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تعليم يومي للقراءة والكتابة ومهارات الحساب

Arabic / العربية

مهارات الحساب

 موقع انرتنت لعائالت األطفال الصغار من الوالدة 
واىل عمر 5 سنوات. 

عند التحدث مع الطفل يكون من املهم ان تستخدموا 
لغتكم األصلية. يستطيع الطفل أن يتعلم الكلمات باللغة 

اإلنكليزية بعد بنائه للفهم الرياضيايت.   

يمكنكم مساعدة الطفل عىل مالحظة األشياء املختلفة املحيطة 
به والتحدث عنها، مما سيساعده عاجال عىل تنمية الثقة يف 

استخدام مهارات الحساب يف حياته اليومية.   

تتمثل مهارات الحساب بالتحدث عن األفكار الرياضياتية   »
من خالل أشياء وحاجيات فعلية.

مهارات الحساب ليست مجرد تعداد وأرقام.   »
مهارات الحساب ليست مجرد درس الرياضيات يف املدرسة.  »

إن اكتساب سلوك ايجايب تجاه مهارات الحساب سيساعد   »
الطفل كثريا. 

للمزيد من املعلومات 
زورونا للحصول عىل املزيد من املعلومات حول كيفية دعم 

طفلكم يف تعلم مهارات الحساب. 



 »     

How tall am I?  «
Where should we park?  «

Calendars  «
What is the weather today?  «

Planting a seed  «
How many do you think are in there?  «

We went walking  «
Collections  «

Watering the garden  «
Pouring a drink  «

Friday night dance party  «
Setting the table  «

Playing with balls  «
Jumping over puddles  «

Moving with maths  «
I spy with my little eye  «

Rolling down the hill  «
Baby obstacle course  «

مهارات الحساب هي القدرة والثقة يف استخدام الرياضيات يف الحياة اليومية.  
يمكنكم مساعدة طفلكم عىل بناء مهارات الحساب لديه من خالل مالحظة كل األمور اليومية املحيطة بكم والتحدث عنها بطريقة رياضياتية.

األطفال الُرّضع 
يبدأ الطفل باستكشاف عامله منذ والدته، وهو يستخدم تفكريا 

رياضياتيا حينما يزحف باتجاه األشياء املختلفة أو يحاول ان يمر من 
خالل مجال معني. إن التكلم بصوت مسموع عما يقوم به الطفل 

سيساعده عىل مطابقة الكلمات مع الحركات التي يقوم بها، مثل 
"أنت عايل فوق،" و"تدحرج... تدحرج،" و"اختبئ تحت البساط."

هناك كثري من األمور التي تستطيعون القيام بها يف املنزل 
لتشجيع تعلم مهارات الحساب.

مارسوا األلعاب التي تظهر فيها األشياء وتختفي، مثل لعبة ’النظرة   »
الخاطفة‘.

ضعوا حاويات متنوعة يف البانيو ليقوم الطفل بملئها باملاء وسكبه   »
منها وتفريغها.

ضعوا اشياء متحركة ومعلقة ليك يقوم الطفل بمد يديه اليها   »
والتحرك باتجاهها وسحبها. 

غنوا للطفل اغاين فيها كلمات تشري اىل املكان واالتجاه والعدد.  »

حددوا للطفل مسار موانع ليتسلق فوقها أو يمرق من خاللها أو   »
يمر من تحتها.  

دعوا الطفل يلعب بحاويات وأشياء يمكن ترتيبها بتكديسها واحدة   »
داخل األخرى.  

ساعدوا الطفل عىل املالحظة والتساؤل من خالل اإلشارة اىل أشياء   »
ر. متنوعة اثناء امليش أو أثناء تصفح كتاب مصوَّ

طفل مبتدئ امليش )بعمر 2 اىل 3 سنوات(
يكون دماغ الطفل يف هذا السن يف حالة نمو وتكوين مسارات عصبية 

جديدة. إن التكلم مع الطفل وهو يلمس أشياء فعلية ويلعب بها 
سيساعده عىل فهم معاين األفكار الرياضياتية، مما يجعله يبدأ يف وقت 

مبكر باستخدام كلمات رياضياتية لوصف ما يالحظه وما يقوم به.

هناك الكثري من األمور التي تستطيعون القيام بها يف املنزل 
لتشجيع تعلم مهارات الحساب. 

الذهاب اىل الحديقة العامة والتحدث عن طرق الحركة املختلفة –   »
مثل امليش فوق/تحت، عايل/منخفض، اعىل/أسفل، قريب/بعيد.

جمع أشياء طبيعية وفرزها اىل مجموعات مثل القواقع واألعواد   »
واألحجار وأوراق الشجر.

توفري رمل أو طني ليلعب به الطفل ويستكشف حجوم وأوزان وأعداد   »
كرات الطني وأعماق الحفر.  

الطلب من الطفل املساعدة يف غسيل املالبس ملطابقة ازاوج الجوارب   »
مع بعضها البعض، أو العثور عىل يشء مطابق ليشء آخر اثناء الخروج 

للتميش.    

يمكن للطفل أن يساعد يف التسوق من خالل العثور عىل الحاجيات   »
املطلوبة عىل الرفوف، أو املجيء باثنتني من حاجة معينة.  

التحدث مع الطفل عن األوقات والساعات خالل اليوم وما الذي   »
سيحدث تاليا. 

تشجيع الطفل عىل بناء اشياء وترتيبها ألجل استكشاف الحجوم   »
واألشكال واالتجاهات واألعداد والفراغات.

طفل قبل سن املدرسة )بعمر 3 اىل 5 سنوات( 
يمر دماغ الطفل خالل هذه املرحلة بتغريات كبرية ومهمة، فعندما 

يلعب مع أطفال آخرين فإنه يسمع كلمات رياضياتية ويستخدمها لحل 
املسائل املختلفة، حيث يمكنه أن يصف ويفرز ويقارن حسب كرب الحجم 

أو يحدد أي مجموعة أكرب. حينما تفكرون بصوت مسموع فإن الطفل 
سيتعلم من طريقة حلكم للمسائل.      

هناك الكثري من األمور التي تستطيعون القيام بها يف املنزل لتشجيع 
تعلم مهارات الحساب.

تشجيع الطفل عىل املساعدة يف ترتيب مائدة الطعام وعىل قياس مقادير   »
املحتويات عند طبخ األطعمة. 

تخصيص وقت للعائلة لقراءة الكتب وممارسة ألعاب الطاولة سويا.   »
قراءة اإلعالنات التجارية سويا، والبحث عن األشياء والحاجيات   »

املتشابهة.
عند االستمتاع بسماع حكاية أو مشاهدة فيلم، أسألوا الطفل، “ما   »

الذي يمكن أن يحصل بعد ذلك؟” 
تكوين نماذج متكررة من األشياء التي يتم جمعها خالل الخروج للتميش.   »

املالحظة والتساؤل عن حالة الطقس، وعن أي من برك املاء األكرث   »
عمقا، وعن اتجاه ظل الطفل يف الشمس، وما الذي يحدث لبعض 

أوراق الشجر.  
إعداد خريطة لحوش البيت الخلفي والقيام بالبحث عن كنز مخبأ يف   »

مكان معني.  
طرح أسئلة مثل، “هل سيكفي هذا الوعاء الستيعاب هذا الطعام؟”،   »

“كم موزة نحتاج ليك يكون نصيب كل فرد موزة واحدة فقط؟”

لالطالع عىل املزيد من األفكار، القوا 

نظرة عىل أنشطة GreatStart التالية.
لالطالع عىل املزيد من األفكار، القوا 

نظرة عىل أنشطة GreatStart التالية.

لالطالع عىل املزيد من األفكار، القوا 

نظرة عىل أنشطة GreatStart التالية.
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