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األعداد
سلسلة تدريبات لتنمية مهارات الطفل الحسابية

المفهوم المغلوط عن تعلم األعداد

تعلم الطفل لألعداد يكاد يكون من أهم الموضوعات التي تنمي ذكاء
الطفل الحسابي في سن صغيرة وتنمي مهاراته الذهنية مما يجعله في

المراحل التالية أفضل في تقبل المهارات الحسابية المختلفة بأقل قدر من
الصعوبات ويظهر ذكاء ملحوظا في حل العديد من المسائل الحسابية

 المناسبه لسنه ربما تقرأ سطورنا االن أم سبق لها أن علمت طفلها االكبر
 العد حتى 20 و ربما 100 قبل دخول المدرسة لكنها لم تالحظ هذا التقدم

في طفلها بالعكس طفلها االن يواجه العديد من الصعوبات في مادة
الرياضيات ويجدها من أعقد وأصعب المواد  ال تتعجلي الحكم فالسبب هنا
هو أن مفهوم تعليم األعداد عند معظم األمهات  هو حفظ وترديد االرقام

شفهيا وكتابتها بشكل صحيح ان هذا المفهوم هو مفهوم مغلوط تماما
ألنه ال يمد الطفل بأي مهارات حقيقية متعلقة بالحساب بشكل أو أخر

طفلك يردد هنا األعداد مثلما يردد أغنية ال يفهم معناها ويكتبها كما
يرسم أي شئ أمامة ربما ينمي ذلك مهاراته اللغوية أو قدراته اليدوية

ولكنه أبدا ال يمت بصلة لتنمية مهاراته في الحساب
ان حفظ األعداد من 1-3 لطفل في الثانية من عمرة قد يستغرق يومان الى

أسبوع على األكثر ولكن ادراك طفل في الثانية لمفهوم األعداد من 3-1
قد يستغرق قرابة الشهر تقريبا ثم سيحتاج شهرا أخر لتعلم العد حتى
 خمسة  بعدها يمكنك أن تقولي لقد بدأت تأسيس طفلي في الحساب



تعلم األعداد بطريقة صحيحة
 

ان الطفل الذي تأسس في العد بطريقة صحيحة يمكنه بعد ذلك عد األشكال بطريقة
صحيحة واعطاء العدد الصحيح بأقل نسبة خطأ ويمكنه بعد ذلك التعرف على عملية

الجمع وايجاد الناتج الصحيح ثم تترتب عليها باقي العمليات من ضرب وقسمة
اما الطفل الذي يردد األرقام شفهيا سيعطي عند عد األشكال العديد من األجابات
الخاطئة ويواجه صعوبة في ايجاد ناتج الجمع مستقبال ويترتب عليه بدء مواجهه

 الطفل للصعوبات واحدة تلو األخرى
انك هنا االن  تقرأين هذه  األسطر  لتعلمي طفلك األعداد بطريقة صحيحة في سن

صغيرة
وقد تسمعين من هنا أو هناك تساؤل مثل وما ضرورة االستعجال يمكنني االنتظار

حتى الخامسة وتعليم الطفل بشكل أسهل حقا ان تعليم طفل في الخامسة األعداد
سيكون أكثر سهوله من تعليم طفل في الثالثة من عمره لكن تنمية قدرات الطفل

ومهاراته من خالل األنشطة واأللعاب في سن صغيرة يحببه في التعلم ما ينمي
قدراته الذهنية بشكل أكبر منالبدء بذلك متأخرا وبطرق الدراسة المدرسية الروتينية

ان تعلم العد هو أول خطوة  لتأسيس طفلك في مادة الرياضيات بأسرها
نعم الموضوع بهذه البساطة وهذة الصعوبة في  نفس الوقت فهو السهل الذي

يحتاج كثيرا من الجهد لبلوغه ولكن النتائج دوما بأذن هللا مرضية
ان تعليم الطفل األعداد من 1-3 ال يعني ترديد الطفل لمسمى االرقام كأي أنشودة

يحفظها ولكنه يعني تأسيس الطفل في مفهوم األعداد
أن يفهم أن العدد واحد يرمز ألي شئ واحد فقط نقطة واحدة دائرة واحدة تفاحة

واحدة
والعدد أثنان يرمز لشيئين  نقطة ونقطة تفاحة وتفاحة قلم وقلم

ربما يبدو لك للمرة األولى انه امر بديهي وسهل جدا وال يحتاج لبذل أي جهد
ولكن في حقيقة األمر أنه واحد من أصعب المفاهيم على األطفال في المراحل

المبكرة في العمر
مثله مثل األلوان التي يحتاج الطفل في سن صغيرة لتعلمها  بطريقة معينه لكي ال

يواجه صعوبات معها في مرحلة التمهيدي
بينما تعتبر موضوعات أخرى مثل األشكال مثال سهلة لتعلمها لألطفال في سن

صغيرة
أن تعلم العد  عند 3 سنوات يحتاج لمهارات ذهنية وقدرة على ادراك األمور المنطقية

 



 
لكن الطفل في السن الصغيرة قبل 7 سنوات يكون لديه استعداد أكبر لتعلم اللغة

والكالم والفهم ومالحظة األشكال والحجوم ويواجه  تطورا بطيئا في األمور  المنطقية
مالم نقوم بأعداد أنشطة مناسبة للطفل تنمي مهاراته الذهنية بشكل مناسب أثناء

 اللعب
أن كان طفلك في الرابعة من عمره  وتعتقدين انه قد تعلم العد مسبقا من 10-1

 ويتقنه تماما فاسألي نفسك سؤال
هل لو طلبت من طفلي أن يحضر لي ثالثة من ألعابة أو خمس كعكات أو أربعه من حبات

البرتقال
هل سيحضر لي طفلي العدد المناسب أم ال فأن كانت اإلجابة أن طفلك سوف يكون

قادرا على ذلك فهنيئا لك فأنتي على الطريق الصحيح في تأسيسه في مرحله األعداد
أما لو كانت اإلجابة ال فطفلك يردد فقط األعداد شفهيا دون أن يدرك معناها أو

مفهومها الحقيقي
وليس ذلك هوا المطلوب في مرحله تأسيسه في المفاهيم الرياضية و أهمها األعداد

  
ربما يشعرك ذلك ببعض من الراحة أذا علمت انه عند عمر الرابعة هناك العديد من

األطفال يستطيعون العد إلى 5 بشكل جيد شفهيا دون فهم المعنى الحقيقي لألعداد
وعدد أكثر بقليل يستطيعون العد للعشره شفهيا بشكل جيد دون فهم مفهوم األعداد

نفسها بشكل واضح
ولكن هناك قله من األطفال الذين أتقنو قبل سن الرابعة التعرف على المفهوم

الحقيقي لألعداد  وعد األشكال واألشياء
وهؤالء األطفال  لديهم القابلية للتميز في مهارات الرياضيات المختلفة أكثر من

غيرهم
وتذكري دوما أن طفل في الرابعة من عمره يستطيع أن يجلب لك عدد معين أقل من 5

من األشياء بشكل صحيح
أفضل كثيرا من طفل يعد حتى العشرة شفهيا بشكل صحيح دون فهم مفهوم العد

نفسه
عند عمر الخامسة معظم    األطفال يستطيعون عد األشكال بشكل صحيح اقل من

خمسه وعدد اقل من األطفال يستطيع العد حتى 10 ولكن مجموعه اقل ومتميزه 
بشكل ملحوظ من األطفال األحرين يستطيعون عد األشكال واألشياء حتى 20 بشكل

 صحيح نتمنى بمزيد من مجهودك مع طفلك أن يكون منهم



ستجدين في اول صفحات هذا الجزء ثالث أوراق  عمل بها كروت لألعداد من 1-3 قومي
بقص الكروت ولصقها على كارتون مقوى ثم قومي بتغليفها

بأي شكل للمحافظة عليها ألن األنشطة على هذه الكروت الثالث ستحتاج فترة لتدريب
الطفل عليها

امنحي الطفل بعض الكرات الصغيرة تحت مراقبتك ألبعاد خطر البلع عن الطفل
امنحي الطفل في األيام االولى كارت العدد واحد فقط وفي كل مرة  أطلبي من الطفل

أخذ كرة او خرزة ووضعها فوق الدائرة في الصفحة
 مع تكرار نطق العدد واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد يومين  قومي بتقديم الكارتين 1-2 للطفل
وضعي على الكارت األول كرة واحدة وكرري واحد واحد واحد

وعلى الكارت الثاني كرتين وكرري  واحد اثنين    واحد أثنين وانتي تشيرين لكل كرة
في اليوم التالي أمنحي طفلك الكور والكارتين واطلبي منه وضع الكور في مكانها

يحتاج الطفل من اسبوع- شهر ألداء النشاط بشكل صحيح
 حتى يصبح قادر على وضع الكرات بشكل صحيح على كل كارد والعد

عندها فقط يمكنك البدء بأضافة كارت العدد 3 اما اذا لم يتقن الطفل النشاط 2-1
استمري فقط بتكراره مع تشجيع الطفل والتصفيق له

كلما قام بشئ صحيح
بعد اتقان الطفل لوضع الكور بشكل صحيح على الكروت من 1-3 يمكنك البدء بانشطة

الكتاب



1
2

3
4

5
6

7

عند البدء في تعليم األطفال العد أستخدمي  خرز موحد اللون أو أقراص دائرية
يفضل اللون األسود لكي ال يتشتت أنتباه طفلك الى األشكال واأللوان  عوضا عن

 تركيزة في عدد األشكال

اتقان  طفلك لترديد األعداد وكتابتها هو مهارات لغوية وكتابية تعلم العد شئ مختلف
 تماما عن ذلك تذكري دوما التركيز على أهدافك وليس االنسياق وراء ما يروج له األخرون

ستجدين أول نشاط في هذا الجزء  الكروت التي سبق ذكرها في المقدمة ال تنتقلي
للصفحات االخرى  من االنشطة قبل أن يتقن طفلك هذا النشاط بشكل صحيح حتى وان

    أستغرق األمر منك أكثر من شهر  فالنشاط األول هو أساس تعليم طفلك العد

تعلم العد يكون على مراحل من 1-3  ثم من 1-5  ثم 1-7 ثم 1-10 ال تنتقلي لمرحلة قبل اتقان
طفلك لعد األشكال دون خطأ للمرحلة السابقة

أن تشجيع طفلك وتكرارك لمزيد من األنشطة المنوعة على الصعوبات التي يمر بها
هي مفتاحك لتعليم طفلك ونجاحه وجني ثمار تعبك أما اللوم واألنتقاد المستمر

والمقارانة بينه وبين غيره  والشكوى هنا وهناك لن تجني منها اال نتائج سلبية
 

ابدئي بتعليم الطفل األعداد حتى 3 وال تتعجلي أو تقارني طفلك بطفل أخر يعد حتى
100  شفهيا دون أن يخطأ تذكري دوما أن هدفك تأسيس طفلك في المهارات

الحسابية في المستقبل وليس المباهاة بحفظه لألعداد
 

بعد اتقان طفلك لعد النقاط والدوائر  من 1-3 ابدئي بتنويع األشكال واألنشطة
الخاصة بالعد

يمكنك استخدام األلعاب الصغيرة الخرزات المكعبات وغيرها من االشكال المتوفرة في
اغلب المكتبات للعد او حتى استخدام االستيكرات والقصاصات الملونة

العد أساس العمليات الحسابية















واحد



أبحث عن الدوائر التي بها العدد واحد ولونها

أكتب العدد واحد باألقالم الملونة



أرسم دائرة واحدة ولونها

لون المربع المحتوي على نقطة واحدةلون المربع الذي به نملة واحد



لون وعد  كم زرافة في الصورة  وأكتب العدد أسفل الصورة



أثنان



لون الدوائر التي تحتوي على العدد أثنان

أكتب العدد أثنان باألقالم الملونة



أرسم دائرتين  ولونهما

لون المربع المحتوي على نقطتينلون المربع الذي به عصفورين



لون وعد وأكتب العدد أسفل الصورة



ثالثة





أرسم ثالث دوائر ولونهم

لون المربع المحتوي على ثالث نقطلون المربع الذي به ثالث نحالت



لون وعد وأكتب العدد أسفل الصورة



عد الكور وضع دائرة حول  العدد المناسب



عد الحيوانات البحرية وصل كل مربع مع العدد المناسب



لون من كل شكل العدد المناسب المكتوب بجوار األشكال



أربعة





أرسم أربع دوائر ولونهم

لون المربع المحتوي على أربع نقطلون المربع الذي به أربع أسود



لون وعد وأكتب العدد أسفل الصورة



خمسة





لون المربع الذي به خمس تفاحات

لون المربع المحتوي على خمس نقط



لون وعد وأكتب العدد أسفل الصورة



ستة





لون المربع الذي به ستة سلحفات

لون المربع المحتوي على ستة نقط



لون وعد وأكتب العدد أسفل الصورة



ساعد الطفل على فهم فكرة النشاط
وهو تتبع األوامر وتنفيذها واحدا تلو األخر

أقرأ للطفل كل أمر وساعده على البدأ
بتنفيذه

نشاط تنمية المهارات لألطفال في العد
 

لون البالون باللون األحمر
 

أرسم ثالث بالونات أخرى
 

لون كل بالون بلون مختلف
 

عد جميع البالونات وأكتب العدد



أستخدم مكعبات البناء أطلب من طفلك
بناء 3 أبراج باألطوال التالية مثل الصورة

نشاط تنمية المهارات لألطفال في كل من
المالحظة والعد

 بناء النماذج
في كل مرة أطلب من الطفل بناء برج واحد

وامنحه المكعبات المكونة له فقط
 مهارات ذهنية



سبعة





 عد ولون  سبع أشكال

لون الخرزات في السطر المحتوي على 7 خرزات



أرسم سبع كرات  لمساعدة الدب واللعب ولونهم  بألوان
مختلفة



ثمانية





 عد ولون  ثمانية أشكال

لون الخرزات في السطر المحتوي على 8 خرزات



أرسم زهرة لها 8 ورقات وأكتب العدد داخل كل ورقة



أشرح للطفل  فكرة النشاط وساعده في الرسم ثم
 العد

المطلوب أن يصبح في الصورة خمس خراف أطلب من
الطفل رسم خروف وفي كل مرة تقومون بالعد قبل

رسم خروف أخر حتى نستطيع   الوصول للعدد
المناسب

     هرب خمسة من الخراف من المزرعة لديك واحد في الصورة هل تستطيع رسم أربعة خراف أخرى
 
 

نشاط تمهيد عملية الجمع للطفل
نشاط تنمية مهارات يدوية  ورسم وبداية الكتابة

تنمية مهارات الطفل في العد
 



تسعة





 عد ولون تسعة  أشكال

لون الخرزات في السطر المحتوي على تسع خرزات



أرسم ولون تسع قطع من الحلوى



أرسم عددا من الصناديق فوق كل شاحنة مناسب للرقم المكتوب عليها



أرسم لكل خنفساء نقط مناسبة للعدد أسفلها



عشرة



  هل تستطيع رسم عشر نحالت



 عد ولون عشر  أشكال

لون الخرزات في السطر المحتوي على عشر خرزات



أطلب من الطفل جمع األلوان
المطلوبة بأسفل الصورة وأسأل
كم تفاحة باللون األحمر يجب أن

أرسم  هيا قم برسم تفاحتين
ولونهم باللون األحمر كم تفاحة

باللون األخضر يجب أن أرسم
وهكذا وبعد انتهاء الطفل من

الرسم والتلوين أطلب منه عد
جميع التفاح وكتابة الرقم في

المربع

مهارات العد
بداية ادراك الطفل لمفهوم الجمع
رسم وتلوين وتنمية مهارات يدوية



هل تستطيع اكمال الرسم
 التالي ليصبح رجال اليا يمتلك

 ثالث عيون وفمين وخمسة أذرع

مهارات العد
بداية ادراك الطفل لمفهوم الجمع
رسم وتلوين وتنمية مهارات يدوية

تأدية المهمات بشكل مستقل



مهارات العد ومراجعة األعداد
ادراك الطفل لقيمة العدد صفر

التعرف على مفهوم ممتلء وفارغ
 
 

بعد تعرف الطفل على نظام العد واألعداد أصبح من السهل تعريف
الطفل على معنى العدد صفر  وأنه يعني ال شئ موجود بمفهوم

مبسط أطلب من الطفل عد العصافير في القفص  األول وكتابة
العدد في المربع ثم أسأل الطفل كم عصفور في هذا القفص ؟

وأشر للقفص الثاني وحين يرد الطفل ال يوجد عصافير أكتب  صفر
داخل المربع واشرح للطفل عندما ال يوجد شئ مما نبحث عنه نكتب

 نقطة تسمى صفر وتعني ال شئ موجود من المطلوب
 



مهارات العد ومراجعة األعداد
ادراك الطفل لقيمة العدد صفر

التعرف على مفهوم ممتلء وفارغ
 
 

بعد تعرف الطفل على نظام العد واألعداد أصبح من السهل تعريف
الطفل على معنى العدد صفر  وأنه يعني ال شئ موجود بمفهوم

مبسط أطلب من الطفل عد أطلب من الطفل عد العناصر وكتابة
 العدد في المربع وساعده على كتابة الصفر




