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 لشكرا

حلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممَّد وعلى آله وصحبه ا
 ..ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وبعد ..

" مل يشكر هللا من مل يشكر الناس" فإين أتقدم  (صلى هللا عليه وسلم)وانطالقا من قول رسولنا الكرمي 
ابلشكر والتقدير إىل أستاذيت الفاضلة األستاذ املساعد الدكتورة / إميان حمّمد مربوك قطب، لتفّضلها 

حيث كان لتوصياهتا  وملا بذلته من وقت وجهد وتوجيه وتشجيع ؛ابإلشراف على دراسيت العلمية
ومتعها  ،فجزاها هللا خري اجلزاء ،ومالحظاهتا الدور األكرب يف إخراج الدراسة هبذه الصورة وإجنازها

 ابلصحة والعافية.

وإىل وائل عبدهللا حممد علي سامل  الدكتور :االستاذ كما أتقّدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل   
على تفّضلهما بقبول مناقشة هذا البحث ، حيث أكمال  عيل رقية انجي إمسا: ةالدكتور االستاذة 

 بُنيانه وعّظما شأنه .   

كما أتقّدم جبزيل الشكر إىل أصحاب السعادة حمّكمي األدوات املستخدمة يف البحث، على ما 
 أبدوه من ملحوظات وتوجيهات.

ا قدمه يل من العون مل (مصطفى حممد هريدي)وميتّد الشكر والتقدير لكل من أخي وصديقي الدكتور 
شريف جالل أمني ) واإلرشاد وخصوصاً  يف إعداد األساليب اإلحصائية وإىل أستاذي العظيم 

فلهم مين خالص احلب والتقدير  ،ملا قدمه يل من نصح وتشجيع ومساعدة يف هذا البحث ( حلمي
 راجيا من هللا العلي القدير أن جيزيهم عين خري اجلزاء.

وما   ،فما كان من توفيق فمن هللا،أسأل هللا العظيم أن أكون وفقت يف هذا البحث  ويف اخلتام        
هو اهلادي إىل سواء وهللا من وراء القصد و  ،أو نسيان فمن نفسي والشيطان ،أو خطأ ،كان من زلل

 السبيل.  
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 اإلهداء

ُنونَ  ُسولُهُ َورَ  َعَمَلُكمْ  اّللَُّ  َفَسرَيَى اْعَمُلوا َوُقل  ﴿ .الرحيم الرمحن هللا بسم  العظيم هللا صدق....﴾َواْلُمْؤم 
..  بذكرك إال اللحظات والتطيب..  بطاعتك إىلّ   النهار واليطيب بشكرك إال الليل اليطيب إهلي
  جالله جل هللا برؤيتك إال اجلنة تطيب وال..  بعفوك إال اآلخرة تطيب وال
 صلى حممد سيدان .. العاملني ونور الرمحة نيب إىل..  األمة ونصح..  األمانة وأدى الرسالة بلغ من إىل
  وسلم عليه هللا
 بكل أمسه أمحل من إىل..  انتظار بدون العطاء علمين من إىل..  والوقار ابهليبة هللا كلله  من إىل

 كلماتك  وستبقى انتظار طول بعد قطافها حان قد مثاراً  لرتى عمرك يف ميد أن هللا من أرجو..  افتخار
 .. األبد وإىل الغد ويف اليوم هبا أهتدي جنوم
  الوجود وسر احلياة بسمة إىل..  والتفاين احلنان معىن وإىل احلب معىن إىل..  احلياة يف مالكي إىل
   احلبايب أغلى إىل جراحي بلسم وحناهنا جناحي سر دعائها كان  من إىل
 .. حيايت ظلمة تنري متقدة مشعة إىل..  أعتمد وعليه أكرب هبا من إىل
 .. هلا حدود ال وحمبة قوة أكتسب بوجودها من إىل
 احلياة معىن معها عرفت من إىل
 إخويت هناء يف والعيش إلرضائي حقوقهم عن ويتنازلون ويساندوين الطريق يل يضيئون كانوا  من إىل

 احملبة ينابيع منها لتفجرت قاحلة أرض على مر لو حبا أحبكم
 ربنا حيفظهم يل مجيعاً الدين وأوالدي هداية وعبد الرمحن وأسيل هناء إبراهيم حمي الغالية إىل زوجيت 
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 امللخص

تنمية بعض املفاهيم  يفاأللعاب التعليمية  إسرتاتيجيةأثر استخدام َهَدَف البحث احلايل إىل معرفة 
، يف مادة الرايضيات ابململكة العربية السعودية االبتدائي ة لدى تالميذ الصف السادساتيالرايضي

 ، حيث ومنهًجا شبه جترييّب  ّل إشكالّية البحث وحتقيًقا هلدفه استخدم الباحث املنهج الوصفيّ وحل
( تلميًذا من تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مدينة 80طُّبق البحث على عّينة بلغ حجمها )

رًا عشوائًيا ، ابن خلدون االبتدائّية األهلية ابلرايض  ، اختري منها فصالن اختيا يف مدارسالرايض ، 
( 40( تلميًذا ، وَمّثل اآلخر اجملموعة الضابطة وعددها )40َمّثل أحدمها اجملموعة التجريبّية وعددها )

هـ  1436/1437تلميًذا ، وقد طُّبقت جتربة البحث ابلفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
ملتضمنة يف كتاب م( ،حيث قام الباحث بتدريس بعض املفاهيم الرايضّية ا2016/2017)

األلعاب التعليمية ، وقد ُأخضعت عّينة  إسرتاتيجيةالرايضيات للصف السادس االبتدائي  ابستخدام 
، بعد التأّكد من صدقهما  البحث لالختبار التحصيلي املعّد من قبل الباحث ، طُبّ قا قبلًيا وبعدايًّ 

ئًيا ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائّية وثباهتما . والختبار صّحة فروض البحث ُعوجلت بياانته إحصا
، وبرانمج هريدي حلساب حجم T-test(، حيث استخدم اختبار )ت( SPSSللعلوم االجتماعّية )

( وهو برانمج حتليل إحصائي خاص حبساب حجم التأثري يف حتليل النتائج، وقد H-ESCالتأثري)
وى داللة أكرب من أو يساوي عند مست داللة إحصائية يأسفرت نتائج البحث عن وجود فرق ذ

بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار  (05,0)
عند  . كما أسفرت النتائج عن وجود فرق ذو داللة إحصائيةلصاحل اجملموعة التجريبية  التحصيلي

يف  اجملموعة التجريبيةالميذ درجات ت متوسطي بني  (05,0مستوى داللة أكرب من أو يساوي )
  .التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق
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Abstract  
The current research aims to identify the influence of using educational learning games on 

developing some mathematical concepts on six grade students in math in kingdom of Saudi 

Arabia. To solve the research problem and to achieve its goals the researcher has used the 

descriptive method and the quasi-experimental approach. The research has been applied on an 

80 –six –grade students sample in Riyadh. The sample is from Ibn Khaldun national primary 

school in Riyadh. Two classes are randomly chosen. One of them is the experimental group 

and the other is the control group. The research experiment has been applied during the first 

term (1436 H-1437H)(2015-2016). The researcher has taught some of mathematical concepts 

found in six-grade math book through using educational game strategy. The research sample 

has received the achievement test prepared by the researcher. This test has been before and 

after teaching. The researcher was assured to the validity and stability of the test before 

applying it. Test the veracity of hypotheses of the research the data has been treated 

statistically by using statistical packages program for social studies (SPSS). T.test and Hredy 

program to identify the effect size calculation ( H-ESC) have been used. ( H-ESC) is a special 

statistical analysis program to calculate the effect's size in analyzing the results. The result of 

the research has showed statistically significant difference with a level more than or equal to 

(0.05) between average degrees of the students of the two groups. The controlled and 

experimental groups in the post application of the achievement test. The results have shown a 

statistically significant difference at a level more than or equal to (0.05) between average of 

the students degrees of the students in the experimental group in the post application of the 

achievement test.  
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 مقدمة 
 واللعب ويتعلمون ويفكرون يلعبون حيث ابللعب،ترتبط  أطفالنا حياة( أن 25: 2010يرى احليلة )

  معرفياً  خمزوانً  يشكل وابلتايل الطفل، ةشخصيَّ  مالمح على واضحة بصمات يرتك احلالة هذه يف
 . بفهمه يرتبط

من خمتلف األعمار ويف خمتلف يقبلون  منياملتعل ( أن747: 2004ومن وجهة نظر إبراهيم )
املراحل التعليمية على اللعب بصفة عامة، وجيدون فيه متعة حقيقية، وتروحياً  عن أنفسهم من املعاانة 
اليت قد تفرضها عليهم ظروف ومقتضيات املواقف التدريسية. وميكن القول أبن اللعب كنشاط 

  الرتبويّ  ة لذا ينبغي األخذ ابللعب ه أو اإلقالل من شأنه يف املواقف التدريسيَّ ، ال ميكن جتاهلمدرسيَّ 
 كأحد األساليب أو الطرائق غري التقليدية يف التدريس.

 للحياة السوية ألبنائنا وبناتنا يف مطلباً حيوايَّ ( 11 :1990موستاكس )اللعب عند  دويع
ء والتعليم هذه مقولة صادقة كل الصدق، إن مجيع الناس أمهيته عن الغذاتزداد مراحل الطفولة املتعاقبة 

وقتا طويال يف  نسواء أكانوا صغارا أم كبارا يلعبون، ومجيع الناس يعرفون أن اللعب متعة ويقضو 
اللعب وهو عملية حيوية ابلنسبة لألطفال ويتعلم األطفال عن طريق اللعب بعض العادات 

ن روح التعاون، ويكوّ  نميةار اآلخرين واحرتام أفكارهم، وتاالجتماعية مثل أصول اللعب ومراعاة أدو 
  قات جديدة ويتعرف على املثريات االجتماعية اليت تتخلل اللعب ويقل لعبه مع نفسه.االطفل صد

 العلمي والتقدم املعرفة تفجر من اليوم نعيشه ما ظل يف( أنه 493: 2012)يرى جنم و 
 والعلمية واالقتصادية االجتماعية التغريات ملواكبة الطلبة دادإع ضرورة إىل احلاجة تربز والتكنولوجي،
  التغري. متسارع جمتمع يف والتكنولوجية

 من يشكون املدارس يف الرايضيات مادة معلمي من الكثريكما أكدت بعض الدراسات أن   
 الثمني وقتلل هدراً  يسبب مما ؛املطلوبة الرايضية األساسية ابملفاهيم معرفتهم وعدم تالميذال ضعف

 يف الوقت كل  يكن مل إن الوقت بعض وصرف الدرس عن للخروج املعلم ويضطر ،احلصة أثناء
 املراحل خالل من واستوعبها ،هبا أملّ  قد الطالب يكون أن املفرتض من اليت األساسيات توضيح

 تكون اليت ةالرايضي والقوانني النظرايت هي ليست األساسيات وهذه هبا مرّ  اليت السابقة التعليمية
 .األربع احلسابية العمليات بل فحسب الزمن مرور مع للنسيان معرضةً  عادةً 
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( أن الرايضيات من أهم 2015 :420)( Mahmoudi & othersوآخرون ) وديويرى حمم
ويكون تعليم  ،ة واجملردة لطبيعة الرايضياتفضالً عن الصعوبة النسبيَّ  ،املدرسيّ  العلوم يف التعليم 

أكثر صعوبة ابملقارنة مع العلوم النظرية والتجريبية .حيث يرى الباحثون أن من أسباب  الرايضيات
وعدم وجود أساليب حديثة يف التدريس  ،ذلك االعتماد املفرط يف املمارسات التقليدية يف التدريس

توليد لفضل الطرق أوأن من  ،وهي أسباب رئيسة للفشل الدراسي وانعدام احلافز بني التالميذ
 هتمام والدوافع لدى التالميذ هو استخدام األلعاب التعليمية لتحسني املهارات املطلوبة للتعلم .اال

 التدريسية املمارسات استخدام إىل مييلون الرايضيات يمعلمكما اكدت بعض الدراسات أن 
 عن الميذتال لدى صعوبة يولد مما ،املفاهيم تعليم وإمهال اإلجراءات، على فقط تركز اليت التقليدية

 ال هؤالء مشاركة ويضعف الرايضيات، تعلم حنو اإلجيايب اجتاههم ويضعف ابملشكالت، مواجهتهم
  .والتعلم التعليم ألنشطة تالميذال

أسباابً معرفية  (164: 2001كما يراها كل من روفائيل ويوسف )  بطء التعلم ومن أسباب
واألسس الرايضية  ،رة على فهم املفاهيمعدم القد وهي ،تتصل بقدرة التلميذ على فهم الرايضيات

وأيضاً عدم القدرة على فهم دالالت الرموز  ،عندما يتم تقدميها وشرحها على حنو جمرد أو رمزيّ  
 املستخدمة يف الرايضيات. 

 صعوابتيواجهون  االبتدائية املرحلة يف الرايضيات معلمو كما اظهرت بعض الدراسات أن 
 عدم بسبب؛ التعليمية املواقف يف تالميذال مشاركة وقلة الصفي فاعلالت غياب: أمهها من عديدة،
 والقيام ،اإلجراءات اختاذ على قدرهتم يضعف مما ،تالميذال أذهان يف الرايضية املفاهيم وضوح

 .الرايضية املسائل حل يف املناسبة الرايضية ابلعمليات

 كان  الرايضية املفاهيم مع لتعاملا يف الطالب منها يعاين اليت الصعوابت لتلك حتمية ونتيجة
 تصميم وهي أال ،الرايضية املفاهيم تعلم يف املطروحة غري جديدة سرتاتيجيةإ عن البحث من البد

 تعلم يف الطالب أمام اجملال ليتيح ؛مألوف غري جديد بشكل املفهوم مع تتعامل أكادميية ألعاب
 نفوس إىل حمببة الطريقة تلك تكون يثح ،ابللهو التعلم فكرة على يعتمد متفاعل جذاب ميسور

 فاملشكلة ، تالميذال طموحات تليب حىت ؛املفاهيم تدريس إسرتاتيجية تغيري حيتم الذي األمر تالميذال
 ابللعب. التعلم على القائمة سرتاتيجيةاإل تلك إجياد يف تكمن
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 لضعف أو ة،املاد لطبيعة إما ترجع الصعوبة هذه( أن 647: 2010يرى جربين وعبيدات )و   
 . ةاملادَّ  هذه تدريس يف املعلم بعهايتَّ  التدريسية اليت للممارسات أو ،نظرايًَّ  تعلمها نتيجة فيها الطالب

 وتعليمها، الرايضيات تعلم منظومة خمرجات حتسني إىل احلاجة تزايد ومع تقدم، ما ضوء ويف 
 أثرإبراز  إىل الدراسة هذه سعت ،اخلدمة قبل وتدريبه املعلم تكوين مراحل من تبدأ أن جيب واليت

 يف األلعاب التعليمية يف اكتساب املفاهيم الرايضية لدى طالب الصف السادس إسرتاتيجية استخدام
 التعلم نواتج حتسني حنو مدخالً  سرتاتيجيةابعتبار تلك اإل السعودية،ابململكة العربية  الرايضيات مادة

 .الرايضيات يف

 البحث:مشكلة  أواًل:
ملتأمل لواقع طالب الصف السادس االبتدائي يتجلى أمامه حقيقة اخنفاض كفاايت ا إن

 يف فهم الرايضيات بصفة عامة ، وفهم املفاهيم الرايضية بصفة خاصة ، وقد بدا يل هذا جلياً  تالميذال
واململكة  ما بني مدارس مجهورية مصر العربية  التعليم قرابة العشرين عاماً قل من خالل عملي حب

ومن مث فقد جتلت املشكلة يف استمرار ضعف الطالب وعدم عالج املشكلة ، مما  لعربية السعودية،ا
 يشكل عبئا على الطالب يف التحصيل يف السنوات الالحقة .

سرتاتيجيات احلالية لتعليم كما أن من خالل خربيت يف هذا اجملال وجدت األساليب واإل
لكرتونية دون إاتحة الفرصة للمعلم أن يبتكر تلك األلعاب املفاهيم الرايضية تركز على األلعاب اإل

أبسلوب بسيط غري مكلف مما حترمه االبتكارية واإلبداع وجتعله يف قالب منطي دون مراعاة للفروق 
األمر الذي جعلين أشعر بوجود  ،وثقافته ،وإمكانياته ،واملعلم ،وإمكانياته ،وطبيعته تلميذ،الفردية لل

لكرتونية يف تعلم املفهوم بشكل عام من خالل املسائل الرايضية إىل أللعاب اإلفجوة كبرية بني ا
 الوصول إىل أسلوب متخصص يف تدريس املفهوم الرايضي املختلف بشكل مباشر عن طريق اللعب .

وملا كانت االجتاهات الرتبوية احلديثة تركز على االبتعاد عن األسلوب التقليدي يف التعلم ، 
هو حمور العملية التعليمية ؛ ظهر اجتاه تربوي يدعم التعلم من خالل اللعب ، وذلك ملا  ويصبح املتعلم

للعب من أتثري يف تطوير خمتلف اجلوانب املعرفية واالجتماعية واالنفعالية ، كما أن اللعب يساعد 
نظرية حيوية ال املفاهيم الرايضية اجلامدة وإدراكها بعمق ، ويضفي على تلك املفاهيمفهم على  التلميذ
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، وتصبح ا فيها من غموض ومجود، فتزول بذلك الرهبة بني الطالب وتلك املفاهيم مبوتفاعالً  وتشويقاً 
  .العملية التعليمية ابلنسبة له أكثر متعة وفاعلية

شعرت مبشكلة    االبتدائية ابملرحلة الرايضيات مادة يف التالميذ مستوى اخنفاض ضوء ويف
الجتاهات اإلجيابية لدى غياب امنها  تالميذالاهيم الرايضية بوجه عام لدى ثناء تدريس املفأكبرية 

ومن خالل تفاعلي الشخصي مع مشكلة املفاهيم  ،، حنو الرايضيات وتّدين مستوى التحصيلالتالميذ
الرايضية وتدريسها وبعض السلبيات اليت توجد يف أساليب تدريس تلك املفاهيم اليت ال تعاجل وال هتتم 

، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة اليت تعرض حنو تعليم وتعلم املفهوم الرايضي تلميذة المبشكل
البحث هلا حيث أمجعت مجيعها على أن هناك مشكلة يف معاجلة تدريس املفاهيم بشكل أو آبخر، 
األمر الذي دفعين كباحث أن أتعرض لتلك املشكلة بشكل علمي يعتمد على تعلم املفاهيم 

، وتقدميه وتصميم ألعاب رايضية تعاجل القصور يف فهم املفهوم الرايضي ،االلعاب التعليميةية إبسرتاتيج
 أبسلوب شيق وجذاب.

ولذلك أراد الباحث الرتكيز الكلي على التالميذ يف فهمهم للمفاهيم الرايضية والطرق املتبعة يف ذلك 
 الدراسة ولذلك فإنالرايضية يم فهم التالميذ للمفاه بشكل كبري حيث أن حمور البحث الرئيس هو

 : التايل الرئيس السؤال عن جتيب أن حتاول احلالية

 الرايضية؟ املفاهيم تنميةاأللعاب التعليمية يف  سرتاتيجيةإ أثر استخدام ما

 البحث: سئلةأ: اثنياً 
 :تية سئلة اآلاأل يتفرع للبحث السابق الرئيس السؤال من

 س االبتدائي؟دتها لدى تالميذ الصف الساما املفاهيم الرايضية الواجب تنمي.1

املتضمنة يف   سرتاتيجية األلعاب التعليمية على تنمية املفاهيم الرايضيةإما أثر استخدام .2
 س االبتدائي؟دلدى تالميذ الصف السا كتاب الرايضيات للفصل الدراسي األول
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 :البحث أهداف :اثلثا ً 

 يت:ميكن توضيح أهداف الدراسة من خالل اآل 

حتديد املفاهيم الرايضية الواجب تنميتها لدى تالميذ الصف السادس من املرحلة االبتدائية ابململكة .1
 نهج الرايضيات يف الفصل الدراسي األول.يف مالعربية السعودية 

التعلم ابللعب كوسيلة لتنمية املفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف  إسرتاتيجية معرفة أثر استخدام .2
  رحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية. السادس من امل

 رابعاً: فروض البحث:
 : التالية اإلحصائية الفروض الباحث سيخترب الدراسة، أهداف ضوء يف

 التجريبية اجملموعتني درجات متوسطي بني البعدي التطبيق يف إحصائية داللة اتذ فرق يوجد .1
ة التعلم سرتاتيجيَّ إفهوم الرايضي ابستخدام تعلم امل لصاحل اجملموعة التجريبية يف والضابطة

لدى طالب الصف السادس من املرحلة االبتدائية ابململكة العربية  ابأللعاب التعليمية
 السعودية.

 التجريبية :اجملموعتني درجات ملتوسطي البعدي التطبيق يف إحصائية داللة ذات فرق توجد .2
أثر تفاعل طالب الصف السادس من املرحلة دراسة  والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف

 سرتاتيجية التعلم ابللعب.إاالبتدائية ابململكة العربية السعودية مع تعلم املفهوم ابستخدام 

لعاب التعليمية يف تنمية بعض املفاهيم الرايضية لدى تالميذ يوجد حجم أتثري السرتاتيجية األ .3
 الصف السادس االبتدائي يف مادة الرايضيات.

 البحث: مساً: مصطلحاتخا
 :(Impact) أثر.1

أبنه بقية الشيء واجلمع آاثر  (6: 1989ويعرف لغًة كما ورد يف معجم الصايف )الصاحل واألمحد 
 من رسم الشيء . ما بقيوأثور  وهو 
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( اصطالحا: "ما حيدثه املتغري التابع على املتغري املستقل من 78: 2009)ويعرفه إبراهيم 
 ث يكون هذا التغيري ذا داللة إحصائية وليس عرضياً، أو غري فاعل".ييب، حبتغيري سليب أو إجيا

األلعاب التعليمية على إحداث تنمية يف  إسرتاتيجيةويعرف الباحث األثر إجرائيًا أبنه قدرة 
املفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي يف بعض املفاهيم املختارة من كتاب 

 عليهم. الرايضيات املقرر

 (:Strategy) سرتاتيجيةإ.2

سرتاتيجية هي ( لفظة اإل52: 2004ورد يف معجم مصطلحات الرتبية )فلية والزكي ا: كملغةً 
وهي املشتقة بدورها من كلمة إغريقية قدمية  Strategy))"حنت عريب فهي مشتقة من الكلمة اإلجنليزية 

( Agein)لكلمة مكونة بدورها من لفظتني مها وهذه ا Generalship (اجلنرالية)وتعين ( Strategia)هي 
وتعين يقود، ولذلك فهي تعين فن قيادة اجليوش أو أسلوب القائد  (Statosوتعين جيش و)

 العسكري".

أبهنا "خطة طويلة املدى تستهدف التوصل (52: 2004)فلية والزكياصطالحا فيعرفها وأما 
ك لتحقيق جمموعة من األهداف احملددة والتوصل وذل ؛واالختيارات ،والبدائل ،إىل جمموعة من السبل

ىل نتائج سريعة وفعالة، كما تشتمل على أساليب التقومي اليت ميكن عن طريقها التعرف على مدى إ
 نتها من قبل".سرتاتيجية وحتقيقها لألهداف اليت تبَّ جناح اإل

ادئ اليت تتناول "أهنا جمموعة من األفكار واملب (52: 2004)فلية والزكيوعلى ذلك يعرفها 
تنطلق حنو حتقيق أهداف معينة، وحتدد  ،جمااًل من جماالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة

 ؛مث تضع أساليب التقومي املناسبة ،األساليب والوسائل اليت تساعدها على حتقيق تلك األهداف
 لتعرف مدى جناحها وحتقيقها لألهداف اليت حددهتا من قبل".

سرتاتيجية يف معجم املصطلحات الرتبوية ( اإل39: 2003ف شحاته والنجار )كما يعر 
والنفسية أهنا "جمموعة من اإلجراءات واملمارسات اليت يتبعها املعلم داخل الفصل للوصول إىل 

 ،واألنشطة ،والوسائل ،خمرجات، يف ضوء األهداف اليت وضعها. وهي تتضمن جمموعة من األساليب
أو هي جمموعة من إجراءات التدريس املختارة  ،ليت تساعد على حتقيق األهدافوأساليب التقومي ا
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سلفاً  من قبل املعلم أو مصمم التدريس، واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس، مبا حيقق 
 "ة أبقصى فاعلية ممكنة، ويف ضوء اإلمكاانت املتاحة.األهداف التدريسية املرجوَّ 

معلم جمموعة من اإلجراءات أو التدابري اليت يتبعها إجرائيًا أبهنا  تيجيةاإلسرتاويعرف الباحث 
األهداف املرجوة متضمنة أساليب ووسائل لتحقيق ل بموضوعة مسبقاً من قداخل الفصل  الرايضيات

 .طبقاً لطبيعة املوقف التعليمي وخصائص املتعلمني وأنشطة وأساليب تقومي

 (:Educational games  ) ألعاب تعليمية.3

) مادة: ل ع ب(،  (205: 2004ورد يف معجم مصطلحات الرتبية )فلية والزكي ا: كمغةً ل
 لعب لعباً عبث يف أموره، وعمل عمالً الجيدي عليه نفعاً، ولعب ابلشيء اختذه لعبة. 

( 81: 2009يف املعجم الرتبوي )كما وردت ًا  اصطالحاجلهوية األلعاب التعليمية وتعرف 
 أهداف إىل للوصول معا يتفاعلون أكثر، أو طالبني بني فيه اللعب يتم منتظم تعلمي أهنا "نشاط

 وتوجيه إشراف حتت التعلمية األلعاب تتم. بينهم التفاعل عوامل من املنافسة تعترب. حمددة تعلمية
 ذلك، املوقف يتطلب عندما هلم املساعدة يقدم املعدل، أو املنسق أو املرشد بدور يقوم الذي املعلم

 للمناقشة". اللعبة انتهاء بعد الوقت من جزءا صصوخي

(  أبهنا استغالل أنشطة اللعب يف اكتساب 122:  2011كما يعرفها الدريج وآخرون)
وتوسيع آفاقهم املعرفية " إنه لون من النشاط اجلدي أو العقلي  ،وتقريب مبادئ العلم لألطفال ،املعرفة

واالكتشاف " وهو كذلك " مقطع من  ،والتطور ،يستخدم كمتعة هبدف معريف يؤدي إىل الكسب
احلياة الواقعية تتم فيه عادة املباراة بني شخصني أو جمموعتني أو أكثر بناء على قواعد موضوعة سلفاً  
 اً من أجل حتقيق أهداف معينة ، وأهم عنصر فيه هو عنصر املنافسة ".ويعرفه البعض كونه نشاط

 أو أكثر يتفاعلون للوصول إىل نيلعب ، ويتم اللعب بني طالبيتبع جمموعة من قواعد يف ال اً منظم
 أهداف حمددة بوضوح .

تلك األلعاب القائمة على أهداف مرسومة  ويعرف الباحث األلعاب التعليمية إجرائيًا أبهنا
وهتدف إىل تقدمي املفاهيم  ،يعلمها الالعبون ،يراد حتقيقها من خالل اللعبة وفق قواعد ومعايري حمددة

 .رايضية يف قالب من املتعة واملرح واملنافسة بني الالعبني حتت إشراف املعلم لتحقيق اهلدف الرتبويال
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 (:Development)تنمية .4

ى ( أبهنا" )مادة: ن م و(، منَّ 132: 2004: كما ورد يف معجم الرتبية )فلية والزكي لغةً 
 وكثر ". : زادمنوَّا، منا الشيء مناء ومنوًّا الشيء تنمية، منا الشيء 

 ،" تتضمن قدرة األفراد على البناءااصطالحا: أبهن( 132: 2004)فلية والزكي ويعرفها 
وقدرهتم كذلك على زايدة حجم التعليم وتوسيعه حبيث  ،واالستثمار ،واالبتكار ،والتوجيه ،والتنظيم

هود التنمية، وابلتايل استثمار طاقات األفراد وإشراكها يف ج ،مما يساعد على منوه ؛يشمل كل فرد
 والتنمية هبذا الشكل تكون غايتها ووسيلتها اإلنسان".

حصوله على أداء ويعرف الباحث التنمية إجرائيًا أبهنا رفع مستوى أداء التالميذ من خالل 
 .عال يف االختبار البعدي 

 (:Mathematical Concepts)الرايضية   املفاهيم.5

جمموع الصفات واخلصائص املوضحة أبنه  (704: 2004) لغًة: كما ورد يف املعجم الوسيط
  ملعىًن ُكلّ يٍّّ ويقابله املاَصَدق

أبهنا "جمموعة من األشياء أو الرموز، اليت اصطالحا ً ( 234: 2004ويعرفها فلية والزكي )
جُتمع معاً  على أساس خصائصها أو صفاهتا املشرتكة العامة، واليت ميكن دجمها يف فئة مغلقة، وميكن 

 إليها ابسم معني أو رمز خاص". أن يشار

كما وردت يف املعجم الرتبوي أبنه اصطالحا ً ( 286: 2003كما يعرفها شحاته والنجار )
أو أكثر من حاالت جزئية )أمثلة( متعددة، يتوافر  ،"عبارة عن تكوين عقلي ينشأ عن جتريد خاصية

الت تعطي امساً  أو امن هذه احل يف كل منها هذه اخلاصية حيث تعزل اخلاصية، مما حييط هبا فأي  
 مصطلحاً ".

( أبهنا جتريد يعرب عنه بكلمة أو رمز يشري إىل جمموعة من 23: 2012ويعرفها احليلة )
أو فكرة جمردة تعرب عن جمموعة  ،األشياء أو األنواع اليت جتمعها صفات معينة. وهو كذلك معىن عام

 أم احليواانت. ،أم األشياء ،األفراد من اخلصائص أو الصفات املشرتكة، سواء أكانت بني
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( املفهوم الرايضي أبنه "ذلك التجريد العقلي للصفات املشرتكة 41: 2001ويعرف إبراهيم )
 ".بني جمموعة من اخلربات والظواهر

أو رمز له مدلول معني مرتبط  ،عبارة عن اسمإجرائيًا أبنه الرايضي  ويعرف الباحث املفهوم 
أو جمموعة أفكار  ،ميكن إدراكها عن طريق احلواس ،مع بعضها البعض وخصائص مشرتكة ،بسمات

 أو تعميمات لتجريدات معينة.

 :البحث حدود سادساً :

اقتصرت الدراسة على تالميذ الصف السادس االبتدائي ابململكة العربية السعودية مبنطقة .1
  .الرايض

س االبتدائي إبحدى مدارس تالميذ الصف الساد على البحث من امليداين اجلزء تطبيق سيتم.2
 . ) مدارس ابن خلدون األهلية ( الرايض

م 2015هـ املوافق  1437/هـ1436 الدراسي العام خالل امليداين البحث إجراء سيتم.3
 .تعاىل هللا م مبشيئة 2016/

 :البحث سابعاً : منهج
 التاليني: املنهجني الباحث سيستخدم

 بوصفها ويهتم املفاهيم الرايضية، دراسة على يقوم  وهو املنهج الذي :التحليلي الوصفي املنهج.1
 الوصفي املنهج الباحث سيستخدم. كمياً   تعبرياً  أو كيفياً   تعبرياً  عنها دقيقاً، ويعرب وصفاً 

 بنائه. ابأللعاب التعليمية وكيفية التدريس سرتاتيجيةإل النظرية األسس حتديد يف التحليلي

لتحليل نتائج التجربة بني اجملموعتني الضابطة  نهجامل هذا يستخدم :شبه التجرييب املنهج.2
اللعب  إسرتاتيجيةوالتجريبية وحتليل اإلجاابت الطالبية بعد التعرض للمفاهيم ابستخدام 

وتقدمي النتائج اإلحصائية اليت  اإلسرتاتيجيةومقارنة ذلك ابجملموعة اليت مل تتعرض لتلك 
 التجريبية والضابطة. :تنيتوضح الفروق اإلحصائية املختلفة بني اجملموع
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 أمهية البحث:   :ا ً اثمن
 الطفولة مرحلة يف األطفال على اً وعقلي انفسيًّ  اً أتثري  التعليمية لأللعابن أكد الرتبويون على أ

 حب استغالل الباحث أراد املنطلق هذا منو  ،السحر بفعل يكون يكاد أتثري ،واملتأخرة املبكرة
 اليت الصعوابت على يتغلب لكي ؛الرايضية املفاهيم لتعليم مدخالً  ذهواختا ،للعب املرحلة هذه طالب
 الرايضية. املفاهيم بتعلم حتيط

 العائدة الفائدة وما ؟الدراسة أمهية ما :وهوعنه  جييب أن الباحث حياول سؤال يربز هنا و
 منها؟

 تطبيقية و أمهية أنظرية ويرى الباحث أن هذه الدراسة هلا جانبان من األمهية سواء كانت أمهية 

 للدراسة:األمهية النظرية :أوال ً 

وتساهم يف  ،تقوم على أساس نظري ،كوهنا حتقق عدة فاعليات  منتنبع أمهية الدراسة النظرية 
 سرتاتيجية جديدة تعتمد على اللعب لتحقيق احملاور اآلتية: إتقدمي 

األلعاب الرايضية بطريقة  سرتاتيجية تدريس املفاهيمإتقوم عليه  ذيتقدمي األساس النظري ال -1
 مة ابألدلة النظرية.و مدع التعليمية

سرتاتيجيات جديدة تعاجل قصور اإل إسرتاتيجيةتعترب الدراسة األوىل من نوعها يف تقدمي  -2
وتقدمي املفاهيم الرايضية من  ،وحتاول فهم طبيعة الطالب ،األخرى يف تدريس املفاهيم الرايضية

مما يلقي الضوء على قصور  ؛على اإلدراك احلسي بشكل كبريخالل تلك الطبيعة اليت ترتكز 
 االسرتاتيجيات األخرى يف مسايرة طبيعة طالب املرحلة االبتدائية.

اليت يعاين منها  كالتاملش بعضاولة حل إىل حمهتدف الدراسة كذلك من الناحية النظرية  -3
دراك عقلي صرف بعيدا عن املعلم واملتعلم عند التعامل مع املفاهيم الرايضية اليت تغلف إب

حيث أتمل الدراسة يف صبغ املفهوم الرايضي بطريقة حسية لسهولة استيعابه ،اإلدراك احلسي 
 وتطبيقه من خالل ألعاب خمتلفة مصممة لتلك املفاهيم الرايضية.
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 : األمهية التطبيقية للدراسة: اثنياً: 

 حيث وجد االبتدائية ابملرحلة الرايضية املفاهيم تعلم سرتاتيجياتإ يف ةثغر  تسد الدراسة هذه أن -1
 دراكاإل تركز على تقليدية سرتاتيجياتإ الرايضية املفاهيم لتعليم سرتاتيجياتاإل من املطروح أن

 الكبري مبيله طالبها يتميز اليت( االبتدائية) املرحلة تلك طبيعة متجاهلة الرايضي للمفهوم العقلي
 ي.العقل دراكاإل من أكثر احلسي لإلدراك

 املرحلة لطالب الرايضية املفاهيم لتدريس جديدة سرتاتيجيةإ ابتكار ضرورة الباحث وجد لذا
 دفلق ،رفالصّ  العقلي دراكاإل على الرتكيز من أكثر واللعب احلسي اإلدراك تعتمد على االبتدائية

 احلسي دراكإىل اإل كبري  بشكل مييل االبتدائية املرحلة طفل أن العديدة العلمية الدراسات أثبتت
 رف حيث تنبع األمهية التطبيقية يف وضعالصّ   العقلي اإلدراك مع تفاعله من أكرب بدرجة معه ويتفاعل

  مهما ويستوعبه معه ويتفاعل يتقبله أن الطالب يستطيع قالب يف الرايضية للمفاهيم العقلي املدرك
 اسرتاتيجيات البحث وهو تطويروهنا تظهر األمهية التطبيقية ملوضوع  ،املفهوم هذا مستوى هذا كان

 جعل الذي األمر الرايضية املفاهيم دراسة وأمهية املرحلة تلك طالب طبيعة يساير مبا املفاهيم تطوير
 عليها يغلب اليت املادة تلك الرايضيات تطوير اسرتاتيجيات لتطوير وحتمية ضرورية الدراسة هذه

 شيق سهل أبسلوب إدراكها لسهّ  ت حسية غةبصب اتيالرايض صبغ حياول فالباحث العقلي اإلدراك
 . كبري  بشكل التالميذ معه يتفاعل

التفاعل احلسي مع مادة  على تعتمد الرايضية املفاهيم تدريس يف جديدة سرتاتيجيةإ ابتكار -2
  الرايضيات.

 األمد طويل أثر يذ سريع بشكل الرايضية املفاهيم توصيل يف الرايضيات معلم مساعدة -3
 وبسهولة.

 تلك منو خصائص مع يتماشى جذاب أبسلوب الرايضي املفهوم تقبل على التالميذ ةمساعد -4
 املرحلة.

 املرحلة لطالب والعقلي اجلسمي النمو طبيعة على ترتكز للرايضيات تدريسية سرتاتيجيةإ تقدمي -5
 العقلي. كرَ دْ مُ ابلْ  وربطه احلسي دراكاإل على تركز االبتدائية
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لرايضيات من خالل االبتعاد عن جتاهل طبيعة طالب تلك حماولة النهوض أبساليب تدريس ا -6
 دراك احلسي.املرحلة الذي يعتمد بشكل كبري على اإل

تعلم الرايضيات لأساس كفهي بذلك دراسة ذات خصوصية رايضية ترتكز على تعلم املفاهيم الرايضية  
 . لذلكمع تقدمي املرتكزات الرايضية والرتبوية 
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 الفصل الثاين

 األلعاب التعليمية وتعلم املفاهيم الرايضية
 أوال: أدبيات الدراسة •

o  احملور األول: األلعاب التعليمية 

o احملور الثاين: املفهوم الرايضي 

o سرتاتيجيات التقليدية يف تدريس الرايضياتاحملور الثالث: اإل 

o  :يسرتاتيجية التعلم ابللعب ودورها يف تعليم املفهوم الرايضإاحملور الرابع 

o  احملور اخلامس: خصائص تالميذ املرحلة االبتدائية وعالقتها ابأللعاب التعليمية
 واملفاهيم الرايضية.

 اثنيّا: الدراسات السابقة:  •

o  سرتاتيجية األلعاب التعليمية يف التدريس إأوالً : دراسات تناولت أثر 

o  ًلتعليمية يف سرتاتيجية األلعاب اإتناولت أثر : التعليق على الدراسات اليت اثنيا
 التدريس

o اً : دراسات تناولت تنمية املفاهيم الرايضية يف التعلم  لثاث 

o  تنمية املفاهيم الرايضية يف التعلم   تناولترابعاً: التعليق على الدراسات اليت 

o املفاهيم على تنمية سرتاتيجية األلعاب التعليمية إاً : دراسات تناولت أثر خامس
  .الرايضية

o على سرتاتيجية األلعاب التعليمية إأثر  تناولتيق على الدراسات اليت سادسًا : التعل
 .املفاهيم الرايضيةتنمية 
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 األلعاب التعليمية األول:احملور 
 مفهوم اللعب -1

 مفهوم األلعاب التعليمية -2

 حملة اترخيية عن األلعاب التعليمية -3

  األلعاب التعليميةالعوامل املؤثرة يف -4

 ة مسات األلعاب التعليمي-5

 األلعاب التعليميةمظاهر -6

 اللعب ونظرايت علم النفس -7

  األلعاب التعليميةأمهية -8

 أوال: أمهية اللعب من الناحية املعرفية والعقلية •

 النفسية الناحية من اللعب أمهية :اثنياً  •

 اجلسمية الناحية من اللعب أمهية :اثلثاً  •

 االجتماعية الناحية من اللعب أمهية :رابعاً  •

 ية اللعب من الناحية األخالقيةخامساً : أمه •

 خصائص لعب األطفال -9

 مميزات التعلم من خالل األلعاب التعليمية -10

 تصنيف األلعاب التعليمية -11

 

 

 

 

 



 16  

 

رآن الكرمي اللعب يف مواضع  فلقد ذكر الق ،ساسية للطفلواأل ملهمةاللعب من األمور ا دعيُ 
 :تعاىلقال  ألبيهم،خوة يوسف إان لسجاء مبعىن أن ينشط ويستمتع ويتسلى على  ماومنها كثرية، 
 .12سورة يوسف آية  حلافظون(معنا غداً  يرتع ويلعب وإان له  )أرسله

اللعب حيتل مساحة كبرية  ( أنSoylu & lisk( )2003 :223-225ويرى سويلو ولسك)
فاللعب ليس نشاطا ضائعا للطفل وتسلية كما يعتقد  األوىل،مراحله  يفمن اهتمام الفرد وخاصة 

فاأللعاب تعترب وسيلة لتقدير  الشاغل.ولكن اللعب يشغل معظم اهتمام الطفل فهو شغله  البعض،
 يف  وحيوايًّ كما يعد اللعب سلوكا فطرايًّ   ومعارفه. ،وتنمية قدراته ،وبيئته ،وفهمه لنفسه ،الطفل لذاته
والتذكر واإلبداع ومتثيل  واالسرتخاءالتفكري والتدليل  يففبواسطته يعرب الطفل عن طريقته  ،حياة الطفل

  ذاهتا.واقع احلياة  يفوتفهمه أنه  ،اخلارجيالعامل 

بصورة فردية أو مجاعية، بطريقة  الفرد،يقوم به  طبيعي،نساين إن اللعب نشاط أوميكن القول 
 ومن خالل اللعب تنمو اجلوانب املعرفية العقلية واملهارية به،عفوية أو منظمة الكتشاف البيئة احمليطة 

عمل آخر حيتاج إىل  أيمثل  لديه. واللعبويشعر ابللذة واملتعة ويصرف الطاقة الزائدة  واالجتماعية،
ولكن خيتلف اللعب  ،وقد يصل الطفل إىل حد التعب كليهما،أو   اعضليًّ أو  اذهنيًّ جمهود قد يكون 

لعب فالطفل أما ال ما،أن العمل ميارسه الطفل رغما عنه للوصول إىل هدف  يفعمل آخر  أيعن 
 .ميارسه بدافع من الداخل ألنه يشعر من خالله ابلسعادة

( ضرورة حتمية وأساسية وحاجة من 15: 2002) العناين د اللعب يف حياة الطفل عندويع
 حياته.حاجات الطفل األساسية ومظهراً من مظاهر سلوكه وفطرته وضرورة من ضرورايت 

هم األنشطة اليت ميارسها الطفل فتستهويه أأن اللعب من  (19: 2004يذكر احليلة )حيث 
 املختلفة، أببعادها ومساهتاويسهم بدور حيوي يف تكوين شخصيته  خياله،وتوسع  فكره،ومن مث تثري 

بعاد العالقات أويكشف امامه  احتياجاته،فاللعب وسيط تربوي مهم يعمل على تعليمه ومنوه ويشبع 
 الناس.االجتماعية والتفاعلية بني 

( أن الدراسات احلديثة اليت تناولت منو التالميذ وتطورهم 16: 2007قنديل وبدوي )ويذكر 
إذ مل تعد األلعاب وسيلة  والتطور،تظهر أن استخدام الطفل حلواسه املختلفة هو مفتاح التعليم 
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للتسلية فقط حني يريد األطفال قضاء أوقات فراغهم ومل تعد وسيلة لتحقيق النمو اجلسماين 
 العقلي.أصبحت أداة مهمة حيقق فيها األطفال منوهم  فحسب، بل

( أن األلعاب التعليمية ميكن أن Diah & others( )2010 :670ويرى ضياء وآخرون )
وتضفي املتعة يف تعلم الرايضيات من خالل اجلمع بني عامل  األطفاليف زايدة تعلم تكون فعالة جدا ً 

 ائد منها.واملرونة يف التعلم والفو  األلعاباملتعة يف 

( أنه ميكننا تدريس وتعليم الرايضيات من خالل 2012: 23) (Wiersum)ويرى ويرسوم 
كما يرى الكثري من اخلرباء أن   .األلعاب واألنشطة حيث أن األطفال والكبار يستمتعون ابللعب

  التدريس.مثمرة للغاية يف تعطي نتيجة األلعاب واألنشطة التعليمية 

( أن اللعب هو أحد السبل Fernandez & Luisa ( )2014 :857) ويرى فريندز ولويزا
 واالرئيسة لتعلم األطفال الصغار وله رؤية إجيابية يف مرحلة التعلم كوسيلة لألطفال كي ينمو منًّ 

 نفسياً وتدريباً  علمياً . اجتماعياً  متوازانً 

 اللعب وتعلم ( أن2015  :27-32) (Ramani  & Geetha)ويرى راماين وغيثا
الرايضيات ليس من الضروري أن تكون أنشطة تتعارض مع بعضها البعض وخاصة يف رايض 

وتطوير املهارات األساسية يف  للتعلمحيث ميكن لأللعاب أن تعطي فرصة لألطفال الصغار  ،األطفال
ذابة األنشطة اجلو الرايضيات اليت تتماشى مع املعايري املشرتكة ملادة الرايضيات من خالل اللعب واملرح 

 أعمارهم.اليت تناسب 

( أن التعلم القائم على اللعب يهدف إىل مساعدة Ucus( )2015 :401كما يرى يوكيوز)
تفسري  لديهم القدرة علىالطالب إىل حتسني املهارات لديهم وحل أي مشكلة تواجههم وجتعل 

د الطالب وتشجعهم جمتمعهم والطبيعة والعامل من حوهلم. كما أن استخدام األلعاب التعليمية تساع
 على التفكري املنطقي السليم والفهم للتعلم.

( أن التعليم ابللعب Waiyakoon& others( )2015 :1492ويرى وايكوون وآخرين )
 ،هو تعليم يتم فيه اكتساب املعارف ومساعدة الطالب على خلق املعرفة على مستوى احلفظ والفهم

 لدراسة والتفاعل يف عملية التعلم. ويساعد أيضاً  على حتفيز املتعلمني على ا



 18  

 

ي الباحث ومن خالل خربته الرتبوية يرى أن اللعب منظومة علمية جيب أن تدار أر ضوء ويف 
حىت تستثار دافعية  ؛أن ميارس بشكل عشوائي غري حمدد األهداف ال جيبو  ،أبسلوب تربوي هادف

، وعلى أولياء اى اللعب قيمة وهدفً في علضمر الذي ياملتعلم وحتثه على التفاعل النشط املوجه األ
األمور واملعلمني اللجوء إىل اللعب اهلادف وحتريك التالميذ حنو ذلك اللعب وغرس فلسفة اللعب 

 نا.ئبناأاهلادف يف نفوس 

ويعد استخدام اللعب يف الرتبية بصفة عامة واستخدام تقنياته التعليمية بصفة خاصة جزءا من 
يضمن إعداد إنسان املستقبل القادر على التكيف بنجاح مع املتغريات  مبا وحتديثه،تطوير التعليم 

وهتيئته ملواجهة مشكالت  املستمر،املتالحقة نتيجة للثورة املعرفية واملعلوماتية والتقدم العلمي والتقين 
 ،وابلنظر ملا توفره األلعاب التعليمية من بيئة خصبة تساعد يف منو الطفل ويسر.احلياة بكل سهولة 

ليها ويسعى إىل التعامل معها أبسلوب مشوق وممتع لتحقيق إوجتعله ينجذب  ،وتستثري مداركه احلسية
( أن املناهج الرتبوية احلديثة  33: 2010أهداف معينة ، ونتيجة هلذه األمهية يذكر احليلة ) 

قيق أهداف متنوعة ناهج الرتبوية القائمة على األلعاب التعليمية اليت تسعى لتحمل فكرة اأصبحت تتبىنَّ 
وشامله جلميع جوانب منو املتعلم الوجدانية واملعرفية واملهارية ، إذ أتيت األهداف الوجدانية يف مقدمة 
أهداف املنهج القائم على األلعاب التعليمية ، وذلك ابلنظر إىل أتثريه الفعال يف استثارة دافعية املتعلم 

مر الذي جيعل برغبة واهتمام ابلغني ، األ لى االستجابةث املعلم عحتحنو التعلم ، فهو يوفر مثريات 
فاللعب اهلادف أصبح  ،املتعلم يتفاعل مع حمتوى اللعبة ابلدرجة ذاهتا اليت يتفاعل فيها مع منافسيه

 ضرورة حتمية لتعلم اجملتمع .

 

 

 



 19  

 

 :اللعب مفهوم  ً :أوال
غري أن من أهم  والتفصيل، ،والشرح ،والتوضيح ،لقد تناول الكثريون مفهوم اللعب ابإليضاح

ن الكرمي عن آيف القر  ةيف آايت كثري  وجلَّ  وأدق مفاهيم اللعب املفهوم القرآين للعب مبا ذكره هللا عزَّ 
 منها:عديدة للعب ونذكر  ريفاتغري أن هناك تع .حياء لإلنسان أبمهيتهاللعب واإل

 ةوبياجي (Good)ود جمن  تعريف اللعب من وجهة نظر كلَّ ( 748: 2004)إبراهيم  بنيي
(Piaget)  يعرف حيث( جودGood) نشاط موجه " اللعب أبنهDirected  غري موجهأو Free  يقوم به

وشخصياهتم  ،سلوكهمليسهم يف تنمية  ؛ويستغله الكبار ،حتقيق املتعة والتسلية من أجلاألطفال 
 ."والوجدانية ،واجلسمية ،أببعادها املختلفة العقلية

أنه عملية متثيل أو تعلم تعمل على حتويل "اللعب على  (Piaget بياجية)كما يعرف 
فاللعب والتقليد واحملاكاة جزء ال يتجزأ من عملية النماء ، املعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد

 ."العقلي والذكاء

هو ذلك النشاط احلر الذي ميارسه لذاته "( اللعب أبنه 11: 1990ويعرف ستاكوس )
  ".هدف عملي وليس لتحقيق أي

( اللعب أبنه حركة أو سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية أو 19: 1999)ويعرف حنا 
وهناك تعريف آخر يقصد به ما  هبا.هو السرعة واخلفة يف تناول األشياء أو استعماهلا أو التصرف 

للجسم والعقل  اجتهاًداتياران جملرد املتعة أكثر نعمله ابختياران يف وقت الفراغ. وقد يكون ما نعمله ابخ
ال للنشاط وال يرجى منه إمن كل اضطرار فهو ال يقصد  ال غري أن اللعب خ عادي،من أي عمل 

  االستمتاع.إال 

 "أبنه اللعب كما ورد يف معجم مصطلحات الرتبية ( 205: 2004)فلية والزكي ويعرف 
أييت عن دافع طبيعي كما قد واللعب قد يكون حرا أي  .تروحيياشرتاك الفرد يف نشاط رايضي أو 

  " ويسري مبوجب القوانني واألنظمة املعرتف هبا،ً يكون منظما 
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نشاط موجه أو غري موجه يعرب عن حاجة الفرد "( أبنه 43: 2004ويعرف عبد اهلادي ) 
شباع امليل الفطري له وهو ضرورة بيولوجية يف بناء ومنو الشخصية املتكاملة إو السرور و ألالستمتاع 

 ."رد للف

نشاط يقوم به البشر بصورة فردية أو مجاعية بغرض "( أبنه 34-33: 2010ويعرف احليلة )
 ."االستمتاع دون دافع آخر 

واللعب قد  تروحيي،( أبنه اشرتاك الفرد يف نشاط رايضي أو 106: 2006ويعرفه محدان )
قوانني واألنظمة املعرتف ويسري مبوجب ال ا يكون حراً  أي أييت عن دافع طبيعي كما قد يكون منظمً 

 .هبا

من أجل  الفرد،( اللعب أبنه نشاط دينامي ميارسه 164: 2007ويعرف عفانة وزيدان )
وهو وسيلة لنمو  عامله،وللتعرف على  ذاته،خالله عن رغبة ملحة للتعبري عن  والسرور، يعرباملتعة 

 اً  مما مر به سابقاً  من خربات.مستفيد كافة،شخصيته من اجلوانب  

 لتنمية  التالميذ به يقوم  موجه  نشاط  أبنه ( اللعب9: 2008)واخلابوري ويعرف القبطان 
 والتسلية. املتعة نفسه الوقت  يف وحيققوالوجدانية واجلسمية  العقلية وقدراهتم مهاراهتم 

النشاط املوجه أو غري املوجه الذي يقوم به الطفل  "( ذلك58: 2010ويعرفه أبو شعبان )
حتقيق املتعة واملرح والتسلية ويسهم يف تنمية سلوك الطفل وشخصيته يف مجيع جوانبها من أجل 

 ."واالجتماعيةاالنفعالية والرتبوية 

اللعب أبنه نشاط تلقائي ميارسه الطفل بقصد املتعة والسرور  (31: 2010وتعرف اخلفاف )
  لتحقيقه.بدون وجود دافع أو هدف معني يسعى 

يكون على شكل  ،( أبنه نشاط حر موجه أو غري موجه16-15 :2014)ويعرفه صواحله 
ا ويتم فيه استغالل طاقة اجلسم الذهنية والطاقة أو مجاعيًّ  ميارس فردايًّ  احلركات،حركة أو سلسلة من 

 وبه يتمثل الفرد صاحبه،وال يتعب  األشياء،وميتاز ابلسرعة واخلفة يف التعامل مع  ،اجلسمية أيضاً 
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وقد يؤدي  لالستمتاع،ال إوال يهدف  ،صبح جزءا ال يتجزأ من البنية املعرفية للفرداملعلومات اليت ت
 التعلم.وظيفة 

  األهداف،وحتقيق بعض  الطفل،هنا تركز على متعة أ نستنتج ومن خالل التعريفات السابقة 
التمييز بني  نه البد منإ :كما أهنا تشرتك يف صفات احلركة والنشاط والواقعية يف غالبيتها وميكن القول

بينما اللعبة هي الوجه التطبيقي للعب  ،فاللعب ميثل الوجه النظري اجملرد ،اللعب واللعبة واأللعاب
 مة ملن ميارس اللعبة ذاهتا فردايًّ مة وأدوار مقسَّ دة وخطوات منظَّ بصيغته التنفيذية وفقاً  إلجراءات حمدَّ 

اليت يتفاعل معها الالعب لتعلم حمتوى اللعب هبدف مبعىن أن اللعبة هي اخلربات العملية  أو مجاعيًّا،
 اللعب.النمو وحتقيق أهداف 

هو اللذة واملتعة النامجتان عن   فاللعب نوع من النشاط اجلسدي املعتمد على هدف رئيس
 النشاط.ذلك 

 التعليمية:مفهوم األلعاب  اً :نياث
املقام األول إىل تبين مبدأ التعلم واليت هتدف يف  ،أو الرتبوية ،يطلق عليها األلعاب التعليمية

وحتدد سلوك املشاركني املطلوب منهم القيام به، كما  ،لعاب حتكم بقواننيأمن خالل املمارسة فهي 
كما تشري إىل جمموعة من   األداء.( املراد حتقيقها واجلزاءات املرتتبة على )األهدافحتدد النتائج 

 اخليال.ويتم ذلك يف جو مصطنع حياكي الواقع أو عامل  ،ااألنشطة املطلوب القيام هبا إلجناز مهمة م

تنتهي بفائز  ،تفاعل اجتماعي بني املشاركني إطاريف  ب األلعاب حتمل طابعاً  تنافسيًّا وأغل
كما تثري اجلانب االنفعايل   ،فراد املشاركة اجلسدية والعقليةوهي بطبيعتها تتطلب من األ ،وخاسر

 والرتقب. إلاثرةواللمشارك كاحلماس واملتعة 

األلعاب الرتبوية مناسبة لالستخدام يف أتصيل املفاهيم ( أن 6-5: 2007يرى اخلضر )و 
فهي طريقة علمية  طويل.اثرة النشاط وتبديد امللل بعد برانمج إو  املشاركني،فراد الرتبوية يف نفوس األ
تسمى أحياان ابلتعلم من  كادميية وهيستند على ثروة من األحباث والدراسات األتصحيحة يف التعلم 

 ابملرح.أو التعليم ، (Edutainmentأو التعليم الرتفيهي )، خالل املمارسة

 التايل:وتشري أدبيات الرتبية إىل تعريفات كثرية ومتنوعة تناولت مفهوم األلعاب التعليمية على النحو 
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وهلا  ،طاراإلنوع من أنواع األنشطة احملكمة  ه( أبن225-224: 1987)يعرفه الطوجبي 
ويشرتك فيها عادة اثنان أو أكثر من الدارسني للوصول  اللعب،جمموعة من القوانني اليت تنظم سري 

وينتهي اللعب  ،ويدخل يف هذا التفاعل عنصر املنافسة وعنصر املصادفة ،إىل أهداف سبق حتديدها
 الفريقني.عادة بفوز أحد 

 تعتمدأنشطة تتمثل يف أهنا  عاب هياألل( أن 1991 :41-43)(Oldfield)ويرى أولدفيلد 
بنية ويكون هلا وحتكمها جمموعة من القواعد  ،وعادة تكون ضد منافس واحد أو أكثر التحدي،على 

  حمددة.ويكون هلا أهداف معرفية  وعادة ما تكون نقطة االنتهاء متميزة ،أساسية واضحة

مدة على النشاط والذي شكال اللعب املعتأ( أبنه شكل من 260: 1992يعرفه املشيقح )و 
وختتلف درجة املهارة  ،وعادة تتحكم فيه قواعد وقوانني خاصة املهارة،يعتمد بدوره على الصدفة أو 

  أخرى.املطلوبة واألنظمة والقواعد من لعبة إىل 

ى العبني أو أكثر يتنافس كل ( عل1999 :12-15)(Gough) غوف وتعتمد اللعبة عند
قادر على ممارسة بعض اخليارات حول كيفية التحرك  ، وكل منهمع مالتحقيق حالة فوز من نو  منهم

  اللعب.ثناء أيف أي وقت 

نشاط تعليمي منتظم يتم اللعب فيه بني طالبني "( أبهنا 36: 1999ويعرفها اللقاين واجلمل )
ا بينه املنافسة من عوامل التفاعل ا للوصول إىل أهداف تعليمية حمددة. وتعتربيتفاعلون معً  ،أكثرو أ

ل للسلوك ، أو املعدّ   ،أو املنسق ،ويقوم فيها املعلم بدور املرشد ،وتوجيه املعلم إشرافويتم حتت 
وخيصص جزء بعد انتهاء اللعبة للمناقشة بني املعلم  ،ويقدم هلم املساعدة عندما يتطلب املوقف ذلك

 ."والطالب

ن العب من أجل حتديد ( أبهنا تسابق أو تعاون بني أكثر م32: 2000)ويعرفها لطفي 
 اللعبة.يدل على حتقيق أهداف  ،نتيجة فاصلة تبعاً  جملموعة من القواعد اليت تتبع نظام درجات

تكتيك أو أسلوب فردي يضع التلميذ يف موقف "( أبهنا 431: 1995ويعرفها إمساعيل )
وتؤثر  ،تتفق وقدراته دينامي حقيقي، يعتمد على نشاط التلميذ وفاعليته يف االختيار من البدائل اليت

 ".يف سري املوقف التعليمي
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هنا نشاط أو جمموعة من ألوان النشاط املنظم اليت أب( 15: 2001ويعرفها بلقيس ومرعي )
وجيب أن تتصف ابلسري وفق قواعد حمددة  معينة،لتحقيق غاية  مجاعة،ميارسها الفرد منفرداً  أو يف 
وأن توفر ملن ميارسها شعورا ابملتعة والفائدة والفوز أو  ،ل من ميارسهامتفق عليها ومفهومه من قبَ 

 خرين.اآلاثرة روح املنافسة مع الذات ومع إوأن تعمل على  ى،أذً االنتصار دون 

نشاط هادف يتضمن أفعاالً  يقوم هبا املعلم " ( أبهنا12: 2002ويعرفها أبو لوم وأبو هاين )
ة مبا يتمتع به من مميزات كثرية ومتعددة خلدمة وجمموعة من التالميذ من خالل اتباع قواعد معين

 وتوظيفها".املعلم اختيارها  أحسناألهداف الوجدانية واملعرفية إذا 

يكسب األطفال  فعال، تعلمي، ووسيطتعليمي ( أبهنا نشاط 37: 2002)ويعرفها احليلة 
 وشروطه،واعده وقوانينه قيدون بقيتوخرباته املباشرة  املختلفة،فاعلون مع أنواعه يتالذين ميارسونه 

 واحلركية.دالالت تعليمية وتعلمية وتربوية إمنائية ألبعاد شخصيتهم العقلية والوجدانية 

أبهنا نشاط تعليمي منتظم يتم اللعب فيه بني تلميذين  (36: 2003)ويعرفها اللقاين واجلمل 
ملنافسة من عوامل التفاعل وتعترب ا حمددة،ا من أجل الوصول ألهداف تعليمية أو أكثر يتفاعلون معً 

ويقدم املساعدة للتالميذ عندما يتطلب  واملنسق،شراف املعلم الذي يقوم بدور املرشد إوحتت  بينهما،
 والتلميذ.وخيصص جزءا من الوقت بعد انتهاء الوقت للمناقشة بني املعلم  ذلك،املوقف 

، أو بني بني فرد وآخر ايتضمن تنافسً ، نشاط مسلٍّّ "( أبهنا 747: 2004ويعرفها إبراهيم )
من  التدريسية،خطوات وإجراءات معينة، لتحقيق أهداف حمددة يف املواقف  وأخرى، ابتباعجمموعة 

أو إتقان مهارة  ،أو استخدامه اسرتاتيجيات متنوعة للحل وذكية،خالل قيام الفرد بفعاليات ابرعة 
  ."اآلخرأو التعاون مع أفراد فريقه للتفوق على الفريق  معينة،

( أبنه النشاط الذي يشرتك فيه عدد من التالميذ طبقا لقواعد 154: 2006ويعرفها محدان )
وذلك إلعدادهم للحياة املستقبلية حيث يتدربون على الوظائف  ؛معينة للوصول إىل أهداف حمددة

 احلياة.األساسية يف 

 الفرد  ميارسها  اليت  النشاطات تلك"( أبهنا 163: 2007ويعرفها كل من زيدان وعفانه )
  ."معني تعليمي نتاج حتقيق بغرض فحسب، وإمنا الوقت ومتضية التسلية بغرض ال 
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ـــــه   للمفـــــاهيم التلميـــــذات زايدة فهـــــم إيل يهـــــدف ( أبهنـــــا أســـــلوب28: 2008)ويعرفهـــــا فالت
 انتبــاههن إاثرة بقصــد الكمبيــوتر، بــرامجاســتخدام  خــالل مــن أو عمليــا جتســيدها خــالل النظريــة، مــن 
 األهــــــداف حتقيـــــق إىل والوصـــــول حمتـــــواه، وفهـــــم لتعلمـــــهدافعيـــــتهن و  نشـــــاطهن وزايدة املوضـــــوع حنـــــو 

  ة.املرجوَّ  التعليمية

 خالله من يتم  مفهوم األلعاب التعليمية أبنه نشاط (9: 2008ويعرف القبطان واخلابوري )
للوصول  ؛املبذولة  اجلهود يف الواقع عن وختتلف، مسبقا وموصوفة  موضوعة لقواعد املشاركني  تتبع 
  .متعة أكثر اللعب الذي جيعل هو والواقع  اللعب  بني فالفرق،اهلدف املرسوم  إىل 

أو أكثر،  طالبني نشاط تعلمي منتظم يتم اللعب فيه بني( أبهنا 81: 2009) اجلهويةويعرفها 
عل بينهم. تتم نافسة من عوامل التفاامل ددة. تعتربحم تعليميةأهداف  إىل للوصولا يتفاعلون معً 

 مهل يقدمعدل، أو امل ،نسقأو امل ،رشدعلم الذي يقوم بدور املت إشراف وتوجيه املحت التعليميةعاب لاأل
  .للمناقشة اللعبة انتهاءصص جزءا من الوقت بعد وقف ذلك، وخيساعدة عندما يتطلب املامل

ويكون  خاص،( أبهنا كل لعب يهدف إىل حتقيق هدف 289: 2010ويعرفها اخلفاف )
 ،ومساعدته على استيعاب ،وتوسيع أفقه بشكل عام ،واستعدادات الطفل ،الغرض منه تنمية مهارات

 إجيابية.وتكوين اجتاهات  ،وحتقيق أهداف الربانمج الرتبوي

وميكن أن  ،( أبهنا عبارة عن نشاط هادف حتكمه قواعد معينة201: 2011ويعرفها عبيد )
هنا تزيد من إحيث  ن اللعبة موضوع تناقش بني فردين أو أكثروميكن أن تكو  ،يقوم هبا شخص واحد

 الفكر.دافعية الطالب على التعلم وشحذ 

( أبهنا تلك النشاطات Najdi & El Sheikh( )2012 :48ويعرفها كل من جندي والشيخ )
 ،والرتبويةل املعلم متبوعة بقواعد معينة لتخدم األهداف املعرفية والعاطفية اهلادفة اليت متارس من قبَ 

بداع وزايدة حيث تساعد يف حتسني التفكري واإل ،وهي مصممة ملساعدة الطالب على تعلم مهارة
 ابملعلومات.القدرة على االحتفاظ 

أبهنا نشاط هادف يتضمن أفعاال يقوم هبا املعلم أو جمموعة  (27: 2012)ويعرفها اهلويدي 
  والوجدانية.ملختلفة املعرفية والنفس حركية لتحقيق األهداف الرغوبة يف جماالهتا ا ؛من الطالب
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 التلميذ  سهف ميار وهاد منظم تنافسي نشاطأبهنا  (294-293: 2013ويعرفها فرج هللا )
 وإجراءات  قواعد  وفق  مسبقاً،  حمدد  هدف  لتحقيق منفردا أو يف جمموعة التحصيل نخفضامل 
 حمددة. رايضية مهارة سابتابك عادة يوتنته وتعاوانً  وتفاعالً  إجيابية أكثر جتعله حمددة 

( أبهنا أنشطة من Liua & Chena ( )2013 :1044-1047ويعرفها كل من ليوا وشينا )
يف تشكيل األفكار التجريدية املفاهيمية وهلا أهداف تعليمية  ةساعداملدورها زايدة دوافع التعلم و 

 وقواعد واضحة. 

رة عن نشاط يبذل الالعبون فيه جهودا  ( أبهنا عبا164-163: 2015ويعرفها الرابط )
أهنا نشاط هادف حمكوم بقواعد  معينة( موصوفة. كما )قواعدكبرية لتحقيق هدف ما يف ضوء قوانني 

معينة ميكن أن يتنافس فيه عدة أفراد وتستخدم األلعاب كطريقة أو كنشاط مكمل لطرق التدريس 
  األخرى.

 هي:ابقة أربعة أمور ومما سبق استخلص الباحث من التعريفات الس
انتباههم لفت مت جلذب التالميذ و مّ  مة صُ أن األلعاب التعليمية جمموعة من األنشطة املنظ -1

وتعتمد  ،دافعيتهم للتفكري ابتباع جمموعة من القواعد أو اخلطوات اليت حتكم سري اللعبة وإاثرة
 األهداف.على عنصر املنافسة الذاتية واجلماعية لتحقيق 

مجاعي لتحقيق املنافسة  ملنظمة قد تكون موجهه أو غري موجهه بشكل فردي أوأن األلعاب ا -2
 اآلخرين.مع الذات ومع 

تعد األلعاب التعليمية من األساليب اليت ميكن أن يستخدمها املعلم لتحقيق األهداف  -3
 ،ذوالتنافسي الربيء بني التالمي ،ولتحقيق التفاعل الصفي اإلجيايب ،التعليمية اليت يسعى إليها

 ابملتعة.وحيقق هلم الشعور  ،مما يعمل على زايدة التحصيل الدراسي لدى التالميذ

تعمل اللعبة على حتقيقها بسهولة ويسر  ،البد من وجود أهداف حمددة لأللعاب التعليمية -4
وإضافة املتعة الرتفيهية والتعليمية للموقف التعليمي ومساعدة التلميذ على التعلم والبعد عن 

 السلبية.

 كالتايل:ما تعريف األلعاب التعليمية يف الرايضيات فهو  أ
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نوع من النشاط اهلادف يقوم به التلميذ أو جمموعة من  ( أبهنا27: 1991حممد )فيعرفها 
 عليها.يقصد هبا تعلم املهارات الرايضية والتدريب  ،التالميذ يف ضوء قواعد معينة

جمموعة وجمموعة لتحقيق  – نشاط بني فريقني"أبهنا  (23: 2005) ريويعرفها خض
األهداف اخلاصة ابملفاهيم الرايضية املتضمنة لألنشطة الرايضية يف ضوء جمموعة من القواعد 

  لعبة".لكل  واإلرشادات

أية وسيلة لعمل ممتع هلا أهداف رايضية  "( اللعبة الرايضية أبهنا111: 2009)ويعرف بل 
  ."مشاهدهتاوجدانية حمددة ميكن  ،وأهداف رايضية ،معرفية معينة قابلة للقياس

تلك األلعاب القائمة على أهداف مرسومة يراد حتقيقها من خالل "ويعرفها الباحث أبهنا 
وهتدف إىل تقدمي املفاهيم الرايضية يف قالب من  ،يعلمها الالعبون ،اللعبة وفق قواعد ومعايري حمددة

 ."لم لتحقيق اهلدف الرتبويشراف املعإاملتعة واملرح واملنافسة بني الالعبني حتت 

 التعليمية:حملة اترخيية عن األلعاب  :ا ً اثلث
ا قدمية قدم إهنظاهرة إنسانية متعارف على يعد اللعب ( أن 19: 2010ويذكر اخلفاف )

فقد اتفق املؤرخون  ،اإلنسانية حيث يسجل اتريخ اللعب أن أول ظهور للعب كان يف العصور القدمية
 :أطوارمر بثالثة  األول اإلنسان أنعلى 

إىل وادي التياتدرال قرب دوسيلوف  نسبةً  )التياتدرايل( اإلنسانكان يعيش   األول:الطور 
اً وينام يف العراء ئابحليوان أيكل الطعام ني أشبهأبملانيا حيث وجدت بقااي هيكل عظمي إلنسان قدمي 

 نفسه.ليدافع عن  ؛ويستعمل األحجار

فعاش  ،واهتدى إىل الكهف ،النار اإلنسانعرف  الثاين( ر)الطو ويف العصر احلجري القدمي 
 اإلنسانوقد ترك  ،كما استطاع عمل بعض األدوات البدائية من األحجار  ،ألول مرة يف مجاعات

 وفرنسا.سبانيا أالقدمي بعض الرسوم على جدران الكهوف كما بكهف 

 احلر،ئماً  بعض الوقت فقد وجد دا الثالث( )الطوريف العصر احلجري احلديث  اإلنسانأما 
وأنواع من الكتابة البدائية والفن  اإلنساناألمر الذي أدى إىل توافر الوقت إىل تطور الكالم عن 

 االستقرار.وبدأت حياة  ،والزراعة وتسخري احليواانت خلدمته
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 ،واملالكمة ،والرمي ،والصيد ،والقفز ،الركضيف أما األلعاب فلقد كان هلا الدور البارز متثلت 
 واملصارعة. ،والسباحة

واأللعاب الرايضية ترجع إىل احلضارات  ،والرقص ،اثر األلعاب األخرى كاللعب التمثيليآإن 
ويذكر التاريخ أن تلك األلعاب كانت جزءا من االحتفاالت الدينية للحضارات يف مصر  ،األوىل

 والعراق.

من أدوات ري واملصارعة، وكثففي مصر ظهرت براعة املصريني القدماء يف املبارزة ابلعصا 
واهتموا  ،ن القدماء ابلتمثيلو اهتم املصري لأللعاب، كمامما يدل على اهتمامهم وتقديرهم  ،اللعب

 ،واخليط ،والقش ،واجللد ،اللعب ابلكراتن أول من عرفوا و ابألطفال حيث اعترب القدماء املصري
واأللعاب اليت ال حتتاج إىل املال  ،ن اخلشبوعرفوا أنواعا من اللعب مثل الدمى املصنوعة م،واحلجارة 

ابأللعاب قبل انطالق األلعاب  اإلغريقيونكما اهتم   الشطرنج،ولعبة  ،واألطواقمثل الكرة واحلبل 
  امليالد.قبل  776وليمبية ابليوانن األ

ألعاب الورق املعروفة حاليا واملشهورة عامليا يرجع اترخيها إىل  نأ (27: 2000)انظر ويذكر 
  الصني.ميالدي يف ( 1120)عام 

األلعاب التعليمية انتشرت يف اجملال الرتبوي منذ أن ( أن 24-23: 2005كما يرى احليلة )
بدأت املدارس تزاول نشاطها حيث كان املعلمون يتيحون الفرصة لطلبتهم للقيام ابللعب اإليهامي، 

  امليالدي.ين وقد شاع استعماهلا يف املدارس يف الستينيات من القرن العشر 

ستخدم اللعب يف اجملال االقتصادي من خالل حماكاة الطبيعة يف اوبعد احلروب العاملية بدأ 
وربط األلعاب ابلتدريب العملي  ،وقيادة السيارات ،املختلفة مثل الطريان األعمالالتدريب على 

 اجملاالت.لبعض 

داعياً  البعد عن القسوة يف أفالطون أول من أدرك أمهية اللعب وقيمته العملية  يعدكما 
فق معه أرسطو حني أكد ضرورة تشجيع األطفال الصغار على اللعب إمياانً  منه أبمهية تالتعليم وا
 اللعب.
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والرومان  ،اإلغريق داملتابع لتاريخ اللعب يرى آاثره عن( أن 23-22: 2010يؤكد اخلفاف )و 
حىت أنه ذكر اللعب يف مواضع   ،اإلنسانحياة  والعرب مما يؤكد على أمهية اللعب يف ،واهلند ،والصني

النبوية حيث أكد رسولنا الكرمي على أمهية  األحاديثكثرية يف القرآن الكرمي ، كما ذكر اللعب يف 
" ، كذلك أكد الرسول  به سبًعا وصاحبه سبًعااللعب يف الطفولة بقوله  " العب ابنك سبعاً  وهذّ 

وبذلك انطلقت النظرة اإلسالمية  ،له " الرتاب ربيع الصبيان "الكرمي على أمهية اللعب ابلرتاب بقو 
واستمتاعه ابللعب واعتبار اللعب من متطلبات حياة الطفولة ومن  اإلنسانللعب بتفهمها لطبيعة 

منا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر " أالدوافع اإلنسانية والنفسية حيث قال تعاىل " واعلموا 
 على البنات اللعب ابجملسمات .( صلى هللا عليه وسلم  )سول.كذلك مل ينكر الر 

قد سبق مجيع املعاصرين يف ميدان الطفولة  ( صلى هللا عليه وسلم) مما سبق تبني أن الرسول 
 األطفال.ودعا إىل اللعب وعدم االستهانة أبلعاب 

للعب قد وجهوا اهتمامهم إىل االعلماء العرب  ( أن26-24 :2010كما تبني للخفاف )
فنرى ابن سينا يؤكد على  ،أمهية إدخال اللعب يف التعليم وأكدوا ،ودوره يف النمو املتكامل للطفل

ضرورة فتح اجملال للطفل للحركة والرتويح كذلك اتفق كل من اجلوزي والغزايل على االهتمام ابللعب 
وقد  ،مجاعةوابن  ينواألصفهاوهذا ما أكده كثري من العلماء العرب مثل ابن مسكويه  ،لدى الطفل

  واملعاصر.أكد علماء النفس والرتبية أن اللعب مسة مميزة للطفل على املستوى احلديث 

بل تزداد أمهية  ،أن االهتمام ابللعب موجود منذ جذور التاريخ حىت اليوم وميكن اخللوص إىل 
ب مكانة متطورة يف لتؤكد أن للع ؛اللعب يوما بعد يوم مع تقدم التاريخ وتقدم األلعاب وأفكارها

عديدة منها  أمساء هاوأيخذ ويندرج حتت ،سرتاتيجيات التعليم عرب التاريخ القدمي واحلديث واملعاصرإ
  الدراسي.النشاط 

 :األلعاب التعليميةالعوامل املؤثرة يف  :ا ً رابع
 فاألطفال ال يلعبون بدرجة واحدة من خمتلفة،خمتلفة متعددة وأمناط  للعب األطفال أشكال

( 59-53: 2010كما يراه اخلفاف )  ويرجع هذا االختالف ؛احليوية والنشاط حىت يف البيئة الواحدة
  اآلتية:كثر من العوامل أعامل أو  إىل
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إن األطفال صحيحي البنية يكون لديهم استعداد جسمي وحركي كبري  اجلسمي:العامل  -1
طفال الذين ال ميلكون من القيام بنشاط اللعب ومتطلباته بدرجة أعلى من األ مميكنه
 االستعدادات.هذه 

 اللعب،يف حتديد أبعاد نشاط  مهمًّاومستوى النمو النفسي واحلركي عند الطفل يلعب دورا 
 الطفل عند  عكسال وعلىوكلما كانت العضالت قوية مكنت الطفل من املشاركة يف اللعب الفعال 

فلعب  القدم،ال يستطيع أن ميارس لعبة كرة فإنه الذي يعاين إعاقة جسمية مثل قطع الساق أو القدم 
 العضلي.الطفل يتوقف بدرجة كبرية على مستوى االتساق 

يقبلون على اللعب ونفسيًّا ا صحاء جسميًّ ن األطفال األأ( 62: 2012ويؤكد احلريري )
يبذلون جهدا وطاقة أكثر من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية وضعف و  ،بنشاط وحيوية

وتلعب التغذية اجليدة دوراً  كبريًا يف تطوير صحة اجلسم ونشاطه  النفسية،اجلسمية أو الصحة 
  وإمكاانته.

فرازات الغدد لدى الطفل ومدى صحتها ومدى إومن هنا يتضح لنا أن العامل اجلسمي و 
 ه.ئداأبشكل إجيايب أو عدم  ولعبهه ئداأيف  فعاالً  صحة أجهزة جسمه يكون عامالً 

  :العقليالعامل  -2

يكيف هبا الفرد تفكريه عن قصد وفقاً  ملا  ةالذكاء قدرة عامأن  (62: 2012)يرى احلريري
احلياة وخاصة تلك القدرات اليت  تكالطبقاً  ملش االتكيف عقليًّ هو يستجد عليه من مطالب أو 

ار اختب يفدرجاهتم  ختتلف قدراهتم تبعا الختالفومبا أن األطفال  لغة،تتطلب استعمال رموز أو 
أكثر فعالية من األطفال األقل  األذكياءفاألطفال  والدته،يتأثر لعب الطفل بذلك منذ لذا الذكاء 

 أكرب.ولعبهم يتضمن براعة ،  ذكاءً 

اللعب القائم على احملاكاة بسرعة ويتميز بوجود  إىلفالطفل الذكي ينتقل من اللعب احلسي 
 ممارسة اللعب. أثناءعناصر اخليال لديه 
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الذكاء  وفاألطفال مرتفع ،هائابلنسبة الختيار مواد اللعب وانتقا (54: 2010)فافويرى اخل
ن يظهرون تفضيال ملواد اللعب اليت تعتمد على النشاط الرتكييب البنائي بنسبة أعلى من و والعادي

إىل أن األطفال مرتفعي  (1928وقد توصلت دراسات ليهمان وويت ) العقول.األطفال ضعاف 
األلعاب الفردية أكثر من األلعاب اجلماعية واأللعاب  إىلات ما قبل املدرسة مييلون الذكاء يف سنو 

 الرايضية.أكثر من األلعاب  ذهنيةال

 األطفال.التأثري يف لعب ابلغة و  ،أن العامل العقلي من العوامل شديدة األمهية وابلتايل جند

 (:إانث – )ذكوراجلنس  -3

لعب األوالد والبنات ال يظهر يف السنوات  ق بنيأن الفر  (55: 2010)ويرى اخلفاف 
حيث تؤثر عوامل عديدة يف اختيار  واحدة،األوىل من حياة الطفل إذا توافرت بيئة واحدة وألعاب 

 نهم.ماأللعاب بني اجلنسني مثل اجتاهات الوالدين حنو لعبة معينة وزمالء اللعب األكرب سناً  

املختلفة ختتلف فيها األلعاب ابختالف اجلنسني الثقافية  واألوساطكما أن اختالف البيئات 
ويهتمون  ،يفضل الذكور األلعاب الرايضية ووالذكور مع الذكور  اإلانثمع  اإلانثحيث تلعب 
دراسة  أثبتت ولقد ،البنات بينما تفضل البنات اللعب ابلدمى واللعب ابملواد املنزلية منأكثر ابللعب 

إذا ما لعبوا بنفس مواد  ،اللة بني لعب األوالد والبنات( إىل وجود فروق ذات د1951هونزيك )
 اللعب.

أن هذا العامل يظهر بوضوح عند متابعة أمناط اللعب املختلفة على  وابلتايل يتبني لنا
 واجملتمعية.اختالف مستوايهتا البيئية واالقتصادية 

 والثقافية:العوامل االجتماعية  -4

له طابع اجتماعي مما  إنساينأي نشاط هو (56: 2010اخلفاف )من وجهة نظر  إن اللعب
ومبا أن ألعاب األطفال تعكس احلياة فإهنا تتغري تبعاً   ،اإلنسانجيعله يتغري مع الظروف التارخيية حلياة 

 لتغريها.
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متكامل  إطاراللعب مزيج من النشاط العقلي والعضلي يف أن (56: 2010ويرى اخلفاف )
فاأللعاب انعكاس للحضارة  ،االجتماعية مثل احرتام الكبار يتعلم الطفل من خالله بعض العادات

 الطفل.اليت يعيش فيها 

ويتضح ذلك وكيفًّا  اتلعب اخللفية االجتماعية واالقتصادية دوراً  ابرزاً  يف لعب األطفال كمًّ  و
قبل ي ويرتبط ذلك ابلناحية املالية لبيئة الطفل حيث ،يف البيئات االجتماعية واالقتصادية املختلفة

بينما األطفال يف البيئات الغنية  ،أطفال املناطق الفقرية على اللعب ابأللعاب الرخيصة غري املكلفة
ففي  ،يقبلون على األلعاب مرتفعة الثمن ، كذلك يرتبط اللعب عند األطفال ابلوسط االجتماعي

ه مما يوفر هلم وقت الفراغ الطبقة الغنية األطفال غري مطالبني أبعمال يقومون هبا داخل املنزل أو خارج
على عكس أطفال الطبقات الفقرية الذين يلقي على عاتقهم مسئوليات ثقيلة داخل  ،الالزم للعب

مما يرتتب عليه حرماهنم من أوقات فراغ ميارسون فيها ألعاهبم . كما أن ألعاب أطفال  ،وخارجه ،املنزل
  رحالت.وال ،والفنون ،الطبقة الغنية تتميز ابلرقي كاملوسيقى

اثين العوامل أمهية ألنه احملدد  دأن هذا العامل االجتماعي والثقايف يعميكن اخللوص إىل و 
 الشخصية.األول الذي يساعد على اختيار الطفل لأللعاب الراقية واملؤثرة يف بناء 

 البيئة:عامل  -5

ة يط الذي حييط ابلكائن احلي ابختالف عناصره الطبيعية واالقتصادياحملالبيئة هي 
فيه أن البيئة بعناصرها املختلفة  ال شكومما  ،اإلنسانواالجتماعية وكل ما له عالقة مبمارسة نشاط 

كما أن   ،آبخر من حيث توافر اخلامات اليت يشكل الطفل هبا لعبته أوبشكل  ،تؤثر يف لعب األطفال
الريفية والصحراوية  اختالف العادات والتقاليد البيئية تؤثر يف لعب األطفال فقد لوحظ أن البيئات

وذلك بسبب املوارد املتاحة لكل  ؛لعب األطفال فيها أقل من لعب األطفال يف البيئات احلضارية
 الفراغ.واستغالل أوقات  ،واختالف البيئات اجلغرافية ،منهما

حمل الصغرية  ،القدمية من اللعب كما حلت اللعب األشكالفالبيئة احلديثة عملت على زوال 
  رية.الكب اللعب
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بوضوح كبري إذا قمنا ابملقارنة بني لعب األطفال يف  يظهرأن هذا العامل  وميكن القول
وسنالحظ تفوق الطفل الغريب يف أدوات  ،اجملتمعات الشرقية ولعب األطفال يف اجملتمعات الغربية

 الشرقي.اللعب بينما تظهر فطرية اللعب عند الطفل 

  اللعب:على  الديةالو أتثري االجتاهات  -6

على مقدار نشاط األطفال ومدى  وميوهلا وممارستها األسرتنعكس الفروق يف اجتاهات 
فالوالدان فيها يتشاوران يف  املتساحمة( )البيوتفالبيوت يطلق عليها  لعبهم،يف  األصالةأو  اإلبداع
مع  ويبتعدان عن التسلط والتعسف ألطفاهلما،ويشرحان أسباب فرض قواعد السلوك  القرارات،اختاذ 

ومثل هذه البيوت تنجب أطفاال يتميزون ابالنطالق الكبري من  ألطفاهلما،فرض قواعد السلوك 
 .واإلنشاءوالتجديد  واألصالةول ويتميزون يف لعبهم ويف سلوكهم العام ابلفض االجتماعية،الناحية 

البيوت املتشددة واملتسلطة جند عكس ذلك على ( أنه 64-63: 2012ويؤكد احلريري )
ولقد  التخيل.و أ األصالة تفرض على أطفاهلا الطاعة العمياء مما جيعلهم حمدودي الفضول أو اليت

يف التدليل واحلماية الزائدة للطفل من قبل ذويه جتعل األطفال  واإلفراطوجد أن املبالغة يف التسامح 
التنشئة ن إولذلك ف لديهم.خيافون من اجملازفات اجلسمية ويتسمون بنقص املهارات البدنية 

  اللعب.االجتماعية للطفل تؤثر بشكل أو آبخر على نشاطه يف 

 التعليمية:اً : مسات األلعاب خامس
وخاليلة  من اللبابيدي،للعب مسات عديدة اشتقت من تعاريف اللعب الكثرية يذكرها كل 

 السمات:( ومن هذه 10-9: ص2005)

 املرحة.يتها وطبيعتها ن اللعب نشاط حر ال إجبار فيه وإال فقدت اللعبة جاذبإ-1

 رمزية.يشتمل اللعب على املتعة والتسلية بعيدا عن مكاسب مادية وقد تكون املكاسب -2

 االستمتاع.اللعب نشاط ال دافع له غري -3

 مجاعي.إن اللعب نشاط فردي ومجاعي ميارس يف إطار ذايت أو -4



 33  

 

 والذهنية.اللعب استغالل للطاقة احلركية -5

 .واخلفةيتميز اللعب ابلسرعة -6

 التعب.اللعب نشاط ال يؤدي اىل -7

 .فهو ليس نشاطاً  عشوائيا ً  ،ميارس اللعب يف ضوء قواعد وأنظمة وقوانني خاصة به-8

 قبلية.أن يتأكد من نتائجه بصورة  اإلنساناللعب نشاط ميكن التنبؤ به وال يستطيع -9

مان اللعبة نشاط مستقل ميارس من قبل الالعب بقرار ذايت ورغبة شخصية يف مكان وز -10
 معينني.

 بياجيه.اللعب عملية متثيل وحماكاة وتقليد كما أكد ذلك -11

 حمددين.اللعب مستقل وجيري يف حدود زمان ومكان -12
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 : األلعاب التعليميةاً  : مظاهر دسسا
 إىلأحد الروافد اليت تتسرب بواسطتها املعرفة ( 22-21: 2014) صواحلة اللعب عنديعد 

عن العامل الذي  به، حىتوعن البيئة احمليطة  نفسه،ويكتشف الطفل من خالله الكثري عن  الطفل،
الطفل يف  ةرغبيليب أنه كما   ،ويسخرها ملصلحته ،وبه يتعلم كيف يسيطر على بيئته حوله،يعيش من 

وابلتايل تكون لديه املعرفة احلقيقية عن العالقات  للعب،ركة يف حياة الكبار عن طريق ممارسته املشا
 والتفكري،وتتهيأ له حاالته املناسبة لتطوير ذاكرته  معارفه،وتزداد بذلك  حوله،املعقدة بني الكبار من 

 احلديث.وقدرته على 

يقوم على  ،واملنافسة ،واحلرية ،عفويةوال ،والتسلية ،نه نشاط يتصف ابملتعةأبويتميز اللعب 
 مادية.التنافس الشريف يف إطار الذات واجلماعة بعيدا عن أية مكاسب أو منافع 

 مها:يتم يف صورتني  وسلوك اللعب

  املوجب:: اللعب أوال ً 

يقوم الالعب مبمارسة سلوك اللعب بشكل فردي أو مجاعي من خالل املمارسة الفعلية  فيه
تدخل الطفل ابستخدام جهاز  :مما يشعره ابملتعة والتسلية مثال ذلك اآلخرينع للعب وحده أو م

 الكمبيوتر يف اللعب يف لعبة الفيفا.

 السالب: : اللعباثنيا ً 

واالنفعال مع الالعبني دون أن يشاركهم  ،واملتابعة ،واملالحظة ،يكتفي الطفل ابملشاهدة فيه
فل عن طريق التعويض دون أن يسهم يف اللعب بنفسه بصورة مباشرة حيث يتولد االستمتاع عند الط

 لكرتونية دون تدخل.ومشاهدة األلعاب اإل ،والفرق الرايضية ،مشاهدة السريك :مثال ذلك

وبتحليل اللعب الذي ميارسه الصغار بكافة شرائحهم العمرية يف إطار املوجب والسالب جنده 
  التالية:يدور حول األنواع 

وتتمثل يف ألعاب تتصف بروح املنافسة والتحدي مثل كرة السلة  دي:والتحألعاب املنافسة -1
 والقدم.



 36  

 

وهي ألعاب تقوم على الصدفة واخلطأ وليس على املهارات أو  واخلطأ:ألعاب الصدفة -2
 والورق.املعرفة أو القدرة مثل لعبة الزهر 

د الطفل فيه وهي ألعاب تقوم على التمثيل اإليهامي الذي يتواج والتقليد:ألعاب احملاكاة -3
 ،والعروس ،مع شخصية أو موقف ينفعل معه بتمثيله حبركات رمزية يف واقعه مثل العريس

 الشرطي.ولعبة  ،ولعبة الطبيب

العقلية االبتعاد عن قدراته  إىلوهي األلعاب اليت يسعى فيها الالعب  النشوة:ألعاب -4
تزحلق على اللق اجلبال و ل تسخالل فرتة البحث عن املتعة والشعور ابلنشوة مث واإلدراكية

 .اجلليد

 النفس:: اللعب ونظرايت علم سابعاً 
العلماء والباحثني يف خمتلف شغلت ظاهرة اللعب عند األطفال  أن (73: 1999يرى حنا )
واحليوان ومع تطور االهتمام أبلعاب  اإلنسانفتأملوا هذه الظاهرة عند  األزمنة،العصور وعلى مر 

 وسيكولوجية لتفسري ظاهرة اللعب  ،املتنوعة ظهرت نظرايت فلسفية أدواهتااألطفال وابتكار 

  النظرايت:ومن هذه 

إن اللعب مهمته  عشر.حيث تناولت تلك النظرايت منذ أواخر القرن التاسع  القدمية:النظرايت  -1
 الزائدة.وهذا ما اندت به نظرية الطاقة ، التخلص من الطاقة الزائدة

للعب وسيلة طبيعية إلراحة اجلسم بعد عناء العمل حتت ن اأكما ظهرت نظرية أخرى ترى 
 النشاط.نظرية جتديد  اسم

متأثر  (1942-1899وضع )ستاتلي هول ( أن 78-76: 1999يرى حنا ) كذلك
الدوافع  إىلوأنه يعود  ،فيؤكد أن لعب األطفال إمنا هو تعبري عن غرائزهم املختلفة ،بنظرايت داروين

ويؤكد أيضاً  أن سلوك الطفل مير  ،اده واليت تتمثل يف السلوك االبتدائيأجدعن املوروثة عند الطفل 
 هذا ما أكدته النظرية التلخيصية.و  ،النضج الكامل إىلمبراحل عديدة حىت يصل 
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فاللعب طبقا هلذه النظرية هو تلخيص دروب النشاطات املختلفة اليت مر هبا اجلنس البشري 
االنتقادات. وقد واجهت هذه النظرية العديد من  وراثية.يول فهو اسرتجاع مل ،واألجيالعرب القرون 

وميكن إشباع هذه احلاجات عن طريق النشاط اجلسمي أو  ،لعب األطفال مرآة حلاجات الطفولة إن
 اللعب.وهذا ما أكدته نظرية ادلر يف ، له تعويضً حلاجات الطفل ك إشباعافيكون اللعب  ،التخيلي

 اللعب:يف تفسري النظرايت النفسية املعاصرة  -2

( Carr)من أشهر القائلني بنظرية ديناميكيات الطفولة كار ( أن 82-80: 1999يؤكد حنا )
التوجيه. ميول مقبولة عن طريق  إىلوالذي يرى يف اللعب وسيلة للتنفيس عن امليول الذميمة وحتويلها 

د اتيلر أن اهلدف هو ( فريى أن اهلدف األصلي للعب هو تكامل الذات . ويؤك Lang,kالنج )  أما
 احلر.النفسي  اإلشباع

ملتكامل أتثرًا بنظرية احلسي ا اإلدراكويف مستهل القرن العشرين مت تفسري اللعب على أساس 
 نإبادئ املدرسة اجلشطلتية حيث مأن منو الطفل يتضمن أحد  )كوفكا(رأى  اجلشطلت حيث

 متكامل.حسي  إدراكاالستجابة تستثار عندما حيصل 

 ،ن من جوانب عديدةو تناوهلا العلماء والسيكولوجيقد أن ظاهرة اللعب  اخللوص إىلوميكن 
األمر الذي يؤكد أن اللعبة ظاهرة تستحق الدراسة على  ،وقدموا وجهة نظرهم عن كل جانب

والتعليمية ملا هلا من ظاهرة تتفاعل مع عناصر  ،واالجتماعية ،والعقلية ،اختالف مستوايهتا النفسية
دراسة تلك الظاهرة وربطها رغبيت يف الذي يؤكد  األمر ،ملختلفة احمليطة ابلطفل وتفاعله معهاالبيئة ا

وحىت أقف على احملركات األساسية ؛ التالميذ لدىصعب التعلم  ابتعليم املفهوم الرايضي كونه مفهومً 
 . اكتساب تلك املفاهيم الرايضية عن طريق اللعب بسهولة ويسر  إىلاليت تدفع التلميذ 

 :األلعاب التعليميةأمهية  :ا ً اثمن
 أثناءجيابيني إلكي يكونوا  ؛تعد األلعاب التعليمية من أهم األنشطة اليت تتيح للتالميذ فرصا ً 

وتعد األلعاب وسيلة إلعداد الطفل  تواجههم.العملية التعليمية والتعامل مع املواقف املختلفة اليت 
. يكون على شكل حركة أو عمل ميارس فردايً  أو مجاعيا ً للحياة املستقبلية وهو نشاط حر وموجه 

  والسرور.نشاط دينامي ميارسه الفرد من أجل املتعة  فاللعب
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( أن األلعاب التعليمية تزيد وتعمل Li & others( )2012 :1751) وآخرون كما يرى يل
يل وحل املشاكل يف وتولد عند الطالب حتل ،كالتعلى زايدة احلافز والدوافع عند الطالب حلل املش

 كما أهنا تساعد الطالب على التفكري املنطقي السليم.   ،العمق دون وعي

( إىل عدة جماالت 141-128: 2014) صواحلةأمهية اللعب كما خلصها  وميكن تقسيم
 .لغوية(و أخالقية، و ، اجتماعيةو  جسمية،و  نفسية،و  )معرفية،

  ة:والعقليأمهية اللعب من الناحية املعرفية  أوال:
 يكسبهفهو  اللعب،هناك العديد من الفوائد املعرفية والعقلية اليت جينيها الطفل عن طريق 

 اللعب.عن طريق النشاط الذايت واخلربة اليت توفرها أنشطة  هبا،ويكتسب املفاهيم وحيتفظ  ،احلقائق
 ،ملالحظةوا ،والتبصر ،والتخيل ،والتصور ،التذكرو  ،ويعمل اللعب على تنمية مهارات التفكري

 ،عند األطفال واإلبداع ،وتنمية روح االبتكار ،املشكالتوحل  ،والفهم ،واالستنتاج ،والتحليل
  واالستقصائي.  ،واالكتشايف ،والقياسي ،ويكسب العقل تنوعاً  يف أساليب التفكري االستقرائي

 :النفسية الناحية من اللعب أمهية :اثنياً 

ملختلفة يف تطوير املظاهر اإلجيابية حيث يقدم كبري أبشكاله ا  وإىل حديسهم اللعب 
فيساهم يف منو االستجاابت  ،حيال منوه العاطفي واالنفعايلالتجهيزات النفسية املناسبة للطفل 

اللعب يف بناء  اللفظية. ويساعداخلاصة ابلتمايز االنفعايل من االستجاابت اجلسمية إىل االستجاابت 
يث تصبح هذه القيم ذات معين إجيايب تؤدي إىل التقبل حب ،طفلالقيم االنفعالية اجلديدة لدى ال

 عليها.ضمن أطر ذات أحكام وقواعد وأصول حيرص على احملافظة 

 :اجلسمية الناحية من اللعب أمهية :اثلثاً 

نه النشاط احلركي إيساعد اللعب األطفال على إمناء قدراهتم اجلسمية واحلركية من حيث 
يتطلبه اجلسم من مهارات أدائية وما  ،ته ووعي الطفل لذاته اجلسديةوعضال ،الذي يتصل ابجلسم

ويعود اللعب ابلفائدة للطفل على املتكوانت اجلسمية  جناز احلركي.حركية جتعله أكثر قدرة على اإل
والضبط  ،واإلرادة ،والذاكرة ،والتفكري ،والتخيل ،واإلدراك ،والفاعلية النفسية مثل فاعلية االنتباه

   وهذا يؤكد أن ممارسة اللعب ينمي اجلسم من خالل املمارسة املناسبة هلذه األلعاب.  ،الذايت



 39  

 

 االجتماعية:  الناحية من اللعب أمهية :رابعاً 

 الشخصية وتكوين التعلم لغرض البيئة، وعناصر الفرد بني تفاعل إحداث يف اللعب يساعد
معهم،  والتفاعل االجتماعية ةكملشار او نمت ابآلخرين، الطفل اتصال طريق فعن السلوك، وإمناء

 .مبشاعرهم واإلحساس

 فيما يفكر فهو تصرفاته، يف الناس رأي إىل التنبه على الطفل يساعد اجلماعي اللعب نإ

فاللعب اجلماعي . يزعجهم عما ويبتعد، ليعمله الناس يرضي ما ويتحرى ذم، أو مدح من عنه يقولون
فيكسبه اجتاهات  ،وأشكاله يساعد الطفل على إمناء سلوكه ،وأصنافه ،التعاوين على اختالف أنواعه

واجههم وتقدير أدوارهم والتعاون معهم يف حل املشكالت اليت ت ،اآلخريناجتماعية حنو تقدير 
وقبول اآلخرين يف إطار الفريق  ،ام القوانني والتكيف مع اجلماعةواكتساب صدقات جديدة واحرت 

والنماذج التعليمية اليت حيملها  ،وتبادل اآلراء واخلربات ،ينوالتواصل مع اآلخر  ،وحسن التفاعل
 وتنفيذها يف إطار العمل اجلماعي . ،والتعليمات ،وقبول األوامر ،أعضاء الفريق

 : أمهية اللعب من الناحية األخالقية:خامساً 
ن اللعب إيؤكد الباحثون أن النمو األخالقي يرتبط ابلنمو املعريف واالنفعايل لدى الفرد وحيث  

والتعليمات اليت تفرض على أفراد اللعبة أن يلتزموا هبا، فإن  ،واألنظمة ،حتكمه جمموعة من القوانني
التزام الطفل هبذه القواعد والقوانني يف مرحتل حياته املبكرة ينمي فيه جانب االلتزام واالنضباط 

التتبعية أن األطفال الذين أكدت نتيجة الدراسات  اجلماعة. وقدولية والواجبات يف إطار ئواملس
واجملتمع والدولة والبيت وابلتايل قوانني املدرسة  األسرةيلتزمون بقوانني اللعب يظهرون التزاما بقوانني 

    والقوانني العاملية.

 األطفال:لعب  : خصائصاتسعاً 
جبملة خصائص يذكرها تتصف ألعاب األطفال  ( أن35-34: 2005حجازي )يذكر  
(Janiceيف ك )  كالتايل:تابه  

 :للواقع انعكاس ابعأل-1
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 ،خياله يف ويشكله ،الطفل عقل يصطنعه موقف يف هبم احلياة احمليطة األطفال ألعاب تعكس
 املوقف اختيار عند ابلفرح ويشعر ،هائج حبر وسط يسبح أنه،  ما مكان يف يلعب وهو بل يتخيل

 أكربهم  من بتقليد الصغار يقوم ما وغالبا ،اجملتمع يف الشائعة ابلتقاليد يتأثر لعبه أن كما الصعب،

 .جيل إىل جيل من األلعاب تنتقل وهكذا ،ألعاهبم يف منهم سنا

 ويؤدي ،ممارساهتا يف ويبدعوا ،األلعاباألطفال  يصنع :ذاته يف وغاية ذايت طابع اتذ ألعاب -2

 ملستوايت وتبعا ،اديواالقتص االجتماعي انتمائهم لتنوع تبعا خمتلفة بطرق الواحدة اللعبة األطفال

 يف ابللذة يشعر يلعب حينما فالطفل ذاته يف اهلدف األلعابتشمل  .إاناث أم ذكورا وجنسهم ذكائهم
 الواقع فاأللعاب متثل .به يقوم الذي النشاط علة اللذة وتعترب هذه ،واستعداداته قواه استخدام

 .الداخل من تنبع بطريقة اخلارجي

 سلوكي منط يف الثالثة العناصر دمجاأللعاب  جوهر والكلمة: متثل والفعل الصورة بني التوحد -3

 وهو يلعب ال فهو ،وأحاسيسها مبشاعرها (مثال )املعلمة الشخصية ألعاب ميثل فالطفل ،موحد

 وأحياان ،زميله مع يتحدث كما لعبته مع يتحدث فهو ،وحيدا كان ولو حىت يتكلم بل صامت

 نشاط ترافق اليت الكلمة أمهية يؤكد مما ،اترة أخرى والدته أو املعلمة وابسم اترة ابمسه يتحدث

 ،بينهم فيما والصداقة التفاهم منو على ويساعد األطفال، بني التواصل يف كبري دور للعباف .األلعاب
 األطفال. لدى اللغوي اجلانب منو يف يسهم وبذلك

 بعض يف شيوعا أكثر أللعابا أنواع بعض تكون  :به التنبؤ ميكن التطور من األلعاب منطا تتبع-4

 االقتصادي ومستواه وجنسيته الطفل يعيش فيها اليت البيئة عن النظر بغض األخرى األعمار

 السنة يف األلعاب مرحلة وتبدأ ،الطفل كتشافية عنداال  املرحلة تظهر األوىل السنة ففي ،واالجتماعي

 مرحلة وتبدأ ،ذلك بعد تتناقص نأ وال تلبث ،والثامنة السابعة حدود يف القمة وتصل ،الثانية

 .املراهقة اقرتاب مع اجلماعي ويتناقص اللعب ،املدرسة الطفل دخول مع اجلماعية األلعاب

أن خصائص لعب األطفال هي انعكاس للواقع والتوحد بني الصورة  وميكن اخللوص إىل
 ،النظام إىلتدرج من التلقائية وال ،كما تتبع األلعاب منطا ً  من التطور ميكن التنبؤ به،والفعل والكلمة 

وتناقص النشاط البدين وازدايد النشاط العقلي وأن لكل مرحلة منو خصائص خاصة هبا حسب 
وتكون األلعاب يف هذه املرحلة اجتماعياً  مجاعياً   ،سنوات 7-5املرحلة العمرية مثل مرحلة ما بني 
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لذا  ؛واملقصات ،واخلرز ،واأللوان ،املكعبات :ويطغى الطابع الرتكييب على اللعبة يف هذه املرحلة مثل 
 البد من تزويد األطفال ابلعديد من هذه املواد لتسهيل عملية استيعاب للمفاهيم واملهارات .

  :التعليمية األلعابمميزات التعلم من خالل  :عاشراً 
 تايل:العلى النحو  إجيازها( أن مزااي األلعاب التعليمية ميكن 1995)( Daves)يرى ديفيز 

 األلعاب.ها تطبيق املهارات الرايضية من خالل ئنشاإأن اهلدف من -1

 ابللعب.عند األطفال الدافعية فله حرية االختيار واملشاركة واالستمتاع األلعاب نمي ت-2

وتنمية اجتاهات إجيابية حنو مادة الرايضيات من  ،توفر األلعاب الفرصة لبناء مفهوم الذات-3
 واخلطأ.ل خالل احلد من اخلوف والفش

وفرصة الختبار  ،ميكن أن حتدث زايدة يف التعلم من خالل زايدة التفاعل بني الطالب-4
 املشكالت.األفكار البديهية واسرتاتيجيات حل 

من بعضهم  هتدف إىل تعلم التالميذأن األلعاب تعمل على مستوايت خمتلفة من التفكري و -5
 للمرة األوىل  اواجه طالب منهم مفهومً فمثال جمموعة من الطالب يلعبون لعبة فقد ي ،البعض

ثلث هذه املفاهيم يتم ترسيخها وتعلمها  إن له فهم هذا املفهوم حيث سبقوآخر قد يكون 
 .سابقا ً 

والقرارات اليت  ،يصبح تفكري الطالب يف كثري من األحيان واضحاً  من خالل اإلجراءات-6
رصة اجليدة إلجراء تشخيص وتقييم التعلم الف هوابلتايل فإن املعلم لدي ،يتخذوهنا أثناء اللعبة

 هتديد.بعيداً  عن أي 

 واملدرسة.تفاعلية لكل من البيت التوفر األلعاب التدريب العملي على املهام -7

كسر احلواجز اللغوية ويظهر ذلك واضحا عندما يكون الطالب من غري الناطقني ابإلجنليزية -8
وميكن  ،بني العديد من الثقافات احيث يكون املضمون األساسي لبعض األلعاب مشرتكً 
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من الطالب يرتددون يف املشاركة  فكثري ،للطالب تعلم األلعاب البسيطة من خالل املالحظة
 اللغة.يف األنشطة بسبب حواجز 

حدى وسائل نقل إ والتدريبية هي( أن األلعاب الرتبوية 13-12: 2007ضر )اخليرى 
ة السبب يف ذلك هو متيزها بعد ؛االجتاهاتوتغيري  ،وغرس السلوك املطلوب ،واستيعاب املعلومة

 فيها:خصائص مقارنة ابلوسائل األخرى واليت 

، ففي حني تعتمد احملاضرات التقليدية على اإلنسانخماطبتها ألكثر من حاسة لدى -1
 البصر، للسمع:فان األلعاب الرتبوية تستخدم ابإلضافة  املعلومة،لنقل  حاسة السمع

وكلما مت خماطبة أكثر من حاسة خالل عملية  والتذوق،الشم  ،أخرى ويف أحيان واللمس،
 .أكثر ثبااًت وفهًما لدى املشارك السلوك،أو  املعلومة،كانت   التعلم،

فإن األلعاب  املعلومات،أن احملاضرات التقليدية تصلح لنقل اجلانب النظري من  مبا -2
 .األفراد وتغيري اجتاهات اإلجيابية،تصلح أيًضا لغرس السلوكيات 

وتكسر امللل الذي يصاحب احملاضرات  مرحهم،تثري  لألفراد،األلعاب عملية ممتعة -3
 .التقليدية عادة

 .األلعاب مناسبة يف أتكيد املعاين الرتبوية اليت مت تلقيها مساًعا-4

فالسلوك الصادر من الفرد خالل اللعب  الواقع،األلعاب هي أقرب أسلوب تعلم حياكي -5
 .أبن يقوم به الفرد يف الواقع امليداين ال ً ثر احتمايعكس السلوك األك

 .األلعاب من أكثر الوسائل جذاًب النتباه األفراد-6

 .األلعاب أكثر وسائل التعلم اليت يتفاعل من خالهلا األفراد فيما بينهم-7

 .أو تصنيعها حملًيا عليها،كن احلصول ميمعظم األلعاب تعتمد على مواد رخيصة -8

 .قات االجتماعية بني أفراد اجملموعةاأللعاب تقوي العال-9

 .األلعاب تزيد وتعزز ثقة الفرد بنفسه-10

علومة وغرس السلوك م واجتهاده يف توصيل املعلاأللعاب تعكس جدية وحتضري امل-11
 .الوسائل املطلوب بشىت

 .األلعاب تكسب املقدم حب املشاركني-12

  .األلعاب تستثري انتباه ودافعية الفرد-13



 43  

 

( أنه ميكن تلخيص املميزات اليت حيصل عليها املتعلم عن طريق 165: 2015)ويرى الرابط 
 يلي:استخدام األلعاب التعليمية فيما 

 اخلربة.يقوم املتعلم ابملشاركة اإلجيابية والفاعلة يف احلصول على  -1

 اخلربة.يصاحب التعلم عن طريق األلعاب عملية استمتاع ابكتساب  -2

ويؤدي به إىل زايدة االهتمام والرتكيز  وأحاسيسه،علم يسيطر هذا النشاط على مشاعر املت -3
 ميارسه.على النشاط الذي 

 املتعلمني.أعداد أكثر من واملشاركة من  اإلاثرةزايدة تساعد هذه الطريقة على  -4

  األحكاموإصدار  ،والرتكيب ،اللعب كالفهم أثناءمن العمليات العقلية  اميارس املتعلم كثريً  -5
 الفكرية املبينة كحل املشكالت واملرونة واملبادرة. كما يكتسب بعض العادات

يستطيع املتعلم من خالل األلعاب التعليمية أن ينمي كل جوانبه املعرفية واملهارية  -6
 .والوجدانية

وإدارة عملية تنفيذ اللعبة  ،والتوجيه ،واإلرشاد ،دور املعلم يف هذا األسلوب هو التوجيه -7
والتخلص من دور امللقن  ،اإلتقانعالية من  لتحقيق األهداف املنشودة إىل درجة

 للمعلومات.

ويتخذ  ،ويضع حلوالً  هلا ،تزويد املتعلم خبربات أقرب للواقع حيث يتعرف مشكالت   -8
 إزاءها.قرارات 

 الطالب.وإعطاء معىن ملا يتعلمه  ،تعمل على نقل أثر التعلم -9

 الطالب.معاجلة صعوابت التعلم عند  -10

 عليها.واالعتماد  ،ابلنفستنمي لدى املتعلم الثقة  -11

 هبا.يتعلم الطالب احرتام القوانني والقواعد وااللتزام  -12

 اللعب.تزيد مستوى الدافعية لدى املتعلم نظرا للسعادة اليت يشعر هبا أثناء  -13

 والتسلية.تساعد على حتقيق املتعة  -14

 التفكري.وتعودهم على سرعة ،وانتباههم  ،تقوي مالحظة املتعلمني -15

( أن هناك بعض النصائح البد 1993) (Aldridge &Badham)يدج وبدهام ويرى كل من إر 
 منها:و  ،خذ هبا بعني االعتبارألللمعلم من ا
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 ألجله.التأكد من أن اللعبة تطابق اهلدف املوضوع  •

 فقط.وليس للحشو  ،استخدام األلعاب التعليمية ألغراض حمددة •

 .االحتفاظ بعدد من الالعبني من اثنني إىل أربعة  •

لطالب األضعف ا علن ذلك جيإللعبة ما يكفي من عنصر الصدفة حيث  كونيب أن جي  •
 للفوز.فرصة  دائما ه يوجديشعر أبن

 .اقصريً حيث من األفضل أن يكون وقتها مراعاة وقت انتهاء اللعبة   •

 الرايضيات.و ستة شروط أساسية لقواعد اللعبة حىت يصبح معتادا عليها يف أاستخدام مخسة  •

 املنزلية.أللعاب ابلواجبات ربط بعض ا •

 املعروفة.تشجيع الطالب على عمل ألعاب خاصة هبم أو أشكال خمتلفة من األلعاب  •
استخدام  أثناء( أنه يوجد بعض األمور الواجب جتنبها 166: 2015ويرى الرابط )

 منها:األلعاب التعليمية  إسرتاتيجية

تروحيي أو ترفيهي ألن ذلك  يتحول استخدام األلعاب التعليمية إىل نشاط أالحاول -1
 الصف.االنضباط يف  مسريافقه عد

 تحول ممارسة اللعبة التعليمية إىل جمرد الرغبة يف الفوز أو اخلسارة.تحاول أال -2

أي ال تستخدم ألعاابً   ودينية،فيها قيم اجتماعية ليس مراعاة عدم استخدام األلعاب اليت -3
  املناسبني.أللعاب يف موقعها وتوقيتها استخدام هذه اجيب فيها مقامرة أو تشجعها و 

 التعليمية:يف ظل األلعاب  اآلتيةولذلك جيب على املعلم اتباع اخلطوات 

 معينة(منها ميارس لعبة  )كل  تقسيم التالميذ إىل جمموعات -1

 تنفيذها.وقواعد  ،)قوانني(وإجراءات  ،حتديد اهلدف من اللعبة-2

 حتديد دور لكل تلميذ يف ممارسة اللعبة.-3

  لقوانينها.ومدى إتقان كل تلميذ  ،تقومي اللعبة من حيث مدى حتقيقها لألهداف-4
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أن أسلوب التعلم ابللعب يف جمال الرايضيات تنمي مهارة حل املسألة  وميكن اخللوص إىل
 املسألة.والقوانني الالزمة حلل  ،والتنبؤ ببعض القواعد ،واختاذ القرار ،العلمية

وهذا ينسجم مع التعليم  ،ويربطها ابحلياة الواقعية ،ذهن املتعلمىل إفاللعب جيسد اجملردات 
واالندفاع حنو التحصيل من خالل  ،إاثرة الدافعية للتعلمو  ،وربط التعلم ابحلياة ،والتعلم الذايت ،املستمر

قواعد اللعبة  إتقانىل مواقف تعليمية جديدة بشرط إوتعمل على نقل أثر التعلم  ،أسلوب اللعب
وتعترب منطلقاً  حنو بناء مفهوم حديث للمناهج الدراسية واليت ترتكز على  ،الرايضياتخصوصا يف 

  هي:ثالثة حماور رئيسية 

 الدراسي.املنهج املتمركز حول املوضوع -1

 املتعلم.املنهج املتمركز حول  -2

 االجتماعية.املنهج املتمركز حول املشكالت -3

 املفهوم.لب ونشاطه يف اكتساب مما يسهل تعلم املفاهيم الرايضية وفاعلية الطا

  التعليمية:تصنيفات األلعاب  عشر: حلاديا
 ،وذلك الختالف طبيعة الدراسة ،جاءت تصنيفات األلعاب بكثرة يف كثري من الدراسات

غري  إىل ،وطبيعة األطفال ،ومكانته ،وطبيعته ،وأدواته ،وموادهواختالف وجهات النظر يف اللعب ، 
  يلي:ه التصنيفات ما ومن هذالعوامل ذلك من 

 ( Calios)كاليوسبتصنيف   التصنيفات املسمىهذه ( أحد 27: 2004)الطميان ويذكر 

ألعاب أتخذ صفة التحدي أو روح املنافسة يف موقف معني يفرتض فيه تكافؤ الفرص عند -1
 االنطالق كألعاب الشطرنج وكرة القدم 

 .واألحاجيألعاب تقوم على الصدفة واحلظ كاأللغاز -2

 الدور.عاب تقوم على التقليد والتمثيل مثل ألعاب متثيل أل-3

 القصصية.ألعاب تقوم على الرغبة يف االستثارة كاأللعاب -4

  التايل:( على النحو 2003( نقال عن حلمي )28-27: 2011)ويصنفها الشايع 
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 وجودها:من حيث  أوال:

 التعليمية.شروعات ألعاب جاهزة يصممها ويعدها عدد من الناشرين كشركات الوسائل وامل-

 بتدريسه.ألعاب يصممها املعلم وفق املقرر الدراسي الذي يقوم -

 فيها:من حيث املواد املستخدمة  -1

 ألعاب اللوحات -

 ألعاب البطاقات -

 ألعاب النرد -

 أنشطة:من حيث ما يتضمنه من  -2

 ألعاب عشوائية -

 ألعاب اجتماعية -

 ألعاب ختمينية -

 أهداف:من حيث ما تسعى لتنميته من  -3

 املعريف.تنمية اجلانب  إىلألعاب هتدف -

 املهاري.اجلانب  تنمية إىلألعاب هتدف -

 الوجداين.اجلانب  تنمية إىلألعاب هتدف -

 املشاركني:من حيث عدد  -4

 (.ة)مفردألعاب يتعلمها املتعلم مبفرده -

 .)ثنائية(ألعاب يشارك فيها العبان -

  )مجاعي(.ألعاب يشارك فيها أكثر من العب -

 منها:عدة أصناف حسب قيمتها الرتبوية  إىل( فلقد صنفها 51-50: 2012)دي أما اهلوي

 وتشمل: الدمى: -1

 )العرايس(الدمى -

 أدوات الصيد -

 السيارات والقطارات والطائرات -



 47  

 

 الدمى التكنولوجية -

 اآلالت املوسيقية -

 األدوات املنزلية -

 وتشمل: :احلركيةاأللعاب  -2

  الرمي.ألعاب -

  ألعاب البناء والرتكيب.-

 السباق.ألعاب -

 ألعاب القفز. -

 املصارعة.العاب -

 ألعاب التأرجح والتوازن. -

 وتتضمن: الذكاء:لعاب أ -3

 األحجيات. -

 حل املشكالت. -

 املتقاطعة.الكلمات -

 االستقصائيات.-

 وتتضمن: التمثيلية:األلعاب  -4

 املسرحي.التمثيل -

 األدوار.لعب -

 اللعب اإليهامي. -

 وتتضمن: :والرقصألعاب الغناء  -5

 التمثيلي.غناء ال-

 األانشيد الوطنية.-

 الشعيب.الرقص -

  التعبريي.الرقص اإليقاعي -



 48  

 

 وتتضمن: احلظ:ألعاب  -6

 الدومينو.ألعاب -

 السلم والثعبان. -

 ألعاب التقدير .-

 وتتضمن : : قراءة القصص واأللعاب الثقافية -7

 املسابقات الشعرية .-

 بطاقات التعبري .-

 صحف األعمال .-
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 اين : املفهوم الرايضي احملور الث
 تعريف املفهوم الرايضي . -1

 وخصائصه. الرايضي  مواصفات املفهوم -2

 عناصر املفهوم وأنواعه . -3

 . اهيم الرايضيةأمهية تعلم املف -4

 .الرايضيالعوامل املؤثرة يف املفهوم  -5

 .الرايضيإجراءات تعلم املفهوم  -6

 . الرايضي صعوابت تعلم املفهوم -7

 املختلفة.ها مبجاالت التعليم املفاهيم الرايضية وعالقت -8

 الرايضية.املفاهيم  عليمت إسرتاتيجية -9
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 تعريف املفهوم الرايضي:ً :أوال

اللبنات األساسية للبناء تعترب املفاهيم الرايضية ( أن 350-349: 2005يرى جابر )
تصل يكمة بل هي أبنية حم ،وتتميز أبهنا ليست جمرد عمليات روتينية أو مهارات منفصلة ،الرايضي

  الرايضية.يف النهاية بنياانً  متكامالً  أساسه املفاهيم  تشكلبعضها ببعض اتصاالً  وثيقا ً 
ومصطلح  (جمرد)نستعمل مصطلح ( على أننا 16: 2009) من لوموان وسارتيو يؤكد كل  و 

أو  ،أي عندما يكون من الصعب الفهم ،ال شأن هلا مبا هو ملموس ضوعاتعندما نعاجل مو  (جتريد)
وميكن أن يكون املفهوم بعيدا  ،عندما ال نفهم ونقول بطيبة خاطر: هذا شديد التجريد ابلنسبة يل

وابلتايل البد أن تبقى املفاهيم الرايضية  ة،ا ملن يستعمله بسهولا جدًّ عن دنيا احلواس ويبقى حسيًّ 
ين على حل مسألة نه من الصدفة أن جند أوالدا قادر إحسية يف كل حلظة ابلنسبة لألوالد وهكذا 

العائدة  املعادلةم عاجزون عن حل هنا من خالل استعماهلم البنية العقلية اخلاصة هبم لكنه يتبني أذهنيًّ 
ن اللغة أمبعىن  ،ولكن يف التجريد غري املناسب ،يف عدم القدرة على احلل األمرليس هلا يف هذه احلالة 

 لنسبة إىل الولد .الرمزية املستعملة يف حل املسألة تفقد مدلوهلا اب
ذلك التجريد العقلي للصفات املشرتكة "الرايضي أبنه  ( املفهوم41: 2001يعرف إبراهيم )و 

ال من خالل التنظيم إن املفاهيم ال تكتسب قيمتها إلذا ف ."بني جمموعة من اخلربات والظواهر
 بينها.التجريدي اليت يدرس عالقتها فيما 

 ي والعدد واجلمع والتساوي:فعلى سبيل املثال نتناول التواز 
 التوازي: هو جتريد جلميع املستقيمات الواقعة يف مستوى واحد وال تتالقى مهما امتدت. -1

 العناصر.هو جتريد للخاصية املشرتكة بني اجملموعات اليت حتتوي على نفس عدد  العدد: -2

 متقاطعة.هو جتريد خلاصية مشرتكة الحتاد اجملموعات الغري  اجلمع: -3

  املتكافئة.هو خاصية مشرتكة بني اجملموعات  التساوي: -4

 اليت الرايضية للمضامني اخلصائص املشرتكة من جمموعة "( أنه10: 2002ويعرفه عفانة )

  ".قاعدته أو املفهوم ملصطلح املنطقي األساسلبناء  موحد رايضي إطار يف البعض بعضها مع ترتبط

مشرتكة بني عدة مواقف يتم جتريدها تكوين عقلي خلاصية "( أنه 90: 2004)عبيد ويعرفه 
 ."التوازي النقطة، التساوي ويتم التعبري عنها بلفظ أو برمز ومن أمثلتها: دون ارتباط أبي من املواقف،
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وهو جتريد عقلي خلواص مشرتكة ومميزة  ،عقليبناء "أنه  (17: 2008)ويعرفه شنطاوي 
اخلواص املشرتكة واملميزة ابخلواص  وتسمى ."مالحظتهااألحداث اليت ميكن  وجملموعة من األشياء أ

 .ماجلوهرية للمفهوم أو مسلمات املفهو 

بناء عقلي أو جتريد ذهين بني جمموعة من األشياء اليت "أبهنا  (26: 2009)ويعرفه ضهري 
اليت ميكن تصنيفها مع بعضها البعض على أساس اخلواص املشرتكة  األحداثأو  ابحلواس،تدرك 
  ."خاصأن تسمى ابسم أو رمز وميكن  ،واملميزة

فكرة جمردة متكن الناس من تصنيف األشياء "( أبنه 55: 2010ويعرفه أبو أسعد )
 جمردة، فمثالوحتدد ما إذا كانت األشياء أو األحداث تعترب أمثلة أو ليست أمثلة لفكرة  ،واألحداث

جزئية من املثلثات الشخص الذي تعلم مفهوم املثلث مبقدوره أن يصنف األشكال إىل جمموعات 
 .  "وغري املثلثات

صورة رايضية جمردة يكوهنا الفرد نتيجة إلدراكه جمموعة " ه( أبن104: 2011)ماضي ويعرفه 
  ."األشياءمن السمات واخلصائص الرايضية املميزة جملموعة من 

 أكثر،فكرة رايضية معممة تنشأ عن جتريد صفة أو "أبنه  (21: 2012)ويعرفه أبو هالل 
  ."عرب عنها لفظياً  أو رمزاي ً وي

صورة عقلية تعرب عن جتريد للخواص املشرتكة املميزة "أبنه  (18: 2013)ويعرفه حممد 
 ."رمزجملموعة من العناصر ويرمز هلا مبصطلح أو 

( أن املفهوم الرايضي يتطلب من الفرد القيام بنشاطني عقليني 16 :2004)احلريب ويرى 
 مها:

يتم بواسطتها جتريد جمموعة من اخلصائص املشرتكة أو تعميم جمموعة من  القيام حبسبة عقلية-1
ومن مث ترتيب وتنظيم تلك املالحظات أو اخلصائص ومعرفة العالقات  املشرتكة،املالحظات 

 بينهما.

  االسم.الصيغة أو املصطلح أو  إعطاؤهو تمثل يف صياغة تعريف املفاهيم تاخلروج بنتائج -2
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جمموعة الصفات املشرتكة بني جمموعة من األمثلة "( أبهنا 5: 2014يلي )واجلمويعرفه الطائي 
  ."رمزواليت تتكون بصورة عقلية عن مفهوم رايضي معني ويعرب عنها بكلمة أو 

   التالية:ويرى الباحث أن املفهوم الرايضي ميكن تلخيصه يف النقاط 
 خلواص.ا من جمموعة جتريد عن ينشأ عقلي تكوين هو الرايضي املفهوم -1

 اصيغة أو مصطلحً  وإعطاؤه الفرد عند تتكون ذهنية صورة عن عبارة هو الرايضي املفهوم -2
 .اامسً أو 

 .مشرتكة خصائص عدة أو خباصية الرايضي املفهوم يتمتع -3
 املفاهيم.غريه من  رمز مييزه عن أو اسم رايضي مفهوم لكل  -4

 وخصائصه:الرايضي املفهوم  مواصفاتاً : اثني
( منها ما 120: 2002خلصها سالمة )كما لرايضي يتميز بعدد من السمات  املفهوم ا نإ 

 أييت:

 بينها.نه يصنف األشياء واملواقف ومييز أأي  التميز: -1

بل ينطبق على جمموعة من األشياء أو  ،أي أنه ال ينطبق على شيء أو موقف واحد التعميم: -2
 املواقف.

  .ص اجملردةفهو يرمز فقط خلاصة أو جمموعة من اخلوا الرمزية: -3

 ي:يلخصائص املفهوم كما  (183-182: 2001خلص كوجاك)و 

 واخلربة.خيتلف أي مفهوم من شخص آلخر حسب السن  -1

قد يكون املفهوم يف منتهى البساطة والسطحية وقد يكون هو ذاته يف غاية العمق  -2
 والتعقيد.

هذا النمو من ويكون  ،وتنمو ابخلربة ،ري فهي تتغريالتغ املفاهيم واملدركات دائمةن إ -3
  .ومن السطحية والبساطة إىل العمق والتعقيد ،الغموض إىل التحديد والوضوح
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 قد يتضمن املفهوم الواحد جمموعة مفاهيم متفرعة منه. -4

 كلما زاد منو املفهوم اقرتب يف معناه من التعميم. -5

عة ترميز وتعميم جملمو و خصائص املفهوم هي أداة متييز  أن (25: 2012الذبياين )ويرى 
تعرب عنها بكلمة تغطي  سابقة،تعتمد على خربات  ،من املفردات ختتلف من شخص آلخر

  منها.جمموعة من املفاهيم املتفرعة 

 وأنواعه:عناصر املفهوم اً : اثلث

 هي:( إىل أن املفهوم يتكون من عناصر متيزه عن غريه 667: 2009)يشري قطامي وآخرون 

 عليه.املفهوم وما يدل  يهإلاسم املفهوم ويشري إىل ما ينتمي  -1

 والالأمثلة.األمثلة  -2

 املميزة.الصفات املميزة وغري   -3

 الشيء.اخلصائص العامة حول  -4

  املفهوم.قاعدة  -5

 ( أن العناصر األساسية اليت ميكن اعتمادها للمفهوم هي: 41: 2012)سلطان ويذكر أبو 

 املميزة.ميزة وغري يشمل األمثلة املنتمية وغري املنتمية والصفات امل املفهوم:فراغ  -1

 املفهوم.اسم  املفهوم: وهومصطلح  -2

 شمل الشروط اخلاصة ابملفهوم ومُتيزه عن غريه من املفاهيم. ي املفهوم:تعريف  -3

 وختتلف املفاهيم عديدة،تصنيفات  إىلوقد صنف العلماء املفاهيم من حسب وجهة نظرهم 
 كالتايل:  (21: 2007)حبسب احلقائق واملعلومات اليت تعاجلها وقد أمجلها أمحد 

 إىل:فمنهم من قسمها 
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وهي املفاهيم اليت تضم مفهومني أو أكثر من املفاهيم البسيطة اليت يوحد  ربط:مفاهيم -1
 مشرتكة.بينها عالقات أو خصائص 

 واقف.املوتعرف مبجموعة اخلواص املتباينة بني جمموعة من األشياء أو  فصل:مفاهيم -2

 : إىلومنهم من قسمها 

 معينة.وتتكون من عدد قليل من العناصر اليت تربطها عالقات  سيطة:بمفاهيم -1

يت تربطها عالقات وترابطات وتتكون من جمموعة من املفاهيم البسيطة ال كربى:مفاهيم  -2
 البسيطة،وهذه املفاهيم الكربى ليست جمرد جتميع لتلك املفاهيم  املعاين،وعلم  البيان،كعلم معينة  

وابلتايل  الظاهرة،وتقسم هذه املفاهيم األسباب الكامنة وراء هذه العناصر  ،هلامنا هي تنظيم كيفي إو 
 تعلمها.فهي حتتاج من املتعلم استخدام التصورات الذهنية يف 

  إىل:والبعض قسمها على أساس وظيفتها 

هي عبارة عن جتميع للصفات املشرتكة بني  واألحداث:مفاهيم خاصة بتصنيفات األشياء -1
 ووصفها.ل دراستها املثريات لتسهي

  عن عالقة بني مفهومني أو أكثر وهي مفاهيم تعرب وعالقات:مفاهيم تعرب عن قوانني -2

وهي مفاهيم تقوم عليها بعض النظرايت  ذهنية:مفاهيم مبنية على فروض وتكوينات -3
 القوانني.العلمية اليت هتتم بتفسري العالقات أو 

 إىل:قسمها  اآلخروالبعض 

مفاهيم  ابلبيئة، مثلكاكه هي اليت يتعلمها الطفل من تلقاء نفسه واحتو  تلقائية:مفاهيم -1
 العدد.

 معلم.وهي املفاهيم اليت تكتسب عن طريق  علمية:مفاهيم -2
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ومفاهيم  ،ومفاهيم منفصلة ،ميكن تصنيفها إىل مفاهيم موحدة( 34: 2010يرى العثمان )كما 
فإن أنواع  جديدة. لذاأو  ،أو قيمية ،انيةأو مك ،كما أن املفاهيم ميكن أن تكون زمانية  عالقات،
  اجملردة. واملفاهيم ،احملسوسةأو  ،املفاهيم املادية جانبني:حصرها يف  وتصنيفاهتا ميكناملفاهيم 

قدمت تفسريات عديدة لتصنيف املفهوم وهي  أهناويرى الباحث من خالل العرض السابق 
 ورؤاه. اتهحسب تصور  وآخرر بني تصنيف وجتعل الدارس يف حالة اختيا املفهوم،بال شك تثري 

الرايضية ومن هذه  تصنيف املفاهيم ( إىل162-161: 2010)أسعد وقد أشار أبو 
 التصنيفات:

 ( :Johson &Rising)  تصنيف جونسون ورازينج :أوال ً 

 التالية:األصناف  إىلحيث مت تصنيف املفاهيم الرايضية 

من خالل تعميم اخلصائص على األمثلة أو  ليهاإيتم التوصل  ابجملموعات:مفاهيم متعلقة  -1
 .دالة كثرية احلدود املربع، ومفهوم ، ومفهوم3مثل مفهوم العدد  املفهوم.احلاالت اخلاصة على 

 الطويلة.والقسمة  املصفوفات،مجع  العمل. كمفهومتركز على طرق  ابإلجراءات:مفاهيم متعلقة  -2

  جمموعات.املقارنة والربط بني عناصر جمموعة أو تركز على عمليات  ابلعالقات:مفاهيم متعلقة  -3
 =. >،<،  الرتتيب:وعالقة  املساواة،كمفاهيم 

 ،اإلبدال التجميع، احملايد،والعنصر  االنغالق،كمفهوم   الرايضي:مفاهيم متعلقة ابلبنية أو اهليكل  -4
 الثنائية.العملية 

  ومعاونيه:تصنيف برونر  اثنيا:

 اف:أصنثالثة  إىلتصنف املفاهيم 

، أي جيب توفر أكثر من خاصية واحدة يف )و(وهي تلك اليت تستخدم أداة ربط  ربطية:مفاهيم  -1
 املعني. الزمرة،كمفهوم   املفهوم، إطاراألشياء اليت تقع ضمن 
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مثل مفهوم العدد الصحيح غري  )أو(وهي املفاهيم اليت تستخدم أداة الربط  فصلية:مفاهيم  -2
 فر.صالسالب فهو عدد صحيح موجب أو 

وهي املفاهيم اليت تشتمل على عالقة معينة بني األشياء كمفهوم أكرب من أو  العالقات:مفاهيم  -3
 من.أصغر 

 (:Attributive) ابملقارنة مع املفاهيم املميزة الوصفية (Denotative) املفاهيم الداللية :اثلثا

 داللية:مفاهيم -1

وجمموعة األشياء اليت  صائبة.هوم عبارة وهي املفاهيم اليت تستخدم للداللة على شيء ما مثل مف
( للمفهوم . واملفهوم الداليل  Referentأو جمموعة املرجع ) اإلسنادحيددها مفهوم ما تسمى جمموعة 

أن جمموعة اإلسناد ملفهوم العدد الطبيعي هي اجملموعة  أي خاليةليست جمموعة  إسنادهالذي جمموعة 
{1، 2  ،3 .}...... ، 

 وصفية:مفاهيم -2

وهي املفاهيم اليت حتدد خصائص معينة تتصف هبا جمموعة من األشياء كمفهوم االتصال أو 
الصدق يف العبارات الرايضية فاملالحظ أن املفاهيم الوصفية هي مفاهيم غري داللية وهذا يعين أن 

 اخلالية.هلا هي اجملموعة  اإلسنادجمموعة 

 ( :Abstract( واملفاهيم اجملردة ) Concreteسية ) احلمفاهيم -3

هلا أشياء مادية ميكن مالحظتها وقياسها مثل  اإلسنادهي املفاهيم اليت عناصر  احلسية:املفاهيم 
ال ميكن مشاهدة عناصر جمموعة  حسية،فهي مفاهيم داللية غري  اجملردة:أما املفاهيم  اهلندسة.أدوات 
تنتج أن معظم املفاهيم الرايضية هي هلا مثل العدد النسيب والدالة واتصال الدالة ومن هنا نس اإلسناد

 اجملردة.من نوع املفاهيم 

 (:Generalواملفاهيم العامة ) ( Singularاملفاهيم املفردة )-4
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 (7)هلا جمموعة أحادية مثل مفهوم العدد  اإلسناداملفاهيم املفردة هي املفاهيم اليت جمموعة 
هلا حتوي أكثر  اإلسناداملفاهيم اليت جمموعة  هي:فأما املفاهيم العامة  األصل.ونقطة  التقريبية،والنسبة 

 السالب.والعدد  الطبيعي،من عنصر مثل العدد 

 نوعان: إىلاملفاهيم الرايضية ( 17: 2008)وقد صنف شنطاوي 

 تعريفها.وال نستطيع  ،ونصنفها،فة ندرك معناها مفاهيم أولَية غري معرَّ -1

 ووضوح.حُتدد معناها بدقة مفاهيم معرفة وهي مفاهيم ميكن تعريفها بعبارة -2

 إىل:فاهيم الرايضية ( امل24-23: 2010)وقد صنف الناطور 

 اخل .اجلمع، ...... احمليط، العدد،مفاهيم انتقالية مثل  •

خط  نقطة،عرفة يف نظام رايضي معني مثل متتضمن املصطلحات الغري  أولية:مفاهيم  •
 قطعة مستقيمة ........ شعاع، مستقيم،

  الدائرة( )املثلث،لتعريفات مفاهيم تتعلق اب •

  والقسمة(والطرح والضرب  )اجلمعمفاهيم تتعلق بعمليات  •

 احملايد(والدمج والتوزيع والعنصر  اإلبدال)مفاهيم تتعلق خبواص  •

 (والتناظر األحاديوالتكافؤ وأكرب من  )التساويمفاهيم تتعلق بعالقات رايضية  •

  .مفاهيم تتعلق ابلنظام الرايضي •

 

 

 

 

يمتصنيفالمفاه

الرياضية

مفاهيممميزةوصفية

محجموعةاالسناد
خالية

تصنيفجونسون
للمفاهيم

متعلقةبالمجموعات

متعلقةبالعالقات

متعلقةباالجراءات

متعلقةبالبنية

مفاهيمداللية

مجموعةاالسنادغيرخالية

بسيطةأومركبة

مفردةأوعامة

حسيةأومجردة

تصنيفبرونر

ربطية

فصلية

عالقات
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 ( تصنيف املفاهيم الرايضية2شكل )

 

 
 

 :الرايضية املفاهيمأمهية تعلم اً : رابع

 :وخلصها يف النقاط التالية، مهية تعلم املفهوم إىل أ( 48: 2007)ويشري احلريب 

 ،يستخدمه يف متييز أمثلة جديدة ،املعلومات وتزود املتعلم ببناء معريف منظماملفاهيم تنظم -1
وبذلك تزيل اهلوة الواسعة اليت تكمن بني مستوايت املعرفة العليا  يدة،عدوتفسري مواقف 

 وإدراكا.مما جيعل املادة الدراسية أكثر فهما  ؛والبسيطة
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 عديدة.إعادة التعلم عند مواجهة مواقف  إىلتقلل احلاجة -2

تعلم مما يدعم فهم التالميذ هلا ورسوخ أثر بقاء هذا ال واألحداث واألشياءتربط بني الظواهر -3
 طويلة.فرتة 

 به.تقلل من تعقيد املواقف مما يسهل على التالميذ التعرف على األشياء املوجودة -4

زايدة قدرة التالميذ على استخدام وظائف العلم الرئيسة واليت تتمثل يف التفسري  إىلتؤدي -5
 والتنبؤ.والفهم 

م يف البيئة واليت ميكن أن تساعد التالميذ على فهم وتفسري كثري من األشياء اليت تثري انتباهه-6
 ويتعلموها.يستجيبوا هلا 

 املشكالت.تزيد من قدرة التالميذ على استخدام املعلومات يف مواقف حل -7

  النشاط.تساعد يف التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألنواع خمتلفة من -8

 2011العطار ) إليهاأشار وقد ن املفاهيم الرايضية أشد أمهية إف ،للمفاهيم أمهية ذا كانإو 
 التالية:( لألسباب 120-121:

 املفاهيم الرايضية تسهل على املتعلمني فهم دراسة الرايضيات بشكل أكثر تركيزاً ، ووضوحاً .-1

 األمام.ودفعها إىل  الذهين،املفاهيم الرايضية وسيلة انجحة يف حتضري عملية النمو -2

يف مواجهة وحل  لمي،العواستخدام طريقة التفكري  فهم،املفاهيم الرايضية تساعد على -3
 املشكالت.

لتكوين تعميمات أوسع فيما بعد تتمثل  ،ا تكوين املفاهيم الرايضية لدى التالميذ يعد طريقً -4
 الرايضية.يف املبادئ والنظرايت 

 احلقائق.من  املفاهيم أسرع تذكراً  وأكثر ثبااتً  وبقاءً -5

 ملنفصلة.اوارتباطا حبياة املتعلم من احلقائق  عالقة،املفاهيم أكثر -6
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 حتديدها،أو أفقيا عند استخدامها يسهل  عموداي،املفاهيم تسهل عملية بناء املناهج العلمية -7
 وختطيطها 

مكوانهتا نظرة  إىلوالنظر  الدراسية،املفاهيم الرايضية ُتسهم يف زايدة القدرة على فهم املادة -8
 متكاملة.شاملة 

 العالقات،إلدراك  والتمييز، والرتكيب، يل،التحلواملتمثلة يف  الفعلية،تُنمي قدرة املتعلم -9
 األشياء.واملقارنة بني 

 واألحداث.تنمية القدرة على التنبؤ خبصائص األشياء -10

( أنه ال بد للفرد أن يستخدم الرايضيات يف Vitova( )2015 :713-714ويرى فيتوفا )
 وأن يقضي على األمية الرايضية من خالل اآليت:،األنشطة اليومية 

 ة على فهم املفاهيم اجملردة .القدر   -1

 القدرة على فهم العالقات بني الرموز الرايضية . -2

 القدرة على التعامل مع الرموز الرايضية . -3

 القدرة على استخدام املعرفة الرايضية املكتسبة يف مواقف جديدة. -4

 تطبيق املعرفة الرايضية يف املهام العملية . -5

لكوهنا مادة و  الفرد،لكوهنا ترتبط بكافة جماالت حياة  ضية،الرايتضح أمهية تعلم املفاهيم تمما سبق 
ولكوهنا أساسا إلعداد األطفال  األخرى،تستطيع أن تسهم يف خدمة ابقي املواد الدراسية ،مفيدة 

ولكوهنا من املتطلبات األساسية ملواجهة القرن احلادي والعشرين  املستقبلي،لالحرتاف الوظيفي 
 وجي.والتكنول العلمي،بتقدمه 
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 :الرايضي املفهوماملؤثرة يف  العواملاً : خامس

على جمموعة من يعتمد اكتساب املفاهيم ( أن 37: 2011ويوضح اجلرواين واحلمراوي )
وتتمثل يف أعضاء  ،( وتؤثر فيه تلك العوامل سلباً  وإجيااب ً 2009العوامل طرحها سعيد عبد املعز )

 –ذية الراجعة غالت –طريقة عرض املفهوم  –ع اخلربة نو  –فرص التعلم  –الذكاء  –اجلنس  –احلس 
 للطفل.احلالة اجلسدية  –احلالة النفسية للطفل  –البيئة الثقافية 

من يذكرها كل  عوامل تعلمه بعدة يتأثرُ  ( أن املفهوم الرايضي51: 2015ويرى مسلم )
 وهي: (2000)وقطامي  قطامي

 .التعلم خصائص-1

 .التعليمي املوقف خصائص-2

  تعلمه.املراد  املفهوم خصائص -3

  :الرايضي املفهومإجراءات تعليم اً  :دسسا

وقد ختتلف هذه  املفهوم،يقوم إبجراءات لتعليم ( أن املعلم 27-26: 2010يرى اهلويدي )
نفسه من صف آلخر ومن موقف  عند املعلمكما ختتلف هذه اإلجراءات   آلخر،اإلجراءات من معلم 

 ت:اإلجراءاومن هذه ،آلخر 

 التعريف: إجراء •

وهو من أكثر اإلجراءات شيوعاً   ،يقصد به توضيح موجز ملصطلح مفهوم ما إجراءوهو 
 املفهوم.وسهولة عند االستخدام لتحديد 

 

  املثال:إجراء  •

وجيب أن تتناول األمثلة املفهوم من  للمفهوم،يقوم املعلم بتقدمي أمثلة إجيابية  اإلجراءويف هذا 
جيب أن تكون األمثلة من أشياء مادية ميكن مالحظتها  هوم حسيًّا كان املف  فإذا جوانبه،مجيع 
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أو  والرسومات،وإذا كان املفهوم غري حمسوس ميكن متثيله أبشياء شبه حمسوسة مثل الصور  ،وقياسها
 .مساعدة التلميذ على إدراكه عقلياً  إذا كان املفهوم جمردا ً 

 إجراء الالمثال : •

تعطى الالأمثلة  سلبية.أي أمثلة  للمفهوم،علم إبعطاء أمثلة ال تنتمي وهو إجراء يقوم به امل
متييز اخلصائص على للتالميذ إلزالة سوء التفاهم عند التالميذ الذي قد ينشأ نتيجة عدم قدرهتم 

 الثانوية.األساسية للمفهوم عن اخلصائص 

أن تؤخذ يف  من الشروط اليت جيب اأن هنالك عددً  (188-187: 2011)ويشري اخلطيب 
 التايل:على النحو  (2002)أمجلها كل من مرعي واحليلة  ،االعتبار عند تعلم املفاهيم

واعتبار هذه الصورة هي  واملبدأ،البد من االهتمام ابلصورة الذهنية لكل من املفهوم -1
 .املبدأوبدوهنا لن يدرك املتعلم املفهوم بل حيفظ امسه ليس إال احلال مع  تعلمها،األساس يف 

واملقصود هبذه الصورة السمات املميزة  واملبدأ،البد من االهتمام ابلصورة اللفظية للمفهوم -2
 .بدون هذه السمات سيبقى كل منهما غامضا ً  إذ منهما،لكل 

وهو ما نسميه ابسم املفهوم أو  واللفظية،الذهنية  :البد من إطالق اسم على الصورتني-3
 لفظه.رمزه أو 

 واملبدأ.فتاحية األساسية الالزمة لتعلم املفهوم االهتمام ابملفاهيم امل-4

ن تعلم املفاهيم هو إولذا ف بينها،على املعلم أن يتذكر أن املفاهيم ال توجد مبعثرة وال رابط -5
  والنظرايت. ،والتعميمات ،والقواعد ،اخلطوة األوىل لتعلم املبادئ

املفيد مراعاة املبادئ ( أنه عند تدريس املفاهيم من 164-163: 2010)أسعد ويرى أبو 
 التالية:واخلطوات واالعتبارات 

 املفهوم:حتديد سلوك الطلبة الناتج عن اكتساب -1

 غاية،التعريف ليس  إذن جديدة.ولكنه يفشل يف التعرف على أمثلة  ،حيفظ املتعلم التعريف
 أخرى.قف بل وسيلة لتنمية فهم وأداء سلوك معني لتعكس القدرة على التعرف على املفهوم يف موا

  املفهوم:تقدمي أمثلة وال أمثلة على -2
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والالمثال ماال حيتوي على مسة مميزة  ،ال ما يوضح صفات املفهوم وخصائصهويقصد ابملث
 متييز األمثلة والالأمثلة دلياًل على  قدرة الفرد للمفهوم. وتعدواحدة على األقل من الصفات الرئيسة 

ثر فاعلية من الالأمثلة إذ أهنا تربز مجيع اخلصائص األساسية وتعد األمثلة أك للمفهوم،على اكتسابه 
 للمفهوم.

 الطلبة:م تقومي تعل  -3

ولعل تعزيز  عليه،والالأمثلة  واألمثلةويتحدد تقومي املعلم لتالميذه مبعرفتهم تعريف املفهوم 
هتم على وتقومي التغذية الراجعة يساعدان على زايدة حتصيل الطالب وقدرا ،االستجاابت الصحيحة

 األداء.

جيب أن يكون  الرايضية،لكي يتعلم التلميذ املفاهيم ( 54-53: 2001كما يرى إبراهيم )
وفيما  التعلم،ىل التوجيه والوسيلة والوقت ألجل حتقيق ذلك إوحيتاج  ذلك،جاهزا وراغبا وقادرا على 

 لبناء املفهوم الرايضي لدى املتعلم: الالزمةيلي بعض الشروط األساسية 

ليكون مهيئًا لكي يتعلم  ؛ب أن يكون لدى املتعلم املعلومات الضرورية واملهارة واخلربةجي-1
املفهوم اجلديد. فعندما تكون لديه خلفية يعي هبا الصفات املشرتكة والعالقات وبناء األفكار 

 جيرد.يستطيع أن يعمم أو  وتركيبها،

ألن  التعليمية،ة يف النشاطات حد الرغبة يف املشارك إىلجيب أن يكون التلميذ متحفزًا -2
يستجيب فقط إذا كانت لكنه و  التعليمي،املوقف  إىلالتعلم يكون مستحيالً  إذا مل يستجب املتعلم 

 لديه.االستجابة منه مرغوبة 

لكي يتمكن من املشاركة يف  التعلم،جيب أن يكون لدى التلميذ القدرة الكافية على -3
جيب أن خيتار حبيث يكون يف مستوى  تعليمه،وم الذي يراد أن املفه التعليمية. وأعينالنشاطات 

 تعلمه.يستطيع التلميذ أن يتقدم يف  قدراته، وبذاتناول التلميذ ويتناسب مع 

ليكون  ؛الباعث واحلافز على لكي حيافظ ،اتالتوجيهالتلميذ بعض  ىجيب أن يعط-4
رمبا يثبط من عزميته ويقتل  العشوائي،عليم التعليم فعاال موجهاً . فالتعليم بواسطة التجربة واخلطأ أو الت

 املنشود.اهلدف  إىلفال يصل  لديه،احلافز أو الدافع 
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 األفالم،أو  ،أو النماذج اجملسمة ،جيب أن جيهز التلميذ ببعض الوسائل التعليمية كالكتب-5
 .حسيا ً  إليهلتقريب املفاهيم 

ليكتشف  ؛التعليميةات لكي يشارك يف النشاط ؛جيب أن يعطى املتعلم الوقت الكايف-6
االستجابة املناسبة من حيث  إىلألن التعلم عملية منو تقود تدرجيياً   ؛املطلوببنفسه املفهوم 

فذلك يتطلب منه خربة عريضة متنوعة مث وقتا   للتلميذ، وحىت ُيكسب املدرس مفهوماً  معيًنا املستوى.
 كافيا.

  :الرايضي املفهومصعوابت تعلم اً :سابع
هو توضيح  املفاهيم،أنه مما جيب أن يُركَّز عليه يف تدريس ( 335: 2005)ر جابويرى 

حفظ  وعدم ،الصياغةعدم الدقة يف  ، أووحتديد مدلوهلا بطريقة علمية ال حتتمل التباسا ً ،املفاهيم 
  واالستعمال.بعيداً  عن الفهم املفهوم حفظاً  شكليا ً 

القحطاين قد أشار ذ يف تعلم املفاهيم و هناك العديد من الصعوابت اليت تواجه التلميو 
( أن معظم مشكالت تعليم املفاهيم Martorella مارتوريال ) إىل ذلك حيث بنّي  (42-43: 2005)

ىل عدم قدرة الطالب ، وقد حدد بعض صعوابت تعليم وتعلم إوليس  ،ىل طبيعة التدريسإتعود 
 املفاهيم فيما يلي : 

ن هناك من املفاهيم ما يسمى ابملفاهيم املنفصلة إ حيث نفسه،صعوابت تتعلق ابملفهوم -1
( وهذا النوع من املفاهيم يتألف من جمموعة من اخلصائص Disjunctive conceptsأو املتشعبة ) 

هذا النوع من املفاهيم يتألف من أما ( و  Conjunctive concepts املختلفة. وهناك املفاهيم املتصلة )
(  Relational conceptsاليت توضح املفهوم . أما مفاهيم العالقات )جمموعة من اخلصائص املتسلسلة 

 األخرى . واألحداثفيتميز هذا النوع من املفاهيم بعالقتها ابملفاهيم واملوضوعات 

( للمفهوم من Criterial attributesصعوابت تتعلق ابخلصائص املعيارية أو الضابطة ) -2
 حيث تعريفه وخصائصه .

نه من الناحية التطبيقية إحيث  ،جمرداً  أو حمسوسا ً  –عة املفهوم صعوابت تتعلق بطبي-3
  العائلة.مثل مفهوم  واحملسوس،يصعب إجياد خطوط واضحة بني اجملرد 
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 إىل راجعة ( أن هناك العديد من الصعوابت يف تعلم املفاهيم71: 2010)ويرى محدان 
 :أمهها ومن األمور من العديد

  واحد مثال هلا اليت املفاهيم خصوصاً  ملفهوما اسم إىل الراجعة الصعوابت •

  املفهوم تعريف إىل جعةاالر  الصعوابت •

  للمفهوم مدركة أمثلة وجود عدم إىل جعةاالر  الصعوابت •

   املدركة غري احملددة الصفات ذات املفاهيم جعة إىلاالر  الصعوابت •

  رمزية بتمثيالت املرتبطة املفاهيم إىل جعةاالر  الصعوبة •

سماة املفاهيم إىل جعةالر الصعوبة ا •
ُ
   خواص أو صفات امل

   اخلواص تصنف اليت املفاهيم إىل الراجعة الصعوبة •

 ،ويرى الباحث أنه جيب على املعلم إعطاء الوقت الكايف للتلميذ هلضم املفهوم عند تدريسه
الوصول وعدم االنتقال من مفهوم آلخر إال بعد التأكد من فهم التالميذ له من أجل تعليم أفضل و 

 املنشودة.ألهداف إىل ا

 الرايضية:اسرتاتيجيات تعليم املفاهيم اً :اثمن
 اإلسرتاتيجيةيعرفون ( Conney et alه )ءكوين وزمال( أن  165-164: 2010ويبني أبو أسعد )

التعليمية أبهنا جمموعة من التحركات املتتابعة اليت تتكرر عند املعلم يف أثناء تدريسه أحد أصناف 
ف التحرك أبنه جمموعة من األفعال التعليمية اليت يقوم هبا املعلم لالنتقال من وعرَّ  الرايضية. املعرفة

وتقدمي ال أمثلة عليه  عليه،تقدمي أمثلة  إىلينتقل من تقدمي تعريف املفهوم  أخرى. كأن إىلمهمة 
ك املثال وحترك ريف وحتر تقوم على ثالثة حتركات هي حترك التع إسرتاتيجيةوابلتايل فإنه يستخدم 

 . الالمثال

فقد أجريت الكثري من الدراسات  الرايضية،سرتاتيجيات يف تعليم املفاهيم ونظراً  ألمهية اإل
هذه ومن  ،استخدامها يف تدريس املفاهيموفعالية  ،سرتاتيجياتحملاولة الكشف عن أثر اإل

 االسرتاتيجيات:

 :(28-27: 2010)اسرتاتيجيات من وجهة نظر اهلويدي 
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 االنتماء:أمثلة  سرتاتيجيةإ-1

 للمفهوم.حيث يدرك الطالب املفهوم من خالل األمثلة اإلجيابية 
 االنتماء:أمثلة االنتماء وأمثلة عدم  إسرتاتيجية-2

حيث ميكن أن يدرك الطالب املفهوم يف حال تقدمي أزواج من أمثلة االنتماء وأمثلة عدم 
 االنتماء.

 الرتتيب:االنتماء على  وأمثلة عدم ،ءوأمثلة االنتما ،التعريف إسرتاتيجية-3

مث يعطي أمثلة توضح التعريف مث يقوم إبعطاء  ،حيث يقوم املعلم إبعطاء تعريف املفهوم أوال ً 
ال أمثلة إلزالة سوء الفهم والتمييز بني املثال الذي ينتمي للمفهوم واملثال الذي ال ينتمي 

 للمفهوم.
 الرتتيب:اء مث التعريف على أمثلة االنتماء وعدم االنتم إسرتاتيجية-4

مث يقوم  ،مث أمثلة ال تنتمي للمفهوم ،حيث يقوم املعلم إبعطاء األمثلة اليت تنتمي للمفهوم
 تعريفه.بتفسري املفهوم أي يعطي معىن املفهوم أو 

  االنتماء:تعريف مث أمثلة  إسرتاتيجية-5

تنطبق على خصائص املفهوم  مث يقوم إبعطاء أمثلة ،حيث يقوم املعلم بتعريف املفهوم أوال ً 
 التلميذ.لتثبيت املفهوم يف البناء املعريف عند 

 التعريف:أمثلة االنتماء مث  إسرتاتيجية-6

 املفهوم.مث يقوم بتعريف  ابملفهوم،حيث يقوم املعلم إبعطاء أمثلة هلا عالقة 
 هي:ية ( أن االسرتاتيجيات املتبعة لتعليم املفاهيم الرايض48-46: 2010)ويرى الناطور 

 .إجيابية( )أمثلةحترك املثال -1

 سلبية(. أمثلة)حترك الالمثال -2

 التعريف.حتُرك -3

 التربير.حترك الالمثال مع -4

 التعلم.حترك تقومي -5

 اآليت:وميكن إيضاح ذلك ابملثال 
 هي:من قبل املعلم  تباعهاااليت ميكن  اإلسرتاتيجيةعند تدريس مفهوم الزاوية احمليطية فإن 
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 .احمليطية(أمثلة إجيابية على الزاوية  قدمي)تحترك املثال -1

 حميطية(.سلبية عن زوااي غري  أمثلةحترك الالمثال )تقدمي -2

حيث يقدم يف هذا التحرك الشروط الكافية والضرورية لتكون الزاوية  التعريف:حترك -3
 وهي:املرسومة يف دائرة حميطية 

 الدائرة.ن يف يأن يكون ضلعاها وتر -

 الدائرة.ط أن يقع رأسها على حمي-

 األوىل.األمثلة  إىلجه املعلم نظر طالبه و وي

يناقش املعلم مع طالبه األسباب اليت مل جتعل األشكال الواردة  التربير:حترك الالمثال مع -4
 حميطية.يف حترك الالمثال زوااي 

ويقدم فيه املعلم عددا من التمارين لزوااي حميطية ليميز  للمفهوم:حترك تقومي تعلم الطالب -5
 املفهوم.الطالب بينها هبدف تقومي اكتساب الطالب هلذا 

واملالحظ أنه تتباين أساليب املعلمني يف إعطاء املفاهيم الرايضية فمنهم من يبدأ إبعطاء 
مث يعطي أمثلة  املثال( )حتركمث يعطي أمثلة إجيابية على املفهوم  ،التعريف( )حتركتعريف للمفهوم 

وقد يكتفي بتحرك  ،علمني من يقوم هبذه التحركات لكن بتتبع خمتلفومن امل الالمثال( )حتركسلبية 
 اثنني.واحد أو 
 (:200-199: 2011سرتاتيجيات من وجهة نظر اخلطيب )االو 

 االنتماء.املكونة من سلسلة حتركات أمثلة  اإلسرتاتيجية-1

 االنتماء.عدم  وأمثلة االنتماء،املكونة من سلسلة حتركات أمثلة  اإلسرتاتيجية-2

  عدم االنتماء ولكن  وأمثلة االنتماء،املكونة من سلسلة حتركات أمثلة  إلسرتاتيجيةا-3

 حمدد.ليس برتتيب اثبت أو 

 تعريف. االنتماء،أمثلة عدم  أمثلة، إسرتاتيجية-4

 أمثلة عدم االنتماء. االنتماء،أمثلة  تعريف، إسرتاتيجية-5

 املقارنة.حترك  الرسم،حترك  إسرتاتيجية-6
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ولكن أكثر  املفاهيم،من االسرتاتيجيات السابقة يف تدريس  يّ  وميكن استخدام أ
  هي:عند املعلمني  اسرتاتيجيات السابقة شيوعا واستخدامً اإل

 تعريف. االنتماء،أمثلة عدم  أمثلة، إسرتاتيجية-

 .أمثلة عدم االنتماء االنتماء،أمثلة  تعريف، إسرتاتيجية-

 املختلفة:التعليم  الرايضية وعالقتها مبجاالت املفاهيماً :اتسع
ضرورة حتمية  (120-118: 2011)يعد تعلم املفاهيم الرايضية من وجهة نظر العطار 

بل لكوهنا تسهم يف  املستقبلي،لإلعداد والتهيئة ليست فقط لدراسة الرايضيات يف مراحل التعليم 
 األخرى.مساعدة ابقي املواد التعليمية 

واللغة فنراها تسهم يف فهم العالقات  والتاريخ،جلغرافيا فنجد ارتباط املفاهيم الرايضية مبجال ا
ويف تسلسل مقاطع اللغة وفهم  وترتيبها،ويف تسلسل األحداث التارخيية  املختلفة،واجتاهاهتا  املكانية،
 اإليقاعيةوترتيب أوزان أشعارها كما تسهم أيضا يف فهم النسب الرايضية للعالمات  وأفكارها،عباراهتا 

لكوهنا حتدث نوعا من املنعة  ؛مفيدةالرايضية تعد  املوسيقي. فاملفاهيممى احلساب يف عالقة تس
 نضجهم.ودرجة  قابليتهم،ودرجة  وقدراهتم، مستواهم،والبهجة لكل األطفال مهما كان 

( إىل أمهية املفاهيم  Early Childhood,1999) (الطفولة املبكرة)وتشري ورقة منشورة بعنوان 
ألن املفاهيم الرايضية تسهم يف إاثرة  ؛تالزمها ودجمها يف املناهج التعليمية وضرورة ،الرايضية

التساؤالت ، وجعل األطفال يفكرون ليس فقط يف األنشطة اليت يؤدوهنا ، واليت تساعدهم على 
 ،التفكري املنطقي إىلالتعلم ، ولكنها تسمح لألطفال أبن يفكروا يف األسئلة اليت متكنهم من الوصول 

ك العديد من الدراسات اليت تثبت أن األطفال يتعلمون أفضل عندما جيدون إجاابت ألنفسهم وهنا
وأبنفسهم ، وحياولون اكتشاف العالقات ، ومواصلة ومتابعة تسلسل اإلجراءات وهبذا فهم يصلون 

 مستوايت حتصيلية هائلة وحلول ممتازة حوهلا. إىل

فنحن ال نستطيع  املستقبلي،التهيئة لالحرتاف كما تعد املفاهيم الرايضية ضرورية لإلعداد و 
علماء  مهندسني، أو كيميائيني،أو   فيزايئيني،أن نغفل أن نسبة صغرية من األطفال سوف يصبحون 

وغريها من  حماسبني، أو التأمني،شئون يف خرباء أو علماء يف علم االجتماع أو  تكنولوجيني، إحصاء،
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أن حيصل هؤالء األطفال مبكرا قدر املستطاع على بعض  من الضروري الرايضية. وإنهاجملاالت 
 .ملستقبلي الوظيفيوبعض املفاهيم الرايضية اليت ميكن أن تساعدهم يف إعدادهم ا املعلومات،

 ،والضرب والقسمة والطرح، اجلمع،ن املفاهيم الرايضية هي أكثر من جمرد إجراء عمليات إ
وعلى  اليومية،وجماالت حياهتم  الرايضية،ني املفاهيم ونريد أن يصبح األطفال قادرين على الربط ب

يسهم يف فهم أكثر  املنهج،يف  امً مه اويدرك أهنا تعد جزءً  الرايضية،أن يصمم برامج املفاهيم  املعلم
ويعززها مبواجهة مشكالت حقيقية يستخدم فيها األطفال املفاهيم  الدراسية،عمقاً  لباقي املواد 
  اليومية.حلول مستمدة من خربات احلياة  إىلوصول الرايضية بطريقة ما لل
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 الرايضيات:الثالث: االسرتاتيجيات التقليدية يف تدريس  وراحمل
 سرتاتيجيات التدريس التقليدية واحلديثة.االستعراض العام إل -1

 سرتاتيجيات التدريس التقليدية.إلقاء الضوء على بعض اإل -2

 يات التدريس التقليدية.سرتاتيجإل ةأوجه النقد املوجه -3

 السابقة.سرتاتيجيات جديدة تعاجل عيوب اإل إسرتاتيجيةمربرات استخدام  -4
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 واحلديثة:االستعراض العام السرتاتيجيات التقليدية  أوال:
لقد قام الباحث ابستعراض الكثري من أساليب واسرتاتيجيات التدريس سواء كانت تقليدية أم 

اليت تناوهلا الباحث  (إسرتاتيجية 43)حث للعديد من االسرتاتيجيات حوايل وتوصل البا ،حديثة
 التايل:على النحو  إمجاهلابشكل مبسط ميكن 

 التقليدية:التدريس  سرتاتيجياتإ: أوال ً 
واستخدمها املعلمون منذ  ،وهي تلك الطرق اليت شاع استخدامها يف التدريس أكثر من غريها

أو عدم  ،وهذا ال يعين عدم استخدام هذه الطرائق حديثا ً  العشرين.القرن زمن قدمي يعود إىل ما قبل 
وتعد أكثر فعالية يف مواقف تعليمية من  ،بل إهنا ما زالت تستخدم يف التدريس ،صالحيتها للتدريس

طرائق التدريس اليت  من أن (408-365: 2010)ويرى عطية  ،غريها من طرائق التدريس احلديثة
 :ما أييتقدميا وشاع استخدامها عرفها املعلمون 

 احملاضرة:طريقة -1

وأكثرها شيوعا بني  ،تعد طريقة احملاضرة من أقدم طرائق التدريس اليت عرفتها حلقات التدريس
وتكاد أن تكون الطريقة األوفر حظاً  يف  املتقدمة،السيما يف املستوايت التعليمية  ،املدرسني

وتصنف طريقة احملاضرة من بني طرائق التدريس  هذا.نا االستعمال يف التدريس اجلامعي حىت يوم
وينبغي نفض أايدي  ،مهمة أو غري فعالة يف التدريس ليستالتقليدية غري أن هذا ال يعين أهنا 

مة للكثري من املواقف واملواد التعليمية حبيث ال ءما زالت تعد ضرورية وأكثر مال إهنااملدرسني منها بل 
أهنا تستجيب لرؤية الكثري من الفلسفات الرتبوية اليت تؤكد دور عن الً  ميكن االستغناء عنها فض

 التعليمية.املناهج  التعليمية يفاملعلم واملادة 

وعرفت طريقة احملاضرة أبهنا عرض شفهي مستمر للخربات واملعارف واألفكار يقدمه املدرس 
ويكون دور  ،املدرس بذلك بعد االنتهاء منه إذا مسح إالللطلبة من دون مقاطعة أو استفسار 

وليس هلم توجيه أي سؤال مامل ينته  املالحظات،وتدوين  ،والفهم ،واالستماع ،املتعلمني فيها التلقي
أذن املدرس يف حال انتهاء جزء حمدد منه بعد أو على األقل  ،أو العرض كامال ً  اإللقاءاملدرس من 
 ،يقة سليب واليتعدى دوره االستماع والتلقيضوء هذا املفهوم فإن الطالب يف هذه الطر  بذلك. ويف

 ومركزها.أما املدرس فهو حمور العملية التعليمية 
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 :واالستظهار( )احلفظطريقة التسميع -2

حفظ املتعلم املوضوع الذي يكلف حبفظه من املدرس أو  إىلاالهتمام  رتكزيف هذه الطريقة ي
 واملعادالت.أو حفظ القوانني  ،ائد الشعريةأو القص ،واحملفوظات القرآنية،حفظ السور  مثل:املعلم 

 بل جمرد حفظ ،فهم عنوقد ال يكون انمجا ً  فهم،وقد يكون هذا احلفظ أو االستظهار انمجاً  عن 
القسري. ن التسميع يف األصل يقوم على التلقني واحلفظ إوعلى هذا األساس ف ،ببغاوي وترديد

سوى  هتاإجاابمن األسئلة على الطلبة ال تتطلب  هذه الطريقة فإن املدرس قد يلقي عددا ً  ومبوجب
 غري.ال استظهار احلقائق اجملردة املوجود يف املقررات الدراسية 

 املناقشة:طريقة -3

وقد يكون ،وهي عبارة عن حوار شفهي بني املعلم واملتعلم يكون فيه دور إجيايب للمتعلم 
 املعلم.احلوار بني املتعلمني أنفسهم حتت إشراف 

  االستقرائية: الطريقة-4

وهو استدالل  متعددة،أو قضااي  أخرى،االستقراء هو استدالل أو استنتاج قضية من قضااي 
 عمومية،صاعد يتدرج فيه الذهن من املواقف اجلزئية احملدودة أو املقدمات إىل املواقف الكلية األكثر 

أو  )النظرايتردة تكوين الكليات اجمل إىلفهو يبدأ ابملالحظات أو احلقائق اجلزئية وصوال 
 .التعميمات(

 االستنتاجية:الطريقة القياسية أو -5

 إىلالقياس يف التفكري هو استدالل أيضاً  ولكنه استدالل انزل ينتقل فيه الذهن من الكل 
نتهي إليه االستقراء األن القياس يبدأ من حيث ما  ؛وبذلك فهو يسري عكس االستقراء والقياس اجلزء

يمات مت التوصل إليها بدأ منها القياس هي عبارة عن استنتاجات أو تعمألن الكليات اليت ي
  القياس.فالقياس يعتمد على االستقراء وبذلك فاالستقراء يعد األساس الذي ينطلق منه ابالستقراء، 
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 احلديثة:اسرتاتيجيات التدريس  :اثنيا ً 

ويندرج حتت هذا  ،التدريسإن ما نعنيه ابحلداثة هو العامل الزمين يف استخدام الطريقة يف 
 ،ً العنوان طرائق التدريس اليت ظهرت يف جمال التدريس وطبقت منذ بداايت القرن العشرين صعودا 

 2010)واهلويدي ( 456-416: 2010)عطية كل من سرتاتيجيات كما خلصها  ومن هذه اإل
و ( وعبيدات وأب285-123: 2012( واحليلة )163-157: 2012( واهلويدي )171-231:

أمجلها  اليتو ( 187-121: 2008( وعبد اهلامشي والدليمي )254-143: 2013السميد )
  التالية:الباحث يف النقاط 

 املشروعات:طريقة -1

 أبعادها،ووضع  (كلباتريك)اليت طورها )جون ديوي ( املريب  إىلإن فكرة طريقة املشروع تعود 
 إليهوهذا ما ذهب  ،تعلم داخل املدرسة وخارجهافهي تقوم على مبدأ ربط العلم ابحلياة اليت حيياها امل

إذ رأى أن املدرسة جيب أن تكون مكاانً  حييا فيه الطفل حياة  ،فيما أراده من املدرسة (جون ديوي)
فيتدربون فيها على مواجهة مشكالت احلياة اليت يتعرضون هلا أو قد جتاهبهم خارج  حقيقية،اجتماعية 
 املدرسة.

 ،أما دور املتعلم فيكون إجيابياً  يف عملية التعلم ،يتعدى التوجيه واإلرشاد ودور املدرس هنا ال
 ويعتمد على نفسه يف البحث عن املعرفة واكتشافها وحتصيلها من مصادرها املتنوعة.

 (: Units) طريقة الوحدات-2

وتسمى بطريقة موريسن وهي تنظيم خاص للمادة التعليمية يضع املتعلمني يف موقف تعليمي 
وهي تقوم على  خاص،ممارسة أنشطة متنوعة تفضي إىل تعلم  إىلمل يثري اهتمامهم ويدفعهم شا

 تالئمها.افرتاض أن لكل وحدة طريقة تدريس 

وطريقة الوحدات من طرائق التدريس احلديثة اليت تعزز املعلومات ومتكنهم من املادة كاملة عن 
 األساسية.ها فضال عن ترابطها مع الوحدة وحدات ذات معىن مرتابطة فيما بين إىلطريق تقسيمها 
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 املشكالت:طريقة حل -3

إن طريقة حل املشكالت تشدد على أسلوب احلل والكيفيات الالزمة الكتشاف ذلك احلل 
من طرائق التدريس اليت  ذلك. فهيقتضى األمر امن املتعلمني حتت إشراف املدرس وتوجيهاته إذا ما 

والتعاون بني  ،ري يف إجياد حلول علمية هلا عن طريق إعمال العقلهتتم ابملشكالت التعليمية والتفك
 التعليمية.املتعلمني يف التصدي لذلك احلل ويكون دور املدرس فيها دور املوجه واملنظم للخربات 

 االكتشاف:طريقة -4

يف  كربىويتحمل املتعلم املسئولية ال املتعلم،إن طريقة االكتشاف هتتم إبعمال الفكر لدى 
وينطلق  ،بعض احلقائق واملفاهيم عن قضية أو ظاهرة مامًّا بمل  وقد يكون املتعلم فيها  التعلم، عملية

 لديه.منها للكشف عن حقائق جديدة مل تكن معلومة 

والكيفيات اليت يسلكها الفرد مستخدماً  قدراته  ،والطرق ،والتعليم ابالكتشاف يهتم ابلوسائل
فيه يضع فروضاً   قبل. فالفردمعرفة جديدة مل تكن معلوم من  إىلالعقلية واجلسمية من أجل الوصول 

 صحتها.التثبت من و  هاختمينات مث ينشط يف البحث عن وأ

 ابللعب:طريقة التعلم -5

ااًل لتحقيق األهداف الرتبوية اليت تتصل بتنمية إن التعليم ابللعب يشكل وسطاً  تعليمياً  فعَّ 
لذلك  التسلية،يمياً  ميزج بني حتصيل املعارف واملهارات وبني ألنه يوفر مناخاً  تعل ؛شخصية املتعلم

 التعلم.ويقوي التفاعل بني املتعلم ومادة  للتعلم،ويشوق املتعلم  اإلاثرةيولد 

 األدوار:التعليم بتمثيل -6

، وهو إن التعليم بتمثيل األدوار هو أحد أساليب التعلم ابللعب ويطلق عليه لعب األدوار
يقوم على أساس احملاكاة اليت يؤديها املتعلمون حياكون فيها أدوار التعليم ، أسلوب من أساليب 

أمهية هذا األسلوب يف أنه جيعل املوقف التعليمي  حقيقية. وتكمناآلخرين اليت متارس يف مواقف 
 .وجبه يقوم الطلبة بتمثيل األدوارالواقع من أجل تقصي القيم االجتماعية أو الشخصية ومب إىلأقرب 
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 الذهين:قة العصف طري-7

هو استظهار كل ما يف العقل من أفكار حول قضية أو مشكلة مبوجبه يوضع املتعلم يف 
 االً  يف إعمال ذهنه ملواجهة حتدٍّ موقف يستدعي التفكري وتوليد األفكار يكون فيه املتعلم إجيابيا فعَّ 

كن معروفة لديه من قبل مل ت ةشكلمانجم ٍّ عن املوقف الذي وضع فيه فيولد أفكاراً  جديدة حلل 
متكني املتعلم من التفكري اإلبداعي القائم على وضع  إىلن التدريس ابلعصف الذهين يهدف إلذلك ف

واقف يكون املتعلم الذهن يف أعلى درجات الفاعلية من أجل توليد األفكار اجلديدة اليت تتصل مب
 هبا. معنيًّا 

 املتمايز:التعليم -8

درس مبوجبه بتكليف استخدام أساليب تدريس متمايزة إذ يقوم امل إن التعليم املتمايز يقتضي
وهناك من  ، فهناك من يتعلم ذاتيًّا وأنشطة خمتلفة أو قضااي ميارسوهنا أبساليب خمتلفة الطلبة مبهام

وهناك من  ،وهناك من يتعلم ابملمارسة العملية ،وهناك من يتعلم حبل املشكالت مشروعات،يتعلم يف 
وإغناء البيئة  ،وهو تنويع مصادر التعلم،األمر الذي يهتم به التعليم املتمايز  واحلوار.قشة يتعلم ابملنا
 هبا.التعليمية 

  التعليمية:التعليم ابحلقائب -9

أو بدائل تعليمية  مصادر،وهي متثل برانجما تعليميا مصمما لتعليم وحدة معرفية معينة بتوفري 
 حمددة.ه منها واستخدامها بطرائق متعددة لتحقيق أهداف يالئممتعددة ميكن أن خيتار املتعلم ما 

وهي وحدة تعليمية من أساليب التعلم الذايت تستخدم أنشطة تعليمية متنوعة تشدد على 
 احملك.أهداف حمددة وحتقيق أهداف تعليمية ميكن أن تقاس مبقاييس مرجعية 

  املربمج:التعليم -10

املتعلم وسرعته يف التعلم وحريته يف االستمرار يف هو طريقة للتعلم الذايت اليت يراعي قدرات 
أيضا نوع من  امللل. وهوأو عندما يشعر ابلتعب أو  ،عملية التعلم أو التوقف يف الوقت الذي يريد

مبوجبه يعمل املعلم على قيادة املتعلم وتوجهيه حنو السلوك املطلوب ممارسته  الذايت الذيأنواع التعلم 
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يف صورة كتاب أو على آلة  ضَ ر  ا وعُ مسبقا لتعلم مادة تعليمية إعدادا خاصًّ  دَّ ع  يف برانمج تعليمي أُ 
 كاحلاسوب.تعليمية  

 لكرتوين:اإلالتعليم -11

وهو طريقة يف التدريس تستخدم فيها وسائل االتصال احلديثة وأجهزة احلاسوب وشبكات 
وكل  ،لكرتونيةواملكتبات اإل ،وآليات البحث ،والرسم ،والصورة ،نرتنت والوسائط املتعددة كالصوتاإل
  حديثة.له صلة بعمليات االتصال من تقنيات  ما

 التعليمية:التدريس ابستخدام األسئلة -12

هي تلك األسئلة اليت يستخدمها املعلم أثناء احلصة هبدف حتقيق حسن ن األسئلة التعليمية إ
ختتلف عن األسئلة وهي  ة.الدراسيوذلك لتحقيق أهداف احلصة  ؛بني املعلم واملتعلم فيماالتواصل 

ليتأكد من مدى حتقق األهداف عند التالميذ يف  ؛التقوميية اليت يستخدمها املعلم شفهيا أو حتريراي
  الدراسية.هناية احلصة الدراسية أو يف هناية الوحدة 

 التدريس:طريقة أوزوبل يف -13

( وهي طريقة Ausubel.Dىل عامل النفس األمريكي ديفيد أوزوبل ) إتنسب أن هذه الطريقة 
مث  ،وشرحها ،والنظرايت ،واملبادئ العامة ،أو القواعد ،استنتاجية يف التفكري تبدأ بتقدمي الكليات

 والتطبيقات . ،األمثلة إىلينتقل املعلم 

 املتقن:التعلم  إسرتاتيجية-14

 إسرتاتيجيةاسرتاتيجيات التدريس اليت تقوم على جهد املتعلم وتسمى أحياان  إحدى وهي
 علم.تالإتقان  إسرتاتيجية اإلتقاين أوعلم الت

أن بلوم قد قدم وصفا لطريقة التعلم املتقن حيث إىل ( Grounland ,1970ويشري جرونلند ) 
حيث تركز  ،يف التحصيل مستوى عالٍّ  إىلتركز على جعل كل التالميذ أو غالبيتهم يصلون  أهنابني 
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التعلم  إىلمي تغذية راجعة خاصة وتقنيات عالجية على جعل التباين قليال بني املتعلمني وذلك بتقد
 الصفي وإبعطاء التالميذ الذين حيتاجون تلك التغذية وقتا إضافيا إلتقان املادة الدراسية .

 العملية:طريقة العروض -15

شيء بواسطة  إثباتأو العلمية أو وسائل لتوضيح شيء أو  يةالعروض العملية الفعلوتعين 
 التجريب.

 : رتيةالطريقة اهلراب-16

الطريقة اهلرابرتية  العرض،من األساليب أو الطرائق اليت ترتبط بشكل أو آبخر بطريقة ن إ
واهلدف من هذه الطريقة هو  التطبيق.وأخريا  ،والتقييم ،والربط ،والعرض، املقدمة اخلمس:خبطواهتا 

عن طريق  اإلنسانن العقل هو نتيجة الرتبية أو جمموع األفكار اليت تصل إىل إحيث  ،تكوين العقل
  واحدة.ويعد العقل وحدة  إىل ملكات،تقسيم العقل  (هريابرت  )احلواس ويرفض 

 املصغر:التدريس -17

أسلوب تقين حديث لتدريب املعلمني واملدربني التقنيني وتزويدهم ابملعلومات وأسس  وهي
صمم لتطوير وهو م ،م فيه ختفيض التعقيدات العادية يف غرفة الدرستالتدريب على التدريس ي

 من وعدد واحد،حجم الصف حمدد ما بني متعلم  فيهو  سابقة،وتنقيح مهارات  جديدة،مهارات 
 دقائق.ووقت التعليم حمدد ما بني مخس دقائق وعشر  املتعلمني،

 

 امليدانية:الرحالت -18

 قيقية،احلالرحالت امليدانية من أساليب التدريس املشهورة واليت تركز على التعلم يف املواقع  تعد  
يقوم به الطلبة حتت رعاية املعلم أو مشرف  الصف،وخمطط خارج غرفة  منظم،وهي نشاط تعليمي 

  حمددة.العمل ألغراض تربوية علمية وعملية 

 ابخلطوات:التدريس  إسرتاتيجية-19
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ن تنظيم التدريس ابخلطوات يعتمد على جمموعة من اإلجراءات اليت تعتمد التعلم الذايت إ
ولكل  بزمن حمدد،وحتدد اخلطوة عادة  املتعلمني،عليمية متعددة تتناسب وقدرات وتوظف مصادر ت

  صفية.درس يف التدريس ابخلطوات خطة عمل 

 التعليمية:اجملمعات -20

ا على زايدة مشاركة من املادة التعليمية كدرس أو مساق مصغر وهو يرتكز عمليًّ  ي وحدةوه
متكن  متنوعة،ويتضمن نشاطات تعليمية  ،ميةوتفاعل الطالب الذي أيخذ شكل اخلربات التعلي
 منظمة.حسب خطة  اإلتقانىل درجة إالطالب من حتقيق األهداف احملددة للمادة التعليمية 

 كلري:نظام التعليم الشخصي أو خطة  -21

سرتاتيجيات تفريد التعليم ، وميكن وصف هذا النظام إ ىحدإ يوهو نسبة " فرد كلري " وه
ا إدارة التعلم وقد ضع هذا النظام نظرية التعزيز يف إطارها العملي ، حىت التعليمي أبنه تكنولوجي

أصبحت إطارا ملساق كامل ، ويعمل املتعلمون هنا بصورة فردية حسب سرعتهم اخلاصة ، 
ويستعملون الوسائل ، واملواد التعليمية املتنوعة مثل : فصل يف كتاب ، أو برامج التعليم عن طريق 

وعادة تكون هذه املواد التعليمية مرتبة  ،حيتوي على دروس تعليمية مربجمة  احلاسوب ، أو كتيب
الوحدة اليت  إىللكل وحدة قبل السماح له ابالنتقال  إتقانهبشكل متسلسل وعلى املتعلم أن يظهر 

 تليها .

 للفرد:التعليم املوصوف -22

، وتعتمد هذه وهي عبارة عن برامج قائمة على العالج الفردي من خالل التعليم الذايت
مث يتم تصميم  التعلم،الطريقة على قياس مستوى املتعلم لتحديد مستوى مهاراته وخرباته قبل بدء 

ومستواه  املتعلم،حمتوى التعلم وتتابعاته يف ضوء نتائج القياس القبلي بشكل مناسب خلصائص 
 .ني املعلم واملتعلمورة مشرتكة بوأهدافه يتم بص التعلم،ومن مث فإن حتديد نتائج  واهتماماته،

 :(التشبيهات )اجملازيالتعليم -23
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للربط بني اخلربات السابقة  ؛يستخدمها املعلمون إسرتاتيجيةالتعليم ابجملاز أو التشبيهات ن إ
ابجملاز هو حماولة إجياد عالقة بني موضوعني غري متشاهبني يعرف  اجلديدة. والتعليمللطلبة واخلربات 

غري املشرتكة بني السمات فيحاول إجياد السمات املشرتكة و  ،خراآلوال يعرف  أحدمهاالطالب 
  املوضوعني.

 العشوائية:التدريس ابإلاثرة -24

 اإلاثرةوتستند فكرة  جديدة.ليات إنتاج أفكار إبداعية آإحدى  هي العشوائية اإلاثرة
عالقات  ضرورة حتريك الدماغ واستثارته للخروج عن قوالب سابقة من خالل إجياد إىلالعشوائية 

 لكنَّ  ،جديد إىلالفكرة نفسها قد ال تقودان  عالقات. إنجديدة بني أشياء ال توجد أصال بينها 
  جديدة. ربطها ابستثارة عشوائية قد حترك الفكرة وتولد منها معاين

 الست:التدريس ابستخدام قبعات التفكري -25

حيث  ،ة التفكريقبعات التفكري الست هي إحدى نظرايت أو أفكار ديبونو عن عملين إ
وأعطى كل قبعة  ،وال جيوز الوقوف عند أحد هذه النماذج ،يرى أن هناك مناذج خمتلفة من التفكري

والقبعة احلمراء  واملوضوعية،فالقبعة البيضاء تعكس مثال احلياد  ،لوان يعكس طبيعة التفكري املستخدم
والقبعة  ،فراء تعكس اإلجيابياتوالقبعة الص ،والقبعة السوداء السلبيات والنقد ،تعكس املشاعر
  التنفيذ.والقبعة الزرقاء تعكس  ،اإلبداعاخلضراء تعكس 

 املدمج:التعلم  إسرتاتيجية-26

ىل جعل التعليم ذا معىن ابلنسبة للطلبة من خالل ربط املواقف التعليمية إتستند هذه الطريقة 
 اإلسرتاتيجيةوتعرف هذه  ،قعها احلقيقيةوجعلهم يعيشون اخلربة التعليمية يف موا الواقعية،حبياة الطلبة 

  خمتلفة.أبهنا حتديد موضوع دراسي ميكن من خالله تقدمي مواد دراسية 

 التخيل: إسرتاتيجيةالتدريس ابستخدام -27
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التخيل اإلبداعي املنتج واملطلوب من املعلم أن يكون  هو اإلسرتاتيجيةيف هذه  لتخيلاملقصود اب-28
يف التدريس  إسرتاتيجيةوهكذا يكون التخيل  .إبداعيةختيالت  إىلوم طالبه واسع اخليال ليقّ  

  اإلبداعي.

 البصري:التعلم  إسرتاتيجية-29

الذكاءات البصرية من خالل الصورة واملشاهدة يتعلم الطلبة ذو  اإلسرتاتيجيةهذه  ويف
ال ووسائل والتعبري عنها أبشك ،البصري يبدأ مبشاهدة الصورة وتسجيلها يف الدماغ احلسية. فاإلدراك

 التالية: األشكالميكن التعبري عنها أبحد  ايًّ فاملعلومات اليت جنمعها بصر  ،متعددة

 احلسية.الصورة -

 اللفظي.الوصف -

 التوضيحية. واألشكالالرسم -

 التمثيل البياين.-

 أبشكاهلا.اخلرائط -

 الذهنية:التدريس ابستخدام اخلرائط املعرفية واخلرائط -30

، يقة أخرى لتقدمي معلومات منظمة أمام الطلبة تربز األفكار الرئيسةإن اخلرائط املعرفية هي طر 
ونتائجها مما جيعلهم أكثر اعتمادا على  األحداثوتربز األفكار بوضوح وتساعد على التمييز بني 

 عالقات.ما بينها من  يف أشكال أو رسومات تبنيّ  تنظيم للمعلومات  املعرفية هي أنفسهم. واخلرائط
 معلومات.أشكاال خمتلفة حسب ما حتويه من  وتتخذ اخلرائط

 املتعددة:التدريس وفق الذكاءات -31

ن الذكاء قدرة واحدة ميكن أن تقاس أهوارد جاردنر الذي اعترب  إىلهذه النظرية رجع تو 
وقد انبثقت هذه النظرية من البحوث املعرفية احلديثة اليت أو ضحت أن الطلبة  واحد.ابختبار 
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قادر على معرفة  إنسانن كل أو  خمتلفة.هنم يتعلمون ويتذكرون ويفهمون بطرق أخمتلفون يف عقوهلم و 
 ،واملكاين ،واملنطقي، وهي اللغوي :: الذكاءات الثمانيةبثمانية طرق خمتلفة مساها جاردنرالعامل 

  الطبيعي.والتأملي  ،والذايت ،واالجتماعي ،واإليقاعي ،والبصري

 البنائي:التدريس وفق أمنوذج التعلم -32

ناقش يفهو يناقش املشكلة مث  التعليمية.ىل جعل املتعلم حمور العملية إ األمنوذجيهدف هذا 
مساعدة  إىل علمية. ويسعىتطبيق هذه احللول بصورة  إمكانية يدرسمث  زمالئه،احللول املقرتحة مع 

لتعلم التالميذ على بناء مفاهيمهم العلمية ومعارفهم أبربع مراحل مستخلصة من مراحل دورات ا
 (.وتطبيق املفهوم املفهوم،واستخالص  املفهوم، )استكشاف :الثالث

  التباديل:التدريس  إسرتاتيجية-33

والتفاعل  ،ابالندماج االستيعابوبناء  ،حتسني مهارات القراءة إىل اإلسرتاتيجيةدف هذه هت
 :وهيبخطوات لالستيعا أربعحبيث يتحاور املعلم مع الطلبة حول النص ابستخدام  النص،مع 

  والتنبؤ(. الكلمات،وتوضيح معاين  والتلخيص، األسئلة،)طرح 

 اإلبداعي:لتدريس مهارات التفكري الناقد والتفكري  )سوم( إسرتاتيجية-34

وهو برانمج يركز على مهارات التفكري  سوارتز( )لروبرتالعامل  إىل )سوم(ويرجع برانمج 
 التفاصيل،والدقة يف  ،والسهولة ،ل معه الوضوحومن مميزاته اليت جتعل من السهل التعام ،ابحملتوى

  .واإلبداعيمنظمة يتبعها املعلم عند تدريسه ملهارات التفكري الناقد  وأسئلةمبجموعة أفكار 

 (:K.W.L)اجلدول الذايت إسرتاتيجية-35

سرتاتيجيات ما وراء إوهي من  تعلمت( –عرف أن أريد أ – عرفأ)مبعىن  إسرتاتيجيةوهي 
موعة من اخلطوات أو املمارسات اليت يتبعها املعلم داخل الصف حبيث تساعده على وهي جم املعرفة.

وحتديد  التالميذ،ليثري دافعية  ؛التمهيد للدرس منها:وتشمل عناصر عديدة  املقرر.حتقيق أهداف 
املخصص لكل منها ونوع التفاعل الذي ميكن أن حيدث داخل  التعليمية، والوقتتتابع األنشطة 

  املقرر.حبيث تساعده على حتقيق أهداف  املعلم،لطريقة اليت سوف يتبعها وا الصف،
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 التفكري بصوت عال: إسرتاتيجية-36

وهي من اسرتاتيجيات التعلم فوق املعريف وتتضمن قول القارئ لكل ما خيطر بباله من أفكار 
 .معنيأو حله لسؤال  ما،بصوت عال وذلك أثناء اطالعه على مشكلة  وإيضاحاتوتساؤالت 

  صغرية.فرداي أو ثنائيا أو على شكل جمموعات  اإلسرتاتيجيةوميكن أن تنفذ هذه 

 :(SNIPS) إسرتاتيجية-37

لتسهيل املعاجلة الفورية  خطوات،كمدخل قرائي ذي مخس   اإلسرتاتيجيةوتستخدم هذه 
 ،واألشغال، على الصور اإلسرتاتيجيةللنص املقروء وذلك بتفسري الوسائل البصرية وترتكز هذه 

أو  أبنفسهم، اإلسرتاتيجيةوميكن أن يستخدم الطلبة هذه  ،واخلطوط الزمنية ،واخلرائط ،واملخططات
 املعلم.وهي أيضاً  تالئم األنشطة اجلماعية اليت جتري حتت رعاية  املعلم،مبساعدة 

 :(SQ3R) إسرتاتيجية-38

جمموعة  إىلالقراء  اإلسرتاتيجية وتعترب من أهم اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعليم القراءة وتقود هذه
وينتج عن ذلك حتقيق  املقروء.اليت هبا يتفاعل الطلبة مع معلومات النص  احملددةمن اخلطوات الدقيقة 
  الفهم.مستوايت عالية من 

س يتضح أن هناك بعض سرتاتيجيات املستخدمة يف التدريومن االستعراض السابق ألغلب اإل 
والبعض الذي يبتعد بعض الشيء عن  ،من املضمون الرايضي بشكل كبريسرتاتيجيات اليت تقرتب اإل

  الرايضي.تدريس املضمون 

سرتاتيجيات وذكر ميزاهتا وعيوهبا القيام حبصر بعض هذه اإلإىل الباحث  دفعاألمر الذي 
سرتاتيجيات اليت تقرتب من الضوء على بعض تلك اإل إلقاءلذا سيحاول الباحث  ؛ومدى مناسبتها

 كبري.ون الرايضي بشكل  املضم

 التقليدية:سرتاتيجيات التدريس إإلقاء الضوء على بعض  :ااثنيً 
( بعض 210-165: 2010( واهلويدي )121-118: 2010ويوضح كل من أبو أسعد ) 

 اآليت:سرتاتيجيات التقليدية يف التدريس خلصها الباحث يف اإل
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  احملاضرة:أو  اإللقاءطريقة  أوال:
وهو ذلك النوع من التدريس الذي يعتمد على املعلم  ،التدريس املباشر اتإسرتاتيجيوهي من 

بشكل أساسي يف تقدمي املعرفة ابألشكال مجيعها جاهزة للطالب ويوصف تعلم الطلبة هبذا األسلوب 
 مستقبال.حيث يكون املتعلم  استقبايل،أبنه تعلم 

 اآليت : يفالتدريس املباشر  إسرتاتيجيةدور املعلم يف  إجيازوميكن 

 الدرس.حتديد املعرفة واملهارات األولية اليت حيتاجها الطالب الستيعاب  -1

 منطقي.تنظيم العرض وختطيطه يف تسلسل  -2

 الدرس.فحص استيعاب الطلبة كطرح أسئلة مباشرة من خالل  -3

 الطلبة.ل بَ عرض منوذجي للمهارة وتوفري الفرص ملمارستها من ق   -4

 احلصة.خالل فرتة التدريب يف  التكويين(ومي خالل التق )منمراقبة تقدم الطلبة  -5

 صعوابت.مساعدة الطلبة الذين يواجهون  -6

 الطلبة.ختطيط اخلطوات القادمة يف العلم اعتماداً  على إجاابت عن أسئلة  -7

 هو:ف اإلسرتاتيجيةأما دور املتعلم يف هذه 

 الفعال. اإلصغاء •

 االستيعاب.طرح األسئلة للتأكد من  •

عطاء مالحظات تضيف معلومات وأفكاراً  وآراء جديدة املسامهة يف الدرس إب •
 للدرس.

 املعلم.ممارسة املهارات املكتسبة حتت إشراف  •

 التعلم.استخدام مهارات التقومي الذايت ملراقبة  •
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 التالية:وحىت يكون التدريس املباشر جيدا البد من املعلم مراعاة األمور 

واألدوات  ،واألساليب ،اخلاصةالنتاجات  :مجيعالتخطيط احملكم للدرس ويشمل  •
 الالزمة.

 السابقة.ربط التعليم احلايل للطلبة ابلتعاليم السابق وخرباهتم  •

دل املعلم يف سري احلصة عند وجود التكيف مع الظروف اليت تطرأ يف الصف كأن يعّ   •
 ذلك.سبب يقتضي 

 املختلفة.االهتمام ابلتقومي أبنواعه  •

  املعىن.الرتكيز على التعلم ذي  •

 املناقشة:طريقة  :نيا ً اث
وميكن أن تكون بني أفراد  ،وهي طريقة تعتمد على احلوار الشفهي بني املعلم واملتعلم 

ميكن أن تكون بني أفراد اجملموعة واملعلم أو بني التالميذ  كبرية. كماجمموعات صغرية أو جمموعات  
ري التالميذ وحيثهم على املشاركة أنفسهم وعند تنفيذ املناقشة قد يبدأ املعلم بطرح سؤال يثري تفك

 السؤال.اإلجيابية ابإلجابة عن 

 أييت:فوائد طريقة املناقشة مبا  إجيازوميكن  

 .اآلخرين آراءهنا تساعد التالميذ على تكوين اجتاهات إجيابية مثل املوضوعية وتقبل إ -1

 وحمتواها.قد تساعد يف تطوير ميول التالميذ حنو املادة العلمية  -2

ية راجعة فورية للتالميذ حبيث يتمكن كل معلم من تقييم قدراهتم وتقدير اجتاهات تقدمي تغذ -3
 العلمية.التالميذ ومدى فهمهم للمادة 

تنميها بني  وكذلك ،أخرىما بني املعلم من جهة واملتعلمني من جهة فيتنمي مهارة التواصل  -4
 أنفسهم.املتعلمني 
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 املناقشة:العوامل املؤثرة على فعالية 

فكلما قل حجم  ،يتناسب حجم اجملموعة عكسيا مع فعالية طريقة املناقشة موعة:اجملحجم  -1
 املناقشة.وزادت فعاليتهم يف  ،اجملموعة مسح مبشاركة مجيع أفراد اجملموعة

هو الرتتيب الدائري الذي يسمح لكل فرد  الرتتيب األفضلرمبا يكون  اجملموعة:ترتيب أفراد  -2
كما يفضل أن   ،وأن تكون املناقشة مباشرة بني أفراد اجملموعة ،أن يشاهد بقية أفراد اجملموعة

 املناقشة.يعني قائد لكل جمموعة يف طريقة 

ن وجود قائد جملموعة النشاط ضروري إلمتام عملية املناقشة بشكل جيد إ اجملموعة:قائد  -3
 املناقشة.حيث ينظم 

 :الصفيةشروط جناح املناقشة 

 ابملتعلم:الشروط اليت تتعلق  

أي يتقبل األفكار اجلديدة إذا رأى أهنا صاحلة كما حياول إجياد التشابه  املنفتح:ل العق -1
 .اآلخرينواالختالف ينب أفكاره وأفكار 

 األصحا لتغيري رأيه إذا رأى أن الرأي اآلخر هو املرونة ويعين أن يكون املتعلم مستعدًّ  -2
 .واألنسب

ع املتعلمني مث مناقشة تلك األفكار وتعين قبول األفكار واآلراء من قبل مجي املوضوعية: -3
 وتقوميها.وحتليلها 

 ابملشكلة.حصول املتعلم على املعلومات الكافية املتعلقة  -4

 ابملعلم:الشروط اليت تتعلق 

وأن  ،وطرحها على املتعلمني ،ا على صياغة األسئلةأي يكون املعلم قادرً  األسئلة:صياغة  -1
 املتعلمني. وأسئلةحيسن التعامل مع إجاابت 
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 اجليدة.حىت يتشجع املتعلمون إلعطاء اآلراء واألفكار  ؛أن يوفر مناخا تعليميا مرحيا -2

 املناقشة.أال يسمح خبروج التالميذ عن موضوع  -3

 التقليل من أمهيتها .قبول اآلراء واألفكار املطروحة وعدم  -4

  املناقشة. على جلسة األذكياءمشاركة مجيع التالميذ يف املناقشة وأال يسمح بسيطرة التالميذ  -5

 االستقرائية:الطريقة  :اثلثا ً 
من  وواالستدالل هو استنتاج قضية من قضية أ ،االستقراء واالستنتاج من أنواع االستدالل 

بينما تسمى القضية اجلديدة أو املستنتجة  ،وتسمى القضية أو القضااي ابملقدمات ،عدة قضااي
 ابلنتيجة لذلك فان عناصر االستدالل هي :

 مقدمات.أو جمموعة  املقدمة -1

 النتائج. -2

 والنتيجة.عالقة منطقية بني املقدمة  -3

 كل مستطيل هو شكل رابعي ........... مقدمة :مثال ذلك 

 كل مربع هو شكل رابعي .................مقدمة       

 فمن اخلطأ أن استنتج أن كل مستطيل مربع 

خالل املشاهدات  العامة، من واألحكامادئ النتائج أو القوانني واملب إىلواالستقراء يعين الوصول 
 أن:أي  واملالحظة.

 الكليات. إىلات ئياالستقراء يتم من خالل االنتقال من اجلز  -1

 مقدماته.النتيجة يف االستقراء أوسع من أية مقدمة من  -2

 والقوانني.النتائج  إىلاالستقراء هو الطريق العلمي الصحيح للوصول  -3
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 :اآليتاتباع ولنجاح عملية االستقراء يفضل 

 كمقدمات.جزئية متعددة   أمثلةعرض  -1

 املقدمات.تشجيع الطلبة ملالحظة األشياء املشرتكة بني  -2

 ابملقدمات.استخالص النتائج املرتبطة  علىتشجيع الطلبة  -3

 )الطالب(.التعبري عن النتائج بلغة املتعلم  -4

  مها:ن االستقراء يتضمن مرحلتني إوبشكل عام ف

 ريب.والتجمرحلة املالحظة  •

 والنظرايت.القوانني العامة  إىلمرحلة االستنتاج والوصول  •

 االستقراء:مميزات طريقة 

وذلك ألن  ؛يكون احتفاظ الطالب للمادة التعليمية وللتعميم أكرب منه يف الطرق العادية -1
 القاعدة.التعميم أو  إىلوهو الذي يصل  ،الطالب يكون نشيطاً  يف هذا التعلم

 القاعدة.استنتاج القاعدة أو القانون إذا حدث أن نسي الطالب يكتسب الطالب مهارة  -2

حياة الطالب بسهولة أكثر حيث يوظف الطالب هذه الطريقة يف  إىلينتقل أثر االستقراء  -3
وذلك مبناقشة  ،حيث ميكن أن يصلوا إىل التعميم ،حل املشكالت اليت تواجهه يف حياته
 .لديهماخلربات واحلقائق اجلزئية اليت توفرت 

 القياسية:الطريقة  :رابعا ً 
اجلزئية  األحكام إىلالعامة والقواعد أو النظرايت  األحكامتعين الطريقة القياسية االنتقال من  

 التطبيق.أو األمثلة أو 
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هذه الطريقة يقوم  التعليم. ويفستنتاجية يف وهذا النوع من االستدالل يسمى ابلطريقة اإل
النظرايت والقوانني بشكل جاهز مث يكلف الطلبة حبل األمثلة املعلم إبعطاء الطلبة القواعد و 

 القانون.والتدريبات اليت تنطبق عليها القاعدة أو 

 القياسية:مميزات الطريقة 

مث يقوم  ،وقت طويل ألن املعلم يقوم بتقدمي القوانني والقواعد بشكل جاهز إىلال حتتاج  -1
 األمثلة.الطلبة بتطبيق 

استوعب القاعدة قد التفكري وذلك ألن الطالب بعد أن يكون  تساعد الطلبة على تنمية -2
 أو القانون يستطيع أن يطبق األمثلة والتمارين عليه.

 التمرين.خيتار القانون أو القاعدة املناسبة للسؤال أو  أنميكن للطالب  -3

  والقانون.يساعد الطلبة على فهم أفضل للقاعدة  واألسئلةحل التمارين  -4

 السرتاتيجيات التدريس التقليدية: ةاملوجه النقد اثلثا: أوجه
 كالتايل:ىل عيوب الطرق التقليدية يف التدريس  إ( 575-540: 2010)وأشار عطية  

 احملاضرة:أو  اإللقاءعيوب طريقة  أوال:
 حمدودة.غالباً  ما يكون الطالب فيها سلبياً  ومشاركته فيها -1

ا إىل أجزائها الرئيسة وعدم فهم قد تضيع جهود الطلبة فيها لعدم متكنهم من حتليله-2
 موضوعها.

 الطلبة.قد تسمح للشرود الذهين وعدم متابعة العرض من بعض -3

 واالنتباه. اإلصغاءال تالئم الطلبة قليلي النضج وقليلي القدرة على -4

 الطلبة.بت املادة يف أذهان للنسيان ألهنا ال تثّ   ةرضالتعلم هبا عُ -5

 الفردية.حد فال تراعي الفروق تتعامل مع مجيع الطلبة أبسلوب وا-6
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 املدرسني.قد ال تتوافر لدى مجيع  واإللقاءتتطلب مهارات وقدرات عالية على السرد -7

 للطالب.مصدر املعلومة املقدمة هي جمهدة للمدرس و -8

وقد ال يتمكن الطلبة من  ،قد ينشغل الطلبة يف تسجيل املالحظات فتفوهتم أفكار مهمة-9
 مة.املهتدوين مجيع املالحظات 

 .مالءاإلقد تنتهي بعض احملاضرات أحياان إىل أسلوب -10

  التسميع :عيوب طريقة  اثنيا:
الفلسفات واالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت  إليهأهنا ابألسلوب التقليدي تعارض ما تدعو  -1

 التعليمية.تريد من املتعلم أن يكون أكثر حيوية ونشاطا يف العملية 

رمبا يكلف الطالب حبفظ مادة ال يشعر حباجة  إذة ورغباهتم ال تستجيب مليول الطلب أهنا -2
 إليها.

 حياته.تكون سبباً  يف هدر اجلهد عندما يضطر حلفظ ما ال يستفيد منه يف  -3

 اإلبداعي.هذه الطريقة ال تنمي القدرة على التعبري  أن -4

 احلياة.ال ينمي روح التعاون بني الطلبة يف مواجهة متطلبات  -5

وال يصمم  ،ا يريد هوفيمفالطالب مبوجبها ال يفكر  ،ولية لدى املتعلمنمي روح املسؤ تال  -6
 املدرس.بل هو مقيد مبا يفرضه  ،عمله بنفسه

 الفهم.ستند على يألن غايته االستظهار وإن مل  ،ال يهتم مبهارات التفكري واالستدالل -7

 املناقشة:عيوب طريقة  اثلثا:
 أييت:يؤخذ على طريقة املناقشة ما 

 واجلهد.ملناقشة عن أهداف الدرس فتكون مضيعة للوقت قد خترج ا -1
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 النقاش.قد ال يتوافر الضبط املطلوب عندما يتوىل الطلبة إدارة  -2

 غريهم.قد يستحوذ بعض الطلبة على النقاش دون  -3

 زمالؤهم.قد ال ينتبه بعض الطلبة على كل ما يطرحه  -4

 وامللل.السام  إىلقد تكرر بعض األفكار مما يؤدي  -5

 الطلبة.حصول بعض املشكالت بني  ىلإقد تؤدي  -6

 ابحملاضرة.وقت طويل نسبيا قياسا  إىلحتتاج  -7

 للنقاش.قد ال تصلح كل املواد الدراسية ابختيار قضية صاحلة  -8

 السيطرة.قد خترج إدارة الصف يف هذه الطريقة عن حدود  -9

 االستقرائية:عيوب الطريقة  :رابعا ً 
 درس.املتتطلب جهداً  كبرياً  وخربة عالية من  -1

 أبنفسهم.االستنتاج الصحيح  إىلقد ال يتوصل مجيع الطلبة  -2

 ابلقصري. وقتا ليستستغرق  -3

 االستقراء.بعض املوضوعات أو املواد التعليمية ال تصلح ألن تدرس بطريقة  -4

 ستنتاجية:اإلعيوب الطريقة القياسية أو  :خامسا ً 
 ال تنمي عادات التفكري اجليد  -1

 التعليم.من مراحل ال تالئم املستوايت الدنيا  -2

 اجلميع.تتطلب قدرة على التحليل وحتديد اخلصائص والقياس عليها قد ال تتوافر لدى  -3
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 جديدة تعاجل عيوب االسرتاتيجيات السابقة: إسرتاتيجيةمربرات استخدام  :رابعا ً 
ي ن أإيف كافة املواد التعليمية وخصوصا يف الرايضيات ف رئيساً  اً إن تعلم املفاهيم يعد حمور  

هذه املفاهيم األساسية فإهنا متكن  تلميذال أتقنوإذا  ،موضوع رايضي يرتكز على مفاهيم أساسية
 به.التالميذ من إتقان التعميمات واخلوارزميات واملهارات الرايضية اخلاصة 

ومن خالل خربة الباحث وعمله كمعلم يف مدارس اململكة العربية السعودية وحتديدا يف  
 الرايضي.يف فهم الرايضيات وخاصة يف املفهوم  اث قصورً الرايض وجد الباح

وجد  ،ومن خالل عمل استطالع رأي ملعلمي الرايضيات يف املدارس اليت يعمل هبا الباحث 
وأيضا طالب تلك املرحلة  ،الباحث أن أغلب املعلمني يعانون من مشكلة تدريس املفهوم الرايضي

فكان البد للباحث من إجياد طريقة تدريس تكسر  ،همهايعانون من صعوبة تعلم مادة الرايضيات وف
من أصعب  أهناملل تعلم مادة الرايضيات واليوم الدراسي خصوصا واملعروف عن مادة الرايضيات 

الصعوبة والتعقيد  إىلاملرحلة االبتدائية أن مادة الرايضيات متيل  تالميذويرى معظم ، املواد الدراسية
 ميكن.ت واملعارف واملفاهيم أبسرع ما ويعانون من نسيان املعلوما

الطرق التقليدية يف  ونأيضا أن أغلب معلمي الرايضيات يستخدم اثبتت الدراساتوقد 
 احملاضرة.أو  اإللقاءتدريسهم ملادة الرايضيات وخصوصاً  طريقة 

رأي مشريف الرايضيات يف املدارس وجد الباحث من خالل عمل  ستطالعابوابالستعانة 
وأن  ،ت التشخيصية والتكوينية وحتليل نتائجها أن هناك ضعفاً  يف حتصيل مادة الرايضياتاالختبارا

 ،كرههم ملادة الرايضيات  إىلأغلب التالميذ جيدون صعوبة يف تعلم وفهم املفاهيم الرايضية مما يؤدي 
دون  رآخموضوع  إىلوأيضا عدم صرب املعلمني لتعلم وفهم املفهوم الرايضي واالنتقال من موضوع 

 السابقة.يف دروس الرايضيات  الرايضيةالرتكيز والتأكد من فهم املفاهيم 

ن بزمن احلصة و ذلك أبهنم مرتبط يربرون الرايضيات ومعلم كما أظهرت الدراسات أيضا أن
 ؛لذا حاول الباحث الوقوف على هذه املشكلة وحتديدها ؛واجلدول الزمين خلطة توزيع املنهج الدراسي

استخدام طريقة التدريس ابأللعاب التعليمة من وجهة نظر الباحث لكسر  إىلحلاجة وهلذا برزت ا
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 تالميذلغرس املفاهيم الرايضية يف أذهان ال اإلسرتاتيجيةحاجز امللل يف مادة الرايضيات واستغالل هذه 
 الرايضيات.واليت تعترب أساسا لتعليم أي درس يف منهج 

الدراسات  أثبتتة تلك املرحلة وطبيعة طالهبا  فقد خذ الباحث يف عني االعتبار طبيعأوقد 
احلسي فكلما استعان  واإلدراكالتعلم ابحملسوسات  إىليف هذه املرحلة االبتدائية مييلون  تالميذأن ال

املعلم ابحملسوسات لتعليم طالبه أي مفهوم رايضي كان التعليم أكثر فائدة وأكثر بقاءً  يف أذهان 
 أسرعفهم  إىلوم الرايضي بطريقة اللعب من وجهة نظر الباحث سيؤدي فتعليم املفه، تالميذال

لذلك سيحاول الباحث يف هذه  ،للمفهوم وبشكل بسيط ويف زمن قياسي وبعيد عن التعقيدات
الدراسة دمج احملسوسات ابأللعاب التعليمية لتوضيح وفهم وتعليم املفهوم الرايضي اخلاص مبنهج 

 الصف السادس االبتدائي .

ضاً  من خالل عمل الباحث كمعلم الحظ ضعف الدافعية لدى التالميذ لتعلم وأي
األلعاب التعليمية لتدريس وتنمية  إسرتاتيجيةوهذا أيضا ما جعل الباحث يبحث عن  ،الرايضيات

املفاهيم الرايضية املتعلقة مبنهج الصف السادس االبتدائي أبسلوب سهل ومبسط ولكسر حاجز امللل 
هدف أمسى وهو  إىلمنذ بداية احلصة وحىت هنايتها والذي يؤدي يف النهاية  تلميذلالذي يشعر به ا

 وأسهلتعلم أفضل  إىلحب مادة الرايضيات الذي يفتقده معظم التالميذ يف تلك املرحلة مما يؤدي 
  لديه.وحىت تكون من أفضل املواد الدراسية 
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 ودورها يف تعليم املفهوم الرايضي: عليمية أللعاب التابالتعلم  إسرتاتيجية الرابع:احملور 
 . أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةأهداف  -1

 . أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةمتطلبات  -2

 عليها.وكيفية التغلب  أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةالصعوابت اليت تواجه  -3

 .)مميزاهتا(يف تعليم املفهوم الرايضي  أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةدور  -4
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 : أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةأهداف  أوال:
أوجه القصور  ةتعمل جاهدة على معاجل أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةفيه أن  ال شكمما 

لول العملية والواقعية اليت ومن مث إجياد احل ،لدى االسرتاتيجيات األخرى يف تعلم املفهوم الرايضي
لذا عملت  ،تعاجل املفهوم الرايضي أبسلوب شيق وجذاب ينعكس على أداء املعلم والطالب

( أن 61: 2005)على حتقيق األهداف املرجوة منها ويرى فرج  أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجية
 هي:األهداف اليت حتققها 

 أخرى.لعملي من أي وسيلة تزويد املتعلم خبربات أقرب للواقع ا -1

من املواقف احلياتية اليت جيب أن يكرس أكرب جهد هلا  ملهمةتكشف للمتعلم بعض اجلوانب ا -2
 للمستقبل.أو يتخصص فيها 

تزيد من دافعية الطلبة للتعلم ألهنم يقومون أبدوار حقيقة ملعاجلة مشكالت حقيقية قد حتدث  -3
 الرتبوية.يف األلعاب  واإلاثرةاملنافسة واحلظ  توافر عناصر إىلابإلضافة  ،هلم يف املستقبل

املتعلم إجيابيا يف عملية التعلم أكثر من أي وسيلة أخرى مشاهبة ألنه  إشراكتعمل على  -4
  اللعب.يستخدم قدراته املختلفة يف أثناء 

 هي: أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةأن أهداف  وميكن أن نستنتج

 واملعلم.قفاً  شيقاً  للطالب جعل املوقف التعليمي مو  -1

 العالية.رح والتفاعل واملشاركة الطالبية صبغ التعلم بصبغة امل -2

تقدمي أساليب متعددة من خالل األلعاب املتعددة اليت تساير الفروق الفردية بني الطالب  -3
 درس.وكذلك املستوايت املختلفة لدروس الرايضيات من خالل ألعاب تناسب كل 

ى أن يكون موجهاً  وليس أساسياً  يف عملية التدريس حيث تساعده على مساعدة املعلم عل -4
 (.80-20)تطبيق نظرية
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% وزايدة دور  20حيث تنادي تلك النظرية بتقليص دور املعلم داخل احلصة إىل نسبة 
داءات الطالب ترك املساحة األكرب من احلصة أل % أي 80 إىلالطالب داخل احلصة 
 فقط.وأن يقتصر دور املعلم كموجه  ،وقيامهم ابلتعلم الذايت

 طبيعته.حسب قدراته وحسب  مساعدة الطالب على فهم الدروس الرايضية كل   -5

واالعتماد  ،واحلفظ اآلليةاملفهوم الرايضي إىل أذهان الطالب بعيداً  عن  إدخالالعمل على  -6
 .وذايتاملفهوم ومعناه بشكل تلقائي  إىلعلى الفهم املصاحب للممارسة والتوصل 

جديدة تعتمد على دافعية الطالب وجاذبية اللعبة وتفاعل الطالب مع تلك  إسرتاتيجيةتقدمي  -7
وذلك لتنمية اجتاهات الطالب حنو  ؛بل واختيارهم هلا من بني األلعاب املطروحة ،اللعبة

 املختلفة.املفاهيم الرايضية 

تواجه تلك  بتكارية والتجديد لذا من الصعوابت اليتتقدمي أسلوب يعتمد على اال -8
 املبتكر.هي وجود املعلم املبدع  اإلسرتاتيجية

 : أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةمتطلبات  اثنيا:
جناز هذا إأن ينكر أن لكل عمل متطلبات جيب أن تتوافر فيه حىت نستطيع  أحدال يستطيع  

ا متطلبات متعددة سواء على التعلم ابللعب هل إسرتاتيجية وبناًء عليه فإن ،العمل ابلشكل املثايل
التعلم  إسرتاتيجيةوإذا توافرت تلك املتطلبات أمكن إجناح  الطالب.مستوى إدارة املدرسة أو املعلم أو 

 إسرتاتيجيةبشكل أو آبخر على جناح  وإذا حدث خلل يف أحد مكوانت تلك املتطلبات أثرَّ  ،ابللعب
 هي:التعلم ابللعب وهذه املتطلبات 

 املدرسة:إدارة  متطلبات أوال:

 ابللعب.التعلم  إسرتاتيجيةاإلميان أبمهية  -1

 األلعاب.مساعدة املعلم على توفري اخلامات الالزمة وامليزانية املناسبة إلنتاج  -2

 التعليمية.توفري املكان املالئم واملناسب لتطبيق تلك األلعاب  -3
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 املعلم:متطلبات مطلوبة من  اثنيا:

وعدم أخذها لتحقيق دعاية  ،التعلم ابللعب إسرتاتيجيةمهية إميان املعلم الكامل والراسخ أب -1
 معينة.

األفكار اجلديدة لأللعاب التعليمية مبا يتناسب مع  توليدأي  اإلبداعأن يتحلى املعلم مبلكة  -2
 منهجه.

واقتناص كل ما يصلح  ،الع الدائم على كل ما هو جديد يف جمال األلعاب التعليميةاالطّ   -3
 مية املختلفة.منها املواقف التعلي

حىت يفجر فيهم الدافعية  ؛التعلم ابللعب يف أذهان الطالب إسرتاتيجيةأن يقوم إبيضاح  -4
 اجلديدة. اإلسرتاتيجيةوالتفاعل مع تلك 

 احتياجاهتم.الطالب يف تصميم األلعاب التعليمية مبا يناسب  إشراكجيب على املعلم  -5

وطبيعة املرحلة العمرية ومراعاة البيئة  الطالب حسب طبيعة املنهج إىلجيب أن تقدم األلعاب  -6
 هبم.احمليطة 

 الطالب:متطلبات مطلوبة من  اثلثا:

 هلم.التعلم ابللعب وأمهيتها ابلنسبة  إسرتاتيجيةجيب على الطالب تفهم  -1

 فيها.جيب أن يتعرف الطالب جيدا على قوانني اللعبة اليت سوف يقوم هبا ابللعب  -2

نفسح اجملال لطالب سلبيني ليس هلم دور  حىت ال؛لعبة جيب أن يكون لكل طالب دور يف ال -3
 .اإلسرتاتيجيةيف تلك 

( أن املعايري الواجب توافرها يف األلعاب التعليمية  21: 2008)واخلابوري ويرى القبطان 
 كالتايل:

 التعليمية.أن يتضح اهلدف من استخدام األلعاب -1
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 العام،جيب أن يذكر اهلدف ولذلك  الدراسي،أن ترتبط األلعاب التعليمية ابملنهج -2
ليكتسب الالعبون  ؛وأن تكون تعليمات تنفيذ اللعبة خمتصرة ،اخلاصة للعبة بشكل واضح واألهداف

 التعليم.أكرب قدر من 

 واجلسمي.ومستوى منوهم العقلي  التالميذ،مناسبة األلعاب التعليمية ألعمار -3

 األشياء.واملوازنة بني  ،حظةواملال ،والتفكري ،التأمل املتعلم:أن تتطلب اللعبة من -4

 العامة.السالمة  شروطأن تراعي اللعبة -5

أن تساعد األلعاب املعلم على تشخيص مدى منو املتعلم عند اكتساب اخلربات املطلوبة -6
 له.ليضع العالج املناسب  ؛املعلم على أماكن الضعف يف حتصيل املتعلم تطلع

 املدرسة.هبا وميزانية أن تتناسب اللعبة وأعداد املعلمني املشرتكني -7

 اللعبة. إلهناءأن يكون الوقت حمدداً  -8

 متقنة.أن متثل اللعبة الواقع بطريقة -9

أو مهاراته يف تسلسل  املتعلم،أن تتدرج اللعبة يف الصعوبة حىت تعمل على تنمية قدرات -10
 تعقيدا.منتظم ينتقل من املستوايت البسيطة والسهلة اىل األكثر 

 الصف.اللعبة داخل حجرة تنفيذ  إمكانية-11

 عليها:وكيفية التغلب  ،أللعاب التعليمية ابسرتاتيجيات التعلم إاثلثا: الصعوابت اليت تواجه 
تواجه الكثري من الصعوابت  أللعاب التعليمية ابالتعلم  إسرتاتيجيةيرى الباحث أن تطبيق 

ر تلك الصعوابت يف أربع وميكن حص اإلسرتاتيجيةعلى تطبيق تلك  آبخرواليت قد تؤثر بشكل أو 
 عليها:صعوابت يذكرها الباحث وسوف يوضح كيفية التغلب 

 :التعليمية األلعابمتويل  األوىل:الصعوبة  -1
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 إن عملية التمويل وخاصة يف املدارس ذات امليزانية احملدودة تقف عقبة أمام إنتاج تلك األلعاب
 مثل:بعدة وسائل  وبناًء على ذلك ميكن التغلب على تلك الصعوبة التعليمية

 .التعليمية األلعابمن الطالب جلمع اخلامات الالزمة إلنتاج  وعيٍّّ إنشاء صندوق تط  -

تلك  إنتاج رحبها لصاحل صُ صَّ خي ،إنشاء وحدة منتجة داخل املدرسة إلنتاج سلع لبيعها للطالب-
 األلعاب.

 .مية التعلي األلعابفتح الباب أمام أولياء األمور للمشاركة يف إنتاج تلك -

 .التعليمية األلعابنتاج تلك إفتح ابب املشاركة االجتماعية يف املسامهة يف -

 املبتكر:املعلم  الثانية:الصعوبة  -2

وهو املعلم املبتكر  أللعاب التعليمية ابإسرتاتيجية التعلم وتعترب من أهم الصعوابت اليت تواجه 
على التعامل معها وميكن حل هذه  وحتفيز الطالب ،القادر على ابتكار األلعاب والتعامل معها

 كاآليت:الصعوبة  

 فيها.تدريبية ملعلمي الرايضيات لغرس االبتكارية  اتعمل دور -

املعلم املبتكر  إلجياداالبتكارية  ى تنميةتركز عل،املعلمني  إعدادو ختصيص جزء من مناهج كلية الرتبية -
 .اإلسرتاتيجيةالقادر على التعامل مع تلك 

 النشط:الطالب املتفاعل  :الثالثةالصعوبة  -3

ألن هذا األسلوب ال يستطيع أن  ؛اإلسرتاتيجيةوهي تعترب اثين أهم الصعوابت اليت تواجه هذه 
 اآليت:ينجح يف ظل طالب كسول قليل الدافعية وهذا ميكن التغلب على تلك الصعوبة ابتباع 

 جديد.للطالب وما تقدمه من  اإلسرتاتيجيةتوضيح أمهية -

 للفائزين. وعرض اجلوائزيف نفوس الطالب من خالل ترغيب املعلم للمادة  غرس الدافعية-
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 ال لدى الطالب.تكوين ثقافة الطالب الفعَّ -

 الدراسي:صعوبة املنهج  الرابعة:الصعوبة  -4

رتابطة واليت تقدم بشكل املوجود املناهج غري  اإلسرتاتيجيةن من الصعوابت اليت تواجه تلك إ
سرتاتيجيات إيتماشى مع  كيلعناصر املنهج   ابختيار سابقك الصعوبة وميكن التغلب على تل ،جاف

 املختلفة.التعليم 

 الرايضي:يف تعليم املفهوم ابأللعاب التعليميةالتعلم  إسرتاتيجيةا: دور رابعً 

جنحت يف حتقيق العديد من املميزات يف تعليم املفهوم أللعاب التعليمية التعلم اب إسرتاتيجيةإن  
 التايل:على النحو  إليهاليت ميكن اإلشارة الرايضي وا

توصيل املفهوم الرايضي للطالب بشكل حسي يساعد  منعلم امل اإلسرتاتيجيةتلك  مكَّنت -1
 به.الطالب على تقبله والعمل 

التعلم ابللعب ساعدت الطالب على التغلب على عملية احلفظ وساعدته  إسرتاتيجيةكما أن  -2
 واحد.ن آالصعبة واليت تعتمد على احلفظ والفهم يف  لوسائليف تفجري دافعيته حنو التعلم اب

التعلم ابللعب عملت على معاجلة الفروق الفردية بني الطالب يف عملية  إسرتاتيجيةإن  -3
 الرايضي.متدرجة ومتنوعة لتوصيل املفهوم  ألعااباالستيعاب يف كوهنا تقدم 

تراعي طبيعة  هناأبجيات األخرى التعلم ابللعب متيزت عن ابقي االسرتاتي إسرتاتيجيةإن  -4
ت ذلك كله لتتعامل بل تعدَّ  ،املوقف التعليمي وخصائص املرحلة العمرية اليت مير هبا املتعلم

 وخمرجاهتا.مع كل طالب كوحدة مستقلة هلا مدخالهتا 

التعلم ابللعب مبعاجلة الفروق الفردية لدى املعلمني أنفسهم يف عملية  إسرتاتيجيةكما متيزت  -5
حيث تساعد املعلم ذا القدرات احملدودة على تبسيط املفهوم الرايضي ،املفهوم الرايضيشرح 

 الدرس.سهل عليه الشرح وزايدة فاعلية الطالب حنو موضوع يوتوضيحه بشكل جديد مما 
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التعلم ابللعب جنحت يف معاجلة الدافعية لدى الطالب والفروق  إسرتاتيجية إنوخالصة القول  -6
الدروس بصبغة املرح  صبغاجلة الفروق الفردية بني املعلمني أنفسهم و الفردية بينهم ومع

والتنافس الذي يولد دافعية قوية لدى الطالب تعكس املفهوم الرايضي بشكل سهل ومبسط 
 ومنهج. ،ومعلم ،يناسب كافة أجزاء العملية التعليمية من طالب
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 دائية وعالقتها ابأللعاب التعليمية واملفاهيم الرايضية:خصائص تالميذ املرحلة االبت احملور اخلامس:
 مرحلة اإلحساس واحلركةأوال: 

 مرحلة ما قبل العمليات )احلدس(اثنيا: 

 مرحلة العمليات امللموسة )املنطقية احملسوسة( : اثلثا

 اخلصائص اجلسمية  •

 اخلصائص العقلية  •

 اخلصائص االنفعالية  •

 اخلصائص االجتماعية •

 وية اخلصائص اللغ •

 اخلصائص احلركية   •

 مرحلة العمليات اجملردة. :رابعا
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مرحلة الطفولة املتأخرة ذات أمهية كربى عند تصميم  يف طفللأن اخلصائص النفسية ل شكال 
لذا رأى الباحث الضرورة احلتمية للتعرض للخصائص السلوكية  ؛األلعاب الرايضية لتدريس املفاهيم

أو حركية  ،أو لغوية ،أو اجتماعية ،أو انفعالية ،أو عقلية ،انت جسميةكألطفل هذه املرحلة سواء 
حىت تستطيع األلعاب التعليمية تلبية خصائص تلك املرحلة بشكل يثري دافعية التالميذ حنو األلعاب 

 التعليمية وابلتايل ينعكس على تعلم املفهوم الرايضي.

ذه املرحلة )مرحلة الطفولة املتأخرة( وقد اعتمد الباحث على اخلصائص النمائية للطفل يف ه
وهم طالب الصف السادس وفقا لتصنيف بياجيه وركز الباحث على الفئة املستهدفة يف الدراسة 

 االبتدائي.

من أعظم رواد علم النفس التكويين حيث اهتم ابألطفال ودراسة منو  (Piaget) ويعد بياجيه
ن ذكاء إولقد وضع بياجيه فرضية عامة تقول  ،موقام ببحوث مستمرة لتطور الذكاء عنده ،تفكريهم

فاستمرار النمو يعين أن هناك  ،األطفال يتطور ابستمرار ويتأثر ابلنضج اجلسمي والتفاعل مع البيئة
قّسم بياجيه أن  (100-99: 2001)من روفائيل ويوسف  ، ويذكر كل  درة الطفل الذهنيةيف ق بناءً 

 راحل:التطور الذهين عند الطفل إىل أربع م

 (2-0مرحلة اإلحساس واحلركة ) -1

 ( 7-2)مرحلة ما قبل العمليات  -2

 (12-7مرحلة العمليات امللموسة ) -3

 (15-12مرحلة العمليات اجملردة ) -4

 أوال: مرحلة اإلحساس واحلركة:

ويتكون تعلم الطفل يف هذه الفرتة من منو ، هذه الفرتة متتد من امليالد وحىت عمر سنتني تقريبا 
 Schemasه اجلسمية والعقلية يف سلسلة من األفعال املعرفة جيدا وتسمى خمططات وتنظيم أنشطت

وحركاهتم، ويتعلم أن الشيء  إحساساهتمويتعلم األطفال من امليالد إىل عمر سنتني أن ينسقوا بني 
ويتقدم األطفال يف  ،ويتعلم ربط رموز الكلمة ابلشيء العيين ،الذي يبعد عن النظر ال يعد غري موجود
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هذه املرحلة من امتالكهم للقدرات االنعكاسية عند امليالد إىل قدرهتم على املشي والكالم عند عمر 
 سنتني.

 :اثنيا: مرحلة ما قبل العمليات )احلدس(
وقد يدخلها قبل أو بعد السنة  ،هذه الفرتة الثانية متتد من سنتني تقريبا إىل عمر سبع سنوات 

الفرتة امتداد  هوهذ ،جيتازها قبل أو بعد السابعة بعام أو عامنيكما أنه قد   ،الثانية ببضعة أشهر
وعند قرب هناية العام الثاين  (مرحلة املنطقية احملسوسة )للمرحلة األوىل وبنية أساسية للمرحلة الثالثة 

مث عبارات مما جيعله أكثر سيطرة على التعامل مع  ،من العمر يبدأ الطفل تعلم اللغة ويبدأ بكلمات
وبسرعه ويف حدود العام الرابع يصبح الطفل مسيطراً  على اللغة مسعاً  وكالماً  حيث تصبح أداة غريه 

 فعالة يف تنمية املفاهيم لديه لذا فاللغة أهم تطور عند الطفل يف هذه املرحلة .

وميكن للطفل خالل املرحلة الثانية تشكيل معظم خربات العامل اخلارجي يف خمططات تنمو  
ويعتقد األطفال الصغار أن كل أفكارهم  ،احلالية ورؤية مجيع األشياء يف عالقة بنفسهامن البيئة 

وأن التمييز بني املفرد واملتعدد  ،وأن اجلوامد هلا خصائص األشياء احلية ،وخرباهتم يشرتك فيها اآلخرون
 ليس له أمهية.

رحلة ما قبل العمليات يواجه صعوبة يف عكس أفكاره وإعادة بناء األفعال وال مإن املفكر يف 
 وال ميكنه أن جيري استدالاًل  ،مظهرين لشيء أو موقف يف الوقت نفسه هميكن أن أيخذ يف اعتبار 

ت من القاعدة العامة إىل احلاال ااستنباطيًّ  ) من احلاالت الفردية إىل العامة ( أو استدالاًل  ااستقرائيًّ 
الفردية، إن الطفل الصغري يستدل من األمثلة اخلاصة إىل األمثلة األخرى وال يستطيع األطفال يف 
هذه املرحلة التفرقة بني احلقيقة واخليال .ومن خالل نضجهم اجلسمي وتفاعلهم مع بيئتهم ينمي 

صبح األطفال وي ،الطفل يف هذه املرحلة املخططات العقلية الضرورية للعمل على مستوى عقلي أعلى
وميكنهم تصنيف فئة من األشياء وفقاً   ،يف هناية هذه املرحلة قادرين على إعطاء أسباب ملا يعتقدونه

 ويبدأ يف اكتساب بعض املفاهيم الواقعية . ،خلاصية واحدة

 اثلثا: مرحلة العمليات امللموسة )املنطقية احملسوسة(:
ألطفال من السنة السابعة حىت السنة الثانية متتد هذه املرحلة من النمو الذهين عند معظم ا 

ول الذات عند الطفل حوهناك نقص ملحوظ يف التمركز  ،عشرة أو الثالثة عشرة أو أكثر من العمر
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يف بداية هذه املرحلة ويتطور يف هذه املرحلة تفكري الطفل من احلدسية إىل القيام بعمليات منطقية 
مع اجملسمات. ويصبح  تعاملهفكري املنطقي )عمليات( يف حسية، أي أن الطفل يصبح قادرا على الت

على  األطفال قادرين على تصنيف األشياء اليت هلا خصائص متعددة إىل فئات وفئات جزئية بناءً 
 وميكنهم أن أيخذوا يف االعتبار خصائص متعددة للشيء يف الوقت نفسه. ،خصائص معينة

ع اآلخرين، وهذا التغري االجتماعي يعرب عن إدراكه ويف هذه املرحلة يبدأ اجتماعيا يف تعامله م 
وتزداد قدرة الطفل  ،أن االتصال مع اآلخرين عملية أخذ وعطاء يف تبادل املعلومات ووجهات النظر

وميكنهم  ،على العمليات الرايضية واملنطقية. ولكن توجد لديهم صعوابت يف فهم التجريدات اللفظية
والرتتيب  ،وتقاطع اجملموعات ،واحتاد ،والتعويض ،ملعكوساتأداء عمليات معقدة مثل إجراء ا

 التسلسلي لألشياء امللموسة.

ألن علماء النفس قد وجدوا أن  ؛وقد أطلق على هذه الفرتة التطورية العمليات امللموسة 
األطفال بني السابعة والثانية عشرة تكون لديهم مشكالت يف تطبيق العمليات اجملردة على الرموز 

وعند سن الثانية عشرة يصبح األطفال مهيئني الستخدام ذكائهم للتعامل  ،ظية واألفكار اجملردةاللف
 مع األشياء  وحيب األطفال يف هذه الفرتة بناء األشياء ويتعاملون يدوايًّ  ،اليدوي مع األشياء العينية

 األجزاء امليكانيكية تعمل. كما حيبون أن جيعلوا

( بشيء من 239-220: 2007مرحلة االبتدائية كما يراها اهلنداوي )وفيما يلي اخلصائص العامة لل
 التفصيل:

 اجلسمية: أوال: اخلصائص

ينمو اجلسم يف هذه املرحلة منوا بطيئا يف الطول والوزن ونسب أجزاء اجلسم املختلفة حىت 
سمية لتصبح يصل الطفل إىل هناية هذه املرحلة وتبدأ فرتة البلوغ، ويف هذه املرحلة تتعدل النسب اجل

 قريبة مما هي عند الراشد.

ويتزايد الطول خالل هذه املرحلة )الطفولة املتأخرة( حيث يظهر تفوق اإلانث على الذكور يف 
ألن اإلانث يبلغن قبل الذكور بعام واحد أو  ؛الطول يف هذه املرحلة وذلك استعداداً  لدخول البلوغ
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طول يف حوايل عمر أربعة عشر عاما ويسبقوهن ويظل عامني ويعود الذكور ليلتقوا مع اإلانث يف ال
 هذا السبق بقية مراحل العمر.

أما ابلنسبة للوزن فيزيد خالل هذه املرحلة )الطفولة املتأخرة( حيث يظهر تفوق اإلانث على 
الذكور يف الوزن يف بداية املرحلة وسبب زايدة الوزن عند الذكور يف هذه املرحلة هو النمو العضلي 

ولرمبا يفسر ذلك كثرة احلركات العنيفة اليت تشاهد عند البنني يف هذه  ،يكون متميزا لديهمالذي 
 أو احلركات اليت حتمل معها عنصر املغامرة تعبريا عن االعتزاز ابلقدرات العضلية. ،املرحلة

وسبب زايدة الوزن عند اإلانث هو نتيجة تراكم الدهون يف مناطق خمتلفة من أجسامهن إذ 
وابلتايل  ،هذه الفرتة فرتة حرجة لنمو اخلالاي الدهنية وترسب الشحوم مما جيعل حركاهتا هادئة تعترب

 واألرجل األيديفنالحظ أن  ،حيث تتناسق نسب أجزاء اجلسم ،يزيد النمو اجلسمي يف هذه املرحلة
ينعكس  مما ،واألسنان دخلت يف مرحلة التكامل ،من رأس الراشد اقد استطالت والرأس أصبح قريبً 

قدرة الطفل على القيام أبعمال حركية ويدوية معقدة مع تفوق البنني على البنات يف سرعة  على
 االستجابة وتناسق احلركات اجلسمية الكبرية. 

ويندر تعرض أطفال هذه املرحلة لألمراض إذ يقاوم الطفل املرض بدرجة ملحوظة وكلما كرب 
ولكن بدرجة أقل مما يصاب به أطفال  ،اض املعديةابألمراض عدا بعض األمر  إصابته قلتالطفل 

 مرحلة الطفولة الوسطى.

 جدا وهلذا البطء فوائد أمهها: ًئاويف هذه املرحلة يكون النمو بطي

البطء يؤدي إىل توجه النمو حنو النشاط العقلي حيث تتميز الطفولة املتأخرة بزايدة  -1
 ملحوظة يف النمو العقلي.

وبذلك يستطيع  ،لتثبيت ما مجعه اجلسم من تكوين جسديهذه املرحلة فرتة مناسبة  -2
أطراف اجلسم، والسيطرة على اجلهاز العضلي واحلركي مما يزيد يف الطفل التحكم 

 هذه األجهزة دقة ومهارة.

استعداد هادئة عند الفرد لدخول املراهقة وهذا اهلدوء أشبه ابهلدوء  تعد  هذه املرحلة  -3
 الذي يسبق العاصفة.  
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وهذا  ،تغذيته أحسنتأن يتمتع بصحة جيدة إذا على هذه الفرتة الطفل تساعد  -4
 وتزداد قدرته على مقاومة األمراض. ،جيعله نشيطا لفرتات طويلة

ين الطفل مبظاهره اجلسدية من عضالت ورشاقة تحيث يع هذه فرتة العناية ابجلسم -5
 ومجال. 

فريى الباحث من خالل استعراض  أما عالقة النمو اجلسمي ابللعب وتنمية املفاهيم الرايضية
النمو اجلسمي لطفل هذه املرحلة )الطفولة املتأخرة( جند متيز تلك املرحلة ببطء النمو والذي ميكن 

التعلم ابأللعاب التعليمية وتنمية املفاهيم الرايضية وذلك من خالل  إسرتاتيجيةاستغالل فوائده يف 
 التايل:

وزايدة النمو  ،ه النمو حنو النشاط العقلييؤدي البطء يف النمو اجلسمي إىل توج -1
األمر الذي يساعدان يف استغالل تلك الفائدة يف التعامل مع األلعاب  ،العقلي

والتعامل مع املفاهيم الرايضية من خالل  ،التعليمية الرايضية القائمة على الفهم العقلي
 إاتحةسمي إىل األلعاب التعليمية األمر الذي جيعل هذا التوجه من بطء النمو اجل

مما يساعد تالميذ تلك املرحلة على التفاعل مع األلعاب  ،مساحة للنمو العقلي
 التعليمية لتدريس املفاهيم الرايضية.

يف أطراف  يستطيعون التحكم تالميذ الن أبالنمو اجلسمي يف هذه املرحلة  يتميز -2
ارس بدقة يف تلك مما جيعل املهارة مت ،اجلسم والسيطرة على اجلهاز العضلي واحلركي

مما يساعدان على  ،وهذا خيدم األلعاب التعليمية يف تدريس املفاهيم الرايضية ،املرحلة
تصميمها بشكل أيخذ يف االعتبار النمو العضلي الدقيق مما يؤدي إىل تصميم ألعاب 

 ندمج فيها املهارة العضلية واحلركية يف تدريس املفاهيم الرايضية.ت

األمر الذي  ،عله نشيطاً  لفرتات طويلةجية بصحة جيدة مما يتمتع طفل هذه املرحل -3
ميكن استغالله يف تصميم األلعاب التعليمية لتنمية املفاهيم الرايضية من خالل زايدة 

 داً  على نشاط طفل هذه املرحلة لفرتات طويلة.اعتمافرتات األلعاب ووقت ممارستها 
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 اخلصائص العقلية:اثنيا :

 الطفل أخرة بنشاط عقلي يتجلى يف أواخر املرحلة االبتدائية حيث يستطيعتتميز الطفولة املت
لنمو العقلي سريعا وتكون رغبته يف اويكون  ،وأن حيفظ كثريا مما يطلب منه ،أن يتقبل معلومات نظرية

 حب االستطالع كبرية جداً .

اجهه حال أن الطفل يف هذه املرحلة يصبح قادرا على حل املشكالت اليت تو  ويرى بياجيه
وأنه قادر على عكس احلوادث اليت متكن الطفل من إمتام عملية عقلية معينة بداخله ويظهر  ،داخليا ً 

واملهم أن الطفل يقوم مبجموعة من العمليات  ،عكس هذه العملية على شكل سلوك غري ظاهر
أن  حقيقة راكوتعين القدرة على إد ،بشكل رمزي متاماً ، ويف هذه املرحلة تظهر ظاهرة االحتفاظ

 األشياء حتتفظ خبصائصها حىت بعد أن تطرأ عليها بعض التغريات الواضحة للعيان.

ميكنه أن يدرك العالقات بني األشياء املرتبة ترتيباً   هوالطفل يف هذه املرحلة حسب رأي بياجي
ويصل  ،ع تدرجييكما أن تطور املفاهيم يف هذه املرحلة حيدث يف تسلسل وتتاب  ، أو تنازليًّا تصاعدايًّ 

أي أن الفهم للموضوعات أو األشياء يصل إىل  (،املقلوبية )الطفل يف هذه املرحلة إىل إدراك مفهوم 
وال يعتمد احلكم الصحيح على الرؤية أو أية حاسة أخرى، وإمنا يعتمد  ،مرحلة التخزين يف الدماغ

 احلواس ختدع. على التفكري وأن األشياء تبقى اثبتة مهما حصل هلا من تغيري وأن

وتتميز القدرات اخلاصة عن  ،رد منو الذكاء حىت سن الثانية عشرةإن يف هذه املرحلة يطّ  
ومن خالهلا تنمو القدرات اخلاصة  ،قدرات عامة ميلكها الفرد إالوالذكاء ما هو  ،القدرات العامة

 رد يف النمو.وتتضح تدرجيياً  القدرة على االبتكار والعمل املبدع ويستمر يف التفكري اجمل

 ؛ويف هذه املرحلة أيضاً  جند أن النمو العقلي يزداد بسرعة نتيجة لنمو املخ واجلهاز العصيب
احلسي لدى الطفل ويصبح أكثر دقة ويتطور تفكريه ليصل إىل التفكري  اإلدراكلذلك يرتفع مستوى 

يقوم على استخدام املفاهيم و  ،ويستطيع أن يدرك األشياء املتشاهبة ،يف املوضوعات املعنوية اجملردة
لى الرتكيز، وتنمو واملدركات الكلية اجملردة وتنمو عند الطفل قدرات التفسري والتقسيم، وتزداد القدرة ع

، ويكون التذكر عن طريق الفهم ويتضح التخيل الواقعي اإلبداعي .وهناك عالقة الذاكرة منوًّا  مطّ رًدا 
 يف إتقان العمليات العقلية .موجبة بني نسبة الذكاء و رغبة الطفل 
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ويطبق القواعد على ،وميكن القول إن يف هذه املرحلة يتعلم الطفل تصنيف األشياء وتنظيمها 
زايدة يف فينوع من التفكري التمثيلي ويتمثل النمو العقلي  ،ويستخدم الرموز ،املواقف االجتماعية

ن الذكاء يؤدي إوابلتايل ف ،بني األشياءاملرونة يف التفكري والسيطرة عليه وزايدة فهم العالقات 
ل من إدراك يدركون جوانب املوقف أفض األذكياءفاألطفال  ،ا يف منو املفاهيم الرايضيةدوراً مهمًّ 

 . األطفال األقل ذكاءً 

وينمي القدرة  ،واإلبداعن القدرة على التخيل ( أن اللعب حيسّ  65: 2014ويرى إمساعيل )
وينمي اللعب الرمزي لألطفال ويعزز الذاكرة  ،أثناء اللعب واألشياءفات على فصل التفكري عن التصر 

 التذكر.القدرة على و 

استغالل تلك اخلصائص عند تصميم األلعاب التعليمية اخلاصة بتنمية املفاهيم  وميكن
 الرايضية على النحو التايل: 

يساعد اللعبة االستفادة من قدرة طفل هذه املرحلة على حفظ املعلومات النظرية مما -1
 الرايضية على تقدمي املعلومات واملفاهيم الرايضية بشكل مبسط وسهل حيفظها الطفل بسهولة.

إن سرعة النمو العقلي لطفل هذه املرحلة ورغبته وحبه الكبري يف االستطالع أمر يساعدان -2
الطفل يف حالة  مما جيعل ،عند تصميم األلعاب التعليمية يف إضافة عنصر التشويق واملتعة يف اللعبة

 استطالع دائم جلميع مراحل اللعبة.

كما أن قدرة طفل هذه املرحلة على حل املشكالت تساعدان يف تصميم األلعاب -3
 التعليمية من خالل وضع مشكالت ممنهجة يف طريق اللعبة تستغل تلك القدرة عند الطفل.

أللعاب التعليمية عند هذه املرحلة ملفهوم املقلوب ميكن استغالله عند تصميم اطفل فهم -4
 الطفل بنفسه إىل املفهوم بشكل عادي. إليهتقدمي املفهوم الرايضي بشكل مقلوب ليصل 

احلسي يؤدي إىل  اإلدراكإن قدرة الطفل يف هذه املرحلة على التفكري اجملرد مع ارتفاع -5
الفهم ابإلدراك  وهذا ما هتدف األلعاب التعليمية الرتكيز عليه من خالل ربط ،تذكره عن طريق الفهم

 احلسي. 
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 اخلصائص االنفعالية:اثلثا : 

وال يعين ذلك أن الطفل ال يفرح وال  ،وتتميز هذه املرحلة أبهنا مرحلة ثبوت واستقرار انفعايل
ووسيلة التعبري  ،عدم ظهور انفعاالت معينةيقصد ولكن  ،وال يبكي ،وال يعتدي على غريه ،يغضب

أن الناشئ الصغري حياول كسب  تعينشاط االنفعايل يف هذه املرحلة ختتلف عن املراحل السابقة والن
فهو ال يسمح النفعاالته أن تفلت منه. ومييل طفل هذه املرحلة إىل املرح  ،السيطرة على نفسه

ر ممن حوله من وأن يقدَّ  ،كما حيب أن ينجح يف عمله  ،بشكل واضح امالحظً ذلك واللعب ويكون 
حىت جيد فرصة إلثبات ذاته ويف هذه املرحلة أيضاً   ؛وليةئمن املس عطي شيًئاالكبار هبذا النجاح وأن يُ 

ويتخلص من انفعاالته  ،تكون اللغة قد منت لديه وبواسطتها ميكنه التعبري عن مجيع احتياجاته ورغباته
 الطفولية السابقة. 

ا مبدأ ( أن اللعب يساعد األطفال كي يتطوروا عاطفيا ويطورو 66: 2014ويرى إمساعيل )
ويتعلموا كيفية التعامل مع املخاوف والضغوط  ،تقييم النفس والذات كما يتحكم الطفل ابللعب
كما يتعلم األطفال املواساة والبعد عن التمركز   ،وإظهار املشاعر عند اللعب ويعربوا عن انفعاالهتم

شخص آخر  حول الذات وذلك عند مشاركة اآلخرين ولعب أدوار عدة ويتعلمون تبين وجهة نظر
 ويتعلمون الكثري عن أدوارهم وأدوار اآلخرين.  ،وتؤدي أدوار اللعب إىل تعلم تناوب األدوار

من خالل استعراض خصائص النمو االنفعايل لدى طفل مرحلة )الطفولة  وميكننا القول
يف  وجد العديد من اخلصائص اليت ميكن استغالهلا يف تصميم األلعاب التعليميةجند أنه املتأخرة( 

 على النحو التايل: الرايضية الرايضيات يف تنمية املفاهيم

يستطيع الطفل التعبري عن انفعاالته مما ميكننا عند تصميم األلعاب من إنشاء مواقف تثري تعبري -1
 الطفل عن انفعاالته مع اللعبة.

يراعى  نجيب أ الذي األمر ،تميز طفل هذه املرحلة ابملرح واللعب وحب النجاح وتقدير الكباري-2
بصبغة املرح ومساعدة التالميذ على النجاح يف اللعبة مما  صبغهاعند تصميم األلعاب الرايضية ب

 ينعكس على تقدير الكبار هلم وشعورهم بذلك مما يؤكد على إقبال التالميذ على التعلم ابللعب.
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التمركز حول والبعد عن  ،من خصائص طفل هذه املرحلة قدرة التالميذ على التعامل مع املخاوف-3
ومساعدهتم على التغلب على  ،الذات مما يساعد اللعبة الرايضية يف غرس التعلم التعاوين بني التالميذ

 وثقة.أي خماوف تساعده على التعامل مع املواقف املختلفة أثناء اللعبة بنجاح 

 االجتماعية: رابعا: اخلصائص

وتنمو  ،مييلون للمجموعة والتعاون معهاتتمثل لدى األطفال اجلنسية املثلية يف هذه املرحلة و 
ويقبل الطفل على  ،وهنم اخلاصةئويرفضون تدخل الكبار يف ش ،روح املنافسة املنظمة بني اجلماعات
وغالبا ما ختتار اجلماعة انضمام األطفال لديها ممن  ،ل اجلماعةبَ عمل صداقات وعالقات كثرية من ق  
 ،والكرم ،والتعاون ،ار األطفال الذين ميتازون ابلبشاشةحيث ختت ،يكونوا متوسطني يف معظم الصفات

ويف هذه املرحلة أيضاً  يسود اللعب اجلماعي واملبارايت حياة  ،والشجاعة ،واإلخالص ،والوالء
ومييل الطفل إىل اللعب مع أقرانه  ،والتقليد ،والتنافس ،والتعاون ،والزعامة ،وتظهر فيها الزمالة ،الطفل

ويالحظ  ،ويتسم سلوكه بنوع من الثبات والتعاون والتآلف ،املدرسة وأبناء اجلريان يف العمر من زمالء
 ،وتنمو فرديته ،ويهتم ابلتقييم األخالقي للسلوك ،يف هذه املرحلة تزايد نقد الطفل لتصرفات الكبار

 ولية ومييل إىل االستقاللية واخلصوصية .ئويزداد لديه الشعور ابملس

فأثناء اللعب يتمرن الطفل  ،( أن اللعب يعزز النمو االجتماعي66: 2014ويرى إمساعيل )
ويتعلم األطفال  ،ودخول اجملموعات واملشاركة وتناوب األدوار اآلخرينعلى املهارات مثل التقرب إىل 

 باع األدوار االجتماعية عن طريق صنع واختيار أدوارهم أثناء اللعب.تا

مت اعية ملرحلة الطفولة املتأخرة أنه ص االجتمصائنا للخمن خالل استعراضونستنتج من ذلك 
مر الذي جعل األلعاب التعليمية تليب األ ،استغالهلا عند تصميم األلعاب التعليمية بشكل جيد

 االحتياجات االجتماعية لطفل هذه املرحلة على النحو التايل:

مما جيعله  ،يرفض طفل هذه املرحلة تدخل الكبار وهذا جيعله يعتمد على ذاته بشكل كبري-1
 يتفاعل مع األلعاب مبفرده دون تدخل الكبار واستكشاف ما تقدمه له.

الذي  األمرميل الطفل يف هذه املرحلة لتكوين صداقات مع اجلماعة وميله للعب اجلماعي -2
 ،والتنافس ،والزمالة ،يساعد يف ظهور وشعور طفل هذه املرحلة أبدوار متنوعة مثل الزعامة
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وهذه عوامل تعمل على جناح األلعاب التعليمية بشكل كبري حيث  ،والتعاون ،والتقليد
 تساعد اللعبة على تلبية تلك االحتياجات لطفل هذه املرحلة. 

األمر الذي يساعد على  الل جيعله خيتار دوره يف اللعبة ؛اختيار الطفل ألدواره وميله لالستق-3
ق االستقاللية لدى تالميذ ويساعد على حتقي ،التفاعل االجتماعي يف األلعاب الرايضية

 تلك املرحلة.

 اخلصائص اللغوية: خامسا:

تنمو مفردات الطفل يف هذه املرحلة حيث يكون كالمه أقل يف متركزه حول الذات وأخطاء 
وحياول طفل هذه املرحلة أن يوصل املعىن  ،ويقل احتمال ظهور عيوب الكالم ،النطق ليست شائعة

وأن أيخذ ويعطي من خالل  ،اآلخريفهم ما يقوله له الشخص  وأن ،إىل الشخص الذي يتكلم معه
الكلمات. ويف هذه املرحلة يالحظ أن طالب الصف السادس االبتدائي يتفوقون على طالب الصف 
اخلامس يف الذخرية اللغوية واملكتوبة وتزداد مفردات الطفل ويزداد فهمها ويدرك االختالف القائم بني 

ويالحظ  ،ويدرك معاين اجملردات ،وتزداد املهارات اللغوية عنده ،ه بينهاالكلمات والتماثل والتشاب
و  ،اع ابملوضوعات األدبية والفنيةتويظهر لديه الفهم واالستم ،عنده طالقة التعبري واجلدل املنطقي

القدرة على اختيار األلفاظ والعبارات اليت تؤدي إىل خمتلف املعاين والتصرف ابملفاهيم املختلفة 
فاظ فالطفل الذي عمره عشر سنوات حيتاج إىل تكرار املفهوم اجلديد أمامه عشر مرات ووضعه لألل
 أوضاع خمتلفة حىت ميكنه أن يفهم املفهوم .يف 

أن خصائص النمو اللغوي يف تلك املرحلة ساعدت كثريا يف فهم مغزى  ونستنتج من ذلك 
رحلة الفهم اللغوي الصحيح ملفاهيم اللعبة حيث يستطيع طفل هذه امل ،األلعاب التعليمية املقدمة له

وبشكل جديد مع لغة اللعبة واملفاهيم املقدمة له من خالل األمر الذي جيعله يتفاعل لغوايًّ  وتطبيقها
 اللغة.

 اخلصائص احلركية:سادسا :

ويقصد ابلنمو احلركي تطور ضبط حركات اجلسم من خالل النشاطات املتناسقة للجهاز 
ويهدف النمو احلركي إىل التحكم يف العضالت املختلفة يف  ،والعضالت واألعصابالعصيب املركزي 

 ،ونوع البيئة ،حجم اجلسم :أثر النمو احلركي بعدة عوامل منهاتانقباضها وانبساطها وتوافقها. وي
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وغريها. وتشري معظم الدراسات إىل أن سرعة ودقة  ،والعاهات ،والصحة اجلسمية ،واجلنس ،والنضج
وكل مهارة حتتاج  ،وتقل خالل مرحليت املراهقة والرشد ،ت احلركية تزداد خالل مراحل الطفولةاملهارا

 .ولوجييوالفسإىل مستوى معني من النضج اجلنسي 

وتتضمن ألعاب الطفل يف هذه املرحلة بعض القوانني والتفاهم االجتماعي الذي من شأنه أن 
من النشاطات يدعم  رتاك الطفل يف أيٍّّ ينظم وجود أكثر من شخص واحد يف نشاط مشرتك واش

وغالباً  هذا ما حيدث لألطفال أثناء اللعب احلر  ،مفهوم الذات لديه .ويقوي عالقته مع زمالئه ورفاقه
 ،والقوة ،وسرعة االستجابة ،ويكتسب الطفل من خالل ذلك أيضاً  التوازن ،أو اللعب املنظم

فضل مبرور الزمن مع التدريب والتمرين .وتعترب هذه األو وهذه املهارات تتطور حن ،والرشاقة ،والتنسيق
 ،شاهد فيها زايدة واضحة يف القوة واحلركة لدى الطفلحيث ياملرحلة مرحلة النشاط احلركي الواضح 

وغريها من األلعاب اليت يصرف هبا الطفل  ،ويقوم ابأللعاب الرايضية املنظمة ،وتكون حركته سريعة
يل الطفل إىل كل ما هو عملي حيث ينمو التوافق احلركي لديه وتزداد املهارة ومي ،طاقته الزائدة لديه

يقوم البنون ابللعب املنظم القوي الذي حيتاج إىل املهارة والشجاعة وتعبري عضلي ف ،اليدوية لديه
وتقوم البنات ابللعب الذي حيتاج إىل تنظيم يف احلركات مثل نط احلبل  ،عنيف كالكرة واجلري

ألن ذلك ؛ واأللعاب اليت متارس داخلها ،النشاطاتيف جيب على املدرسة أن تشرك الطفل  .وابلتايل
 ا .ا سليمً ا طبيعيًّ يساعده يف التحكم يف عضالته وابلتايل تنمو حركاته منوًّ 

ن االستفادة من خصائص النمو احلركي لطفل هذه املرحلة تكاد تكون حمدودة أب وميكن القول
وميكن الرتكيز على أهم خاصية يف هذا النمو  ،ايضية اليت حتتاج إىل حركةعند تصميم األلعاب الر 

األمر الذي ينعكس على  ،ميل الطفل لكل ما هو عملي يوه ،احلركي عند تصميم األلعاب احلركية
 ويدعم مفهوم الذات عنده. ،دافعية الطفل حنو األلعاب العملية واليت يكون للطفل دور كبري فيها

 العمليات اجملردة: رابعاً : مرحلة
أن هذه املرحلة من السنة الثانية عشرة حىت اخلامسة عشرة من العمر يف هذه  هيرى بياجي 

ال  اكميًّ   اتغري يف تفكري الشاب تغريً ياملرحلة يصل تفكري الطفل إىل قمته من حيث النوعية وبعد ذلك 
شاب ابلقيام ببعض العمليات العقلية وتسمى هذه الفرتة مبرحلة العمليات اجملردة حيث يبدأ ال انوعيًّ 

يقوم ابستخدام الفرضيات فويتعامل مع مفاهيم عقلية معقدة  ،دون أن يستخدم جمسمات هلا
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واالستنتاج وتفسري مالحظات وفحص عدد من املتغريات بتغيري واحد منها وإبقاء األخرى اثبتة ملعرفة 
 أتثري ذلك املتغري.

ملرحلة الرابعة )العمليات إىل اوقد اليصل بعض األطفال يًّا، تدرجيذه املرحلة هبإن الطفل مير  
ا. إن طفل مرحلة العمليات اجملردة بل رمبا اليصل إىل هذه املرحلة قطعيًّ  ،اجملردة( خالل الفرتة املقرتحة

يصبح قادراً  على استيعاب وتنظيم معلومات كثرية يستخدمها حلل املسائل املعقدة، فهو قادر على 
 كما يستخدم نظرية واحدة حلل مسائل متعددة.،واحدة ابستخدام نظرايت متعددة  حل مسألة

 ،وتوضح نظرية بياجيه النمو العقلي عملية لالستيعاب والتسكني للبياانت يف الرتكيب العقلي 
والتسكني هو  ،واالستيعاب هو العملية اليت تدمج من خالهلا البياانت واخلربات يف الرتكيب العقلي

فالعقل ال يستقبل فقط البياانت اجلديدة  ،ركيب العقل الناتج عن البياانت واخلربات اجلديدةإعادة ت
 ن اجلديدة.ولكنه يعيد تركيب البياانت القدمية لكي يسكّ  

 وهناك عوامل متعددة تؤثر على النمو العقلي منها:

 النضج: وهو النمو السيكولوجي يف املخ واجلهاز العصيب. -1

 هي تفاعل كل شخص مع األشياء يف بيئته.اخلربة اجلسمية: و  -2

كمخططاهتم العقلية اليت   األفرادخربات املنطق الرايضية: وهي األفعال العقلية اليت ميارسها  -3
 أعيد تركيبها وفقا خلرباهتم.

إن العمليات اجملردة قد لتفاعل والتعاون لشخص مع اآلخرين. االنتقال اجلماعي: وهو ا -4
 سق لوجهات النظر بني الناس.ال تنمو من العقل بدون تنا

التوازن: وهو العملية اليت يفقد بواسطتها الرتكيب العقلي للشخص استقراره نتيجة  -5
ويعود لالتزان من خالل عملييت االستيعاب والتسكني ونتيجة للتوازن  ،للخربات اجلديدة

 تنمو الرتاكيب العقلية وتنضج. 
عاب التعليمية وأمهيتها لتالميذ املرحلة أنه ال ميكن احلديث عن األل وميكن اخللوص إىل

وخصائص عام  املتأخرة( بشكلالطفولة )رحلة هذه املاالبتدائية دون إلقاء الضوء على خصائص 
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الفئة املستهدفة من الصف السادس االبتدائي ومزاايها حىت يتم إعداد األلعاب التعليمية  مرحلة
 اخلصائص.اخلاصة ابلبحث احلايل يف ضوء هذه 

 اً : الدراسات السابقة:اثني
يف األلعاب التعليمية  إسرتاتيجيةبقة اليت تناولت امل هذا املبحث على الدراسات الستيش

 التايل:على النحو حماور  ةثالث إىلولقد قسمت الدراسة ، تنمية املفاهيم الرايضية 

 األلعاب التعليمية يف التدريس. إسرتاتيجيةدراسات تناولت أثر  •

 تناولت أثر إسرتاتيجية األلعاب التعليمية يف التدريس.دراسات اليت التعليق على ال •

 دراسات تناولت املفاهيم الرايضية يف التعلم. •

 املفاهيم الرايضية يف التعلم. تناولتالتعليق على الدراسات اليت  •

 تنمية املفاهيم الرايضية.على األلعاب التعليمية  إسرتاتيجيةدراسات تناولت أثر  •

تنمية املفاهيم على تناولت أثر إسرتاتيجية األلعاب التعليمية  الدراسات اليت التعليق على •
 الرايضية.

 األلعاب التعليمية يف التدريس: إسرتاتيجيةأوالً : دراسات تناولت أثر 
 :(2015) دراسة يونس-1

ات التفكري يف الرايضي أثر استخدام األلعاب الرتبوية يف تنمية بعض مهارات)عنوان هذه الدراسة 
أثر استخدام . وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة (الثالث األساسي تالمذة الصفوامليول حنوها لدى 

تالمذة التفكري يف الرايضيات وامليول حنوها لدى  األلعاب الرتبوية يف تنمية بعض مهارات
ميذا ( تل60املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدارسة من) واستخدمت الباحثة الثالث األساسي الصف

الزهراء االبتدائية املشرتكة، وقسمت العينة إىل  وتلميذة، مت اختيارهم بصورة عشوائية من مدرسة
وتلميذة درست ابستخدام األلعاب الرتبوية،  تلميذا (30جمموعة جتريبية وتكونت من) :جمموعتني

منها  تدوااأل دوألغراض الدراسة قامت الباحثة إبعدا ( تلميذا.30وجمموعة ضابطة تكونت من )
 مقياس امليل حنو الرايضيات.و اختبار لقياس بعض مهارات التفكري يف الرايضيات 

 ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي: 
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ذ ي( بني متوسطي درجات تالمα010=)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى جد فر يو -1
س الختبار التفكري يف اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي على مقيا يذالتجريبية، وتالم جملموعةا

 الرايضيات، تعزى الستخدام األلعاب الرتبوية لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية

 يذتالم ( بني متوسطي درجاتα 010=)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد فر ي -2
ات لصاحل الرايضي اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس امليول حنو يذالتجريبية، وتالم موعةجملا

 اجملموعة التجريبية.

 ويف ضوء النتائج أوصت الباحثة مبا يلي

 ضرورة استخدام األلعاب الرتبوية يف املراحل األوىل من التعليم األساسي •

 االهتمام بتصميم ألعاب تربوية تعمل على تنمية مهارات التفكري أبنواعه •

 ابلرايضيات  ألعاب تعليمية خاصةإعداد دورات ملعلمي املرحلة األساسية متكنهم من إعداد  •

 االهتمام مبهارات التفكري يف الرايضيات، والعمل على تنميتها يف خمتلف املراحل التعليمية. •

 ضرورة تضمني برامج إعداد املعلمني لتصميم األلعاب قبل وأثناء اخلدمة، واستخدامها يف •

 .التدريس 

 (:2014دراسة احلمود )  •

مج تدرييب قائم على اللعب يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى فاعلية بران)عنوان الدراسة 
. وهدفت هذه الدراسة  إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب (األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة

والرتتيب  ،والتصنيف ،ومهارات تكوين النمط ،قائم على اللعب يف تنمية بعض )مفاهيم ما قبل العدد
واتبعت الباحثة املنهج التجرييب يف الدراسة وتكونت  ،ل ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة( لدى األطفا

ن يف كل من مركز ي( طفال من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة املتواجد12عينة البحث من )
حمافظة  يف (ابلتل)،ومركز الرتبية اخلاصة لإلعاقة الذهنية  (بقدسيا)الرتبية اخلاصة لإلعاقة الذهنية 

( سنوات واحلاصلني على درجات منخفضة 10 -8ممن ترتاوح أعمارهم ما بني )  (ريف دمشق)
تكونت كل جمموعة  وقدوجتريبية  ةضابط :جمموعتنيمت تقسيمهم إىل  ،على مقياس املهارات احلسابية

ة الضابطة فلم أما اجملموع ،وقد مت تطبيق الربانمج التدرييب على اجملموعة التجريبية ،( أطفال6من )
وإمنا كانت تتلقى الطريقة التقليدية املعتادة يف  ،تتلق أي تدريب على جلسات الربانمج التدرييب املقرتح

 تنمية املهارات احلسابية يف كال املركزين.
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ولتحقيق أهداف الدراسة احلالية والتعرف على أثر الربانمج التدرييب القائم على اللعب يف 
 احلسابية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة مت استخدام األدوات التالية:تنمية بعض املهارات 

مقياس الكشف عن )مفاهيم ما قبل العدد ومهارات تكوين النمط، والتصنيف، -1
( سنوات 10-8والرتتيب( لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة ممن تراوحت أعمارهم ما بني )

 من إعداد الباحثة 

 .(لرافن)ر املصفوفات املتتابعة امللونة اختبا-2
برانمج مقرتح لتنمية بعض املهارات احلسابية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة -3

 ( سنوات من إعداد الباحثة.10-8ممن تراوحت أعمارهم ما بني )

( جلسة حوايل شهر ونصف بواقع مخس جلسات يف 41استغرق تطبيق الربانمج املكون من )
 م.18/8/2013إىل  23/6/2013سبوع خالل الفرتة املمتدة من األ

ومت إعادة تطبيق املقياس على أفراد اجملموعة التجريبية للتحقق من فاعلية الربانمج التدرييب 
القائم على اللعب يف تنمية بعض املهارات احلسابية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة 

هذا القياس بعد حوايل شهر ونصف يف الفرتة املمتدة ما بني  إجراءد مت والتعرف على بقاء األثر وق
 م. 9/10/2013إىل  6/10/2013

 البحث احلايل إىل النتائج اآلتية: صَ لُ وخَ 

( بني متوسط درجات أطفال اجملموعة 050وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ي
حلسابية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة بعد تطبيق الضابطة والتجريبية على مقياس املهارات ا

وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى يو ، الربانمج التدرييب لصاحل أطفال اجملموعة التجريبية
ي دَ عْ وعلى بُـ  ،( بني متوسط درجات أطفال اجملموعة الضابطة على الدرجة الكلية050الداللة )

يف( لقياس املهارات احلسابية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة )مفاهيم ما قبل العدد، والتصن
وجد فرق ذات داللة إحصائية بني يي بينما ال عدّ  قبل وبعد تطبيق الربانمج التدرييب لصاحل القياس البَ 

على بعدي )تكوين النمط  يعدّ  البَ و  القبليّ   :متوسط درجات أطفال اجملموعة الضابطة يف القياسني
 يب( ملقياس املهارات احلسابية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة.والرتت
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( بني متوسط درجات أطفال اجملموعة 050وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يو 
التجريبية على مقياس املهارات احلسابية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة قبل وبعد تطبيق 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما   .يعدّ  البَ لصاحل املقياس  الربانمج التدرييب
(050 بني متوسط درجات أطفال اجملموعة ) التجريبية على الدرجة الكلية ملقياس املهارات احلسابية

( 0.05)وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ياملؤجل. بينما ال  يعدّ  البَ لصاحل التطبيق 
الرئيسة ملقياس املهارات احلسابية لألطفال  األبعادتجريبية على أطفال اجملموعة ال بني متوسط درجات

 املؤجل. يعدّ  البَ ومتوسط درجاهتم يف التطبيق  يعدّ  البَ ذوي اإلعاقة العقلية اخلفيفة يف القياس 
  (:2013)دراسة احلايف -2

لدى أطفال  مية يف تنمية التفاعل االجتماعيأثر توظيف األلعاب التعلي) عنوان هذه الدراسة 
أثر وهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن ( سنوات يف حمافظات غزة 6 -5الرايض بعمر 

 (6 -5 )عمريف لدى أطفال الرايض  توظيف األلعاب التعليمية يف تنمية التفاعل االجتماعي
كونت عينة الدراسة من حيث ت ،الباحثة املنهج التجرييب تبعتاو  سنوات يف حمافظات غزة

 (غزة)( طفال ،وذاك يف حمافظات  90عددهم ) غوالبال (دار القران الكرمي والسنة) أطفال رايض 
 ،رفح بحيث مت اختيار العينة من ثالث رايض من رايض دار القرآن الكرمي والسنة ) روضة البتول 

يقة قصدية لكون الباحثة تعمل وروضة براعم النصريات ابلنصريات ( بطر ،غزة بروضة براعم القرآن 
فيها حيث يسهل متابعة إجراءات الدراسة التجريبية ، ولتوفر األدوات الالزمة إلجراء التجربة 

 : جمموعتني إىلومت تقسيم العينة  ،وكانت أدوات الدراسة استبانة وبطاقة مالحظة أعدهتا الباحثة ،
ريبية وتقوميها )األلعاب التعليمية (، يف جتريبية وضابطة حبيث يستخدم يف تدريس اجملموعة التج

 حني يستخدم يف تدريس اجملموعة الضابطة وتقوميها ابلطريقة التقليدية .

 إىل:وتوصلت الدراسة 

استخالص األلعاب التعليمية وفقا لقائمة املعايري الرتبوية واليت مت توظيفها يف تنمية التفاعل 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات و  زة.غاالجتماعي لدى أطفال الرايض يف حمافظات 

درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف توظيف األلعاب التعليمية يف تنمية التفاعل 
ال يوجد فروق ذات و  التجريبية.االجتماعي لدى أطفال الرايض يف حمافظات غزة لصاحل اجملموعة 
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 )ذكوربية حنو األلعاب التعليمية يف القياس البعدي يعزى للنوع داللة إحصائية يف اجملموعة التجري
 .(وإانث

 ابلتايل:وصت الباحثة أوقد 

ضرورة تفعيل األلعاب التعليمية يف رايض األطفال بشكل عام واعتمادها كوسيلة تعليمية  -
وية بدال من وتربوية واجتماعية يف اجملاالت اخلاصة بتنشئة األطفال يف املؤسسات التعليمية والرتب

 التعليمية.الطرق التقليدية يف مؤسساتنا 

توفري األدوات واملستلزمات والتقنيات احلاسوبية اخلاصة ابألطفال الالزمة يف املؤسسات  -
 .األطفالالتعليمية لالستفادة منها يف تطبيق األلعاب التعليمية برايض 

 لتوظيف كل نييت يسعوالال تجدد،واملمكافأة وتعزيز معلمات الرايض ذوات األداء املتميز  -
 لألطفال.النتائج أفضل جديد ومستحدث يف تربية األطفال لتحقيق 

تقدمي برامج تدريبية للمعلمني حول كيفية توظيف األلعاب التعليمية يف خمتلف اجملاالت  -
 األطفال.برايض 

خدام األلعاب التعليمية فيدعم است والتعليم،ضرورة املسامهة واملشاركة الفعالة لوزارة الرتبية  -
 األطفال.للقيام بتنفيذها يف رايض 

خمتلفة من األلعاب ومعرفة مدى  وتقرتح الباحثة أن يتم إجراء أحباث علمية تتناول أشكااًل 
 االجتماعي.أتثريها يف تنمية التفاعل 

 التالية:بعض الدراسات والبحوث  إجراءوتقرتح أيضاً  

 الدراسي.استخدام األلعاب التعليمية والتحصيل دراسات توضح العالقة بني  إجراء •

 األطفال.فاعلية استخدام األلعاب التعليمية لتنمية بعض أساليب التفكري عند  •

زايدة اخلربات  إىلالعمل على إقامة دورات تطويرية ملعلمات رايض األطفال هتدف 
 اللعب.واملعلومات اخلاصة برتبية الطفل من خالل 
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  (:2013دراسة اجلهين )-3

أثر استخدام األلعاب التعليمية يف اكتساب مهارات التفكري الناقد مبقرر ) الدراسة عنوان هذه 
هدفت هذه الدراسة إىل . و (الرايضيات لدى طالبات الصف األول متوسط مبدينة مكة املكرمة

ت التفكري الناقد مبقرر الرايضيا الكشف عن أثر استخدام األلعاب التعليمية يف اكتساب مهارات
هلدف الدراسة استخدمت الباحثة  وحتقيقا ،املكرمةلدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة مكة 

حيث من قبل الباحثة.  عد  املوكانت أداة الدراسة اختبار التفكري الناقد يف الدراسة منهجًا جتريبياً، 
توسط يف مدينة مكة ( طالبة من طالبات الصف األول امل60بلغ حجمها ) طُبّ قت الدراسة على عينة

إحدامها جتريبية درست ابستخدام  :ومت تقسيمها إىل جمموعتني األول،الدراسي  الفصليف املكرمة 
  واألخرى درست ابلطريقة املعتادة. التعليمية،األلعاب 

 طالبات اجملموعة التجريبية تفوقن على نظرياهتن يف اجملموعة وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ 

 ط درجات التفكري الناقد البعدي يف مجيع املهارات املراد قياسها، وأن هذاالضابطة يف متوس

 ذلك رفضتوبناًء على  الفروض،جلميع  (050 ≥)عند مستوى داللة  اإحصائيًّ  التفوق كان داالًّ 
 الصفريةمجيع فروض الدراسة 

التفكري  تساب مهاراتجيايب لأللعاب التعليمية يف اكاألثر اإل للدراسة:وقد أظهرت النتيجة العامة 
  الناقد مبقرر الرايضيات لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة

 توظيف األلعاب أمهها:ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة مبجموعة من التوصيات من 
راسات اليت كما تقرتح الباحثة إجراء مزيد من الد.التعليمية أثناء تعلم الرايضيات للمرحلة املتوسطة

 .أكرب على عينة تعليمية خمتلفة وتطبيقها تستخدم ألعاابً 

 (:2013دراسة فرج هللا )-4

 لدى ضيةاملهارات الراي بعض اكتساب يف الرتبوية األلعاب ستخدامأثر ا)  عنوان هذه الدراسة
ذه وهدفت ه (.ةغز  سطى بقطاعالو  ابحملافظة األساسي الرابع الصف يف التحصيل منخفضي ميذالتال

 ميذالتال لدى ضيةاملهارات الراي بعض اكتساب يف الرتبوية األلعاب ستخدامأثر االدراسة إىل معرفة 
اتبع الباحث املنهج و  ،ةغز  سطى بقطاعالو  ابحملافظة األساسي الرابع الصف يف التحصيل منخفضي

للمهارات  اشخيصيًّ ت اوكانت أداة الدراسة اختبارً املنهج التجرييب،  ابإلضافة إىل التحليلي صفيالو 
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جملموعة التجريبية ا حيث درست وضابطة، جتريبية :جمموعتني من سةوتكونت عينة الدرا ،الرايضية
اجملموعة األخرى فهي اجملموعة  أما ( تلميذًا وتلميذة، 31ميذها )األلعاب الرتبوية وبلغ عدد تال

لميذًا وتلميذة، وطبق عليهم ( ت32ميذها )تال بلغ عددفدرست ابلطريقة املعتادة حيث  ،بطةضاال
قائمة ابملهارات  إعدادالدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمههاوتوصلت ية، ضاختبار املهارات الراي

 بقطاع الوسطى ابحملافظة ساسيف الرابع األصيل يف الصي التحضميذ منخفللتال زمةية الالضالراي
 وجود فروق إىل ابإلضافةية، ضالراي املهارات ابسكتزمة ال قائمة األلعاب الرتبوية الال وإعداد ،غزة

 ساسي ابجملموعةألا عالصف الراب يف منخفضي التحصيل التالميذ درجات سطبني متو  إحصائيادالة 
 االختبار التحصيليالتجريبية يف  اجملموعة لصاحل الضابطة، اجملموعة يف أقراهنم ومتوسط التجريبية

 .يالبعد
 :(2011) دراسة الدهالوي -5

مهارات املعلمني التعليمية الالزمة لتعليم الرايضيات ابستخدام األلعاب )نوان هذه الدراسة ع
مهارات املعلمني وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  (.التعليمية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرايض

 ،مبدينة الرايض االبتدائيةالتعليمية الالزمة لتعليم الرايضيات ابستخدام األلعاب التعليمية يف املرحلة 
معلماً  مت اختيارهم ابستخدام  (414)وتكونت عينة الدراسة من  ،الباحث املنهج الوصفيتبع او 

 العشوائية.أسلوب العينة 
اإلحصائية للدراسات  م  زَ واستخدم الباحث االستبانة أداة حبثه ومتت عملية التحليل ابستخدام احل  

 واالحنرافات ،احلسابية واملتوسطات ،والنسب املئوية، تكراراتابستخدام ال (SPSSاالجتماعية )
ومت  ،اإلحصائيلتحليل التباين األحادي من خالل التحليل  )ف(واختبار ، )ت(املعيارية واختبار 

 التالية:النتائج  إىلالوصول 

يرى و .622ن أمهية مهارة اختيار اللعبة التعليمية الالزمة بدرجة عالية مبتوسط و يرى املعلم
ن و يرى املعلمكما   .632ن أمهية مهارة تنفيذ اللعبة التعليمية الالزمة بدرجة عالية مبتوسط و املعلم

ن أمهية و يرى املعلمو .752بدرجة عالية مبتوسط  صفاللعبة التعليمية لضبط ال تنفيذأمهية مهارة 
ة التمكن من اللعبة ن أمهية مهار و يرى املعلمو .752 التقومي بدرجة عالية مبتوسط تنفيذ مهارة 

من متوسط إجاابت عينة الدراسة  اجد فروق دالة إحصائيًّ تو .و 552 وتطويرها بدرجة عالية مبتوسط 
 .صفم سنوات خربة طويلة يف حمور اختيار اللعبة وضبط اليهد من لتعزى لسنوات اخلدمة لصاحل
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للدورات التدريبية يف  بني متوسط إجاابت جمتمع الدراسة تعزى افروق دالة إحصائيًّ  دوجوال ت
يف  اإحصائيًّ جمال األلعاب التعليمية يف اختيار اللعبة وتنفيذ اللعبة ووجود فروق ذات داللة 

 .صفمدى أمهية مهارات ضبط ال

 ومن أهم التوصيات:
الباحث وذلك بتوصيف هذه  إليهااالستفادة من قائمة املهارات التعليمية اليت توصل -

 هم على رأس العمل. نْ أو مَ  ،املعلمني قبل اخلدمة إعداداملهارات يف برانمج 

 إقامة دورات تدريبية يف جمال األلعاب التعليمية.-

 خصصة يف اختيار األلعاب وكيفية استخدامها تتركيز مراكز التدريب على الدورات امل-

 تضمني املناهج الدراسية يف املرحلة االبتدائية لنموذج األلعاب التعليمية.-

 على رأس العمل على تصميم املواقف التعليمية لبعض الدروس يف تدريب املعلمني-
 الرايضيات.

 (:2011دراسة الشايع )-6

أثر استخدام برجمية ألعاب تعليمية مقرتحة يف حفظ جدول الضرب عنوان هذه الدراسة ) 
هذه الدراسة إىل دراسة أثر برجمة  وهدفت (.للطالب الصم يف الصف الثالث االبتدائي يف الرايض

الصم يف الصف  التالميذ( لدى  6-1لعاب تعليمية مقرتحة يف حفظ جدول الضرب لألرقام: )أ
 ،عد الباحث أداة الدراسة وهي اختبار حتصيلي للطالب الصمأالثالث االبتدائي مبدينة الرايض .و 

( يبيةا إىل جمموعتني )ضابطة وجتر واستخدمت الدراسة املنهج الشبه جترييب حيث مت تقسيم أفراد عينته
الختبارين قياسيني )قبلي وبعدي (.ومت استخدام برجمية خاصة من تصميم وإنتاج  وإخضاعهما

وقسم  ،الباحث ، بعدما عرضها على عدد من احملكمني يف اجملاالت التالية : قسم تقنيات التعليم
ية( أعد الباحث اجملموعتني )الضابطة والتجريب ألداءالرتبية اخلاصة . ولقياس األداء القبلي والبعدي 

على اجملموعتني ،  حتكيمه وطبق أداة الدراسة قبليًّا لقياس مهارة حفظ جدول الضرب الذي مت ااختبارً 
مث قام الباحث بتدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام برجمية األلعاب التعليمية املقرتحة ، وتدريس 

مث طبق أداة   (2010)األول للعام اجملموعة الضابطة ابلطريقة التقليدية خالل الفصل الدراسي 
الصم يف  تالميذأن  إىلالدراسة على اجملموعتني بعدايً  ،أجريت هلم املعاجلة اإلحصائية ومت التوصل 

( ابستخدام 6إىل 1الصف الثالث االبتدائي الذين تعلموا مهارة حفظ جدول الضرب لألرقام : ) 
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من طالب اجملموعة الضابطة الذين تعلموا ابلطريقة الربجمية التعليمية املقرتحة كان حتصيلهم أفضل 
 لصاحل طالب اجملموعة التجريبية . (050 ) إحصائياً  عند مستوى داللةالتقليدية وكان التفوق داالًّ 

الصم  تالميذالتوصية ابستخدام الربجمية التعليمية املقرتحة يف تعليم  إىلوقد توصلت نتائج الدراسة 
 (.6 إىل 1لألرقام: )مهارة حفظ جدول الضرب 

 :(2010دراسة السبيعي )-7

التعليم ابللعب يف إكساب بعض مهارات عد األرقام يف  إسرتاتيجيةفاعلية )الدراسة عنوان هذه 
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية  (.مادة الرايضيات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

مهارات عد األرقام يف مادة الرايضيات لدى التالميذ  التعليم ابللعب يف إكساب بعض إسرتاتيجية
( تالميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية ملتحقني بربانمج تربية 3وتكونت العينة من ) ،ذوي اإلعاقة الفكرية

( 9-8فكرية داخل مدرسة عادية، يعانون من إعاقة فكرية بسيطة ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني )
قام الباحث  يف الفصل الدراسي وأثناء حصص مادة الرايضيات سنوات. وقد أجريت الدراسة

ابستخدام أداة الدراسة )تصميم اخلطوط القاعدية املتعددة عرب األشخاص( وهو أحد األساليب 
املستخدمة يف تصاميم احلالة الواحدة، والذي سوف يستخدمه الباحث إلجراء هذه الدراسة ملعرفة 

ابللعب يف إكساب بعض مهارات عد األرقام يف مادة الرايضيات  التعليم إسرتاتيجيةمدى فاعلية 
هناك عالقة وظيفية إجيابية بني التعليم  نأ التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وقد أظهرت النتائج لدى

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مهارة العد، إذ متكن مجيع التالميذ من اكتساب  ابللعب وإكساب
  مادة الرايضيات واالحتفاظ هبا.مهارة عد األرقام يف

 (: 2008دراسة مصطفى )-8

األلعاب التعليمية على التحصيل وعالج التصورات  إسرتاتيجيةأثر استخدام  )عنوان هذه الدراسة
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف  (.البديلة للمفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

األلعاب التعليمية على التحصيل وعالج التصورات البديلة للمفاهيم  إسرتاتيجيةعلى أثر استخدام 
واتبع الباحث املنهج التجرييب وأعدت الباحثة أداتني  ،العلمية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

ومها اختبار تشخيصي للتصورات البديلة للمفاهيم العلمية املتضمنة بوحدة املغناطيسية  ،للدراسة
ي للمفاهيم العلمية املتضمنة بوحدة املغناطيسية ومت تطبيق الدراسة على عينة من واختبار حتصيل
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( تلميذا وتلميذة من تالميذ وتلميذات مدرسة معصرة ملوي 80تالميذ الصف اخلامس االبتدائي )
 .(ملوي التعليمية مبحافظة املنيا)االبتدائية بنات بقرية املعصرة التابعة إلدارة 

 نتيجتني مها: ىلإوقد توصل الباحث 

التجريبية )متوسطي درجات تالميذ اجملموعتنيبني (010 )عند مستوى  إحصائيايوجد فرق دال 
 البعدي لالختبار التشخيصي لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية.( )عينة البحث(يف القياس والضابطة

موعتني التجريبية بني متوسطي درجات تالميذ اجمل (010 )عند مستوى  إحصائيايوجد فرق دال و 
 والضابطة )عينة البحث( يف القياس البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية.

 (:2007دراسة طوالبة )-9

 والتقدير الذهين احلساب"و التعليمية األلعاب إسرتاتيجييت استخدام أثر)عنوان هذه الدراسة هو 
 وهدفت (.األردن يف الدنيا األساسية املرحلة طلبة لدى الرايضي والتفكري التحصيل يف" التقرييب
 الذهين واحلساب التعليمية األلعاب إسرتاتيجييت استخدام أثر استقصاء إىل احلالية الدراسة
 األردن، يف الدنيا األساسية املرحلة طلبة لدى الرايضي والتفكري التحصيل يف التقرييب والتقدير

 إعداد مت الدراسة أهداف حتقيق أجل نهج التجرييب ومنواتبع الباحث يف هذه الدراسة امل
 ضرب لوحديت األساسي اخلامس الصف يف التعليمية املادة:  يف واملتمثلة الالزمة الدراسة أدوات

 التعليمية األلعاب إسرتاتيجييت ابستخدام وطرحها العشرية الكسور ومجع ، وقسمتها الكسور
 من مكون وهو التعليمية املادة حتديد بعد التحصيل واختبار ، التقرييب والتقدير الذهين واحلساب

 ، الدراسيتني الوحدتني من وحدة جزء كل  يقيس حبيث فقرة(  25)  من جزء كل  تكون حيث جزأين
 يقيس حبيث احلل إكمال إىل ابإلضافة بدائل أبربعة متعدد من االختيار نوع من االختبار وكان

 التحقق مت ،وقد العليا العقلية املستوايت إىل ابإلضافة التطبيقو  هم،الفو  التذكر،: مستوايت االختبار
 التفكري يف اختبار تطوير مت وكذلك املناسبة، اإلحصائية األساليب ابستخدام وثباته صدقه من

 واملنطق ،ابلرموز والتعبري ،واالستنباط ،واالستنتاج ،التعميم: هي مظاهر مخسة على اشتمل الرايضي
 . احلل وإكمال متعدد من االختيار نوع من فقرة(  30)  من كونموهو  الشكلي
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 مسر) مدرسيت يف األساسي اخلامس الصف من وطالبة طالباً  (135) الدراسة أفراد عدد وبلغ
 توزيع ومت ربد،إب كنانة  بين للواء والتعليم الرتبية ملديرية التابعتني (للبنات الثانوية ومسر) ،(للبنني الثانوية

 عشوائية. بطريقة الثالث الشعب على التدريسية يجياتسرتاتاإل

 حصص (5) بواقع الثالث للمجموعات أسابيع (8) حوايل التطبيق فرتة استغرقت وقد
  الرايضي والتفكري التحصيل الختباري الدراسة جمموعات خضعت التطبيق من االنتهاء وبعد أسبوعيا،
 بعدي. كتطبيق

 أييت: ما الدراسة نتائج وأظهرت

  للتحصيل: ابلنسبة ال:أو 

 طلبة عالمات متوسطي بني( 050 =α ) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد
 اجملموعة طلبة لصاحل التحصيل يف الضابطة واجملموعة التعليمية( األلعاب) األوىل التجريبية اجملموعة
 عالمات متوسطي بني(050 =α ) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجدو  األوىل. التجريبية

 التحصيل يف الضابطة واجملموعة التقرييب( والتقدير الذهين احلساب) الثانية التجريبية اجملموعة طلبة
 (050 =α )مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد الو الثانية. التجريبية اجملموعة طلبة لصاحل

 تفاعل أيضاً  يوجد الو  .التحصيل يف انيةوالث األوىل التجريبيتني اجملموعتني طلبة عالمات متوسطي بني
 التحصيل. يف واجلنس التدريس إسرتاتيجية بني (050 =α )مستوى عند إحصائيا دال

 الرايضي: للتفكري ابلنسبة اثنيا:

 طلبة عالمات متوسطي بني (050 =α )مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد
 طلبة لصاحل الرايضي التفكري يف الضابطة واجملموعة ة(التعليمي األلعاب) األوىل التجريبية اجملموعة
 متوسطي بني (050 =α )مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد واألوىل. التجريبية اجملموعة
 يف الضابطة واجملموعة( التقرييب والتقدير الذهين احلساب) الثانية التجريبية اجملموعة طلبة عالمات
 عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد الو الثانية. التجريبية اجملموعة طلبة لصاحل الرايضي التفكري
 التفكري يف والثانية األوىل التجريبيتني اجملموعتني طلبة عالمات متوسطي بني (050 =α )مستوى
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 يف واجلنس التدريس إسرتاتيجية بني( α=0.05)مستوى عند إحصائيا دال تفاعل يوجد الو .الرايضي
 .الرايضي التفكري

 واحلساب التعليمية األلعاب إسرتاتيجييت ابستخدام الباحث أوصى النتائج هذه ضوء ويف
  على اخلدمة أثناء الرايضيات معلمي تدريبضرورة و  الرايضيات، تدريس يف التقرييب والتقدير الذهين
 والتقدير ،الذهين احلساب وأساليب ،التعليمية األلعاب بعض إىل واإلشارة استخدامهما، كيفية

 كتب  أتليف عند املختلفة أبنواعها الكسور بدراسة املتعلقة الرايضيات دروس تقدمي عند تقرييبال
 الرايضيات.

 (:2007دراسة زيدان وعفانه )-10

الفوري واملؤجل يف الرايضيات  أثر استخدام األلعاب التعليمية يف التحصيل)الدراسة عنوان هذه 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف و  (.القدس الثالث األساسي يف مدارس ضواحي لدى طلبة الصف

واملؤجل يف الرايضيات، لدى طلبة الصف  على أثر استخدام األلعاب التعليمية يف التحصيل الفوري
الدراسة  هذه إجراء يف التجرييب املنهج الباحثان ، واتبعالثالث األساسي يف مدارس ضواحي القدس

الث األساسي يف املدارس التابعة لرتبية جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف الث تكونو 
م، والبالغ عددهم 2004/ 2005العام الدراسي  القدس املنتظمني يف الفصل الثاين من ضواحي

طالبًا وطالبة، مت اختيارهم بصورة قصديه ( 68طالبًا وطالبًة، وتكونت عينة الدراسة من  ) (1630)
لعينة إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية ا ت، قسم(العيزرية األساسية املختلطة)مدرسة  من

أغراض لتحقيق درست ابلطريقة التقليدية، و  ابستخدام األلعاب التعليمية، وجمموعة ضابطة درست
 قام الباحثان إبعداد اختبار حتصيلي لقياس التحصيل الفوري واملؤجل، وقد بلغ معامل ثبات الدراسة
  ( α 050 ≤)فروق ذات داللة إحصائية وجود عدم الدراسة نتائج وأظهرت( 880ر)االختبا

فروق  التفاعل بينهما، وأظهرت أيضا وجود أو اجلنس،التدريس أو التحصيل الفوري تعزى لطريقة  يف
اجملموعة  يف التحصيل املؤجل تعزى لطريقة التدريس ولصاحل ( α 050 ≤ذات داللة إحصائية )

إحصائية للتفاعل بني  وجود فروق ذات داللةالتجريبية، ومتغري اجلنس لصاحل اإلانث، ومل تظهر 
 .طريقة التدريس واجلنس
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 (:2007دراسة غزال واخلشاب )-11

أثر استخدام اللعب بوصفه تقانة تربوية يف تنمية املهارات الرايضية لدى )عنوان هذه الدراسة 
وية يف .وهدفت هذه الدراسة إىل أثر استخدام اللعب بوصفه تقانة ترب (التالميذ بطيئي التعلم

تنمية املهارات الرايضية لدى التالميذ بطيئي التعلم واستخدم الباحثان املنهج التجرييب يف 
الدراسة واعتمد الباحثان يف أدوات الدراسة على اختبار حتصيلي كأداة أساسية للبحث حيث 

واقتصر البحث على تالميذ الصف الثالث االبتدائي للمدارس  ،صيغت ثالث فرضيات صفرية
(وبلغت 2002/2003 توجد هبا صفوف الرتبية اخلاصة لبطيئي التعلم يف مدينة املوصل )اليت

جمموعتني متكافئتني ، درست اجملموعة التجريبية  إىلمت سّ  ( تلميذا وتلميذة قُ 26عينة البحث )
ودرست اجملموعة الضابطة ابلطريقة االعتيادية ولتحقيق  ،مبساعدة األلعاب بوصفها تقانة تربوية

راض البحث أعد الباحثان اختبارا حتصيليا مت التأكد من صدقه الظاهري وصدق احملتوى أغ
ومعامل السهولة والصعوبة لكل فقرة منه .ولعرض  (ألفا كرونباخ )واستخراج الثبات بطريقة

 لعينتني مستقلتني .( T-test) لعينة واحدة واختبار  (T-test )معاجلة البياانت استخدم اختبار
لنتائج أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بني متوسط منو املهارات الرايضية يف االختبار وأظهرت ا

كما أظهرت النتائج أن هناك فرقاً  ذا داللة ، (الضابطة والتجريبية)مجموعتني لالقبلي والبعدي ل
 ية.إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية ملتوسط منو املهارات ولصاحل اجملموعة التجريب

 :(2006دراسة شانج )-12

أثر دمج األلعاب التعليمية يف تعليم الضرب والقسمة للصف الثالث )عنوان هذه الدراسة   
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر دمج األلعاب التعليمية يف تعليم الضرب (.االبتدائي يف الدراسة 

وحتليل مزااي  ،واقف التعليمية املختلفةويف امل،والقسمة للصف الثالث االبتدائي بغية التحسن يف األداء 
واستخدم الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة وكان االختبار  ،وعيوب هذه الطريقة يف التدريس

 تحصيلي هو أداة الدراسة اليت أعدها الباحث.ال
يف الضرب والقسمة بشكل إجيايب يف هذا  تالميذوأشارت النتائج بوجود تقدم يف نتائج ال

الفريق وزايدة العالقات بني املعلم  بني أعضاءويف الوقت نفسه تعزيز روح التعاون  ،التعليمياملوقف 
 والطالب وقد قدم الباحث بعض التوصيات منها:
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أثر اإلجيايب على التعليم يف من هلا  ملاضرورة دمج األلعاب التعليمية يف تعليم الرايضيات 
 املستقبل.

 ليت تناولت األلعاب التعليمية يف التدريس: : التعليق على الدراسات ااثنيا ً 
كان وثيق الصلة مبوضوع   ادراسة منها م ةوقد مشلت هذه الدراسات يف هذا احملور أربعة عشر 

ودراسة احلمود  ،(2015وهي دراسات كل من يونس ) ،دراسة ةعشر  ىحدإالبحث وكان عددها 
 ،(2011ودراسة الدهالوي ) ،(2013ودراسة فرج هللا ) ،(2013ودراسة اجلهين ) ،(2014)

ودراسة طوالبة  ،(2008ودراسة مصطفى ) ،(2010ودراسة السبيعي ) ،(2010ودراسة الشايع )
 ،(2006ودراسة شانج ) ،(2007ودراسة غزال واخلشاب ) ،(2007ودراسة زيدان ) ،(2007)

احلايف  دراسةمتثلت يف  دراسة واحدةكان بعيدا عن موضوع البحث وختصصه وعددها   اومنها م
(2013 ) 

كما اختلفت الدراسات من حيث جمتمع الدراسة حيث مل ميس اجملتمع السعودي سوى أربع  
ودراسة الشايع  ،(2011ودراسة الدهالوي ) ،(2013دراسات وهي دراسات كل من اجلهين )

وهي دراسات   ،بينما عدد الدراسات الباقية عشر دراسات ،(2010ودراسة السبيعي ) ،(2010)
ودراسة فرج  ،(2013ودراسة احلايف ) ،(2014ودراسة احلمود ) ،(2015ن دراسة يونس )كل م
 ،(2007ودراسة زيدان ) ،(2007ودراسة طوالبة ) ،(2008ودراسة مصطفى ) ،(2013هللا )

 ( اليت مل متس جمتمع الدراسة.2006ودراسة شانج ) ،(2007ودراسة غزال واخلشاب )

مع موضوع  اكان هناك بعضها متفقً جند أنه  الدراسات ومن خالل إلقاء الضوء على تلك 
 ،عشرة دراسة ىحدإالبحث ابستخدام األلعاب التعليمية يف إيصال املفاهيم الرايضية وكان عددها 

 ،(2013ودراسة اجلهين ) ،(2014ودراسة احلمود ) ،(2015وهي دراسات كل من يونس )
ودراسة السبيعي  ،(2010ودراسة الشايع ) ،(2011ودراسة الدهالوي ) ،(2013ودراسة فرج هللا )

 ،(2007) وعفانه ( ودراسة زيدان2007) ودراسة طوالبة ،(2008ودراسة مصطفى ) ،(2010)
حيث اقرتبت من موضوع البحث بينما ،(2006ودراسة شانج ) ،(2007ودراسة غزال واخلشاب )

 تناولت موضوعات خمتلفة عن موضوع البحث . ،(2013دراسة احلايف )
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الدراسات السابقة اختلفت يف املنهج املستخدم، فهناك ومن حيث املنهج املستخدم فإن 
ودراسة  ،(2015كما يف دراسة كل من كل من يونس )  بعض الدراسات استخدمت املنهج التجرييب

 ،(2013ودراسة فرج هللا ) ،( 2013ودراسة اجلهين )،(2013ودراسة احلايف )، (2014احلمود )
ودراسة زيدان  ،(2007ودراسة طوالبة ) ،(2008ودراسة مصطفى ) ،(2010ي )ودراسة السبيع

وهو ما خيتلف عن  ،(2006ودراسة شانج ) ،(2007ودراسة غزال واخلشاب ) ،(2007وعفانه )
الدراسة احلالية وأيضا بعض الدراسات استخدمت املنهج الوصفي كما يف دراسة الدهالوي 

( استخدمت املنهج 2010حلالية وهناك دراسة الشايع )وهو ما خيتلف عن الدراسة ا،(2011)
 الوصفي واملنهج الشبه جترييب وهو ما يتفق مع الدراسة احلالية يف املنهج شبه التجرييب.

  عت، فهناك اختبار حتصيليأدوات الدراسة املستخدمة يف الدراسات السابقة تنوَّ ومن حيث 
 ،(2007ودراسة زيدان وعفانه ) ،(2007لبة )ودراسة طوا ،(2011كما يف دراسة كل من الشايع )

مع أداة البحث  ا( وكان هذا متفقً 2006ودراسة شانج ) ،(2007ودراسة غزال واخلشاب )
فهناك  ،املستخدمة يف الدراسة احلالية واختلفت ابقي الدراسات يف أدوات الدراسة مع الدراسة احلالية

ومنهم (، 2015ايضيات كما يف دراسة يونس )لر اختبار قياس مهارات التفكري ومقياس امليل حنو ا
ومقياس الكشف للمفاهيم  (لرافن)من اعتمد يف أدوات الدراسة على اختبار املصفوفات املتتابعة 

ومنهم من اعتمد يف الدراسة على استبانة  ،(2014واملهارات وبرانمج مقرتح كما يف دراسة احلمود )
ومنهم من اعتمد على استبانة فقط كما يف دراسة  ،(2013وبطاقة مالحظة كما يف دراسة احلايف )

ومنهم من اعتمد يف دراسته على اختبار يف التفكري الناقد يف الدراسة كما يف  ، ،(2011الدهالوي )
ومنهم من اعتمد يف دراسته على االختبار التشخيصي كما يف دراسة فرج  ،(2013دراسة اجلهين )

راسته على االختبار التشخيصي واالختبار التحصيلي كما يف ومنهم من اعتمد يف د ،(2013هللا )
والبعض اعتمد يف دراسته على أداة تصميم للحالة الواحدة كما يف دراسة  ،(2008دراسة مصطفى )

 (.2010السبيعي )

وهي دراسات   ،دراسة ةعشر  ىحدإومن حيث الداللة اإلحصائية لتلك الدراسات اقرتبت 
ودراسة فرج هللا  ،(2013ودراسة اجلهين ) ،(2014احلمود ) ودراسة ،(2015كل من يونس )

 ،(2010ودراسة السبيعي ) ،(2010ودراسة الشايع ) ،(2010ودراسة الدهالوي )،( 2013)
ودراسة  ،(2007) وعفانه  ودراسة زيدان ،(2007ودراسة طوالبة ) ،(2008ودراسة مصطفى )
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صة مبادة الرايضيات من الدالالت واخلا ،(2006ودراسة شانج ) ،(2007غزال واخلشاب )
اإلحصائية ملوضوع البحث حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة والتجريبية 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

 اً : دراسات تناولت تنمية املفاهيم الرايضية يف التعلم:لثاث

 :(2015دراسة مسلم ) -1

ج دانيال يف تنمية املفاهيم الرايضية والتواصل الرايضي أثر استخدام أمنوذ )الدراسة عنوان هذه 
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام أمنوذج  (.الصف السابع األساسي بغزة لدى طالبات

الصف السابع األساسي بغزة  يف تنمية املفاهيم الرايضية والتواصل الرايضي لدى طالبات (دانيال)
لتجرييب، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثُة إبعداد أدوات اج هالباحثُة املنستخدمت احيث 

الدراسة، واليت تكونت من حتليل حمتوى)وحدة اجملموعات( من كتاب الرايضيات اجلزء األول للصف 
السابع واختبار املفاهيم الرايضية، واختبار التواصل الرايضي ومن مث التأكد من صدق أدوات الدراسة 

مني، وقد طبقت الباحثة أدوات الدراسة على عينة استطالعية وعة من احملكّ  بعد عرضها  على جمم
 .(طالبة، إلجياد معامالت الصعوبة والتمييز، وللتأكد من صدق وثبات االختبار30مكونة من)

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
(010 =αبني متوسط ) ات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف درج

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و  التطبيق البعدي الختبار املفاهيم الرايضية.
(010 =α) درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف  بني متوسط

 دي الختبار التواصل الرايضي.التطبيق البع

 :(2014دراسة الطائي واجلميلي )-2

يف اكتساب املفاهيم الرايضية واستبقائها  (جريالك وايلي) أمنوذجثر أ)عنوان هذه الدراسة 
 أمنوذجثر أالتعرف على حيث هدفت هذه الدراسة إىل  (.لدى طالبات الصف الثاين املتوسط

. الرايضية واستبقائها لدى طالبات الصف الثاين املتوسطيف اكتساب املفاهيم  (جريالك وايلي)
لتحقيق هدف البحث وضعت الفرضية الصفرية اليت و  ،واستخدم الباحثان املنهج التجرييب يف الدراسة

جريالك ) أبمنوذجتفرتض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية اليت درست 
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 (60درست ابلطريقة املعتادة يف التدريس ،تكونت عينة البحث من  ) واجملموعة الضابطة اليت)وايلي
(طالبة يف اجملموعة 30طالبة اختارهتن الباحثة قصدايً من جمتمع الدراسة موزعني على جمموعتني بواقع)

الباحثة بني هاتني اجملموعتني يف عدد من  تأفاكوقد   طالبة يف اجملموعة الضابطة، (30)التجريبية و
واختبار الذكاء،  الزمين حمسواًب ابلشهور، والتحصيل السابق يف مادة الرايضيات، العمر)ت املتغريا

عدت الباحثة اختبارًا الكتساب املفاهيم الرايضية أوقد (املعرفة السابقة يف مادة الرايضيات  واختبار
وفع ،فقرة من نوع االختيار من متعدد (69مكواًن من ) الية البدائل ومت التحقق من صدقه  وثباته  

كشفت النتائج عن تفوق اجملموعة   ،اإحصائيً على عينة البحث وحتليل النتائج  اخلطأ، وبعد تطبيقه
ويف ضوء النتائج  ،يف اكتساب املفاهيم الرايضية (جريالك وايلي( أبمنوذج التجريبية اليت درست

 (جريالك وايلي) أمنوذجل استعما واالستنتاجات قدمت الباحثة عددًا من التوصيات واملقرتحات منها
احلديثة اليت تؤكد على مشاركة الطالبات الفاعلة يف  مع النظرايت الرتبوية (كوهنيتماشى  )يف التدريس

خر على بناء روح آثر على نتائجهن من جانب ومن جانب أوملا له من  ،عملية التعلم والتعليم
ة للدراسة احلالية مبتغريات أخرى مل تتناوهلا دراسة مماثل إجراء وافرتضت ،بينهنالتعاون والتنافس فيما 

 .)االجتاهات و القدرة على حل املشكالت وتنمية حب االستطالع)الدراسة احلالية مثل 
ضرورة استعمال النماذج التعليمية يف تعليم وتدريس املفاهيم الرايضية وقد أوصت الدراسة 

مي الذي ثبت فاعليته من خالل البحث التعلي (جريالك وايلي) والسيما أمنوذج ،ألجل اكتساهبا
 احلايل.

 :(2013دراسة عودة )-3

أثر استخدام منوذج أوزوبل يف عالج التصورات اخلطأ للمفاهيم الرايضية )الدراسة عنوان هذه 
 (أوزوبل)وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام منوذج  (.لدى طلبة الصف العاشر األساسي

لمفاهيم الرايضية لدى طلبة الصف العاشر األساسي حيث اتبع الباحث يف عالج التصورات اخلطأ ل
طالباً ( 225)جمموعة من  من الدراسة وتكونت عينة، ( والتجرييبالوصفي  )يف دراسته املنهجني
طالباً ( 5193أصل )من  (للبنات هاشم عطا الشوا)و (للبنني الزيتونشهداء )وطالبة من مدرسيت 

 لتحديد تشخيصيالباحث إبعداد اختبار  غزة. لذلك قام مبدينةاألساسي وطالبة يف الصف العاشر 
هذه اجملموعة،  على وتطبيقهالعاشر األساسي  للصف الفراغيةالتصورات اخلطأ يف وحدة اهلندسة 

 .األدب الرتبوي احملتوى املعترب يف حتليلوذلك ابستخدام وحدة 
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املعلم  دليلويف ضوء ذلك مت إعداد ( 13)ا ة وعددهيضايالر  للمفاهيمالتصورات اخلطأ  حتديدمت 
  لعالج التصورات اخلطأ لدى الطلبة (املنظمات املتقدمة) (أوزوبل)وفقاً لنموذج 

ذكور لل منها شعبتان، املدرستنيشعب من نفس ( 4)مكونة من قصدية نة يع اختيارمت 
، وبلغ حجم جتريبيةخرى واأل لإلانث إحدامها ضابطة ناوشعبت، جتريبيةواألخرى  ،ضابطة إحدامها
 طالباً وطالبة( 106العينة)

نة الدراسة، يع على بليا وبعدايالتصورات اخلطأ ق تشخيصختبار بتطبيق اقام الباحث و 
أظهرت (SPSS)اإلحصائيملعاجلة النتائج بواسطة الربانمج  اإلحصائيةاملعاجلة  وابستخدام

 تالتصورا وتعديل عالج يف الباحث اتبعه الذي( املتقدمة املنظمات) أوزوبل منوذج فعالية الدراسة
توجد  التالية: ة لدى طلبة الصف العاشر من خالل توصل الباحث للنتائج يضايالر  للمفاهيماخلطأ 

الضابطة  طلبة اجملموعة درجات بني متوسط (050 =α)مستوى عند  إحصائيةفروق ذات داللة 
اخلطأ البعدي لصاحل  التصورات تشخيص راختبا يف التجريبيةطلبة اجملموعة  ومتوسط درجات

 درجات متوسط بني (050 =α)عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة و  التجريبية.اجملموعة 
التصورات  تشخيص اختبار يف التجريبية اجملموعة يف وأقراهنم التحصيلالضابطة مرتفعي  طلبة اجملموعة

 050) مستوى عند إحصائيةفروق ذات داللة  أيضاً  وجدتو التجريبيةاخلطأ البعدي لصاحل اجملموعة 
=α) يف التجريبية اجملموعة يف وأقراهنم التحصيلالضابطة منخفضي  طلبة اجملموعة درجات متوسط بني 

 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة و التجريبية.التصورات اخلطأ البعدي لصاحل اجملموعة  تشخيص اختبار
 البعدي) االختبارين يف التجريبيةاجملموعة طلبة  درجات سطمتو  بني (050 =α) عند مستوى

 .يف االختبار البعدي درجاهتم لصاحل اخلطأ التصورات لتشخيص (قبليوال

 (:2012دراسة أبو سلطان )-4

يف تنمية املفاهيم والتفكري املنطقي يف  K.W.L إسرتاتيجيةأثر استخدام )عنوان هذه الدراسة 
.وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام  (التاسع األساسيالرايضيات لدى طالبات الصف 

يف تنمية املفاهيم والتفكري املنطقي يف الرايضيات لدى طالبات الصف التاسع  (K.W.L) إسرتاتيجية
الشيخ )مت اختيار مدرسة ملنهج التجرييب يف هذه الدراسة، و حيث استخدمت الباحثة ا ،األساسي

 ،وذلك لتكون ميداان للدراسة ؛تابعة ملدارس احلكومة بصورة قصديةال (عجلني اإلعدادية بنات
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هاتني  إحدى( طالبة ، حيث مت اختيار 76ونت عينة الدراسة من شعبتني دراسيتني بلغ عددمها )وتكَّ 
( 38وبلغ عددها ) (K.W.L)الشعبتني عشوائيا لتكون اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام 

( طالبة ، وقد أتكدت الباحثة 38درست ابلطريقة التقليدية وبلغ عددها ) واألخرى ضابطة ،طالبة
من تكافؤ اجملموعتني من حيث العمر الزمين والتحصيل السابق يف مادة الرايضيات ، واالختبار القبلي 

 ألدوات الدراسة وهي )اختبار املفاهيم الرايضية واختبار التفكري املنطقي (.
ات الدراسة واليت متثلت يف: أداة حتليل حمتوى )وحدة الدائرة( من  وقامت الباحثة إبعداد أدو 

كتاب الرايضيات اجلزء األول للصف التاسع األساسي، ابإلضافة إىل اختبار املفاهيم الرايضية 
ومت التأكد من صدق أدوات الدراسة بعرضها على جلنة التحكيم من ذوي  ،واختبار التفكري املنطقي

( طالبة، 38لباحثة أدوات الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )وقد طبقت ا ،االختصاص
 إلجياد معامالت الصعوبة والتمييز وللتأكد من صدق وثبات االختبار.

 الباحثة:  إليهاومن أهم النتائج اليت توصلت 
( بني متوسطي درجات الطالبات يف   α  ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

يف القياس البعدي الختبار املفاهيم الرايضية لصاحل اجملموعة  (التجريبية والضابطة) اجملموعتني
( بني متوسطي درجات   α  ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )،و التجريبية 

يف القياس البعدي الختبار التفكري املنطقي لصاحل  (التجريبية والضابطة)الطالبات يف اجملموعتني 
 موعة التجريبية .اجمل

سرتاتيجيات ما الدراسة من نتائج، أوصت الباحثة بضرورة االهتمام إب إليهويف ضوء ما توصلت 
ملا هلا من أثر يف تنمية املفاهيم الرايضية والتفكري املنطقي  (K.W.L) إسرتاتيجيةوراء املعرفة وخصوصا 

سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف إلدى الطلبة، والعمل على تدريب املعلمني على كيفية استخدام 
تدريس الرايضيات وكذلك االهتمام بطرق تنمية املفاهيم الرايضية ومهارات التفكري املنطقي لدى 

 الطلبة جبميع املراحل التدريسية.

 (: 2012دراسة البياري ) -5

الرايضية للمفاهيم  بوسنر يف تعديل التصورات اخلطأ إسرتاتيجيةأثر استخدام )راسة عنوان هذه الد
. وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام (لدى طالبات الصف الرابع األساسي

للمفاهيم الرايضية لدى طالبات الصف الرابع  يف تعديل التصورات اخلطأ (بوسنر) إسرتاتيجية
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ة من طالب( 84)وتكونت عينة الدراسة من  ،األساسي ،و اتبعت الباحثة املنهج التجرييب يف الدراسة
كل و  ،ضابطة خرىألواإحدامها جتريبية  :جمموعتني ساسي مت تصنيفهن إىلاألطالبات الصف الرابع 

الدراسة مها أداة حتليل احملتوى واختبار  ايتطالبة وقامت الباحثة إبعداد أد( 42)جمموعة تتكون من 
تصورات اخلطأ اختبار قبلي لتشخيص ال ومت تطبيق ،تشخيص التصورات اخلطأ للمفاهيم الرايضية

الباحثة بتدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام  وبعدها قامت ،للمفاهيم الرايضية على اجملموعتني
 إسرتاتيجيةوقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية  ،العادية واجملموعة الضابطة ابلطريقة (بوسنر) إسرتاتيجية

 توصل الدراسة إىل النتائج التالية:  الرايضية من خالل يف تعديل التصورات اخلطأ للمفاهيم (بوسنر)
توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات 

، الرايضية طالبات اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لتشخيص التصورات اخلطأ للمفاهيم
تجريبية مرتفعات التحصيل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات طالبات اجملموعة الو 

ومتوسط درجات نظرياهتن يف اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي لتشخيص التصورات اخلطأ 
وجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية وت للمفاهيم الرايضية

تبار البعدي التحصيل ومتوسط درجات نظرياهتن يف اجملموعة الضابطة يف االخ منخفضات
 لتشخيص التصورات اخلطأ للمفاهيم الرايضية.

الرايضيات  يف تدريس (بوسنر) إسرتاتيجيةيف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة أبمهية توظيف و 
االهتمام إبعداد  ، وللطالبات لقدرهتا على تعديل املفاهيم اخلطأ لدى أفراد عينة الدراسة

مجيع املراحل  لفهم اخلطأ لدى دارسي الرايضيات يفاختبارات تشخيصية للكشف عن أمناط ا
 التعليمية.

 :(2012دراسة أبو هالل )-6

حنو  أثر استخدام التمثيالت الرايضية على اكتساب املفاهيم وامليل)عنوان هذه الدراسة 
. وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام (الرايضيات لدى طالب الصف السادس األساسي

حنو الرايضيات لدى طالب الصف السادس  وامليل ،ايضية على اكتساب املفاهيمالتمثيالت الر 
األساسي. واعتمد الباحث على املنهج التجرييب يف دراسته، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد دليل 

لتدريس وحديت النسبة والتناسب والنسبة املئوية، واختبار  املعلم الستخدام أنشطة التمثيالت الرايضية
( طالبًا موزعني على فصلني 80على عينة بلغ عددها ) تساب املفاهيم الرايضية، وطبقت الدراسةاك
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التابعة لوكالة الغوث الدولية مبدينة  (حافظ االبتدائية)ب( مصطفى)دراسيني من مدرسة ذكور 
ا من بني فصول املدرسة حبيث مت اختيار فصلني ليمثل أحدمه خانيونس، حيث مت اختيارهم عشوائياً 

 ليمثل اجملموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية واآلخر
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

درجات طالب اجملموعة  ( بني متوسط =αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التطبيق ومتوسط أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف  التجريبية يف اختبار اكتساب املفاهيم الرايضية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ، و طالب اجملموعة التجريبية البعدي وذلك لصاحل
(=αبني متوسط )  درجات طالب اجملموعة التجريبية يف مقياس امليل حنو الرايضيات

 أقراهنم يف اجملموعة الضابطة لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. ومتوسط

 عنه الدراسة من نتائج أوصى الباحث بضرورة استخدام املعلمني ويف ضوء ما أسفرت

 ال أثناء تدريس احملتوى الرايضي لتحقيق الفهم العميق أثناءللتمثيالت الرايضية بشكل فعَّ 

الفرصة للطالب للتعبري عن أفكارهم بتمثيالت  وإعطاءاكتساب التمثيالت الرايضية، 
 إىل مواقف جديدة. هاونقل مهمن خالهلا تطوير أفكار  ونيستطيع متعددة

 :(2011مصطفى )دراسة أبو -7

أثر استخدام منوذج ابييب يف اكتساب املفاهيم يف الرايضيات وميوهلم حنوها )عنوان هذه الدراسة 
أثر استخدام منوذج . وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة (بغزةلدى طالب الصف السابع األساسي 

بغزة، وميوهلم حنوها لدى طالب الصف السابع األساسي  ،ضياتيف اكتساب املفاهيم يف الراي (ابييب)
أغراض الدراسة قام الباحث إبعداد األدوات وهي تحقيق ول ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب

عينة الدراسة من  وتكونت ،ومقياس امليول حنو الرايضيات ،يةاختبار حتصيلي لقياس املفاهيم الرايض
ت العينة مَ سّ  وقُ  (خزاعة اإلعدادية لالجئني)بصورة قصدية من مدرسة ذكور مت اختيارهم  ،اطالبً  (65)

وجمموعة  (ابييب)ت ابستخدام منوذج رسّ  دُ  ا( طالبً 32جمموعة جتريبية وتكونت من ) جمموعتني، إىل
 التقليدية.طالب درست ابلطريقة  (33)ضابطة تكونت من

( بني   α≥إحصائية عند مستوى ) وجد فروق ذات داللةت يلي:وأظهرت نتائج الدراسة ما 
اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي للمفاهيم الرايضية  متوسطي درجات

وجد فروق ذات داللة ت، و (  2233)  (يتاإمربع )وبلغ حجم التأثري  لصاحل اجملموعة التجريبية
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يف  اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة تبني متوسطي درجا(   α≥)إحصائية عند مستوى 
 ( . 7521)( مربع إيتا)وبلغ حجم التأثري  ،لصاحل اجملموعة التجريبيةمقياس امليل حنو الرايضيات 

 :اآلتيةويف ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة ابلتوصيات 

لكي تستخدم  ؛ةعقد دورات لتدريب معلمي الرايضيات على بعض النماذج النظرية البنائيضرورة  -1
 الرايضيات.دافعية التالميذ وزايدة ميلهم حنو  إاثرةيف تعليم وتعلم الرايضيات هبدف 

 تدريسها.دروس تعتمد على النظرية البنائية يف  تصميم وإعداد  -2

 ومناذجها.واجملالت احلديثة اليت تتضمن النظرية البنائية  ،واملراجع ،إثراء املكتبات املدرسية ابلكتب -3

 اجلديدة.خلربات السابقة لدى املتعلمني يف اكتساب املفاهيم الرايضية توظيف ا -4

 (: 2010دراسة محدان )-8

املرحلة  مدى مطابقة املفاهيم الرايضية املتضمنة يف كتب الرايضيات يف)عنوان هذه الدراسة 
 مدى على التعرف إىل الدراسة وهدفت (.يف فلسطني NCTM األساسية العليا للمعايري الدولية

-6)األساسية  للمرحلة الفلسطيين املنهاج يف الرايضيات كتب  يف الرايضية املتضمنة املفاهيم طابقةم
 اجلانب لَ ثَّ متَ  :جانبني من ذلك و (NCTM) الرايضيات ملعلمي األمريكي القومي اجمللس ملعايري (8

 و املذكورة رحلةامل كتب  يف (NCTM) معايري من املنبثقة الرايضية املفاهيم توافر مدى:  يف األول
 ، االحتماالت و اإلحصاءو  ، اجلربو  ، اهلندسة، و القياسو ، األعداد:  هي مستوايت مخس يف ذلك

  و الكتب تلك يف الرايضية املفاهيم عرض طرق مطابقة ىمد على التعرف يف فتمثل الثاين اجلانب أما
 ألنه يُعد   صفي التحليلي ،.واستخدم الباحث املنهج الو (NCTM) معايري مع للطالب تقدميها كيفية

الباحث إبعداد ثالثة أدوات للدراسة لإلجابة عن األسئلة  املنهج األنسب ألغراض الدراسة ، و قام
: أداة حتليل احملتوى ، و قائمة املفاهيم الرايضية  متثلت يفالسابقة و التحقق من صحة الفرضيات 

املفاهيم الرايضية يف  ني حول طرق عرضمموجهة للمعل ةاستبانو  ،(NCTM)املنبثقة من معايري  
 .من صدق و ثبات أدوات الدراسة مت التأكدحمتوى كتب املرحلة قيد الدراسة ، وقد 

وفرت املفاهيم الرايضية املنبثقة من ت األدوات توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها: وبعد تطبيق
وجود ، و مرتفعةوهي درجة  (%83( بنسبة )8-6يف كتب املرحلة األساسية ) (NCTM)معايري 

( يف 8-6)يف كتب املرحلة األساسية  (NCTM)قصور يف توافر املفاهيم الرايضية املنبثقة من معايري 
اخلاصة بطرق عرض املفاهيم (NCTM)بلغت درجة توافر معايري،حيث  واهلندسةمستويي اجلرب 
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وهي %(  9564)ا نسبته حسب تقديرات املعلمني م (8-6) ةاألساسي الرايضية يف كتب املرحلة
 واإلجراءات على ياملهار على التعلم  (8-6)ة كان الرتكيز يف كتب املرحل، و متوسطة مقبولة إىل نسبة

  .ياملفاهيمحساب التعلم 

 أمههاالدراسة بعدة توصيات كان من  وقد خرجت

الدولية ايري عالعمل من أجل وضع معايري خاصة مبناهج الرايضيات يف فلسطني تستند إىل امل -1
 .(NCTM)معايريوخاصة 

رأسها املفاهيم الرايضية واليت هي  وعلى الرايضيات،االهتمام ابلبناء الرايضي يف مناهج   -2
 البناءهذا  أساس

واألساليب اليت يعرضها الكتاب املدرسي يف تقدميه  ،العمل على تنويع الطرق واالسرتاتيجيات -3
 .يف طرق عرضها (TMNC)للمفاهيم الرايضية مبا يتناسب مع معايري 

 :(2009دراسة البلعاوي ) -9

أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات التغري املفهومي يف تعديل املفاهيم )عنوان هذه الدراسة 
أثر وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة  (.العاشر األساسي بغزة البديلة لدى طالب الصف الرايضية

البديلة لدى طالب  املفاهيم الرايضية استخدام بعض اسرتاتيجيات التغري املفهومي يف تعديل
 وقد،(الوصفي والتجرييب)اتبع الباحث يف دراسته املنهجني  وفيهابغزة، العاشر األساسي  الصف

( طالبا وطالبة يف الصف 3263( طالبا وطالبة من أصل)326الوصفية من) تكونت عينة الدراسة
تبار تشخيصي لتحديد املفاهيم البديلة لذلك قام الباحث إبعداد اخ ؛العاشر األساسي مبدينة غزة

األدب  وحدة املنطق للصف العاشر األساسي، وذلك ابستخدام وحدة حتليل احملتوى املعترب يف يف
ذكور إحدامها للن اشعبتمنها شعب،  (4)مناختيار عينة جتريبية قصدية مكونة ومت لرتبوي ا

( 170) حجم العينةاألخرى جتريبية،وبلغ ،و إحدامها ضابطة:لإلانثان وشعبتواألخرى جتريبية، ضابطة
 طالبا وطالبة.

يف  =α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :اآلتيةالنتائج  إىلوتوصل الباحث 
 التقليدية،درجات طلبة اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة  االختبار البعدي بني متوسط

رتاتيجيات التغري املفهومي ، و سإية الذين درسوا ابستخدام اجملموعة التجريب ومتوسط درجات طلبة
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درجات   متوسطيف االختبار البعدي بني   =α) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
اجملموعة التجريبية   ومتوسط درجات طالب التقليدية،طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،ورتاتيجيات التغري املفهوميسإالذين درسوا ابستخدام 
 (( =α ندرس اليتدرجات طالبات اجملموعة الضابطة ال يف االختبار البعدي بني متوسط 

سرتاتيجيات إابستخدام  ندرس اليتالابلطريقة التقليدية، ومتوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية 
 التغري املفهومي.

 (:2009دراسة لوا )-10

دينز يف اكتساب املفاهيم الرايضية واالحتفاظ هبا  إسرتاتيجيةأثر استخدام )عنوان هذه الدراسة 
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام  (.لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة

صف السادس واالحتفاظ هبا لدى طالب ال ،يف اكتساب املفاهيم الرايضية (دينز) إسرتاتيجية
وقام الباحث إبعداد أدوات الدراسة واليت  ،األساسي بغزة .واتبع الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة

( 81و تكونت عينة الدراسة من ) ،واختبار اكتساب املفاهيم الرايضية ،متثلت يف أداة حتليل احملتوى
 أحدمها اجملموعة التجريبية طالباً من طالب الصف السادس موزعني على صفني دراسيني، حيث اعترب

( طالبا، وقد 40اجملموعة الضابطة وعدد طالبه ) اآلخرثل ( طالباً  بينما مَّ 41وبلغ عدد طالبه )
أتكد الباحث من تكافؤ اجملموعتني الدراسيتني من حيث العمر الزمين والتحصيل يف الرايضيات 

 واالختبار القبلي البعدي املؤجل.
 ما يلي:  اإلحصائييل وقد أظهرت نتائج التحل

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  ( α≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
رايضية لصاحل اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف اكتساب املفاهيم ال

مرتفعي  تالميذسطي درجات البني متو  ( α≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و 
التحصيل يف اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف اختبار اكتساب 

 ( α≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، و املفاهيم الرايضية لصاحل اجملموعة التجريبية
وعة التجريبية ومتوسط درجات أقراهنم يف منخفضي التحصيل يف اجملم تالميذمتوسطي درجات ال بني

ال توجد فروق رايضية لصاحل اجملموعة التجريبية، و اجملموعة الضابطة يف اختبار اكتساب املفاهيم ال
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يف اجملموعة التجريبية يف  تالميذمتوسطي درجات ال بني ( α≥)ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  ومتوسط درجاهتم عند التطبيق املؤجل لنفس االختبار. ،ضيةالتطبيق البعدي الختبار املفاهيم الراي

 (:2009دراسة ضهري )-11

التصورات البديلة  التعلم التوليدي يف عالج إسرتاتيجيةأثر استخدام )عنوان هذه الدراسة
أثر . وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة (لبعض املفاهيم الرايضية لدى طالب الصف الثامن األساسي

التصورات البديلة لبعض املفاهيم الرايضية لدى طالب  التعلم التوليدي يف عالج يجيةإسرتاتاستخدام 
من تكونت عينة الدراسة و  ،، واستخدم الباحث املنهج التجرييب يف الدراسة الصف الثامن األساسي

واألخرى  ،إحدامها جتريبية :إىل جمموعتنيموا سّ  طالبًا من طالب الصف الثامن األساسي، قُ ( 72)
 واختبار ،الدراسي احملتوى أداة حتليل يف واليت متثلت الدراسة وقام الباحث إبعداد أدوات ضابطة،

 تشخيص الختبارمت تطبيق قبلي و  ،اهلندسة وحدة يف الرايضية للمفاهيم البديلة التصورات تشخيص
 مابستخداية التجريب اجملموعة درست اجملموعتني وبعدها على الرايضية مفاهيملل البديلة التصورات

 .التعلم التوليدي واجملموعة الضابطة األخرى ابلطريقة العادية التقليديةإسرتاتيجية 
 :اآليتوقد أظهرت النتائج  

اجملموعتني  يف تالميذبني متوسط درجات ال (≥)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 توجد فروق ذات داللة، و البعدي يف اختبار تشخيص التصورات البديلة (الضابطة والتجريبية)

مرتفعي التحصيل يف اجملموعتني  تالميذالبني متوسط درجات ( ≥)عند مستوى إحصائية 
توجد فروق ذات فروق داللة  ،والبعدي يف اختبار تشخيص التصورات البديلة (الضابطة والتجريبية)

التحصيل يف اجملموعتني  منخفضي تالميذالدرجات بني متوسط  (≥)إحصائية عند مستوى
 البعديالتصورات البديلة  يف اختبـار تشخيص (الـضابطة والتجريبيـة)

ألخذ هبذه ا ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث أبمهية تنوير القائمني على برامج التعليم أبمهية
  واملعلمات.والتدريس هبا للطالب من قبل املعلمني  اإلسرتاتيجية

 (:2007دراسة جودة ) -12

حتصيل طلبة  مي علىالإثراء بعض املفاهيم الرايضية ابلفكر اإلس أثر)عنوان هذه الدراسة 
 . (الصف العاشر األساسي بغزة يف مادة الرايضيات واجتاهاهتم حنوها
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 على يماإلسال ابلفكر الرايضية املفاهيم بعض إثراء أثر معرفة إىل الدراسة هذه وهدفت

 استخدم وقد .حنوها واجتاهاهتم الرايضيات مادة يف بغزة ساسياأل العاشر الصف طلبة حتصيل
 األعلى الصف ابعتبارها الواحدة اجملموعة بنظام العينة مع التعامل مت حيث التجرييب املنهج الباحث

 معىنهناك  يكن مل التقليدية، وابلتايل ابلطريقة الدراسة يف املختارة املفاهيم تلقى وأن له سبق الذي
 اجملردة الرايضية املفاهيم يوصل أن الباحث أراد أن من الفكرة نبعت وقد موعة الضابطة.لوجود اجمل

 لذلك ، احلالية الرايضيات مقررات منها ختلو واليت ، اإلسالمي الفكر مبادئ على حممولة للطلبة
 يف ياتالرايض ملقررات املفاهيمي التحليل بعد الفجوة هذه لسد ثرائيةاإل املادة هذه إعداد مت فقد

 العاشر الصف من) وطالبة طالباً 92ها )وعدد الدراسة عينة اختريت مث ، األساسي التعليم مرحلة

 الدراسة أدوات تصميم مت وقد ، مدرسة كل  من واحد فصل بواقع رفح مبدينة مدرستني األساسي،من
 عينة طلبة ىعل قبلياً  تطبيقها مت الرايضياتو حن لالجتاه ومقياس حتصيلي اختبار عن عبارة وهي

 كامالً   شهراً  التجربة استغرقت حيث ، املدرستني من كل  يف املثراة املادة تطبيق مث ، الدراسة
(. م2006 –2007) سيالدرا العام من الثاين الدراسي الفصل خالل شعبة لكل (حصة20)بواقع
 وحللت النتائج مجعت مث ،بعدايً  تطبيقاً  الدراسة أدوات طبقت ،املثراة املادة تطبيق من االنتهاء وبعد
 ر( الختباα 0٫05 ≤) الداللة مبستوى (ت) اختبار استخدام مت وقد ،املثراة املادة تطبيق أثر ملعرفة
 :النتائج كما يلي وكانت التأثري حجم ملعرفة" ηقيم" حساب وكذلك ،الفروق داللة

 للرايضيات حتصيلهم يف واإلانث الذكور من العينة أفراد على ثرائيةاإل للمادة كبري  أثر يوجد

 البعدي التحصيل يف فروقاً  هناك أن الباحث وجد فقد اجلنس ملتغري وابلنسبة ،حنوها واجتاهاهتم
 .سملتغري اجلن تعزى الرايضيات حنو االجتاه يف داللة ذات فروق هناك وليس ،الذكور لصاحل

 ومن نتائج الدراسة:
حتصيلهم من الذكور واإلانث يف  على أفراد العينة ثرائيةاإلأثر كبري للمادة  يوجد

التحصيل وابلنسبة ملتغري اجلنس فقد وجد الباحث أن هناك فروقًا يف  حنوها،واجتاهاهتم  للرايضيات
 .ملتغري اجلنس وليس هناك فروق ذات داللة يف االجتاه حنو الرايضيات تعزى الذكور،لصاحل  البعدي

 :أمههاهذا وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من 
أعينهم   ويضعوا نصب الطلبة،جيب أن يراعي مصممو املناهج املشاعر اإلسالمية الكامنة يف نفوس 

يف أثناء تدريس  ثرائيةاإل وكذلك زايدة االهتمام ابألنشطة املناهج،كنوز الفكر اإلسالمي أثناء تصميم 
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النظرة ملنهاج الرايضيات  تعديل حىت يتم ثرائيةاإل مادة الرايضيات وتدريب املعلمني على إعداد املواد
  .من منهج حتصيلي إىل منهج إثرائي يف تطور مستمر

 :(2007احلريب )دراسة -13

دورة التعلم يف تنمية املفاهيم الرايضية وبقاء أثر التعلم لدى  إسرتاتيجيةأثر )عنوان هذه الدراسة 
دورة التعلم يف  اتيجيةإسرت . وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر (طالبات الصف األول املتوسط

 ،اجلربية واهلندسية( وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف األول املتوسط)تنمية املفاهيم الرايضية 
واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب يف الدراسة واستخدمت الباحثة أداة اختبار حتليل التباين 

(MONOVA)( ط147وتكونت عينة الدراسة من )عة فصول دراسية من فصول على أرب وزعنلبة ا
حيث أكدت نتائج الدراسة على عدم وجود مدارس املدينة املنورة،  إحدىالصف األول املتوسط يف 

التجريبية )( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني 050فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ستوايت املعرفية الدنيا الثالث يف امل تنييف اختبار املفاهيم البعدي للوحدتني املذكور  (والضابطة

 ويف كل منها على حدة .  )التذكر، والفهم ، والتطبيق( ككلٍّّ 
 ومن نتائج هذه الدراسة ما أييت:

دورة التعلم ليس هلا أتثري دال على تنمية املفاهيم اجلربية املتضمنة يف وحدة القواسم  إسرتاتيجية إن
ذكر، الفهم، التطبيق( لدى طالبات الصف األول واملضاعفات يف مكوانت اختبار املفاهيم )الت

ليس هلا أتثري دال على تنمية املفاهيم اهلندسية املتضمنة يف وحدة مبادئ اهلندسة ، وأهنا متوسط
،  املستوية يف مكوانت اختبار املفاهيم )التذكر، الفهم، التطبيق( لدى طالبات الصف األول متوسط

على احتفاظ طالبات  اإحصائيًّ رة التعلم مل يكن هلا أتثري دال دو  إسرتاتيجية أنأوضحت الدراسة كما 
الصف األول املتوسط ابملفاهيم اهلندسية املتضمنة يف وحدة مبادئ اهلندسة املستوية يف مكوانت 

 اختبار املفاهيم املؤجل )التذكر، الفهم، التطبيق(.

 وأوصت الدراسة ابآليت:
دورة التعلم يف  إسرتاتيجيةتتعلق بكيفية استخدام  إجراء دورات تدريبية للمعلمني واملعلمات -1

 تدريس املفاهيم الرايضية يف املراحل الدراسية املختلفة.

دورة التعلم يف تنمية  إسرتاتيجيةإجراء املزيد من الدراسات اليت تبحث يف أثر استخدام  -2
 املفاهيم الرايضية.
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اجلوانب اليت مت تناوهلا يف  عمل مزيد من الدراسات يف الرايضيات تشمل جوانب ختتلف عن -3
 خل(إالدراسة )التفكري أبنواعه، تنمية مهارات التفكري، االجتاه حنو الرايضيات ........

إعادة النظر يف بناء مناهج الرايضيات يف التعليم العام حبيث تصبح قادرة على تنمية  -4
 املستوايت املعرفية العليا.

 :(2003)دراسة الدريس -14

الرايضية يف  املفاهيم أثر استخدام برجميات الوسائط املتعددة على تعلم )عنوان هذه الدراسة 
أثر استخدام برجميات الوسائط وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة  (.رايض األطفال مبدينة الرايض

،واستخدمت الباحثة املنهج  الرايضية يف رايض األطفال مبدينة الرايض املفاهيم املتعددة على تعلم
وكانت  ،( طفال وطفلة يف مدينة الرايض30وكانت عينة الدراسة مكونة من ) ،الدراسة التجرييب يف

أحدمها  :ون من جزأينواختبار حتصيلي تكَّ  )برانمج حديقة الدواجل ( اتعليميًّ  اأداة الدراسة برانجمً 
ام لقد توصلت الباحثة إىل أن استخدو  ،يقيس مفهوم التسلسل اآلخرواجلزء  ،يقيس مفهوم التصنيف

التسلسل( لدى أطفال الروضة قد أثر يف  –التصنيف ) الوسائط املتعددة يف تعلم املفاهيم الرايضية
يف االختبار  ( 75رتفع من ) امتوسط درجات اجملموعة التجريبية قد  تعلمهم ، إذ تبني النتائج أن

 ابستخدام  (18)سبة يف االختبار البعدي يعين أن كمية املادة املتعلمة زادت بن( 27) القبلي إىل
يف حني توضح النتائج أن متوسط درجات الوسائط املتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية

( يف االختبار البعدي ابتباع 036( يف االختبار القبلي إىل) 935اجملموعة الضابطة ارتفع من) 
 وعليه فإن التعلم (251%) التقليدية ، يعين أن كمية املادة املتعلمة قد زادت بنسبة الطريقة

ابستخدام الوسائط املتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية يفوق التعلم ابستخدام الطريقة التقليدية 
 (.614%) وحدها بنسبة

 إىل:وميكن أن تعزى نتائج الدراسة 

عملية التعلم وال التعلم ابستخدام الوسائط املتعددة كوسيلة مساندة للطريقة التقليدية جعلت
والتعلم عن  ،يف اللعب وتفاعلهم ،األطفالما ملسته الباحثة من استمتاع وهذا  متعة،التعليمية أكثر 

يف األخرى اليت كانت تعرضها املعلمة لألطفال واملتمثلة  والطرق ،طريق استخدام الوسائط املتعددة
إىل ؤدي تائط املتعددة استخدام الوس، كما أن الرايضيةتنمي املفاهيم  الوسائل التعليمية اليت

 الطفلَ  رُ ع  شْ أبنفسهم من خالل التعلم الذايت والذي بدوره يُ  واكتساب األطفال للمعلومات ،اكتشاف
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التعلم ابستخدام الوسائط املتعددة ، كما أن بنفسهمن تعلم أشياء جديدة  ابلثقة واالعتزاز لتمكنه
إذ يتعلم الطفل يف جو  اخلجولني،طفال ابألمان لدى األ وأكثر إحساسا ،جيعل التعلم أكثر متعة
استخدام الربجمية لصور حمببة للطفل وأبلوان ، وأن اخلطأاخلوف من الوقوع يف  يشعر فيه ابألمان وعدم

األطفال عند التعلم  عاستمتا ، و لديهالطفل وتقريب وترسيخ املفهوم  جذابة ساعد على جذب انتباه
حيث الحظت رغبتهم وحتمسهم للتعلم  الباحثة، تهما الحظ وهذاابستخدام الوسائط املتعددة 

 .ابستخدام الوسائط املتعددة

 : (2000دراسة العمري )-15

أثر برانمج يف املفاهيم الرايضية على منو مفهوم الذات لدى عينه من )عنوان هذه الدراسة 
فة أثر . وهدفت هذه الدراسة إىل معر (( سنوات مبدينة الرايض6 – 5األطفال يف الفئة العمرية )

واستخدمت الباحثة  ،برانمج يف املفاهيم الرايضية على منو مفهوم الذات لدى أطفال ما قبل املدرسة
وقامت الباحثة إبعداد أدوات الدراسة واليت متثلت يف كل من : مقياس  ،املنهج التجرييب يف الدراسة

يف مرحلة ما قبل ()ومقياس ذكاء األطفال  ،ألطفال ما قبل املدرسةاصور لمفهوم الذات 
وبرانمج تنمية املفاهيم الرايضية وأداة حتديد مستوى املفاهيم الرايضية )إعداد الباحثة(  ،املدرسة

وتكونت عينة الدراسة من واستمارة املستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي )إعداد  الباحثة ( 
جمموعتني جمموعة  إىلة ( ومت تقسيم العيناشهرً  13سنوات و 5طفال مبتوسط عمر قدره ) (18)

جتريبية مت تطبيق برانمج املفاهيم الرايضية عليها وجمموعة ضابطة مل يتم تطبيق الربانمج عليها ومن 
 نتائج الدراسة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات بني متوسط أطفال اجملموعة التجريبية الذين 
ربانمج لصاحل اجملموعة الضابطة الذين مل يطبق عليهم ال طبق عليهم برانمج املفاهيم الرايضية وأطفال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج التطبيق القبلي والبعدي يف مفهوم اجملموعة التجريبية، و 
 اإحصائيً توجد فروق بسيطة غري دالة ، و الذات لدى أطفال اجملموعة التجريبية لصاحل التطبيق البعدي

 لقبلي والبعدي يف مفهوم الذات لدى أطفال اجملموعة الضابطة.بني نتائج التطبيق ا

 ومن توصيات الدراسة:
 رايض األطفال على أساليب تعزيز مفهوم الذات. اتالقيام بدورات تدريبية هبدف تدريب معلم-
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لدورات تربوية هتتم بتنمية املفاهيم الرايضية لدى أطفال الروضة من خالل اخلربة واملمارسة  اإلعداد-
 عملية واألنشطة املادية احملسوسة.ال

ة الصفية الفنية ابملواد واألنشطة اليت تساهم يف منو يئالروضات أبمهية هتيئة البالقائمات على توعية -
 املفاهيم الرايضية لدى األطفال.

املناقشة واملواد  إسرتاتيجيةتوعية معلمات األطفال أبمهية العمل على إفادة تفكري الطفل واستخدام -
 جيه األسئلة.وتو 

هبدف توعية الوالدين ابلدور الذي يلعبانه يف تعزيز مفهوم  واألسرةتكثيف العالقة بني الروضة -
 الذات.

غناء املكتبة العربية ابلكتب العلمية التطبيقية اليت تتناول مدى واسعا من املفاهيم إالعمل على -
 قبل املدرسة.الرايضية اليت ميكن تقدميها للطفل يف مرحلة ما 

 : التعليق على الدراسات اليت تناولت املفاهيم الرايضية:لثاً اث
 ،(2015وهي دراسات كل من دراسة مسلم ) ،عشرة دراسة السابقة اخلمسحيث اتفقت 

ودراسة  ،(2012ودراسة أبو سلطان ) ،(2013ودراسة عودة ) ،(2014ودراسة الطائي واجلميلي)
ودراسة محدان  ،(2011ودراسة أبو مصطفى ) ، ،(2012ودراسة أبو هالل ) ،(2012البياري )

ودراسة  ،(2009ودراسة ضهري )  ،(2009ودراسة لوا ) ،(2009ودراسة البلعاوي ) ،(2010)
 ،(2000) ، ودراسة العمري(2003ودراسة الدريس ) ،(2007ودراسة  احلريب )،( 2007جودة ) 

رتكيز على املفاهيم الرايضية ولكنها اليت تندرج حتت املفاهيم الرايضية مع موضوع البحث من حيث ال
بينما موضوع الدراسة اعتمد  ،اختلفت يف النماذج اليت اعتمدت عليها يف تنمية املفاهيم الرايضية

بشكل واضح على األلعاب التعليمية يف توصيل املفاهيم الرايضية بعيدا عن أي مناذج إال دراسة 
يف جمتمع الدراسة  ولكنها اختلفت ،البحث ( اليت اتفقت بشكل كبري مع موضوع2012أبوهالل )

دراسة أبو هالل على جمتمع غزة ومن ركزت  حيث ركزت الدراسة احلالية على جمتمع الرايض بينما
ال توجد سوى ثالث دراسات فقط مرتبطة ابجملتمع وجدت أنه  الدراسات خالل متابعة تلك

 ،(2003ودراسة الدريس ) ،(2007السعودي والذي يتفق مع موضوع البحث وهي دراسة احلريب )
وان اختلفت يف املرحلة الصفية حيث ركزت الدراسة احلالية على طالب  ،(2000ودراسة العمري )

وركزت  ،( على طالب الصف األول متوسط2007الصف السادس بينما ركزت دراسة احلريب )
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من األطفال ( على 2000( على رايض األطفال وركزت دراسة العمري )2003دراسة الدريس )
 ( سنوات .5-6)

الدراسات السابقة اختلفت يف املنهج املستخدم، فهناك ومن حيث املنهج املستخدم فإن 
( ودراسة الطائي 2015كما يف دراسة كل من مسلم )  بعض الدراسات استخدمت املنهج التجرييب

أبو هالل  ودراسة ،(2012ودراسة البياري ) ،(2012ودراسة أبو سلطان ) ،(2014واجلميلي )
ودراسة  ،(2009ودراسة ضهري ) ،(2009ودراسة لوا ) ،(2011ودراسة أبو مصطفى ) ،(2012)

 ،(2000ودراسة العمري ) ،(2003ودراسة الدريس ) ،(2007ودراسة احلريب ) ،(2007جودة )
وبعض الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي كما يف  ،وهو ما خيتلف عن الدراسة احلالية

 :وهي خمتلفة عن الدراسة احلالية وبعض الدراسات اعتمدت على منهجني ،(2010دراسة محدان )
 (.2009ودراسة البلعاوي ) ،(2013وصفي وجترييب كما يف دراسة عودة )

حتصيلي أدوات الدراسة املستخدمة يف الدراسات السابقة تنّوعت، فهناك اختبار ومن حيث 
 ،(2012وأبو سلطان ) ،(2014اسة كل من الطائي واجلميلي )يف املفاهيم الرايضية كما يف در 

وهذا  ،(2009ودراسة البلعاوي ) ،(2011ودراسة أبو مصطفى ) ،(2012ودراسة أبو هالل )
متفق مع أداة الدراسة اليت استخدمها الباحث يف الدراسة وأما ابقي الدراسات اختلفت مع الدراسة 

 ،ومقياس الذكاء ،ات يف الدراسة منها مقياس مفهوم الذاتاحلالية فمنهم من اعتمد على أربع أدو 
وبرانمج تنمية املفاهيم الرايضية وأداة حتديد مستوى املفاهيم الرايضية كما يف دراسة العمري 

ومنهم من اعتمد على أداتني يف الدراسة منها اختبار حتصيلي للمفاهيم الرايضية واختبار  ،(2000)
ومنهم من اعتمد يف دراسته على برانمج تعليمي  ،(2015اسة مسلم )التواصل الرايضي كما يف در 

ومنهم من اعتمد يف دراسته  ،(2003واختبار حتصيلي يف املفاهيم الرايضية كما يف دراسة الدريس )
على اختبار حتصيلي يف املفاهيم الرايضية ومقياس امليل حنو الرايضيات كما يف دراسة جودة 

يف دراسته على استبانة واختبار حتصيلي يف املفاهيم الرايضية كما يف ومنهم من اعتمد  ،(2007)
ومنهم من اعتمد على االختبار التشخيصي يف الدراسة كما يف دراسة عودة  ،(2010دراسة محدان )

( ومنهم من اعتمد يف دراسته على 2009ودراسة ضهري ) ،(2012ودراسة البياري ) ،(2013)
 (  2007 دراسة احلريب )اختبار حتليل التباين كما يف
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اجتمعت ثالث عشرة دراسة وهي دراسات كل من فقد أما ابلنسبة للدالالت اإلحصائية 
ودراسة أبو  ،(2013ودراسة عودة ) ،(2014ودراسة الطائي واجلميلي) ،(2015دراسة مسلم )

 ودراسة أبو مصطفى، (2012ودراسة أبو هالل ) ،(2012ودراسة البياري ) ،(2012سلطان )
ودراسة ،( 2009ودراسة لوا ) ،(2009ودراسة البلعاوي ) ،(2010ودراسة محدان ) ،(2011)

ذات داللة إحصائية  اعلى أن هناك فروقً وقد اجتمعت ( 2007ودراسة جودة )  ،(2009ضهري ) 
بل لصاحل اجملموعة التجريبية بني التدريس والنماذج املختلفة وتق (الضابطة والتجريبية)بني اجملموعتني 

( 2003ودراسة الدريس ) ،(2007املفهوم الرايضي وموضوع البحث ماعدا دراسة كل من احلريب )
 (.2000ودراسة العمري ) 

 األلعاب التعليمية واملفاهيم الرايضية: إسرتاتيجيةدراسات تناولت أثر  ا:رابع

 :(2013دراسة جوالدة وسهيل )-1

ية يف تنمية بعض املفاهيم الرايضية لدى أثر استخدام األلعاب التعليم)عنوان هذه الدراسة 
. وهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام أسلوب األلعاب التعليمية (الطلبة املعوقني مسعيا

الطلبة املعوقني مسعيا مفهومي اجلمع والطرح يف  إكسابموازنة أبسلوب التدريس املعتاد على 
 الصورتني املباشرة وغري املباشرة.

دم التصميم شبه التجرييب وذلك بتدريس اجملموعة التجريبية ملفهومي اجلمع والطرح وقد اُستخ
فسهما ابلطريقة أنأبسلوب األلعاب التعليمية، أما طلبة اجملموعة الضابطة فقد درست املفهومني 

واختباري اجلمع والطرح، وتكون  ،االعتيادية. واشتملت أدوات الدراسة على: األلعاب التعليمية
الدراسة من الطلبة املعوقني مسعيا ابلصف األول األساسي مبحافظة عمان ابألردن واختريت  جمتمع
 .( طالبا17) اغ عددهلعينة ب

ظاهرية يف كانت   (الضابطة والتجريبية)الفروق بني اجملموعتني أن وقد توصلت الدراسة إىل 
ويف توى الداللة اإلحصائية، يصل إىل مسولكنه مل  ،اختبار اجلمع لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية

( لصاحل 010=αاختبار الطرح كانت الفروق بني اجملموعتني ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )
ا جوهرية بني متوسط درجات طلبة كل جمموعة من جمموعيت أن هناك فروقً و  اجملموعة التجريبية،

وذلك لصاحل التطبيق البعدي يف كل  ،رحالختباري اجلمع والط (القبلي والبعدي)الدراسة يف التطبيقني 
 من اجملموعتني ولكن مبستوى دالالت إحصائية خمتلفة.
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 وقد أوصت الدراسة مبا أييت:
إعداد خطط منهجية مناسبة للموضوعات الرايضية اليت يصلح معها استخدام األلعاب -1

 التعليمية يف تدريس هذه املوضوعات بصورة أفضل من الطرق املعتادة.

 ات تدريبية ملعلمي الرايضيات للطلبة املعوقني مسعياً  عن كيفية استخدام األلعاب عمل دور -2

وكيفية تنفيذ األلعاب يف املكان والزمان املناسبني  ،التعليمية يف تدريس مفاهيم رايضية متنوعة
 مبا حيقق العائد التعليمي الذي يتناسب مع الوقت واجلهد املبذولني.

 تعليمية من خامات البيئة احمللية للطلبة املعوقني مسعياً  حىت استخدام أدوات األلعاب ال-3

وحتقيق األهداف املرجوة من  ،ميكنهم تنمية املفاهيم الرايضية املرتبطة هبا بصورة مألوفة لديهم
 تدريسها.

 اشرتاك بعض اخلرباء مع الفنيني من قسم الوسائل التعليمية يف إعداد األلعاب التعليمية -4

 ويد املعلمني هبا الستخدامها يف تدريس هذه املوضوعات.وتز ،املناسبة 

ويف صفوف  ،القيام بدراسات مشاهبة للدراسة احلالية يف موضوعات رايضية متنوعة-5
 دراسية خمتلفة للطلبة املعوقني مسعياً .

 (: 2010وعبيدات )جربين دراسة -2

بعض املفاهيم الرايضية  يلأثر استخدام األلعاب الرتبوية احملوسبة يف حتص)الدراسة عنوان هذه 
أثر استخدام األلعاب الرتبوية وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة  (.لتالميذ الصف الثالث األساسي

واتبع الباحثان املنهج  ،بعض املفاهيم الرايضية لتالميذ الصف الثالث األساسي احملوسبة يف حتصيل
ثلت يف مادة تعليمية لأللعاب التعليمية ومت ،وأعد الباحثان أدوات الدراسة ،التجرييب يف الدراسة

 للمفاهيم األساسي الثالث الصف طلبة اكتساب مدى لقياس حتصيلي واختبار ،احملوسبة
 ، قسموا إىل أربع جمموعاتوتلميذةتلميذًا  (68)الدراسة من  وتكونت عينة ،الرايضية
وعة التجريبية درست اجملم وحدات الضرب والقسمة والكسور. وقددرست  ،وضابطة جتريبية

األساسي ابستخدام األلعاب الرتبوية  الثالث للصف والكسور(وحدات )الضرب والقسمة 
مت تطوير اختبار و الوحدات نفسها ابلطريقة التقليدية الضابطة احملوسبة، يف حني درست اجملموعة

كان ذا التحصيل املباشر واملؤجل، و  لقياس حتصيلي يف الوحدات املذكورة من مبحث الرايضيات
 املناسبة.الدراسة، وأجريت التحليالت اإلحصائية  مث تطبيقه على عينة كافيني.صدق وثبات  
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تعزى إىل طريقة  واملؤجل،يف التحصيل املباشر  اإحصائيًّ  أشارت النتائج إىل وجود فروق دالةو 
باشر إحصائيًا يف التحصيل امل ةق دالو وعدم وجود فر  التجريبية.اجملموعة  التدريس، ولصاحل

وقد أوصت الدراسة بتوظيف  واجلنس.تعزى للجنس والتفاعل بني الطريقة  واملؤجل،
 الرتبوية احملوسبة يف تدريس الرايضيات يف مرحلة التعليم األساسي للذكور واإلانث األلعاب

 :(2009دراسة علي وعبدال) -3

بعض  يف اكتساب التوضيحيةوالرسوم التعليمية ثر استخدام األلعاب أ)عنوان هذه الدراسة 
ثر استخدام األلعاب وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أ (.خلاصةا الرتبية تالميذة لدى يضايالر  املفاهيم

خلاصة، ا الرتبية تالميذة لدى يضايالر  املفاهيمبعض  يف اكتساب التوضيحيةوالرسوم التعليمية 
ن اجملموعة التجريبية األوىل إستخدم الباحثان التصميم التجرييب ذا اجملموعات املتكافئة حيث وا

وأعد الباحثان أداة  ،درست ابأللعاب التعليمية واجملموعة التجريبية الثانية درست ابلرسوم التوضيحية
( تلميذا وتلميذة 23لبحث)ا نةيوبلغ حجم ع ،ومتثلت يف اختبار اكتساب املفاهيم الرايضية ،الدراسة
يف اجملموعة  تلميذا وتلميذة( 12)وبواقع ،تجريبية األوىلاجملموعة ال وتلميذة يف ا( تلميذً 11بواقع )

 الثانيةالتجريبية 
 أييت:وأظهرت نتائج الدراسة ما 

طي درجات اختبار س متو ني(  ب050وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  )
رست والبعدي لدى تالميذ اجملموعة التجريبية األوىل اليت د ،ة القبلييضاياملفاهيم الر  اكتساب

 (050) ابأللعاب التعليمية ولصاحل االختبار البعدي ووجود فرق ذي د اللة إحصائية عند مستوى 
ة القبلي والبعدي لدى تالميذ اجملموعة يضايطي درجات اختبار اكتساب املفاهيم الر س متو نيب

ي داللة التجريبية الثانية اليت درست ابلرسوم التوضيحية ولصاحل االختبار البعدي ووجود فرق ذ
التجريبية األوىل اليت درست  متوسط درجات تالميذ اجملموعة بني (050) إحصائية عند مستوى 

ابأللعاب التعليمية ومتوسط درجات تالميذ اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست ابلرسوم التوضيحية 
 .يف االختبار البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية الثانية
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 تناولت أثر اسرتاتيجية األلعاب التعليمية واملفاهيم الرايضية:اليت دراسات يق على الالتعل : اً خامس
من خالل حتليل الدراسات السابقة املندرجة حتت هذا احملور وجد أهنا أربع دراسات وهي 

ودراسة علي وعبدال  ،(2010ودراسة جربين ولؤي) ،(2013)دراسة جوالدة وسهيلدراسة كل من 
( و دراسة جربين 2013ق منها ثالث دراسات منها دراسة جوالدة وسهيل )( حيث اتف2009)

وركزت حول استخدام األلعاب  ،موضوع الدراسة ع( م2009( ودراسة علي وعبدال )2010ولؤي) 
عن موضوع الدراسة وكذلك ابلنسبة  ت دراستان ابتعداتدَ ج  التعليمية يف تنمية املفاهيم الرايضية بينما وُ 

( 2009ودراسة علي وعبدال )،( 2010ة حيث وجد أن دراسة كل من جربين ولؤي)جملتمع الدراس
جمتمع الدراسة عن جمتمع الدراسة احلالية حيث مت فيها  اختلف ،(2013ودراسة جوالدة وسهيل )

تطبيق تلك الدراسات يف جمتمعات غزة والكويت واألردن بينما جمتمع الدراسة احلالية يف اململكة 
 ية ابلرايض .العربية السعود

الدراسات السابقة اختلفت يف املنهج املستخدم، فهناك فإن  ،ومن حيث املنهج املستخدم
( 2010كما يف دراسة كل من جربين وعبيدات )  بعض الدراسات استخدمت املنهج التجرييب

استخدم املنهج  اآلخر( وهذا ما خيتلف عن الدراسة احلالية والبعض 2009ودراسة علي وعبدال )
 وهو ما يتفق مع الدراسة احلالية. (2013جوالدة وسهيل )ه التجرييب كما يف دراسة شب

عت، فهناك اختبار تنوَّ فقد أدوات الدراسة املستخدمة يف الدراسات السابقة ومن حيث 
( وهذا متفق مع أداة الدراسة احلالية بينما 2009للمفاهيم الرايضية كما يف دراسة علي وعبدال )

منهم من اعتمد يف دراسته على ف ،واختلفت عن أداة الدراسة احلالية ،تنوعت ابقي الدراسات
ومنهم من اعتمد يف دراسته على  ،(2013اختباري اجلمع والطرح كما يف دراسة جوالدة وسهيل )

 (. 2010مادة تعليمية ابإلضافة إىل االختبار التحصيلي كما يف دراسة جربين وعبيدات )

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني  فقدإلحصائية ملوضوع البحث أما ابلنسبة للدالالت ا
وذلك يف دراسة كل من جوالدة وسهيل  ،لصاحل اجملموعة التجريبية (التجريبية والضابطة)اجملموعتني 

وهذا ما يتفق مع موضوع  ،(2009( ودراسة علي وعبدال )2010ودراسة جربين ولؤي) (2013)
 البحث.
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 ة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية :أوجه االستفادرابعاً: 
تتميز الدراسة احلالية أبهنا أول دراسة  حسب علم الباحث  تبحث أثر استخدام اسرتاتيجية  -1
 ابململكة العربية السعودية . البننيلعاب التعليمية يف تنمية بعض املفاهيم الرايضية  يف مدارس األ
لعاب عشر دراسة حيث اقرتبت من موضوع البحث يف األتتشابه الدراسة احلالية مع أحد  -2

لعاب التعليمية وثالث دراسات  ركزت حول استخدام األ التعليمية اليت كان هلا صلة مبوضوع البحث 
ال ثالث دراسات مشلت العينة إولكنها اختلفت عنها يف جمتمع الدراسة يف تنمية املفاهيم الرايضية 

املنهج الشبه جترييب اعتمادها على يف ة واحدة عن ابقي الدراسات دراساجملتمع السعودي وتشاهبت 
 يف الدراسة .

قامت بتقسيم حيث تشاهبت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف التصميم التجرييب   -3
 ىل جمموعتني جتريبية وضابطة وهو ما استخدمه الباحث .إالعينة 

مثل االختبارات التحصيلية امها ألدوات الدراسة يف استخدحوايل مخس دراسات تشاهبت  -3
 هداف الدراسة .ألتحقيق 

وتصميم أدوات  طار النظري والتصميم  التجرييباستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف اإل -4
واختيار األساليب اإلحصائية، واستخدام نتائج الدراسات السابقة يف وضع  ،الدراسة واختيارها

 عم نتائج الدراسة احلالية .الفروض وتوضيح ود
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 فصل الثالثال

 االجراءات املنهجية للبحث

  البحثمنهج  -1

 املنهج الوصفي  •

 املنهج الشبه جترييب •

  البحثجمتمع  -2
 عينة البحث -3

 البحثأدوات  -4

 اهلدف من االختبار  •

 يد احملتوى العلمي الذي يقيسه االختبارحتد •

 حتديد املستوايت املعرفية اليت يقيسها االختبار التحصيلي  •

 عداد جدول املواصفات لالختبار التحصيليإ •

 حتديد منط االسئلة وصياغتها  •

 الصورة األولية لالختبار التحصيلي  •

 اخلصائص االحصائية لالختبار التحصيلي  •

 البحثإجراءات تنفيذ  -5

 البحثاليب اإلحصائية املستخدمة يف األس -6

 ساليب االحصائية لضبط األدوات األ •

 ار شروط اختبار )ت(بساليب االحصائية الختاأل •

 ساليب االحصائية الختبار الفروضاأل •
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ا يتم من خالل اجناز اجلانب التطبيقي من الدراسة حمورا رئيسً  وإجراءاهتاتعد منهجية الدراسة 
النتائج اليت  إىلللتوصل  اإلحصائيلى البياانت املطلوبة إلجراء التحليل وعن طريقها يتم احلصول ع

الدراسة املتعلقة مبوضوع الدراسة وابلتايل حتقق األهداف اليت تسعى  أدبياتيتم تفسريها يف ضوء 
 إليها.

ويتناول هذا الفصل وصفا للمنهج املتبع وجمتمع الدراسة وعينتها وكذلك أداة الدراسة وطريقة 
كما يتضمن وصفا لإلجراءات اليت قام هبا الباحث لتطبيق أداة الدراسة وينتهي الفصل   دهاإعدا

ابملعاجلات اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البياانت والتوصل للنتائج ابستخدام برانمج الرزمة 
 .SPSSاالجتماعية  اإلحصائية للعلوم

 البحث:منهج  :أوال ً 

بحث والدراسات السابقة اتبع الباحث يف هذه الدراسة بعد اطالع الباحث على مناهج ال
 مها:منهجني 

 الوصفي:املنهج -1

استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل حتليل احملتوى حيث قام الباحث بتحليل حمتوى 
منهج الرايضيات للصف السادس االبتدائي وعرض مجيع املفاهيم الرايضية اليت يدرسها التلميذ خالل 

 ي األول الفصل الدراس
 تجرييب:الشبه املنهج -2

األلعاب التعليمية للتجربة  اسرتاتيجية  حيث اخضع الباحث املتغري يف هذه الدراسة وهو
ن إحيث  االبتدائياملفاهيم الرايضية يف الرايضيات للصف السادس التابع وهو على املتغري  أثرهلقياس 
أسلوب تصميم اجملموعات  تباعادراسة و مت التجرييب هو األكثر مالئمة للموضوع قيد الشبه املنهج 

األلعاب  إبسرتاتيجيةاملتكافئة للمجموعتني التجريبية والضابطة حبيث تدرس اجملموعة التجريبية 
 التقليدية.التعليمية بينما تدرس اجملموعة الضابطة ابلطريقة 
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 االبتدائيالصف السادس  تالميذجترييب اخلاص بالشبه يبني التصميم للمنهج  (3) شكل

 

 

 

 

  البحث:جمتمع اثنياً : 
أتلف جمتمع الدراسة من تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدارس ابن خلدون ابململكة 

فراد جمتمع أ( وقد بلغ عدد 2016 – 2015)السعودية مبنطقة الرايض للعام الدراسي العربية 
 تلميذ. (150) الدراسة

 :بحثالعينة اثلثاً : 
من تالميذ مدارس ابن خلدون األهلية ابململكة العربية ( تلميذ 80)من سة تكونت عينة الدرا

 م. 2016 /2015السعودية ابلرايض من العام 

بة كون الباحث يعمل مدرس اختار الباحث املدرسة ابلطريقة القصدية وذلك لسهولة التجر 
فصول من فصول  4ابملدرسة وتسهيالً  إلجراءات الدراسة وتكونت عينة الدراسة من رايضيات 

فصول دراسية  6املدرسة مت اختيارهم ابلطريقة القصدية ألن الباحث يدَّرس هذه الفصول من بني 
طالبا  40املدرسة حبيث اختري فصلني كمجموعة جتريبية بلغ عددهم للصف السادس االبتدائي يف 

الدراسة وفقا واجلدول التايل يوضح توزيع عينة طالبا  40وفصلني كمجموعة ضابطة بلغ عددهم 
 والتجريبية.للمجموعة الضابطة 

 

 

 

 اجملموعة التجريبية 

يم  اجملموعة الضابطة 
فاه

ر امل
ختبا

ق ا
طبي

ت
لقبل

ا
ي
 

إسرتاتيجية األلعاب 
 التعليمية يف التدريس  

الطريقة التقليدية يف 
يم    التدريس

فاه
ر امل

ختبا
ق ا

طبي
ت

دي
البع
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 يبني توزيع عينة الدراسة للمجموعتني التجريبية والضابطة (1)دول ج

 ضابطةاجملموعة ال التجريبيةاجملموعة 
 اجملموع

 التالميذ عدد الشعبة عدد التالميذ الشعبة

6-1 19 6-3 21 
80 

6-2 21 6-4 19 

 

 البحث: : أدواترابعا ً 
تبار التحصيلي للمفاهيم الرايضية املتضمنة لوحدات الفصل الدراسي األول من منهج الرايضيات االخ

 املقرر على تالميذ الصف السادس االبتدائي:

 تقتضي طبيعة البحث احلايل قياس حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي للمفاهيم
لتحقيق ذلك مت إعداد اختبار و  الرايضية لوحدات الفصل الدراسي األول من منهج الرايضيات

  مت ضبطه إحصائياً وفقاً  للخطوات التالية: حتصيلي

  االختبار:اهلدف من (أ)
 الرايضية يهدف هذا االختبار إىل قياس حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي للمفاهيم

 لوحدات الفصل الدراسي األول من منهج الرايضيات

 ختبار:حتديد احملتوى العلمي الذي يقيسه اال(ب)

وحصر مجيع املفاهيم الرايضية من كتاب   الباحث بتحليل حمتوى الفصل الدراسي األولقام 
م  2016/  2015الرايضيات للصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

ومت عمل استمارة حتليل ملنهج الرايضيات كامال للفصل الدراسي األول متضمنة عنوان   (6)ملحق 
وحدة وعنوان كل درس واهلدف املرجو منه واألسئلة املوضوعية  اليت تتضمنها كما هو موضح يف  كل

ومت حتديد بعض املفاهيم الرايضية لبعض الدروس يف كتاب الرايضيات للصف السادس  (7ملحق )
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من كل اليت يرى فيها الباحث اختالط بني املفاهيم الرايضية على  االبتدائي للفصل الدراسي األول 
 التالية:واليت حتتوي على املوضوعات املعلم والتلميذ 

  كتاب الرايضيات للصف السادس االبتدائي  املتضمنة يفمفاهيم الرايضية لل( 2جدول ) 

 الصفحة املفهوم الرايضي عنوان الدرس عنوان الوحدة

دية
لعد

ل ا
دوا

 وال
اط

ألمن
ا

 

 العوامل األولية

 17 األويلالعدد 

 17 العدد الغري أويل

 18 العوامل األولية

 22 القوة أو األس القوى واألسس

 ترتيب العمليات

 27 العبارة العددية

 27 قيمة العبارة العددية

 28 العبارة العددية لفظيا

 املتغريات والعبارات
 33 العبارة اجلربية

 33 قيمة العبارة اجلربية

 38 قاعدة الدالة الدوال

 املعادالت

 45 تغريامل

 45 املعادلة

 حل املعادلة
45 
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اإلحصاء والتمثيالت 
 البيانية

 املتوسط احلسايب
 68 املتوسط احلسايب

 68 قيمة املتوسط احلسايب

 الوسيط واملنوال واملدى

 73 الوسيط

 73 املنوال

 73 قيمة املنوال

 73 القيمة املتطرفة

العمليات على الكسور 
 العشرية

 84 الكسر العشري ثيل الكسور العشريةمت

مقارنة الكسور العشرية 
 88 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

الكسور االعتيادية 
 والكسور العشرية

تبسيط الكسور 
 االعتيادية

 145 الكسور املتكافئة

الكسرية  األعداد
 150 الكسر الفعلي والكسور الغري فعلية

الكسرية  األعداد
 150 العدد الكسري غري فعليةوالكسور ال

مقارنة الكسور 
 االعتيادية وترتيبها

مقارنة الكسور 
 161 االعتيادية
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 اآليت:على ضوء هذا التحليل مت عمل 

 سؤال  27مت توزيعها على  (25)حتديد بعض املفاهيم الرايضية -1

 التعليمي.صياغة االختبار يف ضوء كل مفهوم رايضي واحملتوى -2

 ت االختبار على منط أسئلة االختيار من متعدد حتديد نوع فقرا-3

 احملكمني.عرضها على جمموعة من -4

 تعديل األسئلة يف ضوء آراء احملكمني -5

إخراج األسئلة بصيغتها النهائية حبيث تصبح جاهزة للتطبيق ومت تصميم أسئلة االختبار -6
جاابت خيتار الطالب سؤاال واشتمل كل سؤال على أربع إ (27)على ضوء ما سبق وتضمن االختبار 

 االختبار.اإلجابة الصحيحة منها وقد روعيت الطريقة املوضوعية إلعداد 

 

 حتديد املستوايت املعرفّية اليت يقيسها االختبار التحصيلي :)ج( 

قام الباحث بتحديد املستوايت املعرفّية اليت يقيسها االختبار التحصيلي ، وكذلك إعداد جدول 
 وقد مّت حتديد املستوايت املعرفّية على ضوء تصنيف بلوم املعريف كما يلي :املواصفات لالختبار ، 

مستوى التذّكر : يقصد به قدرة التلميذ على تذّكر املعلومات سواء ابلتعّرف عليها ، أو  -
 ابستدعائها من الذاكرة بنفس صورهتا اليت سبق تعّلمها من قبل .

املعاين ، وترمجة األفكار من صورة ألخرى ،  مستوى الفهم :يقصد به قدرة التلميذ على إدراك -
 وتفسريها ، وشرحها ، والتنّبؤ بنتائج معّينة .

مستوى التطبيق : يقصد به قدرة التلميذ على استخدام املعلومات اجملّردة يف حّل مشكلة  -
 رايضّية ، أو التعامل مع موقف جديد .

التعليمّية املقّدمة له إىل عناصرها ،  ةمستوى التحليل : يقصد به قدرة التلميذ على جتزئة املادّ  -
 وحتديد ما بينها من عالقات .

مستوى الرتكيب : يقصد به قدرة التلميذ على جتميع األجزاء لتكوين كّل متكامل ذي معىن  -
 يتمّيز ابالبتكارية .
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 مستوى التقومي : يقصد به قدرة التلميذ على إصدار حكم ما على موضوع ما حمّل دراسة. -

  اد جدول املواصفات لالختبار التحصيلي :إعد)د( 

 مّت إعداد جدول املواصفات كما هو موّضح ابجلدول التايل :

 ( جدول املواصفات النسيب لالختبار التحصيلي للفصل الدراسي األول3جدول )
                                

 موضوعات الفصل 
عدد 

 احلصص

األسئلة 
 والدرجات

وع جمم مستوايت األهداف
 األسئلة

جمموع 
 الدرجات

األوزان 
النسبية 
للموضو 
 عات

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر

 % 55 15 15 - 1 1 5 5 3 األسئلة 11 األمناط والدوال العددية
 - 1 1 5 5 3 الدرجة

اإلحصاء والتمثيالت 
 البيانية 

 % 25 6 6 - 1 1 2 - 2 األسئلة 4
 - 1 1 2 - 2 الدرجة

العمليات على الكسور 
 العشرية واملربّع

% 5 2 2 - - - 1 1 - األسئلة 4  

 - - - 1 1 - الدرجة
الكسور االعتيادية 
 والكسور العشرية

10 
 % 15 4 4 - 1 1 - 1 1 األسئلة
 - 1 1 - 1 1 الدرجة

 100  27  جمموع األسئلة
  27  جمموع الدرجات %

15  فالوزن النسيب لألهدا
% 

25
% 

40
% 

10
% 

10
% 

0%  100 
%  

 :وصياغتهامنط األسئلة  حتديد( ه)

صيغت أسئلة االختبار من منط األسئلة املوضوعية واختار الباحث هذه الصياغة ملا هلا من 
سهولة ووضوح وتغطيتها جلزء كبري من جمال القياس ومتتعها مبعامالت صدق وثبات عالية وسرعة 

 تصحيحها.اإلجابة عنها وموضوعية 
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 التحصيلي:الصورة األولية لالختبار ( و)

ُوضعت يف شكل كراسة  مفردة،( 27تكّونت الصورة األولّية من االختبار التحصيلي من )
مثّ  االختبار،ومثال لكيفّية اإلجابة عن مفردات  للتلميذ،تسبقها ورقة التعليمات املوجّهة  أسئلة،

كما   ومكان ابلورقة األوىل السم التلميذ وصّفه سؤال،كّل   ُصّممت أماكن اإلجابة عن األسئلة جبوار
 .( 3هو موضح يف ملحق)

 التحصيلي:اإلحصائية لالختبار  اخلصائص( ز)

للتحّقق من صالحية االختبار التحصيلي لالستخدام والتطبيق على تالميذ الصف السادس 
الرتبية بلغ عددهم عشرة خرباء، االبتدائي، قام الباحث بعرضه على جمموعة من احملّكمني من خرباء 

مث قام بتجربته استطالعيًّا على جمموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدرسة ابن خلدون 
( تلميًذا، وذلك 48االبتدائية األهلية، التابعة لإلدارة العاّمة للتعليم مبنطقة الرايض، بلغ عددهم )

 التالية:صائية هبدف احلصول على بياانت تتعّلق ابخلصائص اإلح

 حساب صدق االختبار التحصيلي:-1
حلساب صدق أداة الدراسة مت حساب صدق االتساق الظاهري من خالل عرض االختبار 
التحصيلي على جمموعة من احملكمني يف جمال املناهج وطرق تدريس الرايضيات ومشريف ومعلمي مادة 

وئها ومت اإلبقاء على الفقرات اليت حازت الرايضيات واحلصول على آرائهم ومقرتحاهتم والتعديل يف ض
للسادة أعضاء  (2)استمارة التحكيم ملحق رقم  إرسال% من آراء احملكمني حيث مت  90بنسبة 

  كالتايل:هيئة التدريس وقد كانت اآلراء  

 تعديل يف صياغة السؤال األول وتعديل يف مجيع البدائل للسؤال األول -1

  )أ( و)ب(تعديل البدائل للفقرة تعديل يف صياغة السؤال اخلامس و -2
 تعديل يف صياغة السؤال الثامن -3

 (.13)يف السؤال رقم  )د(تغري البدائل ومتثلت يف الفقرة -4
  (15)تعديل يف صياغة السؤال رقم -5
 (18)تعديل يف صياغة السؤال رقم -6
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وتغري مجيع البدائل ومشلت الفقرات )أ ( و)ب (  (24)تعديل يف صياغة السؤال رقم -7
 ( و) د (  و)ج

 ( . 26تغري البدائل ومتثلت يف الفقرة ) د ( يف السؤال رقم ) -8

 ( . 27تغري البدائل ومتثلت يف الفقرة ) د ( يف السؤال رقم ) -9
عبارة  (27)ومت حساب صدق األداة ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا حلساب ثبات االختبار 

 طالباً . (48)لعينة استطالعية عددها 

 صدق االختبار التحصيلي مت حساب الصدق أبكثر من طريقة كما يلي:  وللتأكد من
    ( الصدق الذايت1)
 ( الصدق التمييز2)

 وذلك كما يلي:
 الصدق الذايت: (1)

قام الباحث حبساب الصدق الذايت لالختبار التحصيلي وذلك من خالل إجياد اجلذر الرتبيعي 
 :ملعامل الثبات، وذلك كما هو موضح ابجلدول التايل

 وتتضح النتائج كما يف اجلدول التايل:

 ( معامالت الصدق الذايت لالختبار التحصيلي4)جدول 

معامل الصدق الذايت من خالل 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ

معامل الصدق الذايت من خالل 
 معامل التجزئة النصفية

9110 8740 

الصدق ميكن االطمئنان ويتضح من اجلدول السابق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من 
 إليها. 
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 الصدق التمييزي: (2)
قام الباحث حبساب الصدق التمييزي لالختبار التحصيلي وذلك من خالل ترتيب درجات 

% من أفراد العينة(  27جمموعة الدراسة االستطالعية ترتيبًا تنازليا، مث حتديد امليزان العلوي )أعلى 
راد العينة(، ومن مث حساب داللة الفرق بني طريف امليزان يف من أف %27وحتديد امليزان السفلي )أدىن 

(، وحساب النسبة احلرجة هلا، واجلدول التايل يوضح قيمة النسبة احلرجة السفلي-االختبار )العلوي 
 لالختبار.
 

 ( قيمة النسبة احلرجة حلساب الصدق التمييزي لالختبار التحصيلي5جدول )
 الداللة  قيمة النسبة احلرجة

37914  01دالة عند مستوى0 

أكرب من الدرجة  وهي (37914يتضح من اجلدول السابق أن قيمة النسبة احلرجة بلغت )
حيث أن النسبة احلرجة  (،010يدل على أهنا دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) مما 582املعيارية 

، وتكون 961درجة املعيارية إذا زادت قيمتها عن ال 050تكون دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
مما يشري إىل   582إذا زادت قيمتها عن الدرجة املعيارية  010دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 قدرة االختبار التحصيلي على التمييز.
 ثبات االختبار التحصيلي -2

 للتأكد من ثبات االختبار التحصيلي مت حساب الثبات أبكثر من طريقة كما يلي: 
 التطبيقإعادة .1

   Cronbach's Alpha  ألفا كرونباخ.2
 Guttmanالتجزئة النصفية .3
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 وتتضح النتائج كما يف اجلدول التايل:

 ( معامالت ثبات االختبار التحصيلي6)ل جدو 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ إعادة التطبيق
Cronbach's Alpha 

 التجزئة النصفية
Guttman 

9220 8300 7170 

 . دول السابق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االطمئنان إليهاويتضح من اجل

 مفردة:السهولة والصعوبة لكل  معامالت-3

مت حساب معامالت ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار بفاصل زمين بعد أسبوعني على 
عوابت املفردات طالباً  وذلك بغرض حتديد ص (48)جمموعة أخرى خارج عينة الدراسة وعددهم 

 والتعرف على مدى مناسبتها وحساب معامالت السهولة والصعوبة كما هو موضح ابجلدول التايل:

 ( يبني معامالت السهولة والصعوبة لالختبار التحصيلي7جدول )

 معامل الصعوبة السهولةمعامل  العبارة معامل الصعوبة السهولةمعامل  العبارة
1 710 290 15 810 190 
2 650 350 16 350 650 
3 10 90 17 520 480 
4 690 310 18 770 230 
5 790 210 19 750 250 
6 750 250 20 830 170 
7 850 150 21 650 350 
8 480 520 22 310 690 
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9 440 560 23 480 520 
10 520 480 24 350 650 
11 290 710 25 40 60 
12 310 690 26 730 270 
13 310 690 27 520 480 
14 460 540    

[ يف حني تقع معامالت صعوبة 10 ،850تقع قيم معامالت سهولة املفردات يف الفرتة ]
[ وهي قيم مقبولة جدًا تدل على اتزان سهولة وصعوبة مفردات 150 ،90املفردات يف الفرتة ]

 .االختبار

 التحصيلي:املناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار  حتديد الزمن-4
مّت حساب الزمن الذي انتهى فيه أّول تلميذ من إكمال اإلجابة عن مجيع أسئلة االختبار 

وقد كان الزمن  للزمنني،ومّت حساب املتوسط احلسايب  تلميذ،والزمن الذي انتهى فيه آخر  التحصيلي،
 دقيقة.( 45املناسب لالختبار )

 :التحصيلينهائّية لالختبار الصورة ال-5

 يلي:تكّون االختبار التحصيلي يف صورته النهائّية مما  
( 27ومفردات االختبار اليت بلغ عددها ) التعليمات،تكّونت من صفحة  األسئلة:كراسة .1

 مفردة.
واإلجابة عنها ابختيار  متعّدد،( مفردة اختيار من 27تكّونت األسئلة من ) األسئلة:أمناط .2

 (.د-ج-ب-األربع )أ جاابتاإلأحد 
صفر ورصد  الصحيحة،جة واحدة لإلجابة ُتصّحح اإلجاابت برصد در  التصحيح:طريقة .3

إعداد ومّت  درجة،( 27وعليه يصبح اجملموع الكلي للدرجات ) اخلاطئة،لإلجابة 
 التحصيلي.لتصحيح هذا االختبار  الصحيحة؛لإلجاابت  مفتاح
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 ،صورته النهائّية أداة صاحلة لالستخدام والتطبيقوهكذا يصبح االختبار التحصيلي يف  
لوحدات  الرايضية املتضّمنةللوقوف على مستوى حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي للمفاهيم 

 .(4كما هو موضح يف ملحق )   الرايضياتالفصل الدراسي األول من منهج 

 البحث:إجراءات تنفيذ  :خامسا ً 
 اآلتية:ط تتمثل خطوات الدراسة يف النقا

 إسرتاتيجيةاستعراض عدد من الكتب واملراجع والدورايت والدراسات السابقة يف توظيف  -1
 التدريس.األلعاب التعليمية يف 

 الرايضية.استعراض عدد من الكتب واملراجع والدورايت والدراسات السابقة يف املفاهيم  -2

 اخلطة.حتديد مشكلة الدراسة وإعداد  -3

سها وحتليل حمتواها واستخراج قائمة ابملفاهيم الرايضية املتضمنة حتديد الوحدة املراد تدري -4
 الوحدة.يف 

إعداد جمموعة من األلعاب التعليمية املراد توظيفها يف تدريس املفاهيم الرايضية من كتاب  -5
كما هو موضح بدليل   األولالرايضيات للصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي 

 .( 10مية  مبلحق رقم )استخدام املعلم لأللعاب التعلي
 الرايضية.إعداد اختبار للمفاهيم  -6

إبالغ مدير مدارس ابن خلدون األهلية ابلرايض القسم االبتدائي خبطة تطبيق الدراسة يف  -7
 ( 1)إبذن خطي ملحق رقم  فيها،مدارسها كون الباحث يعمل 

البدء بتنفيذ  تطبيق اختبار املفاهيم الرايضية على اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل -8
 التجربة.

 املختارة.تطبيق التجربة على العينة  -9

 وتفسريها.حتليل البياانت والتوصل إىل النتائج ومناقشتها  -10

 واملقرتحات.تقدمي التوصيات  -11
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 البحث:أساليب املعاجلة اإلحصائية يف  :ا ً سادس
 أواًل: األساليب اإلحصائية لضبط األدوات:

 تمعامل ارتباط بريسون حلساب الثبا -1

 إلجياد معامل ثبات االختبار التحصيلي  معامل ألفا كرونباخ  -2

 معامل جتمان للتجزئة النصفية إلجياد معامل ثبات االختبار التحصيلي  -3

 للتأكد من صدق االختبار التحصيلي الصدق الذايت -4

 للتأكد من صدق االختبار التحصيلي الصدق التمييزي -5

 معامالت السهولة والصعوبة. -6

 ز.معامالت التميي -7

 :ر شروط اختبار )ت(باالخت: األساليب اإلحصائية اثنياً 

 اختبار ليفيين للتجانس -1

 االلتواء -2

 التفرطح -3

 :الختبار الفروض: األساليب اإلحصائية اثلثاً 

 املتوسط احلسايب.-1

 االحنراف املعياري.-2

لتوضيح الفروق بني املتوسطات لتالميذ  للفروق بني جمموعتني مستقلتني T-testاختبار )ت( -3
 التحصيلي.اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار 
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للفروق بني جمموعتني مرتبطتني لتوضيح الفروق بني املتوسطات لتالميذ  T-testاختبار )ت( -4
 التحصيلي.اجملموعتني التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 

 معامل كوهني حلساب حجم التأثري.-5
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 الفصل الرابع

 ائج البحث وتفسريهاحتليل نت

 اختبار صحة فروض الدراسة، وحتليلها وتفسريها:
 .اختبار صحة الفرض األول ومناقشة نتائجه •

  اختبار صحة الفرض الثاين ومناقشة نتائجه. •

 .اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجه •
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بحث ، وحتليل تلك النتائج يتناول الفصل احلايل عرض النتائج اليت توّصلت إليها جتربة ال
ومناقشتها ، فعلى ضوء البياانت اليت مّت مجعها بعد االنتهاء مباشرة من إجراء جتربة البحث ، وتقدير 
درجات إجاابت التالميذ ابجملموعتني التجريبّية والضابطة يف االختبار التحصيلي ، أُعّدت جداول 

ة والضابطة ، وأُدخلت يف الربانمج اإلحصائي احلاسويب ابلّدرجات اخلام للتالميذ ابجملموعتني التجريبيّ 
(SPSS(كما مت استخدام برانمج هريدي حلساب حجم التأثري ، )H-ESC وهو برانمج حتليل إحصائي)

وذلك هبدف التمهيد لتحليل النتائج اليت من خالهلا يتّم اختبار صّحة  خاص حبساب حجم التأثري
 الفروض .

 وحتليلها وتفسريها: اختبار صحة فروض الدراسة،

الختيار األسلوب اإلحصائي املناسب الختبار الفروض والتحقق من صحتها، جيب اختبار 
شروط استخدام األساليب اإلحصائية البارامرتية، حبيث إذا حتققت هذه الشروط أمكن استخدام 

ديلة، والختبار هذه األساليب البارامرتية بكل ثقة، وإال فيتم استخدام األساليب الال ابرامرتية الب
 الشروط يتم حساب كل من:

 حجم كل من اجملموعة الضابطة والتجريبية. (1)
 التجانس بني درجات اجملموعتني القبلية. (2)
 االعتدالية يف توزيع درجات اجملموعتني القبلية. (3)

 وذلك كما يتضح من اجلدول التايل: 
 تني القبليةعتدالية لدرجات اجملموع( يبني التحقق من التجانس واإل8جدول )

 اجملموعة األداة املستخدمة
 حجم اجملموعتني

 التحقق من التجانس
 عتداليةالتحقق من اإل )اختبار ليفين(

قيمة  النتيجة العدد
 )ف(

معامل  النتيجة
 اإللتواء

معامل 
 التفرطح

 النتيجة

 االختبار التحصيلي
العدد  40 الضابطة

التجانس  0020 مالئم
 متحقق

1770 4550 ايلاعتد 
 اعتدايل 2040 7330 43 التجريبية

وبناًءا على اجلدول السابق يتم التأكد من حتقق الشروط الستخدام األساليب اإلحصائية البارامرتية، 
 ومبا أن عدد جمموعات الدراسة اثنتني، فيكون األسلوب اإلحصائي املناسب هو:



 168  

 

 اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطني مستقلني. (1)

 بار )ت( لداللة الفروق بني متوسطني مرتبطني.اخت (2)

 أوالً : اختبار صحة الفرض األول ومناقشة نتائجه:

 للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على:
بني متوسطي  (050عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية" 

 " التطبيق البعدي لالختبار التحصيليدرجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف 
درجات مت حساب قيمة )ت( لداللة الفروق بني متوسطني مرتبطني وذلك بني متوسطي 

، وذلك ابستخدام تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
 .SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي 

 ول التايل:وجاءت النتائج كما تظهر يف اجلد
( نتائج اختبار )ت( على درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق 9جدول )

 البعدي لالختبار التحصيلي
 

 اجملموعة
 العدد
 )ن(

 املتوسط
 )م(

 االحنراف املعياري
 )ع(

 درجة احلرية
 (2- 2+ ن 1)ن

قيمة 
 الداللة .Sig )ت(

 27516 0085 40 الضابطة
78 8646 000 

دالة عند مستوى 
010  اختبار

 77522 2853 40 التجريبية الطرفني
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مقارنة بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق ( 1)بياين  شكل
 البعدي لالختبار التحصيلي

 

دالة عند مستوى الداللة  ويتضح من اجلدول والشكل السابقني أن قيمة )ت( احملسوبة
(010( ودرجة حرية )مما يدل على حتقق صحة الفرض األول78 ،). 

بني  (050عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائيةأي أنه: 
، متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 ق لصاحل اجملموعة التجريبية.وذلك الفر 
 وهذا يتفق مع نتائج كل من:

( ودراسة علي وعبدال 2010( ودراسة جربين وعبيدات )2013ودراسة جوالدةوسهيل )
(2009) 

كما دلت على تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف املتوسط احلسايب بينما قل 
 ة عن اجملموعة الضابطة.االحنراف املعياري يف اجملموعة التجريبي
 إىل: وميكن للباحث أن يعزو هذه النتيجة

األلعاب التعليمية يف املفاهيم الرايضية من خالل األلعاب التعليمية اليت  إسرتاتيجيةاستخدام -1
قدمت للمجموعة التجريبية كان هلا األثر الفعال يف فهم وتعلم ووضوح املفاهيم الرايضية مما 

املفهوم الرايضي بشكل سهل وجذاب ومشوق لتالميذ الصف  سهل على الباحث تعليم
 السادس.
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أيضا قد يعزو الباحث هذه النتيجة إىل االنتقال من احملسوس من خالل األلعاب التعليمة إىل -2
اجملرد يف توضيح وفهم املفهوم الرايضي بطريقة سهلة وممتعة مما قد يكون له األثر يف زايدة 

 تقدمي املفهوم الرايضي. أثناءوالرتكيز واالنتباه  دافعية التالميذ إىل التعلم

 اثنياً: اختبار صحة الفرض الثاين ومناقشة نتائجه:

 للتحقق من صحة الفرض الثاين والذي ينص على:

بني  (0.05عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية" 
 "طبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف الت

درجات مت حساب قيمة )ت( لداللة الفروق بني متوسطني مرتبطني وذلك بني متوسطي 
، وذلك ابستخدام برانمج تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

 .SPSSالتحليل اإلحصائي 

  اجلدول التايل:وجاءت النتائج كما تظهر يف

( نتائج اختبار )ت( على درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي 10جدول )
 والبعدي لالختبار التحصيلي

 التطبيق
 العدد
 )ن(

 املتوسط
 )م(

 االحنراف املعياري
 )ع(

 درجة احلرية
 (1-)ن 

 الداللة .Sig قيمة )ت(

 قبلي
40 

52514 0945 
39 05013 0000 

دالة عند مستوى 
010  اختبار

 77522 2853 بعدي الطرفني
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مقارنة بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ( 2)بياين  شكل
 لالختبار التحصيلي

 

لة ويتضح من اجلدول والشكل السابقني أن قيمة )ت( احملسوبة دالة عند مستوى الدال
(010( ودرجة حرية )مما يدل على حتقق صحة الفرض الثاين39 ،). 

بني  (050عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي ) يوجد فرق ذو داللة إحصائيةأي أنه: 
، وذلك متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

 ي.الفرق لصاحل التطبيق البعد

 وهذا يتفق مع نتائج كل من:
( ودراسة علي وعبدال 2010( ودراسة جربين وعبيدات )2013ودراسة جوالدةوسهيل )

(2009) 

 إىل: وميكن للباحث أن يعزو هذه النتيجة

أن األلعاب التعليمية اليت استخدمت يف الدراسة زادت من دافعية وإقبال تالميذ اجملموعة -1
األلعاب التعليمية جواً  من املنافسة واملثابرة بني التالميذ من أجل التجريبية للتعلم، حيث خلقت 

جعل املفاهيم الرايضية تقدم هلم بصورة شيقة تساعدهم على عدم النسيان وتكون  األمرالفوز وهذا 
 عالقة يف أذهاهنم مدة أطول.
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علم وفهم األلعاب التعليمية بشكل جعل ت إسرتاتيجيةتفاعل تالميذ اجملموعة التجريبية مع -2
املفاهيم الرايضية يتميز بنوع من املتعة يف التعلم حيث ساعد املعلم يف توصيل املفاهيم الرايضية أسرع 
وأسهل هلؤالء التالميذ بعيداً  عن الراتبة واجلمود خصوصا يف حصص الرايضيات حيث كانت 

 يف االختبار البعدي متميزة. إجاابهتم

 ومناقشة نتائجه:اثلثاً : اختبار صحة الفرض الثالث 

 للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على:
األلعاب التعليمية على تنمية بعض  إلسرتاتيجية( 80يوجد حجم أتثري أكرب من أو يساوي )" 

 " الرايضيات. مادة املفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف السادس يف
بعض تنمية لعاب التعليمية( على األ إسرتاتيجيةمت حساب حجم التأثر للمعاجلة املستخدمة )
، بداللة قيمة )ت( احملسوبة من الرايضيات مادة املفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف السادس يف

التجريبية )القبلية/ البعدي( ودرجات احلرية، وذلك  اجملموعةالفرق بني متوسطي درجات تالميذ 
اإلحصائي اخلاص حبساب حجم  )*( ESC-H  ابستخدام برانمج هريدي حلساب حجم التأثري

 التأثري.
 وجاءت النتائج كما تظهر يف اجلدول التايل:

األلعاب  إسرتاتيجيةأتثري تدريس بعض املفاهيم الرايضية ابستخدام حجم ( يبني 11جدول )
 التعليمية 

 حجم التأثري ( dقيمة ) Tقيمة )ت(  dfدرجة احلرية
39 05013 1794 ضخم 

 dملرجعي حلجم التأثري بداللة ( اجلدول ا12جدول )

 املقياس
 حجم التأثري

 ضخم كبري جدا كبري متوسط صغري
d 20 50 80 11 51 

                                     

 
مسجل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  –مج تحليل إحصائي خاص بحساب حجم التأثير هو برناESC -Hبرنامج هريدي لحساب حجم التأثير  )*(

 2015( لسنة 2501برقم ) –المعلومات 



 173  

 

احملسوبة  تدل على أن حجم التأثري ضخم.  (d) ويتضح من اجلدولني السابقني أن: قيمة 
 وابلتايل يتم حتقق صحة الفرض الثالث.

متع حبجم أتثري ضخم على تنمية بعض املفاهيم الرايضية األلعاب التعليمية تت إسرتاتيجيةأي أن 
 .الرايضيات مادة لدى تالميذ الصف السادس يف

 وميكن للباحث أن يعزو هذه النتيجة إىل: 
 األلعاب التعليمة كان هلا الدور اإلجيايب يف تنمية املفاهيم الرايضية. إسرتاتيجيةإن  -1

ة تدريس يبعد امللل والتعقيد يف مادة األلعاب التعليمية كطريق إسرتاتيجيةاستخدام  -2
 الرايضيات عن التالميذ ويوفر هلم تعليماً  ممتعاً  وشيقاً .

األلعاب التعليمية انعكست  إسرتاتيجيةالدافعية املتولدة لدى التالميذ انجتة عن استخدام   -3
 بشكل إجيايب على تعلم وفهم التالميذ للمفاهيم الرايضية واستيعاهبا.

األلعاب التعليمية خلقت جواً  من اهلدوء واملتعة واخلروج عن حالة امللل  ةإسرتاتيجيإن  -4
حصة الرايضيات كما ساعدت على ضبط التالميذ وهذا ما  أثناءاليت تصيب التالميذ 

 يفتقده معظم معلمي الرايضيات يف تلك املرحلة.

ت وذلك األلعاب التعليمية أضفت على التالميذ حب ملادة الرايضيا إسرتاتيجيةإن  -5
بسبب تقدمي املفاهيم الرايضية من خالل أسلوب األلعاب التعليمية حيث الحظ الباحث 
أن التالميذ ينتظرون حصة الرايضيات ملا فيها من تشويق ومتعة وسعادة وهذا ما افتقده 
الباحث خالل تدريسه يف األعوام السابقة حيث اتصفت مادة الرايضيات أبهنا مادة 

 وتتطلب طالبا خاصا لفهم هذه املادة.معقدة وصعبة الفهم 

األلعاب التعليمية اختصرت على الباحث الوقت واجلهد يف توضيح  إسرتاتيجيةإن    -6
املفهوم الرايضي أبسلوب مبسط وسهل لتالميذ املرحلة االبتدائية بل وصل األمر إىل تقبل 

هيم الرايضية التالميذ ألي مفهوم رايضي وهذا ما الحظه الباحث يف شرح وتوضيح املفا
 املقدمة للتالميذ يف الفصل.

التعلم ابأللعاب التعليمية التعلم أبسلوب املرح واملتعة وجذب انتباه  إسرتاتيجيةصبغ  -7
التالميذ على اختالف مستوايهتم والعمل على حمو الفروق الفردية بني التالميذ نتيجة 

 للتالميذ. وضوح املفاهيم الرايضية بسبب تقدميها أبسلوب اللعب احملبب 
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 الفصل اخلامس

 خامتة البحث

 ملّخص البحث . •

 التوصيات . •

 املقرتحات . •
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 أوالً : ملّخص البحث : 
التعليمية على تنمية بعض  األلعاب إسرتاتيجيةهدف البحث احلايل إىل معرفة أثر استخدام 

 .ابململكة العربية السعوديةلرايضيات يف مادة ااملفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف السادس 
 وقد استمّد البحث أمهّيته مما يلي :

 االبتدائية ابملرحلة الرايضية املفاهيم تعلم اسرتاتيجيات يف ثغره تسد الدراسة هذه أن -1

التفاعل احلسي مع  على تعتمد الرايضية املفاهيم تدريس يف جديدة إسرتاتيجية ابتكار -2
 مادة الرايضيات.

 طويل أثر ذو سريع بشكل الرايضية املفاهيم توصيل يف الرايضيات لممع مساعدة -3
 .وبسهولة األمد

 خصائص مع يتماشى جذاب أبسلوب الرايضي املفهوم تقبل على التالميذ مساعدة -4
 .املرحلة تلك منو

حماولة النهوض أبساليب تدريس الرايضيات من خالل االبتعاد عن جتاهل طبيعة  -5
 احلسي. اإلدراكعتمد بشكل كبري على طالب تلك املرحلة الذي ي

جديدة تعاجل قصور  إسرتاتيجيةتعترب الدراسة األوىل من نوعها يف تقدمي  -6
االسرتاتيجيات األخرى يف تدريس املفاهيم الرايضية وحتاول فهم طبيعة الطالب وتقدمي 

 .املفاهيم الرايضية من خالل تلك الطبيعة اليت ترتكز على اإلدراك احلسي بشكل كبري

هتدف الدراسة كذلك من الناحية النظرية مبحاولة حل كافة املشاكل اليت يعاين منها  -7
املعلم واملتعلم عند التعامل مع املفاهيم الرايضية اليت تغلف إبدراك عقلي صرف بعيدا 

 عن اإلدراك احلسي.
 التالية: الفروض صّحة من التحّقق البحث حاول وقد

 والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات توسطيم بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد .4
التعلم ابللعب  إسرتاتيجيةتعلم املفهوم الرايضي ابستخدام  لصاحل اجملموعة التجريبية يف

 لدى طالب الصف السادس من املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية.
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 موعتنياجمل درجات ملتوسطي البعدي التطبيق يف إحصائية داللة ذات فرق وجدي .5
دراسة أثر تفاعل طالب الصف  والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف التجريبية

السادس من املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية مع تعلم املفهوم ابستخدام 
 التعلم ابللعب. إسرتاتيجية

 البحث: هدف ولتحقيق

س بعد عمل حتليل حمتوى الصف مت حتديد بعض املفاهيم الرايضية يف كتاب الصف الساد
األلعاب التعليمية ومت بناء اختبار  إسرتاتيجيةالسادس يف كتاب الرايضيات متهيدا لتدريسها ابستخدام 

 حتصيلي يف املفاهيم الرايضية.
وقد تكّون جمتمع البحث من مجيع تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدارس ابن خلدون 

 هـ. 1436/1437الرايض للعام الدراسي مدينة االبتدائية األهلية للبنني يف 

( تلميًذا من تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدرسة 80أما عّينة البحث فقد بلغ عددها )
ابن خلدون االبتدائية، التابعة لإلدارة العاّمة للتعليم مبنطقة مشال الرايض، ومّت تقسيمهم إىل جمموعتني، 

 ( تلميًذا.40( تلميًذا، والثانية اجملموعة الضابطة وعددها )40ا )األوىل اجملموعة التجريبّية وعدده

 وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائّية التالية:
 املتوسط احلسايب.-6

 االحنراف املعياري.-7

للفروق بني جمموعتني مستقلتني لتوضيح الفروق بني املتوسطات لتالميذ  T-testاختبار )ت( -8
 طة يف االختبار التحصيلي.اجملموعتني التجريبية والضاب

للفروق بني جمموعتني مرتبطتني لتوضيح الفروق بني املتوسطات لتالميذ  T-testاختبار )ت( -9
 اجملموعتني التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.

 معامل كوهني حلساب حجم التأثري.-10
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 وقد َخُلص البحث إىل النتائج التالية :

( بني متوسطي 050اللة إحصائية عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي )يوجد فرق ذو د-1
 درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي.

( بني متوسطي 050يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أكرب من أو يساوي )-2
 التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف 

األلعاب التعليمية على تنمية بعض  إلسرتاتيجية( 80يوجد حجم أتثري أكرب من أو يساوي )-3
 املفاهيم الرايضية لدى تالميذ الصف السادس يف مادة الرايضيات.

 : التوصيات: اثنًيا
 :يلي امب التوصية ميكن نتائج من البحث إليه توّصل ما خالل من

التعليمية يف تدريس املفاهيم  األلعاب إبسرتاتيجية االهتمام من قبل خمّططي املناهج الدراسّية-1
 الرايضية مما جيعل هلا أتثري فعال يف فهم وتعلم املناهج 

الرتكيز على الطرق واالسرتاتيجيات القائمة على احملسوسات واملرتبطة ابأللعاب التعليمية أثناء -2
 الرايضية.تعلم املفاهيم 

التعليمية يف تدريس الرايضيات لتحقيق املنافسة الطالبية  األلعابضرورة الرتكيز على استخدام -3
 بشكل حمبب لنفوس التالميذ.

التعليمية لزايدة تفاعل التالميذ مع موضوع التعلم )املفاهيم  األلعابالتأكيد على استخدام -4
 املتعة على تعلمها. وإضفاءالرايضية( 

 إجيايبالتعلم ابللعب جلعل دور التلميذ  وإسرتاتيجيةالتعليمية  األلعابى استخدام التأكيد عل-5
 والبعد عن الراتبة وامللل يف تعلم الرايضيات.

التعليمية كوهنا تساعد املعلم  األلعاب إبسرتاتيجية االهتمام من قبل خمّططي املناهج الدراسّية-6
ضيات واختصار الوقت واجلهد يف تعلم على ضبط التالميذ داخل الفصل وحبهم ملادة الرا

 املفاهيم الرايضية.
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التعليمية تساعد طالب كلية الرتبية واملعلمني املتدربون على  لأللعابمعمل  إنشاءضرورة -7
 التعليمية يف تدريس الرايضيات. األلعابتصميم وتنفيذ وتطبيق 

التعليمية  لعاباألإاتحة اجملال يف كتب طرق تدريس الرايضيات لتخصيص فصل كامل عن -8
التعليمية  لأللعابتطبيقًا مغلفاً  ابلدراسة النظرية وذلك للجمع بني اجلانب النظري 

 وخطوات تطبيقها بشكل عملي.

دراسات يف الرايضيات والتعلم احلسي القائم على احلواس املختلفة عند التعامل مع مادة  إجراء-9
 عملية التعلم.الرايضيات والتعرف على أقوى تلك احلواس أتثريا يف 

التعليمية اجملسمة يف تعلم الرايضيات  األلعاب إسرتاتيجيةدراسات يف استخدام  إجراء-10
 البصرية. اإلعاقةلطالب 

دراسات يف الرايضيات وطرق صبغ عملية التعلم ابملرح والرتفيه مع مجع اجلانب املعريف  إجراء-11
 مما يؤثر على تشويق التالميذ للمادة.

التعليمية وضبط الفصل والتأثري على  األلعابرفة العالقة بني استخدام دراسات يف مع إجراء-12
 الصفية. اإلدارة

التعليمية ملادة  األلعابيف تصميم  اإلبداعدورات تدريبية ملعلمي الرايضيات على  إجراء-13
 الرايضيات بشكل دوري.

وتنوع وسائل  دراسة مستقبليات التعلم ابللعب وأدواته يف ضوء التطورات العلمية املتالحقة-14
 االتصال.

التعليمية يف ضوء ما مت فهمه  ألعاهبمدورات تدريبية للتالميذ على تصميم وابتكار  إجراء-15
 ملوضوعات الرايضيات.

دورات تدريبية يف تصميم األلعاب التعليمية لتدريس مادة الرايضيات تراعي  إجراء-16
على  اإلعاقةلصحية لذوي بنات( والفروق الفردية واحلالة ا-النوعية )بنني تاالختالفا

 اختالف مستوايهتم.
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 املقرتحات: اثلثاً :
من األهداف الرئيسة للبحوث العلمية دفع العلم حنو مزيد من البحث واالكتشاف هبدف الوصول 
إىل رؤية جديدة أكثر وضوحًا وعمقاً، ويف ضوء هدف الدراسة احلالية وحدودها ونتائجها يقرتح 

 ستقبلية التالية : الباحث إجراء الدراسات امل

تنمية املفاهيم الرايضية لطالب املرحلة  علىدراسة أثر استخدام إسرتاتيجية األلعاب التعليمية -1
 االعدادية أو الثانوية .

دراسة فاعلية استخدام إسرتاتيجية األلعاب التعليمية يف تنمية املفاهيم الرايضية لطالب ذوي -2
 االحتياجات اخلاصة .

دام إسرتاتيجية األلعاب التعليمية يف تنمية املفاهيم الرايضية لطالب ذوي دراسة فاعلية استخ-3
 صعوابت التعلم .

دراسة مقارنة لفاعلية األلعاب التعليمية والكتاب التفاعلي يف تنمية املفاهيم الرايضية لتالميذ  -4
 املرحلة االبتدائية أو االعدادية .

لعاب االلكرتونية  يف تنمية املفاهيم الرايضية لطالب دراسة مقارنة لفاعلية األلعاب التعليمية  و اال-5
 املرحلة االبتدائية أو االعدادية.

 دراسة فاعلية تطبيقات اآليباد يف تنمية  املفاهيم الرايضية لتالميذ املرحلة االبتدائية .-6

 االبتدائية.دراسة أثر التطبيقات االلكرتونية احلديثة على تنمية املفاهيم الرايضية  لتالميذ املرحلة -7

 األثر النفسي لأللعاب التعليمية على إقبال التالميذ على التعلم ابللعب.دراسة -8

أثر تدريب املعلمني على استخدام طرق التعلم ابللعب وانعكاسه على إقبال التالميذ  دراسة -9
 وزايدة دافعيتهم حنو تعلم الرايضيات.
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 فهرس املراجع

 املراجع العربّية . •

 ة .املراجع األجنبيّ  •
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 أوالً : املراجع العربّية :

، د.ط، القاهرة: مكتبة األجنلو اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم، 2004إبراهيم، جمدي عزيز ،.1
 املصرية. 

، القاهرة: عامل 1، طمعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، 2009إبراهيم، جمدي عزيز ،.2
 الكتب.

، د.ط، القاهرة: مكتبة األجنلو تعليم وتعلم املفاهيم الرايضية للطفل، 2001إبراهيم، جمدي عزيز،.3
 املصرية.

 ، عمان: دار الشروق. 1، طأساليب تدريس الرايضيات، 2010أبو أسعد، صالح عبد اللطيف،.4

، د.ط، القاهرة: معجم علم النفس والرتبية، 1984أبو حطب، فؤاد وفهمي، حممد سيف الدين ،.5
 املطابع االمريية.  اهليئة العامة لشؤون

يف تنمية املفاهيم  K.W.L إسرتاتيجيةأثر استخدام ، 2012أبو سلطان، كميليا كمال حسني، .6
، رسالة ماجستري، كلية والتفكري املنطقي يف الرايضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي

 الرتبية، غزة: اجلامعة اإلسالمية. 

عالج ابللعب يف تنمية اللغة لدى األطفال فاعلية ال، 2010أبو شعبان، شيماء صبحي ،.7
 ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، غزة: اجلامعة اإلسالمية.املضطربني لغواي

، عمان: 2األلعاب يف تدريس الرايضيات، ط، 2002أبو لوم، خالد وأبو هاين، سليمان حممود، .8
 دار الفكر.

يب يف اكتساب املفاهيم يف الرايضيات استخدام منوذج ابي رأث ،2011 ،أمين عبد هللا مصطفى،أبو .9
كلية الرتبية، غزة: اجلامعة   ماجستري،رسالة  ،األساسيوميوهلم حنوها لدى طالب الصف السابع 

 اإلسالمية.
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استخدام التمثيالت الرايضية على اكتساب املفاهيم وامليل  رأث ،2012أبو هالل، حممد أمحد، .10
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، غزة: اجلامعة اسيحنو الرايضيات لدى طالب الصف السادس األس

 اإلسالمية.

فاعلية دورة التعلم يف تنمية املفاهيم البالغية لدى ، 2007أمحد، أمساء عبد الكرمي حممد، .11
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اململكة العربية طالبات الصف األول الثانوي ابملدينة املنورة

 السعودية: جامعة طيبة. 

العربية  ة، اململك1، طاللعب والنمو يف الطفولة املبكرة، 2014مساعيل، حممد خليفة ،إ.12
 السعودية: مكتبة الرشد.

 ، الكويت: دار القلم. 2، طمن املهد إىل الرشد لالطف ،1995إمساعيل، حممد عماد ،.13

يذ فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف اكتساب تالم، 2011األمسري، حاصل علي عبد هللا ،.14
، رسالة ماجستري، كلية املضمنة يف التقومي املستمر اإلمالءالصف السادس االبتدائي مهارات 

 .الرتبية، اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى

املعجم الصايف يف اللغة العربية ،  1989الصاحل ،صاحل العلي واألمحد، أمينة الشيخ سليمان،  .15
 :بدون.،اململكة العربية السعودية  1،ط

ترمجة املفيت، حممد أمني وسليمان، ممدوح  تدريس الرايضيات، قطر  ،2009بل، فريدريك هـ، .16
 ، القاهرة: الدار العربية.5حممد، ط

أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات التغري املفهومي ، 2009البلعاوي ، حسام سيف الدين حممد ، .17
، رسالة ماجستري ،   لعاشر األساسي بغزةا البديلة لدى طالب الصف يف تعديل املفاهيم الرايضية

 كلية الرتبية ، غزة :اجلامعة اإلسالمية.
 ، عمان: دار الفرقان. 2، طسيكولوجية اللعب، 1982بلقيس، أمحد، ومرعي، توفيق، .18

 ، عمان: دار الفرقان.4، طيف سيكولوجية اللعب رامليس ،2001بلقيس، أمحد، ومرعي، توفيق ،.19
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 بوسنر يف تعديل التصورات اخلطأ إسرتاتيجيةأثر استخدام  ،2012البياري، آمال شحدة، .20

، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، غزة: للمفاهيم الرايضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي
 اجلامعة اإلسالمية.

 ، عمان: دار الفكر. 2ط التدريس العامة، قطر  ،2005جابر، وليد أمحد ،.21
 بعض حتصيل يف احملوسبة الرتبوية األلعاب استخدام أثر ،م2010 ،لؤي وعبيدات ،حممد ،جربين.22

 دمشق جامعة ، جملةاألوىل إربد مديرية يف األساسي الثالث الصف لتالميذ الرايضية املفاهيم
 األول والثاين. العدد السادس والعشرون، اجمللد للعلوم الرتبوية والنفسية،

االكتشاف وتنمية املفاهيم ،2011لفتوح ، ، سوالف أبو ا احلمراوياجلرواين ، هالة إبراهيم و .23
 ،د.ط، اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية. العلمية 

أثر استخدام األلعاب التعليمية يف اكتساب ، 2013اجلهين، فدوى راشد خبيتان الرفاعي، .24
 مهارات التفكري الناقد مبقرر الرايضيات لدى طالبات الصف األول متوسط مبدينة مكة املكرمة،

 أم القرى. ةلة ماجستري، كلية الرتبية، اململكة العربية السعودية: جامعرسا
 .، د.ط، اجلزائر: املركز الوطين للواثئق الرتبويةاملعجم الرتبوي، 2009اجلهوية، ملحقة سعيدة،.25
، أثر استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية 2013اجلوالده، فؤاد عيد وسهيل، اتمر فرح، اكتوبر .26

جملة جامعة القدس املفتوحة، اجمللد األول، م الرايضية لدى الطلبة املعوقني مسعيا، بعض املفاهي
 العدد الثالث.

 مي علىالأثر إثراء بعض املفاهيم الرايضية ابلفكر اإلس، 2007جودة، موسى حممد عبد الرمحن،.27

ماجستري،  رسالة  حنوها،حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي بغزة يف مادة الرايضيات واجتاهاهتم 
 كلية الرتبية، غزة: اجلامعة اإلسالمية.

لدى  أثر توظيف األلعاب التعليمية يف تنمية التفاعل االجتماعي ،2013 سليمان،مسرية  احلايف،.28
، رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، غزة :اجلامعة سنوات يف حمافظات غزة 6 -5أطفال الرايض بعمر 

 اإلسالمية. 

 اللغة مهارات بعض تنمية يف الرتبوية األلعاب توظيف رأث ،2005، طه يونس أمين، حجازي.29
  اإلسالمية. اجلامعة: كلية الرتبية، غزة،  ماجستري، رسالة األساسي األول الصف تالميذ لدى العربية
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قياس النضج املنطقي لدى األطفال السعوديني مبدينة الرس يف ، 2004احلريب، عبيد مزعل ،.30
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اململكة العربية السعودية: قاً  لنظرية بياجيهبعض املفاهيم الرايضية وف

 جامعة امللك سعود. 

دورة التعلم يف تنمية املفاهيم الرايضية وبقاء أثر  إسرتاتيجية رأث، 2007احلريب، شروق سعود، .31
ة املنورة: جامعة ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، املدينالتعلم لدى طالبات الصف األول املتوسط

 طيبة.
، د.ط، دار املناهج، الرتبوية وانعكاساهتا على تعلم األطفال باأللعا ،2012احلريري، رافدة ،.32

 عمان.

 كتب يف املتضمنة الرايضية املفاهيم مطابقة مدى، 2010محدان، عماد الدين عوين، .33

رسالة ماجستري، كلية  ،طنيفلس يف NCTMالدولية  للمعايري العليا األساسية يف املرحلة الرايضيات
 . األزهرالرتبية، غزة: جامعة 

، عمان: دار كنوز املعرفة 1، طمعجم مصطلحات الرتبية والتعليم، 2006محدان، حممد ،.34
 العلمية. 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على اللعب يف تنمية بعض املهارات  ،2014احلمود، فاطمة حيي ،.35
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، سوراي: جامعة العقلية اخلفيفة احلسابية لدى األطفال ذوي اإلعاقة

 دمشق.

 مغرب. –، دمشق: دار مشرق 1، طاللعب عند األطفال، 1999حنا، فاضل ،.36
 ، العني: دار الكتاب اجلامعي.4، طالتدريس واسرتاتيجياته قطرائ ،2012احليلة، حممد حممود، .37

 ، األردن: دار املسرية 8، طإنتاجهاية وتقنيات التعليم باأللعا ،2015احليلة، حممد حممود، .38

 ، األردن: دار املسرية.من اجل التفكري والتعلم ، األلعاب2004احليلة، حممد حممود ،.39

 .، األردن: دار املسرية5، طإنتاجهااأللعاب الرتبوية وتقنيات ، 2010احليلة، حممد حممود ،.40

 الفكري. اإلبداعالكويت:  د.ط، أللعاب الرتبوية،، ا2007اخلضر، عثمان محود ،.41
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استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية بعض  رأث ،2005خضري، أمساء حممد علي سليمان، .42
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات الرتبوية املفاهيم الرايضية لدى أطفال الرايض ابألردن

 العليا، األردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

، عمان: دار 1ط الرايضيات احلديثة تصميمها وتدريسها، جمناه ،2011حممد أمحد، اخلطيب، .43
 احلامد. 

 ، عمان: دار املناهج.1، طاسرتاتيجيات تعليم حديثة باللع ،2010اخلفاف، إميان عباس ،.44

، د.ط ، الرابط: معجم مصطلحات املناهج وطرق التدريس،  2011الدريج ، حممد وآخرون ،.45
 للرتبية والثقافة والعلوم ) إلكسو(.املنظمة العربية 

ر استخدام برجميات الوسائط املتعددة على ثأ ،2003 ،مناهل عبد العزيز عبد هللا الدريس،.46
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اململكة الرايضالرايضية يف رايض األطفال مبدينة  املفاهيم تعلم

 العربية السعودية: جامعة امللك سعود.

مهارات املعلمني التعليمية الالزمة لتعليم ،  2011دان احلميدي زيد ، الدهالوي ،ضي.47
، رسالة ماجستري ،   الرايضيات ابستخدام األلعاب التعليمية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرايض

 كلية الرتبية، اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.
فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف تنمية  ،  2012الذبياين، رجاء هللا ضيف هللا عويض ، .48

، رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، اململكة العربية  مفهوم اللون لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 السعودية :جامعة طيبة .

، د.ط، القاهرة: مكتبة االجنلو املناهج وتطبيقاهتا الرتبوية، 2015الرابط، هبرية شفيق إبراهيم، ،.49
 املصرية.

تعليم وتعلم الرايضيات يف القرن احلادي ، 2001روفائيل، عصام وصفي ويوسف، حممد أمحد ،.50
 ، د.ط، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.والعشرين
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أثر استخدام األلعاب التعليمية يف التحصيل الفوري ،  2007زيدان، عفيف و عفانه ، انتصار ،.51
، جملة  األساسي يف مدارس ضواحي القدسواملؤجل يف الرايضيات لدى طلبة الصف الثالث 

 جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية( ، اجمللد الواحد والعشرون، العدد األول .
التعليم ابللعب يف إكساب بعض  إسرتاتيجية ةفاعلي ،2010السبيعي، اثمر محد سعد املليحي ،.52

، رسالة ماجستري، كلية الفكريةمهارات عد األرقام يف مادة الرايضيات للتالميذ ذوي اإلعاقة 
 امللك سعود.  ةجامع :الرتبية، اململكة العربية السعودية

 األحياء،  أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مقرر 2002السراين ، نواف مقبل عبيد ، .53
، رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، اململكة العربية  على حتصيل واجتاهات كلية املعلمني حبائل

 عودية :جامعة أم القرى .الس

، 1ط ، طرائق تدريس العلوم ودورها يف تنمية التفكري،2002سالمة، عادل أبو العز أمحد ،.54
 عمان: دار الفكر. 

، 1ط اجتاهات ومفاهيم وتطبيقات حديثة يف الرتبية،، 2008سلمه وآخرون، منصور عبد العزيز ،.55
 الرايض: فهرسة امللك عبد العزيز. 

استخدام برجمية ألعاب تعليمية مقرتحة يف حفظ جدول  رأث ،2011د، حمم تركي الشايع،.56
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، الضرب للطالب الصم يف الصف الثالث االبتدائي يف الرايض

 اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود.

، القاهرة: 1طمعجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، ، 2003،شحاته، حسن، والنجار، زيبنب .57
 الدار املصرية اللبنانية. 

، عمان: 1، طالرايضيات واملفاهيم اهلندسية األساسية سأس ،2008شطناوي، فاضل سالمة، .58
 دار املسرية. 

 ، عمان: دار املسرية. 6، طنفس اللعب معل ،2014صواحلة، حممد أمحد، .59
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وليدي يف عالج التصورات التعلم الت إسرتاتيجيةأثر استخدام ،  2009ضهري ، خالد سلمان ، .60
، رسالة ماجستري ، كلية البديلة لبعض املفاهيم الرايضية لدى طالب الصف الثامن األساسي 

 الرتبية ،غزة :اجلامعة اإلسالمية.

استعمال منوذج، جريالك  ، أثر2014الطائي، ابتهال امسر اعبودي واجلميلي، هاشم حممد محزة، .61
جملة جامعة  ية واستبقائها لدى طالبات الصف الثاين متوسط،وإيلي، يف اكتساب املفاهيم الرايض

 اببل للعلوم اإلنسانية، اجمللد الثاين والعشرون، العدد اخلامس. 

استخدام األلعاب يف تنمية بعض املفاهيم البيئية بني ،  2004الطميان ، العنود طامي انصر ، .62
معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، ، رسالة ماجستري ، تالميذ األول االبتدائي بدولة الكويت

 القاهرة . ةمجهورية مصر العربية: جامع

 احلساب"و التعليمية األلعاب اسرتاتيجييت استخدام أثر، 2007حسن، إبراهيم حممد طوالبة،.63
 يف الدنيا األساسية املرحلة طلبة لدى الرايضي والتفكري التحصيل يف" التقرييب والتقدير الذهين
  العليا.  للدراسات العربية عمان العليا، األردن: جامعة الرتبوية الدراسات دكتوراه، كلية، رسالة األردن

، الكويت: دار 8، طوسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، 1987الطوجبي، حسني محدي ،.64
 القلم.

 عمان: دار وائل. ،1، طاللعب وأثرها يف تعلم الطفل ةسيكولوجي ،2004عبد اهلادي، نبيل، .65
اسرتاتيجيات حديثة يف فن ، 2008عبد اهلامشي، عبد الرمحن والدليمي، طه علي حسني، .66

 ، عمان: دار الشروق. 1، طالتدريس

 ، د.ط، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.تربوايت الرايضيات، 2000عبيد وآخرون، .67

 .، عمان: دار املسرية1ط الرايضيات جلميع األطفال، تعليم، 2004عبيد، وليم ،.68

، عمان: دار 2، طاسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف سياق ثقافة اجلودة، 2011عبيد، وليم ،.69
 املسرية.

، اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي 2013عبيدات ذوقان، وأبو السميد، سهيلة، .70
 ، عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكري.3، ط والعشرين
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دام خرائط املفاهيم يف تدريس مادة اجلغرافيا ، أثر استخ2010العثمان، انصر عثمان راشد، .71
، رسالة ماجستري، كلية على حتصيل تالميذ الصف األول متوسط واجتاهاهتم حنو املقرر الدراسي

 الرتبية، اململكة العربية السعودية: جامعة امللك سعود.

درية: دار ، د.ط، اإلسكناملوسيقية واملفاهيم الرايضية ، األنشطة2011العطار، نيللي حممد، .72
 املعرفة اجلامعية.

 ، د.ط، األردن: دار املناهج. احلديثة وطرق التدريس ، املناهج2010عطية، حمسن علي، .73

 ،1 ط ،العام التعليم مراحل يف الرايضيات تدريس اسرتاتيجيات، 2012وآخرون، عزو عفانة،.74
 .عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع

للنشر  حنني عمان: دار ،1 ط ،احلديثة للرايضيات جياالسرتاتي التدريس ،2002،عزو عفانة،.75
 والتوزيع.
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 عمان: دار الفكر.
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معجم مصطلحات الرتبية لفظاً  ،ط، د.2004فلية، فاروق عبده، والزكي، أمحد عبد الفتاح ،.83
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،  1، طتدريسية حديثة من أجل تعلم أفضل قطر  ،2005وهايب، القحطاين، سامل علي ال.85
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 املالحق

 
 . الرايضّيات يف ماّدةاختبار املفاهيم خطاب املوافقة على تطبيق ( 1ملحق ) •

 . قائمة أبمساء حمّكمي أدوات البحث عرب مراحله( 2ملحق ) •

 للمفاهيم الرايضية ختبار التحصيلي لالالصورة األولية ( 3ملحق ) •
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 لمفاهيم الرايضية ختبار التحصيلي للالالصورة النهائية ( 4ملحق ) •

 . مفتاح اإلجاابت الصحيحة لالختبار التحصيلي (5ملحق ) •

املتضمنة يف كتاب الرايضيات للفصل الرايضية حتليل حمتوى للمفاهيم ( 6ملحق ) •
 .الدراسي األول

ملنهج رايضيات الصف السادس للفصل الدراسي استمارة حتليل احملتوى ( 7ملحق ) •
 .األول

  .كيماستمارة التح (8ملحق ) •

 .H-ESCبرانمج هريدي حلساب حجم التأثري (9ملحق ) •

   .دليل استخدام املعلم لأللعاب التعليمية (10ملحق ) •

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق )

 خطاب املوافقة على تطبيق اختبار املفاهيم يف مادة الرايضيات
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 (2ملحق )

 احلهقائمة أبمساء حمّكمي أدوات البحث عرب مر 
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 قائمة أبمساء احملك مني عرب مراحل البحث

 التخصص الوظيفة االسم م

 مناهج وطرق تدريس رايضيات أستاذ دكتور جبامعة املنوفية أ.د فتيحة أمحد حممد بطيخ 1

 مناهج وطرق تدريس رايضيات الطائف أستاذ دكتور جبامعة أ.د أمحد عفت مصطفى قرشم 2

 مناهج وطرق تدريس رايضيات أستاذ مساعد جبامعة تبوك القحطاين د. عثمان بن علي  3

 مناهج وطرق تدريس رايضيات أستاذ مساعد جبامعة قناة السويس د. إبراهيم حممد عبدهللا حسن  4

 مناهج وطرق تدريس رايضيات أستاذ مساعد جبامعة قناة السويس د. حممد عالم حممد طلبة  5

 مناهج وطرق تدريس رايضيات ذ جبامعة األقصىأستا د. ماجد محد الديب  6

 د. مصطفى حممد هريدي 7
مدير مركز مصادر التعلم والبحوث 

 بشمال سيناء
 مناهج وطرق تدريس رايضيات
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 مناهج وطرق تدريس رايضيات معلم رايضيات د. حممد حسن أمحد الكيكي  8

 رايضياتمناهج وطرق تدريس  معلم رايضيات د. أشرف أمحد حسن الزغيب  9

 عاماً  35رايضيات خربة  مشرف رايضيات عبد الرحيم حممد سعفان  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق )

 ختبار التحصيلي للمفاهيم الرايضية الصورة األولية لال
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 الصورة األولية
 ختبار املفاهيم لطلبة الصف السادس ملنهج الرايضيات للفصل الدراسي األول ال 
 

 املدرسة  : ...................... : .............................. اسم الطالب 
 الشعبة : ........................ الصف : ...................................

 
 تعليمات االختبار  :

 امأل البياانت األولية قبل البدء ابإلجابة على أسئلة االختبار . •
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سؤال من نوع االختيار  27ربع صفحات واالسئلة أتكد من عدد صفحات االختبار ا •
 من متعدد .

 اجب عن األسئلة بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة . •

 مثال : 

 
 أجب عن مجيع األسئلة بدقة ومتعن . •

 الواحد .ال تضع الدائرة على اكثر من رمز يف السؤال  •

 
 

 اقلب الصفحة لإلجابة على أسئلة االختبار 
 

1 

 العدد األويل من بني األعداد ............

 25 د 23 ج 20 ب 15 أ
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 (4ملحق )

 الصورة النهائية لالختبار التحصيلي للمفاهيم الرايضية
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 اختبار املفاهيم لطلبة الصف السادس ملنهج الرايضيات للفصل الدراسي األول
 

 املدرسة  : ...................... اسم الطالب : .............................. 
 الشعبة : ........................ الصف : ...................................

 
 تعليمات االختبار  :

 امأل البياانت األولية قبل البدء ابإلجابة على أسئلة االختبار . •

االختيار سؤال من نوع  27أتكد من عدد صفحات االختبار اربع صفحات واالسئلة  •
 من متعدد .

 اجب عن األسئلة بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة . •

 مثال : 

 
 أجب عن مجيع األسئلة بدقة ومتعن . •

 ال تضع الدائرة على اكثر من رمز يف السؤال الواحد . •

 
 

 أسئلة االختبار  اقلب الصفحة لإلجابة على
 

1 

 العدد األويل من بني األعداد ............

 25 د 23 ج 20 ب 15 أ
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العربيةالسعوديةالمملكة
مدارسابنخلدوناألهلية

النفل-القسماالبتدائي

للصفالسادسمادةالرياضياتفياختباراستيعابالمفاهيمالرياضية






1 

 يعترب عدد أويل .................. اآلتية األعدادأي 

 8 د 6 ج 7 ب 4 أ

2 

 بني األعداد ............ العدد الغري أويل من

 17 د 15 ج 13 ب 11 أ

3 
 هي ......... 36العوامل األولية للعدد 

 36،  1 د 9،  4 ج  4،  3 ب  3، 2 أ

4 

 ...............باستعمال األسس 3× 2×2× 2× 2يكتب ناتج الضرب 

 3×6 2 د 3×5 2 ج 3×4 2 ب 3×3 2 أ

5 

9 3.......... =

 9+9+9 د 9×9×9 ج 9-9-9 ب 9÷9÷9 أ

6 

 (هي ........ 5 – 6( × )  2+9قيمة العبارة   ) 

 11 د 6 ج 5 ب 2 أ

7 

 + ب = ........ 15فإن    5اذا كانت  ب = 

 20 د 15 ج 10 ب 5 أ

8 

 س ص   =..... 2فإن   3، ص =   4اذا كانت س = 

 

 24 د 20 ج 15 ب 5 أ

 

 ............       /  6   الفصل                          ...............................: اسم الطالب          
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9 

 

 قاعدة الدالة الممثلة في الجدول التالي هي  : 

 

 

 

 املخرجة ) ........( املدخلة ) س(

0 0 

4 1 

16 4 

  4÷ س  د  4 -س ج س 4 ب 4س+ أ

10 

 العبارة العددية من بين العبارات االتية هي .........

  4-ص 3 د س5 ج + س 2×  3 ب  5×  4+  2×3 أ

11 
 العبارة الجبرية من بين العبارات االتية هي   .........

  4( + 2× 6)  د  3 – 2×  5 ج + س 2 ب  5+  3 أ

12 
 هو ............. 6ص + 4املتغري يف العبارة  

  6 د ص  4 ج ص ب  4 أ

13 
 ميثل معادلة .................  اآليتأي من 

   5=  2+3 د  5<  2س +  ج  2س +  ب   5=  2س +  أ

14 
 ك هو ........ 7=  63حل المعادلة 

 9 د 8 ج 5 ب 4 أ

15 
 ( بــ ........ 2مث طرح  6يف  7ميكن التعبري عن العبارة اللفظية  )ضرب العدد 

  2- 6+ 7 د 2×  6-7 ج  2+ 6×  7 ب  2 – 6× 7 أ

16 
 املتوسط احلسايب جملموعة من القيم هو ..............

 عددها -جمموع القيم  د عددهاجمموع القيم + ج عددها  × جمموع القيم  ب عددها ÷ جمموع القيم  أ

17 
 هو ......... 5،  2،  3،  4،  1املتوسط احلسايب جملموعة من القيم 

 15 د 5 ج 3 ب 2 أ
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18 
 هو ......... 21، 23، 20،  17،  13،  15،  17الوسيط لألعداد  

 20 د 15 ج 17 ب 13 أ

19 
 القيمة األكثر تكرار يف القيم هي .............

 املدى  د املنوال ج الوسيط ب ملتوسط احلسايب ا أ

20 
 هو .........  20،  11،  15،  12،  11،  20، 15، 11املنوال لألعداد 

 20 د 15 ج 12 ب 11 أ

21 
 هو  ........ 400،  9،  18،  12،  15،  10القيمة املتطرفة لألعداد 

 400 د 15 ج 10 ب 9 أ

22 
 ر االتية هو............... الكسر الفعلي من بني الكسو 

 1.8 د   ج   ب  أ

23 
 الكسر العشري من بني الكسور هو ...........

   د   ج   ب 0.5 أ

24 
 هو ......  الكسر املكافئ للكسر 

  د  ج  ب      أ

25 
 .العدد الكسري من بني الكسور االتية هو: ............

   د   ج   ب 0.5 أ

26 
5.51 ..........  5.15 

   د = ج > ب < أ

27 
 ..........  

   د = ج > ب < أ

8
8

8
3

2
3

1
4

3
2
3

8
5

2
3

8
121

5
6

10
7

14

1
4

3
2
3

8
5



2
3

1
4
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 (5ملحق )

 مفتاح اإلجاابت الصحيحة لالختبار التحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211  

 

 مفتاح اإلجاابت الصحيحة لالختبار التحصيلي

 درجة( 27)           اخرت اإلجابة الصحيحة من بني االختيارات األربعة التالية السؤال:

 اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة

 أ 15 ب 1

 أ 16 ج 2

 ج 17 أ 3

 ب 18 ب 4

 ج 19 ج 5

 أ 20 د 6

 د 21 د 7

 ج 22 د 8

 أ 23 د 9

 أ 24 أ 10

 ب 25 ب 11
 أ 26 ب 12
 أ 27 أ 13
   د 14
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 (6ملحق )

 الرايضية املتضمنة يف كتاب الرايضيات للفصل الدراسي األول حتليل حمتوى للمفاهيم
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 املفاهيم الرايضية للصف السادس الفصل الدراسي األول
 تعريفه املفاهيم الدرس عنوان الفصل م

1 

ا
وال 

والد
دية 

لعد
ط ا

ألمنا
 

 العوامل األولية
 عدد له عامالن فقط مها الواحد ونفس العدد عدد أويل

 عدد أكرب من الواحد وله أكثر من عاملني  أويلعدد غري

 القوى واالسس 2
 هو العامل املتكرر يف حاصل ضرب العوامل املتشاهبة األساس

 األس
هو عدد مرات تكرار العامل يف حاصل ضرب العوامل 

 املتشاهبة
 هي عبارة تتكون من أعداد وعمليات العبارة العددية ترتيب العمليات 3

 غريات والعباراتاملت 4

 هو رمز يعرب عنه عادة حبرف ميثل العدد اجملهول املتغري

 العبارة اجلربية
واحدة على  واألعدادَ تربط بيَنها عملية ٌ املتغريات    هيّ جتمعَ من  

 األقل
 هو إجياد قيمة اجملهول يف العبارة اجلربية  قيمة عبارة

 الدوال 5
 احدة للمدخلة الواحدةهي عالقة حتدد خمرجة و  الدالة

 هو جدول تنظم فيه قيم املدخالت واملخرجات جدول الدالة
 هي عالقة بني املدخالت واملخرجات قاعدة الدالة

 املعادالت 6
 هي مجلة حتتوي على إشارة املساواة ) = ( املعادلة

 هو التعويض عن املتغري بقيمة تعطي مجلة صحيحه حل املعادلة

حص 7
األ

نية 
البيا

ت 
ثيال

التم
ء و

ا
 

التمثيل ابألعمدة 
 واخلطوط

 البياانت
هي معلومات ومشاهدات عددية وغالباً  وميكن متثيلها يف 

 جدول أو بيانيا ً 

 التمثيل البياين
هو عدد من الرموز جتمع أحياان من مسح أو جتربة لعرض 

 املعلومات

 وتصنيفهاهو متثيل يقارن بني البياانت  التمثيل ابألعمدة

 هو عدد مرات حدوث أو ظهور النوع الواحد التكرار
 هي أرقام مرتبة تكتب على احملورين التدريج

 احملور الرأسي
هو جزء من املستوى االحداثي وميثل خط االعداد الرأسي 

 املقسم إىل مسافات رأسية متساوية

 احملور األفقي
خط االعداد األفقي هو جزء من املستوى االحداثي وميثل 

 املقسم إىل مسافات أفقية متساوية
 هو توزيع التدريج يف أجزاء متساوية الفرتة

 التمثيل ابخلطوط
هو متثيل يوضح تغري يف جمموعه من البياانت متثل بقطع 

 مستقيمة

 التمثيل ابلنقاط التمثيل ابلنقاط 8
 هو شكل يوضح تكرار البياانت على خط األعداد وذلك

فوق كل عدد من أعداد البياانت على × " بوضع إشارة " 
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 خط األعداد يف كل مرة يظهر فيها ذلك العدد

 املتوسط احلسايب 9

 املعدل
هو استعمال عدد واحد لوصف جمموعة من البياانت انجتة 

 عن إعادة توزيعها بشكل متساوي.

 هو جمموع البياانت مقسوما ً على عددها املتوسط احلسايب

 القيمة املتطرفة
هي القيمة اليت تكون أعلى كثرياً  أو أقل كثريا من بقية 

 البياانت

 الوسيط واملنوال واملدى 10

مقاييس النزعة 
 املركزية

هي مقاييس عددية تستخدم لقياس موضع او تركز أو جتمع 
 البياانت

 هو القيمة أو القيم األكثر تكرارا يف البياانت املنوال

 وسيطال
هو العدد األوسط للبياانت املرتبة من األصغر اىل األكرب أو 

العكس وذلك عندما يكون عددها فردايً  أو املتوسط احلسايب 
 للعددين األوسطني عندما يكون عدد البياانت زوجيا ً 

 املدى   
هو الفرق بني أكرب قيم اجملموعة وأصغرها ويدل املدى الكبري 

لواسع أما املدى الصغري فيدل على للبياانت على انتشارها ا
 جتمعها



 م
عنوان 
 الفصل

 تعريفه املفاهيم الدرس

1 

شرية
 الع

سور
الك

لى 
ت ع

مليا
الع

 

 متثيل الكسور العشرية

الكسر 
 العشري

 هي األعداد اليت هلا أرقام يف منزلة األجزاء من عشرة وما بعدها

الصيغة 
 اللفظية

 هي كتابة العدد ابلكلمات

 الصيفة
 القياسية

 هي كتابة األعداد ابألرقام

الصيغة 
 التحليلية

 عبارة عن جمموع نواتج ضرب كل منزلة يف قيمتها

2 
مقارنة الكسور العشرية 

 وترتيبها

 املتباينة
هي مجلة رايضية تبني عدم تساوي مقدارين فيكون أحدمها أكرب أو أصغر 

 من املقدار اآلخر
الكسور 
العشرية 
 املتكافئة

 هي الكسور العشرية اليت هلا القيمة نفسها

تقريب 
الكسور 

هو التقدير بتقريب كل كسر عشري إىل عدد يسهل عليك عملية مجع 
 الكسور أو طرحها ذهنيا ً 
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 تعريفه املفاهيم الدرس عنوان الفصل م

1 

شرية
 الع

سور
والك

دية 
عتيا

 اال
سور

الك
 

القاسم املشرتك 
 األكرب

 اليت يشرتك فيها عددان أو أكثر هي القواسم القواسم املشرتكة
القاسم املشرتك 

 األكرب
 هو أكرب القواسم املشرتكة لعددين أو أكثر

2 
تبسيط الكسور 

 االعتيادية

 هي كسور هلا القيمة نفسها الكسور املتكافئة
الكسر يف أبسط 

 صورة
يقال عن الكسر يف أبسط صورة إذا كان القاسم املشرتك األكرب 

 1امه هو لبسطه ومق

3 

 األعداد
الكسرية 

والكسور الغري 
 فعلية

 هو عدد يتكون من عدد كلي وكسر اعتيادي العدد الكسري
 هو كسر بسطه أصغر من مقامه الكسر الفعلي
الكسر الغري 

 الفعلي
 هو كسر بسطه أكرب من مقامه أو يساويه

4 
خطة حل 

 املسألة
--------- ----------- 

 العشرية

3 
تقدير انتج مجع الكسور 

 العشرية و طرحها

 جتمع البياانت

أحد هذه هو التقدير لناتج مجع أعداد قريبة من عدد ما حبيث تقرب 
 األعداد مث تضرب انتج التقريب يف عددها

فاذا كانت االعداد املطلوب مجعها قريبة من عدد معني ، فيقرب أحدها مث 
 يضرب التقريب الناتج يف عددها

التقدير للحد 
 األدىن

هو التقدير بتثبيت الرقم املوجود يف املنزلة اليسرى للعدد ونعترب ابقي األرقام 
 ا ً مث مجع أو طرح العددينعن ميينه أصفار 

4 
مجع الكسور العشرية 

 وطرحها
------ ----------------------- 

5 
ضرب الكسور العشرية 

 يف أعداد كلية
------ 

----------------------- 
 
 
 
 

 ----------------------- ------ ضرب الكسور العشرية 6

7 
قسمة الكسور العشرية 

 على أعداد كلية
------ ----------------------- 

8 
القسمة على كسر 

 عشري
------ ----------------------- 

 ----------------------- ------ خطة حل املسألة 9
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5 

املضاعف 
 ملشرتك األصغرا

 املضاعف
 3،  2،  1مضاعف العدد هو انتج ضرب العدد يف أي عدد كلي ) 

،4  ،5  ).......... 
 هي املضاعفات اليت يشرتك فيها عددان أو أكثر املضاعف املشرتك

املضاعف املشرتك 
 األصغر

 ) م . م . أ (
 هو أصغر املضاعفات املشرتكة لعددين كليني أو أكثر

6 
ارنة الكسور مق

االعتيادية 
 وترتيبها

املقام املشرتك 
 األصغر

 هو املضاعف املشرتك األصغر ملقام الكسرين

7 

كتابة الكسور 
العشرية يف 
صورة كسور 

 اعتيادية
 

---------- ----------------- 

8 

كتابة الكسور 
االعتيادية يف 
صورة كسور 

 عشرية

---------- ------------------ 

 

 تعريفه املفاهيم الدرس ن الفصلعنوا م

1 

سعة
 وال

كتلة
 وال

طول
: ال

اس
القي

 

الطول يف 
 النظام املرتي

 هو وحدة قياس الطول األساسية يف النظام املرتي املرت

 النظام املرتي
هو نظام عشري يتكون من جمموعة من الوحدات تستخدم للقيام 

 لزمن أو الوزنأبي من عمليات القياس كقياس الطول أو احلرارة أو ا

2 
الكتلة والسعة 
 يف النظام املرتي

 هو مقدار ما فيه من مادة كتلة الشيء
 هي مقدار ما ميكن أن حيويه وعاء السعة

3 
مهارة حل 

 املسألة
------ ---------- 

4 
التحويل بني 
الوحدات يف 
 النظام املرتي

------ ---------- 
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 (7ملحق ) 

 للفصل الدراسي األول للصف السادس احملتوى ملنهج الرايضياتاستمارة حتليل 
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 استمارة حتليل احملتوي ملنهج الرايضيات للصف السادس للفصل الدراسي األول
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 (8ملحق ) 

 استمارة التحكيم
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 جامعة املدينة العاملية مباليزاي

 كلية الرتبية         
 قسم املناهج وطرق التدريس 

 السيد األستاذ الدكتور / ................................................. حفظه هللا ،،،

  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا
 حتكيم أدوات الدراسة املوضوع :

 بعنوان:يقوم الباحث بدراسة علمية  
ة لدى تالميذ الصف اتيتنمية بعض املفاهيم الرايضي يفاستخدام اسرتاتيجية األلعاب التعليمية  )أثر

 يف مادة الرايضيات ابململكة العربية السعودية(االبتدائي السادس 
مر الذي استلزم ري من كلية الرتبية جبامعة املدينة العاملية مباليزاي األوذلك للحصول على درجة املاجست

 املفاهيم.من الباحث اختبار يف 
التكرم من سعادتكم  اجملال، أنملوإلميان الباحث أبمهية االستنارة برأيكم الكرمي وخربتكم يف هذا 

رفقة مع هذا اخلطاب ويود الباحث اإلفاد إببداء
ُ
ة من خربتكم وحتكيم االختبار من رأيكم يف أداهتا امل

 حيث:
 وصياغتها.مدى سالمة العبارة  -1
 االختبار.مدى مالئمة البدائل لكل فقرة من فقرات  -2

 مدى مشولية املفاهيم لكل سؤال . -3

 تعديل ما تراه مناسباً  . أوإضافة  أوحذف  -4
 

،،،،                              حتيايت لشخصكم الكرمي، مع فائق شكري، وعظيم امتناين جلميل التعاون مسبقاً،،
 وهللا املوفق ،،،،،

الباحث / رضا يوسف حمي الدين    
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استمارةتحكيماختباراستيعابالمفاهيمفيمادةالرياضياتللصفالسادساالبتدائي

 م
 

 

ضي 
لراي

وم ا
ملفه

ا
 

 السؤال 

سئلة ألالصحة العلمية 
 االختبار

وضوح الصياغة اللغوية 
 بارسئلة االختأل

السؤال مناسبة 
الستيعاب املفهوم 

 الرايضي
 مدى جتانس البدائل 

 مالحظات

ميا 
 عل

حيح
ص

 ما  
حد

اىل 
ح 

صحي
 

مياً 
 عل

حيح
 ص

غري
 

حة
واض

د ما 
ىل ح

حة إ
واض

 

حة
واض

غري 
 

سب
منا

د ما 
ىل ح

ب إ
ناس

م
 

سب
 منا

غري
 

سة
جان

مت
د ما 

ىل ح
سة إ

جان
مت

 

سة
جان

ري مت
غ

 

 
1 

العدد 
 األويل 

              يعترب عدد أويل .................. اآلتية األعدادأي 

 8 د 6 ج   7 ب  4 أ
             

2 

العدد 
الغري 
 أويل 

 العدد الغري أويل من بني األعداد ............
             

 17 د 15 ج 13 ب 11 أ
             

3 
العوامل 
 األولية  

 هي ......... 36العوامل األولية للعدد 
             

 36،  1 د 9،  4 ج  4،  3 ب  3، 2 أ
             

4 
القوة أو 
 األس 

              ...............باستعمالاألسس3×2×2×2×2يكتبناتجالضرب
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             3×26د3×25 ج3×24ب3×23أ

5 

إجياد 
القوة أو 
 االس 

93..........=              

             9+9+9د9×9×9 ج9-9-9ب9÷9÷9أ

6 

قيمة 
العبارة 

 العددية  

              (هي........5–6(×)2+9قيمةالعبارة)

             11د6 ج5ب2أ

7 

قيمة 
العبارة 
 اجلربية 

              +ب=........15فإنقيمةالعبارةالجبرية5كانتب=إذا

 20 د 15 ج 10 ب 5 أ
             

8 

قيمة 
العبارة 
 العددية 

              سصالعددية=.....2فإنقيمة3،ص=4كانتس=إذا

             24د20ج15ب5أ
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9 
قاعدة 
 الدالة 

قاعدةالدالةالممثلةفي

الجدولالتاليهي:







رجة ) ........(املخ املدخلة ) س(

00

41

164

 

             

             4÷سد4-سجس4ب4س+ أ

10 
العبارة 
 العددية 

             العبارةالعدديةمنبينالعباراتاآلتيةهي.........

×  4+  2×3 أ
5  

+  2×  3 ب
 س

  4-ص 3 د س5 ج
             

11 
العبارة 
 اجلربية 

             بارةالجبريةمنبينالعباراتاآلتيةهي.........الع

  4( + 2× 6)  د  3 – 2×  5 ج + س 2 ب  5+  3 أ
             

هو ............. 6ص + 4املتغري يف العبارة   املتغري  12
             



 240  

 

  6 د ص  4 ج ص ب  4 أ
             

 املعادلة  13

   ميثل معادلة .................أي من االيت
             

=  2س +  أ
5   

<  2س +  ج  2س +  ب
5  

   5=  2+3 د
             

14 
حل 

 املعادلة 

              كهو........7=63حلالمعادلة

 9 د 8 ج 5 ب 4 أ
             

15 

العبارة 
العددية 
 لفظيا ً 

 ( بــ ........ 2مث طرح  6يف  7اللفظية  )ضرب العدد  ميكن التعبري عن العبارة
             

  2- 6+ 7 د 2×  6-7 ج  2+ 6×  7 ب  2 – 6× 7 أ
             

16 
املتوسط 
 احلسايب 

 املتوسط احلسايب جملموعة من القيم هو ..............
             

 أ
÷ جمموع القيم 
 عددها 

× جمموع القيم  ب
 ها  عدد

جمموع القيم  ج
 +عددها

 د
 -جمموع القيم 

 عددها
 

             

17 
قيمة 

املتوسط 
 هو ......... 5،  2،  3،  4،  1املتوسط احلسايب جملموعة من القيم 
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 15 د 5 ج 3 ب 2 أ احلسايب 
             

 الوسيط 18
 هو ......... 21، 23، 20،  17،  17،  15،  13الوسيط لألعداد  

             

 20 د 15 ج 17 ب 13 أ
             

 املنوال 19
 القيمة األكثر تكرار يف القيم هي .............

             

 املدى  د املنوال ج الوسيط ب املتوسط احلسايب  أ
             

20 
قيمة 
 املنوال 

 هو .........  20،  11،  15،  12،  11،  20، 15،  11املنوال لألعداد 
             

 20، 15، 11 د 20 ج 15 ب 11 أ
             

21 
القيمة 
 املتطرفة 

 هو  ........ 400،  9،  18،  12،  15،  10القيمة املتطرفة لألعداد 
             

 400 د 15 ج 10 ب 9 أ
             

22 
الكسر 
 الفعلي 

 لكسور االتية هو...............الكسر الفعلي من بني ا
             

 1.8 د   ج   ب  أ
             

 الكسر العشري من بني الكسور هو ...........لكسر ا 23
             

8
8

8
3

2
3
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   د   ج   ب 0.5 أ العشري 
             

24 
الكسرين 
  املتكافئني

 هو ......  الكسر املكافئ للكسر 
             

    أ

  
               د  ج  ب

25 
العدد 

 الكسري 

 العدد الكسري من بني الكسور االتية هو :.............
             

   د   ج   ب 0.5 أ
             

26 

مقارنة 
الكسور 
 العشرية 

5.51 ..........  5.15 
             

 ≤ د = ج > ب < أ
             

27 

مقارنة 
الكسور 
 االعتيادية 

 ..............  
             

 ≥ د = ج > ب < أ
             

1
4

3
2
3

8
5

2
3

8
12

1
5

6
10

7
14

1
4

3
2
3

8
5

2
3

1
4
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 (9ملحق )

 H-ESCبرانمج هريدي حلساب حجم التأثري
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 H-ESCبرانمج هريدي حلساب حجم التأثري
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 (10ملحق )

  دليل استخدام املعلم لأللعاب التعليمية 



 246  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 251  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 253  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 255  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 256  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 257  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 258  

 

 الكسور املستخدمة
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