى للح�صول على 	
1000 فاإذ�ً تكون �لإجابة هي 647 )7+40+600(.

• مالحظات:	
تو�صح �لأمثلة �لأخرية �أهمية �لقدرة على �جلمع، فعلى �صبيل �ملثال 600، 40، و7 للح�صول على 647. ب�سكل 
ع��ام، ف��اإن �لقدرة على جم��ع 34 و 40 للح�صول على 74 هي بنف�ص �لأهمية. مت��ت �لإ�صارة �إلى ذلك يف 

بع�ص �لدر��صات على �أنها �جلمع و�لطرح مب�صاعفات �لعدد 10 وتت�سمن:
10+7= 17    ،   40+7= 47   ،  400+7=407 �إلخ.  −

17-10= 7   ،   57-30= 27  ،   275-30= 245 �إلخ.  −
86 = 36+50     ،   74 =34+40 =40+34  −

274=34+240  −
254 =30-284  −

�إلخ.  −
ل توج��د �أي حالت خا�صة لهذه �لفئة من �لأ�صئلة لأن �لأطف��ال يعرفون �أن 254 = 200+50+4 وهم و�ثقون 
من �حل�صاب مبنزلة و�حدة ومن �حل�صاب مب�صاعفات �لعدد 10، 100، 1000 �إلخ. وبالتايل فاإنه ل يوجد حالة خا�صة 

يف �لتعامل مع �مل�صائل ) تختلف طريقة حتليل وتركيب �لأعد�د بناء على �لأعد�د �ملوجودة يف �مل�صالة(.

ن�شاط التالعب بالأعداد 4: احلمل ب 10)100، 1000( ...
عندم��ا يط��ور �لأطفال �لثقة باحل�صاب مبنزلة و�حدة مب�صاعف��ات 10 )100، 1000(، و�لإكمال �إلى 10 )100، 

1000(، فهم يقومون �أ�صا�صًا بعملية �حلمل ب 10 )100 و 1000(.

�إن �أف�صل ما يو�صح عملية �حلمل ب 10 هو من خلل مثال. يف حال �أخذنا م�صاألة �جلمع 8+7. �سيفكر االأطفال 
�لذين �أ�صبحت لديهم ثقة باملهار�ت �لتي طوروها يف �مل�صاألة بالطريقة �لتالية:

• ما �لعدد �لذي يجب �أن �أ�صيفه للعدد 8 للح�صول على 10؟ �جلو�ب: 2	
• وهكذ�، لنفكك �لعدد 7 �إلى 2+5، وبالتايل	
• 8+7 هو نف�ص 5+2+8= 5+10= 15.	
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م��ع م��رور �لوقت نتوقع من �لأطفال �أن ي�صلو� �إلى م�صتوى من �لتلقائي��ة بحيث ل يتطرقون �إلى مثل هذه �لطريقة 
�ملف�صل��ة يف �لتفكري عن��د جمع �أو طرح �أعد�د مكونة من منزلة و�حدة ت�صل �إلى 9+9= 18 و18-9=9. بالرغم من 

ذلك، فاإنهم ل ي�صلون �إلى هذ� �مل�صتوى من �لتلقائية �إل بعد �لتفكري يف �مل�صاألة بالطرق �ملو�صحة �أعله.
لنو�صح هذ� با�صتعمال �ملزيد من �لأمثلة:

• ما هو ناجت 36+7؟	
43 = 3 + 40 = 3 + 4 36+

• ما هو ناجت 56 + 38؟ 	
94 = 34 + 60 = 34 + 4 + 56

• ما هو ناجت 87 + 56؟	
143 = 43 + 100 = 43 + 10 + 90 = 53 + 90 = 53 + 3 + 87

• ما هو ناجت 687 + 568؟	
1255 = 255 + 1000 = 255 + 300 + 700 =555 + 700 = 555 + 10 + 690 = 565 3+ + 687

�أو كلما �كت�صب �لأطفال �لثقة
1255 = 55 + 1200 = 55 + 500 + 700 = 555 + 700 = 555 + 13 + 687

تنطبق نف�ص �لعملية على �لطرح – مرة �أخرى من �لأف�صل تو�صيحها ببع�ص �لأمثلة:
• ما هو ناجت 35 – 8؟	

27 = 3 – 30 = 3  - 5 – 35

• ما هو ناجت 56 – 38؟	
18 = 2 – 20 = 2 – 30 – 50 = 32 – 50 = 32 – 6 – 56

• ما هو ناجت 564 – 387 ؟	
 177 = 3 – 180 = 3 – 20 – 200 = 23 – 300 – 500 =323 – 60 – 560 = 383 – 4 – 564

اأو كلما ازدادت ثقة االأطفال
177 = 3 – 180 = 3 – 320 – 500 = 323 – 64 – 564

�إن م��ن �أه��م �مللحظات يف كل من �ل�رضوحات �ل�صابق ذكرها هي �أن �لعملية �لتي يتم �لتفكري بها تت�صمن تفكيك 
�لأع��د�د )و�لتي تتدرج من �حل�ص��اب مبنزلة و�حدة( حتى �لإكمال �إلى 10. بهذ� يعترب كل من �حل�صاب مبنزلة و�حدة، 

و�لإكمال �إلى 10 �أن�صطة مهمة تطور مهار�ت �أ�صا�صية للجمع و�لطرح مبا يف ذلك �حلمل بال 10 )�لع�رض�ت(
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كم��ا هو �حلال د�ئمًا، تق��وم بطرح �أ�صئلة يف جمموعات تعك���ص �أمناطًا/علقات ونطلب م��ن �لأطفال �أن يف�رضو� 
طريقة تفكريهم. مو�صح �أدناه بع�ص �لأمثلة على جمموعات �لأ�صئلة بفارق وحيد بني �لأ�صئلة �ملطروحة على �لطلب 

خلل �ملر�حل �لتطورية �ملختلفة وتطور �لثقة هو حجم �لعدد – �أي �لعدد �ملطلوب من �لأ�صئلة يف �ملجموعة:
• ما هو ناجت 6 + 4؟	

وما هو ناجت 6 + 7؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −
وما هو ناجت 26 + 7؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −

وما هو ناجت 126 + 7؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −
�إلخ.  −

• ما هو �لعدد �لذي يجب �أن ن�صيفه �إلى 7 لنح�صل على 10؟	
وما هو ناجت 7+5؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −

وما هو ناجت 37 + 5؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −
وما هو ناجت 47 + 15؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −
وما هو ناجت 267 + 5؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −

وما هو ناجت 267 + 25؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −
�إلخ.  −

• ما هو ناجت 10 2-؟	
وما هو ناجت 15 – 7؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −

وما هو ناجت 35 – 7؟ ؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟   −
وما هو ناجت 35 – 17؟ و�صح �لطريقة �لتي �أوجدت بها �لناجت ؟  −

�إلخ.  −

• مالحظات: 	
• من 	 مرحلة  اإلى  قد و�شلوا  اأعاله  املو�شحة  بالطرق  احل�شاب  على  القادرين  الأطفال  يكون  •	

الطالقة واملرونة التي جتعلهم حا�شبني اأقوياء .
• التدريب 	 من  فرتة طويلة  بعد  اإل  اأعاله  املثال  املو�شحة يف  الثقة  مرحلة  اإلى  الو�شول  يتم  ل  •	

املتوا�شل على الأن�شطة املدرجة اأعاله.
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ن�شاط التالعب بالأعداد 5: امل�صاعفة والتن�صيف
تعت��رب �مل�صاعفة و�لتن�صيف يف �صميم ��صرت�تيجيات �ل�رضب و�لق�صم��ة �لناجعتني. ي�صتطيع �لأطفال �لقادرين على 

�إمتام �مل�صاعفة و�لتن�صيف بثقة �أن يقومو� بعملية �ل�رضب و�لق�صمة بفهم وفعالية.
�إذ� �صاألن��ا طفل �صغري يف مرحلة ما قبل �ملدر�ص��ة �أن يوزع جمموعة من 18 حم�صو�صًا بني ثلثة دمى بالت�صاوي، فاإننا 

�صوف نلحظ �صيئًا بني �ل�صطور:
• يف البداية �سوف يعطون كل دمية 3 حم�سو�سات	
• بع��د �أن ينظرو� �إلى جمموعة �ملح�صو�ص��ات �ملتبقية، �صوف يدركون �أنهم ل ميلك��ون حم�صو�صات كافية لإعطاء 	

�لدمى ثلثة حم�صو�صات �أخرى وبالتايل فاإنهم �صوف يعطون كل دمية حم�صو�صني �ثنني .
كاأنه��م » ن�صف��و�« �لعدد �ملعطى لكل دمي��ة يف �ملرة �لأولى. ما يقارب »�لتن�صي��ف« يف هذه �حلالة يعني   −

جمموعة �أ�صغر.
• م��رة �أخ��رى �صوف ينظرون �إلى ما تبق��ى لديهم من جمموعة �ملح�صو�صات ويلحظ��ون �أنهم ل ميتلكون عدد�ً 	

كاف م��ن �ملح�صو�ص��ات لإعطاء كل دمية �ثنني من �ملح�صو�صات هذه �مل��رة، لذلك �صوف يقومون باإعطاء كل 
دمية و�حد�ً من �ملح�صو�صات  )تن�صيف �آخر( ولن يكون هناك �أي حم�صو�ص متبقي.

نلح��ظ يف هذ� �لتو�صيح �أن �لطفل يعطي كمي��ة كبرية لكل دمية ومن ثم كمية �أ�صغر، ثم كمية �أ�صغر من �صابقتها 
�إلى �أن تنتهي �لكمية. ي�صتعمل �لطفل عملية �لتن�صيف �مل�صتمر.

لناأخذ مثاًل �آخر: 7845 ÷ 23 )7845 كرًة توزع على 23 �صخ�صًا بالت�صاوي( هناك طريقة و�حدة حل�صاب هذ� 
قد حتتوي على �لعملية �لتفكريية �لتالية:-

• لنبد�أ باإعطاء كل �صخ�ص )23 �صخ�ص( 100، نح�صل على 2300 	
• ما تبقى لدينا هو 7845 – 2300 = 5545 لن�ساركها.	
• ن�صاعف 2300 لت�صبح 4600 و 5545 هي �أكرث من 4600، لذلك نعطي كل من 23  �صخ�ص 200 حم�سو�ض 	

اآخر.
• ما تبقى لدينا هو 5545 – 4600 = 945	
• مبا �أن �صعف 46 هو 92 )و�صعف 460 هو 920(، �إذ� �أعطينا كل �صخ�ص 40 حم�صو�صًا �آخر فاإننا �صوف توزع 	

920 حم�صو�صًا وهو عدد �أ�صغر من 945.

• ما تبقى لدينا هو 945 – 920 = 25، وهذ� يكفي لإعطاء كل �صخ�ص و�حد� ً من �ملح�صو�صات ويتبقى �ثنان 	
منها.

• فاإذ�ً يكون 7845 ÷ 23 = 100 + 200 + 40 + 1 = 341 والباقي 2. 	
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• عند كتابة �حلل بهذه �لطريقة فاإنه يبدو غريبًا، ولكن عند كتابته بال�صيغة �لتالية فاإنه يبدو منطقيًا ب�صورة �أكرب: 	
7 845

  100 - 300 2

5 545         
4 600 - 200  

945             
   920 -        40

25             
23       +1 

2  341

7845 / 23= 341 والباقي 2

�إن �لهدف من هذ� �لتو�صيح هو �إظهار قيمة �مل�صاعفة و�لتن�صيف.
كم��ا هو �حلال د�ئمًا، تق��وم بطرح �أ�صئلة يف جمموعات تعك���ص �أمناطًا/علقات ونطلب م��ن �لأطفال �أن يف�رضو� 
طريقة تفكريهم. مو�صح �أدناه بع�ص �لأمثلة على جمموعات �لأ�صئلة بفارق وحيد بني �لأ�صئلة �ملطروحة على �لطلب 

خلل �ملر�حل �لتطورية �ملختلفة وتطور �لثقة هو حجم �لعدد – �أي �لعدد �ملطلوب من �لأ�صئلة يف �ملجموعة:
• ما هو �صعف �لعدد 4؟	

ما هو �صعف �لعدد 30؟  −
ما هو �صعف �لعدد 34؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  −

�إلخ.  −
• ما هو �صعف �لعدد 7؟	

ما هو �صعف �لعدد 60؟  o
ما هو �صعف �لعدد 67؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  o

�إلخ.  o
ما هو ن�صف �لعدد 8؟

ما هو ن�صف �لعدد 20؟  o
ما هو ن�صف �لعدد 28؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  o

�إلخ  o
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• ما هو ن�صف �لعدد 60؟	

وما هو ن�صف �لعدد 10؟  o

وما هو ن�صف �لعدد 70؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  o

�إلخ  o

ن�شاط التالعب بالأعداد 6: حقائق عملية ال�رشب:

تعت��رب جد�ول �ل�رضب مثاًل �آخ��ر على ما ي�صمى باحلقائق �لأ�صا�صية �لتي يتوجب عل��ى �لأطفال معرفتها. كما هو 

�حل��ال م��ع حقائق �حل�صاب مبنزلة و�حدة �لتي متت مناق�صتها �صابقًا، من �مله��م يف �حلقيقة �أن ي�صل �لأطفال مرحلة من 

�لتلقائية فيما يتعلق بعملية �ل�رضب. لكن، بنف�ص �لطريقة �ملو�صحة �صابقًا، من �ملهم جد� �لتفكري بكيفية معرفة �لأطفال 

حلقائق �ل�رضب وبو�صولهم �إلى مرحلة من �لتلقائية ب�صكل �أكرب من حفظها.

لنقل �أن ما نريده من �لأطفال �لآن هو معرفة �جلد�ول �إلى 12 × -12 يعترب هذ� م�صطنعًا )كما �صيو�صح �لنقا�ص(، 

ولكن لنعمل وفقًا لذلك �لآن. يف حال كان على �لأطفال تذكر/�لرتديد/حفظ جد�ول �ل�رضب، ف�صوف يكون عليهم 

تذكر 144 حقيقة.

�إذ� �تفقنا �أن  جدول �لعدد 1 عدمي �لأهمية، يكون هناك 132 »حقيقة« متبقية.
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• عند كتابة �حلل بهذه �لطريقة فاإنه يبدو غريبًا، ولكن عند كتابته بال�صيغة �لتالية فاإنه يبدو منطقيًا ب�صورة �أكرب: 	
7 845

  100 - 300 2

5 545         
4 600 - 200  

945             
   920 -        40

25             
23       +1 

2  341

7845 / 23= 341 والباقي 2

�إن �لهدف من هذ� �لتو�صيح هو �إظهار قيمة �مل�صاعفة و�لتن�صيف.
كم��ا هو �حلال د�ئمًا، تق��وم بطرح �أ�صئلة يف جمموعات تعك���ص �أمناطًا/علقات ونطلب م��ن �لأطفال �أن يف�رضو� 
طريقة تفكريهم. مو�صح �أدناه بع�ص �لأمثلة على جمموعات �لأ�صئلة بفارق وحيد بني �لأ�صئلة �ملطروحة على �لطلب 

خلل �ملر�حل �لتطورية �ملختلفة وتطور �لثقة هو حجم �لعدد – �أي �لعدد �ملطلوب من �لأ�صئلة يف �ملجموعة:
• ما هو �صعف �لعدد 4؟	

ما هو �صعف �لعدد 30؟  −
ما هو �صعف �لعدد 34؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  −

�إلخ.  −
• ما هو �صعف �لعدد 7؟	

ما هو �صعف �لعدد 60؟  o
ما هو �صعف �لعدد 67؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  o

�إلخ.  o
ما هو ن�صف �لعدد 8؟

ما هو ن�صف �لعدد 20؟  o
ما هو ن�صف �لعدد 28؟ و�صح كيف تو�صلت �إلى �لناجت ؟  o

�إلخ  o
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لتبديلية لعملية �ل�رضب، حتديد�ً �أن 3×5 = 5×3، فاإننا نقلل عدد �حلقائق �لو�جب تذكرها �إلى 66 )هو تطور من 

:)144

نحن م�صتعدين �لآن لبدء »جد�ولنا«. يجب �أن نبد�أ بجدول ×10 . ملاذ�؟ لأنه �صهل للغاية!

�إ�صاف��ة �إل��ى ذلك، عندما ترى منطًا غري حمدود ل 1 ×10 �إلى 12×10، يف �حلقيقة ي�صبح 43×10 و 284 ×10 

�صهل �لتعامل معه بالن�صبة لطفل يف �ل�صف 3 )حتى لكثري من �أطفال �ل�صف 2(« الذين يرون النمط«.:
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�إن �جلم��ال يف ج��دول ×10 يكمن يف �أنك �إذ� كنت تعرف كي��ف تن�صف فاإنك �صتفهم جدول × 5 جمانًا! 7×5 
هو ن�صف 7×10      35. مرة �أخرى ي�صبح �ملدى غري حمدود ل 1×5 �إلى 12×5 الأنه يف احلقيقة 43×5 و 284×5 
ت�صب��ح عملي��ة ممكنة لطف��ل يف �ل�صف 3 و �ل�ص��ف 4 »لأنه ��صتطاع �أن ي��رى �لنمط«.  حتدي��د�ً �أن 43×5 = ن�صف 
43×10= ن�ص��ف 430 ، وه��ي ن�صف 400 )200( ون�ص��ف 30 )15(= 215. باملثل 284 ×5= ن�صف 284 

×10= ن�صف 2840 ، وهي ن�صف 2800 )1400( ون�صف 40 )20(= 1420.

و�لآن ت�صبح �لعملية �أكرث �إثارة، لأنه �إذ� عرفت �أن جدول ×10 و �أخذت جدول ×5 جمانًا )من خلل �لتن�صيف( 
فاإنك �صتاأخذ جدول ×15 جمانًا 43×15 = 430 )43×10( + 215 )43×5(= 645!

مهارة مهمة )مثل �أهمية �لتن�صيف يف جدول �رضب 10 و 5(. �إذ� كنت ت�صتطيع �ل�رضب ب 2 و4 )امل�ساعفة مرة 
�أخرى( و ب 8 )امل�ساعفة مرة اأخرى(.
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�إذ� فهم �لطفل �ل�رضب ب 2 )4و8( كعملية م�صاعفة، ت�صبح هذه �لعملية غري حمدودة ب 1×2 �إلى 12×8. على 

�صبيل �ملثال 24×8= 24 م�ساعفة      48 م�ساعفة      96 م�ساعفة مرة اأخرى        192.

ولحظ كيف �أننا نتدرج �إلى 21 حقيقة متبقية لتذكرها:

يجب اأن« يتعلم« االأطفال بعد ذلك:

• جدول ×9 ، �ل�رضب ب 9 ي�صبه �ل�رضب ب 10 مع حذف مقد�ر و�حد من �لعدد �مل�رضوب 	

مثال : 23 × 9 = 23 × 10 – 23 

• جدول ×11 ، �ل�رضب ب 11 ي�صبه �ل�رضب ب 10 مع �إ�صافة مقد�ر و�حد من �لعدد �مل�رضوب 	

• مثال : 23 × 11 = 23 × 10 + 23 	
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لحظ �أننا نتدرج تنازليًا �إلى 10 حقائق �رضب متبقية لتذكرها:

�إذ� تعل��م �لأطفال ج��دول ×3، فاإنهم �صيتعلمون جدول ×6 جمانًا )�مل�صاعف��ة(، وبالتايل فاإنهم �صيتقنون �ل 144 

حقيقة و�أكرث.
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يعترب �حل�صاب �أد�ة حلل �مل�صائل، كما توفر �مل�صائل طريقة لدعم تعلم �حل�صاب.
�إن باإم��كان �لأطفال �إمت��ام عمليات �جلمع، و�لطرح، و�ل�رضب، و�لق�صمة قبل تعل��م هذه �لكلمات بوقت طويل. 
فعندم��ا تعطي �لأم �أطفالها بع�ص �حللوى وتطلب منهم �أن يتقا�صموها فيم��ا بينهم بالت�صاوي، فاإنهم ي�صتطيعون �لقيام 

بذلك. 
�إن �لكائن��ات �حلية  بطبيعتها قادرة على حل �مل�صاكل. لناأخذ نباتًا ينمو يف �لأر�ص، فمثًل �إذ� �عرت�ص �جلذر حجر 
فاإنه ينمو حول �حلجر. وعندما ي�صت�صعر �حليو�ن �خلطر، فاإنه ينطلق م�رضعًا ويختبئ �أو يغري لونه �أو يهاجم ما يدرك باأنه 
م�ص��در خطر. وعندما ي�صعر �لطفل �ل�صغ��ري باجلوع، فاإنه/ها يبكي جلذب �لنتباه. وعندما ياأتي �لأطفال �إلى �ملدر�صة 
ليتعرف��و� عل��ى كيفية حل �مل�صائل – فاإن ما ل يعرفون��ه هي  �مل�صطلحات �لتي ي�صتعملها �لكب��ار لو�صف ��صتجاباتهم 

�لطبيعية للم�صاألة- و ينطبق ذلك على �حل�صاب ب�صكل عام.
عندم��ا نقدم لطف��ل �صغري بع�ص دمى �حليو�ن��ات وكومة من  �ملح�صو�ص��ات ونطلب منه توزيعه��ا بالت�صاوي بني 
�حليو�ن��ات فاإن��ه �صيفعل ما طلب منه. ج��رب هذ�! و�صتده�ص للنتيج��ة. �إذ ميكن للأطفال �ل�صغار ح��ل هذه �مل�صاألة، 
و�مل�صائل �ل�صبيهة بها قبل �أن يتمكنو� من عد �ملح�صو�صات �ملوجودة يف �لكومة، وقبل معرفتهم لكتابة  �جلملة  �حل�صابية 
ملعرفة �مل�صاألة وكيفية حلها. حيث يتحلى �لأطفال �ل�صغار با�صرت�تيجيات طبيعية وفعالة لتوزيع  �ملح�صو�صات  بني دمى 

احليوانات.
يف نه��ج تعل��م �حل�صاب �لقائم على �مل�صاألة ، نعطي �لأطفال م�صائل ي�صتطيعون حلها، لكي تكون ��صرت�تيجية �حلل 
�لطبيعي �لتي ي�صتخدمونها هي �حل�صاب �لذي  نريدهم �أن يتعلموه بطريقة �أكرث ر�صمية. بعبارة �أخرى، ن�صتخدم �مل�صاألة 
�حل�صابي��ة لإث��ارة رد فعل طبيعي ويكون رد �لفعل هذ� هو �حل�صاب �لذي  ن��ود تدري�صه �أو تطويره، يقت�رض �لنهج على 

�لعمليات �لأ�صا�صية؛ بل ينطبق �لنهج على كافة مو�د �حل�صاب �ملدر�صية.
يو�صح �ملثالني �لتاليني �ل�صورة:

مثال1: التوزيع وفقا للن�شب
�لعمل مع جمموعة من �أطفال �ل�صف �لثالث )8-9 �صنو�ت( يجهز �ملعلم �ملوقع. ويقول: »لدينا يف �مل�صاألة �حل�صابية 
لهذ� �ليوم كلبان �ثنان. كلب �صغري وكلب كبري. يف كل مرة يح�صل فيها �لكلب �ل�صغري على قطعة ب�صكويت، يح�صل 
�لكل��ب �لكب��ري على قطعتني، لو �فرت�صنا وجود  12 قطعة من �لب�صكويت، فكم قطعة من �لب�صكويت �صيح�صل عليها 

كل كلب؟«
تبد�أ جمموعة �لأطفال بالعمل؛

ر�صم بكر د�ئرة �صغرية و�أخرى كبرية ومن ثم ر�صم خطوطًا، وبد�أ بعد �خلطوط خلل قيامه بهذ�: 1 )حتت �لد�ئرة 
�ل�صغ��رية( 2 و3 )حتت �لد�ئرة �لكبرية(، 4 )حت��ت �لد�ئرة �ل�صغرية( 5 و6 )ت�حت �لد�ئرة �لك��برية(، و��صتم��ر ع��لى

دور امل�صائل يف تعلم احل�صاب
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ه��ذ� �لنح��و حتى  �نتهى �إلى 11 و12 )حتت �لد�ئرة �لكبرية(. ق��ام بعدها بعّد �خلطوط حتت كل د�ئرة وخل�ص �إلى �أن 
�لكل��ب �ل�صغ��ري )ممثل بالد�ئرة �ل�صغ��رية( ح�صل على 4 قطع ب�صكويت، بينما ح�ص��ل �لكلب �لكبري على 8 قطع من 

الب�سكويت.
ر�صم��ت فات��ن د�ئرة �صغرية ود�ئرة كبرية، وبدل من ر�صم �خلطوط  كتبت �لعدد 1 حتت �لد�ئرة �ل�صغرية و�لعدد 2 
حتت �لد�ئرة �لكبرية. على �خلط �لتايل قامت مرة �أخرى بكتابة �لعدد 1 حتت �لد�ئرة �ل�صغرية و2 حتت �لد�ئرة �لكبرية، 
وك��ررت ه��ذه �لعملية مرة �أخرى. توقفت قليًل ثم عدت كما يلي: مبتدئة مبا هو حتت �لد�ئرة �لكبرية وقالت »�ثنان، 
�أربع��ة، �صتة« و�نتقلت للأع��د�د  حتت �لد�ئرة �ل�صغرية وعدت »�صبعة، ثمانية، ت�صع��ة«. وعندما �أدركت �أنها مل ت�صل 
بعد للرقم 12،  كتبت  رقم 1 �آخر حتت �لد�ئرة �ل�صغرية و2 حتت �لد�ئرة �لكبرية. �أعادت �لعّد و�أدركت �أنها و�صلت  
للع��دد  12. جمع��ت �لأعد�د حتت كل د�ئرة وتو�صلت �إلى �أن �لكل��ب �ل�صغري )�لد�ئرة �ل�صغرية( ح�صل على 4 قطع 

ب�صكويت و�لكلب �لكبري ح�صل على 8 قطع من الب�سكويت.
ر�قب �ملعلم �لأطفال وهم يعملون، و عند �نتهائهم    طلب من  بكر  تو�صيح طريقة حّله للأطفال �لآخرين  . ثم 
طل��ب م��ن فاتن �أن تقوم بنف�ص �ل�صيء. ما �أن �نتهيا من  �لتو�صيح  حتى �ص��األ �لأ�صتاذ �لأطفال �إن فهمو� ما قام به بكر 

وفاتن.
 وبع��د مناق�ص��ة ومقارن��ة �حللول �لتي تو�ص��ل �إليها كل من بكر وفاتن م��ع �لأطفال، طرح �ملعل��م م�صاألة جديدة. 
فقال: »يف �مل�صاألة �لتالية هناك كلبان، كلب �صغري وكلب كبري، يف كل مرة يح�صل فيها �لكلب �ل�صغري على قطعة من 
�لب�صكويت، يح�صل �لكلب �لكبري على ثلث قطع من �لب�صكويت. لو كان لدينا ما جمموعه 20 قطعة من الب�سكويت،  

فكم قطعة من �لب�صكويت يح�صل عليها كل كلب؟«
تب��داأ م���جموع��ة االأطف���ال بالع���مل م���جددا على ح���ل امل�س���األة، يطل����ب املعلم بعد قلي�����ل من الوق�����ت 
من ط������فلني �ث�����نني �أن ي�����عر�صا حلي�����هما على �لآخرين. طلب من �ص����ارة عر�ص حله����ا �أول. ع����انت �صارة 
يف ح��������ل �ل���م�ص���األة �لأولى، لكنها �لآن،  �عتم����ادُ� على طريقة ب���كر بال����حل، ��ص����تطاعت حل  �مل�صاألة . �أما 
فوؤ�د �لذي حل �مل�صاألة �لأولى بطريقة �صبيهة لطريقة بكر، فقد و�صح ��صرت�تيجية �حلل �خلا�صة به.  �إذ ��صتخدم فوؤ�د يف 
ه��ذه �ملرة �لأعد�د بدًل من �خلطوط – بطريق��ة م�صابهة لتلك �لتي �تبعتها فاتن -  و�أو�صح �أنه �تبع »طريقة فاتن« هذه 
امل��رة ليتجن��ب ر�سم 20 خطا. وم��رة �أخرى �صاأل �ملعلم �لأطفال �إن فهمو� ما قام به كل م��ن �صارة وفوؤ�د. بعد مناق�صة 
ومقارن��ة �لأطفال لطرق حلهم للم�صاألة بطريقة   كل من �ص��ارة وفوؤ�د، طرح �ملعلم م�صاألة جديدة. فقال »يوجد لدينا 
ثلث��ة كلب ، كل��ب �صغ��ري وكلب متو�صط وكلب كبري. يف كل م��رة يح�صل  �لكلب �ل�صغري عل��ى قطعة ب�صكويت 
يح�ص��ل �لكل��ب �ملتو�صط على قطعت��ني و�لكلب �لكبري عل��ى �أربع. لو كان لدين��ا  56 قطعة م��ن الب�سكويت،  فكم 
قطع��ة من �لب�صكويت يح�صل عليها كل كل��ب؟« بد�أ جميع �لأطفال بحل �مل�صاألة بطرق خمتلفة. ��صتمر بع�صهم باتباع 
»طريق��ة بكر« عل��ى �لرغم من �أنها �أثبتت جناعة �أقل حينما يتعلق �لأمر بالأع��د�د �لكبرية. جلاأ �لبع�ص �لآخر �إلى �تباع 
»طريق��ة فاتن«. لحظ بع�ص �لأطفال �أنه ل��دى �إعطاء �لكلب �ل�صغري قطعة من �لب�صك����ويت و�ملتو�صط���� لقط����عتني 
و�لكب��ري لأربع، ف��اإن �ملجموع ي�صبح 7 قط������ع من اأ�سل 56 قطعة م��ن الب�سك����ويت. وب����دال م��ن اال�ست����مرار
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يف »توزي��ع قط��ع �لب�صكويت« بو�قع قطعة ثم قطعتان ثم �أربع يف كل م��رة، قامو� بب�صاطة بتق�صيم �لعدد �لإجمايل 56 
عل��ى 7 و��صتنتجو� �أن �لكلب �ل�صغ��ري �صيح�صل على 8 قطع من �لب�صكويت، و�لكلب �ملتو�صط �صيح�صل على 8 قطع 

مرتني – 16 قطعة من الب�سكويت – و�لكلب �لكبري �صيح�صل على 32 قطعة.
بالتايل يكون �ملعلم قد طلب من �أطفال �ل�صف �لثالث تق�صيم 56  بن�سب 1:2:4 – وقد قامو� بهذ� بنجاح.

مثال 2: التعريف مبفهوم الك�شور
�لعمل مع جمموعة �أطفال  �ل�صف �لثاين )7 �إلى 8 �صنو�ت(، ترغب �ملعلمة بالبدء بتعريف �لأطفال مبفهوم �لك�صور. 
تخت��ار �ملعلمة م�صاألة جيدة �لت�صميم وتب��د�أ، »تتعلق م�صاألة �ليوم بال�صوكولته. هل حتب��ون �ل�صوكولته؟ حقًا، ما هو 
�لنوع �لذي تف�صلون؟« خا�صت يف بع�ص �لنقا�صات حول �ل�صوكولته لكي حتم�ص �لأطفال على  �مل�صاركة يف �لق�صة 
وجعله��ا مثرية \ ذ�ت مغ��زى للأطفال. كما �أنها خا�صت يف �لنقا�ص  لتتاأكد م��ن �أن فكرة حبة �ل�صوكولته )ب�صكلها 
�مل�صتطي��ل( و��صح��ة يف خميلة �لأطفال. ثم قالت »يوجد لدينا يف م�صاألة �ليوم طفلن: يو�صف وبكر. �أر�د� �أن يتقا�صما 
ث��لث حبات من �ل�صوكولته بالت�صاوي فيما بينهما بحيث ل  يبقى  من �ل�صوكولته �صيء. هل باإمكانكم  �إر�صادهما 

لطريقة احلل؟«
بد�أت جمموعة �لأطفال يف هذ� �ل�صف بالعمل، ومبا �أنهم معتادون على حل �مل�صائل فهم يعرفون ما هو متوقع منهم 

فعله. حاولو� فهم �مل�صاألة، ولأن �مل�صاألة مل تكن ماألوفة لديهم، قامو� بر�صم �صورة للموقف.
ر�ص��م م�صعود وجهان و ثلث حبات من �ل�صوكولته. ثم ر�صم خط��ًا بني حبة �ل�صوكولته �لأولى و�لوجه �لأول 
ث��م خطًا بني �حلبة �لثانية و�لوجه �لثاين. ثم توقف لف��رتة من �لزمن وفكر فيما يتوجب عليه فعله فيما تبقى، وهي حبة 
�ل�صوكولته )�لثالثة(. بعد فرتة قام بر�صم خط من منت�صف حبة �ل�صوكولته �لثالثة )كاأنه يق�صمها( ور�صم قطعًا �صغرية 

من �ل�صوكولته �إلى جانب كل وجه.
بع��د �أن عان��ى �لكثري من �لأطفال من �مل�صاألة لربهة من �لوقت، �خت��ارت �ملعلمة ثلثة �أطفال  ليو�صحو� يو�صحو� 
��صرت�تيجياته��م للبقية. عندما حان دور م�صعود قال وهو ي�صري �إلى ر�صمته »هذ� يو�صف وهذ� بكر. يف �لبد�ية ر�صمت 
ثلث حبات من �ل�صوكولته ومن ثم« قال وهو ي�صري �إلى �خلطوط »�أعطيت حبة لبكر وحبة ليو�صف«. ثم تبقى حبة. 
فك��رت يف �ملو�ص��وع لفرتة و من ث��م قررت �أن �أق�صم هذه �حلبة �إلى ق�صمني و �أن �أعط��ي يو�صف وبكر قطعة مق�صومة 

لكل منهما.
�صاألت �ملعلمة بكر، »مل ق�صمت �حلبة �إلى ق�صمني؟« فاأجاب »لأنه كان هناك طفلن«.

�صاأل��ت �ملعلم��ة �لأطفال �لآخرين م��ن �ملجموعة �إن فهمو� ما فعل��ه م�صعود و�لآخر�ن. وبع��د  مناق�صات �صملت 
مقارن��ة �لأطف��ال حللولهم، طرحت �ملعلمة م�صكلتني  جديدتني: »يرغب جاد و�ص��ارة وبكر باقت�صام �أربع حبات من 
�ل�صوكولته ب�صكل مت�صاو بحيث ل يتبقى منها �صيء. هل  و�صحتم  كيف  �صيقومون  بذلك؟« و«يرغب فوؤ�د وجاد 
و�ص��ارة وبكر باقت�صام خم���ص حبات من �ل�صوكولته ب�صكل مت�صاو بحيث ل يتبق��ى منها �صيء. هل و�صحتم  كيف  

�سيقومون بذلك ؟« 
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عمل �لأطفال على �مل�صاألتني ور�قبتهم �ملعلمة وطلبت من �أطفال حمددين �أن يو�صحو� لها ما قامو� به. عادة  كانت 
تق��دم �لقرت�حات لطف��ل حمدد �أو  تطرح �أ�صئلة تقودهم لفهم �مل�صاألة. لحظ��ت �ملعلمة �أن فريدة ر�صمت   بعد تفكري 
عميق ر�صومات  للم�صاألة. ولحظت �أن قطع فريدة حتديد� من �حلبة �ملتبقية �لتي �أعطت للأطفال يف كل م�صاألة كانت 
ت�صغ��ر م��ن م�صاألة �أخرى. �حتفظت �ملعلمة مبلحظتها لأنها �صتطلب من فري��دة �أن ت�رضح للمجموعة مَل ر�صمت هذه 

�لقطع ب�صكل ي�صغر مع كل م�صاألة.
بع��د فرتة من �لزم��ن، �نتقت �ملعلمة  جمموعة من �لأطفال بعناية ل�رضح حلوله��م  للآخرين . بد�أت �ملعلمة  بتدوير 
�لنقا�ص، ثم طلبت من �لأطفال تلخي�ص ما قامو� به. خل�صت �ملجموعة �إلى �أنها �أعطت كل طفل يف م�صاألتها حبة من 
�ل�صوكولت��ه، و�أن��ه لو  بقيت  حبة، لقطعتها و�أعطت كل طفل قطع��ة. �صاألت �ملعلمة، »هل  ق�صمتم  �حلبة �إلى قطع؟« 
�أج��اب �لأطف��ال »ل«. »لقد  ق�صمتم  �حلبة �إلى �أق�صام ت�صاوي ع��دد �لأطفال. لو كان هناك �أربعة �أطفال  تق�صيم �حلبة 
�إل��ى �أربعة �أق�صام«. و�صاألت �ملعلمة »ماذ� لو كان هناك �صتة �أطف��ال وهناك حبة �صكولتة متبقية؟« فقال �أحد �لأطفال 

»عندها  نق�صم  �حلبة �إلى �صتة �أق�صام«
�أخ��ري�، �صاألت �ملعلمة فري��دة »لحظت يف ر�صوماتك �أن �لقطع ت�صغر، مل كان ه��ذ�؟« فاأجابت  »لأنه كان هناك 
�لكث��ري من �لأطفال �لذي��ن يودون �مل�صاركة يف �حلبة �ملتبقية، كانت �لقطع ت�صغر. فكلما ز�د عدد �لأطفال �ملت�صاركني 

يف �حلبة، كلما �صغرت �لأق�صام«.
يف �إح��دى فق��ر�ت �مل�صاألة – حيث ��صتعانت �ملعلمة بعدد من �مل�صائل جي��دة �لرتكيب، �أو�صلت �ملفهوم �أن �لعدد 
�ل�صحي��ح �أو �ل�ص��يء �ل�صحيح ميكن �أن يق�صم �إلى �أي عدد من �لأق�صام �أو �لقط��ع – وهي �لك�صور.  بناء �مل�صائل مكن 

فريدة من �إدر�ك �أن �لو�حد �ل�صحيح �أكرب من �لثلث، و�أن �لثلث �أكرب من �لربع وهكذ�
طرح��ت �ملعلم��ة جمموعة من �مل�صائل. ��صتج��اب �لأطفال للم�صائل بطريقة طبيعية ج��د�. وجاءت ردود �لأطفال 

بح�صب �لطريقة �حل�صابية �لتي رغبت �ملعلمة يف �لتعريف بها: مفهوم �لك�صور.

ت�صتخدم �لأ�صئلة �ملطروحة بطريقة حل �مل�صاألة بهدف �لتعليم لثلثة �أغر��ص رئي�صة:
• تعرف �لأطفال على طرق �حل�صاب �لتي نودهم �أن يتعلموها	
• ت�صاعد �لأطفال على تطوير ��صرت�تيجيات ح�صابية فاعلة	
• ت�صاعد �لأطفال على  جتربة �حل�صاب ب�صفته ن�صاطا ذ� معنى	

ال�شتعانة بامل�شائل لتعريف الأطفال باحل�شاب  الذي نودهم اأن يتعلموه
ياأتي �لأطفال  �إلى �ملدر�صة بطاقة هائلة  حلل �مل�صائل ب�صكل عام  فما على  �ملرء �إل  مر�قبتهم   يلعبون ليدرك مدى 

املبادرة والذكاء الذي يتمتعون به.
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يف �إحدى ح�ص�ص �حل�صاب �لتي تهتم بحل �مل�صائل، تعاملنا مع تعليم �حل�صاب على �أنه جمموعة مت�صل�صلة م�صتمرة 
من ن�صاطات حل �مل�صائل  �لتي عادة ما تكون  مبنية  بحذر حلث �لأطفال على �لتوقع \ �لتنبوؤ بالإجابة . وتعترب ردود 

�لأطفال هي �حل�صاب �لذي  نرغب يف �أن يطوروه. 
 وب�صكل �أو�صح، فاإن لدينا �خليار لدى تدري�صنا مادة �حل�صاب ب�صكل خا�ص يف �ل�صفوف �لدنيا. �إما �أن نبد�أ �حل�صة 
ونق��ول »�ص��وف نتعلم �ليوم �لن�صبة. تع��رف �لن�صبة على �أنها ...« �أو نطرح م�صائل حتف��ز ردود �أفعالهم ومن ثم ن�صع 
��صم��ا تعريفيا لرد �لفعل ونقول »ما فعلن��اه �ليوم ي�صمى م�صاركة \ �قت�صام قطع �لب�صكويت على �صكل ن�صب. وتكتب 

�لن�صب على �صكل ...«
يكمن �لفرق �لرئي�ص يف �لطرق باأن �لنهج �ملعتمد على �مل�صائل يفرت�ص �أن �لأطفال يتمتعون بالقدرة على ��صتيعاب 
�مل�صائ��ل. بالإ�صاف��ة �إلى ذل��ك �صيقوم �لأطفال با�صتيع��اب    �لعملية �حل�صابي��ة يف �مل�صائل ب�صكل تلقائ��ي . كما �أنهم 

�صيفهمونها بطريقة �أ�صهل )�أقل جترد�( وبفهم �أكرب �أي�صا عن طريق » ��صتخل�ص »  طريقة �حلل  باأنف�صهم.
تكم��ن خط��ورة هذ� �لنقا�ص باأن �لقارئ �صيفهم �أن طرح �مل�صائل يعترب كافيا مل�صاعدة �لأطفال على تعلم �حل�صاب. 
وه��ذ� خطا بائن! ففي  �صميم نهج �لتعلم بحل �مل�صائ��ل لغر�ص تدري�ص \ تعلم �حل�صاب ثمة ت�صميم  هادف للم�صائل 

)علم �لتدري�ص(. حيث ي�صتخدم �ملعلم �مل�صاألة لغر�ص \ لق�صد.
ي�صتخ��دم �ملعلمون يف مر�ح��ل �لدر��صية �لدنيا �مل�صائ��ل �حل�صابية لتعريف �لأطفال بالعملي��ات �حل�صابية �لأ�صا�صية 
�لأرب��ع. �إذ تقل �حلاجة للم�صائل لغر���ص حتفيز �لعمليات �لأ�صا�صية كلما تقدم �لأطف��ال يف �ل�صفوف وكلما �زد�دت 
ثقتهم  بقدرتهم على حل �لعمليات �ل�صا�صية. ينتقل بعد ذلك �لرتكيز على �مل�صائل �لتي حتفز مفهوم �لك�صور  و�مل�صائل 

�لتي حتفز �حل�صاب مع �لك�صور، و�مل�صائل �لتي حتفز �لتطور و�لفهم �لأكرب للن�صبة و�ملعدل و�حل�صة وما �إلى ذلك.

اأنواع امل�شائل التي حتفز تطوير العمليات الأ�شا�شية 
يكمن �لتحدي يف �ل�صتفادة من �مل�صائل لغر�ص ما. ويتعني على �ملعلمني �لر�غبني بالقيام بهذ� �أن ي�صتعينو� مب�صائل 
حمكمة �لت�صميم )ذ�ت غر�ص حمدد(. عندما ن�صتخدم �مل�صائل للتعريف بالعمليات �لأ�صا�صية فاإننا نقوم بذلك عن طريق 

طرح م�صائل تت�صمن حالت حتفز:
• �جلمع و�لطرح ب�صفتهما ��صرت�تيجيتان عن طريق:	

تغيري عدد �لأغر��ص  −
−  دمج جمموعتني من �لأغر��ص �أو �أكرث

مقارنة غر�صني �أو �أكرث  −
• �لق�صمة ب�صفتها ��صرت�تيجية عن طريق:	

م�صاركة �لأغر��ص   −
جتميع �لأغر��ص، و  −
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�مل�صاركة �لن�صبية  للأغر��ص.  −
• �ل�رضب ب�صفته ��صرت�تيجية عن طريق:	

�جلمع �ملتكرر للمو�د \ �لكميات  −
��صتخد�م نظام  �ل�صفوف/و�لأعمدة كرتتيب للأغر��ص.  −

ن�صتخ��دم  �مل�صائل �ملختلفة  لتحفيز �لعملي��ات �لأ�صا�صية �لتي نرغب  بتعليمها �لأطفال. وميكن طرح كل نوع من 
�مل�صائل  بطرق خمتلفة. �صنو�صح �أدناه  �أنو�ع �مل�صائل و�لطرق �ملختلفة �لتي ميكن طرحها من خللها: .

ملحظة  ميكن تغيري �لعدد يف �مل�صالة �لتالية  بحيث يلئم عمر  وتطور �لطفل.
ي�صتخدم  �لتغيري يف �مل�صائل  لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة باجلمع و�لطرح:

نتيجة جمهولة )        ±        = ؟(  −
• لدى بكر 8 كر�ت زجاجية. �أعطاه و�لده 6 كر�ت زجاجية �أخرى. كم كرة زجاجية �أ�صبح مع بكر؟	
• لدى بكر 8  تفاحات. �أكل تفاحتني. كم تفاحة بقي معه؟	

متغري جمهول )      ± ؟ =      (  −
• لدى بكر 8 كر�ت زجاجية. �أعطاه و�لده جمموعة من �لكر�ت زجاجية .  �إذ� �أ�صبح جمموع ما معه 12 	

كرة زجاجية، فكم كرة زجاجية �أعطاه و�لده؟
لدى بكر 8 تفاحات. �أكل ب�صعًا منها.  �إذ� بقي معه 5 تفاحات، فكم تفاحة  اأكل؟

�لعدد �لأ�صا�صي جمهول )؟       ±=        (  −
• ل��دى بكر بع�ص �لكر�ت �لزجاجية. �أعطاه  و�لده 4 ك��ر�ت زجاجية �أخرى.  فاإذ� �أ�صبح معه 12 كرة 	

زجاجية. فكم كرة زجاجية كان معه يف �ل؟
• لدى بكر بع�ص �لتفاحات. �أكل �ثنتني منها.  فاإذ� بقي معه 5 تفاحات، فكم تفاحة كان معه؟	

•  م�صائل  �لدمج ت�صتخدم لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة باجلمع و�لطرح: 	
�لناجت جمهول )        +         = ؟(  −

• يوجد 4 اأوالد و5 بنات يف �ل�صف. كم عدد �لأطفال يف �ل�صف؟	
• خبزت �صارة 5 فطائر، وخبز تامر 8 فطائر. و�صعا �لفطائر كلها يف �ل�صلة. فكم فطرية يف �ل�صلة؟	

جزء معلوم )         + ؟ =          �أو ؟ +          =         (  −
• يف �صف  14 طفل . 5 منهم �أولد و�لباقي بنات. كم بنتا يف �ل�صف؟	
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• خبز تامر و�صارة 12 فطرية باملجموع.  فاإذ�  خبزت �صارة 8 فطائر، فكم فطرية خبز تامر؟	

• ت�صتخدم  م�صائل �ملقارنة لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة باجلمع و�لطرح:	
) �لفرق جمهول ) + ؟ =  اأو ؟ +  =   −

• ل��دى ف��وؤاد 8 كر�ت زجاجية. ولدى �صارة 3 ك��ر�ت زجاجية. كم كرة زجاجي��ة حتتاج �صارة ليكون 	
جمموع ما لديها من كر�ت زجاجية م�صاويًا للكر�ت �لزجاجية �ملوجودة مع فوؤ�د؟

• لدى بكر 12 كرة زجاجية ولدى فر��ص 7 كر�ت زجاجية. كم كرة زجاجية يجب على بكر �أن  يخ�رض 	
حتى يتبقى معه عدد م�ساو من الكرات  لتلك التي مع فرا�ض؟

• ت�صتخدم م�صائل �مل�صاركة لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة بالق�صمة:	
يت�صارك �أربعة �أ�صدقاء يف 12 قطعة حلوى بالت�ساوي. كم قطعة حلوى  ياأخذ كل  منهم؟  −

• ت�صتخدم م�صائل �لتجميع لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة بالق�صمة: 	
لدى مز�رع 12 تفاحة. و�صع 4 تفاحات يف  �صندوق . فكم  �صندوقًا    يحتاج �ملز�رع ؟  −

ملحظة حول م�صائل �مل�صاركة و�لتجميع
��صتعانت �مل�صاألتان �مل�صتخدمتان لتو�صيح �مل�صاركة و�لتجميع )�أعله( بنف�ص  �جلملة �حل�صابية : 12÷4=___. �إل �أن 

�لطرق �لتي قدمت بها حفزت ردود �أفعال خمتلفة.
يف حالة م�صاألة �مل�صاركة، قد تفكر �لطفلة �لتي حتل �مل�صاألة )�أو تر�صمها( بالأ�صدقاء �لأربعة وتبد�أ باإعطاء كل �صديق 
قطعت��ني م��ن �حللوى م�صتخدمة 8 قطع باملجموع. ولدى ملحظتها �أنه ما ز�ل لديه��ا قطع �إ�صافية من �حللوى �صتبد�أ 
باإعط��اء كل �صديق قطعة �أخرى من �حللوى وعندما تلحظ عدم بقاء �أي قطعة ميكن م�صاركتها بني �لأ�صدقاء، �صوف 

تعد �لقطع وترى �أن كل �صديق ح�صل على 3 قطع من احللوى.
يف حال��ة  م�صاأل��ة  �لتجميع قد يفكر �لطفل �لذي يحل �مل�صاألة )�أو ير�صمها( بالتفاحات �ل� 12 ومن ثم يعيد ترتيبها 

يف جمموعات تتكون من 4، كل جمموعة على حدة حتى ل تتبقى �أية تفاحات ميكن و�صعها يف  �ل�صناديق.
�إن �لأفع��ال و�لأف��كار �ل�ص����ادرة عن �لأطف�����ال �لذي��ن يق����ومون بح����ل م�صاأل��ة �ل����م�صارك���ة و�لت���جميع 
م�خ�تلفة متاما. ت�صاهم هذه �لختلفات مبا �صي�صبح يوم��ًا م��ا �لفهم �لأعمق ملا يعنيه �أن تقوم بعملية �لق�صمة. يف حالة 
م�ساأل��ة امل�سارك��ة – ياأتي �لرد �لطبيعي بالتق�صي��م عن طريق م�صاركة بع�ص �لأغر��ص، م��ع �لتوقف بعد كل مرة ملعرفة 
ك��م غر�ص��ا بقي ومن ثم �ملتابعة حتى نفاذ �لأغر��ص. ي�صمى هذ� �لتفكري خو�رزمية �لق�صمة �لطويلة. ويف حالة م�صاألة
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التجميع – ياأتي �لرد �لطبيعي بالتخل�ص من جمموعة من �لأغر��ص حتى نفادها ومن ثم �لقيام بعد �ملجموعات. هكذ� 
يك��ون �لتفك��ري بالق�صمة على �أنها طرح )جم��ع( متكرر. يكمن �لهدف من طرح �مل�صائ��ل يف حتفيز رد على �لق�صمة 
بط��رق عدي��دة ونحن نقوم مب�صاعدة �لأطفال عل��ى تطوير فهم �أعمق ملاهية �لتق�صي��م ويف �لوقت ذ�ته �ل�صرت�تيجيات 

املختلفة للقيام بالعمليات احل�سابية.
• ت�صتخدم م�صائل �مل�صاركة �لن�صبية لتحفيز ردود فعل �صبيهة بالق�صمة	

يف كل م��رة يح�ص��ل فيها �لطفل �لأول على قطعة من �لب�صكوي��ت يح�صل �لطفل �لثاين على قطعتني.   −
فاإن ت�صاركا يف 12 قطعة بهذه �لطريقة، فعلى كم قطعة يح�صل كل منهما؟

ملحظة حول  �لباقي و�مل�صائل �لتي حتفز �ل�صرت�تيجيات �ل�صبيهة بالق�صمة:
�صوف تت�صمن بع�ص حالت �مل�صاركة و�لتجميع �لبو�قي.  هناك ثلث من هذه �حلالت �لتقليدية:

�حلالت �لتي ل يكون فيها للباقي تاأثري على �لإجابة:  −
• لدى بكر 18 كرة زجاجية. و�صع 4 منها يف حقيبة. فكم حقيبة يحتاج ؟	

يف ه��ذه �حلالة تتبقى كرت��ان زجاجيتان – ل يوجد تاأثري على عدد �حلقائب �لأربع �مل�صتخدمة . ميكن يف هذه 
�حلال��ة للمعلمة و�لأطفال �أن يقررو� ما �صيفعلونه بالكر�ت �لزجاجي��ة �ملتبقية. وقد يقررو� على �صبيل �ملثال »�إعطاءها 

للمعلمة«.

�لأو�صاع �لتي توؤثر فيها �لقيمة �ملتبقية على �لإجابة  −
• ي�صتطي��ع �ل�صيد ط��لل �أن يحمل 15 طوبة على عربته �ليدوية. يتوج��ب عليه نقل 85 طوبة �إلى مكان 	

البناء. كم نقلة �سيقوم بها؟

بعد ملأ 5 عربات يدوية )5X15=75( تتبقى 10 طوبات )85-75=10(، فنجد �أن �لنقلت تكون ب�صيغة 
5+1=6 نقلت لنقل �لطوب.

�حلالت �لتي يكون �لق�صد من �لباقي فيها حتفيز تطوير مفهوم �لك�صور.  −
• يرغب فوؤ�د ويو�صف مب�صاركة ثلث حبات �صوكولته  بالت�صاوي فيما بينهما. فكيف يكون ذلك؟ 	

��صتخدمت هذه �مل�صاألة للتو�صيح يف بد�ية �لق�صمة. يحتاج تطوير مفهوم �لك�صور �إلى نقا�ص منف�صل.
• ت�صتخدم م�صاألة �جلمع �ملتكرر لتحفيز �لردود �ل�صبيهة بال�رضب:	

��صرتت  �صيدة 4 �صناديق من �لتفاح بكلفة 3 دنانري لل�صندوق. فكم دينار�ً دفعت ؟  −
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• ت�صتخدم م�صائل �حلالت �ل�صبيهة بال�صفوف و�لأعمدة لتحفيز �لردود �ل�صبيهة بال�رضب:	
−  ق��ام م��ز�رع بزر�عة �صتلت �لبندورة.  فاإذ� زرع 4  �صتلت يف كل �صف و كان عدد�ل�صفوف 3 . فكم   

عدد �ل�صتلت �ملزروعة ؟
ملحظة حول �جلمع �ملتكرر وم�صائل �حلالت �ل�صبيهة بال�صفوف و�لأعمدة:

ت�صرتك �مل�صاألتان �مل�صتخدمتان لتحفيز ردود �لفعل �ل�صبيهة بال�رضب يف نف�ص  �جلملة �حل�صابية 3x2 = ���������� . بيد 
�أن �لطريقتني �مل�صتخدمتني يف �مل�صاألتني حتفز�ن رد�  فعل خمتلفني.

يف حالة م�صاألة �جلمع �ملتكرر، قد يفكر )�أو ير�صم( �لطفل �لذي يحل م�صاألة �صناديق �لتّفاح ويتو�صل للناجت باإ�صافة 
3د + 3د + 3د + 3د = 12 دينارا.

يف حال��ة �ل�صفوف و�لأعمدة، قد تفكر )�أو تر�ص��م( �لطفلة �لتي حتل �مل�صاألة باخلطوط �لثلثة للمزروعات بوجود 
4  �صت��لت يف كل خ��ط لت�صل �إلى ت�صور مرت��ب �صبيه ب�صكل �ل�صفوف و�لأعمدة. قد ت�صاعد �ل�صفوف و�لأعمدة 
�لطفلة على �إدر�ك �أن باإمكانها ح�صاب عدد  �ل�صتلت �إما  3+3+3+3=12، اأو 4+4+4=12 بال�صكل �لذي يحفز 
االعتقاد باأن 4 ح�ص�ص من �لعدد 3 ت�ساوي نف�ض املقدار الذي ت�ساويه 3 ح�ص�ص من �لعدد 4. ويعرب عنها ح�صابيًا كما 

يلي  3X4 = 4X3 وهو ما ي�صمى باخلا�صية  �لتبديلية لل�رضب.
�إن �لأعمال وعمليات �لتفكري لدى �لأطفال يف حل هذه �مل�صائل خمتلفة متامًا. ت�صاهم هذه �لعمليات �ملختلفة فيما 

�صي�صبح يوما ما فهما �أو�صع ملعنى �ل�رضب.
�إن نقا�ص��ا �صبيه��ا بالنقا�ص �مل�صتخدم لتطوير �لعمليات �لأ�صا�صية ق��د يكون ممكنا  لأغلب �ملفاهيم  يف �حل�صاب. �إل 
�أن��ه وبالن�صب��ة للوقت �حلايل، فاإننا نوجه �هتمامنا لل�صبب �لثاين ل�صتخ��د�م �مل�صائل وهو م�صاعدة �لأطفال على تطوير 

��صرت�تيجيات ح�صابية فاعلة.

ا�شتخدام امل�شائل مل�شاعدة الأطفال على تطوير ا�شرتاتيجيات ح�شابية فاعلة
ن�صتع��ني بامل�صائل، بالطريقة نف�صه��ا �لتي ن�صتعني بها لتحفيز �لأطفال على »�لقي��ام بالعمليات �حل�صابية« �لتي نود 

تعليهما لهم، ومل�صاعدة �لأطفال على تطوير �لعمليات �حل�صابية )�حل�صاب( �ملنا�صبة \ �مللئمة لأعمارهم
لك��ي نناق�ص كي��ف ميكن للم�صائل �أن ت�صاعد �لأطفال على تطوير ��صرت�تيجي��ات ح�صابية فاعلة دعونا ن�صتك�صف  
م�صائل �مل�صاركة ونعر�ص كيف ميكن للمعلم �أن يغري تفا�صيل �مل�صائل من �أجل م�صاعدة �لأطفال على تطوير ��صرت�تيجيات 

ح�صابية �أكرث فاعلية وملءمة لأعمارهم.
• �لنم��وذج �ملح�صو�ص – حت��ى قبل �أن يتعلم �لأطفال �أ�صم��اء ورموز �لأعد�د  وكتابته��ا فباإمكان �لأطفال حل 	

�مل�صائل �لريا�صية.  عن طريق �لنموذج �ملح�صو�ص .
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ي�صتخ��دم �ملعلم �لذي يعمل مع �لأطفال �لدمى و�ملح�صو�صات لط��رح �مل�صاألة قائل: »هذه ثلثة دببة، من ي�صتطيع 
م�صاعدتي بتوزيع هذه �ملح�صو�صات بينها   بحيث يح�صل كل منها على نف�ص �لعدد من  �ملح�صو�صات ؟« �صوف يتبادل 
�لأطف��ال �لأدو�ر بتوزيع �ملح�صو�ص��ات بني �لدببة و�صيطلب �ملعلم من �أطفال �آخري��ن يف �ملجموعة �لتعليق �إذ� ما كان 

�لطفل يقوم بتوزيع  �ملح�صو�صات بال�صكل �ل�صحيح. 
يف �جله��ة �ملقابل��ة، يعد �لنموذج  �ملح�صو�ص طريقة بد�ئية حلل �مل�صائ��ل. ول يعد ح�صاب  �ملح�صو�صات وحتريكها 
فاع��ل، خا�صة كلما كرب �لعدد. وعلى �لطرف �لآخر يكون م��ن �ملهم �أن يقدر �لأطفال قيمة �لنموذج  �ملح�صو�ص. ل 
يدرك �لكثري من �لأطفال �أن باإمكانهم ر�صم �صورة للموقف �أو �إيجاد منوذج له من �أجل م�صاعدتهم على فهم �ملوقف: 

�خلطوة �لأولى باجتاه حل �مل�صائل.

• النم��وذج املح�شو���ض   والر�شومات – فيما يق��وم االأطفال بتطوير مهارات 	
�لتحريك �لدقيقة وتعلم �لكتابة و�لر�صم بحيث ي�صتمر �ملعلم بطرح �مل�صائل 
با�صتخ��د�م �لأغر��ص  �ملح�صو�ص��ة )مثل �لدبب��ة و �ملح�صو�صات( وي�صتمر 
بالطلب م��ن �لأطفال �أن يحل��و� �مل�صائل عن طريق �لنم��وذج  �ملح�صو�ص 
با�صتخد�م  �ملح�صو�صات. بعد �أن يحل �لأطفال �مل�صائل با�صتخد�م �لنموذج  

�ملح�صو�ص  يطلب منهم �ملعلم ر�صما  تو�صيحيًا ملا فعلوه يف دفاترهم.
يع��د   �لطلب من �لأطفال �لتعبري عن �مل�صاألة بالر�صم خطوة �أولى مهمة ت�صاعد 

�لأطفال يف ت�صجيل �أفكارهم. من �ملفرت�ص �أن ير�صم �لأطفال يف �لبد�ية ر�صومًا  تو�صيحية وتف�صيلية. مع مرور �لوقت 
ولأن �ملعل��م ي�صجعه��م على �لعمل ب�رضعة �صت�صبح �لر�صوم  �أقل تو�صيحا و�أكرث تركيز�ً. �صيبد�أ �لأطفال ب�صكل منوذجي 
بر�ص��م �صخ�صيات بدون تفا�صيل و�صوًل لر�صم مف�صل ل�صخ�ص وبالنهاية �صري�صمون وجها للتعبري عن �ل�صخ�ص. يعترب 
تط��ور  �لر�صوم��ات  للتعبري عن �مل�صاأل��ة وحلها من خلل �لنموذج �ملح�صو�ص خطوة هام��ة يف م�صاعدة �لأطفال على 

�لإنتقال �إلى ��صتخد�م �لر�صومات للتعبري عن  �مل�صاألة وحلها.
• الر�شوم��ات – يف �لوق��ت �لذي يكت�صب فيه �لأطفال �لثقة �صيكون �ملعلم قادر�ً على طرح �مل�صاألة و �لطلب من 	

�لأطفال »و�صع خطة« يف  دفاترهم حلل �مل�صاألة. ل يعترب ��صتخد�م �لر�صومات للتعبري عن �مل�صائل وحلها نقلة 
من �لنموذج  �ملح�صو�ص للم�صاألة لكنه ��صرت�تيجية مهمة حلل م�صاألة بالطريقة �ملنا�صبة. عموًما، �صيقوم �لأطفال 
�لذي��ن يجي��دون حل �مل�صائل بر�صم خمطط  للتعبري عن �مل�صاألة قبل  �لبدء يف حلها . و  لذ�  فاإنه يتعني على �ملعلم 
�أن ل يطل��ب من �لأطفال ر�صم �صورة بل  »و�صع خطة«.فنحن ل نريد �أن يعتقد �لأطفال �أن ر�صم �لر�صومات 

هي ما نريده دومًا. 
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�ص��وف تتغ��ري �لطرق �لتي ير�ص��م بها �لأطفال �حللول لدى حله��م للم�صائل كلما تغريت �مل�صائ��ل. يعزز �ملعلمون 
م��ن هذ� �لنتقال عن طريق �مل�صائل �ملطروح��ة. فبزيادة �لعدد يف �مل�صاألة يكون �ملعلم حمفز� للأطفال لكي يكونو� �أكرث 

فاعلية.
- ال�صكل 1 ميثل ر�صما من �أحد �لأطفال لدى حله مل�صاألة: »يتقا�صم ثلثة �أ�صدقاء 
9 قطع من �حللوى بينهم بالت�صاوي. كم قطعة من �حللوى يح�صل عليها كل منهم؟« 
ر�س��م الطفل يف الر�سم��ة 3 اأ�سدقاء و9 قطع من �حللوى. فالر�صم يو�صح متاما كيف 
وزع �لطف��ل قطع �حللوى و�حدة تلو �لأخرى بال�صتعانة باخلطوط لت�صجيل حركة 

قطع احللوى.

- ال�ص��كل 2 ميثل ر�صما  لأحد �لأطفال لدى حله مل�صاألة: »يتقا�صم ثلثة �أ�صدقاء 
15 قطع��ة م��ن �حللوى بينهم بالت�صاوي. كم قطعة م��ن �حللوى يح�صل عليها كل 
منهم؟« ��صتعان هذ� �لطفل بر�صم م�صابه لذلك �لذي ��صتخدمه �لطفل يف �ل�صكل 1. 
والأن عدد قطع احللوى قد ازداد نرى اأن الر�سم  الذي  كان  منا�سبًا  للم�ساألة االأ�سهل 

مل  يعد منا�صبًا  مما جعل عمل �لطفل غري منظم وغري مفهوم. عادة ما يفهم �لأطفال �أن 
�لر�صومات مل تعد منا�صبة لذ� يتجهون لل�صتعانة بر�صومات �أكرث فاعلية. 

- ال�صكل 3 ميثل ر�صمًا لطفل �آخر يحل �مل�صاألة: »يتقا�صم ثلثة �أ�صدقاء 18 قطعة 
من �حللوى بينهم بالت�صاوي. كم قطعة من �حللوى يح�صل عليها كل منهم؟« لحظ 
كيف ر�صم هذ� �لطف��ل �لأ�صدقاء وجمموعة قطع �حللوى فوق كل �صديق. بدل من 
ر�ص��م خطوط لك��ي »ينقل« قطع �حلل��وى كما فعل �لطفل �لأول، ق��ام هذ� �لطفل 
ب�سكل منظم ب�سطب قطع احللوى واحدة تلو االأخرى وت�سجيل  عدد قطع احللوى 

�لتي ح�صل عليها  كل �صديق عن طريق ر�صم قطع �حللوى حتت �ل�صديق.

�شكل )1(

�شكل )3(

�شكل )2(
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- ال�ص��كل 4 ميثل ر�صم��ًا لطفل �آخر يحل �مل�صاألة: »يتقا�ص��م خم�صة �أ�صدقاء 25 
قطع��ة من �حللوى بينهم بالت�صاوي. فكم قطع��ة من �حللوى يح�صل عليها كل منهم 
؟« لح��ظ �إن �لطفلة ر�صم��ت �لأ�صدقاء دون  ح�ص�صهم من قط��ع �حللوى. قامت 
�لطفل��ة بب�صاطة بر�صم قطع �حللوى حت��ت كل �صديق وقامت بالعد: »و�حد، �ثنان، 
ثلث��ة« وهكذ� حتى و�صلت �لعدد » خم�ص وع�رضون«. ميثل هذ� نوعا �أكرث تعقيد� 
من �ل�صابق مبا �أن �لطفلة مل ت�صطر يف �لبد�ية لر�صم كل قطعة حلوى، بل كانت قادرة 

على توزيعها بينهم مبا�رضة.
�لو��ص��ح يف �لأ�صكال 1 �إلى 4 زيادة يف �لتعقيد و�لفاعلية يف �لر�صومات �مل�صتخدمة من �لأطفال يف حل �مل�صائل. 
من �ملهم �أن ندرك �أنه بنف�ص �لطريقة �لتي يطرح بها �ملعلم �مل�صائل لتحفيز ردود فعل معينة  عند �لأطفال، بحيث يزيد 
�ملعل��م �أي�ص��ا �لأعد�د يف �مل�صائل بغية حتفيز �لأطفال على �أن يكونو� �أكرث فاعلي��ة يف متثيلهم   للم�صاألة وحلها. لقد غري 
املعل��م ال�س��وؤال ب�سكل متعمد من 3 اأ�سدقاء و9 قطع من �حللوى �إلى 3 اأ�سدقاء و18 قطعة من احللوى لكي يجعل من 

الر�سم امل�ستخدم يف ال�سكل 1غري ذي فاعلية وبالتايل يحث �لأطفال على �للجوء لر�صم �أكرث فاعلية. 
• ا�صرتاتيجيات العد البدائية 	

بنف���ص �لطريق��ة �لتي ي�صبح بها نوع �لر�ص��م �مل�صتخدم لتمثيل موقف معني وحله غري فاع��ل مبرور �لوقت، ت�صبح 
�لر�صمة �أي�صا غري فاعلة كلما كرب �لعدد يف �مل�صاألة

- ال�ص��كل 5 ميثل ر�صمة من طفل حلل م�صاأل��ة: »يتقا�صم �أربعة �أ�صدقاء 72 قطعة 
من �حللوى فيما بينهم بالت�صاوي. كم قطعة من �حللوى يح�صل عليها كل �صديق؟« 
على �لرغم من �أن �لر�صمة تظهر بع�ص �لتعقيد حيث ر�صم �لطفل 10 قطع من احللوى 
ل��كل �سديق )على الي�سار( ومن ثم 5 قطع لكل �صديق )على �ليمني( وو�صل �لعدد 
يف لنهاي��ة �إلى 60 ثم بد�أ مبنح و�حدة لكل �صديق حتى و�صل �لعدد 72. �إل �أن هذ� 

�لأ�صلوب مل يعد منا�صبا ملدى �لعدد �ملوجود يف �مل�صاألة.

- ال�ص��كل 6 ميث��ل رًد� �أن�ص��ب للم�صاأل��ة: »يتقا�صم �أربعة �أ�صدق��اء 72 قطعة من 
�حلل��وى فيم��ا بينهم بالت�صاوي. فكم قطعة من �حلل��وى يح�صل عليها كل  منهم ؟« 
لق��د فعل ه��ذ� �لطفل متاما م��ا فعله �لطفل يف �مل�صاأل��ة �ل�صابقة: �أعط��ى  كل �صديق 
10 قط��ع من احلل��وى يف البداية ثم 5 قط��ع ومن ثم قطعت��ان وبعدها قطعة لكل

�شكل )4 (

�شكل )5(

�شكل )6(
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منه��م. �لفرق هنا يكم��ن يف �أن �لطفل مل يعد ير�صم كل قطع �حللوى، بل ��صتعا�ص عنها بالأعد�د. و�ل�صبب ور�ء جلوء 
�لطفل لل�صتعانة  باأعد�د  قطع �حللوى  هو �أنها  �أ�صب �أكرب بحيث �أ�صبح ر�صم �حللوى بالقطعة غري ذي فاعلية .

الفاعلة  العد  ا�صرتاتيجيات  •	
كلما ز�د تعقيد �مل�صاألة )حجم �لعدد بالتحديد( يبد�أ �لأطفال بتطوير �حللول و�ل�صرت�تيجيات �لتي تت�صمن ب�صكل 

�أكرب �لتلعب بالأعد�د فقط و�لعتماد على �لر�صومات ب�صكل �أقل.
- ميث��ل ال�صكل 7  �إجابة  طفل على م�صاألة: »يتقا�صم ثلثة �أ�صدقاء قطع حلوى 
بقيم��ة 81 دين��ار� ب�صكل مت�صاو فيم��ا بينهم. فعلى فكم دين��ار�ً يح�صل كل 
منهم ؟ »ال ير�سم الطفل كل �سديق يف امل�ساألة. بل ير�سم �سديقا واحًدا فقط 
ويعط��ي �ل�صدي��ق 25 دينار�. ومن ثم ي�صجل �إعط��اء �صديق و�حد مبلغ 25 
دين��ار� لي�رضب ويح�صل  عل��ى 75 دينارا من 81 دين��ار� للأ�صدقاء �لثلثة. 

وي�صتمر بهذه � لطريقة حتى  يتم  تق�صيم �ملبلغ 81 دينار� باأكمله.  يف �لنهاية، ي�صتطيع ح�صاب �ملبلغ 81 دينارا 
�ل��ذي مت   تق�صيم��ه وي�صتطيع �لآن معرفة كم من �ملال ح�صل علي��ه كل �صديق.تعد هذه �لطريقة رقمية �إلى حد 

بعيد، و�أكرث فاعلية من ��صتخد�م �لر�صومات وتظهر �لقدرة على �لتلعب بالأعد�د.
- ميث��ل ال�ص��كل 8  �إجابة طفل على م�صاألة تركيبها 52 ÷ 4، وميثل ال�صكل 9  �إجابة طفل على م�صاألة تركيبها 48 
÷ 6، وال�ص��كل 10 ميث��ل   �إجابة طفل على م�صاألة تركيبه��ا 91 ÷ 7. يقوم جميع �لأطفال بحل �مل�صائل بطرق 
رقمي��ة فقط. ي�صيف �لأطفال �لذين يحلون م�صاألة 52 ÷ 4 بالبداية 4 ع�رض�ت ومن ثم يدركون �أنهم ما يز�لون 
بحاجة �إلى 12 اأخرى ومعرفة اأن 4 من العدد تعادل 12 تلخ�ص �أن 52 ÷ 4 = 13. ح�صب هذ� �لطفل 52 ÷ 
4 عن طريق بناء �لعدد. �أما �لطفل �لذي يحل �مل�صاألة 48 ÷ 6 يق�سم 48 �إلى  عددين قابلني للق�صمة على 6، 30 
و18. يقوم الطفل بتق�سيم كل منها على 6 ويخل�ص �إلى �أن 48 ÷ 6 = 8. �أما �لطفل �لذي يحل �مل�صاألة 91 ÷ 
7 يبني العدد عن طريق امل�ساعفة حتى العدد )56( والبناء على م�ساعفات 7 حتى و�صل �إلى 91. �أخري�ً، يعد  

ال� 7 ليخل�ص �إلى �أن 91 ÷ 7 = 13.
 تو�صح �لنقاط �ملو�صحة يف هذ� �لنقا�ص من تقدم ��صرت�تيجيات �حل�صاب �مل�صتخدمة من �لأطفال، �أن �ملعلمني عن 
طري��ق طرح �مل�صائل �ملنا�صبة ي�صتطيعون حتفي��ز �لأطفال حتى ي�صبحو� �أكرث فاعلي��ة يف ��صرت�تيجياتهم �حل�صابية. كلما 
�أ�صبحت �لأعد�د �مل�صتخدمة يف �مل�صائل �أكرب ب�صكل ملحوظ و�مل�صائل تزد�د تعقيد�ً، بحيث ل تعود ��صرت�تيجيات �لعد  

�لأولية مفيدة ويبد�أ �لأطفال بالتفكري يف ��صرت�تيجيات حلول �أكرث فاعلية.

�شكل )10(�شكل )9(�شكل )8(

�شكل )7(
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• دور املعلم يف م�شاعدة الأطفال على تطوير ا�شرتاتيجيات ح�شاب اأكرث فاعلية  	
كم��ا ناق���ص �صابقًا، ي�صاهم �ملعلمون يف تطوير �لأطفال ل�صرت�تيجي��ات ح�صاب �أكرث فاعلية عن طريق  �لتعامل مع 

�لعدد يف �مل�صاألة. �إل �أن هناك دوًر� �أهم يلعبه �ملعلم – وهو �إد�رة �لنقا�ص
عندم��ا ت�صع �ملعلمة �مل�صائل للأطفال لك��ي يحلونها، يكون من �ملهم �أن ت�صمح �ملعلم��ة للأطفال بالوقت �لكايف 
للعم��ل على �مل�صاألة ب�صكل م�صتقل. وبالوقت �لذي يحل فيه �لأطف��ال �مل�صاألة، تر�قب �ملعلمة عملهم وت�صنف طريقة 
ح��ل كل طفل م��ن حيث م�صتوى تعقيدها. بع��د �أن يحظى �لأطفال مبا يكفي من وقت وبع��د �أن يكون معظمهم قد 
ح��ل �مل�صاأل��ة، تبد�أ �ملعلمة باإد�رة �لنقا�ص حول ��صرت�تيجيات �حلل. يك��ون �لو�صع �لنموذجي باأن تطلب من طفل �تبع 
طريق��ة حل غري معقدة )من حيث عمر �لطفل( �أن ي�رضح طريقت��ه بحيث يتمكن �لأطفال �لذين عانو� خلل �حلل من 
�أن ي�صتوعب��و� �لطريق��ة وي�صتلهموها. كما �صتطلب �ملعلمة من طفل �أو �ثن��ني من �لذين �تبعو� طرق حل �أكرث تعقيد� �أن  
يو�صح��و� طرقهم للأطفال �لآخرين بحيث ي�صتلهم �لأطفال �لذين ��صتعانو� بطرق �أقل تعقيد� بهذه �لطريقة. �صتطلب 
�ملعلم��ة �أي�ص��ًا من �أحد �لأطف��ال �لذين �أخطاأو� باحلل �أن يو�صح��و� طريقة تفكريهم بحيث تناق���ص �ملجموعة �أ�صباب 

�إخفاق تلك �لطريقة. �إذ �أن هناك �لكثري مما ميكن �كت�صابه لدى مناق�صة �لأخطاء.
عندم��ا تطل��ب �ملعلمة من �لأطفال �لذين ��صتعانو� بطرق خمتلفة مب�صتوى تعقيده��ا �أن يو�صحو� ��صرت�تيجيات �حلل 
�ملتبعة للآخرين، متنح �ملعلمة �لأطفال فر�صة �لتعرف على طرق ح�صابية �أكرث تعقيد�ً. ويحفز هذ� �لتعرف على �لطرق 
�حل�صابية �لأكرث تعقيد�، مقرونًا بالطلب �ملتز�يد على �مل�صائل  �لتي حتتاج  مدى �أكرب  من �لأعد�د، �لأطفال على تطوير 

��صرت�تيجيات ح�صابية �أكرث فاعلية ب�صكل مطرد.

• ال�شتعانة بامل�شائل مل�شاعدة الأطفال على التعرف على احل�شاب ب�شفتها ن�شاطا ذا معنى	
متن��ح �مل�صائ��ل �لغر�ص من  �حل�ص��اب  �لذي  يتعلمه  �لأطف��ال. فالأطفال �لذين يتعلم��ون �حل�صاب عن طريق حل 
�مل�صائ��ل، يتعرفون عل��ى �حل�صاب ب�صفته  ن�صاطًا ذ� غر�ص ومعنى. وي�صبح باإمكانهم �لتعرف على �لقيمة من �حل�صاب  

�لذي  يتعلمونه. ويتعرفون على �حل�صاب كاأد�ة. �أد�ة حلل �مل�صائل.
وباملقابل، فاإن �لأطفال �لذين يتعرفون على �حل�صاب على �أنه  تذكر للحقائق و�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملتبعة للإجابة 

على �ل�صوؤ�ل، ل يرون �لغر�ص مما يفعلون ويتعاملون مع �حل�صاب على �أنها مادة مربكة وحمبطة وغام�صة.

• اإدارة ن�شاط حل امل�شاألة يف ال�شف	
يعت��رب ح��ل م�صاألة �أو جمموعة من �مل�صائل �أم��ر�ً روتينيا يف مر�حل تعليم �حل�صاب �ملبكرة. ل��ذ� جند �أن حل �مل�صائل 

موجود يف  درو�ص �حل�صاب يف كافة �ملر�حل �ل�صنية.
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عادة ما ي�صم ن�صاط حل �مل�صائل �ملر�حل �لتالية:
تطرح �ملعلمة �مل�صاألة  −

يعمل االأطفال على حل امل�ساألة يف الوقت الذي تراقب فيه املعلمة تقدمهم،  −
تدير �ملعلمة نقا�صًا للحلول )مبا فيها �لأخطاء( �لتي قام بها �لأطفال.  −

• تطرح املعلمة امل�شاألة 	
− تخت��ار �ملعلم��ة م�صاألة ح�صابية ذ�ت مغزى بحيث ت�صعى �أن حتفزهم تلك �مل�صاألة )�نظر �إلى �أنو�ع �مل�صائل 

�أعله(.
− تتاأك��د املعلم��ة من اأن م��دى االأعداد يف امل�ساألة منا�س��ب حلالة التطور لدى االأطف��ال. فت�ستخدم املعلمة 
�لأع��د�د �ل�صغ��رية حتى لو كان �لأطفال �صغار�ً، وتختار  �أعد�د�ً �أكرب م��ع �لأطفال �لذين �كت�صبو� ثقة �أكرب. 
كم��ا �صت�صب��ط �ملعلمة مدى  �لأعد�د �مل�صتعملة يف �مل�صاألة بحيث يتما�ص��ى مع �ل�صرت�تيجيات �حل�صابية �لتي 

ي�صتعني بها �لأطفال.
− عندما تطرح �مل�صاألة �صتقول: »لدي �ليوم م�صاألة جديدة �أود منكم �أن حتلوها. �أريدكم �أن حتلوها بطريقة 
منطقية لكم و�أريدكم �أن ت�صتعدو� ل�رضح ما فعلتم خلل حماولتكم حللها. هل �أنتم م�صتعدون؟« من ثم جتهز 
�لغرفة �ل�صفية وت�رضح �مل�صكلة مع �لتاأكد من �أن كل �لأطفال يف �ملجموعة قد فهمو� �ل�صوؤ�ل �ملطروح.  بعد 

�أن تنتهي من طرح �مل�صاألة تبد�أ بحث �لأطفال على �لعمل على حل �مل�صاألة.
• يعمل الأطفال على حل امل�شاألة بينما تراقب املعلمة تقدمهم باحلل	
• يع��رف �لأطفال د�خل �ل�صف بوجود ثقافة حل م�صائ��ل منا�صبة �أن عليهم �لتفكري\فهم �مل�صاألة، وو�صع �خلطة 	

حلل �مل�صاألة، وحلها، و�أخري�ً يفكرون يف ما �إذ� كان �حلل منطقيا يف �صياق �مل�صاألة.
• فيما يبداأ االأطفال بالعمل على حل امل�ساألة، تراقب املعلمة ما يفعلون. و�سوف:	

−  ت�صاعد �لأطفال  �لذين يجدون �صعوية يف حل �مل�صاألة عن طريق طرح �أ�صئلة مثل:
• »�أخربين بطريقتك �أنت ما �مل�صكلة«	
• »هل حللت م�صاألة �صبيهة بهذه من قبل؟ ما �لذي فعلته يف حينه؟«	
• »ما �لذي تعرفه؟ ما �لذي تود �أن تعرفه؟ كيف ميكن ملا تعرفه �أن ي�صاعدك على حل �مل�صاألة؟«	

− وبالن�صبة للأطفال �لذين يعملون على حل �مل�صاألة، تطرح �ملعلمة �أ�صئلة مثل:
• »مل فعلت هذ�؟«	
• كيف لك �أن تعرف �أن باإمكانك �لقيام مبا فعلت؟«	
• »هل �إجابتك منطقية؟ هل لك �أن تتاأكد من �إجابتك؟«	
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− تاأك��د م��ن �إمكانية ح�صول �لأطف��ال على �مل�صادر �لتي قد يحتاجون لها لإيج��اد ��صرت�تيجية حل �مل�صاألة 
و�لتي من �ملرجح �أن ي�صتعينو� بها  كاملح�صو�صات على �صبيل �ملثال وما �إلى ذلك.

• تر�قب �ملعلمة كل طفل خلل قيامهم باحلل بينما ت�صنف �أ�صلوب �لطفل من حيث:	
− هل من �ملمكن �أن ي�صاعد يف حتديد �حلل �أم ل.

− مدى تعقيد �حلل من حيث عمر �لطفل ومرحلة �لتطور.
يف �لوقت �لذي يعمل فيه �لأطفال، تفكر �ملعلمة مبن �صتطلب منه �أن  يو�صح طريقة حله لبقية �لأطفال يف �ملجموعة. 
ع��ادة م��ا تختار و�حد� �أو �أكرث من ب��ني �لأطفال �لذين ل تع��د طريقة حلهم غاية يف �لتعقي��د )على م�صتوى عمر 
�لأطف��ال( لكي  يو�صحو� �لطريقة �ملتبع��ة يف �حلل من �أجل �أن ي�صتلهم �لأطفال �لآخرون �لذين وجدو� �صعوبات 
يف �حل��ل بالطريقة �ل�صحيحة. كم��ا �أنها �صتختار طفل �أو �أكرث من بني �لذين جل��اأو� لطرق حل �أكرث تعقيد� لغر�ص 
تو�صي��ح طرقهم لبقية �لأطفال بحيث ي�صتمد �لأطفال �لذين �تبعو� طرق حل �أقل تعقيد� �لإلهام من هذه �لطريقة. 
كم��ا �صتطلب �ملعلمة من �لأطفال �لذين �رتكبو� �لأخط��اء �أن  يو�صحو� طريقة تفكريهم بحيث تتمكن �ملجموعة 

من مناق�صة �أ�صباب �إخفاق تلك �لطرق. فثمة �لكثري مما ميكن �كت�صابه من مناق�صة �لأخطاء �ملرتكبة.
• مناق�صة �لأطفال حللولهم )مبا فيها �لأخطاء(	
• بع��د �أن يحظى �لأطفال بالوق��ت �لكايف للعمل على �مل�صاألة، تطلب منهم �ملعلمة �أن يتوقفو� جميعًا عن �لعمل 	

و�ل�صتعد�د لل�صتماع حللول بع�صهم بع�صًا.
• ل بد �أن ي�صتمع �لأطفال لبع�صهم �لبع�ص مع حماولة فهم ما  يو�صحه �لآخرون.	
• م��ن ث��م تطلب �ملعلمة من �لطفل �لذي وقع عليه �لختيار �أن ي�رضح للبقية �لطريقة �ملتبعة يف �حلل. فيما  يو�صح 	

�لأطفال ما فعلو�، حتفز �ملعلمة يف م�صاركة �أطفال �آخرين عن طريق طرح �أ�صئلة مثل:
− »ح�صنا، هل فهمت ما فعلت زميلتك؟«

• �إن كانت �لإجابة بنعم: » فلتو�صح يل لو �صمحت ما فهمت بطريقتك �خلا�صة«	
• �إن كانت �لإجابة بل: » ��صتمع جيد�، �صنطلب منها �أن تعيد  �لتو�صيح جمدد�ً«.	

− »كيف ميكن ملا قالته �أن يكون �صبيها ل� وخمتلفا عما فعلت؟«

• �صيطرح �ملعلم، بناء على ما تبقى من وقت، م�صاألة �إ�صافية. و�صتكون هذه �مل�صاألة يف �لغالب  ببناء �صبيه بحيث 	
يتمكن �لأطفال من فهمها  عن طريق حل م�صاألة م�صابهة \ ذ�ت �صلة.



59

ُيطرح مفهوم �لك�صور للمرة �لأولى لطلب �ل�صف �لثاين يف �لف�صل �لثاين من �لعام �لدر��صي.
نظ��ر�ً ل�صعوبة مو�صوع »�لك�صور«، فاإنه ينبغي تاأ�صي�ص �لأطفال بال�صكل �ملنا�صب ليتمكنو� من فهم هذ� �ملو�صوع 
من �أول مرة دون �أن يتكون لديهم �أي فهم خاطئ حول �ملو�صوع. ولذلك،يتوجب �لإهتمام ب�صكل كبري بالطريقة 

�لتي �صوف يتم ��صتخد�مه �لتعريف �لأطفال مبفهوم »�لك�صور«.
تقوم �لأن�صطة �ملدرجة يف هذه �ملو�د بتطوير مفهوم »�لك�صور« لدى �لأطفال بال�صكل �لتايل:

• �أوًل:  تعريف �لأطفال بوجود »�حلاجة« للك�صور، فالك�صور عبارة عن جزء من �لكل.	
• ثانيًا: تعريف �لأطفال بالت�صميات �ملتعارف عليها للك�صور.	
• �أخري�ً:  قيام �لأطفال مبقارنة �لك�صور.	

الك�شور لوجود  احلاجة  الوعي حول  تطوير   .1
تتطور �حلاجة للك�صور )�جلزء من �لكل( ب�صبب �مل�صاكل �لتي حتدث عندما:

• يتوج��ب على �لأطف��ال �لت�صارك يف جمموعة من �مل��و�د. ) ن�صتخدم د�ئمًا مثال ل��وح �ل�صوكلتة يف �لبد�ية(، 	
بحي��ث يك��ون هنالك �أجز�ء باقية يجب توزيعه��ا فيما بينهم حتى ل تتبقى �أي قطع��ة – وبالتايل ينبغي عليهم 

و�صع خطة لتوزيع �لأجز�ء �لباقية.
• لتوزي��ع �جلزء �لباقي من لوح �ل�صوكلت��ة، يجب تقطيعها حتى ي�صبح بالإم��كان توزيعها فيما بينهم.، حيث 	

يتمك��ن �لأطف��ال من �لتو�صل ملعرفة �أّن �جل��زء �ملتبقي من لوح �ل�صوكلتة ينبغي تقطيع��ه لأجز�ء ت�صاوي عدد 
�لأطف��ال �لذين �صوف يت�صاركون فيه��ا من خلل �مل�صاكل �لتي يو�جهونها عن��د حماولتهم �لقيام بذلك. على 
�صبي��ل �ملثال: لو ت�صارك 3 �أطفال باألو�ح من �ل�صوكلت��ة، وبعد �أن ح�صل كل و�حد منهم على لوح �صوكلتة 
و�ح��دة، مل يبق��ى �إل لوح و�حد،  ف��اإّن هذ� �للوح يجب جتز�أته �إلى 3 �أج��ز�ء  مت�صاوية حتى يح�صل كل طفل 

على ح�صته منها.
• يف �لبد�ية،  يجب على �لأطفال ر�صم �خلطة �خلا�صة بهم للتعامل مع  لوح �ل�صوكلتة �ملتبقية. ول يتوقع منهم 	

كتابة �جلو�ب – على �لأقل ل ينبغي عليهم كتابة �لك�رض  عند �لتعامل مع �مل�صاكل �لبتد�ئية.

اأن�صطة التالعب باالأعداد لل�صفوف الدرا�صية
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الك�شور( )اأ�شماء  للك�شور  عليها  املتعارف  الت�شمية   .2

يت��م تعريف �لأطفال بالأ�صم��اء �ملتعارف عليها للك�صور بعد قيام �لأطفال بح��ل �لعديد من �مل�صاكل �ملو�صوفة يف 

االأعلى.

يف ه��ذه �ملو�د، �صنق��وم بتعريف �لأطفال ب�صكل متعم��د مبجموعة و��صعة من �لك�صور )ب�ص��كل مبد�أي:   �لك�رض 

�لأح��ادي مث��ل:  �لثل��ث �أو �لربع، �لخ(، وذلك حتى يتمك��ن �لأطفال من معرفة �ملنطق �ل��ذي يحكم �لت�صميات 

املتعارف عليها للك�سور:

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى 7 قطع فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »�ُصبع«	

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى 6 قطع فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »�ُصد�ص«	

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى 5 قطع فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »ُخم�ص«	

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى 4 قطع فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »ُربع«	

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى 3 قطع فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »ُثلث«	

• �إذ� مت تقطيع قطعة �ل�صوكلتة �إلى قطعتني فاإننا �صنطلق على كل جزء ��صم »ن�صف«	

تو�ص��ف �لك�صور با�صتخد�م �لأ�صماء فقط يف هذه �ملرحلة، ويت��م ��صتخد�م �لرموز يف �لكر��صات �للحقة. حيث 

�أننا نو�صي ب�صدة �أن ل يتم ��صتخد�م �لرموز �إل بعد �أن يتمكن �لأطفال من ��صتخد�م �لكلمات/ �مل�صطلحات بثقة.

بع��د �أن يق��وم �لأطفال بالتعرف على �لأ�صماء �لتي تطلق على �لك�صور، يتم �صياغة �مل�صكلة على �لنحو �لتايل: » ما 

ه��ي �حل�صة �لتي يح�صل عليها كل طفل« بدًل من »�أرهم كيفية �لقيام بذلك«، حيث �صوف ي�صاهم ذلك بت�صجيع 

�لأطفال على كتابة �لإجاية بدًل من ر�صم �ل�صورة. على �صبيل �ملثال: �لإجابة �ملقبولة هي )1 وثلث( 

الك�صور مقارنة   .3

�لتع���ري��ف ب��مو�صوع مق���ارنة  �لك����ص��ور ب�ص���كل �رضي���ح يف م���و�د �ل�ص�����ف �لث���الث، ح���يث ي�ص��مح 

هي��كل �لأن�صطة �ملوجودة يف �ل�صفحات �ل�صابقة بالقيام بنقا�ص �صفي حول مقارنة حجم �لقطعة ��صتناد�ً �إلى عدد 

�لقط��ع �لت��ي مت �حل�صول عليها من �لقطعة �لأ�صلية. عندما يتم طرح �ل�ص��وؤ�ل: »�أيهما �أكرب: �خلم�ص  �أم �لثلث؟ قم 

باإعطاء �ل�رضح �لتايل �لذي ميكن �لأطفال  من �رضح �ملفهوم بدًل من �إعطاء �إجابة منطية، وذلك  على غر�ر:« �لثلث 
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�خلم���ص  �أم �لثلث؟ قم باإعطاء �ل�رضح �لت��ايل �لذي ميكن �لأطفال  من �رضح �ملفهوم بدًل من �إعطاء �إجابة منطية، وذلك  
عل��ى غر�ر:« �لثلث �أكرب من �خلم���ص لأنه عندما نقوم بالت�صارك مع �ملزيد من �لأ�صخا���ص، فاإّن �حل�صة �لتي �صيح�صل 

عليها كل �صخ�ص �صتكون �أ�صغر .«
مع هذه �لأن�صطة، ينبغي عليك:

مت�صية �لوقت �أثناء�لقيام بالروتني حلل �مل�صاكل �لتي تقود �إلى �لك�صور.  �لرجاء ملحظة ما يلي:
• ينبغي �أن تت�صمن �لأ�صئلة  �لت�صارك مبو�د مربعة �أو م�صتطيلة �ل�صكل )مثل حبات �لنقانق �أو �ألو�ح �ل�صوكلتة( ،  	

و�أن ل تت�صمن مو�د�ً د�ئرية �ل�صكل )مثل �لبيتز�(، وذلك لإن �ملو�د �لتي تاأتي على �صكل مربع �أو م�صتطيل من 
املمكن م�ساركتها بعدد مت�ساٍو من القطع ب�سهولة.

• �أطل��ب من �لأطفال ر�صم �صورة للموقف وجتنب ��صتخد�م �ملو�د �حلقيقية �مل�صار  �إليها يف �لأ�صئلة، وذلك لأّن 	
��صتخ��د�م لوح �ل�صوكلتة �صوف ي�صتتهم عن �له��دف �لأ�صا�صي للح�صة. فبدًل من تركيزهم على تقطيع لوح 
�ل�صوكلت��ة �إلى �أجز�ء مطابقة لعدد �لأ�صخا���ص �لذين �صي�صرتكون فيها، �صيتحول تركيزهم �إلى مدى �لدقة يف 

جتز�أة لوح �ل�صوكلتة.
• �طرح ��صئلة بحيث:	
• تت�صمن وجود مو�د �أكرث من عدد �لأطفال �لذين �صوف يت�صاركونها: �صوف ي�صمح هذ� قيام �لأطفال بالت�صارك 	

كما يفعلون عادة قبل �أن يدركو� وجود لوح �ل�صوكلتة ) متبقي(.
•  تكون نتيجة �ل�صوؤ�ل يف �لبد�ية وجود لوح و�حد من �ل�صوكولتة متبقي بعد �نتهاء �لأطفال من تقا�صم �ملو�د. 	

ينبغ��ي تقطيع ه��ذ� �للوح بحيث يح�صل كل طفل عل��ى » قطعة و�حدة وبع�ص �لأج��ز�ء« . لحقًا،�نتقل �إلى 
�لأ�صئل��ة بحيث يح�صل كل طفل يف هذه �لأ�صئلة على » قطعت��ني وبع�ص �لأجز�ء« ، » 3 قطع وبع�ص �لأجز�ء 

» الخ
• تق��وم بت�صجيع �لأطفال على مقارنة �أحجام �لك�صور. على �صبيل �ملثال : ) �أ( م�صاركة 3 اأطفال الأربع قطع من 	

�ل�صوكولتة ، )ب ( م�صاركة 4 �أطفال خلم�ص قطع من �ل�صوكولتة ، ) ج ( م�صاركة 5 اأطفال ل�ست قطع من 
�ل�صوكولتة ... �صوف يخلق ذلك �لفر�صة لطرح �أ�صئلة مثل :

• �إلى كم قطعة يجب تقطيع لوح �ل�صوكولته �ملتبقي؟ ) �جلو�ب: نف�ص عدد �لأطفال(	
• ماذ� �صوف يحدث حلجم �لقطع  عندما يزد�د عدد �لأطفال؟ ) ت�صغر�لأحجام (	
• ) يف نهاية �ملطاف ( �أيهما �أكرب : �لثلث �أم �خلم�ص ؟.	
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• تقوم بت�صجيع �لأطفال على مقارنة �أحجام �لك�صور. على �صبيل �ملثال : ) �أ( م�صاركة 3 اأطفال الأربع قطع 	
م��ن �ل�صوكولتة ، )ب ( م�صاركة 4 �أطفال خلم�ص قطع من �ل�صوكولتة ، ) ج ( م�صاركة 5 اأطفال ل�ست 

قطع من �ل�صوكولتة ... �صوف يخلق ذلك �لفر�صة لطرح �أ�صئلة مثل :
• �إلى كم قطعة يجب تقطيع لوح �ل�صوكولته �ملتبقي؟ ) �جلو�ب: نف�ص عدد �لأطفال(	
• ماذ� �صوف يحدث حلجم �لقطع  عندما يزد�د عدد �لأطفال؟ ) ت�صغر�لأحجام (	
• ) يف نهاية �ملطاف ( �أيهما �أكرب : �لثلث �أم �خلم�ص ؟.	
• ل تقل��ق ب�ص��اأن ت�صمية �لك�صور يف �لبد�ية. يتم تعريف �لأطف��ال باأ�صماء �لك�صور فقط يف نهاية �ل�صفوف 	

�لثاين و�لثالث.
• ق��م بتاأخري ��صتخد�م رموز �لك�صور، ولكن ق��م بالرتكيز بدل من ذلك على مناق�صة �أحجام  �لقطع �ملتبقية 	

) �نظر �أعله ( .
• عند �لقيام بتعريف �لطلب باأ�صماء �لك�صور )بعد حو�يل 4 اأ�سابيع من العمل مع امل�سكلت التي تنتج عند 	

وجود جزء من كل (، قم بطرح جمموعة متنوعة من �لأ�صماء : ن�صف ، �لثلث، �لربع، �خلم�ص و �ل�صد�ص. 
�صاعد �لأطفال مللحظة �أّن �لربع ينتج عندما يتم قطع �صيء �إلى �أربع �أجز�ء ، و�خلم�ص ينتج عندما يتم قطع 

�ل�صيء �إلى خم�صة �أجز�ء، �لخ
• �صجع �لأطفال على �رضح �لكيفية �لتي تو�صلو� بها �إلى �إجاباتهم.	
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