
 
 الرياضيات في مساعدة طفلك 

  من الحضانة حتى الصف الثالثمقدمي الرعاية لألطفال / آلباء ل
 
 محتويات ال
 

  تسهيل الرياضيات  •
 اجعل من الرياضيات جزء من الحياة اليومية في المنزل وخارجه •
 لعب مباريات  •
 بناء الثقة •
 بناء مهارات في الرياضيات •
 إذا رغبت في عمل المزيد •
 لقراءة آتب جيدة ل •

  
 

 الرياضياتتجيد ليس من الضروري أن . الفرص لمساعدة طفلك على تعلم الرياضياتبالحياة اليومية مليئة 
 .  تكون سهلة وممتعةبنفسك إال أنها قد

 
 مثل الطبخ -فرصة لطفلك على تعلم الرياضيات  هذا الكتيب يبين آيفية جعل األعمال الروتينية اليومية

 . في حديقة المنزل عمل  والواإلصالحات 
 

جعل الرياضيات مادة ممتعة بدال من الخوف منها األحيان يمكنهم في آثير من الدعم  اآلباء واألمهاتعندما يقدم 
تجعل من الرياضيات جزءا من حياتك لماذا ال فمساعدة طفلك ؤدي دورا هاما في  أن تك يمكن. في المدرسة

 .اليومية
 

 الرياضيات  تسهيل
ضع في . ألمور وعليه يمكنك البدء من اآلن مساعدة طفلك في التعلمالرياضيات في الكثير من ا لمعنستإننا 

  :اعتبارك األفكار التالية 
 

 إذا على سبيل المثالتساءل . فعل ذلكتماذا لطفلك  حتى يعرفعندما تقوم بعمل ما، فكر بصوت عال  •
 .نا حتى نتأآد نعد عدد قطع الخبز الموجودة لديدعنا. آان لدينا خبز آاف

 I wonder if we have enough bread. Let’s count to make sure.  
 

على سبيل المثال أطلب من طفلك أثناء قيادة السيارة متابعة  األرقام على . حاول أن تجعله ممتعا   •
ى أطلع  طفلك على آيفية إستعمال الزاوية لرسم رآن عل. ٨لوحات السيارات التي يوجد فيها الرقم 

 .  الخشب 
 

اعمل القليل ولكن " اتبع القاعدة الذهبية التي تقول . بكل األنشطة أنه ليس مطلوب منك دائما القيام تذآر •
 .آل يومولكن افعله  معدودةدقائق ولو لحتى . "دوام

 
ته  ساعد على بناء ثقي سوف إن ذلك . ت إجابته خطأمحاولته حتى لو آانعند ثن على طفلك دائما أ •

 . بنفسه
 

  إجعل من الرياضيات جزء من الحياة اليومية في المنزل وخارجه
 

 في المنزل 
 ) قياس المكونات، قم ب لكل فرد من أفراد األسرة  الالزمةالبطاطاعد (الطبخ أثناء  •
 )جواربمطابقة ال المالبس ؛ قم بفرز(الغسيل  •
 ) خلف - أمام -ار  يس–  يمين - في – تحت  -  فوق  مثلوضع الشئ حدث عن ت(ترتيب البيت  •



 -قطعتين متساويتين لى نصفين وقل لقد قطعت هذه القطع إلى إالفاآهة  / الساندويتشقطع (طعام م القّس •
 )نصف لك ونصف لي

 ) ملء إبريق من البالستيكالالزمة لماء قم بعد أآواب ال(حمام وقت ال •
  ) بيضاوي  والكرة مستديرةمثال َفْرَشة المائدة شكلها (في المنزل الموجودة شكال األإلى شر أ •
 تحديد ما  يستغرقه و السن ألتلفزيون لصغاربا المفضل البرنامجبداية موعد (حدث عن الوقت ت •

 .التقويم سّجل أيام وأوقات المباريات  التي تودون مشاهدتها على ؛ ) ألطفال األآبر سناالبرنامج ل
 
 في الحديقة 

 مسافات بينهاعد الشتل والقم ب •
  النباتاتلطوحدث عن ت •
  الذي سوف تنتجهالطماطم محصول ر عدد قّد •
  الحديقة  جزء منلتغطيةإليها  نحتاج آمية نشارة الخشب التي حدث عن ت •

 
  منطقة الجيرة 

 فردية أو مزدوجة حدث عما إذا آانت ت -في المنطقة زل امنالشر إلى أرقام أ •
 كشارعالموجودة في  المنازل  عددعد •
 )  مثلثإعطاء حق الطريق على شكل  ( الموجودة على تقاطع الطرقعالماتلاألشكال مثل احدث عن ت •
 إلى منزل أحد األصدقاء أو المحالت  عن آيفية الذهاب توجيهاتأعط  •

 
 في السيارة 

  السيارات الحمراءنعدالسيارات على سبيل المثال قل دعنا عد عدد  •
  الشمال والجنوب والشرق والغرباليمين واليسار وأعط تعليمات واتبع اإلتجاهات باستعمال   •
  الحروف واألرقام  استخدمم الطرق  الشوارع  في دليل آيفية قراءة خرائط على طفلك أطلع  •

 
 التسوق 
  التسوقعربة الموجودة في عد البنود •
هذه العلبة أسطوانية على سبيل المثال ، ( ثالثية األبعاد وأسال ماذا نسمي هذا الشكل شكالشر إلى األأ •

 ) this can is a cylinderلالشك
 معدنية الورقية والعمالت  الحدث عن المال ،ت •
  التوفير لشراء شئ معين حدث عنت •
 ) مقانق٣أفراد لكل فرد  ٥(آم عدد المقانق التي يتعين علينا شراءها   •

 
  ت للمتعة اي لعب مبار

 ! ت  لعبة عظيمة لتعلم األرقام وممارسة التمرينا :Hopscotch لعبة المربعات
 

بدأ إاألرض مس عندما ت.  األرض دون أن تمسقذف البالون بينك وبين طفلكد آم مرة يمكنك ع: بالون قذف ال
 . من جديد

 
 . َعّد ومطابقة النقط : الدومينو 

 
 انظر... أو أنها في ... مثل أنظر تحتالشئ المختفي مفاتيح إليجاد آ مواقع عنإعطاء توجيهات : البحث والعثور 

 . ..خلفك
 

 . عد وحفظ النتيجةالساعد طفلك على  : هالطاول
 

 جوز ٣على سبيل المثال . المنزل أو الفناءليبحث عنها في  لطفلك باألشياء آتب قائمة أ :  عن المهمالتالبحث
  ة واحدة وما إلى ذلك ؛ قوقعمكعبين حمر؛  مشابك الغسيل ٥ ورقة شجر حمراء ؛ ؛ أوراق شجر بنية ٤ الكافور ؛

 
لمساعدته على تجاهات لطفلك أآتب اإل. قع معرفة االتجاهات والموطفلوهذا يساعد ال: ث عن الكنز البح



 على سبيل المثال ؛ " . الكنز"الوصول إلى مفتاح حل اللغز والذي يدله على المفتاح التالي وهكذا حتى يصل إلى 
 .  الغسالةفيظر نأ التلفزيون ؛ فوقنظرأ باب المطبخ ؛ خلف ؛ النظر تك  وسادتحتانظر 

 
 . أعداد صغيرة بسرعةفي جمع ثنين من الزهر لمساعدة طفلك إ لمعاست: ألعاب النرد 

 
.  في مكان ما١ في لوحات تسجيل السيارات التي يوجد عليها الرقم ابحث  :  في لوحات تسجيل السياراتلبحثا

 جمع  أطلب منه ثر متعة لألطفال األآبر سنا جعلها أآإ.  وهكذا دواليك٣ثم  ٢إبحث عن اللوحة التي فيها الرقم ثم 
جمع األرقام الموجودة على اللوحة أو طرح الرقم  أو ٩ بحيث يكون المجموع أآبر منلوحة الرقمين على 

 . األصغر على اللوحة من الرقم األآبر 
 

 يكون الرقم أآبر من مع إعطائه مفتاح للغز قل له ربما الرقمأسأل طفلك تخمين ما هو . رقمفكر في : رقم اللغز 
 . دسته سمى ت أحيانا  وهو رقم مزدوج ،١٩ ولكن أقل من ١٠
 

اسأل ماذا  و٥ و ٣ و ٧ وربما في  على األرقام الموجودة على اللوحة انظر) : متقدم ( لوحات تسجيل السيارات
ئة اسبعم(ألرقام؟  هذه االحصول عليه من  يمكنك رقم ، ما هو أآبر ) خمسمائة وسبعة وثالثين(يكون الرقم؟ 

 ؟ ك جمع األرقام، هل يمكن) ثالثمائة وسبعة وخمسين(؟  رقم أصغروما ه) وثالثة وخمسين
 

 ، ١٤ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٢آتابة بعض األرقام على قطعة من الورق ، مثل  : لغز البحث عن الرقم بواسطة المخبر
 - ١٢ واألرقام التي تقل عن ١٢ بشطب الرقم قم (١٢ أآثر من الرقم الُمْذِنْب :   وقل ٥،  ٢١ ، ١٧ ، ١١ ، ٢٦
؛ المذنب هو ) ٢٦ ، ١٤ -زوجية ما تبقى من األرقام الأشطب  (فردي المذنب رقم  الرقم ؛) ٥ ، ١١ ، ١٠ ، ١٢

 ) ١٥ الجواب(عدد المذنب؟ الما هو ). ٢١ ، ١٧ أشطب  (٥عدد مضاعف من 
 
   

 بناء الثقة 
 .  أمر جيدأعطهم الفرصة وهذا .اء خطأرتكب يحتى لو آان .  الرياضياتهلمتعأثناء ثني على طفلك ُتن أمن المهم 

 
 الرياضيات بحاجة إلى التدرب  بأن ذآره. يمكن أن يفقد الطفل الثقة بنفسه إذا آان يواجه صعوبة في الرياضيات

عندما نجيد . ة  آلها في حاجة إلى الكثير من الممارسولعب األلعابعليها تماما مثل نط الحبل رآوب الدراجة 
 .الشئ فإننا نبدأ في التمتع به 

 
شجع . مفاتيحو تلميحات أعطه. أعطه وقتا حتى تتمكن من ذلكإذا آان طفلك ال يعرف الجواب  •

  .محاوالته التي يقوم بها
 

 الجواب أعطيتهإذا . جوابال الوقت لطفلك لتصحيح أعطه. حتى لو ارتكب خطأالثناء على آل جهد  •
 .لت إليهإشرح له آيف توص

 
األجداد واألخوات ف. فعله  طفلك أو همعلَّتسائر أفراد األسرة واألصدقاء حول ما  األخبار الجيدة لنشرأ •

 . بهوافخريمكنهم أن يشجعوه وياألشقاء واألصدقاء األآبر سنا و
 

 التي تعلمها مثل الرياضيات مادة عن  الصور وتحدث نظر إلى هذهأ. ساعدكعندما يالتقط صور لطفلك  •
 . تصنيف األشياء في مجموعات أو وزنها

 
 الرياضيات في مهارات البناء 

 : فيساعد طفلك 
  مثل المتتالية األرقام المنغم باستعمال الغناء •

 once I caught a fish alive; One, two, buckle my shoe;–One, two, three, four, five    
Five little ducks; Ten green bottles  

عد عدد ندعنا   وأطباق أمن فضلك أربع حضر على سبيل المثال أمساعدة في عد األغراض ، ن اليطلبو •
 . لدينا الموجودالتفاح



 ، على سبيل من األغراضمجموعة  أو الناقص من مفقودالتي يتخيل من خاللها الشئ الاأللعاب لعب  •
  . ع موز ناقصإصبتغطية واحدة وبعد ذلك نسأل عن قم ب  موزأصابع المثال ضع خمسة 

 
 :  تقدم طفلك عند

 ينبغي أن  لديك ما يكفي من آل ما تريد ؛هل يوجد  عليه ،بطرح سؤالأطلب منه مساعدتك في العد  •
  الحل يستعمل طفلك عد ما لديه للوصول إلى

 إرفع عدد من أصابع على سبيل المثاللعب األلعاب والتي يقوم فيها الطفل بإخبارك بالعدد دون أن يعد  •
 التي صابعاأل؟ أو آم عدد عدد األصابع التي رفعت في آل يد  آم هسأليك اإلثنين معا  بسرعة وأيد

 ؟رفعت في اليدين
 
 : بعد ذلكثم

 .أسأله إذا آان المبلغ المتوفر معك يكفي لشراء بعض األغراضوفي اإلعالنات المطبوعة بحث معا ال •
 لمال  من اوالتي يتم التعامل في مبالغ آبيرةلعب الطاوله  •
على سبيل المثال إذا آان آل فرد من أفراد األسرة حدد األوقات المناسبة الستعمال جدول الضرب مفيدا  •

  عدد النقانق التي نحتاج لشرائها؟ آم ، العشاء  في سوف يأآل ثالث نقانق
 

 ...  المزيدعملإذا آنت ترغب في 
 

ر دائما أن تثني على المجهود والمستوى  الذي وصل ناقش التقدم الذي حققه طفلك في الرياضيات مع المعلم وتذآ
  .إليه
  لغة أخرى؟ حدثيتطفلي  لو آان  يحدث ماذا

لهجة ، فضال عن ال الدعم في آل من لغته األولى ، أو  لهليزية آلغة ثانية أو لهجة ، قدمإلنكتعلم ايإذا آان طفلك 
 تعلميإذا آان طفلك . حدوثا سوء الفهم أقل  حيث يكونلغتك األولىبعن الرياضيات معه حدث ت. نكليزيةإلا

 بدال د ما يراه أو يقوم به عنتعنيه  فهم ما هيمكنحيث  فإن طريقة التعلم التطبيقي يكون مفيداليزية كنإلاب التحدث
 . من مجرد االستماع

 
 ؟ ي يعاني من إعاقةلو آان طفليحدث ماذا 
سعادة بالمهاراته  واآتساب الثقة ويشعر من بر وتحسن سهولة أآبفهم ال طفلك في المنزل يساعده على ةساعدم

إن .  الرغم من الصعوبات اللغويةب الرياضيات بشكل جيد ونفهميبعض األطفال . لى المدرسةإالذهاب عند 
البرنامج التعليمي زيارة المعلم بشكل منتظم ومعرفة قم ب. بعض األطفالبرامج الكمبيوتر المساعدة  يستفيد منها 

 . ع طفلكالمتبع م
 

  آتب جيدة للقراءة 
 
 . ما تقرأ بصوت عال وجه أسئلةعند

 . األشياء الموجودة في الصفحةحدث عن  ت؟  اللونبني شعرشخاص ذوو الصل؟ آم عدد األو ثاني شخص من هو
 . ، تحت، خارج ، فوق آذلك إستعمل فيفي الحمام؟ي األشياء الموجودة ما ه
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