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 عربيةملخص الرسالة باللغة ال

أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى  هدف الدراسة:
 .لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة والتواصل الرياضي   ،الرياضيات

تحليل محتوى وحدة االحتماالت من كتاب الرياضيات للصف  استخدمت الباحثة :أداة الدراسة
الثاني(، واختبار المفاهيم الرياضية، وبطاقة مالحظة مهارات التواصل الثامن األساسي )الجزء 

 .الرياضي

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة 81تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 بنات المغازي اإلعدادية "أ".

، ألنه يتناسب ودراستها الال اعتمدت منهج الدراسة: المفاهيم  تي تدرسباحثة المنهج التجريبي 
 الرياضية، والتواصل الرياضي ومدى تأثرهما بطريقة التدريس المعتمدة على المسرحة.

 أهم نتائج الدراسة:

درجات طالبات  بين متوسط( α  =0.02عند مستوى )وجود فروق ذات داللة إحصائية  .2
م هيالمفا الضابطة في اختبارمتوسط درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و 

 البعدي لصالح المجموعة التجريبية. الرياضية
درجات طالبات  متوسط بين( α  =0.02عند مستوى ) وجود فروق ذات داللة إحصائية .1

الضابطة في بطاقة مالحظة مهارات متوسط درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و 
 لصالح المجموعة التجريبية. البعديةالتواصل الرياضي 

 ت الدراسة:أهم توصيا

ين في مجال المناهج وطرق التدريس إلى ضرورة االستفادة من المسرحة مختصتوجيه اهتمام ال .1
 في مجال تعليم الرياضيات.

ية تطبيق الخدمة على كيف وبعد ضرورة اهتمام كليات التربية بتدريب معلمي الرياضيات قبل .2
 المسرحة في تدريس الرياضيات.

حية وتزويدها بمتطلبات تطبيق المسر  ،وي داخل كل مدرسةغرفة خاصة للمسرح التربتوفير  .3
ثم العمل على تجهيز كل غرفة صفية بما يلزم  ،من ديكورات وأدوات وغيرها كمرحلة أولى

 كمرحلة ثانية.

 (.يم الرياضية، التواصل الرياضيالمسرحة، المفاه) كلمات مفتاحية:
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Abstract   

Objectives of the study: This study aims at identifying the impact of employing 

dramatization on developing the mathematical concepts and mathematical 

communication skills of the eighth-grade pupils in Gaza. 

Study tools: The researcher used the content analysis of a probability unit from the 

eighth-grade pupils’ book of mathematics. She also used the mathematical concepts 

test and mathematical communication skills’ observation card.  

The study sample: the sample of the study consisted of 82 eighth grade female pupils 

at Almaghazi Preparatory Girls’ School (A). 

Research methodology: the researcher adopted the experimental approach because it 

is suitable to achieve the objectives of the study that investigates the relationship 

between dramatization and developing the mathematical concepts and mathematical 

communication skills.  

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level of significance (α = 0.01) 

between the mean scores of the experimental group students and their peers in the 

control group in the post mathematical concepts’ test. The differences are in favor 

of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level of significance (α = 0.01) 

between the mean scores of the experimental group students and their peers in the 

control group in the post application of the mathematical communication skills’ 

observation card. The differences are in favor of the experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

1. Increasing the awareness and interest of teaching methods and curricula experts in 

regards with the necessity of employing dramatization in teaching mathematics.  

2. It is necessary for the education faculties to train mathematics teachers on how to 

use dramatization in teaching mathematics before and after being hired as teachers.  

3. It is necessary to make available an educational theatre in every school and provide 

such schools with all the necessary equipment for dramatization process as well as 

providing all classrooms with such necessary equipment in a later stage.  

(Keywords: dramatization, mathematical concepts, mathematical communication).  
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 ﴾ زِدْنِي عِلْماً ربِّ لْوَقُ﴿ 
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 هَدْاءُ إ
 ؛إلى المرسل رحمة للعالمين، إلى معلمنا وقائدنا وقدوتنا األول

 -اهلل عليه وسلم صلى-سيدنا محمد 

ون دعلمني العطاء إلى من هيبة والوقار، لى من كلله اهلل بالإ ،طائهإلى من رسم طريقي بع
 ه في قلبي صورة تزهو على كل الصور؛ول، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ،انتظار

 أطال اهلل عمره ،والدي العزيز

وحنانها  ،ها سر نجاحيإلى من كان دعاؤ  ،إلى معنى الحب والتفاني ،إلى مالكي في الحياة
 ؛ت ألجلي بالكثيرح  ض   ن  إلى صاحبة الجميل م  بلسم جراحي، 

 حفظها اهلل ورعاها ،والدتي الغالية

 ؛ومؤنس وحشتي بلسم جراحي وملجأ آهاتيإلى ، إلى توأم روحي ورفيق دربي

 أطال اهلل عمره  ،زوجي الغالي

 ؛تسب قوة ومحبة ال حدود لهاإلى من بوجودهما أك ،ظلمة حياتيالشمعة المتقدة التي تنير إلى 
 حفظهما اهلل ،و  يزيد وَعْمر  أخوي  

 ، من أنتظرها بشوق؛والبسمة التي ترتسم على وجهي ،وبهجة ناظري ،قرة عينيإلى 
  ابنتي الحبيبة حبيبة

 ؛عن سمائي، فأصبح الكون كل ه ظالٌم دامس هابت شمسإلى من غ

 رحمه اهلل ،أسامة" يعمي جمال درويش "أب

 ولتذلل كل عائق أمامنا ؛لتنير كل خطوة في دربنا ؛إلى الشموع التي ذابت في كبرياء
 أساتذتي الكرام

 ؛إلى من تحلين باإلخاء وتميزن بالوفاء ،إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي

 أخواتي في اهلل

 ،إلى األسرى البواسل، إلى الشهداء الكرام، إلى وطني فلسطين

 .إلى كل طالب علم
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 وتقديرٌ شكٌر 
وعلى  ،سيدنا ونبينا محمد  ؛رف الخلقالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أش

 أما بعد:، آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

[؛ 251]البقرة،  ﴾قوله تعالى:﴿ فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرون ا من انطالق  
أتقدم بالشكر الجزيل  ،[1822سنن أبي داوود، ]من لم يشكر الناس ال يشكر اهلل" : " وقوله

ى حيز في إخراج هذا البحث إل ــــــــ بعد اهلل سبحانه وتعالىــــــــ ن كان له الفضل إلى منهل العلم، وم
لما قدمه لي  ؛محمد عبد الفتاح عسقول :األستاذ الدكتور ؛النور، ومن أفتخر بإشرافه على الرسالة

رشاد ودعم متواصل نجاح هذا العمل. ؛من نصح وا   إلتمام وا 

 إلى عضوي لجنة المناقشة: كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

 ا(ا داخلي  حفظه اهلل )مناقش  عزو إسماعيل عفانة،  :لدكتورا ذاتسألا

 ا(ا خارجي  حفظه اهلل )مناقش  موسى محمد جودة،  :الدكتور

رشاداتهما القيمة، فجزاهما اهلل خير ؛  ثرائها بمالحظاتهما وا  لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وا 
 الجزاء.

لما أبدوه من آراء ومالحظات علمية  ؛ول لألساتذة محكمي أدوات البحثوالشكر موص
نات المغازي بمدرسة ب دراسة بصورتها الحالية، والشكر لهيئة التدريسسليمة، حتى خرجت أدوات ال

 في إنجاح هذا العمل.، وجميع من أسهم ادية "أ"اإلعد

ى علالصعاب وأعانني لكل من تحمل معي المتاعب و وأقدم كل الشكر والتقدير والحب 
ر ا يزيد  أبي وأمي وأخوي  وأخص  هذه الدراسة، نجازإ خالد  أ.و  ، وأهله،ه محمودوزوجي وشقيق   وع م 

د. زكريا و د. عبد الهادي مصالحة، و د. محمد أبو شقير، الشكر موصول إلى كل من الدبور، و 
، وزميالتي سعد كريم، وأ. أ. محمد حمدو ون، أ. عوني أبو عود. نائل اسماعيل، و  السنوار،

 .لما قدموه من توجيهات ومالحظات وعون بالماجستير،

ذا عملي هفالكمال هلل وحده، ف .تحقيق الهدفآمل من اهلل أن أكون قد بلغت الغاية، وحاولت 
ن لم ينل فيكفيني شرف رهن أيديكم،  ، وا  فإن نال الرضا والقبول فذلك من فضل اهلل وكرمه علي 

 وما توفيقي إال باهلل عز وجل. المحاولة واالجتهاد،

 واهلل من وراء القصد                                         

 اسراء جواد درويش :الباحثة                                                          
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 وخلفيتها ،مشكلة الدراسة: الفصل األول
 مقدمة:

ينبغي  ،متالحقة قنيةوتطورات علمية وت ،يشهد العصر الذي نعيش فيه تغيرات سريعة
في  ةعلى عاتق التربويين مسؤوليات كبير  حق بركب الدول المتقدمة، مما يلقيحتى نل ؛مواكبتها

جم هذه بما يتناسب مع حوطرائق التدريس،  ،وتوفير األساليب ،وتطويرها ،سبيل إعداد المناهج
 التطورات.

ناول موضوعات فهي تت، حياةالا با وثيق  ترتبط ارتباط   التي لمهمةتعد الرياضيات من المواد او 
إال أنها  ،اإلبداع واالبتكار كما أنها تنمي ،مشكالتالوتساعد على حل كثير من  ،متعددة ومفيدة
  لة ضعف مستوى الطالب فيها بشكل ملحوظ.تواجه مشك

أن هذا العلم تراكمي، فال : منها، عدة أسباب لهذا الضعف (م1009)وقد ذكر العليان 
ى نبوغه أن يبدأ بدراسة الرياضيات من المرحلة المتوسطة مثال  بدون يمكن لطالب مهما كان مستو 

أن يدرس المبادئ األساسية التي تدرس في االبتدائي كالجمع والطرح وجمع الكسور واألشكال 
الهندسية وجدول الضرب، وغيرها من المفاهيم األساسية. وكذلك ال يستطيع الطالب فهم التكامل 

التي بدورها تحتاج إلى معلومات عن الدوال  ،تطلب فهم النهاياتحتى يفهم التفاضل الذي ي
 والتعويض في الدوال، وهكذا. ،وطريقة تبسيط المقادير الجبرية ،المثلثية

التي لها أن من أكثر األسباب  (27م، ص1020كل من بركات وحرز اهلل ) كما أوضح
، بةتية في الدراسة لدى الطلمادة الرياضيات عدم الرغبة الذافي الطالب تحصيل عالقة بضعف 

قد  كما أنه، دفعهم إلى عدم االهتمام بالدراسةمما ي ؛ورهم باالنتماء للمدرسة الجماعيةوعدم شع
 اإليضاح.ل ووسائ ،التدريسيةل الوسائحيث ضعف استخدام ، من البيئة التدريسية يكون ناتجا

ات ضية ليست مجرد عمليو"أدت النظرة الحديثة للرياضيات إلى اعتبار أن المعرفة الريا
نما هي بنية :روتينية منفصلة، تغطي فروعها التقليدية مثل متكاملة  الجبر والحساب والهندسة...، وا 

فالرياضيات هي "أبنية (، 83م، ص 1007مترابطة تدمج بين هذه الفروع" )عباس والعبسي، 
واللبنات  ،اتين  م ،متكامال   افي النهاية بنيان   لة  شك  ا م   وثيق  محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاال  
(، فإذا اختلت اللبنات 233ص م،1002" )أبو زينة، اضيةاألساسية لهذا البناء هي المفاهيم الري

ا من كبير   اا للتعلم، ومن ثم للتدريس، إن جانب  ، "فينبغي أن تمثل أهداف  األساسية اختل البناء كله
؛ يمأو على عملية التفكير القائمة على المفاه ،التعلم اإلنساني يقوم على عملية تكوين المفاهيم
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 م،1022)الخطيب،  أي تنظيم ما لدينا من خبرة في شكل مجموعة من المفاهيم ذات المعنى"
 .(219ص

ن الدراسات مالمفاهيم الرياضية عناية خاصة في تدريسها، فنجد الكثير  لذا أولى التربويون
تراتيجيات سيم الرياضية، أو تطبيق بعض اإلفاهستراتيجيات لفهم المالتي عملت على بناء إ

 2102) هادجيرويت (،م2112) مسلم (،م2112) النحالوبيان أثرها كدراسة ، الجاهزة
Hadjerrouit, ،)ليفم2111) الراعي  ، أبو سلطان(,Angelo and Iliev 2102) (، أنجيلو وا 

 الليل أبو (،م2111) (، صوالحة واإلمامم2119) (، لوام2111) (، البالصي وبرهمم2112)
 (،م2112) (، مطرم2113) (، موافيم2113) (، الدريسم2117) (، محمدم2111) وسالمة

 .(م2111) أمين ورفائيل

فإنه من الضروري على المدرس أن يتعرف على مستوى  ،وبناء على نتائج الدراسات السابقة
ا، أو هاد من جدو ية تم التأكستراتيجإ ةوالعمل على تنميتها بأي ،اتطلبته في فهم مفاهيم الرياضي

 ستراتيجيات أخرى.باستحداث إ

كما أن "تعلم الرياضيات يتضمن تعلم قراءتها وكتابتها واالستماع إلى مفاهيمها ونظرياتها 
دراك قواعد التعبير عنها"ومناقشة موضوعاتها، و   .(51م، ص1001)عبيد،  فهم وا 

كار لتنمية القدرة على استقبال األفلفهم الرياضيات واستخدامها بنجاح، يحتاج الطالب و 
ن قادرين على ا، فسوف يصبحو . وعندما يتعلم الطالب أن يتواصلوا رياضي  عنها الرياضية والتعبير

تراح قاألفكار، وتوضيح تلك األفكار، وا الحدس، ومشاركة، وبناء ابعض  طرح أسئلة بين بعضهم 
 .(216م، ص1007)بدوي،  فكيرهموتبرير ت ،ستراتيجيات، وشرح وتفسير وتوضيح أفكارهمإ

نجد والعمل على تنميته وتطويره لدى الطلبة، و  ،االهتمام بالتواصل الرياضي فمن الضروري
(، م1025) عاشوردراسة مثل: أن الكثير من الدراسات أولت التواصل الرياضي عناية خاصة 

 2110) بيكان ودامبروسيو-تونك (،م1022) (، المشيخيم1021) (، حسينم1025) مسلم

Tunç-Pekkan and D'Ambroise,)(م1008) (، عفيفيم1008) ، عيسوي والمنير ،
 .وغيرها

تنمية و  ،الرياضيةالمفاهيم لذلك نجد أنه من الضروري إلتقان تعلم الرياضيات إتقان 
لالنخراط  موفتح المجال أمامه، مادة الرياضياتلدراسة  الطلبة تعزيز البد منالتواصل الرياضي، ف

س متنوعة ستراتيجيات تدريإواستحداث  ،ويع الوسائل التعليميةباالهتمام بتن، ات المدرسةبجماع
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 ،تبسط للتالميذ محتوى المنهاج بنقله من صورته الجامدة إلى صورة سهلة مناسبة لمستوى التالميذ
 .اتعةوموعرضها بطريقة مشوقة 

ى بنية د التقريري المباشر إل"يرى التربويون أن تحويل المناهج الدراسية من سياقها الجامو
 ؛مع إعطاء الطالب فرصة المشاركة والتواصل ،جمالية ناطقة متحركة في قالب مسرحي مشوق

 .(25صم، 1007 ،سيزيد من قدرتهم على التحصيل العلمي لهذه المواد الممسرحة" )يوسف

تتضمن  ،سوطريقة للتدري ،طريقة لتنظيم المحتوى العلمي للمادة الدراسيةوالمسرحة هي "
المراد  همةموالتركيز على العناصر األساسية واألفكار ال ،إعادة تنظيم الخبرة وتشكيلها في مواقف

فسير وتوضيح وذلك لخدمة وت ،المتضمنة للموقف ،ةالتالميذ بتمثيل األدوار الرئيس ويقوم ،توصيلها
 ،وح)عفانة والل "ستمرجيه المعلم المت رعاية وتو المادة العلمية من خالل حل موقف المشكلة تح

 .(10م، ص1008

العمل  عاون وحبفإن المسرح التعليمي يهدف إلى تعويد الطالب على الت، عالوة على ذلك
 ،وة اللغوية )سليمانالثر  ويزيد، الثقة بالنفس، و وينمي لديهم االعتماد على أنفسهم، والصبر والمثابرة

 ،فهو يكشف قدراتهم المتنوعة، ا أنه يصقل مواهب الطالبكم ،(138-137، ص صم1005
 مالفرصة للتعرف على الحياة االجتماعية لمن حوله مويعمل على تنميتها وتوجيهها ويتيح له

 ،وينمي لديهم الخيال ويزودهم بالخبرات الجديدة ،ومعرفة طباعهم ومشاعرهم وعاداتهم وتقاليدهم
 .(32-30ص م، ص1008 ،واللوح االبتكاري )عفانةوينمي قدرتهم على التفكير 

 تهمدافعيو على تحصيل الطلبة  وقد كشفت كثير من الدراسات عن تأثير المسرح التعليمي  
 رهيمرو كدراسة كاريوكي  ،وعلى صعيد أكثر من مادة دراسية، لتعلم في مختلف المراحل الدراسيةل
(2102 Kariuki and Rhymer,)، وقمر الدين (، كابيالنم1022) النباهين 
(Kamaruddin, 2010 Kabilan and)، وعبد  (، يونسم1007) قزامل ،(م1009) أبو هداف

 وغيرها. ،(م1000العظيم )

الحديثة  اتستراتيجياإلمن  د  فإن المسرح التعليمي يع ،وبناء على نتائج الدراسات السابقة
التي يمكن لها أن تساعد على التخفيف من صعوبة مادة الرياضيات وتقديمها في صورة محببة 

وفتح المجال أمامهم لإلبداع والتعبير عن طاقاتهم الكامنة بصورة تنمي ميلهم نحو  ،ةللطلب
 ،من وجود صعوبات في فهم هذه المادةيشكو كثير من طلبة المدارس أن خاصة  ،الرياضيات

مقابلة  فمن خالل ؛باإلضافة إلى عدم رغبتهم في دراستها، كما يؤكد عدد من المدرسين على ذلك
سات الرياضيات أشرن إلى وجود مشاكل لدى طالباتهن في فهم الكثير من من مدر   لعدد الباحثة
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، اضيةوحل المسائل الري ،كضعف الطالبات في التفريق بين العمليات الحسابية، الموضوعات
ضعف ، و وعدم وجود الدافعية لديهن في دراسة المادة، وشرود ذهنهن، وفهم المفاهيم الرياضية
السلبية  ن  ر على مستوى تحصيلهن الدراسي في هذه المادة وميولهمما أث   يهن؛التواصل الرياضي لد

 ،ياضياتفي مجال الر  المسرحة ستقوم الباحثة بدراسة إمكانية نجاح استخدام ذلك بناء على، نحوها
هذه  ، وتتوقع الباحثة أنالباحثةحيث ندر استخدام هذه الطريقة في الرياضيات في حدود علم 

ت مشكلة ومن هنا جاء ،في تنمية المفاهيم الرياضية والتواصل الرياضي مجديةون الطريقة ستك
 الدراسة.

  الدراسة:مشكلة 
دى طالبات ل والتواصل الرياضيالمسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات أثر توظيف ما 

 بغزة؟الصف الثامن األساسي 

 الفرعية:األسئلة 
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة؟ ما المفاهيم الرياضية المراد تنميتها .2
 غزة؟بما مهارات التواصل الرياضي المراد تنميتها لدى طالبات الصف الثامن األساسي  .1
بين متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05) مستوى لة إحصائية عنددالهل توجد فروق ذات  .3

 المفاهيم اختبار الضابطة فيومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  ةالمجموع
 ؟البعدي ةالرياضي

بين متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05) مستوى لة إحصائية عنددالهل توجد فروق ذات  .1
 بطاقة مالحظة مهارات الضابطة فيومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  ةالمجموع

 ؟البعدية التواصل الرياضي
 الدراسة:فروض 

درجات طالبات  بين متوسط (α ≤ 0.05)ستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م .2
الضابطة في اختبار المفاهيم المجموعة متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية و 

 .البعدي الرياضية
درجات طالبات  بين متوسط (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

ارات مهبطاقة مالحظة ضابطة في الالمجموعة متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية و 
 .البعدية التواصل الرياضي
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 الدراسة:أهداف 
 الطالبات.التعرف إلى المفاهيم الرياضية المراد تنميتها لدى  .2
 الطالبات.التعرف إلى مهارات التواصل الرياضي المراد تنميتها لدى  .1
طالبات  درجات روق ذات داللة إحصائية بين متوسطالتعرف على ما إذا كان هناك ف .3

اختبار المفاهيم  الضابطة فيدرجات طالبات المجموعة  متوسطالمجموعة التجريبية و 
 .البعدي الرياضية

درجات طالبات  روق ذات داللة إحصائية بين متوسطالتعرف على ما إذا كان هناك ف .1
 اراتمه بطاقة مالحظةالضابطة في طالبات المجموعة  درجاتمتوسط و المجموعة التجريبية 

 .البعدية اصل الرياضيالتو 
 الدراسة:أهمية 

من مصممي مناهج الرياضيات لتوظيف المسرحة في المناهج  العل هذه الدراسة تلقى اهتمام   .2
 رياضية.كطريقة لتوضيح ما تتضمنه مادة الرياضيات من معرفة 

قد تساعد هذه الدراسة الباحثين في المجاالت األخرى بالقيام بأبحاث ودراسات توظف  .1
 ة.المسرح

 .من دافعية الطالبات لدراسة مادة الرياضيات الدراسة تزيد يتوقع أن .3
 .سرحةالدروس المم في ضوء مفي إعداد دروسهالرياضيات  يتفيد هذه الدراسة معلميؤمل أن  .1

 الدراسة:حدود 
 :اآلتيةستقتصر الدراسة على الحدود 

عام المنهاج الفلسطيني ل للصف الثامن األساسي وفق "االحتماالت"الوحدة الثامنة وهي وحدة  .2
 م.1025-م1021

 .""أعينة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة بنات المغازي اإلعدادية  .1
 م.1025-م1021عام سة في الفصل الدراسي الثاني من تم إجراء الدرا .3
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 الدراسة:مصطلحات 
 :وجاءت على النحو اآلتيمصطلحات الدراسة إجرائي ا بتعريف الباحثة قامت 

 المسرحة:

على  باالعتماد ،صورة مسرحيةفي  دروس وحدة االحتماالت للصف الثامن األساسي تنظيم
 للخروج من جمود الحروف المكتوبة وتحقيق األهداف التدريسية المنشودة. ؛شخصيات مختلفة

  الرياضية:المفاهيم 

وعة من مجم: "وهو ،للمفاهيم الرياضية (20م، ص1006) عفانةتتبنى الباحثة تعريف 
اضي موحد في إطار ري ابعض  الرياضية التي ترتبط مع بعضها  الخصائص المشتركة للمضامين

 ".لبناء األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته
 الرياضي:التواصل 

 م عن طريقأنفسه لطالبوا ،طلبتهو تبادل األفكار والمعلومات واآلراء الرياضية بين المعلم 
 .لتحدثاو القراءة و  االستماع

   األساسي:طالبات الصف الثامن 

عادة وتتراوح أعمارهن في ال األساسي،هن الطالبات الالتي أتممن سبع سنوات من التعليم 
  فلسطين.حسب أنظمة وزارة التربية والتعليم في  ،سنة (21 – 23)ما بين 

 



 

 

 

 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 



 

   0 

 

 اإلطار النظريالفصل الثاني: 
 المسرحة

تحفيز  فهي تعتمد بصورة كبيرة على الطالب،حببة لنفس تعد المسرحة من طرق التدريس الم
السة كما أنها تساعد على توصيل الفكرة إليه بس ،وتنمية مواهبه وذكائه ،اإلبداع الكامن في أعماقه

  .وسهولة

 مفهوم المسرحة: 
وضع المناهج الدراسية في أنها: "المسرحة ( 161م، ص1003)ف اللقاني والجمل عر  

وتمثيلها في مكان مخصص  ،خلهاخالل تجسيد المواقف واألحداث التي بداقالب مسرحي، من 
  لذلك".

ضعه من خالل و  ،أنها: إعادة تقديم الموضوع التعليمي بشكل غير مباشرفها حسين وعر  
 التعليمية، داخل المؤسسات المتعلمين،لتقديمه إلى ة حياتية، وصياغته في قالب مسرحي؛ في خبر 

 فها شحاتةبينما عر   ،بهدف تحقيق مزيد من الفهم والتفسير المسرحي،فن في إطار من عناصر ال
أنها: إعادة تنظيم محتوى المنهج الدراسي وطريقة التدريس في شكل مواقف حوارية طبيعية، ويقوم 
التالميذ بتمثيل األدوار التي يتألف منها الموقف التعليمي الجديد؛ الستيعاب وتفسير ونقد المادة 

 .(10م، ص1008 واللوح،لتحقيق أهداف المنهج الدراسي )عفانة  ؛التعليمية

إحياء المادة العلمية وتجسيدها " أنه:المسرح في التعليم ( 25م، ص1007)فت يوسف وعر  
روف الحلتخرج من جمود  ؛في صورة مسرحية تعتمد على شخصيات تنبض بالحياة والحركة

 ".المكتوبة على صفحات الكتب

أنها: "لون من ألوان الفنون األدبية المناهج  مسرحة( 151م، ص1021) ف أحمدوقد عر  
انب منتقاة، سواء  من ج في مسرحيات وفيه يؤدي األطفال أدوار ا ،لعناصريتكون من مجموعة من ا

صوصا ختيعابا  لطبيعة المادة التعليمية، مما يجعلهم أكثر اس ؛من جانب األطفال أنفسهم أوالمعلم 
 .المنتقاة من الموضوعات المقررة، وأعيدت صياغتها بصورة مسرحية"إذا كانت المادة 

أنها: "تنظيم المنهج وتنفيذه في صورة  (222م، ص1000)فها يونس وعبد العظيم وعر  
  .مسرحية، بهدف تحقيق األهداف التدريسية المنشودة"



 

  01 

 

الجوهر واحد  ابينم ،وترى الباحثة أن هذه التعريفات ال تختلف فيما بينها إال في األلفاظ
تحقيق لصول إلى مزيد من الفهم والتفسير فجميعها تتفق على أن مسرحة المناهج هي وسيلة للو 

 األهداف التدريسية المنشودة.

ورة صدروس وحدة االحتماالت للصف الثامن األساسي في  تنظيم: "اأنهالباحثة  هاوتعرف
األهداف  حقيقالحروف المكتوبة وتللخروج من جمود  ؛باالعتماد على شخصيات مختلفة ،مسرحية

 ."التدريسية المنشودة

 أهمية المسرحة:

المسرح في تعليم االطفال، أهمية استخدام  (288-287م، ص ص 1021)ذكر الحوامدة 
 :يأتيجمالها بـما ويمكن إ

 وتغذية مخزونه اللغوي بمفردات جديدة. ،تنمية قدرات الطفل اللغوية 
 ة إلى عالج باإلضاف ،لقاءآرائه وانفعاالته وقدرته على اإل تنمية القدرة على التعبير عن

 الجمهور. هةبعض جوانب القصور في النطق، أو مواج
 ن بإثارة كثير م ،يجابية واإلدراك السليم عند الطفلينمي مسرح الطفل األحاسيس اإل

 العواطف لديه كاإلعجاب والخوف والشفقة.
 ازها، أو يقوم بإنج ،ألعمال التي تعرض عليهوالحس النقدي تجاه ا ،تنمية الذوق الجمالي

ى ما لي واللغوي ودور الموسيقى، إضافة إيقاعالتمثيل، واالرتجال والتعبير اإل من خالل
 يدخله ذلك في نفوس األطفال من متعة وسرور.

   وينمي الخيال. ،ي العقل والمشاعرالمسرح يرب 
 زلة جل والتهيب ويميلون إلى العمسرح الطفل عالج ناجح لألطفال الذين يغلب عليهم الخ

 واالنطواء.
 ة من خبرات متنوع المعرفة والبحث، بما يقدمه إليه يشبع المسرح رغبة الطفل في

 ومعلومات.
 س ويتدربون على ضبط النف ،يتعود األطفال فيه مواجهة الجماهير، دون خوف أو تهيب

 وبذلك تتكامل شخصياتهم. ،وحسن التصرف
 أو مشاركته في صنع الحدث. ،الجماعة من خالل مشاهدته يساعد في دمج الطفل في 
  تربية الفعل الحركي المندفع لدى الطفل، كالمشي والجلوس والتعامل مع االشياء بطريقة

 صحية وسليمة.
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 .الكشف عن المهارات الكامنة لدى الطفل والمواهب الخاصة 
 جتماعية.يجابية نحو كثير من القيم الدينية واالتنمية بعض االتجاهات اإل 
 بما هو مفيد وممتع.ته وطاقستثمار وقت الطفل ا 
 داع واالنطالق ب، وتنمية قدراتهم على اإلوالعمل بروح الفريق ،بث روح التعاون بين األطفال

 بالخيال.

 : أهداف المسرحة

إلى األهداف التي يسعى التدريس الممسرح  (31-30م، ص ص1008)أشار عفانة واللوح 
 :وهي ،وظيف المسرح التعليمي وأنشطته المنوعة داخل المؤسسات التعليميةلتحقيقها من خالل ت

  تنمية قدرات المتعلمين في مجال استخدام اللغة العربية الفصحى السهلة القريبة من واقع
كسابهم حسن البيان باللسان ،المتعلم  واإللقاء السليم. ،وا 

 ها. ، والبعد عن التقليدية منهاوتحسين تنويع طرائق التدريس 
 بالصعوبة وجفاف األسلوب إلى مواقف وخبرات ذات  تتسمالتي  ،تحويل المناهج الدراسية

 معنى يمكن للمتعلم فهمها بسهولة ويسر وبصورة محببة إلى النفس.
  لعمل اتنمية التذوق الفني لدى المتعلمين من خالل اإلحساس بالجمال، لما ينطوي عليه

 ركي والتشكيل الموسيقي.المسرحي من فنون األداء اللغوي والح
 والعمل على تنميتها  ،وعةصقل مواهب الطالب، من خالل الكشف عن قدراتهم المتن

الخطابة والتمثيل والرسم وتصميم الديكور واإلدارة والتوجيه... وغيرها من  :مثلوتوجيهها، 
 القدرات.

 الجتماعية، قية واالتي تتمثل في القيم الدينية واألخال، إكساب المتعلمين القيم المتنوعة
 والتي تنادي بها التربية الشاملة للمتعلم.

  تنمية قدرة المتعلمين لمهارات السرعة في التعبير والتفكير، ونقل األفكار، وجودة النطق
بداء الرأي، والجرأة األدبية، والعمل الجماعي، واالنضباط  وحسن األداء، واالستنتاج وا 

 والنظام وتحمل المسؤولية.
 ارات االستماع وآدابه، ومه ي للمتعلمين متمثلة في مهاراترات االتصال الشفهتنمية مها

 ،اهالفصل وخارجوتلك المهارات من أهم المهارات المهمة للمتعلم داخل حجرة  التحدث،
 وهي التي تعطيه القدرة الفائقة على التواصل مع اآلخرين بصورة مميزة.
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 محوله ن  وتعرف طبائع م   ،االجتماعية الحياة معرفةتاحة الفرصة أمام المتعلمين لإ 
 مما يساعد على زيادة المعرفة ؛ومشاعرهم وعاداتهم وتقاليدهم، وما يعتنقونه من ديانات

 مما يجعلهم قادرين على التفاعل معهم. ؛من حولهم هموثقافاتبشعوب العالم 
  تهذيب سلوك التالميذ عن طريق تشخيص المشكالت االجتماعية من خالل التدريس

يجاد الحلول المناسبة لها. ،الممسرح  وا 
 العقلية. بداع ونمو القدراتدى التالميذ باعتبار ذلك من ضرورات اإلل وتنميته ،إثارة الخيال 
  هم وتجعلهم أكثر قدرة على ف ،التي توسع مداركهمالجديدة، تزويد المتعلمين بالخبرات

حث والتنقيب كي فيهم روح البذفيهم من التساؤالت التي ت   هبفضل ما تثير  ،أنفسهم وذويهم
 الستطالع ما يصعب عليهم فهمه.

 فالمسرحة تساعدهم على تحقيق رغباتهم بطريقة  ،تفريغ شحنات المتعلمين االنفعالية
تعويضية، وتنمية قدراتهم على التخلص من الضيق والسخط والغضب والضغوط النفسية 

 التي تفرضها البيئة من حولهم.
  ة من ألن التدريس الممسرح يقدم لهم مجموعن على التفكير االبتكاري؛ المتعلميتنمية قدرة

 الفرص التي تساعدهم على التفكير المنظم واالبتكار.
  شغل أوقات فراغ الطالب في أنشطة تربوية هادفة تحت إشراف ذوي الخبرة، للتغلب من

تعميق البعد و  ،خاللها على االنطوائية والعدوانية واألنانية وحب الذات والالمباالة
 االجتماعي في سلوك الطالب.

  إتاحة الفرص المناسبة أمام المتعلمين لتقويم المعارف واالتجاهات والمهارات والقيم التي
 ها في مواقف سلوكية حية ملموسة.و اكتسب

  تدريب التالميذ على العمل الجماعي التعاوني، من خالل توزيع األدوار والمسئوليات
 تفاهم واالنسجام والتعاون وتنمية القدرات الفردية والجماعية.عليهم، في إطار من ال

  معالجة محتويات المنهج الدراسي بطريقة ممسرحة تعتمد على الحوار والحركة والنشاط
التمثيلي، بحيث تتحول األحداث والمواقف المختلفة إلى وقائع حية ملموسة، يتم التعبير 

 عنها بصورة نابضة بالحركة والحياة.
 المتعلمين بالتجارب الحية الجديدة، والتي تحول المعلومات الجافة إلى حياة وممارسة  تزويد

 ،عدادا للحياةفتصبح المدرسة إ ؛وتطبيق، والتي تربط المدرسة بالمجتمع والبيئات المختلفة
 بل هي الحياة نفسها.



 

  03 

 

 جل خفي عالج بعض المشكالت السلوكية والنفسية مثل: )النطق واالنطواء وال سهاماإل
 وفقدان الثقة والعدوانية والتوتر النفسي(.

الخاصة بالمسرح منها ما  ا من األهداف التربويةعدد  ( 297م، ص1021)وقد ذكر عليان 
 : يأتي

  دراك ل أمامهم، حتى يستطيعوا واقعهم الماثمساعدة األطفال على التفكير والتخيل، وا 
 اإلسهام في تغيير ذلك الواقع إلى األفضل.

 مثل النبيلة، واالقتداء بها وتوقيرها، وازدراء النماذج السيئة، والتنفير منها.احترام ال 
  ،دخال السرور عليهم متاعهم، وا  يقاظ شعورهم وا  إرهاف إحساس األطفال وعواطفهم، وا 

عدادهم ليكونوا طاقات منتجة، ودفعهم  دخال الجمال في حياتهم، وا  والسعي لسعادتهم وا 
 إلى السلوك الطيب.

  ل األطفال واإلجابة عن تساؤالتهم بطريقة جذابة وممتعة.إشباع ميو 
 .الكشف عن المواهب ورعايتها وتدريبها والوصول بها إلى المستوى المطلوب 

 إلى:وترى الباحثة أن المسرحة تهدف بشكل رئيس 

 ضفاء جو من المتعة والسرور أثناء تعلمها.علم المناهج الدراسية وا  تيسير ت 
 .صقل مواهب الطالب 
 ث على العمل التعاونيالح 
 .غرس القيم النبيلة وازدراء القيم السيئة 
 .عالج بعض المشكالت السلوكية والنفسية 

  األسس الفلسفية لتدريس المسرحة:

 :لفلسفية لتدريس المسرحة، وهياألسس ا (19-18م، ص ص1008)ذكر عفانة واللوح 

 التعليمية. نشاط وفعالية المتعلم ومشاركته بشكل إيجابي كمحور للعملية 
  الحوار  تمد علىبطريقة ممسرحة تع تهومعالجتحويل المقرر الدراسي أو بعض محتوياته

تتحول من خالله األحداث والمواقف المتنوعة إلى وقائع حية ملموسة، والنشاط التمثيلي، 
 يتم التعبير عنها بصورة نابضة بالحركة والحياة.

  ؛ستعلم أثناء عملية التدريمن حاسة لدى الماعتماد التدريس الممسرح على استغالل أكثر 
لتركيزه على الحواس المختلفة المتمثلة بحاسة الكالم والسمع والرؤية واللمس، مما نظر ا 

 يجعل الخبرات التعليمة المقدمة أكثر مقاومة للنسيان.
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 ة يحد من النشاط والحرك ،تحويل الحجرة الدراسية من مكان منفر بغيض لدى المتعلمين
 بداع، إلى مكان محببإياه من التساؤل والتفكير واإل ، مانع انطالق وحرية المتعلمواال

 فيه المتعلم معظم وقته دونما ضجر أو ملل. للنفوس يقضي
 ا ، فبدال  من كونه ملقن ا للمعلومات يصبح موجه  المعلم في التدريس الممسرح يتغير دوره

ف ديمه للمادة التعليمية والخبرات والمواقمن خالل تق ،للعملية التعليمية ا وميسر اومخطط  
 التي تتضمنها بصورة ممسرحة.

  األخذ بعين االعتبار طبيعة المتعلم ومراحل نموه العقلي والنفسي واالجتماعي واللغوي
والمحاكاة  للعبالمشارك والمتلقي في آن واحد، وحبه كونه  ؛وحاجاته النفسية واالجتماعية
 المشاركة واالنطالق.والتمثيل وممارسة األنشطة و 

 وك وتنمية السل ،المعارف ونقل ،دوره كوسيلة اتصال حية ومباشرة مؤثرة في السلوك
 على درجة كبيرة من األهمية. عالمي اإمما يجعل له دور ا اتصالي ا  ؛اإلبداعي

  ،تناول التدريس الممسرح للكثير من الموضوعات والقضايا ذات الطابع الديني والروحي
كساب عن طريق اف لتوجيهات الدينية والروحية يتم تدعيم القيم األخالقية اإليجابية، وا 

  .المتعلمين السلوكيات التي ترفع شأن المجتمع، وتعمل على تقوية الروابط بين أفراده
  مساهمته في تزويد المتعلم بالخبرات واالتجاهات والمعلومات التي تساعده على النجاح

 .الحاضر والمستقبلومواجهته مشكالت  ،في الحياة
 ج من الذي بدأ يخر  ،وتالشي دور المعلم الملقنخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم، است

إطار العصر، وتجمد في إطار عصٍر قديم انتهى بما فيه من أساليب تعليمية بطيئة 
 ومملة، ال تتناسب والعصر الذي نعيش فيه.

 فرض ثقافتها بدول تحاول غزونا ثقافي ا  منالتي قد تصل إلينا  ،مواجهة الثقافات المكتسبة
بت، على هويتنا المتمثلة في ثقافتنا القائمة على الثوا حفاظ ا ؛نا، وهو ما يجب أن نقاومهعلي

 مثل اللغة والمقدسات الدينية والوطنية والقومية واألسرية.
 عناصر المسرحية:

 :آلتيا ها علىوركزت معظما من عناصر المسرحية، ذكرت كتب األدب التربوي عدد  

 ا، وتعرض كل مسرحية موضوع  ذي تدور حوله المسرحية بشكل أساسالموضوع: وهو ال 
من خالل تسلسل ما يقود إلى الهدف األعلى من المسرحية، شرط أن تكون  ،اا رئيس  واحد  

، وبدونه يتفكك (120م، ص1021)عليان، وهي طريقة معالجة الموضوع  ،فيه حبكة
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مه، كما يضعف تأثيره على المشاهدين ويصبح بال جدوى أو العمل الفني، ويصعب فه
 (.119م، ص1003)قناوي، فائدة 

 راعالص في بها والمضي وشخصياته أحداثه لعرض المسرحي الكاتب أداة هو: الحوار 
 ارالحو  لغة يعتمد ال منها القليل عدا ما الحوار لغة هي المسرحية ولغة النهاية، حتى

 لشخصياتا سو نف في يجيش عما امعبر   اصادق   الحوار يكون وقد اإليمائية، األعمال كبعض
 .(121م، ص1021)عليان،  مغايرة نوايا خفيت   كاذبة بالغة يكون قد أو ،بعضها تجاه
 امأحده الحوار من نمطين هناك أن نعرف أن ينبغي المسرحي الحوار عن نتحدث وحين
م، 1003)قناوي،  ناجاةالم ويسمى ونفسه الشخص بين والثاني ،شخصين بين يكون
 ،قصيرة عباراته ،اورشيق   اوسليم   اطبيعي   يكون أن الناجح الحوار في ويشترط، (135ص

 صالحة صائصخ على احتوائهو  التعقيد، من وخالية معبرة لغته ،والموقف للشخصية امناسب  
 . (11م، ص1005سليمان، ) للتمثيل

  :حية إال على وجود عنصر الصراع وال تقوم المسر عناصر المسرحية، أهم  هوالصراع
ر هو الجانب المحسوس في ، فإذا كان الحوا(120م، ص1021)عليان،  في الفعل

ذا كنا قد تأكدنا من أنه ال مسرحية المسرحية؛  فإن الصراع هو الجانب المعنوي لها، وا 
م، 1003)قناوي، بغير حوار، فإنه البد أن نضيف كذلك أنه ال مسرحية بغير صراع 

ا: وهو الصراع الذي يقوم في داخل الشخصية الدرامية، وقد يكون الصراع داخلي   ،(136ص
م، 1005)سليمان، ا: وهو الصراع الذي يقوم بين شخصيات المسرحية وقد يكون خارجي  

 (.112ص
  الشخصيات: هم األشخاص الذين يقومون بالفعل في المسرحية، ويحاول الكاتب عن طريق

يان، )علوله األضواء كرته ويعرض موضوعه ويلقي حشخصيات المسرحية أن يقدم ف
أما األساسيون  ،أساسيون وثانويون :لمسرحيات قسمانوهم في ا (،121م، ص1021
 والشخصية األساسية هي ،ا ما تحتوي المسرحية على شخصية واحدة أو اثنتينفغالب  

تكون  حسن أنوي ،الشخصية المحورية التي تتعلق بها األحداث منذ البداية إلى النهاية
يعة لكل منهم طب ،أما الشخصيات الثانوية فأدوارهم مكملة للدور الرئيس ،نامية متطورة

 .(115م، ص1003)قناوي،  حيث يطلق عليهم اسم الشخصية المسطحة ،ثابتة
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 هي:  ،ا للشخصيةأبعاد   (127م، ص1005)يمان وذكر سل

 صفاتها الجسمية  خصية:الذي يميز كل ش ،مظهر الخارجيالبعد الخارجي: وهو ال
 والعمرية، وأقوالها، وحركاتها، وملبسها، وما تستخدمه من أشياء، وما تخلقه من مشكالت.

  ،هاصرفاتت تنعكس علىو البعد النفسي: وهي الصفات النفسية التي تميز كل شخصية 
 من خاللها الشخصية المتزنة من غير المتزنة.فتظهر ، هاوأقوال

 به الصفات االجتماعية التي تتميز بها الشخصية. البعد االجتماعي: ونعني 
انة ذكر عفهذا في اإلطار العام للعمل المسرحي، أما فيما يخص التدريس الممسرح، فقد 

  يأتي:ما  (15م، ص1008)واللوح 

   طلب منه القيام بمهمة مزدوجة، فهو يقوم بدوره كمعلم لمادة دراسية معينة، المعلم: الذي ي
قوم بدور المخرج أثناء قيامه بإدارة الخبرات الممسرحة، فالمعلم هنا وفي الوقت نفسه ي

 ا.ا ومخرج  ا وموجه  ا ومرشد  ميسر  و ا يصبح في التدريس الممسرح مخطط  
   عملية التعليمية.ا للمحور   بصفته ؛ا ومتفاعال  ا إيجابي  الطالب: يصبح مشارك 
 ئة تحويلها إلى عمل ممسرح، على هيالمادة الخام التي يقوم المعلم ب المادة التعليمية: وتعد

 مواقف وأنشطة حوارية يقوم التالميذ بتمثيلها.
  ة التدريس وتتمثل بيئ الوقت،بيئة التدريس: وهي المناخ الذي يقضي فيه التالميذ معظم

وما يحيط بها من مؤثرات داخلية يساهم التالميذ  ،في التدريس الممسرح في حجرة الفصل
 في إعدادها وتجهيزها.

مثله اللغة بد أن تألساسية في التدريس الممسرح، والالنشاط اللغوي وسيلة االتصال ا د  ويع
وذلك لسهولتها وسرعة قبولها لدى جمهور المتعلمين، وقدرتها على تمثيل  ،العربية الفصحى

الشخصيات المتحركة في الحدث المسرحي خير تمثيل، وتسهم في تنمية المهارات اللغوية، وزيادة 
 مما يثري حصيلته اللغوية. ؛جم اللغوي عند المتعلمالمع

ي حين ف ،وترى الباحثة أن عفانة واللوح تناوال عناصر المسرحة من زاوية تربوية خالصة
مسرحية سواء  ةعناصر أساسية ينبغي أن تتوافر في أي ا كتب األدب التربوي باعتبارهاتناولته

 غير تربوية. وكانت تربوية أ
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 ناهج:طرق مسرحة الم
 أوًل: طريقة النماذج أو المحتوى المسرحي:

تعتمد طريقة النماذج على محتوى المنهج الذي يتم تدريسه للتالميذ، بحيث يعالج المحتوى 
 عدم تغير المعلومات ليخرج على شكل مسرحية، مع مراعاة ،أو جزء منه ليعاد صياغته دراميا  

 القيام تالميذ بصورة مبتورة أو مشوهة، ويمكن للمعلموالحقائق المتضمنة بالمحتوى؛ حتى ال ت قدم لل
ذا لم يس ،تابة المسرحيةببعض األسس الخاصة بالك بصياغة المسرحية، إذا كان مزود ا  تطع ذلكوا 
ين في الكتابة المسرحية، وقد يستعين بإحدى المسرحيات الجاهزة يمكنه االستعانة بأحد المختص

 .(220م، ص1002)القرشي،  ومحتواهج تتناسب مع أهداف المنهاأنها طالما 

 :قة()الخاَل ثانيا: طريقة الدراما اإلبداعية 

ل ويحص ،(220م، ص1002)القرشي،  وهي التي ال تعتمد على محتوى أو نص مكتوب
ل؛ وتنمية قدرات عقلية وتفكير بطريقة أفض ،وتركيز أفضل ،األطفال من خاللها على قيم أكثر

 ا في مسرحيات من تأليفهم تفوق متعتهم وهم يؤدون تدريباتن أدوار  ألنهم يجدون متعة حين يلعبو 
 (.139م، ص1005)سليمان، لمسرحيات مؤلفة 

قة النماذج أو المحتوى المسرحي تتناسب مع المواد الدراسية التي يوترى الباحثة أن طر 
دراما اإلبداعية لبينما تتناسب طريقة ا ،، كما أنها تكسب الطلبة اللغة السليمةتحتوي على كم معرفي

 مع المواد الدراسية الغنية بالسلوكيات واألنشطة. قة()الخال  

 ة:يمعايير اختيار المسرحية التعليم
من المعايير التي ينبغي أن تتوافر في  عدد ا( 159-158م، ص ص1021)أحمد ذكر 

 منها: ،المسرحيات التعليمية

 ا ومحدد  أن يكون ال  .اهدف من المسرحية التعليمية واضح 
 .أن تكون المسرحية باللغة العربية الفصحى 
 .أن تستخدم األلفاظ المألوفة لدى األطفال 
 .االقتصار على األلفاظ الضرورية 
 .البعد عن استخدام األلفاظ التي لها أكثر من معنى 
 سلوب والفكرة.رات واهتمامات التلميذ من حيث األأن تكون مناسبة لقد 
  البحور القصيرة إذا كانت شعر ا نثرا ، ومنأن تكون جملها قصيرة إذا كانت. 
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 .أن تكون شخصياتها من النوع المحبب لدى التلميذ 
  أال يترك العمل المسرحي أي انطباعات سيئة لدى التلميذ، والشخصيات الشريرة يفضل أن

 تقدم بشكل يجعل التلميذ يسخر منها.
  ميذ قدرته على المتابعة.دقيقة حتى ال يفقد التل 15أال تزيد مدة عرض المسرحية على 
 أن يكون الموضوع بسيط ا. 
  ،الخاتمة شاملة وعادلة.و أن تكون بداية األحداث مشوقة 
 .إشراك أكبر عدد ممكن من األطفال في العمل المسرحي 

ة في تحقيق يوترى الباحثة أنه ينبغي على المدرس االلتزام بهذه المعايير حتى تنجح المسرح
داف للمناقشة والتقويم ومتابعة األه امناسب  المسرحية  زمنعتبار أن يكون بعين اال اآخذ   ،أهدافها

 المنشودة.
 :دور المعلم في تنفيذ المسرحة

التي ينبغي  ،من أدوار المعلم عدد ا( 196-195م، ص ص1007) ذكرت عبد المنعم
 على المعلم تطبيقها عند تنفيذ المسرحة، منها:

 وتوسيع مداركهم. ،يستطيع األطفال تنفيذها اختيار األنشطة أو طرح األوامر التي 
 .تعميق تفكير الطفل وشحن القدرة اإلبداعية لديه 
 تي تضر وتجنب تلك ال ،مالحظة المواقف التي من شأنها تنمية التفكير الذهني عند الطفل

 بالعملية التربوية.
 .تشجيع التفكير الذاتي والتقويم عند الطفل 
 م.معرفة األطفال وكسب ودهم وثقته 
 .أن يتحلى بالموضوعية، ويبرز معالم نجاح أو فشل التجربة 

لتعليم، ا وترى الباحثة أن األدوار التي تم ذكرها ذات أهمية كبيرة لتحقق المسرحة فائدتها في
 :تيةاألدوار اآلوتضيف الباحثة 

 وتعامله مع التالميذ. ،القدرة على توزيع األدوار من خالل خبرته 
 لى المسرحية.ع تدريب الطالب جيد ا 
 وطرح أفكارهم. ،فتح المجال أمام الطالب لإلبداع والتجديد 
 .مراعاة خصائص التالميذ عند تقديم المسرحية 
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 المفاهيم الرياضية
الطالب  فكلما كانت واضحة لدىاللبنة األساسية لتعلم الرياضيات، تعد المفاهيم الرياضية 

  .تيسر لهم تعلم باقي مكونات الرياضيات

 المفاهيم الرياضية: تعريف 
م، 1007)ف عباس والعبسي حيث عر   (،المفهوم)اختلف العلماء في تحديد مصطلح 

 ."المشتركة بين أمثلة ذلك المفهوم الصفة المجردة" أنه:المفهوم على  (81ص

أو األحداث التي يمكن  ،مجموعة من األشياء المدركة بالحواسفه ميريل على أنه وعر  
اص أن يشار إليها باسم أو رمز خ ويمكن ،ص المشتركة والمميزةئمن الخصاعلى أساس نيفها تص

 (.110م، ص1020)أبو زينة، 

الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد " أنه:على ( 112م، ص1020)فه أبو زينة كما عر   
 ء متشابهة هي أمثلة ذلك المفهوم".نتيجة تعميم صفات وخصائص استنتجت من أشيا

وهذا الشيء قد  ،طيف عقلي لشيء ما" أنه:على  (235م، ص1022)يب فه الخطوعر  
 ."من السلوك أو فكرة مجردة اأو نوع   ،امجسد   ايعني هدف  

 ،وترى الباحثة أن جميع التعريفات السابقة يكمل بعضها اآلخر في توضيح تعريف المفهوم
التي تتكون  ،دركة بالحواسالصورة الذهنية المباحثة للتعريف التالي للمفهوم: "وبذلك تتوصل ال

 .لدى الفرد نتيجة تعميم الخصائص المشتركة والمميزة بين أمثلة ذلك المفهوم"

األفكار أو العالقات التي ( المفاهيم الرياضية على أنها: "31م، ص1009)فت دعنا وعر  
 وتشتق منها كل التطبيقات". ،يعتمد عليها النظام الرياضي

 مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين" أنها:على  (20م، ص1006) عفانةفها وعر  
 في إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح ابعضالرياضية التي ترتبط مع بعضها 

 ".المفهوم أو قاعدته

احب الرياضية حسب رؤية ص المفاهيم كال التعريفين السابقين عرفاالباحثة أن  ترىو 
يم تتبنى الباحثة تعريف عفانة للمفاهو  ،ساس أي نظام رياضيا على أنها أوقد اتفقالتعريف، 
 اعض  بالرياضية التي ترتبط مع بعضها  مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين" الرياضية:

 ."في إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته
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 :الرياضي المفهومسمات 
  هما:أن لكل مفهوم نوعين من السمات،  (81م، ص1007) عباس والعبسي ذكر

  هي السمات التي تتوفر في جميع أمثلة المفهوم.للمفهوم: السمات المميزة 
 للمربع:من السمات المميزة  مثال:

 .أنه شكل رباعي 
 .أضالعه متساوية 
 .زواياه قوائم 

فال  ،السمات جميع تلك لكيجب أن يمت ،شكل يطلق عليه اسم مربعمن المالحظ أن كل 
 أو إحدى زواياه غير قائمة. ، أضالعه غير متساويةيوجد مربع مثال  

  :وم، حيثالمفههي السمات التي ال تتوفر في جميع أمثلة السمات غير المميزة للمفهوم 
 ال يشترط أن تتسم جميع األمثلة الدالة على المفهوم بهذه السمات.

 للمربع:من السمات غير المميزة  مثال:

 .طول الضلع   
  ساحةالم. 

أن تكون جميع المربعات لكن ليس شرط ا  ،الحظ أن لكل مربع طول ضلع ومساحةمن الم
وتبعا   ،حيث يختلف طول الضلع من مربع آلخر ،نفسها المساحةنفسه و  طول الضلع لها نفس

 لذلك تختلف المساحة. 

يركز  س أنعلى المدر ، وترى الباحثة أنه حتى ينجح الطالب في تعلم المفاهيم بشكل سليم
 خها لدى تالميذه.ويرس   ،على سمات كل مفهوم

  المفاهيم:مراحل تكوين 

 هي: ،أن مراحل تكوين المفاهيم (233م، ص1022) ذكر الخطيب
 التمييز:مرحلة  .1

قاط ويميز بين ن ،يقوم الفرد من خاللها بجمع مخططات متعددة لبعض األشياء والظواهر
 .التشابه واالختالف
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 التعميم:مرحلة  .4
 .أو يخرج بنتيجة أو فهم معين واالختالف،نقاط التشابه  ،نتج الفرد من خالل مالحظاتهيست

 مرحلة القياس: .5
 نها في عقله.يقوم الفرد بعملية قياس أو مقارنة ما هو موجود أمامه وبين المعايير التي كو  

 يحتى تتحقق المرحلة الت ،قوترى الباحثة أن كل مرحلة من المراحل السابقة ال تتحق
 صل في النهاية إلى فهم سليم وصحيح عن المفهوم قيد الدراسة.لن ؛تسبقها

  المفاهيم:خصائص المتعلم التي لها عالقة مباشرة بتعلم 

إلى أن هناك خصائص لها عالقة أشارت  ،عدةدراسات  (116م، ص1020) أبو زينةذكر 
 هي: ،مباشرة بتعلم المفهوم

 .العمر 
 .المعرفة القبلية 
 عرفي للمتعلم.األسلوب الم 

مر له دور فالع ،أنه ينبغي مراعاة الخصائص السابقة عند تعلم مفهوم جديد وترى الباحثة
ا في ا كبير  كما أن معرفة المتعلم السابقة تلعب دور   ،كبير في تحديد كيفية توصيل المفهوم للمتعلم

  وكذلك أسلوبه المعرفي. ،استقباله للمفهوم الجديد

 ياضية:الر تصنيفات المفاهيم 
 (116-113م، ص ص1020وأبو زينة ) (216-237م، ص ص1022)اتفق الخطيب 

 للمفاهيم:على التصنيفات التالية 
 :أول: تصنيف برونر ومعاونيه

 :، هيثالثة أصناف إلىالمفاهيم ومعاونوه برونر صنف 

ة يأي يجب توفر أكثر من خاص ؛و""المفاهيم الربطية: هي التي يستخدم فيها أداة الربط  .2
و  ،كمفهوم "المعين" ،المفهوم )أمثلة المفهوم( إطارواحدة في األشياء التي تقع ضمن 

 "المستطيل".و"المربع"، و"الزمرة"، 
وفر فيها أي التي تت ،"أو"هي المفاهيم التي يستخدم فيها أداة الربط : المفاهيم الفصلية .1

ر يح غيحعدد الصمفهوم "ال :مثلمن بين عدة خصاص أو صفات مذكورة،  خاصية واحدة
 ."(≤أكبر من أو يساوي )ومفهوم " ، هو عدد صحيح موجب أو صفرالسالب" فنقول مثال  
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"، أكبر من، كمفهوم "هي المفاهيم التي تشمل عالقة معينة بين األشياءالمفاهيم العالقية:  .3
 ."مفهوم "البينية "،مفهوم "المساواة ،"أقل من"

 "Attributive"بالمقارنة مع المفاهيم المميزة )الوصفية( "Denotative"المفاهيم الدللية ثانيا:

 :المفاهيم الداللية 
 ،": مفهوم "عبارة صائبةمثلالتي تستخدم للداللة على شيء ما،  هي المفاهيم

تحدد أي نقطتين في  ،7<  3+  5 مثل:أمثلة كثيرة من العبارات الصائبة، وهناك 
 ا.ا وحيد  ا مستقيم  المستوى خط  

أو مجموعة  ،سنادوعة اإلتسمى مجم ،شياء التي يحددها مفهوم ماومجموعة األ
 للمفهوم. "Referent"المرجع 

عة المرجع له ليست أو مجمو  ،سنادمجموعة اإلتكون داللي هو المفهوم الذي والمفهوم ال
 مجموعة خالية.

 سناد هي المجموعة هو مفهوم داللي حيث مجموعة اإلال  إن مفهوم النسبة التقريبية مث
 .{، ...3 ،1 ،2} المجموعةسناد لمفهوم العدد الطبيعي هي ومجموعة اإل "،∏األحادية "

 تصنف المفاهيم الداللية حسب التصنيفات اآلتية:و 

  المفاهيم الحسية(Concrete)  والمفاهيم المجردة(Abstract): 

 ومفاهيم مجردة. ،يمكن تصنيف المفاهيم الداللية إلى مفاهيم حسية

ر مجموعة إسناده أشياء مادية، أي أشياء يمكن سي هو المفهوم الذي عناصوالمفهوم الح
كمفهوم المسطرة الحاسبة والفرجار والمنقلة، والمعداد وغيرها من األدوات مالحظتها أو مشاهدتها، 

 الهندسية.

أما المفهوم المجرد فهو مفهوم داللي غير حسي، حيث ال يمكن مالحظة أو مشاهدة 
 سناد للمفهوم.عناصر مجموعة اإل

القتران، او النسبة التقريبية، و ومن أمثلة المفاهيم المجردة: مفهوم العدد النسبي، 
 االقتران المتصل.و 

 إن معظم المفاهيم الرياضية هي من نوع المفاهيم المجردة.القول:  ويمكن
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  المفاهيم المفردة(Singular)  والمفاهيم العامة(General): 
 هيم الداللية إلى مفاهيم مفردة، ومفاهيم عامة.ويمكن أيضا تقسيم المفا

والمفاهيم المفردة هي المفاهيم التي مجموعة إسنادها مجموعة أحادية، مثل مفهوم العدد 
 نقطة األصل.و النسبة التقريبية، و ، 7

أما المفاهيم التي تحتوي مجموعة إسناد كل منها على أكثر من واحد فتسمى مفاهيم عامة، 
 اقتران تربيعي.و عدد مركب، و عدد سالب، و طبيعي، مثل مفهوم عدد 

 ( المفاهيم البسيطةSimple) ( والمفاهيم المركبةComplex): 

، وم مركبفهو مفه إن مفهوم العدد الصحيح مثال هو مفهوم بسيط، أما مفهوم العدد النسبي
 مفهوم بسيط، أما عالقة التكافؤ فهي مفهوم مركب.هي كما أن العالقة 

 أو أولي واحد. ،أو تعتمد على أكثر من مفهوم بسيط ،لمركبة تتشكلوالمفاهيم ا

  المميزة(المفاهيم الوصفية(: 
لصدق" اف بها مجموعة من األشياء كمفهوم "وهي المفاهيم التي تحدد خصائص معينة تتص

ومفهوم  ،مفهوم التآلف في النظام الرياضي المبني على المسلمات أو، -في العبارات الرياضية  –
 تصال. اال

إن المفاهيم الوصفية هي مفاهيم غير داللية، لكن البد من مالحظة أنه في حين أن مفهوم 
 داللي.الصدق هو مفهوم وصفي، إال أن مفهوم عبارة صائبة هو مفهوم 

ا ا هي سناد لهمجموعة إسناد للمفاهيم الوصفية، إن مجموعة اإلال وجود ل هأن ويبدو واضح 
 الخالية.المجموعة 

يم مفهوم غير وصفي، وهذه مفاه هنفسالوقت هو في و  ،لمفاهيم ما يكون غير دالليومن ا
 (.1مفهوم عدد زوجي أولي )غير العدد  :مثل ،كون مجموعة اإلسناد لها المجموعة الخاليةت

 :(Johnson & Rising) ورانزينجتصنيف جونسون  ثالثا:

 :اآلتيةيصنف جونسون ورانزينج المفاهيم إلى األصناف 

 يتم التوصل إليها من خالل تعميم الخصائص على األمثلة  :اهيم متعلقة بالمجموعاتمف
 اقتران كثير حدود.و مفهوم المربع، و ، 3حاالت الخاصة الواردة، مثل مفهوم العدد أو ال
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 ركيب تو كمفهوم جمع المصفوفات،  ،تركز على طرق العمل :مفاهيم متعلقة باإلجراءات
 إلخ.ة ...القسمة الطويلو قترانات، اال
 والربط بين عناصر مجموعة أو  ،تركز على عمليات المقارنة :مفاهيم متعلقة بالعالقات

 ."= ،> ،<"عالقات الترتيب و المساواة،  كمفاهيم:مجموعات 
 التجميع، و العنصر المحايد، و كمفهوم االنغالق،  ،مفاهيم متعلقة بالبنية أو الهيكل الرياضي

 العملية الثنائية.و 
ا كتب إلى اختالف الزوايا التي تناولت فيهن اختالف هذه التصنيفات يرجع ثة أوترى الباح

اوأن جمي ،األدب التربوي الموضوع  .ع هذه التصنيفات يكمل بعضها بعض 

  استخدامات المفاهيم الرياضية:

 وهذه، الرياضية ثالثة استخدامات للمفاهيم( 218-217م، ص ص1022) ذكر الخطيب
 االستخدامات هي:

 ستخدام االصطالحي.اال .2
 االستخدام الداللي. .1
 االستخدام التضميني. .3

 الستخدام الصطالحي للمفهوم: .1

وتحديد الصفات التي تدخل  ،صةشياء خاص األئفي هذا االستخدام نتحدث عن خصا
 المفهوم.طار أو حدود ضمن إ

 مثال: 

 نسبية.ص األعداد التي يطلق عليها أعداد ئنتكلم عن خصا 
 األعداد التي يطلق عليها أعداد مركبة.ص ئنتكلم عن خصا 
 ص االقترانات التي يطلق عليها كثيرات حدود.ئنتكلم عن خصا 
 ص المتجهات التي يطلق عليها متجهات فضائية.ئنتكلم عن خصا 

 الستخدام الدللي للمفهوم: .4

أمثلة للمفهوم، فاالستخدام هنا تصنيفي خدام تفرز أمثلة المفهوم من الالفي هذا االست
 أو تسمية للداللة على المفهوم. مفهوم عن غيرها، وقد نستخدم رمز امثلة الأل

 



 

  22 

 

 مثال:
 .قد نستخدم مصطلح العدد النسبي لتمييز العدد النسبي عن غيره من األعداد 
 عن غيره من االقترانات.كثير الحدود يز اقتران يقد نستخدم كثير الحدود لتم 
 ة جميعها.يققد نستخدم )ح( للداللة على األعداد الحقي 
 .قد نستخدم الرمز )ط( للداللة على األعداد الطبيعية جميعها 

 الستخدام التضميني للمفهوم: .5

إن االستخدام التضميني للمفهوم هو استخدام لغوي أو لفظي، فقد نلجأ الى استخدام مصطلح 
عن  ثالمفهوم من حيث الشروط الضرورية والكافية لتكوين المفهوم، أكثر مما نذكر أو نتحد

 بها.األشياء المسماة 

 مثال:

 .مفهوم الحجم 
 .مفهوم المساحة 
 .مفهوم المحيط 
 .مفهوم االستقامة 
 .مفهوم العدد األولي 
 .مفهوم العدد النسبي 

 وترى الباحثة أن المفهوم الواحد يمكن استخدامه باالستخدامات الثالثة السابقة.
 نتاجات تعلم المفاهيم الرياضية:

رغوب اكتساب المفاهيم األساسية ضروري ومأن  (38-37صم، ص 1009)دعنا  يرى
يعني أنها النتاجات المرغوبة فقط، ولكن هناك نتاجات أخرى وهذا ال  ،به في التعلم الرياضي

 ، وهي:وناتجة عن تعلم المفاهيم األساسية ،مرغوب بها
 المهارة في المعالجة: .2

 ك وتمييز العالقات الرياضية.والمهارة في إدرا ،وتعني المهارة في الحسابات العددية

 تطبيق المفاهيم في حل المشكالت: .1
ن ال يوجد المعنى، ولك التطبيق المتعلم للنظام العددي ذييمكن تحصيل المهارة الحسابية ب

 نظام معروف يطبقه العقل في تطوير قدرة حل المشكالت.
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بصار و عالقة أو استمن المفاهيم يصاحب حل المشكلة، يتولد عنه نمط ذعق د م   مرك بوكل 
كن من غير المؤكد أنها حل مشكلة، يؤدي إلى الحل، وهناك فرضيات عدة تفسر حل المشكلة، ول

 جديدة.توليد معرفة  أو
 لكنه غير معرفي: ،نتاج تعليمي آخر .5

ذا هوهو شعور المتعلم بالرضا الناجم عن المعرفة واستخدام المفاهيم الرياضية، ويتضح 
حل، المعنى على التعلم للقوانين وطرائق ال يس باالكتشاف للمفاهيم ذاتالتدر من خالل تفضيل 

فضال  عن أن التجريد الناجم عن اإلدراك الحسي للمواقف الفيزيائية تدفع المتعلم للتعلم واالستمتاع 
 في تعلم الرياضيات، وهذه تقود الكثير من الطلبة الى التوسع في دراسة الرياضيات. 

 اجات تعلم المفاهيم المذكورة شاملة ومترابطة.وترى الباحثة أن نت
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 التواصل الرياضي
التواصل الرياضي بكافة أشكاله يعتبر الركيزة األساسية في انتقال المعلومات الرياضية من 

  .المعلم إلى طالبه وبين الطالب أنفسهم

 تعريف التواصل الرياضي: 
ضي أنه "عملية تعبير عن األفكار والفهم التواصل الريا (60م، ص1007)ف بدوي عر  

رسوم عداد، والرموز، والصور، والبشكل بصري، وكتابة، وباستخدام األالرياضي بشكل شفهي، و 
 البيانية، واألشكال التوضيحية، والكلمات".

رة الفرد على "قدأنه مريكية الرياضيات بالواليات المتحدة األ فه المجلس القومي لمعلميوعر  
)عفيفي، ها" مر عن األفكار والعالقات وفهورموزها وبنيتها في التعبي مفردات الرياضيات استخدام
 (.31م، ص1008

أنه "قدرة التلميذ على فهم التعبيرات الرياضية  (239م، ص1020) والبازالسعيد  فهكما عر  
ع األخرين موالتحاور  ،والتعبير عن األفكار الرياضية المتضمنة داخلها وحل المشكالت الرياضية

 من خالل جمل مكتوبة بلغة رياضية سليمة".

رات اللغة من قراءة وكتابة تحدث ا "قدرة المتعلم على توظيف مها فه ماهر بأنهوقد عر  
ي مما يساعده على فهم الرياضيات وتوظيفها ف ؛لى مهارة الترجمة الرياضيةباإلضافة إواستماع ا 

غة عندما نتواصل بل ،التواصل الرياضي داخل المادةالمواقف الرياضية والحياتية، وقد يكون 
نا بلغة إذا تواصل ،بين الرياضيات وغيرها من المواد ، أو تواصال  الرياضيات حول موضوع فيها

م، 1022)إبراهيم،  الرياضيات في مجال آخر من مجاالت المعرفة التي يدرسها الطالب
 (.280ص

األفكار والمعلومات واآلراء الرياضية بين  تبادل( أنه "7م، ص1021)فه العتال وقد عر  
وذلك  تمثيل،والوالتالميذ أنفسهم عن طريق التحدث واالستماع والقراءة والكتابة  وتالميذه،المعلم 

 ".من خالل نشاطات البرنامج التي أعدها الباحث

من خالل ما سبق ترى الباحثة أن جميع الباحثين اتفقوا على أن التواصل الرياضي هو 
وكذلك  ،حيث يتبادل المعلم مع تالميذه ،وفي اتجاهات متعددة ،لية تبادلية تتم بين أطراف عدةعم

التحدث وهذا التبادل يتم بأشكال متعددة ك ،ومات الرياضيةاألفكار والمعل ابعض  ذ مع بعضهم التالمي
 .واالستماع والقراءة والكتابة والتمثيل
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ة تبادل األفكار والمعلومات واآلراء الرياضي :هوتخلص الباحثة إلى أن التواصل الرياضي و 
 التحدث.و القراءة و  االستماع أنفسهم عن طريق لطالب، واطلبتهبين المعلم و 

 أهمية التواصل الرياضي:
 :اصل الرياضي تكمن فيأن أهمية التو  (12م، ص1025) ترى مسلم

  نحو مادة الرياضيات. هموميولتحسين اتجاهات الطلبة 
 ناصر لغة الرياضيات.تزويد الطلبة بع 
 .الخروج من الجو التقليدي، وتحويلها إلى مادة شيقة أثناء العملية التعليمية 
 براز الجانب التطبيقي للرياضيات. ،توضيح أهمية الرياضيات في الحياة العملية  وا 
 .تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة، والوصول للتعلم ذي المعنى 
 بين الطلبة. بناء عالقات تنافسية تشاورية 
  .توطيد العالقة بين مدرس المادة وطلبته 

 منها: ،أخرى نقاط ا (35م، ص1008)كما ذكر عفيفي 

  في تبادل األفكار وتوطيد الفهم المشترك للرياضيات لدى التالميذ.يساعد 
 يعبر فيها التالميذ عن أفكارهم.في جعل البيئة الصفية أكثر حرية،  ي سهم 
 ا ياضية والتعبير عنهى التأمل لما يدور في ذهنه من أفكار ر تنمية قدرة التلميذ عل

 خرين.وتوضيحها لآل
 .تنمية المقدرة الرياضية المتمثلة في حل المشكالت واالستدالل 

 .ابقة التي تم ذكرها شاملةوترى الباحثة أن النقاط الس
 :الرياضي التواصل وظائف

 هي:التواصل الرياضي، ا من وظائف عدد   (13-11م، ص ص1005)ذكر عبد المجيد 

 .يساعد المتعلمين على تحسين وتعزيز فهمهم للرياضيات 
 .يساعد على توطيد الفهم المتشارك للرياضيات لدى المتعلمين 
 .يمكن أن يساعد في دفع قدرة المتعلمين على التعلم 
 .يمكن أن يساعد في توليد بيئة تعليمية تعلمية مناسبة 
  علم ساعده على توجيه اتجاه التي   ،عن تفكير طالبهتكوين تصو ر يساعد المعلم على

يتحدثون  وهموا عن أفكارهم واالستماع لآلخرين ليعبر  ؛)ابتداع الجو المناسب للمتعلمين
 .مما يمكنهم من اكتساب عناصر جديدة في التفكير( ؛عن أفكارهم البديلة
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 الرياضي:التواصل )مهارات( أنماط 
صنف التواصل الرياضي، فهناك من سماها أنماط اختلفت مسميات المصطلحات التي ت

أشكال  (1008عفيفي ) بينما أطلق عليها ،(1020مثل: السعيد والباز) ،التواصل الرياضي
عرض يأتي وفيما  ،( مظاهر التواصل الرياضي1001وأطلق عليها عبيد ) ،التواصل الرياضي

 وخصائصها:)المهارات( لهذه األنماط 
 القراءة الرياضية:

حيحة، سليمة وص قراءة   القدرة على قراءتهاومات التعليم الجيد للرياضيات: ن أهم مقن مإ
دراك معنى الصيغ الرياضيةاألشو وفهم داللة الرموز والمصطلحات   د اوهذا يتطلب جه ،كال، وا 

ن لغة الرياضيات لها خصوصيتها التي تميزها، كما أن القراءة ؛ إذ إمن المعلم ومهارة من التلميذ
  .(36م، ص1008زيد من دافعية التالميذ لتعلمها )عفيفي، دة للرياضيات تالجي

صادر تعلم الرياضيات الورقية قراءة المواد التعليمية وموتتضمن القراءة الرياضية 
لكترونية، كما تتضمن قراءة المؤلفات الخاصة بمجاالت عمل وأنشطة تستخدم الرياضيات واإل

فينبغي  ،يةوبالنسبة للفصل والواجبات المدرسالسلع والمنتوجات، ارية وتوصيفات مثل النشرات التج
ناء نصوصها، وشرح التلميذ بعض ما يجيء بها لقر قراءة المادة الرياضية وتفسير أن ينمي المعلم 

 (.51-53صص م، 1001)عبيد،  له

 الكتابة الرياضية:

ماتهم الخاصة بكلالكتابة في صفوف الرياضيات تسمح للطالب بتمثيل األفكار الرياضية 
ن ا بالتعبير عن أفكارهم لآلخريورسومهم، وبذلك يعمق فهمهم. وتسمح الكتابة للطالب أيض  

وم البيانية كالصور والرسوم التوضيحية والرس ،امتوفرة شفهي  الغير باستخدام أدوات التواصل القوية 
ل وفي كل عند حل المشكالت أو المسائف ،(250م، ص1007بدوي، ) والمخططاتوالرموز 

م، 1001يد، )عب االختبارات التحريرية يتعلم التلميذ كيف يعبر بطرق صحيحة ومنظمة عن الحل
 (.55ص

لتعبير عن لاستخدام المفردات الرياضية والمصطلحات والتراكيب  الكتابة الرياضية وتتضمن
 .(15م، ص1005)عبد المجيد،  األفكار

منها:  ،مين والتالميذ، لما لها من فوائد كثيرةوالكتابة الرياضية تستحق االهتمام من المعل
عطاء صورة واضحة لقدرة التالميذ على  تسجيل أفكارهم واستجاباتهم في المواقف التعليمية، وا 
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مكانية التحصيل في الرياضيات، وتزويد التلميذ بالثقة بالرياضيات وزيادة كفاءته فيها،  التواصل، وا 
 .(37م، ص1008عفيفي، ) للمشكالترات مكتوبة وحلول ومساعدة المعلم على مد تالميذه بخب

 المناقشة الرياضية:

مستخدمين رموز  ،فيه تتاح الفرصة للتالميذ ليتحدثوا أو يستجيبوا ألسئلة المعلم ولآلخرين
  .(37م، ص1008)عفيفي،  للتعبير عن األفكار والعالقات الرياضية هاومفرداتلغة الرياضيات 

 الستماع الرياضي:

االستماع الرياضي أحد األشكال المهمة لتعلم التواصل الرياضي، فاالستماع الى ألفاظ  يعد  
الرياضيات المنطوقة بصورة صحيحة يعمل على تطوير مقدرة التلميذ على نطق األلفاظ الرياضية 

ع أنشطة يات التعامل مبصورة صحيحة، واالستفادة من آراء وأفكار اآلخرين في تطوير استراتيج
 .(36م، ص1008عفيفي، ضيات )الريا

وأساسية في المهارات اللغوية، ينبغي تدريب الطالب مهمة، االستماع مهارة لغوية إيجابية و 
السخني، و  ،)الخزاعلةقبل الدراسة في المدارس الرسمية  عليها منذ الصفوف األولى، وفي مرحلة ما

 .(203م، ص1022، والشقصي، والشوبكي

ن حسن ذلك وللتأكد م ،هأو يقوله زمالؤ  ،لما يقوله المعلم اع الجيداالستمعلى  يتعود التلميذ
ه فهم ما أو أن ،ةحليتأكد من أنه سمعه بصورة صحي ؛قد يطلب المعلم من طالبه تكرار ما سمعه

دة في جابة الجيوييسر ذلك تقوية مهارات التالميذ في المناقشة داخل الفصل وفي اإل ،سمعه
 ،بلغته أو أن يعيد ما سمعه ،طلب المعلم من التلميذ أن يفسر ما سمعهية. وقد ياالختبارات الشفه
 .(57م، ص1001)عبيد، ا سمعه مع بعض قرنائه )تعاونية( أو أن يتناقش فيم

خبرة  وهم يتحدثون عن األفكار الرياضية يكتسبون ابعضالطالب الذين يستمعون لبعضهم ف
 .(219م، ص1007)بدوي،  رون لغتهم الرياضيةويطو   ،في التأمل والتفكير

 التمثيل الرياضي:

"القدرة على ترجمة المسألة أو الفكرة الرياضية إلى صيغة جديدة : يقصد بالتمثيل الرياضي
ل بياني، أو نموذج حسي، ...إلخ(" )عبد المجيد، أو شك ،أو جدول للمعلومات ،)شكل توضيحي

 (.15م، ص1005
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تطوير  نسبة لدراسة الرياضيات، فالتالميذ بإمكانهمالتمثيل بمثابة القلب من الجسد بال يعد  و 
وذلك عندما يقومون بابتكار أشكال متنوعة من التمثيالت  ها،وتعميقفهمهم للمفاهيم الرياضية 

 .(38م، ص1008)عفيفي،  هاواستخدام ومقارنتها الرياضية

مكن أن ي فمن المؤشرات الجيدة على فهم التلميذ لمفهوم أو قانون أو عالقة رياضية أنه
و في أالرمز في شكل معادلة أو متباينة،  قد تكون باللغة أو ،يعبر عن ذلك بتمثيالت مختلفة

 .(35م، ص1001)عبيد، بحسب طبيعة الموقف الرياضي  ،مخطط أو في شكل بياني

ملة للتواصل الصورة الكا لتشكل في النهاية ؛وترى الباحثة أن هذه األنماط تتكامل مع بعضها
 على نمط آخر منإذا حدث خلل في أحدها فإن ذلك سيؤثر بصورة أو بأخرى  التي ،الرياضي

 هذه األنماط.

 دور المعلم في عملية التواصل الرياضي: 

 ها.ويستخدم ا من المهام التي تنمي التواصل الرياضيوًل: أن يعرف عددً أ

 كاآلتي:وهي  ،المهاما من هذه عدد   (61-62م، ص ص1007) بدوي ذكرحيث 

 ا، وتشجيع الطالب على التفكير جهوري  التفكير الرياضي بالتفكير جهوري اجة نمذ. 
  نمذجة االستخدام الصحيح للرموز، والمفردات، والمصطلحات بشكل شفهي وبصري

 وكتابي.
  التأكد من أن الطالب يبدؤون في استخدام المفردات الرياضية الجديدة كما قدمها لهم

 السؤال والمناقشة(.و تزويد فرص القراءة، و رة، الكتابة على السبو  :)ومثال ذلك
 .تزويد الطالب بالتغذية االرتدادية على استخدامهم للمصطلحات واألعراف الرياضية 
 .تشجيع الطالب على الكالم في كل مرحلة من مراحل عملية حل المشكلة 
 من لة مماث اوتشجيع الطالب على سؤال أنفسهم أنواع   ،طرح أسئلة توضيحية وتمديدية

 األسئلة.
  كيف تعرف أن...؟"، "لماذا...؟"، "ما النمط الذي تراه؟"، "هل  متعلقةطرح أسئلة مفتوحة"(

 ."(؟هذا صحيح دائما
 .نمذجة الطرق التي يمكن أن تجاب فيها أنواع مختلفة من األسئلة 
 ون ، أو ال يفهمغير متأكدين البحث عن التوضيح عندما يكونون تشجيع الطالب على

 .ما شيئ ا
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 :المهام اآلتية (260م، ص1020) والبازبينما ذكر السعيد 

 .تقبل طرق الحل المتعددة 
 .السماح بتمثيل المشكلة بصور متعددة 
 تبرير والتخمين والترجمة.لإعطاء فرص للتالميذ ل 
 .إيجاد جو من الثقة المتبادلة واالحترام بين التالميذ 
  ن ويعطيهم حرية المشاركةيشعرهم باألمامما  ؛حرية التفكير والمناقشةالتالميذ إعطاء 

 داخل حصة الرياضيات. بنشاط
 ا  متساوية للمساهمة في عملية المناقشة داخل الفصل الدراسي. إعطاء جميع التالميذ فرص 
 .متابعة مناقشات الفصل بالكامل حتى ال يترك البعض دون مناقشة لمدة طويلة 
 ار.للتفكير والحو  لخلق فرصعطاء واجبات منزلية إ  
 عب اص ايشرح له فيه مفهوم   ،المتغيب ميذ على كتابة خطاٍب لزميلهمساعدة التل. 

 ثانيا: استخدام الوسائل واألنشطة.

شطة التي ينبغي على المعلم أبرز الوسائل واألن (262م، ص1020) والبازذكر السعيد 
 وهي: ،يقوم بها في عملية التواصل الرياضيأن 

  أو  ،أو عمل تمثيالت رياضية ،جاباتوتبرير اإل ،ألفكارهمعرض التالميذ التأكيد على
كل أو ش ،أو وصف رسم بياني ،وعرضها بطرق مختلفة ،أو جمع بيانات ،إنشاء النماذج

 أو مجسم باستخدام لغة الرياضيات. ،هندسي
 يع سئلة بتشجوتتصف هذه األ ،(اأو كتابي   ا التالميذ )شفهي ااستخدام أسئلة جيدة يستجيب له

لتالميذ ن يطرح اة، كما يمكن أحولها أكثر من إجابة صحيوالتأمل،  ،ميذ على التفكيرالتال
لرياضيات التي تقوم بتفعيل امثل المهام المفتوحة  ،خرين )المعلم أو التالميذ(أسئلة على اآل

 من جانب التالميذ.
 أو الموقف  ،ةلففي جلسات التعلم التعاوني يصيغ التالميذ المشك، استخدام التعلم التعاوني

مستخدمين  ،ستراتيجياتهم مع الفصلون حلولهم وا  ويشارك ،نخرو ليفهمه اآل ؛بأسلوبهم
 ومهارات التواصل الرياضي. ،وقوة لغة الرياضياتالتبرير الرياضي، 

 المدخل القائم على اللغة لتدريس  :مثل ،ريس الرياضياتداستخدام المداخل اللغوية لت
 ة القراءة المتبادلة.ستراتيجي، وا  ستراتيجية الكتابة للتعلموية، وا  ياضيات، ومدخل الخبرة اللغالر 
 أو إكمال ،مشكالت تتطلب الوصف الرياضي :مثل ،استخدام مشكالت ذات أنماط محددة 

 أو وصف تحليل عمليات الحل وتقديم األدلة والبراهين المنطقية. ،نصوصها أو صياغتها
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  أساليب تقويم التواصل الرياضي:

 :ما يأتييب تقويم التواصل الرياضي لمن أساأن  (261م، ص1020)والباز د السعي ذكر

 .المهام المفتوحة والممتدة 
 .تقييم األداء 
 .المالحظة 
  .سجالت العمل 
  .المقابالت 
 .العمل في مجموعات متعاونة 
 .كتابات التالميذ 

 :استفادت الباحثة من اإلطار النظري
  حدة قيد الدراسة.تحديد المفاهيم الرياضية المنتمية للو 
 مفاهيم الوحدة قيد الدراسة.تابة السيناريوهات المسرحية لك 
  للدراسة. تخضعستحديد مهارات التواصل الرياضي التي 
 ة مهارات التواصلظوهما اختبار المفاهيم الرياضية، وبطاقة مالح الدراسة بناء أداتي 

 الرياضي.
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 الدراسات السابقة : الفصل الثالث
 دراسات تتعلق بالمسرحة :أوًل 

 (:م4613) النحالراسة د

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات التفكير 
اختارت عينة و  ،وطبقت الباحثة المنهج التجريبي ،الرياضي لدى طالبات الصف السادس األساسي

كانت و  ،ظير اللوقة األساسية لإلناث بغزةطالبة من طالبات الصف السادس من مدرسة ن 60من 
واآلخر المجموعة طالبة،  30هما المجموعة التجريبية عبارة عن صفين دراسيين شكل أحد

وللتحقق من هدف الدراسة استخدمت الباحثة اختبارا للمفاهيم الرياضية وآخر  ،طالبة 30الضابطة 
ذات داللة إحصائية عند مستوى  قودلت النتائج على وجود فرو  ،لمهارات التفكير الرياضي

(α=0.02بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية )،  ودرجات قريناتهن في
ووجود  ،المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية

بات في المجموعة ( بين متوسطي درجات الطالα=0.02ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )فرو 
ودرجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لبعض مهارات التفكير  ،التجريبية

 الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

 :(Lewis and Feng, 2014) وفنغدراسة لويس 

 هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر مسرح القراء على قدرة طالب المرحلة االبتدائية من
ن الطالب وقد اختارا مجموعتين م ،استخدم الباحثان المنهج التجريبيو  ،التعليم الخاص على القراءة

للمشاركة في مستويات القراءة األكاديمية في برنامج التعليم الخاص وجميع الطالب الذين شاركوا 
احثان لبا وللتحقق من هدف الدراسة استخدم ،هم من تالميذ الصف الخامس ومن المدرسة نفسها

ية القبلية والبعدية، وأشارت النتائج إلى أن مسرح القراء بعد ستة أسابيع اختبارات الطالقة الشفه
ية وهذا يؤكد فعال ،بشكل إيجابي على زيادة معدل طالقة الطالب في القراءة من التطبيق دل  

في  تحسنلل يمي اإذا كان الطالب جاهزين أكاد ،صف الدراسيةاستخدام المسرح للقارئ في غرفة ال
 القراءة.

 :(,Kariuki and Rhymer 2102)دراسة كاريوكي ورهيمر 

الدراسة إلى التعرف على أثر القراءة القائمة على المسرح على الفهم لدى طلبة هذه هدفت 
خذت وقد أ   ،واستخدما االختبار كأداة للدراسة ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ،الصف السادس
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ظهرت وأ ،ضابطة مجموعةتجريبية و  مجموعةواختيرت  ،طالب الصف السادس ية منعينة عشوائ
 .التجريبية مجموعةال لصالح طالب احصائي  إ نتائج الدراسة وجود فروق دالة

 (:م4611)دراسة النباهين 

أثر توظيف المسرح والدراما بالفيديو في اكتساب مفاهيم  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج  ،ي لدى طالبات الصف العاشر الفكر اإلسالم

ختبار اليل محتوى وحدة الفكر اإلسالمي و واستخدمت كأداة للدراسة كال من تح ،الوصفي التحليلي
وقد شمل مجتمع الدراسة طالبات الصف العاشر بمحافظة  ،تحصيلي في مفاهيم الفكر اإلسالمي

، مقصودة من مدارس المحافظة الوسطىم وتم اختيار عينة  1021 -1022غزة للعام الدراسي 
مدرسة كما تم اختيار فصلين دراسيين من ال، بنت الحسين الثانوية "ب" للبناتوهي مدرسة سكينة 

وأظهرت  ،طالبة من طالبات الصف العاشر( 80)واشتملت عينة الدراسة على  ،بشكل عشوائي
الل توظيف خمن لصالح المجموعة التجريبية التي درست  إحصائي اوجود فروق دالة  نتائج الدراسة

تحصيل دني اللصالح مرتفعي ومت وجود فروق دالة إحصائي ا وكذلك ،المسرح والدراما بالفيديو
 .بالمجموعة التجريبية

 :(and Kamaruddin, 2010 Kabilan) وقمر الديندراسة كابيالن 

بية فهم المتعلم للنصوص األد تنميةقارئ على مسرح الإلى استقصاء أثر الدراسة  هدفت
اط قرائي ، وهو نشت عن تجربة معلمة مع مسرح القارئدافعية المتعلم لتعلم األدب وتحدثتنمية و 

مادة  عية فيفاقدي الداف ية، دراما و مسرح، لطالبهامسرحي تفاعلي مع عناصر القراءة الجهر 
باستخدام المسرح القارئ، جسد  ،ا( طالب  10هم )والبالغ عددة في ماليزيا األدب في مدرسة رئيس

 م للدراسةجراءات والتصميحيث تم بناء اإل ،الطلبة مسرحية الناس والبطاطس للمؤلفة آنجيال رايت
 ، ومن البيانات الكمية والكيفية التي تم الحصول عليها تبينحول نموذج كولب للتعلم التجريبي

 علم األدبلت ؛وزيادة اهتمامه ودافعيته ،فهم المتعلم حصائية في تنميةوجود فروق ذات داللة إ
 .لصالح مسرح القارئ

 :(م4616)دراسة العكلوك 

على  "يسكب فيجوال"هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر مسرحية الكترونية للغة البرمجة 
ختار وا ،واستخدمت المنهج التجريبي ،تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طالبات الصف العاشر

على  ، موزعاتطالبة( 58) ( وعددهالدراسة من مدرسة الماجدة وسيلة )بالباحث عينة ا
وللتحقق من أهداف الدراسة  ،طالبة( 19) ضابطة وتجريبية بلغ عدد كل واحدة منهما ،مجموعتين
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صائية حلنتائج على وجود فروق ذات داللة إودلت ا ،ا للتفكير المنظومياستخدم الباحث اختبار  
( في متوسط اكتساب مهارات التفكير المنظومي لدى طالبات α = 0.05مستوى داللة ) عند

 لكترونية.ريبية يعزى الستخدام المسرحية اإلالمجموعة التج
 (: م4665دراسة المسيري )

ة ستراتيجية مسرحة المناهج على تنمية القيم البيئيإهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر 
االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي، واتبع  والتحصيل في الدراسات
 ،وتلميذة من مدرسة السيدة خديجة اتلميذ  ( 80)وتكونت عينة الدراسة من  ،الباحث المنهج التجريبي

ا ة واختبار  للقيم البيئي اف الدراسة استخدم الباحث مقياس  لتعليمية، وللتحقق من هدإدارة قلين ا
القيم البيئية  من ية مسرحة المناهج في تنمية كلٍ ستراتيجإت النتائج على فاعلية ا، ودلتحصيلي  

 والتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس.
 :(م4665)دراسة أبو هداف 

 تدريس موضوعات في التعليمي المسرح استخدام أثر على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
 التجريبي،واستخدم الباحث المنهج  ثامن،ال الصف لطلبة الدراسي التحصيل على العربي النحو

و لقياس مدى فهم الطلبة لموضوعات النح ؛االختبار التحصيليو  الممسرحة،أداة الدروس  واستخدم
 وطالبة موزعين طالب) 200) عينة قصدية مكونة من واختار ،من خالل البرنامج المقترح

وق ر وجود فهرت نتائج الدراسة أظ، و نتجريبيتيومجموعتين  ضابطتين مجموعتين على بالتساوي
ة لصالح المجموعة التجريبي( في االختبار التحصيلي α = 0.02)حصائية عند مستوى ذات داللة إ

 .التي درست موضوعات النحو العربي من خالل المسرح التعليمي
 :(م4668)دراسة قزامل 

يس في تدر فاعلية استخدام مدخل مسرحة المناهج  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
  ،لتجريبيالمنهج ا واتبعت الباحثة ،مادة الدراسات االجتماعية على تنمية بعض المهارات الحياتية

وكانت عينة الدراسة من مدرسة  ،كأدوات للدراسة اتحصيلي   ااستخدمت بطاقة مالحظة واختبار  و 
 ،ا واحد  يمثلون فصال   ،وتلميذةا ( تلميذ  12الشالق االبتدائية بقرية الشالق بشمال سيناء وقوامها )

المجموعة  تواختار  ،ها المجموعة التجريبيةتواعتبر  ،وهم كل الموجودين بالصف الرابع بالمدرسة
 ،وتلميذة ا( تلميذ  12الضابطة من مدرسة قبر عمير بقرية قبر عمير بشمال سيناء وقوامها )

بار التجريبية في اخت لصالح المجموعة ذات داللة إحصائيةوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
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ر المهارات عدي في اختباووجود فروق لصالح األداء الب ،وفي اختبار التحصيل ،المهارات الحياتية
 .الحياتية

 (:م4660دراسة موسى )

فعالية استخدام المسرح التعليمي في تدريس الدراسات التعرف على إلى هدفت هذه الدراسة 

هج ، واستخدم الباحث المنالجتماعية بالمرحلة االبتدائيةاالجتماعية على تنمية بعض المهارات ا
واختار عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي من مدرسة نجيب الغريب  ،التجريبي

تم تقسيمهم إلى  ،ا وتلميذةتلميذ   (80)وبلغ عددهم  ،االبتدائية بدماص بمحافظة الدقهلية
وللتحقق من  ،ا وتلميذةتلميذ   (10)في كل منهما  ،طةإحداهما تجريبية واألخرى ضاب ،مجموعتين

وبطاقة  ،هدف الدراسة استخدم الباحث استبيان المهارات االجتماعية ومقياس المهارات االجتماعية
ودلت النتائج على أن أسلوب مسرحة المناهج يساعد في تنمية المهارات االجتماعية  ،مالحظة

 ،تيبالنظام والتر و  ،التعاونو  ،سة وهي ) تحمل المسؤوليةالتي قامت عليها الدرا، لدى التالميذ
  .احترام العمل(و  ،التشاورو 

 (:م4666)دراسة يونس وعبد العظيم 

 قيق أهداف وحدة تدريسيةأثر مسرحة المناهج في تح استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 
وقد ، للدراسة ختبار كأداةواستخدما اال ،استخدم الباحثان المنهج التجريبيو  ،"بعنوان "الفاعل ونائبه
بمدرستي الوفاء اإلعدادية  يوتلميذة بالصف األول اإلعداد اتلميذ  ( 69)شمل مجتمع الدراسة 

ات ذوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  بالجيزة. )للبنين(والمنوات اإلعدادية  بالقاهرة، للبنات()
لم ي حين ف ،المجموعة التجريبيةبين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح داللة إحصائية 

 المهاري.فروق دالة بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في المجال  توجد
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 :المسرحةالتعقيب على دراسات 
 بالنسبة لألهداف: 

 :يأتي الباحثة مامن خالل عرض الدراسات السابقة تالحظ 

 ( إلى استقصاء أثر استخدام م1025هدفت دراسة النحال )الدراما على تنمية المفاهيم، 
 ومهارات التفكير الرياضي.

 صوص أو فهم الن ،هدفت بعض الدراسات إلى استقصاء أثر المسرح على تعلم القراءة
 Lewis and)أو فهم موضوعات النحو كدراسة لويس وفنغ  ،أو فهم المقروء ،األدبية

Feng, 2014)، ودراسة كابيالن وقمر الدين (Kamaruddin, 2010 Kabilan and)، 
 ودراسة أبو هداف ،(Kariuki and Rhymer, 2012) ودراسة كاريوكي ورهيمر

 (.م1009)
 صيلحهدفت بعض الدراسات إلى استقصاء أثر المسرحة في تنمية القيم البيئية والت، 

ات أو المهار  ،وكذلك تنمية بعض المهارات االجتماعيةأو تحقيق أهداف وحدة دراسية، 
ودراسة يونس وعبد  ،(م1006) ودراسة موسى ،(م1009) سة المسيريكدرا ،الحياتية
 (.م1007ودراسة قزامل )(، م1000) العظيم

  ( إلى معرفة أثر توظيف المسرح في اكتساب مفاهيم م1022)هدفت دراسة النباهين
 الفكر االسالمي.

 لكترونية للغة البرمجة( إلى استقصاء أثر مسرحية إم1020) هدفت دراسة العكلوك 
 .على تنمية مهارات التعليم المنظومي (فيجول بيسك)

بينما هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر توظيف المسرحة على تنمية المفاهيم 
 الرياضية والتواصل الرياضي.

 :بالنسبة للمنهج 

هي بذلك و  ،على استخدام المنهج التجريبي جميع الدراسات السابقة بشكل رئيساعتمدت 
 .راسة الحاليةتتفق مع الد
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 :بالنسبة لعينة الدراسة 

من خالل عرض الدراسات السابقة تالحظ الباحثة أن جميع الدراسات السابقة اختارت 
 عينتها من طلبة المدارس.

  (، ودراسة م1025) النحالمن طلبة المرحلة االبتدائية كدراسة بعضهم اختارها فقد
 Kariuki and) اريوكي ورهيمرودراسة ك ،(Lewis and Feng, 2014) س وفنغلوي

Rhymer, 2012)، ودراسة  ،(م1007) ودراسة قزامل ،(م1009) ودراسة المسيري
 (.م1006) موسى

   (م1009) خرى طلبة المرحلة اإلعدادية كدراسة أبو هدافأكما اختارت دراسات، 
 (.م1000) ودراسة يونس وعبد العظيم

 (م1022) الثانوية كدراسة النباهين واختارت دراسات أخرى عينتها من طلبة المرحلة، 
 (.م1020) ودراسة العكلوك

أما الدراسة الحالية فاختارت عينة الدراسة من طالبات المرحلة اإلعدادية من الصف الثامن 
 .(م1009وهي بذلك تتفق مع دراسة أبو هداف ) ،األساسي

 :بالنسبة ألدوات الدراسة 

  (، م1025)النحال كأداة للدراسة كدراسةاستخدمت معظم الدراسات السابقة االختبار
 Kariuki) ودراسة كاريوكي ورهيمر ،(Lewis and Feng, 2014) لويس وفنغودراسة 

and Rhymer, 2012)، (م1022ودراسة النباهين)، ودراسة كابيالن وقمر الدين 
(Kabilan and Kamaruddin, 2010)، ودراسة المسيري ،(م1020) ودراسة العكلوك 
ودراسة يونس  ،(م1007) ودراسة قزامل ،(م1009) ودراسة أبو هداف ،(م1009)

 (.م1000وعبد العظيم )
 ا للقيم إلى جانب االختبار التحصيلي.( مقياس  م1009) استخدم المسيري 
 ( بطاقة مالحظة إلى جانب االختبار التحصيلي.م1007) استخدمت قزامل 
 ومقياس المهارات  ،جتماعية( كال من استبيان المهارات االم1006) استخدم موسى

 وبطاقة المالحظة. ،االجتماعية
باإلضافة  ،مثل معظم الدراسات السابقة ،أما الدراسة الحالية فاستخدمت االختبار التحصيلي

 (.م1006) موسىو  ،(م1007) كدراستي قزامل ،إلى بطاقة المالحظة
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 الدراسة لنتائج بالنسبة: 

 الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات ستخدام افاعلية ( م1025) أظهرت دراسة النحال
 التفكير الرياضي.

  تقيس أثر المسرح على تعلم القراءة أو فهم النصوص األدبية  الدراسات التيأظهرت
اسة موعة التجريبية كدر لصالح المج النحو فاعليتهأو فهم المقروء أو فهم موضوعات 

 Kabilan and) الدينن وقمر ودراسة كابيال ،(Lewis and Feng, 2014) لويس وفنغ

Kamaruddin, 2010)، ودراسة كاريوكي ورهيمر (Kariuki and Rhymer, 2012)، 
 (.م1009) ودراسة أبو هداف

 أو تحقيق  ،أظهرت الدراسات التي تقيس أثر المسرحة في تنمية القيم البيئية والتحصيل
و المهارات الحياتية وكذلك تنمية بعض المهارات االجتماعية أ ،أهداف وحدة دراسية

 ودراسة موسى ،(م1009) فاعليتها لصالح المجموعة التجريبية كدراسة المسيري
 (.م1007ودراسة قزامل ) ،(م1000) دراسة يونس وعبد العظيمو  ،(م1006)

 لمسرح في اكتساب مفاهيم الفكر ( فاعلية توظيف ام1022) أظهرت دراسة النباهين
 بية.سالمي لصالح المجموعة التجرياإل

 فيجول )لكترونية للغة البرمجة ( فاعلية مسرحية إم1020) ة العكلوكأظهرت دراس
 .في تنمية مهارات التعليم المنظومي لصالح المجموعة التجريبية (بيسك

 ( عدم فاعلية مسرحة المناهج في تحقيق م1000) أظهرت دراسة يونس وعبد العظيم
  .فقط من االختبار المجال المهاريأهداف 
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 مفاهيم الرياضيةدراسات تتعلق بال ا:ثانيً 
 :( ,2102Hadjerrouit)دراسة هادجيرويت 

تصور ل+ أداة التعليم التفاعلي سيمريل إلى استقصاء أثر استخدام هدفت هذه الدراسة
 الرياضيات ملتعلي أصال   طورت +سيمريل ،المعلمين تعليم الطالب ومحاكاة المفاهيم الرياضية في

+ سيمريل نم األساسية والفكرة ،المدارس رياضيات لتشمل امؤخر   تحسنت قد ولكنها الجامعات، في
باحث المنهج وطبق ال ،الرياضيات فهم لتعزيز قوية تقنيةكونها  الرياضية المفاهيم تصور أنها

ا من الملتحقين بدورة  األدوات الرقمية ا معلم  طالب   (11)وشملت هذه الدراسة البحثية  ،التجريبي
خلفية الطالب المعرفية مختلفة  توكانم، 1021ليم الرياضيات في فصل الخريف من عام في تع
 ،يل+خبرة سابقة مع سيمر  ةولم يكن لدى الطالب أي ،ا في كل من الرياضيات واألدوات الرقميةجد  

وتم استخدام استبيان مسحي مع أسئلة مفتوحة لجمع البيانات التجريبية الستكشاف مدى مالءمة 
ة من تصنف في خمس مجموعات رئيسالبيانات المسحية  .م سيمريل+ في تعليم المعلمينتخدااس

قضايا التقييم، و  ، والمحتوى الرياضي،التربوي االستخدامو المعايير التي تشمل االستخدام التقني، 
ستخدام المحاكاة باو برمجة التصورات الرياضية،  :هي واعتبارات تعليم المعلم ومسائل إضافية

ا لها وفق  وتم تحلي ،وقد طبقت األنشطة على مدى أسبوعينلب، وتغيير الفصول الدراسية. القوا
+ لتدريس علم ريلسيم تستخدملصلة األنشطة ذات امعظم وكانت  ،للغرض من هذا العمل

لي على عدم فعالية أداة التعليم التفاع ودلت النتائج .المثلثات، وغيرها من المفاهيم الرياضية
 .المعلمين تعليم الطالب ر ومحاكاة المفاهيم الرياضية فيلتصو + سيمريل

 :(م4611) الراعيدراسة 

ستراتيجية التعليم المتمايز في تدريس الدراسة إلى التعرف على فعالية إ هدفت هذه
والميل نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع  ،الرياضيات على اكتساب المفاهيم الرياضية

ا من طالب مدرسة سعد طالب  ( 80)واختار عينة مكونة من  ،ج التجريبيواستخدم المنه ،األساسي
 ،ين دراسيينموزعين على فصل ،بن أبي وقاص )أ( للبنين التابعة لوزارة التربية والتعليم في غزة

ل طالب المجموعة واآلخر مث  ا، طالب  ( 10) وبلغ عددهم ،ل أحدهما طالب المجموعة التجريبيةمث  
يم ا للمفاهولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار   ،اطالب   (10)ددهم وبلغ ع ،الضابطة

ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،ا للميل نحو الرياضياتالرياضية ومقياس  
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة α  =0.02عند مستوى )

لة ووجود فروق ذات دال ،لصالح المجموعة التجريبية ،لرياضية البعديفي اختبار المفاهيم ا
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( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة α  =0.02إحصائية عند مستوى )
 لصالح المجموعة التجريبية. ،الضابطة في مقياس الميل للرياضيات البعدي

 :(,Angelo and Iliev 2102)إلييف ودراسة أنجيلو 

 هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام اليدويات الملموسة والمجردة في تدريس
اختيرت عينة و  ،وطبق المنهج التجريبي ،على فهم المفاهيم الرياضية الصغار لألطفال الرياضيات
 وللتحقق من هدف الدراسة تم استخدام ،رياض األطفال(من طالب مرحلة الطفولة المبكرة )الدراسة 
 التي رياضيةال للمفاهيم أكبر افهم   لألطفال نوأظهرت التجربة أن اليدويات تكو   ،ةظة المالحبطاق

ليدويات ا نفذوا الذين، وأكد المعلمون بهم الخاصة المفاهيمية الرياضية المعرفة أساس أصبحت
ا قادرين أصبحو و ، الصغار للمتعلمين ارياضي   غنية   بيئة   الملموسة والمجردة بشكل فعال أنها خلقت

 تعلمال خبرات من يزيد المواد هذه كما أن استخدام ،المشكالت وحل األفكار البارعة دراسة على
التعلم  جيعتش على يساعد اوأخير   ،الملموس والمجرد بين الفجوة سد   على ويساعد الطالب، لجميع

 .الطموحين الصغار المتعلمين لدى الرياضي
  :(م4614)دراسة أبو سلطان 

في تنمية المفاهيم  k.w.lستراتيجية إذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام هدفت ه
احثة المنهج استخدمت البو  ،والتفكير المنطقي في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي

بية والتعليم لوزارة التر ابعة حيث تم اختيار مدرسة الشيخ عجلين اإلعدادية للبنات الت ،التجريبي
 ،( طالبة76، وتكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين بلغ عددهما )بصورة قصدية ينيةالفلسط

تخدام لتكون المجموعة التجريبية التي درست باس ،اهاتين الشعبتين عشوائي  ى حدإحيث تم اختيار 
التقليدية وبلغ واألخرى ضابطة درست بالطريقة  ،( طالبة38وبلغ عددها ) k.w.lاستراتيجية 

اختبار  باإلضافة إلى ،واستخدمت أداة تحليل المحتوى في تحليل وحدة الدائرة ،( طالبة38) عددها
المجموعة  صالحلودلت النتائج على وجود فروق دالة  ،واختبار التفكير المنطقي ،المفاهيم الرياضية

 .التجريبية

  :(م4616)البالصي وبرهم دراسة 

 التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام
في وحدة  ،وقدرتهم على حل المسائل اللفظية ،طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية

ا من مدرسة طالب   (60)وتكونت عينة الدراسة من  ،وطبق المنهج التجريبي، االقتراناتو العالقات 
ولتحقيق  ،ألردنيةا ة البادية الشمالية في محافظة المفرقالتابعة لمديرية تربي ،الحمراء الثانوية للبنين
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ج على وجود ودلت النتائ ،اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضيةعداد اختبار لقياس م إأهداف الدراسة ت
( تعزى إلى استخدام التمثيالت الرياضية α =0.05حصائية عند مستوى الداللة )إفروق ذات داللة 

 اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية.المتعددة في اختبار قياس 
 :(م4665دراسة لوا )

ستراتيجية دينز في اكتساب المفاهيم لدراسة إلى استقصاء أثر استخدام إهدفت هذه ا
وطبق الباحث المنهج  ،واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة ،الرياضية
ا من ( طالب  82وتكونت عينة الدراسة من ) ،رسة النقب األساسية )أ(وقام باختيار مد ،التجريبي

ة اهما المجموعحدحيث اعتبر إ ،طالب الصف السادس األساسي موزعين على صفين دراسيين
 االمجموعة الضابطة وعدد طالبه ىاألخر  تلبينما مث   ،ا( طالب  12) ابلغ عدد طالبهو  ،التجريبية

ودلت النتائج  .ا للمفاهيم الرياضيةلتحقق من أهداف الدراسة اختبار  واستخدم الباحث ل ،ا( طالب  10)
( بين متوسط درجات α = 0.05على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم الرياضية 
( α = 0.05وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ،لصالح المجموعة التجريبية

بين متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم 
توجد فروق و  ،في المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية

( بين متوسط درجات الطالب منخفضي α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اكتساب 

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
موعة التجريبية في التطبيق البعدي ( بين متوسط درجات الطالب في المجα = 0.05داللة )

 الختبار المفاهيم الرياضية ومتوسط درجاتهم عند التطبيق المؤجل لنفس االختبار. 
 (:م4665) صوالحة واإلمامدراسة 

مفاهيم ستراتيجية التدريس المباشر في تنمية الإهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية 
اختارا عينة و  ،وطبق الباحثان المنهج التجريبي ،ي األردنالرياضية لدى تالميذ غرف المصادر ف

الذين لديهم صعوبات تعلم في  ،ا وتلميذة من الصف الرابع األساسيتلميذ  ( 10) تتكون من
 ،مان الثانيةلمديرية ع تينفي مدرستين حكوميتين تابع ،الرياضيات والملتحقين بغرف المصادر

ى واألخر  ،حداهما ضابطةإا في مجموعتين هم عشوائي  وتم توزيع ،إحداهما ذكور واألخرى إناث
تائج على أنه ودلت الن ،ا للمفاهيم الرياضيةتم استخدام اختبار   ولتحقيق أهداف الدراسة ،تجريبية
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( بين متوسط أداء تالميذ غرف المصادر α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
اتيجية التدريس ستر تعزى إل ،اختبار المفاهيم الرياضية فيفي المجموعتين التجريبية والضابطة 

( بين متوسط أداء α ≤ 0.05وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،المباشر
تالميذ غرف المصادر في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار المفاهيم الرياضية تعزى  

( بين متوسط أداء α ≤ 0.05صائية عند مستوى )كما ال توجد فروق ذات داللة إح ،للجنس
ة تعزى اختبار المفاهيم الرياضي فيتالميذ غرف المصادر في المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .والتفاعل بينهما( ،الجنسو  ،)لطريقة التدريس المتبعة

 (:م4665) أبو الليل وسالمةدراسة 
ات ريس األقران في تنمية بعض المهار هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تد

وأثر ذلك على تنمية المفاهيم الرياضية لدى أطفال  ،التدريسية لدى معلمات رياض األطفال
رسة ار عينة من معلمات رياض األطفال بمديوتم اخت ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ،الروضة

وذلك  ،ية التجريبية بمحافظة اإلسماعيليةومدرسة اإلسماعيل ،دوحة الزمان النموذجية باإلسماعيلية
 6 – 1.5)بين تراوح أعمارهم توعينة من األطفال الذين  م،1007-م1006خالل العام الدراسي 

ومدرسة  ،سنوات( بمدارس رياض األطفال بمدرسة دوحة الزمان النموذجية باإلسماعيلية
 ؛ظةالدراسة تم إعداد بطاقة مالحولتحقيق أهداف ، اإلسماعيلية التجريبية بمحافظة اإلسماعيلية

قياس ل كما تم إعداد اختبار تحصيلي ،تدريسية لدى معلمات رياض األطفاللتقويم المهارات ال
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين  ،تحصيل أطفال الروضة للمفاهيم الرياضية

كما  ،لح القياس البعديمتوسطي درجات مهارة استخدام القصة في القياس القبلي والبعدي لصا
ا بين متوسطي درجات مهارة استخدام إدارة المناقشة بين التطبيقين القبلي توجد فروق دالة إحصائي  

توسطي ا بين موتوجد فروق دالة إحصائي   ،لصالح التطبيق البعدي ،والبعدي لبطاقة المالحظة
البعدي لتطبيقين القبلي و المستوى المرتفع بين ا تحصيل مجموعة أطفال المعلمات ذوات درجات

ا إحصائي   ويوجد ارتباط دال ،لصالح درجات التطبيق البعدي الختبار تحصيل المفاهيم الرياضية
  .بين درجات األطفال في التطبيق القبلي والبعدي في اختبار تحصيل المفاهيم وبين أداء المعلمات

 (:م4668) محمددراسة 

دة في ءات المتعدية استخدام إستراتيجية الذكافاعل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
 لمنهجاستخدمت الباحثة او  ،تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة

الباحثة  ، واستخدمت( سنوات6-5عينة من أطفال الروضة من ) حيث تم اختيار ،التجريبي
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ة ودلت النتائج على وجود فروق ذات دالل .ا للمفاهيم الرياضيةللتحقق من هذه الدراسة اختبار  
( في تنمية المفاهيم الرياضية ألطفال المجموعة التجريبية قبل α = 0.02)إحصائية عند مستوى 

ما توجد فروق ك ،ستراتيجية الذكاءات المتعددةشطة المفاهيم الرياضية باستخدام إوبعد تطبيق أن
ية المفاهيم الرياضية ألطفال المجموعة ( في تنمα = 0.02ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 ،لذكاءات المتعددةستراتيجية اشطة المفاهيم الرياضية باستخدام إالتجريبية والضابطة بعد تطبيق أن

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية المفاهيم الرياضية لألطفال الذكور واإلناث في 
 ،اءات المتعددةستراتيجية الذكإفاهيم الرياضية باستخدام المجموعة التجريبية بعد تطبيق أنشطة الم

( في التفكير االبتكاري ألطفال α = 0.02وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 كاءات المتعددةستراتيجية الذإالمجموعة التجريبية قبل تطبيق أنشطة المفاهيم الرياضية باستخدام 

بين درجات أطفال المجموعة ( α  =0.02ية عند مستوى )وتوجد فروق ذات داللة إحصائ وبعده،
اضية باستخدام شطة المفاهيم الريالتجريبية والضابطة في مهارات التفكير االبتكاري بعد تطبيق أن

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال  ،ستراتيجية الذكاءات المتعددةإ
ي مهارات التفكير االبتكاري بعد تطبيق أنشطة المفاهيم المجموعة التجريبية الذكور واإلناث ف

 الرياضية باستخدام استراتيجية الذكاءات المتعددة.
 :(م4665دراسة الدريس )

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعلم المفاهيم 
واختارت عينة  ،لباحثة المنهج التجريبيالرياضية في رياض األطفال بمدينة الرياض، واستخدمت ا

وتم تقسيمهم إلى مجموعة  ،وطفلة من روضة مدارس الرياض األهلية ( طفال  30)مكونة من 
طفال  وطفلة، ولتحقيق ( 25طفال  وطفلة، ومجموعة تجريبية مكونة من ) (25)مكونة من ضابطة 
اللة ى وجود فروق ذات دنتائج عل، ودلت الالدراسة استخدمت الباحثة اختبار ا تحصيلي اأهداف 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة α=0.02حصائية عند مستوى )إ
 في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 (:م4665) موافيدراسة 

 ،م الرياضيةينترنت على تنمية بعض المفاهراسة إلى استقصاء أثر استخدام اإلهدفت هذه الد
واستخدمت  ،والقدرة على التفكير االبتكاري لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للبنات بجدة

كلية التربية ب واختارت عينة الدراسة من الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة ،الباحثة المنهج التجريبي
بينما  ،طالبة( 11)وبلغ عدد طالبات المجموعة الضابطة ،رياضياتللبنات بجدة تخصص 
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لمفاهيم ا لواستخدمت الباحثة للتحقق من هدف الدراسة اختبار   ،طالبة (35) اقتصرت التجريبية على
( α = 0.02ودلت النتائج على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .الرياضية

 في كل مجموعة من بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في اختبار المفاهيم الرياضية
عدي في كل ولصالح التطبيق الب ،والضابطة في التطبيق القبلي والبعدي المجموعتين التجريبية

( بين متوسطي درجات α = 0.02وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ،منهما
لمفاهيم ا التجريبية في التطبيق البعدي الختبارالضابطة و  الطالبات المعلمات بالمجموعتين

 الرياضية ولصالح درجات طالبات المجموعة التجريبية.

 (:م4664) مطردراسة 

ية واالحتفاظ لرياضهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم ا
وتم اختيار  ،وطبقت الباحثة المنهج البنائي التجريبي ،الصف األول األساسي بغزة طلبةبها لدى 
غ عدد أفراد وبل ،الصف األول األساسي بمدرسة ابن سينا األساسية الدنيا المشتركة طلبةن عينة م

 ،ا وتلميذةتلميذ  ( 12) وعدد أفراد المجموعة الضابطة ،ا وتلميذة( تلميذ  12) المجموعة التجريبية
اسة على لدر ودلت نتائج ا ،ا للمفاهيم الرياضية للتحقق من هدف الدراسةواستخدمت الباحثة اختبار  

 طلبة( بين متوسط درجات α  =0.02داللة إحصائية عند مستوى داللة )أنه توجد فروق ذات 
م المفاهي اختباروذلك في  ،المجموعة الضابطة طلبةومتوسط درجات  ،المجموعة التجريبية
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،المجموعة التجريبيةطلبة  الرياضية لصالح

(α = 0.02بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية )،  ومتوسط درجات تالميذ المجموعة
ت وق ذاوتوجد فر  ،المفاهيم الرياضية لصالح المجموعة التجريبية اختباروذلك في  ،الضابطة

 ،( بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبيةα = 0.02)داللة إحصائية عند مستوى داللة 
المفاهيم الرياضية لصالح  اختباررجات تلميذات المجموعة الضابطة وذلك في ومتوسط د

( بين α ≤ 0.05وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ،المجموعة التجريبية
 ،م الرياضيةالمفاهي اختباروذلك في  ،متوسط درجات التالميذ والتلميذات في المجموعة التجريبية

 طلبة( بين درجات α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) كما أنه ال توجد
م الرياضية ودرجاتها في اختبار المفاهي قبليالمجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم الرياضية ال

 .بعديال
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 (:م4666) أمين ورفائيلدراسة 

نمية ة المتكاملة لتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج قائم على األنشط
ر وتم اختيا ،وطبق المنهج التجريبي ،بعض المفاهيم الرياضية والموسيقية لطفل ما قبل المدرسة

( سنوات والملتحقين بالصف الثاني 6-5تراوح أعمارهم من )عينة من أطفال ما قبل المدرسة ت
لتحقق م الباحثان لواستخد ،وذلك في مدرسة قومية منشية البكري بمحافظة القاهرة ،من الروضة

ودلت النتائج  ،ا في المفاهيم الرياضية والموسيقية لطفل ما قبل المدرسةمن أهداف الدراسة اختبار  
على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق 

وذلك لصالح  ،ةضية والموسيقيالقبلي ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الريا
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال  ،متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

وذلك  ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية والموسيقيةمجموعة التجريبية ال
 لصالح المجموعة التجريبية.
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 :المفاهيم الرياضية التعقيب على دراسات
 بالنسبة لألهداف: 

 ل استخدام بعض هدفت بعض الدراسات إلى تنمية المفاهيم الرياضية من خال
 ،ستراتيجية التعليم المتمايزا  و  ،K.W.Lستراتيجية ا  و  ،وذج دانيالستراتيجيات كأنماإل
ددة مثل: المتع ة الذكاءاتستراتيجيا  و  ،ستراتيجية التدريس المباشرا  و  ،ستراتيجية دينيزا  و 

 (،م1009) ودراسة لوا (،م1021) ودراسة الراعي (،م1021) دراسة أبو سلطان
 (. م1007) ودراسة محمد (،م1008) ودراسة صوالحة واإلمام

 ( إلى تنمية المفاهيم الرياضية من خالل م1008) هدفت دراسة أبو الليل وسالمة
 استخدام تدريس األقران.

 ودراسة الدريس(، م1000) ة أمين وروفائيلودراس، (م1003) هدفت دراسة موافي 
هيم الرياضية إلى تنمية المفا ( ,2102Hadjerrouit) هادجيرويتودراسة  ،(م1003)

ات ، وبرمجيالمتكاملة نترنت والبرمجيات القائمة على األنشطةمن خالل استخدام اإل
 +.ريلخدام أداة التعليم التفاعلي سيمواستالوسائط المتعددة، 

 القصةرياضية من خالل استخدام ( إلى تنمية المفاهيم الم1001)مطر ة هدفت دراس. 
 بينما هدفت الدراسة الحالية إلى تنمية المفاهيم الرياضية من خالل استخدام المسرحة.  

 :بالنسبة لمنهج الدراسة 

 هادجيرويتدراسة مثل: استخدمت المنهج التجريبي  معظم الدراسات 
(2102Hadjerrouit, )، (،م1021)سلطان ودراسة أبو (، م1021الراعي ) ودراسة 

 ،(م1007) ودراسة محمد (،م1008)ودراسة صوالحة واإلمام  (،م1009) ودراسة لوا
راسة أمين وروفائيل ود(، م1003(، ودراسة موافي )م1003ودراسة الدريس )

 (.م1000)
  ( المنهج البنائي التجريبيم1001)استخدمت دراسة مطر. 

 سة الحالية مع معظم الدراسات في استخدامها للمنهج التجريبي.وقد اتفقت الدرا

 الدراسة لعينة بالنسبة: 

 ليفمثل: اض األطفال بعض الدراسات اختارت عينتها من طلبة ري  دراسة أنجيلو وا 
(2102 Angelo and Iliev,)، ودراسة محمد (،م1008) ودراسة أبو الليل وسالمة 
 (.م1000ودراسة أمين ورفائيل ) (،م1003ودراسة الدريس ) (،م1007)
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  حيث اختار بعضهم طلبة الدراسات عينتها من طلبة المدارس، بينما اختارت بعض
 (،م1008ودراسة صوالحة واإلمام ) (،م1009) ادراسة لو مثل: المرحلة االبتدائية 
واختار غيرهم طلبة المرحلة اإلعدادية كدراسة مسلم  ،(م1001ودراسة مطر )

ودراسة  (،م1021ودراسة أبو سلطان ) (،م1021ة الراعي )ودراس (،م1025)
 (.م1020البالصي وبرهم )

  تهادجيرويدراسة مثل: واختارت دراسات أخرى عينتها من الطالب المعلمين 
(2102Hadjerrouit, ) ،( م1003ودراسة موافي.) 

لك تتشابه ذوهي با من طالبات الصف الثامن األساسي، بينما اختارت الدراسة الحالية عينته
 (.م1009مع دراسة لوا )

 :بالنسبة ألدوات الدراسة 

 ل: مث ،معظم الدراسات استخدمت االختبار لقياس مدى اكتساب المفاهيم الرياضية
ودراسة البالصي وبرهم  (،م1021) ودراسة أبو سلطان (،م1021دراسة الراعي )

ودراسة أبو  ،(م1008)ودراسة صوالحة واإلمام  (،م1009ودراسة لوا ) (،م1020)
ودراسة  (،م1003) ودراسة الدريس (،م1007ودراسة محمد ) (،م1008) الليل وسالمة

ودراسة  (،م1000ودراسة أمين ورفائيل ) (،م1001ودراسة مطر ) (،م1003موافي )
 .(Angelo and Iliev, 2012) ليفا  أنجيلو و 

  استخدمت دراسة هادجيرويت(2102Hadjerrouit, ) لمعرفة مدى  ؛ياالستبيان المسح
 الرياضية.+ في تعليم المعلمين للمفاهيم ريلمالئمة استخدام سيم

بينما استخدمت الدراسة الحالية االختبار التحصيلي كأداة لقياس مدى تنمية المفاهيم 
 وهي بذلك تتفق مع معظم الدراسات السابقة. ،الرياضية لدى الطالبات

  :بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة 

 نميتها في اكتساب المفاهيم وتستراتيجيات الحديثة لدراسات السابقة تفوق اإلأظهرت ا
 (،م1009) ودراسة لوا (،م1021) ودراسة الراعي (،م1021) دراسة أبو سلطان :مثل

 (. م1007) ودراسة محمد (،م1008ودراسة صوالحة واإلمام )
 لي في ليم التفاعنترنت والبرمجيات والتعبعض الدراسات فاعلية استخدام اإل أظهرت

ودراسة أمين وروفائيل  ،(م1003دراسة موافي )مثل: تنمية المفاهيم الرياضية 
 .( ,2102Hadjerrouit) هادجيرويتودراسة  ،(م1003ودراسة الدريس )(، م1000)
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  ةالرياضي القصة في تنمية المفاهيمم( فاعلية استخدام 1001مطر )أظهرت دراسة.  
 ( فاعلية تدريس األقران في تنمية المفاهيم.م1008)مة أظهرت دراسة أبو الليل وسال 
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 التواصل الرياضي: دراسات تتعلق بالثً ثا
 (:م4613)دراسة عاشور 

مية مهارات ومعرفة فاعليته في تن ،هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج قائم على نظرية تريز
ثة واستخدمت الباح ،الب الصف الخامسالتفكير اإلبداعي ومهارات التواصل الرياضي لدى ط

ج ذكور البري واختارت عينة من طالب الصف الخامس األساسي من مدرسة ،المنهج التجريبي
ا للمجموعة طالب   (12)ا للمجموعة التجريبية وطالب   (12) ،اطالب  ( 81) بلغ عددهماالبتدائية " ب" 

 ،داعيبمن اختبار مهارات التفكير اإل واستخدمت الباحثة للتحقق من هدف الدراسة كال   ،الضابطة
ودلت النتائج على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ،واختبار مهارات التواصل الرياضي

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة α = 1.10مستوى داللة )

ذات  وتوجد فروق ،جريبيةبداعي لصالح المجموعة التالضابطة في اختبار مهارات التفكير اإل
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية α = 1.10داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية

 (:م4613) مسلمدراسة 

ضية في تنمية المفاهيم الريا استقصاء أثر استخدام أنموذج دانيال هدفت هذه الدراسة إلى
جريبي واعتمدت الباحثة المنهج الت ،والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

 طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة بنات( 70)عينة من  اختياروقامت الباحثة ب ،
لمفاهيم ا لالباحثة اختبار   تخدمتاسللتحقق من هدف الدراسة ، و المدينة المنورة اإلعدادية برفح

ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،للتواصل الرياضي اواختبار   الرياضية
فاهيم في المجموعة الضابطة في اختبار الم قريناتهن  متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 

اللة إحصائية بين متوسط درجات ووجود فروق ذات د ،الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
في المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي  قريناتهن  المجموعة التجريبية ومتوسط 

 .لصالح المجموعة التجريبية
 :(Moss and Archer, 2014) دراسة موس وآرتشر

 لهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام التكنولوجيا على تنمية مهارات التواص
لمرحلة عينة من طلبة الرياضيات ل احيث اختار  ،المنهج التجريبي انوقد استخدم الباحث ،الرياضي
صل لكتروني وبطاقة تقييم مهارات التواتحقق من أهداف الدراسة الكتاب اإللل اواستخدم ،الثانوية

على  ودلت النتائج م،2102وفبراير  م2102بين أكتوبر في الفترة وطبقت التجربة  ،الرياضي
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موعة لصالح المج ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة تقييم مهارات التواصل الرياضي
 لكتروني.ية التي درست باستخدام الكتاب اإلالتجريب

 (:م4614دراسة حسين )

هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج مقترح لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة 
من خالل تطبيقه على مجموعة من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة  ،يد فاعليتهوتحد ،االبتدائية

 ،م1021 -م 1022األول للعام الدراسي الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي 
الزمة للتحديد مهارات التواصل الرياضي ا ااستبيان   واستخدم ،وقد اعتمد الباحث المنهج التجريبي

ة بطاقة مالحظة لتحديد مهارات التواصل الرياضي الموجودطبق قبلي ا و  ،المرحلة االبتدائيةلتلميذ 
ام بالتطبيق ثم ق ،لتنميتها اتدريسي   ابرنامج   ىالمهارات المفتقدة وبن حددومن ثم  ،لدى التالميذ

ستوى م عن وجود فاعلية للبرنامج التدريبي في تطوير دراسةال توأسفر  ،وتحليل النتائج ،البعدي
 .ي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالتواصل الرياض

 (:م4614) العتالدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية 
طبق  ولتحقيق هذا الهدف ،بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي

وهم جميع طالب الصف السابع ، اطالب   (60)من واختار عينة مكونة  ،الباحث المنهج التجريبي
احث وللتحقق من فاعلية البرنامج المقترح قام الب ،بخانيونس في مدرسة عبد اهلل صيام األساسية
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،باستخدام اختبار التفكير الرياضي

(α = 0.05 بين المجمو ) عة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح
وى ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست ،المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المقترح

(α = 0.05 بين متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط )
ضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية درجات أقرانهم في المجموعة ال
( α = 0.05حصائية عند مستوى )ذات داللة إ اكما أن هناك فروق   ،التي درست بالبرنامج المقترح

بين متوسط درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم 
لتفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية التي درست في المجموعة الضابطة في اختبار ا

 بالبرنامج المقترح.
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 (:م4611) طافشدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على 
 ،تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

دراسة من وتكونت عينة ال ،قيق هدف هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبيولتح
بطريقة عشوائية من طالبات الصف الثامن األساسي من مدرسة عين جالوت  اختيرت طالبة (71)

للوصول  ؛ومهارات التفكير البصري ،وقد استخدمت الباحثة اختباري التحصيل ،بغزة األساسية
( α = 0.05ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،لدراسةإلى نتائج ا

بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات قريناتهن في المجموعة 
جد فروق ذات و وت ،لصالح المجموعة التجريبية ،لتحصيلالضابطة في التطبيق البعدي الختبار ا

(  بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط α = 0.05مستوى ) حصائية عندداللة إ
لصالح  ،علمرتفدرجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لذوات التحصيل ا

( بين متوسط α = 0.05حصائية عند مستوى )إكما توجد فروق ذات داللة  ،المجموعة التجريبية
ط درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي درجات المجموعة التجريبية ومتوس

د وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عن ،لصالح المجموعة التجريبية ،لذوات التحصيل المنخفض
( بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات α = 0.05مستوى )

لصالح  ،بعدي في اختبار مهارات التفكير البصريقريناتهن في المجموعة الضابطة في التطبيق ال
( بين متوسط α  =0.05وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،المجموعة التجريبية

درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة ذوات 
وجد فروق ذات داللة وت ،المجموعة التجريبيةلصالح  ،التفكير البصري المرتفع في التطبيق البعدي

( بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط α = 0.05إحصائية عند مستوى )
 ،درجات قريناتهن في المجموعة الضابطة ذوات التفكير البصري المنخفض في التطبيق البعدي

 .لصالح المجموعة التجريبية
 (:م4611) المشيخيدراسة 

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات ه
واستخدمت الباحثة  ،الرياضيات في التواصل الرياضي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك

معلمة من معلمات الرياضيات  (30)واختارت عينة مكونة من  ،المنهجين الوصفي والتجريبي
اقة وللتحقق من هدف الدراسة استخدمت الباحثة بط ،ين المتوسطة والثانوية بمدينة تبوكبالمرحلت

 ،مثيل(التو  ،االستماعو  ،التحدثو  ،الكتابةو  ،)القراءة مالحظة مهارات التواصل الرياضي الخمس:
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( بين متوسط درجات α = 0.05ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لصالح القياس  ،الرياضي ككلالرياضيات في القياسين القبلي والبعدي لمهارات التواصل  معلمات
( بين متوسط درجات α ≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وأنه ال توجد فرو  ،البعدي

معلمات الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في القياس البعدي لمهارات التواصل الرياضي 
 .تغير المرحلة الدراسيةتعزى لم

 :(,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110امبروسيو )'دو  بيكان-تونك دراسة

 لكتروني في تنمية التواصلى استقصاء أثر استخدام البريد اإلهدفت هذه الدراسة إل
وقد اختيرت عينة الدراسة من طالب الصف  ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ،الرياضي

معلمين لكتروني للتواصل بين الة الدراسة على استخدام البريد اإلوتقوم فكر  ،دائيالسادس االبت
يرت وحدة توقد اخ ،لكترونيرفهم الرياضية من خالل البريد اإلمعا ونحيث يقدم المعلم ،والطالب

رسائل البريد  بفحص ونم المدرسويقو  ،ثم يقوم الطالب بتقديم استجاباتهم ،الكسور للصف السادس
به من يرسلها كل معلم إلى طال وبلغ متوسط الرسائل التي ،والرد عليها ،روني ومالحظتهالكتاإل
ي تنمية مهارات لكتروني فلنتائج فاعلية استخدام البريد اإلوأظهرت ا ،اا الكتروني  ا بريدي  ( رد  7-11)

 .التواصل الرياضي
 (:م4665) عيسوي والمنيردراسة 

عالية برنامج قائم على التعلم التأملي للتغلب على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ف
 ،قصور المهارات الرياضية قبل األكاديمية وتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى أطفال الروضة

ن واختارا عينة مكونة من مجموعة م ،لتحقيق هدف الدراسة ؛واستخدم الباحثان المنهج التجريبي
تراوحت متوسطات أعمارهم بين خمس سنوات وسبعة  أطفال المستوى الثاني من رياض األطفال

محافظة االبتدائية ب بمدرستي الزهور االبتدائية وعلي مباركوخمس سنوات وثمانية أشهر  أشهر
 وطفلة من ذوي قصور المهارات الرياضية طفال   39 وطفلة )طفال   (295)قوامها  ،اإلسماعيلية

: مجموعة ضابطة وي القصور(؛ مقسمة إلىة من غير ذ وطفلطفال  ( 256و) ،قبل األكاديمية
 ،( بالمدرسة األولىمن غير ذوي القصور 77 ،من ذوي القصور 29وطفلة ) طفال   (96)قوامها 

ير ذوي القصور( من غ 79 ،من ذوي القصور 10وطفلة ) طفال   (99)مجموعة تجريبية قوامها و 
ام" و" التعرف األرقالتعرف على اسا "ثان لتحقيق هدف الدراسة مقيواستخدم الباحبالمدرسة الثانية، 
اختبارات لبعض المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة كمؤشرات  قةبطافي " ،على األشكال"

ار الذكاء غير واختب ،وبطاقة تقييم مهارات التواصل الرياضي لطفل الروضة  ،لصعوبات التعليم"
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 حصائية عندي داللة إد فرق ذو وجى ودلت النتائج عل ،العامل االجتماعيواستمارة  ،اللفظي
درجات الكسب ألطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية من ذوي  ( متوسطيα =0.02مستوى )

لصالح  ،على مقياس المهارات الرياضية قبل األكاديمية ،قصور المهارات الرياضية قبل األكاديمية
 بين( α =0.02) عند مستوىكما يوجد فرق ذو داللة إحصائية  ،أطفال المجموعة التجريبية

متوسطي درجات الكسب ألطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية من ذوي قصور المهارات 
لمجموعة لصالح أطفال ا ،على بطاقة تقييم مهارات التواصل الرياضي ،الرياضية قبل األكاديمية

درجات الكسب  بين متوسطي( α =0.02)مستوى يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند و  ،التجريبية
 ،ألطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية من غير ذوي قصور المهارات الرياضية قبل األكاديمية

يوجد فرق ا كم ،لصالح أطفال المجموعة التجريبية ،على بطاقة تقييم مهارات التواصل الرياضي
وعة درجات الكسب ألطفال المجم بين متوسطي( α =0.02) مستوىذو داللة إحصائية عند 

بطاقة تقييم  على ،التجريبية من ذوي قصور المهارات الرياضية قبل األكاديمية وغير ذوي القصور
 لصالح األطفال غير ذوي القصور بالمجموعة التجريبية. ،مهارات التواصل الرياضي

 (:م4665) عفيفيدراسة 

ى التحصيل ة علستراتيجية ما وراء المعرفإهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام 
ج واستخدم الباحث المنه ،وتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 ،وقد اختار لتحقيق هذا الهدف عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمحافظة الفيوم ،التجريبي
واختبار  لالتحصي ر من اختباستراتيجية ما وراء المعرفة استخدم كال  إوللتحقق من أثر استخدام 
( α =0.02)مستوى ا عند حصائي  إئج وجود فروق دالة وأظهرت النتا ،مهارات التواصل الرياضي

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل  بين
 α) وىمستحصائية عند إكما أظهرت وجود فروق ذات داللة  ،لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  متوسطيبين ( 0.02=
 الختبار مهارات التواصل الرياضي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. 
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 :التواصل الرياضيالتعقيب على دراسات 
 بالنسبة لألهداف: 

  من خالل بناء برنامج ،التواصل الرياضيهدفت بعض الدراسات إلى تنمية مهارات 
 (،م1021ودراسة حسين ) ،(م1025عاشور ) مثل: دراسةقائم على بعض النظريات 

 (،م1022ودراسة المشيخي ) (،م1022ودراسة طافش ) (،م1021ودراسة العتال )
 (.م1008ودراسة عيسوي والمنير )

  استخدام بعض هدفت بعض الدراسات إلى تنمية التواصل الرياضي من خالل
 (.م1008ودراسة عفيفي ) (،م1025دراسة مسلم )مثل: ستراتيجيات اإل

  وآرتشر هدفت دراسة موس(Moss and Archer, 2014)، بيكان-تونكراسة ود 
إلى تنمية التواصل الرياضي  (,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110) امبروسيو'دو 

 .من خالل استخدام التكنولوجيا
 سة الحالية إلى تنمية التواصل الرياضي من خالل توظيف المسرحة.بينما هدفت الدرا

 :بالنسبة لمنهج الدراسة 

  ودراسة مسلم  ،(م1025عاشور ) دراسةمثل: طبقت معظم الدراسات المنهج التجريبي
ودراسة حسين  ،(Moss and Archer, 2014)ودراسة موس وآرتشر  ،(م1025)
-تونكودراسة  (،م1022سة المشيخي )ودرا ،(م1021ودراسة العتال ) (،م1021)

عيسوي  ة، ودراس(,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110)امبروسيو 'دو  بيكان
 (.م1008ودراسة عفيفي ) ،(م1008والمنير )

 ( المنهج شبه التجريبيم1022طبقت دراسة طافش ). 
 .يمنهج التجريبم الدراسات السابقة في تطبيقها الواتفقت الدراسة الحالية مع معظ

 :بالنسبة لعينة الدراسة 

  ر دراسة عيسوي والمنيمثل بعض الدراسات اختارت عينتها من طلبة رياض األطفال
 (.م1008)

 لمرحلة ا حيث اختار بعضهم طلبة ،بعض الدراسات اختارت عينتها من طلبة المدارس
-تونك ودراسة ،(م1021ودراسة حسين ) (،م1025)ر دراسة عاشو مثل: االبتدائية 

وبعضهم اختار العينة  ،(,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110)و امبروسي'دو  بيكان
 (،م1021ودراسة العتال ) ،(م1025دراسة مسلم )مثل: من طلبة المرحلة اإلعدادية 
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وبعضهم اختار العينة من طلبة  ،(م1008ودراسة عفيفي ) (،م1022ودراسة طافش )
 .(Moss and Archer, 2014)دراسة موس وآرتشر مثل المرحلة الثانوية 

  بعض الدراسات اختارت عينتها من معلمات الرياضيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية
 (.م1022دراسة المشيخي )مثل 

 اختارت الدراسة الحالية عينتها من طالبات الصف الثامن األساسي.و 

 :بالنسبة ألدوات الدراسة 

  (م1025) دراسة عاشورل: مثبعض الدراسات استخدمت االختبار كأداة للدراسة، 
 (.م1022ودراسة طافش ) (،م1025) ودراسة العتال (،م1025) ودراسة مسلم

  دراسة حسين مثل: بعض الدراسات استخدمت بطاقة المالحظة أو االستبيان
  .(م1022)ودراسة المشيخي  ،(م1021)

 ودراسة موس وآرتشر  ،(م1008) استخدمت دراسة عيسوي والمنير(Moss and 

Archer, 2014) اقة تقييم مهارات التواصل الرياضي.بط 
بينما استخدمت الدراسة الحالية بطاقة المالحظة كأداة لقياس التواصل الرياضي لدى 

 (.م1022)ودراسة المشيخي  ،(م1021حسين ) وهي بذلك تتشابه مع دراسة ،الطالبات
 :بالنسبة لنتائج الدراسة 

 امج قائم على بعض النظريات في تنمية أظهرت نتائج بعض الدراسات فاعلية برن
 (،م1021ودراسة حسين ) ،(م1025دراسة عاشور )مثل: مهارات التواصل الرياضي 

 (،م1022ودراسة المشيخي ) (،م1022ودراسة طافش ) (،م1021ودراسة العتال )
 (.م1008ودراسة عيسوي والمنير )

 واصل ية مهارات التستراتيجيات في تنمأظهرت نتائج بعض الدراسات أثر بعض اإل
 (.م1008ودراسة عفيفي ) (،م1025دراسة مسلم )مثل: الرياضي 

  موس وآرتشرأظهرت دراسة(Moss and Archer, 2014)،  بيكان-تونكودراسة 
فاعلية استخدام التكنولوجيا  (,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110)و امبروسي'دو 

  .في تنمية مهارات التواصل الرياضي
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 ام على الدراسات السابقة:تعقيب ع

أثبتت جميع الدراسات القائمة على استخدام مسرحة المناهج أو المسرح التعليمي فاعليتها في  .2
فقد أثبتت  ،(م1000ما عدا دراسة يونس وعبد العظيم ) ،تحقيق األهداف الموضوعة لها

 إال أهداف المجال المهاري. ،فاعلية مسرحة المناهج في تحقيق جميع األهداف
اهيم ستراتيجيات واألساليب المستخدمة في تنمية المفجميع الدراسات السابقة فعالية اإل تأثبت .1

 الرياضية.
 تنمية في خدمةالمست ستراتيجيات واألساليب والبرامجاإل فعالية السابقة الدراسات جميع تتأثب .3

 .مهارات التواصل الرياضي
 ،قليديةارنة النموذج المقترح مع الطريقة التاتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمق .1

ينة الدراسة حيث تم تقسيم ع ،منهج التجريبيراسة مع الدراسات في استخدامها الوتتفق هذه الد
لمقارنة أثر استخدام مسرحة المناهج في  ؛مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ؛إلى مجموعتين

 بالطريقة التقليدية. مقارنة ،تنمية المفاهيم الرياضية والتواصل الرياضي
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه  ،وات للدراسةمت معظم الدراسات االختبارات كأداستخد .5

 الدراسات حيث أعدت الباحثة اختبارا للمفاهيم الرياضية.
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه  ،للدراسة استخدمت بعض الدراسات بطاقة المالحظة أداة   .0

 ة بطاقة مالحظة لقياس مهارات التواصل الرياضي.الدراسات حيث أعدت الباحث
 :الدراسة مميزات

 ترى الباحثة أن الدراسة الحالية تميزت ،بناء على ما سبق من استعراض الدراسات السابقة
 :أتييعن غيرها من الدراسات فيما 

 قياس أثر مسرحة المناهج في تنمية المفاهيم الرياضية والتواصل الرياضي. .2
 االحتماالت" من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي.ة "ة وحدتناولت الدراس .1
كالة وهي طالبات الصف الثامن األساسي التابعة لو  الفلسطينية،شملت الدراسة عينة من البيئة  .3

 من مخيم المغازي. ،غوث وتشغيل الالجئين في المحافظة الوسطى
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 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة: 

 النظري للدراسة. اإلطاربناء  .2
 .وبطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي( ،المفاهيم الرياضية )اختباربناء أدوات الدراسة  .1
 حصائية.اختيار األساليب اإل .3
 تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. .1
 التعرف على مراجع تفيد الدراسة. .5
 
 
 

 

  



 

  

 

 

 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة

 )الطريقة، واإلجراءات(
 
 



  

  62 

 

 (واإلجراءات ،الطريقة) ة الدراسةمنهجي: الفصل الرابع
في هذا الفصل وصف ا لإلجراءات التي اتبعتها في تنفيذ الدراسة، من خالل  ةتتناول الباحث

 ،ختبارال)ا ووصف مجتمعها، وتحديد عينتها، ومن ثم إعداد األداة المستخدمة بيان منهجها،
باتها، ءات التحقق من صدق األداة وثكما تتناول إجرا، وتطويرها ،، وكيفية بنائهاوبطاقة المالحظة(

 يأتيوفيما  ،واستخالص النتائج ،والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات
 :وصف لهذه اإلجراءات

 ة:منهج الدارس: أوًل 

يات يف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضظأثر تو  إلى استقصاءتسعى الدراسة الحالية 
 ةحثالباذلك اعتمدت من أجل الصف الثامن األساسي بغزة؛  طالباتياضي لدى والتواصل الر 

أو  – مع إدخال تغيرات في أحد العواملحالية ظاهرة وهو المنهج الذي يدرس  ،التجريبيالمنهج 
 .(13ص ،م2117 ،األغا واألستاذنتائج هذا التغير ) ورصد-أكثر 

 ،نهو المسرحة لقياس المتغيرين التابعيو  ،الباحثة المتغير المستقل في الدراسة وأدخلت
ث ترى أن حي ،طالبات الصف الثامن األساسيالمفاهيم الرياضية والتواصل الرياضي على  :وهما

تصميم  ولتسهيل إجراءات تطبيق الدراسة تم اختيار ،ا للدراسة الحاليةالمنهج التجريبي أكثر توافق  
كما هو  ،عنه بصورة إجرائيةعبر وي ،بعدي ــــــالمجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي 

  :(4.0) موضح بالشكل

 
 (: التصميم التجريبي للدراسة1.0شكل )
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 :مجتمع الدراسة: ثانًيا
 غزة،من جميع طالبات الصف الثامن األساسي في قطاع  الدراسة مجتمع يتكون
 .(م1025 –م 1021(الدراسي الثاني من العام الدراسيالفصل  فيالمسجالت 

 :الدراسة ةا: عينثالثً 
 :الستطالعية الدراسة عينة-1

صف الثامن بمدرسة ال من طالبات ،طالبة (40) من االستطالعية الدراسة عينة نتتكو  
إجراءات الصدق  تطبيق بغرضة؛ عشوائي بطريقة ن  اختياره تم حيث، ات المغازي اإلعدادية "أ"بن

 على للتطبيق صالحيتهما من والتحقق ،ني  م  د  خ  ت  س  ظة الم  والثبات على االختبار وبطاقة المالح
 .األصلية العينة

 :األصلية الدراسة عينة-4

من طالبات الصف الثامن األساسي للفصل  ،ةطالب (82)من  األصلية الدراسة عينة نتتكو  
من ا لقربها وتم اختيار المدرسة قصدي   ،(م1025 - م1021) دراسيالالدراسي الثاني من العام 

من صفوف الثامن بها ثالثة و  ،"عدادية "أوهي مدرسة بنات المغازي اإل ،مكان سكن الباحثة
مجموعة ( 1)طالبات الصف الثامن تعيين تم و  ،اعشوائي  وجرى اختيار صفين منهما  ،األساسي

مجموعة ( 2الثامن ) طالبات الصفو  ،يد الدراسة من خالل المسرحةتجريبية تدرس الوحدة ق
 ( يوضح عدد أفراد العينة:4.1والجدول ) ،اعشوائي   الطريقة التقليديةبنفسها س الوحدة تدر  ضابطة

 أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة(: 1.1)جدول 

 النسبة المئوية العدد المجموعة الصف المدرسة

 بنات المغازي اإلعدادية " أ "
 %51.2 41 الضابطة (1)الثامن 

 %48.8 40 تجريبيةال (2)الثامن 

 % 100 81 المجموع
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 ها:ومواد الدراسةوات أد :رابًعا

 الدراسة:أدوات  -1

 :تيةلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة األدوات اآل

 كأداة مساعدة. ،تحليل المحتوى  .أ
 اختبار المفاهيم الرياضية لطالبات الصف الثامن األساسي. .ب
 لطالبات الصف الثامن األساسي. ة مهارات التواصل الرياضيظبطاقة مالح .ت

 رة النهائية لألداة. للصو وصوال   ؛وفيما يلي تفصيل بناء وتصميم كل أداة والتأكد من صدقها وثباتها

 :تحليل المحتوى لمفاهيم وحدة الحتمالت  .أ
 :الهدف من التحليل 

 ي.الثان الجزء ،تحديد المفاهيم الرياضية المتوفرة في كتاب الرياضيات للصف الثامن

 :عينة التحليل 

الجزء  ،صف الثامن األساسيالرياضيات لل من كتاب "االحتماالت" الثامنةتم تحليل الوحدة 
 .الثاني

 :وحدة التحليل 

 كوحدة تحليل.الدرس تم اعتماد  
 :ضوابط التحليل 
  كتعريف إجرائي تبنته  الرياضي مفهوملل (20م، ص1006عفانة )تم االلتزام بتعريف

 وهو: ،الباحثة

مع تبط التي تر  ،مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين الرياضيةمفهوم الرياضي: ال
 .اعدتهق ألساس المنطقي لمصطلح المفهوم أولبناء ا ،في إطار رياضي موحد ابعض   بعضها

 امنة الث الوحدة، التحليل في ضوء كتاب الرياضيات للصف الثامن الجزء الثاني
 االحتماالت"."
 ويعتبر  ،فهي تشمل مفاهيم ثانوية ،(لة وتمارين الوحدة )تمارين ومسائلستبعاد األمثيتم ا

 معرفة سابقة للطالبة.بعضها 
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 :صدق التحليل 

" [دون زيادة أو نقصان]أي  ،فقط أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه"صدق األداة هو 
دة في الوار ية قامت الباحثة بتحديد قائمة بالمفاهيم الرياضو  ،(201م، ص1007)األغا واألستاذ، 

وبعد ذلك تم عرض تحليل الباحثة على مجموعة ، مفهوم ا رياضي ا 25وعددها االحتماالت"، وحدة "
أكد  حيث ـــــــ (2ملحق )ـــــــ لمادة والخبرة من معلمي ومشرفي ا االختصاصن ذوي م محكمين

 صالحية هذا التحليل.المحكمون 

 :ثبات التحليل 

 في الظروف نفسها القياس تكرار ا عندنفسها تقريب   النتائج على يقصد بالثبات "الحصول
تم التأكد من ثبات التحليل عبر و ، (208صم، 1007باستخدام المقياس نفسه" )األغا واألستاذ، 

ي توصل إليها ونتائج التحليل الت ،توصلت إليها الباحثة النتائج التيالكشف عن مدى االتفاق بين 
 ،يرياضيات للصف الثامن األساس مشرفوقد اختارت الباحثة  ،في مجال الرياضيات ختصونالم

والتي  ،ة هولستيادلثم قامت الباحثة باستخدام مع ،وطلبت منه القيام بعملية التحليل بشكل مستقل
 (.116م، ص1001 ،)طعيمة تأخذ الصورة:

 

 

 حيث:

1C: .عدد نقاط تحليل الباحثة 

2Cالمشرفنقاط تحليل  : عدد. 

12Cشرفبين تحليل الباحثة وتحليل الماط المتفق عليها : عدد النق. 

 .( يبين نتائج معادلة هولستي1.1والجدول )
 .الرياضيات شرف( تحليل المحتوى لمفاهيم وحدة الحتمالت من قبل الباحثة وم1.4جدول )

 التحليل
 ثبات األداة نقاط الختالف نقاط التفاق شرفتحليل الم تحليل الباحثة

13 15 15 4 6.55 

R = 

)
12

C( 2 

1
C  +

C
2C 



  

  66 

 

مما  ،جيد وهو معامل ثبات 0.93( أن معدل الثبات للتحليل بلغ 1.1يتضح من الجدول )
تحديد قائمة  تم ،وبناء على نتائج التحليل السابق ،لتحليلتطمئن الستخدام أداة ايجعل الباحثة 

 ــــــــ. (3) ملحقــــــــ ا ا رياضي  ( مفهوم  25مفاهيم الرياضية وعددها )بال
 :لمفاهيم الرياضيةاختبار ا .ب

 ،عدت الباحثة اختبار المفاهيم الرياضية لطالبات الصف الثامن األساسي بصورته األوليةأ
 :تيةاآلمتبعة الخطوات  ،االحتماالت" في وحدة "سؤاال   19حيث تكون من 

  من الختبارالهدف: 

ي وحدة ف يهدف االختبار إلى قياس المفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساسي
وهي:  ،بحيث تم قياس المفاهيم على مستويات األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم ،االحتماالت

أبو الجديان عرفها  وقدــــــــ ( 1)ملحقــــــــ وذلك لمناسبتها لغرض الدراسة  ،التطبيق(و  ،الفهمو  ،)التذكر
 :يأتي( كما 76-75 م، ص ص1023)وآخرون 

 عن طريق استدعائها من  سواء ،تذكر المعارف والمعلومات علىالطالب : قدرة التذكر
 التعرف عليها. الذاكرة أو

 الجديدة مع ما لديهم من خبراتالمعلومات  دمجعلى الطالب درة ق: الفهم. 
 وفي  ،توظيف المعارف والمعلومات في استعماالت مناسبةعلى الطالب : قدرة التطبيق

 حل مسائل جديدة.
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 المفاهيم الرياضية:بار دول وصف اختج 

 ،قامت الباحثة بإعداد جدول وصف الختبار المفاهيم بناء على تحليل المحتوى السابق ذكره
 :(1.3)الجدول في موزعة كما ،لمساعدة في صياغة فقرات االختباروذلك ل

صف من كتاب الرياضيات لل "بار المفاهيم الرياضية في وحدة "الحتمالتجدول وصف اخت( 1.5جدول )
 الثامن )الجزء الثاني(
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 صياغة فقرات الختبار: 

 :تيةاآلبحيث تراعي األمور  ،فقرات االختبار وصياغتها تم بناء

  واللغوية. ،الدقة العلمية 
  .محددة وواضحة وخالية من الغموض 
   ،واألهداف المرجو قياسها.ممثلة للمحتوى 
  .مناسبة لمستوى الطالبات 
   تنفيذ االختبار.وضوح تعليمات 
 الصورة األولية لالختبار: 

فقرة، ( 29حيث اشتمل على ) ،ختبار في صورته األوليةفي ضوء ما سبق تم إعداد اال
ورتها وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها في ص ،فقط صحيحمنها واحد لكل فقرة أربعة بدائل، 

 وذلك الستطالع آرائهم حول: تخصص؛األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي ال

 مة بنود االختبار والبدائل لموضوع البحث.ءمدى مال 
   ا.ا ولغوي  سالمة صياغة األسئلة علمي 
 الطالبات. لمستوى الصياغة مةءمال مدى 

 قداالحتماالت، و ( يوضح بطاقة تحكيم اختبار المفاهيم الرياضية في وحدة 5)والملحق 
ل ما وقامت الباحثة بتعدي ،اآلخر هابعضواستبدال  ،أشار المحكمون إلى تعديل بعض الفقرات

اضية يفأصبح اختبار المفاهيم الر  ،ي ضوئها تعديل فقرات االختباروتم ف ،أوصى به المحكمون
حيث  ،ــــــــ( 6ملحق ) ــــــــمن نوع االختيار من متعدد  ،فقرة (19) في صورته النهائية يتكون من

يتم صحيحه تأن ب ويتميز ،ا في اختبارات التحصيلن هذا النوع من االختبارات هو األكثر شيوع  إ
 أو وقت التصحيح.أو اختالف المصححين،  ،ة ال تتأثر بذاتية المصححبطريقة موضوعي

 تعليمات الختبار: 

 قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى ،بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها
وقد راعت الباحثة عند وضع  ،شرح فكرة اإلجابة على بنود االختبار في أبسط صورة ممكنة

 :يأتير ما تعليمات االختبا

 وهي االسم والشعبة. ،البيانات الخاصة بالطالبات 
 وزمن االختبار. وهي عدد الفقرات وعدد البدائل ،تعليمات خاصة بوصف االختبار 
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 واختيار البديل الصحيح. ،تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة 
 على عينة استطالعية تطبيق الختبار:  

( طالبة من طالبات 40على عينة استطالعية تكونت من )ر قامت الباحثة بتطبيق االختبا
 بهدف:"؛ وذلك المغازي اإلعدادية "أالصف الثامن األساسي من مدرسة بنات 

 .التحقق من وضوح األسئلة والتعليمات الخاصة باالختبار 
 قامت الباحثة بحسابه من خالل متوسط زمن استجابة المناسب تحديد زمن االختبار :

 ،أوراقهن سلمنطالبات  ثالثر ومتوسط زمن آخ   ،أوراقهن سلمنات طالب ثالثأول 
ومعدل الزمن  ،( دقيقة37طالبات ) ثالثأول الزمن الذي استغرقته فوجدت أن معدل 

فأصبح المتوسط الزمني لالختبار  ،دقيقة (43)طالبات  ثالثالذي استغرقته آخر 
 ( دقيقة.40)

 .حساب معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار 
 والثبات لالختبار. ،التحقق من صدق االتساق الداخلي 
 تصحيح الختبار: 

حددت درجة  حيث ،إجابة طالبات العينة االستطالعية على فقراتهتم تصحيح االختبار بعد 
 ،( درجة19-0وبذلك تكون الدرجة التي تحصل عليها الطالبة محصورة بين ) ،واحدة لكل فقرة
 . ــــــــ( 7)ملحق ــــــــابة لهذا الغرض باحثة مفتاحا لإلجوقد أعدت ال

 لفقرات اختبار المفاهيم الرياضية حساب معامالت الصعوبة والتمييز: 
 الصعوبة معامل: 

االختبار  أسئلة من سؤال كل على أجابوا للذين المئوية النسبةالصعوبة " بمعامل يقصد
السؤال  على الالتي أجبن وفرز ين،مجموعت إلىالطالبات  درجات تقسيم تم فقد ولذلك ،"خطأ إجابة
معادلة لل اوفق   الصعوبة معامل إيجاد ثم صحيحة، إجابة السؤال علىالالتي أجبن و  ،خطأ إجابة
 :(189م، ص 1001)عودة،  تيةاآل

  = ص( م (الصعوبة معامل

 جابات الخطأعدد اإل

 جابات الخطأعدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإل
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 تبدأ بالفقرات بحيث صعوبتها، في متدرجة تكون أن يجب االختبار فقرات أن العلماء ويرى
 يكون بحيث ،(2.0-2.0) بين صعوبتها قيمة تتراوح وبالتالي الصعبة، بالفقرات وتنتهي السهلة،
 (.339م، ص2981 لبدة، )أبو 2.0 حدود في ككل االختبار صعوبة معامل

 التمييز معامل: 

القدرة  يذفاعلية سؤال ما في التمييز بين الطالب  إن مهمة التمييز تتمثل في تحديد مدى
 ،العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسه الذي يفرق االختبار بينهما في الدرجة النهائية بصورة عامة

 التمييز معامل حساب تم وقد ،سئلة االختبارز لكل سؤال من أتم احتساب معامل التميي هوعلي
 :(189م، ص1001عودة، ) :ةاآلتي المعادلة وفق االختبار، فقرات من فقرة لكل

 =معامل التمييز
 جابات الصحيحة في المجموعة الدنيااإل عدد-العلياابات الصحيحة في المجموعة جاإل عدد

 عدد إحدى المجموعتين

 الطالبات تقسيم تم االختبار، فقرات من فقرة كل تمييز معامل علىة الباحث تحصل ولكي
 حصلن التياللطالبات ا مجموع من (27%) وضمت، عليا األولى ةالمجموع مجموعتين، إلى
طالبات ال مجموع من (27%) وضمت، دنيا الثانية والمجموعة االختبار، في الدرجات أعلى على

( 0.30زه )تمي معاملويالحظ أن السؤال الذي  االختبار، في الدرجات أدنى علىحصلن  الالتي
ا ؤال كان جيد  تمييز الس معامل وكلما ارتفع ،للغايات التعليميةبالنسبة  اميز   مسؤاال   دفما فوق يع

 .(289م، ص1023 ،)أبو الجديان وآخرونا ومناسب  

اختبار المفاهيم  فقرات من فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت يبين( 1.1) الجدولو 
 .الرياضية
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 يم الرياضيةلفقرات اختبار المفاه معامالت الصعوبة والتمييز: (3.3جدول )
 

معامل  الرقم
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  الرقم
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

.1 0.24 0.30 .16 0.58 0.40 

.2 0.72 0.30 .17 0.28 0.60 

.3 0.53 0.40 .18 0.78 0.20 

.4 0.50 0.30 .19 0.58 0.40 

.5 0.68 0.30 .20 0.33 0.50 

.6 0.32 0.70 .21 0.26 0.50 

.7 0.67 0.40 .22 0.40 0.70 

.8 0.43 0.50 .23 0.30 0.60 

.9 0.25 0.70 .24 0.77 0.40 

.10 0.45 0.60 .25 0.52 0.60 

.11 0.60 0.60 .26 0.70 0.40 

.12 0.63 0.30 .27 0.70 0.50 

.13 0.67 0.40 .28 0.69 0.60 

.14 0.43 0.50 .29 0.72 0.40 

.15 0.67 0.40  

 0.531 امل الصعوبةالمتوسط العام لمع

 0.465 المتوسط العام لمعامل التمييز

 

 (0.78-0.11) بين تراوحت االختبار فقرات صعوبة معامل أن السابق الجدول من يتضح
 بمتوسط (0.20-0.70) بين تراوحت االختبار فقرات تمييز معامل وأن ،0.532بمتوسط قدره 

 لمعامالت جيدال المستوى ضمن تقع اراالختب فقرات جميع أن إلى يشير مما ؛0.165 قدره
 .والتمييز الصعوبة
 صدق الختبار:  

ـــــ ـفي الحكم على صالحيته، ويقصد بالصدق  لمهمةيمثل صدق االختبار إحدى الوسائل ا
أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، بحيث يعطي صورة كاملة وواضحة، لمقدرة ــــــ  اكما ذكرنا سابق  

 صمم التي التربوية األهداف تحقيق يعني درجة فهوالخاصية المراد قياسها،  االختبار على قياس
 األداة. في الثقة زيادة على داال   ذلك كلما كان الصدق مؤشرات تعددت كلما وأنه أجلها، من
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 هما: ،تحققت الباحثة من صدق االختبار بطريقتينقد و 
 :صدق المحكمين 

( ــــــــ على مجموعة من المحكمين 5ختبار ــــــــ ملحق )قامت الباحثة بعرض الصورة األولية لال
( ـــــــ، وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون، قامت 2من ذوي االختصاص ـــــــ ملحق )

الباحثة بتعديل بعض الفقرات، كما قامت بإعادة تشكيل االختبار وتوزيع األسئلة بشكل أفضل، 
 ( ـــــــ.6ه النهائية ـــــــ ملحق )ومن ثم خرج االختبار في صورت

 الداخلي: التساق صدق 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية 
يجاد معامالت االرتباط إحيث تم  ،(spss( طالبة باستخدام البرنامج االحصائي )40مكونة من )

 :ةتياآل

 :تبارلالخوالدرجة الكلية  ،من فقرات اختبار المفاهيممعامل الرتباط بين كل فقرة  -

 الكلية من الفقرات والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت قامت الباحثة بحساب
 :اآلتي (1.5) الجدول هايبين والنتائج كما ختبار،لال

 ر.درجة الكلية لالختباالمع  الختبار فقراتمعامالت ارتباط كل فقرة من (: 1.3جدول)

 رقم
 الفقرة

معامل 
 رقم الدللة الرتباط

 الفقرة
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

(sig) 
 1.10دال عند  **1.277 .06 1.12دال عند  *0.329 .0

 1.12دال عند  *1.334 .07 1.10دال عند  *0.494* .2

 1.12دال عند  *1.303 .01 1.12دال عند  *0.340 .3

 1.12دال عند  *1.422 .00 1.12دال عند  *0.432 .4

 1.12دال عند  *0.380 .21 1.12دال عند  *0.491 .2

 1.12دال عند  *1.430 .20 1.10دال عند  **0.489 .6

 1.12دال عند  *1.307 .22 1.12دال عند  *1.400 .7

 1.10دال عند  *1.633 .23 1.10دال عند  **1.201 .1

 1.10ال عند د **1.413 .24 1.12دال عند  *1.376 .0

 1.12دال عند  *1.301 .22 1.10دال عند  **1.603 .01

 1.12دال عند  *1.412 .26 1.12دال عند  *1.376 .00

 1.10دال عند  **1.261 .27 1.12دال عند  *1.332 .02

 1.12دال عند  *0.433 28. 1.10دال عند  **1.240 .03

 1.10 دال عند **0.631 29. 1.10دال عند  **0.561 .14

  1.12دال عند  **0.403 .02

 38ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  0.3102 الجدولية ر تساوي* قيمة معامل االرتباط 
 38ودرجة حرية  0.02عند مستوى داللة  0.1281 الجدولية ر تساوي** قيمة معامل االرتباط 
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 الدرجة الكلية مع الةد ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أن (1.5الجدول ) من يتضح
، حيث كانت قيم معامالت االرتباط المحسوبة أكبر 0.02ومستوى  0.05 مستوى عند لالختبار

 .من القيمة الجدولية، وهذا يدلل على أن جميع فقرات االختبار متسقة
 الختبار ثبات: 

 :للتجزئة النصفية معادلة جثمانعن طريق  االختبار ثبات بحساب الباحثة قامت

 لة جثمان للتجزئة النصفية:معاد 

األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام ) ينأجز  ىحيث تم تجزئة فقرات االختبار إل
استخدام ب ودرجات األسئلة الزوجية ،بين درجات األسئلة الفردية الثباتمعامل ، ثم تم حساب (الزوجية

ا عددها فرديواأل ،اعدد فقرات االختبار فردي  ن ألمعادلة جثمان؛   (1.6)دولج، والبعاد المكونة له أيض 
 يوضح ذلك

  معادلة جثمان للتجزئة النصفية باستخدام الختبارثبات معامل : (1.0جدول )

ستوياتالم الرقم  
 عدد

 الثبات الفقرات

 0.757 02 التذكر .1

 0.876 7 الفهم .0

 0.870 7 التطبيق .3

 0.815 20 الختبار ككل
 

خدام والزوجية باست سئلة الفرديةبين األ الثباتأن قيمة يتبين  (1.6) جدولمن خالل ال
  .مرتفع ودال إحصائي ا ،مانجث دلةمعا

للتطبيق، وتكون  قابال   (6في الملحق ) وكما ه ،وبذلك يكون االختبار في صورته النهائية
دمة، داة المستخبصحة األ على ثقة مما يجعلها ؛وثباته االختبارمن صدق  الباحثة قد تأكدت

 .وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها
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 :ة مهارات التواصل الرياضيظبطاقة مالح .ت
  بطاقة المالحظةصدق: 

لة صورة كامعطي تبحيث  ،لقياسه تما وضع البطاقةقيس أن تيعني  بطاقةصدق ال
 البطاقة شمول" :، كما يقصد بالصدقمراد قياسهاالعلى قياس الخاصية بطاقة لمقدرة ال ،وواضحة

لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية 
 توقد قام(، 279ص ،م1002، )عبيدات وآخرون "ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

 :ماه بطريقتين البطاقةمن صدق فقرات  بالتأكد ةالباحث

 المحكمين: صدق 

على مجموعة ( ـــــــــ 8ــــــــ ملحق )في صورتها األولية بطاقة المالحظة بعرض  ةالباحثت قام
 جاالتمبضرورة تقليص بعض العبارات من  حيث نصح بعضهم ،لتحكيمها ختصينالممن 

 .وتعديل بعضها اآلخر ،البطاقة

تعديالت بإجراء الة الباحث تقام ،المحكمونوالتوجيهات التي أبداها  ا إلى المالحظاتاد  واستن
  .بعضها اآلخر ت وحذفالتي اتفق عليها معظم المحكمين، حيث تم تعديل صياغة العبارا
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  البطاقةصدق التساق الداخلي لفقرات: 

 :آلتيا (1.7كما يبينها الجدول ) لبطاقةتم حساب االتساق الداخلي لفقرات ا
 لبطاقة المالحظةرتباط بين كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية (: معامل ال 3.1جدول )

 الفقرة م
 معامل 

 الرتباط

الدللة 
 الحصائية

.1 
 **1.124 .توجيهات المعلمة وما تقدمه من أفكارتصغي إلى 

دال عند 

1.10 

2. 
 **1.043 .تعطي المصطلح الرياضي لعبارة سمعتها

دال عند 

1.10 

.3 
 **1.173 .ها بطريقة تساعدها على فهم ما يعبرون عنهاتنء قريتنصت إلى أرا

دال عند 

1.10 

4. 
 **1.043 .تقرأ التعريفات الرياضية المكتوبة

دال عند 

1.10 

5. 
 **1.142 .تقرأ بفهم المسائل الرياضية

دال عند 

1.10 

6. 
 **1.061 .المكتوبة هااتنقريتقرأ أداءات 

دال عند 

1.10 

 **1.173 .يم الرياضية بلغتها الخاصةتعبر عن المفاه .7
دال عند 

1.10 

 **1.113 .ملخصا عما فهمته من األفكار الرياضية هااتنقريتقدم ل .1
دال عند 

1.10 

 **1.711 .ة تعكس فهمها لألفكار والمواقف الرياضية الواردةيتطرح أسئلة شفه .9
دال عند 

1.10 

 38ودرجة حرية  0.02عند مستوى داللة  0.1281* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر تساوي *

درجة والبطاقة المالحظة ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 1.7) جدوليبين 
(، حيث إن مستوى 0.02دالة عند مستوى داللة )أن معامالت االرتباط  ويشير إلى ،للبطاقةالكلية 

وبذلك  ،0.1281( وتساوي 0.02داللة )أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة لكل فقرة 
 .متسقة البطاقةفقرات  دتع
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  بطاقة المالحظة:ثبات فقرات 

 نصفية.تجزئة المعادلة جثمان لل بالتأكد من ثبات بطاقة المالحظة باستخدام ةالباحثقامت 
 تجزئة النصفيةلل معادلة جثمان : 

عد لكل بالزوجية األسئلة  جاتدر األسئلة الفردية و  درجاتبين الثبات معامل يجاد إتم 
 وكذلك عدد فقرات كل بعد من أبعادها، ،عدد فقرات البطاقة فردين أل ؛جثمان باستخدام معادلة

 يبين النتائج:( 1.8والجدول )
  تجزئة النصفيةباستخدام معادلة جثمان لل بطاقة المالحظةثبات معامل (: 1.5جدول )

عدد  المهارة الرقم
 الفقرات

 معامل
 تالثبا

 0.730 3 الستماع .2

 0.922 3 القراءة .1

 0.727 3 التحدث .3

 1.027 0 البطاقة ككل

 

دام ة باستخيبين الفقرات الفردية والزوج الثباتمعامل  قيمة أن (4.1) يتضح من الجدول
 تتمتع بدرجة عالية من بطاقة المالحظةوهذا يدل على أن  ،امرتفع ودال إحصائي   جثماندلة معا
 .الدراسةإلى تطبيقها على عينة  ةت تطمئن الباحثالثبا

قابلة للتوزيع،  (0) كما هي في الملحق ،في صورتها النهائيةبطاقة المالحظة وبذلك تكون 
صحة ب ةمما جعلها على ثق ؛وثباتها الدراسة مالحظةبطاقة  تأكدت من صدق قد ةالباحث تكونو 

 ،رياضيالمتعلقة بالتواصل ال أسئلة الدراسة نعواإلجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائج ،البطاقة
 .واختبار فرضياتها
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 :مواد الدراسة -4

 :دليل المعلم للدروس الممسرحة

م حيث يعد دليل المعل ،معلمقامت الباحثة بإعداد دليل ال ،من خالل مراجعة األدب التربوي
 الواقع في الصف نقله إلىو  ،األدوات المهمة التي تساعد في ترجمة المحتوى الرياضي من

بحيث يوظفه  ،الدراسي؛ لذلك ينبغي أن يتوفر بين يدي المعلم أثناء قيامه بدوره في عملية التدريس
 داخل الفصل بشكل سليم.

 :يل اتبعت الباحثة الخطوات اآلتيةوإلعداد الدل

 "من خالل االطالع على موضوعات  ،تحديد األهداف العامة لتدريس وحدة "االحتماالت
 في كتاب الطالب.الوحدة 

   ا.تحليل محتوى وحدة "االحتماالت" وفق ما تم عرضه سابق 
  أو  ،على بعض الدراسات والبحوث السابقة التي طبقت المسرحة في التدريساالطالع

 :تيةآلوقد تضمن دليل المعلم المكونات ا ،لالستفادة منها التي اعتمدت على بناء دليل معلم
 ناته.ومكو  ،االحتماالت"وأهميته في تدريس وحدة " ،لالدلي وتتضمن الهدف من ،مقدمة 
 "ضوء  التي تم تحديدها في ،قائمة بالمفاهيم الرياضية المتضمنة في وحدة "االحتماالت

 نتائج تحليل المحتوى.
 .األهداف السلوكية لوحدة الدراسة 
  حقيق تالوسائل التعليمية: وتتضمن المواد واألدوات والمصادر التعليمية التي تؤدي إلى

 األهداف السلوكية للدرس بشكل فعال.
 سير في الدروس وفق السيناريوهات المسرحية لكل درس.خطة ال 
 تخطيط الدروس بدليل المعلم: 

 :تيةوقد تضمن كل درس العناصر اآل ،وفقا للسيناريوهات المسرحيةتم تخطيط الدروس 
 عنوان الدرس. 
 عدد الحصص. 
  :ذلك و  ،اغة أهداف كل درس في صورة سلوكيةتم صياألهداف المتوقعة من التدريس

 في ضوء نتائج تحليل المحتوى.
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  س مجموعة من الوسائل واألدوات الوسائل واألدوات التعليمية التعلمية: وتضمن كل در
ر وبعض العناص ،وديكورات المسرحيات ،والبطاقات الملونةكبطاقات التعريفات، 

 .المسرحية من مكونات االتي تعد جزء   وغيرها، ،المحسوسة
 :في كل درس: تم استخدام أنواع التقويم اآلتية تقويم الدرس 

 تالتقويم القبلي: يشمل مناقشة الطالبات في المعلومات والمعارف السابقة التي تم -
 كخطوة تمهيدية لتحديد متطلبات التعلم السابقة. ،وذلك في بداية الدرس ،دراستها

ة أدائهن ظحوكذلك مال ،ين المعلمة والطالباتالتقويم التكويني: ويتمثل في المناقشة ب -
 أثناء تنفيذ األنشطة المختلفة.

ي التدريبات التي تقدمها المعلمة للطالبات ف فيويتمثل  :التقويم النهائي )الختامي( -
وكذلك يتمثل في تطبيق اختبار  ،نهاية الدرس؛ لمعرفة مدى تحقيق أهداف الدرس

 االنتهاء من تدريس الوحدة. على الطالبات بعدالمفاهيم الرياضية 
 دليلتحكيم ال:  

على مجموعة من المحكمين؛ إلبداء  ـــــــ( 20ملحق ) ـــــــفي صورته األولية عرض الدليل تم 
 من حيث: ،آرائهم حوله

 وفقا للسيناريوهات المسرحية. ،مة الدليل لتدريس المفاهيم الرياضيةمدى مالء 
  س المتضمنة بالدليل.دقة الصياغة السلوكية ألهداف الدرو 
 .وجود اتساق بين األهداف التعليمية لكل درس ومحتواه 
 وسالمة الصياغة اللغوية والعملية للدليل. دقة 
 وبين الدروس ،وجود تنظيم وتسلسل جيد للمادة التعليمية خالل الدرس الواحد 

 المختلفة.
 مة أساليب التقويم المستخدمة لما يتضمنه الدرس واألهداف.ءمال 
 ،قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون ،أخذ آراء المحكميند وبع

 .ـــــــ( 22ملحق ) ـــــــوخرج الدليل في صورته النهائية 
  وتنفيذ الدليلتطبيق: 

موع حيث بلغ مج ،قامت الباحثة بتنفيذ دروس الدليل مع طالبات المجموعة التجريبية
 .ـــــــ( 1ملحق ) ـــــــ( حصص 20)لدليل الحصص المخصصة لتنفيذ دروس ا
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 :ضبط متغيرات الدراسة ا:خامسً 

ا المتغيرات  بعض عن تنجم قد التي لآلثار وتجنب ا النتائج، سالمة على الباحثة من حرص 
 هاتين ضوء في، و والضابطة التجريبية المجموعتين طريقةتبنت  فقد التجربة، على الدخيلة

 يأتي: كما المتغيرات ضبط من بالتحقق ةالباحث قامت المجموعتين
في مادة  الختبار النهائي للفصل األول الضابطة والتجريبية في المجموعتين تكافؤ -1

 :الرياضيات

 امتقالرياضيات في مادة  االختبار النهائي للفصل األول في المجموعتين تكافؤ من للتحقق

 موعةوسط درجات الطالبات في المجمتنة بين لعينتين مستقلتين للمقار  (t)الباحثة باستخدام اختبار
 ألولاالختبار النهائي للفصل االتجريبية في درجات الطالبات في المجموعة متوسط و الضابطة 

فكانت النتائج كما يوضحها الجدول ، 11الدرجة الكلية لالختبار من  علم ا أن ،مادة الرياضيات في
(1.9 .) 

متوسط الضابطة و  المجموعةدرجات طالبات رنة بين متوسط ( للمقاt(: نتائج اختبار )1.5جدول )
 الختبار النهائي للفصل األول في مادة الرياضيات.التجريبية في درجات طالبات المجموعة 

التحصيل 
 العام

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية 

الدللة 
 اإلحصائية

 0.124 20.46 41 جريبية الت
1.276 1.713 

غير دالة 
 7.111 20.076 42  الضابطة إحصائية

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )11 ( 05.0وعند مستوى داللةتساوي ) 001.0 

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )11 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )631.2  

( tأقل من قيمة ) 1.272والتي تساوي  ،( المحسوبةt( أن قيمة )1.9يتبين من الجدول )
مما يدلل على  ؛(05.0ومستوى داللة ) 01عند درجة حرية  001.0الجدولية التي تساوي 

تحصيل الطالبات العام في المجموعتين  وسطإحصائية بين متداللة عدم وجود فروق ذات 
ط تكافؤ من شر  توبالتالي تكون الباحثة قد تحقق ،الرياضياتمادة  في التجريبيةو  الضابطة

 ا للتحصيل العام في مادة الرياضيات.المجموعتين وفق  
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 :القبلي اختبار المفاهيم الرياضية الضابطة والتجريبية في المجموعتين تكافؤ -4

لعينتين  (t)باستخدام اختبار الباحثة قامت القبليختبار اال في المجموعتين تكافؤ من للتحقق
جات الطالبات در  ومتوسطللمقارنة بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة  ؛مستقلتين

 (. 1.20فكانت النتائج كما يوضحها الجدول ) ،التجريبية في المجموعة
الطالبات في المجموعتين  متوسطي درجات الختبار القبلي بين( لمقارنة tنتائج اختبار ): (1.16جدول )

 الضابطة والتجريبية 

مستوى 
 العدد المجموعة الهدف

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية 

الدللة 
 اإلحصائية

 تذكر
 2.186 6.17 40  التجريبية

1.236 1.204 
غير دالة 

 2.704 7.16 42 الضابطة إحصائيا

 فهم
 1.143 3.02 40  يبيةالتجر 

1.487 0.141 
غير دالة 

 1.434 3.45 42 الضابطة إحصائيا

 تطبيق
 1.531 3.25 40  التجريبية

0.790 0.432 
غير دالة 

 1.329  3.50 42 الضابطة إحصائيا

المجموع 
 الكلي

 3.752 13.15 40  التجريبية
1.025 0.309 

غير دالة 
 4.727 14.11 42 الضابطة إحصائيا

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )11 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )001.0  

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )11 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )631.2  

( tن قيمة )أقل م 0.122والتي تساوي  ،( المحسوبةt( أن قيمة )1.20يتبين من الجدول )
مما يدلل على  ؛(05.0ومستوى داللة ) 01عند درجة حرية  001.0الجدولية التي تساوي 
ابطة الض في المجموعتينإحصائية بين متوسطات درجات الطالبات داللة عدم وجود فروق ذات 

ؤ المجموعتين في تكافمن شرط  توبالتالي تكون الباحثة قد تحقق ،والتجريبية في االختبار القبلي
 .االختبار القبلي
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مهارات التواصل الرياضي  مالحظةبطاقة  الضابطة والتجريبية في المجموعتين تكافؤ -5
  :القبلية

 لعينتين (t)باستخدام اختبار الباحثة قامت بطاقة المالحظة في المجموعتين تكافؤ من للتحقق
 الطالباتات درجومتوسط المجموعة الضابطة  البات فيالطدرجات مستقلتين للمقارنة بين متوسط 

 (. 1.22فكانت النتائج كما يوضحها الجدول )ريبية في بطاقة المالحظة، التج في المجموعة
( للمقارنة بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في بطاقة tنتائج اختبار ): (1.11جدول )

 المالحظة  

 العدد المجموعة مهارات
المتوسط 

 ابيالحس

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية 

الدللة 
 اإلحصائية

 االستماع
 0.547 0.42 40  التجريبية

1.044 1.116 
غير دالة 
 0.598 1.46 42 الضابطة إحصائية

 القراءة
 0.660 1.61 40  التجريبية

0.860 0.392 
غير دالة 
 0.651 1.49 42 الضابطة إحصائية

 التحدث
 0.418 1.20 40  التجريبية

1.124 0.264 
غير دالة 
 0.292 1.11 42 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 0.515 1.42 40  التجريبية

0.587 0.559 
غير دالة 
 0.490 1.35 42 الضابطة إحصائية

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )11 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )001.0  

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )11 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )631.2  

( tمن قيمة ) أقل 1.207( المحسوبة والتي تساوي t( أن قيمة )1.22يتبين من الجدول )
مما يدلل على  ؛(05.0ومستوى داللة ) 01عند درجة حرية  001.0الجدولية التي تساوي 
يبية ر المجموعتين الضابطة والتجالطالبات في داللة إحصائية بين متوسط  عدم وجود فروق ذات
ن خالل م من شرط تكافؤ المجموعتين توبالتالي تكون الباحثة قد تحققفي بطاقة المالحظة، 

 .بطاقة المالحظة

من تكافؤ المجموعتين قد تأكدت  ةثالباح تكونخالل اإلجراءات الثالثة السابقة،  منو 
 تطبيق تجربة الدراسة على العينة. سالمةل طمئنهامما ي ؛الضابطة والتجريبية
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 :الدراسة خطوات ا:سادسً 

 :اتبعت الباحثة اآلتي ،وللتأكد من صحة فروضها ،لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 موضوع البحث.بذات الصلة  ،االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة .2
 .والتواصل الرياضي ،المفاهيم الرياضيةو  ،المسرحةبالنظري الخاص  اإلطاركتابة  .1
 ا للمسرحة.اختيار الدروس التي سيتم تدريسها وفق   .3
 تحليل المحتوى الستخراج المفاهيم الرياضية المتضمنة بالوحدة. .1
عة من على مجمو  ومن ثم ضبطه بعرضه ،إعداد دليل المعلم وفقا للسيناريوهات المسرحية .5

 المحكمين.
 ة.والتأكد من صدقه وثباته بتطبيقه على العينة االستطالعي ،المفاهيم الرياضيةإعداد اختبار  .6
والتأكد من صدقها وثباتها بتطبيقها على  ،إعداد بطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي .7

 العينة االستطالعية.
ت اشعب الصف الثامن األساسي بمدرسة بنمن  وهي شعبتان ،اختيار عينة الدراسة الفعلية .8

 .المغازي اإلعدادية "أ"
 بعدي. –لي مع قياس قب ،اختيار المنهج التجريبي وتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة .9
ورصد  ،التطبيق القبلي الختبار المفاهيم على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة .20

 ن تكافؤ مجموعتي الدراسة.ا؛ للتحقق موتحليلها إحصائي   ،النتائج
جريبية على طالبات المجموعتين الت مهارات التواصل الرياضي مالحظةلبطاقة التطبيق القبلي  .22

 ا؛ للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.وتحليلها إحصائي   ،ورصد النتائج ،والضابطة
ا ق  بحيث تدرس الدروس المحددة وف ،تطبيق تجربة الدراسة على المجموعة التجريبية .21

 بينما تدرس المجموعة الضابطة وفقا للطريقة التقليدية. ،للسيناريوهات المسرحية المعدة
ورصد  ،التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي على طالبات المجموعتين .23

 النتائج.
 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية على طالبات المجموعتين ورصد النتائج. .21
 "."SPSSوبرنامج  ،ل نتائج الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبةتحلي .25
 تفسير النتائج. .26
 كتابة التوصيات والمقترحات. .27
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 :اإلحصائية المعالجاتا: سابعً 

 "SPSS" االنسانية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت
 :اإلحصائية اآلتية بالطرق وذلك، الدراسة ةأسئل عن اإلجابة بهدف الحاسوب، باستخدام

 :والثبات صدقال من التحقق في المستخدمة اإلحصائية األساليب .2
 تحليل.لمعادلة هولستي للتحقق من ثبات ا 
 اختبار المفاهيم الرياضية فقرات من فقرة كل صعوبة درجة لحساب الصعوبة معامل. 
 في اختبار المفاهيم والدنيا العليا تالمجموعا بين الفقرات تمييز لحساب التمييز معامل. 
 كل من االختبار وبطاقة المالحظةللكشف عن صدق االتساق الداخلي ل االرتباط معامل. 
 كل من االختبار وبطاقة ثبات  معامل للتحقق من للتجزئة النصفية جثمان معادلة

 .المالحظة

 :الدراسة أسئلة عن اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب. 4

 اختبار (T) مستقلتين عينتين متوسطي بين للفروق. 
 ( 2مربع إيتا) ثرفاعلية األ من للتحقق.  

  معامل(حجم األثرd) ثرفاعلية األ من للتحقق. 

 

 

 



 

   

 

  

 الفصل الخامس
 تفسيرهانتائج الدراسة، و 
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 تفسيرهاو  ،نتائج الدراسة: الفصل الخامس

ياضيات اهيم في الر المسرحة في تنمية المفأثر توظيف  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 
ناء حيث قامت الباحثة بإعداد وب ،لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة والتواصل الرياضي

ة لقياس وكذلك بطاقة مالحظ ،لذلك وعمل اختبار مفاهيم ،الرياضية مفاهيمسيناريوهات مسرحية لل
ربويين ين ومشرفين تمن وجهة نظر معلم أدوات الدراسة وقد تم تحكيم ،مهارات التواصل الرياضي
 الأدوات الدراسة على كتم تطبيق ، و هج وطرق تدريس الرياضياتوأساتذة جامعيين في المنا

 الدراسة. مجموعتي 

ائي ، باستخدام البرنامج اإلحصبجمع البيانات وتحليلها تحليال  إحصائي ا ةالباحث تقامو 
SPSS))اوالتي يمكن توضيحه للحصول على النتائج بحسب أسئلة الدراسة وفرضياتها، ؛، 

 : يأتيومناقشتها كما 

 :وتفسيرها األول بالسؤال المتعلقة النتائج
 ما المفاهيم الرياضية المراد تنميتها لدى على:راسة الد أسئلة من األول السؤال ينص

 ؟بغزةطالبات الصف الثامن األساسي 
ة ي والدراسات السابقعلى األدب التربو  باالطالعهذا السؤال قامت الباحثة  عنولإلجابة 

حليل وحدة بت هي، ومشرف الرياضيات أ. نادر سعيد ومن ثم قامت ،المتعلقة بالمفاهيم الرياضية
 وتحديد المفاهيم الرياضية الواجب ،"االحتماالت" من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي

التي توصلت  يةهيم الرياضقامت الباحثة بحصر المفا ثم ،وحدةتنميتها بالنسبة للطالبات في هذه ال
للتأكد من صحتها  ؛ـــــــــ( 2ملحق ) ــــــــوعرضها على مجموعة من المختصين  ،لها هي والمشرف

بداء الرأي فيها ،ومن أجل التعديل أو الحذف أو اإلضافة ،وشموليتها ا وبعد جمعها ورصده ،وا 
والمشار إليها  ،( مفهوما25ها )التي بلغ عدد، توصلت الباحثة لمجموعة من المفاهيم الرياضية

 .ـــــــــ (3ملحق )ــــــــــ في 
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 :وتفسيرها الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
تنميتها  ما مهارات التواصل الرياضي المراد على:راسة الد أسئلة من الثاني السؤال ينص

 بغزة؟لدى طالبات الصف الثامن األساسي 
السؤال من خالل عرض مهارات التواصل الرياضي في  قامت الباحثة باإلجابة عن هذا
 .(19الفصل الثاني من الدراسة في صفحة )

والبحوث في مجال مهارات التواصل  ،والدراسات ،على األدب التربوي االطالعفمن خالل 
 ،كتابةوال ،ا هي: )القراءةأن مهارات التواصل الرياضي األكثر شيوع  ترى الباحثة  ،الرياضي
قط من مهارات ت فواقتصرت الباحثة في دراستها على ثالث مهارا ،والتمثيل( ،واالستماع ،والتحدث

وذلك إلمكانية قياسها من خالل بطاقة  ؛(والقراءة، والتحدث ،هي: )االستماعالتواصل الرياضي، 
عض بالتي تم إعدادها وتحكيمها من و  ،في الدراسة ةة مهارات التواصل الرياضي المستخدمظمالح
 .ــــــــ( 2ملحق ) ــــــــ صين في المناهج وطرق التدريس ومدرسي ومشرفي مبحث الرياضياتتالمخ
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 :تفسيرهاو  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
 عند لة إحصائيةدالذات هل توجد فروق  :علىراسة الد أسئلة من الثالث السؤال ينص

ومتوسط درجات طالبات التجريبية  ةالمجموع درجات طالبات متوسط بين (α ≤ 0.05)مستوى 
 ؟البعدي ةالمفاهيم الرياضي اختبار الضابطة فيالمجموعة 

 : تيالسؤال تم صياغة الفرض الصفري اآلهذا ولإلجابة عن 
بين متوسط درجات طالبات  (α ≤ 0.05) مستوىعند  إحصائية داللةذات ال توجد فروق 

 ةاضيالمفاهيم الري اختبار الضابطة فيبات المجموعة ومتوسط درجات طالالتجريبية  ةالمجموع
 .البعدي
 Independent Samples" لعينتين مستقلتين (t)الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار و 

t Test" متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  متوسطللمقارنة بين ؛
اضية ، وقد تقدمت الختبار المفاهيم الريالبعدي رياضيةالمفاهيم ال الضابطة في اختبارالمجموعة 
طالبة من أصل  39طالبة من طالبات المجموعة التجريبية، و 11طالبة من أصل  31البعدي 

 (.5.2)كما يوضحها الجدول  كانت النتائجو  ،طالبة من طالبات المجموعة الضابطة 12

متوسط درجات ت طالبات المجموعة التجريبية و درجا متوسط( للفروق بين tنتائج اختبار ): (3.0جدول )
 .البعدي الضابطة في اختبار المفاهيم الرياضيةطالبات المجموعة 

المتوسط  العدد المجموعة مستوى الهدف
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية 

الدللة 
 اإلحصائية

 التذكر 
 2.040 03.01 31 التجريبية

4.236 
 

1.111 

دالة 

 2.470 01.10 30 الضابطة إحصائية

 الفهم
 0.270 2.70 31 التجريبية

2.113 
 

1.112 

دالة 

 0.431 4.12 30 الضابطة إحصائية

 التطبيق
 0.440 2.36 31 التجريبية

2.171 
 

1.112 

دالة 

 0.401 4.43 30 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 3.022 24.26 31 التجريبية

4.231 
 

1.111 

دالة 

 إحصائية
 4.261 21.02 30 الضابطة

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )72 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )642.2  
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 : يأتي( ما 3.0تبين من الجدول )

 :بالنسبة للمجموع الكلي لالختبار

( الجدولية tوهي أكبر من قيمة ) 1.2.1ي الكلية تساو  االختبار ( المحسوبة لدرجةtقيمة )
مما يدلل على وجود فروق  ؛(01.0ومستوى داللة ) 72عند درجة حرية  2.212التي تساوي 

 متوسط درجات طالباتدرجات طالبات المجموعة التجريبية و  متوسطإحصائية بين  داللة ذات
 .لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي يةالمفاهيم الرياض الضابطة في اختبارالمجموعة 
 : التذكر ستوىبالنسبة لم

( الجدولية التي tأكبر من قيمة ) وهي 22..1التذكر تساوي  ستوى( المحسوبة لمtقيمة )
مما يدلل على وجود فروق ذات  ؛(01.0ومستوى داللة ) 72عند درجة حرية  2.212تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  سطمتو إحصائية بين داللة 

 .لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي المفاهيم الرياضيةالضابطة في اختبار المجموعة 

 : الفهم مستوىبالنسبة ل

( الجدولية التي tأكبر من قيمة ) وهي .2.00الفهم تساوي  مستوى( المحسوبة لtقيمة )
مما يدلل على وجود فروق ذات  ؛(01.0ومستوى داللة ) 72حرية عند درجة  2.212تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  متوسطإحصائية بين داللة 

 .لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي المفاهيم الرياضيةالضابطة في اختبار المجموعة 
 :التطبيق مستوىبالنسبة ل

( الجدولية التي tوهي أكبر من قيمة ) 2.071تساوي  تطبيقال مستوى( المحسوبة لtة )قيم
مما يدلل على وجود فروق ذات  ؛(01.0ومستوى داللة ) 72عند درجة حرية  2.212تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  متوسطإحصائية بين داللة 

 .لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي المفاهيم الرياضيةالضابطة في اختبار  المجموعة
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دى توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات لوفيما يتعلق بحجم األثر الناتج عن 
 ( منdوحجم األثر) (،2، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا )طالبات الصف الثامن األساسي

 :(13 ،2111 ،)عفانة آلتيةخالل القوانين ا

 

 

 

وفقا لمربع إيتا ) ،يوضح مستويات التأثير التالي( 2.2) والجدول
2)، (وحجم األثرd). 

 (: مستويات حجم التأثير3.6جدول)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يوضح قيمة مربع إيتا )2.3الجدول )و 
2(وحجم األثر ،)d) في اختبار المفاهيم الرياضية 

 .البعدي
 (d)وحجم األثر، (2)(: قيمة مربع إيتا 3.4جدول)

 (tقيمة) الهدف
 المحسوبة

مربع إيتا 
(2) 

حجم األثر 
(d) 

 درجة التأثير

 0.978 0.193 4.236 التذكر
 كبيرة

 0.665 0.100 2.883 الفهم
 كبيرة

 0.662 0.099 2.870 التطبيق
 كبيرة

 0.976 0.193 4.230 المجموع الكلي 
 كبيرة

 ةكبير  ةمتوسط ةصغير  درجة التأثير

 1.2 1.2 1.0 (dحجم األثر)

مربع إيتا )
2) 1.10 1.12 1.01 

dft

t

2

2
2 =

2

2

1

2
=
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مما  ؛( كبيرةdحجم األثر )و  ،(2معامل مربع إيتا ) ة( أن قيم3.2ل )يتضح من الجدو 
توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات لدى يدلل على أن حجم األثر الناتج عن 

 .كان كبير ا جد اطالبات الصف الثامن األساسي 

فاهيم الرياضية أفضل من الطريقة وهذا يؤكد أن استخدام المسرحة في عملية تدريس الم
 وتعزو الباحثة ذلك إلى: ،التي استخدمت مع المجموعة الضابطة ،التقليدية

  طريقة عرض المفهوم للطالبة من خالل المسرحية جذاب ومشوق ومثير لدافعية الطالبات
 نحو التعلم.

 وبالتالي  ،ره أكثيساعد على التعمق في ،والسؤال عن تفاصيله ،تكرار المفهوم أمام الطالبات
 زيادة في بقائه وتنميته.

 إلى تعزيز  وأدى بدوره ،عزز لديهن المشاركة والتعاون ،مشاركة الطالبات في تنفيذ المسرحيات
 ،درستهنالتعريف بقالب جاهز من م ينتظرنفلم يعدن  ،ا للعملية التعليميةفكرة المتعلم محور  

بداعهن.  بل هن يصنعنه بأفكارهن ونشاطهن وا 

 ز األدواتوتجه ،رفمن الطالبات من تحض   ،لفروق الفرديةة ااة طريقة التدريس بالمسرحعمرا، 
ها تشجع وغير  ،دلي بأفكارهاومنهن من ت ،ومنهن من تشكل صلب المسرحية وقوامها البشري

 المعرفة بذاته. ويبني ،لنصل في النهاية إلى فريق عمل متكامل يصنع الدرس بنفسه ؛وتستمع

ت غير متوفرة في نظام التدريس التقليدي، فطريقة التدريس التقليدية ال تراعي وهذه المميزا
 عليمية.ال تثير دافعيتهم نحو التعلم، والمعلم فيها هو محور العملية الت، و الفروق الفردية بين التالميذ

 ل من: ك تعلق بالمفاهيم الرياضية مع دراساتتتفق نتائج هذه الدراسة اإليجابية فيما يو 

ليو  ،(م2111) الراعيو  ،(م2112) لممس  أبو سلطانو  ،(Angelo and Iliev, 2012) فأنجيلو وا 
أبو الليل و  ،(م2111) صوالحة واإلمامو  ،(م2119) لواو  ،(م2111) صي وبرهمالبالو  ،(م2112)

 مطرو  ،(م2113) موافيو  ،(م2113) الدريسو  ،(م2117) محمدو  ،(م2111) وسالمة
حيث تفوقت في هذه الدراسات المجموعة التجريبية على  ،(م2111) أمين ورفائيلو  ،(م2112)

ية أو ستراتيجوذلك حسب اإل ،من الناحية اإلحصائية وكان هذا التفوق داال   ،المجموعة الضابطة
 النموذج المقترح.
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 :وتفسيرهارابع ال بالسؤال المتعلقة النتائج
 عندإحصائية ذات داللة وق هل توجد فر  على:راسة الد أسئلة منالرابع  السؤال ينص

متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و بين متوسط  (α ≤ 0.05)مستوى 
 ؟البعدية التواصل الرياضيمهارات الضابطة في بطاقة مالحظة المجموعة 

 : تيتم صياغة الفرض الصفري اآل ،ولإلجابة عن السؤال
درجات طالبات بين متوسط  (α ≤ 0.05)توى عند مسإحصائية ذات داللة  فروق ال توجد

 مهاراتالضابطة في بطاقة مالحظة متوسط درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و 
 .البعدية التواصل الرياضي

 Independent Samples" مستقلتين لعينتين (t)الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

t Test" متوسط درجات طالبات طالبات المجموعة التجريبية و درجات  بين متوسطللمقارنة ؛
حيث تم مالحظة  ،البعدية التواصل الرياضيمهارات الضابطة في بطاقة مالحظة المجموعة 

فكانت على الترتيب،  12، 11والبالغ عددهن  جميع طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
 (.5.1) كما يوضحها الجدول النتائج

متوسط درجات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  متوسط ( للفروق بينtج اختبار )نتائ: (3.1جدول )
 .البعدية التواصل الرياضي مهارات الضابطة في بطاقة مالحظةطالبات المجموعة 

 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية 

الدللة 
 يةاإلحصائ

 اع الستم
 1.441 2.27 41 التجريبية

1.240 
 

1.111 

دالة 

 1.642 0.23 42 الضابطة إحصائية

 القراءة
 1.271 2.71 41 التجريبية

7.123 
 

1.111 

دالة 

 1.601 0.60 42 الضابطة إحصائية

 التحدث
 1.644 2.27 41 التجريبية

1.737 
 

1.111 

دالة 

 1.441 0.20 42 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 1.400 2.20 41 التجريبية

0.010 
 

1.111 

دالة 

 إحصائية
 1.221 0.42 42 الضابطة

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )11 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )631.2  
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 تي: ( اآل3.1تبين من الجدول )
 

 :حظةبطاقة المالبالنسبة للمجموع الكلي ل

( الجدولية tأكبر من قيمة ) وهي 0.000الكلية تساوي  البطاقة لدرجة( المحسوبة tقيمة )
مما يدلل على وجود فروق  ؛(01.0ومستوى داللة ) 01عند درجة حرية  2.0.2التي تساوي 

بات المتوسط درجات طدرجات طالبات المجموعة التجريبية و  إحصائية بين متوسط داللة ذات
لصالح المجموعة  ،ةالبعدي التواصل الرياضي مهارات الضابطة في بطاقة مالحظةالمجموعة 
 .التجريبية

 : لمهارة الستماعبالنسبة 

( الجدولية التي tأكبر من قيمة ) وهي 0.210تساوي  لمهارة االستماع( المحسوبة tقيمة )
يدلل على وجود فروق ذات  مما ؛(01.0)ومستوى داللة  01عند درجة حرية  2.0.2تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  إحصائية بين متوسطداللة 

لصالح المجموعة  ،ةالتواصل الرياضي البعديمهارات الضابطة في بطاقة مالحظة المجموعة 
  .التجريبية
 : لمهارة القراءةبالنسبة 

( الجدولية التي tأكبر من قيمة ) وهي .7.02تساوي  هارة القراءةلم( المحسوبة tقيمة )
مما يدلل على وجود فروق ذات  ؛(01.0)ومستوى داللة  01عند درجة حرية  2.0.2تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  إحصائية بين متوسطداللة 

لصالح المجموعة  ،ةالبعدي مهارات التواصل الرياضي مالحظة الضابطة في بطاقةالمجموعة 
  .التجريبية
 :لمهارة التحدثبالنسبة 

( الجدولية التي tوهي أكبر من قيمة ) 0.7.7تساوي  لمهارة التحدث( المحسوبة tقيمة )
روق ذات مما يدلل على وجود ف ؛(01.0)ومستوى داللة  72عند درجة حرية  2.0.2تساوي 
متوسط درجات طالبات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  إحصائية بين متوسطداللة 

لصالح المجموعة  ،ةالبعدي التواصل الرياضي مهارات الضابطة في بطاقة مالحظةالمجموعة 
 التجريبية.
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 في التواصلمهارات توظيف المسرحة في تنمية وفيما يتعلق بحجم األثر الناتج عن 
وحجم  (،2، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا )ات لدى طالبات الصف الثامن األساسيالرياضي
   تي:اآل (5.5) والنتائج كما في الجدول ،(dاألثر)

 (d)وحجم األثر (2)(: قيمة مربع إيتا 3.3جدول )

 (tقيمة) المهارات
 المحسوبة

مربع إيتا 

(2) 
حجم األثر 

(d) 
 درجة التأثير

 1.909 0.477 8.541 الستماع
 ةكبير 

 1.749 0.433 7.823 القراءة
 ةكبير 

 1.953 0.488 8.737 التحدث
 ةكبير 

 2.052 0.513 9.181 المجموع الكلي 
 ةكبير 

 

مما ؛ ( كبيرةdم األثر )حجو  ،(2معامل مربع إيتا ) ة( أن قيم5.5يتضح من الجدول )
دى التواصل الرياضي ل مهارات توظيف المسرحة في تنميةيدلل على أن حجم األثر الناتج عن 

 .كبير ا جد ا األساسي كانطالبات الصف الثامن 

التواصل الرياضي أفضل من الطريقة مهارات وهذا يؤكد أن استخدام المسرحة في تنمية 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى: ،جموعة الضابطةالتي استخدمت مع الم ،التقليدية

  توفر المسرحة التفاعل والمشاركة والحوار بين الطالبات والمعلمة من ناحية، وبين الطالبات
 مما يؤثر بشكل واضح في تنمية مهارات التواصل الرياضي. ؛أنفسهن من ناحية أخرى

  لتواصل مما يعزز ا ؛لطالباتلدافعية ا ة ومثيرةومشوق ةة جذابمن خالل المسرح التدريسطريقة
 .الرياضي لديهن

 هز األدواتوتج ،رفمن الطالبات من تحض   ،ة للفروق الفرديةمراعاة طريقة التدريس بالمسرح، 
ها تشجع وغير  ،دلي بأفكارهاومنهن من ت ،ومنهن من تشكل صلب المسرحية وقوامها البشري

بداعهالنجد في المحصلة خلية بشرية تتواصل بآرائها و  ؛وتستمع مما ينمي  ؛أفكارها وجهدها وا 
 مهارات التواصل الرياضي.
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ال ليدية فطريقة التدريس التق ،غير متوفرة في نظام التدريس التقليدي إال أن هذه الميزات
 توفر المشاركة والحوار واإلبداع.

 كل من:  ساتمع درا ،يتعلق بالتواصل الرياضي فيما ،تتفق نتائج هذه الدراسة اإليجابيةو 

بيكان -تونكو  ،(م1022) المشيخيو  ،(م1021) حسينو  ،(م1025) مسلمو  ،(م1025) عاشور
 عفيفيو  ،(م1008) عيسوي والمنيرو  ،(,Tunç-Pekkan and D'Ambroise 2110) ودامبروسيو

وكان  ،تفوقت في هذه الدراسات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة حيث ،(م1008)
 أو النموذج المقترح. ،ستراتيجيةوذلك حسب اإل ،ناحية اإلحصائيةمن ال هذا التفوق داال  
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 توصيات الدراسة:
 :يأتيتوصي الباحثة بما  ،التي تم التوصل إليها ،بناء على نتائج الدراسة

ن المسرحة مإلى ضرورة االستفادة المناهج وطرق التدريس توجيه اهتمام المختصين في مجال  .1
 رياضيات.في مجال تعليم ال

ية تطبيق الخدمة على كيف وبعد بتدريب معلمي الرياضيات قبلضرورة اهتمام كليات التربية  .2
 المسرحة في تدريس الرياضيات.

حية وتزويدها بمتطلبات تطبيق المسر  ،توفير غرفة خاصة للمسرح التربوي داخل كل مدرسة .3
م ل غرفة صفية بما يلز ثم العمل على تجهيز ك ،كمرحلة أولىمن ديكورات وأدوات وغيرها 

 كمرحلة ثانية.

 ومهارات التواصل الرياضي بشكل ،االهتمام بتنمية مهارات التواصل التربوي بشكل عام .1
 خاص.

لمتعلم على مما يساعد ا ؛ضرورة اهتمام المعلمين بالتنويع في طرق تدريس المفاهيم الرياضية .2
 بها. ظاكتسابها وتنميتها واالحتفا

 والرياضيات خاصة. ،اعموم  المجاالت ل المعلم بمختلف تضمين المسرحة في دلي .3

التعرف  بهدف ؛تتعلق بمسرحة المناهج مصادرإثراء المكتبات الجامعية والعامة والمدرسية ب .7
 عليها بشكل كبير.

مما  ؛ميةالتي تسهم في تفعيل دور المتعلم في العملية التعلي ،ستراتيجيات التعلم النشطاتباع إ .1
  من تلقينها له.بدال   ، في صنع الرياضياتال  ا فعايجعله مشارك  
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 الدراسة: مقترحات
 :تيةالدراسات اآلتقترح الباحثة القيام ب ،من خالل نتائج البحث والتوصيات السابقة

 دراسة أثر توظيف المسرحة في تنمية اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات. .1

 ضيات.دراسة أثر توظيف المسرحة في عالج صعوبات تعلم الريا .2

 ،بداعيتنمية التفكير اإلمثل:  ،دراسة أثر توظيف المسرحة في تنمية متغيرات تابعة أخرى .3
 تعديل التصورات البديلة.و  ،تنمية التفكير الرياضيو  ،التفكير الناقدتنمية و 

 دراسة أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم الرياضية في مراحل دراسية أخرى. .1

 في تنمية التواصل الرياضي في مراحل دراسية أخرى. دراسة أثر توظيف المسرحة .2

 .يةواالجتماع ،والنفسية ،عالج بعض المشاكل السلوكيةدراسة أثر توظيف المسرحة في  .3

 مثل: الجبر والحساب، ،فروع أخرى من فروع الرياضياتدراسة أثر توظيف المسرحة في  .7
 .والهندسة وغيرها

ثر توظيف طرق تدريس أخرى في تنمية المفاهيم وأ ،دراسة مقارنة بين أثر توظيف المسرحة .1
 الرياضية.

وأثر توظيف طرق تدريس أخرى في تنمية التواصل  ،دراسة مقارنة بين أثر توظيف المسرحة .9
 الرياضي.

 ستراتيجيات أو نماذج تدريسية أخرى في تنمية المفاهيم الرياضية.دراسة فعالية إ .11

 .التواصل الرياضيأخرى في تنمية  ستراتيجيات أو نماذج تدريسيةدراسة فعالية إ .11
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 مراجعمصادر والال

 :والمراجع العربية : المصادرأوًل 
 القرآن الكريم. 

م(. مهارات التفكير االبتكاري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف 1022إبراهيم، أحمد. )
 .281-272(، 277)1، دراسات في المناهج وطرق التدريساألول اإلعدادي. 

 . عمان: دار المسيرة. 1. طأدب األطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقيةم(. 1021حمد، سمير. )أ

. غزة: الجامعة 1. طمقدمة في تصميم البحث التربويم(. 1007األغا، إحسان واألستاذ، محمود. )
 اإلسالمية.

كاملة لتنمية م(. فعالية برنامج قائم على األنشطة المت1000أمين، مانيرفا وروفائيل، عصام. )
(، 1، ع)ةدراسات تربوية واجتماعيبعض المفاهيم الرياضية والموسيقية لطفل ما قبل المدرسة. 

75-225. 

تدريس الرياضيات الفعال من رياض األطفال حتى الصف السادس م(. 1007بدوي، رمضان. )
 .وزعونعمان: دار الفكر ناشرون وم االبتدائي دليل للمعلمين واآلباء ومخططي المناهج.

في ل أسباب تدني مستوى التحصي م(.1020مايو  17-16بركات، زياد وحرز اهلل، حسام. )
وجهة نظر المعلمين في محافظة من مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا 

"التعليم المدرسي لمديرية التربية والتعليم ل لمؤتمر التربوي األو. ورقة مقدمة إلى اطولكرم
 ن: استجابة الحاضر واستشراف المستقبل"، فلسطين: مديرية التربية والتعليم.في فلسطي

م(. أثر استخدام التمثيالت الرياضية المتعددة في اكتساب 1020البالصي، رياض وبرهم، أريج. )
 راساتدطلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية وقدرتهم على حل المسائل اللفظية. 

 .23-2(، 2)37، العلوم التربوية

. غزة: القياس والتقويم التربويم(. 1023أبو الجديان، منير؛ والبنا، أنور؛ والشريف، محمد. )
 جامعة األقصى.

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ م(. 1021حسين، هشام. )
 . السعودية: جامعة الملك سعود.المرحلة االبتدائية
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 . عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. أدب األطفال فن وطفولةم(. 1021مد. )الحوامدة، مح

م(. 1022الخزاعلة، محمد؛ والسخني، حسين؛ والشقصي، عبد اهلل؛ والشوبكي، عساف. )
 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.اإلستراتيجيات التربوية ومهارات االتصال التربوي

 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع. وتدريس الرياضياتاالستقصاء م(. 1022الخطيب، محمد. )

أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعلم المفاهيم الرياضية م(. 1003الدريس، مناهل. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك سعود،  في رياض األطفال بمدينة الرياض

 السعودية.

. عمان: دار الفكر ناشرون الرياضية ومهاراتها لطفل الروضة المفاهيمم(. 1009دعنا، زينات. )
 وموزعون.

فعالية إستراتيجية التعليم المتمايز في تدريس الرياضيات على اكتساب م(. 1021الراعي، أمجد. )
الة )رس المفاهيم الرياضية والميل نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي

 اإلسالمية، غزة. ماجستير غير منشورة(. الجامعة

. عمان: دار الفرقان للنشر 5. طالرياضيات مناهجها وأصول تدريسها م(.1002أبو زينة، فريد. )
 والتوزيع.

 . عمان: دار وائل للنشر.تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمهام(. 1020أبو زينة، فريد. )

. تحقيق: عزت عبيد داوود سنن أبيم(. 2968) .السجستنائي، سليمان بن األشعث بن إسحاق
 . بيروت: دار الكتب العلمية.2الدعاس. ط

. االسكندرية: معايير الجودة الشاملة في رياض األطفالم(. 1020، أحمد )والبازد، رضا السعي
 دار التعليم الجامعي.

في تنمية المفاهيم والتفكير  k.w.lأثر استخدام إستراتيجية م(. 1021أبو سلطان، كميليا. )
ورة(. )رسالة ماجستير غير منش طقي في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسيالمن

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

. تعلم األطفال الدراما، المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى(. م1005سليمان، نايف. )
 اإلسكندرية: دار صفاء للنشر والتوزيع.
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فاعلية إستراتيجية التدريس المباشر في تنمية المفاهيم م(. 1008صوالحة، عونية واإلمام، محمد. )
 .191-172(، 31)1، مجلة كلية التربيةالرياضية لدى تالميذ غرف المصادر في األردن. 

أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل م(. 1022طافش، إيمان. )
ى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لد

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة.

 . القاهرة: دار الفكر العربي.تحليل المحتوى في العلوم االنسانيةم(. 1001طعيمة، رشدي. )

فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي م(. 1025عاشور، هيا. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(  ارات التواصل الرياضي لدى طالب الصف الخامسومه

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية م(. 1007عباس، محمد والعبسي، محمد. )
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.الدنيا. 

استخدام اإلستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية في تدريس  م(. أثر1005عبد المجيد، أحمد. )
الرياضيات على تنمية مهارات التواصل الرياضي التمثيلي والبحث عن قاعدة قرارية لدى 

 .71-9(، 19)1، جامعة عين شمس، مجلة كلية التربيةتالميذ المرحلة االعدادية. 

 القاهرة: عالم الكتب. .مسرح ودراما الطفلم(. 1007عبد المنعم، زينب. )

تعليم الرياضيات لجميع االطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة م(. 1001عبيد، وليم. )
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. التفكير

البحث العلمي، مفهومه م(. 1002عبيدات، ذوقان؛ وعبد الحق، كايد؛ وعدس، عبد الرحمن. )
 الفكر ناشرون وموزعون.. عمان: دار وأدواته وأساليبه

فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات م(. 1021العتال، حسني )
معة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجا التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي

 اإلسالمية، غزة.

مان: ع يثة في التعلم الصفي(.التدريس الممسرح )رؤية حد م(.1008عفانة، عزو واللوح، أحمد. )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث  .(م1000) .عفانة، عزو
 .16-11، (3ع)، ث والدراسات التربوية الفلسطينيةمجلة البحو . التربوية والنفسية
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 . غزة: دار المقداد.لرياضيات الحديثةالتدريس اإلستراتيجي لم(. 1006عفانة، عزو. )

م(. أثر استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة على التحصيل وتنمية مهارات 1008عفيفي، أحمد. )
دراسات في المناهج وطرق التدريس، التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

 .68-21(، 212ع)

ترونية للغة البرمجة فيجوال بيسك على تنمية مهارات أثر مسرحية إلكم(. 1020العكلوك، أيمن. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  التفكير المنظومي لدى طالبات الصف العاشر

 اإلسالمية، غزة.

م(. أسباب وحلول: ضعف الطالب في المفاهيم األساسية للرياضيات. 1009العليان، إبراهيم. )
م، الموقع: 1021يسمبر د 10. تاريخ االطالع مجلة المعرفة

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=
M&SubModel=138&ID=294&ShowAll=On 

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.. أدب األطفالم(. 1021عليان، ربحي. )

 اربد: دار األمل.القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية. م(. 1001عودة، أحمد. )

م(. برنامج قائم على التعلم التأملي للتغلب على قصور 1008عيسوي، شعبان والمنير، راندا. )
، لرياضي لدى أطفال الروضةالمهارات الرياضية قبل األكاديمية وتنمية مهارات التواصل ا

 . 91-11(، 238)2، دراسات في المناهج وطرق التدريس

 . القاهرة: عالم الكتب.المناهج والمدخل الدراميم(. 1002القرشي، أمير. )

م(. فاعلية استخدام مدخل مسرحة المناهج في تدريس مادة الدراسات 1007قزامل، سونيا. )
 ،دراسات في المناهج وطرق التدريسالحياتية. االجتماعية على تنمية بعض المهارات 

 .82-16(، 212ع)

عمان:  .أدب الطفل وحاجاته خصائصه ووظيفته في العملية التعليميةم(. 1003قناوي، هدى. )
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

 .. عمان: الجامعة األردنية1. طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربويم(. 2981) أبو لبدة، سبع.

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق م(. 1003اللقاني، أحمد والجمل، على. )
 . القاهرة: عالم الكتب نشر توزيع طباعة.3. ط التدريس

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=294&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=294&ShowAll=On
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م(. أثر استخدام إستراتيجية دينز في اكتساب المفاهيم الرياضية واالحتفاظ 1009لوا، يوسف. )
بغزة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة بها لدى طالب الصف السادس األساسي 

 اإلسالمية، غزة.

م(. استخدام تدريس األقران في تنمية بعض المهارات 1008أبو الليل، أحمد وسالمة، أحمد. )
التدريسية لدى معلمات رياض األطفال وأثر ذلك على تنمية المفاهيم الرياضية لدى أطفال 

 .50-23(، 236، ع)ريسدراسات في المناهج وطرق التدالروضة. 

م(: فاعلية استخدام إستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم 1007محمد، صفاء. )
 ،دراسات في المناهج وطرق التدريسالرياضية والتفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة. 

 .295 – 71(، 218ع)

المفاهيم الرياضية والتواصل أثر استخدام أنموذج دانيال في تنمية م(. 1025مسلم، آمال. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

 اإلسالمية، غزة.

تأثير إستراتيجية مسرحة المناهج على تنمية القيم البيئية والتحصيل م(. 1009المسيري، خليل. )
ير )رسالة ماجست من التعليم األساسي في الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس

 غير منشورة(. جامعة كفر الشيخ، مصر.

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في م(. 1022المشيخي، نوال. )
ير منشورة(. )رسالة ماجستير غ التواصل الرياضي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك

 السعودية. جامعة أم القرى،

(. أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بها لدى م1001مطر، محمود. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. تالمذة الصف األول األساسي بغزة

درة قم(. أثر استخدام االنترنت على تنمية بعض المفاهيم الرياضية وال1003موافي، سوسن. )
راسات في المناهج دعلى التفكير االبتكاري لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للبنات بجدة. 

 .91-13(، 90، ع)وطرق التدريس

فعالية استخدام المسرح التعليمي في تدريس الدراسات االجتماعية على م(. 1006موسى، حنان. )
ة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامع تنمية بعض المهارات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية

 الزقازيق، مصر.



 

  013 

 

أثر توظيف المسرح والدراما بالفيديو في اكتساب مفاهيم الفكر م(. 1022النباهين، ميسون. )
)رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة  اإلسالمي لدى طالبات الصف العاشر األساس بغزة

 اإلسالمية، غزة.

استخدام الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات التفكير الرياضي  أثرم(. 1025النحال، أسماء. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية،  لدى طالبات الصف السادس األساسي

 غزة.

أثر استخدام المسرح التعليمي في تدريس بعض موضوعات النحو م(. 1009أبو هداف، رائد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  األساسي العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن

 اإلسالمية، غزة.

 اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب. مسرحة المناهج.م(. 1007يوسف، فاطمة. )

م(. استخدام مدخل مسرحة المناهج في تحقيق أهداف 1000يونس، سمير وعبد العظيم، شاكر )
، دراسات في المناهج وطرق التدريسإلعدادي. وحدة تدريسية في النحو لتالميذ الصف األول ا

 .232-205(، 63ع)
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 محكمي أدوات ومواد الدراسةبأسماء قائمة : (0ملحق )

الدرجة  السم م
 مكان العمل العلمية

 تحكيم

وى
محت

ل ال
حلي

ت
 

الم
ار 

ختب
ا

هيم
فا

ظة 
الح

الم
قة 

بطا
 

علم
الم

يل 
دل

 

  √ √ √ الجامعة اإلسالمية دكتوراه محمد أبو شقير 2

  √ √  الجامعة اإلسالمية دكتوراه صالح الناقة  1

 √ √ √ √ الجامعة اإلسالمية دكتوراه عزو عفانة 3

  √ √  "أ" اإلعدادية صالح الدين بكالوريس محمد علي 1

  √ √  كلية مجتمع تدريب غزة دكتوراه فرج أبو شمالة  5

 √ √ √  وكالة الغوث دكتوراه عبد الهادي مصالحة 6

  √ √  "أ" اإلعداديةصالح الدين  بكالوريس سعيد أبو سلمية 7

 √ √ √ √ بوكالة الغوث مشرف ماجستير نادر سعيد 8

  √ √  وزارة التربية والتعليم دكتوراه إبراهيم شيخ العيد 9

 √ √ √  "أ" اإلعداديةصالح الدين  الوريسبك عمر السويطي 20

  √ √  وكالة الغوث  دكتوراه أشرف أبو عطايا  22

  √ √  وكالة الغوث دكتوراه زياد مسعود 21

 √ √ √  جامعة القدس المفتوحة دكتوراه هشام أبو جلمبو  23

 √     "ب" ذكور المغازي اإلعدادية بكالوريس مثقال أبو صقر 21

 √     "ب" ذكور المغازي اإلعدادية بكالوريس صقرعالء أبو  25

 √    اإلعدادية "أ"صالح الدين  بكالوريس إبراهيم الهوبي 26
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 كتاب الصف الثامن الجزء الثانيمن  الحتمالت""تحليل محتوى وحدة (: 6ملحق )

عدد 
 موضوع الحصة الحصص

الدروس 
عنوان الدرس  صفحة الفرعية

 الرئيسي

2 
التجربة  يا قائد"مسرحية "غير 

 العشوائية
 والفضاء العيني

0
0

0
-

0
0

4
 

التجربة 
 العشوائية

 تطبيق على الدرس والفضاء العيني

3 

 الحادث مسرحية "بائع األعداد"

0
0

3
-

0
0

1
 

الحوادث 
 والعمليات عليها

 أنواع الحوادث مسرحية "لعبة الحوادث"

العمليات على  مسرحية "مؤسسة تنمية المواهب"
 ادثالحو 

 مسرحية "من الفائز؟" 1
التكرار النسبي 
 واالحتمال

0
0

5
-

0
6

6
 

التكرار النسبي 
 والحتمال

4 

الحادثان  مسرحية "الكنوز الخضراء"
 المنفصالن

0
6

4
-

0
6

5
 

 قوانين الحتمال
 تطبيق على الدرس

الحادثان  مسرحية "األطواق الملونة"
 تطبيق على الدرس المتقاطعان

موعالمج 11  
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"الحتمالت" من كتاب الرياضيات مفاهيم الواردة في وحدة الدللة اللفظية لل(: 4ملحق )
 للصف الثامن األساسي الجزء الثاني

ضوع
لمو
ا

 

 داللته اللفظية وماسم المفه

ئية
شوا

 الع
ربة

لتج
ا

 
 

ني
لعي

ء ا
ضا

والف
 

ا دون ق  كنة مسبهي التجربة التي يمكن معرفة جميع نتائجها المم التجربة العشوائية
 التنبؤ أي من هذه النتائج سيحدث فعال.

 .Ωز ويرمز لها بالرم النتائج الممكنة لتجربة عشوائية جميعهو  الفضاء العيني

يها
 عل

ات
ملي

والع
ث 

واد
الح

 

يرمز و  ،هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني لتجربة عشوائية الحادث
 .، ..3ح ،2ح ،1له بأحد الرموز ح

 .Ωهو الحادث الذي يحتوي على عنصر واحد من عناصر  بسيطالحادث ال

 .Ωهو الحادث الذي يحتوي على أكثر من عنصر من عناصر  الحادث المركب

 .Ωمن عناصر  هو الحادث الذي ال يحتوي على أي عنصر الحادث المستحيل

 .Ωهو الحادث الذي يحتوي جميع عناصر  الحادث المؤكد
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ضوع
لمو
ا

 

 داللته اللفظية وماسم المفه

 اتحاد حادثين
 (2ح ∪ 1)ح

 .2أو ح 1هو العناصر الموجودة في ح

 تقاطع حادثين
 (2ح ∩ 1)ح

 .2وح 1هو العناصر الموجودة في ح

 فرق حادثين
 (2ح ـ 1)ح

 .2في ح وغير الموجودة 1هو العناصر الموجودة في ح

 متممة حادث
(       =Ω - 1ح) 

 .1في ح وغير الموجودة Ωهو العناصر الموجودة في 

ي و 
سب

 الن
رار

لتك
ا

مال
لحت

ا
 

 التكرار النسبي
هو النسبة بين عدد مرات ظهور الحادث وعدد مرات إجراء 

 التجربة.

 .Ωهو النسبة بين عدد عناصر الحادث وعدد عناصر  احتمال الحادث

مال
لحت

ن ا
واني

ق
 

الحادثان 
 øهما حادثان ال توجد بينهما عناصر مشتركة وتقاطعهما =  المنفصالن

الحادثان 
 المتقاطعان

 ø ≠أي تقاطعهما حادثان توجد بينهما عناصر مشتركة، هما 
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اضيات للصف الثامن األهداف السلوكية في وحدة الحتمالت من كتاب الري(: 3ملحق )
 )الجزء الثاني(

 المستوى الهدف الدرس

ول
 األ

رس
الد

 

 تذكر .يعر ف مفهوم التجربة العشوائية .2

 فهم  .يميز التجربة العشوائية من عدة تجارب .1

 تذكر .الفضاء العيني مفهوميعر ف  .3

 تطبيق .يكتب الفضاء العيني لتجربة عشوائية معطاه .1

اني
 الث
رس

الد
 

 تذكر .الحادث مفهوميعر ف  .5

 تذكر .الحادث البسيط مفهوميعر ف  .6

 فهم .يميز الحادث البسيط من عدة حوادث .7

 تذكر .الحادث المركب مفهوميعر ف  .8

 فهم .كب من عدة حوادثيميز الحادث المر  .9

 تذكر  .الحادث المستحيل مفهوميعر ف  .20

 فهم .يميز الحادث المستحيل من عدة حوادث .22

 تذكر .الحادث المؤكد مفهوميعر ف  .21

 فهم .يميز الحادث المؤكد من عدة حوادث .23

 تذكر االتحاد. عمليةيعر ف  .21
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 المستوى الهدف الدرس

 تطبيق  .يجد ناتج اتحاد حادثين .25

 تذكر .ععملية التقاطيعر ف  .26

 تطبيق  .يجد ناتج تقاطع حادثين .27

 تذكر .عملية الفرق بين حادثينيعر ف  .28

 تطبيق يجد ناتج الفرق بين حادثين. .29

 تذكر حادث.مة يعر ف متم .10

 تطبيق يجد عناصر متممة حادث معطى. .12

لث
الثا
س 
لدر
ا

 

 تذكر .التكرار النسبي مفهوميعر ف  .11

 تطبيق .يجد التكرار النسبي لحادث .13

 تذكر  .حادث عند إجراء تجربة عشوائية احتماليعر ف  .11

 تطبيق .يجد احتمال حادث عند إجراء تجربة عشوائية .15

رابع
س ال

لدر
ا

 

 تذكر .نيالمنفصل يعر ف الحادثين .16

 فهم يميز الحادثين المنفصلين من بين عدة حوادث. .17

 تذكر ين.المتقاطع يعر ف الحادثين .18

 فهم من بين عدة حوادث. يميز الحادثين المتقاطعين .19
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 بطاقة تحكيم اختبار المفاهيم الرياضية(: 3ملحق )

 مبسم اهلل الرمحن الرحي

 حفظه اهلل ورعاه................ .........................السيد الدكتور/ األستاذ ..........

 .العمل: .................مكان                     .العلمية: .......................الدرجة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 تحكيم اختبار المفاهيم الرياضية  الموضوع:

يس ر تقوم الباحثة بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التد
هيم "أثر توظيف المسرحة في تنمية المفا بعنوان:من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة وهي 

 في الرياضيات والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة " 

ومن أهداف الدراسة التعرف على أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات 
لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة واختارت الباحثة وحدة االحتماالت  والتواصل الرياضي
 ة.الرياضي ا يقيس المفاهيموألجل ذلك أعدت الباحثة اختبار   الثاني،من الفصل الدراسي 

أو  في خانة موافق (√)فيرجى من سيادتكم إبداء آرائكم في االختبار وذلك بوضع عالمة 
يكم وبارك اهلل ف الهدف،نظركم أمام كل سؤال بما يخدم مستوى في خانة غير موافق حسب وجهة 

 ورعاكم.وحفظكم 

 الباحثة                                                                                                
اسراء جواد درويش                                                                                        

 الجامعة اإلسالمية _غزة
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس
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 الصورة النهائية لختبار المفاهيم الرياضية في وحدة الحتمالت(: 2ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 اختبار المفاهيم الرياضية في وحدة الحتمالت من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي

 الفصل الدراسي الثاني 
 ...الثامن/ ......... الصف:    ........... ...اسم الطالبة: ...................

 ، وبعدالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،أختي الطالبة
يهدف هذا الختبار إلى قياس مدى اكتسابك للمفاهيم الواردة في موضوعات وحدة 

لبدء وقبل ا الثاني،الحتمالت من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي الفصل الدراسي 
 ا:جيدً جابة عليك قراءة التعليمات التالية باإل
 دقيقة. 10وزمن االختبار  ،سؤاال   19يتكون االختبار من  -
يتكون كل سؤال في هذا االختبار من عبارة يليها أربع إجابات من بينها إجابة واحدة صحيحة  -

 فقط.
 بة.اي كل سؤال بدقة وتمعن حتى تفهمي المطلوب جيدا قبل االختيار واإلجيجب أن تقرئ -
 إجابة.ال تتركي أي سؤال دون  -
 التخمين.ال تعتمدي في اإلجابة على  -
إذا لم تستطيعي اإلجابة على السؤال اتركيه وانتقلي إلى السؤال الذي يليه ثم عودي إليه مرة  -

 أخرى.
 الواحد.ال تختاري أكثر من إجابة للسؤال  -
 لذلك.فرغي اإلجابات في الجدول المخصص  -

 جدول اإلجابة
 16 5 5 8 0 3 1 5 4 1 السؤال
           اإلجابة
 46 15 15 18 10 13 11 15 14 11 السؤال
           اإلجابة
 45 45 48 40 43 41 45 44 41 السؤال
          اإلجابة

 والنجاح،مع تمنياتي لكن بالتوفيق 
 جواد درويشسراء ا الباحثة:                                                         
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 :أتيياختاري اإلجابة الصحيحة فيما 

 أي من هذه النتائج سيحدث فعال.ببؤ ا لكن ل يمكن التنمسبقً يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة . 1
 العشوائيةالتجربة أ.  

 الفضاء العينيج. 
ةغير العشوائيالتجربة ب.   
دالحادث األكيد.   

 .يةجربة عشوائمجموعة جميع النتائج الممكنة لت.هو 4
 لحادثأ. ا

  ج. الفضاء العيني
 الفايب. 
 اتحاد المجموعتين د.

  .مجموعة جزئية من الفضاء العيني لتجربة عشوائية. هو 5
 التكرار النسبيأ. 
 احتمال الحادث  ج.

  الحادث ب.
 النسبة المئوية للحادث د.

  .الفضاء العيني لتجربة عشوائيةاصر عنالذي يحوي عنصرا واحدا فقط من ........... هو  الحادث. 1
 أ. البسيط 

 وحيدج. ال
 فريدب. ال
 ستحيلد. الم

 

  عدا:ة تعبر عن الحادث المركب تيآل. جميع العبارات ا3
يمكن أن يحتوي على أكثر من عنصر ليس من أ. 

 عناصر الفضاء العيني
يمكن أن يحتوي على عنصرين من عناصر ج. 

 الفضاء العيني على األقل

يمكن أن يحتوي على أكثر من عنصر من ب. 
 عناصر الفضاء العيني

ثة عناصر من عناصر يمكن أن يحتوي على ثالد. 
 الفضاء العيني

 
 عناصره:. الحادث المستحيل هو الحادث الذي تكون 0
 أحد عناصر الفضاء العيني أ. 
 جميع عناصر الفضاء العينيج. 

 بعض عناصر الفضاء العيني ب. 
 ن عناصر الفضاء العينيليست مد. 

 

  يدل على الحادث المؤكد عدا: يأتيما . جميع 8
 2احتمال حدوثه = أ. 
 يحتوي على بعض النتائج الممكنة للتجربة العشوائية ج. 

  Ωعدد عناصره = عدد عناصر ب. 
 يحتوي على جميع عناصر الفضاء العينيد. 
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  :نها. عملية اتحاد مجموعتين هي العملية التي ينتج ع5
 أ. جميع عناصر المجموعتين مع التكرار 

 ج. جميع عناصر المجموعة األكثر عناصرا
 ب. جميع عناصر المجموعتين بدون تكرار 
 د. جميع عناصر المجموعة األقل عناصرا

 وعتين هي العملية التي ينتج عنها:. عملية تقاطع مجم5
 العناصر المشتركة بين مجموعتين .أ

مي للمجموعة األولى وال تنتمي ج. العناصر التي تنت
 للمجموعة الثانية 

 جميع عناصر المجموعتين .ب
د. العناصر التي تنتمي للمجموعة الثانية وال تنتمي 

 للمجموعة األولى 
 

لى لكنها ل تنتمي إالمجموعة األولى عناصر  نتمي إلىمجموعة جديدة ت . هي عملية ينتج عنها16
 عناصر المجموعة الثانية.

 ة متممة الحادث متممأ. 
 ج. الفرق بين مجموعتين

 ب. متممة الفرق بين مجموعتين
 مجموع مجموعتين د.

 . متممة الحادث هي مجموعة العناصر11
الموجودة في الفضاء العيني والموجودة في  .أ

 .الحادث
ج. غير الموجودة في الفضاء العيني والموجودة في 

 .الحادث

 الموجودة فيب. الموجودة في الفضاء العيني وغير 
 الحادث 

د. غير الموجودة في الفضاء العيني وغير الموجودة 
 في الحادث

 بين:النسبة  لحادث هو التكرار النسبي. 14
الحادث إلى  متمم حصل فيهايأ. عدد المرات التي 

 .عدد مرات إجراء التجربة
ج. عدد المرات التي يحصل فيها الحادث إلى عدد 

 .مرات إجراء التجربة

دد مرات إجراء التجربة إلى عدد المرات التي ع ب.
 .الحادثمتمم حصل فيها ي

د. عدد مرات إجراء التجربة إلى عدد المرات التي 
 .حصل فيها الحادثي

15 .
 

  عدد عناصر الحادث(ح ) 

(Ω)عدد عناصر الفضاء العيني 
  = 

 أ. التجربة العشوائية 
 ج. احتمال الحادث

 ب. الفضاء العيني
 لتكرار النسبيد. ا

 اللذان حادثان الهما المنفصالن الحادثان  .11
 .يشتركان في عنصر واحد فقط من عناصر الفضاء العينيأ. 
 .يشتركان في جميع عناصر الفضاء العينيج. 

 .يشتركان في عنصرين فقط من عناصر الفضاء العينيب. 
ال يشتركان في أي عنصر من عناصر الفضاء د. 

 .العيني
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 في عنصر أو أكثر من عناصر الفضاء العيني هما حادثان  اللذان يشتركانالحادثان  .13
 .ستحيالنأ. م

 .ج. متتامان
 .ب. متقاطعان

 .د. مركبان

 كرة زرقاء هي تجربة .............. 13عملية سحب كرة من صندوق يحتوي . 10
   .كيميائيةأ. 
 .عشوائيةج. 

 .احتماليةب. 
 .غير عشوائيةد. 

بيضاء  كرات 5وكرات حمراء  1الفضاء العيني لتجربة سحب كرة واحدة عشوائيا من صندوق يحتوي . 18
 هو:وكرة سوداء 

 } حمراء {أ.
 }بيضاء  سوداء، {ج.

 }بيضاء  حمراء، {ب.
 }سوداء  بيضاء، حمراء، {د.

 و:هبيضاء فإن الحادث البسيط فيما يلي  5و زرقاء 4وكرات حمراء  5. صندوق يحتوي 15
 }حمراء  {أ.
 }زرقاء  حمراء، {ج.

 }زرقاء  زرقاء، {ب.
 } بيضاء زرقاء، حمراء، {د.

 حادث ........في تجربة إلقاء حجر نرد هو  4ظهور عدد أكبر من . 15
 .أ. بسيط

 .ج. مستحيل
 .ب. مركب
 .د. مؤكد

 . عند إلقاء حجر نرد فإن الحادث المستحيل فيما يلي هو 46
 } 7 {أ. 
 } 5 {ج. 

 } 6 {ب. 
 } 1 {د. 

 . عند إلقاء قطعة نقد فإن الحادث المؤكد فيما يلي هو 41
  øأ. 
 }ك  ك، { ج.

 } ص{  ب.
 }ك  ص، {د.

 ،}3 ،5 ،1 {= 4ح ،} 3 ،5 ،4  {= 1ح وكان }Ω =}1، 4، 5، 1، 3، 0إذا كانت  .44
 = 4ح U 1حفإن 
 } 5 ،3 {أ. 
 }5 ،3 ،1 ،2{ج. 

 } 6 ،1 ،1 {ب.
 } 6 ،5 ،1 ،3 ،1 ،2 { د.
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 ، }3 ،5 ،1 { = 4ح ،} 3 ،1 ،4 { = 1ح وكان }Ω =}1، 4، 5، 1، 3، 0إذا كانت  .45
 =4ح  ∩ 1فإن ح

 }1 {أ.
 } 1 ، 1 {ج. 

 } 5 {ب.
 }5 ،1 ،1 ،2{د.

  }0 ،5 ،4 {=  4ح ، } 1 ،5 {=  1ح وكان}Ω }= 1، 4، 5، 1، 3، 0إذا كانت  .41
 = 4ح- 1فإن ح

 }1 {أ. 
 }1{ج. 

 } 3 {ب. 
 }  6 ، 1{د. 

 =  ح فإن  ، } 0 ،1 {=  ح وكان، }Ω  =} 1، 4، 5، 1، 3، 0. إذا كانت 43
 } 1 ،3 ، 1 ،2 {أ.

 } 6 ،1 ،1 ،2 {ج. 
 } 6 ،5 ،3 ،2 {ب.
 } 5 ،3 ،1 ،2 {د. 

 مرة هي  33مرة فظهرت الكتابة  166عند إلقاء قطعة نقد  صورةالتكرار النسبي لحادث ظهور . 40
 15أ. 
 0.55ج. 

 55 ب.
 0.15د. 

  وفي تجربة إلقاء حجر نرد ه 5احتمال الحصول على عدد يقبل القسمة على . 48
 أ.  

 ج. 
 ب. 
 .د

 :في تجربة إلقاء حجر نرد عدا كل مما يلي يمثل حادثين منفصلين.  45
  زوجي،حادث ظهور عدد : 2ح .أ

  .حادث ظهور عدد فردي: 1ح
 .أي حادثين احتمال تقاطعهما صفرا .ب

  زوجي،حادث ظهور عدد  :2ح ج.
 .حادث ظهور عدد أولي :1ح    

  ،1حادث ظهور عدد أقل من : 2د. ح
 .6حادث ظهور عدد يقبل القسمة على  :1ح   

  ،قطعة نقد منتظمة مرتين على التوالي ومالحظة الوجهين الظاهرينعند إلقاء . 45
 هما:فإن الحادثين المتقاطعين فيما يلي 

 } ص( )ص، {: 2ح .أ
 }ك(  )ك، {: 1ح    

 } ك( ،) ص  ،ص( ،) ص  {: 2ح .ب
 } ك( ،) ص  ،ك( ،) ك  {: 1ح     

 } ك( )ص، {: 2ح .ج
  }ك( )ك، ،ص( )ص، {: 1ح     

 } ص( ،ك  )(، ك )ص، ،ص( ص،) {: 2ح .د
  }ك( ،) ك  {: 1ح     
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 مفتاح اإلجابة لختبار المفاهيم الرياضية(: 1ملحق )

 يحةرمز اإلجابة الصح رقم السؤال
 د ج ب أ 0
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 1
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 9

 د ج ب أ 01
 د ج ب أ 00
 د ج ب أ 06
 د ج ب أ 04
 د ج ب أ 03
 د ج ب أ 03
 د ج ب أ 02
 د ج ب أ 01
 د ج ب أ 05
 د ج ب أ 09
 د ج ب أ 61
 د ج ب أ 60
 د ج ب أ 66
 د ج ب أ 64
 د ج ب أ 63
 د ج ب أ 63
 د ج ب أ 62
 د ج ب أ 61
 د ج ب أ 65
 د ج ب أ 69
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 بطاقة تحكيم بطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي(: 5ملحق )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حفظه اهلل ورعاه ..........السيد الدكتور/ األستاذ .........................................

 ................العمل: ....مكان                   .العلمية: .......................الدرجة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 الرياضي  تحكيم بطاقة مالحظة مهارات التواصل الموضوع:

 لدى طالبات الصف الثامن
بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج تقوم الباحثة 

"أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات وطرق تدريس الرياضيات بعنوان: 
د من المنشو ولتحقيق الهدف ، والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة "

مهارات التواصل الرياضي لدى طالبات الصف ثة بإعداد بطاقة مالحظة لالدراسة قامت الباح
تأمل و التحدث(،  ،القراءة ،)االستماعواقتصرت على مهارات التواصل اآلتية  ،الثامن األساسي

بداء الرأي حول األمور ا  ة: تيآلالباحثة من سعادتكم التكرم باالطالع على بطاقة المالحظة وا 
 أمامها.انتماء كل مهارة فرعية إلى المهارة الرئيسية المدرجة  -
  .سالمة الصياغة اللغوية للعبارة التي تصف المهارة -

م حتى تتم االستفادة من خبرتكالحظات أو تعديالت ترونها مناسبة؛ م ةكما أرجو إضافة أي
  .لشكر والتقديرالعلمية مع تقديري لجهودكم ومساهمتكم القيمة ولسعادتكم جزيل ا

سراء جواد درويشا الباحثة:

 الجامعة اإلسالمية _غزة
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
  قسم المناهج وطرق التدريس
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 الصورة النهائية لبطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي(: 9ملحق )
 ي بغزةبطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساس

 الصف:                                                                    الطالبة:  اسم 

 م
المهارة 
 األساسية

معيار 
أداء 
 المهارة

 مؤشرات األداء
 التقييم

متميز 
5 

مرضي 
4 

 ضعيف
1 

1 

ماع
ست

ال
 

يم 
تقو

ل و
حلي

ت
كار

األف
 

ية 
اض

لري
ا

رين
آلخ

ن ا
ة م

قدم
الم

 
لها

بة 
تجا

لس
وا

 

توجيهات المعلمة وما تصغي إلى 
 تقدمه من أفكار. 

   

تعطي المصطلح الرياضي لعبارة 
 .هاتسمع

   

 بطريقة قريناتهاتنصت إلى آراء 
 عنه.تساعدها على فهم ما يعبرن 

   

راءة 4
الق

 

كل 
بش

ية 
اض

لري
ت ا

بارا
 الع

راءة
ق

رين
آلخ

ح ل
اض

وو
ط 

تراب
م

 
 وبة.المكتتقرأ التعريفات الرياضية 

   

    الرياضية.تقرأ بفهم المسائل 

    المكتوبة. قريناتهاتقرأ أداءات 

5 

دث
لتح

ا
 

ف 
وص

ة ل
ضي

ريا
ة ال

اللغ
ام 

خد
ست

ا
ويا

شف
ها 

 عن
بير

لتع
 وا

ضية
ريا

ر ال
فكا

األ
 

تعبر عن المفاهيم الرياضية بلغتها 
 الخاصة.

   

 ملخصا عما فهمته من قريناتهاتقدم ل
 األفكار الرياضية.

   

ية تعكس فهمها تطرح أسئلة شفه
 لألفكار والمواقف الرياضية الواردة.
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 للدروس الممسرحةدليل المعلم تحكيم  بطاقة(: 01ملحق )

 مبسم اهلل الرمحن الرحي

 حفظه اهلل ورعاه ..........السيد الدكتور/ األستاذ .........................................
 ................العمل: ....مكان                   ...................العلمية: .....الدرجة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 تحكيم دليل المعلم للدروس الممسرحة  الموضوع:

تقوم الباحثة بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس 
هيم "أثر توظيف المسرحة في تنمية المفا بعنوان:مية بغزة وهي من كلية التربية بالجامعة اإلسال

 " طالبات الصف الثامن األساسي بغزةفي الرياضيات والتواصل الرياضي لدى 
ومن أهداف الدراسة التعرف على أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاهيم في الرياضيات والتواصل 

لفصل حتماالت من اة واختارت الباحثة وحدة االالرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغز 
 الوحدة.سيناريوهات مسرحية لدروس  وألجل ذلك أعدت ،الدراسي الثاني

 وألهمية رأيكم فإن الباحثة تتشرف بأخذ آرائكم في دليل المعلم لكل درس من حيث:
 مدى مالئمة الدليل لتدريس المفاهيم الرياضية وفقا للسيناريوهات المسرحية. -
 الصياغة السلوكية ألهداف الدروس المتضمنة بالدليل.دقة  -
 وجود اتساق بين األهداف التعليمية لكل درس ومحتواه. -
 دقة وسالمة الصياغة اللغوية والعلمية للدليل. -
 وجود تنظيم وتسلل جيد للمادة التعليمية خالل الدرس الواحد وبين الدروس المختلفة. -
 .يتضمنه الدرس واألهداف مالئمة أساليب التقويم المستخدمة لما -

 .شاكرين لكم حسن تعاونكم وبارك اهلل فيكم                                                   
 الباحثة                                                                                                 

 اسراء جواد درويش

 الجامعة اإلسالمية _غزة
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس
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 دروس الممسرحةالمعلم للدليل (: 00ملحق )  

 مبسم اهلل الرمحن الرحي
 
 

 للدروس الممسرحةدليل المعلم 
 
  

 لتدريس مفاهيم الوحدة الثامنة )الحتمالت( من كتاب الرياضيات
 الجزء الثاني للصف الثامن األساسي 

 المسرحية للسيناريوهات وفقا 
 

 :إعداد الباحثة
 اسراء جواد درويش

 
 :إشراف

 عسقوللفتاح عبد اأ.د محمد 
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 دليل المعلم للدروس الممسرحة
 

 عزيزي المعلم 

هذا الدليل  وأقدم لك ،يعتبر دليل المعلم المرشد الذي يستعين به المعلم في تدريس مادته
ف الثامن الرياضيات للصمن كتاب لوحدة االحتماالت لكي يعينك على تدريس المفاهيم الرياضية 

المعلم  حيث يعتبر دليل المعلم أداة تساعد ؛للسيناريوهات المسرحيةا وفق  )الجزء الثاني( األساسي 
األهداف التعليمية وتجهيز األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ األنشطة ويجعله على تحقيق 

 على بصيرة أثناء سيره في تنفيذ الدرس.

دروس تحضير ال ،المفاهيم المتضمنة في الوحدة ،ويشتمل هذا الدليل على: أهداف الدليل
 المسرحية. سيناريوهاتال

 ،اريةختبالبنود اال ،المتطلبات السابقة ،كل درس على: أهداف الدرستحضير ويشتمل 
 والتقويم. ،جراءات التدريسيةاإل ،الوسائل التعليمية

 أهداف دليل المعلم:

 يمكن أن يساعد هذا الدليل معلم الرياضيات لكي يكون قادرا على:

 التعليمية المرجو تحقيقها وصياغتها بصورة سلوكية سليمة. تحديد األهداف .1

 تحديد المادة التعليمية المراد تعليمها للطلبة. .2

 تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للموضوعات. .3

 تحديد الوسائل التعليمية الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة. .1

 تحقق من أهداف تعليمية.تحديد أساليب التقويم المناسبة لمعرفة مدى ما  .2

 كل درس.لمفاهيم ا للمسرحيات المعدة السير في الدروس وفق   .3

 وضع جدول زمني مناسب لتحقيق األهداف التعليمية. .7

 
 

 
 



 

  024 

 

 المفاهيم المتضمنة في الوحدة الثامنة "الحتمالت"توزيع 
 على المسرحيات من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي الجزء الثاني 

  

 اسم المسرحية اسم المفهوم وعالموض

التجربة العشوائية 
 والفضاء العيني

 التجربة العشوائية
 غير يا قائد

 الفضاء العيني

الحوادث والعمليات 
 عليها

 عدادبائع األ الحادث
 الحادث البسيط

 لعبة الحوادث
 الحادث المركب
 الحادث المستحيل
 الحادث المؤكد
 عملية االتحاد

 ة تنمية المواهبمؤسس
 عملية التقاطع
 عملية الفرق
 متممة الحادث

التكرار النسبي 
 واالحتمال

 التكرار النسبي 
 من الفائز؟

 احتمال الحادث

 الكنوز الخضراء الحادثان المنفصالن قوانين االحتمال
 األطواق الملونة الحادثان المتقاطعان
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 ئية والفضاء العينيالتجربة العشوا :الدرس األول

  غير يا قائد(مسرحية )

 :المشهد األول

 اليوم؟ماذا سنلعب  :طالبات تتعالى أصواتهن 7

 .عب لعبة غير يا قائد وأنا سأختبئأن نل نما رأيك فاطمة:

 .بصوت واحد(قائد ) ياغير  قائد،هيا بنا غير يا  موافقون، الجميع:يردد 

 الستة:لي بين ويدور الحوار التا، تختبئل فاطمةتخرج 

  القائد؟كون تمن س الجميع:

 النرد؟أن نختار القائد عن طريق حجر  نرأيكما  آية:

  .هيا بنا الجميع:

. 6 ،5 ،1 ،3 ،1 وأنت 2نا بنفسي أ وسأبدأستة  النرد فنحنسأسميكن حسب أرقام حجر  آية:
 .زميالتها(إلى نفسها ثم تنتقل باإلشارة إلى  )وتشير

 .الذي يظهر تكون صاحبته هي القائدوالرقم ، ي حجر النرداآلن سألق تقول:ثم 

 .(آثار هذه األثناء تدخل )في

 تفعلن؟ ذاما آثار:

  ا عن طريق حجر النرد.نختار طالبة لتكون قائد   هناء:

 ؟عشوائيةن أن ما قمتم به يسمى تجربة هل تعلم آثار:

 نور بالحديث()تنظر نور وزميالتها إلى آثار باستغراب وهي تتحدث ثم تبادر 

 عشوائية؟تجربة : لماذا أطلقت عليها نور

ها لكن ال أستطيع تحديد أي من ،ميع نتائجها الممكنة قبل إجرائهاألنني يمكن أن أعرف ج آثار:
 حقق.سيت

 ذلك؟: كيف يكون شيماء

 إلقاءه؟ماذا تتوقعين أن يظهر عند  بيدها( )وتمسكه حجر النرد هذا مثال   آثار:
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 .6أو  5أو  1أو  3أو  1أو  2يظهر الرقم ممكن أن  شيماء:

 بالضبط؟لكن هل بإمكانك تحديد أي منها سيظهر  صحيح، آثار:

 .: الشيماء

التجربة التي يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة مسبقا دون  هي:إذن التجربة العشوائية  آثار:
  التنبؤ أي من هذه النتائج سيحدث فعال.

 .(لتعريف على السبورةة التي تحمل اوتعلق البطاق)
 الثاني:المشهد 

أو  1أو  2: عرفت أن إلقاء حجر نرد يعتبر تجربة عشوائية ألنني أتوقع أن يظهر الرقم شيماء
وال يمكنني أن أعرف أي منها سيظهر بالضبط لكن ماذا يمكنني أن أسمي  6أو  5أو  1أو  3

 النتائج؟هذه 

للتجربة  بالفضاء العيني 6و 5و 1و 3و 1و 2 أن أسمي مجموعة هذه النتائجيمكنني  آثار:
 .وتحمل بطاقة بالرمز Ωز ونرمز لها بالرم ،العشوائية

 .Ωجميع النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ويرمز لها بالرمز  هو:فالفضاء العيني 

 .)وتعلق البطاقة التي تحمل التعريف على السبورة(

 .شكرا لك يا صديقتنا هيا نكمل اللعب: تعلمنا اليوم أشياء جميلة باقي الطالبات مع ا

 ينشد الجميع غير يا قائد غير يا قائد ...
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 األول تحضير الدرس
 : األولىالحصة :............الصف م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 : التجربة العشوائية والفضاء العينيالموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 التجربة العشوائية. هوميعر ف مف .1

 يميز التجربة العشوائية من عدة تجارب. .2

 الفضاء العيني. يعر ف مفهوم .3

 يكتب الفضاء العيني لتجربة عشوائية معطاة. .1

 .حجر نرد ،Ωورمز  بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالتعليمية: الوسائل 
 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي

 نتائجه أدواته

 كر نتائج بعض التجاربيذ
 ما الذي سوف ينتج عند إلقاء قطعة نقود؟ .1

 حجر نرد؟ما الذي سوف ينتج عند إلقاء  .2

ى 
 مد
ظة
الح

م
ات
طالب

ل ال
فاع
ت

 

 

 
 رقم 

 األنشطة والخبرات الهدف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 0ه
 
 
 

 6ه 

 ائد(قالمشهد األول من مسرحية )غير يا  تقوم الطالبات بتمثيل ،
 التوصل إلى تعريف التجربة العشوائية. حيث يتم

التجربة العشوائية: هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نتائجها 
 .الممكنة مسبقا دون التنبؤ أي من هذه النتائج سيحدث فعال

 هي:ب: أكملي/ التجربة العشوائية تدري....................... 
 :أمثلة على التجربة العشوائية 
 ومالحظة الوجه الظاهر. عند إلقاء حجر نرد .1

 عند إلقاء قطعة نقود. .2

( 7-1مة من)عند سحب بطاقة من مجموعة بطاقات مرق .3
 ومالحظة العدد الظاهر.

ات
طالب

ل ال
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ى ت
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م
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته
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 أمثلة على التجربة غير العشوائية 

كرات حمراء ومعرفة  7تجربة سحب كرة من صندوق به  .1
 الوجه الظاهر.

  شفوية:مناقشة 
 عشوائية؟بعض األمثلة على تجارب  اذكري

 عشوائية؟غير اذكري بعض األمثلة على تجارب 

 تدريب: 

 من الكتاب المدرسي 111ص  1 تدريب
  ائد(من مسرحية )غير يا قالثاني تقوم الطالبات بتمثيل المشهد 

 .الفضاء العيني حيث يتم التوصل إلى تعريف
مز ممكنة لتجربة عشوائية وير الفضاء العيني: هو جميع النتائج ال

 Ωلها بالرمز 
 ...........................تدريب: أكملي/ الفضاء العيني هو 
 :الفضاء العيني للتجارب اآلتية:اكتبي  مثال 

 تجربة إلقاء قطعة نقد ومالحظة الوجه الظاهر. .1

ة ظومالح (2-1تجربة سحب كرة من مجموعة كرات مرقمة من) .2
 العدد الظاهر.

 كتبي الفضاء العيني للتجارب اآلتية: اتدريب: 

 تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة الوجه الظاهر. .1

 3 ،كرات حمراء 2)كرة  11تجربة سحب كرة من كيس يحتوي  .2
 كرات خضراء( ومالحظة اللون الظاهر. 3 ،كرات زرقاء

 (3-1تجربة سحب بطاقة من مجموعة بطاقات مرقمة من ) .3
 ومالحظة الرقم الظاهر.

 يتي:النشاط الب 

 ج-أالفروع  113ص  ،1س 
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 الحوادث والعمليات عليهاثاني: الدرس ال
 (عدادبائع األمسرحية )

تشتري ل فاطمةتتقدم ، بائع بداخلهو  عدادبارة عن محل األفي زاوية غرفة الصف مكان صغير ع
  .من البائع

 .عليكم : السالمفاطمة

 كثيرة ماذا تحتاجين منها؟ عدادالبائع: وعليكم السالم تفضلي لدي أ

  .نردالأريد أن أشتري األعداد الفردية من الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر  فاطمة:

 .5 ،3 ،2 دعداتفضلي ويعطيها األ البائع:

 .عدادمحل األ آيةفي هذه األثناء تزور 

أريد أن أشتري األعداد الزوجية من الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر  عمي ،السالم عليكم :آية
 .نردال

 .6 ،1 ،1 عدادتفضلي ويعطيها األ البائع:

 .هناء في الطريق تقابلهماو ا سوي   عدادخرجان من محل األت آيةو  فاطمة

  ن؟حالك: كيف هناء

  .الحمد هلل :وآيةفاطمة 

 ؟ااشتريتمماذا  عدادرأيتكما في محل األ :هناء

  .األعداد الفردية التي تظهر عند إلقاء حجر نرد اشتريت أنا :فاطمة

 نرد؟وهل كانت جميع األعداد التي في الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر  :هناء

 ،3 ،2وهي ، 6أرقام من أصل  3طاني البائع حيث أع ،ا منها وليس كلهاكانت جزء   ال، :فاطمة
5. 

  .حادث ظهور عدد فردياألعداد التي معك سنطلق على  :هناء

 صديقتي؟على ما اشترته  اوهل سنطلق حادث   :فاطمة

 صديقتك؟: ماذا اشترت هناء
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 عدادأ 3أعطاني البائع ، فقد األعداد الزوجية التي تظهر عند إلقاء حجر نردلقد اشتريت  :آية
 .6، 1، 1وهي  6ن أصل م

من الفضاء فالحادث هو مجموعة جزئية  ،سنطلق عليها حادث ظهور عدد زوجي : نعمهناء
 .(بطاقة تحمل التعريف على السبورة )وتعلق العيني لتجربة عشوائية
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 الدرس الثاني: الحوادث والعمليات عليها
 (لعبة الحوادث)مسرحية 

 ... هيا  هيا بنا نلعب لى شكل حلقة ويرددن هيا بنا نلعبطالبات يجلسن ع 5

 .3العدد  تجربتنا هي تجربة إلقاء حجر نرد هيا بنا، استعدوا، حادث ظهور :شيماء

 .بسيط )بسرعة( حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها الجميع:

 .5 ،1 حادث ظهور األعداد :شيماء

 .)بسرعة(مركب  ادثح يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها الجميع:

 .7حادث ظهور العدد : شيماء

 .بسرعة()مستحيل حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها  الجميع:

 .6 ،5 ،1 ،3 ،1 ،2حادث ظهور األعداد : شيماء

 .بسرعة()أكيـــــــــــــد حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها  الجميع:

  .3 ،2 حادث ظهور األعداد: شيماء

 .)بسرعة(مركب حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها  الجميع:

 .9 حادث ظهور العدد: شيماء

 .)بسرعة(مستحيل حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها  الجميع:

 .5 حادث ظهور العدد: شيماء

 .)بسرعة(بسيط  حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها الجميع:

 ؟ الطالباتا تلعب هذه : ماذفاطمة تنظر من بعيد وبصوت خافت تقول

 أكيد  مستحيل، مركب، بسيط،؟ ال أعلم ماذا يفعلن وتفكر،دها تضع يدها على خ

 أذهب ألرى القصة.س

  :وتكون الطالبات تكمل في نفس الوقت اآلتي

 .6، 5 ،1 ،3 ،1 ،2 حادث ظهور األعداد: شيماء
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  .أكيد حادث يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها الجميع:

 .6 ظهور العدد حادث: شيماء

 حادث بسيط. يرفعن بطاقة ملونة مكتوب عليها الجميع:

  معكم؟أن ألعب  يمكنني: هل اللعبة فاطمة تقطع

 .نعم بكل سرور تفضلي: شيماء

 اللعبة؟ما هي فكرة  :فاطمة

كان ذا إ، نحن أخذنا التجربة العشوائية تجربة إلقاء حجر النرد، فهذه لعبة أنواع الحوادث شيماء:
 "ابسيط   احادث  "تقولي  لتجربة إلقاء حجر نرد من الفضاء العيني اا واحد  عنصر   دث يحتويالحا

 .)وتعلق الطالبة شريحة مكتوب عليها التعريف(

 "امركب   احادث  "تقولين  من عناصر الفضاء العيني أكثر من عنصر كان الحادث يحتوي علىأما إذا 
 .)وتعلق الشريحة الخاصة بالتعريف(

ذا   "الحادث مستحيال  "فضاء العينة يكون الحادث ال يحتوي على أي عنصر من عناصر كان وا 
 .)وتعلق الشريحة الخاصة بالتعريف(

علق )وت ا(")مؤكد  ا الحادث أكيد  "جميع عناصر فضاء العينة يكون  يحتوي الحادث على وعندما
 .الشريحة الخاصة بالتعريف(

 ؟هل تشاركي معنا باللعب

 .فاطمة: نعم

 لجميع: هيا بنا نلعب هيا بنا نلعب.يردد ا

 .فاطمة: لكن ليس لدي بطاقات مثلكم

 .شيماء: حسنا بإمكانكم أن تذكروا اسم الحادث

 .هيا بنا فاطمة:

 .6 ،3 حادث ظهور العدد :شيماء

 (.بصوت واحد) امركب  حادث ا  الجميع:

 ما رأيكن أن نشارك طالبات الفصل معنا؟ :شيماء
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 هيا ... هيا. الجميع:

 تشاركونا؟أن  ما رأيكن :فصلاللطالبات  احديثه موجهة   يماءش

 نعم. الطالبات:تجيب 

 .5 حادث ظهور العدد :شيماء

حت إشراف تالتعزيز حسب إجابتها، طالبة من الفصل وتقدم شيماء )تختار ...  :طالبة من الفصل
 .المدرسة(

 .7حادث ظهور عدد أقل من  :شيماء

يماء طالبة من الفصل وتقدم التعزيز حسب إجابتها، تحت إشراف طالبة من الفصل: ... )تختار ش
 .المدرسة(
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 الدرس الثاني: الحوادث والعمليات عليها
 )مسرحية مؤسسة تنمية المواهب( 

 المشهد األول:

 (6ــــــــ  2)تاج يحمل عدد ا من  كل طالبة على رأسها :طالبات 6

أنا  ،1، أنا العدد 2أنا العدد العيني لتجربة إلقاء حجر نرد،  ضاءتدور الطالبات وتغني نحن الف
  .نحن الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد، 6نا العدد أ ،5 عددالأنا  ،1، أنا العدد 3العدد 

ا إلى تجلس ، و مؤسسة تنمية مواهب الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد تدخل األعداد تباع 
م كل عدد بطاقة انتساب إلى المؤسسة ويقوم بتعبئة البيانات المطلوبة على كراسي المؤسسة، يستل

 بطاقات االنتساب من األعداد وتكون كاآلتي: ةستلم السكرتير ت، و )االسم، والموهبة(

 االسم: واحد، الموهبة: الرسم. 

 االسم: اثنان، الموهبة: الرسم والنشيد.

 االسم: ثالثة، الموهبة: الرسم.

 موهبة: النشيد.االسم: أربعة، ال

 االسم: خمسة، الموهبة: الشعر.

 االسم: ستة، الموهبة: النشيد.

تسلم السكرتيرة بطاقات االنتساب لمدير المؤسسة، ثم يقوم بتصنيف األعداد حسب مواهبهم، 
 ويرسم جدوال  على لوحة ويعلقها داخل غرفته، ويكون فيها:

 جربة إلقاء حجر نردتنمية مواهب الفضاء العيني لت مؤسسةموهوبي تصنيف 

 العدد الموهبة

 3 ،1 ،2 الرسم

 6 ،1 ،1 النشيد

 5 الشعر
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 .بالرسم والنشيد ةالمبدع عدادأحضري األ للسكرتيرة:المدير 

 .بالرسم والنشيد مدير المؤسسة يريدكم ةالمبدع عداداأل السكرتيرة:

 :التاليويجري الحوار  تدخل األعداد الموهوبة إلى غرفة المدير

رسلت لكم أد وق(، لوحةويشير إلى ال) لقد قمت بتصنيف المواهب وكانت النتائج كالتالي دير:الم
 :في الرسم هوبونو فقد كان الم ،الرسم والنشيد موهبة ،ألنكم تمثلوا اتحاد أكبر موهبتين في مؤسستنا

عكم في وسأض والستة. ،واألربعة ،االثنان :في النشيد وهوبونأما الموالثالثة،  ،واالثنان ،الواحد
تحاد وسأطلق عليكم "األننا سنخوض مسابقات كثيرة في هذين المجالين هذا العام، لجنة خاصة 

 حادثي الرسم والنشيد".

 ؟حادثين: سيدي المدير ماذا تقصد باتحاد ثالثة

 المدير: اتحاد حادثين هو جميع العناصر الموجودة في الحادث األول أو في الحادث الثاني. 
 .(لسبورةقها على احادثين وتعلبإخراج شريحة مكتوب عليها تعريف اتحاد  ةكرتير قوم الست)و 

أنتم كما ذكرت ف ،ا وستكون كلمة لمؤسستنا وسيمثلها أحدكمسيعقد مهرجان قريب   :ثم يكمل المدير
 منكم؟فمن ترشحون أكبر موهبتين في المؤسسة، 

ا، وتبتسم، ويسود الصمت.  تنظر األعداد إلى بعضها بعض 

  أعداد مبدعة ومتميزة.فكلكم  ،ا منكم يقول أناأريد شخص   مدير:ال

 ؟رأيي هل تسمع ،يا سيدي المدير :ستة

  .تفضل يا بني فأنت أكبرهم المدير:

 عدد هأي أن ،مبدع في الرسم وكذلك مبدع في النشيدعدد فهو  ،خي اثنانأ يمثلنالم ال  :ستة
  .وهبتينالمفي مشترك 

حادثيكم، فهو عدد موجود في حادث الموهوبين في تقاطع  هو ، فاثناننيرأيك جميل يا ب المدير:
 أبنائي؟ما رأيكم يا  الرسم وكذلك حادث الموهوبين في النشيد،

  .موافقون الجميع:

 .ثين(حاد تقاطعريحة مكتوب عليها تعريف بتعليق ش ةقوم السكرتير تفي هذه األثناء )

 .وعاتهم ومتابعة تدريباتهمإلى مجمعداد االنصراف يطلب المدير من األ
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 :ثانيالمشهد ال

 ا.في مجموعاته عدادجلس األ، بينما تيرن هاتف المدير

 .السالم عليكم المدير:يرد 

 .سيديكيف حالك يا  السالم،وعليكم  المتصل:

 .تفضل هلل،الحمد  المدير:

رها من يفي الرسم دون غ الموهوبين تكمأريد من مؤسس الرسامين،معك رئيس رابطة  المتصل:
 .المواهب

 :  وحادث أي موهبة أخرى.الرسم  الموهوبين في حادثالفرق بين يريد ويحدث نفسه قائال 

ويذهب إلى موهبة الرسم ويبدأ بشطب أي اسم  المكتوب عليها جميع األسماء لوحةبجوار ال يقف)
 مشترك مع أي موهبة أخرى(

ر المشتركة في موهبة أخرى هم: الواحد ثم يقول المدير: األعداد المشتركة في موهبة الرسم وغي
 والثالثة.

 (ادثينحشريحة مكتوب عليها تعريف عملية الفرق بين  ةعلق السكرتير ت)في هذه األثناء 

 .مؤسسة اليومأخبرهم أن عليهم مقابلتي في ال المتصل:

 .بإذن اهلل بارك اهلل في جهودكم المدير:

بلة رئيس هاب لمقاالواحد والثالثة بأن عليهم الذلمجموعة الرسم ويبلغ  ةالمدير يرسل السكرتير 
 .رابطة الرسامين

 .الرسامين(الواحد والثالثة لمقابلة رئيس  )يذهب

 .السالم عليكم والثالثة:الواحد 

 يجلسا() .بالجلوس وعليكم السالم تفضال الرسامين:رئيس رابطة 

  .عرفوني بأنفسكم

 .واحدالعدد نا أ :واحد

 ثة.ثالثة: أنا العدد ثال

  أنتم؟أي مؤسسة  الرئيس: من
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 .نحن من مؤسسة تنمية مواهب الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد :واحد

  متممتكم؟ما باقي أفراد فضائكم العيني أقصد ما  :رئيس رابطة الرسامين

  جميع ا.فالمؤسسة ترعانا  6 ،5 ،1 ،1متممتنا  واحد:بصوت  واحد وثالثة

 .(حادثتعريف متممة شريحة مكتوب عليها  ةكرتير علق الستهذه األثناء  )في

 .اء اهللش جميل يا أبنائي مطلوب منكم أن تشاركوا في مسابقة الرسم األسبوع القادم إن الرئيس:

  .بإذن اهلل سنشارك :العددان واحد وثالثة
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 الثاني تحضير الدرس
 : األولىالحصة :............فالص م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 الحادث: الموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 .الحادث يعر ف مفهوم .1

مجسمات  ،دعداديكورات المسرحية )محل األ ،بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالوسائل التعليمية: 
 .(عدادأ

 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي
 نتائجه أدواته

ناصر الفضاء العيني كتب عي
 لتجربة عشوائية

 اكتبي الفضاء العيني للتجارب .1

  تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة العدد
 الظاهر.

  تجربة اختيار عدد صحيح من بين
  7-1األعداد 
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 
 
 0ه
 
 
 
 

 (عدادبائع األيل مسرحية )تقوم الطالبات بتمث 
 الحادثحيث يتم التوصل إلى تعريف 

هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني لتجربة عشوائية : الحادث
 ...،3ح ،2ح ،1ويرمز له بأحد الرموز ح

 ............تدريب: أكملي/ الحادث هو......................
 مثال: 

  2-1في تجربة اختيار عدد صحيح من بين األعداد 
 اكتبي الحوادث اآلتية:

 حادث ظهور عدد فردي. .1

 .3حادث ظهور عدد أصغر من  .2
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حادث ظهور عدد أولي. .3
 .2ظهور عدد يزيد عن حادث  .1

 تدريب: 
في تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة الوجه الظاهر اكتبي الحوادث 

 اآلتية:

 حادث ظهور عدد زوجي. .1

 .1عدد يزيد عن حادث ظهور  .2

 أولي.حادث ظهور عدد  .3

 .2حادث ظهور عامل من عوامل العدد  .1

 .2حادث ظهور أحد مضاعفات العدد  .2

 حادث ظهور عدد أولي زوجي. .3
  :التقويم الختامي 

في تجربة إلقاء قطعتي نقد متمايزتين ومالحظة الوجهين 
 الظاهرين

 العينة؟اكتبي عناصر فضاء  .1

 اكتبي عناصر الحوادث التالية: .2

 حادث ظهور صورة في الرمية األولى. -

 حادث ظهور الكتابة في إحدى الرميتين. -

 حادث ظهور كتابة مع عدد فردي -

 :النشاط البيتي 

رين الوجهين الظاهفي تجربة إلقاء حجري نرد متمايزين ومالحظة 
 اكتبي عناصر الحوادث التالية:

 على الوجه األول 3حادث ظهور العدد  .1

 .13دين الظاهرين = حادث أن يكون مجموع العد .2

 .2حادث أن يكون مجموع العددين الظاهرين =  .3
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 الثاني تحضير الدرس
 : الثانيةالحصة :............فالص م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 : أنواع الحوادثالموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 الحادث البسيط. يعر ف مفهوم .1

 يميز الحادث البسيط من عدة حوادث. .2

 الحادث المركب. يعر ف مفهوم .3

 يميز الحادث المركب من عدة حوادث. .1

 الحادث المستحيل. يعر ف مفهوم .2

من عدة يميز الحادث المستحيل  .3
 حوادث.

 الحادث المؤكد. يعر ف مفهوم .7

 يميز الحادث المؤكد من عدة حوادث. .1

  .بطاقات ملونة عليها أنواع الحوادث ،بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالوسائل التعليمية: 
 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي

 نتائجه أدواته

 .فضاء العينة يعرِّف مفهوم
 

 .الحادث هوميعرِّف مف

 أكملي:

  مجموعة جميع النتائج ............. هو
 الممكنة لتجربة عشوائية.

  هو مجموعة جزئية من .............
 الفضاء العيني لتجربة عشوائية.
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 (لعبة الحوادثثيل مسرحية )تقوم الطالبات بتم 
 التوصل إلى تعريفات أنواع الحوادث. حيث يتم

الحادث البسيط: هو الحادث الذي يحتوي على عنصر واحد من 
 .Ωعناصر 

الحادث المركب: هو الحادث الذي يحتوي على أكثر من عنصر 
 .Ωمن عناصر 

 .Ωالحادث المؤكد: هو الحادث الذي يحتوي جميع عناصر 
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 1ه
 
 
 
 
 3ه
 2ه
 6ه
 5ه

الحادث المستحيل: هو الحادث الذي ال يحتوي على أي عنصر 
 .Ω من عناصر

 :مثال 
إلقاء حجر نرد ومالحظة الوجه الظاهر اكتبي الحوادث في تجربة 

 مبينة نوعها:
 .1يقبل القسمة على  حادث الحصول على عدد: 1ح

 زوجي.حادث الحصول على عدد فردي أو : 2ح

 .3حادث الحصول على عامل من عوامل العدد : 3ح
 .3حادث الحصول على عدد يزيد عن : 1ح
 تدريب: 

في تجربة إلقاء قطعة نقد مرتين متتاليتين ومالحظة الوجهين 
 اكتبي الحوادث مبينة نوعها:الظاهرين 

 في الرمية األولى. حادث ظهور الكتابة: 1ح

 ظهور صورة في الرميتين. ثحاد :2ح

 ظهور كتابة على األقل. ثحاد :3ح

 الحصول على صورة مع عدد فردي. ثحاد :1ح
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 :النشاط البيتي 

ي كرات متماثلة ومرقمة في تجربة سحب كرة من صندوق يحتو 
 ( ومالحظة العدد الظاهر اكتبي الحوادث مبينة نوعها:9-1من )
 .الحصول على عدد أولي حادث: 1ح

 .دون باق 3و 2الحصول على رقم يقبل القسمة على  ثحاد :2ح

 .الحصول على عدد فردي ثحاد :3ح

 الحصول على صورة. ثحاد :1ح
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 الثاني ر الدرستحضي
 ثالثة: الالحصة :............الصف م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 العمليات على الحوادث: الموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 عملية االتحاد. يعر ف مفهوم .1

 يجد ناتج اتحاد حادثين. .2

 عملية التقاطع. يعر ف مفهوم .3

 يجد ناتج تقاطع حادثين. .1

 مفهوم عملية الفرق. فيعر   .2

 يجد ناتج الفرق بين حادثين. .3

 عملية متممة حادث. يعر ف .7

 يجد عناصر متممة حادث معطى. .1

 

 ،نمية المواهبت مؤسسة)المسرحية ديكورات  ،بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالوسائل التعليمية: 
 تيجان( ،بطاقات انتساب

 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي
 نتائجه أدواته

 أنواع الحوادث يجد

 أكملي:

في تجربة إلقاء حجر  1ظهور عدد أقل من 
 ....... نرد هو حادث

في تجربة إلقاء حجر نرد هور عدد أولي ظ
 ....... هو حادث
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 نتائجه أدواته
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 نمية مؤسسة تمسرحية )المشهد األول من ات بتمثيل تقوم الطالب
 العمليات على الحوادثيتم التوصل إلى تعريف و  (المواهب
 اآلتية:
 .2أو ح 1العناصر الموجودة في ح: هو (2ح ∪ 1ين )حاتحاد حادث

 .2وح 1: هو العناصر الموجودة في ح(2ح ∩ 1ح)حادثين تقاطع 
 ....... تدريب: أكملي / اتحاد حادثين هو................... 

 تقاطع حادثين هو..........................                 
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته
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 3ه
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 2ه
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 1 مثال: 
 في تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة الوجه الظاهر 

 اكتبي الحوادث اآلتية: 
 .3ر عدد أقل من : حادث ظهو 2ح : حادث ظهور عدد فردي.1ح

 2ح ∩ 1ح .ب       2ح ∪ 1ح .أمن: ثم أوجدي كل 
 في تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة الوجه الظاهر  :1تدريب 

 اكتبي الحوادث اآلتية: 
 .1: حادث ظهور عامل من عوامل العدد 2ح، : حادث ظهور عدد زوجي1ح

 2ح ∩ 1ح .ب          2ح ∪ 1ح .أ من:ثم أوجدي كل 
 طالبات بتمثيل المشهد الثاني من مسرحية )مؤسسة تنمية تقوم ال

 اآلتية: إلى التعريفاتالمواهب( ويتم التوصل 
وغير  1(: هو العناصر الموجودة في ح2ح ـ 1ح)فرق حادثين 
 .2الموجودة في ح
 Ω(: هو العناصر الموجودة في 1ح - Ω =      متممة حادث )

 . 1وغير الموجودة في ح
  ق حادثين، متممة الحادثتدريب: عرفي/ فر. 

 أوجدي كل من:1بالرجوع إلى مثال  :2 مثال ، 
   ب. 2ح ـ 1ح أ.

 ، أوجدي كل من:1بالرجوع إلى تدريب  :2تدريب
 2ح ـ 1ح .أ

 1ح ـ 2ح .ب

  ت.
 ث. 

 :التقويم الختامي  

 .من الكتاب المدرسي 121ص  1س 

 :النشاط البيتي  

 من الكتاب المدرسي. 121ص  2س 
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  التكرار النسبي والحتمال :ثالثالدرس ال

 (من الفائز؟ )مسرحية
  .طالبات جالسات يلعبن 3

حداهما إ أن تختار األخريين ن الطالبتينتحمل قطعة نقد بيدها وتطلب م اللعبة( )قائدة فاطمة
  .واألخرى كتابة صورة،

 .كتابةاختارت  هناءبينما  ،اختارت صورة آية

ذا ظهرت كتابة تسج آية نقطة لصالحها،قطعة النقد فإذا ظهرت صورة تسجل  فاطمةترمي  ل وا 
  ها.نقطة لصالح هناء

 ئز الذي سيحمل لقب القائد.يد الفاعن رمي قطعة النقد لتحد فاطمةمرات تتوقف  20بعد 

 تبدأ عملية إحصاء النقاط:

 .6 وتكون ،تذكر عدد النقاط التي حصلت عليها :آية

 .1وتكون  ،تذكر عدد النقاط التي حصلت عليها :هناء

 هي آية.الفائزة : فاطمة

 .زورت فقد أضافت نقاط لم تحصل عليها ألنهاهي فازت  ،هناء: ال ال

 فقط.نقاط  6وهي حصلت على مرات فقط،  20قيت قطعة النقد قد ألف تزور،ال لم  :فاطمة

حادث إلى عدد مرات وقد أخذنا في حصة الرياضيات التكرار النسبي وهو عدد مرات حدوث ال
كان التكرار النسبي لحادث ظهور مرات ف 20مرات من  6رت الصورة وقد ظهإجراء التجربة، 

 0.6=  10 ÷ 6صورة 

 0.4=  10 ÷ 4ظهور الكتابة الذي اخترتيه فكان أما التكرار النسبي لحادث 

 بطاقة بالتعريف على السبورة( )وتعلق

 اضيات التي أخذتيها مفيدة وممتعة، وماذا تعلمت أيضا في هذه الحصة؟يبدوا أن حصة الري :هناء

  .لحادثاتعلمنا احتمال  :فاطمة

 به؟ماذا يقصد  :هناء
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  .دث على عدد عناصر الفضاء العينيحتمال الحادث يعني عدد عناصر الحافاطمة: ا

 بطاقة بالتعريف على السبورة( )وتعلق

 نرد؟إذن هل بإمكانك معرفة احتمال حادث ظهور عدد زوجي عند إلقاء حجر  :آية

3هور عدد زوجي عند إلقاء حجر نرد يساوي حادث ظنعم احتمال  :فاطمة

6
1أي  

2
  

من الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد  6 ،1 ،1وهي  3الزوجية  عداداألعناصر ألن عدد 
 .عناصر 6التي يبلغ عددها 
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 الثالث تحضير الدرس
 : األولىالحصة :............الصف م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 : التكرار النسبي واالحتمالالموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 .التكرار النسبي مفهوم يعر ف .1

 يجد التكرار النسبي لحادث. .2

 احتمال وقوع حادث. يعر ف .3

 يجد احتمال وقوع حادث معين. .3

 .قطعة نقد ،بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالوسائل التعليمية: 
 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي

 نتائجه أدواته

 الحادثكتب عناصر ي

موعة بطاقات في تجربة سحب بطاقة من مج
الحوادث عناصر اكتبي ( 2-1مرقمة من )

  اآلتية:

 ظهور عدد فردي. : حادث1ح

 ظهور صورة. : حادث2ح

 6ظهور عدد أقل من  : حادث3ح
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  ( الفائز؟ )منتقوم الطالبات بعرض مسرحية 

 .حيث يتم التوصل إلى تعريف التكرار النسبي واحتمال وقوع الحادث
التكرار النسبي لحادث: هو النسبة بين عدد مرات ظهور الحادث 

 وعدد مرات إجراء التجربة.
احتمال وقوع الحادث: هو النسبة بين عدد عناصر الحادث وعدد 
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 
 
 
 2ه 
 
 1ه
 
 
 
 

  
 :أكملي الفراغ تدريب 

 احتمال الحادث = -
 

 Ωعدد عناصر 
التكرار النسبي لحادث هو النسبة بين عدد مرات ......... وعدد  -

 مرات إجراء التجربة.

  :مثال 

ما مرات،  7مرات وظهرت الصورة  11إذا ألقيت قطعة نقود  -
 صورة؟هو التكرار النسبي لحادث ظهور 

ا احتمال حادث ظهور عدد فردي رد ملقاء حجر نفي تجربة إ -
 أو عدد زوجي؟

 :تدريب 

جدي أو في تجربة إلقاء حجر نرد ومالحظة العدد الظاهر على الوجه 
 التالية:احتماالت الحوادث 

 : حادث ظهور عدد أولي.1ح .1

 .3: حادث ظهور عدد يزيد عن 2ح .2

 .2: حادث ظهور عامل من عوامل العدد 3ح .3

 .7: حادث ظهور عدد يقل عن 1ح .1

 3أحد مضاعفات العدد  حادث ظهور: 2ح .2

 :أكملي التقويم الختامي 

=  وكان عدد عناصر الحادث ،1.2إذا كان احتمال الحادث =  -
 =........  Ω، فإن عدد عناصر 1

 :نشاط بيتي 

 من الكتاب المدرسي 123ص  3س 
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  الحتمالقوانين لرابع: الدرس ا

 )مسرحية الكنوز الخضراء(
 (6- 2كل طالبة على رأسها تاج يحمل رقم من األرقام ) :طالبات 6

 تدور الطالبات وتغني نحن الفضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد 

  6انا العدد  ،5 عددالأنا  ،1أنا العدد  ،3عدد أنا ال ،1أنا العدد  ،2أنا العدد 

 ضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد.نحن الف

  ؟ما رأيكم أن نذهب لتناول طعام الغداء في مطعم الكنوز الخضراء :واحد

 فكرة رائعة. كرة ...ف الجميع:

 :تييذهبون إلى المطعم وهناك يدور الحوار اآل

 اه ما أجمل المكان.يااااااااا : يااااااااااه،اثنان

 أربعة: المطعم جميل لكن هناك مشكلة.

 ماهي؟  :ثالثة

 ة أفراد فقط.: المطعم به طاوالت لكن كل طاولة تتسع لثالثأربعة

 الحل؟ما  :خمسة

 .على طاولة واحدة ثالثة: ما رأيكم أن نجلس كل ستة

  تجلس كل ثالثة أعداد على طاولة.

 .6 ،1 ،1وهم  ،اسوي   5 ،3 ،2نجلس  يااااااه ما هذا التوافق نحن :واحد

نحن نمثل حادث ظهور األعداد الفردية لتجربة إلقاء حجر نرد وهم يمثلون حادث ظهور ثالثة: 
 .األعداد الزوجية فنحن حادثان منفصالن

 ستة: حادثان منفصالن! )باستغراب(.

ور ادث ظهأي أن حلعيني،  نشترك في أي عنصر من عناصر الفضاء اثالثة: نعم فنحن ال 
 بطاقة تحمل التعريف( )وتعلق øاألعداد الفردية تقاطع حادث ظهور األعداد الزوجية = 
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 )مسرحية األطواق الملونة(
 (6- 2كل طالبة على رأسها تاج يحمل رقم من األرقام ) :طالبات 6

 ضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد.تدور الطالبات وتغني نحن الف

  6انا العدد  ،5 أنا العدد ،1أنا العدد  ،3أنا العدد  ،1 أنا العدد ،2أنا العدد 

 ضاء العيني لتجربة إلقاء حجر نرد.نحن الف

  ؟ا بالطوقما رأيكم أن نلعب سوي   :واحد

 هيا يا واحد كن أنت الحكم. الجميع:

لق بالطوق ليتع يقول:طوقان بلونين مختلفين ولنفرض األصفر واألحمر ثم  واحديحضر العدد 
 ،2عد ثم يبدأ بالا زوجي ا، وليتعلق بالطوق األحمر من يمثل عدد   ،أولي ا امن يمثل عدد   األصفر

 انطلقوا. 3 ،1

بالطوق األحمر،  6 ،1األصفر ويمسك  الطوقب 5و 3باإلمساك بالطوق فتمسك  عدادتبدأ األ
 الزوجية. ، أنا مع األعدادأنا معكم ال ال :عداد األوليةحائرة مخاطبة األ االثنانتقف بينما 

 : نعم انت معنا.األعداد األولية

 بل أنت معنا. ،ال ال :األعداد الزوجية

 احكم بيننا يا واحد. الجميع:

  .عداد الزوجيةاألولية وفي نفس الوقت أنت من األنت من األعداد أ :واحد

 سأفعل؟إذن ماذا  :اثنان

 ليد األخرى.با وطوق األعداد الزوجيةامسك طوق األعداد األولية بيد،  :واحد

 .الطالبات()في هذه األثناء تدور 

 ن.ما أجملكم فأنتم تمثلون حادثين متقاطعي :واحد

 ذلك؟وماذا يعني  :اثنان

الحادثان المتقاطعان هما الحادثان اللذان يشتركان في عنصر أو أكثر من عناصر الفضاء  :واحد
زوجي  هور عددظأولي وحادث  ا بين حادث ظهور عددفأنت يا اثنان كنت عنصرا مشترك   العيني،
 .بطاقة تحمل التعريف على السبورة( )وتعلق
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 الرابع تحضير الدرس
 : األولىالحصة :............الصف م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 : الحادثان المنفصالنالموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 .مفهوم الحادثين المنفصلين يعر ف .1

 .لحادثين المنفصلين من بين عدة حوادثيميز ا .6

 يجان(ت )المطعم،ديكورات المسرحية  ،بطاقات تحمل تعريفات المفاهيمالوسائل التعليمية: 
 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي

 نتائجه أدواته

 
 مفهوم الحادث يعرِّف

 يجد تقاطع حادثين
 يكتب رمز المجموعة الخالية

 أكملي:
 هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني........

 {6، 5، 1}= 1، ح{3، 1، 2} =2إذا كان ح
 = .............. 1ح ∩ 2فإن ح

 يرمز للمجموعة الخالية بالرمز........

دى
ة م

حظ
مال

 
عل 

تفا
ات

طالب
ال

 

 

 
 رقم 

 األنشطة والخبرات الهدف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 0ه
 
 

  الخضراء(  نوز)الكتقوم الطالبات بعرض مسرحية 

 حيث يتم التوصل إلى مفهوم الحادثين المنفصلين 
الحادثان المنفصالن: هما حادثان ال توجد بينهما عناصر مشتركة 

 øوتقاطعهما = 
عل  المنفصالن هما........................ / الحادثانتدريب: أكملي

 تفا
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 
 
 6ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مثال 

 حجر نرد يعتبر كال مما يلي حاثين منفصلين في تجربة إلقاء
 حادث ظهور عدد فردي : 1ح .1

 : حادث ظهور عدد زوجي2ح    
 3حادث ظهور عدد أقل من : 1ح .2

 1: حادث ظهور عدد اكبر من 2ح
 
 
 
 :تدريب 

يمثل حادثين  تيةأي من الحوادث اآلفي تجربة إلقاء حجر نرد 
 .منفصلين 

 حادث ظهور عدد فردي : 1ح .1
 3من مضاعفات العدد ادث ظهور عدد : ح2ح    
 1أقل من حادث ظهور عدد : 1ح .2

 2: حادث ظهور عدد اكبر من 2ح
 2من مضاعفات العدد حادث ظهور عدد : 1ح .3

 3عدد ال: حادث ظهور 2ح
 
 
 

 نشاط بيتي :
 اكتبي تجربتين عشوائيتين واذكري حادثين منفصلين لكل منهما
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 الرابع تحضير الدرس
 : الثانيةالحصة :............الصف م21:../../...التاريخ :...............اليوم

 : الحادثان المتقاطعانالموضوع الرياضيات المادة:
 األهداف:

 .ادثين المتقاطعينالح مفهوم يعر ف .1

 .يميز الحادثين المتقاطعين من بين عدة حوادث .2

 ملونة( أطواق ،)تيجانديكورات المسرحية  ،تحمل تعريف المفهومبطاقات الوسائل التعليمية: 
 التقويم البنود الختبارية المتطلب األساسي

 نتائجه أدواته

دى عرفي الحادثين المنفصلين؟ الحادثين المنفصلين يعرِّف
ة م

حظ
مال

 
عل 

تفا
ات

طالب
ال

 

 

 
 رقم 

 األنشطة والخبرات الهدف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 0ه
 
 
 
 
 

  الملونة(  )األطواقتقوم الطالبات بعرض مسرحية 

 حيث يتم التوصل إلى مفهوم الحادثين المتقاطعين
: هما حادثان توجد بينهما عناصر مشتركة أي الحادثان المتقاطعان

 ø ≠تقاطعهما 
 
 ................... تدريب: أكملي / الحادثان المتقاطعان هما 
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 رقم 
 األنشطة والخبرات الهدف

 التقويم
 نتائجه أدواته

 6ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مثال 

 في تجربة إلقاء حجر نرد يعتبر كال مما يلي حاثين متقاطعين
 زوجيحادث ظهور عدد : 1ح .3

 : حادث ظهور عدد أولي2ح    
 3حادث ظهور عدد أقل من : 1ح .1

 عدد فرديحادث ظهور : 2ح
 

  :تدريب 

في تجربة إلقاء حجر نرد أي من الحوادث التالية يمثل حادثين 
 تقاطعين.م
  .حادث ظهور عدد فردي: 1ح .1

 .1: حادث ظهور عدد من مضاعفات العدد 2ح    
 .1أقل من حادث ظهور عدد : 1ح .2

 .2: حادث ظهور عدد اكبر من 2ح
 .2من مضاعفات العدد حادث ظهور عدد : 1ح .3

 .3عدد من مضاعفات العدد ظهور : حادث 2ح
 
 
 

 نشاط بيتي :
 اكتبي تجربتين عشوائيتين واذكري حادثين متقاطعين لكل منهما
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 ورقة تسهيل مهمة(: 06ملحق )



 

  

 

 


