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ُداءــإه

 السندِ نعِم يل كان فقد ،دراسيت إكمالِ على عينشجّ الذي تعاىل، اهلل حفظه العزيزِ والدي ىلإ

 .خري كلّ عين اهلل فجزاه

 احلبِّ معاني نفسي يف غرست اليت ،هابرِّ إىل ووفقين سوءٍ كل من تعاىل اهلل حفظها والدتي إىل

 العلم. وحبِّ واإلخالصِ والوفاءِ

 اإليثارِ منبع يــــــــــــــوأم يتــــــــــــــــــــــأب            نى املُ يف يا رجائي وأمي أبيت

 األخطارِ على عوني ورضاكما              بدعاكما      ذخريتي جعلتُ إني            

 ،للدراسةِ واصليتمُ سبيلِ يف واحتسبَ صربَ الذي ،هانيحياتي  وشريك الغايل زوجي إىل

 البحثية. دراسيت يف الواضحُ األثرُ له كان والذي

 كتابهِ حفظة من وجعلهم حفظهم اهلل .سيل وحالوابنيتَّ أ ،عبد الرمحن ابين أكبادي فلذات إىل

 ولوالدهم. يل قرة عنيٍ وجعلهم ،الكريمِ

 ومربية مربٍ كل ىل...... إ. ومعلمة معلمٍ كلّ ........ إىلووالدةٍ والدٍ كلّ إىل

سبحانه  بإذنه نافعاً خالصاً جيعله أن املوىل سائلةً .هؤالء كل إىل املتواضعَ اجلهدَ هذا هديأُ

 وتعاىل.

ُالتوفيق ويلُّ واهلل

ُ

ُ
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 ش
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 وتقدير

علىُإُوالصالةُ ُالحمدُ ُو ،الشكرُ  بنعمةُعلىُعبادهُ ُهللُالمتفضلُ ُالحمدُ  ُ،المرسلينُ ُمامُ والسالُم
ُبعد:ُامُ ،ُأميناألجمعينُنبيناُمحمدُ"صلىُاهللُعليهُوسلم"ُالصادقُدُالخلقُأوسي

ُلقولهُتعالى:ُمصداقاُ 

      ُكمْ  َشَكْرُتمْ  لَئِن ُ]7براهيم:إ[    لََشِديد َعَذابِ  إن َكَفْرُتمْ  َولَئِن ألَِزيَدنَّ

ُاهلل"ُشكرُ لُيُالناس ُُمنُلُيشكرُ ُ:"صلىُاهللُعليهُوسلمُمحمدُُالحبيبُ ُلقولُ ُوامتثالُ 
ُذويهُ المعروفُإُوردُ ُ،ألهلهُ ُبالفضلُ ُواعترافاُ  ُبدايةُ أُفإننيُ،لى ُللجامعة ُوالتُبالشكرُ ُتقدم قدير

ُ.التدريسُ ُوطرقُ ُالمنهاجُ ُولقسمُ ُ،التربيةُ ُولكليةُ ُ،الشامخةُ ُسالميةُ اإل

الدكتورُ:األُ ُطروحةُ المشرفُعلىُاألُ ُيُالفاضلُ ألستاذ والثناءُ  بالشكرُ  مُ أتقد كما زوُعستاُذ
ُوعلمهُ وقتهُ نحنيُمنُالذيُمُ ُوُ،سماعيلُعفانةإ ُيألُ ُالكثيرة،ُوخبرتهُ ُ، هُتوجيهاتُ ُفيُهداُ جُ ُولم

ُحسناته.ُفيُميزانُ ُنُيجعلهُ العظيمُأُالعليُ ُسالُاهللُ ديدة،ُفأالسُ 

فانيُلذينُشرُ الُضويُلجنةُالمناقشةُ لىُعُ والتقديرُإُالشكرُ ُبوافرُ ُتقدمُ ليُأنُأُكماُيطيبُ 
ُوهماُالدكتور:ُإبراهيمُاألسطل،ُوالدكتور:ُعبدُالكريمُفرجُاهلل.ُطروحةاألُ هذهُُهماُمناقشةُ بقبولُ 

جُ ُادةُ للسُ ُالشكرُ ُجزيلُ ب مُ أتقدكمُا ُ،الدراسةُ ُدواتُ أُفيُتحكيمُ ُطيباُ ُهداُ المحكمينُالذينُبذلوُا
ُ.ثوابُ ُهمُخيرُ ثابُ وأُالوطن،لهذاُُهمُاهللُذخراُ دامُ أ

ُيفوتُ  ُل ُالمقامُ كما ُأُنيُفيُهذا ُبالشكرُ أن ُومركزُ ُ،عليمُ والتُالتربيةُ ُلدائرةُ ُالجزيلُ ُتقدم
ُ.التعليمُ ُويرُ لتطُهاُالحثيثُ لسعيُ ُبغزة؛وا(ُ)الونُرُالدوليةُ ُالغوثُ ُفيُوكالةُ ُالتربويُ ُالتطويرُ 

ُوأ ىُمدراءُلوكالةُالغوثُالدوليةُبقطاعُغزةُواُ شكرُالمسئولينُببرنامجُالتربيةُفيُكما
ُدواتُالدراسة.اُقدموهُليُمنُتسهيالتُفيُتنفيذُألمُالمناطقُالتعليمية

ُا،ُمنوقتُ ُأمضيوُاُأوُبذلُمجهودُ اُأتقدمُبالشكرُالجزيلُلكلُمنُقدمُليُنصحُ اُأخيرُ وأ
ُ.فجزىُاهللُالجميعُعنيُخيرُالجزاءُالطروحة،وُبعيدُإلنجازُهذهُقريبُأ

 عمر يونس الباحثة: بشرى
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ُلخص الدراسة  م

 بعضُمهاراتُتنميةُ  في التربويةُاأللعابُ  استخدام أثرُ  على التعرفُ  إلى الدراسةُ  هدفتُُ
تمُاستخدامُالمنهجُ ،األساسيُ  الثالثُ  الصفُ ُذةُ تالمُ  لدى نحوهاُوالميلُ  ،الرياضياتُ  في التفكيرُ 

ُمدرسةُ  من عشوائيةُ  بصورةُ ُهماختيارُ  تمُ  ،وتلميذةُاُ تلميذ(ُ(60من الدراسةُ  عينةُ  نتوتكوُ  التجريبي،
 (30) من نتوتكوُ  تجريبيةُ ُمجموعةُ  ،مجموعتينإلىُ العينةُ  متوقسُ  ،المشتركةُالبتدائيةُ ُالزهراءُ 
ُاُ تلميذُ(30)ُمن نتتكوُ  ضابطة ومجموعةُ  ،التربويةُاأللعابُ  باستخدام سترُ دُ  وتلميذةُ ُاُ تلميذ

ُالتالية:األسئلةُُضعتُالباحثةُ ووُ  ،التقليديةُ  بالطريقةُ  رستدُ  وتلميذة

ُساسي؟ألاُالثالثُ ُالصفُ ُتالمذةُ ُلدىُتنميتهاُالمرادُاتالرياضيُ فيُُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُما .0
ُتالمذةُ ُدىلُفيُالرياضياتُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُتنميةُ ُعلىُالتربويةُ ُاأللعابُ ُاستخدامُ ُأثرُ ُما .5

ُاألساسي؟ُالثالثُ ُالصفُ 
ُالثالثُ ُفُ الصُتالمذةُ ُلدىُالرياضياتُ ُنحوُ ُيولُ المُ ُعلىُالتربويةُ ُاأللعابُ ُاستخدامُ ُأثرُ ُما .4

ُاألساسي؟
   التالية : األدواتُ  بإعدادُ  قامتُالباحثةُ ُالدراسةُ  وألغراضُ  

  ُاتالرياضي يفُالتفكير مهاراتُ  بعضُلقياس اختبار. 
 الرياضياتُ  نحو الميلُ  مقياس. 

 اإلحصائيةُالتالية:ُاألساليبُ ُالبياناتُ ُفيُتحليلُ ُكماُاستخدمتُالباحثةُ 

  ُينةالعُ ُحجمُغرُ صُ ُاختبارُمانُوتنيُفيُحال.ُ 
 ُاختبارT-test ُُُلعينتينُمستقلتين. 
  ُاألثرُ ُقانونُحجم.ُ 
ُماُيلي:ُالدراسةُ ُنتائجُ ُمنُأهمُ ُو

ُتالمذةُ ُدرجاتُ بينُمتوسطيُُ(،α =0.01)ُىعندُمستُوُإحصائيةُ ُذاتُدللةُ ُفروقُ ُتوجدُ  .0
لختبارُُاسُ علىُمقيُعديُ البُ ُفيُالتطبيقُ ُالضابطةُ ُالمجموعةُ ُوتالمذةُ ،ُالتجريبيةُالمجموعةُ 
 التجريبية.ُلمجموعةُ اُتالميذُ ُلصالحُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُت عزىُلستخدامُ ُ،اتالرياضيُفيُالتفكير

ُتالمذةُ ُتوسطيُدرجاتُ مُ ُ(،ُبينُ α =0.01)ُىمستُوُعندُ ُإحصائيةُ ُذاتُدللةُ ُفروقُ توجدُ .5
نحوُُيولُ لمُ اُلمقياسُ ُعديُ البُ ُفيُالتطبيقُ ُالضابطةُ ُالمجموعةُ ُوتالمذةُ ،ُالتجريبيةُالمجموعةُ 

 .التجريبيةُ ُالمجموعةُ ُلصالحُ ُاترياضيال



 

 و  
 

ُبماُيلي:ُأوصتُالباحثةُ ُالنتائجُ ُوءُ وفيُضُ 

ُاألاألُفيُالمراحلُ ُالتربويةُ ُلعابُ األُضرورةُاستخدام .0 ُساسي.ولىُمنُالتعليم 
ُ.هبأنواعُ ُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُعلىُتنميةُ ُتربويةُتعملُ ُلعابُ أُالهتمامُبتصميمُ  .5
ُدوراتُ إ .4 ُالمرحلةُ لمُ ُعداد ُإعدادُ تمكُ ُاألساسيةُ ُعلمي ُمن ُةُ خاصُ ُتعليميةُ ُلعابُ أُنهم

ُبالرياضيات.
ُبمهاراتُ  .3 ُتنميتُ ُعملوالُ،اتالرياضيُفيُالتفكيرُالهتمام ُمُ على ُفي ُالمراحلُ ُختلفُ ها

ُ.التعليميةُ 
هاُتخدامُ واس،ُقبلُوأثناءُالخدمةُاأللعابُينُلتصميمُ مالمعلُإعدادُ ُبرامجُ ُضرورةُتضمينُ  .2

ُ.ُفيُالتدريسُ 
ُ
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  قائمة

 
ُُحتويات  امل

ُرقمُ ُوعـوضالمُ 
ُالصفحة

ُجُهداءاإل

ُدُوتقديرُشكرُ 

ُهُالدراسةُ ُلخص ُمُ 
ُزُالمحتوياتُ ُقائمةُ 
ُيُُالجداولُ ُقائمةُ 
ُلُالمالحقُ ُقائمةُ 

ُاألولُ ُالفصلُ 
ُالدراسةُ ُةُ خلفيُ 
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5ُُُالدراسةُ ُمقدمةُ 
2ُُالدراسةُ ُمشكلةُ 

2ُُالدراسةُ ُوضُرفُ 
1ُُالدراسةُ ُأهدافُ 
1ُُالدراسةُ ُأهميةُ 
1ُُالدراسةُ ُحدودُ 

7ُُُالدراسةُ ُصطلحاتُ مُ 
ُالثانيُالفصلُ 

ُالنظريُ ُاإلطارُ ُ
 

40-10ُ

01ُُربويةُ التُ ُاأللعابُ 
00ُُعبُ اللُ ُنظرياتُ 
03ُُالتربويةُلأللعابُ ُالعامةُ ُاألهدافُ 
02ُُفيُاإلسالمُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ 
01ُُُالتربويةُ ُاأللعابُ ُأهميةُ 
01ُُالتربويةُ ُاأللعابُ ُوظائفُ 
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07ُُالتربويةُ ُاأللعابُ ُتصنيفُ 
09ُُالتربويةُاأللعابُ ُماتُ سُ 

51ُُالتعليمُالصفيفيُالتيُيمكنُتوظيفهاُُالتربويةُ ُاأللعابُ 

51ُُربويةالتُ ُاأللعابُ ُاستخدامُ ُحدداتُ مُ 
50ُُالصفيةُ ُرفةُ غفيُالُاأللعابُ ُلتوظيفُ ُللمعلمُ ُزمةُ الالُالكفاياتُ 

55ُُالتربويةُاللعبةُ ُواصفاتُ مُ 

54ُُربويةالتُ ُاأللعابُ ُاختيارُ ُمعاييرُ 
53ُُالتربويةُاأللعابُ ُتصميمُ ُطواتُ خُ 

53ُُُثانيا:ُالتفكيرُ 
52ُُُالتفكيرُ ُصائص ُخُ 

51ُُالتفكيرُ ُأنماطُ 

57ُُُالتفكيرُ ُتعليمُ 
57ُُُالتفكيرُ ُتعليمُ ُأهميةُ 

52ُُُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُفيُتنميةُ ُالمنهاجُ ُورُ دُ 

59ُُُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُفيُتنميةُ ُالصفيةُ ُالبيئةُ ُدورُ 

59ُُُاتالرياضيفيُُالتفكيرُ 
41ُُُياتالرياضُفيُالتفكيرُمهاراتُ 

45ُُريُ صُ البُ ُالتفكيرُ 

45ُُالستقرائيُالتفكيرُ 

44ُُنتاجيُالستُ ُالتفكيرُ 

44ُُموزُ بالرُ ُالتعبيرُ 
44ُُُالمسائلُ ُحلُ 

43ُُاتالرياضيُفيُالتفكيرُمهاراتُ ُتنميةُ 
41ُُُياتالرياضفيُُالتفكيرُ ُمهاراتُ ُوتنميةُ ُ،التربويةُ ُاأللعابُ 
47ُُالميولُ 
31ُُنحوُالرياضياتُالميولُ ُتنميةُ 

 ُُالثالثُ ُالفصلُ 



 

 ط  
 

22ُ-34ُابقةُ السُ ُالدراساتُ 
34ُُُالتربويةُفيُالرياضياتُ ُاأللعابُ ُتناولتُاستخدامُ ُدراساتُ 

39ُُالتعقيبُعلىُالمحورُالول
25ُُُاتالرياضيُفيُالتفكيرُتناولتُتنميةُ ُدراساتُ 

22ُُالتعقيبُعلىُالمحورُالثاني
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ُة  ـــالدراس ة

ُ

  ُةـــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمالم. 
 ةُ ـــــــــالدراس ةُ ــــــمشكل. 
 ةُ ــــــــــــــالدراسُوض ُفُر. 
  ُةُ ـــــــــــــــالدراس أهداف. 
 ةُ ــــــــــالدراس ةُ ـــــــأهمي. 
  ُةُ ـــــــــــــالدراس دودُ ـــــح. 
  ُةُ ــالدراس صطلحاتُ م.ُ

ُ
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ُاألولالفصلُ

ُولالفصلُاأُل

ُةُ ـــــالدراسُةُ ـــخلفي

ُقدمةمُ 

ُالعقلُ بُالمخلوقاتُ ُلهُعلىُسائرُ وفضُ ُ،مهُالبيانُ علُ ُوُ،اإلنسانُهللُالذيُخلقُ ُالحمدُ 
ُوسبيالُ ُ،سانُ للُ ُةُ ليوحُ ُ،تعةُلألرواحُ ومُ ُ،للنفوسُوحياةُ ُللقلوبُ ُلُالعلمُنوراُ بحانهُجعُ والتفكير،ُسُ 

ُللنجاح.
ُدلمُيعُ المختلفة،ُفُفيُالمعارفُ ُالكبيرُ ُعاصرُهذاُالتطورُ مُ العالمُالُمنُأبرزُسماتُ ُإنُ 

نُ والمُ ُفُ بالمعاُرُالطالبُ ُعلىُتزويدُ ُقتصراُ مُ ُالمدرسةُ ُدورُ  ُُماُأصبحُ علومات،ُوا  نيُتنُتعأعليها
ُفكريةُ ُعادةُ ُتعلمهُ ُفيُكمنُ اليومُيُجيلُ ُنجاحُ ُفأساس ُُ،لتفكيراُهاُطريقةُ بتعليمُطلبتُ ُخاصةُ ُعنايةُ 

ُ.تواجههُ التيُُشكالتُ المُ ُساعدهُفيُحلُ ت ُُصحيحةُ 

،ُبأنهُالتفكيرُ ُعلمُ فُالتعرُ البعضُيُ ُ،ُحتىُأصبحُ كبيراُ ُاهتماماُ ُبالتفكيرُ ُربونوقدُاهتمُالمُ 
ُفيُالتدريسُ ُلحديثةُ اُتندتُالنظرةُ بالتفكير،ُوقدُاسُالموادُالدراسيةُالتيُتهتمُ ُمنُأكثرُ ُوالرياضياتُ 

ُلىُدورُ عُهمُماذاُيتعلمون،ُمماُيؤكدُ أكثرُمنُتعليمُ ُكيفُيتعلمونُالرياضياتُ ُالطلبةُ ُلىُتعليمُ إ
كسابُ ُ،الفردُ ُالحديثةُفيُتنميةُ ُالرياضياتُ  ُ(.5119ُ:00التفكيرُالسليمُ)العبسيُ،ُهُمهاراتُ وا 

اُكانتُعليهُعمُ ُوضرورةُ ُأكثرُأهميةُ ُفيُحياتناُالمعاصرةُاليومُ ُتعتبرُالرياضياتُ ُحيثُ 
ُتُ  ُيعنيُُاليومية،ُالحياةُ ُمنُمجالتُ ُفيُالعديدُ ُستخدمُ فيُالماضي،ُألنها ُقوةُ مما ُفيةُ خُوجود

ُ(.9ُ:5117وآخرونُ،ُ)عفانةللرياضياتُ

ُللفردُ ُالرياضيُ ُالتفكيرُ  ُالمصاحب ُالتفكير ُذلك ُمواجهةُ ُهو ُالمسائلُ ُوُشكالتُ المُ ُفي
التفكيرُ لحلُ ُفيُمحاولةُ ُلرياضيةُ ا وهُو لموضوعاتُُمنُخاللُ ُالطالبُ ُالذيُيكتسبهُ ُالُ الفعُ ُهاُ، دراستُه

ُ،تقراءالسُ:منهاُ،عدةُ ُبمظاهرُ ُويتمثلُ ُعام،ُاألخرىُبشكلُ ُخاص،ُوالعلومُ ُالرياضياتُبشكلُ 
والتفكيرُ ُ،والبرهانُالرياضيُ،والمنطقُ،والستنتاج المرادُُألهدافُ اُالرياضيُهوُأحدُ ُوحلُالمسألةُ،

ُ(.5119ُ:32فيُكافةُالموادُالدراسيةُ)الخطيب،ُُقهاُلدىُجميعُالطالبُ يتحق

إلىُُجياتُتهدفُ استراتيُعلىُوضعُ ُالعملُ ُلدىُالتالميذُ ُالتفكيرُ ُبمهاراتُ ُالرتقاءُ ُويتطلبُ 
وضرورةُُ،حقائقوالُللمعلوماتُ ُالتالميذُ ُعلىُتلقينُ ُمنُالتركيزُ ُهمُتلكُالمهارات،ُوذلكُبدلُ إكسابُ 



ُخلفيــةُالدراســـــةُُُُُُُُ

 

  3 
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عنُُبحثُ فيُالُكبيرةُ ُبهُمنُحريةُ ُلماُتتميزُ ُنظراُ ُ؛والمعرفيةُالعلياُالتباعديةُ ُالهتمامُباألسئلةُ 
ُ.(5119ُ:51الحلولُ)العبسي،

ُالعديدُ  ُالدراساتُ ُوهناك ُتناولتُُمن ُفوتنميتُ ُاتالرياضيُفيُالتفكيرالتي ُالمراحلُ ه ُي
ُُ:منهاُنذكرُ ُ،المختلفة ُ)األغا ُاستراتيجياتُ 5119دراسة ُاستخدام ُبضرورة ُالتيُأوصىُفيها )ُ
األسئلةُُاغةُ والتنويعُفيُصيُ،لدىُالطلبةُ ُاتالرياضيُفيُالتفكيرنميُمهاراتُالتيُتُ ُالتدريسُ 

ُلتشملُ  ُالمهاراتُ ُالصفية ُ)ُ،جميع ُالتي5100ُُالديبودراسة ُالرابطُ كُ أ( بينُُالوثيقُ ُدتُعلى
رفعُالمستوىُُساعدُفيي ُُالتفكيرُلدىُالطالبُ ُمستوىُمهاراتُ ُرفعُ ُأنُ ُحيثُ ُ،والتفكيرُالتحصيلُ 
ُلديه.ُالتحصيليُ 

الطالبُنحوُُهيُجذبُ ُ،ماُفيُمادةُ ُتحصيلُالطالبُ ُعلىُرفعُ ُالمساعدةُ ُومنُاألمورُ 
ُىُطالبُ عندماُيتواجدُلدُوهذاُالميلُ ُ،الطالبُمنُداخلُ ُنابعةُ ُهاُبدافعيةُ واستمالتهُلدراستُ ُالمادةُ 

ُ،هواجهُ تيُتُ الُالرياضيةُ ُللمشكالتُ ُعنُحلولُ ُفاعليةُفيُالبحثُ ُالمرحلةُاألساسيةُيجعلهُأكثرُ 
ُديه.الرياضيةُلُوتنميةُالمهاراتُ ُ،الرياضياتُالتحصيليُفيُمادةُ ُستواهُ وبالتاليُرفعُم

استخدامُ ولذلكُوجُ  مُ،الرياضياتُالطالبُلمادةُ ُالطرقُالتيُتجذبُ ُبُعلينُا ُجافةُ ُادةُ كونهُا
ُفمكنُاتُ التيُيُ ُالطرقُ ُالتربويةُمنُأنسبُ ُاأللعابُ ُعدُ وتُ ُ،الطلبةُنظرُ ُمنُوجهةُ  يُتنميةُباعها
ُالطلبةُالرياضية.ُوتحسينُميولُ ُ،اتالرياضيفيُُالتفكيرُ ُمهاراتُ 

ياتناُفيُجميعُأرجاءُحُوانتشرُ ُ،الحضارةُ ُونماُمعُنموُ ُ،الخليقةُ ُمعُبدءُ ُقدُنشأُاللعبُ ل
كانُُسواءُ ُبُ بدونُأنُيلعُاإلنسانُأنُيعيش ُُمنذُالقدمُولنُيفارقناُحتىُنهايةُالعالم،ُولنُيستطيعُ 

ُسلوكُ ه،ُُومنُحاجاتُ ُالنموُوحاجةُ ُمنُمطالبُ ُهوُالحياة،ُألنهُمطلبُ ُصغيرا ُأمُكبيرا ،ُفاللعبُ 
ُ.الستغناءُعنهاُمكنُ التيُيُ ُالطارئةُ ُمنُاألمورُ ُاللعبُليس ُ

كماُوردُفيُُ،يكفلهُلهُأساسياُ ُباعتبارهُحقاُ ُ،فيُاللعبُ ُالطفلُ ُعلىُحقُ ُدُاإلسالمُ وقدُأكُ 
ناُلهُلحافظونُأرسلهُمعناُغداُ ُسورةُيوسف:ُ" ُ(05"ُ)يوسف،ُاآليةُُيرتعُويلعبُوا 

الطبيعيةُُرُ الظواهُمختلفُ ُمنهُأنُيواجهُ ُتتطلبُ ُيتعرضُإلىُمشاكلُ ُفالطفلُحينُيلعبُ 
اسيةُوالمبادئُاألسُعيدُاكتشافُالعالقاتُ والمشاكلُيُ ُلهذهُالتحدياتُ ُوأثناءُالستجابةُ ُ،والجتماعية
ُلةُماُفهوُيخطومشكُحينُيواجهُ ُطفلُ البشرية،ُفالُهاُعبرُمسيرتهُ لكتشافُ ُلُاإلنسانالتيُتوصُ 

الحديثُعلىُُربيةُ التُعلمُ ُما،ُويستندُ ُمهارةُ ُواكتسابُ ُالمعرفةُ ُلُإلىُفهمُ هُاألولىُنحوُالتوصُ خطوتُ 
ُ(.0922ُ:4األطفالُ)عزام،ُُاللعبُفيُتدريسُ ُعلىُأهميةُاستعمالُ ُيؤكدُ ُحيثُ ُ،هذهُالحقيقةُ 
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ُ،وتنميتهُ ُكيرُ التفُإلثارةُ ُفاعلةُ ُأداةُ ُاللعبُ ُنُ أالنفسُعلىُُرجالُالتربيةُوعلمُ ُظمُ جمعُمعويُ 
فيُتنميةُُاأللعابُ ُدورُ ُناُيظهرُ وهُ ُ،وتجريباُ ُاستكشافاُ ُيتطلبُ ُوالتفكيرُ ُ،هلتعلمُ ُأساسيُ ُومصدرُ 
ُالتحدي.ونُالتحديُواألطفالُيحبُ ُأنهاُتحملُمعهاُمشكلةُ ُحيثُ ُ،التفكير

لمستهُالباحثةُ ُبالمشكلةُمنُخاللُ ُجاءُالشعورُ  كمعلمةُ عملُ ُمنُخاللُ ُمُا الثالثُُللصفُهُا
ُ؛يرُالرياضيالتفكُمهاراتُ ُالرياضيةُالتيُتتطلبُ ُالمشكالتُ ُالطلبةُفيُحلُ ُاألساسيُمنُضعفُ 

يؤثرُسلباُ  مادةُ تُ هُموبالتاليُعلىُميولُ ُ،همُفيُالمادةُ علىُتحصيلُ ُممُا لحظتُُ،اتالرياضيُجاُه كمُا
الشكاُوكُ ُالباحثةُ  جعلتُصعوبةُ ُوالعتراضاتُ ُىثرُة األمورُالتيُطالمُا ضعفُلُاُ سببُالمنهاجُ ُألولياُء

ُاألساسُلماُبعدهاُمنُالمراحلُاألساسيةُهيُحجرُ ُ،ُوبماُأنُالمرحلةُ أبنائهمُفيُمادةُالرياضيات
منُُ،حصيليُلهمالمستوىُالتُ ُفعُ والعملُعلىُُرُ،الطلبةُ ُوجبُعليناُالتركيزُعلىُتأسيسُ ُ،التعليميةُ 

وقدُوجدتُُ،طالبُ لدىُالُاتالرياضيُالتفكيرُفيُساعدُعلىُتنميةُ ت ُُخاللُتبنيُطرقُواستراتيجياتُ 
تُ ُالطرقُإلىُطالبُ ُالتربويةُمنُأقربُ ُأنُاأللعابُ ُالباحثةُ  أنهُا ُ.هماعيُميولُ ُرالمرحلةُاألساسيةُكمُا

ُعلىُحياةُ ُإيجابيُ ُمنُأثرُ ُلماُلهاُ؛العمليةُالتعليميةُتعملُعلىُتحسينُ ُأنُاأللعابُ ُحيثُ 
منُخاللُ ُحيثُ ُ،التلميذ فيُالمجالتُ منُكفاءتُ ُاللعبُيزيدُ ُأنُتعلمهُم الدراسُهُم ُ،يةُالمختلفةوالمواُد

ُتُ  ُأنها ُيزيدُ ُ؛التعليميُالجميعُفيُالموقفُ ُساعدُعلىُمشاركةُ كما ثناءُأُمنُفاعليةُالتلميذُ ُمما
ُ(.0927ُ:71رش،التعليم.ُ)الق

ُتعليميةُعمليةُ الُمنُالعمليةُ ُتجعلُ ُبسماتُ ُتتصفُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُأنُ وجدتُالباحثةُكماُ
ُالذهنيةُ ُاقةُ الطُاللعبُيمكنناُاستغاللُ ُأنهُمنُخاللُ ُحيثُ ُ،نشطاُ ُالتلميذُ ُوتجعلُ ُ،ومشوقةُ ُممتعةُ 

أنهُُيثُ اتيةُللطفل،ُحالداخليةُالذُ ُيرتبطُبالدوافعُ ُواحد،ُكماُأنُاللعبُ ُفيُآنُ ُوالحركيةُلالعبُ 
ُوتفتحُالذهن.ُُ،والنتباهُ،ةوالخفُ ُ،السرعةُ ُيتطلبُ 

ُعاموب مهاراتُالتفُ،منُالمهاراتُكبيرُ ُإتقانُعددُ ُعلىُاألطفالُ ُيجبُ ُشكل  كيرُمنُضمنهُا
أللعابُاُزيادةُهذهُالرغبةُعنُطريقُ ُللتعلم،ُويمكنُ ُلديهُميولُ ُكونُ يويجبُأنُُ،اتالرياضيفيُ

ُ:مثلُ،راساتُ العديدُمنُالدُوهذاُماُأكدتهُ ُ،التعليميةُمعُموادهُ ُمباشرُ ُبشكلُ ُالتربويةُالتيُتتصلُ 
مرحلةُةُفيُالليميةُوخاصُ فيُالعمليةُالتعُاللعبُ ُدتُعلىُأهميةُ (ُالتيُأكُ 5112دراسةُحجازيُ)

ُاألساسية ُللمهاراتُ ُعلىُاكتسابُ ُهتأثيُرُىومد، ُُوإيجابيُبشكلُ ُوالمعلوماتُ ُالطلبة ُأبوُ، دراسة
فيُمادةُُختلفُمهاراتهُ بمُ ُاإلبداعيُ ُفيُتنميةُالتفكيرُ ُاأللعابُ ُحتُدورُ (ُالتيُوضُ 5111زايدة)

ُقامتُالباحثةُ  ُلذا ُأثرُ ُالرياضيات؛ ُبعضُ ُاأللعابُ ُبدراسة ُعلىُتنمية التفكيرُُمهاراتُالتربوية
ُاسي.الصفُالثالثُاألسُاضيةُلطلبةُ الريُوالميولُ ُ،الرياضي
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ُشكلةُالدارسة:مُ 

ُالرئيسُالتالي:ُفيُالسؤالُ ُمشكلةُالدراسةُ ُتتحددُ 

نحوهاُُالميولُ ُوُالتفكيرُفيُالرياضياتُ ُمهاراتُ ُبعضُ ُفيُتنميةُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُاستخدامُ"ماُأثرُ 
ُالثالثُاألساسي؟"ُالصفُ ُلدىُتالمذةُ 

ُالفرعيةُالتالية:ُاألسئلةُ ُالرئيسُ ُعنُالسؤالُ ُويتفرعُ 

 ساسي؟الثالثُاألُتالمذةُالصفُ ُىلدُالرياضياتُفي المرادُتنميتهاُالتفكيرُمهاراتُ ُما .0
لدىُُضياتفيُالرياُالتفكيرُمهاراتُ بعضُُالتربويةُعلىُتنميةُ ُاستخدامُاأللعابُ ُماُأثرُ  .5

 الثالثُاألساسي؟ُتالمذةُالصفُ 

ُفُالثالثُ الصُلدىُتالمذةُ ُنحوُالرياضياتُ ُالميولُ التربويةُعلىُُاستخدامُاأللعابُ ُماُأثرُ  .4
ُاألساسي؟

ُراسة:الدُ ُروض ُفُ 

ُالتالية:ُالصفريةُالثانيُوالثالثُالفروض ُُمنُالسؤالينُ ُنبثقُ وت

ُ(ُبينُمتوسطيُدرجاتُتالميذُ α≤0.05)ُعندُمستوىُدللةُ ُحصائياُ إدالةُُتوجدُفروقُ ُل .0
فيُُالتفكيرُ ُعديُلختبارالبُ ُالضابطةُفيُالتطبيقُ ُوتالميذُالمجموعةُ ُ،المجموعةُالتجريبيةُ 

ُ.اتالرياضي
فروقُ ُلُ .5 مستوىُدللةُ ُحصائياُ إدالُةُتوجُد بينُمتوسطيُدرجاتُتلميذاتُ α≤0.05)ُعنُد )ُُ

التفكيرُُارُ عديُلختبالضابطةُفيُالتطبيقُالبُ ُالمجموعةُ ُوتلميذاتُ ُ،المجموعةُالتجريبيةُ 
 .اتالرياضيفيُ

(ُبينُمتوسطيُدرجاتُتالمذةα ≤1.12ُعندُمستوىُدللةُ)ُحصائياُ إلُتوجدُفروقُدالةُ .4
ُيفُالمجموعةُالتجريبيةُوتالمذةُالمجموعةُالضابطةُفيُالتطبيقُالبعديُلختبارُالتفكير

ُ.اتالرياضي
ُتالميذُ ُدرجات(ُبينُمتوسطيαُ≤0.05عندُمستوىُدللةُ)ُحصائياُ إدالةُُتوجدُفروقُ ُل .3

ُالضابطةُعلىُمقياسُالميول.ُالمجموعةُ ُوتالميذُ ُ،المجموعةُالتجريبية
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فروقُ لُ .2 مستوىُدللةُ)ُحصائياُ إدالةُُتوجُد بينُمتوسطيαُ≤0.05عنُد ُتلميذاتُ درجاتُُ(
ُالميول.ُالضابطةُعلىُمقياسُ ُوتلميذاتُالمجموعةُ ُ،المجموعةُالتجريبيةُ 

تالمذةُُدرجات(ُبينُمتوسطيα ≥1.12ُعندُمستوىُدللةُ)ُحصائياُ إلُتوجدُفروقُدالةُ .1
ُ.اتيالرياضُنحوُالميولُالضابطةُعلىُمقياسُ ُتالمذةُالمجموعةُوُ،المجموعةُالتجريبيةُ 

ُراسة:الدُ ُأهدافُ 
ُ:اآلتيةُاألهدافُتحقيقالدراسةُإلىُُتسعى

الصفُُمذةتاللديُُالم رادُتنميتهاُاتالرياضيُفيالتفكيرُُمهاراتُ ُعلىُبعضُ ُالتعرفُ  .0
 ساسي.الثالثُاأل

ُعن .5 ُاأللعابُ ُرُ يأثتُالكشف ُتنميةُ ُاستخدام ُفي ُُالتربوية ُمهارات فيُُرُ التفكيبعض
 الصفُالثالثُاألساسي.ُةذُ لدىُتالمُاتالرياضي

ُتالمذةُ ُلدىُنحوُالرياضياتُ ُالميولُ ُالتربويةُفيُتنميةُ ُاستخدامُاأللعابُ ُرُ يأثتُالكشفُعن .4
 .الصفُالثالثُاألساسي

ُالدراسة:ُأهميةُ 
ُاآلتية:تكمنُأهميةُالدراسةُفيُالنقاطُ

منُُاتالرياضيُفيُالتفكيرُعلىُتنميةُ ُعلميُالرياضياتُ ومُ ُالدراسةُالمتخصصينُ ُتساعدُ  .0
 األلعابُالتربوية.ُخاللُتوظيفُ 

ابُوذلكُمنُاستخدامُنماذجُلأللعُالمنهاجُ ُالمربينُوالمتخصصينُفيُتطويرُ ُقدُتفيدُ  .5
 .التربويةُفيُمناهجُالمرحلةُاألساسية

شجعُي ُُ،ياتُ وتعليمُالرياضُتعلمُ ُفيُموذجُدراسيُ بنُ ُفيُوالمتخصصينُ ربينُدُالمُ تزوُ قدُ .4
 التفكيرُالرياضي.ُعلىُتطويرُ 

فيُُهمتفكيرُ ُميةُ المتعلمينُوتنُدراتُ ق ُُوالتعليمُفيُتحسينُ ُالدراسةُوزارةُالتربيةُ ُقدُتساعدُ  .3
 .الرياضياتُ 

ُراسة:دودُالدُ حُ 

ُحدودُالدراسةُفيُالنقاطُاآلتية:تتمثلُ

  ُُم.5102-5103ُاألولُللعامُُالدراسيُ ُالدراسةُفيُالفصلُ ُالزماني:ُتمُتطبيقُ ُالحد
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  ُُالمشتركةُبمحافظةُرفح.ُبتدائيةُ الالزهراءُُرسةُ المكاني:ُمدُالحد
  ُُمهاراتُ ُعضُ بُفيُتنميةُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُالدراسةُعلىُتوظيفُ ُالموضوعي:ُتقتصرُ ُالحد

ألولُاوذلكُفيُالوحدةُالثانيةُمنُكتابُالرياضياتُالجزءُُالرياضياتالتفكيرُفيُمادةُ
 .الثالثُاألساسيُللصف

ُالدراسة:صطلحاتُمُ 

ُالتربوية:ُاأللعابُ 

ُكتسابُ علىُاُالطالبُ ُلمساعدةُ ُ؛مادةُالرياضياتُتعليمُ ُممتُلغرضُ التيُصُ ُهيُاأللعابُ 
وتشملُ ُعنُطريقُ اتُجرياضيالُالتفكيرُفيُمهارات ُ،جهازُالعرضلُ:مثُ،التعليميةُ ُالوسائلُ ُاللعبُ،

ُسي.للصفُالثالثُاألساُوحدةُالجمعُ ُستخدمةُفيُتدريسُ المُ ُوهيُاأللعابُ .ُوغيرهاُ،والبطاقات

ُ:اتالرياضيفيُُالتفكيرُ 

ُلذيُيعتمدُ واُ،بمهارةُالرياضياتُ ُأوُالنشاطُالعقليُالخاصُ ُ،منُأشكالُالتفكيرُ ُهوُشكلُ 
النوعُ ُ،منُالمهاراتُعلىُمجموعةُ  تواجهُ ُويحدثُهذُا حلهاُُعبُ يصُمشكلةُ ُالفردُ ُمنُالتفكيرُعندمُا

ُالطالبُ ُالتيُيحصلُ ُبالدرجةُ ُويقاس ُُ،باشرةأوُالمُ ُالبسيطةُ ُبالطريقةُ  ُعدُ المُ ُختبارُ فيُالُعليها
ُالباحثة.ُمنُقبلُ ُالرياضيُ ُللتفكيرُ 

ُ:اتالرياضيُفيُالتفكيرُ ُمهاراتُ 

ُالطالبُ ُمحددةُ ُعقليةُ ُعبارةُعنُعملياتُ  ُفيُمعالجةُ ُ،يمارسها اتُالمعلومُويستخدمها
ُالباحثةُ ُ،والبياناتُالرياضية ُالتعبيُ:التاليةُبالمهاراتُ ُوحددتها ُالستنتاج، رُبالرموز،ُالستقراء،
ُُ.حلُالمسائلُوُالتفكيرُالبصري،

ُالثالث:ُُالصفُ ُ

الدراسةُفيُُويجلسونُعلىُمقاعدُ ُ،سنوات9ُُ–2ُهمُبينُعمارُ أُالذينُتتراوحُ ُالتالمذةهمُ
ُحافظةُرفح.فيُمُ ُالغوثُ ُالتابعةُلوكالةُ ُالمدارسُ 

ُ:الرياضياتُنحوُ ُالميولُ 

ُ،مادةُالرياضياتُ ُدراسةُموضوعاتُ ُفيُالصفُالثالثُ ُتالمذةُهيُعبارةُعنُمدىُرغبةُ ُُ
ُ.ُالباحثةُ ُمنُقبلُ ُعدُ المُ ُالميلُ ُبمقياسُ ُوتقاس ُ
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ُ

 ُُالتربويـــــــــــــــــــة.ُاأللعابُ ُاألول:المحور

 فيُالرياضياتُ:ُالتفكيرُ المحورُالثاني. 

 المحورُالثالث:ُالميولُنحوُالرياضيات. 
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ُالثانيُالفصلُ 

ُالنظريُ ُاإلطارُ 

تتناولُهذهُالدراسةُأثرُاأللعابُالتربويةُعلىُتنميةُمهاراتُالتفكيرُفيُالرياضياتُومدىُ
ُنحوُالرياضياتُُو ُعلىُميولُالتالمذة ُأيضا ُالفصلُعرضاُ ُيتناولُ تأثيرها النظريُُللجانبُ ُهذا

ُياتفيُالرياضُالتربوية،ُوالتفكيراأللعابُُما:هُ ُ،رئيسينُ ُمنُمحورينُويتكونُ ُ،للدراسةُ 

ُالتربوية:ُ:ُاأللعابُ المحورُاألول
ُوالتنميةُ ُ،هنشاطُ ُوُذُ التلميُإيجابياتُ بُالتيُتهتمُ ُالرئيسيةُ ُالتعليميةُمنُالمداخلُ ُاأللعابُ ُتعدُ 

ُلجوانبُ  ُأُحيثُ ُ،شخصيتهُ ُالشاملة ُالمجرُ ُتجسدُ نها معُُىُالتفاعلُ إلُالمتعلمُ ُوتدفعُ ُ،دةُ المفاهيم
تتضمنهُمنُأنشطُ،التعليميةُ ُالمواقفُ  الذيُيجعلهُُاألمرُ ُ،معُالرفاقُ ُفيُالتعاملُ ُهادفةُ ُتربويةُ ُةُ بمُا
األهدافُُلتحقيقُ ُ؛عمنُالواقُةُ قريبُةُ بصوُرُهاُالمقدمةُ فيُمواقفُ ُالعمليةُالتعليميةُ ُأثناءُ ُوفعالُ ُنشيطاُ 

منها ت عرُ ُ،المرجوُة كبيرةُ جهُفيهُالالعبونُ ُيبذلُ ُنشاطُ أنهُاُعلىالتربويةُُاأللعابُ ُفكمُا ؛ُلتحقيقُوداُ 
ُ(5114ُ:21وءُقواعدُمعينةُموصوفة.ُ)فرج،ماُفيُضُ ُهدفُ 

ويعنيُُ،دكسُالجُ عُالعينُ ُبُبكسرُ لغة :ُاللعُ ُفاللع بُ ُ،األلعابُالتربويةُعنُاللعبُ ُوتختلفُ 
نج.ُكالشطُرُ،لعبُبهُ عبةُبالضم:ُالتمثال،ُوماُيُ واللُ ُ(،0995ُ:211)أنيسُإبراهيمُوآخرون،هوُاللُ 

مُهذهُه،ُوقدُاتفقتُتعريفاتُ عباللُ منُالباحثينُُفُكثيرُ وقدُعرُ ُ(0921ُ:075ُآبادي،)الفيروزُ
ُالتعريفات:هذهُُشتركةُفيماُبينها،ُومنُأشهرُ مُ ُعلىُنصوصُ 

  ُاألمانُ بُدُالطالبُ يزوُ ُالجتماعيةُوبنائها،ُوالبيتُ ُغيرُرسميةُللعالقاتُ ُمدرسةُ ُاللعب،ُ
غيرُالمتوافرةُُةُ الجتماعيُالعالقاتُ ُهُفيُبناءُ عُخبرتُ ويوسُ ُ،بالتدريبُ ُبينماُيزودهُاللعبُ 

ُبحيثُ ُ،اسعةُ ُوُماذجُمختلفةُ لنُهُعلىُالستجابةُ مقدرتُ ُمنهُتطويرُ ُفيُالبيت،ُوهذاُيتطلبُ 
ُ(2ُ: 2010،المصريإلىُآخر.ُ)ُمنُواحدُ ُقادرا ُعلىُالنتقالُ يكونُ

  ُالواردةُ ُاتُ المعلومُتعملُعلىُتحويلُ ُأوُتعلمُ ُ،"عمليةُتمثلُ ُ:بأنهُفُبياجيهُاللعبُ يعر،ُ
ُ(0992ُ:7حاجاتُالفرد"ُ)اللبابيديُوخاليله،ُلتالئمُ 

  ُ(0991ُ:52الكبار.ُ)الخولي،ُألدوارُ ُاألطفالُ ُهوُإعدادُ
قومُبهُالطفلُيُ،ُوفطريُ طبيعيُ ُعبارةُعنُنشاطُ ُأنُاللعبُ ُالباحثةُ ُتستنبطُ ُ،ماُسبقُ ُمنُخاللُ 

ومنُخاللُ ُهدفُ ُلتحقيقُ  ويُ ل ُُطورُ ويُ ُهُيتعرفُالطفلُعلىُذاتهُ معينُ، يعملُ ضقويُعُ غتهُ، ُالته،ُكمُا
ُمأنهُيتُحيثُ ُ،عبُ عنُاللُالتربويةُفتختلفُ ُأماُاأللعابُ ُ،هُللتعلمُ الطفل،ُوتشويقُ ُانتباهُ ُعلىُجذبُ 
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ُماُأنُاللعبُ ،ُكسبقاُ وضعُمُ ينُمحددةُونقاطُللفوزُتُ وءُقواعدُوقوانفيُضُ ُأداءُاأللعابُالتربويةُ 
نظرياتُُلبعضُ ُاُ فيماُيليُعرضُونذكرُ ُ،األلعابُالتربويةُ ُعنُمفهومُ ُهُونظرياتهُيختلفُ بمفهومُ 
ُ.اللعبُ ُوأهدافُ ُخصائص ُُ،ُتتضحُفيهاللعبُ 

ُاللعب:ُنظرياتُ ُ

هاُبعضُنذكرُمنُهاُبطرقُمختلفةُ اللعبُمنُخاللُ ُوتمُتفسيرُ ُ،اللعبُ ُتعددتُنظرياتُ ُ
ُومنها:ُ،النظرياتُ 

ُالكالسيكية:ُأول:ُالنظرياتُ 

  ُأوُالترويحُالستجمامُ ُنظرية:ُ
ُالنظريةُمنُأقدمُ ُتعدُ  ُالفيلسوفُاأللمانيالنظرياتُالتيُفسُ ُهذه ُرتُاللعب،ُوصاحبها

ُ،عملُ الُالعضالتُواألعصابُمنُعناءُ ُاللعبُالرئيسيةُهيُراحةُ ُالذيُيرىُأنُوظيفةُ ُليزرس
قبلُ،ُويجعلهُيُ بالتعبُاإلنسانُ ُحينُيشعرُ ُوالراحةُ ُالنشاطُ ُوسيلةُلتجديدُ ُوالتعب،ُواللعبُ ُ،والكدُ 

ُلُتُ ُجدُ ُبكلُ ُعلىُالعملُ  ُالنظرية ُلكنُهذه ُيُ ونشاط. ُلماذا بعدُُبُ علىُاللعُقبلُاألطفالُ فسر
ُيحققُالراحةُمنُعناءُالعملُ ُولوُكانُاللعبُ ُ؟خذواُقسطا ُمنُالراحةأنومُبعدماُالستيقاظُمنُال
ُ(5117ُ:54منُاألطفالُالصغار.ُ)قنديلُوبدوي،ُُحاجةُإلىُاللعبُ ُلكانُالكبارُأشدُ 

  ُُالطاقةُالزائدة:ُنظرية
ُيمتلكُ ُطفلُ الُأنُ ُالذيُيرىُوُ،اإلنجليزيُهربرتُسبنسرُهذهُالنظريةُالفيلسوفُ ُصاحبُ 

تعة.ُومنُالمُ عليهُبُيعودُ ُليصرفهاُفيُنشاطُ ُعنُطريقةُ ُهُإلىُالبحثُ بداخله،ُتدفعُ ُزائدةُ ُطاقةُ 
ُالنظرية،ُأنُاللعبُ التيُوُ ُالعتراضاتُ  ئضُمنُفاُليسُمقصورا ُعلىُمنُلديهُ ُجهتُإلىُهذه

ُللعبُمجردُ اُولوُكانتُوظيفةُ ُ،،ُيمارسونُاللعبُ والمستريحُ ُ،ُوالمتعبُ والقويُ ُفالضعيفُ ُ.الطاقة
ُ،ُويتساءلُ هاقُ واإلُرُبالتعبُ ُعنهُعندماُيشعرونُ ُوالكبارُ ُاألطفالُ ُمُ ،ُألحجُ زائدةُ ُعنُطاقةُ ُالتنفيسُ 
ُ؟واإلرهاقُ ُالتعبُ ُالزائدةُفيُلحظاتُ ُأينُكانتُهذهُالطاقةُ ُالمرءُ 

  ُالمستقبليةُ ُللحياةُ ُالستعدادُ ُنظرية:ُ
ُهذهُالنظريةُكارلُجروسُلدارون،ُإذُيرىُأنُاللعبُ ُ،ُوضعُ التطورُ ُكثيرا ُبنظريةُ ُالمتأثرُ 

فيُُأوُألنهُيمرُ ُ،أنهُطفلُلمجردُ ُلُيلعبُ ُستقبلية.ُفالطفلُ المُ ُالحياةُ ُلوظائفُ ُمرحلةُإعدادُ ُمثلُ يُ 
ُلنشاطُ ولعبُ ُلهوُ ُمرحلةُ  ُالمرحلةُإعدادا  ُالطبيعةُجعلتُمنُهذه نما ُفألعابُ ُ،ُوا  لطفلُاُالكبار.
ماُهيُإلُُارُ الصغُمىُلدىُالبناتُ الطبخ،ُوالعنايةُبالدُ ُالكبار،ُفمثال ُألعابُ ُمعُألعابُ ُتتشابهُ 
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علىُُؤخذُ ستقبل،ُومماُيُ األطفالُفيُالمُ ُالمنزل،ُوتربيةُ ُاألمومة،ُوتدبيرُ ُألدوارُ ُغريزيُ ُاستعدادُ 
نُمُاد،ُوأنُكلُماُيؤديهُاللعبُ فيُهذاُاإلعدُغريزيُللعبُ ُهُ هذهُالنظريةُافتراضهاُوجودُتوجُ 

يكونُاللعبُ ُللمستقبلُ ُوظائفُهوُاإلعدادُ  وقُد تُ وللمتعةُ ُللترويحُ ُفقطُ. ولُم النظريةُاللعبُ ُفسرُ، ُهذُه
ُ(02:0927ُميلر،ألوانه.ُ)ُوتحديدُ ُاللعبُ ُفيُتوجيهُ ُالبيئةُ ُعنهاُدورُ ُ،ُوغابُ لدىُالكبارُ 

  ُالتلخيصيةُأوُالميراثُ ُالنظرية: 
منُُهذهُالنظرية،ُويرىُأنُاإلنسانُ ُستانليُهولُهوُصاحبُ ُالتربويُ ُالنفسُ ُعالمُ ُيعدُ ُ

بهاُُيُمرُ التُالمراحلُ ُلكلُ ُالذيُماُهوُإلُتلخيص ُُاللعبُ ُيمارس ُُنضجهُ ُميالدهُإلىُاكتمالُ 
ُمنذُ البشريُ ُالجنس ُ ُالبدائيةُحتىُالعصرُ ُ، ُالحضاريُمنُالحقبة .ُلحاضرُ اُمرحلةُتطورهم
فعلهُصُأوُيكررُماُكانُيعندماُيسبح،ُأوُيبنيُالكهوف،ُأوُيتسلقُاألشجار،ُيلخُ ُفالطفلُ 
تسبةُلُالمكُأنُالصفاتُ ُأبرزُالعتراضاتُعلىُهذهُالنظريةأماُُ،هُفيُالزمنُالماضيأسالفُ 
وتوجدُ تورُ  األطفالُ ُفيُعالمُ ُثُ، يمارسهُا ألعابُجديدُة أيضاُ  تكنُموجودُاليوُم يُالماضي،ُفُةُ لُم

ُألع ُالحاسوبُ مثل ُاإلنسانُ والقطاراتُ ُوالسياراتُ ُاب ُيستغني ُوقد ُهذهُ ُ. يُفُاأللعابُ ُعن
ُ(05ُ:5101،ُالمصريوتظهرُألعابُجديدة.ُ)ُ،المستقبلُ 

حاولتُتفسيرُ ُأنُالنظرياتُ ُوترىُالباحثةُ  نظرُ منُوُ ُاللعبُ ُالسابقُة الخاصة،ُابُ أصحُجهُة هُا
ه،ُإلُقيمتُ ُوُاللعبُ ُالعلماءُإلىُأهميةُ ُالتيُطرحتها،ُوجذبهاُألنظارُ ُاألفكارُ ُمنُقيمةُ ُوعلىُالرغمُ 

ُة.همُالخاصُ نظرُ ُجهاتُ عنُوُ ُبعيداُ ُعريفا ُشامال ُللعبُ أنهاُلمُتقدمُتُ 

ُثة:الحديُثانياا:ُالنظرياتُ 

التيُُوُ،النظرياتُالحديثةُإلىُالنظرياتُالكالسيكيةُاآلنفةُالذكرُفيُظهورُ ُالفضلُ ُيعودُ 
إلىُاختبارُ زودتهُا ُوالبحثُ ُتجريبُ عبرُالُصحةُهذهُالمقولتُ ُباألفكارُواألسئلةُالمختلفة،ُودفعتهُا
،ُومنُالعلميةُ ُهُمنُالناحيةُ ،ُثمُحاولتُتفسيرُ اإلنسانيُ ُالسلوكُ ُ.ُفقدُدرستُهذهُالنظرياتُ العلميُ 
النظرياتُ ُأبرزُ  يأتيُعُهذُه وفيمُا ونظريةُالتحليلُالنفسيُ، ُالنظرياتُ ُلبعضُ ُرض ُالنظريةُالمعرفيةُ،

ُ:الحديثةُ 

  ُُالمعرفية:ُالنظرية
فيرىُُ.معرفيُ الُ،ُوفيُالنموُ العقليُ ُجانُبياجيهُفيُالنموُ ُزُهذهُالنظريةُعلىُأعمالُ تركُ 

ُله.ُوأنهُيرتبطُ األطفال،ُومُ ُبياجيهُفيُاللعبُتعبيرا ُعنُتطورُ  النموُُمراحلُ بُتطلبا ُأساسيا 
ر،ُوأنُالتفكيُمنُخطواتُ ُخطوةُ ُهوُأولُ ُالحركيُ ُالحسيُ ُالعقليُعندُاألطفال،ُوأنُالتوافقُ 



ُريــــارُالنظــــــاإلطُُُُُ

 

  03 
 

ُالفصلُالثاني

ُوالفكريُ ُالمعرفيُ ُوالنموُ ُالتطورُ ُأساس ُُويشكلُاللعبُ ُ،بهاُمرحلةُنمائيةُألعابا ُخاصةُ ُلكلُ 
ُ(52:5110ُومرعى،)بلقيسُلدىُاإلنسان.ُ

ُأساسيتين،ُهما:ُُريةُعلىُعمليتينُ هذهُالنظُوتقومُ 

ُالمعلوماتُ ُلُ لكيُيحوُ ُالتيُيؤديهاُالفردُ ُإلىُالعملياتُ ُيشيرُ ُالءمة،ُفالتمثلُ التمثلُوالمُ  .0
منُالعالمُ  التيُيتلقاهُا ولتتناسبُالفُمنُمعرفتهُ ُبهُإلىُجزءُ ُالمحيطُ ُوالخبراتُالجديدُة عليةُ،

ُ(33:0923)توق،ُ،ُ(45:0973ُميلر،ومطالبه.ُ)ُمعُحاجاتهُ 
به،ُُلمحيطُ اُمعُالعالمُ ُللتكيفُ ُالذيُيؤديهُالفردُ ُالمالءمةُ)التكيف(،ُفهيُالنشاطُ عمليةُ .5

بياجيه(ُأنُ)ُ.ُويرىالخارجيُ ُوتغييرهاُلتتالءمُمعُالعالمُ ُ،أخرىُتعديلُمعارفهُ ُأوُبعبارةُ 
وجهينُعدهالعقلي،ُإذُيُ ُالنموُ ُكبرىُفيُعمليةُ ُ)المحاكاة(ُلهُأهميةُ ُوالتقليدُ ُاللعبُ  ُلعملةُ مُا
منهماُُهرُكلُ يظُ،ُوبالنتيجةُ خالصةُ ُمواءمةُ ُفيعدُ ُتمثلُخالص،ُأماُالتقليدُ ُ،ُفاللعبُ واحدةُ 

ارتباطا ُُنُهناكُ ينتُأبرىُبُ كُ ُالنظريةُأهميةُ ُناُكانتُلهذهُ منُهُ ُ،وتطورهُالعقليُ ُفيُالنموُ 
ُ(42:5115ُالعناني،العقلي.ُ)ُوالنموُ ُقويا ُبينُاللعبُ 

  ُالنفسيُ ُالتحليلُ ُنظرية:ُ
دأُالذيُفسرُاللعبُوفقا ُلمبُ،المعروفُسيجموندُفرويدُهذهُالنظريةُهوُالعالمُ ُصاحبُ 

فالطفلُ ُذةُ اللُ  الخبراتُُإشباعُ ُجنبُ ويتُ،والمتعةُ ُعلىُالسرورُ ُالباعثةُ ُإلىُإشباعُالخبراتُ ُيميلُ ُواأللمُ،
ُ(411:5117جامعةُالقدسُالمفتوحة،ُ)ُواإلحباط.ُإلىُاأللمُ ُيالتيُتؤد

ُنُالوهمُ مُعالمُ ُيسعىُإلىُإيجادُ ُعلىُماُسبقُمنُافتراضات،ُيرىُ)فرويد(ُأنُالطفلُ ُوبناءُ 
عنُالواقعُ ُمارسُفيهُخبراتهُونشاطاتهُالباعثةُعلىُالشعورُ ي ُُ،والخيالُ  ،ُومنُالمؤلمُ ُبالسعادة،ُبعيداُ 

ديها،ُوكأنهاُيةُالتيُبينُيم،ُفنرىُالطفلةُتلقيُأوامرهاُإلىُالدُ تعتهُ مُ ُإلفسادُ ُمنُأحدُ ُدونُالخوفُ 
رضا .ُ)بلقيسُقوطُأمنُالسُ ُأنُيخافُ ُصانا ُيركبهُمنُدونُ يتوهمُالعصاُحُ ُ،ُوالطفلُ حقيقيُ ُإنسانُ 

ُ(47:5115العناني،ُ)ُ،(41:5110ومرعى،ُ

يؤدُواللعبُ ُُُ )فرويدُ( يُ ةُ تنفيسيُوظيفةُ ُياإليهاميُعنُد إُذ فيُتخفيفُ ُ، ُوالنفعالتُ ُلتوترُ اُسهُم
ُالعجزُ ُالناجمةُ ُالمكبوتةُ  ُلذلكُاستُ ُعلىُأرضُ ُالرغباتُ ُفيُتحقيقُ ُعن فيُُلعبُ الُخدمُ الواقع،
ُلكُمنُخاللُ ذُلدىُاألطفال،ُويكونُ ُالنفسيةُ ُبعضُالضطراباتُ ُلمعالجةُ ُ؛النفسيُ ُالعالجُ ُعياداتُ 

ُالالشعور.ُعالمُ همُالمكبوتةُفيُمشاعرُ ُتساعدهمُعلىُتفريغُ ُمناسبةُ ُألعابُ ُوضعهمُفيُبيئةُ 
أنهُالكالسيكيةُوالنظرياتُالحديثةُويبدوُمنُالنظرياتُ  لُيوجدُُالتيُحاولتُتفسيرُاللعبُ،

الصةُالقولُيتمثلُاللعب.ُوخُ ُلمفهومُ ُشاملُ ُتفسيرُ ُفيُتحقيقُ ُفيماُبينها،ُغيرُأنهاُتتكاملُ ُتقاربُ 
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هوُإلُميلُ ُفيُأنُاللعبُ  أحدُاألسبابُُهرفةُلدىُالطفل،ُلكونُ حُ يكادُيكونُُوتلقائيُ ُيُ قُوُطبيعيُ ُمُا
عنُاللعبةُالتربويةُُاللعبُ ُوبذلكُيختلفُ ُ،الذيُيريدُويفهمُالعالمُ ُنُنفسهُ رُبهاُعالبارزةُالتيُيعبُ 

لتربويةُفهيُاُأماُاأللعابُ ُ،لهُولُقوانينُلُقواعدُ ُفطريُ ُهوُميلُ ُفاللعبُ ُ،فيُبعضُالخصائصُ 
لتنفيذهاُيتمُ ُوهادفةُ ُمخططةُ ُأنشطةُ  ُمنها.وُةوتحقيقُاألهدافُالمرجُ،صياغةُقوانينُوقواعدُمحددُة

ُالتربويةُ ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاأللعاب 

الفردُ هيُتلكُالنشاطاتُالتيُيُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُ وتمضيُلُبغرضُ ُمارسهُا الوقتُفحسب،ُالتسليُة ُة
نماُبغرضُ  مهاراتُُوُفسه،نُويتعلمُفيُالوقتُ ُيلعبُ ُ،ُفالطفلُ معينُأيضاُ ُتعليميُ ُتحقيقُنتاجُ ُوا 

ُعلىُتكوينُ ُويةاأللعابُالتربُساعدُ تهُانفعاليا ُواجتماعيا ،ُكماُوالتواصلُمعُاآلخرين،ُونموُ ُالتفكيرُ 
ُضاُعنُنفسه.ُُُُُُُُالطفل،ُوالرُ ُالقيمُالجتماعيةُوتطورُ 

ُ:لأللعابُالتربويةالعامةُُهدافُ األ

ُ،المربينُمنُقبلُ ُالصحيحُ ُمنُخاللُالستخدامُ ُحققهاُللطفلُ تُعامةُ ُأهدافُ ُالتربويةُأللعابُ ل
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:(55-5115:54كماُذكرتهاُالعناني)ُوهي

كسابُ ُ،الستعدادُلديهُللتعلمُالطفلُوتنميةُ ُتشويقُ  .0 ُالمهاراتُالجديدة.ُوا 

 واكتشافُالبيئةُالتيُيعيشُفيها.ُ،وتقبلُاآلخرينُ،علىُفهمُذاتهُ ُمساعدةُالطفلُ  .5

 ها.الدراسيةُوفهمُ ُبالموادُ ُالطفلُعلىُاإللمامُ مساعدةُُ  .4

 هاُفيُلعبة.بُمنُخاللُالستجاباتُالجديدةُالتيُيقومُ ُمعُالمستقبلُ ُالطفلُللتكيفُ ُتهيئةُ  .3

 الضارة.ُلتُ والنفعاُ،منُالتوترُ ُوالتخلصُ ُ،الغذاءُ ُعنُتناولُ ُالناجمةُ الزائدةُُالطاقةُ ُتفريغُ  .2

 ة.الجتماعية،ُالعقلية،ُالنفعاليُوظائفهُ ُنُ وتحقيقُالتكاملُبيُ،بناءُشخصيةُالطفلُ  .1

 وجهازهُالعصبي.ُعضالتهُ ُوتمرينُ ُ،الجسمُ ُترويض ُ .7

 .مقبولةُاجتماعياُ ُبطريقةُ ُالطفلُاألساسيةُ ُإشباعُحاجاتُ  .2

 .والسرورُ ُ،والبهجةُ ُ،الطفلُبالمتعةُ ُإشعار .9

ُالسابقةُوتعزيزُاستيعابها.ُتكريسُخبراتُالطفلُ  .01
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ُلُ ،ُمهارةُحالقرارُ ُالمهاراتُالجتماعيةُخاصةُمهارةُاتخاذُ ُالمساهمةُفيُتعليمُالطفلُ  .00
ُالمشكالت.

ُواكتشافُ ،ُلفردُ اُشخصيةُ ُفيُتكوينُ ُرئيسُ ُقومُبدورُ تُالتربويةُ ُاأللعابُ ُأنُوترىُالباحثةُ ُُُ
معرفته،ُونموُ ُالتيُيعيش ُُوالبيئةُ ُنفسهُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُ،وكذلكُتطويرُشخصيتهُ،العلياُوظائفهُالعقليةُ ُفيها،ُوزيادُة

ُسالم:فيُاإلُالتربويةُاأللعابُ 

لمسلمُفيُاُفيُتربيةُاإلنسانُ ُلماُلهُمنُأهميةُ ُ؛والتربيةُاإلسالميةُباللعبُ ُاهتمُاإلسالمُ 
منُالعقيدةُ ُالتربيةُاإلسالميةُ ُه،ُوتستمدُ مراحلُنموُ ُمختلفُ  علىُتنميةُُؤكدُ التيُتُاإلسالميةُ ُمبادئهُا
ُنموه.جوانبُُفيُجميعُ ُومتوازنةُ ُشاملةُ ُتنميةُ ُاإلنسانُ 

لمينُآلباءُوالمعاُالتعليميةُبتوجيهُ ُالرسولُ"صلىُاهللُعليهُوسلمُ"ُفيُمجالسهُ ُنيفقدُعُ ُُ
القلوبُُ"ُأنُ ُ_مُاهللُوجههكرُ _بنُأبىُطالبُُيُ علُقالُاإلمامُ وقدُ،ُاألبناءُوالصغارُنحوُتعليمُ 

األبدانُ كمُتملُ  الطرائفُ"ُ،ُا لهُا ةُالرياضية،ُحتىُبالتربيُعلىُالعنايةُ ُالغزاليُ ُاإلمامُ ُويؤكدُ ،ُفابتغوُا
بالنسبةُُالعملُ بالنسبةُلألطفالُكُ،ُوينظرُإلىُاللعبُ يُ والرقللتعلمُُ ُهامةُ ُوسيلةُ ُأنهُيرىُفيُاللعبُ 

ميال ،ُمنُالك تابُأنُيلعبُلعبا ُجُؤذنُللصبيُبعدُالنصرافُ "ُوينبغيُأنُيُ :ُفقدُقالُُ،للكبار
وتمُإرهاقهُُمنُاللعبُالطفلُ ُفإنُملُ ُ،لُيتعبُفيُاللعبُالكتب،ُوحيثُ ُويستريحُإليهُمنُتعبُ 

ُهُويبطئُذكائهُ"ُي ميتُقلبُ ُذافهُ،فيُالتعليمُدائماُ 

ُالطفلُ  ُفيُحاجةُ ُمنُمنظورُ ُإن ُاإلسالمية ُوالتربية إلىُاللعبُوالترويحُعنُُاإلسالم
ُ،نُالنفسُ عُالجميلُ ُوالترويحُ ُ،واللعبُ ُ،للراحةُ ُالمتعلمُفرصةُ ُاللعبُإلىُإعطاءُ ُويهدفُ ُ،النفسُ 
ُ(.5117ُ:77ُُُ،جامعةُالقدسُالمفتوحة)ُوالعقلُ ُوالجسمُ ُللروحُ ُفيهُتربيةُ ُواللعبُ 

نُالنفسُعُللترويحُ ُكماُأنهُأداةُ ُ،والروحُ ُوالعقلُ ُلتربيةُالحواسُ ُمهمةُ ُأداةُ ُاللعبُ ُكماُأنُُ
،ُوقدُنهىُلةُ الطفُوُفيُمرحلةُ ُالنموُ ُأساس ُُهكماُأنُ ُ،والتخلصُمنُالتعبُوالمللُوالضغوطُالنفسية

ضاعةُ ُاللهوُ ُالذيُيأخذُشكلُ ُعنُاللعبُ ُاإلسالمُ  ةُمرغوبُوليسُلهُفائدُ،والمالُ ُ،والجهدُ ُ،الوقتُ ُوا 
ُ..وغيره.ُ،والقمارُ،لعبُالورقُ:مثلُ،بها

لحياة،ُلُللتعليمُوالتعلم،ُووسيلةُلإلعدادُ ُووسيلةُ ُأداةُ ُكماُيرىُالمربونُالمسلمونُفيُاللعبُ 
عدادُاإلنسانُ ُ،والفضيلةُ ُوتهذيبُالنفسُوتربيتهاُعلىُالعفةُ  ُعقله،ُواللعبُأداةُ ُوُفيُجسمهُ ُيُ القُوُوا 

،ُالم بارزة،ُالمشي،ُالركضُ:منهاُ،فيُاإلسالمُ ُأشكال ُمختلفةُ ُاللعبُ ُالقويم،ُويأخذُ ُلتربيةُالفكرُ 
ُ(.5117ُ:77ُ،جامعةُالقدسُالمفتوحةسابقاتُوالصيد.ُ)والسباحة،ُوألعابُالقوى،ُوالمُ 
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لتيُاأللعابُاُالتعليمية،ُكماُأنُمعظمُ ُمنُأنواعُاأللعابُ ُألعابُالحاسوبُهيُنوعُ ُفمثالُ 
ُقيمةُ  ُلها ُتكون ُقد ُاألطفال ُتمُ ُتعليميةُ ُيمارسها ُما ُواستغاللُإذا ُتوجيهها ُها عفانةُ)جيدا .

ُ(.013ُ:5117،وزيدان

لتيُتنظمُاُحكمةُذاتُالقوانينُ المُ ُمنُاألنشطةُ ُهيُنوعُ ُالتربويةُ ُأنُاأللعابُ ُوترىُالباحثةُ 
فيُُيدخلُ تحديدها،ُُوإلىُأهدافُسبقُُماُيشتركُفيهاُاثنانُأوُأكثرُللوصولُ ُوعادةُ ُ،اللعبُ ُسيرُ 

ُ.مقصودُ ُتعليميُ ُقُنتاجُ يوتحقُ،الصدفةُ ُوعنصرُ ُ،المنافسةُ ُهذاُالتفاعلُعنصرُ 

ُلعابُالتربوية:أهميةُاأُل

وُأُ،لبدنيةُالحركيةاُسواءُ ُ،المختلفةُكبيرةُفيماُيتعلقُبنواحيُالنموُ ُهميةُ أةُالتربويُلأللعابُ 
ُُ،لقيةالخُ ُالجتماعيةوالنواحيُُ،والعقليةُ،المعرفية ُالنُوإباإلضافة ُالالى ُ،النفعاليةُ ُوُعاطفيةُ حي
جامعةُ)ُلتالي:اُوذلكُعلىُالنحوُ ُ،اُ وعقليُنماءُالطفلُمعرفياُ إلعابُفيُاألُهميةُ ألىُإهنُاُوسنتطرقُ 

ُ(54ُ:5117القدسُالمفتوحة،ُ

ُُوتعرُ  .0 ُعنُطريقُ افُالحقائقُواكتسابُالمفاهيم ُالتيُشاطُالذاتيُوالخبُرالنُلحتفاظُبها ة
 اللعب.نشطةُأتوفرهاُ

 مشكالت.لاكالتذكرُوالستنتاجُوالمحاكمةُوالفهمُوالتخيلُوحلُُ،تنميةُمهاراتُالتفكيرُ  .5
 شياء.ألاُحقائقُالمتعلقةُبخواصُ والُ،وتعليمُالطفلُالمعرفةُلتعلمُ ُاللعبُوسيطاُ ُيعتبرُ  .4
نشطةُأُلُ بداعيُمنُخالوتنميةُتفكيرهُاإلُ،طاقاتهُومواهبهُ عنُُمساعدةُالطفلُفيُالتعبيرُ  .3

 لعبُالمختلفة.ال
الطفلُفيُإدراكُ  .2 منُحولهُ ُمساعدُة فيُالبيئةُ ُ،العالُم يستطيعُُثُ حيُ،التيُيعيشُفيهاُوالتحكُم

 .يُ المدرسُلُيمكنهُمنهاُالمنهاجُ ُنُيتزودُبمعلوماتُ أ
ُتساعدُ ُوالتعليم،ُحيثُ ُعلىُالتعلمُ ُلُتقتصرُ ُالتربويةُ ُاأللعابُ ُأنُأهميةُ ُوترىُالباحثةُ  ُأنها
ُنهاُالطفلُ مُوجعلُالعمليةُالتعليميةُذاتُمعنىُيستفيدُ ُ،معُالعالمُمنُحولهُ ُالطفلُفيُالتواصلُ 

ُداخلُوخارجُالمدرسة.ُاليوميةُ ُفيُحياتهُ 

ُلعابُالتربوية:اأُلُوظائفُ 

،ُخصياتهمشُهمُوتكوينُ لألطفالُفيُحياتُ ُكبيرةُ ُبدرجةُ ُمهمةُ ُالتربويةُوظائفُ ُلأللعابُ ُ
ُبماُيأتي:ُوالوظائفُ ُتلكُاألدوارُ ُتلخيصُأهمُ ُويمكنُ ُالتفكيرية،مُوتنميةُمهاراتهُ 
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  ُُبخبراتُ ُتزويد ُللواقعُ مُ ُالمتعلمين ُحلولُ لُالطالبُ ُتفكيرُ ُتستثيرُ ُحيثُ ُ،شابهة ُيضع
ُللمشكالتُالتيُتواجهه.

  ُديُإلىُالذيُيُؤُالروتينُالصفيُ ُمماُيقللُ ُ؛والسرورُ ُمنُالفرحُ ُجوُ ُعلىُإحداثُ ُتساعد
ُكلُ المهارةُبشُواكتسابُ ُ،فيُالدرسُ ُعلىُالندماجُ ُالطالبُ ُمماُيساعدُ ُ؛والمللُ ُالضجرُ 

ُُ.أفضلُوأسرع
  ُفيُمعالجة المعلُم وذلكُمنُخاللُ ُالفرديةُ ُالفروقُ ُتساعُد هاراتُعديدةُمُتوفيرُ ُبينُالطلبةُ،

ُ.معظمُفئاتُالصفُالواحدُ ُلمستوياتُمختلفة،ُوهيُبذلكُتناسبُ 
  ُةُأثناءُعمليةُبالمسؤوليُ،ُويشعرُ أكثرُالتزاماُ ُالمتعلم،ُفيصبحُ ُشخصيةُ ُيساعدُفيُصقل

ُالمنفُ ُ؛التعلمُ  ُوالمخططُ ألنه ُفيسعىُإلىُإتمامُ ُللموقفُ ُذ ُالالمُ ُالتعليمي، ُإليهُمُ همة وكلة
ُ.(012ُ:5117عفانةُوزيدان،ُ)بنجاحُ

  ُتُ ُحيثُ ُ،بنفسهُ ُالطالبُ ُثقةُ ُفيُتعزيزُ ُالتربويةُاأللعابُتساعد رُالمعلمُوالمتعلمُدُوُغيرأنهُا
ُسلوكُ ُعاليةُ علىُفُالوحيدُ ُلمُيصبحُالحكمُ ُاأللعابُالتعليمية،ُفالمعلمُ ُاستخدامُ ُفيُحالةُ 

عتمدُالطالبُأوُنجاحهُيُالمعلومات،ُبلُاللعبةُذاتها،ُففشلُ ُالطالب،ُولمُيصبحُمصدرُ 
ُفيُتنفيذُ ُالمناسبةُعلىُالستراتيجياتُ  ُواتبعها قيقُاألهداف.ُلتحُ؛اللعبُالتيُاختارها
دارةُعمليةُتنفيذُاللعبةالمعلمُاإلرشادُوالتُوبذلكُأصبحُدورُ  قُاألهدافُلتحقيُ؛وجيه،ُوا 

ُ.(47-41ُ:5111بدرجةُعاليةُ)متوليُوبلطية،ُ
ُ

ُالطلبةُلموضوعُاُفيُلفتُ ُخاص ُُلهاُسحرُ ُاأللعابُالتربويةنُأوترىُالباحثةُ لدرسُانتباه
لذيُيصبحُاُمنُالمعلمُ ُأيُمجهودُ ُالصفيُبدونُ ُةُالضبطُ يفيُعملُوالتفاعلُمعه،ُوكذلكُتساعدُ 

ُللمتعلم.ُوموجهاُ ُدورهُمرشداُ 

ُ:األلعابُالتربويةتصنيفُ

ُمنُتصنيفاتُ ُنُ ميداُيزخرُ  ُبالعديد ُنظرُُوُوذلكُبحسبُ ُ،لعابُالتربويةاألُالتربية جهة
ُ(034-5119ُ:035،)العبسي:ُونذكرُمنهاُالتصنيفاتُالتاليةُ،هامصنفي

ليستُضمنُُوُ،غلبهاُمفردةُ أوهيُُ،عبالقواعدُالمنظمةُللُ ُتغيبُ ُالتلقائية:ُوفيهاُلعابُ ألا .0
 مجموعات.

ُالنوعُ ُدوار:ُويعتمداألُتمثيلُ ُألعابُ  .5 تهُطفالُالواسعُومقدُراألُعلىُخيالُ ُمنُاللعبُ ُهذا
 شخصيةُما.ُحيثُيتقمص ُُ،بداعيةاإل
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ُلطفلُ يهاُافُحيثُيتعاملُ ُ،فولةُالمبكرةالطُيُعالمُ فُكثرُشيوعاُ لعابُاإلبهامية:ُوهيُاألاأل .4
 بهُفيُالواقع.ُنهاُتحملُخصائصُأكثرُمماُتتصفُ أكماُلوُُ،والمواقفُ ُمعُالموادُ 

لتعبيريةُاُالفنيةُ ُنشطةُ منُاألُوتعدُ ُ،لعابُالتركيبيةنواعُاألأحدىُإالفنية:ُوهيُُلعابُ األ .3
 الرسم.ُ:مثلُ،الجماليُ ُمنُالتذوقُ ُالتيُتنبعُ 

ةُالمكوناتُلمعرفُيقومُبهاُالطفلُ ُكلُعمليةُ ُالستطالعيةُالستكشافية:ُوتشملُ ُلعابُ األ .2
 التركيبيةُلشيءُما.

 ل.غويُلدىُالطفاللُ ُالتصالُ ُهاُتنميةُكفاءةُ منُخاللُ ُنوالتيُيمكُاللغوية:ُلعابُ األ .1

 وعة.ومعارفُجديدةُومتنُكسابُمعلوماتُ إمنُخاللهاُُالطفلُالثقافية:ُويستطيعُ ُلعابُ األ .7

ُُلعابُ األ .2 ُوهي ُالمختلفةُ ُوجهُ أالعالجية: ُيُ التيُتوجُ ُالنشاط ُالذين ُلألطفال ُعه منُانون
 .ُشابهُالتحصيلُأوُماُفيُبعضُجوانبُ ُضعفُ 

ُ(0992ُ:55)قناوي،ُُ:كالتاليالتربويةُُاأللعابُ ُتصنيفُ ُويمكنُ 

لطفلُاُإنُحركاتُ ُلعبةُواحدةُأوُأكثر،ُحيثُ ُباستخدامُ ُالنفسُحركية:ُوتكونُ ُاأللعابُ  .0
ُ(.التصادمُالرفع،مثل:ُ)التحريك،ُالدفع،ُُ،الفيزيائيةُلألشياءُ ُتكونُتبعا ُللخصائصُ 

لواقعُ ُالتصويريةُوألعابُالتقليد:ُحيثُ ُاأللعابُ ُ .5 وللغرضُ هيستخدمُالطفلُلعبتهُوفقاُ  الذيُُُا
ُارشاةُالدمية،ُواستخدامُأدواتُاأللعابُكأنهمنُأجله،ُمثل:ُتمشيطُالطفلُشعرهُبفُ ُصممهُ 

ُحقيقية ُالممرضةُُ:مثلُ،ألوان ُأدوات ُبالدمية، ُالجلوسُالخاصة ُغرفة ُالدمية، مطبخ
ُوالخياطة.

وفقُتخيله،ُهأعمال ،ُويقومُبتنفيذُ ُيتخيلُالطفلُ ُالخيال:ُحيثُ ُالتقليدُمعُاستخدامُ ُألعابُ ُ .4 ُا
ُفيُبحر.ُهُيركبُحصانا ُأوُطيارة ،ُوتخيلهُأنهُيسبحُ مثل:ُالتخيلُبأنُ 

يدركُ األلعابُالرمزيُ .3 وهنُا فيُلعبهُ ُالوظائفُ ُالطفلُ ُةُ: التيُيستخدمهُا ُكأنُيحركُ ُ،الواقعيُة
ُرسيا ُصعودا ُلجبل.ُكُ 

:0922ُُوافي،) النمو:ُلمراحلُ ُالتصنيفُالتاليُتبعاُ ُالتربويةُلعابفُاألماُبياجيهُفقدُصنُ أ
033)ُ

ُكتقليدُاألطفالُفيُ،األدوارُالجتماعيةُ ُعنُتقمصُ ُذاتُالقواعد:ُوهيُعبارةُ ُاأللعابُ  .0
(2ُ-7مرحلةُالطفولةُالمبكرةُأللعابُالكبار،ُوهيُغيرُمنظمةُألنهاُتظهرُفيُعمرُ)

ُسنوات.
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نُجراءُمُللحصولُعلىُاللذةُ ُ؛ببساطةُ ُىدتُؤُأفعال ُماديةُ ُاأللعابُالتدريبية:ُوتتضمنُ  .5
النوعُ ُ،استخدامُمهارةُمعينةُ  منُالميالدُوحتىُالسنواتُُمنُاللعبُ ُوهذُا ثُاألولىُالثاليبدُأ

ُالطفل.ُمنُعمرُ 
منُنهايةُ ُوجودُ ُالطفلُ ُ:ُحيثُيتخيلُ ةالرمزيُلعاباأل .4 ويبدُأ يةُويتناقصُالسنةُالثانُاألشياءُ،

ُُ.تدريجيا ُبعدُالسادسة
ُألنُ ُالتربوية،ُالتصنيفاتُلأللعابُتعددُ ُالباحثةُ رىُتُو ُتمُ ُنظرا  ُالظاهرة ُمنُُتهذه دراستها

أنهاُُارُ األطفالُتناولواُالظاهرةُعلىُاعتبُالتصنيفاتُواآلراء،ُفأطباءُ رتُلذلكُكثُ ُ؛أطرافُمختلفة
لدراسةُالتطورُ  وعلماءُاألحياءُاستخدموهُا االحركيُومراحلُ ُدليلُعلىُصحةُالطفلُ، إلنسان،ُهُعنُد

موُالمختلفةُالنُهمُبأبعادُ حيثُربطواُدراساتُ ُ،للعبُاألطفالُ ُجليلةُ ُمواُإسهاماتُ وعلماءُالنفسُقدُ 
ُا ُكأساسُ عند ُالظاهرة ُأماُالرياضيُللموهوبُلالنتقاءُ ُلطفل،ُوعلماءُالتربيةُالرياضيةُدرسوا ين.
يُالقيمُنمُ األطفالُتعكسُحضارتهمُوتُأنهاُمنُثقافةُ ُالتربيةُفقدُدرسواُالظاهرةُعلىُاعتبارُ ُعلماءُ 

األلعابُوقدُصنفتُالباحثةُتصنيفُُ(55ُ:0997لتعليمهم.ُ)خليل،ُُشائقُ ُفيهم،ُفهيُأسلوبُ 
التربويةُحسبُهدفُالدراسةُوهوُتنميةُمهاراتُالتفكيرُفيُالرياضياتُفكانتُاأللعابُالتربويةُ
ُوحلُ ُبالرموز ُالتعبير ُالستنتاج، ُالستقراء، ُالبصري، ُالتفكير ُوهي ُالمحددة ُالمهارات حسب

ُالمسائل.

ُالمرحلةُالبتدائية:ُالتربويةُفيُاأللعابُ ُسماتُ 

نطويُتُوُ،يطُ قومُعلىُالتخطتُوُ،والتعاونُ ُالبتدائيةُبالمشاركةُ ُةُ فيُالمرحلُاأللعابُتتصفُ 
واتجاهاتُ مقُهدافُ أعلىُ المرحلة:ُومنُسماتُ ُ،اجتماعيةُصودُة جامعةُ)ُاأللعابُالتربويةُفيُهذُه

ُ(032ُ:5117،ُالقدسُالمفتوحة

 ُعديدةُومتنوعة.ُعلىُمهماتُ ُأنهاُتحتوي
 ُاتطلبُمهاراتُألدائهت
 ُيبرزُحالةُمنُ؛منُفئةُعمريةُواحدةُطفالُالذينُيلعبوناأل نُالتنافسُبينُالالعبيُلذا

ُوالتعاون.ُدواروتبادلُاأل
 ساليب.الطرقُواألُاتتنوعُفيه 
 وُرمزية.أوسائطُتواصليةُكالميةُفيُبعضُاألحيانُُتطلبُ ت 
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ومنها:ُأنُُ،البتدائيةُ ُالتربويةُفيُالمرحلةُ ُالسماتُالخاصةُباأللعابُ ُبعض ُُوتحددُالباحثةُ 
،ُكماُيشاركُمحددةُمسبقاُ ُولهاُقواعدُللفوزُ ُالطلبة،التربويةُتراعيُالفروقُالفرديةُبينُُاأللعابُ 

كمجموعاتُ  الطلبُة التعزيزُالمسترُلألداءُالصحيحُ،أوُفرادىُفيهُا فيُويصاحبهُا الدراسةُكمُا ُ.هذُه

ُالصفي:ُيمكنُتوظيفهاُفيُالتعليمُ ُالتربويةُالتيُاأللعابُ ُ

المتعةُُالتيُتحققُومنُاأللعابُ ُ،الصفيُ ُالعديدُمنُاأللعابُفيُالتعليمُ ُتوظيفُ ُيمكنُُ
ُ(5ُ:5117)عفانة،ُُيلي:والفائدةُللطلبةُماُ

 .ُألعابُلتعليمُاللغة
 .ُألعابُلتعزيزُالمفاهيمُالعلمية
 .ُألعابُلحلُألغازُالرياضيات
 .ُألعابُالمربعاتُالسحرية
 .ُألعابُلتطبيقُمهارات
 ُاستراتيجيات.ألعابُلبتكار 

ُاأللعابُمثلُالمربعاتُالسحريةُوحلُاأللغازُوألعابُ ُاعتمدتُالباحثةُبعضُهذه وقد
 المهاراتُالحسابية.

ُحدداتُاستخدامُاأللعابُالتربوية:ُمُ ُ

ُلتالية:اراعيُاألمورُأوُالمربيُأنُيُ ُاأللعابُالتربويةُأهدافهاُالمنشودةُعلىُالمعلمُ ُلكيُتحققُ 
ُ(03-5115ُ:04)أبوُلومُوأبوُهاني،ُ

حيثُألُيتحولُإلىُنشاطُترويحي،ُأوُترفيهي؛ُألنُُ،محاولةُضبطُاستخدامُاأللعاب .0
 ذلكُيرافقهُعدمُانضباطُصفي.

اللعبةُإلىُفوزُأوُخسارةُفقط؛ُألنُالبحثُعنُالفوزُبأيُوسيلةُسلوكُيقضىُُُتتحولُ ألُ  .5
ُاتُ مهاُرُكتسابُ علىُاُعلىُالتنافسُاإليجابي،ُويؤديُإلىُالغشُوالخداع،ُولُيساعدُ 

 جديدةُأوُتنميتها.

 .والجتماعيةُالمتعارفُعليهاُأوُالعاداتُوالقيمُالدينيةُ ُباآلدابُ ُخلُاللعبةُ ُتُ ألُ  .4
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ُوعدمُالغشُ ُعلىُاحترامُالقوانين  ُالتربويةُهيُوسيلة ُلتربيةُالطالب  وترىُالباحثة ُأنُاأللعاب 
ُأنُينتبه ُلمحدد ُالحصةُالصفوالمنافسةُالشريفة؛ُلذاُعلىُالمعلم  ُاأللعابُالتربويةُخالل  يةُات 

ُلتحققُأهدافها.ُ

ُُالالزمةُللمعلمُلستخدامُاأللعابُالتربوية:ُالكفاياتُ ُ

لغرفةُفيُاُاأللعابُالتربويةُتساعدهمُعلىُتوظيفُ ُعلىُالمعلمينُالتمتعُبكفاياتُ ُ
مُأنُيمتلكهاُالتيُعلىُالمعلُومنُالكفاياتُ ُ،تعليميةُ ُوالستفادةُمنهُفيُتحقيقُنتاجاتُ ُالصفيةُ 
ُ(.40-5117ُ:57ُعفانة،)ُاأللعابُالتربويةُماُيلي:ُلستخدامُ 

لىُأساسُللعبةُعُتتضمنُماُيلي:ُاختيارُالمعلمُ ُ:ُوهذهُالكفاياتُ كفاياتُاختيارُاللعبة .0
هدافُأُمنُالبرنامجُالتعليميُأوُالمساقُالمرادُتدريسُمكوناته،ُحيثُتكونُ ُأنهاُجزءُ 

حتوىُمُمحتوىُاللعبةُمعبرا ُعنُجزئياتُ ُالمساق،ُوأنُيكونُ ُمنُأهدافُ ُاللعبةُمنبثقةُ 
ُاللعبةُ ُيحددُ ُوُ،المساقُ  ُُوُالمعلم ُلحاجاتُالمتعلمين تلكُُأكانتُسواءُ ُ،اهتماماتهمطبقا 

ُمراعاةُاللعبةُعلىُأساسُ ُيتمُاختيارُ ُأوُخاصة،ُبحيثُ ُالحاجاتُأوُالهتماماتُعامةُ 
مختلفةُُالمعلمُاختيارُأنواعُبمقدورُ ُوأنُيكونُ ُ،موُالمتعلمينُوقدراتهمُالمتمايزةخصائصُن

يرجعُ  وهذُا منُالمساقُالمقرر.ُإلىُالختالفُفيُاألهدافُ ُمنُاأللعابُ، المختارُة  السلوكيُة

(ُالخاصُباأللعاب3ُناتُكماُهوُموضحُفيُملحقُرقمُ)وقدُحددتُالباحثةُهذهُالمكُو
 الدراسة.ُالتربويةُالمستخدمةُفي

ُاللعبة: .5 ُالكفاياتُ ُكفاياتُتصميم ُهذه ُيكونُ ُوتمثل ُأن ُيلي: ُتحدُما ُالمعلم يدُبمقدور
هويةُُتحديدُ ُلمُ المعُوأنُيستطيعُ ُ،األهدافُالخاصةُلالعبينُوالتيُيسعونُحثيثا ُلتحقيقها

أوُتصميمها،ُوعددُالمشاركينُفيُاللعبةُ ُ،همالالعبينُومستوياتُ  نُوأنُيكُوُالتيُيريدُبنائهُا
رفُعلىُمنهُالتعُذلكُيتطلبُ ُإذُأنُ ُ،اللعبةُ ُتحديدُالزمنُالمالئمُألنشطةُ ُالمعلمُ ُبمقدورُ 
 اللعبةُوعناصرها.ُهيكلُ 

باستطاعةُالمعلمُإعادةُصياغةُسيناريوُاللعبةُالتيُُأنُيكونُ ُوهيُ:كفاياتُتطويرُاللعبة .4
ُبأسلوبُواضحُ  أوُاإلرشاداتُالالزمةُألفرادُاللعبةُُويصفُالتعليماتُ ُ،ومحددُ ُاختارها

بألعابُُلمعلمُ اُوتوقعهُلها،ُويستطيعُتعديلُقواعدُاللعبةُالتيُيريدُاستخدامها،ُفقدُيستعينُ 
يكونُ  وأُن الخاصةُ، قوانينهُا لهُا المعلمُ ُتجاريُة لخُبمقدوُر طبقاُ  صائصُتحسينُأدواتُاللعبُة

 هاُمنُاللعبة.الالعبينُومستوياتهم،ُوطبيعةُاألهدافُالمرادُتحقيق
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مُالبيئةُبمقدورُالمعلمُتنظيُوتمثلُهذاُالكفاياتُماُيلي:ُأنُيكونُ ُ:كفاياتُتنفيذُاللعبة .3
مراجعةُأدواتُُعلمُ المتُوأنُيستطيعُ ُاتصميمهاللعبةُالتيُتمُُتكفلُتنفيذُ ُالصفيةُبصورةُ 

مكانيةُُ،هاُللبيئةُالصفية،ُوسهولةُاستعمالهاالتنفيذ،ُومدىُمالءمتُ ُاللعبةُأثناءُعمليةُ  وا 
عندُ  عليهُا فيُاألهدافُ ُالمحافظُة وتأثيرهُا منُاللعبةُ، وأنُيكالمُ ُالنتهاُء ُونُبمقدورُ نشودةُ،

 سبقا .التيُتمُتحديدهاُمُواإلرشاداتُ ُالمعلمُتوجيهُتحركاتُالالعبينُطبقا ُللتعليماتُ 

ُاللعبة .2 ُيناقش ُكفاياتُتقويم ُأن ُيلي: ُالكفاياتُما ُهذه ُوتمثل حولُُالالعبينُالمعلمُ ُ:
مالءمتهاُدىُللتعرفُعلىُمُ؛اللعبةُبعدُتنفيذهاُويراجعُقوانينُ ُ،استراتيجيتهاُوعناصرها

ُلألهدافُالمحددةُمسبقاُ ُ،هملمستوىُالالعبينُوخصائصُ  علىُُوبذلكُ،ومدىُمناسبتها
ُلدىُلقواعدُ ُأنُيراعيُاألمورُالتاليةُعندُتقويمهُ ُالمعلمُ  ُاللعبة:ُوضوحُالقواعدُوفهمها

عادةُ،المرغوبُفيهاُمنُاألمورُ ُسهلةُ ُافةُالالعبين،ُواختصارُالقواعدُبألفاظُ ك صياغةُُوا 
ُالقواعدُمنُقبلُالالعبينُيؤكدُفهمها.ُ

ُ:األلعابُالتربويةُمواصفاتُ 

أهدافُُتحقيقُ لُناجحةُ ُوتجعلهاُوسيلةُ ُ،عامُ ُبشكلُ ُهاُعنُاللعبُ لأللعابُالتربويةُمواصفاتُتميزُ 
)عفانةُُي:كماُيلُالتربويةُمواصفاتُاللعبةُ ُيمكنُتحديدُوكسابُالطالبُمهاراتُعدة،ُتعليمية،ُواُ 

،5117ُ:03)ُ

 محددة.نشاطُلهُقواعدُوقوانينُ .0

 أوُعدةُأشخاص.ُشخصُ ُيمكنُممارستهاُمنُخاللُ ُ .5

 .محددةُمسبقاُ ُتحققُأهدافا ُتعليميةُ  .4

 زمنا ُمحددا .ُتستغرقُ  .3

 .لتحقيقُأهدافهاُوالجتهادُ ُوالمثابرةُ ُعلىُالتنافسُ ُتحثُ  .2

 أوُغيرُموجه.ُ،موجهُ ُحرُ ُنشاطُ  .1

 الملل.علىُُيوتقضُ،الصفُوالمتعةُفيُغرفةُ ُتحققُالسرورُ  .7

 .توظفُطاقاتُالجسمُالحركيةُوالذهنيةُبالُتعبُ  .2

 تشبعُحاجاتُالمتعلمُالجسميةُوالعقليةُوالنفسيةُوالجتماعية. .9
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 نميُروحُالتعاون.ُت ُ .01

 نماذجُمختلفة.ُالبيئةُالمحليةُفيُصنعُ ُوتوظفُموادُ ُتستغلُ  .00

ُأنُاأللعابُا ُيقبلونُعلىكما ُأنهُ ُلتربويةُتجعلُالتالمذة ،ُحيث  ُونشاط  ُبحماس  ُالتعلم
ُتتحدىُعقولهمُوتعززُ بإمكانُالمعلمُتقديمُأنشطةُالرياضياتُوغيرهاُعلىُشكلُألعاب 

  (Gallenstein,2005:37 ) تعلمهم.

ُ:ربويةاختيارُاأللعابُالتمعاييرُُ 

القدسُمعةُجا)ُهاُماُيلي:المعايير،ُوالتيُمنُأهمُ ُاأللعابُالتعليميةُعلىُبعضُ ُيعتمدُاختيارُ ُ
ُ(5117ُ:052،ُالمفتوحة

  ُُالتعليميةُالتيُيسعىُالمعلمُلتحقيقها.ُمدىُاتصالُاأللعابُباألهداف
  ُالمتعلمينُومستوىُنموهمُالعقليُوالجسمي.ُألعمارُ ُمناسبةُاأللعاب 
 ُ ُالتفكيرُ مراعاتها ُوالوصولُ ُ،والمالحظةُ ُ،والتأملُ ُ،لمستوى ُالحقائُوالموازنة، قُإلى

 ومنطقية.ُُمرئيةُ ُبخطواتُ 
  ُغيرُُةُ هاُبطريقنتيجةُلستخدامُ ُالذيُقدُيعرضُالمتعلمينُلإلصابةُ ُهاُمنُالخطرُ خلو

 صحيحة.
  ُببيئةُالمتعلم.ُأنُتكونُمرتبطة 
  ُالمتعلمُبالخبراتُالمناسبة.ُأنُتساعدُعلىُتزويد 
  ُوتنفيُ،غرفةُالدراسةُ ُلطبيعةُ ُأنُتكونُمناسبة  ذها.ُوعددُالمتعلمينُبحيثُيمكنُاستعمالهُا
  ُمكانيةُاستعمالهاُوالستفادةُمنها.أنُي  راعيُتكلفتها،ُوا 
  ُُاللعبة ُتحتوي ُكلُ ُأن ُعلى ُتنفيذها جراءات ُوا  ُجوانبها ُكافة ُيثيرُ ُمن ماتُاهتماُما

 ويرفعُمستوىُدافعيتهمُللتعلم.المتعلمين،ُ
  ُفريق.ُفيُنطاقُ ُالعملُ ُعلىُأساسُ ُأنُتقومُاللعبة 
  ُاألسئلةُوالحصولُعلىُإجابات.ُالمتعلمينُإليُتوجيهُ ُتدفع 

نظيمُتُمنظم،ُوكذلكُفيُإطارُ ُفيُقالبُ ُالمشكلةُ التربويةُتقدمُاللعبةُوترىُالباحثةُأنُ
جراءاتها.ُاألدوارُوتوزيعُالختصاصاتُوفقُقواعدُاللعبة  وا 

  ُُلعمليةُ ُيكونُالمعلم ُوموجها  ُمنُخاللُ ُمخططا  ُوبيانُالتعلم ُاللعبُللمتعلمين، ُتقديم
 فكرتهاُاألساسيةُوتوزيعُالعملُوخطواتُتنفيذهاُوتوجيههمُإلىُمصادرُالتعلم.
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  ُوكيفيةُإدارةُ ُالتدريبُ ُفرصةُ ُأنُتتيح لمتعلمين،ُالحوارُبينُمجموعاتُاُوتحملُالمسئوليةُ،
 تهمُوتفاعلهم.ُاالواحدةُمماُيزيدُمنُإيجابيُكذلكُداخلُالمجموعةُ 

ُُ:األلعابُالتربويةُطواتُتصميمُ خُ 

يُيحققُكُخطواتُ ُعليهُأنُيقومُبعدةُ ُ،تربويةُخاللُالحصةُ ُألعابُ ُالمعلمُتوظيفُ ُعندماُيريدُ 
ُ(5101ُ:29،ُسلوت)وهذهُالخطواتُهيُ:ُ،أهدافه

 السلوكُأوُاألداءُالمتوقع.ُأهدافُاللعبةُيوضحُ ُتحديدُ  .0
ُهاُاللعبة.والثانويةُالتيُتتضمنُ ُتحديدُالمحتوىُوالمفاهيمُالرئيسيةُ  .5
زةُوموادُمنُأدواتُوأجهُوكذلكُالمصادرُالتيُستستخدمُ ُ،اللعبةُ ُالوقتُالالزمُلدراسةُ ُتحديدُ  .4

ُتعليمية.
ُوتحديدُهويةُالالعبينُوخصائصهمُوأدوارهم.ُ،هااللعبةُمنُحيثُتصميمُنموذجُ ُوصفُ  .3
ُللعبة.الكافةُالموادُواألجهزةُالمتوافرةُلتنفيذُُوتحديدُ ُوصفُ ُتطويرُموادُاللعبةُبوضعُ  .2
عدادُالتوجيهاتُواإلرشاداتُثمُالقيامُباللعب.ُ،اللعبةُثمُتقييمهاُتنفيذُ  .1  ومراجعةُالموادُوا 
ُلراجعة.ُالتعلمُوالتغذيةُاُواستراتيجياتُإنجازُ ُ،المناقشةُ ُاقتراحاتُ ُاللعبةُبوضعُ ُتقويمُ  .7

ُ:ُالتفكير:المحورُالثاني

ُسائرُ  عن بذلك لهوفضُ  ،التفكيرُ  على القدرةُ  ومنحه العقلُ  نعمة اإلنسانُ  ىتعال اهلل وهبُ 
 المعرفيُ  النفجارُ  ظلُ  ففي عليه، اهلل مُ أنعُ  من حوله بما ويتفكر هعقلُ  لي عمل ودعاه المخلوقات،

 تطويرُ ُالمناهجُ  تصميمُ  في ختصينوالمُ  التربويين علىُلزاماُ  أصبحُ  المعلوماتية والثورة القائمُ 
 عملياتُ  على التركيز يتم حيثُ  ،المعرفة في الهائل هذاُالتطورُ  لمواكبة ؛التعليم وأساليب المناهج
ُ.وكيفُيتعلمون فكروني ُ كيف الطالب وتعليم ،التفكيرُ 

ُالتفكير:ُتعريفُ 

ُنه(:ُأ0997ُ:51)ُفتيفيرىُالمُ ُ،العصورُ ُعلىُمرُ ُالتفكيرُتعريفاتُ وتنوعتُتعددتُ
ثمُُينها،بويدركُالعالقةُُويحللها،ُالمشكلة،ُأبعادُ ُيدرس ُُ،يقومُبهُالفردُ ُعقليُ ُعبارةُعنُنشاطُ 

وبينُخبراتُ ُالعالقةُ ُويحاولُإدراكُ ُ،وينظمهاُالمتاحةُ ُأوُاإلمكاناتُ ُالمعلوماتُ ُيدرس ُ هُالسابقةُبينهُا
ةُإلىُالمحاولُوتتكررُ ُأخرى،ُالوصولُإليهُمنُجهةُ ُهذاُكلهُوالهدفُالذيُيريدُ ُجهة،ُوبينمنُ

ُشكلة.المُوبالتاليُيحلُ ُ،ويصلُإلىُالهدفُ ُ،فيتخطىُالعائقُ ُالفردُهذهُالعالقةُ ُأنُيدركُ 
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راتُكانُقدُواجهُمنُمواقف،ُومثيفيماُيُيستخدمهاُالفردُ ُبأنهُطريقةُ ُالتفكيرُ ُنمطُ ُعرفويُ ُُ
ُ.(49ُ:5111هاُوفعاليتهاُ)قطاميُوقطامي،ُصحتُ ُتوثبتُةُ مشابهُاستخدمهاُفيُمواقفُسابقةُ 

 ارتقائي نحو على وتتطورُ ُ،بالممارسةُ  تتكون قدرةُ  "أنه على (09ُ:5111ذياب، (ويعرفه
ُألعلىُمستوى تصلُ  حتى والتوجيه اإلرشاد إلى وتحتاج ،تدريجي ،ُ وعفانةُ عبيد هفيعرُ بينما

 ،الرموز عقليُيستخدم نشاطُ  كل تشملُ  ذهنية وتجربة هادف ديناميكي نشاط "بأنه (55ُ:5114)
ُ،والتعبيرات ،واإلشارات ،والذكريات ،واألرقام ،واأللفاظ ،والمعاني ،الذهنية الصور :مثل

ُ.معينُ  شيءُ  أو ،معينُ  موضوعُ  فهمُ  بهدفُ  األشياء مع والتعامل ،واإليماءات

ُولُ ليجدُحلُ؛مشكالتُ ُعندماُيصادفُ ُعقليُيلجأُلهُالفردُ ُنشاطُ  التفكيرُ  أن الباحثة وترى
ُ،حكامأُوالتوصلُلحلولُأوُإلصدارُ ُرُ وربطهُبالحاضُ،ويقومُبمعالجةُالخبراتُالسابقةُلديهُ،لها

ُعالقةُ ُإدراكُأوُ،معينةُ ُمشكلةُ ُكحلُ،جديدةُ ُبطريقةُ ُخبراتهُالعقلُبهاُينظمُالتيُالعمليةكماُيعتبرُ
ُ.أمورُعدةُأوُأمرينُ ُبينُجديدة

ُ:التفكير خصائص ُ

أنهُعمليةُشعوريُ،حسيةُ ُمنُخبرةُ ُينطلقُ ُحيثُأنهُ،محددةُ ُخصائص ُُللتفكيرُ ُُ واعية،ُكمُا ُة
نستدلُ ُ،لُيمكنُمالحظتهُيحدثُفيُالعقلُ ُوهوُنشاطُ  نمُا ُُ.(551ُ:5114)أبوُشمالةُعلىُأثرُهُوا 

ُ(41ُ:0999)جروان،ُُ:كماُيلي التفكير خصائص ُُومن

  ُهدف بال أو فراغُ  في يحدث ل هادفُ  سلوكُ  التفكير. 
  ُوتراكمُخبراته. الفرد نموُ  معا ُتعقيد يزدادُ  تطوري سلوكُ  التفكير 
  ُباألساليبُ ويسترشد توافرها، الممكنُ  المعلومات أفضلُ  إلى يستندُ  الذي هو الفعالُ  التفكير

 .الصحيحة والطرق
  ُبالتدريبُ بلوغها يمكن غاية الفعالُ  والتفكيرُ،الواقعُ  في ممكنُ  غير أمرُ  التفكير في الكمال

 .رانوالمُ 
 ُالمناسبة، الموقفُوُالزمان تضمُ  التي المحيط عناصرُ  تداخلُ  من التفكيرُ  يتشكل ُأو

ُ.التفكير حوله يجري الذي والموضوع
  ُمنهاُ ولكل،ُ) شكلية مكانية، رمزية،ُكمية، لفظية، (مختلفة وأنماط بأشكال التفكير يحدث

ُ.خصوصيته
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ُكافيةُ  وهي ،التفكيرُ  لعملية مميزة خصائص ُ هي السابقة الخصائص ُ أنُ  إلى الباحثة صتخلُ  وقد
 يوجهنا ذلك وكل المجتمع، نهضةُ  في أساسياُ  عامالُ  الحياة،ُكونه في أهميتهُ  مدى على لتدل

ُ.التفكير تعليم أهمية للتعرفُعلى

ُالتفكير:ُأنماطُ 

أنماطُاُ،وحسبُخصائصهُ،بحسبُالهدفُمنهاُتنوعتُوتعددتُأنماطُالتفكيرُ  لتفكيرُومُن
ُ(512-552ُ:0972عثمانُوأبوُحطب)ُيلي:ماُ

ُالتداعيُالحر)الطالقة(. .0
ُالتداعيُالمقيدُ)المرونة(. .5
ُالتفكيرُالحدسي. .4
ُالتفكيرُالستدللي. .3
ُالتفكيرُالبتكاري. .2
ُالتفكيرُالناقد. .1

ُللتفكيرُهي:ُ(ُثالثةُأنماطُ 0991ُُ:53)شطناويُحددكماُ

ُالتفكيرُالناقد. .0
ُ.البتكاريالتفكيرُ .5
ُالتفكيرُالمتعلقُبحلُالمسالة. .4

ُالتفكيرُ  ُالتفكيرُ ُ،متعددةُ ُأنماطاُ ُويأخذ ُالتفكيرُ ُالمتقاربُ ُمنها: ُالتفكيرُ النُوالمتباعد، ُاقد،
ُ(0993ُ:019التأملي،ُالتفكيرُالتحليليُ)السامرائيُوآخرون،ُُاإلبداعي،ُالتفكيرُ 

ُ(ُهي:30-42ُ:2009)عفانةُُهاأوضحُ كماُُفيُالرياضياتُالسليمةُالتفكيرُ ُأنماطُ 

ُ.إلىُالقضاياُالكليةُ ُمنُالقضاياُالجزئيةُ ُالتفكيرُالستقرائي:ُوهوُالنتقالُ  .0

إلىُُضاياُالكليةُ منُالقُعلىُالنتقالُ ُيعتمدُ ُقياسيُ ُمنطقيُ ُالتفكيرُالستدللي:ُوهوُتفكيرُ  .5
ُ.القضاياُالجزئيةُ 

ُتفكيرُ  .4 ُوهو ُالربطي: ُالمتعلمُ ُيُ عالقُالتفكير ُمعرفةُ ُيستخدمه ُبينُالعالقاتُاُفي لكامنة
ُمسالةُرياضيةُما.ُجزيئاتُمعطاةُلحلُ 
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ُخططُ ُلىُرسمُ إُالرياضي،ُإذُيلجأُالمتعلمُ ُتفكيرُتجريبيُللموقفُ هوُالتفحصي:ُُوُالتفكيرُ  .3
ُللوصولُإلىُالنتائجُالمرغوبة.ُمتعددةُ 

ُعليها.ُبمعاييرُمتفقُ ُتحددُ ُتقويميةُ ُالناقد:ُوهوُعمليةُ ُالتفكيرُ  .2

ُالسبب.ُُدونُمعرفةُ ُللحلُ ُتخمينيُ ُالتفكيرُالحدسي:ُوهوُتفكيرُ  .1

ُعرفةُجديدة.مُالتيُتؤديُإلىُاكتسابُ ُهذاُالنوعُعلىُالمعرفةُ ُويركزُ فوقُالمعرفي:ُُالتفكيرُ  .7

يُالحصولُفُالمتعلمُ ُتساعدُ ُوالمهاراتُالعقليةُالتيُالنشاطاتُ :ُوهوُمنُالتفكيرُالبصري .2
دراكهاُوحفظها،ُثمُالتعبيرُعنهاُوعنُأفكارُ ُعلىُالمعلوماتُ  الخاصةُُهوتمثيلهاُوتفسيرهاُوا 

ُ.ولفظياُ ُبصرياُ 

فيُمختلفُُدُ يستخدمهُالفُرُمتنوعةُوأشكالُ ُلهُأنماطُ ُعقليُ ُنشاطُ ُالتفكيرُ ُوترىُالباحثةُأنُ 
ُ ُالباحثةُ نواحي ُوصنفت ُُأنماطُ ُالحياة، ُالتفكير ُكالتالي: ُالدراسة ُهذه ُفي ُلبصري،االتفكير

ُُ.،ُوحلُالمسائلبالرموزوالستقرائي،ُوالتعبيرُُوالستنتاجي،

 :التفكير تعليمُ ُ

الدراسيةُ المادة ومحتوى التفكيرُ  مهاراتُ  بين الدمجُ  على يقوم التفكيرُ  على المعتمد التعليمُ  إن
ُ(32ُ:5112ُجمل،)

 أفضل التيُتواجههم المشكلةُ  حلُ  في التفكير تعليمُالطلبةُكيفيةُ  عمليةُ  نأ الباحثةُ  وترى
 خاللُ  من وذلك ،التفكيرُ  كيفية طالبهم تعليمُ  المعلمين على يتوجبُ  لذلك ذاتها، حلُالمشكلة من

 المناسبة والوسائل األدواتُ  استخدامُ  خاللُ  من األفكارُ  توليدُ  على تساعدُ  خالقةُ  تعليميةُ ُبيئةُ  توفير
ُ.طالبهم لدى المختلفة التعلم معُمراعاةُأنماط

ُأهميةُتعليمُالتفكير:

ُماُذكرهُسعادةُلُ ضحُذلكُمنُخالويتُ ُ،التعليميةُ ُللعمليةُ ُأولياُ ُيعتبرُهدفاُ ُالتفكيرُ ُإنُتنميةُ 
ُ:اآلتي في تتمثلُ  للتالميذ التفكيرُمهاراتُ  تعليم أهمية علىُأنُ ُأكدُ ُ(ُحيثُ 77ُ:5111)

 .اآلخرين نظرُ  جهاتوُ  من المختلفة القضايا إلى النظرُ  في التالميذُ  مساعدةُ  .0
 .الدقة من واضحُ  بنوعُ  عليها والحكم ،كثيرةُ  مواقفُ  في اآلخرين آراء تقييمُ  .5
 .وأفكارهم اآلخرين نظرُ  وجهات احترام .4
 .وأفكارهم الناس آراء بين المتعددة الختالفاتُ  من التحقق .3
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 .بها والستمتاع التعليمة ُعملي تعزيز .2
 .لديهم الذات وتقدير ،التالميذُ  لدى بالنفسُ  الثقةُ  مستوى رفع .1
المقترحةُ والحلول ،الصعبةُ  األسئلة على جابةلإل القيود من وتفكيرهم التالميذُ  عقول تحريرُ  .7

 .األقل على تهاحدُ  من التخفيفُ  أو هاحلُ  على ويعملون ،يناقشونها التي العديدة للمشكالتُ 
 .لديهم التفكير ثارةا ُُو التالميذ بين الجماعيُ  العملُ  بأهمية اإللمام .2
 .تدعمه التي والوسائل وبالطرق التعلم بكيفيةُ  اإللمام .9
ُ:التفكير مهارات تنمية في المناهجُ  دورُ 

 وىالقُ  أنُ  في يتمثل التفكيرُ  إلدارة بالنسبة العولمةُ  عصرُ  في للمنهجُ  الحقيقي التحدي إن
 امنُ  مطلوبة تكن لم روالتبصُ  الدراسةُ  من درجةُ  تتطلبُ  اآلن أيدينا بين التكنولوجيا التيُوضعتها

 تعلم عمليات بتفعيلُ  والعشرين الحادي القرن بمناهجُ  تهتمُ  التي تلك الخصوصُ  وعلىُ،قبل من
 يتكاملُ  جديدةُ  صورةُ  في المناهجُ  هذه وهيكلةُ  صياغةُ  عادةا ُُوُ،الدراسية المناهج التفكيرُفي مهارات
 لهذه العملية التطبيقاتُ  في والتركيز التفكير معُمهاراتُ  التدريس وطرائقُ  المحتوىُالتعليمي فيها

ُ،الشخصية والمعتقدات اآلراء عن والدفاع ،والتحليل والمناقشة ،الستكشافُ:مثل ،المهارات
ُ(5112ُ:01ُ،وآخرون الخلفيةُ( .ُالمعرفية العقلية العمليات ،الطلبةُ  يوظفها التي المواقف وتوفير

وهذاُماُظهرُُ،لعمليةُالتعليمُاألوليةُ ُدافُ ــمنُاألهُتنميةُالتفكيرُعندُالطلبةُ ُكماُتعتبرُ 
 المدرسيـــــــةُناهجـــولكنهُلمُيأخذُالهتمامُالكافيُفيُالمُ،ورُ ــــالعصُالكتاباتُعلىُمرُ ُفيُمختلفُ 

Mc. gran,1992:35))ُ

 المشكالت قابلُمعمبال للتطبيق القابلة العقلية القدرات أكثر من التفكير تنمية على فالقدرة
ُالتي  والمعلومات المعارف تقديم نأ حيث والمستقبل، الحاضر في المتعلم يواجهها الحياتية

ُمحتوى من للطالب حيثُالمستوىُ من المنهج محتوى كون بقدر مهما ليس المناهج خالل
ُ.(05ُ:5119ُ،رعما (الطالب لدى التفكير مهارات لتنمية وسيلة والتنظيم

 بتوفيرُ  تتمُ  الدراسيُ  المنهاجُ  محتوىُخاللُ  من التفكيرُ  مهاراتُ ُتنميةُ  أن الباحثةُ  وترى
 حل في المختلفة مهارته وممارسة التفكير عمليات في النخراط إلى الطالبُ  تدفعُأنشطةُ 

باإلضافة  المحتوى في التفكير على الطالب تحثُ  متنوعةُ  تدريس أساليب استخدامُ  إلى المشكالتُ،
ُ.الرياضيات الخصوصُ  وجه وعلى ،الموادُالدراسيةُ  كافةُ  في ذلك يتم بعمق،ُحيثُ  الدراسي

ُ
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ُ:التفكير مهارات تنميةُ  في الصفيةُ  البيئة دورُ 

فيُ تحقيقه يمكن سهالُ  عمالُ  ليست التفكيرُاراتُ مه تنمية عملية إن الباحثةُ  ترى حيث
 إلى باإلضافة ،وهادفُ ُمنتظمُ  تعليم إلى بحاجة التفكير حيثُأنُمهاراتُ  ،الحصص من عددُ 

ُ.تنميتها تعملُعلى والتيُ،التفكيرُ  لعملياتُ  المستمرة والممارسةُ  التدريبُ 

رفعُ على يساعدُ  المتنوعة التفكير مهاراتُو لعملياتُ  المباشر الواضحُ  التعليم أن كما
 لديهُشعورُ  وينمي تفكيره، على الواعية بالسيطرةُ ا ُإحساس ويعطيه للطالب، المستوىُالتحصيلي

 تعليمُالتفكير يرفعُ  كماُالدراسي، التحصيلُ  في إنجازهُ  على باُ إيجا ينعكس ُ الذي ،بالنفسُ  الثقة
 مماُ،إيجابياُ  الطالبُدورُ  يجعلُ  الصفية،ُوذلك للخبرات اإلثارة درجةُ  التفكير أجلُ  من والتعليم
 يعود مما التعليمية األهداف ويحقق ،المدرسية المتحانات في والنجاح التحصيل منُمستوى يرفع
ُ) ،والمدرسة ،المعلم على بالنفعُ  5112ُُإبراهيم،والمجتمع ُومن022:  مهارات تنميةُ  أجل (.
 تدعم التي التعليمية األهدافُ  ووضعُ،المناسبُ  المناخُ  لتوفير بحاجةُ  فإننا مدارسنا في التفكير
 عطاءا ُُو ،التفكيرُ  من عليا إلىُمستوياتُ  تحتاج والتي ،السابرةُ  األسئلة وطرح التفكيرُ  عمليات
 .المنطقية األحكام صدارا ُُو ،للتفكير الكافي الوقت التالميذ

ُ:اتالرياضي فيُالتفكير

 بال انطالقاُ  الرياضيات لنطالق والركيزة والسند األساس ُ هو اتالرياضي فيُالتفكير إن
ُيختص ُ حدود،  مجالُ  في نمطياُ  آلياُ  عمالُ  نتصور أن وعلينا وجمالها، بقوتها ويرتبط فيما

 لهذا النهائية النتيجة فإن ،رياضيُ ُتفكيرُ  يالزمه أن دون كمنهجُ  أوُالرياضيات كعلم، الرياضيات
 هاوجمالُ  هاقوتُ  للرياضيات عطيي ُ ما وهو السالمة، وعدم الخطأ يشوبها المتوقعُأن من العمل

ُُ.(5117ُ:52الحقيقيينُ)إبراهيم،ُ

مصطلحاتُُأنهُيشملُحيثُ ُ،التفكيرُاألخرىُوطبيعةُالتفكيرُالرياضيُتختلفُعنُأنواعُ 
لىُأنُإُباإلضافةُ،تمثيلهابينُاألعدادُوالرموزُوالمفاهيمُالتيُيمكنُُمنُحيثُالعالقاتُ ُمحددةُ 
 وأهميةُاألساليبُالمستخدمةُفيُتدريسُالرياضياتُُُ،العقليُعلىُالنشاطُ ُالرياضيُيؤكدُ ُالتفكيرُ 

leblanc,2006:62)). 
فعيةُلتعلمُفيُزيادةُالداُفعالُ ُلهُدورُ ُفيُالرياضياتالتفكيرُُكماُأنُتعلمُالطلبةُمهاراتُ 

والتيُتسهلُُ،علىُالمعلمُأنُيعلمُطلبتهُمهاراتُالتفكيرُالرياضيُوبذلكُوجبُ ُ،مادةُالرياضيات
ُ.(ball , 2002: 107ُأهدافهُالتعليميةُ)ُُعليهُتحقيقُ 



ُريــــارُالنظــــــاإلطُُُُُ

 

  31 
 

ُالفصلُالثاني

 الرياضيات تسعى ،ومعلوماتيُ  معرفيُ  انفجارُ  من الحالي العصرُ  به سميتُ  ما ضوءُ  ففي
 على التالميذُقدرة تنمية خاللُ  من العصرُ  تحدياتُ  لمواجهةُ  ؛األهدافُ  من العديدُ  إلىُتحقيقُ 

 إلى لُ ُوللوص وذلك ،المختلفة التعليمة المراحلُ  جميعُ  وفي المختلفة، بمظاهرهُ  الرياضيُالتفكيرُ 
 ولقد الهامة، التفكيرُ  أنماط أحدُ  يعدُ  الرياضي فالتفكيرُ  ة.الرياضي تقليديةُللمشكالت غير حلول

 وأنماطه، الرياضي، التفكيرُ  تُ المهاُر الباحثين نظرة حسبُ  الرياضيُالتفكيرُ  تعريفاتُ  اختلفت
ُبأنه49ُ:5119)ُحمادةُتعرفه حيثُ  وأساليبه،  العملية أثناء ومستمر منظم عقلي نشاطُ " (
ُ:5110)حسنُويعرفُُ،"التفكيرمهاراتُمُالرياضيةُباستخدا المشكالت لحلُ  للتوصل ؛التعليمية
 بعضُ  باستخدام الرياضية المشكلة حلُ  إلى يهدفُ  ،منظم عقلي نشاط"لرياضياالتفكيرُ (419
 البرهان-بالرموز التعبير-الستنباط-التعميم :التالية التفكير) مكونات-أشكال (مظاهر كلُ  أو

ُ .الرياضي

 المنظمة العقلية العمليات من مجموعةُ " بأنه (019ُ:5114)ُعفانةُونبهان هيعرفُ  بينما
 مما ؛لها جاهزة إجابة توجد ولُ،مسألة أو مشكلة أو يواجهُموقفاُ  عندما الطالب بها يقوم التي
 البحث بعملية للقيام السابقة الرياضية خبراته ترتيبُ  يساعدهُعلىُو ،مراجعتهاىُإل الطالب يدفع

منُأشكالُالتفكيرُالخاصُُشكلُ  (ُأنه37ُ:5112)ُقنديلُعرفه بينماُ.النهائي الحلُ  عن والتنقيب
علىُأنهُذلكُُرائياُ إجُالرياضيُتعريفاُ ُلتفكيرُ ابمهارةُالرياضيات،ُوفيُهذهُالدراسةُعرفتُالباحثةُ

 بالدرجة يقاس ُُوُ،يُ رياض لموقفُ  يتعرض عندما اإلنسانُ  به يقوم الذي التفكيرُ  أنماطُ  من النمط
ُ:منها نذكر ،عدة مهاراتب الرياضي التفكيرُ  يتحدد .التفكير اختبار على الطالب التيُيأخذها

ُ.حلُالمسائل-التعبيرُبالرموز–الستنتاجُ-الستقراءُ–التفكيرُالبصريُ

 :اتالرياضي فيُالتفكير مهاراتُ 

 إلى معلمُ  من ومهاراتهُتختلف وأنماطه اتالرياضي رُفيالتفكي إلى الرياضيين نظرةُ  إن
 ؛للشخص والمهنية األكاديمية والخبرة التعليمية، المرحلة حسب وذلك ،آلخر باحثُ  ومنُ،معلم

مهاراتُ بتحديدُ  قاموا الرياضيات تدريس وطرق المناهج مجالُ  في الباحثين من عدداُ  أن لذاُنجد
ُ.الرياضيات تدريس عند الطلبةُ  لدى المهارات هذه تنمية يسهل حتى الرياضي التفكير

ويصلُُ،فرضياتُويضعُ ُويصنفُ ُواإلنسانُفيُمواقفُالحياةُالعاديةُيحتاجُألنُيقارنُ 
كيرُالتيُالتفذلكُاكتسابُمهاراتُُويتطلبُ ُ،ويصنعُقراراتُ ُ،مشكالتُ ُويحلُ ُ،إلىُاستنتاجاتُ 

ُالتيُتحدثُ  ُالتغييراتُالسريعة ُعلىُمواجهة ُالفرد أساسيةُُالمعارفُبصورةُ ُنموُ ُبسببُ ُتساعد
(new man , 1999: 56) .ُ
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 التفكير تنميةُعلى تساعد التي التربوية الفرصُ  كافة توفيرُ  على العمل الضرورةُ  منف
 وموادها الرياضيات مناهجُبتطوير سواء ،لذلك المتاحة الوسائل كافة واتباع الطلبة، لدى الرياضي
ُ.((Breyfogle, 2004: 244 حديثة تقويم وأساليب تدريس طرائق باتباع أو ،التعليمية

ُتهُوظيفةُ وتنميُ،منُاألهدافُالتعليميةُمهماُ ُوبذلكُترىُالباحثةُأنُالتفكيرُيمثلُهدفاُ 
لحياةُبأفقُاُإلىُحياتهُوالتعاملُمعُمشكالتُ ُأثرُالتعلمُ ُلمتعلمُعلىُنقلُ اتربويةُهامةُلمساعدةُ

ُ.موضوعيةُ ُونظرةُ ُمتسعُ 

 صاحبهت ُُو ،والتدريب التمرين ذلك ويشترطُ  ما، لموقفُ  معين أداء إتقانُ  بأنها المهارةُ  تعرفُ ُُ
ُ.(77ُ:5117ومصطفي، الهادي (األداء مستوى في سلوكية تغيراتُ  األحيان معظمُ  في

ُ:الرياضيُكالتالي (ُمهاراتُالتفكير5119علي)ُوقدُصنفُ 

 عدة من خاصية استخالص أو استنتاج على الطالب قدرة على ويشتمل الستقراء: .0
 .حالت

 .عام مبدأ على اعتماداُ  خاصة ةُ لحال الوصولُ  على الطالبُ  قدرة في الستنباط:ُويتمثل .5

 المعطيات عن للتعبيرُ  الرموز استخدام على الطالبُ  قدرة في ويتمثل ز:بالرمُو التعبير .4
 .اللفظية

 :التالي النحو على الرياضي التفكير (ُمهارات52ُ:5111)ُالخطيبُفوصنُ 

 المخططات البيانية، والتمثيالت والصور الجداول استخدام ذلك ويتضمنُ:النمذجة .0
 .ذلك إلى وما الهندسية

 .تعميمات إلى الوصول ويتضمن الستدلل: .5

 .بالرموز التعبير .4

 .التجريد .3

ُ.األفضل الحل إلى الوصول .2

ُ)ا أشار وأيضا 5114ُلتودري ُ:على ملُ تتش الرياضي التفكير مهارات أن إلى (432:
ُ.الرياضي البرهان ،العالقاتُإدراك ،بالرموز التعبير ،الستنباط،ُالستقراء
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 إلُأن الرياضي التفكيرُمهاراتُ  حول النظر وجهات تعددُ  مُمنرغبال أنه ترىُالباحثةُو
 ،الثالثُاألساسي الصف لطالبات العقلي للمستوى ومناسبة أساسية مهاراتُخمس ُ حددت الباحثة
 الرياضي،ُباإلضافة التفكير مهاراتُ  تناولت والتي ،السابقةُ  الدراسات على الطالعُ  بعد وذلك
ُ:وتعريفها بيانها يلي وفيما ،للقياسُ  قابليتها إلى

 :البصريُالتفكير .0
ُالتفكيرُ ُ ُوتفسيرهاُوتمثيلهُللحصولُعلىُالمعلوماتُ ُ؛مهمةُ ُعقليةُ ُالبصريُمهارةُ ُيعتبر ا

وحفظها،ُفالتفكيرُ ا ُُو تنُالبصريُيخبرُ ُدراكهُا رسمُفيُتفاعلُمجُالرؤيةُوالتخيلُوالدبشكلُتامُعندمُا
وينتقلونُُ،يوظفونُالرؤيةُوالتخيلُوالرسمُبطريقةُنشطةُوشيقةُيفكرونُبصرياُ نُالذينُأكماُُنشط،

مختلفةإينظرونُفهمُُ،خرآلىُإأثناءُتفكيرهمُمنُتخيلُ وبعدُالفهمُُ،لىُالمسالةُالرياضيةُمنُزوايُا
رموزُلمقارنتهاُُوثمُيحاولونُالتعبيرُعنهاُبرسومُأُبديلة،ُالبصريُللمسالةُالرياضةُيتخيلونُحلولُ 

ُ.(5119ُ:30ُ)عفانة،وتقويمهاُفيماُبعدُ
  :التفكيرُالستقرائي .5

 حيث) إلىُالكليات الجزئيات من (العام إلى الخاص من النتقال فيها يتم تفكيرية عملية
 لحالت مشابهة حالة اكتشاف والستقراءُ،مفردة حقائقُ  خالل من عامةُ  قاعدةُ  إلى التوصل يتم

ُُ.(0999:24ُالمشهراوي، (وثابتة متكررة عالقة بينها
 إلى (47 :5114ُ(وعفانة عبيد ذكره كما النتيجة إلى الوصول حيث من الستقراء وينقسمُ ُُُ
 الفرديةُالتي الحالت جميع استعراض من الكلي الحكم أو القاعدةُ  إلى الوصول وهو ،تام استقراءُ 
 أو الحالت بعض ندرس عندما ذلك ويتم ص:ناق واستقراءواحدة،ُ قاعدة عليها تصدق أن يمكن

ُُ.المماثلة الحالتُ  على نعممها عامةُ  إلىُقاعدةُ  منها ونصل ،الجزئية األحكام

المراحلُ في وخاصة ،الرياضيات لتدريس المناسبة المداخلُ  من الستقرائي المدخلُ  ويعتبرُُُ
 اكتشاف على الطريقة هذه وقدرة ،الحياة من سيةُ حُ  واقعيةُ  الستقراءُبأمثلة لرتباط األساسية
 .(04ُ:0920ُ،سالمون (العددية األنماط إلى والتوصل التعميمات

ُ(72-0999ُ:71ُجروان،)مماُيلي:ُُويتكونُالستقراءُ 

 بالمسبب السبب ربط أو المسببة العالقة تحديد.ُُ
 المفتوحة المشكالت تحليل. 
 استنتاجات إلى التوصل. 
  ُبالموضوع العالقة ذات المعلومات يتحر. 
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 وفهمها المشكلة عناصر بهاُإدراك ويقصد العالقات، على التعرف.ُ 
ُ :يالستنتاجالتفكيرُُ.3

 الكليات من (عامة مبادئ خالل من جزئياتُ  إلى الوصول خاللها من يتم تفكيرية عملية
 األحكام صدارا ُُوُ،السابقة والمعلومات المالحظات بين الربط خالل من وذلك) الجزئيات إلى

 وكلُعمل استنتاج، لها يكون أن يمكن بها تقوم التي التفكير عملية من جزء كل إن حيثُ ُ.عليها
 فإن هذاُالستنتاج إلى الوصول تستطع لم ذا ُُو محدد، استنتاج يتبعه أن يجب به تفكر أو به تقوم

 يصل ل فكلُشخص ُ شيء، أيُ  إنجازُ  دون المطافُ  بكُ  وينتهي للوقت، مضيعة يصبحُ  تفكيرك
 (المشكلة معالجة على قادر غير وأنه وقته، ضيعي ُ بأنه فيعترُ  أن عليه يجب محدد استنتاج إلى

 .(93:5115وفخرو،ُ حسين

ُ :بالرموز التعبير.4

 أن حيثُ،الرياضية األفكار عن للتعبير الرموز استخدام على الطالبة بقدرة ويتمثل
 بالتعبير قصدويُ ُ.وفهمها تداولها تسهل محددة رموز واستخدام التجريد، على يعتمد علمُ  الرياضيات
في الرياضية والقضايا المفاهيم وتحويل ترجمة عملية بالرموز  رموز، إلى الكالمية الصور المعطاُة

 العالي بالمستوى تتميزُ  الرياضي،ُوالرياضيات التفكير وتيسير الرياضيةُ  العمليات تسهيل أجلُ  من
 فهمُ  على ةالقدُر هو لتدريسها، هدفاُ  وتضعُالكلمات من بدلُ  الرموز تستخدم فهي التجريد، في

 الرموز ألن ؛المنطقُ  في هاماُ ُدوراُ  تلعب والرمزية،ُ(91ُُ:0990،ُ عباسال أبو (الرياضية الرموز
 للقضية اللغوية الصورة تحويل طريق عن فيمكن ،التجريدُالفكري درجات من عليا درجة على

 الرموز خصائص أهم من أن إلى إضافةُ ،ُاستخدامها بحتةُيسهل رياضية صورة إلى المنطقية
 فهم لويسهُ  ،المختلفة اللغات بين التفاهم صعوبة على بماُيقضي ،العالمي للتداول قابلة أنها

 تدريب خالل من الرموز تعليم وترىُالباحثةُأنُعمليةُ.(95ُ:0999المشهراويُ،ُ (  الرياضيات
 .رمزية جمل إلى والكلمات الجمل رموز،ُوتحويل إلى الكلمات تحويل على الطلبة

ُ:المسائلحلُ.5

 تعريفاتُ  تعددت لذلك ،الغد في كذلك يكون ل قد اليوم معين فرد عند مسألة هو ماإنُُُُ
ا ،إجابة إلى يحتاجُفُالمسألةُأنهاُسؤالُ وتعرُ ُ،التربويين عند الرياضيةُالمسألة  ليس بأنه علم 

 جديد موقف أنهاكمُا2002 :114) ،نوآخرُو الهادي عبد (مسألة هو إجابة إلى يحتاج سؤال كل
ُ(. 2003 :82، سالمة)عندهُ جاهز ا حالُ  الموقف لهذا يكون ول ،الطالب يواجه ومميز
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ُموقفُ  ُعن ُهيُعبارة ُالرياضية ُالمسألة ُأن ُُوترىُالباحثة ولهاُُ،التلميذُيواجههجديد
ُ.خطواتُعلىُالطالبُاتبعاهاُلحلها

ُ(1994:23ُ ، خليفة ( وهي:ُ،الفردُلهُعدةُشروطُلتكونُمسألةُيوجههالذيُُالموقفُ إنُ

 تحقيقه إلى ويسعى ،المتعلمُ  به يشعر واضحُ  هدف وجود. 
 الهدف تحقيق طريقُ  في عائق وجود. 
 الحل نحو واقعية وجود.ُ
ُ:المسألة حل فيها يمرُ  التي المراحلُ 

ُ(2002:054 ،عقيالن:) للمسألةُأربعةُمراحلُيمرُبهاُالطالبُلحلهاُوهي

 :وهي فيها الرئيسية المسألة عناصر على الطالب قبلُ  من المسألة فهم يعتمدُالمسألة: فهم .0
ُ.الشروط – المطلوب- المعطيات

 الطالب يساعد أن المعلم وعلى ،الحلُ  فكرة باختيار الخطة ابتكار الخطة:ُيتعلق ابتكار .5
 .الحل فكرة إلى التوصلُ  إلى تقودهم التي األسئلة بعضُعرض خاللُ  من

ا إدراك ا الخطة الطالب إدراكُ  على يعتمد:ُالحل فكرة تنفيذ .4 ل ،صحيح   اليأس الطالب تملك وا 
ُ.الحل في الستمرارُعلى القدرة وعدم

ُالحل مراجعة .3  بالسير وذلك ،الحل صحة من بالتحققُ  المرحلة هذه في طالبال يقوم:
 (5117ُ:57،)رصرصُ.التعويض خالل من أوُللحل عكسية بخطوات

 ُ 45:2009)،عفانة:(يليُكما وهي ،الرياضية المسألة حل في مستخدمة استراتيجيةكماُيوجدُ

 الستراتيجية لختيار الزمن مراعاة. 
 الستراتيجية انتقاء عند المسألة صعوبةُ  مستوى العتبار بعين األخذ. 
 الحل في استخدامها المراد الستراتيجية لختيار السابقة الظروف على التعرف. 
 المختارة لالستراتيجية العملية اإلجراءات استخدام عن الناجمُ  الخطأ معدلُ  عن الكشف. 
ُُ:التالمذة لدىاتُالرياضي رُفيالتفكي مهاراتُ  تنمية

ُتواصالُ مُتطلبُمناُجهداُ إنُالتدريبُعلىُمهارةُالتفكيرُليسُباألمرُالسهل،ُبلُتُحيثُ 
رُجُ النشاطاتُالمدرسيةُالمناسبةُالتيُتؤديُإلىُتفُيتمُعنُطريقُإيجادُ إتقانها،ُوهذاُُحتىُيتسنى

 أهم نأ الباحثة (ُوترى057ُ:5117الطاقاتُاإلبداعيةُلدىُالمتعلمينُ)الهاديُومصطفى،ُ
 وذلك السليمة، التفكير الطالبُطرق إكساب األساسية المرحلة في الرياضيات تدريس أهداف
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 العمرية المرحلة مع والتيُتتالءم ،لديهم المختلفة لرياضيا التفكير تارامه تنمية خالل من
 من لها أن كما واإليجاز، والوضوح بالدقة الرياضيات تمتازُ  حيثُ.األساسية المرحلة لطالب
 في التفكير أساليب على التالميذُ  لتدريب مناسبةُ  يجعلها ما وطريقتها فيُمحتواهاُالمميزاتُ 

 ،عامةُ  التفكيرُ  تنمية في ئداالُر دورها للرياضيات يجعلُ  الحقائق وضوح وكذلك استخالصُالنتائج،
 وتعليم التفكير تنمية هو للرياضيات األساسي الهدفُ  إن بل خاص، بشكلُ  والتفكيرُالرياضي

ُ.(03ُ:0992إبراهيم،ُ (بأنفسهم ويستنتجوا يفكروا أن الطلبة

يمُالطرقُواألساليبُالمستخدمةُفيُالتعلُتقتضيُتطويرُ ُملحةُ ُوجودُحاجةُ ُإلىباإلضافةُ
ُالرياضياتُ  ُتعليم ُيرتكزُ ُ،وخاصة ُالتطوير ُُوهذا ُالمعاني ُبناء وجعلُُ،ودعمهاُالرياضيةعلى

حيثُتشجعهُعلىُالنظرُإلىُالرياضياتُبأنهاُنشاطُيوميُلطالبُهوُالمحورُلعمليةُالتعليم،ُبا
 (lewkowiss,2003 :16 )مناحيُحياتهمُُفيُكلُ ُيمكنُتوظيفهُ 

 الصورة منُالرياضياتُ  بتعليم لالنتقال معاصرة تدريسية أساليب استخدام ينبغي لذا
 للمحتوى عمليةُ ُبصورةُ  التالميذ أفكار وتنظيم بالتفكير لالرتقاء تهدف حديثةُ  صورةُ  إلى التقليدية
 (411ُُ:5119)حمادة،ُ التعليمية العملية في إيجابياُ  المتعلم وتجعل ،األكاديميُ 

 المربون يتمتع أن على تعملُ  أن التيُنريد المدرسة على (ُأن025ُ:5111ُ)ويرىُدياب
 ومن ،طالبهم مع إنساني وتواصلُ ُاتصالُ  تحقيقُ  على تساعدهم التيراتُاالمه من بعدد فيها
 وتحقيق ،الوجداني الفكريُوالتواصل للتفاعل الفرص تاحةا ُُو ،اآلراء تقويمُ :مهاراتال هذه بين

ُعلى مساعدة أجلُ  من المختلفة التواصل عملياتُ  بين بطاوالتُر التوازن  إلى التوصل طلبتهم
 تنميةُ  أجل ومنُ،لديهم التفكير مهارات تنميةُ  إلى تنتهي وتوقعاتُمعينة، وتعميمات استنتاجات

-5117ُ:012)عفانةُوآخرون،ُُ:العتبار في اآلتية المقترحات أخذُ  من بدُل للمهارة سليمةُ 
019)ُ

 ُُإذا ما مهارة أداء في أداؤه يتحسن الطالب أن به مالمسلُ  من : المهارة قبل الفهم تنمية 
 وتنفيذها جامدة، قواعد صم من أفضل األحوال جميعُ  في وهو به، يقوم لما تحققُالفهم

 .معنى فهمُأو دون آليا
 ُنمطُ  على تكون ل بحيث متنوعة، تمارينُ  المعلم يوفرُ  أن :الروتيني التدريب عن البتعاد

 .الفرية الفروق وتراعيُ،التفكيرُ  على تشجع وبحيث ،واحدُ 
 طرق وابتكار جديدة، بحلول التفكيرُ  على الطلبة المعلمُ  يشجعُ  أن يجب :التفكير أصالة 

 بعينها. بطريقةُ  الحلُ  على يجبرهم ول خاصةُبهم،
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 أخطاءُ تتبع يستلزم وهذا الخاطئة، وليس الصائبةُ  واإلجراءات الحلول على التدريبُ  يتم أن
 .بأول أولُ  هاعالجُ  على والعمل ،الطلبةُ 

 الحتياجاتُالفردية ومراعاة واستعداداتهم، الطالب دراتق حسب التدريب تفريد يتم أن.ُ
 تقدمهم بمدى تزويدهم يتم وأن وتوجيهات، إرشادات الطلبة عطىي ُ أن. 
 وتطويراُ  تحسيناُ  بل ،عقاباُ  التدريب ألُيكون يجب. 
 والتوجيه النفسي، والدعم والتنويع، التشجيع، خالل من للتعلم والدافعية الحماس إثارة 

 ُ.السليم
يتمُ التي األدوات هي ألنها ؛العمليةُ  على التفكير على التدربُ  في عادةُ  التركيز ويتم

إلىُ ترقى أن إلى باستخدامها أدائه مستوى ورفع استخدامها على وتدريبه ،المتعلمُ  لدى تطويرها
 استخدام من الهدفُ  يتحققُ  بذلك فإنه مستوىُاآللية، إلى المهارة تصلُ  وعندما مستوىُالمهارة،

ُ.(5112ُ:534 قطامي، (السابر التفكير على التدريبي النموذجُ 

 المرحلةُاألساسية طلبة لدى الرياضي التفكير مهارات تنمية عملية أن الباحثة وترى
ُ.تحصيلهمُوتحسنُميولهمُنحوُالرياضياتزيادةُ في تكمن

ُ:اتالرياضي فيُالتفكير على المشجعةالتعليميةُ البيئة في توافرها الواجب الشروط
ومنهاُُ،اتالرياضيُفيُعلىُالتفكيرُأوُالمربيُتوفيرُبعضُالعواملُالمشجعةُ ُعلىُالمعلمُ 

ُ(5119ُ:450ُحمادة،)ُماُيلي:

 .والمناقشة الحوار على التالميذ تشجع .0

 اتهمُومستواهمُالعقلي.ُرقدُو التالميذ وميول بحاجات المحتوىُمرتبط يكون أن .5

 .للتالميذ والمناسبة والهادفة المختلفة األنشطة ممارسة .4

 كل عمل متابعة مع ،أقرانهم مع مجموعاتُ  داخل للعمل التالميذ أمام الفرصة إتاحة .3
ُ.تلميذ

ُوتنميةُالتفكيرُفيُالرياضيات:ُُالتربويةُاأللعاب

ُ،ياتُ هدافُالهامةُللرياضالتفكيرُالسليمةُيعتبرُأحدُاألُكسابُالمتعلمينُأساليبُ إنُإ
(42ُُ:5112الرياضيةُالمختلفةُ)عفانة،ُُكيبُ اعلىُفهمُالتُرُنُذلكُيزيدُمنُقدرةُالمتعلمُ إحيثُ

دراتهُقُفيُتكوينُالطالبُالمفكرُرياضيا ُمنُخاللُتطويرُ ُخاصةُ ُومنهاجُالرياضياتُلهُأهميةُ 
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الموضوعاتُبصورةُ ُ،والتفكيرُالمنطقيُ ُوالتعليلُ ُ،المسائلُ ُعلىُحل للطالبُ ُةُ قمشوُ ُوتقديُم ُ،وممتعُة
ُالتعليميةالعمليةُُالطالبُويجعلهُمحورُ ُالرياضياتُأنُيراعيُدورُ ُكماُأنُعلىُمنهاجُ 

ُ((turner and rossman, 1997:66ُوجبُاستخدامُطرقُواسترا ُوتنميُ،تيجياتُممتعة؛ُلذُا
ُتفكيرُالطلبة.

ُ،اتُ لتنميةُمهاراتُتفكيرُفيُالرياضيُمناسبُ ُاأللعابُهوُأمرُ ُوترىُالباحثةُأنُاستخدامُ ُ
ُ؛والمللُأمُ بعدُالسلعابُتُ كماُأنُاألُ،لىُاللعبُ إوكذلكُحاجتهمُُ،لمستوىُالطلبةُ هاُوذلكُلمناسبتُ 

يزيد يرىُُ،تنميةُالتفكيرُ ُمنُفرصُ ُممُا األنشطةُواأللعاب09ُُ:5112)الهويديوكمُا أنُاستخداُم )ُ
ثباتُقدرتهُعلىُُ،النشاطُ ُجهدهُفيُحلُ ُالتلميذُعلىُبذلُ ُالممتعةُوالمشوقةُتحثُ  لكُبمشاركةُذوا 

ُفإنُعلىُالمعلمُ وتحقيقُذاتهُ ُمجموعةُ  ُلذا ُبالمادةُُأنُيراعيُتوظيفُ ُ، ُمرتبطة ُممتعة أنشطة
ُعُ؛التعليميةُ  ُيساعد ُبشكُلىُتنميةُ مما ُبالنسبةُ أنفاُفاللعبُيعدُ ُ،لُكبيرُ تفكيرُطلبته ُسُالحياة

يرُهوُلذاُفاستخدامهُلتنميةُمهاراتُالتفكُ،والُالوقتُ فهمُيمارسونهُطُ ُ،لتالميذُالمرحلةُاألساسية
 .(taylor,1967:91)ُمالئمُ ُأمرُ 

ُ:ُيولمُ الُالمحورُالثالث:

 نشاطُ  أوجهُ  أو ،معينةُ  أشياءُ  إلى النتباهُ  إلى يدفعه ،الفردُ  لدى استعدادُ  عن عبارة الميلُ   
 .(537ُ:0122ُ)جالل، وجدانه تستثير معينة

 عنه التعبير ويمكن ،معينُ  موضوعُ  ،معينُ  قفُ مُو تجاه وجدانية استجابة بأنه الميلُ 
 النتباه إلى يدفعه الفردُ  عند شعورُ  هوُالميلُ ُوُ،(0990ُ:025ُ)المنسي،ُالقبول باستجاباتُ 
راشدُ)والرتياحُ بالسرورُ  صحوباُ مُ  ويكون أخرى، أشياء على لهيفضُ  بحيث ،ما بشيءُ  والهتمامُ 
0990:ُ010).ُ

 التالي جرائياإل التعريفُ  إلى صخلُ ت ةُ الباحث فإن السابقة التعريفاتُاستعراضُ  خالل من
ُواهتمامه ،الرياضياتُ دراسةُ أثناء والرتياحُ  بالستمتاع الطالبُ  شعورُ  أنه الرياضيات نحوُللميلُ 

 مقياس فيُالطالبُ  عليها يحصلُ  التي الكليةُ  بالدرجةُ  عنه ويعبرُ  ،هابأهميت وشعوره هابأنشطت
ُ.بالبحث المعدُ  الرياضيات نحو الميلُ 

 ؛ذلك وبعد حتى التعلم، عمليةُ  وأثناء قبل كبرى أهمية التالمذة ميول على للتعرفُ ُو
 حشو يتم آلةُ  مجردُ  فقط ليس فالطفلُ  المعلم،دمهاُيستخ التي الطريقةُ  جدوى مدى علىُللتعرفُ 

ُ.اُ وعلمي وتربوياُ  سلوكياُ  النواحي جميعُ  من الطفل تنمية يجب نماا ُُو بداخله،ُالمعلومات
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ُالفصلُالثاني

 (01ُ:0999كبيسي،والُالداهري :(التالية بالنقاط والتعليمُالتعلمُ  عملية في الميلُ  أهمية وتتضحُ  

ُفي رغبته ازدادتُو تعلمه ازداد الشخص لدى الميل ازدادُ  فكلما ،بالتعلم ترتبط الميولُ  أن .0
ُ.المعرفة

 رشاداإلُببرامج الستعانة خالل من وذلك ،والتعليم التعلم تحسينُ  في تساعد لالميوُ  أن .5
 .والتوجيه

 .الدراسي التحصيل في تفوق هم وعلى النجاح على الطلبة تساعد الميول أن .4
ُالطالب ميلُ  كان فإذا سي،راالد والتحصيل الميول بين موجبة ارتباطية عالقة هناك أنُ ُكما
 أفضلُ ُيكون التعلم موادُ  في تحصيله فإن ،بدارستهُ  يقومُ  الذي الدراسيُ  التخصصُ  مع يتناسبُ 

ُ:5115،ُالخولي)واهتمامهُ ميولهُ  مع يختلفُاُ دراسي محتوى أو اُ مقرُر يدرس الذي الطالبُ  من
559).ُ

 استخدامُفي كبيرُ  أثرُ  له التعلم عملية أثناء التالمذة ميول على التعرف أن وترىُالباحثة
 المادةُنحو الميلُ  وتنمية ،للتعلمُ  الدافعية إلثارةُ  وذلك ،فهمُ لل الالزمة واألساليب الطرق أفضل

 يظهرواُلكي الطالبُ  لدى الدافعيةُ  إثارة إلى بحاجةُ  والرياضياتُ  المعلم، نحو وكذلك ،التعليمية
 الطالب،فهُم مراعاةُ  دون والمفاهيم، الرياضية األفكار عرض في الجفافُ  بقي إذا أما ،نحوها ميولُ 

 الميولُمن يقلل ذالف األدبية، المواد يقبا شأن هاشأن األحيان من كثير في الحفظُ  لىإ واللجوء
ُ.الرياضيات نحو

ُهدفُ  ميتهابأه واإلحساس ،بهُ  والستمتاع الرياضيات لتعلمُ  الحافزة الميول تنميةُ  نأ كما
ُفقط ليس ُ يسعى وأن لبد الرياضيات معلمُ  فإن وبالتالي الرياضيات، تعليمُ  أهداف من أساسيُ 
همُولدي للرياضيات محبينُ  يكونوا أن أيضاُ  بل ،الرياضياتُ  تعلمُ  علىُقادرين طالبهُ  يكون ألن

ُ.(5113ُ:27ُ،)عبيدلدراستهاُ الذاتية الدافعية

ُ:الميل قياس ُ

ُعن الشخص تسألُ  التي الموضوعية اراتُ بالختب أوُباناتُ الست بطريقة إما الميولُ  تقاس ُ
 اختبار :مثل ،المقننةُ  اراتُ بالختبُأو ،النشاط نواحي بمالحظةُ  ماإ مختلفة، ميادينُ  في معلومات

 مجموعةُ  أساس على تطويرهاُتم التيُو ،بالميولُ  الخاصةالختباراتُ من وغيرهما وسترونج كودر
ُ(552-557ُ:5112،ُملحم (:كالتاليوهيُ ،المسلماتُ  من

 أخرى.بعواملُُأنُتتأثرُ ُويمكن ،األطفالُ  عند مستقرة غير الميول 
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 الموضوع حيثُ  من ومتنوعةُ  متعددةُ  األشخاص عند الميول. 
 ُأخرى.لمرحلةُُومنُمرحلةُ ُ،آلخرُمنُشخصُ  الشدة حيث من الميلُ  يتفاوت 
  ُفعالياته هويوجُ  ،بالعملُ  للقيام ضهيحرُ  والميل ،الدافعُ  مكانةُ  الشخص عند الميلُ  يحتل. 
ُ:الميل تنميةُ 

 عدةُ  لعواملُ  تبعاُ  وذلك ،اإليجابُ  أو بالسلبُ  إما الرياضيات مادةُ  نحو التالميذُميولُ  تتغير
 العواملُ  من عددُ  استخالصُ  من الباحثونُ  تمكن حيثُ الرياضيات،ُ لمادة متعلمهُ  أثناءُهمتواجه
 إلى المجالُ  هذا في المشتغلين معظم ويميلُ  تغييرها، في وتنجح الميولُ  في تؤثر أن يمكنُالتي

 (221ُ–5100ُ:223ُُ،وآخرون الريماويوهي:ُ) ،ثالث فئات إلى المتغيرات هذه تصنيف

 إلى سلبيُ  من الطالب ميل تغييرُ  عملية ونجاح سرعةُ  أجل من المستقبل: خصائص  ُ
ُالطال ذلك خصائصُ  معرفة نحاولُ  فإننا العكس، أو إيجابيُ  ،  ميول، من يمتلكُ  ومعرفةُماب 
 جميع من قريباُ  يكون أن معلم كلُ  على يجب فإنهُ  وبذلك ،بنفسهُ  أوثقته هُ ميول في ثقته ومقدار
 .الرياضياتُ  أنشطة طرحُأثناء الطالبُ 
 ُ الرسالةُتكرار وكذلك متوازنة، الرسالة تكونُ  أن ينبغي حيثُ  ة:اإلعالمي الرسالة خصائص 
 معظم وتغطي واضحةُ  الرسالةُ  كانت فكلماُ،بها واأللفة اإلعجابُ  تزايدُ ُىإل يؤدي المملُ  غير

 ومشاركته الرياضيات مادة تعلم نحو الطالبُ  لدى دافعاُ ُكانت كلما ورغباته، حاجاته وتلبي حواسه
 .األنشطة في

 تأثيرها لحتمالت بالنسبة بالغةُ  بأهميةُ  الرسالة ناقلُ ُيحظى :الرسالة مصدر خصائص، ُ
 .والثقة والمصداقية الشخصية،ُالجاذبيةُ:العتبار في نأخذها أن يجبُ  التي الخصائصُ  أهم ومن

 ،الرياضياتُ ُمادة نحو الميول تغييرُ  في اُ إيجابي اُ أثُر السابقة الثالثة للعوامل أن الباحثةوترىُ
 المعلم ومعرفةُسريعا ، الرسالةُ  على رده كانُ  كلما الطالب، لدى واضحةُ  الرسالةُ  كانت فكلما

 مفهومُ  واضحُ  بشكلُ  للطالب الرسالة إيصالُ  في مراعاة أكثرُ  تجعله المستقبل الطالب بخصائصُ 
 لمادة الطالب تعلم نحو والميلُ ُوالنشاطُ  الدافعية زيادةُ  في يسهمُ  مما ؛الطالب لدى ومرغوبُ 

ُ.الرياضيات

التيُتثيرُُشطُ النُالتفاعلُ ُفرص ُُللمتعلمُ ُالمنهاجُ ُنُيوفرُ أهميةُمنُاألُنهأترىُالباحثةُكماُُ
ُالرياضياتُ ُوتعملُعلىُتوليدُ ُ،اهتمامه ُفيُتعلم ُدراستهواإلُ،الرغبة ُحساسُبالسرورُعند وُأا

فيُحياتهُاليومية تأثيأكمُاُ،ممارستهُا وهناكُُ،المادةُالطالبُفيُعلىُتحصيلُ ُقويُ ُرُ نُالميولُلهُا
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منهاُكماُُ،وُالرياضياتُ معلمُلتنميةُميولُطلبتهُنحنُيستخدمهاُالأالتيُيمكنُُنُالطرقُ العديدُم
ُ:(32-5119ُ:34)عفانةذكرُ

 .مراعاةُالفروقُالفرديةُبينُالمتعلمين 
 للمتعلمُأثناءُتدريسُالرياضياتُيجابيُ التعزيزُاإل.ُ 
 استخدامُاآللتُالتعليميةُفيُتدريسُالرياضيات.ُ 
  ُغالطاتُالرياضياتالتخلصُمنُالم. 
 لعابُالرياضيةُالمتنوعةالستعانةُباستراتيجيةُاأل.ُ 

 بيئة توفرت فكلما بالطالب، المحيطةبالبيئةُ نحوُالرياضياتُيتأثرُالميل وترىُالباحثةُأن
 الطالب عند أصبح كلما ،به يقوم الذي العمل أو النشاط نحو اإليجابية النواحي تعززُ ُمالئمة
 العمل هذا نحو ههجُ تُو من طتثبُ  حوله من األجواء كانت وكلما النشاط، هذا نحوُإيجابيةُ  ميولُ 
ُ.الطالب لدى السلبية الميولُ ُينمي ذلك فإن

كماُأنُألعابُالرياضياتُيمكنُأنُتقومُبالمساعدةُفيُتعزيزُالتعلمُمنُخاللُماُتقدمهُُ
ُ ُنحو ُالتلميذ ُميل ُيزداد ُوبالتالي ُممارستها، ُأثناء ُدروسُالرياضيامنُتحديُللتالمذة  تتعلم

(frye,2013:35).ُ

ُويتفاعل حواسه فيوظُ  وهو ،باألشياءُ  المتعلم به يقوم الذي النشاط أن على عبيد ويؤكد
 استخدام إلى الطفل يميل كذلك .الرياضيةالمفاهيمُ خاللهُ  من تنمو الذي هو لمادةُواألنشطةا مع

ُ.(5113ُ:95ُعبيد،)ُهذهن في أشياء يرسم أن يحاولُوُ،والقلمالورقةُ

ُيراعي أن يجب الرياضياتُ  نحو الطفلُ  لدى الميول المعلم ينمي لكي أنه ثةُ الباح ىتُرُو
ُ:التالية ألمورا

 الرياضيات تعلم نحو ودوافعه الطفل حاجات. 
 للمتعلم مريحة تكون بحيث الرياضيات تعلم بيئة يناسب أن.ُ
 ومثالُذلكُ ،المتعلمين أنماط جميع تشمل بحيثُ  ،الرياضياتُ  تعلم أساليب من عينوُ  أن

 المختلفة.األلعابُالتربويةُ
ُ:الرياضيات نحو الميل تنميةُ  

 نحو الميلُتنمية على تساعدُ  التي العوامل من مجموعة وجدُ ت فإنه ،الميل اكتساب يمكنُ  أنه بما
ُمنها:ُ،خاصُبشكلُ  الرياضيات مادة
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 .تعلم وأنماط الطالب لمستوى مناسبة تعليمية بيئة تقديم .0
 من وذلك الرياضيات، في الطالب رسهايد التي الرياضية الموضوعات أهمية برازإ .5

ُالطالب.توظيفُأساليبُقريبةُمنُحياهُُخالل
ُعملية أثناء نجاح من المتعلم يحرزه ما مع تتناسب تعزيز ألساليب المعلم استخدام .4

 .التعلم
ُ.والمجتمع والرفاق لألسرة اإليجابية الميول .3
 .المختلفة األنشطة في الطالب من كبير عدد ومشاركة للرياضيات نوادي تكوين .2
ُ:الرياضيات نحو الميل تنميةُ  في األلعابُالتربوية مميزاتُو فوائدُ 

ترىُُحيثُ ُ،لعابُالتربويةُ ألةُباستخدامُانحوُالرياضيُ ُالدراسةُتنميةُالميولُ ُتناولتُهذهُو
الستراتيجيةُاألأالباحثةُ وملبيةُلحاجُ،ساسيةنسبُللمرحلةُاألنهُا للعبُومناسبةُلمستوىُالطلبُة تهُم
ُوالنشاط.

علُمنُكماُأنهاُتجُ،فاأللعابُالتربويةُتوظفُحواسُالطالبُالمختلفةُفيُعمليةُالتعلمُ 
فعندماُيتفاعلُُ،الرياضياتُمنُتجريدُ ُوالمللُالناتجُ ُعنُالرتابةُ ُبعيداُ ُسلياُ مُ ُحصةُالرياضياتُأمراُ 

،ُحوُالرياضياتنُإيجابياُ ُكونُميالُ فهوُيُ ُ،العمليةُالتعليميةُالتعلميةُ ُويشاركُويكونُمحورُ ُالطالبُ 
لتربويةُاُإلىُأنُاأللعابُ ُ،ُباإلضافةُ وحماسُبشوقُ ُحصةُالرياضياتُ ُلطالبُينتظرُ احُيصبكماُ
،ُلفوزُفيُاللعبةامماُيزيدُمنُدافعيتهمُنحوُتعلمُالمهارةُلتحقيقُُ،بينُالطلبةُعلىُالتنافسُ ُتعملُ 

فيُالمواوعندمُا المهاراتُالرياضيةُفهوُيستطيعُتوظيفهُا وكذلكُُاألخرىُديتحققُلدىُالطالبُتعلُم
فيُُلىُالطالبُ عُهُللرياضياتُوالذيُيؤثرُ حبُ ُمماُيزيدُ ُ؛اليوميةُخارجُالمدرسةُتوظيفهاُفيُالحياةُ 

ُ.المراحلُالتعليميةُالمتقدمة

ُالسابقُلماُتناولهُهذاُالفصل:ُوءُالعرضُ فيُضُ 

ُ،عامُكيرُبشكلُ التفُاأللعابُالتربويةُفيُتنميةُ ُالذيُيلعبهُاستخدامُ ُالفعالُ ُالدورُ ُيتضحُ 
يزيدُمنُُأيضاُ ُوُ،الطلبةُعلىُتحصيلُ ُإيجابياُ ُمماُيؤثرُ ُ؛خاصُوتنميةُالتفكيرُالرياضيُبشكلُ 

ُ.درسةداخلُوخارجُالماليوميةُُامهاُفيُالحياةُ واستخدُ،الطلبةُفيُدراسةُالرياضياتُ ُرغبةُوميلُ 
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ُالثالثُالفصلُ 

ُالسابقةُ ُالدراساتُ 
هاراتُالتفكيرُمُلتربويةُفيُتنميةُ اأثرُاستخدامُاأللعابُُالحاليةُإلىُمعرفةُ ُالدراسةُ ُتهدفُ ُ

ُالرياضياتُ  ُنحوهاُفي ُالدراساتُ ُويعرض ُُ،والميول ُالفصل ُبُالسابقةُ ُهذا ُتتصل ُموضوعُ التي
رتيبهاُحسبُبتُوقدُقامتُالباحثةُعليهاُلالستفادةُمنها،ُبالطالعُ ُتيُقامتُالباحثةُ لواُ،الدراسةُ 

ُ محورينُكالتالي:ُبتقسيم هاُإلىُوالتسلسلُالزمنيُ

ُاألول:ُدراساتُتناولتُاستخدامُاأللعابُفيُالرياضيات.ُالمحورُ 

ُ.اتالرياضيُفيُاتُتناولتُتنميةُالتفكيرالثاني:ُدراسُالمحورُ 

ُاأللعابُفيُالرياضيات:ُتناولتُاستخدامُ ُالمحورُاألول:ُدراساتُ 

ُ(:3113)دراسةُالجهنيُ .1
هاراتُمُاكتسابُ ُفيُالتعليميةُاأللعابُاستخدامُأثرُعنُالكشفُ ُإلىُالدراسةُهذهُهدفت

ُوتحقيقاُ ،ُرمةالمكُمكةُبمدينةُالمتوسطُاألولُالصفُطالباتُلدىُالرياضياتُبمقررُالناقدُالتفكير
ُ(11)ُحجمهاُلغبُعينةُ ُعلىُالدراسةُ ُط ب قتُحيثُ،تجريبياُ ُمنهجاُ ُالباحثةُاستخدمتُالدراسةُلهدف
ُعاملُاألولُبالفصلُالدراسيُالمكرمةُمكةُمدينةُ ُفيُالمتوسطُاألولُالصفُطالباتُ ُمنُطالبة
األلعابُرستدُ ُتجريبيةُإحداهماُمجموعتينُإلىُتقسيمهاُوتمُ،5104 ُواألخرىُمية،التعليُباستخداُم

ُمنُالمعدُ ُاقدالنُالتفكيرُ ُلختبارُ ُالدراسةُعينةُ ُمجموعتاُأ خضعتُوقدُالمعتادة،ُبالطريقةُستدرُ 
ُبقطُ ُوقدُباته،وثُصدقهُمنُوالتأكدُضبطه،ُبعدُتطبيقهُتمُحيثُ ُالرياضيات،ُفيُالباحثةُقبلُ 

ُالدراسةُنتائجُ ُوأظهرتT- testُُباستخدامُإحصائياُ ُالبياناتُمعالجةُتوتم،ُوبعدياُ ُقبلياُ ُالختبار
ُدرجاتُ ُتوسطمُفيُالمجموعةُالضابطةُفيُنظيراتهنُعلىُتفوقنُ ُالتجريبيةُالمجموعةُطالباتُ ُأنُ 

ُلجميعُ ُصائياُ إحُدالُ ُكانُهذاُالتفوقُ ُوأنُقياسها،ُالمرادُالمهاراتُجميعُ ُفيُالبعديُالناقدُالتفكير
مهاراتُُكتسابُ اُفيُالتعليميةُلأللعابُيجابياإلُاألثرُللدراسةُالعامةُالنتيجةُأظهرتُوقدُ،الفروضُ 
ُ.كرمةالمُمكةُبمدينةُالمتوسطُ ُاألولُالصفُطالباتُلدىُالرياضياتُبمقررُ ُالناقدُالتفكير

ُ(:3111والحاج)إبراهيمُدراسةُ .3
ُحصيلُطالبُ علىُتُالتعليميةُاإللكترونيةُ ُعنُفاعليةُاأللعابُ ُإلىُالكشفُ ُهدفتُهذهُالدراسةُ 

ُ،لتجريبياُالمنهجُ ُةُ الباحثُاتبعتلقدُُ،الخرطومُبمدارسُاألساسُبمحليةُ ُساسيُ األالصفُالخامسُ
الصفُالخامسُأساسيُللعامُُوطالباتُ ُمنُطالبُ ُوطالبةُ ُاُ (ُطالب21الدراسةُمنُ)ُوتكونتُعينةُ 
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وتمثلتُُ،رياضياتالُفيُتخصصُومعلمةُ ُاُ (ُمعلم57فةُإلىُ)،ُباإلضا5100-5101الدراسيُ
بعديُُقبليُوآخرُاختبارُت،ُكماُأعدُ الباحثُبرنامجُتعليميُلأللعابُاختيارُ أدواتُالدراسةُفيُ

ُ ُُواستبانةللطالب، ُللمالحظة ُباإلضافة ُالرياضيات، ُبمعلمي ُلجمعُخاصة ُكأدوات والمقابلة
ُالدراسةالبيانات ُنتائج ُوأظهرتُأهم ُُوجودُ  ، بينُمتوسطيُمجموعُُإحصائيةفروقُذاتُدللة

ُ ُفي ُوالتجريبية ُالضابطة ُللمجموعتين ُالطالب ُالبُ ُالختباردرجات ُمستوى ُعند ُلتذكرُ اعدي
ُالتجريبيةُلصالحُ ُككلُ ُوالختبار ُوجودُ ُو ،المجموعة بينُمتوسطيُمجموعُدرجاتُُفروقُعدم

ُُعديُعندُمستوىُالفهم.ُالبُ ُالختباروالتجريبيةُفيُُالطالبُللمجموعتينُالضابطةُ 

ُ:ُ(3111)ُالحربيُدراسة .3
ُصيلُالدراسيالتحُعلىُاإللكترونيةُالتعليميةُاأللعابُفاعليةُعنُالكشفُ ُإلىُالدراسةُ ُهدفت

ُدائيُبالمدينةالبتُالثانيُبالصفُالرياضياتُ ُلمادةُالضربُدروسُ ُفيُالتعلمُأثرُوبقاءُالمباشر،
الصفُُتالميذُمنُتلميذاُ ُ(41ُ)ُُمنُالعينةُنتوتكوُ ُ،التجريبيُشبهُالمنهجُ ُالدراسةُاتبعتُالمنورة،
بإعدادُ ُلضرب،اُدروسُلتعليمُمناسبةُ ُإلكترونيةُتعليميةُاُ ألعابُالباحثُ ُواختارُالبتدائي،ُالثاني ُوقاُم
ُللمجموعاتT-testُُاختبارُباستخدامُالبياناتُ ُمعالجةُ ُوتمتُللدراسة،ُكأداةُتحصيليُاختبارُ 

ينُمتوسطُبُإحصائياُ ُدالةُفروقُتوجدُأهمهاُ،النتائجُ ُمنُعددُ ُعنُالدراسةُرتأسفُ ُوقدُ،المستقلة
ُتالميذُالتعلمُرأثُبقاء)ُالمؤجلُعديالبُ ُالتحصيليُالختبارُفيُوالضابطةُالتجريبيةُالمجموعتين
ُ.لصالحُككلُوالختبارُوالفهمُالتذكرُ ُمستوىُعندُالتجريبية(ُالمجموعة

ُ(:3111)ومحمدُعبيداتدراسةُ .4
 بعضُتحصيلُ  في المحوسبة التربوية األلعابُ  استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت

ُ بالطريقة مقارنةُ  األساسي الثالث الصف لتالميذ الرياضية المفاهيم ُتكونتالتقليدية،  عينة قد
 وحدات رستدُ  وضابطةُ ُتجريبيةُ ُمجموعاتُ  أربعُ  إلى سمواق ُ وتلميذة، تلميذاُ  (68) من الدراسة
ُ والقسمة الضرب  والكسور ،والقسمةُ  ،الضربُ  وحداتُ  التجريبية المجموعةُ  ستود رُ والكسور،
الضابطة المجموعة درست حينُ  في المحوسبة، التربوية األلعاب باستخدام الثالثُاألساسي للصف
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 من المذكورة الوحداتُ  في تحصيلي اختبارُ  تطوير تمُ.التقليدية بالطريقة نفسها الوحداتُ
 تطبيقه ثم،ُكافيين وثبات صدقُ  ذا وكان المباشرُوالمؤجل، التحصيلُ ُلقياسُ  الرياضيات مبحث
ُدالة فروق وجود إلى النتائجُ  أشارتالمناسبة،ُُو اإلحصائية التحليالتُ  وأجريت عينةُالدراسة، على

ُ.التجريبية ولصالحُالمجموعة التدريس، طريقةُ  إلى عزىت ُ والمؤجل، المباشر التحصيل في إحصائياُ 

 :(3112 (شلبي  دراسة .5
 تدريس كوسيلة التعليمية األلعاب بعضُ  استخدامُ  فاعلية من التحققُ  إلى الدراسة دفه
 الحلقةُاألولى تالميذ من الرياضيات تعلم صعوبات ذوي أداء تحسين إلى تؤدي أن يمكن عالجيةُ 

 (01ُمنُ) الدراسة عينةُ  وتكونت التجريبي، المنهج الباحثة واستخدمت ،األساسي التعليم من
 تقسيم حيثُتمُ،البتدائي الثاني بالصفُ  الرياضيات في التعلم صعوبات ذواتُ  من تلميذات
 الدراسة أماُأدوات ، الضابط للعينة تلميذاتُ)2 (و التجريبية للعينة تلميذات(2ُ) إلى التلميذات
 وآخرون مصطفىُفهمي وتقنين ترجمة ،لرافن العادية المتتابعة المصفوفات اختبارُ  من فتكونت

 وحقيبة ،الرياضياتُ في التلميذات قدرات يقيس حيث الرياضيات كفايات في تشخيصي واختبار ،
 تنمية إلى حددُالهدف وُ،الرياضيات في والتعليم التربية وزارة من الصادرة الكفايات من مجموعة
ُفي لأللعاب البتدائي الثاني الصف تلميذاتُ  لدى الرياضية المهاراتُ   نتائج تحليل التعليمية
 خالل من (الالبارامتري) اإلحصاء أسلوب الباحثة استخدمت العينةُ  حجم لصغر ونظراُ  الدراسة،
 دللة ذات فروقُ  وجودُ  الدراسة نتائجُ  أظهرت وقد كروكسالُوولس،ُبطريقة البيانات معالجة نظام

 في البعدي الختبار في والضابطة التجريبية مجموعةمنُالكلُ درجاتُ  متوسطي بين إحصائية
 التعليمية األلعاب أسلوبُ  استخدام فاعلية إلى يشيرُ  مماُ؛المجموعةُالتجريبيةُلصالح الرياضياتُ 

ُ.التقليدي التدريس أسلوب عن كبديلُ 

ُ:Akinsolaُ((2007اكنيسولُُدراسة .6
ُثانويةالُالمرحلةُطلبةُتحصيلُعلىُالمحاكاةُألعابُاستخدامُأثرُمعرفةُالىُالدراسةُهدفت

ُالمدارسُإحدىُمنُطالب(031ُ)ُمنُالدراسةُعينةُوتكونتُنحوها،ُوالتجاهُالرياضياتُفي
ُاختبارُيفُالدراسةُأدواتُوتمثلتُوتجريبية،ُضابطةُمجموعتينُإلىُقسمواُبنيجيرياُالثانوية
ُحصائيةإُدللةُذاتُفروقُوجودُالدراسةُنتائجُأهمُومنُالرياضيات،ُنحوُالتجاهُومقياسُتحصيل

ُ.المحاكاةُعابألُلستخدامُتعزىُالتجريبيةُالمجموعةُصالحُالتجاهُومقياسُالتحصيلُاختبارُفي

ُ

ُ
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ُ(:3116)ُزايدهُأبوُدراسة .7
ُعلىاضياتُالريُتدريسُ ُفيُالتعليميةُاأللعابُاستخدامُ ُأثرُ ُمعرفةُإلىُالدراسةُ ُهذهُهدفت

مالُغزةُشُبمحافظةُاألساسيُالتعليمُمنُالسادسُ ُالصفُ ُتالميذُلدىُاإلبداعيُالتفكيرُتنمية
ُمنُتلميذاُ ُ(21)ُمنُمكونةُعينةُعلىُتجربتهُبإجراءُالباحثُقامُ ُحيثُالتقليدية،ُبالطريقةُمقارنة
ُعشوائياُ ُتوزيعهمُموتُقصديا ،ُاختيارهاُتمُللبنين،ُالدنياُاألساسيةُالمنصورُجعفرُأبوُمدرسةُتالميذ

ُمجموعةُوُاأللعابُالتعليمية،ُباستخدامُتدريسهاُتمُتجريبيةُمجموعةُمجموعتين،ُإلىُبالتساوي
ُالرياضيُإلبداعياُاختبارُالتفكيرُبإعدادُالباحثُ ُقامُكماُالتقليدية،ُبالطريقةُتدريسهمُتمُضابطة

ُاستخدمُوُ،النتائجُعلىُللحصولبياناتُُمعالجةُالباحثُ ُاستخدمُكماُالعادية،ُالكسورُوحدةُفي
ُ T-testرواختباُالمعيارية،ُالحسابيةُوالنحرافاتُالمتوسطاتُمنهاُاإلحصائيةُاألساليبُمنُعددُ 

ُواختبار ُوتنيُمان) ُواستخدمُبينُللفروق( ُمستقلتين، ،ُجريبيالتُالمنهجُالباحثُمجموعتين
ُذُالمجموعةتالميُدرجاتُمتوسطُبينإحصائياُ ُدالةُفروقُ ُوجودُأهمهاُنتائجُإلىُالدراسةُ ُوتوصلت
ُباختبارُ ُوذلكُ،والبعديُالقبليُالقياسينُفيُالتعليميةُاأللعابُباستخدامُتعلمواُالذينُالتجريبية
ُُ.البعديُالختبارُفيُدرجاتهمُلصالحُ ُككل،ُالرياضيُاإلبداعيُالتفكير

ُ:ُ Duatepe (2005)  دوتابي  دراسة .8
ُوتنميةُةالهندسُفيُالتحصيلُعلىُالمسرحيُالتمثيلُأثرُالتعرفُعلىُإلىُالدراسةُهدفت
ُالدراسةُينةعُتكونتُ.األساسيُالسابعُالصفُطلبةُلدىُالهندسةُنحوُوالتجاهُالهندسيُالتفكير

ُ،الهندسةُونحُالتجاهُومقياسُالتحصيلُاختبارُعنُعبارةُالدراسةُأدواتُوكانتُصفوفُثالثةُمن
ُقياسومُالتحصيلُاختبارُعلىُلدىُإحصائياُ ُدالةُفروقُوجود:ُأهمهاُنتائجُالدراسةُوأظهرت
ُ.المسرحيُالتمثيلُلستخدامُتعزوُالتجريبيةُالمجموعةُلصالحُالتجاه

ُ:(3115)ُعفانةُوزيدان .2
ُالفوريُيلالتحصُفيُالتعليميةُاأللعابُاستخدامُأثرُ ُعلىُالتعرفُ ُإلىُالدراسةُ ُهذهُهدفت

ُكونتُالقدس،ُضواحيُمدارسُفيُاألساسيُالثالثُالصفُطلبةُلدىالرياضياتُُفيُوالمؤجل
ُالقدسُواحيضُلتربيةُالتابعةُالمدارسُفيُاألساسيُالثالثُالصفُطلبةُجميعُ ُمنُالدراسةُمجتمعُ 

ُطالباُ (0141ُ)ُعددهمُوالبالغُ،5112-5113ُالدراسيُالعامُمنُالثانيُالفصلُفيُالمنتظمين
ُمدرسةُمنُقصديةُ ُبصورةُاختيارهمُتمُوطالبة،ُطالباُ (12ُ)ُمنُالدراسةُعينةُ ُوتكونتُوطالبة ،
ُاستخدامبُرستدُ ُتجريبيةُمجموعةُمجموعتينُ ُإلىُالعينةُسمتق ُُالمختلطة،ُاألساسيةُالعيزرية
ُالباحثانُقامُالدراسةُوألغراضُالتقليدية،ُبالطريقةُرستدُ ُضابطةُومجموعةُالتعليمية،ُاأللعاب
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ُفروقُ ُوجودُ ُدمعُالدراسةُنتائجُ ُوأظهرتُ،والمؤجلُالفوريُالتحصيلُلقياسُتحصيليُاختبارُبإعداد
ُبينهما،ُاعلالتفُأوُالجنس،ُأوُالتدريسُ ُلطريقةُعزىت ُُالفوريُالتحصيلُ ُفيُإحصائيةُدللةُذات

ُتدريسالُلطريقةُعزىت ُُالمؤجلُالتحصيلُ ُفيُإحصائيةُدللةُذاتُفروقُوجودُأيضاُ ُوأظهرت
ُاإلناث.ُلصالحُالجنسُومتغيرُالتجريبية،ُالمجموعةُولصالح

ُ:(3113)ُالحكميُدراسة .11
ُلتالميذُليةعمُتدريسُفيُالتعليميةُاأللعابُاستخدامُ ُأثرُعلىُالتعرفُ ُإلىُالدراسةُ ُتدفه
ُالذينُلدارسيناُالضربُبنظرائهمُمقارنةُالتالميذُتحصيلُعلىُالبتدائيةُبالمرحلةُالثالثُالصف
ُمنُتكونت،ُُوديةقصُةعينُ ُعلىُالتجريبيُشبهُالمنهجُ ُالباحثُ ُاستخدمُالمعتادة.ُبالطريقةُيدرسون

ُوتكونتُ،الضابطةُ ُللمجموعةُتلميذاُ ُ(41و)ُالتجريبيةُللمجموعةُتلميذاُ ُ(41)ُبواقعُ ُتلميذاُ ُ(11)
T-testُُاختبارُاإلحصائيةُالمعالجاتُفيُالباحثُ ُواستخدمُ،تحصيليُ ُاختبارُ ُمنُالدراسةُأداة

ُدللةُاتذُفروقوجودُُإلىُالدراسةُوتوصلتُالرتباط،ُومعاملُالمئويةُوالنسبُالتكراراتُوكذلك
والمستوىُ(ُيقالتطب)ُالمعرفيُالمستوىُفيُالضربُلعمليةُالتالميذُتحصيلُمتوسطُفيُإحصائية
ُالمجموعةُالتجريبية.ُلصالحُوالفهم(ُالتذكر)ُالمعرفي

ُ(:3111)ُنرجسرياُُوُأبوُدراسة

ُيُاكتسابفُالحاسوبُخاللُمنُباللعبُ ُالتعلمُاستخدامُأثرُاستقصاءُإلىُالدراسةُهذهُهدفت
ُ،(جمع،ُطرح،ُضرب،ُقسمة)الحسابيةُألربعُالعملياتُلمهاراتُاألساسيُالصفُالسادسُطلبة

ُمنُوالطالباتُالطالبُمن(010ُ)الدراسةُمنُعينةُ ُتكونت،ُُوالتجريبيُالمنهجُ ُالباحثةُ ُاستخدمت
ُلمهاراتاُتعلمتُإحداهماُإلىُمجموعتينُعشوائياُ ُتوزيعهمُثمُاألساسي،ُالسادسُالصفُ ُطلبةُ 

ُاستراتيجيةُتعليميةُبرامجُخاللُ ُمنُاألربعُالحسابية ُخاللُمنُذةالمنفُباللعبُالتعلمُمستخدما 
ُكلتاُخضعتُوُ،التقليديةُبالطريقةُنفسهاُالضابطةُالمهاراتُ ُالمجموعةُ ُتعلمتُحينُفيُالحاسوبُ 

ُنتائجُ ُإلىُراسةالدُوتوصلتُوالمؤجل،ُالمباشرُالتحصيلُلقياسُ ُتحصيليُاختبارُ ُإلىُالمجموعتين
ُةُفيالدراسُعينةُألفرادُ ُوالمؤجلُالمباشرُالتحصيلُفيُإحصائيةُدللةُذاتُفروقُوجودُهمهاأ

ُ.خاللُالحاسوبُمنُالمنفذةُباللعبُالتعلمُاستراتيجيةُإلىُاألربعُالحسابيةُالمهارات

ُ(:3111)ُسالمةُدراسة .11
ُاإلبداعيُكيرالتفُتنميةُ ُعلىُالتعليميةُاأللعابُاستخدامُأثرُ ُمعرفةُإلىُالدراسةُ ُهذهُهدفت

(41ُ)ُمنُالدراسةُعينةُوتكونتُ،األساسيُالتعليمُمنُاألولىُالحلقةُ ُتالميذُلدىُالرياضياتُفي
ُتعليميةالُالقاهرةُوسطُالبتدائيةُمكرمُعمرُبمدرسةُاألساسيُالرابعُالصفُتالميذُمنُتلميذاُ 
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ُباستخدامُ ُكوذلُالواحدة،ُالمجموعةُمنهجُالدراسةُ ُلهذهُالتجريبيُالتصميمُ ُفيُالباحثةُواستخدمت
7ُ)ُالدراسةُمدةُ ُواستغرقتُالواحدة،ُالمجموعةُتالميذُألداءُالقبليُالقياس ُأربعُبواقعُأسابيع(
ُأسبوعياُ ُحصص ُ،(ثةالباحُإعداد)ُالرياضياتُفيُاإلبداعيُالختبارُالباحثةُاستخدمتُوقد.

ُلختبارُوذلكُ،مرتبطينُ T-test اختبارُللدراسةُاإلحصائيةُالمعالجةُفيُالباحثةُواستخدمت
ُوتوصلتُيةالتجريبُالمعالجةُتأثيرُقوةُلقياسُإيتاُمربعُاستخدمتُكماُلمتوسطين،ُالفروقُدللة

ُكقدرةُياتالرياضُفيُاإلبداعُتنميةُ ُإلىُتؤديُالرياضياتُ ُفيُالتعليميةُاأللعابُأنُإلىُالدراسةُ 
ُُ.إلبداعياُالتفكيرُ ُتنميةُإلىُؤديي ُُمماُالمقاسة،ُاإلبداعيُالتفكيرُ ُقدراتُتنميةُوكذلكُ،كليةُ 

ُ:(3111)ُومتوليُبلطيهُدراسة .13
ُصعوباتُالجُ عُفيُالتنافسيةُالتعليميةُاأللعابُنموذجُفاعليةُمدىُمعرفةُ ُإلىُالدراسةُهدفت

ُذويُيةالبتدائُالمرحلةُتالميذُلدىُلهاُالمصاحبُ ُالرياضيُالقلقُواختزالُ ُ،الرياضياتُتعلم
ُتلميذاُ (71ُ)ُمنُالدراسةُعينةُتكونتُوقدُ،التجريبيُالمنهجُالدراسةُ ُمنهجُ ُوكانُ،التعلمُ ُصعوبات
ُوبنهاُلقناطر،اُشبين:ُمنُكلُفيُالتعليميةُباإلداراتُالبتدائيُالخامسُ ُالصفُتالميذُ ُمنُوتلميذة

ُالتعلمُصعوباتُ ُذويُالتالميذُعددُ ُبلغُحيثُالقاهرة،ُبمحافظةُشمسُعينُالقليوبية،ُبمحافظة
ُقلقُياس ُومقُتحصيلياُ ُاختباراُ ُالدراسةُأدواتُ ُوشملتُوتلميذة،ُتلميذاُ (51ُ)ُالتجريبيةُالدراسةُعينة

ُفيُالباحثُ ُاستخدمُوقدُالتعلم،ُصعوبةُحالتُفرزُ ُوقائمة(ُالباحثينُإعدادُمن)ُُالرياضيات
ُينبُالفروقُدللةُلحسابُمرتبطينُغيرُلمتوسطينT-testُُُاختبارُللدراسةُاإلحصائيةُالمعالجة
ُالدراسةُئجُ نتاُوتوصلتُ،ُالعالجيُالبرنامجُتدريسُوبعدُقبلُالدراسةُمجموعةُتحصيلُمتوسطي

ُالختبارُفيُالتعلمُصعوباتُذويُالتالميذُدرجاتُمتوسطيُبينُإحصائياُ ُدالةُفروقُوجودُ ُإلى
ُالتربوية،ُلأللعابُجنموذُباستخدامُالعالجيُلألسلوبُتعرضهمُوبعدُقبلُتطبيقهُتمُالذيُالتحصيليُ 

ُ.التحصيلُلختبارُعديالبُ ُالتطبيقُلصالحُوذلك

ُ(:3111نجمُ)ُدراسة .13
ُالصفُميذُ تالُعندُالرياضيةُالتربويةُاأللعابُاستخدامُأثرُمعرفةُ ُإلىُالدراسةُ ُهذهُهدفت

ُالدراسةُينةعُوتكونتُنحوها،ُواتجاهاتهمُالرياضياتُ ُفيُتحصيلهمُمنُكلُ ُعلىُاألساسيُالسابع
ُغوثالُلوكالةُالتابعةُالمدارسُ ُإحدىُفيُاألساسيُالسابعُالصفُتالميذُ ُمنُتلميذاُ ُ(93)من

ُتلميذا ،(73ُ)منهماُكلُفيُشعبتينُالدراسةُعينةُ ُشملتُحيثُعمان،ُجنوبُمنطقةُفيُالدولية
ُالباحثُ  ُالتجريبيُحيثُ ُواستخدم ُُتمُالمنهج ُالعينتين ُمجموعةُهماإحداُلتكونُعشوائياُ اختيار

(ُلباحثاُإعداد)ُُالتحصيلُاختبارُ ُمنُالدراسةُأدواتُ ُوتكونتُضابطة،ُمجموعةُواألخرىُتجريبية
ُاختبارُلىعُللدراسةُاإلحصائيةُالمعالجةُفيُالباحثُ ُاعتمدُوقدُالرياضيات،ُفيُالتجاهُومقياسُ،
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T-testُُُالتجريبيةُموعةالمجُطلبةُإلىُتفوقُالدراسةُ ُوتوصلتُالمستقلة،ُوغيرُالمستقلةُللبيانات
ُالمجموعةُصالحلُعديالبُ ُالتحصيلُاختبارُفيُ)الضابطة(ُالتقليديةُالمجموعةُ ُعلىُملحوظاُ ُتفوقاُ 

ُالرياضيات.ُادةمُنحوُإيجابيُ ُاتجاهُ ُوتكوينُ،التربويةُاأللعابُباستخدامُ ُرستدُ ُالتيُالتجريبية

ُلدراساتُالسابقةُفيُالمحورُاألولعلىُاُالتعقيبُ 
ياتُاأللعابُالتربويةُفيُالرياضُعرضُالباحثةُللدراساتُالتيُتناولتُتوظيفُ ُمنُخاللُ 

ُمنُحيثُاألهدافُوالمنهجُواألدواتُوالعينةُوالنتائجُتوصلتُإلىُالتالي:

ُ:ُاألهداف:اولُا

  ُلعابُالتربويةُكمتغيرُمستقلالدراساتُفيُاستخدامُاألُاتفقتُجميع 
 ُ داعيُبابُالتربويةُفيُتنميةُالتفكيرُاإلاأللعُالدراساتُإلىُاستخدامُ ُبينماُهدفتُبعض

ُزايدة) ُأبو ُسالمة)ُ،(5111كدراسة ُوهدفت5111ودراسة ُالجهني)ُ(، (5104ُدراسة
 لتنميةُمهاراتُالتفكيرُالناقد.

  ُُلتنمية ُهدفت ُُبالمقابل ُكدراسة ُلقياسُ 5110)نجمالتحصيل ُهدفت ُالتي التحصيلُُ(
ُ،والمؤجلالفوريُُالتحصيلُ ُفتُلقياسُ (ُالتيُهد5112عفانةُوزيدان)ُوالتجاه،ُودراسة

(5114ُ)الحكميودراسةُُ،(5101)ُالحربيودارسةُُ(،5100)والحاجابراهيمُودراسةُ
 التحصيلُالدراسيُفيُالرياضياتُلتنميةُ ُهدفتُوالتي

  ُُدراسات ُهدفت ُتنميةُ ُبينما ُالرياضيةُ ُبعضُ ُإلى ُُ،المفاهيم محمدُكدراسة
 .(5101)وعبيدات

 ُمهاراتُرياضية،ُبينماُدراسةُُ(ُفقدُهدفتُلكتسابُ 5110أبوُرياُونرجس)أماُدراسة
 صعوباتُتعلمُالرياضيات.ُ(ُهدفتُلعالجُ 5111بلطيةُومتولي)

  ُيةُمهاراتُاأللعابُالتربويةُفيُتنمُلدراساتُالسابقةُفيُتناولُ امعُُالحاليةُ ُاتفقتُالدراسة
 ياضيات.تفكيرُفيُالُر

 الدراسة:ُ:ُمنهجُ ثانياُا

  ُُهاُللمنهجُالتجريبيُالقائمُعلىُالمجموعاتالدراساتُالسابقةُفيُاستخدامُ ُاتفقتُمعظم
أبوُ(ُو5112ُ(ُوعفانةُوزيدان)5104)الجهنيكدراسةُُ،تجريبيةُوضابطة()المتكافئةُ

وقدُُ(5100)والحاجبراهيمُاُ (ُُو5110(،ُوأبوُرياُونرجس)5110نجم)(ُُو5111)زايدةُ
ُالدراسةُ  ُالدراساتُمع ُالمنهجُ ُاتفقتُهذه ُاعتمادها ُفي ُعلىُالقُالتجريبيُ ُالحالية ائم

 مجموعتينُمتكافئتين.
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  ُُدراسةالمجموعةُالواحدةُكُالقائمُعلىُتصميمُ ُلتجريبيُ االمنهجُُبينماُاستخدمتُدراسات
 (.5111)وبلطيةُومتوليُ،(5111)سالمة

 ُ ُدراسة ُوعبيدات)واستخدمت ُا5101محمد ُمجموعاتُ( ُأربعة ُعلى ُالقائم لتصميم
 متكافئة.

 ُ التجريبيُ ُالدراساتُالمنهجُ ُواستخدمتُبعض ودراسةُُ،(5101)الحربيدراسُةُ:مثلُ،شبُه
 (.5114)الحكمي

 الدراسة:ُ:ُأدواتُ ثالثاُا

 اراتُاستخدمتُالختبُحيثُ ُ،السابقةُدواتُالتيُتمُاستخدمهاُفيُالدراساتُ تنوعتُاأل
ُُ،بأنواعها ُاستخدمت ُكلُ الفقد ُُ:منُدراسة ُُ،(5111)سالمةدراسة أبوُودراسة
ُالرياضيات5111زايدة) ُإبداعيُفي ُاختبار )،ُُ ُ)الجهني، (5104ُواستخدمتُدراسة

 اختبارُالتفكيرُالناقد.
 ُ ُدراسة ُاستخدمت ُوزيدان)ُ،(5110)نجمبينما ُوعبيداتُُوُ،(5112وعفانة محمد

 الختبارُالتحصيلي.(5101ُ)الحربيُوُ،(5114والحكميُ)ُ،(5101)
 ُ(ُمقياسُالتجاه5110)ُنجمكماُاستخدمتُدراسة. 
 ُعنُالدراساتُالسابقةُحيتُاستخدمتُاختبارُالتفكير اختلفتُالدراسةُالحاليةُفيُأدواتهُا

 الرياضيُومقياسُالميلُنحوُالرياضيات.
 الدراسة:ُ:ُعينةُ رابعاُا

  ُ(41ُوُ)رادُعينةُهعددُأفُفقدُكانُأصغرُ ُ،هاالدراساتُالسابقةُفيُأحجامُ ُتباينتُعينات
(ُفيُدراسةُ)نجم93ُعددُأفرادُعينةُهوُ)ُبينماُكانُأكبرُ ُ،(5111فيُدراسةُسالمة)

5110.) 
  ُيةُو)بلطُ،(511تناولتُدراسةُ)سالمة،ُُ،ُحيثُ مختلفةُ ُتعليميةُ ُمراحلُ ُتناولتُالعينات

ُ،(5101)والحربيُ،(5101)وعبيدات(،ومحمد5112)ُوزيدانُةوعفانُ(،5111ومتولى)
5114ُ)والحكمي ُُو(، ُشلبي ُالمرحل5119)أمينة ُدراسةُُة( ُتناولت ُبينما الساسية

 المرحلةُاإلعدادية.ُ(5104الجهني)ودراسةُُ،(5110نجم)
 ُبعضُ ُوقدُاتفقتُمعُ،ساسيةُالدنياُ)الصفُالثالث(األُالحاليةُالمرحلةُ ُلتُالدراسةُ تناُو

ُالجانبُ  ُهذا ُفي ُالسابقة ُ)ُ،الدراسات ُوزيدان ُعفانة ومحمدُُ،(5112كدراسة
 .(5101وعبيدات)

ُ
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 النتائج:ُُ:خامساُا

  ُإلىُفاعليةُ ُتوصلتُنتائج فيُتحقيقُ ُالدراساتُالسابقُة المتنوعةأُاأللعابُالتربويُة ،ُهدافهُا
لسابقةُاُوعاتُالتجريبيةُفيُالدراساتُ المجمُحُ للىُنتائجُإيجابيةُلصاتمُالتوصلُإُيثُ ح

ُالتيُتمُتناولها.
 ُُواتفقتُنتائجُالدراسةُالحاليةُمعُنتائجُالدراساتُالسابقةُفيُوجودُفروقُفيُالتفكير

تعزىُلمتغيرُاأل التجريبيُة الرياضياتُلصالحُالمجموعُة نحُو لعابُالتربويةُالرياضيُوالميوُل
ُ(.5110ودراسةُنجم)ُ(،5111(،ُودراسةُابوُزايده)5104مثلُدراسةُالجهنيُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُاتالرياضيُفيُتناولتُتنميةُالتفكيرُاتُ الثاني:ُدراسُالمحورُ 

ُ(:3114جربوعُ)دراسةُ .1
 تنمية في التبادلي التدريس تراتيجيةاس توظيف فاعلية لىإ للتعرفُالدراسة هذه هدفت

 عينة وتكونت بغزة، األساسي الثامن الصف طالبُ  لدى نحوها والتجاه ،الرياضيات فيُالتفكير
ُالد 11ُ)منراسة جُ اإلعدادية رفح ذكور بمدرسة األساسي الثامن الصف طالبُ  من اُ طالب(

 مجموعتين، لىإ العينة وقسمت 5103-5104نُالعامُالدراسيُم الثاني الفصل في لالجئين
ُُوتجريبيةُمجموعة  التبادلي، التدريس استراتيجية باستخدام درست اُ طالبُ (30)من تكونت،
 األدوات بإعدادُالباحثُ  قامُو  ية،التقليد بالطريقة درست اُ طالب (30) من تكونت ضابطةُومجموعة

واستخدمُ ،الرياضيات نحو التجاه مقياس و ،الرياضيات في التفكير هاراتم لقياس اختبار :ُالتالية
فروقُذاتُدللةُُوجودُ  دراسةال نتائجُ  وأظهرتُ،لعينتينُمستقلتينُفيُتحليلُالنتائجُ T-testُاختبار

التجاهُنحوُُوكذلكُفيُمقياسُ،التفكيرُالرياضيُالتجريبيةُفيُاختبارُ حصائيةُلصالحُالمجموعةُإ
ُُ.الرياضيات

ُ(:3113)دراسةُالعتالُ .3
ُبعضُنميةتُفيُالتواصلُعلىُقائمُمقترحُبرنامجُفاعليةُمعرفةُ ُإلىُالدراسةُهذهُهدفتُ

ُجميعُنمُالدراسةُعينةُ ُتكونت،ُُواألساسيُالسابعُالصفُطالبُلدىُالرياضيُمهاراتُالتفكير
اهللُصيامُخاللُالعامُالدراسيُُعبدُمدرسةُ ُفيُيدرسونُالذينُاألساسيُالسابعُالصفُطالبُ 
ُضابطةُإحداهماُبالتساويُمجموعتينُعلىُموزعينُ،طالباُ ُ(11)ُمنُوالمكونة5101-5100ُ

ُتجريبية ُالمجموعةُأفرادُعلىُالرياضيُ ُالتواصلُ ُعلىُالقائمُالبرنامجُتطبيقُوبعدُ،واألخرى
ُأسئلةُعلىُلإلجابةُوُالدراسة،ُعينةُ ُعلىُالرياضيُالتفكيرُبتطبيقُاختبارُ ُالباحثُ ُقامُالتجريبية،
ُوعتينالمجمُطالبُلعالماتُ ُالمعياريةُوالنحرافاتُالحسابيةُالمتوسطاتُ ُاستخراجُتمُ ُالدراسة
ُنمُللتأكدُ؛إيتاُمربعُوتنيُواستخدام–ُمانُواختبارT-testُاستخدمُُوكذلكُوالضابطة،ُالتجريبية

ُفاعليةُ ُالدراسةُنتائجُ ُأظهرتُوقدُ.العشوائيةُأوُالصدفةُاختبارُنتيجةُليس ُُالناتجُالتأثيرُحجمُ ُأن
حيثُُلرياضي،اُالتفكيرُبعضُمهاراتُتنميةُ ُفيُالرياضيُالتواصلُ ُعلىُالقائمُالمقترحُالبرنامج

ُرجاتدُومتوسطُالتجريبيةُبينُالمجموعةُإحصائيةُدللةُذاتُفروقُ ُلىُوجودُ أنهُتمُالتوصلُإ
ُ.بيةالتجريُالمجموعةُالرياضيُلصالحُالتفكيرُاختبارُ ُفيُالضابطةُالمجموعةُفيُأقرانهم

ُ
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ُ:(3113بوُمزيدُ)راسةُأد .3
ُفكيرالتُمهاراتُ ُتنميةُفيُالرياضيةُالنمذجةُ ُاستخدامُأثرُمعرفةُإلىُالدراسةُهدفت

 استخدم وقدُ،غزةُبمحافظاتُاألساسيُالسادسُالصفُطالبُلدىُفيُالرياضياتُاإلبداعي
 البلحديرُ ذكور مدرسة من السادس الصفُ  طالب من عينةُ  على التجريبي المنهج الباحثُ 

مجموعةُنُلىُمجموعتيوقسمتُعينةُالدراسةُإ،2012ُ – 2011 الدراسي للعام "أ " البتدائية
استخدامُ " المستقل المتغير إخضاع وتم طالبا ، (40) ضابطة ومجموعة طالباُ  (43) تجريبية
ُ" اإلبداعي التفكير مهارات تنمية" التابع المتغيرُ  على أثره وقياس للتجريب " الرياضية النمذجة
قبلُ الختبار تطبيق وتم للمعلم، ودليل اإلبداعي التفكير اختبار إعدادُ  تم الدراسة هدفُ  ولتحقيق
علىُ عديالبُ  الختبار تطبيق تم الدراسة إجراءُ  وبعد الدراسة، مجموعتي على الدراسة إجراءُ 

 دللة على للتعرف يتاإ مربع وT-Testُاستخدمُُو الدراسة، مجموعتي بين الفروق دللة لحسابُ ا
بينُمتوسطُ مستوى عند إحصائية دللة ذات فروقُوجودُ  إلى الدراسةُ  وتوصلت ،التأثير حجمُ  دللُة

 التفكير لختبار عديالبُ  التطبيق في الضابطة المجموعةُو التجريبية المجموعة درجاتُطالب
ُ.التجريبية المجموعة لصالح فيُمهاراتُالتفكيرُاإلبداعي اإلبداعي

ُ:ُ(3111الديب)ُدراسة .4
ُنميةُ تُعلىُالمتعددةُالذكاءاتُفيُمقترحُبرنامجُفعاليةُ ُإلىُالتعرفُالدراسةُ ُهدفت

ُهذهُفيُدماستخُحيثُ ُ،غزةُبمحافظةُاألساسيةُالمرحلةُطالبُلدىُالرياضيُوالتفكيرُالتحصيل
ُُالمشكالتُلُ حُفيُواستخدامهاُ،النظريةُتطبيقُ ُإلىُيسعىُوالذيُ،التجريبيُشبهُ ُالمنهجُالدراسة

ُطالب(055ُ)ُمنُالدراسةُعينةُوتكونتُالممارسات،ُوتطورُالستفساراتُ ُعنُواإلجابةُالرياضية
ُالمجموعةُوالثانيةُا ،طالب(10ُ)منُوتكونتُالتجريبيةُالمجموعةُاألولىُمجموعتين،ُعلىُموزعة

ُالذكاءاتُلتقييمُمالحظةُبقائمةُالدراسةُأدواتُتمثلتُوقدُطالبا ،(10ُ)ُمنُوتكونتُ،الضابطة
ُاألساسيُاشرالعُللصفُالثانيُالكتابُمنُالفراغيةُالهندسةُوحدةُفيُتحصيليُواختبارُالمتعددة
ُاإلحصائيةُمةالرُزُاستخدامُتمُالدراسةُتساؤلتُعنُولإلجابةُالرياضي،ُالتفكيرُفيُاختبارُوكذلك

ُواختبارُيةالمعياُرُوالنحرافاتُبالمتوسطاتُوالمتمثلةُُ،اإلحصائيُبالبرنامجُالحاسوبُباستخدام
T-testُُ،ُبينُائي اإحصُدالةُفروقُيوجدُأنهُالدراسةُإليهاُتوصلتُالتيُالنتائجُأهمُمنُكانُوقد

ُطالبُالحُ لصُوذلكُ،عديالبُ ُالتحصيليُالختبارُ ُفيُوالضابطةُالتجريبيةُالمجموعةُطالبُأداء
ُوقدُلبعدي،اُالتفكيرُاختبارُفيُالمجموعتينُأداءُبينُفروقُ ُتوجدُلُوأنهُالتجريبية،ُالمجموعة

ُوقدُ،جريبيةالتُالمجموعةُلصالحُوذلكُ،المؤجلُ ُالتحصيلُاختبارُ ُفيُالمجموعتينُبينُفروقُجدوُ 
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ُشكالأُباستخدامُالرياضياتُوتديرُ،المصادرُ ُمتعددةُقاعةُتوفيرُ ُبضرورةُالدراسةُأوصلت
ُ.المتعددةُالذكاءاتُنظريةُتوظيفُعلىُالخدمةُأثناءُالمعلمينُوتأهيلُ،بيانيةُورسومات

ُ(:3111)وعبابنةُالخطيب .5
 المشكالت حلُ  على قائمة تدريسية استراتيجية استخدام أثرُ  تقصي الدراسةُإلى هذه هدفت

 في األساسي السابع الصف طالب لدى الرياضيات والتجاهاتُنحو الرياضي، التفكير على
ُُو ُاألساسي، الصفُ  منطالبُ (104) من الدراسة عينةُ  تكونتاألردن،  إلى سمواق ُ السابع
ُمجموعة مجموعتين  حلُ  على قائمة تدريسيةُاستراتيجية باستخدام درست تجريبية عشوائيا 
 بالتفكير المتعلقة النتائجُ  أظهرت وقد،ُالعتيادية بالطريقة ضابطةُدرستمجموعةُُو المشكالت،
 فروق وجود وعدم الضابطة، طالبُالمجموعة على التجريبية المجموعة طالب تفوق الرياضي

 التدريسُوالمستوى استراتيجية بين للتفاعل عزىت ُ الرياضي التفكير في إحصائيةُ  دللة ذات
ُوالتحصيلي من اتجاهات من أفضل انتك التجريبية المجموعة طالب اتجاهاتُ،  المجموعة أقرانهُم

 تعزى الرياضيات نحو الطالب اتجاهات في إحصائية دللة ذات فروق الضابطة،ُوعدمُوجود
ُ.والمستوىُالتحصيلي استراتيجيةُالتدريس بين للتفاعل

ُُ(:3111دراسةُالبالونةُ) .6
ُالتفكير تنمية في األداءُ  على لقائما التقويم استراتيجية فعالية استقصاءُ  إلىُدراسةُ ال هدفت

ُالدراسة ثُ الباح طبق حيثُ ،ُالثانوية المرحلة طلبة لدى المشكالت حلُ  على والقدرة ،الرياضي
 المنهج متبعاُ  ،العلمي الثانوي األول الصف طالباتُ  من طالبة (54) من مكونةُ ُعينةُ  على

 التفكير اختبار :التالية األدوات الباحثُ  استخدم وقد ،وتجريبية ضابطةُلمجموعتين التجريبي
ُ  نتائج بين الفروق إليجاد T-test اختبار الباحث استخدام حيثُ ُت،المشكال حلواختبار

 ذات فروق وجودُعلى النتائج أكدت وقد ،المشكالتُ  التفكيرُوحل اختباري على المجموعتين
 البعدي التطبيقُعلى التجريبية المجموعة لصالح المجموعتين درجات متوسط بين إحصائية دللة

ُ.اأيض المشكالت حل واختبار الرياضي التفكير لختبار

ُ(:3112دراسةُعيدُ) .7
 مهارات لتنمية الدماغ جانبي على قائم مقترح برنامج أثر معرفةُ  لىإ الدراسة هذه هدفت

 بالطريقة مقارنة غزة شمال بمحافظة األساسي الخامس الصف طالب لدى الرياضيات فيُالتفكير
طالبا ُُ(77)من مكونة عينة على تجربة بإجراء الباحثُ  قام الدراسة أسئلة عن ولإلجابةُ  ، العادية

 وتم ،اُ قصديُاختيارها وتم ، للبنين " أ " الدنيا األساسية صوقا أبي ابن سعد مدرسة طالب من
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 ،ا  البط  (38)وعددىا المقترح لمبرنامج خضعت تجريبية مجموعو ن،مجموعتي إلى توزيعيم 
 اختبار بتبني الباحث   قام كما ، ا  طالب  (39)وعددىا العادية بالطريقة تدريسيم تم ةضابط ةومجموع
 عينة عمى تطبيقو أجل من وذلك؛ (2008) شوالجي عفانة ترجمة   من الدماغية السيطرة

 بإعداد الباحث   قام كذلك ، ثباتو من لمتأكد   االختبار إعادة ثم نوم ،ا  طالب( 03) من استطالعية
 بينيا  حصائإ دالة فروق   وجدت أنو لىإ النتائج خمصت وقد، الرياضيات في التفكير اختبار

 .المقترح لمبرنامج تعزى الرياضيات في التفكير اختبار   في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة  

 (:9002)وعشا دراسة عبد .8
 التفكير تنمية في التعاوني التعمم استراتيجية استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت

 األردنية بالمممكة األساسي السادس الصف طمبة لدى تالرياضيا نحو االتجاىاتو  الرياضي،
 عبالش إحدى واختيرت ، متيسرة عينة قصدية بصورة   أفراد الدراسة اختيار تم وقد عمان، بمدينة
ة، طالب (56) الدراسة أفراد عدد   وبمغ ، ضابطة مجموعة وأخرى تجريبية مجموعة عشوائية بصورة

 باستخدام تعميمي ا، موقف ا(20) خالل من الرياضيات في اليندسة وحدة تدريس من االنتياء   وبعد
 من اختيار وعن من الرياضي، التفكير في الختبار الطمبة تعريض   تم التعاوني، التعمم استراتيجية

 تم الدراسة فرضيات والختبار الرياضيات نحو لالتجاىات ومقياس فقرة، 30 عمى اشتمل متعدد،
 تحميل استخدم كما ، المعيارية االنحرافاتو  الحسابية المتوسطات وحسبت الطالبات، نتائج تحميل
 الدراسة نتائج   فتوكش  .والضابطة التجريبية المجموعتين في الطالبات لعالمات المصاحب التباين
 الرياضيالتفكير  في الدراسة مجموعتي في الطمبة نتائج   بين إحصائية داللة ذات فروق وجود  

 ضرورة إلى الدراسة ىذه خمصت وقد ة،التجريبي المجموعة لصالح الرياضيات   نحو واالتجاىات
 الرياضيات، مناىج مبتصمي واالىتمام الرياضيات، تدريس في التعاوني التعمم استراتيجية استخدام

 .التفكير الرياضي عمى القدرة تنمية يعزز وبما

 (:9002) حمادة دراسة .2
 بعض ضوء في اإلعدادية بالمرحمة الكتابي والتواصل الرياضي التفكير تنمية إلى  الدراسة ىدفت

 عينة اقتصرت وقد التبادلي، التدريس استراتيجية استخدام خالل من المدرسية الرياضيات معايير
 شبو المنيج الباحثة استخدمت حيث أسيوط، مدارس إحدى من وطالبة طالبا  ( 86) عمى الدراسة

 ىما أداتان الباحثة واستخدمت وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى العينة تقسيم تم فقد التجريبي،
 ،T-testاختبار استخدام خالل ومن الرياضية، الكتابة ميارة لقياس واختبار رياضي تفكير اختبار

  ذات فروق وجود أىميا نتائج إلى الدراسة توصمت التبادلي التدريس الستخدام األثر حجم ومعادلة
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 التفكير اختبار عمى التجريبية المجموعة لصالح البحث مجموعتي متوسطي بين إحصائية داللة
 عمى ادليالتب لمتدريس فعال أثر لوجود باإلضافة الرياضية الكتابة ميارة تنمية واختبار الرياضي،

 . الرياضية الكتابة ميارة وتنمية الرياضي التفكير تنمية عمى التجريبية المجموعة أفراد قدرة تنمية

 (:2000) دراسة الخزرجي .01
 طالبات الرياضي والتفكير تحصيل   في تابا ىيمدا أنموذج أثر معرفة إلى الدراسة   ىدفت

 مجموعتين بين وزع طالبة (64) ثالبح عينة   مجموع بمغ ،العراق في المتوسط الثاني الصف
 تحقيقلو  الضابطة، المجموعة في طالبة  (32)و التجريبية المجموعة في طالبة (32) وبواقع

   الرياضيات مادة   في لمطالبات تحصيمي اختبار إحداىما أداتيناستخدم الباحث  البحث ىدافأ
 مقالية فقرة (38) اتالطالب لدى الرياضي التفكير لقياس   مقياس األخرىو  فقرة،  (50)

 داللة ذي فرق وجودانت فك الحالي البحث إلييا لتوص   التي النتائج أىم أما وموضوعية،
 التحصيمي االختبار في المتوسط الثاني الصف طالبات درجات متوسطات بين حصائيةإ

 درست التي  الضابطة و (،تابا ىيمدا أنموذج وفق عمى درست التي ( التجريبية لممجموعتين
 داللة ذي فرق وجودوكذلك ة، التجريبي المجموعة لصالح و ،المعتادة الطريقة وفق عمى

 الرياضي التفكير اختبار   في المتوسط الثاني الصف طالبات درجات متوسطات بين إحصائية
 درست التي  والضابطة ( تابا ىيمدا أنموذج وفق   عمى درست التي التجريبية لممجموعتين البعدي

 .)المعتادة ريقةالط وفق عمى

 (:2002) دراسة النديم .11
 التفكير ميتقي في المفاىيمية المخططات توظيف   كيفية لىإ لمتعرف   الدراسة ىذه ىدفت

 ،وغيرىا واالستبانة االختبارات مثل ،تقييم داةكأ بغزة األساسي الثامن الصف طمبة لدى الرياضي
 الطمبة بتدرب الباحث قام كما ثبات،ال معامل لحساب االختبار إعادة طريقة الباحث واستخدم

 في المقيم المدرس   كان أن بعد وذلك سبوعين،أ لمدة المفاىيم المخططات إعداد كيفية عمى
 ىذا طبق   ثم ساسي،األ الثامن لمصف الرياضيات كتاب في ولىاأل الوحدة أنيى قد المدرسة
( 071)و طالب (063) نيمم ، وطالبة  طالب (333) من المكونة راسةالد عينة عمى االختبار

، والتعميم التربية لمديرية تابعة مدارس وثالث الغوث لوكالة تابعتين مدرستين عمى موزعين طالبة
 لمتغيري الفروق داللة عمى لمتعرف   T-testاختبار اً مستخدم راسةالد نتائج بتحميل   الباحث   قام ثم
 اً حصائيإ دالة فروق توجد أنو إلى ئج  النتا خمصت وقد ،(التعميمية والمؤسسة ، الجنس) راسةالد
( التعميمية المؤسسة) لمتغير اً أيض وتعزى ،(الذكور ) الجنس لمتغير عزىت   الرياضي التفكير في

  .الغوث وكالة طمبة
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 (:3116ولشينُ) السميع دراسةُعبد .13
إلى هدفت ُ،التحصيل لتنمية المتعددة الذكاءاتُ  على قائم برنامج فعاليةُ  على لتعرفا الدراسُة

الدراسةُ عينة تكونت وقدُاإلعدادية، المرحلة تالميذ لدى الرياضيات نحو والميل الرياضي والتفكير
 المنهجُ  الباحثُ  اتبع وقد،ُالقاهرةُبمحافظة اإلعدادي األول الصفُ  تالميذ منا ُتلميذ(72ُ)من

 التجريبية المجموعة درست حيث ،الضابطة لمجموعةوا التجريبية لمجموعةا لمجموعتي التجريبي
 في الباحثُ  استخدم وقد ،العادية بالطريقة الضابطةُالمجموعة درست بينما ،المقترح بالبرنامج

 األول الصف تالميذ على المقررة النعكاس وحدة في تحصيلي اختبار وهما:ُ،دراستهُأداتين
 ،الستنباط ،الستقراء :التالية المهارات على اشتمل والذي الرياضي التفكير اختبارُو اإلعدادي
 ومعادلةُ،T-test اختبار باستخدام اإلحصائي التحليل بعدُ.العالقاتبالرموز،ُإدراكُ التعبير
 في المتعددة الذكاءات على القائم البرنامج فعاليةُإلىالدراسةُُتوصلت األثر حجم لحساب بالك
ُ.الرياضياتُنحو والميل الرياضي، والتفكير ،التحصيل تنمية

ُ:Aunioُ(2005)اونيوُُدراسة .13
ُالتفكيرُوتنميةNumber Senseُُالعدديُاإلحساسُمستوىُتحسينُإلىُالدراسةُهدفت

ُقوطبُلذلك،ُخصيصاُ ُأعدُبرنامجُإعدادُخاللُمنُوذلكُاألطفال،ُرياضُطلبةُلدىُالرياضي
ُفيُالبرنامجُنجاحُإلىُالدراسةُنتائجُأشارتُوقدُاألطفالُرياضُطلبةُمنُعينةُعلىُالبرنامج
ُمرورُعدوبُمباشرة،ُالدراسةُتنفيذُمنُالنتهاءُبعدُوذلكُالطلبةُلدىُالعدديُاإلحساسُتحسين

ُثرأُوجودُعدمُالنتائجُأظهرتُكماُبالنخفاض،ُالتحسنُهذاُأخذُالدراسةُتنفيذُمنُأشهر(1ُ)
ُ.األطفالُرياضُطلبةُلدىُالرياضيُالتفكيرُتنميةُفيُللبرنامج

ُ(:3114ُدراسةُمطر) .14
ُلدى الرياضي التفكير تنمية في المفاهيم مخططات استخدام أثرُ  معرفة إلىالدراسةُ هذه هدفت
 عينة وتكونت التجريبي المنهج الدراسة هذه في الباحثُ  اتبعة،ُبغُز األساسي الثامن الصف طالب
 بمدرسة الثامن الصف طالب منطالبا ُ(21ُ)الطلبةُ عدد بلغُحيثُ  ذكور،ُشعبتين من الدراسة
 الدراسية بالوحدةُ  تتعلق التي المفاهيم، مخططات الباحث استخدم وقدُ،اإلعدادية جباليا ذكور
 دللة ذات فروق توجدوأهمهاُ ،الدراسةُ  نتائج إلى للوصول ؛وبعديُقبلي واختبار المعلم ودليل

 لصالحُالثامنُ  الصف طالب لدى ) اإلبداعي الناقد، الستنتاجي،(فيُالتفكيرُالرياضيُ إحصائية
ُ.المفاهيم مخططات لستخدام عزىت ُ التجريبية المجموعة

ُ
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ُ:Schoenberg and Liming(3111)سكوتنبرجُوليمنغُُدراسة .15
ُالعملياتُوُالرياضيةُالمصطلحاتُاستخدامُعلىُيعتمدُبرنامجُأثرُمعرفةُإلىُالدراسةُهدفت
ُالباحثانُقامُوقدُوالتاسع،ُالسادسُالصفينُطلبةُلدىُالرياضيُالتفكيرُمهاراتُتنميةُعلىُالحسابية
ُلدىُلرياضياُالتفكيرُمستوياتُتدنيُوراءُتقفُالتيُالعواملُاستقصاءُبعدُالبرنامجُبتطوير
ُبالمفاهيمُعلقةوالمت(ُالقبليُالتعلم)ُالسابقةُالمعرفةُتدنيُاللغوية،ُالمهاراتُضعف.ُومنهاُالطلبة،

ُنجاحُإلىُلدراسةاُنتائجُأشارتُوقد.ُالرياضيةُالنشاطاتُتنفيذُفيُالطلبةُمشاركةُتدنيُالرياضية،
ُ.ُبيةالتجريُالمجموعةُطلبةُلدىُوتنميتهاُالرياضيُالتفكيرُمهاراتُتحسينُفيُالبرنامج

ُالتعقيبُعلىُالدراساتُالسابقةُفيُالمحورُالثاني:

اتُمنُمهاراتُالتفكيرُفيُالرياضيُالباحثةُللدراساتُالتيُتناولتُتنميةُ ُمنُخاللُعرضُ 
 والنتائجُتوصلتُإلىُالتالي:ُ،حيثُاألهدافُوالمنهجُواألدواتُوالعينة

ُ:ُاألهداف:أولُا

  ُوهوُتنميةُالتفكيرُالرياضي.ُ،الدراساتُفيُهدفُالدراسةُ ُاتفقتُجميع 
  ُةُلستخدامُهدفتُبعضُالدراسُحيثُ ُ،بينماُاختلفتُالدراساتُالسابقةُفيُالمتغيرُالمستقل

(ُالتيُاستخدمت5103ُمثلُدراسةُجربوعُ)ُ،استراتيجياتُمتنوعةُلتنميةُالتفكيرُالرياضي
التعاوني،ُ(ُاستخدمتُاستراتيجيةُالتعلم5119ُوعشا)وعبدُُ،استراتيجيةُالتدريسُالتبادلي

حل5100ُوعبابنة)الخطيبُُو استراتيجيُة استخدُم استخدمتُُ(5101البالونة)ُوالمشكالتُ،ُ(
(ُبرنامجُقائمُعلى5100ُ)الديبواستخدمتُدارسةُُ،استراتيجيةُالتقويمُالقائمُعلىُاألداء

وتلكُالدراساتُهدفتُإالذكاوات الرياضيُ، الرياضياتُبجانبُالتفكيُر نحُو التجاُه  ُ.لىُتنميُة
 ُ ُهدفتُدراسة ُلستخدامُ 5113مطر)بالمقابل ُمخططاتُالمفاهيمُ( (5112ُالخزرجي)ُو،

وذلكُلتنميةُمهاراتُُ،جانبيُالدماغُ ُ(ُلستخدامُ 5119وعيد)ُتابا،موذجُهليداُلستخدامُن
(ُلتنميةُالتفكيرُالرياضيُعنُطريق0105ُ)العتالنماُهدفتُدراسةُيبُالرياضي،التفكيرُ

ُالتواصل ُعلى ُقائم ُمقترح ُالرياضيات5111ُوحمادة)ُ،برنامج ُبعضُمعايير ُاستخدم )
 ُ.والتواصلُالكتابيالمدرسيةُلتنميةُالتفكيرُالرياضيُ

ُ

ُ
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ُالثالثالفصلُ

 الدراسة:ُ:ُمنهجُ ثانياُا

  ُلىُفيُالعتمادُعلىُالمنهجُالتجريبيُالقائمُعُالدراسةُالحاليةُمعُالدراساتُالسابقةُ ُتتفق
ُ،شبهُالتجريبيُ(ُفقدُاعتمدتُالمنهجُ 5111حمادة)مجموعتينُمتكافئتينُباستثناءُدراسةُ

 ُ.اعتمادهاُالمنهجُالتجريبياتفقتُالدراسةُالحاليةُمعُالدراساتُالسابقةُفيُُو
 الدراسة::ُأدواتُثالثاُا

  ُ(،5113مطر)دراسةُُمثل:الدراسةُالسابقةُالختبارُكأداةُللدراسةُُفقدُاستخدمتُأغلبُ
ُالخزرجي ُُ(،5112)ُودراسة ُ(5101البالونة)ودراسة ُودراسة ُُو5103جربوع)، دراسةُ(،

ُ ُُوُ(،5119وعشا)عبد 5100ُ)الخطيبُوعبابنةدراسة ُُو(، ُدراسةُوُ(5105العتال)دراسة
 (.5100)الديبدراسةُُوُ،(5111حمادة)

  ُ(5119ُوعشا)ُعبددراسةُُ:مثلُ،التجاهُبجانبُالختبارُ ُاستخدمتُمقياس ُُويوجدُدراسات
 (.5103ودراسةُجربوع)

 ولُنحوُومقياسُالميُ،التفكيرُالرياضيُهما:ُاختبارُ،وقدُاستخدمتُالدراسةُالحاليةُأداتين
 ُ.الرياضيات

 عينةُالدراسة::ُرابعاُا

  ُفيُدراسة23ُُعددُأفرادُعينةُهوُُعيناتها،ُفقدُكانُأقلُ ُتباينتُالدراساتُالسابقةُفيُأحجام
هُوُ،(5101)البالونة عينُة أفراُد أكبرُعدُد  (.5100الخطيبُوعبابنة)فيُدراسُة013ُبينمُا

  ُُالدراسات ُمراحلُ ُتناولت ُعيناتهاُالسابقة ُفي ُمختلفة ُدراسُ،تعليمية ُتناولت ُعبدُفقد ة
(ُالمرحلةُالبتدائيةُالعليا،ُبينماُتناولتُدراسةُالخطيب5119ُدراسةُعيد)(ُُو5119وعشا)

(5103ُدراسةُجربوع)(ُُو5111حمادة)ودراسةُ(0105ُل)لعتادراسةُاُوُ(،5100وعبابنة)
ُمطر)ُو ُُو5113دراسة )ُ 5112ُ)الخزرجيدراسة ُالمرحلة ُدراسةُُاإلعدادية،( وتناولت

 (ُالمرحلةُالثانوية.5101البالونة)
 لنتائجُالدراسة:ا:ُخامساُا

  ُإُتوصلتُجميع فروقُذاتُدللُة لصالحُالمجموعاتُالدراساتُإلىُوجوُد ُ،جريبيةالتحصائيُة
ُاختباراتُ  ُفي ُالرياضيُوذلك ُُ،التفكير ُدراسة ُفي ُُو5113مطر)كما دراسةُ(

ُُو5112الخزرجي) )ُ ُدراسة ُودراسة5119)عيد ُدراسةُوُ،(5105العتال)ُ(،
 Aunio (2005)ُدراسة(ُباستثناء5100ُ)الديبُدراسةُوُ،(5101)البالونة
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ُالثالثالفصلُ

 ُإ ُبعضُالدراسات ُتوصلت ُالختبارُ بينما ُفي ُالتجريبية ُالمجموعات ُلصالح ُفروق ُ،لى
ُالتجاه ُُ،ومقياس ُوعشا)كدراسة 5119ُعبد )ُ ُُو5103جربوع)ودراسة ُالخطيبُ( دراسة

رُفيُالتفكيُيضاُ ئجهاُإيجابيةُأنتا(ُفقدُكانت5111ُحمادة)(،ُبنماُدراسة5100ُوعبابنة)
 والتواصلُالكتابي.

ُالعامُعلىُالدراساتُالسابقة:ُالتعقيبُ 

 الدراسة بموضوع المتصلة السابقة الدراسات تحليل خالل الدراساتُالسابقةُمنُبعدُاستعراضُ 
 التشابه أوجه حيث من الدراسة هذه إلى بالنسبة منها كل أهمية أوضحتُالباحثة والتي ،الحالية

ُلىُالتعقيبُالتالي:توصلتُالباحثةُإ الدراسةُالحالية، مع الختالف أو

  ُاتُتناولتُفيُدراسُمستقلُ ُالدراساتُعلىُاستخدامُاأللعابُالتربويةُكمتغيرُ ُاتفقتُمعظم
 وقدُاتفقتُفيُهذاُالجانبُمعُالدراسةُالحالية.ُ،الرياضيات

  ُوقدُأفادُُ،المنهجُالتجريبيُالقائمُعلىُمجموعتينُمتكافئتينُاتفقتُمعظمهاُعلىُاستخدام
ُالجانبُفيُجعلُ  ُفيُهذا ُعلىُمجموعتينُ)تجريبيةُُالباحثة ُتجريبيُقائم منهجُالدراسة

 وضابطة(.
 ُ جريتُالدراساتُالسابقةُفيُمراحلُتعليميةُمختلفة.أ 
 ودُفروقُشيرُالىُوجاتفقتُالدراسةُالحاليةُفيُنتائجهاُمعُمعظمُالدراساتُالسابقةُالتيُت

وعلىُمقياسُالميلُتعزىُلأللعابُ لصالحُالمجموعةُالتجريبيةُفيُاختبارُالتفكيرُالرياضيُ،
 التربوية.

  ُياتُدمتُاختبارُالتفكيرُفيُالرياضالدراساتُالتيُاستخُتشابهتُالدراسةُالحاليةُمعُمعظم
 اضيات.الميلُنحوُالريمقياسُُبينماُاختلفتُعنُالدراساتُالسابقةُباستخدامُ ُ،كأداةُالدراسة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالثالثالفصلُ

 ؟السابقةالدراسةُالحاليةُمنُالدراساتُُماذاُاستفادت

  ُللدراسةُوتحديدُمحاوره.ُالنظريُاإلطارُإعداد 
 المنهجُالتجريبيُللدراسة.ُاختيار 
 أدواتُالدراسةُكاختبارُالتفكيرُومقياسُالميل.ُإعداد 
 ستطبقُعليهاُالدراسة.ُالتيُالمناسبةُالعينةُاختيار 
 لتحليلُالنتائجُالمناسبةُاإلحصائيةُاألساليبُتحديد 
 النتائجُالتيُتوصلتُإليهاُالدراسة.ُتفسير 
 ُعددُمنُالمراجعُالتيُتخدمُالدراسة.التعرفُعلى 
ُ

ُاسةُالحاليةُعنُالدراساتُالسابقة؟تميزتُبهُالدُرُذاما

 تميزتُالدراسةُالحاليةُعنُالدراساتُالسابقةُفيُالنقاطُالتالية:

 ُالدنياُبالعينةُالمختارةُمنُالمرحلةُالبتدائيةُالدراسةتميزت.ُ 
 الدراسةُ كم تميزتُهذُه األُُا فيُتباستخداُم مهاراتُالتفكيرُفيُالعابُالتربويُة  ات.لرياضينميُة
 قُالدراسةُعلىُالبيئةُالفلسطينية.تمُتطبي 
ُ

ُ

ُ

ُ



 

 

 
 

 
 

 
الرابعالفصل   

 الطريقة واإلجراءات      
 
  ُةــــــــــــــــــــالدراسُمنهج.ُ
  ُةــــــــــــــــــــــالدراسُعينة.ُ
 ةــــــــــــــــــــالدراسُواتُ أد. 
  ُةـــــــــــــــالدراسُخطوات.ُ
  ُةـــاإلحصائيُالمعالجة.
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ُالفصلُالرابعُ

ُالفصلُالرابع
ُجراءاتالطريقةُواإل

الفصلُُيتناولُ  جراءاتُالبحثُ ُوُطريقةُ هذُا الُا  عنُأسئلُة لإلجابُة الباحثُة ُ،دراسةالتيُاتبعتهُا
ثمُالحديثُعنُمنهجُالبحثُالمتبعُفيُالدراسة،ُووصفُلمجتمعُوعينةُالدراسةُُ،واختبارُفروضها

وأسلوبُاختيارها،ُوبيانُبناءُأداةُالدراسة،ُواستخراجُصدقهاُوثباتها،ُواتساقهاُالداخليُوالتصميمُ
جرائها،ُوالمعالجةُ ُالدراسةُوا  ُيحتويُالفصلُعلىُكيفيةُتنفيذ التجريبي،ُوضبطُالمتغيرات،ُكما

ُةُالتيُاستخدمتُفيُتحليلُالبيانات.اإلحصائي
ُ:الدراسةُمنهجُ 

ُساُُ ُُيالتجريبُالمنهجُ تخدمتُالباحثة ُالتحكمُ ُالمنهجُ وهو ُفيه لمتغيراتُفيُاُالذيُيتم
باستثناءُمتغيرُواحدُيقومُالباحثُبتطويعهُوتغييرهُبهدفُتحديدُوقياسُُ،المؤثرةُفيُظاهرةُما

حيثُأخضعتُالباحثةُالمتغيرُالمستقلُفيُهذهُالدراسةُوهوُُ،تأثيرهُعلىُالظاهرةُموضعُالدراسةُ 
ُللتجربةُ  ُالتربوية ُاأللعاب ُ"ُ؛استخدام ُوهو ُاألول ُالتابع ُالمتغير ُعلى ُأثره ُفيُاللقياس تفكير

ُالثالثُالرياضيات ُالصف ُتالمذة ُلدى ُالرياضيات" ُنحو ُ"الميل ُوهو ُالثاني ُالتابع ُوالمتغير "
ُاألساسي.
اعُتمُإتبُيُهوُاألكثرُمالءمةُللموضــــــــــــوعُقيدُالدراســــــــــــة،ُحيثُ التجريبُحيثُأنُالمنهجُ ُ

موعةُالتجريبيةُتتعرضُالمجبحيثُُ،أسلوبُتصميمُالمجموعتينُالتجريبيةُوالضابطةُالمتكافئتين
دريســــا ُبينماُتتلقىُالمجموعةُالضـــابطةُتُالباحثة،أعدتهُُيباســــتخدامُاأللعابُالتربويةُالذتدريســـا ُ
ُ.العتياديةبالطريقةُ
ُالدراسة:عينةُ

ســــــــاســــــــيُتالمذةُالصــــــــفُالثالثُاألمنُُتلميذا ُوتلميذة(60ُالدراســــــــةُمنُ)ُتكونتُعينةُ 
تمُاختيارُالمدرســــةُُثحيُ،(5102-5103)ُالدراســـيُعامللُالزهراءُالبتدائيةُالمشـــتركةبمدرســـةُ
ىُاختيارُ،ُجُرالثالثُصفوفُمنُالصفُ ُخمسةبالمدرسـةُُ،ُحيثُيوجدُ لقربهاُمنُالباحثةُقصـدياُ 
اســــتخدامُبحداهماُعشــــوائيا ُكمجموعةُتجريبيةُتدرسُإمنهماُبطريقةُعشــــوائيةُوتمُتعيينُصــــفينُ

ـــة ـــاديـــة،ُوجـــدولُرقمُاأللعـــابُالتربوي ـــةُالعتي ُُ،ُوالمجموعـــةُاألخرىُضــــــــــــــــابطـــةُتـــدرسُبـــالطريق
ُأفرادُالعينة:ُيوضح(4.1)

ُ
ُ
ُ
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ُالفصلُالرابعُ

(4.1) رقمُُلجدوُ  
ُعددُأفرادُعينةُالدراسةُللمجموعةُالتجريبيةُوالضابطة

ُالنسبةُالمئويةُالمجموعُإناث ذكورُالصفُالمدرسة

الزهراءُ
البتدائيةُ
ُالمشتركة

ُ)3الصفُالثالثُ)
ُتجريبية

02 02 
ُ
41ُ
 

%50 

(2ُالصفُالثالثُ)
ُضابطة

02ُ02ُ
ُ
41ُ
 

%50 

 100% 11 41 41ُالمجموع
ُ

ُأدواتُالدراسة:
ُاستخدمتُالباحثةُأداتينُلجمعُالبياناتُهما:

ُ.اتالرياضيُفيُمهاراتُالتفكيراختبارُ .1
ُ.مقياسُالميلُنحوُالرياضيات .3
ُ:اتالرياضيُفيُمهاراتُالتفكيرأولا:ُاختبارُ

العينةُُدفراألُاتالرياضــــــيفيُمهاراتُالتفكيرُُبعضُسُ لقياُببناءُاختبارُ ُقامتُالباحثةُ 
(25ُمنُ)ُوليةفيُصــــورتهُاألُوقدُتكونُالختبارُ ُ،خصــــيصــــا ُلهذاُالغرضُ ُدُ أعُالرياضــــياتُ فيُ

ثةُألنهاُتمكنُالباحُ؛منُمتعدد(،ُوقدُتمُاختيارُهذاُالنمطُمنُاألســــــــــــئلةُ ُ)الختيارفقرةُمنُنمطُ
منُقيــاسُمــدىُتحققُجميعُاألهــدافُالتربويــةُالمرتبطــةُبنواتجُالتعلم،ُكمــاُأنُدرجــةُالصـــــــــــــــدقُ

ُإذُيمكنُتصـــحيحهاُبالمفتاحُالمثقب.ُكماُيمكنُ،وســـهولةُتصـــحيحهاُ،فيهاُمرتفعةُوالموضـــوعية
اغةُأربعةُأنهُتمُصــيُولســيماُ،درجةُالتخمينُ منُُليلُنتائجهاُإحصــائيا ،ُعالوةُعلىُأنهاُتقللُ تح

ُ.بدائلُلكلُفقرةُمنُفقراتُالختبارُالمعدُلهذهُالدراسة
ُالختبار:إعدادُ

التفكيرُُتالصــــــــــــــفُالثــالــثُلمهــاراُمــدىُاكتســـــــــــــــابُتالمــذةُ ُالختبــارُإلىُقيــاسُ ُيهــدفُ 
ُتمُبناءُالختبارُتعبا ُللخطواتُالتالية:ُولقدُ،الرياضي

ُ
ُ
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 :رأبعادُالختباُتحديدُ 

علىُُعوذلكُبعدُالطالُ،مهاراتُالتفكيرُالرياضيُتمُتحديدُأبعادُالختبارُمنُبعضُ 
ُتدريسُ ُمجال ُالختصاصُفي ُأهل ُمن ُالعديد ُومشاورة ُالسابقة ُوالدراسات ُوالمراجع الكتب

ريسُالمناهجُوطرقُالتدُومجالُتخصصُمناهجُوطرقُتدريسُالرياضياتُمنُأساتذةُ ُ،الرياضيات
وبعدُالطالعُعلىُالوحدةُالثانيةُ ومعلميُالرياضياتُأصحابُالخبرةُالطويلةُ،فيُالرياضياتُ 

أسفُمنُكتابُالرياضياتُللصفُالثالثُاألساسيُوتحليلها. (5ُختيار)ذلكُعنُالتوصلُإلىُاُروقُد
 (ُيوضحُذلك:2.4والجدولُرقمُ)ُ،تُالتفكيرُالرياضيمنُمهاراُمهارات

ُ(2.4جدولُرقم)
ُتوزيعُفقراتُالختبارُعلىُبعضُمهاراتُالتفكيرُالرياضيُ
ُالنسبةُالمئويةُعددُالفقراتُرقمُالفقرةُالمهارة
 5ُ5ُ20.00-1ُمهارةُالتفكيرُالبصري

 11ُ6ُ24.00-6ُمهارةُالستقراء

 16ُ5ُ20.00-14ُمهارةُالستنتاج

 42ُ2ُ16.00-11ُزالتعبيرُبالرمُومهارةُ

 45ُ5ُ20.00-41ُلحلُالمسائمهارةُ

45ُ122ُُالمجموع
ُالختبار:صياغةُفقراتُ

رةُمنُتتكونُكلُفقُومنُمتعدد،ُُفقراتُالختبارُمنُنوعُاختيارُ ُقامتُالباحثةُبصـــــــياغةُ 
ُ،إلُأنهاُمقنعةُظاهرياُ ُ،صــــــــحيحةُواحدةُفقطُوالباقيُخطأُوأربعةُبدائلُتتضــــــــمنُإجابةُ ُســــــــؤال

ُسمىُالمموهاتُأوُالمشتتات.وتُ 
ُتكون:صياغةُالفقراتُأنُُوقدُراعتُالباحثةُعندُ 

 ُُواللبس.واضحةُوبعيدةُعنُالغموض
 ُُالمحكم.ممثلةُبجدولُالمواصفات
 ُالتالميذسليمةُلغويا ُوسهلةُومالئمةُلمستوى.ُ
 ُُإجرائية.مصاغةُبصورة
 ُُفقط.واحدةُُةُويتضمنُفكرةواحدمهارةُتفكيرُقادرةُعلىُقياس

ُسؤال.(25ُهذا،ُوقدُاشتملُالختبارُفيُصورتهُاألوليةُعلىُ)
ُ
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 :تعليماتُالختبارُصياغةُ 
ُعلىُورقةُ  عدادها ُتعليماتُالختبارُوا  ُتمُُمنفصلةُ ُتمُصياغة ُوقد فيُكراسُالختبار،

صُفقراته،وكيفيةُاإلجابةُعنُُالختبار،توضيحُالهدفُمنُ والوضوحُعنُد روعيُالسهولُة ياغةُوقُد
طبقُالختبارُفيُصورتهُ  تالمذةُنُاألوليةُلتجريبهُعلىُعينةُاستطالعيةُمُهذهُالتعليمات.ُوأخيراُ 

ُ.ُ(ُتلميذا ُوتلميذة45وعددهمُ)ُ،ُوذلكُلحسابُصدقهُوثباتهالصفُالثالث
ُزمنُالختبار:

ثُتمُجمعُزمنُتســــليمُأولُتمُحســــابُزمنُالختبارُمنُخاللُقانونُحســــابُالزمنُحيُ
خمسُتالمذةُمعُزمنُتســــــــــليمُآخرُخمسُتالمذةُوتقســــــــــيمهاُعلىُمجموعهمُوقدُتمُتحديدُزمنُ

ُدقيقةُبناءُعلىُذلك.32ُالختبارُ
 الختبار:ُتصحيحُ 

(ُدرجة25ُحددتُدرجةُواحدةُلكلُفقرةُمنُفقراتُالختبارُلتصبحُالدرجةُالنهائيةُلالختبار)
ُ(.)صفروالدرجةُالدنياُلالختبارُ

  ُُاستجاباتُأفرادُالعينةُالستطالعية.ُأعدتُالباحثةُمفتاحا ُمثقبا ُلتصحيح
 ُثانيةُُالتصــــــحيحُمرةُعمليةُوأعديتُالمثقب،قامتُالباحثةُبتصــــــحيحُاألوراقُبالمفتاح

ُتحليلها.للتأكدُمنُالدرجاتُقبلُ
 ُُللتالمذةرتبتُأوراقُاإلجابةُترتيبا ُتنازليا ،ُوتمُرصدُالدرجاتُالخام.ُ

 تجريبُالختبار:
ُتلميذا ُوتلميذةُمنُنفسُ(32ُاستطالعيةُعشوائيةُقوامهاُ)ُالختبارُعلىُعينةُ ُتمُتجريبُ 

ُالهدفُمنُالتجربةُالستطالعيةُماُيلي:ُنوكاُ،مجتمعُالدراسةُالذينُسبقُلهمُدراسةُالوحدة
 حسابُمعاملُالتساقُالداخليُلالختبار. .0
ُحسابُثباتُالختبار. .5
ُُ:الختبارُقُ أولا:ُصد

ىُنوعينُمنُعلُالختبارُماُوضــعُلقياســهُفعال ،ُواقتصــرتُالباحثةُ ُويقصــدُبهُأنُيقيس ُ
ُوهماُصدقُالمحكمينُوصدقُالتساقُالداخلي.ُ،حيثُأنهماُيفيانُبالغرضُ ُ،الصدق

 صدقُالمحكمين:
تمُعرضهُفيُصورتهُاألوليةُعلىُمجموعةُمنُُ،الختبارُفيُصورتهُاألوليةُ ُإعدادُ ُبعد

محكمينُمنُذويُالختصــــــــــاصُفيُالمناهجُوطرقُتدريسُالرياضـــــــــــيات،ُومشـــــــــــرفيُومعلميُال
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(ُوذلكُلســــتطالعُآرائهمُحول0ُ(ُملحقُرقمُ)05وقدُبلغُعددهمُ)ُ،الرياضــــياتُمنُذويُالخبرة
ُمدى:
 ُللعملياتتمثيلُفقراتُالختبار.ُ
 . ُصحةُفقراتُالختبارُلغويا ُوعلميا
 ُيالثالثُاألساسمناسبةُفقراتُالختبارُلمستوىُطلبةُالصف.ُ
 ُُالختبار.ُمهاراتمنُُمهارةمدىُانتماءُالفقراتُإلىُكل
 :ُوقدُأبدىُالمحكمونُبعضُالمالحظاتُواآلراءُفيُالختبارُمنها
 .ُإعادةُالصياغةُلبعضُاألسئلة
 ُالتالمذةتبسيطُاللغةُبحيثُتتناسبُلمستويات.ُ
 .ُاختصارُبعضُاألسئلة

بقيُالختبارُفيُصــــــــــورتهُالنهائيةُمنُُوُ،األخذُبمالحظاتُالمحكمينتلكُاآلراءُتمُُفيُضــــــــــوءُ 
ُ.لؤاـ(ُس25)

ُالتساقُالداخلي:ُصدقُ 
تمُحســـابُصـــدقُالتســـاقُالداخليُلختبارُمهاراتُالتفكيرُالرياضـــيُباســـتخدامُمعاملُ
ارتبـاطُبيرســــــــــــــونُعنُطريقُإيجـادُمعـامالتُارتبـاطُدرجـةُكلُفقرةُمنُفقراتُالختبارُبدرجاتُ
الختبـــارُككـــل،ُكمـــاُأنـــهُتمُإيجـــادُمعـــامالتُارتبـــاطُدرجـــاتُكـــلُمهـــارةُمنُمهـــاراتُالختبـــارُ

ُ(.3.3(،ُ)3.4)لجدولنُاكماُيوضحُذلكُبدرجاتُالختبارُككل،ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 الفصل الرابع 

  (4.3) جدول رقم
 باط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبارارت معامل  

 معامل االرتباط رقم السؤال المهارة معامل االرتباط رقم السؤال المهارة معامل االرتباط رقم السؤال المهارة
 مهارة التفكير البصري

1 **0.820 

 مهارة االستقراء

 مهارة االستنتاج 0.677** 6

12 **0.617 

2 **0.699 7 **0.713 13 **0.509 

3 **0.694 8 **0.724 14 **0.681 

4 **0.478 9 **0.547 15 **0.764 

5 **0.565 10 **0.741 16 **0.638 

مهارة التعبير 
 بالرموز

17 **0.659 11 **0.677 

 

 مهارة حل المسائل 0.560** 18
21 **0.614 

19 **0.727 22 **0.522 

20 **0.701 23 **0.509 

 
24 **0.555 

25 **0.492 

 0.449( = 0.01( وعند مستوى داللة )03**ر الجدولية عند درجة حرية )

 (.(0.01 تُدالةُإحصائيًاُعندُمستوىُداللةأنُجميعُالفقراُ(4.0رقمُ)منُجدولُُيتضحُ 
طُااينُدرجاةُمعاامتتُاالرتاااُالداخميُلمهااراتُاالختااارُتامُحساا ُ ُاالتساقُ منُُولمتأكدُ 

ُ(:4.4كلُمهارةُوالدرجةُالكميةُلتختاارُكماُهوُموضحُفيُجدولُرقمُ)
 (4.4)جدول رقم 

 االختبار بالدرجة الكمية لالختبار ارتباط درجات مهارات   معامالت  

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارات
  دالة عند 0.01 0.807** مهارة التفكير البصري

  دالة عند 0.01 0.842** مهارة االستقراء

  دالة عند 0.01 0.761** مهارة االستنتاج

  دالة عند 0.01 0.766** زمهارة التعبير بالرمو 

  دالة عند 0.01 0.737** لمهارة حل المسائ

 0.449( = 0.01( وعند مستوى داللة )03**ر الجدولية عند درجة حرية )

رُاالدرجةُالكميةُلتختاارُدالةُاالختااُ(ُأنُمعامتتُارتااطُمهاراتُ 4.4يتضحُمنُجدولُ) 
ُلمهاراتُاالختاار.ُيالداخمُاالتساقعمىُُمماُيدلُ ُ؛(0.01حصائيًاُعمىُمستوىُالداللةُ)إ

ُ
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 االختبار:  ت  ثالثاً: ثبا

بهُالحصولُعمىُنفسُالنتائجُعندُتكرارُالقياسُباستخدامُنفسُاألداةُفيُنفسُُويقصدُ 
معاملُالثباتُبطريقتيُُبإيجادُ ُوقدُقامتُالباحثةُ ُعديدة،ُمعاملُالثباتُبطرقُبالظروفُ"ويحس

ُالتالي:عمىُالنحو20ُُسونُريتشارد-وُكودرالتجزئةُالنصفيةُ
 أوالً: طريقة التجزئة النصفية:

ُ،النصفيةبطريقةُالتجزئةُُاالختبارتمُاستخدامُدرجاتُالعينةُاالستطالعيةُلحسابُثباتُ
ُ ُبتجزئة ُالباحثة ُقامت ُُإلىُاالختبارحيث ُالزوجية ُالفقرات ُمقابل ُالفردية ُالفقرات ُلكلُ نصفين،

ُاالختبار، ُمستويات ُمن ُبحسابُ ُمستوى ُالنصفينُمعاملُ ُوذلك ُبين ُتعديلُ ُ،االرتباط ُجرى ُثم
ُسبيرمانُبروانالطولُباستخدامُمعادلةُ

  ر 
  ر

 الثبات 

ُ(0222ُ:34ُ،عفانة)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ:(ُيوضحُمعامالتُثباتُاالختبار4.5وجدولُرقمُ)

 (4.5) جدول رقم
 معامالت ثبات االختبار

 معامل الثبات  عدد الفقرات المهارات

 0.566 *5 مهارة التفكير البصري

 0.844 6 مهارة االستقراء

 0.529 *5 مهارة االستنتاج

 0.745 4 زالتعبير بالرمو مهارة 

 0.545 *5 لحل المسائهارة م

55* 0.812 

ُالنُالنصفينُغيرُمتساويينُجثمان*ُتمُاستخدامُمعادلةُ

ُُيتضحُ  ُجدول ُ)من ُمعاملُ ُ(4.5رقم ُ)ُأن ُالكمي ُيدلُ ُ،(218.0الثبات ُأنُُوهذا عمى
 إلىُتطبيقهُعمىُعينةُالدراسة.ُةطمئنُالباحثمماُيُ،الثباتُ بُعُ االختبارُيتمت
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  20Kuder-Richardsonً:20سونًًريتشاردكودرً:ًطريقةًثانيا ً

معامل ثبات  حساب الثبات، وذلك إليجاد   من طرق   ثانية   استخدمت الباحثة طريقة  
لمدرجة الكمية لالختبار ككل  20معامل كودر ريتشارد سون حصمت عمى قيمة   االختبار، حيث  
  :ذلك( يوضح 4.6) التالية: والجدولطبقا  لممعادلة 

(
مجـ ص(  ص)

ع
   )

ن
ن  

 معامل الثبات  ث" 

 (102:52 ،عفانة)
 جابة الصحيحة عمى الفقرة.نسبة اإل :ص  ان:حيث 

 جابة الخاطئة عمى الفقرة.(: نسبة اإلص-1)
 : التباين الكمي لالختبار.2ع

 (4.6) مجدول رق
 20ريتشاردسون كودر معامالت الثبات لمهارات االختبار واالختبار ككل بطريقة 

 20ون سمعامل كودر ريتشارد  2ع ن المهارات

 0.669 2.402 5 مهارة التفكير البصري

 0.767 3.918 6 مهارة االستقراء

 0.643 2.387 5 مهارة االستنتاج

 0.573 1.609 4 زمهارة التعبير بالرمو 

 0.391 1.701 5 لمهارة حل المسائ

25 36.577 0.876 

لالختبـــــار ككـــــل كانـــــت  20كـــــودر ريتشـــــارد شـــــون  أن معامـــــل   (4.6رقـــــم )مـــــن جـــــدول  ح  يتضـــــ
 االختبار عمى عينة الدراسة.  تطمئن الباحثة إلى تطبيق   ،( وهي قيمة عالية0.876)

 :تالميل نحو الرياضيا ثالثًا: مقياس  
سات الدرا أن عرضناه، وفي ضوء   التربوي الذي سبق   عمى األدب   وذلك بعد االطالع    

استطالع رأي عينة من  التي تم االطالع عميها، وفي ضوء   المتعمقة بمشكمة الدراسة  السابقة 
 ةالباحث ، قامتمعينة   ا  ، التي استخمصنا منها أبعادالمقابالت الشخصية عن طريق  المتخصصين 

 اآلتية:وفق الخطوات السادة المحكمين  ضوء استجابات   المقياس  عمىببناء 

  ةصورتها األوليفي  سالمقياإعداد. 
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 ُيبينُأعضـــــــــاءُُ(.)،ُوالملحقُرقمُالمختصـــــــــينمنُالمحكمينُُ(0.)علىُُالمقياسعرض
 لجنةُالتحكيم.

 ُتعـديـلُوصــــــــــــــياغةُبعضُُوُحـذفُ ُمالمحكمونُتبعـدُإجراءُالتعـديالتُالتيُأوصــــــــــــــىُبهـا
أعطىُلكلُُ(ُفقرة،ُحيثُ 20هاُالنهائيةُ)بعدُصــــياغتُ ُالمقياسُعددُفقراتُ ُوقدُبلغُ ُ،الفقرات

 (ُيوضحُذلك:4.7رقمُ)ُلمقياسُليكرتُخماسيُوجدُودرجُوفقُتفقرةُوزنُم

ُ(4.7جدولُرقمُ)
 ليكرتُالخماسيوزنُكلُفقرةُوفقُمقياسُ

 

ُأعرضُبشدةُأعارضُدغيرُمتأكُأوافقُأوافقُبشدةُالستجابةُُ
5ُ4ُ3ُ2ُ1ُُالدرجة

ُ

(2ُ(ُدرجةُوالملحقُرقمُ)62.-20درجاتُأفرادُعينةُالدراســـــةُماُبينُ)ُوبذلكُتنحصـــــرُ 
ُذلك.ُح(ُيوض418المقياسُفيُصورتهُالنهائيةُوجدولُرقمُ)ُيوضحُ 

ُ(4.4جدولُرقم)
ُمجالُمنُمجالتُالمقياسعددُالفقراتُلكلُُُُ

ُالنسبةُالمئويةُعددُالفقرات اسمُالمجال رقمُالمجال
 31.25 10ُالمجالُاألول:ُالميلُنحوُطبيعةُالرياضيات1ُ

 34.375 11 المجالُالثاني:ُالميلُنحوُتعلمُالرياضيات3ُ

 34.375 11 الرياضياتبالمجالُالثالث:ُالميلُنحوُالستمتاع3ُُ

 100 32ُالمقياسُككلُ

ُالمقياس:ُصدقُ 
بالتأكدُُثةُ وقامتُالباحُ،ضعتُلقياسهُ المقياسُماُوُ ُالمقياس:ُأنُتقيسُفقراتُ ُويقصدُبصدقُ 

ُالمقياسُبطريقتين:ُمنُصدقُ 
ُالمحكمين:ُصدقُ  .1

ُ ُعرض ُمجموعةُ ُالمقياسُ تم ُعلى ُاألولية ُصورتها ُُفي ُأساتذة ُممن ُنجامعيين
انتماءُُ،ُومدىالمقياسقامواُبإبداءُآرائهمُومالحظاتهمُحولُمناسبةُفقراتُُحيثُ ُالمتخصصين،

وكذلكُ  وفيُضوءُ ُالفقراتُللمقياسُ، اللغويةُ، بُوضوحُصياغاتهُا استبعاُد عضُالفقراتُتلكُاآلراءُتُم
ُفقرة.(20ُ)ُالمقياسُوتعديلُبعضهاُاآلخرُليصبحُعددُفقرات

ُ
ُ
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 الداخلي:ساق االت   صدق   .2

ستطالعيةُعلىُعينةُاُالمقياسُ بتطبيقُُساقُالداخليُللمقياسُ التُ ُصدقُ منُُجرىُالتحققُ 
20ُمنُ)ُمكونةُ  ُوتلميذة( ُتلميذا  ُمنُفقراتُُو، ُحسابُمعاملُارتباطُبيرسونُبينُكلُفقرة تم

البرنامجُاإلحصائيُ)ُ،الذيُتنتميُإليهُللمقياسالمقياسُوالدرجةُالكليةُ ُ(.SPSSوذلكُباستخداُم
 

 (4.4جدول رقم )

 المقياس والدرجة الكلية للمقياس ارتباط كل فقرة من فقرات   معامل  

ُمعاملُالرتباطُمُمعاملُالرتباطُمُمعاملُالرتباطُم
المجالُاألول:ُالميلُنحوُطبيعةُ

 الرياضيات
:ُالميلُنحوُتعلمُالمجالُالثاني

ُالرياضيات
:ُالميلُنحوُالستمتاعُالمجالُالثالث

ُتبالرياضيا
1 **0.583 11 **0.666 44 **0.769 

2 **0.679 12 **0.654 42 **0.651 

3 **0.537 13 **0.679 42 **0.515 

4 **0.735 14 **0.495 45 **0.763 

5 **0.577 15 **0.549 46 **0.745 

6 **0.631 16 **0.737 41 **0.701 

7 **0.637 17 **0.545 42 **0.675 

8 *0.440 18 **0.649 42 **0.860 

9 **0.619 19 **0.637 22 **0.579 

12 **0.593 42 **0.625 21 **0.801 

 41 *0.420 24 **0.604 

 0.449( = 0.01( وعند مستوى داللة )41**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.349( = 0.05( وعند مستوى داللة )41*ر الجدولية عند درجة حرية )

)يتضحُمنُ مستوىُدللةُ)ُ(3.9جدولُرقُم عنُد  ،0.05)أنُجميعُالفقراتُدالةُإحصائياُ 
0.01)).ُ

معامالتُالرتباطُبينُدرجةُُالداخليُلمجالتُالمقياسُتمُحسابُ ُالتساقمنُُوللتأكدُ 
ُ(:3.01كلُمجالُبالدرجةُالكليةُللمقياسُكماُهوُموضحُفيُجدولُرقمُ)

 (4.14) جدول رقم

ُوالدرجةُالكليةُلهُالمقياسمجالتُمنُُمجالمصفوفةُمعامالتُارتباطُكلُ
 الدللةُالحصائية معاملُالرتباط اسمُالمجال

2.21دالة إحصائياً عند  0.870**ُالمجالُاألول:ُالميلُنحوُطبيعةُالرياضيات  

2.21دالة إحصائياً عند  0.925** المجالُالثاني:ُالميلُنحوُتعلمُالرياضيات  

2.21دالة إحصائياً عند  0.916** الرياضياتُالمجالُالثالث:ُالميلُنحوُالستمتاع  

 0.449( = 0.01( وعند مستوى داللة )41**ر الجدولية عند درجة حرية )
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ُاترتبطُبالدرجةُالكليةُللمقياسُارتباطا ُذُالمجالتُأنُجميعُ ُ(41.2)ُرقمُمنُجدولُ ُيتضحُ 
تمتعُبدرجةُعاليةُمنُالثباتُيأنُالمقياسُُوهذاُيؤكدُ (،ُ.212دللةُإحصائيةُعندُمستوىُدللةُ)

ُوالتساقُالداخلي.
ُ:ثباتُالمقياس ُ

ُتطبيقُ ُ،منُثباتُالمقياسُالتأكدُ ُخطواتُ ُأجرتُالباحثةُ  ُعلىُوذلكُبعد العينةُُأفرادها
ُ.بطريقتين،ُوهماُالتجزئةُالنصفيةُومعاملُألفاُكرونباخالستطالعيةُ

ُ Split-Half Method :التجزئةُالنصفيةُطريقةُ  .1
لنصفيةُاتمُاستخدامُدرجاتُالعينةُالستطالعيةُلحسابُثباتُالمقياسُبطريقةُالتجزئةُ
ُمجالكلُلحيثُقامتُالباحثةُبتجزئةُالمقياسُإلىُنصفين،ُالفقراتُالفرديةُمقابلُالفقراتُالزوجيةُ

جرىُتعديلُالطولُباسُ،وذلكُبحسابُمعاملُالرتباطُبينُالنصفينُ،سمجالتُالمقيامنُ تخدامُثُم
ُ(ُيوضحُذلك:...4)رقمُلسبيرمانُبروانُوجدُومعادلةُ

 (4.11) جدول رقم

 مجاالت المقياس والمقياس ككلمن  مجالبين نصفي كل  الثباتمعامالت 

ُمعاملُالثباتُ عددُالفقرات المجالاسمُ
 0.799 10 المجالُاألول:ُالميلُنحوُطبيعةُالرياضيات

 0.743 11* الثاني:ُالميلُنحوُتعلمُالرياضياتالمجالُ

 0.913 11* المجالُالثالث:ُالميلُنحوُالستمتاعُالرياضيات

 0.852 32ُالدرجةُالكلية

ُألنُالنصفينُغيرُمتساويينُجثمان*تمُاستخدامُمعاملُ

وهذاُيدلُعلىُأنُُ،(21805أنُمعاملُالثباتُالكليُ)ُ(...4رقمُ)يتضحُمنُجدولُ
ُاسة.علىُعينةُالدُرُإلىُتطبيقهُ ُةمنُالثباتُتطمئنُالباحثُعاليةتمتعُبدرجةُيالمقياسُ

ُطريقةُألفاُكرونباخ:.1
وذلكُُ،وهيُطريقةُألفاُكرونباخُحسابُالثباتُأخرىُمنُطرقُ ُطريقةُ ُةُ الباحثُتاستخدم

ُس،مجالتُالمقيامنُُمجالُ معاملُألفاُلكلُُقيمةُ ُسبتحُ ُمعاملُثباتُالمقياس،ُحيثُ ُإليجادُ 
ُيوضحُذلك:ُ(0..4)ُجدولُرقمُوُ،ككلُللمقياسوكذلكُ

ُ

ُ
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 (4.12) جدول رقم

  ككل مجاالت المقياس وكذلك للمقياسمن  مجالألفا كرونباخ لكل الثبات بطريقة معامالت 

 معامل ألفا كرونباخ عددُالفقرات المجالاسمُ

 0.802 10 المجالُاألول:ُالميلُنحوُطبيعةُالرياضيات

 0.824 11 الميلُنحوُتعلمُالرياضياتالمجالُالثاني:ُ

 0.893 11 المجالُالثالث:ُالميلُنحوُالستمتاعُالرياضيات

 0.934 32ُالدرجةُالكلية

وهذاُيدلُعلىُأنُُ،(21924الثباتُالكليُ)ُأنُمعاملُ (0ُ..4رقمُ)ُمنُجدولُيتضحُ 
ُ.ةسإلىُتطبيقهُعلىُعينةُالدراُةتمتعُبدرجةُعاليةُمنُالثباتُتطمئنُالباحثيالمقياسُ
ُ:دليلُالمعلم

ُُ ُيشمل ُالذي ُالمعلم ُدليل ُبإعداد ُالباحثة ُدروسُمنقامت ُلمادةُُتسعة ُالثانية الوحدة
ُالرياضياتُللصفُالثالثُاألساسيُوالتيُتوظفُاأللعابُالتربويةُويحتويُعلىُماُيلي:

 يوجدُفيُبدايةُكلُدرسُالهدفُالعامُالمرادُتحقيقهُمنُُثالهدفُالعامُلكلُدرس:ُحي
خاللُالحصةُالذيُيخدمُالدراسةُوتمثلتُاألهدافُالعامةُفيُتنميةُمهاراتُالتفكيرُفيُ

ُ ُوالتعبيُوهي:الرياضيات ُوالستنتاج، ُوالستقراء، ُالبصري، ُوحلُبالُرالتفكير رموز،
 المسائل.

 ُيد.تعلمهاُالتالمذةُوتفيدُفيُالدرسُالجدالمتطلبُالسابق:ُويحتويُعلىُتدريباتُسبق 

 ُواأللعابُالتربويةُالمستخدمةُفيُالدروس.الوسائلُالتعليميةُالمستخدمةُفيُالحصة 

 ُالسلوكيةُالمرادُتحقيقها:ُحيثُتمُوضعُمجموعةُأهدافُسلوكيةُيحققهاُالطالبُاألهداف
 والتيُتحققُالهدفُالعامُوهوُتنميةُمهاراتُالتفكيرُفيُالرياضيات.

 لدرس.االتعلمية:ُحيثُتمُتوضيحُدورُكلُمنُالمعلمُوالتالمذةُفيُإلجراءاتُالتعليميةُا 

 ُالبنائيُوالختامي:ُحيثُيتخللُالدرسُمجموعةُمنُالتدريباتُبعدُكلُلعبةُنشاطُالتقويم
 وكذلكُتدريبُختاميُفيُنهايةُالدرس.

 .أوراقُالعملُالصفيةُالتيُتحتويُعلىُأسئلةُالتقويم 

 ُالبيتية.أوراقُالعمل 

ُ
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ُملحقُاأللعابُالتربوية:

قامتُالباحثةُبإعدادُمجموعةُمنُاأللعابُالتربويةُالتيُتخدمُهدفُالدراسةُوهوُتنميةُُ
(ُلعبةُتربويةُويشملُملحق22ُبعضُمهاراتُالتفكيرُفيُالرياضيات،ُحيثُأعدتُالباحثةُ)

ُاأللعابُالتربويةُماُيلي:

 .اسمُاللعبةُالتربوية 

 تربوية.الهدفُمنُاللعبةُال 

 .عددُالالعبينُالمشاركينُفيُاللعبةُالتربوية 

 .زمنُاللعبةُالتربوية 

 .الموادُالالزمةُلعملُاللعبةُالتربوية 

 .إجراءاتُاللعبةُالتربويةُحيثُتمُتوضيحُدورُالمعلمُوالتالمذةُونقاطُالفوز 

 .ُرسمُتوضيحيُلكلُلعبةُتربوية
 التجريب:ضبطُالمتغيراتُقبلُبدءُ

العوامـلُالدخيلةُالتيُيتوجبُُوتجنبـا ُآلثـارُ ُالنتـائج،علىُســــــــــــــالمـةُُانطالقـا ُمنُالحرصُ 
الباحثةُُ،ُت بن توالفادةوالحدُمنُآثارهاُللوصـــــولُإلىُنتائجُصـــــالحةُقابلةُلالســـــتعمالُُ،ضـــــبطها

ؤُوتطابقُويعتمدُعلىُتكافُالتجربة،طريقـةُ"ُالمجموعتـانُالتجريبيـةُوالضــــــــــــــابطةُباختبارينُقبلُ
ومقارنةُالمتوســــــــــــطاتُُالعينة،ُعتمادُعلىُالختيارُالعشــــــــــــوائيُألفرادُ المجموعتينُمنُخاللُال

ُلذاُقامتُالباحثةُبضبطُالمتغيراتُالتالية:ُ؛أوُالعواملُالحسابيةُفيُبعضُالمتغيراتُ 
 :ُُتمادةُالرياضياُيتطبيقُالتجربةُفمجموعتيُالدراسةُقبلُُتكافؤ.1

ُ(4.13)رقمُجدولُ
ُلتجربةاقبلُتطبيقُُتتحصيلُالرياضياالفروقُبينُالمجموعتينُالتجريبيةُوالضابطةُفيُُةلمعرفةُدلل"Zُ"ُاختبار

 متوسطُال العدد المجموعة 
متوسطُ
 الرتب

مجموعُ
مستوىZُُقيمةُ Uقيمةُُالرتب

 الدللة

التحصيلُ
مادةُفيُ

ُالرياضيات

 109.000 229.000 15.267 58.753 15 تجريبيةُذكور
 

0.145 
 

غيرُدالةُ
 236.000 15.733 58.427 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 82.000 202.000 13.467 59.160 15 تجريبيةُإناث
  

1.265 
  

غيرُدالةُ
 263.000 17.533 66.600 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

 1.41( = α=0.05( وعند مستوى داللة )24" الجدولية عند درجة حرية ) Z قيمة "
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ُالفصلُالرابعُ

فروقُذاتُدللةُإحصــــائيةُبينُالمجموعتينُُوجودُ ُ(ُعدم3.04)ُرقمُمنُجدولُيتضــــحُ 
وهذاُيعنيُأنُُ،التجربةُبدءُ ُلقبُمادةُالرياضــــياتالتجريبيةُوالضــــابطةُفيُمتغيرُالتحصــــيلُفيُ

ُ.تمادةُالرياضياُفيُتانالمجموعتينُمتكافئ
 :ُُالتحصيلُالعامُفيُالتجربةتطبيقُقبلُُمجموعتيُالدراسةُتكافؤ.3

ُ(4.14)ُرقمُجدول
قبلُُلعاماالفروقُبينُالمجموعتينُالتجريبيةُوالضابطةُفيُمتغيرُالتحصيلُُلمعرفة"Zُ"ُاختبارنتائجُ

ُالتجربةتطبيقُ

 متوسطُال العدد المجموعة 
متوسطُ
 الرتب

مجموعُ
 الرتب

مستوىZُُقيمةُ Uقيمةُ
 الدللة

التحصيلُ
 العام

تجريبيةُ
 ذكور

15 532.267 13.000 195.000 
75.000 

  
1.556 

  

ُغيرُدالة
ضابطةُ إحصائياُا

 ذكور
15 571.100 18.000 270.000 

تجريبيةُ
 إناث

15 607.167 16.133 242.000 
103.000 

  
0.394 

  

غيرُدالةُ
ضابطةُ إحصائياُا

 إناث
15 580.500 14.867 223.000 

 2.54( = α=0.05( وعند مستوى داللة )24" الجدولية عند درجة حرية ) Z قيمة "

وجودُفروقُذاتُدللةُإحصــــائيةُبينُالمجموعتينُُ(ُعدمُ 3.03)ُرقمُمنُجدولُيتضــــحُ 
وعتينُوهذاُيعنيُأنُالمجمُ،التجربةُبدءُ ُلقبُالعامالتجريبيةُوالضـــــــــــابطةُفيُمتغيرُالتحصـــــــــــيلُ

ُ.التحصيلُالعامُنُفيامتكافئ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالفصلُالرابعُ

ُ:المعدُللدراسةالتجربةُفيُاختبارُالتفكيرُالرياضيُقبلُُالتالميذتكافؤُمجموعتيُ.3ُ
ُ(4.15ُ)رقمُجدولُ

تبارُتجربةُفيُالخللمقارنةُبينُطلبةُالمجموعةُالتجريبيةُوالمجموعةُالضابطةُقبلُالبدءُبالZُنتائجُاختبارُ"
ُالقبلي

 متوسطُالُالعدد المجموعة 
متوسطُ
 الرتب

مجموعُ
ُالرتب

مستوىZُُقيمةUُُقيمةُ
 الدللة

مهارةُ
التفكيرُ
 البصري

 99.000 246.000 16.400 2.733 15 تجريبيةُذكور
  

0.576 
  

غيرُدالةُ
 219.000 14.600 2.467 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 110.000 230.000 15.333 2.533 15 تجريبيةُإناث
 

0.112 
 

غيرُدالةُ
 235.000 15.667 2.533 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

مهارةُ
 الستقراء

 111.500 233.500 15.567 2.733 15 تجريبيةُذكور
  

0.043 
  

غيرُدالةُ
 231.500 15.433 2.667 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 98.500 218.500 14.567 2.533 15 تجريبيةُإناث
 

0.597 
 

غيرُدالةُ
 246.500 16.433 2.867 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

مهارةُ
 الستنتاج

 103.500 241.500 16.100 2.400 15 تجريبيةُذكور
  

0.382 
  

غيرُدالةُ
 223.500 14.900 2.200 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 109.000 229.000 15.267 2.533 15 تجريبيةُإناث
 

0.148 
 

غيرُدالةُ
 236.000 15.733 2.600 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

مهارةُ
التعبيرُ
 زبالرمُو

 97.500 217.500 14.500 1.600 15 تجريبيةُذكور
  

0.654 
  

غيرُدالةُ
 247.500 16.500 1.867 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 100.500 244.500 16.300 1.933 15 تجريبيةُإناث
 

0.520 
 

غيرُدالةُ
 220.500 14.700 1.733 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

مهارةُ
حلُ
 لالمسائ

 105.000 240.000 16.000 2.333 15 تجريبيةُذكور
  

0.323 
  

غيرُدالةُ
 225.000 15.000 2.200 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 110.000 230.000 15.333 2.067 15 تجريبيةُإناث
 

0.109 
 

غيرُدالةُ
 235.000 15.667 2.133 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

الدرجةُ
 الكلية

 99.500 245.500 16.367 11.800 15 تجريبيةُذكور
  

0.542 
  

غيرُدالةُ
 219.500 14.633 11.400 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 110.000 230.000 15.333 11.600 15 تجريبيةُإناث
 

0.104 
 

غيرُدالةُ
 235.000 15.667 11.867 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

 .1.41( = α=0.05( وعند مستوى داللة )24" الجدولية عند درجة حرية ) Z قيمة "
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ُالفصلُالرابعُ

فروقُذاتُدللةُإحصـــائيةُعندُمســـتوىُدللةُُدُ لُتوجأنهُُ(41.5)ُرقممنُجدولُُيتضـــحُ 
(0.05 = αُ)ُكليةُوالدرجةُالُالختبارُالتجريبيةُفيُأبعادُ ُالمجموعةُ ُوبينُالمجموعةُالضـــــــــابطة
ُ.لختبارنُفيُاا،ُوعليهُفإنُالمجموعتينُمتكافئتختبارلال
ُ

ُ:الرياضياتالميلُنحوُُتجربةُفيُمقياسُ قبلُالُالدراسةتكافؤُمجموعتيُ.4ُ
ُ(4.11ُ)رقمُجدولُ

قياسُمفيُُتجربةالمجموعةُالتجريبيةُوالمجموعةُالضابطةُقبلُالبدءُبالُتالمذةللمقارنةُبينZُُنتائجُاختبارُ
ُالقبليُالميل

 متوسطُال العدد المجموعة 
متوسطُ
 الرتب

مجموعُ
ُالرتب

مستوىZُُقيمةUُُقيمةُ
 الدللة

الميلُنحوُ
طبيعةُ
 الرياضيات

 109.500 229.500 15.300 33.06 15 تجريبيةُذكور
 

0.125 
 

غيرُدالةُ
 235.500 15.700 33.53 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 105.500 225.500 15.033 32.87 15 تجريبيةُإناث
 

0.291 
 

غيرُدالةُ
 239.500 15.967 33.80 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

الميلُ
نحوُتعلمُ
 الرياضيات

 109.500 235.500 15.700 38.80 15 تجريبيةُذكور
 

0.125 
 

غيرُدالةُ
 229.500 15.300 37.47 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 108.500 228.500 15.233 37.06 15 تجريبيةُإناث
 

0.167 
 

غيرُدالةُ
 236.500 15.767 36.66 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

الميلُ
نحوُ
ُالستمتاع
 بالرياضيات

 89.000 209.000 13.933 35.73 15 تجريبيةُذكور
 

0.978 
 

غيرُدالةُ
 256.000 17.067 36.46 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 109.500 235.500 15.700 35.93 15 تجريبيةُإناث
 

0.125 
 

غيرُدالةُ
 229.500 15.300 35.86 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

الدرجةُ
 الكلية

 91.000 211.000 14.067 107.6 15 تجريبيةُذكور
 

0.893 
 

غيرُدالةُ
 254.000 16.933 107.4 15 ضابطةُذكور إحصائياُا

 107.000 227.000 15.133 105.8 15 تجريبيةُإناث
 

0.228 
 

غيرُدالةُ
 238.000 15.867 106.3 15 ضابطةُإناث إحصائياُا

 .1.41( = α=0.05مستوى داللة )( وعند 24" الجدولية عند درجة حرية ) Z قيمة "

إحصــــائيةُعندُمســــتوىُدللةُُذاتُدللةُ ُفروقُ ُدُ لُتوجأنهُُ(6..4)منُالجدولُُيتضــــحُ 
(0.05= α)ُالدرجةُُوُمجالتُالمقياسفيُُالمجموعةُالضـابطةُوالمجموعةُالتجريبيةُ ُذُ بينُتالمي

ُالميلُالقبلي.ُمقياسُ نُفيُاالمجموعتينُمتكافئتُ،ُوعليهُفإنُ للمقياسالكليةُ
ُ
ُ
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ُالفصلُالرابعُ

ُخطواتُالدراسة:
ُية:الخطواتُالتالُفروضهاُاتبعتُالباحثةُ ُدُمنُصحةُ ،ُوالتأكعنُتساؤلتُالدراسةُ ُلإلجابةُ 
 ُبموضوعُالدراسة.ُُالمتعلقةُالسابقةُوالدراساتُالتربويُاألدبُ ُعلىالطالع 
 للدراسةُالنظريُاإلطارُ ُإعداد.ُ
  ُتُوتحديدُمهاراُ،األســـــاســـــيالرياضـــــياتُللصـــــفُالثالثُُ ُدراســـــةُالوحدةُالثانيةُمنُكتاب

ُالتفكيرُالرياضي
  ُتابُ)عفانةُكُ:مثلُ،الســابقةُوالكتبُالمختلفةُإعدادُاأللعابُالتربويةُمســتعينةُبالدراســات

 (5114(ُوكتابُ)الحيلة5112ُالهويديُ)(،ُوكتاب5113ُ
 .ُإعدادُدليلُالمعلمُوعرضهُعلىُالمحكمين
  ُوعرضهُعلىُالمحكمينُ،ومقياسُالميلُ،وهي:ُالختبارُ،ةيالدراسُإعدادُاألدوات.ُُ
 ُللتحقق04/00/5103ُُتطبيقُالختبارُومقياسُالميلُعلىُعينةُاســـــــــــــتطالعيةُبتاريخ

ُوثباتُاألداتين.ُمنُصدقُ 
 01/00/5103ُُ-02علىُعينةُالدراسةُيومُُاُ تطبيقُأداتيُالبحثُقبلي
 ُ55/05/5103ُُ-50بعدي اُالبحثأداتيُتطبيق
 ُنتائجُوءُ ضــــُفيُوالمقترحاتُالتوصــــياتُصــــياغةثمُُ،ومناقشــــتهاُوتحليلهاُالنتائجُرصــــد

 .البحث
ُاإلحصائية:المعالجةُ
ُالباحثةُ ُ ُالرزمةُ ُاستخدمت ُالدراسة ُهذه ُُفي ُالجتماعية ُللعلوم SPSSُاإلحصائية

باسُم التحليالتُاإلحصائيةُُفيُإجراءُ Statistics Package For Social Scienceُوالمعروفُة
ُالتالية:اإلحصائيةُُوالمتمثلةُفيُاألساليبُ ُ،التيُتمُاستخدامهاُفيُهذهُالدراسةُ 

 الميداني:ُبعدُالتطبيقُ ُالدراسةُ ُالتاليةُلتحليلُنتائجُ ُاإلحصائيةُ ُالمعالجاتُ ُاستخدمتُالباحثةُ 
 (ُ ُلمعالجةُ T-Test Independent Sampleاختبار ُمجموعتينُالفروقُ ُ( ُبين

 مستقلتين.
 (ُاختبارMann-Whitney Test ُُلمعالجة)ُالةُفيُحُمستقلتينُ ُالفروقُبينُمجموعتين

 درجاتُالعينتين.ُوعدمُتجانسُ ُ،صغرُحجمُالعينةُ 
  ُُالفروقُالحادثةُبينُالمجموعتينُعلىُالمتغيرينُللتعرفُعلىُمدىُتأثيرُ ُحجمُالتأثير

نماُُ،صدفةنتيجةُالُوهماُاختبارُالتفكيرُومقياسُالميل،ُوأنُتلكُالفروقُلمُتأتُ ُ،التابعين وا 
المستقلُوهوُاأللعابُالتربوية.ُنتيجةُالمتغيرُ 



 

 
 

 
 

 الفصل اخلامس
 

 ُوتشمل:ُ،ومناقشتهاُالدراسةُ:ُنتائجُاأولُا

  ُولُ اأُلُالسؤالُ ُنتائج.ُُ

  ُالثانيُالسؤالُ ُنتائج.ُ

  ُالثالثُ ُالسؤالُ ُنتائج.ُ

 ةـــــــــــالدراسُاتُ ــــــــــــــــتوصيُ:ثانياُا. 

 ـــةـالدراســــُتُ :ُمقتــــــــــــــــــرحاثالثاُا.ُ

ُ  
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ُالفصلُالخامسُ

ُالخامسُالفصلُ 
ُومناقشتهاُالدراسةُنتائجُ 

ُالفصلُبعرضُ ُالباحثةُ ُقامتُ ُالتوصلُ ُتفصيليُ ُفيُهذا ُمنُخاللُإُللنتائجُالتيُتم ليها
ُباإلضافةُُ  ُتمُ تطبيقُأدواتُالدراسة، ُما لُالتوصلُإليهُمنُنتائجُمنُخالُإلىُتفسيرُومناقشة

ُاإلجابةُعلىُتساؤلتُالدراسةُوالتحققُمنُفروضها:

ُومناقشتها:ُولالسؤالُاأُلُنتائجُا
يتهاُالمرادُتنمُتفكيرالُمهاراتُ ُا"مُعلىُماُيلي:الدراسةُُاألولُمنُأسئلةُ ُالسؤالُ ُينص ُُُ

 "لدىُتالمذةُالصفُالثالثُالرياضي؟فيُالرياضياتُ
األدبُالتربويُوالدراســــــاتُالســــــابقةُالمتعلقةُُىعلالســــــؤالُتمُالطالعُُ عنُهذاُُولإلجابةُ 

ُتالمذةلدىُُمهاراتُالواجبُتنميتهاالبُببناءُقائمةُ ُوبالتاليُقامتُالباحثةُ ُالحالية،الدراسةُُبموضعُ 
نُمُتمُإعدادُصـورةُمبدئيةُلقائمةُالمهارات،ُثمُعرضهاُعلىُمجموعةُ ُ،األسـاسـيُالثالثالصـفُ

جراء0ُالمحكمينُذويُالختصـــــــــاصُملحقُرقمُ) ماُ(،ُومنُثمُاألخذُبآراءُالســـــــــادةُالمحكمينُوا 
والخروجُبالصـــــــورةُالنهائيةُلقائمةُالمهاراتُالواجبُتنميتهاُلدىُتالمذةُالصـــــــفُُ،منُتعديلُ ُميلُز
ُمهاراتُرئيسيةُوهي:ُُحصرهاُفيُخمسُ تمُُالث،ُحيثالث

ُ.البصريُمهارةُالتفكيرُ  .1
ُ.مهارةُالستقراءُ  .4
ُ.مهارةُالستنتاجُ  .3
ُُ.بالرموزُمهارةُالتعبيرُ  .2
ُ.المسائلُمهارةُحلُ  .5
ُومناقشتها:ُالسؤالُالثانينتائجُ

بويةُاأللعابُالتُرُاســتخدامُ ُأثرُ ُا"مُعلىُماُيلي:الدراســةُُمنُأســئلةُ ُالثانيالســؤالُُينص ُُ
ُلدىُتالمذةُالصفُالثالثُاألساسي؟"ُفيُالرياضياتُمهاراتُالتفكيربعضُعلىُتنميةُ

ُ:التاليةُالصفريةُالفروضعنُالسؤالُقامتُالباحثةُبصياغةُُولإلجابةُ 
ُالفرضُاألول:ُاختبارُ ُ

ُعندُمســــتويُفروقُذاتُدللةُإحصــــائيةُ ُلُتوجدُ :ُ"األولُعلىُماُيليُالفرض ُُوينص ُ
(0.05≥α)ُُالمجموعةُالضـــابطةُتالميذُُوُ،المجموعةُالتجريبيةُتالميذُ بينُمتوســـطيُدرجات

ُعديُلختبارُالتفكيرُالرياضي".فيُالتطبيقُالبُ 
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 رقم "وجدولMann-Whitney Testهذا الفرض تم استخدام اختبار " وللتحقق من صحة      
 ( يوضح ذلك.5.1)

 (1.5)رقم  جدولُ 
بين الفروق  داللة متعرف إلىومستوى الداللة ل (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 عديختبار التفكير الرياضي البَ المجموعتين الضابطة والتجريبية في اتالميذ درجات  يمتوسط

 متوسط ال العدد المجموعة 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مهارة 
التفكير 
 البصري

 319.000 21.267 4.933 15 تجريبية ذكور
26.000 

  
3.988 

  

دالة إحصائيًا 
 146.000 9.733 3.133 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

مهارة 
 اءاالستق

 44.500 300.500 20.033 5.333 15 تجريبية ذكور
  

2.935 
  

دالة إحصائيًا 
 164.500 10.967 3.733 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

مهارة 
 جاالستنتا

 33.500 311.500 20.767 4.733 15 تجريبية ذكور
  

3.514 
  

دالة إحصائيًا 
 153.500 10.233 3.467 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

مهارة 
التعبير 
 بالرموز 

 317.500 21.167 3.733 15 تجريبية ذكور
27.500 

  

3.817 
  

دالة إحصائيًا 
 147.500 9.833 2.667 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

مهارة 
حل 

 المسائل

 297.000 19.800 4.400 15 تجريبية ذكور
48.000 

  

2.786 
  

دالة إحصائيًا 
 168.000 11.200 3.133 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

الدرجة 
 الكمية

 22.000 323.000 21.533 23.133 15 تجريبية ذكور
  

3.774 
  

دالة إحصائيًا 
 142.000 9.467 16.133 15 ضابطة ذكور 0.01عند 

 85.2( = α=0.01( وعند مستوى داللة )82د درجة حرية )" الجدولية عن Z قيمة "

( وهمذا ين م  5..." دالمة ححصمااياع د مد مسمتول د)لمة )Z( أن قيممة "1.5من جدول رقمم ) يتضح  
إحصائية عندد  ذات داللةٍ  توجد فروقٌ رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل، بمن ى أ م  

المجموعددة تالميددذ لمجموعددة التجريبيددة و ا تالميددذ بددين متوسددطي درجدداتِ  (α=0.01مسددتوي )
األلناب التربوية لصالح  ت نزل )ستخدام   في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضيالضابطة 

 تالميذ المجمودة التجريبية.
 ηبحسماب مربمإ حيتما " حجمم التميرير قاممل الباحرمة   وإليجماد  

 :" باسمتخدام المنادلمة التاليمة2

 (...0002)دفا ة، 
Z

2 
= η 

2
 

Z
2
+ 4 
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ُ:2η(ُالجدولُالمعياريُلحجمُكلُمنُقيمة2.5ُجدولُرقم)ُويوضحُ 
ُ(5.3)رقمجدولُ

ُمن مقاييس حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس   حجم التأثير   المقترح لتحديد مستويات   المرجعي   الجدول  
األداةُ

ُالمستخدمة
ُحجمُالتأثير

ُكبيرُجداُاُكبيرُمتوسطُصغير
2η 0.01 0.06 0.14 0.20ُُُ

Z 1.51 1.21 1.21 0.01 
تابع،ُلعابُالتربوية(ُعلىُالعاملُالالمستقلُ)األالعاملُُحجمُتأثيرُ ُبحسابُ ُةالباحثُتولقدُقام

ُ".2ηبواسطةُ"(ُيوضحُحجمُالتأثير2.4ُ)رقمُجدولُُو
ُ(5.3)ُجدولُرقم

ُحجمُالتأثيرُإليجادللدرجةُالكليةُلالختبارُ"2ηُ"ُوُ"Zقيمةُ"
 Z Z2 Z2 +4 2ηُحجمُالتأثير 

 كبير 0.799 19.905 15.905 3.988ُمهارةُالتفكيرُالبصري

 كبير 0.683 12.612 8.612 2.935ُالستقراءمهارةُ

 كبير 0.755 16.347 12.347 3.514ُمهارةُالستنتاج

 كبير 0.785 18.569 14.569 3.817ُزمهارةُالتعبيرُبالرمُو

 كبير 0.660 11.760 7.760 2.786ُلمهارةُحلُالمسائ

 كبير 0.781 18.240 14.240 3.774 الدرجة الكلية

ولالختبارُُ،الختبارُ ُلكـلُمهاراتُ ُالتـأثيرُكبيرُ ُ(ُأنُحجمُ 512منُجـدولُرقمُ)ُيتضــــــــــــــحُ 
ُككل.

ُالتالية:ُهذهُالنتيجةُإلىُاألسبابُ ُتعزوُالباحثةُ 

  ُُالنتائجُ ُيتضح ُاألثرُ ُمن ُعلىُتنميةُ ُلأللعابُ ُاإليجابيُ ُالسابقة هاراتُالتفكيرُمُالتربوية
ُالتقليدية ُالطريقة ُفيُذلكُعلى انتباهُُشدُ تُاأللعابُ ُذلكُألنُ عزىُويُ ُ،الرياضيُوتفوقها

يبُصفهيُتقضيُعلىُعواملُالمللُالتيُقدُتُ ُ،التالميذُواهتمامهمُنحوُتعلمُالرياضيات
ُ،التشويقُ ُوُ،والمرحُ ُ،بالمتعةُ ُا ُمليئاُ الرياضيات،ُحيثُتصنعُجُوُاءُجمودُمادةُ التالميذُجرُ 
ُ.والتعزيزُ ُ،والمنافسةُ 
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  ُأنُتحقيقُاأللعابُلمهارات علىُاكتسابُرُفيُالرياضياتُ التفكيُكمُا التالميُذ بسرعةُ يساعُد ُهُا
ُ،أللعابيهتمونُبممارسةُاُالتالميذُ ُأفضلُمنُالطريقةُالتقليدية،ُوذلكُألنُ ُوبشكلُ ُ،أكبرُ 

 .مجردةُ ُمنُممارستهاُبصورةُ ُويرغبونُفيُالقيامُبهاُفيُالرياضيات،ُبدلُ 
  ُالتلميذ بهُا التيُيقوُم منُدافعيةُ ُخاللُدروسُ ُوتنوعُاألنشطُة ُ،لطالبُللتعلمُ اُالرياضياتُتزيُد

 والنتباه.ُومنُثمُزيادةُالتركيزُ 
  ُُتحقيق ُفي ُالتالميذ ُاأللعابُ ُرغبة ُفي ُإُالفوز ُدفعتهم ُالحصة  ُفي توجيهُُلىالمطروحة

 الصحيح.ُوتطبيقهاُبالشكلُ ُ،المهارةُالرياضيةُهمُلتعلمُ مُ اهتما
  ُُيضاُ أُهمُفيُالمجموعةُالضابطةُيعزىعلىُأقرانُ ُةالتجريبيتالميذُالمجموعةُُكماُأنُتفوق

يةُجعلتُالتربُوُكماُأنُاأللعابُ ُ،بويةُالمستخدمةُللمرحلةُالعمريةُ التُرُإلىُمناسبةُاأللعابُ 
ُُيهُالنتائجُ إلُهذاُماُتشيرُ ُ،المهارةُالرياضيةُ ُيُاكتسابُ فمنُحاسةُُرُ فونُأكثالتالميذُيوظ

ُ
ُ  
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 اختبار الفرض الثاني:
عندد مسدتوي  فدرو  اات داللدة صاصدائ ة   توجدد   "ال الفرضُّالثانيُّعلىُّماُّيلي:ُّوينص ُّ

(0.05≥a)   الضابطة  المجموعة وتمم اات  المجموعة التجر ب ة  تمم اات ب ن متوسطي درجات
 عدي الختبار التفك ر الر اضي".في التطب   الب  

وجدولُّ"Mann-Whitney Testُّ"اختبارُُّّمنُّصحةُّهذاُّالفرضُّتمُّاستخدام ُُّّوللتحقق ُّ    
 (ُّيوضحُّذلك.5.4)رقم

 (5.4)رقم جدول 
 يب ن متوسطالفرو  داللة ومستوى الداللة لمتعرف صلى  (Z)وق مة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وق مة 

 لالختبار بيق البعديطة والتجزيبية في التطالمجموعتين الضابتلميذات  درجات

 متوسط ال العدد المجموعة 
متوسط 

 الرتب

مجموع 
مستوى  Zق مة  Uق مة  الرتب

 الداللة

مهارة 
التفك ر 
 البصري

تجر ب ة 
 316.500 21.100 4.600 15 صناث

28.500 
 

3.671 
 

دالةُّإحصائيًاُّ
ضابطة  0...عندُّ

 صناث
15 3.200 9.900 148.500 

مهارة 
 االستقراء

ة تجر ب 
 صناث

15 5.400 20.433 306.500 
38.500 

 
3.222 

 

دالةُّإحصائيًاُّ
ضابطة  0...عندُّ

 صناث
15 3.600 10.567 158.500 

مهارة 
 االستنتاج

تجر ب ة 
 صناث

15 4.800 21.000 315.000 
30.000 

 
3.685 

 

دالةُّإحصائيًاُّ
ضابطة  0...عندُّ

 صناث
15 3.200 10.000 150.000 

مهارة 
التعب ر 

  زبالرمو 

تجر ب ة 
 صناث

15 3.600 20.067 301.000 
44.000 

 
3.021 

 

دالةُّإحصائيًاُّ
ضابطة  0...عندُّ

 صناث
15 2.600 10.933 164.000 

مهارة ال 
 لالمسائ

تجر ب ة 
 صناث

15 4.933 21.367 320.500 
24.500 

 
4.057 

 

دالةُّإحصائيًاُّ
ضابطة  0...عندُّ

 صناث
15 2.933 9.633 144.500 

الدرجة 
 الكم ة

تجر ب ة 
 صناث

15 23.333 22.333 335.000 
10.000 

 
4.292 

 

دالةُّإحصائيًاُّ
0ُّ...عندُّ ضابطة 

 صناث
15 15.533 8.667 130.000 

 α) =.0.0 = )80.2 ( وعند مستوى داللة82" الجدولية عند درجة حرية ) Z قيمة "
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(0ُ...نحححمُمىحححت  ُم لححح ُ  ُمالححح ُائيحححع يع ُ Z(ُأدُ يمححح ُ 4.5محححدُلحححم )ُ  ححح ُ ُيتضححح ُ 
فددروذ تاد دةلددة  توجددد  اليحح   وُ  لحح )ُال حح ضُاللححمي)وُلمينحح ُأنححوُُ ىحح اُيينححضُ لححضُال حح ضُ 

المجمودددة التجر ب ددة  تلم ددتادمتوسدد د درجدداد  ( بدد نα.0.0 =) ىإحصددائ ة دنددد مسددتو 
ُت يحح  ُ ىححت ما ُالبعدددي ةختبددار التفا ددر الر ابددد فددد الت ب ددذ  المجمودددة البدداب ة تالم ددت و 

ُتممي اتُالملم   ُالتل يلي .ُالت ل ي ُليعل ُ ُاألليعبُ 
ُلمميع اتُال   ي ُ الم ل ُالكمي ُلال تلع :ُئل ُالتأثي ُ ُي ض ُ ُ(4.4   ُ ُلم )ُ 

 (5.5)رقم جدول 
η" و "Zق مة "

  جاد حجم التأث رللدرجة الال ة لالختبار إل" 2
 Z Z2 Z2  +4 η

 ئل ُالتأثي  2
 كلي  0.771 17.473 13.473 3.671 مهارة التفا ر البصري

 كلي  0.722 14.384 10.384 3.222 مهارة اةستقراء

 كلي  0.772 17.580 13.580 3.685 مهارة اةستنتاج

 كلي  0.695 13.129 9.129 3.021 زمهارة التعب ر بالرمو 

 كلي  0.804 20.457 16.457 4.057 لمهارة حل المسائ

 كلي  0.822 22.419 18.419 4.292

(ُأدُئلحح ُالتححأثي ُكليحح ُلكحح)ُميححع اتُا  تلححع ُ لال تلححع 4.4ُيتضحح ُمححدُلححم )ُ  حح ُ 
ُكك).

ُ لكُال ُاألىلعبُالتعلي :ُ تي  ُاللعئث ُ 

  ُ ُاىت ما ُىع مُ ُاد ُالت ل ي  ُال يعضي ُ ُاألليعب ُالميع ات ُلشك)ُ ُتلىيط ُوألض)ُ تيمميع
ممعُىع مُلضُُ؛ال ُشك)ُمىمضُ ممتعُمُ ئيثُئ لتُالميع ةُال يعضي ُمدُشكميعُالملُ 

ُتنمي ُالميع اتُال يعضي ُلم ُتممي اتُاليفُالثعلثُاألىعىض.
  ُا نتلعهُُ شمُ ُوماليي ُالتممي اتُ ُ م ُ يعمةُ ُالميبُ م)ُ ُال يعضي ُمدُ ال)ُ ُتنمي ُالميع ة

ُأل)ُ ُولمم  س ُمد ُالليم ُالت ل ي ُ ل ) ُالميل  ُلض ُال    ُالميع ة ُمد ُأُ؛التمكد ث ُممع
 الميع اتُال يعضي .ُلضُتنمي ُ ُايلعلضُ ُلشك)ُ 

  ُُمنعىل ُ ُلعءتُاألليعب ُاليُالت ل ي  ُالم ئم  ُلتممي اتُ ملطليي  ئيثُُواليفُالثعلثُ ي 
لضُتنمي ُميع اتُُ اىتغال)ُ غل ُالتممي اتُلضُالميبُ ُوال ُالئ ك ُ الت كي ُأنيعُلئعل ُ 
 ال يعضيعت.
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ُالفصلُالخامسُ

 بعضُاأللعابُالتربويةُالمحاكيةُلماُتمارسهُالتلميذاتُفيُالحياةُُتكماُأنُالباحثةُاستخدم
 .ةوماُشابهُمماُساعدُعلىُاكتسابُالمهارةُالرياضيُ،البيعُوالشراءُ:مثلُ،اليومية

 ُمارينُوحلُالتُ،منُبممارسةُاأللعابُالتربويةيقُ ُالتلميذاتُبالسعادةُوالحماسُوهنُ شعور
عابُاستيُأوُفرديةُمماُانعكسُذلكُعلىُسرعةُ ُجماعيةُ ُواأللغازُالرياضيةُسواءُبصورةُ 

 العمل.فيُأوراقُُالرياضيُوتطبيقهاُبسهولةُ ُرالتفكيالتلميذاتُللمهاراتُ
 ُا ُفيُتنميةُ تنوعُاأللعابُالتربوية ُفيُالدراسةُلمستخدمة حيثُُ،مهاراتُالتفكيرُالمحددة

الةُالتلميذاتُفيُحُمماُجعلُ ُ؛مختلفةُلعاباُ رياضياتُأُاستخدمتُالباحثةُفيُكلُحصةُ 
ُللتعلم.ترقبُواستعدادُ
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 اختبار الفرض الثالث:
 ىذات داللرة حصصرائ ة دنرد مسرتو  فررو    توجد   : "الالثالثُّعمىُّماُّيميُّالفرض ُُّّوينص ُّ

(0.05≥a)  الضابطة  المجمودة وتالمذة التجر ب ة   المجمودة   استجابات تالمذةب ن متوسطي
 في التطب   البعدي الختبار التفك ر الر اضي".

 T. Testم   نُّ    حاُّف   تاُّالف   رضُّت   مُّات   تينامُّايتت   ارُّ" "ُّل ينت   ينُّمت   تقمتينُّ"ُُّّق ُّولمتحق   
independent samplesُُّّ(ُّيوضحُّتلك.5.6)رقمُّ"وجنول 

 (5.6)رقم جدول 
ٌ متوسط داللت الفزوق بَنالمتوسطاث واالنحزافاث المعَارٍت وقَمت "ث" ومستوى الداللت للتعزف إلي 

 ختبار التفكَز الزٍاضٌ البعدًبطت والتجزٍبَت فٌ افٌ المجموعتَن الضا التالمذةدرجاث 

االنصراف  المتوسط العدد المجمودة البعد
 مستوى الداللة ق مة "ت" المع اري

مهارة التفك ر 
 البصري

 0.568 4.767 30 تجريتياُّت ني
6.222 

  
 0...نالاُّإح ائيًاُّعننُّ

 1.289 3.167 30 ضاتطاُّت ني

 مهارة االستقراء
 1.189 5.367 30 نيتجريتياُّت 

4.833 
  

 0...نالاُّإح ائيًاُّعننُّ
 1.516 3.667 30 ضاتطاُّت ني

مهارة 
 االستنتاج

 0.504 4.767 30 تجريتياُّت ني
6.231 

  
 0...نالاُّإح ائيًاُّعننُّ

 1.155 3.333 30 ضاتطاُّت ني
مهارة التعب ر 

 بالرموز 

 5.599 0.606 3.667 30ُّتجريتياُّت ني
  

 0...ًاُّعننُّنالاُّإح ائي
 0.809 2.633 30 ضاتطاُّت ني

مهارة صل 
 المسائل

 0.661 4.667 30 تجريتياُّت ني
5.858 

  
 0...نالاُّإح ائيًاُّعننُّ

 1.377 3.033 30 ضاتطاُّت ني

 الدرجة الكم ة
 1.654 23.233 30 تجريتياُّت ني

8.974 
  

 0...نالاُّإح ائيًاُّعننُّ
 4.202 15.833 30 ضاتطاُّت ني

 2.66( =α...0 =( وعند مستوى داللة )85*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

ُ:ن(ُأ6.5رقمُ)منُجدولُُيتضحُ 

ُّجميع ُّ ُّفي ُّالجنوليا " "ُّ ُّقيما ُّمن ُّأكتر ُّالمحتوتا " "ُّ ُّالكمياُُّّ،المهارا  ُُّّقيما والنرجا
ياُّتينُّتا ُّناللاُّإح ائُّفروق ُُّّعمىُّوجون ُُّّ،ُّوفتاُّينل ُّ(α...0 =)لاليتتارُّعننُّمتتوىُّناللاُّ

ُّنرجا ُّ ُّوُّمتوتط ُّالتجريتيا ُّنرجا ُّالمجموعا ُّالضاتطامتوتط ُُّّالمجموعا  مهارات   اختبار  في
ُّنرفض ُّالتفك ر ُّوتتلك ُّال فريا ُُّّ، ُُّّ،الفرضيا ُّالتنيما، ُّالفرضيا ذات داللة  توجد فرو   ونقتل

المجمودة التجر ب ة  استجابات تالمذةب ن متوسطي  (α...0 =) ىدند مستو  حصصائ ة  
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في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة الضابطة  جموعةالم وتالمذة
 التجريبية.

ηبحسابِمربعِإيتاِ"ِةالباحثِتقامِحجمِالتأثيرِولحسابِ 
2

تينِالمعادلِ"ِباستخذام

ِ(0202444)عفانة،ِ:تينالتالي

t2 
= η

2 
t2 + df 

ηوعننن يق نن   
 نل دق نن يدننم عن نن   ق   أمكننن ج دننيم   منن  يمننيل   منن  عن نن     ننق عننن 2

  يم خمعم عنم يمن  عن ين  0

  
 √  

√    
 

η(  وضح يدم عن    ق  وعمي  كٍل من  7.5)ق م دمول و 
2،   z . 

ِ(7.5)رقم جدول 

ηقيمة "ت" و "
 في المقياس الكمي  " وحجم التأثيرZ" و "2

 حجم التأثير Zقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" المهارة
 دمع   ك  ق 1.634 0.400 6.222 فكير البصريمهارة الت

 دمع   ك  ق 1.269 0.287 4.833 مهارة االستقراء
 دمع   ك  ق 1.636 0.401 6.231 مهارة االستنتاج

 دمع   ك  ق 1.470 0.351 5.599 مهارة التعبير بالرموز
 دمع   ك  ق 1.538 0.372 5.858 مهارة حل المسائل

 دمع   ك  ق 2.357 0.581 8.974
علنننن  أن  وهنننندع  نننمل   ك  ننننقع  دنننمع ،عن نننن   ق كنننين  أن يدنننم   5.7))ق ننننم  مننننن دنننمول   ضنننح  

دنمع ، وع فتنت هند    شنكل ك  نق مهيقعت عن فك ق فن  عنق يضن يت   ت عل   نم    ق أ   عن ق و    عألن يل  
 (.2404 )(، ومقعم  عنيق 2447(، ومقعم  عفين  وز معن )2442عنن يئج مع مقعم  أ و زع مة )

 دنك جن  عألم يل عن ين  0 و  زو عن يي    

    عألن يل عن ق و    جن  عم خمعم   عن دق     وعنمدوع  عنضي ي      زو عنفقو    ن عنمدموع
 مهيقعت عن فك ق ف  عنق يض يت  ف   مق س  
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  ُحيثُُ،فضلأُالمهاراتُالرياضيةُبشكلُ ُدُفيُتنميةُ لمستوىُالتالميذُساعُ ُمناسبةُاأللعاب
ُتساعدُ ُاأللعابُ أنُ ُمنُُأكثرُمنُحاسةُ ُفيُتوظيفُ ُالتربوية ُيزيد ُمما مكانيةُإفيُالتعلم

ُاكتسابُالمهارةُبشكلُأفضل.
  ُمماُأدىُُ؛التشويقُوالمنافسةُوالمتعةُوالتسليةُبهُاأللعابُالتربويةُمنُعنصرُ ُماُتتميز

ُتنميتها.المهاراتُالرياضيةُوسرعةُُإلىُتبسيطُ 
  ُمماُُ؛تميزتُبتنوعهاُومحاكاتهاُلحياةُالتالمذةُالتعليميةُالمستخدمةُفيُالدراسةُ ُاأللعاب

ُلرياضيات.امهارةُالتفكيرُفيُُالتعلمُوحماسهمُلكتسابُ ُانعكسُذلكُعلىُدافعيتهمُلعمليةُ 
  ُأللعابُاُالمهاراتُالتيُيتمُمناقشتهاُمنُخاللُ ُعملُعلىُتثبيتُ ُاستخدامُأوراقُالعمل

ُالتربوية.
  ُالتعلمُ ُتفاعلُالتالمذة محورُ ُ،فيُعمليُة منُخاللُ ُوجعلُه التعلميُة األلعابُاستُالعمليُة خداُم

ُالتربوية.

ُ

ُ
ُ  
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 الثالث ومناقشتها:السؤال  نتائج  
نحو ما أثر استخدام األلعاب التربوية عمى الميول ": ما يليعلى  الثالثالسؤال  ينص  و  

 لدى تالمذة الصف الثالث األساسي؟"الرياضيات 
 :التاليةالصفرية  ياتلسؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضاهذا عن  ولإلجابة  

 :الفرض الرابع اختبار  
ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوي  فددرو    توجددد   : "العلننى مننا يلنني الرابنن  الفننر    ص  يننن

(0.05≥a) في المجموعة الضابطة تالميذ المجموعة التجريبية و  تالميذمتوسطي درجات  نبي
 ".نحو الرياضيات الميولالتطبي  البعدي عمى مقياس 

 "وجدول Mann-Whitney Testوللتحقق من صحة هذا الفر  تم استخدام اختبار "    
 ( يوضح ذلك.5.8) رقم

 (5.8)رقم جدول 
بين الفرو   داللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 بطة والتجريبية في التطبي  البعدي المجموعتين الضاتالميذ درجات  يمتوسط

 متوسط ال العدد المجموعة 
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
مستوى 

 الداللة

الميل نحو 
طبيعة 

 الرياضيات

 تجريبية
 ذكور

15 43.600 21.167 317.500 
27.500 

  
3.537 

  

دالة إحصائيًا 
ضابطة  0...عند 

 ذكور
15 36.867 9.833 147.500 

الميل نحو 
تعمم 

 الرياضيات

تجريبية 
 ذكور

15 50.467 20.300 304.500 
40.500 

  
2.999 

  

دالة إحصائيًا 
ضابطة  0...عند 

 ذكور
15 44.133 10.700 160.500 

الميل نحو 
االستمتاع 
 بالرياضيات

تجريبية 
 ذكور

15 50.600 21.833 327.500 
17.500 

  
3.954 

  

دالة إحصائيًا 
ضابطة  0...عند 

 ذكور
15 38.733 9.167 137.500 

الدرجة 
 الكمية

تجريبية 
 ذكور

15 144.667 22.100 331.500 
13.500 

  
4.110 

  

دالة إحصائيًا 
ضابطة  0...عند 

 ذكور
15 119.733 8.900 133.500 

( 0..." دالنننة إحصنننائيًا عنننند مسنننتو  د لنننة )Z( أن قيمنننة "8.5منننن جننندول رقنننم ) يتضنننح  
فددرو  ذات داللددة  توجددد  ل بم نننى أننن  لي رفنن  الفننر  الصننفرول وقبننول الفننر  البننديوهننذا ي ننن
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تالميذ المجموعة التجريبية و  تالميذ   بين متوسطي درجات   (α.0.0 =)إحصائية عند مستوي 
ُتعزز الستزتام مال نحوو الرياضويات في التطبيق البعدي عمى مقياس الميولالمجموعة الضابطة 

ال لمجموعةال لتجريبية.الالميذت أللعابال لتربويةاللصالحال
ال لتأثير:يوضحالحجمالال(9.5رقم)الجمولوال

 (9.5) رقم جدول
η" و "Zقيمة "

 وحجم التأثير لمجاالت المقياس والدرجة الكمية له " 2
Z Z2 Z2  + 4 η اسم المجال

 حجمال لتأثير 2
 كبير 0.758 16.508 12.508 3.537 الميل نحو طبيعة الرياضيات

 كبير 0.692 12.997 8.997 2.999 ضياتالميل نحو تعمم الريا

 كبير 0.796 19.631 15.631 3.954 الميل نحو االستمتاع بالرياضيات

 كبير 0.809 20.896 16.896 4.110 الدرجة الكمية

(الأنالحجززمال لتززأثيرالكبيززراللكززلالمجززاسالمززنالمجززاستال لم يززاسال9.5يتضززحالمززنالجززمولالرقززمال)
الو لم ياسالككل.

البابال لتالية:وتعزوال لباحثةالذلكالإلىال ألت

 لىالإلضافةالإباال لرياضيات،اللمتعةالو لتتميةالفيالحصة المنال الجو الالعمىالامق الالعممتال أللعابال
 لميولال إليجابيةالنحوالالفيالتكوين الال يجابي الالكاناللوالأثر الالامماللفوز،جلال  لتنافسالو لتعاونالمنالأ
الطمبة ال ال لذينال لرياضياتالعنم ال لتجريبية ال ألال لمجموعة الباتتام م النفيالحينالأال،لعابمرتو 

التاُل اللم ال لعامية البالطري ة المرتو  ال لذين ال لضابطة ال لمجموعة ال لكافيةالتالميذ ال لفرصة الليم تح
 ميوليمال يجابيةالنحوال لرياضيات.اللتصبح ال

 وحاجتيماللمحركةالو لمعبالفيال لمرحمةال سبتم ئيةالال، لطمبةالمناتبةال أللعابال لتربويةاللاصائص ال
  لمنيا.

 مماالال؛و لحماسالشعورهالبالتعامة الالمثالومنال،ي ومالبياالشعورال لطالبالباإلنجازالفيالكلالاطوة ال
 يتعمميا.لممامةال لتيالاليزيمالمنالحبو ال

 ال لميلالبشكل الال،متتو ال لطمبةالفيالرفع الالتاىمتال أللعابال نحوالمامةالالإيجابي الالوبالتاليالزيامة
  لرياضيات.

 وجعلالحصةالال،باتتام مال أللعابال لتربويةالو لرتابةالو لتجريماللمامةال لرياضيات الالكترال لجموم ال
  لطالب.منالحياةالالو قعيةالوقربا الال لرياضاتالأكثر
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 :ار الفرض الخامساختب
إحصائية عند مستوي  فروق ذات داللة   توجد   : "العلىُّماُّيليُّالخامسُّالفرضُّوينص ُّ

(0.05≥a)   المجموعة الضابطة تمميذات المجموعة التجريبية و  تمميذات   بين متوسطي درجات
 ".ياتنحو الرياض البعدي عمى مقياس الميول في التطبيق  

"وجدولMann-Whitney Testُُّّتمُّاستخدامُّاختبارُّ"ُّمنُّصحةُّهذاُّالفرض ُُّّوللتحقق ُّ    
 (ُّيوضحُّذلك.5.10)رقمُّ

 (5.10) رقم جدول
داللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 مقياس الميل البعديية في المجموعتين الضابطة والتجريب تلميذات درجات يبين متوسطالفروق 

متوسط  متوسط ال العدد المجموعة 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

الميل نحو 
طبيعة 

 الرياضيات

تجريبية 
 إناث

15 44.933 20.967 314.500 
30.500 

 
3.428 

 

دالةُّ
إحصائيًاُّ

 0...عندُّ
ضابطة 

 إناث
15 36.733 10.033 150.500 

 الميل نحو
تعمم 

 الرياضيات

تجريبية 
 إناث

15 48.667 19.933 299.000 
46.000 

 
2.765 

 

دالةُّ
إحصائيًاُّ

 0...عندُّ
ضابطة 

 إناث
15 41.600 11.067 166.000 

الميل نحو 
االستمتاع 
 بالرياضيات

تجريبية 
 إناث

15 47.733 19.767 296.500 
48.500 

 
2.662 

 

دالةُّ
إحصائيًاُّ

 0...عندُّ
ضابطة 

 إناث
15 38.000 11.233 168.500 

 الدرجة الكمية

تجريبية 
 إناث

15 141.333 20.633 309.500 
35.500 

 
3.198 

 

دالةُّ
إحصائيًاُّ

 0...عندُّ
ضابطة 

 إناث
15 116.3333 10.367 155.500 

(ُّ.515"ُّدالححةُّإحصححائيًاُّعنححدُّمسححتو ُّد لححةُّ)Z(ُّأنُّقيمححةُّ"01.5مححنُّجححدولُّرقححمُّ)ُّيتضححح ُّ
فددروق ذات داللددة  توجددد  الصححفر وُّوقبححولُّالفححرضُّالبححديلوُّبمينححىُّأنحح ُُّّوهححذاُّيينححيُّرلححضُّالفححرض ُّ
المجموعددة التجريبيددة  تمميددذات متوسددطي درجددات   نبددي (α...0 =)إحصددائية عنددد مسددتوي 

ت يحز ُُّّنحدو الرياضديات الميدول عددي عمدى مقيداس  الب   في التطبيدق  المجموعة الضابطة تالميذ و 
ُّالمجموعةُّالتجريبية.تلميذاتُُّّ ستخدامُّاألليابُّالتربويةُّلصالح ُّ

ُّ
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ُللدرجةُالكليةُللمقياس:يوضحُحجمُالتأثيرُُ(..51رقمُ)ُجدولُو
ُ(5.11)رقمُجدولُ

ُالكليةُللمقياسُةالتأثيرُللدرجيجادُحجمُإل"2ηُ"ُوُ"Zقيمةُ"
 حجمُالتأثير Z Z2 Z2  + 4 2η اسمُالمجال

 كبير 0.746 15.751 11.751 3.428 الميلُنحوُطبيعةُالرياضيات

 كبير 0.657 11.647 7.647 2.765 الميلُنحوُتعلمُالرياضيات

 كبير 0.639 11.088 7.088 2.662 الميلُنحوُالستمتاعُبالرياضيات

 كبير 0.719 14.230 10.230 3.198 الدرجةُالكلية

منُمجالتُالمقياسُُمجالُ ُلُ رُلكالتأثيرُكبيُ ُ(ُأنُحجمُ ..51منُجدولُرقمُ)ُيتضــــــــــــــحُ 
ُوللمقياسُككل.

ُذلكُإلىُاألسبابُالتالية:ُوتعزوُالباحثةُ 

  ُةُوالسرورُتُإلىُالشعورُبالمتعحيثُأنهاُأدُ ُ،األلعابُالتربويةُلستخدامُ ُاألثرُالكبيرُ ُيرجع
ُثارةواُ ُةلىُازديادُالدافعيدىُإمماُأُالرياضيات؛ُالرياضيةُفيُحصةُ ثناءُممارسةُاأللعابُأ

ُالتنافس.ُ
 بحيثُُ،مميولهُفيُتحسينُ ُلعابُلمستوىُطلبةُالصفُالثالثُكانُلهُأثرُ مدىُمناسبةُاأل

 فيُالصف.ُمرغوباُ ُنشاطاُ ُنُ اتُيمارسميذتُالتلأصبح
  ُيةُالتعلمالحواسُالمختلفةُفيُعملُللحركةُوالنشاطُوتوظيفُ ُالبتدائيةالمرحلةُُميلُتلميذات،ُ

 الرياضيات.التربويةُوبالتاليُزيادةُالميلُنحوُُوهذاُماُحققتهُاأللعابُ 
  ُُمادةُمسليةُخاليةُ ُأوُفرادىُالتربويةُفيُمجموعاتُ ُتنفيذُاأللعاب رتابةُمنُالُجعلُمنها

 التقليدية.الرياضياتُبالطريقةُُيسودُحصةُ ُيوالمللُالذ
  ُوتفاعلهمُومشاركتهنُخاللُالحصةُزادُمنُُالرياضيات،ُتحسنُمستوىُالتلميذاتُفيُمادة

 أكبر.ميولهنُنحوُمادةُالرياضياتُبشكلُ

ُ
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 الفصل الخامس 

 :دسساال اختبار الفرض  
إحصائية عند مستوي  فروق ذات داللة   توجد   : "العمىّماّيمي ّالسادسّالفرض ّّوينص ّ

(0.05≥a)  الضابطة  المجموعة وتالمذةالمجموعة التجريبية تالمذة  استجابات  بين متوسطي
 ".نحو الرياضيات في التطبيق البعدي عمى مقياس الميول

 T. Testرّ"ت"ّلعينتيييينّمسيييتقمتينّ"ّتيييمّاسيييتخدامّاخت ييياّمييينّ يييحاّفييي اّالفيييرضّ ّولمتحقييي ّ 
Independent samplesّّ(ّيوضحّ لك.5.12)رقمّ"وجدول 

 (5.12) رقم جدول
ٌ الفزوق بَن متوسط داللت المتوسطاث واالنحزافاث المعَارٍت وقَمت "ث" ومستوى الداللت للتعزف إلي

 دًمقَاس المَل البعفٌ المجموعتَن الضابطت والتجزٍبَت فٌ  التالمذةدرجاث 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 مستوى الداللة قيمة "ت" المعياري

الميل نحو 
طبيعة 

 الرياضيات

 4.920 44.267 30 تجري ياّ عدي
6.258 

 

دالاّإح ائيًاّعندّ
 4.302 36.800 30 ضا طاّ عدي 0...

الميل نحو 
تعمم 

 الرياضيات

 5.015 49.567 30 تجري ياّ عدي
4.639 

 

اّإح ائيًاّعندّدال
 6.118 42.867 30 ضا طاّ عدي 0...

الميل نحو 
االستمتاع 
 بالرياضيات

 6.513 49.167 30 تجري ياّ عدي
5.470 

 

دالاّإح ائيًاّعندّ
 8.632 38.367 30 ضا طاّ عدي 0...

الدرجة 
 الكمية

 6.761 14.472 143.00 30ّتجري ياّ عدي
 

دالاّإح ائيًاّعندّ
...0ّ  14.131 118.03 30  عديضا طاّ

 2.66(، =α .0.0=داللة )( وعند مستوى 85ية )*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حر 
 أن: (2.05رقم ) يتضح من جدول

ّلممقياسوالدرجاّالكمياّّالمجاالتّقيماّ"ت"ّالمحسو اّأك رّمنّقيماّ"ت"ّالجدولياّف ّجميعّ 
(ّ ّمستوىّداللا ّيدلّ α=0.01عند ّوف ا متوسطّإح ائياّ ينّّ اتّداللاّ ّفرو ّ ّعمىّوجودّ ّ(،

،ّالميول الرياضية مقياس  ف ّّالمجموعاّالضا طاّمتوسطّدرجاتّ المجموعاّالتجري ياّّودرجاتّ
ّالفرضياّ  ّنرفض ّالفرضياّ ّ،ال فرياّ ّو  لك ّّونق ل ّأنه ّأي ذات داللة  فروق   توجد  ال ديما،
 تالمذةالتجريبية و  لمجموعة  ا درجات تالمذة، بين متوسطي (α=0.01)إحصائية عند مستوي 
المجموعة  حلصال الرياضية   الميول   س  في التطبيق البعدي لمقياالمجموعة الضابطة 

 التجريبية.
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ُالفصلُالخامسُ

( يوضح 2.04" وجدول رقم )2ηبحساب مربع إيتا " ة  الباحث تقام ،حجم التأثير   ولحساب  

 0ذلك

 (5.13الجدول )

ُفيُالمقياسُالكليُُ"ُوحجمُالتأثيرZ"ُوُ"2ηقيمةُ"ت"ُوُ"
ُحجمُالتأثيرZُقيمةُ η 2قيمةُ قيمةُ"ت" اسمُالمجال

ُجداُ ُكبير 1.643 0.403 6.258 الميلُنحوُطبيعةُالرياضيات
ُجداُ ُكبير 1.218 0.271 4.639 الميلُنحوُتعلمُالرياضيات

ُجداُ ُكبير 1.437 0.340 5.470 الستمتاعُبالرياضياتالميلُنحوُ
ُجداُ ُكبير 1.775 0.441 6.761 الدرجةُالكلية

علىُأنُُوهــذاُيــدلُ ُكبيرا ُجــدا ،التــأثيرُكــانُُأنُحجمُ ُ(5.13)رقمُمنُجــدولُُيتضــــــــــــــحُ 
جُمعُ،ُواتفقـتُهذهُالنتائجـداُ ُبشــــــــــــــكـلُكبيرُعـديـلُميولُالتالميـذعلىُتُتاأللعـابُالتربويـةُعملـ

ُ(.5100(،ُودراسةُالخطيبُوعبابنةُ)5103(ُ،ُودراسةُجربوعُ)5119عبدُوعشا)دراسةُ
ُذلكُإلىُاألسبابُالتالية:ُوتعزوُالباحثةُ 

  ُُالسأم.المللُُوُمنُعواملُ ُوخالياُ ُممتعاُ ُمراُ منُالرياضياتُأُالتربويةُجعلُ ُاستخدامُاأللعاب
 لىُمماُأدىُإُ؛التفكيرُلدىُالتالميذُ ُهاراتُ علىُتنميةُملعابُالرياضياتُوكماُساعدتُأ

لهمُنحوُوبذلكُتحسنتُميُوُ،الرياضيةُالتيُتواجههمُالمشكالتُ ُعلىُحلُ ُزيادةُقدرةُالطالبُ 
 الرياضيات.

 ُالتيُتدعُوطبيعةُاأل ىُزيادةُعملتُعلُ،لىُالمشاركةُوالتفاعلُوالتنافسإُالعابُالتربوية
كماُُجداُ ُبيرُ كُثمُازديادُميولُالتالميذُنحوُالرياضياتُبشكلُ ُالدافعيةُوالحماسُللتعلمُومن

 ظهرُفيُالنتائج.
  ُنُالطلبةُتفاعلُبيُرُ ظهُحيثُ ُ،همُنحوُالرياضياتعلىُميولُ ُقوياُ ُاأللعابُأظهرتُتأثيرا

 ومحققُلألهدافُالمحددة.ُيجابيُ إُوألعابُبشكلُ 
  ُُاكتساب ُعلى ُالتالمذة ُالتربوية ُاأللعاب ُاستخدامُُساعدت ُمن ُتمكنهم ُالتي المهارات

 المدرسة.الرياضياتُفيُحياتهمُاليوميةُخارجُ
  ُتُكذلكُقلُ ُوُ،وحماسُ ُفيُشوقُ ينتظرونُحصةُالرياضياتُُالتالمذةالتربويةُُجعلتُاأللعاب

 بالرياضيات.منُالختباراتُالخاصةُُالرهبةُ 
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  ُفعُُرُمنُخاللُمجموعةُمتنوعةُمنُاأللعابُالتفكيرُالرياضيةُعندُالتالمذةُ ُتنميةُمهارات
لتربويةُاُمستوياتهمُشاركواُفيُاأللعابُفحيثُأنُجميعُالطلبةُبمختلُ،منُمستوىُالطلبةُ 

ُالكبير.منُخاللُحجمُاألثرُُوهذاُماُيتضحُ ُ،يجاباُ مماُانعكسُعلىُميولهمُإ
ُالتوصيات:

ُتوصيُبماُيلي:ُفإنُالباحثةُ ُفيُضوءُماُأسفرتُعنُالدراسةُالحالية،
 ُساسي.لعابُالتربويةُفيُالمراحلُاألولىُمنُالتعليمُاألاألُضرورةُاستخدام
  ُُمهاراتُالتفكيرُبأنواعه.ُلعابُتربويةُتعملُعلىُتنميةُ أُالهتمامُبتصميم
 دوراتُلمعإ أعداُد منُإعداُد تمكنهُم األساسيُة ُيات.بالرياضخاصُةُتعلميةُ ُلعابُ لميُالمرحلُة
  ُُالتفكيرُالرياضيُوالعملُعلىُتنميتهاُفيُمختلفُالمراحلُالتعليمية.ُالهتمامُبمهارات
  ُُلعابُواستخدامهاُفيُالتدريس.ُاألُينُلتصميمُ معدادُالمعلإُضرورةُتضمينُبرامج
ُقترحات:المُ 

ُ:فإنهاُتقترحُماُيليُ،بناءُعلىُماُقامتُبهُالباحثةُفيُالدراسةُ 
  ُُباستخدام ُدراسات ُلتنميةُ ُإجراء ُالتربوية ُالتفكيرُ ُاأللعاب ُالمُمهارات ُتالميذ رحلةُلدى

ُساسية.األ
 يميةُالمختلفةُلالرياضيُفيُالمراحلُالتعُمهاراتُالتفكيرُ ُخرىُلتنميةُ استخدامُاستراتيجياتُأ

ُساسية.وخاصةُالمرحلةُاأل
  ُلموادُوميولُالتالميذُفيُمختلفُاُتُ لعابُالتربويةُعلىُاتجاهاأثرُاألُلقياسُ ُإجراءُدراسات

 الدراسية.
 ُمتنوعة.ُدراسيةاأللعابُالتربويةُفيُموادُُجراءُدارساتُباستخدامُ إ
 اضيات.التفكيرُفيُالريُالتربويةُلتنميةُمهاراتُ ُلعابُ بناءُبرنامجُمقترحُيقومُعلىُاأل 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



 

 
 

ُ
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ُ
ُ
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ُالمصادرُوالمراجع

ُالمصادر:ُ:أول
ُ.نُالكريـــــــــــــمآالقُرُلـزُوجـعهُــــــــكتابُالل

 ثانيا:ُالمراجعُالعربية:

ُمعُفقيتواُبماُالعولمةُعصرُفيُالرياضيُالتفكيرُتعليم (:5117مجديُعزيز)ُإبراهيم، .0
ُات)الرياضيُالسابعُالعلميُالمؤتمرُإلىُمقدمةُعملُورقةُللجميع،ُالرياضياتمنهجيةُ
ُجامعةُ(للجميع ُلتربوياتُالمصريةُالجمعيةُيوليو،52ُو54ُُشمس،ُعينُالمنعقد،

 الرياضيات.
 ،ُدارُالدعوة،ُالقاهرة.المعجمُالوسيطُ(:0995أنيسُوآخرونُ)ُإبراهيم، .5
ةُ،ُمكتبالرياضياتُفيُالتعليمُماُقبلُالجامعيتدريسُُ:(0992مجديُعزيزُ)ُإبراهيم، .4

 النجلوُالمصرية،ُالقاهرة
-مهاراته-طبيعته-تعريفه ،تربوي منظور من التفكير :(5112إبراهيم،ُمجديُعزيز) .3

 ،ُعالمُالكتبُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة.5،ُط أنماطه(-تنميته
ُُإبراهيم، .2 ُالرحمن)ُوالحاج،ميساء ُفيُالتحصيلُُرأثُ(،5100عبد األلعابُاإللكترونية

ُولوجيا،والتكنجامعةُالسودانُللعلومُُمنشورة،رسالةُماجستيرُغيرُُللرياضيات،الدراسيُ
 الخرطوم.

1. ُ ُ)ُالعباس،أبو ُُ:(0990أحمد ُبالمرحلة دارُُ،البتدائيةتدريسُالرياضياتُالمعاصرة
 الكويت.ُالعلم،

7. ُ ُُاللوم،أبو ُمحمد ُسليمانخالد ُهاني، ُتدريسُُ:(5115محمود)ُوأبو ُفي األلعاب
 عمان.ُوالتوزيع،،ُدارُالفكرُللطباعةُوالنشر5ُ،ُطالرياضيات

ُالمصرية،األنجلوُُ،ُمكتبةالتربويعلمُالنفسُُ:(0993آمالُ)ُ،وصادقُحطب،ُفؤادأبوُ .2
 القاهرة.

ُذةالمنفُباللعبُالتعلمُاستراتيجيةُاستخدامُرأثُ(:5110)وحمدي،ُنرجسُُريا،ُمحمدُأبو .9
ُالعملياتُلمهاراتُاألساسيُالسادسُالصفُطلبةُاكتسابُفيُالحاسوبُخاللُمن

 .072-013صُصُ،0د،ُالعد52ُالتربوية،ُالمجلدُدراساتُالعلوماألربعة،ُُالحسابية
01. (ُ ُمحمود ُياسر ُزايدة، ُ"5111أبو ُتدريسُ(: ُفي ُالتعليمية ُاللعاب ُاستخدام أثر

ُالتعليمُ ُمن ُالسادس ُالصف ُتالميذ ُلدى ُالبداعي ُالتفكير ُتنمية ُعلى الرياضيات
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ُبمحافظة ُغزةُالساسي ُشمال ُغير ُماجستير ُرسالة ُالجامعةُمنشورة" ُالتربية، ُكلية ،
 غزة،ُفلسطين.ُاإلسالمية،

لتعليميةُلتنميةُبعضُمهاراتُأثرُبرنامجُباأللعابُا"(:5119أبوُعكر،ُنايفُمحمدُ) .00
ُبمدارسُخانيونس ُالصفُالسادسُاألساسي ُلدىُتالميذ ُاإلبداعية رسالةُُ"،القراءة

ُ،ُفلسطين.اإلسالمية،ُغزةماجستيرُغيرُمنشورة،ُكليةُالتربية،ُالجامعةُ
الرياضيةُفيُتنميةُمهاراتُالتفكيرُُأثرُاستخدامُالنمذجةُ(:5105أبوُمزيد،ُمباركُ) .05

ُرسالةاإلبداعيُفيُالرياضياتُلدىُطالبُالصفُالسادسُاألساسيُبمحافظاتُغزة،ُ
 ماجستيرُغيرُمنشورة،ُكليةُالتربيةُجامعةُاألزهر،ُغزة.

استخدامُاأللعابُالتعليميةُفيُتنميةُبعضُالمفاهيمُُ(:0994)عايدةُسيدهمُُاسكندر، .04
سادسُالمؤتمرُالسنويُالُ،البتدائياتُالتعلمُبالصفُالثالثُالرياضيةُللتلميذاتُبطيئ

 .092-074ُصُجامعةُعينُشمسُصُالطفولة،مركزُدراساتُُالمصري،للطفلُ
03. (ُ ُمراد ُ"5119األغا، ُبعضُ(: ُتنمية ُالعصفُالذهنيُفي ُاستراتيجية ُاستخدام أثر

ُرسامهاراتُالتفكيرُالرياضيُفيُجانبيُالدماغُلدىُطالبُالصفُالحاديُعشر ُلة"
ُفلسطين.،ُكليةُالتربية،ُالجامعةُاإلسالميةُبغزة،ُماجستيرُغيرُمنشورة

 التفكير تنمية في األداء على القائم التقويم استراتيجية أثر (:5101البالونة،ُفهميُ) .02
ُالنجاحُجامعةُمجلة،ُالثانوية المرحلة طلبة لدى المشكالتُحل على والقدرة الرياضي
 .5571ُ-5552ُصُ،ُص2العدد53ُُُمجلدالُ،(النسانيةُالعلوم)ُلألبحاث

 .الفرقان،ُاألردنُر،ُدا4،ُطاللعبسيكولوجيةُُ(:5110توفيقُ)ُومرعي،أحمدُُبلقيس، .01
استراتيجيةُمقترحةُلتدريسُرياضياتُالصفُالثالثُوأثرهاُُ(:5114عوض)ُالتوردي، .07

ُ ُالرياضي ُالتفكير ُُةوترجمعلى ُوالحتفاظ ُاللفظية ُُ،بالتعلمالتمارين ُيوط،أسجامعة
 .419-532ُصُص5ُعددُالُ،09مجلدُالُالعلمية،المجلةُ

 ،ُنيويوركُجونُوايلي.أساسياتُعلمُالنفسُالتربويُ(:0923توق،ُمحيُالدينُ) .02
 ،ُعمان،ُاألردن.سيكولوجيةُاللعبُ(:5117جامعةُالقدسُالمفتوحةُ) .09
التدريسُالتبادليُفيُتنميةُُ:(5103عيسىُساميُ)ُجربوع، .51 توظيفُاستراتيجيُة فاعليُة

ُ،ُرسالةبغزةالتفكيرُفيُالرياضياتُوالتجاهُنحوهاُلدىُطالبُالصفُالثامنُاألساسيُ
 غزة.ُاإلسالمية،الجامعةُُالتربية،كليةُُمنشورة،ماجستيرُغيرُ

ُابدارُالكتُ،وتقنياتمفاهيمُُ–تعليمُالتفكيرُُ(:0999فتحيُعبدُالرحمنُ)ُجروان، .50
 األردن.ُالجامعي،ُعمان،
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رُالفكُالقاهرة،ُدارُ"،القياسُالنفسيُ"ُالمقاييسُوالختباراتُ:(0924)ُجالل،ُسعد .55
 العربي.

ُالجامعي،،ُدارُالكتاب0ُطُ،اإلبداعيمهاراتُالتفكيرُُةتنميُ(:5112محمدُ)ُجمل، .54
 اإلمارات.

 مهارات اكتساب في التعليمية األلعاب استخدام أثرُ(:5104الجهني،ُفدويُبنتُراشد) .53
ُبمقرر التفكير ُبمدينة األول الصف طالبات لدى الرياضيات الناقد  مكة المتوسط

 رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة،ُجامعةُأمُالقرى،ُمكةُالمكرمة.المكرمة،ُ
بنُمزعلُ) .52 عبيُد فاعليةُاأللعابُالتعليميةُاإللكترونيةُعلىُالتحصيلُُ(:5101الحربيُ،

،ُرسالةُدكتوراهُغيرُمنشورة،ُجامعةُأمُالقرى،ُالرياضياتالدراسيُوبقاءُأثرُالتعلمُفيُ
 مكةُالمكرمة.

أثرُاستخدامُاأللعابُالتعليميةُعلىُالتحصيلُفيُ:ُ(5114محمدُيحيىُ)ُالحكمي، .51
ُ ُالصفُالثالثُبالمرحلة ُالضربُلدىُتالميذ ُماجستيرُغيرُةرسالُ،البتدائيةعملية

 المكرمة.مكةُُالقرى،جامعةُأمُُالتربية،كليةُُمنشورة،
استخدامُالتدريسُالتبادليُلتنميةُالتفكيرُالرياضيُوالتواصلُُ:(5119حمادة،ُفايزةُ) .57

ُسيوط،أجامعُةُ،المدرسيةالكتابيُبالمرحلةُاإلعداديةُفيُضوءُبعضُمعاييرُالرياضياتُ
 .445-599ُصُص،0ُعددُالُ،52مجلدُالُالتربية،المجلةُالعلميةُلكليةُ

،ُدارُالمسيرة،5ُ،ُطأللعابُمنُأجلُالتفكيرُوالتعلماُ:(5117،ُمحمدُمحمودُ)الحيلة .52
 عمان،ُاألردن.

ُتاباُفيُالتحصيلُوالتفكيرُُ(:5112نضالُطهُخليفةُ)ُالخزرجي، .59 أثرُنموذجُهليدا
ُربية،التكليةُُمنشورة،رسالةُماجستيرُغيرُُالمتوسطة،الرياضيُلدىُطالباتُالمرحلةُ

 العراق.ُالمستنصرية،الجامعةُ
ُمحمد .41 ُخالد ُ(5119)ُالخطيب، ُوالتفكيرُ: ُوتدريسها ُمناهجها الرياضياتُالمدرسية

 األردن.ُعمان،ُالعربي،،ُمكتبةُالمجتمع0ُ،ُطالرياضي
ُ)ُالخطيب، .40 أثرُاستخدامُاستراتيجيةُقائمةُعلىُحلُالمشكالتُفيُُ:(5111محمد

تنميةُالتفكيرُالرياضيُوالتجاهاتُنحوُالرياضياتُلدىُطالبُالصفُالسابعُاألساسيُ
 األردن.ُعمان،ُالعليا،جامعةُعمانُالعربيةُللدراساتُُ،ناألردفيُ
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ُو .45 ُمحمد ُ(5100)ُعبداهللُ،عبانةالخطيب، ُقائمةُعلىُحلُ: ُتدريسية ُاستخدام أثر
ُ،اسياألسالمشكالتُعلىُالتفكيرُالرياضيُنحوُالرياضياتُلدىُطالبُالصفُالسابعُ

 .35-31ُُ،ُصُص0عددال،42ُُمجلدالالتربوية،ُدراساتُلعلومُ
ُة،ُمكتب4،ُطُتدريسُالرياضياتُفيُالمدرسةُالثانوية:ُ(0993عبدُالسميعُ)ُخليفة، .44

 مصر.ُالقاهرة،ُالمصرية،النهضةُ
ُلؤلؤة .43 ُعشر،المؤتمرُالتربويُالتاسعُُ،المستقبلمدارسُُ(:5112وآخرونُ)ُالخليفة،

 البحرين.
 ،ُدارُالفكر،ُالقاهرة.األنشطةُفيُرياضُاألطفالُ(:0997خليل،ُعزة) .42
ُة،القاهُرُ،النفساألساليبُالمعرفيةُوضوابطهاُفيُعلمُُ:(5115محمد)الخولي،ُهشامُ .41

 الحديث.دارُالكتابُ
ُ)ُالداهري، .47 ُوهيبُمجيد ُوالكبيسي، ُأحمد ُحسن ُالنفسُُ(:0999صالح ُ،العامعلم

 مؤسسةُحمادةُللدراساتُالجامعيةُوالنشرُوالتوزيع.ُاألردن،
42. (ُ ُماجد  تنمية على المتعددة الذكاءات في مقترح برنامج فعاليةُ(:5100الديب،

 بمحافظة األساسية المرحلة طالب لدى التعلم أثر وبقاء الرياضي والتفكير التحصيل
ُالخامسُالمجلد5100ُيونيوُُ(اإلنسانيةُالعلومُسلسلة)ُاألقصىُجامعةُمجلةُيونيوُغزة

 .41-41ُصُصُاألول،ُالعددُعشر،
ُ،المنارةدارُُ،الرياضياتتعليمُمهاراتُالتفكيرُوتعلمهاُفيُُ:(5111)ُذياب،ُسهيل .49

 غزة.
ُ،المنارةدارُُ،الرياضياتتعليمُمهاراتُالتفكيرُوتعلمهاُفيُُ:(5111ذياب،ُسهيلُ) .31

 غزة.
 القاهرة.الفكرُالعربي،ُُ،ُدارتربويةمفاهيمُومبادئُُ(:0990)ُعلىُراشد، .30
ُحسن) .35 ُالمسألةُحلُفيُالشائعةُاألخطاءُلعالجُمقترحُبرنامجُ(:5117رصرص،

،ُرسالةُماجستيرُغيرُمنشورة،ُبغزةُاألدبيُالثانويُاألولُالصفُطلبةُالرياضيةُلدى
ُكليةُالتربية،ُالجامعةُاإلسالمية،ُغزة.

ُديزيُ) .34 ُالمنطقُ:(0920سالمون، ُموسىُجالل ُترجمة ُريان،، الشركةُُمحمد،ُوأبو
 بيروت.ُاللبنانية،العالميةُ

ُوالتوزيع،،ُدارُالشروقُللنشر0ُ،ُطالتفكيرتدريسُمهاراتُُ:(5114سعادة،ُجودةُ) .33
 عمان.
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دارُاليازوريُللنشرُُ،0طُ،والرياضياتتعليمُالعلومُُ(:5114)عبدُالحافظُُسالمة، .32
 عمان.ُوالتوزيع،

5101ُ)فاتنُسلوت، .31 ُالحروفُبينُالتمييزُفيُالتعليميةُاأللعابُتوظيفُأثر(:
ُتيرماجسُرسالةُ،األساسيُالثانيُالصفُتالمذةُلدىُنطقاُالمختلفةُشكالُالمتشابهة

 .،غزةُاإلسالميةُالجامعةُ،ُالتربيةُكليةُة،منشوُرُغير
ُ)ُشلبي، .37 ُإبراهيم ُفيُُ:(5119أمنية ُبعضُاأللعابُالتعليمية ُاستخدام مدىُفاعلية

ُرالمؤتمُ،البتدائيةالتدريسُالعالجيُلذويُصعوباتُتعلمُالرياضياتُمنُتالميذُالرحلةُ
ُصُصُ،3المجلدُُالنوعية،ُمصركليةُالتربيةُُاألول،الدوليُُ–العلميُالعربيُالرابعُ

519-701. 
قائمُعلىُالذكاءاتُالمتعددةُُفعاليةُبرنامجُ:(5111)ُعزةُولشين،ُسمرعبدُالسميع،ُ .32

ُنحو ُوالميل ُالرياضي ُوالتفكير ُالتحصيل ُالمرحلةُُلتنمية ُتالميذ ُلدى الرياضيات
ُصُ(،ُنوفمبر،ُص002)التدريس،ُالعددُُمجلةُدراساتُفيُالمناهجُوطرق،ُاإلعدادية

040-012. 
39. ُ ُ(5115)ُالهاديُنبيلُوآخرونعبد ُوالرياضياتُوأساليبأساسياتُتدريسُالعلومُ:

 عمان.ُوالتوزيع،دارُصفاءُللنشرُُ،0طُ،تدرسيها
أثرُالتعلمُلتعاونيُفيُتنميةُالتفكيرُالرياضيُُ:(5119انتصارُ)ُوعشا،إيمانُُعبد، .21

ُمجلةُالزرقُللبحوثُ،الرياضياتلدىُطلبةُالصفُالسادسُاألساسيُواتجاهاتهمُنحوُ
 .39ُُ–31ُُصُ،ُص0عددُالُ،9مجلدُالُاإلنسانية،والدراساتُ

مصطفىُ) .20 محمُد فيُالرياضياتُ:(5119العبسيُ، طاأللعابُوالتفكيُر دارُالمسيرة،0ُُ، ،ُ
ُدن.عمان،ُاألُر

تعليمُالرياضياتُلجميعُاألطفالُفيُضوءُمتطلباتُالمعاييرُُ(:5113)ُعبيد،ُوليم .25
 والتوزيع.دارُالمسيرةُللنشرُُعمان:ُ،0طُُ،التفكيروثقافةُ

،ُمكتبةُالفالح0ُطُ،المدرسيالتفكيرُوالمنهاجُُ(:5114عزوُ)ُوعفانة،وليمُُعبيد، .24
 اإلمارات.ُوالتوزيع،للنشرُ

أثرُاستخدامُاأللعابُالتربويةُُ:(5101جبرينُعطيةُ)ُومحمد،لؤيُمقلحُُعبيدات، .23
المحوسبةُفيُتحصيلُبعضُالمفاهيمُالرياضيةُلتالميذُالصفُالثالثُاألساسيُفيُ

-0العدد،51ُالمجلدُوالنفسية،مجلةُجامعةُدمشقُللعلومُالتربويةُُاألولى،اربدُُةمديري
 .175-134صُص.ُ ،5ُ

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=31033
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=31033
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فاعليةُبرنامجُمقترحُقائمُعلىُالتواصلُفيُتنميةُ(:ُ"5105العتال،ُحسنيُمحمد) .22
يرُماجست"ُرسالةُبعضُمهاراتُالتفكيرُالرياضيُلدىُطالبُالصفُالسابعُاألساسي

ُفلسطين.ُبغزة،الجامعةُاإلسالميةُُالتربية،كليةُُ،غيرُمنشورة
ُ،ُمؤسسةُتامرُالمجمعي.0،ُطياضياتُالمسليةدليلُالُرُ:(0922عزام،ُماري) .21
ُُو .27 ،ُالعاماستراتيجياتُتدريسُالرياضياتُفيُمراحلُالتعليمُُ:(5117خرونُ)آعفانة

 .فلسطينُاألقصى،ُجامعة
أثرُاستخدامُاأللعابُالتعليميةُفيُالتحصيلُُ:(5111عفيفُ)ُوزيدان،ُعفانة،ُانتصار .22

الفوريُوالمؤجلُفيُالرياضياتُلدىُطلبةُالصفُالثالثُاألساسيُفيُمدارسُضواحيُ
 .0ُ،5117عددُالُ،50المجلدُُ–اإلنسانيةُُأبحاثُالعلوم-مجلةُالنجاحُُالقدس،

المقداد،ُمكتبةُُ،0طُ،الحديثةالتدريسُالستراتيجيُللرياضياتُُ:(5119عزوُ)ُعفانة، .29
 غزة،ُفلسطين.

حجمُالتأثيرُواستخداماتهُفيُالكشفُعنُمصداقيةُالنتائجُُ(:5115)ُعزوُعفانة، .11
ُوالنفسيةُفي ُالبحوثُالتربوية ُالبحوثُوالدراساتُالتربوية ُمجلة جمعيةُُة،الفلسطيني،

 العددُالثالث.ُالفلسطينية،ُوالدراساتالبحوثُ
عزوُ) .10 وتعليُمُ:(5113عفانةُ، ُمقداد،مطبعُةُ،0طُ،الرياضياتأسلوبُاأللعابُفيُتعلُم

 غزة.
ُيفُالـتفكيرُتنميةُفيُبالبحثُالتعلمُأسلوبُأثرُ(:2003سعدُ)ُونبهان،ُعزوُعفانة، .15

ُغـزة،بُاألساسيُالتاسعُالصفُطالبُلدىُماُتعلمهاُوالحتفاظُنحوُوالتجاهُالرياضيات
ُ-105:صصُُ،4ُالعددُ،1مجلدُالعلمية،ُللتربيةُالمصريةُالجمعيةُالعلمية،ُالتربيةُمجلة
034. 

دارُالمسيرةُُ،0طُ،تدريسهامناهجُالرياضياتُوأساليبُُ(:5115)ُمإبراهيُعقيالن، .14
 عمان.ُوالتوزيع،للنشرُ

الستقصائيُفيُتحصيلُُفعاليةُاستخدامُنموذجُشوشمانُ(:5119أحمدُ)ُ،عمار .13
ُ ُالثانوية ُالمرحلة ُطلبة ُلدى ُالرياضي ُالتفكير ُوتنمية الةُرسُ،األزهريةالرياضيات

 أسيوط.جامعةُُالتربية،كليةُُمنشورة،ماجستيرُغيرُ
ُلطالبُالحتمالتُتدريسُفيُالمنظوميُالمدخلُاستخدامُأثر(:5119)ُأشرفُعلي، .12

ُ،لديهمُيالرياضُالقلقُوخفضُالرياضيُوالتفكيرُالتحصيلُزيادةُعلىُاإلعداديةُالمرحلة
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ُاألصالةُبينُالدراسيةُالمناهجُتطوير)ُوالعشرونُالحاديُالعلميُالمؤتمر
 .201-713ُص،مصر،ُصُ(والمعاصرة

ُوالتوزيع،،ُدارُالفكرُللنشر0ُ،ُطواللغوينموُالطفلُالمعرفيُُ(:5115)ُالعناني،ُحنان .11
 عمان.

برنامجُمقترحُقائمُعلىُجانبيُالدماغُلتنميةُبعضُمهاراتُُ:(5119رجبُ)ُعيد، .17
يرُرسالةُماجستيرُغُ،بغزةالتفكيرُفيُالرياضياتُلدىُطالبُالصفُالخامسُاألساسيُ

 غزة.ُاإلسالمية،الجامعةُُمنشورة،
12. ُ ُهبة ُالحميالعيلة، ُلتنميةُ(:"5105)دعبد ُالتعلم ُعلىُأنماط ُبرنامجُمقترحُقائم أثر

سالةُ"،ُُريُلدىُطلبةُالصفُالرابعُاألساسيُفيُمحافظاتُغزةالرياضُمهاراتُالتفكير
 فلسطين.ُاألزهر،ُغزة،جامعةُُالتربية،كليةُُ،غيرُمنشورةماجستيرُ

 الرياض.ُالمريخ،دارُُ،الطفلمفاهيمُاساسيةُلتربيةُُ(:5114فرج،ُعبدُاللطيفُ) .19
ُيعقوبُ)ُالفيروز .71 ُبن ُالدين ُمجد ُُالقاموسُ(:0921آبادي، ُمؤسسة0طالمحيط، ،ُ

 سوريا.ُالرسالة،ُبيروت،ُشارع
تدريسُوحدةُالجغرافياُباستخدامُاأللعابُعلىُتعليمُُتأثيرُ(:0927القرش،ُحسنُ) .70

ماجستيرُغيرُمنشورة،ُكليةُالتربية،ُجامعةُُ،ُرسالةالمفاهيمُبمرحلةُالتعليمُاألساسي
 عينُشمس.

)ُقطامي، .75 جامع0طُ،التدريستصميُمُ:(0992نايفُة األردنُالقدسُالمفتوحة،ُةُ،  عمانُ،
 والتوزيعُعمان،ُدارُالفكرُللنشر5ُط،ُلألطفالتعليمُالتفكيرُُ:(5112قطامي،ُنايفةُ) .74
دارُالشروق0ُطُ،الصفيسيكولوجيةُالتعليمُُ:(5111نايفةُ)ُيوسفُقطامي،ُقطامي، .73 ،ُ

 عمانُللنشرُوالتوزيع،
 القاهرة.ُاألنجلو،مكتبةُُ،األطفالالطفلُورياضُُ:(0992هدىُ)ُقناوي، .72
علىُالتكاملُبينُالمناقشةُوالكتشافُُةفعاليُ(:5112رفعتُ)ُقنديل، .71 استراتيجيةُتقوُم

الصفُالرابع تالميُذ فيُتنميةُالتفكيرُالرياضيُلُد ماجستيرُغيرُالموجُه رسالُة ُنشورة،مُ،
 القاهرة.ُاألزهر،جامعةُُالتربية،كليةُ

ُرمضان) .77 ُوبدوي، ُمحمد 5117ُقنديل، ُالطفل(: ُطبيئاتُتعلم ،0ُ ُالفكر ُدار للنشرُ،
 والتوزيع،ُعمان،ُاألردن.

،ُدارُالفكرُطرقُتعليمُالتفكيرُلألطفالُ(:0997اللبابيدي،ُعبدُالكريمُوخاليلة،ُعنانُ) .72
 عمان.
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فاعليةُاستخدامُاأللعابُفيُعالجُُ(:0999ءُالدينُوبلطية،ُحسنُهاشمُ)متولي،ُعال .79
ية،ُالمجلدُرياضُ،ُمجلةُتربوياتصعوباتُتعلمُالرياضياتُلدىُتالميذُالمرحلةُالبتدائية

 .31-44ُصُالثاني،ُأكتوبر،ُص
مقترحُلتنميةُالتفكيرُلرياضيُلدىُطلبةُالصفُالثامنُُجبرنامُ(:0999المشهراويُ) .21

ُبرنامجُالدراساتُالعلياُالمشتركُ–جامعةُعينُشمسُُمنشورة،غيرُُدكتوراهرسالةُُ،بغزة
 فلسطين.ُبغزة،معُكليةُالتربيةُ

جمالُ) .20 دنيُا استخدامُلعبُاألدوارُفيُاكتسابُالقيمُالجتماعيةُُرأثُ(:5101المصريُ،
المتضمنةُفيُمحتوىُكتابُلغتناُالجميلةُلطلبةُالصفُالرابعُاألساسيُفيُمحافظةُ

 ،ُرسالةُماجستيرُغيرُمنشورة،ُكليةُالتربية،ُالجامعةُالسالمية،ُغزة.غزة
)ُمطر، .25 أحمُد التفكيرُ:(5113نعيُم فيُتنميُة مخططاتُالمفاهيُم استخداُم اضيُالريُأثُر

ُبغزة ُاألساسي ُالثامن ُالصف ُطالب ُلدى ُغير ُماجستير ُرسالة الجامعةُُمنشورة،،
 غزة.ُاإلسالمية،

ُعمان،ُ،0طُ،النفسالقياسُوالتقويمُفيُالتربيةُوعلمُُ(:5112محمدُ)ُملحم،ُسامي .24
 المسيرة.دارُ

ُالمعرفة،دارُُ،للمعلمينعلمُالنفسُالتربويُُ(:0990المنسي،ُمحمودُعبدُالحليمُ) .23
 سكندرية.ال
ُاللعبُ:(0927سوزانُ)ُميلر، .22 ُسسلُترجمةُحسنُعيسى،ُ–ُسيكولوجية المعرفة،ُة

 .الكويت
 الصف طلبة عند الرياضية التربوية األلعاب استخدام أثر (2001) :خميس نجم، .21

ُاألساسي  رسالة .نحوها واتجاهاتهم الرياضيات في تحصيلهم من كل على السابع
 .األردن عمان، األردنية، الجامعة غيرُمنشورة، ماجستير

ُاضيالريُالتفكيرُتقييمُفيُالمفاهيميةُالمخططاتُتوظيفُ:(5117نادرُزاهرُ)ُالنديم، .27
ُُةرسالُتقييم،ُكأداةُبغزةُاألساسيُالثامنُالصفُطلبةُلدى ُغير ة،ُمنشوُرماجستير

 غزة.ُاإلسالمية،ُالجامعة
،ُدارُصفا0ُط،ُالطفالالتفكيرُعندُُ:(5101)ُومصطفى،ُناديةُيعبدُالهادُالهادي، .22

 عمانُللنشرُوالتوزيع،
 .القاهرةُالنهضة،ُرداُ،اإلنسانوالمحاكاةُوأثرهاُفيُحياةُُباللعُ(:0922)ُعلىُوافي، .29

ُ
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ُالمالحــــــــــقُ

ُ(1ملحقُرقمُ)
ُأسماءُالسادةُالمحكمين

ُمكانُالعملُالدرجةُالعلميةُالسمُالرقم

ُالجامعةُالسالميةُُدكتوراهُمناهجُوطرقُتدريسُالرياضياتُأ.ُد.ُعزوُعفانة1ُ

ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُالرياضياتدكتوراهُمناهجُوطرقُتدريسُُد.ُحسنُرصرص3ُ

ُجامعةُالقصىُدكتوراهُمناهجُوطرقُتدريسُالرياضياتُد.ُموسىُجودة3ُ

ُجامعةُالقصىُدكتوراهُمناهجُوطرقُتدريسُد.ُرائدُعدوان4ُ

ُجامعةُالقصىُدكتوراهُعلمُنفسُد.ُعطافُأبوُغالي5ُ

ُوالتعليموزارةُالتربيةُُدكتوراهُمناهجُوطرقُتدريسُد.ُحازمُعيسى6ُ

ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُماجستيرُمناهجُوطرقُتدريسُهانيُاألغا .أ7ُ

ُجامعةُالقصىُماجستيرُمناهجُوطرقُتدريسُسهيلُشبير .أ8ُ

ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُماجستيرُمناهجُوطرقُتدريسُشاديُصيدم .أ2ُ

ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُماجستيرُمناهجُوطرقُتدريسُأحمدُأبوُعطايا .أ11ُ

ُوكالةُالغوثُالدوليةُبكالوريوسُتربيةُرياضياتُآمالُخليفة .أ11ُ

ُوكالةُالغوثُالدوليةُبكالوريوسُتعليمُأساسيُشيماءُأبوُضباعأ.13ُُُُُُُُ
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ُالمالحــــــــــقُ

ُ(3ملحقُرقمُ)

ُاتالرياضيُفيُاختبارُالتفكير

 بسمُاهللُالرحمنُالرحيمُ

ُةُــــــــــــــــــــــــــــــــــةُاإلسالميـــــــــــــــــــالجامع

 مناهجُوطرقُتدريسُ–كليةُالتربيةُ

 ،،، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 ،،، اهلل حفظهُ/ا ،،، ------------------- ة /السيد

ُ،وبعد طيبة تحية

ُاتالرياضيُفيُاختبارُالتفكير تحكيم :لموضوعا

ُ :بعنوان دراسة بإجراءتقومُالباحثةُ

ُلُنحوهااتُوالميوالرياضيُفيُاستخدامُاأللعابُالتربويةُفيُتنميةُبعضُمهاراتُالتفكير "أثر
 .لدىُتالمذةُالصفُالثالثُاألساسي"

الجامعةُاإلسالميةُوقدُتطلبتُالدراسةُُ–منُكليةُالتربيةُ الماجستير درجة على للحصول وذلك
ةُالصفُلتالمذُاتالرياضيُفيُالباحثةُوالذيُيقيسُبعضُمهاراتُالتفكير قبل من اختبار إعداد

الثالثُاألساسيُويتضمنُالمهاراتُالتالية:ُ)الستقراء،ُالستنتاج،ُحلُالمسائل،ُالتعبيرُ
ُبالرموز،ُالتفكيرُالبصري(ُونرجوُمنُسيادتكمُالتكرمُبإبداءُآرائكمُببنودُالختبارُمنُحيث:

 .مدىُوضوحُودقةُفقراتُالختبار 
 لمستوىُتالمذةُالصفُالثالثُاألساسي.ُمدىُمناسبةُصياغةُفقراتُالختبار 
 .مدىُمناسبةُفقراتُالختبارُلقياسُمهاراتُالتفكيرُالرياضيُللصفُالثالث 
 .إضافةُأوُحذفُأوُتعديلُماُترونهُمناسبُمنُفقراتُالختبار 

ُ.الشكر جزيل ولسيادتكم

ُسالباحثة:ُبشرىُعمرُيون
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ُالمالحــــــــــقُ

 اتالرياضيُفيُاختبارُمهاراتُالتفكير

ُالمدرسة:ُ

ُ)ُ(ُاألساسيُالثالثُالصف:.ُ.........................................ُالسم:

ُالثالثُالصفُتالمذةُلدىُاتالرياضيفيُُالتفكيرُمهاراتُبعضُقياسُإلىُالختبارُهذاُيهدف
ُة،بعنايُفقرةُكلُقراءةُيرجىُمتعدد،ُمنُمنُالختيارُفقرة(35ُ)ُمنُالختبارُويتكونُاألساسي،

ُُالصحيحةُلكلُمنها.واختيارُاإلجابةُ

رشادات:ُنصائح ُوا 

 ُُاإلجابة.ُعليكُتسهلُلكيُجيداُ ُالسؤالُفهم
 ُبتمعنُالمعطاةُالبياناتُقراءة·ُ
 السؤالُُمنُالمطلوبُمنُالتأكد·ُ
 ُُصحيح.ُواحدُجوابُسؤالُلكل
 ُُصحيحة.ُأنهاُتعتقدُالتيُاإلجابةُاختار
 ُُاإلجابة.ُفيُالعشوائيُالختيارُإلىُتلجأُل
 إجابة.ُبدونُسؤالُ ُتتركُل 
 ُدقيقة.32ُزمنُالختبار 

ُمثال:ُضعُخطاُتحتُاإلجابةُالصحيحة:
ُ=05ُُ+02ُُتجُجمعُان
57ُُُُأ.
24ُُُبُـُُ

47ُُُجُـُ
نماُاسيالدُرُالتحصيلُفيُدرجاتكُعلىُتؤثرُلُالختبارُعنُنتيجتكُأنُتأكدُوأخيراُ  ُوا 
ُزمالئك.ُىوعلُعليكُوالفائدةُبالنفعُيعودُبماُالعلميُالبحثُأغراضُفيُمنهاُبهدفُالستفادة

ُ،،،ُتعاونكمُشكراُلحسن

ُالباحثة:ُبشرىُعمرُيونسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُالمالحــــــــــقُ

ُالتيُيقيسهاُالختبارُهي:ُاتالرياضيُفيُمهاراتُالتفكير

ُالستقراء .0 ُمهارة ُالنتقالُمنُقضايا ُبها ُويقصد ُكليةُوالوصولُإلىُ: ُإلىُقضايا جزئية
ُتعميماتُرياضيةُعلىُمواقفُجديدةُتساعدُعلىُتوسيعُدائرةُالفهمُعندُالمتعلم.

ُعامة،ُقاعدةُأوُعامُمبدأُعلىُاعتماداُ ُخاصةُنتيجةُإلىُالوصولُ:ُهومهارةُالستنتاج .5
ُأي.ُالقاعدةُعليهاُتنطبقُالتيُالحالتُمنُخاصةُحالةُعلىُالعامةُالقاعدةُتطبيقُهوُأو
ُامةعُومبادئُقواعدُمنُالخاصةُالنتائجُأوُللخصائصُاشتقاقُعمليةُهوُالستنباطُأن

ُ.الحالتُالخاصةُتغطى
موقفُرياضيُأوُحياتيُجديدُيتعرضُلهُالتلميذُُوالمسألةُعبارةُعنُ:مهارةُحلُالمسائل .4

هُالفردُموقفُجديدُومميزُيواجُفيويتطلبُحلهُباستخدامُالمعلوماتُالرياضيةُالتيُتعلمهُا
ُ.حينهولُيكونُلهُعندهُحلُجاهزُفيُ

ةُوكذلكُالرياضيُاألفكارُعنُللتعبيرُالرموزُاستخدامُبهُ:ُيقصدمهارةُالتعبيرُبالرموز .3
ُاستخدامُاألرقامُللتعبيرُعنُالرموزُوالشكالُوالكلماتُالمعطاةُبشكلُرياضيُصحيح.

ُالتفكيرُالبصري .2 ُمنُمهارة ُوادراكها :ُوهيُعبارةُعنُالحصولُعنُالمعلوماتُوتمثيلها
 خاللُالصورُثمُالتعبيرُعنهاُرياضياُ

ُ

ُالرياضيُفيُالختبارُكالتالي:ُفيُالرياضياتُتوزيعُمهاراتُالتفكير

 ُ:2ُ-0مهارةُالتفكيرُالبصري
 ُ:00ُُ-1ُمهارةُالستقراء
 ُ:01ُ–05ُمهارةُالستنتاج 
 ُ:51ُُ-07ُمهارةُالتعبيرُبالرموز
 ُ:52ُ-50مهارةُحلُالمسائل 
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ُالمالحــــــــــقُ

ُاختبارُمهاراتُالتفكيرُالرياضي

ُالصفُالثالثُالساسي

 سئلةُالتالية:الجابةُالصحيحةُلكلُسؤالُمنُاألُضعُخطاُتحت

  

 

 

 

 

 

ُالعددُالموضحُفيُالصورةُهو: .0
 471 -أ
 971 -ب
 179 -ج

 

 

 

 

 

 

 

ُهي:عمليةُالجمعُالتيُتعبرُعنُالصورةُ .5
 4244+4500ُ -أ
 4424+4500ُ -ب
 5424+0054ُ -ج
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ُالمالحــــــــــقُ

 

 

 

 

ُ

ُماُالمسافةُالتيُيقطعهاُمحمودُذهاباُواياباُالىُالمنتزه؟ .4
 431 -أ
 114 -ب
 0511 -ج

 

 

 

 

 

ُيأُالتالية.ُالصورةُفيُكماُالكبرُالىُالصغرُمنُأعدادُثالثةُوميساءُإيمانُرتبت .3
 صحيح؟ُبشكلُاألعدادُرتبتُمنهما

 

 إيمانُرتبتُالعدادُبشكلُصحيح.ُ -أ

 ميساءُرتبتُالعدادُبشكلُصحيح. -ب

 كالهماُرتبُالعدادُبشكلُخاطئ.ُ -ج

 اشترىُأبوُخالدُثالجةُوغسالةُوفرنُكمُدفعُأبوُخالدُللبائع؟ .2

 

 قرشاُ 4129ُ -أ
 قرشاُ 3379ُ -ب
 قرشاُ 5221ُ -ج

 

 

 متراً  257 متراً  346

 قرشاً 0411  قرشاً 0311  قرشاً 0511 
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ُالمالحــــــــــقُ

 أكملُالمتتاليةُالتالية: .1
ُُ،ُـــــــــــ1111ُُُ،1521ُ،1211

 7111ُُ -أ
 1721 -ب
2111ُ -ج

 (ُهو2ُ،1ُ،2ُ،0ُأكبرُعددُمكونُمنُاألرقامُالتاليةُ) .7
 0212 -أ
 2120 -ب
 1220 -ج

 

 

 

  العددُالمجهولُعلىُخطُاألعدادُهو: .2

 02911 -أ

 02211 -ب

 07211 -ج

9. ُُ4321ُُُُُ4321  

 = -أ
 < -ب
 > -ج

01.  ُ0354ُ+4321ُُ=3274ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ4321ُُ+0354ُُ=3274ُ
ُالخاصيةُالمستخدمةُللتحققُمنُالجابةُهي:

ُالتبديل. -أ
ُالتوزيع. -ب
 التجميع. -ج

ُ

   0111 07111                07411 07211    0711 
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ُالمالحــــــــــقُ

ُ

ُط:ـــــــــــالنمُلــــأكم .00
4411ُُ،4111ُ،ُ-----ُ،5311ُ،5011ُ

5311ُُ -أ
 4711 -ب
5711ُ -ج

ُ

 51=03ُ+05ُإذاُكانُ .05
ُعددينُزوجيينُيكون:فإنُمجموع01ُُُُ=01+1ُُُُُُُُُُُ

 عددُفردي. -أ
 عددُزوجي. -ب
 كالهماُصحيح. -ج

ُ

 ألقربُمئة311ُُُ≈421ُإذاُكانُ .04
ُألقربُمئة211ُُُُ≈201وُُُُُُُُُ

ُـــــــــــُألقربُمئة.ُ≈201ُ+421ُُُُُفإنُناتج
 291 -أ
 911 -ب
 211 -ج

ُدقيقةُفكمُدقيقةُفيُاليومين؟0331ُإذاُكانُفيُاليومُالواحدُ .03
 5221ُ -أ
 3251ُ-ب

5111ُُ-ج

ُ
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ُالمالحــــــــــقُ

ُفكمُالدراجةُثمنُضعفُيساويُالقطارُوثمنُقرش0511ُُهوائيةُدراجةُثمنُكانُإذا .02
ُاللعبتان؟ُثمنُيكون

5311ُُ-أُُُُُُُُ

4111ُُ-بُُُُُُُ

3211ُُ-جُُُُُُُ

ُإذاُكانُالعددُالزوجيُلهُمكونانُمتساويانُفإيُمنُاألعدادُالتاليةُعددُزوجي: .01
0219ُُُُُ -أ
0521ُ -ب
0540ُ -ج

                                               

 العددُأربعةُالفُوتسعمئةُوثالثةُوخمسونُيكتبُبالرموز: .07
 3924 -أ
 311191124 -ب
  4293-جُُُُُُ

 

 0511ُُُ=ُُُُُُُُُُإذاُكانُُُُُُُُُُُُُُ+ُ .02
ُ
3151ُ+ُُُُُُُُُُُُ+ُُُُُُُُُُُُُُُ=ُُوُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

ُ=ُُُُُفإنُقيمةُُُُُُُُُُُُُ
 0511 -أ
 4351 -ب
 1251 -ج
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ُالمالحــــــــــقُ

 

 0111=0ُ+ُيدلُعلىُعددُوأنُُُُُُُُُُُُُُإذاُعلمتُأنُُُ .09
 فإنُقيمةُالرمزُُُُُُُُُُُُُُتساوي:ُ
 99 -أ
 999 -ب
 911 -ج

 

ُصولفُعددُومئاتهُالواحدةُاليدُاصابعُعددُوعشراتهُصفرُأحادهُأرقامُأربعةُمنُمكونُعدد .51
 العدد؟ُهوُفماُاألسبوعُأيامُعددُوا لفهُالسنة

 1237 -أ
 7312 -ب
 7321 -ج

ُ

ُمتراُأخرىُفوصلُالىُمدرسته.ُكمُمتراُمشىُأحمد؟321ُمتراُثمُمشى451ُُمشىُأحمدُ .50
321ُ -أ
 541 -ب
771ُ -ج
ُُُُُُ

نسمة.ُكمُنسمةُعددُسكانُالقريتين5042ُونسمة0721ُُعددُسكانُقريتينُفلسطينيتينُ .55
ُمعا؟
2225ُ -أ
 0151 -ب
4222ُ -ج

ُ

ُ

ُ



` 

007 
 

ُالمالحــــــــــقُ

ماُمجموعُالطلبةُفيُهذه221ُ،729ُ،302ُ،421ُُمدارسُأعدادُطلبتها3ُُبلدةُفيهاُ .54
ُُُالبلدة؟

0149ُ -أ
 5132 -ب
5313ُ -ج

ُ

علبةُعصيرُفيُاليوم0111ُُعلبةُعصيرُفيُاليومُالولُو5411ُأنتجُأحدُالمصانعُ .53
علبةُعصيرُفيُاليومُالثالث.ُكمُعلبةُعصيُأنتجُالمصنعُفيُاأليام2100ُُالثانيُو
ُالثالثة؟ُُ

2900ُ -أ
 4511 -ب
7900ُ -ج

ُ

52. ُ ُفيُأحدهما ُوفيُالقسمُاآلخر4531ُُمزرعةُدواجنُمكونةُمنُقسمين: 511ُصوصا
ُيُالمزرعة؟صوصا.ُكمُصوصاُف

4231ُُُُ-أُُُُُُُ

4321ُ-بُُُُُ

 4211-جُُُُُ
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ُالمالحــــــــــقُ

ُ(3ملحقُ)

ُالميولُنحوُالرياضياتُمقياس

 بسمُاهللُالرحمنُالرحيم

ُةُــــــــــــــــــــــــــــــــــةُاإلسالميـــــــــــــــالجامع

 مناهجُوطرقُتدريسُ–كليةُالتربيةُ

 

 ،،، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 ،،، اهلل حفظهُ/اُُُ ،،، ------------------- ة /السيد

ُ،وبعد طيبة تحية

ُالميولُنحوُالرياضياتُمقياس تحكيم :الموضوع

ُ :بعنوان دراسة بإجراءتقومُالباحثةُ

ُنحوهالُوالميوُاتالرياضيفيُُاستخدامُاأللعابُالتربويةُفيُتنميةُبعضُمهاراتُالتفكير "أثر
ُ.لدىُتالمذةُالصفُالثالثُاألساسي"

ُ الماجستير درجة على للحصول وذلك ُالتربية ُولذاُ–منُكلية ُاإلسالمية  من أرجو الجامعة
التيُتقيسُميولُُوالباحثةُ قبل من إعدادهاُتمالستبانةُالذيُ  بنود في آرائكم بإبداء التكرم سيادتكم

ُم ُوتتكون ُالرياضيات ُنحو ُاألساسي ُالثالث ُالصف ُنحوُطلبة ُالميل ُوهي ُمجالت ُثالث ن
تكرمُبإبداءُأرجوُالالرياضيات،ُالميلُنحوُتعلمُالرياضياتُوالميلُنحوُالستمتاعُبالرياضياتُُو

دىُانتماءُأوُغيرُصالح،ُومحا ُرأيكمُالسديدُومقترحاتكمُبشأنُفقراتُالستبيانُفيماُإذاُكانُصال
ُاقتراحاتُأوُتعديالتُترونهاُمناسبةُلتحقيقكلُفقرةُللمجالُالمحددُلها،ُوبنائهاُاللغوي،ُوأيةُ

هيُ:ُ)أوافقُبشدةُ،ُأوافقُ،ُغيرُبأنُبدائلُاإلجابةُعلىُالفقراتُُاُ هدفُالدراسةُالحاليةُعلم
 متأكدُ،ُأعارضُ،ُأعارضُبشدةُ(.

 

ُ.الشكر جزيل ولسيادتكم

 بشرىُعمرُيونسُالباحثة:



` 

001 
 

ُالمالحــــــــــقُ

 الرياضياتُنحوُالتالمذةاستبانةُلقياسُميولُ

ُ

ُالزهراءُالبتدائيةُالمشتركةالمدرسة:ُ

ُ)(ُاألساسيُالثالثُالصف:.ُالسم:ُ.........................................

ُ:الطالبُعزيزي

ُلىعُتوافقُوالتيُقدُالرياضياتُنحوُالميلُلقياسُالعباراتُمنُمجموعةُيليُفيما
ُتقرأُأنُمنكُيرجيُلذاُ(X)ُالخانةُوتحتُالعبارةُاألخرُأمامُالبعضُعلىُتوافقُبينماُلُبعضها

ُرأيكُعنُتعبرُالتيُإشارةُالمناسبةُتضعُثمُمتأنيةُقراءةُعبارةُكل

ُ

اوافقُُالفقراتُالرقم
ُبشدة

غيرُُاوافق
ُمتأكد

اعارضُُاعارض
ُبشدة

ُُُُ×ُُُُأحبُمشاهدةُالتلفازُفيُوقتُالفراغ0ُ
ُ

ُ

ُمالحظة:

ُ.رأيكُعنُفعالُيعبرُماُهوُولكنُالصحيحُوأخرىُخطأُصحيحةُإجاباتُتوجدُل .0
لذلكُُقةعالُولُفقط،ُالعلميُالبحثُألغراضُالمقياسُهذاُنتائجُاستخدامُيقتصرُسوف .5

ُ.المتحانُفيُبعالمتك
ُ 
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ُالمالحــــــــــقُ

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد
 أعارض

أعارض 

 بشدة

 الميل نحو طبيعة الرياضيات      : األولالمجال 

      أحب مادة الرياضيات ألنها ممتعة وسهلة 0

      أود ان أصبح معلم رياضيات في المستقبل 2

      أرى ان الرياضيات مهمة في حياتنا 3

      أحب شراء األلعاب التي لها عالقة بالرياضيات 4

      أحب ان أقرأ عن حياة علماء الرياضيات 5

      أرى أن الرياضيات مهمة لمواصلة الدراسة الجامعية 6

      يتنمية تفكير الرياضيات تعمل علىن أرى أ 7

      أحب متابعة البرامج التلفازية الخاصة بالرياضيات 1

      أرى أن الرياضيات مرتبطة بالمواد االخرى وتساعدني في فهمها 1

      أرغب أن أصبح عالما في الرياضيات في المستقبل 01

 الميل نحو تعلم الرياضيات        المجال الثاني:

      انتظر درس الرياضيات بكل شوق وحماسة 00

      أشعر بالسرور واالرتياح عند بدء حصة الرياضيات 02

      أشعر بالسعادة عند الحصول على درجة عالية في مادة الرياضيات 03

      أفضل حصة الرياضيات عن باقي الحصص 04

      الرياضيات سهلة وممتعةأشعر ان دروس  05

      أحرص على تحضير دروس الرياضيات في المنزل 06

      اهتم بدراسة الرياضيات كي اتفوق بها 07

      أحب اختبار الرياضيات 01

      أحب مشاركة زمالئي في حل ألغاز الرياضيات 01

      لعاب في حصة الرياضياتممارسة األ أحب 21

      حينما أحل سؤال رياضي على السبورةفرح أ 20
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ُالمالحــــــــــقُ

 المجال الثالث:   الميل نحو االستمتاع بالرياضيات

      استمتع بتأدية الواجبات المنزلية الخاصة بالرياضيات 22

      أحب المشاركة في مسابقات الرياضيات 23

      اهتم بعمل الوسائل واللوحات الخاصة بالرياضات 24

      استمتع بحل االسئلة التي تحتاج الى تفكير رياضي 25

      أشعر بالسعادة عند استخدام الرياضيات خارج المدرسة 26

      أحب ان اشترك في نادي الرياضيات 27

      استمتع بدراسة الرياضيات في وقت الفراغ 31

      أشعر بالفرح عندما تكلفني المعلمة عمل خاص بالرياضيات 21

      أحب المشاركة في االذاعة المدرسية الخاصة بالرياضيات 31

      استمتع في شرح دروس الرياضيات ألخي االصغر مني 30

      أفضل العاب الحاسوب التي لها عالقة بالرياضيات. 32

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 
 

ُ

ُ 
ُ(4ملحق رقم )

  
 
  األلعاب

 
الرتبوية
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(1لعبةُرقمُ)

ُالمزرعة.اسمُاللعبة:ُ

9999ُجمعُعددينُأوُأكثرُضمنُالهدف:ُ

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُلعبين.2ُ:ُالعبينعددُال

ُمغناطيسية.لوحةُُ–الحيوانُبطاقاتُيكتبُعليهاُثمنُُ–ُلمزرعةُحيوانات:ُصورُدواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 .تعرضُالمعلمةُالصورُعلىُلوحةُمغناطيسية 
 توضعُبطاقةُمدونُعليهاُثمنُالحيوانُتحتُالصورة. 
 ُه.عليتوجهُالمعلمةُعدةُأسئلةُلطلبةُالصفُوتختارُلكلُسؤالُأحدُالطلبةُلإلجابة 
 ُُالصحيحة.تعززُالمعلمةُاإلجابات

ُأسئلةُمقترحةُللعبة:

ُصان؟أيهماُأغلىُبقرةُامُح

ُ؟حصانأمُُدجاجتينأيهماُأرخصُ

ُرتبُأسعارُالحيواناتُتصاعديا؟

ُالفائزين.الطالبُالذيُيجيبُعنُاألسئلةُإجابةُصحيحةُمنُالطلبةُُالفوز:نقاطُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُُ(3لعبةُرقمُ)

ُالعددُالمجهولاسمُاللعبة:ُ

ُ.الهدف:ُيميزُالطالبُاألعدادُبصرياُ 

ُدقائق.7ُ-2الزمن:

ُ.اثنانأوُُلعبُالالعبين:عددُ

ُبطاقاتُمختلفةُاألحجامُواأللوان.ُ–:ُلوحةُمغناطيسيةُدواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 ُترتيبُالمنازل.تثبتُالمعلمةُالبطاقاتُعلىُاللوحةُالمغناطيسيةُوذلكُبحسب 
 .تعبرُكلُنوعُمنُالبطاقاتُعنُمنزلةُمحددة 
 .تختارُالمعلمةُطالبُليقومُبقراءةُالطلبُمنُخاللُالشكلُالذيُأمامه 
 .يكتبُالطالبُالعددُبشكلُصحيح 
 .ُيعززُالطالبُالذيُيقرأُالعددُبشكلُصحيح
 .ممكنُأنُتختارُالمعلمةُطالبينُلقراءةُعددينُثمُجمعهما 
ُصحيح.الفائزُهوُالذيُيقرأُويكتبُالعددُبشكلُُالطالبالفوز:ُنقاطُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(3لعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُالدودة.

ُ.تصاعدياُأوُتنازليااألعدادُُالهدف:ُترتيب

ُالزمن:ُدقيقتين.

ُ.الالعبين:ُلعبانعددُ

ُ:ُدودةُترسمُعلىُالسبورةُأوُعلىُورقُمقوى،ُبطاقاتُمكتوبُعليهاُاألعداد.دواتاأل

ُعبة:لالقواعدُ

 ُبطاقات وتضعُعليهُا علىُالسبورة(ُ، للدودُة )أوُتثبتُصورُة علىُالسبورُة المعلمةُدودُة ترسُم
 األعدادُبشكلُغيرُمرتب.

 ُُالدودةُحزينة؟ُويجيبُالطلبة:ُألنُاألعدادُغيرُمرتبةُترتيبا ُلما ُالطلبة: تسألُالمعلمة
 صحيحا.

 .يختارُالمعلمُطالباُلترتيبُاألعدادُترتيباُصحيحا 
ُُالفوز:نقاطُ

ُصحيحا.الطالبُالفائزُهوُالذيُيرتبُاألعدادُحسبُالمطلوبُترتيباُُُُُُ

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(4لعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُالمثلثُالسحري.

ُالهدف:ُإيجادُالعددُالمجهول.

ُدقيقة02ُُُالزمن:

ُ.المشاركين:ُأربعةُلعبينعددُ

ُمثلثُمنُالورقُالمقوىُمثبتُعلىُأضالعهُمربعاتُفارغة.ُاألدوات:

ُاللعبة:قواعدُ

 .تثبتُالمعلمةُالمثلثُعلىُالسبورة 
 .علىُكلُرأسُمنُرءوسُلمثلثُعددُوعلىُكلُضلعُمربعُفارغ 
 .يوجدُمربعُمنُالمربعاتُالثالثةُيكتبُفيهُناتجُجمعُعددين 
 ُيجاد  األعدادُالمجهولةُعلىُالمثلث.تختارُالمعلمةُطالبُليقومُبعمليةُالجمعُوا 
 .يمكنُاختيارُأكثرُمنُطالبُلحلُالمثلثُالسحري 

ُالفوز:نقاطُ

الطالبُالفائزُهوُالذيُيجدُالعددُالمناسبُويضعهُفيُالمكانُالمناسبُوفيُحالةُأخطاُالطالبُ
ُالطلبة.بإيجادُالعددُيمكنهُالستعانةُبطالبُآخرُأوُمساعدةُباقيُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(5لعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُحبلُالغسيل.

ُالهدف:ُترتيبُاألعدادُتصاعدياُ/ُتنازليا،ُتنميةُالتفكيرُالبصريُالرياضي.

ُدقائق.2ُالزمن:ُ

ُواحد.ُلعب:ُالعبينعددُال

ُ:ُحبل،ُبطاقات،ُمالقطُغسيل.دواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 .تربطُالمعلمةُحبلُأمامُالطالب 
 .تعلقُالمعلمةُالبطاقاتُغيرُمرتبة 
 ُالمعلمةُطالباُوتطلبُمنهُترتيبُاألعدادُونشرهاُمرتبةُعلىُجبلُالغسيل.تختار 
 .يضعُالطالبُكلُبطاقةُفيُمكانهاُالصحيحُويثبتهاُبالملقط 
ُُالفوز:نقاطُ

ُالفائز.الطالبُالذيُيرتبُالبطاقاتُبشكلُصحيحُحسبُالمطلوبُهوُالطالبُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

021 
 

ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(6ُلعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُمتجرُاأللعاب.

ُ.9999ضمنُُاألعدادُالهدف:ُجمع

ُدقائق.01ُ-2الزمن:ُ

ُ.لعبين4ُ-5:ُالعبينعددُال

ُ:ُكرتونُمقوى،ُمجموعةُمنُاأللعاب،ُبطاقاتُعليهاُأسعارُاأللعاب.دواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .توضعُالمعلمةُمجموعةُمنُاأللعابُفيُمكانُيمثلُمتجرُاأللعاب 
 .تلصقُسعرُكلُلعبةُعلىُكلُمنها 
 ُُليشتريُمنهاُألعابُ)لعبتينُأوُأكثر(.تختارُطالبُأوُأكثر
 .ُيجمعُالطالبُسعرُاأللعابُويعبرُعنهاُبمعادلة
 .يقومُالطالبُالذيُيمثلُدورُالبائعُبالتأكدُمنُالجمع 

 مالحظة:ُمنُالممكنُاستخدامُاللعبةُفيُتنميةُمهاراتُأخرى.

ُُالفوز:نقاطُ

البُيعطىُالطُالفائز،أسرعُهوُُصحيحُوبشكلالطالبُالذيُيجدُمجموعُأسعارُاأللعابُبشكلُ
ُأخطأ.فرصةُأخرىُإذاُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 متجر األلعاب



 

021 
 

ُاأللعابُالتربويةُ

ُ:(7لعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُالقطار.

ُالمتتاليةُالحسابية.ُالهدف:ُإكمال

ُدقائق.7ُ-2الزمن:ُ

ُ.لعبين01ُ-2:ُالعبينعددُال

ُشكلُعرباتُقطار،ُبطاقاتُاألعداد.:ُورقُمقوىُمقصوصُعلىُدواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 .تختارُالمعلمةُمجموعةُمنُالطلبةُلعملُالقطار 
 ُلكلُطالبُعربةُقطارُمنُالورقُالمقوىُعليهاُعددُوتكونُاألعدادُتكونُمتتاليةُويوجد

 بعضُالبطاقاتُالفارغة.
 سائقُالقطار.ُرتختارُطالبُليقومُبدُو 
 ُالُويجيُإكمتسألُالمعلمةُالسائق:ُلماذاُلُيمشيُالقطارُفيجيب:ُهناكُعرباتُفارغة

 المتتاليةُليمشيُالقطار.
 ُيقومُأصحابُالعرباتُالفارغةُبإكمالُالمتتالية،ُثمُيتمُلتأكدُمنُصحةُالحلُبمساعدةُباقي

ُالطلبةُويمشيُالقطارُفيُالصف.
ذاُلمُيُفائزة،إذاُتمُاكمالُالمتتاليةُبشكلُصحيحُوبسرعةُتكونُمجموعةُُالفوز:نقاطُ تمُوا 

ُالطلبة.الكمالُبشكلُصحيحُيتمُالستعانةُبمجموعةُأخرىُمنُ

ُ

ُ

ُ

1500 2500   
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ُاأللعابُالتربويةُ

3751 1751 

ُ(8عبةُرقمُ)ل

ُأوُالسمكةُالتمساحاسمُاللعبة:ُ

ُُ.عدادبينُاألُالهدف:ُالمقارنة

ُدقائق.2ُالزمن:ُ

ُ.لعبين3ُ-4:ُالعبينعددُال

ُلوحةُمغناطيسية،ُبطاقاتُأعداد.،ُفمُالتمساح:ُبطاقاتُمنُالورقُالمقوىُعلىُشكلُدواتاأل

ُُاللعبة:قواعدُ

 .تثبتُالمعلمةُاألعدادُعلىُاللوحةُأوُتكتبهاُعلىُالسبورةُوتوضحُالمطلوبُمنُالتمرين 
 ُنحوُالعددُاألكبر.ُالتمساحتختارُطالُلإلجابةُعلىُالسؤالُوذلكُبتوجيهُفم 
 .يتمُتعزيزُاإلجاباتُالصحيحة 

ُنقاطُالفوز:

فيُحالةُمشاركةُأكترُمنُطالبُيكونُنقاطُُاألكبر،أنُيتمُتوجيهُفمُالتمساحُللعددُ
ُاإلجابة.الفوزُهيُصحةُاإلجابةُوالسرعةُفيُ

ُ
ُ

ُ

ُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(2لعبةُرقمُ)

ُالعائلةُاسمُاللعبة:ُ

ُ.عددُوأصغرُعددُأكبرُتكوين الهدف:

ُدقائق.2ُالزمن:ُ

ُ.لعبين2ُ-3ُ:العبينعددُال

ُبطاقات.ُاألدوات:

ُ:قواعدُاللعبة

 .تختارُالمعلمةُثالثُطالبُواحدُمنهمُيقومُبدورُاألبُوالباقيُاألبناء 
 .كلُطالبُلهُبطاقةُعليهاُرقم 
 .علىُالطالبُاألبُأنُيكونُمنُأبناءهُأكبرُعددُوأصغرُعدد 

ُمالحظة:ُممكنُتكرارُاللعبةُمعُتغييرُاألرقام.

ُ.وأصغرُعددُبشكلُأسرعيكونُالطالبُأكبرُعددُُنقاطُالفوز:

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

5 4   

44
9 3 

9543 

3459 
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(11لعبةُرقمُ)

ُاسمُاللعبة:ُقطفُالثمار

ُالهدف:ُتنميةُمهارةُالستنتاجُمنُخاللُالجمع.

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُ.لعبان:ُالعبينعددُال

ُالمقوى،ُسلتين.:ُبطاقاتُعلىُشكلُثمار،ُشجرةُمنُالورقُدواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 ُيقومُالطالبُبقطفُالعدادُعنُالشجرةُوعلىُلوحةُمجهزةُلجمعُعددينُأحدهماُفردي
والخرُزوجيُيضعُكلُعددُفيُمكانهُالمناسبُثمُيقومُبعمليةُالجمعُمعُتسجيلُنوعُ

ُالناتجُفيُكلُمرة.
 اُمجموعُعددينُأحدهمُتناقشُالمعلمةُالمعادلتُالناتجةُمنُاللعبةُوتستنجُمعُالطلبةُأن

 فرديُوالخرُزوجيُهوُعددُفري.
ُ:نقاطُالفوز

ُالطالبُالذيُيسجلُأكبرُعددُمنُاإلجاباتُالصحيحةُهوُالفائز.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(11)ُرقمُلعبة

ُاسمُاللعبة:ُالمسابقة

ُأنُعمليةُالجمعُتبديلية.ُيتعرفُالطالبالهدف:ُ

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُ.لعبان:ُالعبينعددُال

ُبطاقات.:ُدواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .تكتبُالمعلمةُمعادلتيُجمعُمعُقلبُأطرافُالمعادلة 
 .تختارُطالبينُإلجراءُعمليةُالجمع 
 .تكونُإجابةُالمعادلتينُواحدة 
 .ُتكررُاللعبةُباستخدامُمعادلتُجمعُأخرى
ُالفريقُالسرعُوالدقُهوُالفائزُالفوز:نقاطُ

ُمثال:

ُالفريقُاألولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالفريقُالثانيُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(13)رقمُلعبةُ

ُاسمُاللعبة:ُالقنص.

ُعمليةُالجمعُهيُعمليةُتجميعية.ُأنُيعرفُأنالهدف:ُ

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُ.لعبين4ُالالعبين:ُعددُ

ُالمقوى،ُسهمُللقنص.:ُلوحةُقنصُمنُالورقُدواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .يتمُرسمُلوحةُقنصُعلىُالورقُالمقوى،ُوتقسيمهاُإلىُعدةُأجزاء 
 .يكتبُفيُكلُجزءُعدد 
 .تختارُالمعلمةُطالبُلقنصُثالثُأعدادُوجمعهاُوتكررُاللعبةُمعُتغيرُاألعداد 
 .يستقرئُالطلبةُمنُخاللهاُأنُعمليةُالجمعُتجميعية 

ُتستطيعُالمعلمةُاستخدامُلوحةُالقنصُفيُألعابُأخرىُلتنميُمهاراتُأخرى.ُُمالحظة:

ُصحيح.الطالبُإذاُاستطاعُإيجادُحاصلُجمعُثالثُأعدادُبشكلُُالفوز:ُيفوزنقاطُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُُ

1530 

3550 

1692 

2525 
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(13)رقمُلعبةُ

ُاسمُاللعبة:ُابحثُعنُزميلك

ُالهدف:ُتمييزُرموزُاألعداد.

ُدقائق.2ُالزمن:ُ

ُ.لعبين01ُُ–2ُ:العبينعددُال

ُ:ُبطاقاتُلألعداد،ُوبطاقاتُللكلمات.دواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 ُ،وكتابتهاُبرموزهاُعلىُمجموعةُأخرىُيتمُكتابةُاألعدادُبالحروفُعلىُمجموعةُبطاقات
 منُالبطاقات.

 .تختارُالمعلمةُمجموعتينُمنُالطلبة 
 ُمجموعةُتأخذُالبطاقاتُالتيُكتبُعليهاُالعددُبالحروف،ُومجموعةُتأخذُالبطاقاتُالتي

 كتبُعليهاُالعددُبرمزه.
 .تبدأُالمعلمةُاللعبةُبصفارةُأوُكلمةُمحددة 
 نُالبطاقةُالتيُتحملُرمزُالعددُويقفُبجانبُعلىُكلُطالبُمعهُبطاقةُحروفُيبحثُع

 زميله.
 .ُيتمُقراءةُاألعدادُبالحروفُوالرموزُمنُقبلُالطالب
ُ.واألسرعالفريقُالفائزُهوُصاحبُاإلجابةُاألصحُُالفوز:نقاطُ

ُبطاقاتُالفريقُالثانيُُُبطاقاتُالفريقُاألولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 

 

ُ

ُ

ُ

 ستة آالف وسبعمئة وخمس وعشرون

 ثالثة آالف وأربعمئة

3400 

6725 

 ألف وخمسمئة وستون 1560
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(14)رقملعبةُ

ُاسمُاللعبة:ُاألشكالُالمتطابقة.ُ

ُالهدف:ُالتعبيرُعنُالرموزُباألرقام.

ُدقائق.01ُالزمن:

ُ.لعبين4ُ-5:ُالعبينعددُال

ُ:ُلوحةُعليهاُمسائلُالجمع،ُأشكالُمختلفةُمنُالورقُالمقوى.دواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 ُتكتبُمسائلُمختلفةُللجمع،ُتكونُفيُكلُمسألةُأرقامُمجهولةُيعبرُعنهاُرمزُماُ)مثلث
 أوُمربع(.

 .كلُرمزُ)شكل(ُيعبرُعنُرقمُمحددُفيُالمعادلة 
 .تختارُالمعلمةُطالباُلمعرفةُقيمةُالرمز،ُوالذيُيعرفُاإلجابةُهوُالفائز 
 ُوُأفقية.يمكنُاستخدامُهذهُالرموزُفيُمعادلتُرأسيةُأ
فيُالمكانُالمناسبُفيُمعادلُةُالفوز:نقاطُ الصحيحُووضعُه ُلضرب.االتعبيرُعنُكلُرمزُبالعدُد

ُأكملُالعددُالمناسبُمثــال:

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(15)ُرقمُلعبة

ُاسمُاللعبة:ُالمربعاتُالناقصة.

ُالهدف:ُجمعُالعدادُ

ُدقائق.7ُ-2الزمن:ُ

ُلعبين.01ُ:ُالعبينعددُال

ُمربعات.مقسمةُإلىُ:ُلوحةُدواتاأل

ُاللعبة:قواعدُ

 ُتعرضُالمعلمةُلوحةُمرسومُعليهاُجدولُبهُمربعاتُعلىُالطالبُانُيقومُبعمليةُالجمع
 للعمودُمعُالصفُوضعُالجابةُفيُالمربعُالمحدد.

 .األعدادُالتيُيتمُجمعهاُمعاُهيُأعدادُفردية 
 .ُالناتجُيكونُعددُزوجي

ُاستنتاجهُعلىُورقةُأوُيتمُالتوصلُإلىُالقاعدةُبشكلُجماعي.مالحظة:ُيكتبُكلُطالبُ

ُحاصلُالجمعُبشكلُصحيح.ُبإيجادربعاتُالفارغةُمإكمالُالُالفوز:نقاطُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

+ُ1ُ3ُ5ُ2ُ11ُ13ُ
1ُُُُُُُ
5ُُُُُُُ
7ُُُُُُُ
2ُُُُُُُ
11ُُُُُُُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(16)ُرقمُلعبة

ُاسمُاللعبة:ُصندوقُاألعداد.

ُالزوجيةُوجمعها.تمييزُاألعدادُالهدف:ُ

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُ.لعبين2ُ-3:ُلالعبينعددُا

ُصندوق،ُبطاقات،ُلوحةُجيوب.ُاألدوات:

ُ:قواعدُاللعبة

 ُوتختارُطالبُليخرجُويسحب زوجيُة اعداُد بطاقاتُمدونُعليهُا صندوقُبُه تحضرُالمعلمُة
ُلوحةُالجيوبُأوُعلىُالسبورةُبمغناطيسُويقومُىمنهُبطاقتانُويقرأُالعدادُثمُيضعهاُعل

ُتسجيلُُآخر ُأكثرُمنُطالبُويتم ُمع ُالعبة ُالناتجُوتكررُهذه ُالعددينُوتسجيل بجمع
المعادلتُالتيُيستنتجهاُالطلبةُيحدُالطالبُنوعُالناتجُ)فرديُ/ُزوجي(ُبعدُكلُعمليةُ

ُجمع.
 .تناقشُالمعلمةُفيُالمعادلتُالتيُنتجتُمنُهذهُاللعبة 
ُُقاطُالفوز:ُنُ

 إيجادُحاصلُالجمعُبشكلُصحيح.ُ 
 ُُزوجي.تحيدُنوعُالعددُفرديُأو
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

12 

8 

24 

10 

6 
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(17)ُلعبةُرقم

ُاسمُاللعبة:ُلوحةُالجيوب.

ُالهدف:ُتمييزُالمعطياتُوالمطلوبُفيُالمسائلُالحسابية

ُُُ.دقائق1ُ-2الزمن:

ُ.لعبين4ُ-5:ُالعبينعددُال

ُجيوب،ُبطاقات.:ُلوحةُدواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .تعرضُالمعلمةُمسألةُحسابيةُوتختارُطالبينُأوُأكثرُلبدءُاللعبة 
 ُ،ُقائمتها ُالمعطياتُفي ُالطالبُبوضع ُيبدأ ُاللعب، ُطريقة ُوتوضيح ُالمسألة ُقراءة بعد

 والطالبُالثانيُعليهُتحديدُالمطلوب.
 .تساعدُالمعلمةُالطلبةُفيُالبدايةُمعُالتوضيح 
 ُعدةُمراتُمعُمسائلُمختلفةُليتعرفُالطلبةُعلىُمكوناتُالمسألة.تكررُاللعبة 
 ُمنُالممكنُأنُيساعدُباقيُالطلبةُزمالءهمُفيُتحديدُالمعطياتُوالمطلوبُبشرطُعدم

ُالفوضى.
ُصحيح.أجزاءُالمسألةُبشكلُُتحديدُالفوز:نقاطُ

ُ

ُ

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(18)رقمُُلعبة

ُاسمُاللعبة:ُاسحبُواربح.

ُحسابيةُمنُأعدادُمعطاة.الهدف:ُتكوينُمسائلُ

ُدقائق.01ُالزمن:ُ

ُ.لعبُواحد:ُالعبينعددُال

ُ:ُصندوق،ُبطاقاتُمكتوبُعليهاُالمعادلت.دواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .تختارُالمعلمةُطالبُليبدأُاللعبة،ُفيسحبُبطاقةُمنُالصندوق 
 طاقة.لمعادلةُالمكتوبةُفيُاليقرأُالطالبُا 
 ُالمعادلة.يؤلفُالطالبُمسألةُلفظيةُعن 
 .تستمعُالمعلمةُإلىُاقتراحاتُأخرىُمنُالطلبة 
 .ُتكررُاللعبةُمعُطالبُآخرين
صاحبُالمسألةُاللفظيةُاألدقُهوُالفائزُويجبُأنُتكونُالمسألةُتحتويُعلىُُالفوز:نقاطُ

ُواضحين.معطياتُومطلوبُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(12)ُرقمُعبةل

ُاسمُاللعبة:ُمسرحُالدمى.

ُ.اللفظيةُالهدف:ُحلُالمسائل

ُدقيقة.02ُ-01ُالزمن:ُ

ُ:ُجميعُالطلبة.العبينعددُال

ُ:ُمسرحُدمى،ُدمية.دواتاأل

ُ:قواعدُاللعبة

 .تختارُالمعلمةُقصةُقصيرُتنتهيُبمسألةُلفظية 
 ُترويُالمعلمةُالقصةُعنُطريقُمسرحُالدمي،ُوعلىُالطلبةُأنُيساعدواُالدميُفيُحل

 المسألةُبخطواتهاُالصحية.
 ليحدُد طالبُا المعلمُة المطلوبة،ُتختاُر العمليُة ليحدُد وغيرُه المطلوبُ، ليحدُد وآخُر المعطياتُ،

ُمنُخاللُالدميُالتيُتطلبُ ُتعزيزُاإلجاباتُالصحيحة ُيتم ُالتوصلُللحل، ُيتم وأخيرا
 التصفيقُللطالب.

 .تخرجُالدميةُمنُالمسرحُبطاقةُعليهاُالمعادلةُوالحلُوالتمييز 
ُناسبة.المثمُالتوصلُللحلُبالمعادلةُصحيحُُوالمطلوبُبشكلتحديدُالمعطياتُُالفوز:نقاطُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاأللعابُالتربويةُ

ُ(31)ُرقمُلعبة

ُاسمُاللعبة:ُابحثُعنُالكنز.

ُالهدف:ُالتعبيرُعنُالكلماتُباألرقام.

ُدقيقة.02ُ-01الزمن:ُ

ُلعبين.4ُ-5:ُالعبينعددُال

ُمجموعةُأوراقُيكتبُعليهاُاأللغاز،ُصندوقُالكنز.ُاألدوات:

ُاللعبة:قواعدُ

 ُاأللغازُوالتيُيعبرُكلُمنهاُعنُعددُمعين،ُيتمُتوزيعهاُفيُأماكنُتكتبُمجموعةُمن
 مختلفة.

 ُُالطالبُاللغزُويعبرُعنهُباألرقام،ُوعندما تختارُالمعلمةُطالبينُأوُأكثرُللمشاركةُيقرأ
 يعبرُبشكلُصحيحُيفتحُصندوقُالكنزُويأخذُالجائزة.

 الطلبةُعلىُالمهارة.ُمنُالممكنُأنُتكتبُالمعلمةُألغازُمشابهةُعلىُالسبورةُلتدريب 
 .ُتكررُاللعبةُمعُطالبُآخرين
ُُالفوز:نقاطُ

 بطريقةُصحيحةُُقراءةُاللغز 
 الصحيح.عنُاللغزُبالعددُُرالتعبي 
ُ

ُمثـــال:

ُ

ُعددُمكونُمنُأربعةُمنازلُآحادهُعددُفصولُالسنةُوعشراتهُعددُالصلواتُُُُُُُُُُ

ُ؟فيُاليومُومئاتهُعددُأيامُاألسبوعُوألفهُخمسةُفكمُيكونُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُدليلُالمعلم

 (1الدرسُرقمُ)

ُ

ُالهدفُالعام:

 ُتنميةُمهارةُالستنتاجُلدىُالطلبةُمنُخاللُاللعابُالتربوية
ُ

ُ:متطلبُالسابقال

ُ

ُاللعابُالتربوية.ُ–أوراقُالعملُُ–البطاقاتُُ–:ُالسبورةُالوسائلُالتعليمية

ُالتاريخ:ُاليوم:

ُ)حصتان(.ُُالجمعُأولالدرس:ُُ.9999العدادُضمنُُالوحدة:ُجمع

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُهدافاأل

يصنفُاألعدادُالىُ
أعدادُفرديةُواعدادُ

ُزوجية

ُُ

صنفُالعدادُالتاليةُالىُفرديةُوزوجيةُفيُ
ُالجدولُالموضح:

ُ
33ُ–ُ15ُ–ُ45ُ–ُ82ُ–ُ1ُ–ُ46ُ–ُ22ُ–ُ
111ُ–ُ3ُ–ُ16ُ–ُ32ُُ

ُ)ينفذُالطلبةُالبندُالختباريُعلىُورقةُالعمل(

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعلميةالتعليميةُجراءاتُاإلُهدافاأل

ُ

ُ

نُأُالطالبُيستنتج
ناتجُجمعُعددينُ
زوجيينُهوُعددُ

ُزوجي.

ُ

ُ

ُ
ُ

ُالتمهيد:
ُكيفُأميزُبينُعددُزوجيُوعددُفردي؟

الزوجيُلهُمكونانُُيتمُتوضيحُأنُالعدد
متساويانُأماُالعددُالفرديُفليسُلهُمكونانُ

ُمتساويان.
والعداد12ُُ-1يذكرُالطلبةُاألعدادُالفرديةُمنُ

31ُ-1الزوجيةُمنُ
ُ
ُ

ُنتائجهُأدواته

مالحظةُصحةُ
ُاإلجابة.

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

نُأُالطالبُيستنتج
مجموعُعددينُ
فرديينُهوُعددُ

ُزوجي

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

نُأالطالبُيستنتجُ
ناتجُجمعُعددُ

فرديُوعددُزوجيُ
ُهوُعددُفردي

ُتنفيذُلعبةُصندوقُاألعدادُالزوجية:
ُطريقةُالتنفيذ:

تحضرُالمعلمةُصندوقُبهُبطاقاتُمدونُعليهاُ
ُمنهُاعدادُزوجيةُوتختارُطالبُليخرجُويسحب
بطاقتانُويقرأُالعدادُثمُيضعهاُعلُلوحةُ
الجيوبُأوُعلىُالسبورةُبمغناطيسُويقومُ

بجمعُالعددينُوتسجيلُالناتجُوتكررُهذهُالعبةُ
معُأكثرُمنُطالبُويتمُتسجيلُالمعادلتُالتيُ
يستنتجهاُالطلبةُيحدُالطالبُنوعُالناتجُ)فرديُ

ُ/ُزوجي(ُبعدُكلُعمليةُجمع.
عادلتُالتيُنتجتُمنُتناقشُالمعلمةُفيُالم

ُهذهُاللعبة:
انظرُالىُمعادلتُالجمعُماُذاُتالحظُماُنوعُ

ُالعدادُ
انظرُالىُالنواتجُماذاُتالحظ؟ُماُنوعُالعددُفيُ

ُكلُناتج؟
ُماذاُتستنجُمنُهذهُاللعبة؟

ُعرضُشريحةُمدونُعليهاُالستنتاج:
استنتجُانُمجموعُعددينُزوجينُهوُعددُ

ُزوجي.
ُيذكرُالطلبةُمعادلتُجمعُتعززُالستنتاجُ

ُ
ُعلىُورقةُالعمل.3ُحلُتدريبُتقويمُمرحلي:ُ

ُُُ
ُ

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُاكمالُالمربعاتُالناقصةُ
ُطريقةُالتنفيذ:

تعرضُالمعلمةُلوحةُمرسومُعليهاُجدولُبهُ
مربعاتُعلىُالطالبُانُيقومُبعمليةُالجمعُ
للعمودُمعُالصفُوضعُالجابةُفيُالمربعُ

ُالمحدد.
ُتناقشُالمعلمة:

انظرُالىُالعدادُأفقيا،ُماُنوعها؟ُوكذلكُ
ُاألعدادُراسياُماُنوعها؟

ُانهاُاعدادُفرديةُوقدُجمعنهاُكلُعددينُمعاُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُإجاباتهم

مالحظةُصحةُ
ُالستنتاج

ُ

ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُالستنتاج.

ُ

ُ

ُمالحظةُالحل.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمديُ
مشاركةُالطلبةُ

ُوصحةُاستنتاجاتهم.

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.

ُ
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ُدليلُالمعلم

النُانظرُالىُالناتجُماُنوعُالناتجُفيُكلُ
ُعمليةُجمع؟

ُماذاُتستنجُمنُهذهُاللعبة؟
نستنتجُمعُالطلبةُأنُمجموعُعددينُفرديينُ

ُي.ُهوُعددُزوج
منُيأتيُبمعدلهُجمعُلعددينُفردينُويحددُنوعُ

ُالناتج؟
ُنشاطُتقويمي:
ُمنُورقةُالعمل.3ُأجبُتدريبُ

ُ
ُ

ُيتمُتنفيذُلعبةُقطفُالثمارُ
طريقةُالتنفيذ:ُيقومُالطالبُبقطفُالعدادُعنُ
الشجرةُوعلىُلوحةُمجهزةُلجمعُعددينُأحدهماُ

فرديُوالخرُزوجيُيضعُكلُعددُفيُمكانهُ
قومُبعمليةُالجمعُمعُتسجيلُنوعُالمناسبُثمُي

ُالناتجُفيُكلُمرة.
تناقشُالمعلمةُالمعادلتُالناتجةُمنُاللعبةُ
وتستنجُمعُالطلبةُأنُمجموعُعددينُأحدهماُ

ُفرديُوالخرُزوجيُهوُعددُفريُ
يتمُإعطاءُأمثلةُأخرىُمنُالمعلمةُوالطلبةُ

ُلتعزيزُالستنتاج.
ُعلىُورقةُالعمل.4ُنشاطُتقويمي:ُحلُتدريبُ

ُ
ُعلىُورقةُالعمل5ُُتقويمُختامي:ُحلُتدريبُ

ُ
نشاطُبيتي:ُيتمُإعطاءُالطلبةُورقةُالنشاطُ

ُالبيتيُلحلهاُلحقاُ
ُ

ُغلقُالدرس:
تسترجعُالمعلمةُمعُالطلبةُماُتمُاستنتاجهُ

ُخاللُالحصةُ
ُماُناتجُمجموعُعددينُفرديين؟

ُماُهوُناتجُمجموعُعددينُزوجيين؟
ُعددُزوجي؟ماُهوُناتجُمجموعُعددُفرديُمعُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُتصحيحُالتدريبات
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ُدليلُالمعلم

ُ(1)ُورقـــــةُعــــمـــل

ُ(:1تدريبُ)

ُصنفُاألعدادُالتاليةُحسبُالجدولُ

55ُ–ُ02ُ–ُ32ُ–ُ29ُ–ُ1ُ–ُ31ُ–ُ99ُ–ُ011ُ–ُ5ُ–ُ01ُ–ُ59ُ

ُ(:3ُتدريبُ)

ُأُـُجدُالناتج:

05+5ُ=------ُ

03+1ُ=------ُ

01+01ُ=-------ُ

ُ--------عددُزوجيُ+ُعددُزوجيُ=ُبُـُأكمل:ُ

ُ(:3تدريبُ)

ُأُـُجدُالناتجُثمُحددُنوعه:ُُ

ُ-----وهوُعددُُ-----=00+9ُ

ُ-----وهوُعددُُ-----=4+02ُ

ُ------وهوُعددُُ-----=40+09ُ

ُ----بُـُأكمل:ُعددُفرديُ+ُعددُفرديُ=ُعددُ

ُ(:4ُتدريبُ)

ُأُـُجدُناتجُالجمعُثمُحددُنوعه:ُ

ُ------عددُوهوُُ------=01+2ُُ

ُ------وهوُعددُُ----=07ُ+52ُُ

ُ------وهوُعددُُ-------=49+2ُ

ُأعدادُزوجيةُأعدادُفردية
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
ُُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(:5تدريبُ)

ُأكملُالمعادلتُبحسبُالمطلوب:أُـُ

ُُُُ-----ُُ+-----ُُ=01ُُُُُُُُُُ

ُُُ------ُُ+-----ُُ=09ُُُُُُ

ُُُ-----ُُ+------ُُ=02ُُُُُُُُُُ

ُ------ُُ+------ُُ=52ُُُُُُ

ُ.-------حدهماُفرديُواآلخرُزوجيُهوُعددُأكمل:ُناتجُجمعُعددينُأب.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(1)عملُبيتيةورقةُ

ُ(:1ُتدريبُ)

ُُ.أكملُالجدولُالتاليُثمُدونُمالحظاتكُواستنتاجك -أ
+ُ3ُ4ُ6ُ8ُ11ُ13ُ

1ُُُُُُُ

5ُُُُُُُ

7ُُُُُُُ

2ُُُُُُُ

11ُُُُُُُ
ُ

ُأكملُالفراغ:-ب

 ُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألحظُمنُالجدولُانُجميعُالنواتجُأعداد
 ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــستنتجُأن:ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ

ُ(:3تدريبُ)

ُأكملُالفراغ:
 .................مجموعُعددينُزوجينُهوُعددُ

 مجموعُعددينُفرديينُهوُعددُ...............
ُمجموعُعددينُأحدهماُفرديينُواآلخرُزوجيُهوُعددُ...........

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُدليلُالمعلم

 (3الدرسُرقمُ)ُ

ُ

ُالهدفُالعامُ:ُ

 .ُُتنميةُمهارةُالتفكيرُالبصري
ُ

ُ

ُالتربويةُ،ُأرواقُالعملُ،ُالسبورةُ،ُالطباشيرُ.األلعابُُالوسائلُالتعليميةُ:

ُالتاريخ:ُاليوم:

ُ)حصتان(.ُُالجمعالدرس:ُُ.9999الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُالهداف

ُاألعدادُترتيباُالطالبُيرتبُ
ُصحيحا

ُتنفيذُالمعلمةُلعبةُالدودةُُُ

)تعرضُالمعلمةُشكلُلدودةُحزينةُ
آلنُاألعدادُغبرُمرتبةُوتطلبُ
ُترتيبُاألعدادُترتيبُسليمُ(.

ُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُالهداف

ُ

ُ

ُ

العددُُالطالبُيكتب
بحسبُمنازلهُبشكلُ

ُصحيحُمنُخاللُالصور.

ُ

ُُ

ُ

ُالتمهيدُ:

ُمدونةعلىيقرأُالتالميذُأعدادُمختلفةُ
ُبطاقات.

ُ

تنفذُالمعلمةُلعبةُالتمييزالبصريُللعددُ
:ُ

ُطريقةُالتنفيذ:ُ

تعرضُالمعلمةُمجموعةُمنُالبطاقاتُ
مختلفةُالشكلُواللونُكلُشكلُيعبرُ

عنُمنزلةُمحددةُتختارُالمعلمةُطالباُ

ُنتائجهُأدواته

مالحظةُصحةُ
ُاإلجابة.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُإجاباتهم

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

بينُُالطالبُيقارن
ُاألعدادُمنُخاللُالصور.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ليعرفُالعددُويقرأهُويكتبهُبشكلُ
صحيحُويتمُتعزيزُالطالبُالذيُيجبُ

ُإجابةُصحيحة.

معلمةُمنُخاللُاللعبةُتوضحُال
منازلُالعددُ)اآلحادُ،ُالعشرات،ُ

المئاتُ،ُاأللوف(ُوكيفيةُكتابةُالعددُ
ُمرتبُوفقُمنازله.

تكررُالمعلمةُاللعبةُبحيثُيعبرُ
ُالطالبُعنُالصورُبمعادلةُجمعُ.

(ُعلى3ُحلُتدريبُ)ُُتقويمُمرحلي:
ُورقةُالعملُ

ُ

ُ

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُحديقةُالحيونات

:ُتعرضُالمعلمةُُطريقةُالتنفيذ
مجموعةُمنُصورُالحيواناتُالتيُ

تمثلُحديقةُحيواناتُوتوضحُالمعلمةُ
منمُخاللُاللعبةُأنُهذُالحيواناتُ
معروضةُللبيعُوكلُصورةُمدونُ

معهاُثمنُالحيوانُ،ُتطرحُالمعملةُ
عدةُأسئلةُوالطالبُالذيُيجيبُإجابةُ

ُصحيحةُيتمُتعزيزه.

ُاألسئلةُُالمقترحة:

أمُُأيهماُأغلىُالجمل -
 البقرة؟

أيهماُأرخصُبقرتينُأمُ -
 حصان؟

رتبُالحيواناتُحسبُ -
 أسعارهاُتنازليا.

أيهماُأغلىُحصانُوحمارُ -
 أمُبقرةُوجمل؟

ُُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُاإلجابات.

ُ

ُ

ُمالحظةُالحل.

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.

ُ

ُ

ُالحلُمالحظة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

رتبُالحيواتاتُمنُ -
ُاألرخصُإلىُاألغلى.

ُ

(ُعلى3ُحلُتدريبُ)ُتقويمُمرحليُ:ُ
ُورقةُالعمل.

(ُعلى3ُحلُتدريبُ)ُُنشاطُختاميُ:
ُورقةُالعمل:

ُأوراقُعملُيتمُتوزيعُنشاطُبيتيُ:ُ
ُبيتيةُعلىُالطلبةُ.

ُغلقُالدرس:

ُماذاُتعلمتمُمنُحصةُاليوم؟

ُُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُتصحيحُالتدريبات

ومالحظةُصحةُ
ُالحل.

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(3)ورقةُعمل

ُ

ُ:(1تدريبُ)
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُهوُُُُالمعدادُعلىُالممثلُالعدد
ُ

ُ(:ُتأملُالصورُالتاليةُواجبُعنُاألسئلة:3تدريبُ)
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُاألسئلة:

ُكمُقرشاُتحتاجُلشراءُمجموعةُمنُاأللوانُوالكراسات؟ -0
ُُُُ.............................................................ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأيهماُأغلىُالحقيبةُأمُمجموعتينُمنُاأللوان؟ُُُُُُُُُُُُ -5
ُُُُ.............................................................ُ

 رخص؟رتبُأسعارُالقرطاسيةُمنُاألغلىُإلىُاأل -4
....................................................... 
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ُدليلُالمعلم

(:3تدريبُ)

ُ
ُ

 :اكتبُالعددينُالممثلينُفيُالصورةُوأجمعهما 
ُ

    +    = ُ

 ُُأوُ=ُ:ُُ<أوُُ>تأملُالصورةُوقارنُبينُالعددينُبوضعُإشارة
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(3)ورقةُعملُبيتية
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 630                   )            (613 
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ُدليلُالمعلم

 :ُذهبتُمعُالمدرسةُفيُرحلةُإلىُمدينةُالمالهيُوكانتُأسعارُتذاكرُاأللعابُكالتالي
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

 ماُهوُمجموعُثمنُتذاكرُلعبةُالمركبُوالسالسل؟ -1
..................................................................................ُ

 القطارُوأخرىُلركوبُالسفينةُكمُدفعُأحمد؟اشترىُأحمدُتذكرةُلركوبُ -3
..................................................................................ُ

 كمُقرشاُتحتاجُلركوبُجميعُاأللعاب؟ -3
.................................................................................ُ

 ركوبُالقطارُأمُتذكرةُركوبُالدودة؟أيهماُأرخصُتذكرةُ -4
.................................................................................ُ

 أيُاأللعابُتفضلُركوبها؟ُاكتبهاُوجدُثمنهاُمعا؟ -5
ُُ..................................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(3رقمُ)درسُ

ُُ

ُُالهدفُالعام:

 .ُتنميةُمهارةُالتفكيرُالبصريُالرياضي

ُ

ُاأللعابُالتربوية،ُأوراقُالعمل،ُالسبورة،ُالطباشير.التعليمية:ُالوسائلُ

ُ:التاريخُ:اليوم

9999ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمن9999ُُالوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُالهداف

ُالجمع:جدُحاصل222ُُُُُيجدُحاصلُالجمعُلعددُضمنُ

334ُ+451=ُ

133+78=ُ

343+131=ُ

ُنتائجهُأدواته

مالحظةُصحةُ
ُالحلُ

ُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُالهداف

ُ

ُ

ُ

الطالبُيجمعُُ
عددينُضمنُ

منُخالل2222ُُ
ُالصور

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُالتمهيد:

منُخاللُصور2222ُُقراءةُبعضُاألعدادُضمنُ
لمعدادُحيثُأنهُعلىُالطلبةُقراءةُالعددُالذيُيمثلهُ

ُالمعداد.

ُتنفذُالمعلمةُمتجرُاأللعاب:

طريقةُالتنفيذ:ُتحضرُالمعلمةُمجموعةُمنُصورُ
األلعابُوكلُلعبةُعليهاُسعرهاُتختارُطالبُليشتريُ

رهُيقومُالطالبُبجمعُثمنُاأللعابُبحسبُاختيا
األلعابُالتيُاشترهاُتساعدُالمعلمةُالطالبُفيُعمليةُ
الجمعُحيثُتقومُبكتابةُالمثالُعلىُالسبورة،ُتكررُ

ُاللعبةُمعُطالبُآخرينُبدونُمساعدةُالمعلمة.

ُتقويمُمرحلي:

ُنتائجهُأدواته

مالحظةُ
صحةُ
ُاإلجابة.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُ
تفاعلُالطلبةُ

وصحةُ
ُإجاباتهم

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

يجدُالطالبُالعددُ
المجهولُمنُخاللُ

ُالشكل.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالطالبُيحل
منتميةُتدريباتُ
ُللموضوع.

ُ(ُعلىُورقةُالعمل.1أجبُتدريبُرقم)

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُالمثلثُالسحري:

تعرصُالمعلمةُشكلُالمثلثُالسحريُُطريقةُالتنفيذ:
ويكونُعلىُكلُرأسُمنُرؤوسُالمثلثُعددُوعلىُ

كلُضلعُفراغُيكونُفيهُمجموعُالعددينُعلىُالطالبُ
أنُيميزُأيُالعددينُبحاجةُإلىُالجمعُويقومُ
ُبجمعهماُويضعُالناتجُفيُالفراغُالمحددُله.

مالحظة:ُتضعُالمعلمةُمثالُوتشرحهُللتوضيح،ُ
ةُاختيارُأكترُمنُطالبُللمشاركةُفيُتستطيعُالمعلم

ُالحلُولزيادةُالتنافسُفيُاللعبة.

تناقشُالمعلمةُبعدُاللعبةُالمعادلتُالتيُتوصلُلهاُ
ُالطلبةُويتمُالتأكدُمنُصحةُالناتجُوتعزيزُالطلبة.

ُتقويمُمرحلي:

ُ(ُعلىُورقةُالعمل.3التدريبُرقمُ)

ُتقويمُختامي:

ُ(ُعلىُورقةُالعمل.3تدريبُرقمُ)

إعطاءُالطلبةُورقةُعملُبيتيةُللتدريبُعلىُيتمُ
ُالمهارةُبشكلُأفضل

ُُ

ُ

مالحظةُ
ُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُ
ُُتفاعلُالطلبةُ

ُ

ُ

مالحظةُ
ُالحل.

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُُ



 

 

051 
 

ُدليلُالمعلم

ُ(3ورقةُعمل)

ُ(:1تدريبُ)

ُتأملُالصورُالتاليةُوأجب:
 

 

 

 

ُذهبتُأملُإلىُمحلُاأللعابُواشترتُسيارتان.ُكمُدفعتُأملُللبائع؟

:ُالحل
.....................................................................................................ُ

ُ

ُتأملُالشكلُجيداُوجدُاألعدادُالمفقودةُ:ُ(3تدريبُ)

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 3421 3400 

 1200 

 1000 

2500 



 

 

051 
 

ُدليلُالمعلم

ُ(:3تدريبُ)

اُدفعُمُقيمةوقدرُذهبُخالدُمعُوالدهُإلىُالسوقُلشراءُبعضُالخضرواتُتأملُالصورُالتاليةُ
ُللبائع؟والدُخالدُ

 

 

 

 

 قرش1111ُُقرشا1331ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

 

 

ُ

ُُاقرش851ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

الحل:ُ
............................................................................................

.............ُُُُُُُُ...............................................................................ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 

061 
 

ُدليلُالمعلم

ُ(3)ورقةُعملُبيتية

ُ(1تدريبُ)

ضعُاألعدادُالمناسبةُفيُالمربعاتُالخاليةُليكونُالمجموعُمتساوياُعلىُكلُسطرُأفقيُأوُ
ُعموديُأوُمائل.

ُ

419ُُُ

ُ215ُُ

467ُُ732ُ

ُ

ُ(3تدريبُ)

توجهتُسعادُإلىُدكانُاأللعابُواشترتُاأللعابُالموضحةُفيُالصورة.ُُكمُشيكالُدفعتُأملُ
ُللبائع؟

ُ

ُ

ُ

ُالحل:ُ
..........................................................................................................ُ

.......................................................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

 شيكل 423 شيكل 564 شيكل 570 



 

 

060 
 

ُدليلُالمعلم

ُ(4الدرسُرقمُ)
ُ

ُالهدفُالعام:

 .ُتنميةُمهارةُالستقراءُالرياضي

ُ

ُ:ُاأللعابُالتربوية،ُأرواقُالعمل،ُالسبورة،ُالطباشير.الوسائلُالتعليمية
ُ

ُ:التاريخُاليوم:

2222ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.2222ُضمن:ُجمعُالعدادُالوحدة

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُالهداف

حاصلُالجمعُلعددُضمنُُالطالبُيجد
222ُ

ُالجمع:جدُحاصلُُُُ

543ُ+321=ُ

054+72=ُ

534+051=ُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُالهداف

ُ

ُ

ُ

الطالبُطريقةُتكوينُيستقرئُ
ُوأصغرُعددُ.ُأكبر

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُُ

لمعرفةُالطريقةُالصحيحةُلتكوينُ
أكبرُوأصغرُعددُمنُمجموعةُأرقامُ

تعرضُالمعلمةُعدداُمنُاألمثلةُ
منُخاللُلعبةُالدراماُ)األبُوأبناؤه(ُ

ُليستقرئُطريقةُتكوينُالعدد

ُطريقةُالتنفيذ:

تختارُالمعلمةُخمسةُطالبُواحدُ
منهمُيقومُبدورُاألبُوالباقيُهمُ
األبناء،كلُمنُاألبناءُيحملُبطاقةُ

عليهاُرقمُويقومُاألبُبترتيبُ

ُنتائجهُأدواته

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُ.إجاباتهم

ُ

ُ

مالحظةُصحةُ
ُالستقراءُ.

ُ



 

 

062 
 

ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

يستقرئُطريقةُإكمالُمتتاليةُ
ُحسابية.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُمنتمية.تدريباتُالطالبُيحلُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

األبناءُليكونُمنهمُأكبرُعددُثمُ
يعيدُالترتيبُليكونُأصغرُعددُويتمُ

ُقراءةُالعددُفيُكلُمرة

ُ*تكررُاللعبةُمعُتغييرُاألعداد

الطلبةُفيُاللعبةُتناقشُالمعلمةُ
وتوضحُلهمُوتتوصلُمعهمُالىُ

قاعدةُتكوينُأكبرُوأصغرُعددُوهيُ
عندُتكوينُأكبرُعددُمنُمجموعةُ

أرقامُفانناُنرتبُالرقامُترتيباُ
تصاعدياُوعندُتكوينُأصغرُعددُ

ُنرتبُالرقامُترتيباُتنازليا

(على1ُأجبُتدريب)ُتقويمُمرحلي:
ُورقةُالعمل

ُ

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُالقطار

طريقةُالتنفيذ:تجهزُالمعلمةُ
بطاقاتُتمثلُعرباتُالقطارُوتختارُ

طالبُوتعطيُكلُمنهمُ
بطاقة،وتختارُأحدُالطلبةُليكونُ
سائقُالقطار،يكتبُعلىُالبطاقاتُ

نُعربات2222ُُأعدادُضمنُ وتكو 
القطارُمتتاليةُحسابية،تسألُ

المعلمةُسائقُالقطار:لماذاُليمشيُ
رُيالقطار؟ُفيجيب:ألنُالمتتاليةُغ
مكتملة،فيقومُالطلبةُبمساعدةُ

أصحابُالعرباتُالفارغةُعلىُإكمالُ
المتتاليةُثمُيمشيُالقطارُبعدُ

ُالتأكدُمنُسالمةُالمتتاليةحسابية

تكررُاللعبةُمرةُبزيادةُومرةُ
ُبالنقصان

الطلبةُطريقةُإكمالُُيستقرئ
ثُحيُالمتتاليةُمنُخاللُهذهُاللعبة

تناقشُالمعلمةُاألمثلةُالناتجةُمنُ

ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُالستقراء

ُ

ُ

تفاعلُمالحظةُ
ُالطلبة.

ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُصحةُ
ُالستقراء.

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

عبةُوالتوصلُلطريقةُعملُالل
ُُالمتتاليةُ.

(ُمن3ُأجبُتدريبُ)ُتقويمُمرحلي:
ُورقةُالعمل

(على3ُأجبُتدريبُ)ُتقويمُختامي:
ُورقةُالعمل

نشاطُبيتي:ُيتمُتوزيعُورقةُعملُ
ُبيتية

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُصحةُحلُ
ُالتدريبات.

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(4)ورقةُعمل

ُ(:0تدريبُ)
 (:4، 6، 1، 2كون أكبر عدد وأصغر عدد من األرقام التالية )

   أكبر عدد 
 

  أصغر عدد 
 

ُ

ُ(:5تدريبُ)

ُأكملُالمتتالية:
 5111  ،6111  ، ............. ، ............. ،1111 

 4521 ،3521 .............. ، ............. ، 

 0551 ،0651،................،...............،0151 

 7131 ،.......،7101.........،...........،..........، 
 

ُ(:4تدريبُ)

ُالنمطُالتالي:أكملُ -أ
5111 ،4111 ،4611.............،.......... ، 

1111 ،1101 ،1121.............،...........، 

4111 ،4151 ،4011................،........، 

 

 

ُكونُأكبرُعددُوأصغرُعددُمنُالرقامُالموجودةُداخلُالشكل-بُ

ُ........................أكبرُعددُ

ُأصغرُعددُ....................
ُ

ُ

7     4       8      

5  
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ُدليلُالمعلم

ُ(4)ورقةُعملُبيتية

ُ(1تدريبُ)

ُكونُأكبرُعدد................

ُكونُأصغرُعددُ.............
ُ

ُ(3تدريبُ)

ُأكملُالمتتالية:

7234ُ،7134ُ..............،.............،...............،ُ

2121ُ،3121ُ...............،..............،..............،ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

8    6               

 3    1 
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ُدليلُالمعلم

ُ(5الدرسُرقمُ)

ُ

ُالهدفُالعام:ُ

 .ُتنميةُمهارةُالستقراءُالرياضي

ُ

ُاأللعابُالتربوية،ُأرواقُالعمل،ُالسبورة،ُالطباشير.ُالوسائلُالتعليمية:

ُالتاريخ:ُاليوم:

9999ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.9999الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُالهداف

جمعُيجدُحاصلُ
ُعددينُ

ُالجمع:جدُحاصلُُُُ

133ُ+34ُُ=ُ

34+31+11ُ=ُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُهدافاأل

ُ

ُ

ُ

الطالبُيستقرئُ
أنُعمليةُالجمعُ

ُتبديلية.

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُالتمهيدُ:

تعرفناُسابقاُالىُكيفيةُجمعُعددينُضمنُ
وسوفُنتعرفُاليومُعلىُكيفية2222ُُ

التحققُمنُالناتجُمنُمنكمُيحبُأنُ
ُيشاركناُاللعب

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُالمشاركة

فريقينُُطريقةُالتنفيذ:ُتختارُالمعلمة
وتعطيُكلُفريقُمجموعةُمنُمعادلتُ
الجمعُتوزعُعلىُافرادُالفريقُتكونُ

المعادلتُهيُنفسهاُولكنُمعُتبديلُطرفيُ
المعادلةُيقومُكلُطالبُبايجادُناتجُالجمعُ
والمقارنةُمعُالفريقُالثاني،الفريقُصاحبُ

ُنتائجهُأدواته

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُإجاباتهم

مالحظةُصحةُ
ُالستقراء.

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الطالبُيستقرئُ
أنُعمليةُالجمعُ

ُتجميعية.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الطالبُيحلُ
ُ.منتميةتدريباتُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الجاباتُالصحيحةُوالسريعةُهوُالفريقُ
ُالفائز

نُعمليةُالجمعُتقومُالمعلمةُباستقراءُا
عمليةُتبديليةُحيثُانهُتمُالتحققُمنُناتجُ

الجمعُمنُخاللُتبديلُالطرافُوالمثلةُ
التيُتمُمناقشتهاُُمنُخاللُاللعبةُتؤكدُ

ُذلكُ

(علىُورقة1ُ:اجبُتدريب)ُتقويمُمرحلي
ُالعمل

ُ

والنُبعدُانُتعلمناُكيفيةُجمعُعددينُ
والتحققُمنهُسنتعرفُالى2222ُُضمنُ

2222ُرُمنُعددينُضمنكيفيةُجمعُاكث

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُالقنصُ

طريقةُالتنفيذ:ُتعرضُالمعلمةُلوحةُالقنصُ
المصنوعةُمنُالورقُالمقوىُالمقسمةُالىُ
مجموعةُاقسامُويكتبُفيُكلُقسمُعددُ
وتختارُطالباُليقومُبعمليةُالقنصُبثالثُ
مراتُثمُيتمُجمعُالعدادُحيثُتدونُ
ةُرُاللعبالمعلمةُالعمليةُعلىُالسبورة،ُتكُر

عدةُمراتُللحصولُعلىُامثلةُاخرى،ُ
يستقرئُالطلبةُمنُخاللُهذهُالمثلةُانُ
عمليةُالجمعُهيُعمليةُتجميعيةُويمكنُ

اجراءُعمليةُالجمعُبطريقتينُكماُفيُالمثالُ
ُالتالي:ُ

4331ُ(+3311ُ+1111الطريقةُالولى:)
..........=ُ

4331ُ+3311ُ+)1111ُالطريقةُالثانية:
..........=)ُ

(منُورقة3ُاجبُتدريب)ُقويمُمرحلي:ت
ُالعمل

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُالستقراء.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمديُ
ُمشاركةُالطلبةُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُصحةُ
ُاإلجابات.



 

 

061 
 

ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

(منُورقة3ُاجبُتدريب)ُتقويمُختامي:
ُالعمل

ُغلقُالدرس

ُماذاُتعلمتمُمنُدرسُاليوم؟

ُاذكرُخاصيتينُمنُخصائصُعمليةُالجمع.

ُ

ُنشاطُبيتيُ:ُحلُورقةُعملُبيتيةُ.

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(5)ورقةُعمل

ُ(:1تدريب)

 :ُجدُناتجُالجمعُوتحققُمنهُبالتبديل

0321ُُ+5924ُُ=.....................ُ

ُالتحقق:ُ

0927ُُ+5534ُ.....................ُ=ُ

ُالتحقق:

ُ(:3تدريبُ)

 :ُجدُحاصلُالجمعُبطريقتينُمختلفتينُثمُحددُالخاصيةُالمستخدمةُلعمليةُالجمع
050ُ+131ُ+5051ُ=ُ

الطريقةُاألولى:ُ
.....................................................................................ُ

الطريقةُالثانية:ُ
.......................................................................................ُ

ُالخاصيةُهي:ُ.................................

ُ(:4تدريبُ)

ُجدُحاصلُالجمعُبأبسطُالطرق: -أ
211ُ+511ُ+0721ُُ=

............................................................................ُ

922ُ+0211ُُ+211ُ=
............................................................................ُ

991ُُ+4052ُ+01ُ=
..............................................................................ُ
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ُدليلُالمعلم

ُاخترُاإلجابةُالصحيحةُمماُبينُالقوسين: -ب
 يتمُالتحققُمنُعمليةُالجمعُمنُخالل:ُ)التجميع،ُالتبديل،ُالتوزيع(ُ .0
 منُخصائصُعمليةُالجمعُأنها:ُ)تجميعية،ُتبديلية،ُجميعُماُسبق( .5

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(5بيتيةُ)ُورقةُعمل

ُ(:1)تدريبُ

ُالخاصيةُالمستخدمةُفيُالتحقق:جدُحاصلُالجمعُوتحققُمنهُثمُاكتبُ

 0511ُُ+321ُ..........................................ُ=ُ
ُالتحقق:ُ.....................................................

 4321ُُ+0531........................................ُ=ُ
ُ.....التحقق:ُ...............................................

 .....................ُ:الخاصيةُالمستخدمةُفيُالتحققُهي 
ُ

ُ(:3تدريبُ)

ُجدُالناتجُبالتجميعُبطريقتين:

040ُُ+0321ُُ+521ُُ=ُ

ُالطريقةُاألولى:ُُ

............................................................................................ُ

ُالطريقةُالثانية:

............................................................................................ 

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(6الدرسُرقمُ)

ُ

ُالهدفُالعام:

 تنميةُمهارةُالتعبيرُبالرموز.ُ
ُ

ُ

ُ.األلعابُالتربوية،ُأرواقُالعمل،ُالسبورة،ُالطباشيرُ:الوسائلُالتعليمية

ُالتاريخ:ُاليوم:

2222ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.2222الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالختباريةالبنودُُهدافاأل

أعدادُالطالبُيقرأُ
ُقراءةُصحيحةُُ

ُعرضُبطاقاتُلقراءةُأعداد:ُ

133ُ–ُ3344ُ–ُ1312ُ–ُ
456ُ-ُ33ُُ

ُنتائجهُأدواتهُُُُ

مالحظةُصحةُ
ُالحلُ

ُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُهدافاأل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

عنُُالطالبُيعبر
ُاألعدادُبرموزها

ُالتمهيد:

كثيراُماُنرىُالكلماتُالتيُتعبرُعنُأرقامُ
فيُالشارعُوالسوقُوالمدرسةُوالكتبُ

والمجالتُوعلىُالتلفاز،ُسنتعلمُاليومُكيفُ
اُنقراهنحولُهذهُالكلماتُإلىُرموزُاألرقامُ

ُبشكلُصحيح.

سنتعلمُمنُخاللُهذهُاللعبةُكيفُنربطُ
بسُالرقمُورمزه،ُتنفذُالمعلمةُلعبةُ)ابحثُ

ُعنُزميلك(.

ُطريقةُالتنفيذ:

تختارُالمعلمةُعدداُمنُالطلبةُتقسمهمُ
إلىُقسمينُتعطيُالقسمُاألولُمنهمُ

ُنتائجهُأدواتهُُُُ

مالحظةُصحةُ
ُاإلجابة.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُ
تفاعلُالطلبةُ

وصحةُ
ُإجاباتهم

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالطالبُعنيعبرُ
مزُالعددُُراأللغازُب
ُالصحيح

بطاقاتُعليهاُاألعدادُبالكلمات،ُوالقسمُ
ادُالثانيُبطاقاتُمكتوبُعليهاُاألعد

برموزها،ُوعلىُكلُطالبُأنُيبحثُعنُ
زميلكُالذيُيحملُالبطاقةُالتيُتعبرُعنُ

رمزُالعددُثمُقرائهاُقراءةُصحيحة،ُ
ُويشاركُباقيُالطلبةُفيُقراءةُالعددُورمزه.

ُتقويمُمرحلي:

ُ(ُفيُورقةُالعمل.1أجبُتدريبُ)

ُ

منُمنكمُيحبُحلُاألحاجيُواأللغاز،ُ
ُعبرسنتعلمُمنُخاللُلعبةُاأللغازُكيفُن

ُعنُالكلماتُبالعددُالصحيح.

ُتنفيذُلعبةُابحثُعنُالكنز.

طريقةُالتنفيذ:ُتكتبُمجموعةُمنُاأللغازُ
والتيُيعبرُكلُمنهاُعنُعددُمعين،ُيتمُ

توزيعهاُفيُأماكنُمختلفة.ُتختارُالمعلمةُ
طالبينُأوُأكثرُللمشاركةُيقرأُالطالبُاللغزُ
ويعبرُعنهُباألرقام،ُوعندماُيعبرُبشكلُ

 حُصندوقُالكنزُويأخذُالجائزة.صحيحُيفت

منُالممكنُأنُتكتبُالمعلمةُألغازُ
مشابهةُعلىُالسبورةُلتدريبُالطلبةُعلىُ

 المهارة.
ُتكررُاللعبةُمعُطالبُآخرين.

(ُمنُورقة3ُحلُتدريبُ)مرحلي:ُتقويمُ
ُالعمل.

ُ
(ُمنُورقة3ُحلُتدريبُ)ُتقويمُختامي:

ُالعمل.
ُ

ُحلُورقةُالعملُالبيتيةُنشاطُبيتي:
ُ

ُُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُ
تفاعلُالطلبةُ

ُالتعبيروصحةُ

ُ

ُ

ُمالحظةُالحل.
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ُدليلُالمعلم

ُ(6)ورقةُعمل

ُ(:1تدريب)

ُاكتبُرموزُاألعدادُالتالية:

 ............ُ:خمسةُآلفُوستمائةُوسبعةُعشر.ُ

 ................ُ:تسعةُآلفُومئتان. 

 واثنتاُعشرة:ُ...............ُثمانمائة 

ُ(:3تدريب)

اقرأُجيداُثمُأجبُبرمزُالعدد:ُعددُمكونُمنُأربعةُمنازلُاحاديُعددُأصابعُاليدُالواحدةُ
ُوعشراتيُعددُأيامُاألسبوعُومئاتيُعددُعيونيُوآلفيُعددُأرجلُالحصان؟

ُ......................................................العددُهو:ُُ

ُ(:3تدريب)

ُاقرأُجيداُثمُاكتبُالعددُبالحروفُوالرموز:
ماُهوُالعددُالمكونُمنُاربعةُمنازلُمنزلةُالحادُهيُعددُاصابعُيديُومنزلةُالمئاتُ

ُلعددُستة؟هيُعددُعيونيُومنزلةُالعشراتُتساويُنصفُا هيُعددُأرجلُالبقرةُومنزلةُاللف

ُ.ورمزه:ُ.........................ُُُُُُُ.العددُبالحروفُهو:ُ.......................

 اكتبُاألعدادُالتيةُباألرقام،ُثمُأجدُالفرقُبينُكلُعددين:
ُأربعمئةُوستينُُُوعشرةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُألفُُ.0

......ُُ................ُُُُُ.........ُُُُُ+........ُ=ُ.........................ُ
ُثالثةُالفُوخمسةُُُأربعةُالفُومئتينُوسبعةُعشرُُُُُُُ.5

ُُ.........................ُُُ.........ُُُُُ+......ُ=...........................ُ
ُألفُواثنانُُثالثُالفُوخمسمائةُوأربعةُُُُُُُ.4
ُ.........ُُُ+ُُُُُ....................................................=.........ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(6)ورقةُعملُبيتية

ُاقرأُجيداُوأكملُالمربعاتُالفارغةُبرموزُالعدادُبشكلُأفقي:

ُخمسةُالفُوستمائةُوسبعون .0
ُثالثةُالفُوواحد .5
ُوتسعةُوسبعونُثمانمائة .4
ُأربعةُالفُوخمسةُوتسعون .3
 ألفانُوأربعةُوخمسون .2
ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُ5ُ

1ُُُُ

ُ7ُُُ

ُُ5ُُ

ُُُ3ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(7الدرسُرقمُ)

ُ

ُالهدفُالعام:

 ُبالرموزتنميةُمهارةُالتعبير 

ُ

ُاقُالعمل،ُالسبورة،ُالطباشير.وُرالوسائلُالتعليمية:ُاأللعابُالتربوية،ُأ

ُالتاريخ:ُاليوم:

2222ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.2222الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُالهداف

الطالبُيعبرُُ
ُعنُالرمزُبعددُ

ُالصحيح:عبرُعنُالرمزُبالعددُُُُُُ

+ُُُُُُُُُُوأنُعددُعلىُيدلُُُُُُُُُأنُعلمتُإذا
ُ؟ُُُُُُُُُُُقيمةُفما3133ُ=133ُُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُالهداف

ُ

ُ

ُ

عنُالرمزُالطالبُيعبرُ
ُبالعددُالمناسب.

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالتمهيد:ُقراءُبعضُاألرقامُحروفاُورموز.

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُاألرقامُوالرموز.

ُطريقةُالتنفيذ:

تعدُالمعلمةُعدةُأشكالُوكلُشكلُيعبرُ
عنُعدُمعين،ُتوضحُقيمُكلُرمز،ُتختارُ

باللعبةُوعليةُالمعلمةُأحدُالطلبةُليقومُ
أنُيعبرُعنُالرموزُالمجهولةُبالعددُ

المناسبُوذلكُمنُخاللُالتعويضُعنهُ
ُفيُمعادلةُالجمع.

تكررُاللعبةُمعُطالبُآخرينُمعُتغيرُ
العددية،ُثمُتناقشُالرموزُوقيمتهاُ
ُالمعلمةُاللعبة.

ُنتائجهُأدواتهُُُُ

مالحظةُصحةُ
ُالقراءة

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُإجاباتهم

مالحظةُصحةُ
ُالتعبيرُعنُالرمز

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

عنُالرموزُُالطالبُيعبر
ُبقيمةُالعددُالصحيحة.

(ُمنُورقة1ُأجبُتدريبُ)ُتقويمُمرحلي:
ُالعمل.

ُ

لرمزُاُاآلنُلتنعرفُعلىُكيفيةُالتعبيرُعن
بالعددُالمناسبُمنُخاللُمعادلُجمعُ

أفقيةُورأسية،ُفمنُيحبُأنُيشاركناُفيُ
ُاللعبُ

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُاألشكالُالمتطابقة:

ُطريقةُالتنفيذ:

تكتبُمسائلُمختلفةُللجمع،ُتكونُفيُكلُ
مسألةُأرقامُمجهولةُيعبرُعنهاُرمزُماُ
)مثلثُأوُمربع(.ُكلُرمزُ)شكل(ُيعبرُ

المعادلة،ُتختارُُعنُرقمُمحددُفي
المعلمةُطالباُلمعرفةُقيمةُالرمز،ُوالذيُ

ُيعرفُاإلجابةُهوُالفائز.

 تناقشُالمعلمةُالطلبةُفيُاللعبةُ

مالحظة:ُيمكنُاستخدامُهذهُالرموزُفيُ
ُمعادلتُرأسيةُأوُأفقية.

(ُمنُورقة3ُتدريبُ)ُمرحلي:ُأجبتقويمُ
ُالعمل.

ُ
منُورقةُُ(3تدريبُ)ُختامي:تقويمُ
ُ.العمل

ُ
طُبيتي:ُتوزعُالمعلمةُورقةُعملُنشا

ُبيتيةُتعززُالمهارة.
ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُالتعبير.

ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.



 

 

871 
 

 دليل المعمم

 (7)ورقة عمل

 (:1تدريب )

 

   8132إذا كان                 = 

    8321و                      = 

 فإن              

                  ...............  =               + 

 

 عبر عن الرمز بالعدد المناسب:      : (2تدريب )

 

                    
 

 

 : عبر عن الرموز باألرقام المناسبة لتكون معادلة صحيحة:(3تدريب )

4         3                  +        763   =89   8     8 

 أكمل:

               ............... = 

                 .............. = 
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ُدليلُالمعلم

ُ(7)ورقةُعملُبيتية

ُ(:1تدريبُ)

ُ؟    ُفماُقيمة5054ُُ=054ُُ+ُُُإذاُعلمتُأنُُُُُُُُُيدلُعلىُعددُوأنُُُُُُُُ

ُالحل:ُ........................

ُ:ُعبرُعنُالرمزُبالعددُالصحيحُواكتبهُفيُالفراغُ:ُ(3تدريبُ)

  

               +                =0253     

 

       +                            =             +2253 

 

 قيمة الرمز 

 

               ................... = 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(8الدرسُرقم)

ُ

ُالهدفُالعام:

 ُتنميةُمهارةُحلُالمسائلُالرياضية
ُ

ُ

ُالوسائلُالتعليمية:ُاأللعابُالتربوية،ُالسبورة،ُأوراقُالعمل.

ُالتاريخ:ُاليوم:

2222ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.2222الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُهدافاأل

أعدادُضمنُالطالبُيقرأُ
2222ُُ

ُاقرأُالعدادُالتالية:ُُُُُ

5647ُ،4337،1281ُ،6711ُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُهدافاأل

ُ

ُ

ُ

خطواتُحلُُالطالبُيعرف
ُالمسائل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالتمهيد:

عندُحلُالمسائلُالرياضيةُفإنناُبحاجةُالىُتعلمُ
عدةُخطواتُلكيُنحلُالمسألةُبسهولةُونحصلُ

ُعلىُناتجُصحيح

وهذهُالخطواتُتتمثلُفيُقراءةُالمسألةُقراءةُ
صحيحةُوتحديدُالمعطياتُوالمطلوبُثمُتحديدُ

العمليةُوالحصولُعلىُالجابةُوسنتعرفُالىُُنوع
ُهذهُالخطواتُبالتفصيلُمنُخاللُاللعبةُالتالية

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُمسرحُالدمى

ُ:التنفيذُطريقة
تختارُالمعلمةُقصةُقصيرُتنتهيُبمسألةُلفظيةُ
ترويُالمعلمةُالقصةُعنُطريقُمسرحُالدمي،ُ

ُنتائجهُأدواته

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُ
تفاعلُالطلبةُ

وصحةُ
ُإجاباتهم

ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

مسائلُلفظيةُُالطالبُيحل
ُبشكلُسليم.

ُ

ُ

وعلىُالطلبةُأنُيساعدواُالدميُفيُحلُالمسألةُ
واتهاُالصحيةُتختارُالمعلمةُطالباُليحددُبخط

المعطيات،ُوآخرُليحددُالمطلوب،ُوغيرهُليحددُ
العمليةُالمطلوبة،ُوأخيراُيتمُالتوصلُللحل،ُيتمُ
تعزيزُاإلجاباتُالصحيحةُمنُخاللُالدميُالتيُ

تطلبُالتصفيقُللطالب.ُتخرجُالدميةُمنُالمسرحُ
بطاقةُعليهاُالمعادلةُوالحلُوالتمييزُتناقشُ

معلمةُالطلبةُفيُاللعبةُالسابقةُموضحةُلهمُال
الخطواتُالالزمةُلحلُأيُمسألةُحسابيةُتطلبُ
المعلمةُمنُالطلبةُلعبُدورُالمعلمُالصغيرُ

ليخرجُالطالبُويعيدُخطواتُحلُالمسائلُعلىُ
ُزمالئه

ُ
ُالمسائل؟منُيذكرُخطواتُحلُُتقويمُمرحلي:

ُ
والنُلنطبقُعملياُونحلُمسائلُلفظيةُباستخدامُ

تعلمناهُفيُاللعبةُالسابقة،ُتكتبُالمعلمةُُما
ُالمسألةُالتاليةُعلىُالسبورةُ

علبةُعصيرُفيُاليومُالول1451ُُباعُتاجرُ
علبةُعصيرُفيُاليومُالثانيُكم3711ُُوباعُ

ُعلبةُعصيرُباعُالتاجرُفيُاليومين؟
ُ

تناقشُالمعلمةُالمثالُويستخرجُالطلبةُمنهُ
لجمعُوايجادُالمعطياتُوالمطلوبُثمُاجراءُعمليةُا

ُالجابةُالصحيحة
ُ

ُ(ُعلىُورقةُالعمل1ُتدريبُ)ُمرحلي:ُحلتقويمُ
ُ

ُ(ُعلىُورقةُالعمل3حلُتدريب)ُتقويمُختامي:
ُ

ُحلُورقةُالعملُالبيتيةُنشاطُبيتي:
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

مالحظةُ
صحةُ

ُجابة.اإل

ُ

مالحظةُمدىُ
ُالطلبةتفاعلُ
وصحةُ

ُالستنتاج.

ُ

ُ

مالحظةُ
ُالحل.

ُ

تصحيحُورقةُ
ُالعمل.

ُ

ُُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(8)ورقةُعمل
ُ

ُ(:1تدريبُ)

3911ُدينارُوثمنُالسيارةُالثانية4511ُُاشترىُتاجرُسيارتين،ُثمنُالسيارةُاألولىُ
 دينار.ُكمُديناراُدفعُالتاجر؟

الحل:ُ
............................................................................................ُ

ُ(:5تدريبُ)

قرشاُوفيُالفصل0322ُُبلغتُمبيعاتُمقصفُالمدرسةُفيُالفصلُالدراسيُاألولُ
ُقرشا.ُكمُقرشاُبلغتُمبيعاتُالمدرسةُفيُالفصلينُمعا؟0751ُالدراسيُالثانيُ

الحل:ُ
............................................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 

013 
 

ُدليلُالمعلم

ُ(8)ورقةُعملُبيتية

ُ

ُ:اقرأُالمسائلُالتاليةُجيداُثمُاستخدمُخطواتُالحلُالتيُتعلمتهاُلحلها

 ُُكيلوغراماُفيُاليومُالتالي.4021ُكيلوغراماُسكرُفيُأحدُاأليام،ُو5211ُباعُتاجر
 كمُكيلوُغراماُمنُالسكرُباعُالتاجرُفيُاليومين؟

ُ..........................................................................ُ:الحل
ُ

 ُكتاباُباللغةُاإلنجليزية.4751ُُكتاباُباللغةُالعربيةُو3121ُفيُمكتبةُإحدىُالمدارس
 كمُكتاباُفيُالمكتبة؟

ُ..........................................................................الحل:ُ
ُ

 ُدجاجةُملونة.ُكمُدجاجةُفي0227ُُدجاجةُبيضاءُو5921ُفيُمزرعةُالسيدةُأمل
 مزرعةُالسيدةُأمل؟

ُالحل:ُ......................................................................
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(2الدرسُرقمُ)

ُ

ُالهدفُالعام:ُ

 ُُتنميةُمهارةُحلُالمسائل
ُ

ُ

ُالوسائلُالتعليمية:ُاأللعابُالتربوية،ُالكراسات،ُالسبورة،ُالطباشير،ُأوراقُالعمل.

ُالتاريخ:ُاليوم:

2222ُالدرس:ُجمعُاألعدادُضمنُُ.2222الوحدة:ُجمعُالعدادُضمنُ

ُالتقويمُالبنودُالختباريةُهدافاأل

ناتجُجمعُُيجدُالطالب
عددينُأوُأكثرُضمنُ

2222ُ

ُجدُحاصلُالجمع:

1334ُ+1321ُ=ُ

1311ُُ+341ُُ+3511ُُ=ُ

ُنتائجهُأدواته

ُُمالحظةُصحةُالحلُ

ُالتقويمُالتعليميةُالتعلميةجراءاتُاإلُهدافاأل

ُ

ُ

ُ

ُ

مسائلُالطالبُيحلُ
لفظيةُعلىُالجمعُ

2222ُضمنُ
ُألكثرُمنُعددينُ

ُ

ُ

ُ

ُالتمهيد:ُ

تناقشُالمعلمةُمعُالطلبةُخطواتُحلُ
ُالمسألةُالتيُتمُتعلمهاُفيُالحصةُالسابقة.

ُتنفذُالمعلمةُلعبةُ)فريقُالعملُالمتعاون(

طريقةُالتنفيذ:ُتكتبُالمعلمةُالمسألةُاللفظيةُ
السبورة،ُثمُتقرأُالمسألةُعلىُالطلبة،ُثمُعلىُ

تختارُالمعلمةُمجموعةُمنُالطلبةُليكونواُ
فريقُعملُولكلُواحدُمنهمُمهمةُليتوصلواُ
جميعاُإلىُحلُالمسألةُبخطواتهاُالصحيحة،ُ
ذاُتمُحلُالمسألةُبشكلُصحيحُيتمُمكافأةُ وا 

ُأعضاءُالفريقُبلقبُالفريقُالمتعاون.

ُنتائجهُأدواته

مالحظةُصحةُ
ُاإلجابة.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُإجاباتهم

مالحظةُصحةُ
ُالستنتاج

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ

ُ

ُ

ُ

الطالبُيكونُ
مسائلُلفظيةُعنُ
ُالجمعُمنُتعبيرهُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الطالبُيحلُ
تدريباتُتنميُ

ُمهارةُحلُالمسائلُ

ُصلُعليهاُالطالبيتمُمناقشةُالنتائجُالتيُح
منُاللعبة،ُوتقييمُإجاباتهمُمنُقبلُالمعلمةُ

ُوالطلبة.

تكررُاللعبةُمعُفريقُآخرُلزيادةُالتنافسُبينُ
ُالطلبة.

ُ

(ُعلىُورقة1ُحلُتدريبُ)تقويمُمرحلي:ُ
ُالعمل.

والنُبعدُأنُتعرفُالطالبُعلىُكيفيةُحلُ
المسائلُوتعرفواُإلىُخطواتُهذهُالمهارةُمنُ

فذُالمعلمةُلعبةُ)اسحبُخاللُاأللعاب،ُتن
واربح(ُلمساعدةُالطلبةُعلىُتكوينُمسائلُ

ُمنُعملياتُمعطاة.

طريقةُالتنفيذ:ُتحضرُالمعلمةُصندوقُبهُ
معادلتُجمعُمختلفة،ُيسحبُالطالبُمنُ
الصندوقُبطاقةُبهاُمعادلةُجمعُوعليهُأنُ

يكونُمسألةُمناسبةُلها،ُيستطيعُالطالبُأنُ
تمُلة،ُثمُييستعينُبزمالئهُفيُتكوينُالمسأ

تقييمهاُمنُطلبةُالصُوالمعلمةُوتعزيزُ
ُالطالبُفيُحالُصحةُاإلجابة.

(ُعلىُورقة3ُتقويمُمرحلي:ُحلُتدريبُ)
ُالعملُ

ُ
ُ(ُعلىُورقةُالعمل3حلُتدريب)ُتقويمُختامي:

ُ
ُحلُورقةُالعملُالبيتيةُنشاطُبيتي:

ُ
ُغلقُالدرس:

بعدُأنُتعلمناُمهارةُحلُالمسائل،ُمنُيذكرناُ
ُلمسألة؟بخطواتُحلُا

هلُتستطيعُأنُتكونُمسألةُوتختبرُبهاُ
ُأصدقائك؟

ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل

ُ

ُ

مالحظةُمدىُتفاعلُ
الطلبةُوصحةُ

ُالستنتاج.

ُ

ُ

ُمالحظةُالحل.

ُ

ُ

ُ

مالحظةُمديُ
الطلبةُمشاركةُ

ُوصحةُاستنتاجاتهم.

ُ

ُمالحظةُصحةُالحل.
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ُدليلُالمعلم

ُ(2)ورقةُعمل
 

ُ(:1ُتدريبُ)
ُ

ُفيُاليومُالول،ُو5111ُأنتجُأحدُالمصانعُ ُكهربائيا مصباحاُفي05211ُُمصباحا
ُمصباحاُفيُاليومُالثالث.ُكمُمصباحاُأنتجُالمصنعُفيُاليامُالثالثة؟5000ُاليومُالثاني،ُو

ُالحل:
......................................................................................ُ

ُ

ُ(:3ُتدريبُ)

ُتأملُالمعادلةُالتاليةُوكونُمنهاُمسألةُمنُتعبيرك:

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ1311ُُُ+5641ُُُ=6841ُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالمسألةُهي:ُ
..................................................................................................................ُ

..................................................................................................................ُ

ُ(:3تدريبُ)

علبةُعصير432ُُعلبةُعصيرُليمونُو0111ُعلبةُعصيرُبرتقالُو0554ُعندُتاجرُ
ُتفاح.ُكمُعلبةُعصيرُمنُاألنواعُالثالثةُعندُالتاجر؟

الحل:ُ
......................................................................................ُ

ُ

ُ
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ُدليلُالمعلم

ُ(2ورقةُعملُبيتية)

ُ
ُيُحلُالمسألةُالتالية:استخدمُخطواتُحلُالمسألةُالتيُتعلمتهاُف

ُ

وفيُالعامُالثاني0541ُُبلغتُمبيعاتُمقصفُالمدرسةُفيُالعامُاألولُ دينار،4511ُُدينارُ،
ُدينار.2511ُدينار،ُوفيُالعامُالرابع3111ُُوفيُالعامُالثالثُ

 ُماُمجموعُمبيعاتُمقصفُالمدرسةُفيُاألعوامُالثالثةُاألولى؟
الحل:ُ

............................................................................................ُ

 ُماُقيمةُمبيعاتُمقصفُالمدرسةُفيُالعامُاألولُوالرابع؟
ُالحل:ُ

.....................................................................................ُ

 قصفُفيُاألعوامُالثالثُاألخيرة؟كمُبلغتُمبيعاتُالم 
الحل:ُ

............................................................................................ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ(6ملحقُرقم)

ُباحثُتسهيلُمهمةُكتاب
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ABSTRACT 

The most important recommendations:  

1. It is recommended to use educational games in school elementary 

stages.  

2. Consider designing educational games that work on developing all 

types of thinking skills. 

3. Arrange courses for teachers of elementary levels to enable them to 

prepare special games for mathematics.  

4. Consider mathematical thinking skills and develop them in different 

educational stages.   

5. It is recommended to involve games design in teachers’ programs 

and use them in teaching.   
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ABSTRACT 

Abstract  

This study aims to identify the effect of using educational games on 

developing some mathematical thinking skills and tendency towards them 

by the third graders. Study sample consisted of (60) pupils randomly 

chosen from Al Zahra Joint Elementary School and it was divided into 

two groups, experimental (30) pupils who were taught with educational 

games method and control (30) pupils who were instructed by the 

traditional method. The researcher asked the following questions: 

1. What are the mathematical thinking skills wanted to be developed 

for 3rd grade pupils? 

2. What is the effect of using educational games on developing pupils’ 

thinking skills? 

3. What is the effect of using educational games on pupils’ tendency 

towards mathematics? 
 

To fulfill study goals, the researcher prepared the following tools: 

 Test to measure mathematical thinking skills. 

  Test to measure tendency towards mathematics.  
 

The researcher also used these Statistical methods: 

 Mann-Whitney Test in case the sample was small.  

 T-test for two independent samples. 

 Effect size law.  
 

The most important results: 

1. There are statistical differences at level (α=0.01) between the two 

averages grades of both groups, experimental and control, in the 

post test of mathematical thinking skills attributed to adopting 

educational games method with the experimental pupils.  

2. There are statistical differences at level (α=0.01) between the two 

averages grades of both groups, experimental and control, in the 

post-test of tendency towards mathematics in favor of experimental 

group. 
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