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ي     

قسم ال��اض�ات , جمع االش�اء  -اليوم الثاين  
    

 :الوقت من ستحتاج كم
 .طفلك مع األشیاء فرز في تقریبًا دقائق 10 لقضاء التخطیط یمكنك

 

 :طفلك مع األشیاء فرز
 واللون  الشكل مثل الخصائص فھم على مساعدتھ یمكنك ، طفلك مع األشیاء بفرز تقوم عندما

 .والحجم
 :مھمة المھارة ھذه لماذا

 :أسباب لعدة الریاضیات في مھمة مھارة الفرز یعد
 ومختلفة  نفسھا ھي األشیاء أن كیف یروا أن یمكنھم• 
 الفئات صنع في المھارات إظھار یمكنھم• 
 التفاح عدد  معرفة ترید كنت إذا ، المثال سبیل على ( یحسبونھ ما معرفة على یساعدھم• 

 )الفاكھة بقیة من التفاح فرز كیفیة معرفة إلى طفلك یحتاج ، الفاكھة وعاء في الموجود
 

 :تذكر
 في بسھولة  استخدامھا على قادًرا سیكون ، األم لغتك في المھارات ھذه طفلك یتعلم عندما
   .الدراسي الفصل

 
 :المواد

 ومختلفة متشابھة تكون أن یمكن ؛ للفرز صغیرة أشیاء 10 جمع - الكائنات فرز
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 :للبدأ
 األشیاء ترتیب ھو الفرز. معًا فرزھا ستتعلم وأنك جمعتھا التي األشیاء عن طفلك مع تحدث
 .مختلفة لمجموعات مالءمتھا مدى حسب

 

 :التالى
 .دقیقتین أو دقیقة لمدة طفلك مع األشیاء إلى انظر• 
 على ، یالحظونھ شيء أي عن تحدث. أغراضھ عن یالحظھ بما یخبرك أن طفلك من اطلب• 

 كیف في التفكیر في البدء على  مساعدتھم ھو  الھدف. الكائن  نوع ، الشكل  ، اللون. المثال سبیل
 .البعض بعضھم عن ومختلفون متماثلون أنھم
 :ھي الفرز على تساعدھم أن یمكن التي األسئلة بعض• 
 ؟ جھھ في ووضعھا) اللون اسم( جمیع على العثور یمكنك ھل س
o ؟جمعھا یمكنك ھل 
o ؟ )شكل تسمیة( االشیاء جمیع على العثور یمكنك ھل 
o الذھن  إلى تتبادر فرز أسئلة أي اطرح. 

 

 .مساعدتھم  في بأس ال . بمفرده األشیاء فرز من  طفلك یتمكن لم إذا تقلق ال • 
o لكنھ ذلك طفلك  یحاول" ؟جھھ في ووضعھا منھا _____ كل على العثور یمكنك ھل" - مثال 
 كل إلیك " قل. _____ الشیاءا كل إظھار خالل من  مساعدتھم یمكنك. كلھا علیھا یحصل ال 

 الشكل إلى  أشر" مساعدتي؟ یمكنك ھل" ،  اآلن قل". معًاجھھ  في وسنضعھا ، منھا _____ 
 في ووضعھا الشكل بھذا كلھا علیھا العثور في مساعدتي یمكنك ھل ،  ___ قطعة إلیك" ، وقل
 ؟جھھ

 
 


