
احملاضرة الرابعة



مهارة التصنيف
!ما هو مفهوم التصنيف من وجه نظرك 



هلا نفس  القدرة على جتميع االشياء اليت

.اخلصائص يف جمموعة واحدة 



مهارة التصنيف
تعتبر من أول المهارات
ي يكتسبها العقل

الت 
ي .البشر

تعد مهارة التصنيف 
ه  االساس الذي يبتى علي
ية تعلم المفاهيم الرياض

.الالحقة 

يتضمن القدرة عىل 
ى البرصي، ف الطفل التميب 

بحاجة اىل ان 
 
 
ى برصيا يمب 

يتضمن القدرة عىل 
ى األشياء .  المقارنة بي 



نشاط
مع مجموعتك قومي بتصنيفات متعددة من

.األدوات التي بحوزتكم

خمسة دقائق



:اتيتضمن التصنيف نوعين من العالق

تصنيف الصفات 
ي يدخل

كة الت  المشب 
فيها أعضاء المجموعة

.أو النوع

صة تصنيف الصفات الخا
ى  ي يتمب 

ة والت  ى بها والممب 
أفراد المجموعة عن 
المجموعة األخرى



بياجيه قام بياجية بتجربة عن التصنيف وقد عرض
:على األطفال عدة أشكال مثل 

نمو مفهوم التصنيف لدى األطفال 



ل لتنمو مهارة التصنيف بشكل متكام
يجب تحقيق شرطين اساسيين

ظيف تنمية االدراك الحسي للطفل عن طريق تو 
.نيفهاالحواس للتعرف عىل االشياء ووصفها وتص

قدرته ويقصد به: تنمية العمليات العقلية لدى الطفل
ة عىل تحليل االشياء واالحداث واكتشاف اوجه الشب
ي ضوء خصائص محسوسة او مج

ى
.ردةواالختالف بينها ف



خدام يتعلم االطفال تجميع األشياء باست
:عدد من أنواع المالمح المألوفة مثل

اخلاماتاحلجمالشكلاأللوان

النمط امللمس الوظيفة

فئات 

األمساء



!ما هي أهداف التصنيف 



:تحليل محتوى مفهوم التصنيف 

يالعمر االكتساب  العمر

4-3 .التجميع وفقا لخاصية واحدة

4-3 .التجميع وفقا لخاصية مجردة شائعة

5-4 .التصنيف المتعدد البسيط

5-4 .”كل”و ” بعض“التجميع وفقا إلدراك المفاهيم 

5-6 .االحتواء الفئوي

8-7 .التسلسل الهرمي الصاعد

1-8 .التسلسل الهرمي الهابط



نشاط
قومي بتخطيط طريقة لتعليم األطفال 

ورةالتصنيف من الوسيلة الموضحة في الص

خمسة دقائق



القياس القبلي

ن هل يقومو: مالحظة انشطة لعب االطفال الحر 
بفصل االشياء و تجميعها ؟

ن فئات تكليف االطفال بمهام التصنيف و تكوي
بناء على محكات و من المهم سؤال الطفل 

لماذا في رأيك ينتمى هذا العنصر الى هذه "
"الفئة؟



القياس القبلي
كتساب مفهوم  انشطة تدعم ا

:  انشطة غير رسمية
من خالل اظهار االهتمام و 

التشجيع لما يقوم به 
و االطفال من انشطة فصل
ا تجميع و التعليق عليه
بهدف بناء القاموس 

اللغوي لألطفال المتعلق
رح بالتصنيف و من خالل ط
.االسئلة المتعلقة بذلك

:  انشطة محددة البناء
يمكن تصميم انشطة 
لمعاونة االطفال على 

عملية بناء مجموعات مثل
ة توفير عدة اشياء مختلف

لها نفس اللون و اربعة 
اشياء كل منها من لون 

.مختلف



القياس البعدي

,  طبيعييمكن مالحظة عمليات فصل االشياء و تجميعها اثناء لعب االطفال ال
.ب الطبيعيةاذ ال بد ان نالحظ تزايدا في ميل األطفال للتصنيف في مواقف اللع

يحة كما يجب ان يظهر االطفال قدرات متزايدة على اطالق التسميات الصح
.على ما يكونونه من مجموعات

الل انشطة و في النهاية يمكن اللجوء الى التقييم االكثر بنائية و تحديدا من خ
.  البطاقات او املهام العملية التي نكلفهم بها



املشروع العملي األول ملفهوم التصنيف

:مع مراعاة التالي , لركن االدراك( التصنيف املتعدد)تقوم الطالبة بعمل وسيلة تصنيف  

.وضع قاعدة تجمع اجزاء الوسيلة✓

.االبداع والتميز والتجديد في فكرة التقديم والوسائل✓

.ان تراعي متانة الوسيلة وتغليف البطاقات ان وجدت✓

يلة وكيفية عند تقديم الطالبة لوسيلتها تكون على دراية تامة باألهداف التي تحققها الوس✓

.تقديمها للطفل 

.ان يكون مستوى صعوبة الوسيلة مناسب لألطفال وقادر على اثارة تفكيرهم✓

.ان تكون االدوات مناسبة من ناحية الحجم للركن✓

.تقدم الطالبة ورقة تحضير للوسيلة✓



المقارنـــــــــــة

يسبتدر الخاصةالجودةتوقعاتتشب  
ورةإىلالرياضيات ى الربطضى خاماتالبي 

فهمو ،الرياضيةباألفكار والصور المادية
زنوالو والسعةبالطولالخاصةالصفات

الحرارةودرجةوالزمنوالحجموالمساحة
تشب  والتوقعات،القياسعملياتوتنمية

قادرينيكونوا أنيجباألطفالأنإىل
اتوصفعىل ثلمكميا وصفا التغيب 
.خالدمنأطولسارة



المقارنـــــــــــة

ى ش ى يقوم الطفل بعملية المقارنة فإنه يجد عالقة بي  ى وحي  ى أو بي  يئي 
ى من األشياء  ات عىل أساس بعض الخصائص أو الصف، مجموعتي 

وهو يعتبر نوعا من القياس الغب  أحد أنواع الصفات . المحددة 
أما ،أال وهو الحجم أو الطول أو اإلرتفاع أو الوزن والشعة ، الرسمي 

ي من الصفات 
.وهو مقارنة الكمية النوع الثانى



المقارنـــــــــــات األساسية
م المقارنات فإن عىل الطفل أن يتعل، ولكي يعقد الطفل مقارنة ما ويمكنه فهمها

:األساسية التالية 

كبري
صغري

طويل
قصري

مسني
حنيف

ثقيل
خفيف

سريع
بطيء

بارد
ساخن

مسيك
رفيع

واسع
ضيق

بعيد
قريب

الحقا
قريبا

أكرب سنا

أصغر سنا

أعلى
أخفض

عالي الصوت
ضعيف الصوت

.والعدد أكبر يقابله أقل 



نشاط

ي 
عي طبيلنشاطأمثلههان 

فيهيستخدممحددوغب  
 المقارنةاألطفال

 
ذا اونشاط

لالطفيستخدممحددبناء
!المقارنةفيه

ثالثة دقائق


