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 أساليب تدريس حل المشكالت لرياض األطفال 5.4
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس
 لدعم تدريس كفاءة حل المشكالت.

من هذه المادة التوجيهية؟ ما الهدف  

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات في الصفوف الدراسية.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن المعلمون
 التوجيهية؟

 :تعريف المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر النماذج 
 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبيةنشاط  1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -
 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -
 ماهي الكفاءات؟ 4.1 -

 بهذه الكفاءة عبر: تعريف المعلمين 
 ما هو حل المشكالت؟ 4.1.4 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 ن، يمكيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
حث المعلمين على تعديل األساليب والنموذج بما  -

يتناسب مع المرحلة الدراسية والمادة التي يدرسونها 
 وبما يتناسب مع احتياجات الطالب.

أفكارهم عن كيفية مناقشة األفكار ومشاركة المعلمين  -
 تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات "للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  عليه" أمثلةاإلطار و

ة لمتعلمي كفاءات المدارس الخاص -لمجلس أبوظبي للتعليم 
 (.2014القرن الحادي والعشرين )

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 " إطار في تجربة  عليه" أمثلةاإلطار و متطلباتنسخ من قسم
 لمجلس أبوظبي للتعليم. الكفاءات الطالبية

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 أساليب تدريس حل المشكالت لرياض األطفال

 إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز حل المشكالت:

 عملية حل مشكلة بسيطة، وهنا مثالين لعملية حل المشكالت: دعم األطفال لمتابعة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html)  

 

 .قم بصياغة تمرين حل المشكالت مع الطالب حتى يتعلموا الخطوات 

 .قم بتطبيق التعلم السابق على المشكلة 

 :اطرح أسئلة على غرار 
 ما رأيكم...؟   -
 وكيف يمكننا حل ذلك؟  -
 وما الذي يسعنا فعله بشأن ذلك، إلخ... لتحفيز أفكار لحل المشكالت. -

التحقق الحل المشكلة

 خطوات حل المشكالت

 ؟ماهي مشكلتي .2
فكر، فكر ، فكر  .1

 ببعض الحلول

 ماذا سوف يحدث لو..؟ .3
 هل سوف يكون من اآلمن؟

 هل سوف يكون عادل؟
 كيف سوف يشعر اآلخرين؟

 . حاول!4

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html
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 .وفر مجموعة من المواد تحفز حواس األطفال وتتيح لهم الوقت الستكشاف تلك األشياء 
 

 بل حلها ق عند قراءة كتب الحكايات، سل األطفال عن المشكلة التي تواجهها الشخصية األساسية وكيف يمكنهم
 قراءة ما تبقى من القصة ثم تأمل مخرجات القصة وإجابات األطفال.

 

 

  :اطلب من األطفال حل مسائل حسابية ذات معنى ومرتبطة بالواقع، مثل 
 ؟كم عدد الوجبات الخفيفة الالزمة ليحصل كل طفل على وجبة واحدة -
 ؟كم عدد األكواب الناقصة إن كان الفصل يحتاج إلى كوب لكل طالب  -

 

  دع األطفال يستكشفون عمليات النمو في الحياة الواقعية، على سبيل المثال: مع النباتات أثناء النمو. ومن الممكن
أن يدون األطفال في سجالتهم اليومية ما يرونه كل يوم ويطرحون األسئلة بشأنه، يمكن أن يتعلموا ما هي أفضل 

 للنباتات، باستخدام مهارات حل المشكالت.ليتمكنوا من استنتاج الظروف الضرورية لنمو أفضل 
 
 
 
 
 
 
 

 إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن

 تحديد العقبات التي تحول دون حلول

 وفاء سعيد القائدالمعلم  مدرسة الباهية الخاصة المدرسة التجريبية

يتعلم طلبة الصف األول للغة االنجليزية لدى المعلمة وفاء عن الشخصيات واألماكن. يتعلمون لتمييز الشخصيات في القصة 

ووصف األمكان في القصة. ويتعلم الطلالب أيضاً كيفية حل المشكالت )كفاءة حل المشكالت(. القصة التي يقرؤونها حول فأر 

 –الذهاب إلى القمر. بعد التعرف على شخصية بو في القصة تناقشة المعلمة وفاء والطالب حول مشكلة بو  اسمه بو الذي يريد

كيف يمكنه الوصول إلى القمر. قام كل طالب برسم صورة لحلولهم التي فكروا بها لمشكلة بو. ولم يكن من المستغرب رسم 

 كتها المعلمة وفاء مع الصف هي الحلول المختلفة أو المميزة ...العديد من الطلبة للصواريخ ولكن كانت الرسومات التي شار

 

 حقيبة ظهر نفاثة 

 سوبرمان يحمل بو للقمر 

  ًسلم طويل جدا 

 سيارة 

 طائرة هليكوبتر 
 

أشادت المعلمة وفاء بأفكار الطلبة المميزة وتناقشة الطلبة كف واحد عن كل حل.  

القدرة على تمييز العقبات التي تحول وبحث من المعلمة لطلبتها مكان لدى الطلبة 

دون الحلول، مثال على ذلك  يحتاج السلم ليكون طويالً  وبو يحتاج إلى أكسجين 

أثناء التسلق وانه سيكون متعباً للغاية بمجرد وصوله الى القمر.  وفي كل مرة عندما يجد الطالب الحل للتتحدى تعمل المعلمة 

ريقة تشجع الطالب للتوصل إلى حلول فريدة وأن تحديد العقبات مع الحل الخاص بك هو وفاء على التأكد من أن ذلك يتم بط

 تجربة إيجابية للطالب.

 
. وقاموا أخذ طرق أخرى بعين االعتبار لحل المشكالتوتم تشجيعهم على  حل المشكلةعمل طلبة المعلمة وفاء سعيد على 

 وتحديدزمالئهم في الصف  تحليل حلولقشة الصفية عملوا على عبر صورهم. ومن خالل المنا لحلولهم والتواصلمشاركة ب

 دون تلك الحلول العقبات التي حالت
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم
المدرسة ضمن المشروع 

 التجريبي
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم األفعال في 
المعلمين الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم 

األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 حل المشكالتأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 بين النهج المختلفة في حل مسائل الكسر.مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على المقارنة 

 

:األفعال  

 عمل
 ضبط
 تبين

 تطبيق
 حساب
 قارن
  تتعهد

 توليد
 مناقشة  
 إحصاء
 يصنف
 جدولة
 اكتشف
 يحلل

 نفذ
 التظاهر

 تنبؤ
 شرح

 القاضي
 بحث
 عامل
 يعتبر

 التعرف
 حل

 رصد
 يحلل
 استنتج
 سجل

 افترض
دتزو  

 

  مع األطفال.قدم أمثلة عديدة لألسباب والنتائج وناقشها 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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 قدم نموذج للطالب كيفية حل المشاكل بطرق مختلفة 

 

 

ارسم صورة تظهر الحل وال يجب أن تكون الصورة بها تفاصيل كثيرة وإنما تفاصيل 
 كافية تساعد في حل المشكلة.

 

 ارسم صورة

ارسم مخطط بياني يظهر الحل. يختلف المخطط البياني عن الصورة، فقد يحتوي على 
صور أو نصوص أو أرقام. غالباً ما يظهر المخطط البياني العالقة بين األشياء، مثال: 

 البياني أوجه التشابه واالختالف. فينيظهر مخطط 
 

 ارسم مخطط بياني

حلك عبر مقارنته بالحل الصحيح أو  خّمن الحل وتحقق منه. يمكنك التحقق من صحة
 حلول أشخاص آخرين أوأمثلة المعلم.

 

 خّمن وتحقق

 مّثل الحل. مّثل األشخاص واألحداث والتصرفات التي تكون في هذه المشكلة.
 

 مّثل الحل

استخدم األدوات الالزمة لتساعدك في تطبيق الحل، تساعد هذه الخطوة كثيراً في حل 
 المشكالت الرياضيات.

 

 استخدم أدوات

فّكر في جميع أجزاء المشكلة وحلك ورّتبهم ترتيباً جيداً، يوجد العديد من الطرق إلعداد 
 القائمة، مثال:

 ما الذي حدث في النهاية       ما الذي حدث في البداية 
 األقل أهمية األكثر أهمية

 األشياء المختلفة األشياء المتشابهة 

 

 اكتب قائمة

 المشكلة وحلول أخرى قد تم تجربتها.ابحث أكثر عن 
 

 ابحث عنها


