
  7الفصل 

 َّمھارات التفكير

  
ّيطور   ِللعبكثيرة  فرصبحصوله على  َّمهارات التفكيرِّالطفل  ُ  نشاط ّأي. حولهمن  واألجسام الناس مع َِّ

 التي للنشاطات األفكاربعض  الفصل هذاّيقدم . في العالم فكيرَّللت جديدة اًطرق، يهبه ّتعلم يأنِّ الطفل ُيساعد
ِيمكن ّيطورأن ل ِّ الطفُتساعد أن ُ مهارات  ّتعلميبدأون  ُّن على الرؤيةياألطفال القادر أكثر. َّمهارات التفكير ُ
  :ً تقريباالتالية األعمار في َّالتفكير
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ّور، يتعلم الطفل الصغير أن األجسام  شه9و 6بين    َّ ِّ ال ّ
 هاسمعأو يلمسها أو ي هاَرولو لم يَّ حتى —تزال موجودة 

، ًأوقع كوبا على األرضعلى سبيل المثال، إذا . اّأو يشمه
 .على األرض اآلنبل هو  ِختفلم يّيعرف أنه 

 شهور، يبدأ 9حوالي عند   
َّالطفل الصغير   هما يعملُيحاكي ِّ

 ).تقليدال(ن وخراآل

ِّ، يتعلم الطفل اًهر ش12و 9بين و   ّ
ّالصغير أنه  ّيسبب أن يستطيع َّ

على سبيل المثال، . األشياءحدوث 
ملعقة، ًكوبا بإذا ضرب َّأنه ّيتعلم 

ّحل يَيبدأ و. ضوضاءأحدث 
 .ًالمشاكل البسيطة أيضا

َسنة في ال    ِ، يمكناألولىَ ُ
َّلطفل الصغير أن ل يطابق ِّ

َُّثم . نين متشابهيجسم
َتصنيف بعدها ّتعلم ي

 .ّعدهاو األجسام

ِيمكن    ًذي ال يحسن الرؤية أن يتعلم هذه المهارات أيضاِّلطفل اللُ ُّ ُالمساعدة، سيتعلمهشيء من ب. ِ ّ َ  اَ
ًمتأخرا ع  . أشهر فقط6 إلى 3المبصر بـِّن الطفل ّ



 مھارات التفكير

  نشاطاتال
 ّما تبقى من بصرهالستغالل  النشاطات هذه فيكي تعلى ِاحرصف ،ًرى قليال يكان طفلك يستطيع أن إذا  

 ).4لفصل انظر ا(أحسن استغالل 

  

 األجسام فھم

َّالطفل الصغير  َيعرف   ِيمكنموجود حين  )شخصال َأو( جسمالّأن ِّ َأو يلمس ُيرى، أن ُ َيشأو  ،سمعُأو ي ،ُ  أوّم، ُ
َّيتذوق ََ َّالطفل الصغيرّظن  ،اًصوتيصدر  ُعد يَلمأو ًبعيدا عن مدى بصره،  الجسمسقط  إذا لكن. ُ  الجسمَّأن  ِّ
 .اختفى

َّالطفل الص   ُّيحسن الرؤية يصعب عليه أنال  الذي غيرِّ ِ من ال تزال موجودة أكثر  األجسام هذهّأن يعلم  ُ
 ُرؤية ستطيع يال َقد المثال، سبيل على. أقل األجسامالتي عنده عن  معلوماتال ألنذلك . المبصرين األطفال

 .صوتإصدار  عن ّتوقف يعندماًال يزال موجودا  الجسمَّأن 

  
 ََلمساعدة ال تـزال  األجـسامأن  فهـم على فلكط َُ

َحتى وإن لم تـر موجودة ُ ّأو تحـس ،َسمعُأو تـ ،ّ أو  ،ُ
َّتتذوق ّتشم أو ،َُ ُ. 

 

َاللعب في اًخيوطاربط     مالبسفي و مناضدالو الكراسي في ذلك وبعد ُ
 ).41انظر صفحة ( هأو يدي طفلك

  
  
  

 كرة أو ةَرعَقفي  صغيرة اًأحجار أو اًبذور َضع  
 ّشجع ّثم. تتدحرجوهي  اًصوتّتى تصدر ح مستديرة
ًواياب اًذهاب الكرةعلى دحرجة  طفلك ُسيساعده. ابينكم إ ُ َ 

 بعدَّ حتى ًال يزال موجودا الجسمّ أن ّتعلم يأنالصوت 
 .هيدي ترك
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 مھارات التفكير

. هًبعيدا عن متناول يدي اللعبة َضعَُّثم  والخيط اللعبة َّطفلك الصغيرل اشرح. ّمفضلة لعبةفي  اًخيط ربطا  
ُللحصول الخيطعلى شد  ّشجعه ًجيدا  هراقب، الصغار ألطفالعلى ا خيوطًنظرا لخطورة ال :ّتذكر. اللعبة على ُ

ّلتأكل  .تهرقب حول الخيط ّلف يالمن أنه  دَ
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خليلتك، هل تسمع   
  
  
  
  
 

  
  

  
ِيسقط  كيف طفلكل وضح   يمد و الغطاء حيفت كيفله  اشرح ّثم. الغطاء غلقُي ذلك وبعد صندوقفي  اًجسمُ

 .ًثانية الجسمجد يده لي

  

َش يا ُ
 من اخليط أكثرّشد راشد؟ 
 !ذلك

 ُّالشخليلة؟أين ، الدخ

 !ها هي
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َعمل  )تقليدال(الغير التي يعملھا  األشياء نفس َ

ََبمراقبة َالكثير ُّاألطفال القادرون على الرؤيةّيتعلم    َ  األطفالَّأما . عملون يما )تقليد(محاوله عمل و اآلخرين ُ
ِيجبف ُال يحسنون الرؤية الذين  .ناسه العمل يما ِلمعرفة األدلةغيرها من و األصوات إلىااللتفات  ّتعلموا ي أنَ

 اآلخرين قليد تعلى طفلك َلتشجيع 
  . ًالضجة أنت أيضا نفس عملا ّضجة،طفلك  عمل يعندما. ّقلده
  
ُوشجعهًشيئا له صوت  َعملا  .َتلعم ما تكرارعلى  ّ
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ِميكنهل . وقعتالصناديق! امسع، آه  تدفع الصناديق ألسفل، َ أنكُ
 نوح؟يا 

ّفي السن، طفلك ّعندما يتقدم   
ُشجعه  ّأنه التظاهر بوّعلى التنكر ّ

 .شخص آخر

اآلن و. باباقبعة ها 
 .ك باباِّمثل أن



 مھارات التفكير

ِّالمسبب والنتيجة(شياء األسبب حدوث  فھم ُ( 

َّالطفل الصغير  لعب يعندما   َباللعبِّ َعمله إذا ّببطء أن ّتعلم يهلكن. ََسيحدث ماذا عرف يال هو، ُ بعض  َ
 ضوضاءمثل ال ، تحدثأخرى أشياءِّالطفل يجعل أن يستطيع  —األرض على لعبةخبط  مثل - األشياء

 هّ أناًأيض ّتعلمَيو. حوله العالم علىيستطيع التأثير  ّأنهبذلك  ّتعلم يألنه ،الصغير لطفلل مهم درس هذا. عاليةال
ًتشوق أكثرهذه  ُجعلهي. حدث يما على السيطرةًملك شيئا من ي  .شياء األعمل ت كيفلمعرفة اّ

  
 ــساعدة ََلم َ ــصغير ُ ــك ال  أن َّطفل
ِّالمسبب والنتيجةعن  ّتعلمي ُ 
َلعب َضع    صاحر.  فيهالعب يأو َنام يالتي المنطقة عبر وتيةص ُ

َاللعبعلى أن تكون  من ا رفسه يأوبما يكفي كي يصدمها  َقريبة ُ
ْغير قصد ّسيتعلموسرعان ما . َ َ  .عن قصد ارفسهيوأن يصدمها  َ
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. هاُيسقطأن  طفلكبحيث يستطيع  الصغيرة العلب  أوالصناديقّرصة من  يصنعا  
على  هيّشجع. بنفسهّصنع الرصة  ّتعلم يأنسيستطيع  ،ّالسن في ّتقدم يوحين

َمالحظةعلى و ،ٕواسقاطها اهَدفع قبلممكن،  مستوىّصنع الرصة إلى أعلى  َ ُ 
ّكلل المختلفة األصوات  .ُعلبة أو صندوق ُ

  
  

  
   صندوقال داخل األشياء َوضععلى  هيّشجع  

 .قذفها إلى الخارج ذلك وبعد

 

َّهذه رصة  تَكان َ
ط !ثركويا ويلة، 



 مھارات التفكير

ّحل  المشاكل َ

ّحلًشيئا عن  طفلك ّعلم تقد   ِيمكن ءُالبكاّ أن ّعلم تفقد ،اًشيئ ُيريد عندما ىبك إذا المثال، سبيل على. المشاكل َ ُ 
 العديد ّحل ّتعلمأن ي اًأيضيلزمه و. مشكلةال ّحلأن ي آخر شخصيطلب من  هو ُبكاءالب لكن. ُيريديعطيه ما أن 
 .بنفسه المشاكلمن 

 ََلمساعدة  ّحـل يَآيـف ّتعلم يـأن َّطفلك الـصغير َُ
 المشاآل

  
 

لويس؟أين 
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ُضع ق   ُقد يسحبه. ِ على وجههةَماشَ  اَ
نفسك ب اسحبهفا، لم يفعللكن إذا . ًفورا

ً على وجهه ثانيةةوبعد ذلك ضع القماش ِ.

.هوها 

 

َبلعب" ّاالستغماية" لعبا    هاِخفَُّثم أ صاخبة لعبة ّهز. طفلك ُ
للعثور  القماش سحبانظر إن كان يستطيع . قماشال تحت
 عقب على اًرأس مقالةأو حاول قلب صحن  ،بعد ذلك. عليها

يعدل  َكيف فهم يأنانظر إن كان يستطيع . اللعبة علىووضعها 
 .الطاسة

 
 لعب يركهاتو مختلفة ماحجبأ باألجسامكرتونة مليئة  طفلك أعط  
 على الغطاء َضع. األجسام بعض من أصغر الفتحة جعلا لكن، رتونةالك غطاء في فتحةاثقب  ّثم. بها

ّكل إخراجعلى  طفلك ّوشجعالكرتونة   إلخراج الغطاء فتح يَكيف فهم ي أنانظر إن كان يستطيع. األجسام ُ
 .األكبر األجسام

ن

  
  
  
  
  
  
ِيجب     كبيرةالفتحة  ُكون ت أنَ
  هد يإلدخال الكفاية فيه بما

  بما يكفي لمنع يرةصغ لكن، في الكرتونة
.من الكرتونة كبيرةال َُاللعببعض  إخراج                                 

 

؟لصححتت ذاما  ا 

ّإ من أن كربأن اللعبة 
 ، أليس كذلك؟خترج

ماذا ميكن أن 
َنعم  ل؟َ



 مھارات التفكير

 األجسام فيصنتو ةطابقم

ّكل َيحتاج   ِّ الطفل عليم تعلى ف األجساميصنت وةطابقم ُتساعد. ومختلفة شابهةتم جسامأن األ ّتعلمأن يِ طفل ُ
 .لمهمةا اتختالفواال التشابهات إلى ِالنتباها
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ّيصنف َاألجسامُ

  
 ََلمساعدة  ّتعلم يـأن طفلـك َُ
ِيطابق َآيف  َاألجسام ُ

، هناك شيء على لدخا
. ًه متامااملنضدة مثل هذ

َهل تستطيع أن تعطيه يل؟
 هركتاو طفلك أمام - ومقالة ملعقة مثل -  مختلفين جسمين َضع  
  يشبه أحد  ًاثالثًجسما  هِعطأ ّثم. ماُستكشفهي
   الجسمينالعثور على  ِمنهاطلب . ينّول األجسمينال

 .المتشابهين في الشكل
 
  
  
  
 نفس اَله أو ،الصوت نفستصدر  يتال أو ،اللون أو الحجمقة األجسام متماثلة مطاب طفلك من اطلب  

 .الملمس
 

  
  
  
  

  
  
  

ِنوح، ميكيا الكرات الكبرية، تجدوإذا    اننُ
 .اَأن نلعب 

  
  
  
 طفلك من طلبا ّثم. بسيطة لعبة شكل نفسكرتونة لها  في فتحةّقص   

 .الصندوق في هَلوضع الشكل نفسالعثور على 

 

 
 ََلمساعدة طفلك أن  َآيـف ّتعلم يَُ

  



 مھارات التفكير
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   ة

 
 
 
 
 

 من طلبَُّكرتونة ثم ا في تحةف صنعا  
ّكلالعثور على  طفلك َاللعب ُ  صغيرةال ُ
الفتحخالل  ُللمرور الكفاية فيه بما

 .إلى الكرتونة
 
 

  
  

 

 
 
 
 
 

  
  

َمقارنة َِأقم مباراة ب َ َ   .جساماألُ
  

  
  

ّقص . لاشكمن األ )اًلغز(بازل  صنعا     ومربعات دوائرعلى هيئة  - ًأشكاالُ
. الصحيحة األماكنأن يطابقها على  طفلك ساعد. ّوىمق ورق قطعةمن 
 .والنجوم المثلثات مثل ،أصعب ًأشكاالّجرب  ،ّيتمكن من ذلك عندما

َُِميكن أن تدخل كل اللعب  ّ ُ ُ
لكن . يف الكرتونةالصغرية 

 لن تدخل ألن َُبعض اللعب
ضع عنا  .حجمها كبري البذور يف ند

األحجار يف كومة و
ّمن رص  لعبة يصنعا   .أخرىكومة 

ً معا في ماثلةتمالجسام األ
  . كومة

قصر َِدعنا جند 
يف . الرملرسم أشكال  ل

وسيصلح . عود أ
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 ِالحساب

 ََلمساعدة طفلك أن  ِالحساب ّتعلم يَُ
ق .ِلحسابا طفلك َلتعليم طرق عن بحثا اليوم، مدار على  
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ِيمكن. ِحسابلا لًبسيطًبروازا  صنعا   َالخرزطفلك  رّمرُي أن ُ  ،ٕواضافتها ،ّلعدها أخرى إلى جهة من الحلقات أو َ

 .هاوطرح

 

  
ِيمكن، األعدادفي طفلك  مهارةتزداد  عندما   المتاحة  الطرق استعمال ّتعلم ي أنهُ
 .ادَّعدالاستعمال  أو األحجارّعد  مثل، اللمس على عتمدت يتال كمجتمع في

 

 ...3، 2، 1: األزرارّنعد دعنا 

ـــــــا  َحن  املالعــــــــــــــسبدعن
َعنــــــدكالــــــيت  هــــــي َهــــــل . ِ

 ؟للجميعكفي ت

1 ،2 ،3...

. كبريةالكرات الَوجدت! يا راضي، براڤو  َ
ِعندما يطابق طفلك األجسام   ُ 

ّويصنف ِ، يمكنهاُ َ أن تعلمه كُ ّ ُ
 .ًأيضا ِلحسابا



 مھارات التفكير

 َّالتفكيرية فلكط مھاراتزيادة 

ِيمكنف. حولهالذي  العالمعن  ًالكما أكثر أفكارلتكوين  تهمهارا استعمال ّتعلم ي أنجبو ،طفلك ّطورَّكلما ت     كُ
 .ِعالمهعن  ّتعلملل المختلفة الفرصمن بتوفير عدد كبير  هُتساعدأن 
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 َلزيـــادة  طفلـــك مهـــارات َ
 التفكيرية

 الجسمّأن يجس  بتعليمه ألجساماالمزيد عن  ّتعلم يأن طفلك ساعد   
 ،الجسم حجم مييز تعلى ّشجعه. اًجد اًكبيرٕوان كان َّ حتى ،الكاملب
 .هوملمس ،هوزنو ،هشكلو

  
  
  
  
  
 

 على كتف

َستعرف هكذا. لكرسمها أو  األجسام َوصف ِمنه طلبا ،ًرى قليال يكان طفلك يستطيع أن إذا    رى يكان إذا َ
 .فاشرح له كيف يبدو صحيح، بشكل الجسمَلم ير  إذاَّأما . اًحقالجسم  بدو يكيف َلفهمبما يكفي 

 
 

َسأضع رميون َ َ  َّيَ
َِكرب حجم عرف ّحىت ي
ا .لشجرة

َ هل !كلبما ألطف هذا ال
ُستطيع أن ختربين  ب ؟شكلهُ ت



 مھارات التفكير

ّكل َلتوضيح َمعك طفلكُخذي  المثال، سبيل على. لنشاطل المختلفة األجزاءجميع  ّتعلم يأن طفلك يساعد   ُ 
 .طعام وجبةتعمليها إلعداد أن  يجب التي األشياء
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ِيمكن كيف ّتعلم طفلك أن ييساعد   ِيمكن ،الطبخ السابق مثال في المثال، سبيل على. جسام األّتغير تن أُ   أنُ
 .الطبخ بعديختلف ملمسها و والبيض الخضرّتتغير  كيف اًأيضالطفل  ّتعلمي

  
 
 

 

ًأوال ، يا نادر جَأحصل على َّ
 ...الطماطم من احلديقة

ب .يض من الدجاالو... 

ّأن أقطع ٍحينئذ أستطيع  ُ
.البيض للعشاءأسلق لطماطم و ا

الصلبستدير املبيض التذكر هل ، ردانيا  
ّأحس ؟ ةمن الدجاجالذي حصلنا عليه  ِ َ

 .داخلسائل من الق وِلَزبكم هو 

، ةفس البيضهي ها  ن
هي اآلن . ولكن مسلوقة

ة، وجاهزة ودافئطرية 
 .َلألكل



 مھارات التفكير

  
  :المثال سبيل على. أخرىو معرفة بين ربطساعد طفلك أن ي  
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اشعر ، يا خالد
ربودة املاء يف ب

 .النهر

 .يــا خالــدًهــذا مــاء أيــضا، 
َّلكنــــه أدفــــأ  بــــسبب وجــــوده َ

رب .ميل يف الشمسال
يف 


