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منهاج رياض االطفال في  إطار

 فلسطين
 في تعلم الرياضيات استعراض عن التقدم التنموي 
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 التنفيذي الملخص

 المقدمة

ي 
 
وهذا االهتمام . عىل مدار السنوات الماضية المبكرة المرحلةقد أولي اهتمام عالمي كبير لتعلم الرياضيات ف

ايد مدفوع  ي تشير إل أهمية دور  باألبحاثالمي  
ي دعم التطوير الدراسي  التعلمالعالمية الت 

 
ي المبكر ف

الرياض 

ي المراحل الالحقة
 
ت الحاجة إل ضمان حصول األطفال عىل فرص واضحة ومخططة قد و . لألطفال ف

ّ
أد

 ة،المبكر للمرحلة المبنية عىل األبحاث لتطوير مهارات الرياضيات األساسية إل تطوير مناهج الرياضيات

ي تحدد بوضوح أنواع تجارب تعلم 
ي يمكن ووالت 

ي مراحل مختلفة يجب أن يحظن بها األطفال الرياضيات الت 
 
ف

 . من مساراتهم التعلمية

بية والتعليم العالي الفلسطينية 
منهاج رياض  إطار الستعراضتم اعداد البحث الحالي بتكليف من وزارة الي 

كير  عىل التقد
ي فلسطير  مع الي 

 
  تعلم ماتاالطفال ف

ن
   المتاحةالمبكر  الرياضيات ف

ن
عىل وجه . المنهاجف

مسار  عىل منظم المنهاج مدى هو أي إىل( 1: )يهدف البحث إل تقديم إجابات عىل ثالثة أسئلة، التحديد

  تعلم األطفال للرياضيات  طريقةأحدث األبحاث المعرفية حول  قائم عىلتقدم تنموي 
ن
الطفولة مبكرة؟  ف

ي للرياضيات فلسطير  منهاج ما اوجه المقارنة بير  ( 2)
 
واالنظمة الراسخة لرياض االطفال  المرحلة المبكرةف

اليا وسنغافورة؟ و  ي البلدان األخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وأسي 
 
ما مدى ( 3)ف

؟  ي فلسطير 
 
ي ف

 توافق المنهاج مع منهاج الرياضيات للصف االول ابتدائ 

 النتائج

المنهاج منظم عىل مسار تقدم تنموي قائم عىل أحدث األبحاث المعرفية حول  هو  إىل أي مدى( 1)

ي الطفولة مبكرة طريقة تعلم األطفال
 
 ؟للرياضيات ف

ي المنهاجالح  ي  
 
وجود بـعض بدايات التقدمات التنموية المتوافقة مع أحدث البحوث المعرفية  بوضوح ظ ف

ي مجال تعلم الرياضيات
 
ي الوحدة  . ف

 
الفئات أو تصنيف األشياء  بإنشاء 1عىل سبيل المثال، يبدأ األطفال ف

ا لمتغير 
ً
ي الوحدة ( سمة)وفق

 
ا لمتغير قبل ، 2وف

ً
ينتقلون إل تصنيف األشياء إل مجموعات مختلفة وفق

ي الوحدة ، االنتقال
 
   . ، إل تعريف اوجه التشابه أو االختالف بير  االشياء3ف

ن
 بوضوح، موجود آخر  تقدم وف
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ي الوحدة 
 
ي الوحدة  1يتعرف األطفال عىل األشكال البسيطة ف

 
ثم ينتقلون إل التميير  بير  األشكال المختلفة ف

2 . 

ي  ال يوجد بشكل عام  ومع ذلك،
 
ي عير الفروع أو الخيوط الرياضية  المنهاجف

 
ي التقدم التنموي المعرف

 
تناسق ف

، األشكال، الجمع والطرح، العد)والخيوط الفرعية ( والقياس، والهندسة، عليها  العملياتمثل االعداد و)

ي بداية السنة ، عىل سبيل المثال(. وما إل ذلك، الطول
 
يقوم األطفال بمقارنة مجموعتير  ، حسب المنهاجف

ومع ذلك ال يوجد أي تقدم إل ، عىل أقل أو أكير أو نفس العدد من االشياء تحتوي ايهمامن االشياء لتحديد 

  -التسلسل 
 
ي كل مجموعة  أي ترتيب مجموعات من األشياء وفقا

 
 شائعوهذا األخير هو توقع  -لعدد االشياء ف

  
ن
التعلمية المتعلقة  تالمخرجاال يوفر اإلطار أي تميير  بير  ، عالوة عىل ذلك. برامج رياض االطفال ف

ي العام األول من الروضة  المتوقعبالرياضيات 
 
مقابل العام ( صف البستان)من األطفال الصغار تطويرها ف

ي 
ي هذا األمر، (. صف التمهيدي)الثائ 

 
ي غياب الدقة ف

 
المعلمير  تحديد التوقعات التنموية  يصعب عىلف

 باإلضافة إل( صف البستان)الرسمية للرياضيات ( غير )باتساق لعامهم األول من الدراسة  المناسبة لألطفال

 يتمتعواسيتمكن المعلمون الذين . تمديدها صف التمهيدي عىل عمليات فهم السنة الماضية و طرق اعتماد

ي المراحل المبكرة من تحديد أنشطة  األطفال عند المعرفية الرياضياتتقدم تنمية  عىل فهم قويبـ
 
 تعلميةف

  متمايزةمناسبة و
 
ح. لكل مستوى دراسي  معرفيا المعلمون الذين يفتقرون إل هذه المعرفة  ولكن قد يقي 

قد يحصل ، وبالتالي . مما يؤدي إل ضعف من التعلم، أنشطة تعلمية تكون إما سهلة للغاية أو صعبة للغاية

ات تعلم رياضية مختلفة بشكل مثير  األطفال  . فصل إىل آخر  من عىل خير

ا ً ة' وجود عدم هناك، وأخير ي  'افكار كبير
 
برنامج الرياضيات وتوجيه انتباه المعلمير  لتحقيق االتساق ف

ي تدعم منهاج رياض االطفال
تظهر مخرجات التعلم ، ونتيجة لذلك. إل عمليات الفهم المهمة الت 

دون أي ارتباط شامل مع بعضها البعض أو مع عمليات فهم  'قائمة بذاتها'المدرجة عىل أنها عنارص 

ولكن ال  رياضية حيث يتعلم األطفال عنارص  وضع أو أكير تأسيسية، مما يمكن أن يؤدي إل أكير 

 . يدركون العالقة بير  هذه العنارص أو كيفية ارتباطها إل بالمبادئ الشاملة

ي المرحلة المبكرة واالنظمة الراسخة لرياض ( 2)
 
ما اوجه المقارنة بي   منهاج فلسطي   للرياضيات ف

ي البلدان األخرى، مثل كندا والمملكة 
 
اليا وسنغافورة؟االطفال ف  المتحدة والواليات المتحدة وأسبر

ي البلدان ذات بـ يحظن المناهج الفلسطينية  يظهر االستعراض أن
 
كة مع المناهج ف كثير من القواسم المشي 

ي اتباع نهج موضوعي  يؤيد، عىل سبيل المثال. االنظمة الراسخة لرياض االطفال
 متكاملو المنهاج الفلسطيت 

ي التعلم
 
 .الهادف واللعب والتعلم، حيث يتعلم األطفال من خالل المشاركة الفعالة حول الطفل يتمحور ف

ي السنوات المبكرة
 
ي االجتماعي ف

ي بـأن التطور العاطف 
ف المنهاج الفلسطيت  ال يقل أهمية عن التطور  كما يعي 
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ي أو تطوير معرفة 
 
 يومي واضح؛ يدعو المنهاج إل وضع ، ومن حيث بيئة التعلم .محدد محتوىالمعرف

روتير 

ة ات التعليم القصير
   األنشطةو اجمع الصف مع واستخدام مزيــــج من في 

ن
الطفل؛  بإدارةاالركان التعلمية  ف

ا وتسهيل الوصول إليهـا من الجهة 
ً
واستخدام المحسوسات لجعل المفاهيم الرياضية المجردة أكير إتقان

 . المعرفية

ي بعض 
 
 أنه ف

 
ي  بلداناألحيان، الويظهر البحث أيضا

 
األخرى لديها توقعات أعىل من تالميذ الروضة ف

ي مرحلة الروض 29من خالل فحص . مقارنة بفلسطير   الرياضيات المبكرة
 
، من مخرجات التعلم الشائعة ف

ي المائة 63)نجد أنه بالنسبة ألكير من نصف مخرجات التعلم هذه 
 
فإن لدى فلسطير  نفس مستوى ، (ف

اليا وسنغافورة وكندا التوقعات ألداء التالميذ مثل ، ومع ذلك. الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأسي 

ي توجد فيها توقعات  27فبالنسبة إل ال 
ي المائة من مخرجات التعلم الت 

 
فإن الفرق عادة ما يفضل ، متمايزةف

ي البلدان األخرى حيث يتوقعون من تالميذ الروضة أن استكشاف تفاه
 
مات رياضية التوقعات ألداء األطفال ف

 مما تتوقع فلسطير  
 
ي . أكير تعقيدا

 
ي المائة فقط من مخرجات التعلم يتوقع من األطفال الفلسطينيير  10ف

 
ف

ي المناطق األخرى
 
ا من مخرجات األطفال ف

ً
 . تطوير مخرجات تعلم رياضية أكير تعقيد

؟( 3) ي فلسطي  
 
ي ف

 
  ما مدى توافق المنهاج مع منهاج الرياضيات للصف االول ابتدائ

ي التعلم من مرحلة 
 
ي تقدم عام ف

ي الروضة والصف االول ابتدائ 
 
يظهر فحص مناهج الرياضيات الفلسطينية ف

ي حاالت قليلة، . الروضة إل الصف األول
 
ي التعلم سوى ال يوجدوف

 
عىل سبيل المثال، بـما . تقدم طفيف ف

ي نهاية رياض االطفال  نفس دامت ،'المكان'يخص فهم مفهوم 
 
ي نهاية الصف االول والتوقعات ف

 
 مثل)ف

ء ما، وتحت، استخدام فوق ي
ي التعلم  لم، أخرىت في حاالو . (وأمام، وخلف لوصف موضع س 

 
يوجد تقدم ف

ي رياض  ةالمقدمالمواضيع  ألن
 
ي الصف  لن تتابع األطفالف

 
 'القياس' لمواضيعوهذا هو الحال ايضا  األولف

 (. التصنيف) 'ما قبل الجير 'و( النقود والوزن والكتلة)

تتكرر جزء كبير من خيط ، عىل الرغم من وجود بعض التناسق العام بير  منهاج رياض االطفال والصف االول

ي الوحدات  نعليها ماالعداد والعمليات 
 
منهاج الصف  من( 7إل  1 أو حت  ) 4إل  1منهاج رياض االطفال ف

ي وحيد حيث يطلب. االول
منهاج الصف االول من األطفال تمثيل عملية  ال يلحظ سوى توسع تنموي ابتدائ 

قد يدخل البعض . األطفال لكلقد يكون التكرار مقصود لعدم اتاحة برنامج رياض األطفال . فهمهم رمزًيا

ي صف البستان وصف التمهيدي ولكن 
 
ي ف

عىل الصف االول وبحوزتهم تجربة عامير  من االستكشاف الرياض 

إذا كان هذا هو الحل . لهم مع البيئة المدرسية الرسمية تواصلول أول قد يكون الصف األ، بالنسبة لآلخرين

ورًيا ي أنه بالنسبة لألطفال الذين ، ومع ذلك . قد يكون التكرار منطقًيا ورص 
برنامج رياض  يختمونهذا يعت 

   التعلم سيكون ،األطفال
ي الصف األول حت  الجزء األخير من العام الدراسي الرياضن

 
 مع. الجديد محدود ف

ي المنهاج ، تقدم فلسطير  نحو تعميم برامج رياض االطفال
 
بية والتعليم العالي إعادة النظر ف

قد ترغب وزارة الي 
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  تعلمالحالي من اجل توفير 
ن
من صف البستان إل صف التمهيدي إل صف االول  التالميذ تقدم أوضح ف

ي 
ي كل سنة ، ابتدائ 

 
 . عىل نحو ما سبق يتوسعابقة وعىل تعلم السنوات الس تاليةحيث يعتمد التعلم ف

 التوصيات

ي فلسطير   الرياضيات من اجل تحديث جزء
 
 مع أحدث األبحاث  من إطار منهاج رياض االطفال ف

 
تماشيا

ي المبكر ومع التوقعات من تالميذ 
ي لديها برامج روضة متقدمة حول التعلم الرياض 

ي البلدان الت 
 
، الروضة ف

بية والتعليم العالي الفلسطينية فيهالتنظر  يضع هذا التقرير تسع توصيات
 . وزارة الي 

 التوصيات المرتبطة بـاطار منهاج رياض االطفال . أ 

ة'تعريف  .1 ي يحتاج  'األفكار الكبير
 والجدول 8 الجدول الجدول يوضح . أطفال الروضة تنميتهاالت 

ي القسم الفرعي  9 الجدول
 
ة'بعض  3.1ف امج الرياضيات  'األفكار الكبير ي  االبتدائيةالشائعة لير

 
ف

 . المرحلة المبكرة

ة، متمايزةإنشاء مخرجات تعلمية  .2 ي صف البستان  لكل من هذه األفكار الكبير
 
ويد المعلمير  ف  

لي 

يتعلق  فيماوصف التمهيدي بمؤش  أوضح لتقدمات التعلم عير صف البستان وصف التمهيدي 

لتعلّم مخرجات امثاًال على  3لقسم افي  7 الجدول وللجدايوضح  . بمجاالت الرياضيات الرئيسية

 . ين صف البستان وصف التمهيديبـ المتمايزة

لصف البستان وصف التمهيدي تتماشى مع أحدث  المتمايزةالتأكد من أن مخرجات التعلم  .3

أي )يتعلق بمفاهيم الرياضيات األساسية  فيماحول التقدمات نمو األطفال الصغار  األبحاث

ي الرياضيات( تقدمات التعلم
 
نموذج قائم ( أ)يوفر الملحق . وأنها تغطي جميع المجاالت الهامة ف

ي صف البستان وصف التمهيدي 
 
ي التنمية الرياضية ف

 
 عىل البـحث عن التقدم التعلمي ف

بحيث يتوفر لألطفال فرص لتعميق ، توزيــــع مخرجات التعلم بالتساوي عىل مدار العام الدراشي  .4

 مع تقدم السنة الدراسيةعملياتهم الفهمية 
 
والجدول  8 الجدول يقدم الجدول . الرياضية تدريجيا

ي القسم الفرعي  9 الجدول
 
 عىل ذل 3.1ف

ً
 . كمثاال

 . مع إطار منهاج رياض االطفال تتطابق وتعلمية تعليميةبتطوير مواد  المتعلقة التوصيات .ب

ي التقدم التنموي يمكن معالجتها بسهولة من خالل األنشطة  أيةتحديد  .5
 
من مخرجات التعلم ف

ي اركان التعلم أيةو المتكاملة، الموضوعية
 
، منها يمكن تعزيزها أو استكشافها من خالل األنشطة ف

 . المعلمة بإدارة منها يجب معالجتها بشكل منفصل من خالل تعليم مباش  قصير المدى أيةو
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ا األول من النوع التعلم لمخرجت .6
ً
م للمعلمير  وصف

ّ
متكاملة لكل موضوع  تعلميةأنشطة  عن ، قد

  يكون
ً
 . مخرجات تعلم الرياضيات لهذا الموضوع ومستوى الصف الدراسي بمرتبطا

ي  النوعمن  التعلم لمخرجت .7
 
ا ألنشطة اركان التعلم الثائ

ً
م للمعلمير  وصف

ّ
  يكون، قد

ً
مرتبطا

أو تعزيزها اينما يكون  عملياتهم الفهمية توسيعمما يسمح لألطفال ، بالمخرجات التعلم المختلفة

 لدعم األنشطة القائمة عىل اركان 
 
ورًيا باستخدام مجموعة من المحسوسات المتاحة تجاريا ذلك رص 

( مثل العالقة بير  األشكال)بعض مخرجات تعلم الهندسة  ذلك تستدع  ، سبيل المثال وعىل . التعلم

ي هذه الحالة األشكال)تصميم المحسوسات  يلزمحيث 
 
بعناية بحيث تكون عالقاتها مع بعضها ( ف

ي القسم  13 الجدول يقدم الجدول . ويسهل عىل األطفال الصغار تعريفها البعض دقيقة
 
الوارد ف

أنا 'تعلم الرياضيات لموضوع  بعض األمثلة ألنشطة اركان التعلم المرتبطة بمخرجات 4.2الفرعي 

ي 
 . 'وعائلت 

ي المحادثة اليومية 'تزويد المعلمير  بقائمة أنشطة ، خب  األ  للنوع .8
 
لكل موضوع  'خمس دقائق ف

 الجدول مرة أخرى، يقدم. لتسهيل تنفيذ هذه األنشطة اليومية، بمخرجات التعلم مرتبطة تكون

ي القسم الفرعي  13
 
تعلم  بعض األمثلة ألنشطة اركان التعلم المرتبطة بمخرجات 4.2الوارد ف

ي 'الرياضيات لموضوع 
 . 'أنا وعائلت 

 : تدريب المعلمير  

 منهاج رياض االطفال  إطاربتدريب المعلمير  عىل  المتعلقةالتوصيات  .ج

ي  .9
ي التعليم الرياض 

 
تزويد المعلمير  بالتدريب المستهدف أثناء الخدمة عىل الجوانب الرئيسية ف

ي رياض االطفال
 
ي ذلك ،الفعال ف

 
 : بما ف

ي الرياضيات  •
 
 ؛مهمة تعتير  ولماذاالتقدمات التنموية ف

ي تطوير ( المحسوسات والرسومات والرموز)المراحل الثالث الستكشاف الرياضيات  •
 
وأهميتها ف

   الفهمعمليات 
ن
  . القوية المعرف

ي الفصل الدراسي لضمان  •
 
عند  تنميتهاالعادات الرياضية الستة للعقل وما يمكن للمعلمير  فعله ف

 األطفال؛

 الرياضية؛ العقل وصلته بعادات نموذج التعليم المباش  المكون من خمس خطوات •

 تصميم وتنفيذ اركان فعالة لتعلم الرياضيات؛  •

ي المرحلة االبتدائية المبكرة •
 
 إجراء محادثات فعالة عن الحساب لمدة خمس دقائق ف
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 .   
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 المقدمة .1

ي مرحلة مبكرة عىل مدار السنوات الماضية
 
ويرجع . قد أولي اهتمام عالمي كبير لطبيعة برامج الرياضيات ف

 
 
ايد جزئيا ي دعم  هذا االهتمام المي  

 
ي المرحلة المبكرة ف

 
ي تشير إل أهمية الرياضيات ف

إل األبحاث العالمية الت 

ي تطورها دراسة الرياضيات -التطوير الدراسي الالحق لألطفال 
 . وخاصة بما يخص المهارات المعرفية الت 

 ;Duncan & Murnane 2012)تتنبأ مهارات الرياضيات المبكرة بالتحصيل الدراسي الالحق بشكل عالي 

Bodovski and Youn 2011; Stevenson & Newman, 1986 ) فال تقترص المعرفة المبكرة

 ، للرياضيات عىل التنبؤ بالقدرات الرياضية الالحقة
 
ا بمهارات القراءة الحقا

ً
األطفال الصغار . بل تتنبأ أيض

ي الصفوف المبكرة يطورون مهارات قراءة 
 
من األطفال  أفضلالذين يحصلون عىل أسس رياضية قوية ف

ي الرياضيات أضعفالصغار ذوي عمليات فهم 
 
ي الواقع . ف

 
فالمتنتر  األقوى لمهارات القراءة الالحقة هو ف

ي الصفوف المبكرة وليس مهارات القراءة المبكرة
 
ي ف

ي  1. مستوى فهم األطفال الرياض 
وبـما ان الفهم الرياض 

ي اإلدراك المبكر يتنبأ بمهارات الرياضيات والقراءة الالحقة ي
 
. بدو انه عنرص أساسي ف  

ن
 Duncan et)المعرف

al., 2007; Duncan & Magnuson, 2011 .) 

تم توجيه اهتمام الباحثير  ومطوري  ،كون مفاهيم الرياضيات المبكرة تتنبأ النجاح المدرسي الالحق بقوة

فهم ) نظرية قوية للرياضيات عملية فهم تنميةالمناهج إل طبيعة بـرامج الصفوف المبكرة المطلوبة لضمان 

 القدرة عىل تطبيق اإلجراءات)والطالقة اإلجرائية ( وتطبيقاتها المختلفة والعالقات بينهاالمفاهيم الرياضية 

األطفال  عند باإلضافة إل مهارات عملية رياضية عامة (والخطوات والمعدالت المعروفة لحل المسائل

                                                
Puttonen, -Lerkkanen, Rasku)فمهارات القراءة المبكرة ال تتنبأ بقدرات رياضية الحقة . لكن العكس ليس دائًما صحيح 1

Aunola & Nurmi, 2005 .) 

ي  : 1 اإلطار 
 المقارنة بير  عمليات الفهم النظري واالجرائ 

 

ي  الفهم الفهم النظري 
 
  االجرائ

 

اف بالعالقة بير  مفاهيم الرياضيات المختلفة  • االعي 
 ببعض والقدرة عىل وصفهـا وفهمهاوربطها 

؛ يتطلب نشاط  • ال يمكن تعلمه عن طريق التلقير 
ير ي ذلك المناقشة والتير

 
 عقىلي مدروس وتأّمل، بما ف

 

ي ذلك األرقام)معت  الرموز  إدراك •
 
 (بما ف

والمعدالت والخطوات الواجب  التعريفات إدراك •
 اتباعها

يمكن تعلمه عن طريق التلقير  من خالل الممارسة  •
 لمتكررةا

 . Ben-Hur 2006من  مقتبس :المصدر
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   والتفكير  ،يشمل هذا األخير حل المسائل(. 1 اإلطار ) الصغار 
 ،وإيصال عمليات الفهم واألفكار  ،المنطق 

ي الصف 
 
وايجاد الروابط بير  أفكار الرياضيات المختلفة وكذلك بير  مفاهيم الرياضيات المستكشفة ف

بحيث ان كلها أمور أساسية لتنمية المهارات ، الفهم او المفاهيم الرياضيةوتمثيل عمليات  وخارجه،

 . التأسيسية القوية

ي تجارب عالية الجودة 
 
ي حير  أن جميع األطفال بحاجة إل المشاركة ف

 
ي المرحلة المبكرةالرياضيات  لتعلمف

 
، ف

 ,Rouse) الموارد منخفضةمن بيئات ضعيفة و القادمونفإن هذا ينطبق بشكل خاص عىل األطفال 

Brooks-Gunn, and McLanahan 2005 .) من برامج الرياضيات المستفيدين  أكير  هؤالء األطفال

ي استعدادهم للمدرسة االبتدائية 
 
ي تساهم ف

 Fryer and Levitt 2004; Sarama and)المبكرة الت 

Clements 2009 .) 

 . هذه األنواع من التجارب ال توفر العديد من برامج الرياضيات المبكرة ولكن لألسف،
 
ما تكون  غالبا

 نسبًيا  رياض األطفال/ الرياضيات إما غائبة عن برامج ما قبل المدرسة
ً
ا قليال

ً
أو يكّرس المعلمون وقت

 بـمعرفة القراءة والكتابة أو الدراسات االجتماعية أو الفنون
ً
 ,Clements & Sarama. )للرياضيات مقارنة

ي بعض (. 2014
 
ي بنيت بشكل أساسي أو ويكون ذلك ف

ة للمناهج الدراسية الت  الحاالت النتيجة المباش 

 تأسيسي حول مخرجات التعلم المتعلقة بمعرفة القراءة والكتابة وال توفر هذه المناهج سوى فرص قليلة

ي عملياتهم الفهمية لألطفال للتعاطي مع مواد الرياضيات أو التحدث عن 
 Farranوجدت دراسة من  . الرياض 

امج اكتسبوا بعض مهارات القراءة والكتابة( 2007) واخرون ي مثل هذه الير
 
ولكن عندما يتعلق ، أن األطفال ف

، ، أو حت  فقدوا مهارات رياضية خالل العامتعلميةفإن معظمهم لم يظهر أي مكاسب ، األمر بالرياضيات

ي حاالت أخرى. مما يجعل األمر أكير إثارة للقلق
 
ي تطور مهارات عير و ،'ناهج العامةالم'أدى استخدام ، ف

الت 

ي حد ذاته
 
كير  عىل محتوى الرياضيات ف

برامج بدون أي تأثير واضح عىل  وضع إل، المناهج الدراسية دون الي 

ي  اللغة الشفهية أو المعرفة المطبوعة او المعالجة الصوتية او 
 What Works)عمليات الفهم الرياض 

Clearinghouse, 2013a, 2013b .) 

ت الحاجة إل ضمان حصول األطفال عىل فرص واضحة ومخططة لتطوير مهارات الرياضيات وقد 
ّ
أد

ي تحدد بوضوح أنواع  ة،المبكر للمرحلةاألساسية إل تطوير مناهج الرياضيات المبنية عىل األبحاث 
والت 

ي يمكن و
ي مراحل مختلفة من يجب أن يحظن بها األطفال تجارب تعلم الرياضيات الت 

 
 مساراتهم التعلميةف

ي من المفروض ان يكون بامكان األطفال إظهارها
ي الت 

، توضح هذه المناهج أنواع عمليات الفهم الرياض 

   وبالتالي 
ي كل مستوى دراسي  ،عىل المدرسير  تعزيزها يجب الت 

 
اض بـأن  المناهج هذه وتستند . ف عىل االفي 

ا
ً
ا ومتعمد

ً
ي مخطط

يتم ترتيبه بعناية، حت  تتطور عمليات فهم األطفال ان و، يجب ان يكون التعليم الرياض 

ي مساراتهم التعلمية
 
امج (. Clements & Sarama, 2014. )بشكل أعمق كلما تقدموا ف وقد ساعدت الير
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ي جميع أنحاء العالم 
 
ي رفع إنجازات الرياضيات ف

 
المبنية عىل التقدمات التنموية القائمة عىل األبحاث ف

(Thomas & Ward, 2001; Wright, Martland, Staffor & Stranger, 2002 .) 

ويبدأ من خالل تقديم . عىل ضوء ما سبق برنامج الرياضيات لرياض األطفال الحالي  يستعرض هذا المستند

ي مرحلة مبكرة القائمة عىل األبحاث ويقارن نظرة
 
ي تعلم الرياضيات ف

 
بير  المناهج  عامة عن التقدمات ف

  والمناهج الدراسية  الفلسطينية
ن
ي لديها برامج راسخة لرياض األطفال مع ابداء التقدمات  ف

بعض الدول الت 

 (. 2القسم )المستحسنة 

ي من رياض األطفال  3يعرض القسم 
ا للعام األول والعام الثائ 

ً
صف البستان وصف )منهاًجا رياضًيا جديد

ي القسم ( التمهيدي
 
ا إل التحليل المبير  ف

ً
كيفية توزيــــع التقدم عىل الوحدات الموضوعية   ويحدد  1استناد

ي المنهاج الدراسي الحالي 
 
 . المختلفة ف

ي سياق النهج الموضوعي ( 4القسم )يحتوي القسم األخير 
 
احات حول كيفية تنظيم التعليم والتعلم ف عىل اقي 

ي يحتاجها االطفال للنجاح
 . من أجل ضمان تطوير مهارات الرياضيات التأسيسية الت 
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ي التعلم المبكر للرياضيات .2
 
 التقدمات التنموية ف

ي . متتابعأكير حول مفهوم أو فكرة بـشكل  يكتسب األطفال طرق تفكير متطورة
 
تصف التقدمات التنموية ف

بمرور الوقت وتحدد تحرك األطفال قدما نحو فهم أعمق أو مختص أكير للرياضيات  2تعلم الرياضيات

 
ً
 & Masters)3تتطور فيه المهارات وعمليات الفهم والمعرفة المتعلقة بالرياضيات  التسلسل الذي عادة

Fosters, 1996; Wilson & Bertenthal 2005 .) من خالل ذلك، ترسم صورة واضحة عن المسارات

ي يتبعها األطفال ثناء تعلمهم
 . العامة الت 

 تقدمات التعلم م
ّ
عد
 
تيب تسلسل أنشطة ت همة بشكل خاص للتعليم داخل الصف، حيث تسمح للمعلمير  بي 

ا إل التسلسل الذي يتطور فيه تفكير األطفال
ً
مما يوفر لألطفال أنشطة التعلم المناسبة معرفيا  ،التعلم استناد

ي تؤدي إل تعلم فعال 
 (. Clements & Sarama, 2014) أكي  والت 

 : التنموية القوية بثالثة مبادئتمير  التقدمات التعلمية 

 أو ابحاث، أي تستند إل األبحاث المعرفية المتوفرة حول كيفية تعلم األطفال قائمة عىل االبحاث، .أ

 ,Duschl) . المحددة والمهارات الرياضية المفاهيمكيفية تعلم األطفال   نبالمحتوى عالخاصة 

Schweingruber & Shouse, 2007; Hess, 2008 .) 

ة'مبنية حول  .ب ي لها قيمة باقية تتجاوز درس أو مستوى  4'األفكار الكبير
أي المفاهيم أو المهارات الت 

ة'أحد األمثلة عىل . دراسي واحد ي صف الرياضيات المبكر هو ان  'فكرة كبير
 
يمكن استخدام العد "ف

ي مجموعة
 
تحويلها أو أو ان يمكن وصف األشكال الهندسية أو تحليلها أو ... الكتشاف العدد ف

ة'تحديد تم  . "تفكيكها إل أشكال أخرى للرياضيات المبكرة من خالل عدة مشاريــــع  'األفكار الكبير

ي للرياضيات
ي لمدرسي الرياضيات والفريق الوطت 

ة أجراها المجلس الوطت   Clements) بحثية كبير

and Sarama, 2014 .) ة'تنظيم تقدمات التعلم حول  يسهل استيعابهـا عند  'األفكار الكبير

                                                
ا إل تقدمات التعلم باسم مسارات  2

ً
ي الكفاءة التنمويةيشار أحيان

 (Nichols 2010. )التعلم أو التقدمات ف 
عىل الرغم من أنها مرتبطة، ال . المهارات وعملية الفهم والمعرفة: غالًبا ما تستخدم مناقشات الرياضيات المصطلحات التالية 3

ي بوجه عام إل عملية الف . فتشي  تشير هذه المصطلحات إل نفس األشياء
، عملية الفهم الرياض  وجود فهم ، مثال هم المفاهيمي

ي الجمع'الجمع'نظري لما يعنيه 
 ما هو المنتج النهائ 

 
من ناحية أخرى، تشير المهارات الرياضية . ، وكيفية أداء عملية جمع، وعموما
ي حالة 

ي هذه الحالة القدرة عىل أداء عمليات الجمعةتجريبيإل قدرة الشخص عىل تطبيق عمليات الفهم هذه ف 
ي ف 
. بدقة ، يعت 

ي 
بطريقة مناسبة ومالئمة ( النظري أو المفاهيمي )الشخص الذي يمتلك مهارات رياضية قادر عىل تطبيق عملية الفهم الرياض 

حها لآلخرين ي  القدرة عىل القيام بعملية حسابية هي مهارة تتطلب عملية. ويش 
. للكميات والعملية المعنية( مفاهيمي )فهم رياض 

ي استوعبها المتعلمون ويمكنهم الوصول ( التعريفات، حقائق االعداد األساسية)إل الحقائق الرياضية وتشير المعرفة الرياضية 
الت 

 . إليها تلقائًيا
ة باسم  4 ا ًما يشار إل األفكار الكبير  (. Wiggens & McTighe, 2001' )عمليات الفهم المستدامة'كثير
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مير  
ّ
تشبه . المعلمير  وتحكمهم بها من حيث تخطيط التعليم باإلضافة إل قياس مدى تقدم المتعل

ي النسيج 
 
ة الخيوط ف ي العزلة (: Hess, 2008)األفكار الكبير

 
مع  وباالرتباطمع أن كل خيط ينمو ف

  نفسالخيوط األخرى 
ن
ي ، الوقت ف

 
يبير  ما  نسيج عندما تؤخذ بشكل جماعي تتشابك الخيوط ف

 (. Hess 2008, 5)معت  ان يكون أحد عالم رياضيات 

لتنقل المتعلمير  من أفكار ساذجة أولية نحو عمليات فهم أعمق وأوسع وأكير  متسلسلة بعناية .ج

ي تعميم المفاهيم والمهارات أو نقلها، تعقيدا
 
 ,Flowers, Browder) بحيث يبدأ المتعلمون ف

Wakement & Karvonen, 2007 .) ي التعلم تصف
 
  التقدمات التنموية ف

 
  مسارا

 
يتبعه  نموذجيا

مون عند تطوير عمليات فهم
ّ
 Clements and)الرياضيات أو مهارات مرتبطة بـمفهوم معيرّ   المتعل

Sarama, 2014 .) 

ولكن رغم ذلك يرجر  إرشادات خاصة بـتطوير تقدمات تعلم الرياضيات تقدم المبادئ المذكورة أعاله

قد يكون هناك مسارات متعددة . وحيد لمخرجات أو مسار التعلم 'صحيح'المالحظة أنه ال يوجد ترتيب 

يمكن للمتعلمير  الوصول من خاللها إل عمليات الفهم المرغوبة حسب معرفتهم السابقة أو اختالفاتهم 

ي يجدون أنفسهم فيها
ي هذا ، ومع ذلك. الفردية أو طبيعة البيئة التعليمية الت 

 
تتبع تقدمات التعلم المقدمة ف

ي الرياضيات المبكرة ومطوري ( انظر الملحق أ)المستند 
 
ي تمثل التفكير األحداث للباحثير  ف

المبادئ الثالثة الت 

 . المناهج

ي فلسطير   2.1
 
 التقدمات الرياضية لرياض االطفال ف

ي فلسطير  منهاج متكامل وموضوعي يشجع المتعلمير  الصغار عىل تكوين  إطاريعد 
 
منهاج رياض االطفال ف

ي األنشطة الحياتية اليومية اوتطبيقاتهروابط بير  المجاالت وبير  معرفة محتوى 
 
يوجد أربــع وحدات . ف

ي المنهاج
 
ثالثة مواضيع ذات يتم تقسيم كل وحدة إل اثنير  او . تستغرق كل منها حوالي شهرين، مختلفة ف

عىل غرار معظم المناهج . عىل أنشطة لغوية ورياضية متعلقة بالموضوع منها صلة ويحتوي كل موضوع

ي المبكر الموضوعية
ي االبتدائ 

 
تتعامل الوحدات والمواضيع األولية مع موضوعات مألوفة لألطفال الصغار ، ف

ة   ، يجياتدر . وعائالتهم( الفصل الدراسي )أنفسهم وبيئتهم المباش 
 
ا كير  إل مجتمعهم المباش  وأخير

ينتقل الي 

 . إل بلدهم وثقافتهم

ح عىل مدار العام الدراسي  1يوضح الجدول   5. الوحدات والموضوعات وتوزيعها الشهري المقي 

                                                
ي فلسطير   27 من الصفحة 5

 من دليل معلمة رياض االطفال ف 
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 التوزيــــع الشهري لوحدات ومواضيع إطار منهاج رياض االطفال: 1 الجدول

 الموضوع الوحدة الشهر

 أنا ومن حولي  أيلول
ي 
 روضت 
ي 
 عائلت 

ين األول  تش 
ي 
 صحت 

ي 
 نظافت 

ي 
ين الثائ  ي  تش 

 غذائ 

 كانون األول
ي 
 صحت 

 
 عالمي الكبير 

 وظائف ومهن مجتمعي 
 

  الطقس

ي 
 كانون الثائ 

 عالمي الكبير 
 الحيوانات

 النباتات شباط

 آذار

 بلدي فلسطير  الجميلة

 تضاريس فلسطير  

 فلسطير  رموز  نيسان

 آثار فلسطير   أيار

ي فلسطير  
 
ومن خالل الدعوة إل برنامج هادف . بـعدد من نقاط القوة يتمتع إطار منهاج رياض االطفال ف

مع  يتالءمفإنه ، الفكرية / وقائم عىل أساس اللعب ليوازن بير  التنمية االجتماعية العاطفية والتنمية المعرفية

ي المناطق ذات المناهج الراسخة والقائمة عىل االبحاث
 
ويدعو المنهاج إل اتباع نهج  6. أفضل الممارسات ف

اتهم  ة وخير ي أنشطة تعلمية ذات مغزى تتعلق ببيئتهم المباش 
 
مواضيعي متكامل لضمان انخراط األطفال ف

تعلم لتحقيق مخرجات التعلم يحدد كل موضوع مخرجات التعلم المستهدفة ويحدد أنشطة ال. الحياتية

مخرجات التعلم الخاصة بأنشطة  تتالءم (10ص )كما يدعو إل إنشاء مجموعة متنوعة من اركان التعلم . هذه

وأن يتوفر لألطفال وقت ، (11ص )االركان المختلفة مع المخرجات الخاصة بالمواضيع المستهدفة 

ي اركان التعلم كل يوم
 
ي ، يتعلق بـاركان الرياضيات فيما. للمشاركة ف

 
فإن المنهاج يدعو إل أن تكون األنشطة ف

ي األطفال
عمليات فهم الرياضيات من خالل التفاعل بحرية  ركن التعلم قائمة عىل المحسوسات، بحيث يبت 

 (. 12ص )مع المحسوسات المادية 

ي التعلم المبك يتعلق بـمخرجات تعلم الرياضيات فيما
 
عىل سبيل المثال، . ر واضحةفإن بعض التقدمات ف

ي الوحدة 
 
ا لمتغير  بإنشاء 1يبدأ األطفال ف

ً
ي الوحدة (. سمة)الفئات أو تصنيف األشياء وفق

 
ينتقلون إل ، 2وف

ا لمتغير قبل االنتقال
ً
ي الوحدة ، تصنيف األشياء إل مجموعات مختلفة وفق

 
، إل تعريف اوجه التشابه أو 3ف

ي . االختالف بير  االشياء
 
ي التعلم عندما يتعرف األطفال عىل األشكال البسيطة ف

 
ويوجد تقدم واضح آخر ف

ي الوحدة  1الوحدة 
 
، وعندما يقوم االطفال بـمقارنة 2ثم ينتقلون إل التميير  بير  األشكال المختلفة ف

ي الوحدة 
 
ياء قبل لتعريف أي مجموعة لها األكير أو األقل أو نفس العدد من االش  1مجموعات من االشياء ف

ي الوحدة 
 
ي لديها العدد أكير  ءاألشيا لمقارنة مجموعات من ، 2االنتقال ف

 . إليجاد المجموعة الت 

                                                
اليا والمملكة المتحدة وأيرلندا 6  . انظر مثال إل برامج رياض االطفال من الواليات المتحدة وكندا وأسي 
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ي ، ومع ذلك
 
مدى  إطاروأولها عدم وجود ، يتعلق بالرياضيات فيماإطار المنهاج الحالي بعض القيود  يوجد ف

يشير إل المهارات وعمليات الفهم والترصفات المتعلقة وال يوجد جدول . وتتابع واضح لتعلم الرياضيات

ي صف البستان أو صف التمهيدي
 
ي يتوقع من األطفال تطويرها ف

تم ادراج قائمة ، ومع ذلك . بالرياضيات الت 

ي بداية كل موضوع
 
ح خاللها من االستنتاج يمكن. من مخرجات تعلم الرياضيات ف عن  المدى والتتابع المقي 

  تعلم الرياضيات لكل موضوع، طريق عزل مخرجات
 
ألن األشهر المعينة لتناول الموضوعات محددة  نظرا

ي المعيرّ  المقابل لكل من  2 الجدول يوضح الجدول . مسبقا
ذلك مع تحديد الخيط أو الخيط الفرعي الرياض 

. مخرجات التعلم
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   التقدم: 2الجدول 
ن
   الرياضيات تعلم ف

ن
   األطفال رياض إطار منهاجف

ن
ن حسب ف   الموضوعية الوحدة فلسطي 

 أنا ومن حولي  - 1الوحدة  الخيط الفرعي  الخيط
ين االول -ايلول   تشى

ي  - 2الوحدة 
 صحت 

ي 
 
ين الثان  االول كانون  -تشى

 عالمي الكبير  - 3الوحدة 
ي  كانون

 
 شباط -الثان

بلدي  - 4الوحدة 
 فلسطير  الجميلة 

 ايار -اذار 
األعداد 
ومفهوم 
 العدد

 10العد حت   العد
 األشياء حسب العددتصنيف 

المطابقة بير  العدد والمعدود حت  
 عىل األقل 10العدد 

عد أشياء محسوسة من 
 الطبيعة

 

المقارنة بير   
 األعداد وترتيبها

مقارنة مجموعات من األشياء حسب 
 مساوي، لتحديد أيها أقل، أكير  العدد

 المقارنة بير  األشياء حسب العدد 
تصنيف أشياء إل مجموعات بناء 

كة بينها  عىل خصائص مشي 
 وحسب العدد

  

   تميير  الجزء والكل فهم العالقة بير  الجزء والكل تحليل األعداد 

   تميير  األرقام  إدراك األرقام 

عمليات 
 األعداد

مفاهيم الجمع 
 والطرح والمساواة

إظهار الفهم لعمليات الجمع  
 . والطرح

إظهار الفهم لعمليات 
ي أنشطة  الجمع والطرح
 
ف
 . الحياة اليومية

 

الهندسة 
 والقياس

إدراك المفاهيم المتعلقة بالعالقات   المكان
 (فوق، تحت)المكانية 

إدراك المفاهيم المكانية 
مثل فوق، تحت، أمام، 

 خلف

 

األشكال  
 والمجسمات

تعريف األشكال الهندسية البسيطة 
 (مســتطيل دائرة، مثلــث، مربــع،)

تميير  األشكال الهندســية البســيطة 
 ؛ (مســتطيل دائــرة، مثلــث، مربــع،)

تشكيل أشكال مختلفة باستخدام 
ي)مواد مختلفة   ( الفن التعبير

  

عىل )بحــدث معير   الوقــتربط مرور  القياس 
سبيل المثال اليــوم وأمــس وغــد، وقــت 

 (الفطــور، وقــت الذهــاب إل البيــت

 قبل استعمال مفاهيم 
 وبعد 

  

المقارنة بير  األشياء حسب الطول   
 والوزن

المقارنة بير  األشياء حسب الطول 
 والوزن والحجم

  

تميير  بعض وحدات   تميير  بعض وحدات النقود   
 النقود
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 أنا ومن حولي  - 1الوحدة  الخيط الفرعي  الخيط
ين االول -ايلول   تشى

ي  - 2الوحدة 
 صحت 

ي 
 
ين الثان  االول كانون  -تشى

 عالمي الكبير  - 3الوحدة 
ي  كانون

 
 شباط -الثان

بلدي  - 4الوحدة 
 فلسطير  الجميلة 

 ايار -اذار 

إنشاء فئات أو تصنيف األشياء حسب  الفرز والتصنيف ما قبل الجي  
 (سمة)متغير 

تصنيف أشياء موجودة إل 
مجموعات بناء عىل خصائص 
كة بينها حسب متغير  أو )مشي 

 (سمة

تميير  أوجه الشبه 
 واالختالف بير  األشياء

تميير  أوجه الشبه 
 واالختالف بير  األشياء

مالحظة واكتشاف     تحليل النمط 
األنماط من البسيطة 

 إل المعقدة؛
وصف نمط موجود 
أمامه؛ تشكيل أنماط 

 خاصة به

االحتمال 
وتحليل 
 البيانات
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تقدم مخرجات التعلم عير الموضوعات واألشهر ومواءمتها مع الخيوط أو عن يكشف استعراض 

 : الخيوط الفرعية الرياضية المختلفة ما يىلي 

والعام  توزيــــع غير متساوي لمخرجات تعلم الرياضيات عي  الوحدات الموضوعية هناك •

ي . الدراسي 
 
ي الجزء األول ، 2 الوحدةو 1 الوحدةيظهر الجزء األكير من مخرجات التعلم ف

 
أي ف

ي . من العام
 
وبعض ، 4 الوحدةو 3 الوحدةال يوجد سوى القليل من مخرجات تعلم الرياضيات ف

،. المخرجات الموجودة متكررة من الوحدات السابقة ي من العام الدراسي
ي النصف الثائ 

 
ال  ف

هم أو  ي عمليات الفهم يحصل األطفال الصغار إال عىل فرص محدودة لتطوير تفكير
 . الرياض 

ي تعتمد الموضوعات كمنظم مركزي
ثم  وقد يكون ذلك نتيجة طبيعية لعملية تطوير مناهج الت 

عىل عكس ، تحاول تحديد مخرجات تعلم الرياضيات المناسبة المتعلقة بالموضوعات المختارة

ي الحالة . أولوية متساوية للموضوعات ومخرجات التعلمية المتعلقة بالمحتوىعملية تعطي 
 
ف

ة تحدد مخرجات التعلم المهمة لكل تخصص أو مجال ثم يتم توزيعها عير الموضوعات ، األخير

اويتمثل . بطريقة مناسبة من الناحية التنموية
ً
ي تحديد كيفية معالجة  إذ

 
دور مطوري المناهج ف

ي سياق الموضوعات المختارةالتعلم الخ مخرجات
 
 . اصة بكل مجال ف

بشكل عام التقدمات التنموية المتسقة  ،عىل الرغم من وجود بعض التقدمات التعلمية األولية •

ي الوحدة ، عىل سبيل المثال . غير موجودة عي  الخيوط والخيوط الفرعية الرياضية
 
يتعلم ، 1ف

ي الوحدات الالحقة داللة عىل انتقال األطفال إل تنمية  10األطفال العد إل 
 
ولكن ال يوجد ف

 
 
وثم  10من أي عدد والعد التنازلي من  عىل سبيل المثال العد التصاعدي، مهارات عد أكير تطورا

ء  7...(. وما إل ذلك 10والعد إل ما بعد  ،10و  1من أي عدد بير   ي
وبوسعنا أن نقول نفس الس 

ي الوحدة األول بـمقارنة  يبدؤونمع أن األطفال  'المقارنة واألصلية'عن الخيط الفرعي 
 
ف

 إال أنهم ال يتقدمون إل التسلسل، مجموعات من األشياء لتحديد أي منها أكير أو أقل أو مساوية

ا للعدد -
ً
ي كل مجموعة أي إل ترتيب المجموعات وفق

 
ي حالة. ف

 
ي كل  ف

، تأئ  مرحلة ما قبل الجير

ة حيث يتوقع من األطفال مالحظة واستكشاف أنماط  ي الوحدة األخير
 
حاالت دراسة األنماط ف

ي النهاية تشكيل أنماط خاصة بهم، ثم وصف نمط موجود امامهم، بسيطة ومعقدة
 
وال . وف

وت أو فعل أو يوجد تقدم تنموي قائم عىل األبحاث حيث يبدأ األطفال بنسخ أو تقليد نمط ص

ء مكون من اثنير  أو ثالثة عنارص مكررة، ثم ينتقل إل مواصلة ي
ا  صورة أو س  ً هذه األنماط ثم أخير

 االخرون. ليصفها  إل تكوين أنماط خاصة به

ة'ال يوجد  ي برنامج الرياضيات وتوجيه انتباه المعلمير  إل عمليات  'افكار كبير
 
لتحقيق االتساق ف

ي تدعم
تظهر مخرجات التعلم ، ونتيجة لذلك . منهاج رياض االطفال إطار الفهم المهمة الت 

                                                
 . 1من العد التصاعدي من  أكي  مهارات العد التصاعدي أو التنازلي من عدد معير  تعتير متطورة  7
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دون أي ارتباط شامل مع بعضها البعض أو مع عمليات  'قائمة بذاتها'المدرجة عىل أنها عنارص 

 . تأسيسيةأو أكير  أكير فهم 

ي مقدمة هذا  •
 
ي مخرجات التعلم لصف البستان وصف  ،القسمكما ذكر ف

 
ال يوجد تفريق بير  ف

ي هذا األمر، من الصعب عىل المعلمير  تحديد التوقعات التنموية  . التمهيدي
 
ي غياب الدقة ف

 
ف

( صف البستان)الرسمية للرياضيات (غير )باتساق لعامهم األول من الدراسة  المناسبة لألطفال

ي صف التمهيدي مقارنة
 
ال  تجدر اإلشارة إل أن التقدمات التنموية. مع التوقعات األطفال ف

 تسلسل المسائل أو المخرجات التعلمية داخل الخيط أو الخيط فرعي ما بل ينطبق فقط عىل

ا عىل تسلسل هذه المثال أو المخرجات التعلمية عير مستويات الدراسة
ً
 . ينطبق أيض

ا • ً عىل سبيل المثال،  ،غالًبا ما تكون صياغة مخرجات التعلم غامضة من الناحية الفنية، وأخير

مالحظة واكتشاف 'أو  '. من خالل أنشطة الحياة اليومية والطرحإظهار الفهم لعمليات الجمع '

بـفهم قوي عىل تقدم تنمية  يتمتعوا سيتمكن المعلمون الذين  . 'األنماط من البسيطة إل المعقدة

  المراحل المبكرة من تحديد أنشطة تعلمية مناسبة ومتمايزة 
ن
الرياضيات المعرفية عند األطفال ف

ح المعلمون الذين يفتقرون إىل هذه المعرفة أنشطة  . ولكن قد يقي   لكل مستوى دراس 
ً
معرفيا

ك تجارب تعلم رياضية متغايرة وقد ينتج عن ذل. تعلمية تكون إما سهلة للغاية أو صعبة للغاية

ا لألطفال حسب القاعدة المعرفية التقنية للمعلمة
ً
 . جد
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 توافق منهاج رياض االطفال مع منهاج الصف االول 2.2

ي تحليل منهاج رياض األطفال يخص المدى الذي يقوم المنهاج بإعداد األطفال للنجاح 
 
أحد األسئلة الرئيسية ف

ي الصف 
 
ي نهاية العام لمنهاج  3 الجدول يلخص الجدول . األول من المدرسة االبتدائيةف

 
مخرجات التعلم ف

ي فلسطير  
 
سب الخيوط والخيوط ومرة أخرى، تم تجميع مخرجات التعلم ح. الروضة ومنهاج الصف االول ف

 . لمحتوى الرياضيات من اجل تسهيل المقارنة الفرعية التقليدية

ي 
ي الروضة والصف االول ابتدائ 

 
ي التعلم من ويظهر استعراض لمناهج الرياضيات الفلسطينية ف

 
تقدم عام ف

 : يتقدم األطفال . مرحلة الروضة إل الصف األول

ي الروضة إل العد إل  10العد إل من  •
 
ات حت   العدو 100ف ي الصف االول؛ 90بـالعش 

 
 ف

ي رياض االطفال إل مقارنة مجموعات من األشياء ضمن  10مقارنة مجموعات من األشياء ضمن  •
 
 20ف

ي الصف االول= و > و< وتمثيل المقارنة باستخدام الرموز 
 
 ؛ف

ي رياض االطفال إل تحليل األعداد ضمن من  •
 
لية  20التميير  المجرد بير  الجزء والكل ف وفهم القيمة المي  

ي الصف االول( 1/4 ،1/2)والكسور البسيطة 
 
 ؛ف

ي رياض االطفال إل تعريف االعداد ضمن  10تعريف االعداد ضمن من  •
 
ي الصف االول 100ف

 
 ؛ف

ي رياض االطفال من  •
 
ي الحياة اليومية ف

 
ي الواقع غير واضح  ولكن)فهم حاالت الجمع والطرح ف

 
معت  ذلك ف

ي يمكن لألطفال إظهارهامن حيث المهارات 
ي  20إل امكانية حل مسائل الجمع والطرح ضمن ( الت 

 
ف

 ؛=و + و − الرموز  باستخدامالصف االول باإلضافة إل التمثيل الحاالت هذه 

ي رياض االطفال ( وقــت الفطــور، وقبل، وبعدواليــوم وأمــس وغــد، )استخدام قياسات بسيطة للوقت  •
 
ف

قراءة الوقت باستخدام الساعات التناظرية  شهور السنة،، أيام األسبوع)معيارية إل فهم القياسات ال

ي الصف االول؛ والرقمية(
 
 ف

ي رياض االطفال إل استخدام وحدات القياس غير من  •
 
ة ف قياس االطوال من خالل المقارنة المباش 

ي الصف االول؛
 
 المعيارية لقياس ومقارنة األطول ف

ي وصف وتكوين انماط من  •
 
ي األنماط الهندسية ف

 
ي رياض االطفال إل تعريف العنارص المتكررة ف

 
متكررة ف

 . الصف االول

  حاالت قليلة، 
ن
ي التعلموف

 
  و . ال يوجد سوى تقدم طفيف ف

ن
  نهاية رياض االطفال وف

ن
دامت نفس التوقعات ف

ء ما(. و  
لم  ،أخرى تحاال فينهاية الصف االول )مثل استخدام فوق، وتحت، وأمام، وخلف لوصف موضع سر

  التعلم ألن ال
ن
  الصف األول وهذا هو الحال ايضا  مواضيعيوجد تقدم ف

ن
  رياض األطفال لن تتابع ف

ن
المقدمة ف

' )التصنيف(  . لمواضيع 'القياس' )النقود والوزن والكتلة( و'ما قبل الجير
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ي لمخرجات تعلم  االول هي أحد االختالفات المهمة بير  مناهج رياض االطفال والصف 
مستوى التخصص الفت 

ا دقيقة لمستوى الفهم الذي يجب عىل األطفال إظهاره عند مراحل  . الرياضيات
ً
يقدم منهاج الصف االول أوصاف

ي الشكل الموسع 20كتابة االعداد حت  '، عىل سبيل المثال، أساسية خالل العام
 
لية 'أو  'ف تحديد القيمة المي  

ي عدد ما
 
ن '، ولكن يوصف منهاج رياض االطفال مخرجات التعلم بعبارات عامة، عىل سبيل المثال ،'لرقم ف  تميي 

. 'الجزء ولكل
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ي  : 3 الجدول
ي مناهج رياض األطفال والصف األول الفلسطينية حسب الخيط الرياض 

 
ي نهاية العام ف

 
 مخرجات تعلم الرياضيات ف

 الصف األول األطفالرياض  الخيط الفرعي  الخيط

 100عد اآلحاد حت   عىل األقل 10العد حت   العد األعداد ومفهوم العدد
ات  90حت   عد العش 

 20السابق ألعداد حت  / تعريف العدد التالي 

المقارنة بير  األعداد  
 وترتيبها

عىل  10مقارنة مجموعات حت  
 األقل؛

 مساوي، أكير ، تحديد أيها أقل

 ؛ 20وترتيبها حت   األعدادالمقارنة بير  
لوصف العالقة بير  =( ، >، )<استخدام إشارات 

 ؛20 ناألعداد ضم
تيبية ضمن   9استخدام األعداد الي 

ات 20ضمن  تحليل األعداد تميير  الجزء والكل تحليل األعداد   وآحاد إل عش 

 99تعريف األرقام ضمن  عىل األقل 10تميير  األرقام ضمن  إدراك األرقام 
 بالكلمات10كتابة األعداد ضمن 

لية  ات تمثيل األعداد  إدراك القيمة المي    وآحاد  كعش 
؛  ات واآلحاد ضمن عدد معير   التعبير عن عدد العش 

ي عدد معير  
 
 التعبير عن قيمة الرقم ف

دائرة، مستطيل، مثلث، )شكل ¼ أو ½ تعريف   إدراك الكسور 
 (مربــع

والطرح مفاهيم الجمع  عمليات األعداد
 والمساواة

فهم الجمع والطرح من خالل أنشطة 
 الحياة اليومية

 كتابة مواقف جمع وطرح بالرموز؛
ي تضمن  20حل مسائل الجمع والطرح ضمن 

الت 
ي جميع األمكنة 

 
باستخدام  3 القيم مجهولة ف

اتيجيات  بما )مجموعة متنوعة من األدوات واالسي 
ي ذلك مجسمات 

 
 (محسوسات / ف

ي لجمع 
اتيجيات الحساب الذهت  استخدام اسي 

ات )وطرح األعداد  عىل سبيل المثال تكميل العش 
 (خالل الجمع

 فهم العالقة بير  الجمع والطرح

فوق، تحت،  استخدامالتعبير عن مكانة من خالل  فهم فوق، تحت، أمام، خلف المكان الهندسة والقياس
 أمام، خلف

تميير  األشكال الهندسية البسيطة  األشكال والمجسمات 
 (دائرة، مثلث، مربــع، مستطيل)

 تكوين أشكال مختلفة

دائرة، مثلث، )تعريف أشكال ثنائية األبعاد بسيطة 
كرة، مكعب، )ومجسمات ثالثية األبعاد ( مربــع

 . من حيث التسمية( متوازي مستطيل
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 الصف األول األطفالرياض  الخيط الفرعي  الخيط
 رسم االستقامة واالنحناء

ووقــت الفطــور، اليــوم وأمــس وغــد،  القياس 
ووقــت الذهــاب إل البيــت، وقبل، 

 وبعد

والوقت ، والسنوات، والشهور، أيام األسبوع
 باستخدام الساعات التناظرية والرقمية

المقارنة بير  األشياء حسب الطول   
ة)والوزن والحجم   (مقارنة مباش 

شير )وحدات غير معيارية  باستخدامقياس الطول 
 (للورق، الخاليد، دبابيس 
وأقرص،  كلمات أطول،  باستخداممقارنة الطول 
، وأصغر  وأكير

  تميير  بعض وحدات النقود  

 وصف نمط موجود أمامه تحليل النمط ما قبل الجي  
 تشكيل أنماط خاصة به

 تعريف أنماط هندسية متكررة؛ 
ي هذه األنماط

 
 تعريف العنارص المتكررة ف

  حسب سمةتصنيف األشياء  الفرز والتصنيف 

تميير  أوجه الشبه واالختالف بير    
 األشياء

 

    االحتمال وتحليل البيانات
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حيث يستكشف ، يتعلق باألعداد العمليات عليها فيما يحتوي منهاج الصف األول عىل تقدم تعلمي داخىلي 

ايد أكير األطفال نفس المفهوم ولكن بكميات  أدناه التقدم  4الجدول وعىل سبيل المثال يوضح  . بشكل مي  

 . التنموي لمخرجات التعلم بالنسبة لألعداد والعمليات عليها عىل مدار العام الدراسي 

ي فلسط لألعدادالتقدم التعلمي  : 4 الجدول
 
ي منهاج الصف األول ف

 
 ير  والعمليات عليها ف

 األعداد والعمليات عليها الوحدة

 9إل  1إدراك األعداد  1الوحدة 

 (وتمثيل المقارنة بالرموز) 9إل  1مقارنة األعداد  2الوحدة 

 (وتمثيل الجمع بالرموز) 9إل  1جمع األعداد  3الوحدة 

 (وتمثيل الطرح بالرموز) 9إل  1طرح األعداد  4الوحدة 

 20إل  1إدراك األعداد  5الوحدة 

 (لألعداد والعمليات عليهاال عالقة ) 6الوحدة 

لية 20إل  10مقارنة األعداد  7الوحدة  ي ذلك وصف القيمة المي  
 
 بما ف

 8الوحدة 
ي ذلك تمثيل الجمع بالرموز وحل مسائل جمع تضمن قيم ) 20إل  1جمع األعداد 

 
بما ف

ي جميع األمكنة
 
 (مجهولة ف

 9الوحدة 
ي ذلك تمثيل الطرح ) 20 طرح األعداد ضمن

 
تضمن قيم  بالرموز وحل مسائل طرحبما ف

ي جميع األمكنة
 
 (مجهولة ف

 99و 30وثم بير   30تعريف األعداد ضمن  10الوحدة 

 

تتكرر جزء كبير من خيط ، عىل الرغم من وجود بعض التناسق العام بير  منهاج رياض االطفال والصف االول

ي الوحدات  نعليها ماالعداد والعمليات 
 
منهاج الصف  من( 7إل  1 أو حت  ) 4إل  1منهاج رياض االطفال ف

ي وحيد حيث يطلب. االول
منهاج الصف االول من األطفال تمثيل عملية  ال يلحظ سوى توسع تنموي ابتدائ 

قد يدخل البعض . األطفال لكلقد يكون التكرار مقصود لعدم اتاحة برنامج رياض األطفال . فهمهم رمزًيا

ي صف البستان وصف التمهيدي ولكن عىل الصف االول وبحوزتهم تجربة 
 
ي ف

عامير  من االستكشاف الرياض 

إذا كان هذا هو الحل . لهم مع البيئة المدرسية الرسمية تواصلقد يكون الصف األول أول ، بالنسبة لآلخرين

ورًيا ي أنه بالنسبة لألطفال الذين ، ومع ذلك . قد يكون التكرار منطقًيا ورص 
برنامج رياض  يختمونهذا يعت 

   التعلم سيكون ،األطفال
ي الصف األول حت  الجزء األخير من العام الدراسي محدود الجديد الرياضن

 
مع . ف

ي المنهاج ، تقدم فلسطير  نحو تعميم برامج رياض االطفال
 
بية والتعليم العالي إعادة النظر ف

قد ترغب وزارة الي 

  تعلمالحالي من اجل توفير 
ن
ان إل صف التمهيدي إل صف االول من صف البست التالميذ تقدم أوضح ف

ي 
ي كل سنة  ،ابتدائ 

 
 . عىل نحو ما سبق يتوسععىل تعلم السنوات السابقة و تاليةحيث يعتمد التعلم ف
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ي فلسطير  المقارنة  2.3
 
 عي  البالدمنهاج الرياضيات للصف األول ف

 كما ذكر 
ً
ي الصف االول بتحضي  تقوم بـرامج رياض األطفال  ،سابقا

 
ي الناجح ف

قبل . األطفال للتعلم الرياض 

ي لديها برامج راسخة 
ي الدول الت 

 
اتها ف ي رياض األطفال الفلسطينية مع نظير

 
مقارنة تقدمات الرياضيات ف

إل أي مدى هذه البلدان لديها نفس التوقعات من تالميذ الصف  لرياض األطفال، من الجدير أن ندرس

 . األول مقارنة بـفلسطير  

ي الملحق  ب الجدوليتبع الجدول ب
 
ي نهاية الصف  46( ب)ف

 
ي كل من كندا مخرجات تعلم شائعة ف

 
األول ف

تم تحديد مخرجات التعلم  8. والواليات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وسنغافورة وفلسطير  
كة 9 للواليات المتحدة لتلك ( Common Core Standards)من خالل مراجعة المعايير األساسية المشي 

ي المبادئ والمعايير للرياضيات المدرسية ، المستويات
 
ي تعتمد عىل مخرجات التعلم المحددة ف

 (2000)والت 

ي لمعلمي الرياضيات 
 ، لنفس هذه الصفوف المدرسية( NCTM)للمجلس الوطت 

ً
مخرجات التعلم  عن فضال

ي تقدمات التعلم التنموية الصادرة عن كليمينتس وساراما  المحددة
 
( Clements and Sarama 2014)ف

اوح أعمارهم بير  
توفر القائمة أساًسا لمقارنة التوقعات ، عىل هذا النحو. سنوات 6إل  4لألطفال الذين تي 

 . الخاصة بمناهج الصف االول المختلفة

ي ومن اجل تسهيل 
المعتمد  المقارنة تم تجميع مخرجات التعلم حسب الخيط أو الخيط الفرعي الرياض 

وقد تم ترمير  كل من مخرجات التعلم لتبير  ما إذا كانت توقعات أداء التالميذ . لمحتوى الرياضيات تقليديا

 . مماثلة أو أعىل أو أقل من توقعات التالميذ الفلسطينيير  

تتماثل توقعات التالميذ  ،46 المن مخرجات التعلم ( ٪52)بالنسبة لحوالي نصف  ،بشكل عام

ي بلدان أخرى الفلسطينية
 
ي الصف األول مع توقعات تالميذ الصف االول ف

 
   )الرسم ف

وتبير  ان  1) .البيائن

ي مجال االعداد ومفهوم العدد
 
ا. التطابق االكير يوجد ف ً ا كبير

عىل تطوير مفهوم قوي  تضع معظم البلدان تركير ً

ي فلسطير  . أطفال الصف االول مع 20 للكميات حت  
 
ي الواليات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة ، المنهاج ف

 
كما ف

 . 100إل  يعلم األطفال العد، المتحدة وسنغافورة

                                                
ي المرحلة المبكرةتم اختيار هذه البلدان ألنها  8

المملكة المتحدة )تعد أربعة من البلدان . لديها مناهج رياضيات قائمة عىل األبحاث ف 
ي ( وسنغافورة ونيوزيلندا والواليات المتحدة

ي االداء حسب معيار االتجاهات ف 
ي تحسنت بشكل كبير ف 

من بير  البلدان السبعة عش  الت 
 عامي ( TIMSS)الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

 تسجل مستوى عالي عىل . 2015و 1995بير 
 
 TIMSSتم اختيار كندا ألنها دائما

ي 17 الأن ألمانيا ال تعتير من بير  الدول  ومع. وبالتالي يتم استخدامها كبلد مرجعي 
أدى إل  1995عام  TIMSS ، إال أن أداءها الكئيب ف 

ي لتحسير  نتائج الرياضيات
نامج إصالح وطت  ي اإلعداد  . إطالق ناجح لير

ا برامج رياض االطفال ف 
ً
وقد أدرجت العديد من هذه البلدان أيض

، ونتيجة لذلك، تتمتع ي رسمي معتمد لمرحلة الروضة المدرسي الرسمي
ي اختيار هذه . بمنهاج رياض 

 ف 
ً
، كان التيسير أيضا عامال

 
ا وأخير

يةالبلدان كنقاط للمقارنة، حيث أن برامج الرياضيات االبتدائية المبكرة   . لهذه البلدان متاحة بسهولة باللغة اإلنجلير 
ي الجدول 9

 . تم اختصار صياغة بعض مخرجات التعلم ف 
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  2010 إل( الجمع والطرح) عىل تطوير الفهم عند األطفال لعمليات االعداد تركز معظم مناهج الصف االول

ي حالة الهندسة والقياس
 
ي معظم الدول سمات األشكال الثنائية األبعاد واألجسام ، ف

 
يستكشف األطفال ف

ة باستخدام  ثالثية األبعاد ءالشائعة، ويقيسون أطوال األشياء بطريقة غير مباش   
ثالث ويتعلمون قياس  سر

 . باستخدام الساعات التناظرية الوقت بالساعات والنصف ساعة

توفر كل من فلسطير  وكندا وسنغافورة فرًصا لألطفال لتطوير مهارات ما قبل الجير عن طريق فرز األشكال 

ء، الشكل، العدد)واألشياء باإلضافة إل وصف وتكوين أنماط متكررة  ي
 (. إلخ، الصورة، الس 

ي فلسطير  حيثما  -االختالفات 
 
وتلك الخاصة توجد اختالفات بير  توقعات التعلم ألطفال الصف االول ف

ي أن لديهم توقعات أعىل من ، يفضل االختالف التالميذ من المناطق األخرى ،بالمناطق األخرى
مما يعت 

ي حوالي هذا  . مخرجات تعلم الرياضيات لألطفال مقارنة بفلسطير  
 
. ٪ من مخرجات التعلم 31هو الحال ف

ي بعض الحاالت 
 
ي مناطق أخرى ، ف

 
ي ذلك إل أن األطفال ف

 
استكشاف خيوط  يبدؤونيعود السبب ف

ي فلسطير  
 
ي منهاج الصف االول ف

 
وهذا هو الحال بالنسبة إل خيط االحتمال . الرياضيات غير المدرجة ف

ي تقديم البيانات باستخدام الرسومات البيانية بالصور أو األشياء أو، وتحليل البيانات
 
ا ف

ً
 وتفسير  وتحديد

                                                
ي تعلم االطفال الجمع والطرح ضمن  10

ي المجموعة الت 
 . 100بـاستثناء الواليات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة ف 
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ي 
 
ي نهاية  1الرسم البيائ

 
ي ف

المقارنة عير البالد لمخرجات التعلم الرياض 
 الصف االول



 

 29 

ي مناهج الرياضيات للصف األول. المعلومات المعروضة
 
ورياض األطفال  يتم معالجة هذه المهارات ف

ي منهاج فلسطير  للصف األول ورياض االطفال، بالواليات المتحدة وكندا وسنغافورة
 
 . ولكن ليس ف

ي حالة خيط الهندسة والقياس
 
ا عىل، ف ً ا كبير

 تكوين األطفال أشكال يضع كل من الواليات المتحدة وكندا تركير ً

ي األبعاد أكير إل أشكال ثنائية األبعاد 
. أصغر ثنائية األبعاد من أشكال ثنائية األبعاد أخرى وتحليل شكل ثنائ 

ي فلسطير  وكذلك عن برنامج
 
 . رياض االطفال وهذه المهارات غائبة عن منهاج الصف االول ف

ا ً امج تقريًبا ، وأخير اتيجيات ( ات المتحدة وسنغافورةكندا والوالي)خصصت جميع الير ا لتعلم تطوير اسي 
ً
وقت

ي عند االطفال للعثور عىل إجابات عمليات الجمع والطرح
خيط ) 20وحت   10و 5إل  الحساب الذهت 

ي ( عمليات االعداد
ي المنهاج الفلسطيت 

 
 . ومخرجات التعلم هذه مفقودة ف

ي هناك  بشكل عام، عىل الرغم من هذه االختالفات الحاسمة
 
كة كافية بير  منهاج الرياضيات ف

قواسم مشي 

ير المقارنة بير  برامج رياض األطفال فيهم ي البلدان األخرى لتير
 
 . فلسطير  ومنهاج الصف األول ف

ي فلسطير   2.4
 
 المقارنة عي  البالد  : منهاج الرياضيات لرياض االطفال ف

ي البيئة المناطق أمر معقد بسبب  إن مقارنة نتائج تعلم رياض األطفال عير 
 
انه لم يتم دمج رياض األطفال ف

ي جميع البلدان
 
ي مثل هذه الحاالت،. المدرسية الرسمية ف

 
ي  ف

 
يتم إدارة برامج رياض األطفال إل حد كبير ف

امج وتحديد مخرجات ،أي من قبل المجتمع أو األهل ،القطاع الخاص التعلم  ولها حرية الترصف إلنشاء الير

ي حاالت أخر . الخاصة بها
 
ي حال نيوزيلندا، ىوف

 
ي شامل للطفولة ، عىل سبيل المثال ف

يوجد منهاج وطت 

امج، المبكرة يحتوي المنهاج عىل . يتم تقديمه من خالل مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات وعروض الير

ولكن ال يحتوي عىل فروع ، واالستكشاف، والتواصل، واالنتماء، واإلسهام، العافية: خمسة فروع تعليمية

ي بلدان أخرى 11. محددة تتعلق بالرياضيات
 
ال يوجد برنامج رياض األطفال كجزء من نظام ، مثل ألمانيا، وف

 . وبالتالي ليس لديها منهاج روضة مقرر، التعليم العام

دمت أعاله لنفس االسبابو
 
ي ق
اليا، الت  ي ، تمت إزالة نيوزيلندا من قائمة البلدان للمقارنة واستبدالها بأسي 

الت 

ي ومنهاج دراسي يسهل الوصول  ا برنامج رياض اطفاللديه
وتمت إزالة . إزالة ألمانيا أيضا تإليه. تموطت 

ي تقيم . ألمانيا أيضا
 
اليا ف ين  TIMSSعىل الرغم من أن أداء أسي  للصف الثامن لم يتحسن عىل مدار العش 

ي  فقد سجلت عالمة، .(Tomson، n.d)عاًما الماضية 
 
ي شاركت ف

ي النطاق المتوسط لجميع البلدان الت 
 
ف

ي 
 
فإنها توفر نقطة مقارنة معقولة ، عىل هذا النحو(. Tomson et al. 2017) 2015تقييم الصف الرابع ف

                                                
 انظر  11

https://parents.education.govt.nz/early-learning/learning-at-an-ece-service/what-your-child-learns-at-
ece/#TeWhariki . 
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ي فلسطير  مع نتائج . لفلسطير  
 
ي نهاية الروضة ف

 
لذلك ركزت المقارنة عير البالد عىل مقارنة مخرجات التعلم ف

اليا وسنغافورةكندا والواليات   . المتحدة والمملكة المتحدة وأسي 

 الجدولب الجدول أنظر إل) مخرجات تعليمية مختلفة عير هذه الدول المختلفة 44تم تتبع مجموعة من 

ي الملحق  1ب
 
عن  12تم اعتماد مخرجات التعلم، كما كان الحال مع التحليل المقارن للصف االول((. ب)ف

كة للواليات المتحدة لتلك المستويات ي تعتمد عىل مخرجات التعلم المحددة ، المعايير األساسية المشي 
والت 

ي ا
 
ي لمعلمي الرياضيات  (2000)لمبادئ والمعايير للرياضيات المدرسية ف

(. NCTM)للمجلس الوطت 

ي تقدمات التعلم التنموية الصادرة عن كليمينتس  واكتملت القائمة بإضافة مخرجات التعلم المحددة
 
ف

اوح أعمارهم بير  ( Clements and Sarama 2014)وساراما 
سنوات غير  6إل  4لألطفال الذين تي 

ي القائمة األولية
 
 . المدرجة ف

 تعلمية شائعة مخرجات 29 لمقارنة التوقعات التعلمية لرياض األطفال بالنسبة : 5الجدول 

 % التوقعات التعلمية 

 63 نفس التوقعات التعلمية
 27 توقعات أعىل من فلسطير  
 10 توقعات أقل من فلسطير  

 

ي فلسطير  طرحت عملية 
 
ي صياغة مخرجات التعلم ف

 
. المقارنة تحديات بسبب عدم وجود خصوصية فنية ف

ي منهاج رياض األطفال ( أ) من مخرجات التعلم ال يمكن تحديد ام( ٪34)أكير من ثلث 
 
وجودها بوضوح ف

ي 
ي ( ب) أو، الفلسطيت 

 
ي  وجودها ف

ي بمستوى مماثل للتعقيد الرياض 
 . منهاج رياض األطفال الفلسطيت 

                                                
ي الجدول 12

 . تم اختصار صياغة بعض مخرجات التعلم ف 



 

 31 

 

ي المائة من مخرجات التعلم حيث توجد خصوصية فنية كافية لتصلح مقارنتها عير المناطق  66بالنسبة إل 
 
ف

ي )
ي المائة 63)فإن معظم مخرجات التعلم الفلسطينية ، (2انظر الرسم البيائ 

 
متشابهة للمناطق األخرى ( ف

ي الصف  وكما هو الحال، ومع ذلك. من حيث المحتوى ودرجة الصعوبة أو تعقيد عمليات الفهم الرياضية
 
ف

ي البلدان األخرى، حيثما توجد اختالفات األول،
 
ي . فإن االختالف يؤيد األطفال ف

 
عرض عىل األطفال ف  هذه ي 

توقع منهم تطوير عمليات فهم رياضية ، المناطق محتوى رياضيات ال يستكشفه األطفال الفلسطينيون أو ي 

ا مما متوقع من االطفال الفلسطينية
ً
ك أكير تعقيد ي مجال محتوى مشي  ي . فتر

 
ي المائة فقط من  10ف

 
ف

ا من مخرجات  مخرجات التعلم يتوقع من األطفال الفلسطينيير  تطوير مخرجات تعلم رياضية
ً
أكير تعقيد

ي المناطق األخرى
 
 . األطفال ف

ي فلسطير  يجعل من 
 
ي صياغة مخرجات التعلم ف

 
عىل الرغم من عدم وجود خصوصية فنية كما ذكرنا أعاله ف

ي فلسطير  مع التوقعات 
 
الصعب إجراء تقييم دقيق لدرجة توافق التوقعات الرياضية ألطفال رياض األطفال ف

ي المناطق األخرى 
 
ة طويلةف ي لديها برامج رياض األطفال الراسخة منذ في 

هناك حاجة عامة لتوضيح ، الت 

ي صف البستان وصف التمهيدي
 
التقدمات ( أ): والتأكد من أنها تتوافق مع الهدف من برنامج الرياضيات ف

ي البلدان ذات األداء العالي ( ب)التنموية و  التعلمية
 
  . توقعات المناهج ف
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ي 
 
ي نهاية  : 2الرسم البيائ

 
ي ف

المقارنة عير البالد لمخرجات التعلم الرياض 
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ي رياض االطفالالتقدم التعلمي ال .3
 
ح للرياضيات ف  معزز المقي 

ي رياض االطفال تم تطويره من خالل
 
ح للرياضيات ف ح هذا القسم التقدم التعلمي المعزز المقي   : يقي 

ي سن  .1
 
ي الرياضيات لألطفال ف

 
صف ) 4دراسة التقدمات التعلمية التنموية القائمة عىل األبحاث ف

 (13انظر الملحق أ( )صف التمهيدي) 5و( البستان

ة و .2 ي لديها برامج روضة راسخة منذ في 
ي رياض األطفال من البلدان الت 

 
دراسة برامج الرياضيات ف

ي منهاج الرياضيات الحالي للصف االول 14طويلة 
ي األول ابتدائ 

 
ي يشبه منهاج الرياضيات ف

ي  والت 
 
ف

 (ب الجدولبو  1ب الجدولبأعاله والجدولير   1.4و 1.3انظر القسمير  ) 15فلسطير  

ح   ،عىل األبحاث ويتوافق مع االتجاهات العالمية( 7 الجدول الجدولانظر )يعتمد التقدم التعلمي المقي 

ي الوقت نفسه
 
 . الرياضيات الحالي للصف االول يوفر االنتقال السلس من الصف التمهيدي إل منهاج، وف

 : التقدم بـ يقوم

ة •   تجزئة مخرجات التعلم الحالية لرياض االطفال إل مخرجات تعلم متمير 
 
 ولكن متقدمة تنمويا

ي . لصف البستان وصف التمهيدي
 
فتعتمد مخرجات صف التمهيدي عىل وتعميق الفهم المطور ف

 . الصف البستان

ات وعمليات  • ي  الفهم الرياضيةالمطابقة مع توقعات منهاج الصف االول من حيث أنواع الخير
الت 

ي الصف االول
 
ي الناجح ف

ي رياض االطفال من اجل التعلم الرياض 
 
 . يحتاجها األطفال ف

ي سن  •
 
ي عند األطفال ف

ي الرياض 
 
صف ) 4المطابقة مع االبحاث المتعلقة بتقدم تنمية اإلدراك المعرف

 ؛(انظر الملحق أ( )صف التمهيدي) 5و( البستان

ّوى للرياضيات المبكرة؛تغطية جميع الخيوط والخيوط  •
 
ق ي منهاج م 

 
 الفرعية الرئيسية للمحتوى ف

ي منهاج  •
 
بوي وخصوصية لمخرجات التعلم المفقودة ف ي والي 

توفير مستوى جديد من الوضوح الفت 

 ، عىل سبيل المثال. رياض األطفال الحالي 
ً
إظهار الوعي 'من القول ان يجب عىل االطفال  بدال

                                                
 Clemens and Sarama (2014 .)انظر ايضا  13
ي تم  14

، شملت البلدان الت  ي  . درسها كندا والواليات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدةلغرض هذا االستعراض المكتتر
نامج مدته سنتان 15 م فلسطير  بير  

ي حير  تلي 
ي تم دراستها عام واحد، ف 

ي العديد من البلدان الت 
وقد تم . إن مدة برنامج رياض األطفال ف 

ي برنامج مدته سنة واحدة عىل مدى عامير  
ي الملحق أ توزيــــع مخرجات التعلم المغطية تقليديا ف 

 مع التقدمات التنموية المبينة ف 
 
 . تماشيا
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ح األنواع ، 'ل أنشطة الحياة اليوميةمن خال لعمليات الجمع والطرح يصف التقدم التعلمي المقي 

ي كل 
 
ي من المفروض ان يكون بامكان األطفال عىل إظهارها ف

المحددة لمهارات الجمع والطرح الت 

نامج الموضوعي الحالي لرياض  6يقارن الجدول . مستوى دراسي  ي الير
 
صياغة مخرجات التعلم ف

حة ي التقدم التعلمي المعزز لصف البستان وصف التمهيدي األطفال مع المخرجات المقي 
 
تصف . ف

ي كل 
 
ي يجب أن يتلقاها األطفال ف

ات التعلم الت  صياغة المخرجات التعلمية الجديدة أنواع خير

ي يمكن لألطفال ( كيف يجب أن يتعلموا)مستوى 
باإلضافة إل السلوكيات المحددة والملحوظة الت 

 . التعلماعتمادها بمجرد تحقيق مخرجات 

ي فلسطير   •
 
 جعل منهاج الرياضيات ف

 
ي لديها برامج روضة راسخة ومناهج  أكير تماشيا

مع الدول الت 

 . سواء من حيث المحتوى أو درجة صعوبة مخرجات التعلم، الرياضيات القائمة عىل األبحاث

ي : 6الجدول 
 
برنامج رياض األطفال الحالي والتدرج  مقارنة بير  الخصوصية الفنية للمخرجات التعلمية ف

ح الجديد  التعلمي المقي 

برنامج رياض 
األطفال 
 الحالي 

 المخرج التعلمي المطابق، صف التمهيدي المخرج التعلمي المطابق، صف البستان

فهم الجمع 
والطرح من 

خالل أنشطة 
 الحياة اليومية

األشياء لحل مسائل الجمع من نوع  استخدام
عن طريق عد عنارص كل  5إل ضمن -الضم

ي كال  مجموعة ثم عد إجمالي عدد األشياء
 
ف

 3عىل سبيل المثال، لدي )المجموعتير  
ي . تفاحات

كم . آخرين 2شخص ما يعطيت 
  (لدي اآلن؟

-األشياء لحل مسائل الجمع من نوع الضم استخدام
. موزات 3عىل سبيل المثال، لدي ) 10إل ضمن 

ي 
وكذلك ( لدي اآلن؟كم . آخرين 4شخص ما يعطيت 

عىل ) 10كل ضمن -جزء-مسائل الجمع من نوع الجزء
ي الملعب بنات3ومن األوالد  2سبيل المثال، هناك 

 
. ف

ي الملعب؟
 
 (كم عدد األطفال ف

من -األشياء لحل مسائل من نوع السلب استخدام
 . 10ضمن 

ضمن " التغير " االشياء لحل مسائل من نوع استخدام
كان لديك : "سبيل المثال عىل 7+ __ =  5، مثال 10

ما عدد التفاح الذي . 7تفاحات واآلن لديك  5
 "حصلت عليه؟

األشياء للعثور عىل أجوبة مسائل المقارنة،  استخدام
. أقالم رصاص 5أطفال و 6هناك " : عىل سبيل المثال

كم طفل لن ، إذا أعطيت قلم رصاص لكل طفل
 "يحصل عىل قلم رصاص؟ 

ي حل
 
كم لجعل عدد "مسائل من نوع  استخدام العد ف

، كتب  6لدي " : ، عىل سبيل المثال10ضمن " معير  
ي أحتاج إنزالها . 8ولكن أحتاج إل 

كم عدد الكتب الت 
 "عن الرف؟
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 المالحظات

ي بعض المناطق يستكشف أطفال روضة مفاهيم األعداد ضمن 
 
 100ويعدون إل  20عىل الرغم من أن ف

ح يقلل مفاهيم االعداد إل ( ب الجدولالجدول بانظر ) ي صف التمهيدي 20، فإن التقدم المقي 
 
ويحدد ، ف

وهذا يضمن التوافق مع المنهاج الحالي لـلصف االول والذي  20و 10استكشاف أولي لكميات االعداد ما بير  

 . عىل نطاق واسع 20من خالله يستكشف األطفال الكميات ضمن 

نامج الحالي لرياض االطفال ي الير
 
. يتضمن التقدم التعلمي المعزز مخرجات تعليمية مهمة لم يتم تغطيتها ف

أي استخدام  العكس فعلل أشكال أصغر مركبة أو تجزئة شكل أكير إ)ويشمل ذلك تكوين االشكال وتفكيكها 

ة مع مجموعة واسعة من حاالت الجمع والطرح المختلفة(. أشكال أصغر لبناء شكل أكير  ، ويشمل ايضا الخير

ها  ات تجميع البيانات وتمثيلها وتفسير وتتكيف (. خيط االحتمال وتحليل البيانات)باإلضافة إل خير

ة بسهول  . ة مع النهج الموضوعي مخرجات التعلم األخير

ا ً ي الصفوف المبكرة، وأخير
 
ي ، تم تصميم التقدم التعلمي المعزز لتشجيع مهارات الحساب الرئيسية ف

 
بما ف

ي وإجراء 
ذلك إعداد المشكالت وحلها والبحث عن األنماط وتصنيف األشياء لغرض ما والتفكير المنطف 

 . المقارنات
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ح لصف البستان وصف التمهيدي : 7 الجدول  التقدم التعلمي المقي 

الخيط والخيط 

 الفرعي 

 المخرج التعلمي لصف التمهيدي المخرج التعلمي لصف البستان

 األعداد ومفهوم العدد

 5ضمن 16عد شفهيا  العد
من خالل العد من  5السابق لعدد ضمن / التالي  تحديد العدد 

1 

 
 
 17بدًءا من أي عدد 10إل  العد شفهيا

  10السابق ألعداد ضمن / تعريف العدد التالي 
ي عد التسلسالت ضمن 

 
 10تعريف األخطاء ف

ي صف 5عد األشياء ضمن  عد األشياء
 
 عندما يتم تقديمها ف

تكرار عن طريق " كم عدد"اإلجابة بشكل صحيح عىل أسئلة 
 العدد المعدود األخير 

، أصابع)عند الطلب  5أشياء ضمن  تحضير مجموعة
 .(إلخ، عدادات

 5رسم تمثيالت لكميات ضمن 

ي صف أو ترتيب أو دائرة10عد األشياء ضمن 
 
 . عندما يتم تقديمها ف

ي لم يتم عدها بعد
ي قد تم عدها وتلك الت 

 تتبع األشياء الت 
عن ( أشياء 10ضمن " )عددكم "اإلجابة بشكل صحيح عىل أسئلة 
 (بدال عن إعادة العد من جديد)طريق تكرار العدد المعدود األخير 

، عدادات، أصابع)عند الطلب  10أشياء ضمن  تحضير مجموعة
 .(إلخ

 10رسم تمثيالت لكميات ضمن 

التعّرف عىل 

 األعداد

بدون العد  4 التعّرف فوًرا عىل مجموعات من األشياء ضمن
( نقاط 4بطاقات النقاط المكونة من ، المثالعىل سبيل )

 "(أربعة"عىل سبيل المثال، )وذكر اسم العدد 
 5التعّرف عىل االرقام ضمن 

عىل )بدون عد  5التعّرف فوًرا عىل مجموعات من األشياء ضمن 
وذكر اسم ( نقاط 5بطاقات النقاط المكونة من ، سبيل المثال

 "(خمسة"عىل سبيل المثال، )العدد 
تيبات المكونة من    5تعريف جميع الي 

 
عىل أنها تحتوي  نقاط شفهيا

ي النهاية تعريف (نقاط ونقطتان 3: عىل سبيل المثال) 5
 
، ثم ف

 . 10و 5ترتيبات األعداد بير   جميع
 10كتابة األعداد لتمثيل كميات ضمن 

المقارنة بير  

 األعداد وترتيبها

حيث يوجد عالقة بير   -أشياء  5إل  1مقارنة مجموعات من 
 : إما عن طريق -، عىل سبيل المثال، الكالب والعظام األشياء

ي مجموعة  •
 
ء ف ي

ي مجموعة واحدة مع س 
 
ء ف ي

مطابقة كل س 
 أخرى 

ي كل مجموعة من األشياء •
 
 مقارنة عدد العنارص ف

ي مجموعة واحدة أكير 
 
ح لماذا يوجد ف ( نفس العدد، أقل)ش 
 من مجموعة أخرى

حيث ال يوجد عالقة بير   -أشياء  10إل  1 مقارنة مجموعات من
ي كل مجموعة ذات أحجام مختلفة،  األشياء

 
إما  -أو حيث األشياء ف

 : عن طريق

ي مجموعة أخرى  •
 
ء ف ي

ي مجموعة واحدة مع س 
 
ء ف ي

 مطابقة كل س 

ي كل مجموعة من األشياء •
 
 مقارنة عدد العنارص ف

ي مجموعة واحدة أكير 
 
ح لماذا يوجد ف من ( نفس العدد، أقل)ش 

 مجموعة أخرى
                                                

 . للتمير  بير  هذا النشاط والعد بعد التلقير  والذي له قيمة ضئيلة" العد الشفهي "يستخدم المصطلح  16
 (Clements & Samara, 2014) بدًءا من أي عدد يؤدون جميع مهام األعداد بشكل أفضل  شفاهيااألطفال الذين بإمكانهم عد  17
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الخيط والخيط 

 الفرعي 

 المخرج التعلمي لصف التمهيدي المخرج التعلمي لصف البستان

ي إلعداد إل  ، عىل سبيل المثال) 10وصف الحجم والموضع النستر
 ( 6أقرب إل  9أو  4إذا كان 

ائط من الورق مع عالمات وحدات )ترتيب أبراج من المكعبات  أو ش 
 . أو بطاقات النقاط، الخ، من األصغر إل األكير ( مربعة

كيب ي كل مجموعة باإلضافة إل العدد  التحليل والي 
 
تعريف عدد المكعبات ف

 5اإلجمالي عند عرض مجموعة متحللة من المكعبات ضمن 
(. من المكعبات 2مكعبات و 3، عىل سبيل المثال)مكعبات 

تحديد عدد المكعبات المخفية إذا تم عرض مجموعة من  أو
 من المكعبات  2مكعبات وثم نفس المجموعة مع إخفاء  4

ي كل مجموعة باإلضافة إل العدد اإلجمالي 
 
تعريف عدد المكعبات ف

عىل )مكعبات  10عند عرض مجموعة متحللة من المكعبات ضمن 
تحديد عدد  أو(. من المكعبات 2مكعبات و 3، سبيل المثال

وثم  مكعبات، 4المكعبات المخفية إذا تم عرض مجموعة من 
 . من المكعبات 2نفس المجموعة مع إخفاء 

   عمليات األعداد

األشياء واألصابع والرسومات الخ لحل مسائل  استخدام الجمع والطرح
عن طريق عد  (5جمع إل ) 5إل ضمن -الجمع من نوع الضم

ي كال المجموعتير  
 
 3عىل سبيل المثال، لدي )األشياء ف
ي . تفاحات

  (كم لدي اآلن؟. آخرين 2شخص ما يعطيت 
 

األشياء واألصابع والرسومات الخ لحل مسائل الجمع من  استخدام
شخص . موزات 3عىل سبيل المثال، لدي ) 10إل ضمن -نوع الضم
ي 
وكذلك مسائل الجمع من نوع  (كم لدي اآلن؟. آخرين 4ما يعطيت 
من األوالد  2عىل سبيل المثال، هناك ) 10كل ضمن -جزء-الجزء

ي الملعب 3و
 
ي . بنات ف

 
 (الملعب؟ كم عدد األطفال ف

األشياء واألصابع والرسومات الخ لحل مسائل من نوع  استخدام
 . 10من ضمن -السلب

+  5، مثال 10ضمن " التغير " االشياء لحل مسائل من نوع استخدام
. 7تفاحات واآلن لديك  5كان لديك " : عىل سبيل المثال. 7__ = 

 "ما عدد التفاح الذي حصلت عليه؟
والرسومات الخ للعثور عىل أجوبة استخدام األشياء واألصابع 

أقالم  5أطفال و 6هناك " : عىل سبيل المثال مسائل المقارنة،
كم طفل لن يحصل ، إذا أعطيت قلم رصاص لكل طفل. رصاص

 "عىل قلم رصاص؟ 
ي حل

 
ضمن " كم لجعل عدد معير  "مسائل من نوع  استخدام العد ف

كم عدد . 8ولكن أحتاج إل ، كتب  6لدي " : ، عىل سبيل المثال10
ي أحتاج إنزالها عن الرف؟

 "الكتب الت 
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الخيط والخيط 

 الفرعي 

 المخرج التعلمي لصف التمهيدي المخرج التعلمي لصف البستان

ب والقسمة بالتساوي بير  عدد معير  من  10مشاركة األشياء ضمن   الض 
 . المجموعات

األشياء واألصابع والرسومات الخ لحل مسائل الطرح  استخدام
قطع  3أعطيت : ، عىل سبيل المثال10والقسمة البسيطة ضمن 

ي  2حلوى إل 
ي ما هو . من أصدقائ 

العدد اإلجمالي لقطع الحلوة الت 
ي  2من البسكوت بير   4أريد مشاركة  أو، قدمتها؟

ما . من اصدقائ 
 سيحصل كالهم عليها؟ الذيعدد البسكوت 

 الهندسة والقياس

ي  'عىل'، و'تحت'، و'فوق' استخدام المكان
 
ء ف ي

لوصف موضع س 
 الصف

ي الصف 'جنب'، و'خلف'، و'امام' استخدام
 
ء ف ي

 لوصف موضع س 

تعريف ومقارنة 

 األشكال 

التعرف عىل أشكال المربعات والمثلثات العادية وغير العادية 
ي اتجاهات مختلفة ، النحيفة، الطويلة)

 
 ...(الموجهة ف

 للوجه 
 
تحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان ألنهما أكير تشابها

العثور عىل شكل ، عىل سبيل المثال. مما أنهم مختلفير  
ي القمةمشابه لمثلث كونه 

 
 . مسنون ف

ك  تحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان إذا كان بينهما جزء مشي 
 -كان لكل شكل جانب بنفس الطول   إذا عىل سبيل المثال، -
عىل سبيل المثال، )كان للشكلير  أجزاء متطابقة   إذاأو 

 (. النصفان العلويان من الشكلير  متطابقتير  

 ا الشكلالتحديد، والعد، واإلشارة إل جوانب وزواي
، المربــع، المثلث، تحديد معظم األشكال األساسية كالمستطيل

،، السداسي  وشبه المنحرف واستخدام أسماءها عند القيام  المعير 
 . بذلك

ي معظم السمات 
 
كان ف تعريف بأن شكلير  متطابقير  ألنهما يشي 

 نفسها
 

تحليل وتكوين 

 األشكال

، المثالعىل سبيل )تكوين شكل يشبه الشكل المستهدف 
ا باستخدام القش أو الطير  

ً
 (صنع مثلث

ملء : عىل سبيل المثال)تكوين شكل أكير باستخدام أشكال صغار 
 (مخطط لغز مستخدما مجسمات األشكال

 القياس

 الطول 

بجانب بعضهما البعض لتحديد أيهما أطول أو  صف شيئير  
 أقرص أو ما إذا كانا متساويير  الطول

( أو األقرص أو ما إذا كانا متساويير  )تحديد أي من شيئير  األطول 
ء ثالث ي

 بمقارنتهما بس 

ي كل يد  الوزن
 
، واحد ف لمعرفة أيهما أثقل أو أخف أو ما إذا ، امسك شيئير 

 كانا متساويير  الوزن
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الخيط والخيط 

 الفرعي 

 المخرج التعلمي لصف التمهيدي المخرج التعلمي لصف البستان

ووقت ، ووقت الغداء، مفردات مثل وقت الفطور استخدام الوقت
وبعد لثبت ، النوم، وقبلووقت ، ووقت العشاء، الفرصة

 األحداث خالل اليوم

مفردات مثل األمس، واليوم، والغد لثبت األحداث خالل  استخدام
 األسبوع

 تميير  بعض وحدات النقود  المال

   ما قبل الجي  

ي تحددها  الفرز والتصنيف
ة من األشياء حسب القاعدة الت  فرز مجموعة صغير

 المعلمة
ي تحددها المعلمة عىل سبيل الفرز باتساق حسب السمة 

الت 
 المثال، فرز مجموعة حسب اللون أو الشكل

ء، نمط الصوت)ب -تكرار نمط أ األنماط ي
، نمط الصورة، نمط الس 

 بجانب نمط معير  ( إلخ
ً
ي مكان مختلف، أوال

 
 . ثم ف

ء، نمط الصوت)ب -ب-أ أو نمط أ-ب-تكرار نمط أ ي
نمط ، نمط الس 

 بجانب نمط ( إلخ، الصورة
ً
ي مكان مختلف، معير  أوال

 
 . ثم ف

ي نمط أ 4 - 2تحديد العنارص ال 
 
، نمط الصوت)ب -التالية ف

ء ي
 (إلخ، نمط الصورة، نمط الس 

ي نمط أ
 
نمط )ب -ب-أ أو نمط أ-ب-تحديد العنارص التالية ف

ء، الصوت ي
 (إلخ، نمط الصورة، نمط الس 

 االحتمال وتحليل البيانات

 تمثيل البيانات عن طريق الرسوم البيانية الملموسة  
ي ملموس أو صوري

ي رسم بيائ 
 
 تفسير المعلومات المقدمة ف

 تمثيل البيانات عن طريق الرسوم البيانية الملموسة أو الصورية 
ي ملموس أو صوري

ي رسم بيائ 
 
 تفسير المعلومات المقدمة ف
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 توزيــــع مخرجات التعلم عي  الوحدات الموضوعية 3.1

ا
ً
ي فلسطير  نهًجا موضوعًيا بحيث توزع مخرجات التعلم ، كما ذكر سابق

 
يستخدم إطار منهاج رياض االطفال ف

مخرجات  9 الجدولو  8 الجدول يوزع الجدوالن. عير الوحدات وثم عير الموضوعات داخل تلك الوحدات

 
 
حة عير الوحدات والموضوعات الموجودة حاليا

ي المعززة المقي 
ي منهاج صف البستان وصف  التعلم الرياض 

 
ف

ن مخرجات التعلم عير  8 الجدوليوزع الجدول  . التمهيدي ة من ايلول) 2و 1 الوحدتي  إل كانون  خالل الفي 

ن مخرجات التعلم عير  9 الجدولويوزع الجدول (. االول ي ) 4و 3 الوحدتي 
ة من كانون الثائ  إل  خالل الفي 

ة'باإلضافة إل  يتم تحديد المسائل األساسية لكل وحدة(. ايار ي بعض . الرياضية الشاملة 'األفكار الكبير
 
وف

ة'الوحدات يوجد موضوع واحد و  ي اآلخرين يوجد موضوعان 'فكرة كبير
 
 . واحدة مقابلة بينما ف

شدت االعتبارات التالية توزيــــع تقدمات التعلم  : وقد اسي 

ي كل وحدة •
 
ي كل  . وقدر االمكان لم يتم تغيير خطوط المحتوى والمجاالت ف

 
كز الوحدة األول ف في 

ح عىل خ ي تقدم التعلم المقي 
 
وكذلك . يط االعداد ومفهوم العددمن برنامج رياض االطفال الحالي وف

نامج الحالي والمراجع عىل خيط الهندسة والقياس 2تركز الوحدة  ي الير
 
وقد تم الحفاظ عىل هذا . ف

اما لقرار مطوري المناهج بتحديد هذه الخيوط ومجاالت المحتوى عىل أنها أفضل من  التوزيــــع احي 

ها للوحدات المعينة  . غير

ي  •
 
ي صف البستان وصف التمهيدي تتم تغطية نفس المواضيع ف

 
فإن ، ومع ذلك، نفس الوحدات ف

والمفروض من ذلك . أكير تعقيدا من مخرجات صف البستان مخرجات تعلم الصف التمهيدي

حيث يتم ، بالتنسيق عىل تصميم مجموعة أساسية من أنشطة التعلماتاحة المجال للمعلمير  

هم ي الجدولير  . عن ببعض حسب درجة التعقيد تميير 
 
يتم عرض مخرجات  9 الجدولو  8 الجدولف

ي ويعرض المخرج التعلمي المقابل لصف التألسود تعلم صف البستان باللون ا
 
  . االزرقمهيدي ف

تشكل أنشطة االعداد ومفهوم العدد وأنشطة عمليات االعداد القسم الكبار من برنامج الرياضيات  •

ي رياض االطفال
 
ي توزيعها عىل جميع الوحدات الموضوعية عىل مدار العام ، ونتيجة لذلك 18. ف

ينبع 

ا 
ً
ا للمفاهيم ذات الصلةالدراسي بأكمله مما يمكن االطفال ببناء عمليات فهم أكير تعقيد

ً
 . وتعمق

                                                
ي لمعلمي الرياضيات  18

ي ( NCTM)بنظر معاير المجلس الوطت 
يشكل العدد والهندسة ( 2000)لمرحلة ما قبل الروضة إل الصف الثائ 

لية وسمات  القيمةاالعداد وعالقاتها ببعض والعمليات عليها و ، وتعتير (79، 77ص )اساس برنامج الرياضيات للسنوات المبكرة  المي  
 مع  تنخفض النسبة المئوية للوقت المخصص لتعلم االعداد والعمليات عليها. الشكل امثلة ألفكار مهمة تتعلق بهذين الخيطير  

 
تدريجيا

ي مستوى الصف الرابع، تركز نسبة . انتقال التالميذ إل مستوى الصف التالي 
ي المائة من عالمات  50ف 

ات عىل االعداد والعملي TIMSSف 
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 2 والوحدة 1الوحدة  تعلم صفوف البستان والتمهيدي عير الوحدات الموضوعية توزيــــع مخرجات : 8 الجدول

ي  - 2 الوحدة أنا ومن حولي  - 1الوحدة  الوحدة
 صحت 

ين األول أيلول الشهر ي  تشى
 
ين الثان  كانون األول تشى

ي  الموضوع
ي  أنا وروضت 

ي  أنا وعائلت 
ي  أنا ونظافت 

 
 أنا وغذان

 (قدرات، أوزان / كتل ، أعداد، أطوال)المقارنة  األعداد ومفهوم العدد المسألة

 األفكار
ة   الكبب 

 مفهوم تطابق الواحد إل واحد
ي يمكن تحليلها إل 

أجزاء إدراك أن األعداد تمثل الكميات والت 
 . أصغر

 تحتوي األشياء عىل سمات يمكن وصفها وقياسها ومقارنتها

 5العد الشفهي بـاآلحاد حت   
لصف  10حت  ) 1بدًءا من 
 (التمهيدي

 
كم "العد لإلجابة عىل أسئلة 

عن أشياء مصفوفة " عدد
لصف  10ضمن ) 5ضمن 

 (التمهيدي
عند عد األشياء، قل أسماء 
تيب القياسي  ي الي 

 
األعداد ف

ء باسم  ي
ان كل س  وقم باقي 

عدد واحد فقط وكل اسم 
ء واحد  ي

عدد واحد مع س 
اشياء لصف  10)فقط 

 (التمهيدي
فهم أن اسم العدد األخير يعير 

ي تم 
عن عدد األشياء الت 

لصف التمهيدي )عدها 
 (أيضا

العد الشفهي بـاآلحاد 
بدًءا من أي عدد  5حت  
لصف  10حت  ) كان

 (التمهيدي
فهم أن عدد األشياء 
يبف  عىل حاله بغض 
تيب أو  النظر عن الي 
بأي تسلسل يتم عده 

 (لصف التمهيدي أيضا)
ا 
ً
عندما يعط عدد

عد األشياء إل ، 5ضمن 
 10حت  )العدد نفسه 

 (لصف التمهيدي
ي تم 

تعقب األعداد الت 
ي لم يتم 

عدها وتلك الت 
صف ) عدها بعد

البستان وصف 
 (التمهيدي

إل  10من  العد التنازلي شفهيا
 وثم من  10، بدًءا من 1

ً
أوال

 (صف التمهيدي)أي عدد 
 

أشياء ضمن  تحضير مجموعة
، أصابع)عند الطلب  5

لصف  10إل ).( إلخ، عدادات
 (التمهيدي

 
رسم تمثيالت لكميات ضمن 

 (لصف التمهيدي 10إل ) 5
وصف سمات األشياء القابلة 
للقياس باستخدام الكلمات 

ة ة، الشائعة مثل كبير ، صغير
ة، طويلة وما إل ، ثقيلة، قصير
 (لصف التمهيدي أيضا). ذلك

مقارنة طول شيئير  من خالل 
وضعهما جنًبا إل جنب 
. وتراصف نقاط النهاية

من عدد معير  ( أو أقل)أكير  1تحديد 
 (لصف التمهيدي 10ضمن ) 5ضمن 

 
ي 
 
تعريف ما إذا كان عدد األشياء ف

مجموعة واحدة أكير أو أقل أو يساوي 
ي مجموعة أخرى،

 
 عدد األشياء ف

اتيجيات المطابقة  مثالباستخدام  اسي 
ي مجموعة . والعد

 
ح لماذا يوجد ف ش 

من ( نفس العدد، أقل)واحدة أكير 
حيث  أشياء 5ضمن )مجموعة أخرى 
 10ضمن ) (األشياءيوجد عالقة بير  

لصف التمهيدي حيث ال يوجد عالقة 
بير  األشياء أو حيث األشياء ذات أحجام 

 (مختلفة
 

أو  أكير  1تكوين مجموعات تحتوي عىل 
أقل أو نفس العدد من مجموعة  1

ي صف البستان 5ضمن )أخرى 
 
 (أشياء ف

ي صف التمهيدي 10ضمن)
 
 (أشياء ف
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ي  - 2 الوحدة أنا ومن حولي  - 1الوحدة  الوحدة
 صحت 

كم "العد لإلجابة عىل أسئلة 
ي شكل " عدد

 
عن أشياء ف

 10ضمن ) 5مبعير ضمن 
 (لصف التمهيدي

 
 
  

العد لإلجابة عىل أسئلة 
عن أشياء " كم عدد"

ي  10ضمن 
 
مصفوفة ف
ي 
 
 ترتيب معير  وثم ف

 (صف التمهيدي)دائرة 
فهم أن كل أسم عدد 
متتالي يشير إل كمية 
أكير بمقدار واحد 

 (صف التمهيدي)
تمثيل عدد من األشياء 

من خالل األرقام 
 5إل  0المكتوبة 

يمثل عدم  0حيث )
 ( وجود األشياء

إل  0كتابة األرقام من   
: صف التمهيدي) 5

 (10ضمن 
ترتيب وتطابق 

البطاقات الرقمية 
وبطاقات النقاط 

 5إل  1المكونة من 
لصف  10إل )

 (التمهيدي
 

، مثل اطول استخدام كلمات
. إلخ لوصف األطوال ،أقرص

مقارنة : صف التمهيدي)
ء  ي

األطوال باستخدام س 
دبابيس للورق وعد  مثال، ثالث

كمية دبابيس للورق عىل طول 
 (الشيئير  

ة لألوزان مع  مقارنة مباش 
مفردات مثل أثقل  استخدام

الوزن  ونفسمن، أخف من، 
: صف التمهيدي) للمقارنة

ان مقارنة األوزان  باستخدام مير 
 (ذو كفتير  

مقارنة األحجام عن طريق 
تعبئة األوعية بالرمل أو الماء 
: واستخدام مصطلحات مثل

ومساوي ، أقل من، أكير من
صف )للمقارنة بينهم 

 (التمهيدي
 

مفردات مثل وقت  استخدام
وقت ، وقت الغداء، الفطور
وقت ، وقت العشاء، الفرصة
لثبت األحداث خالل  النوم،
مفردات مثل  استخدام)اليوم 

األمس، واليوم، والغد لثبت 
األحداث خالل األسبوع لصف 

  (التمهيدي

 
ائط )ترتيب أبراج من المكعبات  أو ش 

( من الورق مع عالمات وحدات مربعة
أو بطاقات النقاط، الخ، من األصغر إل 

ي صف  10ضمن)األكير 
 
أشياء ف

 (التمهيدي
تصنيف األشياء إل فئتير  تحددهما 
ي كل فئة 

 
المعلمة وعد عدد األشياء ف

ي صف  5ضمن )
 
أشياء لكل فئة ف

 3أشياء وضمن  10ضمن )( البستان
ي صف التمهيدي

 
 (فئات ف

 4و 3و 2تعريف فئات تحتوي عىل 
 (صف البستان وصف التمهيدي)أشياء 

ممثلير  باألرقام  5و 1مقارنة عددين بير  
 (لصف التمهيدي 10و 1بير  ) المكتوبة
لثبت  مفردات مثل قبل وبعد استخدام

 استخدام)األحداث خالل اليوم 
مفردات مثل األمس، واليوم، والغد 
لثبت األحداث خالل األسبوع لصف 

 (التمهيدي
تمثيل البيانات عن طريق الرسوم 

 البيانية الملموسة 
ي 
ي رسم بيائ 

 
تفسير المعلومات المقدمة ف

الرسوم : التمهيديصف ) ملموس
 (البيانية بالصور
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 4 والوحدة 3الوحدة ، تعلمية الصفوف البستان والتمهيدي عير الوحدات الموضوعية توزيــــع مخرجات: 9 الجدول

 بلدي فلسطير  الجميلة - 4الوحدة  عالمي الكبير  - 3الوحدة  الوحدة

ي  الشهر
 
 أيار نيسان آذار شباط كانون الثان

ي  الموضوع
 
الوظائف والخدمات ف
 المجتمع؛ الطقس

 الحيوانات
 النباتات

رموز ومناسبات  تضاريس فلسطير  
 فلسطير  

 آثار فلسطير  

 الجمع والطرح أشكال ثنائية األبعاد وأشكال ثالثية األبعاد؛ أنماط التكوين والتحليل؛ الجمع والطرح المسألة

 األفكار
  الكبيرة

ي يمكن تحليلها إل أجزاء أصغر األعداد تمثل الكميات
 الت 
ي تكون ) 10و 5إحساس قوي بالكميات 

 5التجميعات الت 
ي تكون 

 (10أو التجميعات الت 

تحتوي األشياء عىل سمات يمكن وصفها وقياسها 
 ومقارنتها

ي 
األعداد تمثل الكميات الت 
يمكن تحليلها إل أجزاء 

 أصغر
فهم مفهوم المساواة  

نفس شيئان هما )كتوازن 
بعضهما البعض أو 

 (متساويان إذا كانا متوازنير  
إضافة : صف التمهيدي)

فهم مفهوم المتباينة كعدم 
 (التوازن

تكوين وتحليل أعداد أقل 
إل أزواج  5من أو تساوي 

 
ً
ثم ، باستخدام األشياء أوال

لصف  8)الرسومات 
 (التمهيدي

ي 
 
تعريف عدد المكعبات ف
كل مجموعة باإلضافة إل 
العدد اإلجمالي عند عرض 

مجموعة متحللة من 
 5المكعبات ضمن 

مكعبات  3، مثال )مكعبات 
ضمن ) (من المكعبات 2و

عد شفهي آلحاد من 
صف ) 20إل 10

 (التمهيدي فقط
تكوين وتحليل أعداد 
 10اقل من أو تساوي 

ي جملة 
 
مع التمثيل ف
صف )جمع أو طرح 
 (التمهيدي فقط

تحديد عدد المكعبات  
المخفية إذا تم عرض 
 5مجموعة من ضمن 

وثم نفس  مكعبات،
 المجموعة مع إخفاء
. عدد من المكعبات

لصف  10ضمن )
 (التمهيدي

اوح من   1ألي عدد يي 
العثور عىل  ،4إل 

 5العدد الذي يكون 
عند إضافته إل العدد 

التعّرف فوًرا عىل 
مجموعات من األشياء 

، مثال )بدون العد  4ضمن 
المكونة  بطاقات النقاط

وذكر اسم ( نقاط 4من 
 "(أربعة"، مثال)العدد 

ضمن : صف التمهيدي)
5 ) 

 5 تعريف االرقام ضمن
ضمن : صف التمهيدي)

10) 
ي  وصف الموضع النستر

مفردات  باستخدامألشياء 
مثل فوق، تحت، عىل 

أمام، : صف التمهيدي)
 ( خلف، جنب

تعريف ووصف مجسمات 
ثالثية األبعاد شائعة 

، مخاريط، مكعبات)
( كرات، اسطوانات

تيبات  تعريف جميع الي 
نقاط  5المكونة من 

 5شفهيا عىل أنها تحتوي 
، (نقاط ونقطتان 3: مثال )

ي النهاية تعريف 
 
ثم ف
ترتيبات األعداد  جميع
صف . )10و 5بير  

 (التمهيدي فقط
كتابة األعداد لتمثيل 

صف ) 10كميات ضمن 
 (التمهيدي فقط

تعريف ووصف أشكال 
ثنائية األبعاد شائعة 

مثلثات، مربعات، )
( مستطيالت، دوائر

باستخدام كلمات بسيطة 
مثل ، مدبب، مستدير)

صف )...( الطابة 
تعريف : التمهيدي

مستطيل، مثلث، مربــع، 

 10عد وحدات القش من 
؛ 10مجموعات من  20إل 

 10 عد كل مجموعة من
 (صف التمهيدي فقط)

 19إل  11تمثيل األعداد 
ة  كمجموعة من عش 

صف )وبعض اآلحاد 
 (التمهيدي فقط

كم "عد لإلجابة عىل أسئلة 
ء  20إل  11عن " عدد ي

س 
 (صف التمهيدي فقط)

 11تحليل األعداد بير  
ات وآحاد  20و إل عش 

صف )تمثيل كجملة جمع 
 (التمهيدي فقط

ة  تمثيل مجموعة من عش 
وبعض اآلحاد كرقم مكتوب 

صف ) 20و 11بير  
 (قطالتمهيدي ف
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مكعبات لصف  10
 (التمهيدي

فهم أن الجمع معاملة 
وضع سويا والطرح معاملة 

صف ) تجزيء وأخذ من
 (. التمهيدي أيضا

مسائل الجمع  تمثيل
 قصص) 5القصصية ضمن 

( إل-من نوع الضم
األشياء واألصابع  مباستخدا

حاصل الجمع )والرسومات 
وحلها من خالل ( مجهول

ي 
 
عد عدد األشياء ف

صف )المجموعتير  
ومع  8 ضمن: التمهيدي

  (كتابة جملة الجمع
 

باستخدام ، مثال ، األول
، األشياء أو الرسومات
وتسجيل اإلجابة 

صف ). كرسمة
ألي عدد : التمهيدي
اوح من   ،9إل  1يي 

العثور عىل العدد الذي 
عند إضافته  10يكون 

 (األولإل العدد 
مسائل الطرح  تمثيل

 5القصصية ضمن 
األشياء  مباستخدا

والرسومات وحلها 
حاصل الطرح )

صف ( )مجهول
ي  8ضمن : التمهيدي

 
ف

 9البداية ثم ضمن 
مع كتابة جملة  10و

  (الطرح
مسائل الجمع  تمثيل

من  قصص) القصصية
 ونوعإل -نوع الضم

( كل-جزء-الجزء
 10أو  9 باستخدام

أشياء وصابع 
ورسومات وكتابة جملة 

حاصل الجمع أو )جمع 
صف )( الطرح مجهول
 (التمهيدي فقط

 
 

باستخدام كلمات بسيطة 
مثل ، مدبب، مستدير)

صف )...( الطابة 
تعريفها من : التمهيدي

 (حيث التسمية
ة من  فرز مجموعة صغير

المجسمات الثالثية 
 10ال أكير من )األبعاد 

إل فئتير  ( مجسمات
 حسب قاعدة أو سمة

 مثال)المعلمة تحددها 
حسب اللون أو الشكل أو 

لق أو تتدحرج أم ال إذا ( تي  
ي وعد عدد 

 
المجسمات ف

صف )كل مجموعة 
فرز إل فئتير  : التمهيدي
  (أو ثالثة

التعرف عىل المجسمات 
الثالثية األبعاد العادية 

، الطويلة)وغير العادية 
الموجهة إل ، النحيفة

 ...(اتجاهات مختلفة 
تسمية : صف التمهيدي)

مجسمات ثالثية األبعاد 
بشكل صحيح بغض النظر 
عن اتجاهاتها أو حجمها 

 (الكىلي 
تحديد، عد، واإلشارة إل 
جوانب وزوايا مجسم 

ي األبعاد 
صف )ثالئر

 (التمهيدي فقط

، معير   شبه ، سداسي
من حيث  منحرف
 (التسمية

التعرف عىل األشكال 
الثنائية األبعاد العادية 

وغير العادية مثل 
المربعات والمثلثات 

، النحيفة، الطويلة)
الموجهة إل اتجاهات 

صف )...( مختلفة 
 تسمية: التمهيدي

األشكال الثنائية األبعاد 
مثلث،  -بشكل صحيح 

ن مربــع،  ، معي  ، سداس 
بغض  -شبه منحرف 

النظر عن اتجاهاتها أو 
 (الكىلي  حجمها 

تعريف بأن شكلير  
متطابقير  ألنهما أكير 
شبها برصيا مما هما 

العثور ، مثال . مختلفان
عىل شكل مشابه لمثلث 
ي القمة

 
 . كونه مسنون ف

: صف التمهيدي)

تحديد، عد، وإشارة إل 
جوانب وزوايا الشكل 

ي االبعاد
 (الثنائ 

ي األبعاد 
تكوين شكل ثنائ 

يشبه الشكل المستهدف 
ا ، مثال )

ً
صنع مثلث

باستخدام القش أو 

األشياء واألصابع  استخدام
والرسومات الخ لحل 

" التغير " مسائل من نوع
+ __ =  3، مثال 5ضمن 

 5كان عندك " مثال، 4
ما . 7لديك اآلن . تفاحات

عدد التفاح الذي حصلت 
 : صف التمهيدي) "عليها؟
 (10ضمن 

مسائل  العد لحل استخدام
كم لجعل عدد "من نوع 
: مثال ، 5ضمن " معير  

ولكن أحتاج ، كتب  6لدي "
ي . 8إل 

كم عدد الكتب الت 
" أحتاج إنزالها عن الرف؟

ضمن  : صف التمهيدي)
10) 

استخدام األشياء واألصابع 
والرسومات الخ للعثور عىل 

أجوبة مسائل المقارنة، 
 4وأطفال  6هناك : "مثال 

إذا أعطيت . أقالم رصاص
كم ، قلم رصاص لكل طفل

طفل لن يحصل عىل قلم 
صف " )رصاص؟ 

 (التمهيدي فقط
 10مشاركة األشياء ضمن 

بالتساوي بير  عدد معير  
صف . )من المجموعات
 (التمهيدي فقط
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نمط )ب -تكرار نمط أ
ء، الصوت ي

، نمط الس 
 ( إلخ، نمط الصورة

ً
أوال

ي ، بجانب نمط معير  
 
ثم ف

صف ) . مكان مختلف
-أ، أ-ب-ب، أ-أ: التمهيدي

 (ب-أ-ب، أ-ب
تعريف العنارص المتكررة 
ي نمط شكل أو نمط 

 
ف

صوت أو نمط فعل أو 
ء ي

متكون من  نمط س 
صف ) متكررينعنرصين 
تعريف : التمهيدي

ي نمط 
 
العنارص المتكررة ف

شكل أو نمط صوت أو 
ء ي

 نمط فعل أو نمط س 
عنارص  3متكون من 

 (متكررة

: صف التمهيدي) (الطير  

تكوين شكل أكير 
باستخدام أشكال صغار 

ملء مخطط لغز : مثال 
مستخدما مجسمات 

 (األشكال
ة من  فرز مجموعة صغير
األشكال الثنائية األبعاد 

( أشكال 10ال أكير من )
إل فئتير  حسب قاعدة أو 

تحددها المعلمة  سمة
ي كل 

 
وعد عدد األشكال ف

: صف التمهيدي) فئة(

 (. فرز إل فئتير  أو ثالثة
ي األبعاد 

تكوين شكل ثنائ 
أكير باستخدام أشكال 
ثنائية األبعاد صغار؛ 

ي األبعاد 
تحليل شكل ثنائ 

أكير إل أشكال ثنائية 
صف . )األبعاد صغار

 (التمهيدي فقط
 4 - 2تحديد العنارص ال 
ي نمط أ

 
نمط )ب -التالية ف
ء، الصوت ي

، نمط الس 
صف ) (إلخ، نمط الصورة
ي نمط : التمهيدي

 
ف

متكون من عنرصين أو 
 مثالثالث عنارص متكررة 

-أ-ب، أ-ب-أ، أ-ب-ب، أ-أ
 (ب

األشياء واألصابع  استخدام
والرسومات الخ لحل 

مسائل الطرح والقسمة 
: مثال ، 10البسيطة ضمن 

قطع حلوى إل  3أعطيت 
ي  2

ما هو . من أصدقائ 
العدد اإلجمالي لقطع 

ي 
 أو، قدمتها؟الحلوة الت 

من  4أريد مشاركة 
من  2البسكوت بير  

ي 
ما عدد . اصدقائ 

سيحصل  الذيالبسكوت 
صف )كالهم عليها؟ 
 (التمهيدي فقط
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ح. 4  توافق أنشطة التعليم والتعلم مع التقدم التنموي المقي 

ي الجدولير  
 
ام بـالتقدمات التعلمية التنموية الموضحة ف ات تعلم االطفال  8و 7إن االلي   سيضمن توافق خير

فإن كيفية تعلم األطفال للرياضيات ال تقل ، ومع ذلك. مع تنميتهم المعرفية الصغار المتعلقة بالرياضيات

ي تتطور  ،بالفعل. أهمية عن المواد المتعلم
ي يتعلم بها األطفال تحدد عمليات فهم الرياضيات الت 

الطريقة الت 

 . عندهم

م المعلمون بها خالل تصميم أنشطة تعلم الرياضيات يوضح هذا القسم  حة ليلي   الخطوات والعمليات المقي 

ي منهاج موضوعي شمولي  وتقديمها كما يستطلع
 
 . مكان المناسب لهذه الخطوات والعمليات ف

مراحل تعليمية وست  ثللرياضيات: ثال تطوير أنشطة تعليم وتعلم قوية  4.1

 خطوات

 19المجرد - الرسومات -المحسوسات : الرياضية تاالستكشافاثالث مراحل من  1.1.4

ي الرياضيات ألنها تبدو مجردة للغاية بالنسبة لهم
 
ي بعض األحيان صعوبة ف

 
تسع مراحل . يجد األطفال ف

لجعل الرياضيات أقل ( CPA أو Concrete-Pictorial-Abstractأي ) والمجرد المحسوسات والرسومات

وذلك باستخدام ، (المحسوسات)أو ملموسة  بإدخال المفاهيم بطريقة محسوسةتجريدية عن طريق البدء 

ي صف البستان وصف التمهيدي، وبشكل خاص. األشياء المادية لنمذجة المفاهيم
 
إل  يحتاج األطفال ف

ي عن طريق أنواع مختلفة من االشياء
ات متعددة وواسعة الستكشاف وتمثيل عمليات الفهم الرياض  قبل  خير

 (. المجرد)والرموز  الرسومات()بالصور عملياتهم الفهمية تمثيل 

تطلب المعلمة منهم تقديم ، وحالما يتمكن األطفال من إظهار فهمهم للمفهوم باستخدام نموذج مادي

ا. عملية فهمهم باستخدام رسمة أو صورة ً عندما يستطيع األطفال تمثيل عملية فهمهم باستخدام ، وأخير

 يعطي الجدول. المستخدمة لتمثيل المفهوم( المجرد)يمكن للمعلمة إدخال الرموز ، نيةالصور أو الرسوم البيا

ي  10 الجدول
 عىل المراحل الثالث لالستطالع الرياض 

ً
ي كميات األعداد مثاال

 
ا الرقم ، ف

ً
 . 5وتحديد

                                                
اح المراحل الثالث من  19 وم برونر  تاالستكشافاتم اقي  الرياضية ألول مرة من قبل العالم النفس األمريكي ومعلم الرياضيات جير
(Jerome Bruner )ي الخمسينات

ي . ف 
ي ذلك الرياضيات ف 

ي معظم برامج الرياضيات القائمة عىل األبحاث، بما ف 
فهي عنرص أساسي ف 

 . سنغافورة
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 المجرد - الرسومات -المحسوسات : ثالث مراحل تعليمية : 10 الجدول

 (أو الرمزي)المجرد : 3المرحلة  الرسومات : 2المرحلة  المحسوسات: 1المرحلة 

 5يقوم األطفال بعد مجموعات من 
 5ثم تكوين مجموعات من ، أشياء
 . 5لتمثيل الكمية  أشياء

أو )يرسم األطفال دوائر أو خطوط 
أو  5عىل أوراقهم لتمثيل ( رسم آخر

أشياء أو  5يقومون بعد رسومات عن 
ي الكتاب المدرسي 

 
 . حيوانات ف

 5تقوم المعلمة بتقديم الرمز 
 5المستخدم لتمثيل كميات من 

 . أشياء
يقوم األطفال بعد مجموعات وكتابة 

 5لتمثيل مجموعات من  10الرمز 
 . أشياء

 

ي السنوات المبكرة من حيث أنه يضمن أن 
 
ام بـهذه المراحل التعليمية الثالث أمر بالغ األهمية ف إن االلي  

قبل ان  يطورون عمليات فهم نظرية قوية -وخاصة الذين يعانون من صعوبات التعلم  -جميع األطفال 

عير المراحل الثالث  وتمرير األطفال. يعرض عليهم كيفية تمثيل عمليات الفهم هذه بطريقة مجردة أو رمزية

ي إل التعلم السطحي أو التعلم اإلجرا قد يؤدي قبل تطوير عملية فهم نظرية قوية بشعة زيادة
يحتاج . ئ 

 إل الوقت لمعالجة ويحتاجوناألطفال إل الوقت إليجاد الروابط بير  المراحل والبناء عىل المعرفة السابقة 

 . وتعزيز عملية الفهم الجديدة قبل االنتقال إل المرحلة التالية

ي فصول الدراسة االبتدائية المبكرة لمساعدة األطفال الصغار عىل 
 
بناء مفاهيم يعتير إدخال المحسوسات ف

ي  نظرية قوية
ة لعمل برونر عىل المراحل الثالث لالستكشاف الرياض  يمكن (. Post 1988)نتيجة مباش 

ي العديد من وثائق مناهج الرياضيات الغربية  CPAايجاد مراحل ال 
 
ي المملكة المتحدة وألمانيا )لـ برونر ف

 
ف

ها ي ممارسة تعليم الرياضيات ( والواليات المتحدة وكندا وفرنسا وأيرلندا وغير
 
؛ Fyfe et al. 2014)وف

Taylor and Harris 2013 .) ام بـمراحل ال ي  CPAويعتير االلي  
 
ي برنامج الرياضيات ف

 
 ايضا ف

 
 رئيسيا

 
عنرصا

ة، وهوسنغافورة ذو االشادة  وسيلة رئيسية لضمان تطوير عملية فهم نظرية قوية للمفاهيم األساسية  الكبي 

  (. Chang, Lee, and Koay 2017; Hoong, Kin and Pien 2015)صغار لدى األطفال ال

ي النشاط التعلمي  4.1.2
 
ّوى القائم عىل حل المسائل خمس خطوات ف

َ
 . الُمق

ي التقدم التنموي المعزز
 
يحتاج األطفال ، باإلضافة إل تطوير عملية فهم لمخرجات التعلم الموضحة ف

ي الصغار إل تطوير عادات العقل 
 ,Cuoco, Goldenberg, and Mark) الرياضية و مهارات التفكير الرياض 

n.d.; Lavasseur and Cuoco 2003; NCTM 2000 :) التأملالتفكير  
ي مفاهيم الرياضيات المنطق 

 
 ،ف

ي رسومات أو رموز
 
ارتباط مفاهيم  ،ايصال فهمهم لمفاهيم الرياضيات ،تمثيل مفاهيم الرياضيات ف
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كل من عادات العقل هذه ويقدم أمثلة  11 الجدوليعرف الجدول  20. وحل المسائل ،الرياضيات المختلفة 

ي الصف لتعزيز تنميتهايمكن لمعلمي رياض عىل ما 
 
 . األطفال فعله وقوله ف

ي تجارب حل 
يطور األطفال الصغار عادات العقل هذه عندما يتفاعلون ف 

ّوية والمصممة بعناية
 
ق تتمثل إحدى الطرق لضمان تجربة نوع . المسائل الم 

ي ستؤدي إل تطوير عمليات فهم نظرية قوية 
ّوية الت 

 
ق تجارب حل المسائل الم 

ي اتباع الخطوات الخمسة لحل المسائل  إل عادات العقل القويةباإلضافة 
ف 

ي 
أثناء تصميم وتنفيذ أنشطة تعليمية  12 الجدول الجدول الموضحة ف 

ة من المعلمة الصيغة المكونة من . لمجموعة الصف الكامل بإدارة مباش 

ويمكن تطبيقها بسهولة عىل أي من ، الخمس خطوات بسيطة االستخدام

ي الت
، الخطوات . قدم التنمويمخرجات التعلم لرياض األطفال ف  بشكل طبيعي

ي فرص لألطفال لتمثيل 
ي مع اآلخرينعملياتهم الفهمية تبت 

هم الرياض  ومقارنة ، بالمواد ملموسة ومشاركة تفكير

اتيجيات مختلفة لحل مسألة    اسي 
ي الرياضيات معينة، والت 

 . هي جميعا عادات العقل األساسية ف 

ي 
ليتواصل  -كما انها تنسج العديد من الفرص للتواصل الرياض 

ة ي مجموعات صغير
 وقدموا، األطفال مع بعضهم البعض ف 

ة هم إل المجموعة الكبير ي مناقشات ، تفكير
كهم المعلمة ف  ولتش 

 . رياضية مركزة
ّ
ي صف رياض هذا األخير  ويعد

مهم بشكل خاص ف 

ي المرحلة . األطفال
ث المعلمون الفعالون للرياضيات ف 

ّ
يتحد

 & Walshaw)مبكرة مع األطفال الصغار حول الرياضيات 

Anthony, 2008 )– سواء أثناء أنشطة التعلم بإدارة المعلمة 

تحديد ، عىل سبيل المثال، أو أثناء أنشطة التعلم العرضية

ي الرسم
ي  األشكال ف 

  كتاب مصور أو وصف الفرق بير  اثنير  منف 

تشير األبحاث إل كلما تحدث المعلمون مع . األزرار أو األحذية

ي ، بشكل رسمي وغير رسمي  األطفال حول الرياضيات
 الجدول الجدول وكلما زاد استخدامهم ألنواع األسئلة المدرجة ف 

 (. Clements & Sarama, 2014)عند االطفال  المعرفة الرياضية كلما ايضا زادت تنمية، 11

                                                
ي . ياضيةيشار إل عادات العقل الرياضية أحيانا باسم العمليات الر  20

كة األمريكية للرياضيات والت  هذه هي حالة المعايير األساسية المشي 
تتضمن معايير للرياضيات المدرسية . تقدم المعايير الخاصة بنوع المحتوى لكل مستوى دراسي ومعايير عملية عير مستويات المدرسة

ي لمعلمي الرياضيات ( 2000)
ي لمرحلة ما قبل الروضة ( NCTM)للمجلس الوطت 

معايير لمجاالت محتوى الرياضيات  إل الصف الثائ 
من عادات أو عمليات العقل  ، وكذلك معايير ألربعة(العدد والعمليات والجير والهندسة والقياس وتحليل البيانات واالحتمال)التقليدية 

هان، والتواصل، والروابط، والتمثيل: الرياضية المهمة  . التفكير والير

االبتدائية أسئلة جيدة للمرحلة  : 2اإلطار 

 المبكرة

يستفيد المعلمون الفعالون لرياض األطفال 

" لماذا؟"بشكل أكير من أسئلة مفتوحة مثل 

ويتوقعون من " كيف عرفت ذلك؟"أو 

اتيجياتهم،رياض األطفال مشاركة  تالميذ  اسي 

ح  هم،وش   لحل  تفكي 
 
 المسائل،والعمل معا

 . واالستماع إل بعضهم البعض

 دالئل عىل تطوير العادات الرياضية للعقل : 3 اإلطار

 : يظهر األطفال الذين طوروا عادات رياضية للعقل ما يىلي 

ي الحياة  •
المثابرة واستخدام الرياضيات لحل المسائل ف 

 اليومية

ا متعددة لحل المسألة •
ً
 االدراك أن يوجد طرق

ا متعددة لحل المسألة •
ً
 التقدير أن يوجد طرق

اتيجيات المناسبة لحل األدوات  اختيار واستخدام • واالسي 
 المسألة

ي حل المسألة •
 السعي للدقة ف 
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كة عىل سبيل المثال مفهوم ، لبعض مفاهيم الرياضيات من الصعب تخيل أن يطور األطفال عملية فهم عميقة ومشي 

الصف  دون أي شكل من أشكال التعليم المباش  مقدم إل مجموعة، المساواة أو المتباينة أو مبادئ الجمع والطرح

ي الزواج ، ومع ذلك. الكامل
ة ومركزة ويجب متابعتها عىل الفور بـاألنشطة ف  ي أن تكون مثل هذه الجلسات قصير

ينبع 

ال (. راجع الخطوات الخمس أعاله)الفهم المستهدفة إلكمالها  عملياتأو مجموعات حيث يقوم األطفال بتطبيق 

ا بـنطاق انتباه ضيق  يتمكن األطفال الصغار إال ً ي فيعتير إبقاء التعليم المباش  قصير
ي التنظيم الذائ 

ومهارات محدودة ف 

ي بناء عمليات الفهم المطلوبة
ًزا أمر أساسي لتمكير  األطفال الصغار ف 

ّ
 . ومرك

ي رياض االطفال  : 4اإلطار 
 
 مكانة التعليم المباش  ف

ي النموذج التعليمي المكون من 
 
ي برنامج رياض األطفال، عندما يركز عىل حل المسائل كما هو الحال ف

 
التعليم المباش  له مكانه ف

 بير  الفرص المتاحة إل األطفال لالستفادة من العمل  خطوات،خمس 
 
توفر برامج الرياضيات المبكرة األكير فاعلية توازنا

ه المعلمة وأنش ي قد تكون لها استفادة تعليمية بحرية،طة اللعب المختارة الجماعي تباش 
 . والت 
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 1ح ، و أ 2، ت 3: ست مهارات تفكير رياضية يجب عىل األطفال تطويرها : 11 الجدول

مهارة التفكير 
 الرياضية

ي تطور مهارة التفكير هذه التفسير 
 أسئلة المعلمة الت 

ي  التفكير 
 الرياض 

ي 
 المنطقر

ي  •
 (تقدير الكميات، عىل سبيل المثال)تقدير منطف 

ي  تطوير •
اتيجيات الحساب الذهت   اسي 

 إدراك المراد من الكميات •

ء، النموذج) هذا يختلف(أو )كيف يماثل  • ي
 عن ذاك؟( الخ، الس 

 كيف حصلت عىل هذا الجواب؟ •

ت هذا العدد؟( هذا الصندوق سيحتوي؟). …كم من رأيك •  لماذا اخي 

 كيف عرفت ذلك؟؟ 4أو  6، (أو أصغر)أيهما أكير  •

  كيف عرفت ذلك؟ما هو العدد المفقود؟  •

 كيف عرفت ذلك؟أي من هذه العصي أطول؟  •

؟ كيف يمكننا إثبات ذلك؟ • ي
 هل المدير أطول مت 

ي مفاهيم  التأمل
 
ف
 الرياضيات

هم حول مفاهيم أو أفكار  • ي طريقة تفكير
التأمل ف 

 الرياضيات
 ؟... ماذا تعلمت اليوم عن  •

 ؟(االسم)هل توافق عىل ما قاله  •
مفاهيم  تمثيل

ي نماذج
 
 الرياضيات ف

تمثيل األفكار أو المفاهيم من خالل األشياء  •
والرموز ( الرسومات)والرسم ( المحسوسات)
 ( المجرد)

ي  •
ي رسمة / بالعدادات ... )أرئ 

 (ف 

ي مثل العدد )بكم طريقة مختلفة يمكنك إظهار  •
 (5مفهوم رياض 

 ؟(العدد)بكم طريقة مختلفة يمكنك تحليل  •

 هل يمكنك أن تعرض هذه المسألة خالل فن التمثيل؟ •
مفاهيم  ايصال

 الرياضيات
ي  •

هم الرياض  ير أفكارهم وتفكير ح أو تير  ش 

ي عند المشاركة استخدام المفردات أو  •
الكالم الرياض 

ي مناقشة رياضية
 ف 

 ...(هذا العصا أطول من ذاك؟... )كيف عرفت أن •

 (؟... 3أكير من  6) ... لماذا قلت أن •

 ... )...(هل توافق عىل أن •

ي ذلك  •
 (العدادات؟ رسمة؟ جسدك؟... )باستخدامهل يمكنك أن تريت 

 ماذا فعلت لحل المسألة؟ •
مفاهيم  ارتباط

 الرياضيات
 ارتباط مفاهيم وافكار الرياضيات  •

o بعضهم البعض إل 
o  المواد )بأفكار ومفاهيم خارج الرياضيات

 (الدراسية األخرى
o مجاالت اهتمامهم الشخصية 
o  ي )مع مواقف رياضية خارج الصف الدراسي

 
ف

 (حياتهم اليومية

 هل تذكرك هذه المسألة بأي مسألة أخرى قمت بحلها مؤخًرا؟ •

ي  •
 
 هذا الصف؟هل ترى أي أنماط ف

ا خارج الصف؟ •
ً
 أين ترى أو تصادف أنماط

ى إذا كانت أطول  • ل؟( أو أقرص)مت  تقارن األشياء لي  ي المي  
 
 عندما تكون ف

 هل تعرف شخص يقارن األشياء لمعرفة أي أثقل أو أخف؟ •

المسائل  حل
 والمثابرة عند حلها

اك • ي مواقف حل المسائل عىل أساس حاالت  االشي 
ف 

ي الصف أو الحياة األشية
 أصيلة ف 

اتيجيات  • ح ومناقشة اسي  تطوير واستخدام وش 
 متعددة لحل المشاكل البسيطة

 ماذا فعلت لحل المسألة؟  •

 كيف حصلت عىل إجاباتك؟ •

اتيجية مختلفة لحل المشكلة؟ •  هل استخدم أحدكم إسي 

ي المرة القادمة؟ماذا يمكن أن نسمي هذه االسي   •
 اتيجية، لكي نتذكرها ف 
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ّوى لحل المسائل: 12 الجدول
 
ق ي نشاط م 

 
 خمس خطوات ف

ي نسيج واحد  4.1.3
 
ء ف ي

ي صف  –ربط كل شى
 
األنشطة التعليمية الرئيسية ف

 رياض األطفال المقوى من ناحية الحساب

ي صف رياض األطفال المثالي 
 
اك ، ف  من اش 

ً
ي أنشطة تعلم الرياضيات المخططة والمصممة بدال

 
األطفال ف

ي الصف لخلق  سيقوم المعلمون، بعناية
 
ي تتجىل ف

باستغالل عفوي للمحادثات غير الرسمية أو األنشطة الت 

ي 
 
ات تعلم الرياضيات القوية وذات المغزى السياف ي 'يصعب جدا القيام بـاتباع نهج ، ومع ذلك. خير

، أكير  'تلقائ 

ي نفس الوق
 
ي تقدمات التعلموف

 
. ت ضمان أن جميع األطفال يطورون عمليات الفهم الرياضية المحددة ف

 
 الخطوة

 عادة العقل الرياضية المستهدفة تفسير ومثال

 : 1الخطوة 
 أنا أختار

عىل . مرغوب تعلمها الذياختاري مسألة ليحلها األطفال تتضمن المفهوم 
كيفية التحديد إذا عدد ما أكير أو أصغر من  - أكير أو أقل، سبيل المثال

 . آخر

 

 : 2الخطوة 
 -أنت تفعل 
 أنت تحلها

يك  أو مع مجموعة )طلب من األطفال حلها، ويفضل أن يكون ذلك مع ش 
ة  (صغير
يكك : "قولي  كائك)عليك أن تحدد مع ش  ، ( ش   9أو  7أيهما العدد األكير
ي الصف عليك

 
يمكنك استخدام . أن تجد طريقة إلثبات إجابتك لزمالئك ف

اتيجية تريدها  ."أي اسي 
 : أثناء عمل األطفال، إصغاء وتحديد

اتيجيات مختلفة •  األطفال الذين يستخدمون اسي 

 واألطفال الذين قد اساءوا الفهم •
ي الخطوة التالية

 
 . طلب من أولئك األطفال العرض ف

 والمثابرة عند حلهاحل المسائل  •

ي  •
 
تمثيل مفاهيم الرياضيات ف

 نماذج

ي  •
ي المنطف 

 التفكير الرياض 

 : 3الخطوة 
ح   أنت تشى

حوا إجابتهم وكيف قاموا بحل  طلب من األطفال المختارين أن يش 
هم، مساعدتهم، إذا لزم األمر. المسائل ح تفكير  . عىل ش 

ي كلماتهم الخاصة  •
 
حوا ف اتيجيات طلب من األطفال اآلخرين أن يش  االسي 

ي استخدمها أصدقاؤهم
 . الت 

اتيجيات المختلفة المستخدمة حت   • ع األطفال أسماء لالسي  طلب ن يخي 
 . يتذكروها

قد اساءوا الفهم، طلب من اآلخرين أن يساعدوهم عىل  بالنسبة لألطفال •
 فهم ما أساءوا فهمه 

 إيصال مفاهيم الرياضيات •

ي  •
 
تمثيل مفاهيم الرياضيات ف

 نماذج

ي  •
ي المنطف 

 التفكير الرياض 

ي مفاهيم الرياضيات •
 
 التأمل ف

 4الخطوة 
  -أنا أفعل 
 أنا أنمذج

اتيجية ناجحة استخدمها األطفال وتلخيص تفكير األطفال  إيصال مفاهيم الرياضيات • . نمذجة كل اسي 

ي  •
 
تمثيل مفاهيم الرياضيات ف

 نماذج

 ارتباط مفاهيم الرياضيات •

 5الخطوة 
أنت تفعل 
 -من جديد 
 أنت تتدرب

اتيجياتهم  إعطاء األطفال مسألة أخرى مشابهة لحلها باستخدام اسي 
 الجديدة

 حل المسائل والمثابرة عند حلها •
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ي  بمراحل تنمية يتطلب المعرفة الوثيقة
 
 لدى األطفال باإلضافة إل قدرة عىل تحليل الفاظ اإلدراك المعرف

ي التنمية
 
ي الحال فورا  -المعرفية، وكذلك القدرة عىل تصميم  االطفال اليومية لتحديد موضعهم ف

 
النشاط  -ف

ي  التعلم  
هم الرياض  ي تفكير

 
ي إل المرحلة التالية ف فإن معظم ، ولهذا السبب. المناسب لنقلهم بشكل تدريحر

صفوف رياض األطفال تمزج أنشطة تعلم الرياضيات غير الرسمية أو التلقائية مع األنشطة المخططة أو 

 (. 1انظر الشكل )المستهدفة 

ي مع التعليم المخطط أو المستهدف : 1الشكل 
 
 موازنة تعليم الرياضيات غير الرسمي أو التلقان

 

ي عندما يتعرف المعلمون عىل الفرص التعلمية للرياضيات 
ي غير الرسمي أو التلقائ 

يحدث التعلم الرياض 

ي أنشطة الصف ويقومون باستغاللها
 
إذا كان األطفال بحاجة إل أقالم رصاص ، المثالعىل سبيل . المضمنة ف

ي لتعلم الرياضيات عىل الطلب من االطفال تعريف عدد ، حمراء إلكمال نشاط ما
فقد ينطوي نشاط تلقائ 

ي المجموعة
 
أو قد ينطوي عىل . أقالم الرصاص المحتاج اخذهـا من الصندوق ليعط قلم واحد لكل طفل ف

ي  أو الشخصيات عد عدد األشياء
 
ي يتم قراءتها أو تمت قراءتها للتو ف

أو قد ينطوي عىل تفرع . القصة الت 

ي المجموعة
 
 . االطفال إل مجموعات من أربعة والعد لضمان وجود أربعة أطفال ف

يحدث تعلم الرياضيات المخطط أو المستهدف عندما يحدد المعلمون المخرجات ، من الناحية األخرى

ي 
ي ينبع 

إما من خالل ، األنشطة المناسبة للقيام بذلك تطويرها عند االطفال ويخططونالتعلمية التالية الت 

أو من خالل أنشطة التعلم ، (راجع نموذج التعليم المباش  المكون من خمس خطوات أعاله)التعليم المباش  

غب  الرسمي أو 
ي 
 
التلقائ

المخطط أو 
المستهدف

مع الص ف االتعليم المباشر
5الكامل المكون من 

خطوات 

محادثات الرياضيات 
دقائق 5اليومية لمدة 

اركان تعلم الرياضيات

مالحظات الرياضيات عند 
قراءة القصص

  تظهر بش
كل المسائل الت 

طبيع  خالل االنشطة 
الصفية 
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مثال محادثات يومية حول االعداد لمدة خمس دقائق وركن ، والمستهدفةاألخرى المألوفة أو المخططة 

 . تعلم الرياضيات

ي تستغرق خمس  'محادثات االعداد'خالل  21محادثات يومية حول االعداد لمدة خمس دقائق
اليومية الت 

ي سلسلة من األلعاب أو األنشطة الرياضية بإدارة المعلمة لبناء أو تعزيز عمليات ، دقائق
 
يشارك التالميذ ف

ي خمس دقائق ما يىلي  'محادثات االعداد'تتضمن أنشطة . الفهم المستهدفة
 
 : اليومية ف

 (مع دعم خط األعداد وبدونه، التنازلي ، التصاعدي)العد الشفهي  •

ي عن االعداد •
 االغائ 

مجموعة من )ثم عدها  تقدير عدد مجموعة من األشياء •

ي ذلك اليوم وعدد الجيوب التالميذ
 
ي مالبسهم ف

 
وما ، ف

 (إل ذلك

بطاقات النقاط للتمرين عىل التعرف عىل كميات  •

 االعداد دون العد

 للتمرين عىل التعرف عىل االشكال بطاقات األشكال •

حيث تقوم المعلمة بتسمية عدد ويسمي األطفال لعدد  '؟(أو السابق)ما العدد التالي 'ألعاب مثل  •

ي 'الذي يليه أو يسبقه، أو 
حيث تعلن المعلمة عددا ما ويجب عىل األطفال رفع نفس العدد  '... أرئ 

 . االصوات للتمرين عىل التعرف عىل وتقليد أنماط االفعال أو  '... افعلوا مثىلي 'من األصابع أو 

ة من الزمن( ب)يتم تنفيذ األنشطة يومًيا ( أ: من المهم ان ة قصير
، أن يتم تنفيذها بشكل شيــــع وخالل في 

ي المنهاج وبـالرياضيات المتعلمة ( د)و ، أن تكون االنشطة ممتعة ومشوقة( ج)
 
أن ترتبط بتقدمات التعلم ف

 22. أو المستكشفة لذلك الحير  

ي صفوف رياض االطفال ليقوم  ان يوجد ركن مخصص لتعلم الرياضياتيجب  اركان تعلم الرياضيات
 
ف

ي تم تعليمها خالل أنشطة التعليم 
اتيجيات الت  األطفال الصغار بالتمرين فيها وتطبيق المهارات واالسي 

ة  يعمل األطفال ضمن اركان  23(. راجع النموذج التعليمي المكون من خمس خطوات أعاله)المباش  القصير

                                                
 اليومي للمتعلمير  الصغاريؤكد منهاج رياض اال  21

ي فلسطير  عىل أهمية الروتير 
روتــير  يومــي يتوقعــه  عىلمــن المهــم الحفــاظ : "طفال ف 

 . 13ص" ويعرفــه األطفــال 
ي مرحلة االبتدائية المبكرة، انظر 22

 للحصول عىل إرشادات عملية حول محادثات االعداد ف 
  /https://elemath.hallco.org/web/number-talksor 
http://www.meaningfulmathmoments.com/uploads/1/1/1/9/11190716/numbertalks_sparrish1.pdf . 

ي فلسطير  عىل أهمية  23
 (. 11ص )وجود اركان مخصصة لمجاالت المحتوى الرئيسية يؤكد منهاج رياض االطفال ف 

 تخطيط محادثات االعداد: 5اإلطار 

' المحادثة عن االعداد'يمكن برمجة أنشطة 

ة ي الصباح) بعد الفرصة مباش 
ء ف  ي

( أو أول س 

األنشطة ويمكنهـا أن تدور حول مجموعة من 

 . المألوفة

https://elemath.hallco.org/web/number-talks/
https://elemath.hallco.org/web/number-talks/
https://elemath.hallco.org/web/number-talks/
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ي مجموعة  ،الرياضيات بشكل مستقل
 
يك أو ف أو مع ش 

ة اطفال  وعادة ما ال يزيد افراد المجموعة عن اربعة، صغير

ي الروضة
 
ي الركن ف

 
 . ف

ي يتم تناولها أثناء التعليم 
بسبب ارتباطها بالمواضيع الت 

اركان تعلم الرياضيات تحت فئة التعلم تندرج ، المباش  

تختار المعلمة بعناية أنشطة الركن . المخطط أو المستهدف

ا إل قدرتها عىل تعزيز أو توسيع فهم األطفال 
ً
استناد

التعلم المستهدفة خالل نشاط التعليم المباش   مخرجات

يجب أن تتاح الفرصة ، خالل مدار أسبوع واحد 24. السابق

ي ركن الرياضياتلجميع األطفال ال 
 
 . ستكمال األنشطة ف

وتظاهر عملية فهمهم لمخرجات التعلم األساسية 

تنتقل المعلمة من ، خالل وقت الركن اليومي . المستهدفة

ي ، ركن إل آخر
 
وتعمل مع األطفال بشكل فردي أو ف

ة وتراجع ما إذا كانت منتجاتهم تظهر فهًما  مجموعات صغير

 25. مخرجات التعلم المستهدفة

ي تصلح لتنمية مهارات الرياضيات
 . االركان األخرى الت 

يجب عىل المعلمير  ، باإلضافة إل اركان تعلم الرياضيات

ي أنشطة االركان األخرى
 
ات التعلم الرياضية ف . دمج الخير

كيبسيضمن ، عىل سبيل المثال لألطفال  ركن البناء والي 

والمهارات المكانية الثالثية ، العالقات الهندسية)الصغار استكشاف عمليات الفهم المتعلقة بالهندسة 

ي ( األبعاد
 
يقوم األطفال بتكوين أنماط أو بناء أو تفكيك أشكال ثنائية األبعاد  ركن األنماطأثناء بناء الهياكل وف

واجسام ثالثية األبعاد وهذا يساعد عىل بناء قدرات األطفال عىل التعرف عىل األنماط أو إعادة تشكيلها أو 

 ركن األحجيةيساعد . مهارات ما قبل الجير  ركن الفرزسيطور .  تطوير األنماط المتكررة الخاصة بهمحت  

ي القوية إذا كان حل 
ي القوية ومهارات التفكير الهندسي أو المكائ 

األطفال عىل بناء مهارات التفكير المنطف 

 . األحجية يتطلب تحديد أو استخدام العالقة بير  األشكال

                                                
ي فلسطير  عىل هذه النقطة 24

 واضحـة تخـدم وتحفـز تعليـم . "يؤكد منهاج رياض االطفال ف 
 
إن لـكل ركـن مـن األركان التعليميـة أهدافـا

 بنـاًء ... األطفـال وتعلمهـم
 
 (11ص ." )أهـداف الوحـدات وتغيـير أهـداف األركان لتعكـس مواضيـع الوحـدات عىلقـد تحـدد المعلمـة أهدافـا

ي فلسطير   25
ف دليل معلمة رياض األطفال ف  ي اركان التعلم ( 3البند  ،65ص )يعي 

 دلتأييإل فائدة وجود أوراق العمل واقالم الرصاص ف 
هم ويتمكن المعلمون من رصد  عملية تسجيل المتعلمير  الصغار  . التقدملتفكير

 ما يقول المعلمون عن اركان تعلم الرياضيات : 6اإلطار 

 : اركان تعلم الرياضيات أكير فعالية عندما

بحلول نهاية األسبوع ، يجب أن تتاح . تصبح نشاط يومي  •

ي ركن 
 
الفرصة لجميع األطفال الستكمال األنشطة ف

 . الرياضيات

توفر لألطفال أنشطة ذات مغزى لتطبيق عمليات  •

ي المستهدف بشكل 
فهمهم للمخرج التعلمىلي الرياض 

 مستقل

 (MacSwan 2012)تتعلق بمخرجات التعلم للوحدة  •

" إظهار"تحتوي عىل أنشطة تتطلب من األطفال  •

إما عن طريق استخدام مواد ملموسة  -عمليات فهمهم 

أو تسجيل إجاباتهم بطريقة ما حت  تتمكن المعلمة من 

 رصد عملية الفهم

أنشطة مفتوحة بحيث يمكن لجميع  وتحتوي عىل •

األطفال القيام باألنشطة بغض النظر عن مستوى 

عىل سبيل المثال الطلب من االطفال ايجاد أكير . فهمهم

 من  6عدد ممكن من تركيبات الجمع للحصول عىل 
ً
بدال

 . سلسلة من مسائل الجمع اإلجابات عىل ايجاد

 مقتبس من: المصدر

 K5 Math https://www.k-

5mathteachingsresources.come/math-

centers.html . 
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  ىل أنشطة التعليم والتعلم المرتبطة بموضوعات رياض االطفالأمثلة ع 4.2

ي 
وأنشطة التعليم  ،األنشطة غير الرسمية أو التلقائية)تعتير جميع األنواع األربعة ألنشطة التعلم الرياض 

ي تديرها المعلمة، واألنشطة القائمة عىل األركان
ة الت  ي ، المباش  القصير

 ومحادثات الرياضيات اليومية الت 

ي الروضة( تديرها المعلمة وتستغرق خمس دقائق
 
ي برامج قوية للرياضيات ف

 
 . عنارص مهمة ف

ي التقدم التنموي يمكن أن تساعد اإلرشادات التالية المعلمير  عىل توزيــــع مخرجات
 
 تعلم الرياضيات ف

 : لموضوع معير  عير األنواع المختلفة من األنشطة

ي يمكن استكشافها ضمن الموضوع تحديد لكل موضوع مخرجات التعلم المتعلقة  .1
بالرياضيات الت 

 . من خالل أنشطة التعلم المتكاملة المعير  

ي يصعب معالجتها بطريقة مجدية ضمن أنشطة التعلم المتكاملة تحديد مخرجات .2
، التعلم الت 

اتيجيات التالية أكير مالءمة  26. وكنتيجة لذلك يجب تعليمها بشكل مباش   تحديد أي من االسي 

 : التعلم المعنيةلمخرجات 

 نشاط تعليم مباش  قصير مع الصف الكامل باستخدام نموذج الخمس خطوات  من خالل .أ

ي خمس دقائق'ضمن  .ب
 
 اليومية 'المحادثة الرياضية ف

ي اركان التعلم .ج
 
 ف

 لكيفية توزيــــع مخرجات التعلم لموضوع  13يوضح الجدول 
ً
ي "مثاال

ي صف التمهيدي عىل أنواع " أنا وعائلت 
 
ف

ي ، أنشطة التعلممختلفة من 
ي أو العرض 

ي ذلك التعلم التلقائ 
 
ي  لهذه المرحلة التعلم  نظًرا ألن التقدم . بما ف

 
ف

إحدى طرق ربط التعلم . تستخدم العديد من األنشطة العدادات األساسية، العام الدراسي يركز عىل العد

من شأنه أن يسمح وهذا . بالموضوع بشكل أقوى هي ان يستخدم األطفال عدادات عىل شكل االشخاص

  . بعرض جميع األنشطة غير الموضوعية عىل أنها أنشطة يقوم االطفال فيها بعد أو تمثيل أفراد العائلة

                                                
ي فلسطير   26

ف دليل معلمة رياض األطفال ف  بـأنه ال يمكن معالجة جميع مخرجات التعلم من خالل أنشطة ( 1البند  ،65ص )يعي 
 إل . التعلم المتكاملة

 
ي قدما

ي يجب عىل المتعلمير  الصغار تطويرها للمص 
ويشكل بعضها المعرفة أو عمليات الفهم أو المهارات الت 

ي 
 . الموضوع المتكاملأنشطة التعلم ف 
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ي "موضوع ، مثال لتوزيــــع مخرجات تعلم الرياضيات عير أنشطة التعلم المختلفة : 13 الجدول
ين األول. صف التمهيدي"، أنا وعائلت   شهر تش 

 النشاط الموضوعي  األسبوع
ي أو 

التعلم العرض 
ي 
 
 التلقان

النشاط التعليمي المباشى 
ي بداية )للرياضيات 
 
ف
 (األسبوع

نشاط المتابعة 
ي ركن 

 
القائم ف

 الرياضيات

ي يومي لمدة خمس دقائق
 األنشطة، نشاط رياض 

نشاط آخر من القائمة + القيام بنشاط العد الشفهي )
 (كل يوم األسبوعية

قراءة القصص عن  • 1األسبوع 
 العائالت

عد عدد  •
ي 
 
األشخاص ف
ي 
 
العائالت ف
 القصص

طلب من األطفال  •
تسمية األعداد من 

ثم )علنا 10إل  1
مجددا  1البدء من 

بمجرد وصولهم 1
أثناء ( 10إل 

دخولهم الصف أو 
مغادرته عند 

ي نهاية 
 
الفرصة أو ف

 . اليوم
 

طلب ، طوال اليوم •
من األطفال عد 
الكميات أمامهم 

وأن ، (10إل  1من )
وا إل األرقام  يشير
المقابلة إل تلك 

 . عىل الجدار الكمية

باستخدام النشاط التعليمي 
طلب ، خطوات 5المكون من 

يك  من األطفال العمل مع ش 
 : لحل المسائل وعدادات

ة تريد وضع " عدادات  7أمير
 استخدم الكرتون. عىل ورق 

ي كيف يكون 
يت  عداداتك لي 
 "شكل ذلك

 
، بعد أن يقدم األطفال حلولهم

 7نمذجة كيفية تعداد 
 . عدادات

 
 6ثم طلب من األطفال إظهار 

 . عدادات 10و 9و 8و
 

لدى األطفال 
 1بطاقات أعداد من 

 . 10إل 
 

يجب عليهم تكوين 
مجموعة من 

العدادات عىل كل 
بطاقة مطابقة للعدد 

الموجود عىل 
وتركهم هناك  البطاقة

 . لمراجعة المعلمة

 السابق املوضوع راجع: مالحظة

  1بدءا من 10عد شفهي إل  •

ي خط األعداد عىل ، عند العد •
 
اإلشارة إل األعداد ف

الحائط بحيث يرى األطفال العالقة بير  العدد 
 . المكتوب والعد الشفهي 

عرض . 10مع كميات ضمن " كم يوجد هناك؟"لعب  •
يجب عىل . 10عىل التالميذ مجموعة من ضمن 

ثم تعريف الرقم ، العد وتسمية عدد الكمية األطفال
 . المقابل لهذا العدد عىل الجدران

إبهامك؟ الخ مع ... جيوبك؟ كم عدد... لعبكم عدد  •
يقوم التالميذ بالعد ومشاركة  10كميات ضمن 

 إجاباتهم ثم يجدون الرقم المقابل لتلك الكمية عىل
 . الحائط

إذا قالت (". أو ثالث أو رباع)عن مثت   ابحث"لعب  •
، يجد التالميذ " 2عن مجموعات من  ابحث" المعلمة

ي الغرفة ويقومون بعدهم أمام 
 
أزواًجا من األشياء ف

ثم يعرضون الرقم المقابل لهذه الكمية عىل . الصف
 . الجدران

 رسم العائلة  • 2األسبوع 

عد عدد  •
ي 
 
األشخاص ف

 العائلة

كتابة العدد جنب  •
 العائلة

 

تكرار األنشطة من  •
 1األسبوع 

 

، عىل مدار اليوم •
عندما يحتاج 

األطفال إل موارد 
كتب وأقالم )

، طلب (رصاص الخ

باستخدام النشاط التعليمي 
طلب ، خطوات 5المكون من 

يك  من األطفال العمل مع ش 
 : لحل المسائل وعدادات

لدى عمر مجموعة من '
قد  إنهيقول . العدادات أمامه

يعتمد عدد العدادات بحوزته 
عىل المكان الذي يبدأ العد 

لدى كل طفل 
مجموعة من 

بطاقات األعداد من 
ومجموعة  10إل  1

أخرى من بطاقات 
 1النقاط عليها من 

بعضها )نقاط  10إل 
ة وبعضها  منتش 

بدءا من أي عدد مع اإلشارة إل  10عد شفهي إل  •
 األرقام عىل الجدران حيث يعد األطفال 

 تعرض المعلمة بطاقات فالش" ما هذا العدد؟"لعب  •
 . واألطفال يعلنوا العدد 10إل  1لألعداد 

عرض . 10مع كميات ضمن " كم يوجد هناك؟"لعب  •
يجب عىل . 10عىل التالميذ مجموعة من ضمن 

ثم تعريف الرقم ، الكمية العد وتسمية عدد  األطفال
 . المقابل لهذا العدد عىل الجدران
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 النشاط الموضوعي  األسبوع
ي أو 

التعلم العرض 
ي 
 
 التلقان

النشاط التعليمي المباشى 
ي بداية )للرياضيات 
 
ف
 (األسبوع

نشاط المتابعة 
ي ركن 

 
القائم ف

 الرياضيات

ي يومي لمدة خمس دقائق
 األنشطة، نشاط رياض 

نشاط آخر من القائمة + القيام بنشاط العد الشفهي )
 (كل يوم األسبوعية

منهم عد العدد 
عىل )المحتاج 

إذا ، سبيل المثال
 4كانوا بحاجة إل 
قطع من الورق 
، لمجموعتهم

يتقدمون ويقومون 
 (. قطع 4بعد 

إذا يعد من أحد األطراف، . فيه
فسيكون له عدد مختلف عما 

. من الطرف اآلخر لو كان يعد 

هل عمر عىل حق؟ إل جانب 
يكك استخدم العدادات ، ش 

إلثبات ما إذا كان عمر عىل حق 
 '. أم عىل خطأ

 
، بعد أن يقدم األطفال حلولهم

نمذجة عد مجموعة من 
 : العدادات

 من اليسار •

 من اليمير   •

ة •  المنتش 

 مقربة من بعضها البعض •

 الخ •
إلظهار للتالميذ أنه ال يهم أين 

دائًما عىل  العد، ستحصلتبدأ 
 . نفس العدد

 
كذلك نمذجة كيفية تتبع 
العدادات عند العد حت  ال 

ا مرتير  
ً
 . تعد عداد

 
ثم إعطاء األطفال بطاقات 
حيث تنتش  العدادات أو 
ب من بعضها البعض  تقي 

وطلب منهم ( لكنها مصفوفة)

مقربة ولكنها 
يجب (. مصفوفة

عىل األطفال مطابقة 
بطاقة العدد مع 
 . بطاقة النقاط

ي "لعب  •
تعلن . واألصابع 10لألعداد ضمن ..." أرئ 

المعلمة عددا ما واألطفال يرفعون نفس العدد من 
ثم يعدون أصابعهم معا واحدا تلو اآلخر مع . األصابع
 . إل الرقم المقابل لهذه الكمية عىل الجدران اإلشارة

ي "لعب  •
 9إل  1ترفع المعلمة من " طريقة أخرىأرئ 

أصابع يجب عىل األطفال عرض نفس العدد من 
األصابع ولكن بطريقة أخرى ثم يعدون أصابعهم معا 

إل الرقم المقابل لهذه  واحدا تلو اآلخر مع اإلشارة
 . الكمية عىل الجدران

بعد أن يقوم األطفال بنشاط )اآلن؟ ... لعب كم عدد •
 10إل  2إحضار مجموعة من . (التعليم المباش  

. أمام األطفال واصطفافهمتالميذ إل واجهة الصف 

األطفال عير الصف  انتشارطلب من األطفال عدهم 
أن هناك  لإلدراك)وطلب من األطفال اآلخرين عدهم 

وا إذانفس العدد من األطفال حت   عد االطفاء ( انتش 
بدءا من الطرف اآلخر إلظهار أن هناك نفس عدد 

العد من طرف أو من  األطفال بغض النظر عما إذا يبدأ
 . اآلخر
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 النشاط الموضوعي  األسبوع
ي أو 

التعلم العرض 
ي 
 
 التلقان

النشاط التعليمي المباشى 
ي بداية )للرياضيات 
 
ف
 (األسبوع

نشاط المتابعة 
ي ركن 

 
القائم ف

 الرياضيات

ي يومي لمدة خمس دقائق
 األنشطة، نشاط رياض 

نشاط آخر من القائمة + القيام بنشاط العد الشفهي )
 (كل يوم األسبوعية

عد كم يكون عددها عند العد 
بدءا من طرف واحد وثم العد 

 اآلخر. طرف بدءا من ال

طلب من األطفال  • 3األسبوع 
عرض رسومات 
عائالتهم وعد 

ي 
 
عدد األشخاص ف

 عائالتهم

جمع األطفال  •
نفس الذين لديهم 

ي 
 
عدد األشخاص ف

 . عائالتهم معا

عد عدد األطفال  •
ي كل مجموعة

 
 ف
 

، عىل مدار اليوم •
عندما يحتاج 

األطفال إل موارد 
كتب وأقالم )

، طلب (رصاص الخ
منهم عد العدد 

عىل )المحتاج 
إذا ، سبيل المثال

 4كانوا بحاجة إل 
قطع من الورق 
، لمجموعتهم

يتقدمون ويقومون 
 (. قطع 4بعد 

 
 

أطفال إل الواجهة  8إحضار 
ي ( بدون عدهم)

 
ووضعهم ف

 . دائرة
 

باستخدام النشاط التعليمي 
طلب ، خطوات 5مكون من ال

يك  من األطفال العمل مع ش 
 : لحل المسائل وعدادات

أريد عد عدد األطفال أريد "
التأكد من عدم عد أي شخص 

مع . مرتير  أو نسي أحد
يكك أعير عىل طريقة لعد ، ش 

ي الدائرة بشكل 
 
عدد األطفال ف

 . "صحيح
 

، بعد أن يقدم األطفال حلولهم
نمذجة كيفية عد األشياء 

ي دائرة
 
 . المرتبة ف

 
إحضار مجموعة أخرى من 
األطفال إل الواجهة وطلب 
من األطفال اآلخرين عدهم 

ومقارنة إجاباتهم 
اتيجيات المستخدمة  . واالسي 

 

لدى كل طفل 
مجموعة من 

بطاقات أفراد العائلة 
مرتبة  10(إل  1من )

ي خط أو مجموعة 
 
ف

أو دائرة مع  مصفوفة
 10إل  1األرقام من 
  
ن
الجزء  واردة ف

 . السفىلي من البطاقة
 

عليهم عد عدد أفراد 
العائلة عىل كل بطاقة 
ء  ي

ووضع دبوس أو س 
ي 
 
ما عىل الرقم ف

الجزء السفىلي الذي 
يتوافق مع عدد 

 . األفراد

بدءا من أي عدد مع اإلشارة إل  10عد شفهي إل  •
 األرقام عىل الجدران حيث يعد األطفال 

 تعرض المعلمة بطاقات فالش" ما هذا العدد؟"لعب  •
 . واألطفال يعلنوا العدد 10إل  1لألعداد 

بطاقة العدد هذه؟  لعب أي بطاقة نقاط تتطابق مع •
ترفع المعلمة ثالث بطاقات نقاط وثالث بطاقات 

ي أعداد يجب عىل ا
لطفل العثور عىل بطاقة النقاط الت 
ح كيفية حصولهم عىل  تتطابق مع بطاقة العدد وش 

 . اإلجابة
 

عرض . 10مع كميات ضمن " كم يوجد هناك؟"لعب  •
يجب عىل . 10عىل التالميذ مجموعة من ضمن 

ثم تعريف الرقم ، العد وتسمية عدد الكمية األطفال
 . المقابل لهذا العدد عىل الجدران

" كم يوجد هناك؟"لعب  التعليم المباشى بعد نشاط  •
أشياء مرتبة 10عرض عىل التالميذ مجموعة من ضمن 

ي دائرة يجب عىل األطفال
 
، العد وتسمية عدد الكمية ف

 . ثم تعريف الرقم المقابل لهذا العدد عىل الجدران

" كم يوجد هناك؟"لعب  بعد نشاط التعليم المباشى  •
أشياء مرتبة 10عرض عىل التالميذ مجموعة من ضمن 
ي مجموعة مصفوفة يجب عىل األطفال

 
العد وتسمية  ف

ثم تعريف الرقم المقابل لهذا العدد عىل ، عدد الكمية
 . الجدران
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 النشاط الموضوعي  األسبوع
ي أو 

التعلم العرض 
ي 
 
 التلقان

النشاط التعليمي المباشى 
ي بداية )للرياضيات 
 
ف
 (األسبوع

نشاط المتابعة 
ي ركن 

 
القائم ف

 الرياضيات

ي يومي لمدة خمس دقائق
 األنشطة، نشاط رياض 

نشاط آخر من القائمة + القيام بنشاط العد الشفهي )
 (كل يوم األسبوعية

تكرار ما سبق ولكن مع ترتيب 
ي مجموعة مصفوفة

 
 . األطفال ف

رسمة  اختيار • 4األسبوع 
عائلة أحد األطفال 

عد عدد 
ي 
 
األشخاص ف

 العائلة 

طلب من األطفال  •
يوجد  إذاالوقوف 

ي عائلتهم 
 
ف

أشخاص أكير من 
ي 
 
األشخاص ف
عائلة الطفل 

تلم منهم  المختار 
عرض رسوماتهم 
 والعد إلثبات ذلك

تالميذ  3 اختيار •
لعرض رسوماتهم 
وعدد األشخاص 

ي عائالتهم
 
طلب . ف

من األطفال 
ترتيب رسوماتهم 

العائلة األصغر  من
 . العائلة األكير  إل

طلب ، طوال اليوم •
من األطفال عد 

لكميات أمامهم ا
وأن ، (10إل  1من )

وا إل األرقام  يشير
المقابلة إل تلك 

 . عىل الجدار الكمية
 

طلب منهم ترتيب  •
كميات أو 

مجموعات من 
 األصغر إل األكير 

باستخدام النشاط التعليمي 
طلب ، خطوات 5المكون من 

يك  من األطفال العمل مع ش 
 . لحل المسائل وعدادات

 
توزيــــع ثالثة بطاقات نقاط 
متطابقة عىل كل مجموعة، 

 . 6و 8و 4عىل سبيل المثال 
يكك،: "قولي   أريدك أن مع ش 

ترتب هذه البطاقات من 
يجب أن  األصغر إل األكير 

تكون قادًرا عىل مشاركة 
باإلضافة إل كيفية  إجابتك

تيب   ". معرفة الي 
 

، بعد أن يقدم األطفال حلولهم
ترتيب بطاقات نمذجة كيفية 

ثم نمذجة كيفية . النقاط
 . ترتيب بطاقات األعداد

 
بطاقات  3توزيــــع بعد ذلك 

بطاقات )جديدة لكل مجموعة 
وطلب منهم ( نقاط أو أرقام

 . ترتيبها من األصغر إل األكير 

يستلم األطفال 
مجموعات من 

البطاقات الملونة 
. عليها نقاط وأرقام

يجب عليهم فرز 
البطاقات حسب 

وثم ترتيب اللون 
البطاقات من كل لون 

من األصغر إل 
 . األكير 

بدءا من أي عدد مع اإلشارة إل  10عد شفهي إل  •
 األرقام عىل الجدران حيث يعد األطفال 

 تعرض المعلمة بطاقات فالش" ما هذا العدد؟"لعب  •
 . واألطفال يعلنوا العدد 10إل  1لألعداد 

العدد هذه؟ بطاقة  لعب أي بطاقة نقاط تتطابق مع •
ترفع المعلمة ثالث بطاقات نقاط وثالث بطاقات 

ي 
أعداد يجب عىل الطفل العثور عىل بطاقة النقاط الت 
ح كيفية حصولهم عىل  تتطابق مع بطاقة العدد وش 

 . اإلجابة
 

عرض . 10مع كميات ضمن " كم يوجد هناك؟"لعب  •
ي  10عىل التالميذ مجموعة من ضمن 

 
 أشياء مرتبة ف

العد  يجب عىل األطفال. عة مصفوفةدائرة أو مجمو 
ثم تعريف الرقم المقابل لهذا ، وتسمية عدد الكمية
 . العدد عىل الجدران

تيب هذه 'لعب : بعد نشاط التعليم المباشى  • قم بي 
بطاقات نقاط  3عرض مجموعات من  'البطاقات

يجب عليهم ترتيبها من األصغر . نقاط 10عليها ضمن 
تيب ير الي   . إل األكير وتير
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 للتعلم المتكاملاعتبارات النهج  4.3

ي مناهج الطفولة المبكرة
 
 ما يكون هناك توتر كامن ف

 
ي مرحلة الطفولة المبكرة غالبا

 
بير  الحاجة ، وللمعلمير  ف

والحاجة إل ضمان تطوير ، إل ضمان لألطفال االستكشافات التعلمية المجدية والشاملة والمتكاملة كليا

 -تطوير مهارات التعلم االجتماعية العاطفية  وغالًبا ما يكون. عمليات الفهم المعينة القائمة عىل المجال

ي المهام، وتحديد وتنظيم العواطف والسلوكيات، والعمل مع االخرين مثل اتباع التعليمات
 
، واالستمرار ف

ي 
ي المحادثة االجتماعية واللعب التعاوئ 

 
اك ف ، عواطف اآلخرين بشكل صحيحوتفسير سلوك و ، واالش 

ي هو أن مختلف انواع، معارضا للمهارات الدراسية -والشعور بالرضا عن النفس واآلخرين 
 فالمغزى الضمت 

ي القسمير  . وليس هذا هو الحال. المهارات هذه حرصية بشكل متبادل
 
ن كما هو موضح ف  4.2و 4.1 الفرعيي 

باإلضافة إل ، لألطفال فرًصا متعددة يومًيا لتطوير هذه المهارات يوفر تعليم الرياضيات عالي الجودة، أعاله

ي 
 
ي أنشطة التعليم المباش  المكون من . األساسية والتواصل مهارات اإلدراك المعرف

 
عندما يشارك األطفال ف

يك لطرح واختبار الفرضيات، خمس خطوات عملياتهم ومن ثم توصيل ، يتيح لهم الفرصة للعمل مع ش 

ي ، يالحظون ويصفون العالقات الرياضية. سواء شفهيا أو من خالل النماذج المادية، خرينلآل الفهمية 
 
بما ف

وأثناء ممارستهم ألنشطة الرياضيات ذات . مثل التصنيف والتسلسل ذلك تعلم مهارات إدراكية أساسية

ي الرئيسية
األنشطة القائمة تتطلب . الخمس دقائق مع الصف الكامل يتدربون عىل مهارات التنظيم الذائ 

يك واتباع التعليمات واالنتباه اليها وأثناء تمثيل األطفال لعملية فهمهم . عىل األركان من األطفال العمل مع ش 

فإنهم ، أو أثناء تمثيلهم لألرقام أو األشكال بالقلم الرصاص والورق، بالعدادات أو األشياء المادية األخرى

ي جميع أنشطة الرياضيات. ساسيةيطورون المهارات الحركية الدقيقة األ 
 
يطورون عادات رياضية حاسمة ، ف

ي  -للعقل 
 
ي المستمر وللتعلم ف

ي من شأنها ارساء األساس للتعلم الرياض 
مهارات اإلدراك عالية المستوى الت 

 . مجاالت محتوى أخرى

ي  إن استخدام التقدمات التنموية
علم الرياضيات لت وتوزيــــع مخرجات مركزة لتسلسل تعلم االطفال الرياض 

ي 
 
ي عىل التطور االجتماعي ، 13 الجدول عير أنواع مختلفة من أنشطة التعلم كما هو موضح ف ليس له تأثير سلتر

ي لألطفال أو عىل إبداعهم أو لعبهم
فإنه يوفر لألطفال األنشطة التعلمية المجدية ، عىل األصح. العاطف 

ي من خاللها يمكنهم تعزيز تنميتهم االج
ة فكريا والت    . تماعية العاطفية والمعرفيةوالمثير
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ي الرياضيات لرياض االطفال التقدمات التنموية: الملحق أ
 
 ف

ي صف البستان وصف التمهيدي
 
ي المبكر ف

وتم . تلخص الجداول أدناه التقدمات التنموية للتعلم الرياض 

ي 
 
وع أسس الرياضيات ف   NCSCD .27اقتباسهـا من مش 

 العد

ي الروضة . من العمر 8 يمكن لمعظم األطفال العد بطالقة بحلول السنة
 
ي العد ف

 
يحدث الكثير من التقدم ف

 . والصف األول

العمر والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

 5إل  4
 صف البستان

7 
من  عداد ومنتج لمجموعات

 5االشياء ضمن 

 10عد شفهي إل 
 بالعدد األخير ..." ما عدد"االجابة عىل سؤال  5عد األشياء ضمن 

 5إل  1رسم تمثيالت لكميات من 
 عند الطلب  4مجموعة من االشياء ضمن  . انتاج5عد االشياء ضمن 

8 
من  عداد ومنتج لمجموعات

 10االشياء ضمن 

ي سطر واالجابة عىل سؤال 10عد األشياء ضمن 
ما "عندما يتم عرضها ف 

 األخير بالعدد ..." عدد
 10إل  1رسم تمثيالت لكميات من 

 عند الطلب 10مجموعة من االشياء ضمن  . انتاج10عد االشياء ضمن 
من خالل العد التصاعدي  10السابق لعدد ضمن / تحديد العدد التالي 

 1من 

 6إل  5
الصف 
 التمهيدي

9 
من  عداد ومنشأ لمجموعات

 30االشياء ضمن 

ي سطر ( 30وثم ضمن ) 20عد األشياء ضمن 
عندما يتم عرضها ف 

ي االخير عندما يتم ..." ما عدد"واالجابة عىل سؤال 
بالعدد األخير وثم ف 

ي شكل دائرة مع االجابة عىل سؤال 
 بالعدد األخير ..." ما عدد"عرضها ف 

ي لم يتم عدها بعد
ي قد تم عدها وتلك الت 

 تتبع األشياء الت 
 30ثم  20كتابة االعداد أو الرسم لتمثيل كميات ضمن 

ي تسلسل وتعريف اخطاء عد التسلسالت
 تعريف العدد التالي ف 

10 
 العد التنازلي 

 10العد التنازلي بدءا من 

11 
( أو التنازلي )العد التصاعدي 

 من أي عدد كان

 1من اعداد غير ( شفهيا وباستخدام االشياء)العد التصاعدي أو التنازلي 
 دون تعريف العدد بشكل فوري والعدد قبل أو 

ً
ة بعد عدد آخر مباش 

 من جديد 1العد من  الحاجة إل بدء

12 
ات إل   100العد بالعش 

ات إل  ، (39إل  30من ، عىل سبيل المثال)؛ العد عير العقود 100العد بالعش 
ي بعد  40مع العلم أن 

 39يأئ 

13 
 100عداد إل 

ي ذلك انتقال العقد من  100العد باآلحاد ضمن 
إل  49ومن ، 40إل  39بما ف 

 . بدًءا من أي عدد، وما إل ذلك، 50

                                                
 انظر  27

http://ncscdfoundationsofmathematics.ncdpi.wikispaces.net/file/view/Building+Block+Learning+Traject
ories.pdf . 
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 المقارنة بير  األعداد وترتيبها

تتطور بينما يحدد األطفال ما إذا كانت مجموعة معينة أكير . تعتير مهارة حاسمة التطوير لألطفال الصغار

ي مجموعتير  لتحديد (. أو نفس حجمها)من مجموعة أخرى 
 
أيهما يحتوي  يبدأ األطفال بمطابقة األشياء ف

 . أو عن طريق إنشاء مجموعة تحتوي عىل نفس كمية مجموعة أخرى، عىل عدد أكير وبكم

العمر والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
 صف البستان

7 
االدراك عندما 
 -يجب العد 
 المقارن

ي المجموعة  6إل  1مقارنة جموعات من 
 
ء ف ي

اشياء من خالل مطابقة كل س 
ي مجموعة أخرى 

 
ء ف ي

والقول ( مثال مطابقة كل كلب مع عظمته)األول مع س 
 . إذا كان هناك نفس عدد الكالب والعظام

8 
المقارن العداد 

أشياء من حجم )
 (مماثل

ي كل مجموعة 
اشياء بحيث تكون االشياء من  5ضمن )عد عدد االشياء ف 

ا إل العد( حجم مماثل
ً
تحديد ما إذا كان لمجموعة معينة أكير أو أقل ، واستناد

 . أو نفس العدد

5 
الصف 
 التمهيدي

9 
المقارن العداد 

 (5ضمن )

ي كل مجموعة 
اشياء بحيث تكون االشياء من  5ضمن )عد عدد االشياء ف 

ا إل العد( احجام مختلفة جدا
ً
أكير تحديد ما إذا كان لمجموعة معينة ، واستناد

 أو أقل أو نفس العدد
 أو اقل  أكي  القول بكم عدد 

10 
ي  تيتر

 العداد الي 
تيبية يمكن مثال ان . 'العاش  'إل  'االول'من  تحديد واستخدام االعداد الي 

ي الطابور'يحدد الطفل من هو 
  'ثالث ف 

11 
المقارن العداد 

أشياء من احجام )
 (مختلفة

ي مجموعتير  عدد ، المقارنة عن طريق العد
حت  عندما تكون ، االشياء ف 

ي المجموعة األكير حجمها أصغر
عد مجموعتير  ، عىل سبيل المثال. االشياء ف 

العدد نفسه حت  إذا كانت مجموعة واحدة  بدقة والقول إنهما يحتويان عىل
 . تحتوي عىل اشياء أكير 

12 
خط االعداد 
 10العقىلي ضمن 

عن عالقات االعداد لتحديد الحجم  يستخدم الصور والمعرفة الداخلية
ي   4 يمكن للطفل تحديد ما إذا كان العدد، عىل سبيل المثال. والموضع النستر

 . 6أقرب إل  9أو 

13 
ترتيب تسلسىلي إل 

6 + 

يعط ، عىل سبيل المثال(. ثم بعد ذلك، 6-1)أطوال معلمة بالوحدات  ترتيب
نقاط  6إل  1أو يعط بطاقات عليها . 6إل  1أبراج المكعبات ويرتبها من 

 . ويرتبها

ي ، التعرف عىل األرقام
ي ذلك التعرف الفجان 

 
 (التعرف عليها عىل الفور) بما ف

العمر والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
 صف البستان

4 
ي ضمن 

متعرف فجائ 
4 

عندما يتم عرض  4التعّرف فوًرا عىل مجموعات من األشياء ضمن 
ة ة وجير 

 "(خمسة"عىل سبيل المثال، )وذكر اسم العدد  المجموعات لفي 

5 
الصف 
 التمهيدي

5 
ي ضمن 

متعرف فجائ 
5 

عندما يتم عرض  5التعّرف فوًرا عىل مجموعات من األشياء ضمن 
ة ة وجير 

 "(خمسة"عىل سبيل المثال، )وذكر اسم العدد  المجموعات لفي 
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العمر والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

6 
ي ضمن 

متعرف فجائ 
5+ 

تيبات شفهيا إل  عندما يعرض ، عىل سبيل المثال. 5تسمية جميع الي 
ة مجموعة من  ة وجير 

، القولنقاط  3لفي  ن لذلك ، 2و 3رأيت " ونقطتي 
 ."5رأيت 

7 
ي 
متعرف فجائ 
 10مفاهيمي ضمن 

تيبات شفهيا بير  
عندما ، عىل سبيل المثال. 10و 5تسمية جميع الي 

ة مجموعة من  ة وجير 
 واحدة، القولنقاط ونقطة  3نقاط، و3يعرض لفي 

 ." 7لذلك رأيت ، 1و 3و 3رأيت "

 تحليل وتكوين األشكال

ي فهم مفهوم  يبدؤون، عندما يجمع األطفال مجموعات منفصلة من األشياء ويفصلونها
 
". الكل"و " األجزاء"ف

ي وقت الحق. االجمالي  يبدأ األطفال من خالل الجمع بير  مجموعات من األشياء لمعرفة كم عددها
 
، ف

كاء"يتعلمون فصل مجموعة إل أجزاء بطرق مختلفة ووصف جميع  ، عىل سبيل المثال)لعدد معير  " الش 

كاء  2و 4لديه  6 كاء  1و 5و، كش  كاء  3و 3و، كش   . يضع األساس لفهم الجمع وهكذا(. الخ، كش 

  العمر
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
 صف البستان

2 
ي 
كىلي -متعرف جزئ 
 غير دقيق

االدراك أن الكل أكير بكثير من األجزاء لكن ال يحدد بشكل دقيق عىل سبيل 
سأل كم عددها، المثال قد ، عندما يعرض أربــع مكعبات حمراء ومكعبير  زرق وي 

 . 4يسمي أي رقم أكير من 

صف 
 التمهيدي

5 

3 
  5ثم  4مكون إل 

، عىل سبيل المثال)أو الكل عندما يعط األجزاء  تسمية شيعة ألجزاء من أي كل
مكعبات  4هناك  إنالقول ، مكعبات حمراء ومكعب ازرق واحد 3إذا ما أعطي 

ثم نفس مجموعة المكعبات بعد إخفاء ، مكعبات 4أو إذا تم عرض (. كليا
ي " واحد" مكعب إنالقول  ،مكعب واحد منها

 . مخف 
ي البداية إل 

 5ثم إل ، 4يمكن القيام بذلك ف 

 عمليات األعداد الجمع والطرح

ي العد 
 
. التصاعدي ومفهوم االعداد والقدرة عىل تكوين االعداد وتحليلها والعدتتمثل جذور الجمع والطرح ف

وقد ظهرت االبحاث باستمرار أن تعليم عمليات االعداد من خالل الفهم أكير فعالية من الحفظ عن ظهر 

 . قلب للحقائق المعزولة

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

3 
جمع وطرح االعداد 
ة عن طريق عد  الصغير

 الجميع

عن طريق عد جميع االشياء  2+  3ايجاد حلول لمسائل من نوع الضم إل 
ما عدد . اضافية 1من الطابات وتحصل عىل طابة 2لديك "، مثال عند سؤال
 !" 3، 3، 2، 1"كلها:  3 الثم يعد ، أكي   1 ثم يعد، 2 يعد "جميع الطابات؟ 
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العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

5 
الصف 
 التمهيدي

4 
ايجاد الحل لمسائل 
 الجمع والطرح

 2 تفاحات وتحصل عىل 3لديك ) ايجاد الحلول لمسائل من نوع الضم
 3 )هناك كل-جزء-من نوع الجزء ومسائل (كم لديك باإلجمال؟. آخرين
ي الملعب 34واألوالد 

 
ي الملعب؟. بنات ف

 
عن طريق ( كم عدد األطفال ف

 . جة الوضعذاستخدام االشياء لنم
من عن طريق تفصيل االشياء مثال عند -ايجاد حلول لمسائل من نوع السلب

ما هو العدد القطع . إل عىلي  2 قطع حلوى واعطيت 5كان لديك "سؤال 
ثم يعد ، منها 2ثم يأخذ ، عدادات 5 يقوم الطفل بعد"  الحلوة المتبقية؟

 . المتبقية 3ال 

5 
ايجاد الحل لمسألة من 

جمع " )التغير "نوع ال 
 (أو طرح

عن طريق  7+ __ =  5مثال " الجموع اليه مجهول"حل المسائل من نوع 
لديك  أصبحقطع حلوى واآلن  5كان لديك "مثال عند سؤال  . زيادة االشياء

ثم  5 يقوم الطفل بعد" ما عدد قطع الحلوة الذي حصلت عليها؟ . قطع 7
ي الخير يعد االشياء المزيدة  7مرة أخرى ليحصل عىل  1وثم  1زيادة 

 
وف

 . 2ليحصل عىل الجواب 
 

حل ، عىل سبيل المثال، ايجاد الحلول لمسائل طرح تنطوي عىل المقارنة
كم كلب لن ، إذا أعطيت طابة لكل كلب، طابات 4وكالب   6هناك "مسألة 

 منهم مع الطابات 4 كالب، ومطابقة 6 عن طريق عد" يحصل عىل طابة؟
 . كلبير  بدون طابة - 2وثم عد 

6 
كم "مسائل من نوع  حل

 " لجعل عدد معير  

ولكن . طابات 4تحتوي هذه السلة عىل : " استخدام العد لحل مسائل مثل
ي يجب إضافتها للحصول عىل . طابات 6 يحتوييجب أن 

ما عدد طابات الت 
ثم رفع األصابع عىل اليد األخرى  أصابع من أول يد 4عن طريق رفع "؟ 6

من االصابع عىل اليد الثانية والقول  2ثم عد ، أصابع تماًما 6حت  يصل إل 
 . كرتير  إل السلة - 2ان يجب زيادة 

ب والقسمة  عمليات األعداد الض 

ب والقسمة عىل فهم الجمع والطرح ب عندما يقومون. تعتمد عمليات الرص   يستكشف األطفال مفاهيم الرص 

ي المجموع
 
ويستكشفون مفاهيم القسمة عندما  . بإنشاء مجموعات متساوية من االشياء وعد الكميات ف

 . يشاركون كميات بير  األصدقاء

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

3 
من )مجموعات متساوية 

 (عنارص 6اقل من 

ة متساوية  يمكن للطفل الفرز ( اشياء 6من اقل من )انشاء مجموعات صغير
، عىل سبيل المثال بالتساوي بير  اثنير  أو أكير من يشارك الطفل ، المستلمير 

ي وقت واحد 1 مكعبات عن طريق فرز المكعبات بير  نفسه وصديق 6
. ف 

 . قد يفهم الطفل أو ال يفهم أن هذه العملية تنتج كميات متساوية

5 
الصف 
 التمهيدي

4 
حل المسائل األساسية 

المشاركة من نوع 
والتجميع باستخدام 

 اشياء ملموسة

ة  ب باألعداد الصغير قطع من الحلوى ل  3أعطيت : مثال)حل مسائل الرص 
ي  2

ي أعطيتها بالمجموع؟. من اصدقائ 
عن طريق ( ما عدد قطع الحلوى الت 
 . إنشاء مجموعات وعد العدد االجمالي 
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العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

ة   2 قطع حلوة مع 4أريد مشاركة : مثال)حل مسائل الطرح باألعداد الصغير
ي 
 "سيحصل عليها كل شخص؟ كم قطعة حلوة. من اصدقائ 

 القياس

ي العالم الواقعي 
 
 . يعتير القياس أحد التطبيقات الرئيسية للرياضيات ف

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

2 
المقارن  -الطول 

 المباش  

أو ما إذا كانا بجانب بعضهما البعض لتحديد أيهما أطول  صف شيئير  
 متساويير  الطول

5 
الصف 
 التمهيدي

3 
المقارن غير  -الطول 

 المباش  

ء ثالث ي
عىل سبيل ، تحديد أي من شيئير  أطول أو أقرص بمقارنتهما بـس 

 . المثال قطعة من الخيط

4 
 6ترتيب تسلسىلي إل 

+ 

المكعبات  6 مثال برج من)ترتيب سلسلة من االشياء المكونة من وحدات 
 حسب الطول( مكعبات 4أو مكعبير  أو 

 تعريف االشكال - الهندسة

إن تحليل األشكال ومقارنتها وتصنيفها يساعد األطفال عىل تكوين عمليات فهم جديدة لألشكال والعالقات 

 . كما يساعد عىل ذلك تكوين األشكال من أشكال أخرى أو تحليل شكل إل أشكال أخرى، بينهم

العمر 
 والصف
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

4 
المتعرف عىل االشكال 

 (تمربعات، مثلثادوائر، )

، النحيفة، الطويلة)التعرف عىل بعض الدوائر والمثلثات غير العادية 
 ...(الموجهة إل اتجاهات مختلفة 

5 
 مكون االشكال من االجزاء

أو األعواد أو الشكل المستهدف باستخدام القش " يشبه"تكوين شكل 
تكوين شكل المثلث من القش أو ، الرسم وما إل ذلك عىل سبيل المثال

 اعواد االسنان

5 
الصف 
 التمهيدي

6 
 -المتعرف عىل االشكال 
 جميع أنواع المستطيالت

، طويل القامة ونحيف)التعرف عىل المستطيالت من جميع األحجام  
وما ، درجة 235 باتجاهموجه ، درجة 45 باتجاهقصير عريض، وموجه 

 (إل ذلك

7 
 المتعرف عىل الجوانب

 التحديد، العد، واإلشارة إل جوانب الشكل 

 التحديد، العد، واإلشارة إل زوايا الشكل 8
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العمر 
 والصف
 الدراشي 

 المهارة المستوى

 المتعرف عىل الزوايا

9 
 المتعرف عىل االشكال

ن التعرف عىل معظم االشكال البسيطة أي  ، المعي  ، شبه السداس 
للطفل تعريف وتسمية كل األشكال التالية بشكل  المنحرف مثال يمكن

 . شبه منحرف، المعير  ، السداسي ، المربــع، المثلث، المستطيل: صحيح

 تكوين االشكال الهندسية - الهندسة

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

3 
 مجمع القطع

البسيطة أو ملء األلغاز المخططة  استخدام االشكال لتكوين االشياء
 بمجسمات مختلفة االشكال عن طريق التجربة والخطأ

5 
الصف 
 التمهيدي

4 
 مصنع الصور

األشكال الالزمة ، عىل سبيل المثال)جمع عدة أشكال مًعا لصنع جزء من صورة 
ي لديها دالئل عىل مكان وضع كل (. لصنع ذراع

ملء األلغاز المخططة السهلة الت 
 . شكل

7 
 مكون البدائل

اشكال جديدة من اشكال صغار، عىل سبيل المثال تكوين شكل سداسي تكوين 
 مستخدما المثلثات فقط

 مقارنة االشكال الهندسية - الهندسة

ي يمكن لألطفال تنمية إجراءات رياضية متطورة ودقيقة لمقارنة األشكال 
بير  صف التمهيدي والصف الثائ 

 . الهندسية

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

2 
مقارن اوجه 
 التشابه

 للوجه مما أنهم مختلفير  
 
. تحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان ألنهما أكير تشابها

ي القمة، عىل سبيل المثال
 . يمكن العثور عىل شكل مشابه لمثلث ألنه مسنون ف 

3 
 مقارن االجزاء

ك  عىل سبيل  -تحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان إذا كان بينهما جزء مشي 
 كان لكل شكل جانب بنفس الطول  المثال، إذا

4 
مقارن بعض 
 السمات

عىل سبيل )كان للشكلير  أجزاء متطابقة   إذاتحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان 
 (المثال، النصفان العلويان من الشكلير  متطابقتير  

5 
الصف 
 التمهيدي

مقارن معظم 
 السمات

ي معظم السمات نفسهاتعريف بأن شكلير  متطابقير  ألنهما 
كان ف   يشي 
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 األنماط - ما قبل الجي  

يسمح تحديد األنماط لألطفال استخالص التعميمات عن المعلومات . يبدأ الجير بالبحث عن األنماط

ي. المتوفرة لديهم  . يعد التعرف عىل النماذج وتحليلها أمًرا مهًما لتوفير أساس للتفكير الجير

العمر 
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

3 
 "ب -أ"ناسخ نمط ال 

ء، نمط الصوت)ب -تكرار نمط أ ي
بجانب ( إلخ، نمط الصورة، نمط الس 

 نمط معير  

3 
 "ب -أ"ممدد نمط ال 

ي نمط أ 4 - 2تحديد العنارص ال 
 
نمط ، نمط الصوت)ب -التالية ف

ء ي
 (إلخ، نمط الصورة، الس 

4 
 3ضمن )ناسخ النمط 
 (عنارص

ء، نمط الصوت)ب -ب-أ أو أ-ب-أ تكرار نمط ي
، نمط الصورة، نمط الس 

ي مكان مختلف ايضا، ليس فقط بجانب نمط معير  ( إلخ
 . ولكن ف 

5 
الصف 
 التمهيدي

 3ضمن )ممدد النمط 
 (عنارص

ي نمط أ
نمط ، نمط الصوت)ب -ب-أ أو أ-ب-تحديد العنارص التالية ف 

ء ي
 (إلخ، نمط الصورة، الس 

 تصنيف وتحليل البيانات

 العمر
والصف 
 الدراشي 

 المهارة المستوى

4 
صف 
 البستان

4 
المصنف 

 حسب السمات

ربما بـتبديل  تحددها المعلمة وتكوين الفئات ولكن فرز االشياء حسب سمة
 السمات أثناء الفرز

5 
الصف 
 التمهيدي

5 
المصنف 
 المتسق

ي تحددها المعلمة عىل سبيل المثال
قد يجمع الطفل ، فرز باتساق حسب السمة الت 

 (. الشكل )حسب متماثلة مجسماتعدة 
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ي نهاية العام الدراشي : الملحق ب
 
 المقارنة عي  البالد لمخرجات التعلم ف

  المقارنة عير البالد، رياض االطفال: 1ب الجدول

 مفتاح الجدول
ي : المقاطع الصفراء

 . تتوافق مع توقعات فلسطير   المخرجات التعليمية الت 
ي تفوق توقعات فلسطير  : المقاطع الزرقاء

 . المخرجات التعليمية الت 
ي تقل عن توقعات فلسطير   : المقاطع الرمادية

 . التعليمية الت 
ي : المقاطع غير الملونة

ي المنهاج الفلسطيت 
 
 . ال يمكن الحكم ألن مخرجات التعلم ليست محددة بوضوح ف

 . لما إذا كان قد تم تناول هذا المخرج التعلمي قيق اء تقييم دجريصعب إ =لم يش  اليه 

 
الخيط والخيط 

 الفرعي 
 28كندا مخرج التعلم

الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

 األعداد ومفهوم العدد

ات  100ال  10 العد  العد  10إل  10إل  20إل  20إل  بالعش 

 لم يش  اليه لم يش  اليه 20إل  20إل  20إل  10إل  السابق لعدد معير  / العدد التالي تعريف  

ي عد التسلسالت  
 لم يش  اليه لم يش  اليه 20إل  20إل  20إل  10إل  تعريف األخطاء ف 

                                                
يطانية 28 ي كولومبيا الير

 
 انظر منهاج رياضيات لرياض االطفال ف

 https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/mathematics/K . 
كة لرياض األطفال انظر  29  محتوى المعايير األساسية المشي 

http://www.corestandards.org/Math/Content/K/G  / .  
 انظر 30

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596629/EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017.pdf . 
 انظر 31

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-
curriculum/mathematics/?year=11751&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ig
nore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+%28ICT%29+Capability&capability=Critical+and+Cr
eative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&prio
rity=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia’s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaboratio
ns=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false . 

 انظر 32
https://www.nel.sg/nel/slot/u566/Resources/Downloadable/pdf/nel-guide/nel-edu-guide-numeracy.pdf . 
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الخيط والخيط 
 الفرعي 

 28كندا مخرج التعلم
الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

عد األشياء عندما يتم تقديمها بشكل صف أو  عد األشياء
 ترتيب أو دائرة

بشكل  10إل  10إل 
صف أو ترتيب أو 

 دائرة

بشكل  10نعم إل  20إل  20إل 
صف أو ترتيب أو 

 دائرة

 10إل 

ي لم يتم  
ي قد تم عدها وتلك الت 

تتبع األشياء الت 
 عدها بعد

 لم يش  اليه 10إل  20إل  نعم نعم نعم

عن " كم عدد"اإلجابة بشكل صحيح عىل أسئلة  
 طريق تكرار العدد المعدود األخير 

 لم يش  اليه 10إل  20إل  20إل  20إل  10إل 

 10إل  10إل  20إل  20إل  20إل  10إل  انتاج مجموعة من االشياء عند الطلب 

 لم يش  اليه 10إل  20إل  20إل  20إل  10إل   لتمثيل كميات رسم رسومات 

 5التعّرف فوًرا عىل مجموعات من األشياء ضمن  إدراك األعداد
 5بطاقات النقاط المكونة من ، عىل سبيل المثال)

عىل سبيل المثال، )وذكر اسم العدد ( نقاط
 "(خمسة"

 ال ال نعم لم يش  اليه ال نعم

تيبات من   نقاط شفهيا عىل  5تعريف جميع الي 
نقاط  3: عىل سبيل المثال) 5أنها تحتوي 
ي النهاية تعريف جميع(ونقطتان

ترتيبات  ، ثم ف 
 . 10و 5األعداد بير  

 ال ال نعم لم يش  اليه ال نعم

لم يش   لم يش  اليه 20إل  10إل  كتابة األعداد لتمثيل الكميات  
 اليه

 لم يش  اليه  10إل 

المقارنة بير  األعداد 
 وترتيبها

 مقارنة مجموعات من االعداد ام من خالل

ء  • ي
ي مجموعة واحدة مع س 

ء ف  ي
مطابقة كل س 

ي مجموعة أخرى 
حيث ال يوجد عالقة بير  )ف 

األشياء أو حيث األشياء ذات أحجام 
 ، أو(مختلفة

ي كل مجموعة من  •
مقارنة عدد العنارص ف 

 األشياء

نعم، حت   20إل  20إل  10نعم، حت  
20 

 10إل  10نعم، حت  

ي مجموعة واحدة أكير  
ح لماذا يوجد ف  ، أقل)ش 

 من مجموعة أخرى( نفس العدد
 10إل  10إل  ال 20إل  20نعم، حت   10نعم، حت  

ي إلعداد إل    10وصف الحجم والموضع النستر
 ( 6أقرب إل  9أو  4إذا كان ، عىل سبيل المثال)

 لم يش  اليه ال ال 20إل  20إل  نعم
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الخيط والخيط 
 الفرعي 

 28كندا مخرج التعلم
الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

ائط من الورق )ترتيب أبراج من المكعبات   أو ش 
أو بطاقات النقاط، ( مع عالمات وحدات مربعة
 . الخ، من األصغر إل األكير 

 لم يش  اليه ال ال لم يش  اليه نعم نعم

كيب ي كل مجموعة باإلضافة  التحليل والي 
تعريف عدد المكعبات ف 

إل العدد اإلجمالي عند عرض مجموعة متحللة 
عىل سبيل )مكعبات  5من المكعبات ضمن 

تحديد  أو(. من المكعبات 2ومكعبات  3، المثال
عدد المكعبات المخفية إذا تم عرض مجموعة 

 2نفس المجموعة مع إخفاء  مكعبات، وثم 4من 
 المكعبات. من 

تجميعات من 
؛ 10و 5

تحليل االعداد 
  10ضمن 

 10ثم بير   10إل 
ات ) 20و العش 

 (واآلحاد

 لم يش  اليه 10إل  ال ال

 األعداد وعمليات العدد

األشياء لحل مسائل الجمع من نوع  استخدام الجمع والطرح
موزات  3عىل سبيل المثال، لدي )إل -الضم

وكذلك  (كم لدي اآلن؟. آخرين 4 واحصل عىل
 10كل ضمن -جزء-مسائل الجمع من نوع الجزء

بنات  3ومن األوالد  2عىل سبيل المثال، هناك )
ي الملعب

ي الملعب؟. ف 
 (كم عدد األطفال ف 

نعم، حت   10نعم، حت   10نعم، حت  
100 

 نعم ال نعم

من -األشياء لحل مسائل من نوع السلب استخدام 
 . 10ضمن 

نعم، حت   10نعم، حت   نعم
100 

 نعم ال ال

 استخدام األشياء لحل مسائل الجمع من نوع 
 5كان لديك " ، مثال7+ __ =  5، مثل "التغير "

ما عدد التفاح الذي . 7ولديك اآلن . تفاحات
 "حصلت عليها؟

 لم يش  اليه ال ال لم يش  اليه 10نعم، حت   10نعم، حت  

استخدام األشياء للعثور عىل أجوبة مسائل  
 5وأطفال  6هناك " : سبيل المثال المقارنة، عىل
، إذا أعطيت قلم رصاص لكل طفل. أقالم رصاص

 "كم طفل لن يحصل عىل قلم رصاص؟ 

 لم يش  اليه ال ال لم يش  اليه 10نعم، حت   10نعم، حت  

كم لجعل "مسائل من نوع  العد حل استخدم 
لدي : "، عىل سبيل المثال10ضمن " عدد معير  

ي . 8ولكن أحتاج إل ، كتب  6
كم عدد الكتب الت 

 "(أحتاج إنزالها عن الرف؟

 لم يش  اليه ال ال لم يش  اليه 10نعم، حت   10نعم، حت  
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الخيط والخيط 
 الفرعي 

 28كندا مخرج التعلم
الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

فهم مفهوم المساواة كتوازن ومفهوم المتباينة  
  كعدم التوازن

 ال ال ال لم يش  اليه ال نعم

ب والقسمة بالتساوي بير  عدد  10مشاركة األشياء ضمن  الرص 
 . معير  من المجموعات

 ال ال نعم نعم ال ال

األشياء لحل مسائل الطرح والقسمة  استخدام 
 3أعطيت : ، عىل سبيل المثال10البسيطة ضمن 
ي  2قطع حلوى إل 

ما هو العدد . من أصدقائ 
ي قدمتها؟

أو، أريد  اإلجمالي لقطع الحلوة الت 
ي  2من البسكوت بير   4مشاركة 

ما . من اصدقائ 
 سيحصل كالهم عليها؟ الذيعدد البسكوت 

نعم،  ال ال
المضاعفة 

ي  والقسم
ف 
 النصف

 ال ال ال

ي 
 ال ال ال لم يش  اليه 5نعم، ضمن  ال 10أو  5الجمع والطرح بطالقة ضمن  الحساب الذهت 

استخدام العد التصاعدي أو التنازلي لحل مسائل 
ة باألعدادجمع وطرح   الصغير

 لم يش  اليه ال ال نعم نعم ال

 الهندسة والقياس

فوق، وتحت، وعىل، وخلف لوصف  استخدام المكان
ي الصف

ء ف  ي
 موضع س 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

تعريف ومقارنة 
 األشكال 

التحديد، والعد، واإلشارة إل جوانب وزوايا 
 الشكل

لم يش   لم يش  اليه لم يش  اليه ال
 اليه

 لم يش  اليه ال

، تحديد معظم األشكال األساسية كالمستطيل
، وشبه، السداسي ، المربــع، المثلث ن  المعي 

المنحرف بـغض النظر عن اتجاهاتها أو حجمها 
 . واستخدام أسماءها عند القيام بذلك، الكىلي 

نعم ولكن 
بدون ذكر 
 االسماء 

 نعم نعم نعم نعم نعم

ي  
كان ف  تعريف بأن شكلير  متطابقير  ألنهما يشي 

 السمات نفسهامعظم 
 نعم نعم نعم نعم نعم ال

تحديد شكلير  عىل أنهما متشابهان إذا كان بينهما  
ك  كان لكل   المثال، إذاعىل سبيل  -جزء مشي 

كان للشكلير    إذاأو  -شكل جانب بنفس الطول 
عىل سبيل المثال، النصفان )أجزاء متطابقة 

 (. العلويان من الشكلير  متطابقتير  

 نعم ال نعم نعم نعم ال

تركيب وتحليل 
 األشكال

عىل سبيل )تكوين شكل شبه الشكل المستهدف 
ا باستخدام القش أو الطير  ، المثال

ً
صنع مثلث

 (واالعواد

 نعم نعم ال لم يش  اليه نعم نعم
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الخيط والخيط 
 الفرعي 

 28كندا مخرج التعلم
الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

عىل )تكوين شكل أكير باستخدام أشكال صغار 
ملء مخطط لغز مستخدما : سبيل المثال

 (مجسمات األشكال

 ال نعم ال اليهلم يش   نعم نعم

 القياس
 الطول 

أو األقرص أو ما إذا )تحديد أي من شيئير  األطول 
ء ثالث( كانا متساويير   ي

 بمقارنتهما بس 
مقارنة ، نعم

ة  مباش 
 نعم نعم نعم نعم نعم

ي كل يد الكتلة  / الوزن
، واحد ف  لمعرفة أيهما أثقل ، امسك شيئير 

 أو أخف أو ما إذا كانا متساويير  الوزن
مقارنة ، نعم

ة   مباش 
 نعم نعم نعم نعم نعم

عن طريق  أكي  تحديد أي من الوعاءين يساع  قدرة االحتواء 
ة  المقارنة المباش 

 ال نعم ال نعم نعم نعم

مفردات مثل أمس واليوم والغد، ووقت  استخدام الوقت
وقت ، وقت الفرصة، وقت الغداء، الفطور
سلسلة وبعد لثبت او ، وقت النوم، وقبل، العشاء

  األحداث

 نعم نعم نعم نعم ال ال

تسمية وترتيب أيام السبوع وشهور السنة وربط  
 وافعال مألوفة بأحداثأيام األسبوع 

 ال نعم نعم ال ال ال

 نعم ال ال نعم ال نعم تميير  بعض وحدات النقود المال

 ما قبل الجير 

ي تحددها المعلمة الفرز والتصنيف
 فرز باتساق حسب السمة الت 

عىل سبيل المثال، فرز مجموعة حسب اللون أو 
 . الشكل

 نعم  نعم نعم  نعم  نعم نعم

 نعم،  نعم نعم نعم ال نعم أ-ب-ب أو أ-ب-ب أو أ-تكرار نمط أ األنماط

ي نمط أ 4 - 2تحديد العنارص ال  
 
 أو ب-التالية ف

نمط ، نمط الصوت)أ -ب-نمط أ ب أو-ب-نمط أ
ء ي

 (إلخ، نمط الصورة، الس 

نعم، حت   نعم نعم نعم ال نعم
100 

 االحتمال وتحليل البيانات

وصف احداث مألوفة أو شائعة عىل انها محتملة  االحتمال
 أو غير محتملة

 ال ال ال ال ال نعم

تمثيل البيانات عن طريق الرسوم البيانية  تحليل البيانات
الملموسة أو الصورية؛ تفسير المعلومات المقدمة 

ي صورة أو رسم 
 
ي ملموسف

 بيائ 

ي )نعم  نعم ال ال نعم
رسم بيائ 

 (ملموس
 ال

كة  تحليل   20 16 13 19 20 عدد المخرجات التعليمية المشي 
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الخيط والخيط 
 الفرعي 

 28كندا مخرج التعلم
الواليات 
 29المتحدة

المملكة 
 30المتحدة

اليا  فلسطير   32سنغافورة 31أسي 

ي تفوق توقعات  
عدد المخرجات التعليمية الت 

 فلسطير  
6 8 9 9 5  

ي تقل عن توقعات  
عدد المخرجات التعليمية الت 

 فلسطير  
3 3 0 4 4  

  المقارنة عير البالد لصف األول : 1ب الجدول

 33كندا مخرج التعلم الخيط
الواليات 
 34المتحدة

ألمانيا 
35 

المملكة 
 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

         العدد

فقط،  10إل  العد بدًءا من أي عدد العد
ولكن مع العد 

 بالتخطي 
بـإلثنينات 
 والخمسات

نعم، حت  
120 

نعم، 
حت  

20 

 100إل  100إل  100إل  100إل 

                                                
ي كندا 33

 
يطانية لتمثيل االتجاهات عير المقاطعات. تقع مناهج التعليم تحت والية المقاطعات ف ي مقاطعة كولومبيا الير

 
 . وتم استخدام المنهاج ف

ي حال  34
 
ي الواليات المتحدة تحت والية الواليات تقع المناهج الدراسية كندا،كما ف

 
كة لتمثيل االتجاهات عير الواليات االمريكية. ف

 . تم استخدام المعايير األساسية المشي 
ي ألمانيا تحت والية الواليات وكندا،ومثل الواليات المتحدة  35

 
كة بير  الوالياتطور البلد مؤخرا معايير  ذلك،ومع . تقع المناهج الدراسية ف

 Laders etانظر . وطنية لضمان الحد األدئ  من التوقعات المشي 
al. 2005 . 

 انظر 36
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335158/PRIMARY_national_curriculum_-
_Mathematics_220714.pdf . 

 انظر 37
 8_poster.pdf-https://nzmaths.co.nz/sites/default/files/images/NZC_Mathematics_Standards_for_years_1 and https://nzmaths.co.nz/level-one-geometry-

and-measurement . 
 تم الحصول عىل المعلومات عن منهاج سنغافورة من 38

https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/primary_mathematics_syllabus_pri1_to_pri5.pdf . 

 

https://nzmaths.co.nz/sites/default/files/images/NZC_Mathematics_Standards_for_years_1-8_poster.pdf
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 33كندا مخرج التعلم الخيط
الواليات 
 34المتحدة

ألمانيا 
35 

المملكة 
 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

ات إل  العد بالتخطي   بـإلثنينات  نعم، ال ال ال 100بالعش 
 والخمسات

 نعم،
وبـإلثنينات 
 والخمسات

نعم، حت   نعم
90 

نعم،  ال ال تعريف العدد التالي أو السابق  
حت  

20 

نعم، حت   100نعم، حت   100نعم، حت   100نعم، حت  
20 

نعم،  120إل  20نعم، حت   قراءة وكتابة األرقام  
حت  

20 

نعم، حت   100نعم، حت   20إل  100نعم، حت  
100 

نعم، حت   20نعم، حت   تمثيل رقم بمجموعة من االشياء 
20 

نعم، 
حت  

20 

نعم، حت   100نعم، حت   20إل  نعم
20 

تمثيل مجموعة من االشياء برقم  
 بشكل كلمةمكتوب 

نعم، حت   20نعم، حت  
20 

نعم، 
حت  

20 

نعم، حت   20نعم، حت   100نعم، حت   20نعم، حت  
20 

ات  المقارنة مقارنة عددين عىل اساس عدد العش 
واآلحاد وتدوين العالقة بـاستخدام 

 )<, >, =(الرموز 

نعم، حت   20نعم، حت  
20 

نعم، 
حت  

20 

نعم، حت   100نعم، حت   20إل  100نعم، حت  
20 

تيبية لوصف   استخدام االعداد الي 
 المواضع النسبية

نعم،  ال ال
حت  

10 

نعم، حت   10نعم، حت   لم يش  اليه ال
9 

القيمة 
لية  المي  

ي 
 
التمثيل أو التعبير عن قيمة كل رقم ف

 عدد مكون من رقمير  
نعم،  نعم 20نعم، حت  

حت  
20 

 نعم نعم نعم ال

مع  20نعم، حت   تحليل األعداد  التحليل
كير  عىل 

 10الي 
نعم، حت  

20 
نعم، 
حت  

20 

 20نعم، حت   20نعم، حت  
كير  

مع الي 
 10و 5عىل

 20نعم، حت  
كير  عىل 

مع الي 
10 

نعم، حت  
20 
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 33كندا مخرج التعلم الخيط
الواليات 
 34المتحدة

ألمانيا 
35 

المملكة 
 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

تقسيم الدوائر والمستطيالت إل اثنير   الكسور
استخدام  متساوية؛أو أربعة أسهم 

ي وصف  كلمات النصف والربــع
 
 األسهمف

 نعم ال نعم نعم ال نعم نعم

 عمليات األعداد

الجمع 
 والطرح

استخدام االشياء والرسومات 
والمعدالت لتمثيل وحل مسائل الجمع 

 القصصية  والطرح

نعم، ضمن  20نعم، ضمن 
20 

نعم، 
ضمن 

20 

نعم،  100نعم، حت   نعم 20نعم، ضمن 
 20ضمن 

استخدام العالقة بير  الجمع والطرح  
الجموع "لحل مسائل الطرح من نوع 

 " اليه مجهول

نعم، ضمن  20نعم، ضمن 
20 

نعم، 
ضمن 

20 

نعم،  100نعم، حت   لم يش  اليه 20نعم، ضمن 
 20ضمن 

استخدام االشياء والرسومات  
والمعدالت لتمثيل وحل مسائل جمع 

 اعداد 3تنطوي عىل جمع 

نعم، ضمن  20نعم، ضمن 
20 

نعم، 
ضمن 

20 

نعم،  100نعم، حت   لم يش  اليه 20نعم، ضمن 
 20ضمن 

استخدام المجسمات الملموسة أو  
، تدوين 100الرسومات للجمع ضمن 

اتيجية  ح اإلسي  العملية بالرموز وش 
 المستخدمة

 ال نعم لم يش  اليه ال ال نعم ال

ب كتابة جمل رياضية لحاالت تنطوي عىل  الرص 
ب بشكل الجمع المكرر  ناتج )الرص 

ب   (40>الرص 

 ال نعم ال ال نعم ال ال

ب   ي لها ناتج رص 
ب االعداد الت   40>رص 

ب من خطوة واحدة  وحل مسائل رص 
ب  ي لها ناتج رص 

  40>الت 

 ال نعم ال ال نعم ال ال

 ال نعم نعم نعم نعم ال ال حل المسائل من نوع التجميع المتساوي 

إل  20تقسيم الكميات ضمن  القسمة
مجموعات متساوية وتعريف عدد 
ي كل 

 
المجموعات وعدد االشياء ف

 مجموعة 

 ال نعم نعم نعم نعم ال ال
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 34المتحدة

ألمانيا 
35 
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 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

ح مفهوم المساواة ومفهوم   تظاهر وش 
 المتباينة

 ال نعم لم يش  اليه نعم نعم ال نعم

الحساب 
ي 
 الذهت 

استخدام العد التصاعدي لحل مسائل 
ة  باألعدادجمع  المجموع ضمن )الصغير

واستخدام العد التنازلي لحل ( 20
ة  باألعدادطرح  لمسائ المجموع )الصغير
 (20ضمن 

لم يش   نعم نعم
 39اليه

 ال نعم  نعم ال

ي  
اتيجيات الحساب الذهت  استخدام اسي 
ات وصنع مسائل  مثل تكميل العش 

سهولة وتغيير  أكي  جمع متساوية ولكن 
مسألة طرح إل مسألة جمع لحساب 
  20مسائل الجمع والطرح ذهنيا ضمن 

ي ذلك 
 
نعم، بما ف
 المضاعفة

لم يش   نعم
 اليه

 ال نعم نعم ال

من عدد مكون من  10جمع أو طرح  
ح  باستخدامرقمير   ي وش 

الحساب الذهت 
ي ذلك

 
 عملية التفكير ف

لم يش   نعم ال
 اليه

 ال نعم لم يش  اليه ال

 الهندسة والقياس

ي تعرف الشكل  الشكل 
التفريق بير  السمات الت 

ي ال ( الجوانب، مثالعدد )
والسمات الت 

 (مثال، مثل اللون والحجم)تفعل ذلك 

لم يش   نعم نعم
 اليه

 ال نعم لم يش  اليه نعم

 تعريف أشكال ثنائية األبعاد بسيطة 
ومجسمات ثالثية األبعاد من حيث 

 . التسمية

لم يش   ال ال
 اليه

نعم، باستخدام 
 المصطلحات 

نعم، باستخدام 
التعبير 

 الشخصي 

نعم، فقط 
أشكال ثنائية 

 األبعاد

 نعم

لم يش   نعم نعم تكوين ورسم اشكال بسمات معينة 
 اليه

نعم، فقط  اليه لم يش   لم يش  اليه
أشكال ثنائية 

 األبعاد

 ال

نسخ أو إنشاء أشكال مركبة ثنائية األبعاد  
مثلث، )مكونة من األشكال األساسية 

لم يش   نعم نعم
 اليه

 ال ال لم يش  اليه ال

                                                
 . الخيوط والخيوط الفرعيةلم تقدم المصادر المستشارة أي معلومات حول هذه  39
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الواليات 
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ألمانيا 
35 

المملكة 
 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

ونصف الدائرة، ومربــع، ومستطيل وما 
تحليل شكل مركب إل  (؛إل ذلك

 األشكال األساسية

إنشاء أشكال مركبة ثالثية األبعاد مكونة  
ومتوازي ، هرم)من األشكال األساسية 
وكرة، وما إل ، مستطيل، ومكعب

تحليل شكل مركب إل األشكال  (؛ذلك
 األساسية

لم يش   نعم نعم
 اليه

 ال ال لم يش  اليه ال

 باستخدام وصف المواضع النسبية المكان
مفردات مثل فوق وتحت، وداخل 

 وخارج الخ

لم يش   ال نعم
 اليه

 نعم ال نعم نعم

 ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم ترتيب ثالث اشياء حسب الطول الطول

مقارنة طول شيئير  بشكل غير مباش   
ء ثالث ي

عىل )، عن طريق مقارنتهما بـس 
سبيل المثال قطعة من الخيط أو 

  الخ(دبابيس للورق 

 نعم نعم نعم نعم،  نعم نعم نعم

ء ما من حيث عدد   ي
التعبير عن طول س 

ة المحتاجة لجعل طول  االشياء القصير
أي طول قلم رصاص من حيث )مساوي 

 (عدد دبابيس للورق

 نعم نعم ال ال نعم نعم نعم

ة مقارنة الكتلة  نعم نعم نعم نعم نعم ال ال كتلة األشياء مباش 

ء  المساحة ي
 ال ال نعم نعم ال نعم نعم مستخدم كوحدةتبليط مساحة بس 

قياس وكتابة الوقت بالساعات والنصف  الوقت
باستخدام الساعات التناظرية  ساعة

 والرقمية

نعم  نعم نعم
ضمن 
 ربــع

 نعم نعم ال نعم

شهور السنة، ، تعريف أيام األسبوع 
ي األسبوع

 
عدد ، السنوات، عدد االيام ف

ي الشهر
 
ي عدد الشهور ، األسابيع ف

 
ف

 السنة

 نعم ال نعم ال نعم ال ال
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35 
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 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

 المال
عدد ، تعريف قيمة العمالت المعدنية

 مضاعفات من نفس العملة
 ال نعم نعم نعم ال ال ال

 
حل مسائل من ، جمع وطرح المال

 خطوة واحدة تتضمن المال
 ال نعم نعم نعم ال ال ال

ما قبل 
 الجير 

        

ثنائية فرز اجسام ثالثية األبعاد واشكال  
ح قاعدة  األبعاد حسب سمة واحدة وش 

 الفرز

لم يش   ال نعم
 اليه

نعم، فقط  نعم نعم
أشكال ثنائية 

 األبعاد

 نعم

لم يش   ال نعم تكرار انماط مكونة من عنارص متعددة  
 اليه

 نعم نعم نعم نعم

لم يش   ال نعم تعريف العنارص التالية من نمط متكرر 
 اليه

 نعم نعم نعم نعم

ترجمة نمط متكرر من تمثيل معير  إل  
مثال من نمط اللون إل )تمثيل آخر 
 (نمط الصوت

لم يش   ال نعم
 اليه

 ال ال لم يش  اليه ال

لم يش   ال ال انشاء نمط متكرر 
 اليه

 نعم نعم نعم ال

 االحتمال وتحليل البيانات

تحليل 
 البيانات

تنظيم وتمثيل تفسير البيانات من ضمن 
 فئات 3

ولكن عن  نعم
ي 
طريق رسم بيائ 

 ملموس

لم يش   نعم
 اليه

نعم ولكن عن  ال ال
طريق رسم 
ي بالصور 

 بيائ 

 ال

طرح األسئلة حول إجمالي عدد نقاط  
ي كل فئة، البيانات

 
وهل ، وعددها ف

ي فئة واحدة  أكي  يوجد نقاط 
 
أو اقل ف

واإلجابة عىل  عددها،من فئة أخرى وكم 
 تلك االسئلة 

لم يش   نعم
 اليه

 ال ال ال

 باالحتمالاستخدام المفردات المتعلقة  االحتمال
أقل ، أكير احتماال، دائما، أحيانا، أبدا)

 (احتماال

لم يش   ال نعم
 اليه

 ال ال ال ال
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 33كندا مخرج التعلم الخيط
الواليات 
 34المتحدة

ألمانيا 
35 

المملكة 
 36المتحدة

 فلسطير   38سنغافورة 37نيوزيالندا

كة    19 20 29 14 20 24 عدد المخرجات التعليمية المشي 

ي تفوق توقعات 
عدد المخرجات التعليمية الت 

 فلسطير  
12 14 6 11 10 21  

ي تقل عن توقعات 
عدد المخرجات التعليمية الت 

 فلسطير  
9 11 4 5 4 6  

 

 


