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 شكر وتقدير

سبلـ عمى خير المرسميف محمد صمى اهلل عميو كسمـ لالحمد هلل رب العالميف كالصبلة كا        
نني بعد شكر اهلل كحمده لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل " فإ مف "انطبلقا مف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

نجاز ىذه الرسالة، أتقدـ لكؿ مف مد لي يد العكف كالمساعدة عمى إ بالتكفيؽ كالنجاح أنعـ عمي، الذم 
الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه  ابراىيم حامد االسطلكفي مقدمتيـ االستاذ الدكتكر الفاضؿ/ 

بكؿ صدر رحب، فكاف يذلؿ الصعاب فيما يعترض مف مشاكؿ لي في دراستي، كيصبر عمى  الرسالة
اسة، فجزاه اهلل خيرا كبارؾ اهلل كنصائح قيمة في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدر تقصيرم، ككاف لو تكجييات 

 .في عمره

دارتيا كعمادة الدراسات العميا عمى الجيكد شكر لمجامعة االسبلمية ممثمة في إكما كأتقدـ بال
 .التي يبذلكنيا في تذليؿ الصعاب لمباحثيف في جميع مراحؿ الدراسة

دير كذلؾ لكؿ مف ساىـ في تحكيـ أدكات الدراسة مف أعضاء كيسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتق
ىيئة تدريس، كمشرفيف تربكييف، كمعمميف، عمى ما أبدكه مف تعاكف كمبلحظات قيمة ساىمت في إثراء 

 .ىذه الرسالة

، ك عزو عفانة الدكتكرالمناقشة  لجنةكما أتقدـ بجزيؿ الشكر لؤلساتذة المناقشيف أعضاء 
عمى ما بذلكه مف جيد ثميف في تنقيح كتقييـ الرسالة كي تصبح عمى  ،ياتالحمضمحمود  الدكتكر

 .إثراء ىذه الرسالة برأم أك مبلحظة أك معكنة كما كأشكر كؿ مف ساعدني كأسيـ في، افضؿ كجو

كفي الختاـ أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجو الكريـ كأف ينفعني بو 
 .ؿ الميـ كسمـ عمى نبيا محمد، كالحمد هلل رب العالميففي الدنيا كاالخرة كص

 ةالباحث                                                                   
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 ممخص الدراسة

 المفاىيـ كميارات التفكير الرياضيعمى تنمية  استخداـ الدراماسة إلى معرفة أثر ىدفت الدرا
 عمى األسئمة لئلجابة الدراسةسعت . كلتحقيؽ ىذا اليدؼ؛ ساسيلدل طالبات الصؼ السادس األ

 اآلتية:

عمى تنمية المفاىيم وميارات التفكير الرياضي لدى طالبات  استخدام الدراماأثر  : ماالسؤال الرئيسي
 الصف السادس األساسي؟

 األسئمة اآلتية: وينبث  من ىذا السؤال الرئيس
يتيا في مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ السادس ما المفاىيـ الرياضية التي يجب تنم .6

 األساسي ؟
 ما ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي؟ .0
 ؟استخداـ الدراماكتاب الرياضيات ب ما التصميـ المناسب لتدريس كحدة مف .4
طالبات طي درجات ( بيف متكسα ≤ 2.21ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .3

 ؟المفاىيـ الرياضية اختبارابطة في كعة الضمالمجك المجمكعة التجريبية 
( بيف متكسطي درجات طالبات α ≤ 2.21ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .1

 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي؟

 األساسية اختيار عينة مف مدرسة نظير المكقةحيث تـ  ،ريبيالباحثة المنيج التج استخدمت
عينة الدراسة مف صفيف دراسييف تـ اختيارىـ  اختياركتـ  ،لمدراسةلتككف ميدانا  لمحككمةلئلناث التابعة 

طالبة  (42) ،كعة تجريبيةطالبة كمجم (42) ؛مف طبلب الصؼ السادس األساسي ،عشكائيان 
مف تكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ السابؽ لمرياضيات  لباحثةاابطة كلقد تأكدت كمجمكعة ض

 .الدراسة ألدكاتالقبمي  كاالختبار

مف  اليندسةكالتي تككنت مف أداة تحميؿ محتكل كحدة  الدراسةبإعداد أدكات  الباحثةكقامت 
ى كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ السادس األساسي، لتحديد المفاىيـ الرياضية، باإلضافة إل

 اختبار المفاىيـ الرياضية، كاختبار ميارات التفكير الرياضي. 

تـ التأكد مف صدؽ أدكات الدراسة بعرضيا عمى لجنة تحكيـ، كقد طبقت الباحثة أدكات ك 
يجاد معامبلت ( طالبة، لمتأكد مف الصدؽ كالثبات42الدراسة عمى عينة استطبلعية مككنة مف ) ، كا 

 يز.يالتمالصعكبة ك 



 

 ه

 ميارات التفكير الرياضي كاختبار الرياضية، المفاىيـ اختبار - أيضان  – ثةالباح كطبقت
بعد  الدراسة مجمكعىتي عمى بعدم ككاختبارو  ىما،تكافؤ  مف لتتأٌكد الدراسة مجمكعتي قبمي عمى كاختبار
 تاإي كمربع مستٌقمتيف، لعينتيف )ت( اختبار استخداـ كتـ الدراسة، أسئمة عمى لئلجابة التجربة، تنفيذ
 الرياضية كميارات التفكير الرياضي. المفاىيـ تنمية عمى الدراما تأثير حجـ لقياس

 و من أىم النتائ  التي توصمت الييا الدراسة:
 الطالبات ( بيف متكسطي درجات α = 2.26مستكل) إحصائية عند داللة ذات فركؽ تكجد .6

 البعدم االختبار في الضابطة المجمكعة في قريناتيف كدرجات التجريبية، المجمكعة في
 .لصالح المجمكعة التجريبية لممفاىيـ الرياضية

 الطالبات ( بيف متكسطي درجاتα = 2.26) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .0
 البعدم االختبار في الضابطة المجمكعة في قريناتيف كدرجات التجريبية، المجمكعة في

 .كعة التجريبيةلصالح المجم ميارات التفكير الرياضي لبعض

 لممرحمةالرياضيات  تدريس في الدراما أسمكب تفعيؿ بأىمية الدراسة أكصت ذلؾ؛ عمى كبناء
 ىذه في كخاصةن  ،الرياضية كميارات التفكير الرياضي المفاىيـ تنمية بطرؽ كاالىتماـ ا،عميال األساسية
 . الرياضيات تدريس في كتكظيفيا الدراما، استخداـ عمى المٌعمميف تدريب كأىمية المرحمة،
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 قائمة المحتويات
 
 

 رقم الصفحة الموضوع
 ب اإلىداء
 ج تقديرشكر ك 

 د بالمغة العربية دراسةممخص ال
 ز  قائمة المحتكيات
 م قائمة الجداكؿ
 ؾ قائمة المبلحؽ

 الفصل األول: خمفية الدراسة وأىميتيا
 0 مقدمة الدراسة
 3 مشكمة الدراسة
 1 اسةفركض الدر 

 1 أىداؼ الدراسة
 1 أىمية الدراسة
 1 حدكد الدراسة

 1 مصطمحات الدراسة
 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 8 تعريؼ الدراما
 9 أىمية الدراما

 62 األىداؼ التربكية لمدراما
 62 مكاصفات معمـ الدراما

 66 خطكات تكظيؼ الدراما في تدريس الرياضيات
 63 كيةأساليب الدراما الترب

 63 أكالن: المسرحية
 63 تعريؼ المسرحية
 63 أىمية المسرحية

 61 األىداؼ التربكية لممسرحية
 61 عناصر بناء المسرحية



 

 ح

 61 أنكاع المسرحية
 69 في تدريس الرياضيات التعميمية المسرحية تكظيؼخطكات 

 02 ثانيان: القصة
 02 تعريؼ القصة
 02 أىمية القصة
 06 فكائد القصة

 06 أىداؼ القصة
 00 شركط استخداـ طريقة القصة

 04 عناصر القصة
 03 خطكات تدريس القصة

 01 المفاىيـ الرياضية
 01 تعريؼ المفيـك الرياضي

 01 خصائص المفيـك الرياضي
 01 تصنيفات المفيـك الرياضي

 01 استخدامات المفيـك
 01 التحركات في تعميـ المفاىيـ

 08 يـ المفاىيـ الرياضيةاستراتيجيات تعم
 08 قكاعد أساسية في تدريس المفيـك الراضي

 09 المفيـك الراضي تعمـ مراحؿ
 09 نتاجات تعمـ المفاىيـ الرياضية
 42 تقكيـ تعمـ المفاىيـ الرايضية

 40 الدراما في تنمية المفاىيـ دكر
 44 ميارات التفكير الرياضي

 44 التفكير تعريؼ
 44 خصائص التفكير
 43 أىداؼ التفكير

 43 تعريؼ التفكير الرياضي
 41 أىمية التفكير الرياضي

 41 دكر المعمـ في تعميـ التفكير الرياضي ك تنميتو



 

 ط

 41 تعريؼ ميارات التفكير الرياضي 
 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 32 أكالن: الدراسات التي تناكلت أسمكب الدراما
 31 التي تناكلت أسمكب الدراماالتعميؽ عمى الدراسات 

 38 ثانيان: الدراسات التي تناكلت التفكير الرياضي
 13 التعميؽ عمى الدراسات التي تناكلت التفكير الرياضي

 11 ثالثان: الدراسات التي تناكلت المفاىيـ الرياضية
 19 التعميؽ عمى الدراسات التي تناكلت المفاىيـ الرياضية

 16 الدراسات السابقةالتعميؽ العاـ عمى 
 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات

 13 منيج الدراسة
 11 مجتمع الدراسة
 11 عينة الدراسة

 11 متغيرات الدراسة
 11 أدكات الدراسة

 81 خطكات تطبيؽ الدراسة
 87 اإلحصائية ساليباأل

 الفصل الخامس: نتائ  الدراسة وتفسيرىا
 89 ألكؿ كتفسيرىااإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ ا

 92 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا
 92 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا
 96 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كتفسيرىا

 90 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كتفسيرىا
 91 تكصيات الدراسة
 91 مقترحات الدراسة

 المراجع
 98 الدراسةمراجع 
 621 الدراسةمبلحؽ 

 616 ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية
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 قائمة الجداول
 

رقم 
 الصفحة اسم الجدول الجدول

 11 عدد  افراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية ك الضابطة 6
 18 فئة التحميؿ لممفاىيـ الرياضية 0
 10 اختبار المفاىيـ معامؿ الصعكبة لفقرات 4
 14 معامؿ التمييز لفقرات اختبار المفاىيـ 3
 11 إليو الفقرة. رات االختبار مع البعد الذم انتمتمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فق 1
 11 لدل طالبات الصؼ السادسميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا  1
 11 يندسةجدكؿ تكزيع ميارات التفكير الرياضي عمى كحدة ال 1
 11 تكزيع فقرات اختبار التفكير الرياضي عمى عمى أبعاد االختبار األربعة 8
 82 معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار التفكير الرياضي 9
 82 معامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي 62
 86 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مع الدرحة الكمية لبلختبار 66
 86 إليو الفقرة رات االختبار مع البعد الذم انتمتفقرة مف فقمعامؿ ارتباط كؿ  60
 80 ارتباط درجات ميارات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار معامؿ 64
 83 تصنيؼ أسئمة االختبار حسب ميارات التفكير 63

مستكل الداللة لممجمكعتيف التجريبية المعيارية ك قيمة "ت" ك  نحراؼاالك  تكسطالم 61
 83 بطة تعزل لمتغير التحصيؿ في الرياضياتك الضا

مستكل الداللة لممجمكعتيف نحرافات المعيارية ك قيمة "ت" ك االالمتكسطات ك  61
 81 التجريبية ك الضابطة الختبار المفاىيـ الرياضية في التطبيؽ القبمي

 الداللة لممجمكعتيف التجريبية مستكل"ت" ك  قيمةك  المتكسط كاالنحراؼ المعيارم 61
 81 الضابطة الختبار التفكير الرياضي في التطبيؽ القبميك 

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف  68
 81 مقاييس حجـ التأثير

 92 قائمة المفاىيـ الرياضية 69

بية لممجمكعتيف التجريمستكل الداللة كقيمة "ت" ك  نحراؼ المعيارماالك  المتكسط 02
 96 الضابطة الختبار المفاىيـ الراضية في التطبيؽ البعدمك 

 90 إليجاد حجـ تأثير الدراما الختبار المفاىيـ الرياضة η 2 قيمة "ت" ك 06

مستكل الداللة لممجمكعتيف التجريبية كقيمة "ت" ك  نحراؼ المعيارماالالمتكسط ك  00
 94 بيؽ البعدمك الضابطة الختبار ميارات التفكير الرياضي في التط

 91 إليجاد حجـ تأثير الدراما الختبار المفاىيـ الرياضة η 2قيمة "ت" ك  04
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 قائمة الم ح 
 
 ج

رقم 
 الصفحة عنوان الممح  الممح 

 621 قائمة بأسماء السادة المحكميف 6
 628 قائمة ميارات التفكير الرياضي 0

4 
ة الجزء األكؿ لمصؼ قائمة المفاىيـ الرياضية الكاردة في كحدة اليندس

 السادس
629 

 662 اختبار المفاىيـ الرياضية لمصؼ السادس 3
 663 اختبار ميارات التفكير الرياضي لمصؼ السادس 1
 669 دليؿ المعمـ 1
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 انفصم األول

 خهفٍة انذراسة وأهًٍتها

 

 مقدمة 

 مشكمة الدراسة 

 فرضيات الدراسة 

 أىداف الدراسة 

 أىمية الدراسة 

 لدراسةحدود ا 

 مصطمحات الدراسة 
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 المقدمة

نيار الحمد هلل رب العالميف خمؽ اإلنساف عممو البياف فجعمو سميعان بصيرٌا، جعؿ الميؿ ك ال  
، كقمب بنا الدىر خمفة لمف أراد أف يتذكر أك أ راد شككران، خص اإلنساف بالعقؿ ليكسب بو عممان كثيرن

 عصرإلنساف فييا حتى كصمنا إلى ىذا العصر، لنمر عمى عصكر تنكعت معارفيا كأزداد عمـ ا
 عممية مفيـك في كبير تقدـ حصؿ مذىمة، كما بصكرة اإلنسانية المعرفة تتزايد حيث المعرفي، االنفجار

 المتعمـ كأصبح كالمتعمـ، المعمـ مف كؿ تغيير دكر إلى أدل بحيث ككسائميا، كطرقيا ـكالتعم ـيالتعم
 ية. التعمم التعميمية العممية محكر

 الطفؿ بناءن  كبناء تربية عمى كركزت التربية، لعممية استثنائية أىمية كالشعكب الدكؿ أكلت لذلؾ
بداية القرف  منذ الميداف ىذا في كبرل إنجازات بذلؾ كحققت متكازننا، كعممينا كاجتماعينا انفعالينا

؛   )كطالب كمنياج معمـ ( المختمفة جكانبيا كفي التربية ميداف في اإلنجازات ىذه كتجمت العشريف،
يا كينمي عقمو بيا، كمف أبرز منعمـك متنكعة ك مباحث عديدة ينيؿ يتقمب في معارؼ كثيرة ك  فالطالب

لطمبة المرحمة األساسية الدنيا مف أىـ الكفايات التي إذ يعتبر تدريسو  ،ىذه العمكـ عمـ الرياضيات
ىذه الكفاية يتطمب تأىيؿ  امتبلؾمة، كما أف يجب أف يمتمكيا المعمـ الذم سيدٌرس طمبة تمؾ المرح

المعمـ في استراتيجيات كطرؽ تدريس الرياضيات الحديثة التي تركز عمى خمؽ الطالب المفكر المبدع 
 القادر عمى حؿ المشكبلت.

ىمية في تكجيو المعمـ إلى عممية تعمـ فعالة، تزكد المعمـ بأساليب التدريس لطرائؽ التدريس أك 
بتعاد عف طرائؽ التدريس القديمة التي تعتمد عمى تمقيف المعمكمات كالكـ اليائؿ منياجان الحديثة كاال

 (.694: 0221)اليكيدم، ليا.

 كاف فميما التدريس، في استخداميا لممعمـ يمكف التي كالطرؽ األساليب مف الكثير كىناؾ
 المناسبة الطريقة مؾيم ال كلكنو تخصصو، مجاؿ في كالمعارؼ بالمعمكمات غزير مكسكعة، المعمـ

 .المعمـ ىذا نصيب مف يككف لف النجاح فاف لمتدريس،

 نو كمما كانتعمى تدريس مادتو، إذ إ فالمعمـ يحتاج إلى معرفة الطرؽ الحديثة التي تعينو
طرؽ تدريس الرياضيات مناسبة لممادة التعميمية كمما كانت أكثر فاعمية، كأكثر تأثيران في نفس الطالب 

النفسي، ككذلؾ حمة العميا في المستكل العمرم، ك مرحمة األساسية يختمفكف عف طبلب المر ، فطبلب ال
في الميكؿ، كاالتجاىات، فطبلب المرحمة األساسية يحتاجكف إلى طرؽ تدريس مرتبطة باىتماماتيـ، 

قادرة التدريس ناجحة، ك كحاجاتيـ، ككمما كانت طريقة التدريس مرتبطة بالمتعة، كاإلثارة، كانت طريقة 
 إكساب الطالب ميارات التفكير المختمفة. قادرة عمىكأيضان  ،فاىيـ المتعددةعمى ترجمة الم
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 كنيٌعمـ ، بو االىتماـ مف نزيد أف عمينا كجب لذلؾ ، كالتٌعمـ التفاىـ أساس يعتبر فالمفيـك
 الحاجة نيٌقمؿ مف تاليكبال ، يتٌعممو ما تذكر عمى المتٌعمـ تيساعد المفاىيـ أف كما ، أساسو عمى طبلبنا
 في عمكمان  المفيـك يساىـ كما ، الكثير أبنائنا كعمى يٌكفر عمينا كىذا ، النسياف نتيجة التٌعمـ إلعادة
 (.0226: 400 )عقؿ، .الجديدة األخرل التعميمية لممكاقؼ التٌعمـ أثر انتقاؿ تسييؿ

 تنمية التفكير  أصبحر، فقد كذلؾ كيؤكد التربكيكف عمى أىمية تنمية قدرة الطمبة عمى التفكي
متربية المعاصرة، كيحتؿ مكانة بارزة في البحكث التربكية الحديثة، مف أجؿ إعداد جيؿ ا لىدفنا رئيسين 

التعميـ في مدارسنا ما  أف. إال التطكر المعرفيقادر عمى مكاكبة ىذا التغير، كاستيعاب الكـ اليائؿ مف 
طمبة عف طريؽ التمقيف في عصر يحتاجكف فيو إلى زاؿ يركز عمى ضخ المعمكمات إلى عقكؿ ال

ميارات التفكير لتساعدىـ عمى معرفة قدراتيـ العقمية كبالتالي تنميتيا كاستثمارىا بصكرة تحقؽ ليـ 
 لحياة.ان أفضؿ لجميع نكاحي افيم

 خصبةن  تربةن  جعمو بتدريس الرياضيات االىتماـ أف الباحثة ترل ؛ تـ عرضو ما ضكء كفي
 ؛في الرياضيات الرياضية المفاىيـ تناكلت التي الدراسات كمف .العممية كالمؤتمرات الدراسات مف لكثيرو 

الدراسة إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية عمى اكتساب  ىذه (، حيث ىدفت0260) دراسة ابك ىبلؿ
 ،(0262المفاىيـ كالميؿ نحك الرياضيات لدل طبلب الصؼ السادس األساسي، كدراسة الدكيرم )

المفاىيـ  عديؿداـ برنامج تعميمي محكسب في تىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخ حيث
 لكا لدل المتعمميف في الصؼ الثامف األساسي في مكضكع المعادالت، ككذلؾ دراسة رياضيةال
 ةالمفاىيـ الرياضي اكتساب في استراتيجية دينز استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت ( ،0229)

يارات التفكير مراسات التي اىتمت بدبغزة. كمف ال األساسي السادس الصؼ طبلب لدل بيا ظكاالحتفا
( التي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح قائـ عمى 0260؛  دراسة العيمة )الرياضي

ك  ،حافظات غزةأنماط التعمـ لتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بم
، التي ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية سكماف في (0260) دراسة أبك ركمية

تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ الحادم عشر آداب، ككذلؾ دراسة أبك 
تدريس (، حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي محكسب في 0266اليطؿ )

 الرياضيات عمى تنمية التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي كاتجاىاتيف نحكىا.

الدراما  أسمكب األساسية، المرحمة في التدريس في استخداميا يمكف التي ساليباأل كمف 
لتحقيؽ أسمكب يستخدـ سمسمة مف النشاطات التي يقكـ بيا األطفاؿ بتكجيو مف المعمـ  ىيك  التعميمية،

: الجسد مستخدما أدكاتو الشخصيةبحيث يقكـ بيا الطالب مف خبلؿ التمثيؿ نتاجات تعميمية محددة ، 
 .التعبير عف شخصيات أك أحداث أك فكرة معينة فيالصكت ك 
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 قية لؤلطفاؿ عف طريؽ فالدراما تيتـ بشكؿ أساسي بربط المادة الدراسية باالىتمامات الحقي
فيي تتجنب بشكؿ أساسي التعميـ  ،ليسكا مشاىديف غير مباليفعميف ك ركيف فا، مما يجعميـ مشااألدكار

تفسير طبيعة األشياء مما يدفع تحاكؿ طرح األسئمة كاالكتشافات ك المختمفة ك  المباشر في برامجو
 التحميؿ . تقديـ التفسيرات ك اد اإلجابات ك األطفاؿ أنفسيـ إلى إيج

 خمؽ أجكاء في قكة مف الطريقة ليذه لما ، دراماال تناكلت عممية كمؤتمرات دراسات كىناؾ
سمككيات الطمبة كمف ىذه  في كاضحو  تأثيرو  الدراسية كمف الصفكؼ داخؿ التعميمية لمعممية مناسبة

الذم أشار إلى أف استخداـ الدراما أدل إلى تحسيف بعض  (0228أبك مكسى ) الدراسات: دراسة
( الذم أكد عمى مدل تأثير 0266كدراسة الطكيؿ ) ،ت القرائية لدل طمبة الصؼ السابعالميارا

ـ، لدل طبلب الصؼ عمميات العمـ ، بمادة العمك ا في تنمية المفاىيـ العممية، ك تكظيؼ أسمكب الدرام
 .الرابع األساسي

 عف يعبركف كجعميـ المتعمميف كتسمية ترفيو عمى تعمؿ ككنياكقد اختارت الباحثة ىذه الطريقة 
 عمى كالعمؿ كالجسدية، اإلبداعية قدراتيـ اكتشاؼ في مساعدتيـ عف عدا اىذ صدكرىـ، مكنكنات
 االرتجاؿ عمى قدراتيـ تطكير إلى إضافة لدييـ، التفكير الرياضي كميارات الخياؿ، كتنمية تنميتيا
 إحدل تقميد أك أك قصة مسرحية بعرض الطفؿ يقـك كأف الدرامية، المكاقؼ تأدية خبلؿ مف ذلؾ كيككف

مفتكح. كىذا ما أثبتتو بعض الدراسات  مكاف في أـ الصؼ حجرة داخؿ ذلؾ أكاف سكاء الشخصيات
المغة اإلنجميزية ، كغيرىا إال أنيا شحت كثيران ك ، يمية متعددة، كالمغة العربيةالتي تناكلتيا في مكاد تعم

 في مادة الرياضيات.

 لمعرفة ، الدراسة ليذه محكران  كتجعميا ، نحك الدراما اىتماميا تصكب الباحثة جعؿ ما ىذا
 ك التفكير الرياضي في مادة الرياضيات . المفاىيـ تنمية في تأثيرىا مدل

 مشكمة الدراسة:
 تتمخص مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي التالي:

ما أثر استخدام الدراما عمى تنمية المفاىيم و ميارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف السةادس 
 األساسي؟

 عنو األسئمة الفرعية التالية: كيتفرع
 ما المفاىيـ الرياضية التي يجب تنميتيا في مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ السادس؟ -6
 ما ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي؟ -0
 ا ؟ما التصميـ المناسب لتدريس كحدة مف كتاب الرياضيات باستخداـ الدرام -4
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( بػػيف متكسػػطي درجػػات طالبػػات α ≤ 2.21ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) -3
 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية؟

( بػػيف متكسػػطي درجػػات طالبػػات α ≤ 2.21ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) -1
 الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي؟ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة

 

 فروض الدراسة :
( بػيف متكسػطي درجػات طالبػات α ≤ 2.21ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ) -6

 .في اختبار المفاىيـ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 
درجات طالبات ( بيف متكسطي α ≤ 2.21ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -0

 في اختبار ميارات التفكير الرياضي. المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة

 أىداف الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة:

المفػاىيـ الرياضػية  في اختبار الضابطةفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية ك التعرؼ إلى داللة ال -6
  لدل طالبات الصؼ السادس األساسي.

 الرياضػي ركؽ بيف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي اختبػار التفكيػرالتعرؼ إلى داللة الف -0
 لدل طالبات الصؼ السادس األساسي. 

بنػػػاء أنشػػػطة تكظػػػؼ أسػػػمكب الػػػدراما البلزمػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ، كاكتسػػػاب بعػػػض ميػػػارات  -4
 التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي.

 أىمية الدراسة:
 ي النقاط التالية:تكمف أىمية الدراسة ف

التفكيػر  اتميػار  بعػض ثر استخداـ الدراما في تدريس مادة الرياضيات فػي إكسػابألتعرؼ عمى ا -6
  .الصؼ السادس األساسي طالبات عندكتنمية التفكير  ،الرياضي

تػػكفر ىػػذه الدراسػػة اختبػػاران لممفػػاىيـ، كاختبػػاران لمتفكيػػر الرياضػػي، قػػد يسػػتفيد منػػو طمبػػة البحػػث قػػد  -0
 في مجاؿ تدريس الرياضيات عند إعداد أدكاتيـ لمبحث .العممي 

 تمفت انتباه المعمميف إلى أىمية استخداـ الدراما في تدريس الرياضيات .قد  -4

تقدـ ىػذه الدراسػة نمػاذج لػدركس تتضػمف تػدريس المفػاىيـ الرياضػية، كاكتسػاب بعػض ميػارات قد  -3
 درسيف بيذا المجاؿ.التفكير الرياضي كفقان ألسمكب الدراما التي قد تفيد الم

 قد تفيد المسئكليف ك القائميف عمى المناىج في صياغة المحتكل الدراسي كفقان ألسمكب الدراما. -1
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 حدود الدراسة:

 الدراسة عمى الكحػدة الثانيػة مػف كتػاب الرياضػيات الجػزء األكؿ لمصػؼ  طبقت: الحد األكاديمي
 السادس األساسي .

 :0263/0261فصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي خبلؿ ال طبقت الدراسة الحد الزماني. 

 :كقد اختارت الباحثة مدرسة  ،بمدارس محافظة رفح الحككمية طبقت الدراسة الحد المكاني
 نظير المكقة لمبنات.

 كتنظيميا باستخداـ طريقة الدراما يندسة(،)الباختيار كحدة : اقتصرت الدراسةالحد النوعي. 

 مصطمحات الدراسة:
 الدراما : .1

أسمكب يستخدـ سمسمة مف النشاطات التي يقكـ بيا األطفاؿ بتكجيو مف المعمـ لتحقيؽ نتاجات تعميمية 
الجسد ك الصكت لغة : مستخدما أدكاتو الشخصيةبحيث يقـك بيا الطالب مف خبلؿ التمثيؿ محددة ، 

 .ث أك فكرة معينةعف التعبير عف شخصيات أك أحدا
 التفكير الرياضي: .0
  التفكير. باستخداـ بعض أك كؿ ميارات المشكبلت عكس قدرة المتعمـ عمى حؿعقمي ي نشاط ىك

 ميارات التفكير الرياضي : .4
التي تعكس قدرة المتعمـ عمى التفكير الرياضي لحؿ المشكمة التي تكاجيو مف  العقميةىي العمميات 

تقاس بالدرجة المسألة (، ك التعبير بالرمكز، حؿ خبلؿ الميارات التالية: )االستقراء، التفكير المنطقي، 
 التي سيحصؿ عمييا الطالب في اختبار التفكير الرياضي المعد لذلؾ.

 .المفاىيم الرياضية:4
أك لعدة مكاقؼ  المشتركة ائصصالخ يمكف أف تككنو الطالبة مف خبلؿ السمات، أك عقمي بناء ىك

تقاس بالدرجة التي سيحصؿ ك خاص تتضمنيا كحدة اليندسة،  رمز أك اسـمف  تتككفك  ،مجمكعة أشياء
 المعد لذلؾ.الطالب في االختبار عمييا 
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 انفصم انثانً

 ـرياإلطــار انـنـظـ
 

 الدراما 

 أساليب الدراما التربوية 

 ميارات التفكير الرياضي 

 المفاىيم الرياضية 
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 الفصل الثاني
 اإلطةةةةةةةار الةةنةةظةةةةةري

حقيػػػؽ ىػػػدؼ ميػػػـ يتمثػػػؿ فػػػي مسػػػاعدة األطفػػػاؿ عمػػػى النمػػػك تسػػػعى المؤسسػػػات التربكيػػػة إلػػػى ت
كجػػدانيان ككػػي يتحقػػؽ ىػػذا اليػػدؼ ال بػػد مػػف تطػػكير طرائػػؽ التػػدريس عقميػػان ك المتػػكازف كالمتكامػػؿ جسػػميان ك 

 المعممات . ك التي يتبعيا المعممكف 

ىػػذا فػػي  الباحثػػةكمػػف ىػػذه األسػػاليب أسػػمكب اسػػتخداـ الػػدراما فػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ ؛ كقػػد تناكلػػت 
 كأساليبيا التربكية. ،كطرؽ تدريسيا ،، كأىدافيافيا، كأىميتيايالفصؿ الدراما، كتعر 

 اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالدرام
، مما يجعميـ قية لؤلطفاؿالدراما تيتـ بشكؿ أساسي بربط المادة الدراسية باالىتمامات الحقي

يـ المباشر في شكؿ أساسي التعمفيي تتجنب ب، مشاىديف غير مباليفمجرد ليسكا مشاركيف فاعميف ك 
فاؿ أنفسيـ إلى تفسير طبيعة األشياء مما يدفع األطحاكؿ طرح األسئمة كاالكتشافات ك تبرامجو المختمفة ك 
 تقديـ التفسيرات كالتحميؿ.إيجاد اإلجابات ك 

 تعريف الدراما
كر الفناف بأنيا شكؿ مف أشكاؿ الفف األدبي القائـ عمى تصالدراما ( 60:6991العناني )  عرؼ

لقصة تدكر حكؿ شخصيات تدخؿ في أحداث، كتتسمسؿ أحداث ىذه القصة مف خبلؿ الحكار المتبادؿ 
بيف الشخصيات، كمف خبلؿ الصراع الذم ينشأ ثـ يتأـز ثـ ينتيي عف طريؽ المصالحة أك الفصؿ بيف 

 المكسيقى .ضاءة ك ككر كالمبلبس كاإلالديد ىذه الصكرة عف طريؽ الممثميف ك القكل المتصارعة . كتتجس

مف حيث المغة  شكؿ فني مف أشكاؿ األدب ارتبطت ىي :( بقكلو060:0221عرفيا سميماف )ك 
كتكثيؼ العقدة . كقد تأخذ  ،ا في تصكير الصراع، كتجسيد الحدثكاختمفت عنيم ،كالقصة بالركاية،

 . الدراما شكؿ الشعر كزنان ك قافية ، أك تتحرر مف ىذيف القيديف كتأخذ شكؿ نثر

ىي محاكلة الستخداـ المسرح ككسيمة تعميمية، يتـ فييا  :بقكلو( 02:0223رجب ) كيعرفيا
 ، تمثؿ غالبان داخؿ حجرات الدراسة . تحكيؿ بعض المناىج كالمكاد المقررة إلى أعماؿ مسرحية بسيطة

، يعتمد عمى نكع مف أنكاع المعب المنظـ  أنيا :بقكلوالدراما ( 029:0220الدىاف )بينما عرؼ        
بدعكف التمثيؿ الذم يشارؾ فيو جميع األطفاؿ ميما كانت قدرة كؿ منيـ عمى األداء التمثيمي ،حيث ي

 أك مف تأليفيـ . ،دراميان ،مف قصة تقص عمييـ
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 الدراسية، لممادة التعميمي المحتكل لتنظيـ طريقة الدراما أف( 023:0229الكخف كىنية )كيضيؼ 

 العناصر عمى كالتركيز مكاقؼ عممية، في كتشكيميا التعميمية المادة تنظيـ عادةإ تتضمف كأسمكب تدريسيا،

 لخدمة المادة كذلؾ لممكاقؼ، المتضمنة األدكار بتمثيؿ الطمبة تكصيميا، كيقـك المراد الميمة كاألفكار

 .المعمـ إشراؼ تحت كتكضيحيا كتفسيرىا التعميمية

أسمكب يستخدـ سمسمة مف النشاطات التي يقـك  : بأنيا الدراما الباحثة تيعرؼ ؛ سبؽ ما عمى كبناء
بحيث يقكـ الطالب مف خبلؿ التمثيؿ محددة ، ف المعمـ لتحقيؽ نتاجات تعميمية بيا األطفاؿ بتكجيو م

 .ف شخصيات أك أحداث أك فكرة معينةمتعبير عل -الصكتالجسد ك -ستخدما أدكاتو الشخصيةم

 أىمية الدراما
عميؽ عممية التعمـ لكؿ تالتدريس التي تساعد عمى إثراء ك  مداخؿ يعد المدخؿ الدرامي مف

 .الناتجة عف نشاط كفعالية المتعمـ، نظران الرتباطو بالخبرة المباشرة، األعمار كلجميع الصفكؼ
 ( 31:0226)القرشي،

كما إف اآلراء ك الدراسات التربكية كالنفسية كثرت حكؿ مسرحة المناىج ك فعاليتو في التحصيؿ 
ىذا النشاط الذم سيرفع عف الطالب معاناة التعميـ مف الحفظ ك عممي لطبلب المدارس مؤكديف أىمية ال

التمقيف في العممية التعميمية . بؿ إنو سيتمقى مناىجو التعميمية بأسمكب يجمب لمطالب اكتساب المعمكمة 
ايشة لؤلدكار سكاء عمى بفيـ ك استيعاب في متعة كجدانية كركحية مف خبلؿ مشاركتو الفعمية في المع
 (.61:0221مستكل الدراما في الفصؿ أك المسرحية عمى خشبة مسرح المدرسة. )يكسؼ ،

 :التعميم في النقاط التاليةفي التربية و أثر الدراما ( 13:1997)وحدد العناني 
 تثرم قدرة الفرد عمى التعبير عما بداخمو ليصبح أكثر قدرة عمى التأثير في اآلخريف. -6
 لفرصة لئلنساف ليجرب مكاقؼ الحياة المختمفة .تتيح ا -0
 تعرؼ اإلنساف باآلخريف، مف خبلؿ قيامو بتفحص شخصياتيـ -4
 تخمص اإلنساف مف الكبت ك االنفعاالت الضارة. -3
 بنفسو، بقدراتو ك مكاىبو . تعرؼ اإلنساف -1
 تركض الجسـ كتنمي الحكاس مف خبلؿ المعب الدرامي. -1
 الكبار مما يساعده عمى التعمـ . رابطة الصداقة معالثقة بالنفس ك تقكم  تكسب الفرد -1
 عمـ الفرد إطاعة األقراف، كما تطكر لديو ميارة القيادة .ت -8
 ، ك تشبع حب االستطبلع لديو تزيد مف معمكمات الفرد -9
 تنمي الخياؿ ، ك تؤدم إلى اإلبداع . -62
 تبسط المكاد الدراسية ، عف طريؽ مسرحيتيا بأسمكب مشكؽ جذاب . -66
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 ، ك تقضي عمى عيكب النطؽ ك تعد السمكؾ.ة عند الفردتثرم المغ -60
 تشعر اإلنساف بالمتعة ك البيجة مما يجعمو أكثر قابمية لمتعمـ . -64
 تمنح الحكمة ك القكة ك الشجاعة ك الخبرة . -63

 األىداف التربوية لمدراما :
 ( األىداف التربوية لمدراما:50:2001القرشي) حدد

 مة .تنكيع كتحسيف طرؽ التدريس المستخد 
 . ربط المكاد الدراسية المتشابية بعضيا ببعض 
  تحكيؿ جزء مف محتكل بعض المناىج التي تتسـ بالصعكبة إلى خبرات ذات معنى يمكف

 فيميا كتذكرىا .
 . اكتساب ك تنمية القيـ الدينية ك األخبلقية ك االجتماعية لدل التبلميذ 
 . تدريب التبلميذ عمى العمؿ الجماعي 
 ك مكاىب التبلميذ ، ك العمؿ عمى تنميتيا . الكشؼ عف قدرات 
 .تدريب التبلميذ عمى ممارية آداب االستماع كالحديث 
  تنمية ميارات االتصاؿ، مف خبلؿ تنمية ميارات التبلميذ عمى التعبير مف خبلؿ الكبلـ ك

 الحركة كاإلشارات كاإليماءات.

 : يمي فيما امالمدر  التربوية األىداف الباحثة ُتحدد ؛ سب  ما عمى وبناءً 
 .تغني المغة عمى التعبير عف النفس بحرية ، ك  تنمي القدرة .6
ليـ ك ذلؾ مف خبلؿ لعب المجتمع مف حك ف االتصاؿ مع األقراف كالكبار ك تمكف األطفاؿ م .0

 تمثيؿ المكاقؼ االجتماعية المختمفة .األدكار ك 
رتجاؿ كالمناقشات، ك ، مف خبلؿ مكاقؼ االاتخاذ القرارات، ك كبلتتنمي القدرة عمى حؿ المش .4

 لعب األدكار . 
 ممتعة ك مفيدة . تجعؿ العممية التعميمية البحث ، ك  تحفز المتعمـ عمى .3
 تحث عمى العمؿ الجماعي المنظـ .  .1
 تظير مكاىب األطفاؿ المختمفة .  .1

 مواصفات معمم الدراما
)العناني :معمـ الدرامامعمـ الدراما ركيزة مف ركائز الدراما التعميمية كفيما يمي أىـ مكاصفات  
14:6991 ) 

 أف يككف ذا ممكة إبداعية . .6
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 أف يككف كاسع الخياؿ لديو القدرة عمى التأليؼ المسرحي . .0
أف يفيـ األطفاؿ فيما جيدا ، كأف يحترميـ ، كأف يدرؾ كجية نظرىـ ، كأال يسخؼ بيـ  .4

 كبذكائيـ .
 أف يمـ بحرفية التأليؼ المسرحي فف المسرح  .3
 الجيدة في فف المسرح .أف يقرأ الكتب  .1
 أف يمـ بأدب األطفاؿ إلمامنا جيدان. .1
 إلخراج المسرحي  ، كىذا يجنبو أخطاء كثيرة.ايفضؿ أف يككف عمى دراية ب .1
 أف يكاكب تطكرات دراما األطفاؿ. .8
 أف يعيش تجربة حقيقية بيف صفكؼ األطفاؿ. .9

 أف يككف دارسان لسيككلكجية األطفاؿ ك مراحؿ نمكىـ . .62
 طفاؿ سركرىـ ك يراقب نجاحيـ عف كثب .أف يشارؾ األ .66

 كاختيار التعميمية، لمدراما تطبيقو أثناء مراعاتيا الدراما معمـ عمى يجب أمكر كىناؾ 
 خياؿ عمى يستحكذ الذم الدرامي العمؿ كاختيار كأعمارىـ، المشاركيف الحتياجات المبلئـ المكضكع

 حبكة لو الذم البسيط التركيب ذم كالمضاميف، األساليب المتنكع الدرامي العمؿ كاختيار المشاركيف،
 كامبل اىتمامنا يبدكف الصغار فالمشارككف مؤلفيا، ككأنو الدراما تعميـ المعمـ عمى أف كما كاضحة،
 كطرح كاألحداث النقاط بعض عمى الضكء لتسميط الصكت حدة تغيير كعميو لمقصة، الراكم بمشاعر
 .(6999البيبلكم، ( (كيؼ ،أيف، متى(  مثؿ المشاركيف عند التفكير إثارة أجؿ مف األسئمة بعض

 خطوات توظيف الدراما في تدريس الرياضيات
 : ( أىـ الخطكات فيما يمي41:0223حدد رجب )

 : لمدراما النظري التخطيط مرحمة : أوالً 
 . مسرحتو المراد المكضكع أك الدرس تحديد .6
 . الدرس لمكضكع المتأنية القراءة .0
 . الدرس ىداؼأ صياغة .4
 . تمثيميا المطمكب كالشخصيات األدكار تحديد .3
 .درامية بطريقة المحتكل معالجة .1
 . كاألنشطة المعينة كالكسائؿ األدكات تحديد .1
 . التقكيـ أساليب تحديد .1
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 : التطبي  مرحمة : ثانياً 
 الدرس كمحتكل أىداؼ طبيعة مع تتناسب التي األساليب بأحد التمثيؿ لعممية الطبٌلب تييئة .6

 . المتٌعمـ كطبيعة
 . الطبلب عمى األدكار كتكزيع ، الدرس مكضكع عرض .0
 .المكقؼ التمثيمي طبيعة مع يتناسب بما التمثيؿ فيو سيجرم الذم المكاف إعداد .4
 يبدأ متى عرؼ قد كٌؿ طالبو  أف مف التأكد بعد كالمشاىديف المشاركيف لمطبٌلب التكجييات إعطاء .3
 . التمثيؿ في دكره ينتيي ىكمت
 . التمثيؿ بعممية القياـ .1
 ممكفو  عدد أكبر المٌعمـ يناقش بحيث ، متتابعة بصكرة التقكيـ عممية سير .1
 . تمثيمي مكقؼ كؿٌ  عقب بتمثيمو قامكا فيما الطبٌلب مف

 ( أىم الخطوات فيما يمي :24:2007حدد يوسف )
 . معيـ بدكرىا تتناسب كالتي ، بكالطبلٌ  المٌعمـ قبؿ مف المادة اختيار .6
ٌطة كضع .0  . الخطة ىذه في بالرأم مشاركتيـ كيمكف ، الطبٌلب عمى كطرحيا لممادة خي
  .لممادة الدرامي العمؿ لتقديـ الجماعي بتعاكنيـ الكاممة المسؤكلية الطبٌلب تحميؿ .4
 كمجمكعة ، مشاىد جميكر كأخرل ، لؤلداء مجمكعة : مجمكعات ثبلث إلى أنفسيـ الطبٌلب تقسيـ .3

 . األدكار المجمكعات تتبادؿ ثـي ، الدرامي العمؿ لقيادة ثالثة
 العمؿ بو ليبدأ مكقؼ أك حدث كضع في الطبلب مع المسرحي المشًرؼ أك المٌعمـ يتعاكف أف يمكف .1

 . العممي المحتكل تيجسد التي لؤلحداث مفاىيميـ ليكممكا يترككا ثـي ، الدرامي
 تشير التي كالزماف كاالكسسكارات األماكف تصكر في خياالتيـ الستدعاء لمطبٌلب  فرصة ؾتيتر  فأ .1

 . كاألحداث الشخصيات ابتكار في لمخياؿ العناف يطمؽ ٌأنو دعائمو مف النشاط فيذا ، األحداث إلييا
 حكؿ اقشتوكمن أسئمتو بطرح اٌلنشاط عمى المشًرؼ المٌعمـ دكر يأتي لمطبلب؛ الدرامي األداء كبعد .1

 حكؿ مناقشتو كأيضان  العممي، كحكارىا الشخصيات لتجسيد الطبلب أداء خبلؿ مف العممي، المحتكل
، متحمسو  مٌعمـو  مف المناقشة ىذه تتـ أف بشرط ألدكارىـ، الطبٌلب أداء  قيمتو العمؿ إلى ًليضفي مفٌكرو

 . كالترفييية كالتعميمية التربكية

 : الرياضيات تدريس في الدراما توظيف لخطوات الباحثة تتوصم سب  ومما
 . المناسبة التعميمية المادة اختيار .6
 . األساسية األىداؼ كتحديد تنميتيا، المراد ، كميارات التفكير الرياضي المفاىيـ حصر .0
 . لمطبٌلب العمرم كالمستكل التعميمية المادة مع تتناسب تعميميةن  كقصصان  مسرحيات عمؿ .4
 .ختصيفالم المحكميف مف مجمكعة عمى كالمسرحيات صالقص ىذه عرض .3
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 .  المساعدة التعميمية الكسائؿ إعداد .1
 . أدكارىـ كحفظ زمبلئيـ، أماـ  يالمسرح بالعمؿ لمقياـ الطبٌلب مف مجمكعة اختيار .1
 .فيو بالتمثيؿ لمقياـ مناسبو  مكافو  اختيار .1
 . زمبلئيـ بأداء الطبلب كمناقشة مةاألسئ بطرح المٌعمـ يقـك الدرامي؛ العمؿ أثناء .8
 . األىداؼ تحٌقؽ مدل لمعرفة متعددة تقكيـو  أساليب إعداد .9
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 ةةةا التربويةةةةةةةيب الدرامةأسال

 ةةةةةةةةةةةةرحيةةةةأواًل: المس
 تعريف المسرحية :

فييا التبلميذ التي يقكـ  بقكلو أف المسرحية ىيالمسرحية ( 13:0228المكح )عفانة ك  يعرؼ
 كيمنع ، بالدكر التبلميذ يمتـز أف كيجب ، أداؤه كنيسؽ ، أدكاره كحفظت ، إعداده سبؽبتمثيؿ نص 

 أك المدرج العمؿ مكاف يككف كقد ، كالفيـ التعبير عمى القدرة التمميذ كيكتسب ، النص عف الخركج
 اآليات حفظ في التبلميذ اتالمسرحي مف النكع ىذا كيفيد ، الدراسي الفصؿ أك االحتفاالت قاعات

 يناسب النكع كىذا ، التاريخية كالحكادث الخيالية القصص بمادة التبلميذ تمد كىي ، النبكية كاألحاديث
 مختمؼ في التدريس أىداؼ مف الكثير كيحٌقؽ ، حياةن  الدراسية المقررات يكسب كما ، التبلميذ جميع

 .التعميمية المراحؿ

ف شؤكف مشأفو  عرضعمؿه أدبي، يرمي إلى تفسير أك  بأنيا (063: 0221عرفيا سميماف )يك 
أقكاليـ، كيقكمكف  مقكف، كي مثمكنيـي الذيف ، بكاسطة مٌمثميف يتقمصكف شخكصالٌنظارالحياة لجميكر 
 .بأدكارو أخرل

في   عتشاٌأنيا فف مف الفنكف الحديثة التي ، ب( 03 :0224)، كالجمؿ الٌمقانييضيؼ ك 
، أك تعرض فكرةن أك المتٌعمميف كاألحداث أماـ  تتجسيد المكاقؼ التي قد مض كؿحا، يالعصر الحديث
، كىي إحدل الكسائؿ ليذا الغرض عدم عرضو  ف خبلؿ تمثيؿ األدكار في مكافم مكضكعان معينان 

 .تٌعمميفككجيات النظر إلى الم كالمعمكمات الناجحة في نشر كنقؿ األفكار

بلؿ حكار يدكر بيف خمف مادة تعميمية عرض ت ربكمت صن بأٌنيا ةالباحثة المسرحي ؼكتيعر 
مفاىيـ أك  معرفة قد تحتكم عمى، بيدؼ ايصاؿ أعد مسبقا تحت اشرؼ المعمـ ،شخصيات مختمفة

 .جذاب ميارات بأسمكب مشكؽ ك 

 أىمية المسرحية
 :فيما يمي  يةلممسرح ةاألىمية التربكي( 619: 0229)األغا كالمكلك  دحد  
 كاحتراـ اآلخر . ية، مثؿ : التعاكف كتحمؿ المسؤكلمى اكتساب القيـع مـتعٌ الم ساعدة. م6
 كمشاىدة ،يةعمى الحقائؽ كالمفاىيـ العمم ية، حيث تيرٌكز المسرحالفيـ كالتٌعمـ ةعممي . تيسير0

 تيساعد عمى فيـ األحداث كتذكرىا مدةن أطكؿ . ةالمسرحي
 جاد. عممي بأسمكبو  شكبلتعمى حٌؿ الم ٌعمميفتالم ب، كتدر ةلممشكبلت العممي ة. زيادة الحساسي4
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 مشاركة ف خبلؿماإللقاء كالذكؽ الفني كالجمالي،  . تنمية ميارة القراءة كالٌنطؽ الصحيح كفف3
 كنة .مالم ياتكالخمف يةفي عمؿ الديككرات كاألقنعة الكرق تٌعمميفالم
 بما حدث . بؤث كالتناألحدا يؿف خبلؿ تخمكميارات اإلبداع ،   . تنمية الخياؿ العممي1
 ا، ممكالمتٌعمـ ٌعمـبيف الم د، كتكفير جك مف الصداقة كالك تٌعمميفكالبيجة لنفكس الم تعة. إدخاؿ الم1
 . ةاالتجاىات اإليجابي نميي

 األىداف التربوية لممسرحية
 األىداف التربوية لممسرحية فيما يمي :  (30:2008وحدد عفانو والموح ) 

 الفيصحى السيمة . يةفي مجاؿ استخداـ المُّغة العرب مميفتعٌ . تنمية قدرات الم6
 منيا . يةعف التقميد عد، كالبستخدمةكتحسيف طرائؽ التدريس الم ع. تنك 0
،  سرو كي بسيكلة فيميا مكفذات معنى، ي التي تٌتسـ بالصعكبة إلى خبرات ة. تحكيؿ المناىج الدراسي4

 إلى النفس . بةمحب كبصكرة
  .يةكالكطني، كتاريخيـ كعقيدتيـ كحضارتيـ اإلسبلم بتراثيـ العربي. تكعية الطبٌلب 3
 خبلؿ اإلحساس بالجماؿ . مف تٌعمميفلدل الم . تنمية الذكؽ الفني1
 كعة .ف خبلؿ الكشؼ عف قدراتيـ المتن. صقؿ مكاىب الطبٌلب م1
 . يةالقيـ الدينية كاألخبلقية كاالجتماع تٌعمميف. إكساب الم1
 لميارات السرعة في التعبير كالتفكير كنقؿ األفكار كجكدة اٌلنطؽ . تٌعمميفلم. تنمية قدرة ا8
 التحدث ( . -) االستماع  تٌعمميفلمم . تنمية ميارة االتصاؿ الشفكم9

 لمٌتعرؼ عمى الحياة االجتماعية . تٌعمميف. إتاحة الفرصة أماـ الم 62
 . الممسرح جتماعية مف خبلؿ التدريس. تييٌذب سمكؾ التبلميذ عف طريؽ تشخيص المشكبلت اال 66
 . إثارة كتنمية الخياؿ لدل التبلميذ . 60
 مداركيـ . عبالخبرات الجديدة كالتي تيكس تٌعمميف. تزكيد الم 64
 االنفعالية . تٌعمميف. تفريغ شحنات الم 63
 عمى التفكير االبتكارم . تٌعمميف. تنمية قدرة الم 61
 ، تحت إشراؼ ذكم الخبرة . ىادفة ةتربكي طة. شغؿ أكقات الطبٌلب في أنش 61
كفقداف  ، ثؿ : النطؽ ، كاالنطكاء ، كالخجؿ، م ةفي عبلج بعض المشكبلت السمككي ساىمة. الم 61

 الثقة ، كالعدكانية ، كالتكتر النفسي .

 فيما يمي :  يةلممسرح ةألىداف التربويا (40: 2004حدد حسين ) و 
 العركض بلب كتفاعميـ معف خبلؿ مشاركة الطم ةالتعميمي ةمي. يعمؿ المسرح عمى إثراء العم6

 عقميان كعاطفيان . ةالمسرحي
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، بؿ  الكبرل المسرح الطبٌلب ، ليس فقط في معايشة الظركؼ كاألحداث في ظٌؿ التنظيمات ساعد. ي0
 تجاه اإلنسانية . ةالمشاعر األخبلقي نميي
، فيك  معو بلب ، ليستطيعكا مكاجية الكاقع كالتأقمـطلم كالعممي المسرح في اإلعداد الثقافي ساعد. ي4

 بالحياة .  بطرتي مالتمثيؿ المسرح ة لتجميع األحداث ، حيث أفكسيم
، كٌؿ شخص حياة حيكيان مف ت جزءأصبح -المسرح ةكخاص -الفنكف  . تيؤٌكد رسالة المسرح عمى أف3
 مف التعميـ في أمريكا . تدريس الفنكف لمجميع صار جزء كأف
 يةكر األحكاـ األخبلقمى تدريس العادات كالتقاليد الخاصة ، كتط. يعمؿ المسرح ع1

 . المجتمع في يراتلئلنجاز مف خبلؿ إحدل التغ يةن أداةن تربك  عد، حيث ي ستقبؿلحاجات الم المتٌطمبة
سركر البيجة كال ىـ االىداؼ التربكية أنيا تعمؿ عمى إدخاؿترل الباحثة أف مف أعمى ما سبؽ ؛  كبناء

 تيساعد عمى استيعاب أكبر عدد ، باإلضافة إلى أنيا، مما يزيد مف قابميتيـ لمتٌعمـ تٌعمميفعمى قمكب الم
 . رياضية، كتنمية بعض الميارات ال رياضيةمف المفاىيـ ال

 : المسرحية عناصر بناء

 عناصر بناء المسرحية (122:  2004)  حسينحدد 
 المسرحي الذم نيحاكؿ مف خبلؿ تكظيؼ فف العرض ساسياأل يىي المفيكـ التعميم . الفكرة :1

، ىما : كضكح الفكرة ،  المؤلؼ بالنسبة لمفكرة لدل ياف. كىناؾ شرطاف أساس تمٌقيتبسيطو كشرحو لمم
 حكؿ الفكرة . يةبالمعمكمات العمم دكالتزك 

 دراميان  عدادىاإ رادبو الحدث العاـ الذم سنيحاكؿ مف خبللو عرض الفكرة الم قصدكي . الموضوع :2
 ةالقدرات الدرامي عمي بشكؿو يسمح بعرضيا عمى التبلميذ داخؿ الفصؿ بأسمكبو غير مباشر ، يعتمد

 شارحان ليذه الفكرة . المكضكع كؿيشالمسرح . لذلؾ يجب أف يككف  الحدث الذم  الكتابة كفف لفف
 تتككف في الحبكة أف شترطبيا ترتيب عناصر المكضكع بالنسبة لمزمف . كي قصدكي . الحبكة :3

فييا ، كأف تعتمد  إطالة نياية ( ، كأف تككف مٌكثفةن ال –كسط  –بالضركرة مف ثبلثة أجزاء : ) بداية 
حيث يبدأ الكسط ببداية الصراع بيف  ، ، كأف تيميد لمجزء األكسطعمى الطرح غير المباشر لؤلفكار

لتصاعد إلى أف يصؿ الصراع إلى قمتو ، الجزء في ا ىذا اإلرادات المتضادة في المكضكع ، كيستمر
ىذا الجزء المساحة األكبر في زمف  شٌكؿ، كيالصراع بعدىا يحسـ كىي النقطة التي يجب أف

 .يةالمسرح
ف تككف أ فكار الكاردة في المكضكع ، كيجبالتي تحمؿ األ ةكىي العناصر الدرامي : ات. الشخصي4

ف تيساعد في العرض أ تجسيدىا مف خبلؿ مكف، حتى يديليذه األفكار بشكؿو ج مثِّمةىذه الشخصيات م
 سفي بعض الشخصيات كجكد الح راعىف يأ يجب ، كما يةعمى تعميؽ الفكرة التي تحمميا كٌؿ شخص
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كممؿ  مكد، كيكسر ج تعةف التشكيؽ كاإلثارة كالممسيخمؽ نكعان  الحس ىذا ف، حيث إالمرحي كالفيكاىي
 . يةلمرح في الشخص، كال ينحصر جانب ا العممية الفكرة
إلى  أفكارىا لتكصيؿ ياتعف طريؽ الشخص ستخدمةكىك المُّغة المسمكعة ) المنطكقة ( الم :. الحوار5

لصغار  العمؿ المسرحي نيقدـ ، فإذا كُّنا متقيالم يةالحكار في عمكمو حسب نكع صاغاآلخريف ، كي
الفيصحى إلثراء  ةألفاظ المُّغة العربي ببعض مع تطعيمو يةبالمُّغة العام دموضؿ أف نيقفياألطفاؿ ، ف
 م لمطفؿ .القامكس المُّغك 

 البسيطة الفيصحى يةف تككف الصياغة بالمُّغة العرب؛ فيجب أبالنسبة لكبار األطفاؿ  أما
، كىما سمتاف كاالقتصاد التكثيؼ يةضؿ في المُّغة الدرامف، كيإلدراؾ كاستيعاب ىؤالء التبلميذ ناسبةالم
 ي .الدراملئلعداد  تافىام

تعد النص المسرحي بشكؿ  أف ىي يةالتربك  ةأسباب نجاح المسرحي مف أىـ الباحثة أف كترل
تدريب الجيد ، كذلؾ الالمرحمة العمرية لمتبلميذ، مع كضكح الفكرة المطركحةـ يبلئمشكؽ بحيث ، جيد

 األحداث الدرامية.لمطمبة الذيف يؤدكف 

 سرحية كما يمي : ( أنواع الم75 :2008حدد عفانو والموح ) 
 :ختمفةم لشخصيات دةدمكاقؼ متع مفالتي تتض يةتمؾ المسرح كىي مسرحية تمثيل األدوار ،

أدكارىـ في تمؾ  كيمٌثمكف ،المحاكاةكفييا يقكـ التبلميذ بتجسيد تمؾ الشخصيات مف خبلؿ 
 ةسرحيبأداء أدكارىا في م المتٌعمـ ، كمف أمثمة تمؾ الشخصيات التي يقـكتعددةالمكاقؼ الم
، كالتاجر ... ٌعمـ، كالميندس، كالمكالصيدلي ،يار : محاكاتو كتمثيمو لدكر الشرطتمثيؿ األدك 

 الخ .
 :ف كعمى م ،يعكاق كىي عبارة عف عمؿ نمكذجو أك مثاؿو لمكقؼ مسرحية المواقف التمثيمية

 ةالتمثيمي المكاقؼ ، كتيتيحفي ىذا المكقؼ والتي تيكاجي شكبلتيقكـ بالدكر تقديـ الحمكؿ لمم
 أفضؿ القرارات . كاتخاذ ، كاختيار أنسب الحمكؿ ،فاضمة، كالمالفرصة أماـ التبلميذ لمٌتصرؼ

 :االجتماعيلتعميـ نكعو مف السمكؾ  يةتيستخدـ ىذه المسرح مسرحية المشك ت االجتماعية 
تحدث في  التي عاصرةاالجتماعية الم شكبلتالم عالجةة لمالة فع، كىي كسيمالمرغكب فيو

مف أكضاعو  تتضمنو جتماعية بمااال شكبلتمشكمةن مف الم ة، كتتناكؿ المسرحيجتمعالم
، عاتوالفرد كمكضك  كمشكبلت ،ةيالتقميد جتمعات المي، كأخبلقاجتماعية كمكاقؼ كعبلقات

 شكمةلمم ختمفةالجكانب الم عمى ؼلتبلميذ بتأديتيا أماـ زمبلئيـ مف أجؿ التعر كيقكـ ا
إلى الحمكؿ  ؿ، كبيدؼ التكصبيا متصمةمع المعمكمات كالحقائؽ الخبلؿ ج مف ةاالجتماعي

 . شكبلتلتمؾ الم ناسبةالم قترحاتكالم
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  كالتي  )السيككدراما(،ة يالنفس شكبلتعمى مسرحية الم يطمؽ النفسية:مسرحية المشك ت
في  التكجيو كاإلرشاد النفسيألغراض  ، ككذلؾةيتيستخدـ في األغراض التشخيصية كالعبلج

 بعض التبلميذ . لدل دةالحا يةالشخص شكبلتمدرسة فيما ٌيتصؿ بالمال
 : القيدرة  تعرؼ بأنيا  المسرحية الصامتة كالتي مسرحالتدريس الم ستخدـي المسرحية الصامتة

 عتمد، فيك يبدالن مف الكبلـ عمى التعبير عف األحاسيس كاألفكار عف طريؽ االتصاؿ بالحركة
الجسـ كتعبيراتو ،  ك حركات عضبلت إليحاء كاإليياـ كالرمزعمى الجسد أداةن لبلتصاؿ كا

عمى الجسد كركعة التعبير بيذا الجسد ، السيطرة  في المسرحية الصامتة ىي ٌمثؿالم يمةفم
 بمغة الجسد . عرؼكىك ما ي

 كاألساطير القديمة ، أك  ةالتاريخي المكضكعاتف تتضم :االستعراض التاريخي مسرحية
التي يستغرؽ  ةمف األحداث كالكقائع التاريخي سمسمة تطكر الشعكب ، أكعادات كتقاليد بعض 

 الزمف . مف حدكثيا كتتابعيا مدةن طكيمةن 
 : عينةم مشكمةأك مكضكعو أك  الحرة بتمثيؿ قصة يةالتبلميذ في المسرح يقكـ المسرحية الحرة 

، فيٌتصؼ  األدكار فظلح ، أك تدريبو سابؽعينةم  يةأدائ ، أك بحركات عيفو بفعؿو م ددكف التقي
 . ريةكالح ةالتعبير فيو بالتمقائي

 : أك حدث  قصةرو أك ة لمظيياٌلمكحة الح يةمف خبلؿ مسرح عرضي مسرحية الموحة الحرة 
 صكر ةالحيالمكحة  في عرض ستخدـدكف اٌلمجكء إلى استخداـ الكبلـ كالحركة ، كي عيفم

ضاءة كمكسيقى ةكمناظر خمفي  ةفي تقديـ مسرحي كيشترؾ ،لى الكاقعكديككر لتككف أقرب إ كا 
 تبلميذ . دةتمميهذ كاحد أك ع ةاٌلمكحة الحي

 : )كسائؿ  كىيالعرائس مف أقدـ أشكاؿ المسرح ، مسرح  يعتبر مسرحية العرائس )الدمى
كمرحمة التعميـ  األطفاؿ استخداميا في مرحمة رياض كثرإلى نفكس التبلميذ ، حيث ي حببةم

عمى تحريؾ أصابع اليد ، حركتيا  عرائس تيكضع في اليد ، كتعتمد األساسي، كىي عبارة عف
ألٌنيا تعتمد عمى إثارة الخياؿ لدل ىادفة  ةياستخداميا في تناكؿ مكضكعات تربك  مكفكي

التمميذ ، كما تيعتبر مف أقدر الكسائؿ  نفسية التأثير في ياتاألطفاؿ، كلدييا الكثير مف إمكان
مف القيـ كاألفكار  الكثير ـي يتفيالمجاؿ ك كتيفسح يا لذىنو ،إليو كتبسيطفي تحبيب الدركس 

 كاالنفعالية . ةالنفسي لحاجاتو النبيمة كالميارات التي تستجيب

الدراسة تعتمد  مسرحيات تنكاراضيا ، فأغ دلتعد تابع ةأنكاع المسرحي دتعد كترل الباحثة أف
 . )الدمى( ككذلؾ عمى مسرحة العرائس عمى تمثيؿ األدكار ،
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 : التعميمية في تدريس الرياضيات خطوات توظيف المسرحية
 :كما يمي تكظيؼ المسرحية التعميمية في تدريس الرياضيات ت الباحثة خطكاتحدد
 . ناسبةالم ةي. اختيار المادة التعميم6
 . يةتنميتيا ، كتحديد األىداؼ األساس رادالم ميارات التفكير الرياضيك  رياضية. حصر المفاىيـ ال0
 م لمطبلب .العمر  ستكل، كالم ةتتناسب مع المادة التعميمي ات. عمؿ مسرحي4
 صيف .ختالم حٌكميفعمى مجمكعة مف الم ات. عرض المسرحي3
 . يةلممسرح ناسبةكالصكر الم جسمات، كالم ساعدةالم ة. إعداد الكسائؿ التعميمي1
مراعاة ما  مع ئيـ ، كحفظ أدكارىـ ،ي أماـ زمبلف الطبٌلب لمقياـ بالعمؿ المسرح. اختيار مجمكعة م1

 يمي :
 عمى األداء الحركي، كتعبيرات الكجو ، كنبرات الصكت .  تدريبيـ 
 قكية يةعاؿو ككاضحو ، كشخص ف يتمٌتع الطالب بصكتأ. 
 (  حجرة الفصؿاختيار  ـلمقياـ بالتمثيؿ فيو ) كت ناسبمكافو م اختيار. 
 بأداء زمبلئيـ .  ناقشتيـمة ، كمبطرح األسئ ٌعمـ؛ يقـك الم ةالمسرحي أثناء 
 لمعرفة مدل تٌحقؽ األىداؼ . تعددةأساليب تقكيـ م إعداد 
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 ةةةةةةةالقص :ثانيا
 تعريف القصة
الكاتب،  يركييابٌأنيا مجمكعة مف األحداث ،  القصة (634:  0226سميماف كآخركف ) ؼعر 

، تتبايف أساليب عيشيا مختمفة إنسانية تياث عدةن تتعمؽ بشخصتتناكؿ حادثةن كاحدةن أك حكاد كىي
 ةكجو األرض ، كيككف نصيبيا في القص عمى ما تتبايف حياة الناس رارفي الحياة ، عمى غ فياكتصر 

 صة، أك مجمكعةخا فترةن كاممةن مف حياة رفييا ، كتيصك  كالتأثير ف حيث التأثير باألحداث ،م تفاكتان م
 مف الحيكانات.

( بأنيا مجمكعة مف األحداث، يركييا الكاتب، كىي 002: 0229) مقدادمعرفيا عاشكر ك ك 
تتناكؿ حادثة كاحدة أك حكادث عدة، تتعمؽ بشخصيات إنسانية، تتبايف أساليب عيشيا، ك تصرفيا في 
الحياة، عمى غرار ما تتبايف حياة الناس عمى كجو األرض، كيككف نصبيا في القصة متفاكتان مف حيث 

 التأثر كالتأثير.

ىي شكؿ فني مف أشكاؿ  تعريؼ لمقصة بقكلو (061: 0228) العساؼ كأبك لطيفة ؼيضيك 
 األدب الشيؽ فيو خياؿ ك متعة فيي حكاية نثرية تاريخية أك خيالية أك كاقعية.

 أك مجمكعة عف طريؽ سرد حدث ٌعمـفف يستخدمو الم بأنيا( 13: 0266) الطكيؿ عرفيايك 
 إيصاؿ بلب ، بيدؼف الطم عمى مجمكعة - جسماتأك مكقد تككف مصحكبةن بصكرو  - األحداث فم

 كاضحةن ، تشد ،ممتعةن ، يقةن ، ش ثيرةن صة م، بشرط أف تككف القجديدة لـ يسبؽ تٌعمميا أك معرفة خبرة
 . اإلسبلمية ف القيـم ، كتيثير انفعاالتيـ ، كتحتكم عمى مجمكعةانتباه الطبٌلب

 معمـيتعمؽ ال ،أك مجمكعة مف األحداثادثة عمؿ أدبي يصكر حكتعرؼ الباحثة القصة بأنيا: 
كتسمسؿ الفكرة  ،متعددة ليكسبيا قيمة مع االرتباط بزمانيا كمكانيا في تقصييا كالنظر إلييا مف جكانب

بطريقة مشكقة تنتيي إلى غاية  كعرض ما يتخمميا مف صراع مادم أك نفسي عمى أف يككف ذلؾ، فييا
  .كايصاؿ فكرة معينة معينة

 قصة:أىمية ال
 ( األىمية التربكية لمقصة كالتالي:061: 0228) حدد العساؼ ك أبك لطيفة

 تبعث البيجة كالسركر في نفس الطفؿ. .6
 تغرس القيـ ك المثؿ العميا في نفكس األطفاؿ. .0
 تنمي ميارة االستماع لدل األطفاؿ. .4
 تغرس في نفكس األطفاؿ الركح الكطنية. .3
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 إكساب الطفؿ مفردات جديدة. .1
 ة ميارة األطفاؿ في التحدث.تسيـ في تنمي .1

 :القصةفوائد 
 فكائد كمزايا القصة فيما يمي:  (006: 0229) مقدادمعاشكر ك حدد 
 ترفد السامع اك القارئ بالمتعة، ك المذة، التي تزيد مف اإلقباؿ عمى التعمـ. .6
 بما تتضمنو مف مفردات ك تعابير ك تراكيب تنمي ثركة الطالب المغكية، كتثرم معجمو المغكم .0

 لغكية، فترفع مستكل لغة األطفاؿ كتيذب أساليبيـ، كترقييا.
بالمعمكمات ك  تيسر لمطالب فيـ كثير مف الحقائؽ العممية التي تركييا القصة، كتزكده .4

 المعارؼ التي تضاؼ إلى خبراتو، لما في القصص مف عناصر التشكيؽ.
 ل .تطمع الطفؿ عمى عادات كتقاليد كقيـ المجتمعات اإلنسانية األخر  .3
 تنمي خياؿ الطفؿ فيي تسمك بخياليـ لما فييا مف عنصر الخياؿ. .1
خارجيا كالتحدث اقؼ تعبيرية طبيعية في المدرسة ك تشجعيـ عمى مكاجية زمبلئيـ في مك  .1

 إلييـ.

 لمٌطفؿ متعةم إيصاؿ المعمكمة المطمكبة بطريقةكترل الباحثة أف لمقصة فكائد كثيرة مف أىميا 
 . تٌعمميفلمم ةمة المُّغكيزيادة كثراء الحصي ككذلؾ

 :أىداف القصة
 :التربكية لمقصة فيما يميالتعميمية ك األىداؼ  (618:0221) مرداف دكحد

ثراء مفرداتيا الفصحى. .6  تنمية لغة الطفؿ، ك تجكيدىا، كا 
 إتاحة الفرصة أماـ الطفؿ لمتعبير عف نفسو، كتحقيؽ رغبتو بصكرة مسمية خبلؿ سرد القصة. .0
التعرؼ عمى الحياة، كتفيـ خبراتيا االجتماعية مف خبلؿ حكادثيا ك تسمسؿ مساعدة الطفؿ في  .4

 أفكارىا.
فؿ بالمفاىيـ العممية المبسطة، كالمعارؼ العامة، كالمعمكمات الصحيحة عف تزكيد الط .3

 الحيكانات، كالطيكر المحيطة بو.األشخاص، ك 
االجتماعية، كالسمككية  غرس قيمو الدينية السامية، كتككيف العادات الصحية،مقو ك تيذيب خ .1

 الطيبة لديو.
 البريئة، كالفكاىة الجميمة.تككيف األجكاء السارة، كالتسمية  .1

 ( األىداؼ التربكية لمقصة:611: 0262) كحدد جاد
 . تعزيز شعكر الٌطفؿ باألمف كالطمأنينة ، كتنمية ثقتو بنفسو .6
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شباع كتن. التسمية كاالستمتاع بمرح الطفكلة كانط0  القدرات ، كتككيفمية خياؿ الطفؿبلقيا، كا 
 .ةاالبتكاري

 . كالطبيعة طفؿ عف العالـلدل الطفؿ ، كزيادة خبرة ال كالجمالي الفني ؽ. تككيف كتنمية التذك 4
ثرائيا بالمفردات كالتراكيب كالعبارات الم ة. زيادة الٌثركة المُّغكي3 األطفاؿ عمى  كتدريب ،ناسبةلمٌطفؿ ، كا 

 . ختمفةبير بأنكاعو المالقراءة كالبحث كالتع
 بيف األطفاؿ . ناسبةالم ة. تنمية العبلقات االجتماعي1
 طفؿ ألداء اآلخريف .ف كتنمية آداب االستماع كاإلنصات، كتعزيز احتراـ ال. تككي1
 صب كالسرقة كالكذب .التع لدل الٌطفؿ ضد مناسبة ةسمبي . تككيف اتجاىات1
 

 :شروط استخدام طريقة القصة
 شركط استخداـ القصة : (004: 0229) كمقدادم عاشكر دحد 

 أف تككف لغة القصة ك تراكيبيا مناسبيف لمغة التمميذ. .6
 أف تككف طبيعية في بنائيا بعيدة عف التكمؼ .0
 أف تككف مناسبة في طكليا ك قصرىا لمستكل التبلميذ العقمي. .4
 أف تزكد التبلميذ بالمعمكمات ك المعارؼ ك الخبرات الجديدة. .3
 تبلميذ بتمثؿ أنماط سمككية حميدة.أف تكحي ل .1
 أف تمبي رغبات ك ميكؿ ك حاجات األطفاؿ في مراحؿ النمك المختمفة. .1

 :فيما يةالتربو  ةشروط القص ( 47:  2012طويل )ال دتحد
 بمكضكع الدرس . رتبطةن ف تككف م. أ6
 ف تيحٌقؽ أىداؼ الدرس .. أ0
 طالب .لم كالعقمي مرمالع ستكللمم ناسبةف تككف م. أ4
 كٌجذابو . متعو صحيحة، كبأسمكبو سمسو كم بمغة ضف تيعر . أ3
التي األسئمة  ، أك اإلجابة عفصةبتمثيؿ بعض مكاقؼ الق شاركتوبم تٌعمـالم ةف تيحٌقؽ إيجابي. أ1

 . اتتتبادليا الشخصي
 لمدرس . خصصالم مفلمز  ناسبةن ف تككف م. أ1
 . يةباألخبلؽ اإلسبلم رتبطةن ، كملقيـ المجتمع كعاداتو ناسبةن ف تككف م. أ1
 .صة أثناء عرض الق ناسبةالم ةالكسائؿ التعميمي ٌعمـف يستخدـ الم. أ8

كترل الباحثة أنو يجب أف يككف ىناؾ ارتباط بيف القصة كمكضكع الدرس، كتككف األفكار 
 ، حتى ال تيؤدم كثرتيا إلى التشٌتت.كالمعمكمات المتضمنة لمقصة قميمةكالحقائؽ 
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 :عناصر القصة
 ( عناصر القصة باآلتي:018: 0221د عاشكر ك مقدادم)حد

 تككف فكرتيا كاضحة. .6
 أف تككف أحداثيا ك شخصياتيا ناطقة باليدؼ المقصكد منيا. .0
 أف تككف طبيعية في تسمسميا بعيدة عف التكمؼ. .4
 أف تشتمؿ عمى عقدة مناسبة تتحدل تفكير التمميذ ك تدعكه إلى االستمتاع بحميا. .3
 كأسمكبا مما يفيمو التمميذ ك يناسب مستكل نضجو المغكم. أف تككف لغتيا لفظان  .1

 
 حددت الباحثة عناصر القصة وىي كالتالي:مما سب ؛ 

 أف تككف كاضحة ، يجبةكىي مكضكع القص:  الفكرة. 
 في القصة. كىـ  الشخصيات الرئيسية ك الشخصيات الثانكية : شخصياتال 
 :ع القصة.ئيقصد بيا متى كأيف حدثت كقا الزمان و المكان 
 : بطريقة منطقية  كىي الطريقة التي يسمسؿ فييا المؤلؼ األحداث لمكصكؿ إلى النياية الحبكة

 مقنعة .
 :مف خبلؿ قدرتو عمى اختيار األلفاظ كحسف االنتقاؿ  ىك ما يميز كاتبان عف اآلخر األسموب

 مف حدث لآلخر.
  تسرد بشكؿ فني  ، صيرةكىي مجمكعة مف الكقائع التي تدكر حكليا القصة الق: األحداث

 مؤثر. محبكؾ

 :خطوات تدريس القصة
 صة فيما يمي : خطكات تدريس الق أىـ (11: 0222حدد عمي )

 :سردىاة قبؿ رس بإعداد القصديقكـ الم كفييا المرحمة األولى : مرحمة ما قبل التدريس  ،
 ةالقص كقراءة ذ ،لمتبلمي ناسبةصة الشائقة كالمفييا اختيار الق ة ، حيث يتـة ميمه كىي مرحم

األفكار ، كتحديد  تمؾ لتكضيح ناسبةكأفكارىا كالكسائؿ الم اتيابعمؽ، لفيـ أحداثيا كشخصي
 . ناسبلسردىا ، كمكاف السرد الم ناسبالم مفالز 

 :معالسرد  ـيت ـصة ، ثي رس لعرض القدالم ميدي كفييا المرحمة الثانية: مرحمة التدريس 
،  الصكت لمتبلميذ ، كتنكيع ناسبة، مع استخداـ المُّغة الم فيالتمثيؿ باإلشارة كالكجو كاليد

 عالة .ف صة بصكرةلقاء ، كاشتراؾ التبلميذ في القفي أثناء اإل سكالتحم
 فيـ  مقداررس ىذه المرحمة ؛ يعرؼ فييا المد كفي: المرحمة الثالثة: مرحمة ما بعد التدريس

ف خبلؿ تكميؼ كم شرة كغير المباشرة ،، مف خبلؿ األسئمة المبا ةكاستيعاب التبلميذ لمقص
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منيا ، أك  أك عف جزء عنيا ة ، أك التعبير، مثؿ : كضع عنكافو لمقصعينةالتبلميذ بأعماؿو م
 . كراساتيـ ة فيخصو لمقصم، ككتابة معينةم زئيةأك ج سرد فقرة

 : ميي فيمارياضيات خطوات توظيف القصة في تدريس ال الباحثة أىم دت؛ حدعمى ما سب  وبناء
 ذات صمة بالمنيج التعميمي . بحيث تككف ةإعداد القص .6
 مناسبةن لممستكل العمرم لمطبلب  . ف تككفأ .0
 أف تككف لغة القصة لغة عربية فصحى مبسطة بأسمكب سيؿ جذاب. .4
)في ىذه  االعتبار لسردىا بعيف حدد، مع أخذ الزمف الم ةلسرد القص ناسباختيار المكاف الم  .3

 .باحثة حجرة الصؼ(الدراسة سكؼ تختار ال
 . مف خبلؿ عرض شخصيات القصة،  ةلعرض القص ٌعمـالم ميدف يأ  .1
 .اضحان، يغير نبرات صكتو حسب أحداث القصةمسمكعان ك  ٌعمـف يككف صكت المأ  .1
أك  األحداث عف خبلؿ تٌكقصة ، مأثناء سرد الق الةالفع شاركةإعطاء الطبٌلب فيرصةن في الم  .1

 تمثيميا .
مف  كذلؾ فيميـ كاستيعابيـ ليا ، ، لمعرفة مدل ةعد االنتياء مف سرد القصتقكيـ الطبٌلب ب  .8

الطمب مف التبلميذ تمخيص أجزاء معينة مف تكجيو أسئمة مباشرة ك غير مباشرة، خبلؿ 
 القصة.
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 المفاىيم الرياضية
 تعريف المفيوم:

 0221)اليكيدم ال يكجد تعريؼ مكحد لممفيكـ متفؽ عميو مف قبؿ العمماء، حيث عرؼ 
د تعطى ىذه الفكرة المجردة قالذىف، ك في مجردة تشير إلى شيء لو صكرة كـ بأنو فكرة يالمف (03:
 و .سمان يدؿ عميا

الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة  بأنوالمفيكـ  (668: 0221) ابك زينة كعرؼ
 .ـك يالمفىي أمثمة ذلؾ  متشابيةتعميـ صفات كخصائص استنتجت مف أشياء 

كـ بأنو السمة المميزة أك الصفة التي تتكفر في يالمف( 89: 0262)عرؼ عفانة كآخركف كما 
 كـ.ية عمى ذلؾ المفلة الداثمجميع األم

كيشير إلى  ػعف تجريد يعبر عنو بكممة أك رمزعبارة بأنو  (080:0224)المقاني كالجمؿ كعرفو       
أك ىك مجمكعة مف  ،تتميز بسمات ك خصائص مشتركةالتي مجمكعة مف األشياء أك األنكاع ، 

 .األنكاع التي تجمعيا فئات معينة األشياء أك

 أك عقمي بناء بأنو تعرؼ الباحثة المفيكـ الرياضي مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة 
 مع تصنيفيا يمكف التي األحداث أك بالحكاس، تدرؾ التي األشياء مجمكعة مف بيف ذىني تجريد
 خاص. رمز أك باسـ تسمى أف كيمكف كالمميزة، المشتركة الخكاص مف عمى أساس البعض يابعض

 :خصائص المفيوم الرياضي
 بعض ىذه الخصائص: ةذكر الباحثكتـك الرياضي، يا المفيبعض الخصائص التي يتصؼ ب ىناؾ
 .يتككف المفيـك مف فكرة ، أك عدة أفكار 
  عمميف.لمفيكـ عمى الخبرات السابقة لممتايعتمد 
 .يمكف تمثيؿ المفيكـ بأكثر مف طريقة سكاء كاف رمز، اسـ، صكرة 
  ،إذا استطاع المتعمـ أف يعبر عف المفيكـ بمغتو الخاصة، ك ربطو بمفاىيـ ك تطبيقات أخرل

 في بنيتو المعرفية. المفيـك كمما ترسخ 

 تصنيفات المفاىيم الرياضية:
 (13-16: 0224)سبلمة،  :ية إلى عدة تصنيفاتلقد صنؼ العديد مف الباحثيف المفاىيـ الرياض

 المفاىيـ إلى ثبلثة أنكاع: صنؼ بركنر أواًل: تصنيف برونر
كىي التي تستخدـ فييا أداة الربط )ك( أم يجب أف تتكفر أكثر مف خاصية كاحدة  المفاىيم الربطية:-أ

 .، مثؿ مفيـك المربعفي إطار المفيكـ
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دـ فييا أداة الربط )أك(، أم التي تتكافر خاصية كاحدة مف بيف كىي التي تستخ :المفاىيم الفصمية-ب
 .، مثممفيكـ عدد صحيح غير سالبعدة خصائص

، مثؿ مفيـك المفيكـ الكاحدمعينة بيف مككنات كىي التي تشتمؿ عمى عبلقة  :مفاىيم الع قات-ج
 .أكبر مف

 :المفاىيم الدالليةثانيا:
 ،مثؿ: مفيكـ العبارة الصائبة ،تستخدـ لمداللة عمى صفة معينة ىي المفاىيـ التي: المفاىيم الداللية-أ

، مثؿ مفيـك ليست مجمكعة خالية ،كالتي تككف مجمكعة اإلسناد ،اك المساكاة ،أك العبارة الخاطئة
 .عبارة صائبة

 ،تتصؼ بيا مجمكعة مف األشياء ىي المفاىيـ التي تحدد خصائص معينة المفاىيم الوصفية:-ب
 .ؿاإلتصا كمفيكـ

 المفاىيم الحسية والمفاىيم المجردة:-ةج
كيمكف قياسيا، أم  ،مممكسة لذم مجمكعتو التي يستند إليياالمفيكـ الحسي: ىك المفيكـ ا -

 .، كمفيـك المسطرةمجمكعة اإلسناد لو أشياء مادية
إسناد  المفيكـ المجرد: ىك مفيـك غير حسي، ال يمكف مبلحظة أك مشاىدة عناصر مجمكعة -

 .، كمفيـك العدد النسبيكال يمكف قياسيالممفيكـ، 
 المفاىيم المفردة والمفاىيم العامة:-د

ليا مجمكعة إحادية، أم تحتكم  ستناداالمجمكعة  ىي المفاىيـ التي تككف :المفاىيـ المفردة -
 .1، كمفيـك العدد عمى عنصر كاحد

ف ر مف عنصر كاحدالمفاىيـ العامة: ىي المفاىيـ التي تحتكم مجمكعة اإلسناد ليا عمى أكث -
 .كمفيـك العدد الطبيعي

 
 لممفاىيم الرياضية: (Johnson & Rising  1967: 47)يزين  ا: تصنيف جونسون و ر ثالثاً 
 مف خبلؿ تعميـ الخصائص عمى األمثمة. يامفاىيـ متعمقة بالمجمكعات يتـ التكصؿ الي 
  ءات تركز عمى طريقة العمؿ.امفاىيـ متعمقة باإلجر 
  ات تركز عمى عمميات المقارنة كالربط بيف العناصر.قبالعبلمفاىيـ متعمقة 
 كـ العنصر.يمفاىيـ متعمقة بالبنية الرياضية كمف 

 ( المفاىيم إلى:25: 2006)ويدي يصنف الرابعًا: 
 .المفاىيـ الحسية كالمجردة 
 راءاتمفاىيـ متعمقة باإلج. 
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 .مفاىيـ أكلية أك مشتقة 
 رفة أك غير معرفة.عمفاىيـ م 

 لمحتكل كتاب كحدة اليندسةمف تمؾ التصنيفات في تحديد المفاىيـ الكاردة في  ةالباحث تفادكلقد است
 .األكؿصؼ السادس األساسي الجزء الرياضيات لم

  :استخدامات المفيوم
 (:621: 0260،يستخدـ المفيـك مف خبلؿ ما يأتي) الببلكنة كحمزة

 أواًل: اإلستخدام اإلصط حي:
شياء التي يتصؼ بيا المفيـك كالتي تدخؿ ضمف إطار أك حدكد المفيـك يتـ التحدث عف خصائص األ

 أك المصطمح الداؿ عمى المفيكـ.
 حيث يتـ تمييز مفيـك معيف مف خبلؿ األمثمة كالبلأمثمة الدالة عميو. ثانيًا:االستخدام الداللي:

كر أك تتحدث عف المجكء إلى استخداـ مصطمح المفيكـ أكثر مما تذالتضميني: مثالثًا: االستخدا
 األشياء المسماة بيا.

 :لتحركات في تعميم المفاىيما
 ( تحركات تعمـ المفاىيـ باآلتي:612-611: 0262عريفج )ك  يجمؿ سميمافك 
 التحركات إصط حية:-أ

 ىناؾ تحركات اصطبلحية متعددة منيا:
. تحرك الخاصية الواحدة:-ا  كىنا يركز المعمـ عمى خاصية كاحدة لممفيـك
 نناقش في ىذا التحرؾ خاصية أك أكثر مف الخصائص المتعمقة بالمفيكـ.الشرط الكافي:  تحرك-0
 أك الشرط البلـز تكافرىا في الشئ. ،يناقش في ىذا التحرؾ الشرط :تحرك الشرط الضروري-4
 تحكم مجمكعة إسناد المفيكـ. ،تحدد في ىذا التحرؾ مجمكعة أعـ كأشمؿ :تحرك التصنيف-3
كفيو يتـ تحديد الشيء الذم يطمؽ عمية  ،يستخدـ ىذا التحرؾ مع المفاىيـ الداللية تحرك التحديد:-1

 مفيـك عف طريؽ ذكر خصائصة الكافية كالضركرية.
 نسمي في ىذا التحرؾ مجمكعة جزئية أك أكثر مف مجمكعة اإلسناد. :تحرك التحميل-6
آخر سبؽ اف تعممو الطالب مف حيث كىنا تجرم المقارنة بيف المفيكـ قيد الدرس كمفيكـ  المقارنة:-7

 أكجو االختبلؼ كالتشابو.
في ىذه التحركات يتـ ذكر بعض العناصر التي تنتمي غمى مجمكعة اإلسناد  التحركات الداللية:-ب

كمف  ،مى مجمكعة اإلسناد اك الالعناصر تنتمي عأك يطمب فييا تبياف فيما إذا كانت مجمكعة مف 
 امثمة ىذه التحركات:
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. :المثالتحرك -1  في ىذا التحرؾ يعطى مثاؿ أك أكثر عمى المفيـك
كفيو يعطى مثاؿ عدـ اإلنتماء كتبرر أسباب عدـ إعتباره مف مجمكعة  تحرك ال مثال مع التعميل:-0

 إسناد المفيكـ.
. تحرك التعريف:-4  كيقصد بو التكضيح المختصر لممفيـك
 ـ اليندسية.يستخدـ ىذا التحرؾ في تدريس المفاىي تحرك الرسم:-3

 عميم المفاىيم الرياضية استراتيجيات ت
 ( بعض االستراتيجيات الشائعة في تعميـ المفيـك :08-01: 0221كيذكر اليكيدم)

 حيث يدرؾ الطالب المفيـك مف خبلؿ األمثمة اإليجابية لممفيكـ. إستراتيجية أمثمة االنتماء:-1
حيث يمكف أف يدرؾ الطالب المفيكـ في حاؿ  :إستراتيجية أمثمة االنتماء وأمثمة عدم االنتماء-2

 تقديـ أزكاج مف امثمة اإلنتماء كأمثمة عدـ اإلنتماء.
حيث يقـك المعمـ بإعطاء  استراتيجية التعريف وأمثمة االنتماء وعدم االنتماء عمى الترتيب:-3

ة سكء الفيـ كالتمييز تعريؼ المفيكـ اكالن ثـ يعطي أمثمة تكضيح التعريؼ ثـ يقـك بإعطاء ال أمثمة إلزال
 م لممفيكـ.بيف المثاؿ الذم ينتمي لممفيكـ كالمثاؿ الذ

حيث يقـك المعمـ بإعطاء  إستراتيجية أمثمة االنتماء وعدم االنتماء ثم التعريف عمى الترتيب:-4
 األمثمة التي تنتمي لممفيـك ثـ أمثمة التنتمي لممفيـك ثـ يقـك بتفسير المفيكـ.

حيث يقكـ المعمـ بتعريؼ المفيـك ثـ يقكـ بإعطاء أمثمة  ثم أمثمة االنتماء: إستراتيجية تعريف-5
 تنطبؽ عمى خصائص المفيكـ.

ثـ يقـك   ،حيث يقكـ المعمـ بإعطاء أمثمة ليا عبلقة بالمفيكـ استراتيجية أمثمة انتماء ثم التعريف:-6
.  بتعريؼ المفيـك

 
 الرياضي: أساسية في تدريس المفيوم قواعد

 ،ض االعتبارات أك القكاعد التي ينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند تقديـ المفاىيـ كىي)اليكيدمىناؾ بع
0221 :01): 
 يجب عمى المتعمـ أف يقـك بإضافة المفاىيـ إلى بنائو المعرفي. .6
 إف أم مفيكـ يقدـ لممتعمـ يصبح أكثر معنان عندما يرتبط بخبرات المتمعـ المتنكعة. .0
 كر لدل المتعمـ إذا تعرض لخبرات متنكعو.إف المفاىيـ تنمك كتتط .4
إف تشكؿ المفاىيـ في البناء المعرفي لدل المتعمـ يككف أسيؿ إذا جاءت ىذه المفاىيـ مف كاقع  .3

 كشارؾ فييا بفعالية. ،حياة المتعمـ
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يفضؿ عند تعمـ المفيكـ أف يستخدـ المتعمـ ذلؾ المفيـك أكالن ثـ يقكـ بالتعبير عنو بالرمكز  .1
 كالكتابة.

 يراعى عند تقديـ المفيكـ استعداد المتعمـ كدافعيتو نحك تعمـ المفيكـ. .1

 الرياضي: المفيوم تعمممراحل 
( أف تعمـ Dienes ,6912ىناؾ عدة رؤل لمراحؿ تعمـ المفاىيـ الرياضية فيرل دينز )

فيك  ،يالمفاىيـ الرياضية يتـ في مراحؿ متعاقبة تتشابو إلى حد ما مع مراحؿ بياجيو لمنمك المعرف
 (622-91:0226 ،يفترض أف ىناؾ ستة مراحؿ لتدريس كتعمـ المفاىيـ الرياضية كىي )األميف

كتعد ىذه المرحمة  ،كىك أنشطة غير مباشرة كغير مكجية تسمح لمطمبة بالتجريب المعب الحر:-أ
 مرحمة ىامة مف مراحؿ تعمـ المفيكـ.

. كي: األلعاب-ب  بلحظ الطفؿ فييا أف ىناؾ قكاعد محددة.يتـ فييا مبلحظة األنماط في المفيـك
ربما اليستطيع الطمبة اكتشاؼ البنية الرياضية التي تشترؾ فييا  البحث عن الخواص المشتركة:-ج

كيقترح دينز أف يساعد المعممكف الطمبة عمى اكتشاؼ  ،كؿ مككنات المفيكـ حتى بعد قياميـ باأللعاب
 العامة لممفيكـ.الخكاص 

يحتاج الطمبة لمعرفة مثاؿ كاحد لممفيـك بجمع  ،حظة العناصر المشتركة لممفيكـبعد مبل التمثيل:-د
 كؿ الخصائص المشتركة.

يحتاج الطالب في ىذه المرحمة إلى تككيف الرمكز المفظية ةالرياضية المناسبة لكصؼ  الترميز:-ه
 مافيمو عف المفيكـ.

عمييـ ترتيب خصائص ىذا  ،مفيكـ: بعد اف يتعمـ الطبلب الالتشكيل أو الصياغة التشكيمية-و
 المفيـك كمعرفة نتائجو.

بحاجة إلى تمثيميا إما  مف مراحؿ تعمـ المفيكـ لدينز أف المفاىيـ الراياضية ةبلحظ الباحثتك 
كبذلؾ يتحقؽ الفيـ العميؽ لدل  ،لمكصكؿ إلى المفيكـ أك غير ذلؾ س أك باألشكاؿبشكؿ محسك 

 مختمفة.الطالب كيستطيع نقؿ فيمو إلى مكاقؼ 

 نتاجات تعمم المفاىيم الرياضية 
يعد اكتساب المفاىيـ األساسية ضركرم كمرغكب بو في التعمـ الرياضي كىذا اليعني أنيا 

 كلكف ىناؾ نتاجات أخرل مرغكب بيا كناتجو عف تعمـ المفاىيـ ىي كاآلتي ،النتاجات المرغكبة فقط
 (:38-37:2009،دعنا)
الميارة في الحسابات العددية كالميارة في إدراؾ كتمييز العبلقات : كتعني الميارة في المعالجة-6

 الرياضية.
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المتعمـ لمنظاـ العددم يمكف تحصيؿ الميارة الحسابية بتطبيؽ  تطبي  المفاىيم في حل المشك ت:-0
ككؿ ماىك  ،كلكف اليكجد نظاـ معرؼ يطبقو العقؿ في تطكير قدرة تطكير حؿ المشكبلت ،ذك المعنى
ف مركبان معرفا مف المفاىيـ يصاحب حؿ المشكمة. يتكلد عنو نمط ذك عبلقة أك إستبصار معركؼ ا

 يؤدم غمى الحؿ.
: كىكشعكر المتعمـ بالرضى الناجـ عف معرفة كاستخداـ المفاىيـ نتاج تعمم اآلخر لكنو غير معرفي-4

 الرياضية.

 لرياضية تقويم تعمم المفاىيم ا
 (021-023: 0266،)الخطيب:لطمبة لممفاىيـ الرياضية كىماىناؾ نمكذجاف في قياس مدل تعمـ ا

يقـك ىذا النمكذج في اكتساب  (: (Davis & Handrson،102-105:1975 أواًل: نموذج ديفس
 :المفاىيـ عمى مستكييف حيف يقسـ درجة اكتساب المفاىيـ إلى مستكييف

أمثمة ك يستطيع الطالب القياـ  يقيس قدرة الطالب عمى تمييز أمثمة المفيكـ مف الالمستوى األول: 
 :بالتحركات التالية

1-.  يعطي أمثمة عمى المفيـك
0-.  يعطي أمثمة عدـ انتماء المفيـك
4-.  يعمؿ سبب إختيار أمثمة المفيـك
 يعمؿ سبب إختيار ال أمثمة المفيكـ.-3
 يقـك بتحديد أمثمة المفيـك مف بيف مجمكعة مف األمثمة المتنكعة.-1

ـ كيستطيع الطالب القياـ باألمكر كيقيس قدرة الطالب عمى تمييز خصائص المفيك المستوى الثاني: 
 اآلتية:

 يحدد األشياء التي يجب تكافرىا في أمثمة المفيكـ.-6
 يحدد الخصائص كالشركط الكافية حتى يككف أم مثاؿ ىك مثاؿ عمى المفيكـ.-0
 مشتركة.كالصفات غير ال ،يحدد الطالب الصفات المشتركة بيف مفيكميف-4
3-.  يعطي تعريؼ محدد كدقيؽ لممفيـك
 .يذكر الطالب طرؽ استخدامات المفيـك المختمفو-1
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 نموذج إتقان التعميم: ثانيًا:
اليا فيما قاف التعمـ كىذه القائمة يمكف إجمقياس إتبيا الطالب لىنالؾ قائمة مف األعماؿ التي يقكـ 

 يمي:
 العمل الذي يقوم بو الطالب الشيء المعطى

 إذا أعطي اسـ المفيـك -6
 إذا أعطي اسـ المفيـك -0
 إذا أعطي اسـ المفيـك -4
 إذا أعطي اسـ المفيـك -3
 إذا أعطي اسـ المفيـك -1
 إذا أعطي مثاؿ عمى المفيـك -1
 إذا أعطي تعريؼ المفيـك -1
 إذا أعطي اسـ المفيكميف -8

 .يعطي مثاؿ عميو
 .يعطي مثاؿ الينطبؽ عمى المفيـك
 .يختار الصفو المرتطبة بالمفيـك
 .يختار الصفة ال ترتبط بالمفيـك

 .يختار تعريؼ المفيـك
 .يختار اسـ المفيـك
 .يختار اسـ المفيـك

 .يبيف العبلقة التي تربطيما

الرياضية مف نماذج التقكيـ السابقة في بناء اختبار اكتساب المفاىيـ  حيث استفادت الباحثة
في متكسط درجات المجمكعتيف في اكتساب الضابطة لقياس الفركؽ الذم طبؽ عمى العينة التجريبية ك 

 المفاىيـ الرياضية.
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 دور الدراما في تنمية بعض المفاىيم

فياميا كتنميتيا ك           تزخر المناىج الدراسية عمى اختبلفيا بالمفاىيـ كالتي تعمؿ عمى تفسيرىا كا 
 دة .يمثؿ اكتساب المفاىيـ تحديان كبيران ككنيا مجردة ذات طبيعة معق

تعمؿ طرؽ التدريس التي يستخدميا المعمـ عمى إزالة الغمكض كاختبلط الكثير مف المفاىيـ ك 
طرؽ التدريس تعددت كتنكعت مداخؿ ك ، ككمما مميف في مختمؼ المراحؿ التعميميةفي أذىاف المتع
 .ب ك تنمية المفاىيـ لدل التبلميذيمكف تعمـ كاكتسا

ىات في تفسير تعمـ المفاىيـ ككنو يعتمد عمى اتجاىيف كيعتبر التدريس الممسرح أبرز االتجا
 في إكسابو كتنمية المفاىيـ لدل التبلميذ كىما :

االتجاه األكؿ : كيتمثؿ في أف المفيـك يتككف مف سمسمة مف الشكاىد ، كأف تعممو يعتمد بشكؿ أساسي 
عمقة بو ، كعمى المتعمـ أف عمى التميز بيف سمسمة الشكاىد ذات العبلقة بو ، كسمسة الشكاىد غير المت

يعرؼ كيميز كيصنؼ الشكاىد ذات العبلقة بالمفيكـ بطريقة صحيحة ، مع تعميـ المفيكـ عمى مكاقؼ 
 جديدة ، مما يؤدم إلى تككيف المفاىيـ لدل المتعمميف .

بو : كيركز ذلؾ االتجاه في التدريس الممسرح عمى مدل النشاط المعرفي الذم يقكـ االتجاه الثاني
اختيار إحداىما كاختبارىا لمتعمـ في تعممو لمفيكـ معيف، كذلؾ مف خبلؿ كضع عدد مف الفرضيات ك ا

اختبار أحدىا تعمـ المفاىيـ يتـ بكضع الحمكؿ ك لمعرفة مدل انسجاميا مع االستجابة المرغكب فييا، ف
 .(060:0228كالتأكد مف صحتو )عفانة كالمكح، 

ع تدريس المفاىيـ ، لعب األدكار، ك المكاقؼ التمثيمية، مف األنشطة الدرامية التي تتناسب مك 
كتمثيمية المكاقؼ االجتماعية ، حيث يمكف لممعمـ أف يبني المكاقؼ الدرامية المختمفة ، بحيث تعتمد 
بشكؿ أساسي عمى بعض المفاىيـ دكف غيرىا، ك التي يمكف تضمينيا خبلؿ عممية التمثيؿ بطريقة 

 (681:0226غير مباشرة . )القرشي

 في اآلتي : اىيمدور الدراما في تنمية المفالباحثة  مخصتُ مما سب  
 تساعد عمى حفظ ك استيعاب أكبر عدد ممكف مف المفاىيـ. .6
 تزيؿ الغمكض الذم يمحؽ بالعديد مف المفاىيـ. .0
 تزيد مف دافعية المتعمـ لتعمـ المفاىيـ. .4
 تساعد المتعمـ باالحتفاظ بالمفيـك أطكؿ فترة ممكنة. .3
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 ةةةةارات التفكةةةير الريةةةاضيميةة
 ًالتفكير: تعريف
 بيا يقكـالتي  العقميةالنشاطات  عمى أنو سمسمة مف التفكير( 68 : 0223) فيغبا يعرؼ     

 كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمس. طريؽاستقبالو عف  يتـ ثيرلم يتعرضعندما  الدماغ

 عممو يجبة عندما ال نعرؼ ما الذم عاد يبدأ التفكير( أف 32 : 0266) جركاف كيضيؼ     
 مفيـك مجرد كالعدالة ك الظمـ كالكـر كالشجاعة. التفكيركأف  .بالتحديد

 كمرئية  غيرعمى نشاطات  ينطكمأنو مفيكـ مجرد  :(61 : 0228عامر، كمحمد ) كيعرؼ
 كأ مكتكبة،سكاء أكانت بصكرة  التفكيرمممكسة، كما نبلحظو، أك نممسو ىك في الكاقع نكاتج فعؿ  غير

 .مرئيةأك  ،حركية منطكقة، أك 

تجربة ذىنية تشمؿ كؿ نشاط عقمي  بأنوالتفكير  (00: 0224)كعفانة  ،عبيديعرؼ كما 
يستخدـ الرمز مثؿ الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ كاألرقاـ كالذكريات كاإلشارات كالتعبيرات 

التي يبحث فييا الشخص بيدؼ فيـ مكضكع  كاإلحداث  كاإليماءات كالتعامؿ مع األشياء ، كالمكاقؼ
 .معيف 

أنو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـك ( التفكير 326: 0220) كيعرفو الحيمة
مف الحكاس الخمسة : الممس ك  كثريتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير

 .كالتذكؽ  البصر ك السمع ك الشـ

ى ما سبؽ؛ ترل الباحثة أف التفكير عممية عقمية يستخدميا الفرد  لحؿ المشكبلت بناء عم
 كاتخاذ القرارات.

 :خصائص التفكير
 (326: 0220يتميز التفكير بعدد مف الخصائص منيا ) الحيمة ، 

 التفكير سمكؾ ىادؼ عمى كجو العمـك ال يحدث في فراغ أك ببل ىدؼ . -6
 تعقيدان مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو .سمكؾ تطكرم يزداد  التفكير -0
 تكافرىا ، كيسترشد باألساليبالممكف التفكير الفعاؿ ىك الذم يستند إلى أفضؿ المعمكمات  -4

 كاالستراتيجيات الصحيحة .
 الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الكقكع ، كالتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمكغيا بالتدريب -3

 كالمراف .
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المناسبة  لتفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف ) فترة التفكير ( المكقؼ أكيتشكؿ ا -1
 كالمكضكع الذم يجرم حكلو التفكير .

 يحدث التفكير بأشكاؿ مختمفة ) لفظية ، رمزية ، كمية ، مكانية ، شكمية( لكؿ منيا خصكصية. -1

مف  لو عدة خصائص ةعقميال تانشاطسمسمة مف المف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف التفكير 
أىـ تمؾ الخصائص أنو سمكؾ ىادؼ ، يحدث بأنماط ك أشكاؿ مختمفة ،أيضان يمكف تطكيره بالتدريب 

 .كالمراف

 أىداف التفكير :
 (01: 0221لمتفكير عدة أىداؼ منيا ) قطامي ،  
 لمعمميات الذىنية التي، كالتقييـ كتدريبيـ عمى التخطيط كالمراقبة تفكير إلى تييئة الطمبةالييدؼ  -6

 تمارس في مكاقؼ التفاعؿ كالتعمـ .
 المفكركف قادركف عمى تكجيو حياتيـ بما لدييـ مف ميارات تفكير متقدمة . -0
 ، كفيـ متعاطؼ ألفكار الطمبة .االستماع بتركيز -4
 ح في، كتجنب القفز إلى اؿ نتائج ألف ىذا يؤدم إلى تطكر كاضزيادة درجة التأمؿ لدل الفرد -3

 .ميارة الكعي بالتفكير

 التفكير الرياضي
 بو قكـيالذم  التفكيرنمط مف أنماط  الرياضي بأنو التفكير( 323 :0262) نةيأبك ز  عرؼ

 ،تعميـاستقراء، استنتاج،  ،التاليةفي أحد المظاىر  تمثؿيكالذم  ،رياضيعند تعرضو لمكقؼ  اإلنساف
 كنمذجة. ،تخميف ،رياضيبالرمكز، برىاف، منطؽ  تعبير

 
 عبارة عف نشاط عقمي الرياضي التفكيرإلى أف  (649 : 0221) فيكالش لسميععبد ا يشيرك 

 إدراؾ -بالرمكز التعبير -االستنباط -إلى حؿ المشكبلت باستخداـ ، االستقراء ييدؼكمنظـ  مرف
 .العبلقات
 :ميي مايحصرىا ف يمكف الرياضي التفكيرأف مجاالت  (063 :0228) سييالقيرل ك 
 العبلقي، المنطؽ الشكمي، االستقصاء، البرىاف التفكيربالرمكز،  التعبيراالستنتاج،  االستقراء،
 حؿ المسألة. ،الرياضي

بأنو نشاط عقمي منظـ كمستمر أثناء العممية التعميمية لمتكصؿ ( 49:  0229)  عرفو حمادةي
 .(البرىاف -)االستدالؿت التفكير اباستخداـ بعض ميار  لحؿ المشكبلت الرياضية
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نشاط عقمي منظـ ييدؼ إلى حؿ بأنو  الرياضي التفكير( 491:0226) يعرؼ حسفكما ك 
 -ستنباطاال -أشكاؿ التفكير التالية: التعميـ (مظاىر)المشكمة الرياضية باستخداـ بعض أك كؿ 

 البرىاف الرياضي. -التعبير بالرمكز

استخداـ بعض رة المتعمـ عمى حؿ بتعكس قد عقمية عممية الرياضي التفكيربأف  ةالباحث ترلك 
 التعبير، االستقراء، كاستخدمت الباحثة في الدراسة مظاىر التفكير التالية: أك كؿ مظاىر التفكير

 بكؿ كاحدة منيا. المقصكدة الباحث تكضحالمنطقي، حؿ المسألة، كسكؼ  التفكير ،بالرمكز

 : الرياضي أىمية التفكير
 (09: 0224عبيد كعفانو ،  لمتفكير عدة أىميات نذكر منيا )

 المنفعة الذاتية لمفرد نفسو أم نحرص عمى تعميـ ك تزكيد األفراد بميارات التفكير الجيد . -6
 اكتساب أفراد المجتمع ميارات التفكير الجيد يستطيعكف حؿ اف المنفعة االجتماعية العامة حيث -0

 مشاكؿ مجتمعيـ ك المشاكؿ االجتماعية .
مع  إف الصحة النفسية تنبع مف التفكير السميـ فالمفكركف لدييـ القدرة عمى التكيؼ الصحة النفسية -4

 األحداث كالتغيرات .
بأفكار  إتقاف الفرد لمتفكير الجيد كاكتساب القدرة عمى التحميؿ كالتقكيـ كالنقد يجعمو مممان كال يتأثر -3

 اآلخريف .
 :يمي ما ر( أف مف أىمية تعميـ التفكي016: 0222ترل السركر)ك 
يتيح لمطمبة رؤية األشياء بشكؿ أكضح كأكسع كتطكير نظرة أكثر إبداعا في حؿ المشكمو بشكؿ -6

 .أكضح كأكسع
 .إتاحة الفرصو لمطمبة لكي يفكركا تفكيرا إيجابيا كىك التفكير الذم يكصؿ إلى أفكار جديده -0
 .تحكيؿ الطمبو إلى مفكريف رياضييف-4
 .عمى الفرص التعميمية كالكظائؼ كاإلمتيازاتإعداد الطمبو لممتنافس  -3
  .اإلسياـ في تحسيف الحالة النفسية لمطمبة-1
 .اكتساب المعرفة الجديد كاستبداؿ المعرفة القديمة ليا-1
مساعدة الطمبة في اإلنتقاؿ مف مرحمة اكتساب المعرفو إلى مرحمة تكظيفيا في استقصاء معالجة -1

 .اقعالمشكبلت الحقيقية في عالـ الك 
 تنمية مفيـك الذات كتقكية مشاعر اإلنتماء كاإلحساس بالمسؤكلية نحك المجتمع.-8

 لفردبالفائدة حيث يصبح اك المجتمع أف مف أىمية التفكير أنو يعكد عمى الفرد  ةباحثمكيتضح ل
 . لديو القدرة عمى االنتاج مما يعمؿ عمى خدمة مجتمعو
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 نميتو :وت الرياضي دور المعمم في تعميم التفكير
منيا االعتبارات  مففي التدريب عمى التفكير كتنميتو كذلؾ لعدد  ةالميم ركائزال المعمـ أحديعتبر 

 (91: 0222)دياب ، 
 حد النماذج الميمة التي يتعامؿ معيا الطمبة ، فالمعمـ الفعاؿ يييئ فرصان غنيةيشكؿ المعمـ أ -6

 لطمبتو لتنمية تفكيرىـ ك إبداعاتيـ .
 .لفعاؿ يستثير دافعية طمبتو لئلقباؿ عمى ممارسة أداءات تتطمب تفكيران ك ممارسة إبداعيةالمعمـ ا -0
 المعمـ كسيط يقضي معو الطمبة أطكؿ فترة زمنية خبلؿ اليـك الدراسي . -4
تجعمو  المعمـ يشكؿ سمطة معرفية يحترميا الطمبة كيقدر كىا بما يفرضو مف مكاد دراسية كخبرات -3

 مى التأثير في أذىانيـ كسمككيـ .يمتمؾ القدرة ع
يككف ذا  يشكؿ المعمـ عنصران حيكيان فاعبلن متفاعبلن مع الطمبة في سنكات نمكىـ كتطكرىـ يمكف أف -1

 أثر فاعؿ في تعميـ التفكير كتنميتو .
 البحث ك التفكير كأف يريخمؽ ليـ جكان يث بأفمثير لمتفكير كذلؾ  عمى المعمـ أف يكفر لمطالب جكان  -1

 يمكف تمبيتيا كمشكبلت ال يمكف حميا إال بأعماؿ التفكير . في بيئتيـ حاجات ال فيشعرىـ بأ

 ميارات التفكير الرياضي:
( ميارات التفكير بأنيا نشاط عقمي يكتسب الفرد مف خبللو 689: 6994عرؼ كـر )

 ار.المعمكمات أم أنيا نشاط عقمي يساعد عمى تككيف فكرة أك حؿ مشكمو  أك إتخاذ  قر 
( ميارات التفكير بأنيا قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريؼ كفيـ 02-61: 6991) كيعرؼ  حبيب

تقاف كتضـ بعض الميارات الفرعيو مف تحيمي  كممارسة العمميات العقمية المطمكبو منو  بسيكلة كدقو كا 
 .كتركيب كتفسير 

ـ اإلستقراء  ( حدد ميارات التفكير الرياضي في تعمي616-612: 6981أما أبك زينو )
 .كاالستدالؿ تعبير بالرمكز المنطؽ الشكمي أك الصكرم البرىاف الرياضي

( فقد حدد سبعة ميارات لمتفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ الثانكم 1: 6996أما الطكيؿ )
ي كالتالي تفكير استقرائي تفكير استنباطي تفكير الرمزم تفكير االحتمالي تفكير العبلقي االدراؾ المكان

 لتصكر البصرم البرىاف الرياضي.ا

مف خبلؿ العرض السابؽ لكجيات النظر المختمفة تعرؼ الباحثة ميارات التفكير الرياضي 
بأنيا العمميات الذىنية التي تعكس قدرة المتعمـ عمى التفكير الرياضي لحؿ المشكمة التي تكاجيو مف 

ر بالرمكز حؿ المسألة كتقاس بالدرجة التي خبلؿ الميارات التالية االستقراء التفكير المنطقي التعبي
 سيحصؿ عمييا الطالب باختبار التفكير الرياضي المعد  لذلؾ. 
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 وفيما يمي نبذه مختصرة عن كل ميارة من الميارات موضوع الدراسة 
   االستقراء 

حاالت ( بانو عممية عقمية يتـ بيا استنتاج الحالة العامة مف ال612: 6981يعرفو أبك زينو)        
 الخاصة .
كتعرفو الدراسة الحالية بانو ىك االنتقاؿ مف الجزئيات الى الكميات حيث يتـ التكصؿ الى        

 القاعدة العامة مف خبلؿ حقائؽ مفردة.

( كعبيد 428: 0220كينقسـ اإلستقراء مف حيث الكصكؿ إلى النتيجة كما ذكر جركاف )
 ( إلى نكعيف:31: 0224كعفانة )

 كيككف بسرد كؿ أفراد المجمكعة فردا فردا ثـ الكصكؿ إلى القاعدة أك التعميـ .ام:استقراء ت-6
كىك الكصكؿ إلى القاعدة العامة لفحص عدد مف الحاالت الفردية كليس كؿ استقراء ناقص:-0

 الحاالت. كمف المبلجظ أف االستقراء الناقص ىك الشائع استخدامو في معظـ المكاد الدراسية.
 وزالتعبير بالرم 

( بأنو إسمكب يقـك عمى استخداـ الرمكز في التعبير عف المعطيات 92: 6996عرفو الطكيؿ)
 المفظيو أك األفكار الراياضية كالعكس.

( بأنو استخداـ الرمكز يؼ التعبير عف األفكار أك المعطيات 12: 6981كما عرفو أبك زينو )
 المفظيو أم إتجاه كاحد مف اتجاىيف مف التفكير الرمزم 

( أف ميارة التعبير بالرمكز ليا عبلقو كثيقو 88: 6999قد أشار كؿ مف عبدالحفيظ كسيدىـ)ك 
 بميارة الترجمة الرياضية التي تضـ تحكيؿ األلفاظ أك األشكاؿ إلى رمكز كالعكس.

المفظية أك  المعطياتأك  ةياضياألفكار الر  كتعرؼ الباحثو ميارة التعبير بالرمكز بأنيا تحكيؿ
 رمكز ك العكس. األشكاؿ إلى

 المنطقي: ميارة التفكير 
 مف المقدمات في ضكء قكاعد الصحيحةفي استخبلص النتائج  التفكيرىذا النكع مف  تمثؿي
 حدديمف مقدمات كفؽ قكاعد  نتيجةمف خبللو الحصكؿ عمى  تـياستنتاجي  تفكيركىك  المنطؽ،
 (.69 : 0221. )أبك جبللة،  منطقياصدقيا 
  حل المسألة:ميارة 

ىي قدرة الطالبات عمى اجراء المسألة ك تنظيـ الحؿ مف خالؿ تحميؿ المسألة ك تحديد 
 (.8 : 0260، العالكؿ)  .معطياتيا لمتكصؿ الى ما ىك مطمكب ك اختيار طريقة مناسبة لمحؿ
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، لما ليا مف دكرو  ميارات التفكير الرياضيفي تدريس  االن لمدراما دكران فع كترل الباحثة أف
 مد، حيث يكتسب الطالب الميارة بنفسو ، مما سيؤ  ةالتعميمي ةفي العممي تٌعمـالم شاركةم في إيجابي
 . شكبلتالم عمى حؿٌ  ة المتعمـقدر زيادة ، كبالتٌالي الرياضيتنمية التفكير  إلى

 ستخدميف، ملبسيط إلى مراحؿ أعمى في التفكيرمف مرحمة التفكير ا المتعمميفب تنتقؿفالدراما        
 ميارات التفكير الرياضي.كغيرىا مف قراء، كاالستنتاج، ك حؿ المسألة، كايضا التفكير المنطقي االست
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 الدراسات السابقة

 لمقدمة:ا
دب التربكم ك الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ستقـك األع عمى بلطإلبعد ا 

أسمكب الدراما، كعرض بعض الدراسات التي تناكلت الباحثة بعرض بعض الدراسات التي تناكلت 
في ك عمكما  ميارات التفكير الرياضي، كأخيرأ عرض بعض الدراسات التي تناكلت المفاىيـ الرياضية

 ة.رئيسي اكرمحثبلث حؿ المسالة الرياضية خصكصا لذا تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى 

 :الدراسات التي تناولت أسموب الدراما: المحور األول
  (2012) درميدراسة الصقرات و 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية طريقة الدراما التعميمية في تحصيؿ أطفاؿ الركضة
مجمكعتيف:  ( طفؿ كطفمة تـ تكزيعيـ إلى48ية كالرياضية. تككنت عينة الدراسة مف )لممفاىيـ العمم

المادة نفسيا  تجريبية تعممت المادة التعميمية باستخداـ طريقة الدراما التعميمية، كضابطة تعممت
ؿ متكسطات عبلمات أطفا بالطريقة التقميدية. كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في

طريقة الدراما التعميمية. بينما ال  الركضة عمى اختبار المفاىيـ، تعزل إلى طريقة التدريس، لصالح
عبلمات اإلناث. كما أظيرت النتائج  تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط عبلمات الذككر كمتكسط

ضية. كأكصى الباحثاف المفاىيـ العممية كالريا فاعمية الدراما التعميمية في إكساب أطفاؿ الركضة بعض
رياض األطفاؿ نصكص درامية، كمسرحية تتناسب مع  في ضكء نتائج الدراسة بضركرة تضميف مناىج

التربية كالتعميـ بعقد دكرات تدريبية لمعممات رياض األطفاؿ عمى  ىذه المرحمة، كما اقترحا عمى كزارة
 إلى نصكص درامية كاستخداميا. كيفية تحكيؿ المادة التعميمية

 (2012دراسة سميمان) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الدراما عمى التحصيؿ في المغة العربية  

لطمبة الصؼ األكؿ األساسي في مدارس محافظة جنيف الحككمية، كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج 
لصؼ األكؿ األساسي ( طالبان كطالبة مف ا003الكصفي، كطبقت أداة الدراسة عمى عينة تككنت مف )

في أربع مدارس حككمية منيا مدرستيف لئلناث كمدرستيف لمذككر، مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىما 
( طالبان كطالبة، كأخرل ضابطة تعممت 660) تجريبية، تعممت باستخداـ الدراما التعميمية بمغ عددىا

دراسة مجمكعة مف األدكات كىي ( طالبان كطالبة. كاستخدمت ال660) بالطريقة التقميدية بمغ عددىا
كاتجاىاتيـ ، كدليؿ المعمـ مف الباحثة، كأظيرت  االختبار التحصيمي كاستبانو مبلحظو ميارات الطمبة

نتائج الدراسة أف لمدراما أثران في زيادة التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد أثر في 
ختبار القبمي ككجكد أثر في متكسطات تحصيؿ متكسطات تحصيؿ الطمبة في البعد الميارم عمى اال
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الطمبة في البعد الميارم لصالح طريقة الدراما التعميمية، كعدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس 
كقد أكصت الباحثة بضركرة  .كعدـ كجكد أثر لمبعد الكجداني عمى االختبار القبمي أك طريقة التدريس

كؿ فاعؿ في تدريس المكاد التعميمية المتعددة، كلمختمؼ المراحؿ التعميمية، استخداـ الدراما التعميمية بش
جراء المزيد مف الدراسات حكؿ فاعمية إستراتيجية الدراما التعميمية في مكاد دراسية أخرل  .كا 

 
 (2011دراسة أبو لحية) 

في  بداعيلتفكير االاىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الدراما عمى تنمية ميارات 
مبحث المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي في محافظة الشماؿ حيث اتبعت الباحثة 
المنيج التجريبي، كاستخدمت األدكات التالية: اختبار التفكير اإلبداعي، دليؿ المعمـ. كقد تككنت عينة 

راما كاف كبيران عمى جميع ( تمميذ ك تمميذة، كأظيرت الدراسة إلى أف التدريس بالد644الدراسة مف)
ميارات التفكير اإلبداعي. كأكصت الباحثة بضركرة استخداـ السمكب الدرامي في تنمية ميارات التفكير 

 اإلبداعي كأحد أساليب التدريس الفعاؿ كاليادؼ.
 

 ( 2011دراسة البول) 
مستكل ياضيات عمى القصة في تعميـ الر  استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر 

دافعيتيـ نحك تعمـ الرياضيات ، قامت الباحثة بتطكير ثبلث أدكات لتحقيؽ الدراسة تحصيؿ الطمبة ك 
، أما األداة الثالثة فتمثمت في افعية الطمبة نحك تعمـ الرياضياتتقيس د استبانةىي اختبار تحصيمي 

اختارت الباحثة ، ك صإعادة تصميـ كحدة الكسكر مف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي بالقص
، كاختيرت شعبتيف متجانستيف مف الصؼ الرابع كعينت المجمكعة دل المدارس المختمطة في راـ اهللإح

( في كؿ 43) ( بكاقع18) مغ عدد الطمبة في المجمكعتيف. بالضابطة بالطرية العشكائيةالتجريبية ك 
ما درست المجمكعة التجريبية بعدىا درست المجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية في مجمكعة.
القصة .كأشارت نتائج الدراسة لكجكد أثر داؿ إحصائيان عمى زيادة دافعية الطمبة نحك تعمـ  باستراتيجية

ا القصة ، كما بينت النتائج كجكد أثر داؿ إحصائي باستراتيجيةالرياضيات لصالح الطمبة الذيف درسكا 
 القصة .  باستراتيجيةالح الطمبة الذيف درسكا كحدة الكسكر لص عمى مستكل تحصيؿ الطمبة في

 ( 2011دراسة الطويل) 
، كعمميات في تنمية المفاىيـ العمميةىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ أسمكب الدراما 

العمـ، بمادة العمكـ ، لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي ، استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، 
، كتـ ة لمحككمة لتككف ميدانان لمدراسةف مدرسة عمكاس األساسية لئلناث التابعحيث تـ اختيار عينة م

اختيار عينة الدراسة بصكرة قصديو، كالتي تككنت مف صٌفيف دراسييف مف طبلب الصؼ الرابع ؛ 
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كمجمكعة ضابطة، كلقد تأٌكدت الباحثة مف تكافؤ المجمكعتيف ( 32)( طالبةن كمجمكعة تجريبية، ك32)
مت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة، كقا ؿ السابؽ لمعمكـ ، كاالختبار القبمي ألدكات الدراسة .في التحصي

: أداة تحميؿ محتكل كحدة )التصنيؼ( مف كتاب العمـك لمصؼ الرابع ، لتحديد كالتي تككنت مف
يات العمـ ، كتـ المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ، باإلضافة إلى اختبار لممفاىيـ العممية ، كاختبار لعمم

اختبار المفاىيـ العممية ، كاختبار عمميات العمـ  -أيضان  –كطبقت الباحثة  التأكد مف صدؽ أدكات.
كاختبار قبمي عمى مجمكعتي  الدراسة لتتأٌكد مف تكافئيما ، ككاختبارو بعدم عمى مجمكعىتي الدراسة 

لعينتيف مستٌقمتيف ،كمربع  (ت)داـ اختبار بعد تنفيذ التجربة ، لئلجابة عمى أسئمة الدراسة ، كتـ استخ
 .المفاىيـ العممية كعمميات العمـ إيتا لقياس حجـ تأثير الدراما عمى تنمية 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :
البٌلتي تٌعممف ) الطالبات في المجمكعة التجريبية تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

)البٌلتي تٌعممف باألسمكب المعتاد( في  ، كدرجات قريناتيف في المجمكعة الضابطة (درامابأسمكب ال
الطالبات في  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات، االختبار البعدم لممفاىيـ العممية 

)البٌلتي  ضابطة، كدرجات قريناتيف في المجمكعة ال(البٌلتي تٌعممف بأسمكب الدراما) المجمكعة التجريبية
 تٌعممف باألسمكب المعتاد( في االختبار البعدم لبعض عمميات العمـ .

 (2010دراسة س مة، وآخرين) 
إلى فحص فاعمية حقيبة تعميمية قائمة عمى األسمكب القصصي في رفع  ىدفت الدراسة

المعممات  كفايات العد لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ، كما ىدفت ايضا الى التعرؼ عمى كجيات نظر
رياض االطفاؿ، في مدينة العيف  المشاركات في التطبيؽ حكؿ جدكل الحقيبة التعميمية في احدل

التابعة المارة أبك ظبي في دكلة االمارات العربية المتحدة لمدة سنتيف، كقد تـ اختيارىـ عشكائيا ممف 
رانيـ في ركضة أخرل تكافئ طبقت عمييـ الحقيبة لمدة سنتيف )مجمكعة تجريبية( مع نفس العدد مف أق

تـ الباحثكف ك  فقرة اعده 61ركضتيـ )مجمكعة ضابطة( ك قد استخدـ في ذلؾ اختبار العد مككف مف 
، كقد أظيرت قد تمت مقابمتيف جميعا بشكؿ فردمتطبيقو مف خبلؿ المقاببلت الفردية ، اما المعممات ف

كفايات  3رانيـ في المجمكعة الضابطة في النتائج الدراسة تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمى أق
 ىي عد الكائنات، ترتيب األعداد مقارنة الكميات تككيف المجمكعات.

 دراسة ( كوكةدار ويممةزYilmaz,2010   &Cokadar) 
األساسية الصفكؼ  دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الدراما اإلبداعية عمػى تحصػيؿ طمبػة

طالبا تـ تقسيميـ إلى  (31. كأجريت الدراسة عمى عينة مككنػة مػف )في المفاىيـ البيئية في تركيا
إحصائية بيف متكسطي  مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

 التجريبية بعد المعالجة. درجات المجمكعتيف فيما يتعمؽ بتحقيؽ المفاىيـ البيئية، لصالح المجمكعة
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 (2009) دراسة أبو ىداف 
 مكضكعات ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض

الباحث المنيج  كاستخدـ .ي بمحافظات غزةعمى تحصيؿ طمبة الصٌؼ الثامف األساس النحك العربي
،، كقد تضمنت أربع شيع يةن قصد نةالتجريبي، ككانت العي طالبو كطالبة،  (622)كعددىـ  ة) دراسي بو

طبٌلب  ا، أم(01)المجمكعة ذاتيا  كطالبات (01)حيث كاف عدد طبلب المجمكعة اؿ ضابطة ب
باحث أداةن . كاستخدـ ال(01)المجمكعة ذاتيا  طالبات ، كعدد (01)فكاف عددىـ  يةالمجمكعة التجريب

 في ىذه ستخدمةالم ة( ، ككاف مف األساليب اإلحصائيالتحصيمي : )االختبارفي ىذه الدراسة، كىي
ميا : ىنتائج ، كاف مف أ ة. كخرجت الدراسة بعدإيتا إليجاد حجـ التأثير كمعامؿ (الدراسة اختبار )ت

 في تدريس بعض مكضكعات النحك . المسرح التعميمي استخداـ يةفاعم

 ( 2009دراسة الكخن وىنية) 
تحصيؿ  التعميمية في ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ أسمكب الدراما  

( 602أجريت الدراسة عمى عينة تضـ )ك  طالبات الصؼ العاشر األساسي في قكاعد المغة العربية.
ـ تقسيـ الطالبات إلى مكزعات عمى أربع شعب . كت طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي

 (12) ( طالبة، كمجمكعة ضابطة بمغ عدد أفرادىا 12عدد أفرادىا ) بمغ : مجمكعة تجريبيةمجمكعتيف
الدراما  أسمكب ذلؾ تـ تدريس مادة قكاعد المغة العربية لممجمكعة التجريبية باستخداـ كبعد طالبة.

تمثمت المادة التعميمية ك . التقميدم الضابطة فقد درست بأسمكب التدريسالتعميمية، أما المجمكعة 
لعربية لمصؼ العاشر مف كتاب قكاعد المغة ا الباحثاف ة مف النصكص الدرامية التي أعدىابمجمكع

جريبية ـ إجراء االختبار التحصيمي عمى المجمكعة التت التجربة كبعد االنتياء مفاألساسي . 
 كشفت نتائج الدراسة كجكد فرؽ ذم داللةك  أثر متغير الطريقة بينيما ،لقياس  الضابطة كالمجمكعة

إلى طريقة التدريس لصالح  يعزل إحصائية عند مستكل الداللةبيف المجمكعة التجريبية كالضابطة 
 . الدراما كعة التجريبية التي تعممت بأسمكبطالبات المجم

  باران واوردجاندراسة (Erdogan ,2009 &  Baran  ( 
ىذه الدراسة صيممت لمعرفة تأثير تدريس الرياضيات مف خبلؿ طريقة الدراما عمى القدرة 

 (621)البحث في مدينة أنقرة عمى بيؽ ىذالقد تـ تط ،الرياضية لمطبلب الذيف يبمغكف الست سنكات
كالتي  ،تابعات لكزارة التربية كالتعميـ الكطنيةب مف طبلب رياض األطفاؿ مف مدرستيف ابتدائيتيف طال

 ،مف الطبلب كمجمكعة تجريبية  (41)لقد تـ اختيار، ك مستكل اقتصادم كاجتماعي متكسط تعادؿ
معرفة الفركؽ الناتجة مف ( طالب ل41ة اخرل )كلقد اختير مجمكعة ضابط ،كمجمكعة ضابطة 41ك

لمقدرة الرياضية، البيانات التي تـ جمعيا بكاسطة نمكذج المعمكمات العامة كاالختيار المبكر تفاعؿ 
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النتائج أظيرت أف التدريس الرياضي القائـ  ،6984كالتي تـ تطكيرىا مف جانسبرغ كباركدم في عاـ 
 . سنكات( 1القدرة الرياضية لمطبلب )عمى الدراما لو تأثير إيجابي عمى 

 ( 2008دراسة أبو موسى) 
أثر استخداـ الدراما عمى تحسيف مستكل بعض الميارات القرائية  معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى    

لدل طمبة الصؼ السابع األساسي بمحافظة خاف يكنس. اتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي 
قائمة بميارات القراءتيف الصامتة ك الجيرية ، كمسرحة الدركس المحدد ، ك  مستخدمان األدكات التالية :
بطاقة مبلحظة ، كدليؿ معمـ لتكضيح آلية التدريس ، كخطكاتو ك بعدم( ، ك اختبار لمقراءتيف )قبمي 

: ـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف( طالبان كطالبة ، ت602كتككنت عينة الدراسة مف ) بالطريقة الدرامية .
 .( طالبة42( طالبان ك)42ك قكاميا)، كالثانية ضابطة ( طالبة42)( طالبان ، ك42تجريبية  مف ) األكلى

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية : كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة 
جمكعة عدم لصالح المالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في االختبار الب

الجيرية  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل طمبة الصؼ السابع في ميارة القراءةالتجريبية، 
 الصامتة )االختبار البعدم( يعزل لمجنس لصالح اإلناث. ك 

 ( 2005دراسة ندى) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف في مدارس ككالة الغكث في منطقة    

تعميمية نحك استخداـ الدراما في التعميـ، كما ىدفت إلى معرفة دكر المتغيرات )الجنس، نابمس ال
عمى تمؾ االتجاىات. بمغ مجتمع الدراسة  المؤىؿ العممي، التخصص، الخبرة، المرحمة الدراسية(

منا ( معم081( معممنا كمعممة، كقد تـ اختيار عينة منيـ بالطريقة الطبقية العشكائية تككنت مف)939)
عرضت عمى اثني عشر محكمنا مف  استبانةكمعممة بنسبة مف مجتمع الدراسة الكمي. صمـ الباحث 

ذكم الخبرة كاالختصاص مف جامعة النجاح الكطنية كجامعة القدس المفتكحة كدائرة التربية كالتعميـ في 
ي: كانت اتجاىات ككالة الغكث لضماف صدقيا كبعد تحميؿ البيانات كالفرز تكصمت الدراسة إلى ما يم

المعمميف في ككالة الغكث في منطقة نابمس التعميمية نحك استخداـ الدراما في التعميـ ايجابية عمى 
ب التدريس جميع المجاالت كعمى الدرجة الكمية ليا، ك أف مجاؿ إدراؾ المعمـ ألثر الدراما في أسالي

 كاف في الترتيب األكؿ.
 

 (2002دراسة مطر) 
 ،لقصة في تنمية المفاىيـ الرياضيةعمى أثر استخداـ ا ؼراسة إلى التعر ىدفت ىذه الد   

بحثو ،  في . كقد ٌاتبع الباحث المنيج التجريبيبلميذ الصؼ األكؿ األساسي بغزةبيا ، لدل ت كاالحتفاظ
ف مدرسة ابف سينا م ( تمميذان كتمميذةن ، في الصؼ األكؿ األساسي ،80الدراسة مف ) نةت عينفقد تكك 
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ف شيعبتيف، إحداىما تيمٌثؿ م قصدية، تتككف ينة، حيث قاـ الباحث باختيار عالدنيا المشتركة ةساسياأل
(، كاألخرل تمميذان كتمميذةن  36) ( تمميذةن ،02( تمميذان ، ك)06، كتتككف مف )ةالمجمكعة التجريبي

قد استخدـ الباحث في ( . ك تمميذان كتمميذةن  36)( تمميذ ةن ، 02)تمميذان، ك (06، كتتككف مف )ضابطة
الرياضية القبمي كالبعدم المؤجؿ ، كمعيار القصص  المفاىيـ كىي : اختبارىذه الدراسة عدة أدكات، 

، كاختبار ) ت (  يفمستقمت نتيفالباحث اختبار ) ت ( لعي كاستخدـ التعميمية ، كالقصص التعميمية .
اختبار صحة فرضيات  أثير مف أجؿكيتني ، كمستكيات حجـ الت ماف اختبار  رتبطتيفم ينتيفلع

استخداـ القصة في تنمية المفاىيـ الرياضية ، كاالحتفاظ بيا ، لدل  ةالباحث إلى فاعمي . تكصؿالدراسة
 األكؿ األساسي . الصؼ تبلميذ

 (2001دراسة جاب اهلل) 
 ي ، في تنمية بعض ميارات التعبيررفة أثر استخداـ الٌنشاط التمثيمت الدراسة إلى معىدف

 التجريبي ، لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ، بسمطنة عماف ، حيث استخدـ الباحث المنيجالشفكم
التعبير  ميارات لمتدريس ، في تنمية بعض لمبحث عف أثر النشاط التمثيمي ، كأسمكبو ، كطريقة

ستطبلع رأم ، كا الشفكم الشفكم ، كلتحقيؽ ذلؾ ؛ استخدـ األدكات التالية : )قائمة ميارات التعبير
الشفكم ، كاختبار ميارات  التعبير الختيار التبلميذ في ميارات ناسبةالم ثحكؿ بعض مكاقؼ التحد

، مف خبلؿ أدائيـ بعض مكاقؼ  التبلميذ التعبير الشفكم ، كبطاقة تقكيـ ميارة التعبير الشفكم لدل
عداد دليؿ معمـ ، لتنمية بعض ميارات مف  ككنةن الدراسة م نةت عيانكك .الشفكم( التعبير التحدث ، كا 

، بصحار سمطنة عماف ، كالمجمكعة طالب ي بف أبيالصؼ األكؿ اإلعدادم ، بمدرسة عمتبلميذ 
 أم بسمطنة عماف ، كذلؾ لضماف عدـ تسر  ، الضابطة مف مدرسة اإلماـ ربيع بف حبيب بمكم

عمى الفرؽ  ؼلمتعر  (الباحث اختبار )ت كاستخدـ . المدرسة عف األنشطة المستخدمة في تفصيبلت
 يةت الدراسة إلى فاعمصم: القبمي ، كالبعدم ، كتك  االختباريف سطات درجات التبلميذ فيتك بيف م

 ، لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم . التعبير الشفكم ميارات ي في تنمية بعضاٌلنشاط التمثيم
 ( 2000الشطناوي ) دراسة 

مسرح الدمى عمى التحصيؿ في كحدة  طريقػةـ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثػر اسػتخدا
كالخياؿ عند طمبة الصؼ الثالث األساسي في  يات، كأثره في التفكير اإلبػداعيالقسمة في مادة الرياض

( طالب كطالبة، تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف: 642) د األكلى. تككنت عينة الدراسة مفمديرية تربية ارب
الة كضابطة بنفس العدد. أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ د لبػة،( طالبػا كطا11تككنت مػف ) تجريبية

رت النتائج كما اظي عمى كؿ مف التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي كالخياؿ،  إحصائيا لطريقة مسػرح الػدمى
ى، كما أنو ال إحصائيا بيف الذككر كاإلناث تعكد الستخداـ طريقة مسرح الدم عدـ كجكد فػركؽ دالػة

 بيف الطريقة كالجنس. اعػؿيكجد أثر لمتف
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 :عمى الدراسات التي تناولت الدراما التعمي 
  :بالنسبة لألىداف 

(، 0260صقرات كدرمي) ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر الدراما عمى التحصيؿ كدراسة  
 ( .0229) ىنيةالكخف ك (، كدراسة 0260دراسة سميماف)

بعض الميارات كما في دراسة  معرفة اثر الدراما في تنمية إلى ىدفت دراساتك 
 .(0266، كدراسة أبك لحية)(0228(، ك دراسة أبك مكسى )0266الطكيؿ)

كككدار  يؿ كما في دراسةحصكىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر الدراما اإلبداعية عمى الت
 (.Yilmaz,2010 &  Cokadar)  ككيممز

نحك استخداـ الدراما كدراسة ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف 
 (.0221ندل)

كىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر القصة في تنمية كفايات العد كما في دراسة سبلمة ك 
 (.0262آخركف)

(، 0266صيؿ كما في دراسة البكؿ)كىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر القصة عمى التح
 (.0220لمفاىيـ كما في دراسة مطر)عمى تنمية اك 

فت بعض الدراسات إلى معرفة أثر المسرح عمى التحصيؿ كما في دراسة كىد
 (.0229(، كدراسة أبك ىداؼ)0222الشطناكم)

كىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر النشاط التمثيمي في اكتساب المفاىيـ كما في دراسة 
 (.0226جاب اهلل)

  بالنسبة لممني 
(، كدراسة 0266التجريبي كدراسة البكؿ) استخدمت أغمب الدراسات المنيج التجريبي، كشبو

 (، دراسة الصقرات كدرمي0228) (، دراسة أبك مكسى0226(، دراسة جاب اهلل)0266) الطكيؿ
 دراسة (،0229) (، دراسة الكخف كىنية0220(، دراسة مطر)0222دراسة الشطناكم)  (،0260)

 (.  Cokadar & Yilmaz,2010)  كككدار ككيممز

 كدراسة (؛0262ف)ك يبي كدراسة سبلمة كآخر المنيج الكصفي التجر بعض منيا استخدـ ك 
 (.0260، ك دراسة سميماف)(0221ندل)
 بالنسبة لمعينة 

كذلؾ استخدمت دراسة ك  راسة مف معمميف ككالة الغكث،لد( كانت عينة ا0221دراسة أبك ندل)        
 مف أطفاؿ رياض األطفاؿ. ( عينة مف المعمميف المشاركيف في التطبيؽ كعينة0262)كآخريف سبلمة
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أما باقي الدراسات فكانت عينة الدراسة تتككف مف طبلب المدارس، فمنيا مف تناكلت طبلب 
، دراسة (0222دراسة شطناكم)ك (، 0266(، دراسة الطكيؿ)0266المدارس كدراسة البكؿ)

  .( & Yilmaz, 2010  Cokadar) كككدار ككيممز دراسة(، 0260سميماف)
 دراسة الصقرات كدرمي(، ك 0262آخريف)رياض األطفاؿ كدراسة سبلمة ك كلت منيا تناك 

، (0228) دراسة أبك مكسى(، ك 0220)منيا تناكؿ المرحمة اإلعدادية كدراسة جاب اهللك ، (0260)
 .(0229الكخف كىنية)كمنيا ما تناكلت المرحمة الثانكية دراسة 

  بالنسبة لمنتائ 
(، 0229ا في التدريس مثؿ دراسة الكخف كىنية)اتفقت بعض الدراسات عمى فاعمية الدرام

، (0260الصقرات ك درمي)، (0260مطر) (،0221(، ندل)0228(، أبك مكسى)0229الطكيؿ)
 .(Yilmaz,2010& Cokadar ) كككدار ككيممز

(، 0262(، سبلمة كآخريف)0266اتفقت بعض الدراسات عمى فاعمية القصة كدراسة البكؿ)
 (.0266بدكم)

 (.0226راسات عمى فاعمية النشاط التمثيمي كدراسة جاب اهلل)اتفقت بعض الد
  (.0229(، أبك ىداؼ)0222ة شطناكم)ة كدراسياتفقت بعض الدراسات عمى فاعمية المسرح

 
 :محور األولالدراسات من  الباحثةاستفادت  ذاما

 . بناء اإلطار النظرم .6
 . بناء دليؿ المعمـ .0
 مناسبة .. اختيار األساليب اإلحصائية ال4
 . تفسير النتائج .3
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 الدراسات التي تناولت التفكير الرياضيًالمحور الثاني:
 ( 2012دراسة العيمة ) 

ارات إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية مي دراسةىدفت ال
 خدمت الباحثة المنيجكقد است ،األساسي بمحافظات غزة لرابعالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ ا

(، سمعي ،بصرم ،حركي)استبانة أنماط التعمـ  ستخدمت الباحثة األدكات التالية:كا، شبو التجريبي
طالبة منيـ مجمكعة  (41، )طالبة (11) راسةبمغت عينة الد كقد، التفكير الرياضي راتاختبار ميا
 .طالبة مجمكعة تجريبية (48)ك ضابطة 

إحصائية  بيف متكسط درجات  لةتكجد فركؽ ذات دال لتالية:لمنتائ  ا راسةوتوصمت الد
المجمكعة  فيرانيف كمتكسط درجات أق (المكاتي درسف بالبرنامج المقترح)المجمكعة التجريبية  طالبات

قد كاف ك  التفكير الرياضي. ختبارفي التطبيؽ البعدم ال (مكاتي درسف بالطريقة المعتادةلا)الضابطة 
تاج ، )االستقراء ، االستن التفكير الرياضي الستة راتعمى تنمية ميا (2.01)ير لمبرنامج حجـ أثر كب

مجمكعة مف التكصيات  راسةكقد عرضت الد ، التخميف، التفكير المنطقي(.النمذجة ، التعبير بالرمكز
رات ضركرة تركيز مناىج الرياضيات في المرحمة األساسية عمى تنمية ميا كاف مف أىميا ما يمي:

التي  باإلضافة إلى األنشطة ،كذلؾ بتضمينيا عمى مكاقؼ إلثارة التفكير ،الرياضي لدل الطمبة رالتفكي
 تحث عمى التفكير.

 ( 2012دراسة أبو رومية) •
سكماف في تنمية بعض ميارات  استراتيجيةىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر استخداـ 

 استخدـ الباحث المنيج التجريبي.ك  ،التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ الحادم عشر آداب 
اختبار يتعمؽ ببعض ميارات التفكير الرياضي كتـ استخداـ األساليب  كاستخدـ الباحث األدكات التالية:
لعينتيف مستقمتيف كاختبار ماف كيتني لعينتيف مستقمتيف. تككف  T-testاإلحصائية التالية : اختبار)ت( 

دم عشر لمفرع عمكـ إنسانية تابع لممدارس الحككمية مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الحا
 ،( طالبا11كبمغت عينة الدراسة )،( طالبا كطالبة 3131حيث بمغ عددىـ )،بمحافظة خاف يكنس 

كلقد تـ  ،( كمجكعة تجريبية كتـ اختيار العينة بطريقة قصديو 44منيـ كمجمكعة ضابطة ك) (44)
سكماف  استراتيجيةتدريس الكحدة المعدة باستخداـ  تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة حيث تـ

لممجمكعة التجريبية كتدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية. كتكصمت الدراسة إلى انو تكجد 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ 

 ت التفكير الرياضي لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.البعدم الختبار تنمية بعض ميارا
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  (  2012) العتالدراسة 
بعض  يةبرنامج مقترح قائـ عمي التكاصؿ في تنم ميةىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاع

طبلب  ميعالدراسة مف جعينة تككنت ك  لدل طبلب الصؼ السابع األساسي. ياضيالر  كيرالتفرات ميا
 عيف( طالبا، مكز 12، كالمككنة مف ) صياـ في مدرسة عبد اهلل يدرسكف ذيفالالصؼ السابع األساسي 

البرنامج القائـ عمي  تطبيؽكبعد ، تجريبيةإحداىما ضابطة ك األخرل  بالتساكم  مجمكعتيف ىعم
عمي  الرياضي التفكير اختباربتطبيؽ قاـ الباحث  ،التجريبيةعمى أفراد المجمكعة  الرياضيالتكاصؿ 

في  الرياضيالبرنامج المقترح القائـ عمي التكاصؿ  فاعميةكقد أظيرت نتائج الدراسة  .سةالدرا ينةع
 :التاليةمف خبلؿ تكصؿ الدراسة إلى النتائج  ،الرياضي التفكير ميارات بعض تنمية
 التجريبية المجمكعةمتكسط درجات طبلب  ببف عند مستكل إحصائية. تكجد فركؽ ذات داللة 6

المجمكعة  لصالح ،الرياضي التفكيرنيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار كمتكسط درجات أقرا
 .التجريبية

في المجمكعة  التحصيؿ متكسط درجات الطبلب مرتفعي بيف  إحصائية. تكجد فركؽ ذات داللة 0
لصالح  ،التفكير الرياضيكمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار  التجريبية

 .ريبيةالتجالمجمكعة 
في المجمكعة  التحصيؿ منخفضيمتكسط درجات الطبلب   يفب  إحصائية. تكجد فركؽ ذات داللة 4

لصالح  ،الرياضي التفكير اختبار كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التجريبية
 .التجريبيةالمجمكعة 

 القائمة عمي التكاصؿ فيةالصحث بضركرة االىتماـ باألنشطة ضكء نتائج الدراسة فقد أكصي البا في
 .أيضا المعمميفكمف  ،كييفالترب كالمشرفيفكذلؾ مف قبؿ كاضعي المناىج،  ،الرياضي

 (2011)أبو اليطل  راسةد 
إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي محكسب في تدريس الرياضيات عمى  راسةىدفت الد

 تجاىاتيف نحكىا كلتحقيؽ أىداؼ البحثالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي كا تنمية
الصؼ  طالبة مف طالبات (82)مف  راسةحيث تككنت عينة الد ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي

لممجمكعة  طالبة 32)حيث تـ تقسيميا إلى  ،الثامف مف مدرسة الشاطئ اإلعدادية "ب" بغزة
اختبار التفكير  األدكات التالية: ثكقد استخدـ الباح (،طالبة لممجمكعة التجريبية 32ك -الضابطة
لمجمكعة مف  راسةتكصمت الد كبعد تحميؿ النتائج إحصائيان  تجاه نحك الرياضيات.مقياس اال، الرياضي

 النتائج نذكر أىميا:
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تعممف  المكاتي)إحصائية بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية  اللةكجكد فركؽ ذات د -
 (بالطريقة المعتادة المكاتي تعممف)كمتكسط طالبات المجمكعة الضابطة  ،(باستخداـ البرنامج المحكسب

 عمى اختبار التفكير الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.
 تكجد فعالية كبيرة لمبرنامج المحكسب في تنمية التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف -

 راتظيـ كتب الرياضيات في ضكء ميابمجمكعة بضركرة تصميـ كتن راسةأكصت الد كقد، األساسي
 .التفكير الرياضي

 (2011 )محمد  راسةد 
 لمتعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج قائـ عمى النظـ الخبيرة الكمبيكترية عمى راسةلقد ىدفت الد

 كقد ،التفكير الرياضي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم بمصر راتتنمية التحصيؿ المعرفي كميا
 ميف مف إحدل المدارس التابعة إلدارة سكىاج التعميمية حيث اعتبرت ىذه المدرسةاختار الباحث فص

 لتكافر عدد مف أجيزة الحكاسيب فييا . كقد اختارىا الباحث قصديان  ،راسةىي مجتمع الد
 األدكات التالية :  راستوكقد استخدـ الباحث في د ،كقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي 

 . ؿ المعرفياختبار التحصي -
 اختبار التفكير الرياضي . -

 لمنتائج التالية : راسةكقد تكصمت الد
باستخداـ س التجريبية التي تدر  بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة يةكجكد فركؽ دالة إحصائ -

كمتكسط طبلب المجمكعة الضابطة التي تدرس تمؾ  ،البرنامج القائـ عمى النظـ الخبيرة الكمبيكترية
 التفكير لصالح المجمكعة التجريبية . راتختبار مياالبعدم ال س بالطريقة المعتادة في التطبيؽالدرك 
طبلب  التفكير لدل راتكجكد أثر كبير لمبرنامج القائـ عمى النظـ الخبيرة الكمبيكترية عمي تنمية ميا -

 بما يمي : راسةا عمى النتائج السابقة أكصت الدكبناءن  ،المجمكعة التجريبية
التفكير رات ضركرة أف تبنى مناىج الرياضيات عامة كاليندسة خاصة بحيث تساعد عمى تنمية ميا -

 الرياضي لدل التبلميذ .
كالطرؽ  ،ضركرة تدريب بعض معممي الرياضيات الحالييف عمى استخداـ النظـ الخبيرة الكمبيكترية -

 .التفكير الرياضي لدل التبلميذ راتالمتنكعة لتنمية ميا

 (2010 )عبد القادر  دراسة 
الجبرية كالتفكير الرياضي  راتلمتعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح لتنمية الميا راسةىدفت الد

كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت  ،طمبة الصؼ السابع األساسي بمحافظات غزة لدل
سطي كتـ تقسيميا طالبة مف مدرسة العائشية األساسية بالمنطقة الك  (91)مف  راسةالد عينة
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حيث درست المجمكعة التجريبية بالبرنامج المقترح بينما درست  (تجريبية -ضابطة) لمجمكعتيف
 كقد استخدـ الباحث األدكات التالية: ،الضابطة بالطريقة العادية المجمكعة

 ،تنباطاس ، راء: استقراتاختبار التفكير الرياضي كالذم اشتمؿ عمى الميا، الجبرية راتاختبار الميا
 اختبار األشكاؿ المتضمنة.، ك البرىاف الرياضي ،التخميف ،لنمذجةا ،التعبير بالرمكز

كالضابطة  إحصائية بيف درجات طالبات المجمكعة التجريبية اللةككانت أىـ النتائج كجكد فرؽ ذات د
 الجبرية كالتفكير الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية. راتفي تنمية الميا
 تدريب رامجة الحالية مف قبؿ القائميف عمى براسة بضركرة تكظيؼ نتائج الدراسكقد أكصت الد

 الجبرية اراتإلى رفع كفايات معممي الرياضيات في كيفية تنمية المي ىتماـحيث يكجو اال ،المعمميف
 بيا. ىتماـكاال ،كالتفكير الرياضي لدل الطمبة

 (2010)الب ونة  راسةد  
 التقكيـ القائـ عمى األداء في تنمية التفكير استراتيجيةعالية إلى استقصاء ف راسةىدفت الد

عمى  راسةحيث طبؽ الباحث الد ،الرياضي كالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة الثانكية
لمنيج التجريبي ا طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم العممي متبعا ( 13 )مككنة مف  عينة

اختبار التفكير الرياضي كقد  استخدـ الباحث األدكات التالية :كقد  ،ضابطة كتجريبية لمجمكعتيف
 ،التعبير بالرمكز ،تعميـ ،استنتاج ،قراءاست ) راتالتفكير الرياضي إلى ثمانية ميا راتصنؼ ميا

 اختبار حؿ المشكبلت.(، النمذجة ك ،التخميف ،التفكير المنطقي
بيف نتائج المجمكعتيف عمى اختبارم  حيث استخداـ الباحث اختبار " ت " إليجاد الفركؽ

إحصائية بيف  اللةكجكد فركؽ ذات د المشكبلت كقد أكدت النتائج عمى :كحؿ الرياضي  التفكير
ختبار التفكير التطبيؽ البعدم ال متكسط درجات المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية عمى

 . ان الرياضي كاختبار حؿ المشكبلت أيض
بديمة  استراتيجياتحكؿ  راساتالمزيد مف الد راءإج راسةابقة قد أكصت الدكفي ضكء النتائج الس

لتشمؿ  لتدريب المعمميف كالتنكيع في التدريبات كالكاجبات المنزلية رامجباإلضافة إلى كضع ب ،لمتقكيـ
 .ميمات أدائية تضع الطمبة في مكاقؼ كمشكبلت حياتية

 
 (2009)والعجمي  الرويشد راسةد 

في  ياضيةحؿ المشكمة الر  استراتيجياتبعض  تدريس فاعمية سة إلى معرفة ىذه الدرا ىدفت
الصؼ  تمميذاتلدل  ياضيةكالمعتقدات نحك حؿ المشكمة الر  الرياضي كالتفكير تنمية التحصيؿ

الصؼ الخامس  تمميذاتمف  ينةىذه الدراسة استخدمت الباحثتاف ع كلتحقيؽ ،الككيت بدكلة الخامس
 02مف  التجريبيةتككنت المجمكعة  يثح ،التعميميةمف منطقة العاصمة  دائيةاالبت ةيمياشب بمدرسة
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التفكير كاختبار في  تحصيمياختبار  البياناتاستخدـ الباحث لجمع ، تمميذة 69مف  كالضابطة ،تمميذة
 فركؽ ذات داللة كد. كقد أظيرت الدراسة كجياضيةالمعتقدات نحك المشكمة الر  كمقياس ،الرياضي
التطبيؽ كالضابطة في  التجريبيةمتكسطي درجات المجمكعة  يف( ب 2.26ند مستكل )ع إحصائية
 فركؽ ذات داللة دكجك  ،التجريبيةلصالح المجمكعة  ،ياضياتفي مادة الر  التحصيؿالختبار  البعدم

التطبيؽ كالضابطة في  التجريبيةمتكسطي درجات المجمكعة  يف( ب 2.26عند مستكل ) إحصائية
كعدـ كجك د فركؽ  ،التجريبيةلصالح المجمكعة  ،ياضيةالمعتقدات نحك المشكمة الر  لمقياس البعدم
 كالضابطة في التجريبيةمتكسطي درجات المجمكعة  يف( ب 2.21عند مستكل )  إحصائية داللة ذات

 .ياضيالر  التفكيرالبعدم الختبار  التطبيؽ

 ( 2008دراسة القيسي ) 
مقترح في التحصيؿ كالتفكير الرياضي كاالتجاه نحك  بعنكاف" أثر استخداـ نمكذج تقكيمي   

الرياضيات  لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في األردف". ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر 
ت استخداـ نمكذج تقكيمي مقترح التحصيؿ كالتفكير الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالبا

( طالبة كزعف عشكائيا إلى 86تككنت عينة الدراسة مف)كقد  ،الصؼ التاسع األساسي في األردف
كمقياس  ،كاختبار لمتفكير الرياضي ،كرمجمكعتيف: تجريبية تعرضت لتطبيؽ النمكذج التقكيمي المط

كلقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالو إحصائية بيف المتكسطات الحسابية  ،االتجاه نحك الرياضيات
حصيمي كاختبار التفكير الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لصالح لدرجات الطالبات في االختبار الت

 المجمكعة التجريبية.

 ( 2008)ة المقاطي راسد: 
 (السابع) رياضي لطالبات الصؼ األكؿ المتكسطال التفكير راتلمتعرؼ عمى ميا راسةىدفت الد

قبؿ طالبات  متبلكيا مفالتفكير الرياضي البلزمة ا راتفي السعكدية كدرجة األىمية لكؿ ميارة مف ميا
مف استبانة كقد استخدمت الباحثة  ،الصؼ السابع كذلؾ مف كجية نظر معممات الرياضيات

 ،ستنباطاال ،التعبير بالرمكز)ميارة فرعية مكزعة عمى خمس محاكر  (41)تشمؿ عمى  -تصميميا
مف معممات  مى عينةحيث قامت الباحثة بتطبيقيا ع ،(البرىاف الرياضي ،التصكر الرياضي ،راءستقاال

كالنسب  راراتمعممة .كقد استخدمت الباحثة التك ( 002 )الرياضيات بمكة المكرمة بمغ عددىف 
 كانت كاآلتي : المئكية كالمتكسط الحسابي لحساب النتائج كالتي

 ،راءستقاال ،ستنباطاال ،التعبير بالرمكز )الخمسة اكر متكسط استجابة معممات الرياضيات عمى المح -
لطالبات  ميمة بدرجة عالية كيدؿ ذلؾ عمى أف ميارة الخمسة (البرىاف الرياضي ،لتصكر البصرما

 الصؼ السابع مف كجية نظر معممات العينة .
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 التفكير راتإعداد المعمميف التدريب عمى ميا رامجلمنتائج تضميف ب ان استناد راسةكقد أكصت الد
 حؿ المشكبلت ككنيا تحث الطالبات عمى ،ةالمناقش ،كتشاؼكالتدريب عمى طرؽ اال ،الرياضي
 .التفكير

 (2007دراسة العبسي) 
"مظاىر التفكير الرياضي السائد لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي في األردف" ىدفت  بعنكاف  

ىذه الدراسة إلى فحص مظاىر التفكير الرياضي السائدة لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي في 
( طالبة كقد استخدـ 611( طالبان ك )692( طالبان كطالبة)431لدراسة مف )كقد تككنت عينة ا ،األردف

كقد أظيرت نتائج الدراسة  ،( في تحميؿ البيانات spssكبرنامج  ) ،الباحث اختبار التفكير الرياضي 
 ،التعبير بالرمكز ،أف مظاىر التفكير الرياضي حسب درجة اكتسابيا كانت مرتبة كتالي :االستقراء 

ككانت نسبة الطمبة الذيف تـ تصنيفيـ بأنيـ يمتمككف مظاىر  ،كالتعميـ ،النمذجة ،االستنتاج ،فكالتخمي
%( مف عينة الدراسة. كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 13.6التفكير الرياضي )

 إحصائية في اكتساب الطمبة  لمظاىر التفكير الرياضي تعزل لمجنس.

 2003دراسة بابي وآخرون) ),  Pape et. al 
كتككنت عينة الدراسو مف طبلب  ،ىدفت الدراسة إلى تطكير التفكير الرياضي كالتنظيـ الذاتي 

الصؼ األكؿ المتكسط كاستخدمت الدراسة اعادة تكصيؼ محتكيات الرياضيات الخاصة بيـ ) تنظيـ 
 .جاتياااالىتماـ ببيئة الفصؿ كاحتي، أنشطة اثرائيو(متعدد كالمياـ الرياضية الغنيو )لتمثيؿ ال، االمحتكل(

ف المتعمميف المنظميف ألنفسيـ مشاركيف فاعميف في : اكقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا
تعمميـ قادريف عمى اختيار االستراتيجيات كعمى عرض تقدميـ في استخداـ ىذه االستراتيجيات نحك 

ض التنظيـ طكير المتعمـ ذاتيا مع االعتماد عمى بعاليدؼ.كذلؾ أفادت ىذه الدراسو إلى إمكانية ت
 .النفسي في مجتمع العمؿ

 
 ن وآنميدراسة كاث Kathleen & Ann, (2001) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف ميارات التفكير الرياضي لمطبلب مف خبلؿ تحسيف المفردات 
الطبلب المجمكعة األكلى  الرياضية كالعمميات العددية، كقد تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف

مف طبلب المرحمة االعدادية في التعميـ العاـ بمدرسة ضمف طبقة متكسطة لجالية ريفيو كالمجمكعو 
الثانيو مف طبلب الصؼ التاسع مف المكحمة الثانكيو مف التعميـ الخاص بمدرسة ضمف طبقة متكسطة 

قامكس لممفردات  ،رياضيي التفكير الاختبار ف لجالية حضرية كاستخدمت الدراسة األدكات التالية:
 مشكبلت القصة. ،الراياضية
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كأشارت نتائج الدراسة الى زياده في قدرات الطبلب عمى االستخداـ الصحيح لممفردات 
الرياضية في جمؿ مجردة، اثبات اجزاء المعادالت الرياضية، التعرؼ عمى الكممات االيحائية 

الطبلب التي تؤىميـ إلكماؿ المشكبلت المفظيو كعنكنة  زيادة قدرات ،الصحيحو في مشكبلت القصو
 إجاباتيـ كتحديد العممية المطمكبة لحؿ المشكمة.

 دراسة نانسي Nancy,(2000) 
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى التفكير الرياضي لمتبلميذ في المرحمة االبتدائية ذكم 

مجمكعة مف تبلميذ الصؼ الثاني ابتدائي صعكبات التعمـ في الرياضيات كتككنت عينة الدراسة مف  
تمميذ كاعتمدت الدراسة عمى التصميـ التجريبي لممجمكعة الكاحدة كاستخدمت الدراسة  39كعددىـ 

اختبار التفكير الرياضي كاختبار في حؿ المشكبلت كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: التبلميذ ذك 
صكر شامؿ في التفكير الرياضي، التبلميذ ذك صعكبات صعكبات التعمـ في الرياضيات فقط لدييـ ق

 التعمـ في الرياضيات  كالقراءة لدييـ عجز أكثر خاصو في ميارة حؿ المشكبلت 

  دراسة تورنر وروسمانTurner & Rossman,(1997)  
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر استخداـ برنامج قائـ عمى االنشطة التي تعتمد عمى تحدم 

طالب  042تنمية التفكير الرياضي كالدافعية نحك تعمـ الرياضيات، كبمغت عينة الدراسة  العقؿ في
بالمرحمة اإلعدادية كاستخدمت الدراسة برنامج في الرياضيات كتقكـ االنشطة التي تعتمد عمى تحدم 

ت التفكير العقؿ إلثارة كتنمية التفكير الرياضي، كاستخدمت الدراسة االدكات التالية اختبار في ميارا
كتكصمت الدراسة إلى أف البرنامج مقياس في الدافعية ، ،اختبار تحصيمي في الرياضيات  ،الرايضي

المقترح يشجع الطبلب عمى التحصيؿ الرياضي نحك الميارات العميا في التفكير كتزيد الدافعيو نحك 
يعيـ عمى التفكير يساعد عمى تشج اإلبداعية لؤلنشطةتعمـ الرياضيات كما اف استخداـ الطبلب 

 الرياضي.
 

 التعقيب عمى الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي
  بالنسبة لألىداف 

(، ركيشد 0260( ، أبك ركمية)0228(، دراسة القيسي)  0260ىدفت دراسة الببلكنة)   
 ( إلى دراسة أثر استراتيجيات تدريس متنكعة عمى تنمية ميارة التفكير الرياضي.0229العجمي)ك 

 تناكؿ البعض أثر برامج متنكعة عمى تنمية ميارة التفكير الرياضي كدراسة عبد القادرك 
 (.0260) (، دراسة العيمة0266) (، دراسة ابك اليطؿ0266) (، دراسة محمد0262)
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( كالتي ىدفت إلى تناكؿ مظاىر التفكير الرياضي السائدة  0221تناكلت دراسة العبسي) ك 
 اسي.لدل طمبة الصؼ الثالث األس

( إلى التعرؼ عمى ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات 0228تناكلت دراسة المقاطي)ك 
 الصؼ السابع.

 لممني  بالنسبة 
 طيالمقا قد استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج التجريبي كشبو التجريبي ماعدا دراسة

 ( فقد استخدمت المنيج التحميمي الكصفي.0228)

  لألدواتبالنسبة 
 ،أدكات الدراسات السابقة المستخدمة كانت اختباران لميارات التفكير الرياضي استخدمت  معظـ

( كالتي استخدمت استبانة لممعممات لمتعرؼ عمى ميارات التفكير 0228) ما عدا دراسة المقاطي
كنجد تنكع الميارات التي تناكليا اختبار التفكير  ،الرياضي البلزمة لطالبات الصؼ األكؿ متكسط

، كقد رحمة العمرية لمطمبة في كؿ دراسةالرياضي في كؿ دراسة كذلؾ حسب المحتكل الدراسي كالم
 .لدراسة ك ىي اختبار ميارات تفكيراتفقت الدراسة الحالية مع  الدراسات السابقة في أداة ا

   بالنسبة لمنتائ 
 ية ميارات التفكيرفقد أظيرت الدراسات أثر كاضح لمبرامج كاالستراتيجيات المستخدمة عمى تنم

 الرياضي لدل الطمبة أكثر مف الطرؽ التقميدية.
 
 :من دراسات المحور الثاني الباحثة استفادت ذاما
 . النظرم اإلطار بناء .6
 . ميارات التفكير الرياضي اختبار بناء .0
 . المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار .4
 لسابقةا بالدراسات الحالية الدراسة نتائج مقارنة .3
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 الدراسات التي تناولت المفاىيم الرياضية: المحور الثالث
 (2012 ) ابو ى ل 

 إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ كالميؿ نحك راسةىدفت الد
تـ إعداد دليؿ المعمـ  دراسةكلتحقيؽ أىداؼ ال لدل طبلب الصؼ السادس األساسي.  الرياضيات
كحدتي النسبة كالتناسب كالنسبة المئكية، كاختبار اكتساب  لتدريس شطة التمثيبلت الرياضيةالستخداـ أن

التجريبي في  يجد اعتمد الباحث عمى المنقالميؿ نحك الرياضيات، ك  المفاىيـ الرياضية، كمقياس
سة سييف مف مدر رامكزعيف عمى فصميف د طالبان  ( 82)عمى عينة بمغ عددىا راسة ، كطبقت الدراستود

التابعة لككالة الغكث الدكلية بمدينة خانيكنس، حيث تـ اختيارىـ  (ب )حافظ االبتدائية ذككر مصطفى
 مف بيف فصكؿ المدرسة بحيث تـ اختيار فصميف ليمثؿ أحدىما المجمكعة التجريبية كاآلخر عشكائيان 

 سة إلى النتائج التالية :راليمثؿ المجمكعة الضابطة، كتكصمت الد
درجات طبلب المجمكعة التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ بيف ات داللة إحصائية تكجد فركؽ ذ

طبلب المجمكعة  في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم كذلؾ لصالح أقرانيـ كمتكسط الرياضية
درجات طبلب المجمكعة التجريبية في مقياس الميؿ بيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ، التجريبية

 في المجمكعة الضابطة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية. أقرانيـ الرياضيات كمتكسطنحك 
لمتمثيبلت  مف نتائج أكصى الباحث بضركرة استخداـ المعمميف راسةكفي ضكء ما أسفرت عنو الد

اكتساب التمثيبلت  العميؽ أثناء يـالرياضية بشكؿ فعاؿ أثناء تدريس المحتكل الرياضي لتحقيؽ الف
تطكير يا يستطيع مف خبلل ية، كاعطاء الفرصة لمطبلب لمتعبير عف أفكارىـ بتمثيبلت متعددةالرياض

 ؼ جديدة.قإلى مكا ياأفكاره كنقم

 (2011الحجيمي ) دراسة 
 المتمركز التعمـ تراتيجيةاس باستخداـ الرياضية المفاىيـ تدريس أثر عمى لمتعرؼ دراسةال ىدفت

 رياضياتال  بقسـ المستجديف الطبلب لدل الرياضيات نحك كاالتجاه التحصيؿ عمى المشكمة حكؿ
  يـتقسيم تـ بالقسـ مستجدان  طالبان  ( 62 ) مف لدراسةا عينة كتككنت .المنكرة بالمدينة المعمميف بكمية
 المفاىيـ التجريبية المجمكعة درس مجمكعة، لكؿ طالبان (31) عقبكا كضابطة تجريبية مجمكعتيف إلى

 دقك  ، أسبكع 12 كلمدة أسبكعيان  ساعتيف المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ راتيجيةستا باستخداـ الرياضية
 كبعد  .كبعدىا التجربة بؿق الرياضيات كحن االتجاه كمقياس التحصيؿ اختباردراسة ال أداتي تطبيؽ تـ

 يمتكسط بيف إحصائية داللة ذات إحصائية داللة ذات فركؽ لكجكد التكصؿ تـ ياكتحميم البيانات جمع
 مقياس في ككذلؾ المختمفة بأبعاده التحصيمي االختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف درجات
 تدريس تأثر حجـ النتائج أكدت كما،  التجريبية المجمكعة طبلب لصالح الرياضيات نحك االتجاه
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 نحك االتجاهك  التحصيؿ عمى المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ راتيجيةاست باستخداـ الرياضية المفاىيـ
 .يران كب كاف الرياضيات

  (2010دراسة الدويري ) 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تعميمي محكسب في تغيير المفاىيـ 
البديمة لدل المتعمميف في الصؼ الثامف األساسي في مكضكع المعادالت. كتككنت عينة الدراسة مف 

( 92قد بمغ أفراد العينة)تـ اختيارىما اختياران قصديان ك  لحككميةشعبتيف دراسيتيف مف إحدل المدارس ا
طالبان تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف : ضابطة درست مكضكع المعادالت بالطريقة التقميدية، كتجريبية 
درست المكضكع نفسو بالبرنامج التعميمي المحكسب، كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة اختبار المعرفة 

لبرنامج التعميمي المحكسب في تغيير المفاىيـ البديمة عند المتعمميف، كبينت نتائج المفاىيمية، كا
الدراسة أف شيكع المفاىيـ البديمة بيف المتعمميف في المجمكعة التي درست كفقان لمطريقة التقميدية كانت 
كع أعمى منيا في المجمكعة التي درست المكضكعات نفسيا باستخداـ الحاسكب. كما أف نسبة شي

المفاىيـ البديمة بيف المتعمميف مف ذكم التحصيؿ المرتفع بعد التدريس كانت األقؿ تمييا نسبة شيكع 
ذكم التحصيؿ المتكسط، ثـ تمؾ الخاصة بذكم التحصيؿ  يمة بيف أقرانيـ مف المتعمميف مفالمفاىيـ البد
 المنخفض.

 ( 2010دراسة محمد، و عبيدات) 
ستخداـ األلعاب التربكية المحكسبة في تحصيؿ بعض ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر ا
قد تككنت عينة الدراسة سي مقارنة بالطريقة التقميدية. ك المفاىيـ الرياضية لتبلميذ الصؼ الثالث األسا

 كضابطة درست كحدات الضرب كالقسمة( طالبان كطالبة قسِّمكا إلى أربع مجمكعات تجريبية 18مف )
ار تحصيمي في الكحدات المذككرة مف مبحث الرياضيات لقياس كالكسكر. كطكر الباحثاف اختب

التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ. كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ 
المباشر كالمؤجؿ تعزل إلى طريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان 

 ؿ تعزل لمجنس كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.في التحصيؿ المباشر كالمؤج

  دراسة موسمي وبريMousley & Perry,(2009)   
ىدفت الدراسة إلى تطكير المفاىيـ الرياضية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف خبلؿ مجمكعة مف 
األنشطة التفاعمية التي تعزز تنمية المفاىيـ الرياضية . كتككنت عينة الدراسة مف أطفاؿ تتراكح 

بنيك ساكث  -( مدرسة مف األقاليـ كالريؼ 13( سنكات حيث أخذت عينة ممثمة ؿ)1-2عمارىـ بيف )أ
كيمز كككينبلند ك فكتكريا. كاستخدمت لجمع البيانات مقابمة احتكت عمى مجمكعة مف األسئمة المركبة، 

ار، كجمع باإلضافة إلى تسجيبلت الفيديك لتكضيح جكانب التفكير الرياضي كتنمية األطفاؿ الصغ



 

58 

بيانات كمسكحات عف المشاركيف في العينة، كبعد تحميؿ البيانات كالفرز دلت نتائج الدراسة إلى أف 
األطفاؿ قادريف عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية كذلؾ مف خبلؿ المعب، كأنو يكجد إىماؿ في تعمـ المفاىيـ 

 سنكات. 3بكر بكثير مف سف الرياضية في سف مبكرة كيمكف تنمية المفاىيـ الرياضية في مراحؿ أ

 (2009 ) لوا دراسة 
 الرياضية المفاىيـ اكتساب في دينزراتيجية است استخداـ أثر معرفة إلى دراسةال ىذه ىدفت  

 النقب مدرسة باختيار الباحث اـقك  . بغزة األساسي السادس الصؼ طبلب لدل بيا  كاالحتفاظ
 السادس الصؼ طبلب مف بان طال81 مف راسةدال عينة كتككنت صدية،ق بطريقة لمبنيف األساسية
 اآلخر كمثؿ التجريبية المجمكعة أحدىما اعتبر حيث ف،دراسيي صفيف عمى مكزعيف األساسي
 دراسةال نتائج كدلت الرياضية، المفاىيـ الكتساب ان تحصيمياران اختب الباحث كأعد ة،الضابط المجمكعة

 كالمجمكعة التجريبية المجمكعة في الطبلب اتدرج متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عمى
 داللة ذات فركؽ تكجد كال التجريبية، المجمكعة لصالح الرياضية المفاىيـ اكتساب في الضابطة
 أف درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة في التحصيؿ منخفضي الطبلب درجات متكسط بيف إحصائية
 .التجريبية مكعةالمج لصالح الرياضية يـالمفاى اختبار في الضابطة المجمكعة في اقرانيـ

 (2007 ) الزغبي راسةد 
الذكاءات  ائمة عمى نظريةقتدريس  تراتيجيةفعالية استخداـ اس راسةإلى د دراسةىدفت ال 

الحمقة األكلى مف التعميـ  المتعدد لتنمية بعض المفاىيـ الرياضية في ىندسة التحكيبلت لدل تبلميذ
إلى مجمكعتيف تجريبية  مقسميف مف مدرستيف بان طال (12) مف دراسةاألساسي . كتككنت عينة ال

 ان ف مف كحدة ىندسة التحكيبلت كفقلمتمك بمي كبعدمقد تـ تنفيذ اختبار تحصيمي قكضابطة، ك 
 راتيجيةفعالية استخداـ است راسةنتائج الد يرتأظ دقائمة عمى الذكاءات المتعددة. ك ق راتيجيةالست

 .المتعددة في تنمية بعض المفاىيـ الرياضية رية الذكاءاتالتدريس القائمة عمى نظ

 (2007 ) جودة  راسةد 
عمى تحصيؿ  بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسبلمي ثراءإلى معرفة أثر إ راسةىدفت الد

 راسةنحكىا. كتككنت عينة الد يـطمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىات
في كؿ ع فصؿ كاحد قمف مدرستيف بمدينة رفح بكا طالبة مف الصؼ العاشر األساسيك  طالبان  (90)مف

بميان عمى عينة ق ياتحصيمي كمقياس لبلتجاه نحك الرياضيات تـ تطبيق مدرسة. كصمـ الباحث اختبار
 إلى كجكد اثرراسة المدرستيف. كدلت نتائج الدفي كؿ مف  راهبعد تطبيؽ المادة المث كبعديان راسة الد
  يـكاتجاىات لمرياضيات  يـالعينة مف الذككر كاإلناث في تحصيم  رادعمى أف ةرائيثاإلير لممادة كب
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التحصيؿ البعدم لصالح الذككر،  ان فيقلجنس فقد كجد الباحث أف ىناؾ فرك نحكىا، كبالنسبة لمتغير ا
 تعزل لمتغير الجنس. كليس ىناؾ فركؽ داللة في االتجاه نحك الرياضيات

 ( 2003)ر مييا راسةدMehryar,  
الرياضية كالقدرة  إلى استخداـ أساليب مبتكرة لتنمية خمفية الطبلب عف المفاىيـ راسةىدفت الد

ىك معرفة ما إذا  راسةىذه الد عمى التعمـ كاستخداـ المزيد مف التقنيات المتقدمة. كالغرض الرئيس مف
عمـ الطبلب في ت  يـأف تس (شبكة االنترنتك  الكسائط المتعددة)كاف استخداـ أساليب التدريس المبتكرة 

د جمع قك  . راليامف طبلب مدرسة تكمبا الثانكية في است راسةالد د تككنت عينةقلممفاىيـ الرياضية. ك 
، فكجد أف راسةمقاببلت شخصية مع عينة الد في مبحث الرياضيات كاجرل الباحث عبلمات الطبلب

أف  ضيات. كبعد استخداـ األساليب المبتكرة كجدمف الطبلب يتمتعكف بحصص الريا %14 أكثر مف
مرضية بزيادة  الطبلب أصبحكا أكثر اىتماما بحصص الرياضيات، كأف عبلمات الطبلب أصبحت

كسيمة فعالة في تعزيز عممية  ثبت أف استخداـ الكسائط المتعددة% عف السنكات السابقة. كذلؾ ي 61
 تعمـ المفاىيـ الرياضية.

 ات التي تناولت المفاىيم الرياضيةالتعقيب عمى الدراس
 :بالنسبة لألىداف 

ىدفت بعض الدراسات الى تنمية المفاىيـ الرياضية باستخداـ نماذج كاستراتيجيات مختمفة     
( كدراسة أبك 0221الزغبي)، (0221(، جكدة )Perry &  Mousley,2009) مكسمي كبيرمكدراسة 
 (.0260ىبلؿ)
سة أثر برنامج قائـ عمى استخداـ البرمجيات كالكمبيكتر عمى ىدفت بعض الدراسات إلى درا   

 .(0262محمد كعبيدات )، (0262يرم) تعميـ المفاىيـ الرياضية كدراسة الدك 
( الى دراسة أثر استخداـ استراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ 0229كما ىدفت دراسة لكا)    

 الرياضية كاالحتفاظ بيا .
عرؼ عمى أثر تدريس المفاىيـ الرياضية باستخداـ استراتيجية التعمـ ىدفت بعض الدراسات لمت

 (.0266المتمركز حكؿ المشكمة عمى التحصيؿ كاالتجاه نحك الرياضيات مثؿ دراسة الحجيمي)
أثر استخداـ أساليب مبتكرة لتنمية خمفية الطبلب عف عمى تعرؼ الىدفت بعض الدراسات إلى 

 (.Mehryar,2003)يارميالمفاىيـ الرياضية مثؿ دراسة 
استخداـ الدراما عمى تنمية المفاىيـ ك ميارات التفكير  لى أثرإأما الدراسة الحالية فيدفت    

 الرياضي لدل طبلب الصؼ السادس االساسي.
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 بالنسبة لمعينة: 
دراسات اختارت عينة الدراسة مف طبلب الجامعات المعمميف قبؿ الخدمة مثؿ دراسة  

 (.0221(، جكدة) 0221لزغبي )( ، ا0266الحجيمي)
دراسات أخرل اختارت عينة الدراسة مف طمبة المدارس، البعض اختار طبلب المرحمة الثانكية  

 (.Mehryar,2003 ) دراسة مييار ،(0262كدراسة كؿ مف الدكيرم )
محمد كعبيدات  طمبة المرحمة االبتدائية كدراسة كاختارت دراسات أخرل عينة الدراسة مف 

دراسات أخرل اختارت عينة الدراسة مف أطفاؿ ما ، ك  (0260( ، أبك ىبلؿ)0229لكا)  ،(0262)
 .(  Mousley & Perry,2009)مكسمي ك بيرم قبؿ المدرسة كدراسة

بالنسبة لمدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلب المرحمة االبتدائية الصؼ السادس   
 (.0260ة أبك ىبلؿ )األساسي كىذا يتفؽ مع عينة دراس

 :بالنسبة ألدوات الدراسة 
 ا الدراسة:يذلؾ تبعان لممتغيرات التي تناكلتتنكعت أدكات الدراسة المستخدمة ك    

الدكيرم  اكتساب المفاىيـ الرياضية كدراسةمعظـ الدراسات استخدمت اختباران لقياس مدل 
دراسات أخرل استخدمت مقياس ( 0221(، الزغبي )0229(، لكا )0262(، محمد كعبيدات )0262)

 (.0260)(، أبك ىبلؿ0221جكدة) ،(0266جاه كدراسة كؿ مف الحجيمي )لبلت
المعمكمات  كاستخدمت بعض الدراسات المقاببلت كبطاقات المبلحظة كاالستبانات في جمع

  .(Perry,2009 &  Mousley  )كمكسمي ك بيرم ،(Mehryar,2003) مييار كدراسة كؿ مف
اختبار تحصيمي كاستبانة لقياس ميكؿ  ( فقد استخدمت أداتيف0260ك ىبلؿ)بأما دراسة أ

 الطبلب نحك الرياضيات.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أداتيف لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة تككنت األداة األكلى مف 

كؿ( اختبار المفاىيـ لقياس مدل اكتساب طبلب الصؼ السادس لمفاىيـ كحدة اليندسة )الجزء األ
( 61( فقرة مف اختيار مف متعدد كاختبار لقياس ميارات التفكير الرياضي تككف مف )61تككف مف)

 فقرة مف اختيار مف متعدد.
 : بالنسبة لمني  الدراسة 

معظـ الدراسات السابقة استخدـ المنيج التجريبي في الحصكؿ عمى نتائج دراستيـ، كقد اتبعت 
يث تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ السادس االبتدائي الدراسة الحالية المنيج التجريبي ح

بطريقة قصدية كتـ تعييف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بشكؿ عشكائي، قاـ الباحث بتدريس كحدة 
اليندسة بالدراما عمى المجمكعة التجريبية، كتدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة العادية، لمتعرؼ عمى 

 نمية المفاىيـ الرياضية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي.أثر الدراما عمى ت
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 : بالنسبة لمنتائ 
 ياتاىيـ كتنميأظيرت معظـ الدراسات السابقة تفكؽ االستراتيجيات الحديثة عمى اكتساب المف

أبك  ، (( Mehryar,2003 مييار ،(0221)الزغبي ،(0229)لكا ،(0266)الحجيمي مثؿ دراسة
 .(Perry,2009  &Mousley)ي كبيرممكسم ، ك دراسة(0260ىبلؿ)

كما أظيرت بعض الدراسات فاعمية استخداـ البرمجيات كالكمبيكتر في تعميـ المفاىيـ 
 .(0262محمد كعبيدات ) ،(0262الرياضية كدراسة الدكيرم )

الدراما عمى تنمية  اختمفت الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا اىتمت بدراسة أثر استخداـ 
 الرياضية لدل طبلب الصؼ السادس األساسي. المفاىيـ

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم الخاص بالمفاىيـ 
كغيرىا ( 0260رجكع الى دراسة )أبك ىبلؿ صياغة بنكد اختبار تنمية المفاىيـ حيث تـ الك الرياضية، 

 ضكعية ككيفية صياغتيا.مف الدراسات كاالطبلع عمى نكعية األسئمة المك 

 :لثمن دراسات المحور الثا باحثةال استفادت ذاما
 . النظرم اإلطار بناء .6
 . المفاىيـ اختبار بناء .0
 .التجريبي البحث منيجية .4
 . المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار .3
 . السابقة بالدراسات الحالية الدراسة نتائج مقارنة في استفادة .1

 :لعام عمى الدراسات السابقةالتعمي  ا
 كالمسرح الدراما كالقصة استخداـ في عرضيا سبؽ التي الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت .6
كميارات التفكير  المفاىيـ في تنمية الدراما أثر عف بحثت ٌأنيا في عنيا كاختمفت ،دريسالت في

 رفح. افظةبمح األساسي السادس لمصؼالرياضيات  تدريس في ،الرياضي
 مجمكعتيف متكافئتيف عمى القائـ التجريبي المنيج استخداـ عمى السابقة الدراسات معظـ اتفقت .0
 مجمكعتيف عمى القائـ المنيج التجريبي الدراسة ىذه في أيضان  الباحثة كاستخدمت ، ضابط - تجريبية(

 تدرس كالضابطة ،بالدراما اضيك ميارات التفكير الريالمفاىيـ  تدرس التجريبية ،) ضابطة - )تجريبية
 . التقميدم العادم باألسمكبميارات التفكير الرياضي ك  المفاىيـ

 بينما االختبار، أداة عمى معظميا ٌاتفؽ كلكف السابقة، الدراسات في الدراسة أدكات تنكعت .4
 فكير رياضي.ميارات تكاختبار  مفاىيـ، كاختبار محتكل، تحميؿ أداة الدراسة ىذه في الباحثة استخدمت
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 الثانكية، اإلعدادية أك أك بتدائية، اال المرحمة تناكلت ما فمنيا السابقة، الدراسات بيف العينة تتنكع .3
 األساسي، السادس الصؼ طالباتمف  الحالية الدراسة عينة كانت بينما األطفاؿ، رياض حتى أك

 .طالبة (12) مف كمككنةن 
 كنظران  المختمفة،الدراسية  المكاد في التدريس في الدراما اعميةف إلى السابقة الدراسات معظـ تكصمت .1

 المفاىيـ تنمية في الدراما أثر مف لمتحقؽ الدراسةقامت  مادة الرياضيات في الدراسات ىذه لقمة
 . كميارات التفكير الرياضي

 :أوجو االفادة من الدراسات السابقة
 . النظرم اإلطار بناء .6
 . الدراسة لمصطمحات جرائيةاإل التعريفات تحديد .0
 . الدراسة ليذه المناسب التجريبي التصميـ اختيار .4
 .المحتكل تحميؿ - ميارات اختبار - المفاىيـ اختبار ) الدراسة أدكات بناء .3
 . المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار .1
 . الحالية الدراسة نتائج تفسير في المساىمة .1
 
 ية عن الدراسات السابقة:ميزت الدراسة الحالتو  

 في المادة الدراسية، حيث تناكلت كحدة )اليندسة( في مادة الرياضيات  ىذه الدراسة تميزت
  الجزء األكؿ .

 تناكلت أثر أسمكب الدراما عمى تنمية المفاىيـ كميارات التفكير الرياضي.أنيا في  تميزت 
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التطبي  القبمي 
الختبار المفاىيم 

 الرياضية
 

واختبار التفكير 
 الرياضي

 بعديالالتطبي  
الختبار المفاىيم 

 الرياضية
 

واختبار التفكير 
 الرياضي

 التدريس باستخدام الدراما المجموعة التجريبية

التدريس بالطريقة  الضابطةالمجموعة 
 التقميدية

  الفصةل الرابةع
 الطريقة واإلجراءات

تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ بالتفصيؿ اإلجراءات التي قامت بيا، مف حيث تحديد 
كيفية اختيارىا، كمتغيرات المنيج المستخدـ في الدراسة، كتحديد مجتمع الدراسة، كعينة الدراسة ك 

الدراسة، كالخطكات التي مرت بيا أدكات الدراسة، كما تستعرض الباحثة خطكات تطبيؽ الدراسة 
 .ميدانيان، كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات كتحميميا

  :دراسةمني  الأواًل: 
بلقات بيف المتغيرات في ظركؼ "الذم يسعى لمكشؼ عف الع استخدمت الباحثة المنيج التجريبي

يسيطر فييا الباحث عمى متغيرات أخرل، لمعرفة الظركؼ التي تسبب ظاىرة محددة، كلذلؾ فالتجريب 
تغيير متعمد مضبكط بالشركط المحددة لحدث ما، كمبلحظة التغييرات في الحدث ذاتو" )الشربيني، 

اسـ التصميـ ذك المجمكعتيف ( كىك ما يطمؽ عميو التصميـ التجريبي كالمعركؼ ب9: 0221
المتكافئتيف بحيث يتـ تطبيؽ االختبار القبمي كالبعدم لمجمكعتيف متكافئتيف إحداىما ضابطة كاألخرل 

 تجريبية.

كفي ىذا المنيج الذم اتبعتو الباحثة، تخضع الطالبات في المجكعتيف إلى اختبار قبمي لمتحقؽ  
التجريبية لمتعمـ باستخداـ الدراما، بينما المجمكعة  مف تكافؤىما قبؿ التجربة، ثـ تخضع المجمكعة

الضابطة بالطريقة التقميدية كالسائدة في معظـ مدارس التعمـ، ثـ تخضع المجمكعتيف الختبار بعدم، 
 كالشكؿ التالي يكضح التصميـ التجريبي لمدراسة:

 
 
 
 
 
 

 

 (4-1شكل )
 التصميم التجريبي لمدراسة
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 مجتمع الدراسة :ثانيًا: 
مف جميػع طالبػات الصػؼ السػادس األساسػي فػي المػدارس الحككميػة فػي تككف مجتمع الدراسة 

-0263محافظػػػة رفػػػح، كالبلتػػػي يدرسػػػف مػػػادة الرياضػػػيات فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األكؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي )
( شعبة، حيػث يبمػغ 61في )( مدارس 8( طالبة مكزعات عمى )112(، كقد بمغ عدد الطالبات )0261

 .  ( سنة )كزارة التربية كالتعميـ العالي(60-62الطالبات ما بيف ) متكسط أعمار

 عينة الدراسة:ثالثًا: 
تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصػؼ السػادس األساسػي فػي مدرسػة نظيػر المكقػة لمبنػات 

 بصكرة قصدية، كذلؾ لؤلسباب التالية:
 الباحثة تعمؿ معممة في المدرسة. -6
 احثة.قرب المدرسة مف مكاف الب -0
 سيكلة تعامؿ الباحثة مع عينة الدراسة. -4
 تعاكف إدارة المدرسة مع الباحثة. -3

( طالبػػػة، لتكػػػكف المجمكعػػػة 12كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف شػػػعبتيف دراسػػػيتيف بمػػػغ عػػػددىما )
( طالبػػة، كاألخػػرل ضػػابطة درسػػت بالطريقػػة 42التػػي درسػػت باسػػتخداـ الػػدراما كبمػػغ عػػددىا ) ةالتجريبيػػ

 يكضح أفراد العينة : )6، كالجدكؿ رقـ )( طالبة42ددىا )التقميدية كبمغ ع
 (1جدول رقم )

 عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة
 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة

مدرسة نظير المكقة 
 لمبنات

 50% 42 تجريبية )0الصؼ السادس)
 50% 42 ( ضابطة6الصؼ السادس )

 100% 12 المجمكع
 رابعًا: متغيرات الدراسة:

 تكونت متغيرات الدراسة من :
 كيمثؿ في طريقة التدريس كتشمؿ:المتغير المستقل: -1

 التدريس باستخداـ الدراما بالنسبة لممجمكعة التجريبية.
 التدريس بالطريقة التقميدية المعتادة بالنسبة لممجمكعة الضابطة.

 ريف تابعيف كىما:كقد تضمنت الدراسة متغيالمتغير التابع: -2
 .المفاىيـ الرياضية 
 التفكير الرياضي 
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 :أدوات الدراسة : خامساً 
 :قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي تمثمت فيما يمي 

: كتشػػمؿ دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس مفػػاىيـ الكحػػدة الثانية)كحػػدة اليندسػػة(  المقػػررة عمػػى أةةة المةةواد التعميميةةة
 اغة باستخداـ الدراما.طالبات الصؼ السادس األساسي مص

 : كتشمؿ ما يمي:أدوات بحثية لجمع البيانات-ب
 .اختبار المفاىيم الرياضية 
 .اختبار لقياس ميارات التفكير الرياضي 

كقػػػد اسػػػتمـز إعػػػداد أدكات الدراسػػػة تحميػػػؿ محتػػػكل الكحػػػدة الثانية)كحػػػدة اليندسػػػة( ، كفيمػػػا يمػػػي 
 عرض تفصيمي عف تحميؿ المحتكل.

 تحميل المحتوى:
كيقصػػد بتحميػػؿ المحتػػكل بأنػػو "أسػػمكب ييػػدؼ إلػػى كصػػؼ المحتػػكل التعميمػػي كصػػفان مكضػػكعيان 

 (.12 :0224كمنيجيان، مما يؤدم إلى تحديد العناصر األساسية لمتعمـ )بدكم، 
( بأنػػػػػو "الكصػػػػػػكؿ إلػػػػػى مفػػػػػػردات المقػػػػػرر الدراسػػػػػػي، أك إحصػػػػػػاء 98 :0228كيعرفػػػػػو حمػػػػػػس )

 .المعمكمات األساسية في المقرر الدراسي
 أواًل: خطوات تحميل المحتوى: المفاىيم الرياضية

 لقد تضمنت خطكات تحميؿ المحتكل العناصر التالية:
 تحديد اليدف من التحميل: -6

 )كحػدة اليندسػة( تيدؼ عممية التحميؿ إلػى تحديػد المفػاىيـ الرياضػية المتضػمنة بالكحػدة الثانيػة
 مف كتاب الصؼ السادس األساسي الجزء األكؿ.

 ة التحميل:تحديد عين -0
شػػػممت عينػػػة التحميػػػؿ الكحػػػدة الثانية)كحػػػدة اليندسػػػة( مػػػف كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ السػػػادس 

 األساسي الجزء األكؿ.
 وحدة التحميل : -4

 .المحتكل لتحميؿ ككحدة )الكممة أك العبارة(، يكـالمف اسـ اعتماد تـ
 ضوابط عممية التحميل: -3

يػػػة التحميػػؿ، كذلػػػؾ لزيػػػادة الدقػػػة كضػػػبط قامػػت الباحثػػػة بمراعػػػاة عػػػددان مػػف الضػػػكابط خػػػبلؿ عمم
 عممية التحميؿ، كمف ىذه الضكابط:
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 :لصػػكرة العقميػػة التػػي ا تػػـ االلتػػزاـ بتعريػػؼ المفيػػـك كتعريػػؼ إجرائػػي عنػػد تحميػػؿ المحتػػكل كىػػك
تتكػػكف لػػدل الطالبػػة نتيجػػة خصػػائص مشػػتركة فػػي الكحػػدة الثانيػػة )كحػػدة اليندسػػة( كتتػػألؼ مػػف 

 االسـ كالداللة المفظية.
 قتصػػػر التحميػػػؿ عمػػػى الكحػػػدة الثانيػػػة )كحػػػدة اليندسػػػة( مػػػف كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ السػػػادس ي

 األساسي الجزء األكؿ.
 :التحميل عممية إجراءات -1

 .  اليندسة كحدة صفحات في المكجكدة الرياضية المفاىيـ حديدـ تت        
  :التحميل نتائ   -1

 التػي المفػاىيـ يكضػح، 3)رقػـ) ممحػؽكالتسػعة مفػاىيـ رياضػية،  دة اليندسػةكحػ ؿيػتحم عف نتج
 .التحميؿ عممية عف نتجت

 صد  أداة تحميل المحتوى:  -1
صػػػدؽ األداة ىػػػك اف تقػػػيس األداة مػػػا كضػػػعت لقياسػػػو، بحيػػػث يعطػػػي صػػػكرة كاممػػػة ككاضػػػحة 

( كقػػد تػػـ تقػػدير صػػدؽ األداة باالعتمػػاد 062 :0262عمػػى قيػػاس المػػراد قياسػػيا )العبسػي،  ةلمقػدرة األدا
كميف، حيث عرضت األداة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مػف المختصػيف )ممحػؽ عمى صدؽ المح

(، كذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لػؤلداة، كمراجعػة فئػات التحميػؿ، كفػي ضػكء ذلػؾ، قامػت الباحثػة 6
 .بتعديؿ ما طمب تعديمو بحسب اتفاؽ المحكميف

 ثبات أداة تحميل المحتوى: -8
ؿ االتساؽ عبر الزمف، حيث قامػت الباحثػة بتحميػؿ محتػكل تـ التأكد مف ثبات التحميؿ مف خبل

الكحدة الثانية، مف حيث )المفاىيـ الرياضية(، ثـ أعيد التحميؿ مرة أخرل بعد ثبلثة أسابيع مػف التحميػؿ 
األكؿ، كمػف ثػـ، قامػت بحسػاب معامػػؿ االتفػاؽ بػيف التحميمػيف، مسػػتخدمة معادلػة ىكلسػتي، كالتػي تأخػػذ 

 (.001 :0223عيمة، )ط الصكرة التالية:
  عدد فئات التحميل الثاني+  عدد فئات التحميل األولنقاط االتفا  / ×2معامل الثبات =
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 (2)رقم  جدول
 فئة التحميل لممفاىيم الرياضية

 معامل الثبات نقاط االخت ف نقاط االتفا  التحميل الثاني التحميل األول 
 2.93 6 8 9 8 المفاىيم الرياضية

( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 2.93أف معامػػؿ الثبػػات لممفػػاىيـ الرياضػػية ) (0لجػػدكؿ رقػػـ)يتضػػح مػػف ا
 اداة التحميؿ تتمتع بقد مناسب مف الثبات، مما يجعؿ الباحثة تطمئف الستخداـ األداة العممية لمتحميؿ.

 أدوات الدراسة:إعداد 
تدريسيا ككذلؾ طبلع عمى األدب التربكم الخاص بالمفاىيـ الرياضية كاستراتيجيات بعد اإل 

 األدب التربكم الخاص بالدراما قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ لمصؼ السادس األساسي، لتدريس
ميارات التفكير  كبعض ، الرياضية المفاىيـ لتنمية ، الدراما طريقة باستخداـ كحدة الدراسة مكضكعات
 الرياضية المفاىيـ لتحديد الفقرات ىذه كتحميؿ فقرات، إلى الدراسة مكضكع تـ تقسيـ بحيث ، الرياضي

 التي األنشطة الدليؿ يتضمف كما . امتبلكيا التمميذ عمى ينبغي التي ، كعمميات التفكير الرياضي ،
المسرحية، بحيث تـ عرض مكضكعات كحدة كىي القصة ك  ،الدراما أسمكب خبلليا تكظيؼ مف سيتـ

رل تعرض بطريقة ريقة القصة، كاألربعة األخالدراسة في سبعة مكاقؼ تعميمية، ثبلثة منيا تعرض بط
حاجاتيـ، ككذلؾ كانت قة بما يتناسب مع عمر الطالبات ك قد تـ إعداد القصة بطريقة مشك المسرحية، ك 

انت ك ايضان دكار، كاالخر عرائس الدمى، ك في أشكاليا فمنيا ما كاف لعب األ متنكعةن ت المسرحيا
 كسائؿ تـ إنشاءك  .لمطالبات إثارةن  أكثر ، لتككف اكشخصياتي ،المسرحيات متنكعة في مكضكعاتيا

اختمفت الكسائؿ باختبلؼ استخداميا، فمنيا ما كاف مجسما، كمنيا ما ك ، المكاقؼ ىذه تعميمية تدعـ
 .كاف صكرا 

 كؿ درس مف دركس ىذا الدليؿ العناصر التالية: كقد تضمف        
 بعض البيانات الميمة مثؿ : -6
 ذا الدرس.الزمف البلـز لتدريس ى -
 الكسائؿ التعميمية كىي المكحات ك البطاقات ك الطباشير كغيرىا. -
 .أىداؼ الدرس  -0
 س.خطكات السير في الدر  -4

 مف ، كاالختصاص الخبرة أىؿ مف المحٌكميف مف مجمكعة عمى بعرض الدليؿ الباحثة كقامت   
 ممحؽ - ذلؾ إلى احتاج ما كتعديؿ ، نظرىـ بكجيات األخذ تـ كقد كالحذؼ كاإلضافة، ، التعديؿ أجؿ
 .(1رقـ )
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 ثانيًا: أدوات الدراسة )اختبار المفاىيم الرياضية واختبار التفكير الرياضي(
 اختبار المفاىيم الرياضية .أواًل: 

قامػػػت الباحثػػػة بإعػػػداد اختبػػػار مكضػػػكعي لممفػػػاىيـ الرياضػػػية، مػػػف نػػػكع االختيػػػار مػػػف متعػػػدد  
مػف التػػأثير بذاتيػة المصػحح، كلتغطيتػو جػػزء كبيػر مػف المػػادة كاختػارت ىػذا النػكع مػػف االختبػارات لخمػكه 

العممية المراد اختبػار الطالبػات فييػا، كاسػتخدمتو الباحثػة كأحػد مؤشػرات لقيػاس تكػافؤ المجمػكعتيف قبػؿ 
 .تطبيؽ التجربة، كلمعرفة كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف : التجريبية كالضابطة بعد انتياء التجربة

 :لمفاىيم الرياضيةاختبار خطوات بناء ا
 تحديد المادة الدراسية:-1

كىػػي الكحػػدة الدراسػػية التػػي تػػـ اختيارىػػا مػػف كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ السػػادس األساسػػي كىػػي         
 الكحدة الثانية)كحدة اليندسة( الجزء األكؿ. 

 تحديد اليدف من االختبار:-2
اكتسػاب المفػاىيـ الرياضػية المتعمقػة  ييدؼ االختبار إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكيات الطالبػات فػي        

 بالكحدة الثانية )اليندسة(، الجزء األكؿ لمصؼ السادس األساسي.
 صياغة أسئمة االختبار:-3

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة الخاصة ببناء اختبارات المفاىيـ الرياضية بعػد االطػبلع 
–( سػؤاالن 61ية فػي بنػاء االختبػار المكػكف مػف )عمييا، حيث اسػتعانت الباحثػة بقائمػة المفػاىيـ الرياضػ

( كتتككف جميع أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مػف متعػدد، مككنػة مػف أربعػة بػدائؿ، بػديؿ 3ممحؽ )
 كاحد منيا صحيح.

 كقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تككف :
 . لمعممياتشاممة  -
 كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس . -
 المكاصفات المحكـ .ممثمة بجدكؿ  -
 .الطالباتسميمة لغكيان كسيمة كمبلئمة لمستكل  -
 مصاغة بصكرة إجرائية . -
 قادرة عمى قياس سمكؾ كاحد يتضمف فكرة كاحدة فقط . -
 : كتابة تعميمات االختبار-4

رشادات لمطالبات في الصفحة األكلى، كاشتممت عمى:  قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات كا 
 بار.عدد فقرات االخت 
 .طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار 
 .مفتاح إجابة لبلختبار 
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 تحكيم االختبار :-5
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية، قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف 
مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، كمشرفيف تربكييف في كزارة التربية كالتعميـ كبعض 

 ( كذلؾ إلبداء أرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ النقاط التالية:6ممحؽ رقـ ) –الرياضيات  مدرسي
 صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية. -
 مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالبات الصؼ السادس. -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 المعرفي لبلختبار. مدل انتماء فقرات االختبار إلى المستكل -
 مقترحات أخرل يرل المحكمكف أنيا ضركرية كىامة. -

 كفي ضكء ذلؾ اقترح المحكمكف التعديبلت التالية:        
 استبداؿ بعض البدائؿ لككنيا ضعيفة.  -
 حذؼ بعض األسئمة التي ال تؤثر عمى المحتكل المراد قياسو . -
 ضركرة تعديؿ بعض األخطاء في الصياغة المغكية. -

 كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة أصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ االستطبلعي.   
 التطبي  االستط عي ل ختبار :-6

المكاتي درسف قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ السابع 
بؿ البدء بالتجربة بأسبكع ( طالبة كقد تـ التطبيؽ ق42ككانت العينة مككنة مف )كحدة اليندسة سابقان، 

 كقد ىدفت العينة االستطبلعية إلى:
 تحديد زمف االختبار. -
 إيجاد الصعكبة، كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار. -
 التأكد مف صدؽ االختبار، كذلؾ بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي. -
 حساب ثبات االختبار. -
 تحديد زمن االختبار :-7

بلختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ تـ حساب زمف تأدية الطالبات ل
( دقيقة، بينما زمف استجابة آخر طالبة 42طالبة انتيت مف االستجابة عمى فقرات االختبار حيث بمغ )

( دقيقة، كىك الزمف 41( دقيقة، لذا فقد كاف متكسط الزمنيف يساكم )32عمى فقرات االختبار بمغ )
 ة اختبار المفاىيـ الرياضية.المناسب لبلستجابة عمى أسئم
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 تصحيح االختبار :-8
تػـ تصػػحيح االختبػػار بعػػد إجابػة طالبػػات العينػػة االسػػتطبلعية عمػى فقراتػػو، حيػػث حػػددت درجػػة 

( درجػة، حيػث 61-2كاحدة لكؿ فقرة، كبذلؾ تككف الدرجة التػي حصػمت عمييػا الطالبػة محصػكرة بػيف )
 .ائية( فقرة في صكرتو الني61تككف االختبار مف )

 تحميل إجابات أسئمة االختبار :-9
بعد أف تـ تطبيؽ اختبار المفاىيـ عمى العينة االستطبلعية، تـ تحميػؿ نتػائج إجابػات الطالبػات 
عمػػى أسػػئمة االختبػػار، كذلػػؾ لمعرفػػػة معامػػؿ الصػػعكبة، كمعامػػؿ التمييػػز ليػػػتـ بعػػد ذلػػؾ حػػذؼ الفقػػػرات 

 الغامضة إف كجدت.
صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مػف فقػرات االختبػار، قامػت  كلكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ

% مػػف مجمػػكع الطالبػػات، كىػػف الطالبػػات 01بتقسػػيـ الطالبػػات إلػػى مجمػػكعتيف مجمكعػػة عميػػا ضػػمت 
% مػف مجمكعػة الطالبػات 01المكاتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضػمت 

 .( طالبات8ار، كقد بمغ عدد طالبات كؿ مجمكعة )المكاتي حصمف عمى أدنى الدرجات في االختب
 .صعوبة: حساب معامل الأوالً 

كيقاس بالنسبة المئكية لمف أجابكا عمػى السػؤاؿ إجابػة خاطئػة، ككػاف اليػدؼ مػف حسػاب درجػة 
 2.12أك تزيػد عػف  2.42الصعكبة لفقرات االختبار ىك حػذؼ الفقػرات التػي تقػؿ درجػة صػعكبتيا عػف 

 (612 :0228تالية: )أبك دقة، ب بالمعادلة السحكت
 

 درجة صعكبة الفقرة =
 السؤال إجابة خاطئة نعدد الذين أجابوا ع

المفحوصين أو عدد الذين حاولوا اإلجابة عن عدد  
 السؤال

 ة.( يبيف معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار المفاىيـ الرياضي4كالجدكؿ رقـ )
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 (3جدول رقم )
 بار المفاىيم الرياضيةمعامل الصعوبة لفقرات اخت

 الصعوبة معامل م الصعوبة معامل م
1 0.63 9 0.50 

2 0.56 10 0.38 

3 0.50 11 0.31 

4 0.31 12 0.38 

5 0.38 13 0.50 

6 0.38 14 0.44 

7 0.31 15 0.38 

8 0.31 16 0.31 

ات، كتتراكح ما بيف يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة كانت مناسبة لجميع الفقر 
 ( كعميو فإف جميع الفقرات مقبكلة.2.14 – 2.46)

 .التمييز: حساب معامل أوالً 
كيقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ، كقدرتيا أيضان 

فقرات االختبار ىك عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا، ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز ل
 .ألنيا تعتبر ضعيفة (2.02)حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف 

 (612 :0228كيحسب بالمعادلة التالية: )أبك دقة، 
 

 =معامل تمييز الفقرة
 –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 

  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
 المجموعتين ادنصف عدد أفر 

 
 

 ( يبيف معامؿ التمييز لفقرات اختبار المفاىيـ الرياضية.3كالجدكؿ رقـ )
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 (4جدول رقم )
 معامل التمييز لفقرات اختبار المفاىيم الرياضية

 التمييز معامل م التمييز معامل م
1 0.75 9 0.75 

2 0.63 10 0.75 

3 0.75 11 0.38 

4 0.63 12 0.75 

5 0.75 13 0.75 

6 0.75 14 0.63 

7 0.38 15 0.75 

8 0.38 16 0.63 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات، كتتراكح ما بيف 
 ( كعميو فإف جميع الفقرات مقبكلة.2.11 – 2.48)

 :ثالثًا : صد  االختبار 
تقػيس األداة مػا كضػعت لقياسػو  الصػدؽ ىػك "أف( إلػى أف 623: 0221غا كاألستاذ )يشير األ

فقط دكف أم زيادة أك نقصاف" كيمثؿ صدؽ االختبار إحدل الكسائؿ اليامة في الحكـ عمى صػبلحيتو، 
 كتحققت الباحثة مف صدؽ االختبار باستخداـ طريقتيف كىما كالتالي:

 صد  المحكمين :-
ف مػػػػف ذكم عرضػػػػو عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيك إعػػػػداد االختبػػػػار فػػػػي صػػػػكرتو األكليػػػػة  تػػػػـ

جراء التعديبلت البلزمة، مف حيػث ذلؾ الستطبلع آرائيـ ( ك 6ممحؽ رقـ )االختصاص  كمبلحظاتيـ، كا 
السػػػػبلمة المغكيػػػػة، كمػػػػدل شػػػػمكلية المفػػػػاىيـ لكحػػػػدة الدراسػػػػة ، كمػػػػدل انتمػػػػاء فقػػػػرات االختبػػػػار لممفػػػػاىيـ 

، %81ات االختبػار ى مفردالرياضية، كتـ تعديمو بماء عمى آراء المحكميف التي بمغت نسبة اتفاقيـ عم
 حيث ترل الباحثة أف ىذه نسبة معقكلة العتماد الفقرات في االختبار.

 :صد  االتسا  الداخمي -
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى عينػة اسػتطبلعية مككنػة 

مػػف فقػػرات االختبػػار، ( طالبػػة، كتػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط )بيرسػػكف( بػػيف درجػػات كػػؿ فقػػرة 42مػػف )
 رقػػـ ( كالجػػدكؿspssكالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار الػػذم تنتمػػي إليػػو، كذلػػؾ باسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي )

 :يكضح ذلؾ( 1)
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 (5الجدول رقم )                                  
 إليو الفقرة د الذي انتمتالبعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع 

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.866 0.000 9 0.905 0.000 

2 0.753 0.000 10 0.902 0.000 

3 0.756 0.000 11 0.396 0.030 

4 0.456 0.011 12 0.409 0.025 

5 0.738 0.000 13 0.667 0.000 

6 0.403 0.027 14 0.756 0.000 

7 0.662 0.000 15 0.764 0.000 

8 0.473 0.008 16 0.483 0.007 

0.463(=0.01(وعندمستىيداللة)28رالجدوليةعنددرجةحرية)

  .( 0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 ث االختبار: ثبا -

إذا أعيد تطبيقو عمى الطبلب أنفسيـ  نفس النتائج  أف يعطي االختبار" يعرؼ ثبات االختبار
 ."مرة ثانية

عمى  02ريتشارد سكف -التجزئة النصفية كككدركقد تـ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي 
 النحك التالي :

 أوالً: طريقت التجزئت النصفيت:

س معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تجزئة األسئمة إلى اقامت الباحثة بقي
كاألسئمة الزكجية ىي أسئمة ،نصفيف، كاعتبرت األسئمة ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ األكؿ 

ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصؼ األكؿ مف االختبار كالنصؼ الثاني مف  ،النصؼ الثاني
ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لحساب معامؿ ثبات االختبار الكمي مف ،(2.810)االختبار فكاف 

 (661:0226المعادلة التالية )كاظـ
  ـ =

حيث ـ:معامؿ ثبات االختبار // ر: معامؿ ارتباط العبارات الزكجية مع العبارات الفردية  كبالتعكيض 
ف االختبار يتمتع بدرجة ثبات ا سبؽ أمح مكيتض ،(2.901في المعادلة السابقة ينتج معامؿ الثبات)

 .عالية
 

 

 

 ر2
 +ر1
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 :02ريتشارد سىن -كىدر: طريقت ثانيا

ألبعاد اختبار المفاىيـ  02ريتشارد سكف -تـ استخداـ معادلة ككدر ،لمعرفة مدم ثبات االختبار 
ما خطا أم ل ،الرياضية ممتغيرات كىي طريقة مناسبة لبلختبارات التي تككف نتيجة أسئمتيا إما صكاب كا 
ككؿ لمدرجة الكمية لبلختبار  02د سكف ريتشار -حيث تـ الحصكؿ عمي قيمة معامؿ ككدر ،الثنائية

 (1: 0260عفانة، طبقا لممعادلة التالية:     )

( كىي 2.929لبلختبار ككؿ) 02ريتشارد سكف -كبالتعكيض في المعادلة تنتج قيمة ككدر
كبذلؾ تأكدت مف صدؽ كثبات اختبار  ،عينة الدراسة قيمة تطمئف الباحثة الي تطبيؽ االختبار عمي

 المفاىيـ الرياضية.
 الصىرة النهائيت الختبار المفاهيم الرياضيت:

كالتأكد مف صدقة كثباتو كحساب معامبلت الصعكبة  ،بعد االنتياء مف التطبيؽ االستطبلعي لبلختبار 
كقد اشتمؿ  –( 3ممحؽ رقـ)  –لنيائية كالتمييز لفقرات االختبار؛ أصبح االختبار جاىزا في صكرتو ا

 -: عمى
 تعميمات االختبار كتضمنت: -6

 مكاف كتابة اسـ الطالب. -

 الغرض مف االختبار. -

 عدد فقرات االختبار. -

 .رات االختبارطريقة اإلجابة عف فق -

، جميعيا مف االختيار المتعدد، بحيث كؿ بند مف بنكد (61أسئمة االختبار كعددىا) -0
 .إذا كاف صحيحان  جة كاحدةاالختبار يحسب لو در 
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 اختبار التفكير الرياضي .ثانيًا: 
قامػػػػت الباحثػػػػة بإعػػػػداد اختبػػػػار مكضػػػػكعي لمتفكيػػػػر الرياضػػػػي، مػػػػف نػػػػكع االختيػػػػار مػػػػف متعػػػػدد  

كاختػارت ىػذا النػكع مػػف االختبػارات لخمػكه مػف التػػأثير بذاتيػة المصػحح، كلتغطيتػو جػػزء كبيػر مػف المػػادة 
بػات فييػا، كاسػتخدمتو الباحثػة كأحػد مؤشػرات لقيػاس تكػافؤ المجمػكعتيف قبػؿ العممية المراد اختبػار الطال

 .تطبيؽ التجربة، كلمعرفة كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف : التجريبية كالضابطة بعد انتياء التجربة

 :التفكير الرياضيختبار خطوات بناء ا
 تحديد المادة الدراسية:-1

كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ السػػادس األساسػػي كىػػي كىػػي الكحػػدة الدراسػػية التػػي تػػـ اختيارىػػا مػػف 
 الكحدة الثانية)كحدة اليندسة( الجزء األكؿ. 

 تحديد اليدف من االختبار:-2
ىػػػدؼ االختبػػػار إلػػػى قيػػػاس مػػػدل تػػػأثير الػػػدراما عمػػػى تنميػػػة التفكيػػػر الرياضػػػي لػػػدل المجمكعػػػة 

  التجريبية بعد االنتياء مف تدريس الطريقة المقترحة.
 :ختباراال محاور تحديد-3

 عمػى طػبلعاال بعػد كذلػؾ  ي،الرياضػ التفكيػر اراتميػ بعػض مػف ختبػاراال محػاكر تحديػد تػـ
 مجاؿ في ختصاصاال أىؿ كمشاكرة ي،الرياض التفكير ميارات تناكلت كالتي السابقةالدراسات ك  الكتب
 كطػرؽ المنػاىج أسػاتذة مػف ت، الرياضػيا تػدريس كطػرؽ منػاىج تخصػص كمجػاؿ، الرياضػيات تػدريس

 إلى التكصؿ إلى  ذلؾ أسفر كقد ة،الطكيم الخبرة أصحاب الرياضيات كمعممي الرياضيات في تدريسال
دراسػة عمػييـ ك ىػي: االسػتقراء، ال لتطبيػؽ كذلػؾ الرياضػي التفكيػر ميػارات مػف أربػع ميػارات اختيػار

ىػك مكضػح فػػي  كقامػػت الباحثػة بتعػريفيـ إجرائيػان كمػػاكز، حػؿ المسػػألة، التفكيػر المنطقػي، التعبيػر بػالرم
 (.1جدكؿ رقـ )

 (6جدول رقم )
 ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدى طالبات الصف السادس األساسي

 التعريف اإلجرائي لمميارة الميارة
 .ىك عممية عقمية يتكصؿ فييا التفكير إلى نتيجة أك قاعدة اعتمادان  عمى حاالت خاصة ميارة االستقراء
 استخداـ الرمكز لمتعبير عف األفكار الرياضية. طقيميارة التفكير المن

 ىك استخداـ المنطؽ في الكصكؿ الى االستنتاجات. بالرمكز  ميارة التعبير

 أف يعيد تنظيـ ما تعممو سابقا، ك يطبقو عمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو. المسائؿ ميارة حؿ
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 :إعداد االختبار-4
 لتكزيػع جػدكؿ بإعػداد الباحثػة قامػت )كحػدة اليندسػة( ىعمػ كتكزيعيػا ختبػاراال أسػئمة عػدد لتحديػد    
 كالتركيز سةدرابال المتعمقة األىداؼ خراجكاستكحدة )اليندسة(،  في المكجكدة الرياضي التفكيررات ميا
 في مكضح ىك كما التالية النتائج كأعطت ،سةراالد كأكلكية المستخدمة الرياضي التفكيرارات مي عمى

 (.1)رقـ الجدكؿ
 (7) جدول رقم

 جدول توزيع ميارات التفكير الرياضي عمى وحدة اليندسة
 النسبة المئوية عدد األسئمة الميارة

 %03 3 ميارة اإلستقراء
 %03 3 ميارة التعبير بالرمكز
 %04 3 ميارة التفكير المنطقي

 %09 1 ميارة حؿ المسألة
 %622 61 المجمكع

 :التالي (8)رقـ بالجدكؿ مكضح ىك كما ربعةاأل ألبعادا عمى الفقرات تكزيع تـ كقد   

 (8) جدول رقم
 األربعة االختبار أبعاد عمى فقراتال توزيع

 أرقام الفقرات ميارات التفكير الرياضي
 3،4،0،6 ميارة االستقراء

 9،1،1،1 ميارة التعبير بالرمكز
 61،61،63،64 ميارة التفكير المنطقي
 61،60،66،62،8 ميارة حؿ المسألة

 الصورة األولية إلعداد فقرات االختبار:-5
 لقد استفادت الباحثة مف األدبيات التربكية كالدراسات السابقة التي تحػدثت عػف ميػارات التفكيػر

اعتمدت الباحثة عمى أربعػة ميػارات كىػي )االسػتقراء، كالتعبيػر بػالرمكز الرياضي، كبعد االطبلع عمييا 
لة( كػػبعض ميػػارات لمتفكيػػر الرياضػػي، كذلػػؾ لمبلءمػػتيـ لطبيعػػة محتػػكل كالتفكيػػر المنطقػػي كحػػؿ المسػػأ

ذه الميػارات، كتػـ بعػد ذلػؾ الكحدة الدراسية حيث إف معظـ األمثمة كاألسػئمة المتضػمنة بالكحػدة تقػيس ىػ
( حػكؿ ىػذه الميػارات، 6ممحػؽ رقػـ )–عددان مف المختصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس  استشارة

 ناسبتيـ لمكحدة الدراسية.كقد أكدكا عمى م
 : بنكد االختيارية ما يميكقد راعت الباحثة عند صياغة ال
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 .أف تككف البنكد سميمة لغكيان كعمميان  -
 أف تككف البنكد شاممة لمكحدة الدراسية المختارة. -
 اف تككف األسئمة مناسبة لمستكل الطالبات. -
 أف تككف األسئمة محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض -
 : تعميمات االختبار كتابة-6

رشادات لمطالبات في الصفحة األكلى، كاشتممت عمى:  قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات كا 
 .عدد فقرات االختبار 
 .طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار 

 تحكيم االختبار :-7
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية، قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف 

عضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، كمشرفيف تربكييف في كزارة التربية كالتعميـ كبعض مف أ
 كمبلحظاتيـ حكؿ النقاط التالية: أراءىـ( كذلؾ إلبداء 6ممحؽ رقـ ) –مدرسي الرياضيات 

 صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية. -
 الصؼ السادس. مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالبات -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 مدل انتماء فقرات االختبار إلى المستكل المعرفي لبلختبار. -
 مقترحات أخرل يرل المحكمكف أنيا ضركرية كىامة. -

 كفي ضكء ذلؾ اقترح المحكمكف التعديبلت التالية:
 استبداؿ بعض البدائؿ لككنيا ضعيفة.  -
 لتي ال تؤثر عمى المحتكل المراد قياسو .حذؼ بعض األسئمة ا -
 ضركرة تعديؿ بعض األخطاء في الصياغة المغكية. -

 كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة أصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ االستطبلعي.
 التطبي  االستط عي ل ختبار :-8

ككانت العينة قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ السابع 
 ( طالبة كقد تـ التطبيؽ قبؿ البدء بالتجربة بأسبكع كقد ىدفت العينة االستطبلعية إلى:42مككنة مف )

 تحديد زمف االختبار. -
 إيجاد الصعكبة، كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار. -
 التأكد مف صدؽ االختبار، كذلؾ بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي. -
 حساب ثبات االختبار. -
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 تحديد زمن االختبار :-9
تـ حساب زمف تأدية الطالبات لبلختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ 

( دقيقة، بينما زمف استجابة آخر طالبة 32طالبة انتيت مف االستجابة عمى فقرات االختبار حيث بمغ )
( دقيقة، كىك الزمف 12م )( دقيقة، لذا فقد كاف متكسط الزمنيف يساك 12عمى فقرات االختبار بمغ )

 .التفكير الرياضيالمناسب لبلستجابة عمى أسئمة اختبار 
 تصحيح االختبار :-10

تػـ تصػػحيح االختبػػار بعػػد إجابػة طالبػػات العينػػة االسػػتطبلعية عمػى فقراتػػو، حيػػث حػػددت درجػػة 
، حيػث ( درجػة61-2كاحدة لكؿ فقرة، كبذلؾ تككف الدرجة التػي حصػمت عمييػا الطالبػة محصػكرة بػيف )

 .( فقرة في صكرتو النيائية61تككف االختبار مف )
 تحميل إجابات أسئمة االختبار :-11

بعد أف تـ تطبيؽ اختبار التفكير الرياضػي عمػى العينػة االسػتطبلعية، تػـ تحميػؿ نتػائج إجابػات 
ؼ الطالبػػات عمػػى أسػػئمة االختبػػار، كذلػػؾ لمعرفػػة معامػػؿ الصػػعكبة، كمعامػػؿ التمييػػز ليػػتـ بعػػد ذلػػؾ حػػذ

 الفقرات الغامضة إف كجدت.
كلكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مػف فقػرات االختبػار، قامػت 

% مػػف مجمػػكع الطالبػػات، كىػػف الطالبػػات 01بتقسػػيـ الطالبػػات إلػػى مجمػػكعتيف مجمكعػػة عميػػا ضػػمت 
جمكعػة الطالبػات % مػف م01المكاتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضػمت 

 ( طالبة.66المكاتي حصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار، كقد بمغ عدد طالبات كؿ مجمكعة )
 .صعوبة: حساب معامل الأوالً 

كيقاس بالنسبة المئكية لمف أجابكا عمػى السػؤاؿ إجابػة خاطئػة، ككػاف اليػدؼ مػف حسػاب درجػة 
 2.82أك تزيػد عػف  2.02رجػة صػعكبتيا عػف الصعكبة لفقرات االختبار ىك حػذؼ الفقػرات التػي تقػؿ د

 ( يبيف معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار التفكير الرياضي.9كالجدكؿ رقـ )
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 (9جدول رقم )
 معامل الصعوبة لفقرات اختبار التفكير الرياضي

 الصعوبة معامل م الصعوبة معامل م
1 0.69 10 0.38 

2 0.38 11 0.44 

3 0.38 12 0.63 

4 0.44 13 0.31 

5 0.31 14 0.38 

6 0.38 15 0.25 

7 0.44 16 0.44 

8 0.38 17 0.50 

9 0.56   

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة كانت مناسبة لجميع الفقرات، كتتراكح ما بيف 
 ( كعميو فإف جميع الفقرات مقبكلة.2.19 – 2.01)

 .التمييز: حساب معامل ثانياً 
ة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ، كقدرتيا أيضان كيقصد بو قدر 

عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا، ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك 
 ( يبيف62ألنيا تعتبر ضعيفة، كالجدكؿ رقـ ) (2.02)حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف 
 معامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي.

 (10جدول رقم )
 معامل التمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي

 التمييز معامل م التمييز معامل م
1 0.38 10 0.75 

2 0.50 11 0.63 

3 0.75 12 0.75 

4 0.63 13 0.63 

5 0.38 14 0.75 

6 0.75 15 0.50 

7 0.63 16 0.63 

8 0.75 17 0.50 

9 0.63 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات، كتتراكح ما بيف 
 ( كعميو فإف جميع الفقرات مقبكلة.2.11 – 2.48)

 ثالثًا : صد  االختبار 
 تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار باستخداـ طريقتيف كىما كالتالي:

 صد  المحكمين : -
عرضػػػػو عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف مػػػػف ذكم ك اد االختبػػػػار فػػػػي صػػػػكرتو األكليػػػػة إعػػػػد تػػػػـ

جراء التعديبلت البلزمة، مف حيث السبلمة 6ممحؽ رقـ )االختصاص  ( كتـ أخذ آرائيـ كمبلحظاتيـ، كا 
 المغكية، كمدل مبلئمة األسئمة لميارات التفكير الرياضي، كتـ تعديمو بناء آراء المحكميف.

 :اخمي صد  االتسا  الد-
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى عينػة اسػتطبلعية مككنػة 

( طالبػػة، كتػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط )بيرسػػكف( بػػيف درجػػات كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار، 42مػػف )
دكؿ رقػػـ ( كالجػػspssكالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار الػػذم تنتمػػي إليػػو، كذلػػؾ باسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي )

 :يكضح ذلؾ( 66)
 (11جدول رقم)

 كل فقرة مع الدرجة الكمية ل ختبار رتباط ا معامل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر اجلدولية عند درجة حرية )                 
 
 

 
 

رقم 
 السؤال

معامل 
مع  االرتباط
 الميارة

معامل االرتباط مع 
الدرجة الكمية 

 ل ختبار
رقم  الميارة

 السؤال

معامل 
مع  االرتباط
 الميارة

معامل االرتباط 
مع الدرجة 
 الكمية ل ختبار

 ميارة االستقراء 

ميارة التعبير  0.567 0.499 1
 بالرموز

13 0.549 0.407 

2 0.654 0.483 14 0.655 0.446 

3 0.652 0.656 15 0.531 0.504 

4 0.660 0.621 17 0.615 0.407 

ميارة التفكير 
 المنطقي

 ميارة حل المسائل 0.617 0.769 5

8 0.761 0.588 

6 0.927 0.627 10 0.797 0.624 

7 0.871 0.534 11 0.784 0.753 

9 0.452 0.515 12 0.707 0.674 

 16 0.608 0.517 
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 (12الجدول رقم )
 إليو الفقرة تمتالبعد الذي انمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع 

رقم  الميارة
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  الميارة
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ميارة االستقراء 

1 0.499 0.005 

 ميارة التعبير بالرموز

13 0.549 0.002 

2 0.654 0.000 14 0.655 0.000 

3 0.652 0.000 15 0.531 0.003 

4 0.660 0.000 17 0.615 0.000 

ميارة التفكير 
 المنطقي

5 0.769 0.000 8 0.761 0.000 

ميارة حل  0.000 0.927 6
 المسائل

10 0.797 0.000 

7 0.871 0.000 11 0.784 0.000 

9 0.452 0.012 12 0.707 0.000 

 16 0.608 0.000 



0.463(=0.01دمستىيداللة)(وعن28رالجدوليةعنددرجةحرية)

  .( 0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
كلمتأكػػد مػػف التناسػػؽ الػػداخمي لميػػارات االختبػػار تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ 

 (:64ميارة كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )

 (13) رقم جدول
 ارتباط درجات ميارات االختبار بالدرجة الكمية ل ختبار معامل

 مستوى الداللة معامل االرتباط الميارات
 0.000 0.812 ميارة االستقراء 

 0.000 0.840 ميارة التفكير المنطقي

 0.000 0.866 بالرمكز  ميارة التعبير

 0.001 0.588 المسائؿ ميارة حؿ



0.463(=0.01(وعندمستىيداللة)28الجدوليةعنددرجةحرية)ر

( أف معامبلت ارتباط ميارات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار دالة 13يتضح مف جدكؿ )   
 ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لميارات االختبار.0.01احصائيان عمى مستكل الداللة )

ً  
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 ثباث االختبار:  -

عمى  02ريتشارد سكف -التجزئة النصفية كككدرثبات االختبار باستخداـ طريقتي  كقد تـ إيجاد
 النحك التالي :

 

 أوالً: طريقت التجزئت النصفيت:

قامت الباحثة بقيس معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تجزئة األسئمة إلى 
كاألسئمة الزكجية ىي أسئمة ،األكؿ نصفيف، كاعتبرت األسئمة ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ 

كحساب تبايف كؿ النصؼ األكؿ مف االختبار كالنصؼ الثاني كتبايف االمقياس ككؿ تـ  ،النصؼ الثاني
صفيف غير متساكييف كىي عمى الصكرة نف الأل Guttman تطبيؽ معادلة جتماف

 (1 :0260)عفانة،:التالية
 

2ع) عمى معامؿ ثبات المقياستدؿ  )ر(حيث     
 ( تدؿ عمى تبايف المفردات الفردية1

2ع)
 ( تدؿ عمى تبايف المقياس ككؿ2ع) ( تدؿ عمى تبايف المفردات الزكجية2

كيتضح ما سبؽ أف االختبار  ،(2.118كبالتعكيض في المعادلة السابقة ينتج معامؿ الثبات)
 يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

 

 :02ارد سىنريتش -كىدر: طريقت ثانيا

ألبعاد اختبار  02سكف اردريتش -تـ استخداـ معادلة ككدر ،لمعرفة مدم ثبات االختبار 
ما خطا أم  ،التفكير الرياضي كىي طريقة مناسبة لبلختبارات التي تككف نتيجة أسئمتيا إما صكاب كا 
الكمية  لمدرجة 02 ريتشارد سكف -حيث تـ الحصكؿ عمي قيمة معامؿ ككدر ،لممتغيرات الثنائية
( 2.841لبلختبار ككؿ) 02ريتشارد سكف -كبالتعكيض في المعادلة تنتج قيمة ككدرلبلختبار ككؿ، 

 .كىي قيمة تطمئف الباحثة الي تطبيؽ االختبار عمي عينة الدراسة
 

 الصىرة النهائيت الختبار التفكير الرياضي:

ة كثباتو كحساب معامبلت الصعكبة كالتأكد مف صدق ،بعد االنتياء مف التطبيؽ االستطبلعي لبلختبار 
كقد اشتمؿ  –( 1ممحؽ رقـ ) –كالتمييز لفقرات االختبار؛ أصبح االختبار جاىزا في صكرتو النيائية 

 -عمي :
 تعميمات االختبار كتضمنت:-6

 مكاف كتابة اسـ الطالب. -

 الغرض مف االختبار. -

 عدد فقرات االختبار. -

  -1)2 ر=
2ع

2+ ع 1
2 

 2ع
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 طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار. -

عمى أربعة ميارات مكزعة االختيار المتعدد،  ، جميعيا مففقرة (61االختبار كعددىا) أسئمة -6
( تكزيع البنكد 63)رقـ جدكؿيكضح ك  ،حؿ المسألة( -التعبير بالرمكز -التفكير المنطقي –)االستقراء 

 :كالتالياالختبارية عمى عمى الميارات األربعة 

 (14) جدول رقم
 ارات التفكيرتصنيف أسئمة االختبار حسب مي

 عدد األسئمة أرقام الفقرات ميارات التفكير الرياضي
 4 1,2,3,4 ميارة االستقراء

 4 9,6,7,5 ميارة التعبير بالرمكز
 4 13,14,15,17 ميارة التفكير المنطقي
 5 8,10,11,12,16 ميارة حؿ المسألة

 : ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب
نتائج ، كتجنبان آلثػار العكامػؿ الدخيمػة التػي يتكجػب ضػبطيا انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة ال

كالحػػػػد مػػػػف آثارىػػػػا لمكصػػػػكؿ إلػػػػى نتػػػػائج صػػػػالحة قابمػػػػة لبلسػػػػتعماؿ كالتعمػػػػيـ، تىبنىػػػػت الباحثػػػػة طريقػػػػة " 
المجمكعتاف التجريبية كالضابطة باختباريف قبؿ التجربة ، كيعتمد عمػى تكػافؤ كتطػابؽ المجمػكعتيف مػف 

ختيػػػار العشػػػكائي ألفػػػػراد العينػػػة ، كمقارنػػػة المتكسػػػطات الحسػػػابية فػػػي بعػػػػض خػػػبلؿ االعتمػػػاد عمػػػى اال
 المتغيرات أك العكامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:

 الرياضيات:   مادة فيتطبي  البرنام  تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل  -1
 (15جدول )

تعزى والضابطة مجموعتين التجريبية ومستوى الداللة لم"ت"  وقيمة المتوسط واالنحراف المعياري
 الرياضياتمتغير التحصيل في ل

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

التحصيل في 
 مادة الرياضيات

 0.155 12.392 28.600 30 تجريبية
 

0.877 
 

غير دالة 
 10.904 29.067 30 ضابطة اً إحصائي

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )58قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ) 
( عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة 61يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

ف اكىػذا يعنػي أف المجمػكعتيف متكافئتػقبؿ بدء التجربػة   الرياضياتكالضابطة في متغير التحصيؿ في 
 .الرياضيات في
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 معد لمدراسة:اختبار المفاىيم الرياضية الفي  الدراسةتكافؤ مجموعتي . 2
 (16)جدول 

ختبار ال والضابطةومستوى الداللة لممجموعتين التجريبية "ت"  وقيمة المتوسط واالنحراف المعياري
 في التطبي  القبمي المفاىيم الرياضية

 المتكسط العدد المجمكعة 
االنحراؼ 
 المعيارم

 " ت "
قيمة 

داللةال  
مستكل 
 الداللة

 الدرجة الكمية
الختبار المفاىيـ 

 الرياضية

 1.606 4.200 30 تجريبية
1.024 

 
0.310 

 
دالة غير 

 1.671 4.633 30 ضابطة إحصائيان 

 
( α=0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عدـ كجكد ( 61يتضح مف الجدكؿ )

المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي أبعػػػاد االختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة  المجمكعػػػة الضػػػابطة كطالبػػػات طالبػػػاتبػػػيف 
 .اختبارًالمفاهيمًالرياضيةف في ار، كعميو فإف المجمكعتيف متكافئتلبلختبا
 معد لمدراسة:اختبار التفكير الرياضي الفي  الدراسةتكافؤ مجموعتي . 3

 (17)جدول 
ختبار الوالضابطة وعتين التجريبية ومستوى الداللة لممجم"ت"  وقيمة المتوسط واالنحراف المعياري

 في التطبي  القبمي التفكير الرياضي

 المتوسط العدد المجموعة الميارة
االنحراف 
 " ت " المعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.691 1.067 30 تجريبية ميارة االستقراء
0.569 0.571 

دالة غير 
 0.669 0.967 30 ضابطة إحصائيان 

كير ميارة التف
 المنطقي

 0.718 0.967 30 تجريبية
0.623 0.536  

دالة غير 
 0.507 0.867 30 ضابطة إحصائيان 

 ميارة التعبير

 بالرمكز 

 0.740 0.933 30 تجريبية
0.341 0.735 

دالة غير 
 0.776 0.867 30 ضابطة إحصائيان 

 ميارة حؿ

 المسائؿ
 0.776 0.867 30 تجريبية

0.901 0.371  
ة دالغير 

 0.651 0.700 30 ضابطة إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 1.802 3.833 30 تجريبية

0.954 0.344 
دالة غير 

 1.714 3.400 30 ضابطة إحصائيان 
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( α=0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عدـ كجكد ( 61يتضح مف الجدكؿ )
التجريبيػػػة فػػػي أبعػػػاد االختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة المجمكعػػػة الضػػػابطة كطالبػػػات المجمكعػػػة  طالبػػػاتبػػػيف 

 .التفكيرًالرياضياختبار ف في ار، كعميو فإف المجمكعتيف متكافئتلبلختبا

 إجراءات تطبي  الدراسة الميدانية :
 .يات كالبحكث التربكية المتعمقة بالدراما كتنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير الرياضياألدب عمى االطبلع -
 عممي لمكحدة الثانية، لتحديد المفاىيـ الرياضية، كميارات التفكير الرياضي.لا كلمحتال تحميؿ  -
 اختبار لقياس مدل تحصيؿ الطالبات لممفاىيـ الرياضية كتحديد صدقو كثباتو. إعداد -
 إعداد اختبار لقياس مدل امتبلؾ الطالبات لميارات التفكير الرياضي كتحديد صدقو كثباتو. -
 يث تعرض دركس الكحدة كفقان الستراتيجية الدراما.إعداد دليؿ المعمـ بح -
عرض اختبارم المفاىيـ الرياضية كالتفكير الرياضي ككذلؾ دليؿ المعمـ عمى مجمكعة مف المحكميف  -

 كالخبراء في مجاؿ طرؽ تدريس الرياضيات.
تأكد مف تطبيؽ اختبارم المفاىيـ كالتفكير الرياضي عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ السابع لم -

 الصدؽ كالثبات كمدل صعكبة الفقرات كمعامؿ تمييزىا.
تقدمت الباحثة بطمب رسمي مف كزارة التربية ك التعميـ العالي لممكافقة عمى تطبيؽ أدكات الدراسة في  -

 مدرسة نظير المكقة برفح.
بيؽ القبمي اختارت الباحثة عينة الدراسة التجريبية ك الضابطة مف طالبات الصؼ السادس إلجراء التط -

الختبارم المفاىيـ الرياضية كالتفكير الرياضي لممجمكعتيف، لمتأكد مف تكافؤىما حيث تـ تطبيؽ اختبار 
 المفاىيـ الرياضية باألكؿ، كفي اليـك التالي تـ تطبيؽ اختبار التفكير الرياضي.

يبية بينما درست قامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ االستراتيجية المقترحة عمى طالبات المجمكعة التجر  -
 المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية.

 حصص أسبكعيان. 3( حصة دراسية، كذلؾ بمعدؿ 61استغرقت التجربة ) -
إجراء التطبيؽ البعدم الختبارم المفاىيـ الرياضية كالتفكير الرياضي عمى مجمكعتي الدراسة التجريبية  -

 مجمكعة التجريبية.كالضابطة، كذلؾ لمعرفة أثر استخداـ الدراما عمى ال
قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات كجمع البيانات كتحميميا ثـ عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا في  -

 ضكء فركض الدراسة.
 كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج. -

 
  



 

87 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة
فػػي معالجػػة بيانػػات الدراسػػة  SPSS دمت الباحثػػة البرنػػامج اإلحصػػائيلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، اسػػتخ

 التالية:
 المتىسطاتالحساتيةواالنحرافاتالمعيارية. -1
 .Independent sample-T. testاختثار -2
 يتا،وحجمالتأثيروفقدليلعلًمؤشراتها.حسابقيمةإ -3



ويحسةحجمالتأثيرتالمعادلةالتالية:

t2 
= η 2 

t2 + df 
 (30:0222)عفانة، 

       حجـ التأثير يتا كيعبر عف=مربع إ η 2حيث     
 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 (18رقم )جدول 
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 داً كبير ج كبير متوسط صغير
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 
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 انفصم اخلايس

 وتفسريها نتائج انذراسة

 
 اإلجابة المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا 

 اإلجابة المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا 

 اإلجابة المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا 

 اإلجابة المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا 

 ؤال الخامس وتفسيرىااإلجابة المتعمقة بالس 

 .التعقيب العام عمى نتائ  الدراسة 

 .توصيات الدراسة 

 .مقترحات الدراسة  



 

89 

 الفصل الخامس
 ومناقشتيا نتائ  الدراسة

يتناكؿ ىذ الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة، كالمتعمقة بيدؼ الدراسة المتمثؿ 
ك ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ  ما أثر استخداـ الدراما عمى تنمية المفاىيـفي "

" في معالجة بيانات الدراسة، كسيتـ spss" حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي " السادس األساسي
عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، ككذلؾ مناقشة النتائج كتفسيرىا كفي ضكئيا كضعت الباحثة 

 مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات.
 :وتفسيرىا السؤال األولالمتعمقة ب اإلجابة

ما المفاىيم الرياضية التي يجب تنميتيا في  "اؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى :ينص السؤ   
 ؟ مادة الرياضيات لدى طالبات الصف السادس

المتعمقػة بمكضػع  عمى األدب التربكم كالدراسات السابقةالسؤاؿ تـ االطبلع ىذا  مىكلئلجابة ع
مػػف كتػاب الرياضػػيات  )وحةةدة اليندسةة(بتحميػؿ الكحػدة الثانيػػة ، كبالتػػالي قامػت الباحثػػة ليػةالدراسػة الحا

لمصػػؼ السػػادس األساسػػي، كتحديػػد المفػػاىيـ الرياضػػية الكاجػػب تنميتيػػا بالنسػػبة لطالبػػات ىػػذه المرحمػػة، 
حيػػث قامػػت الباحثػػة بحصػػر المفػػاىيـ الرياضػػية، كعرضػػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف المختصػػيف كالخبػػراء فػػي 

بػداء ا لمناىج كطرؽ التػدريس لمتأكػد مػف صػحتيا كشػمكليتيا، كمػف أجػؿ التعػديؿ كالحػذؼ أك اإلضػافة كا 
الرأم، كبعد جمعيا كرصدىا، تكصمت الباحثة لمجمكعة مف المفاىيـ الرياضية كالمشار إلييا في جدكؿ 

 (. 69رقـ )
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 (19) جدول رقم
 قائمة المفاىيم الرياضية

 داللتيا المفظية مالمفاىي الدروس

: ىػك الشػكؿ اليندسػي المغمػؽ الػذم تكػكف أضػبلعو المضمع المنتظم .المضمع المنتظـ6 المضمع المنتظـ
 متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه الداخمية متساكية.

 مساحة المثمث

 : ىي عدد الكحدات المربعة المرسكمة داخؿ المثمث.مساحة المثمث .مساحة المثمث0
: ىػػك الخػػط العمػػكدم النػػازؿ مػػف إحػػدل زكايػػا المثمػػث ارتفةةاع المثمةةث لمثمث.ارتفاع ا4

 إلى الضمع المقابؿ ليذه الزاكية أك امتداد ىذا الضمع.
 : ىي الضمع المقابؿ لبلرتفاع.قاعدة المثمث .قاعدة المثمث3

 ىك متكازم أضبلع فيو ضمعاف متجاكراف متساكياف. المعين: .المعيف1 المعيف
 ىك شكؿ رباعي فيو ضمعاف فقط متكازياف. شبو المنحرف: .شبو المنحرؼ1 ؼشبو المنحر 
 شػػػػػػػػػػػػػػػبو المنحػػػػػػػػػػػػػػػرؼ .1 

 المتساكم الساقيف
ىػك شػبو منحػرؼ فيػو الضػمعاف  شبو المنحةرف المتسةاوي السةاقين:
 الغير متكازييف متساكييف في الطكؿ.

العبلقات بيف 
 األشكاؿ اليندسية

جميع أضبلعو متساكية فػي الطػكؿ،  ىك متكازم أضبلع المستطيل: .المستطيؿ8
 كزكاياه قكائـ.

ىػػك متػػكازم أضػػبلع جميػػع أضػػبلعو متسػػاكية فػػي الطػػكؿ،  المربةةع: .المربع9 
 كزكاياه قكائـ.

 :الثاني وتفسيرىاالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
ى ما ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لد "مف أسئمة الدراسة عمى : الثانيينص السؤاؿ   

 طالبات الصف السادس ؟

 فػي الفصػؿ الرابػع  الرياضػي المػراد تنميتيػا ميػارات التفكيػر تحديػدالسؤاؿ تـ ىذا  مىكلئلجابة ع
 ( .0ممحؽ رقـ ) –)الطريقة كاإلجراءات( 

 :الثالث وتفسيرىاالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
تدريس وحدة من كتاب ما التصميم المناسب ل "مف أسئمة الدراسة عمى :  الثالثينص السؤاؿ   

 الرياضيات باستخدام الدراما ؟

قامت الباحثة بإعادة تصميـ كحدة )اليندسة( مف مادة الرياضيات بة عمى ىذا التساؤؿ كلئلجا       
تكظيؼ  حيث ضـ الدليؿ األنشطة التي سيتـ مف خبلليا ككضعو في دليؿ المعمـ، ،لمصؼ السادس
 .(1ممحؽ رقـ ) -(الطريقة كاإلجراءات)في الفصؿ الرابع  ياتوكالذم تـ تكضيح محتك  أسمكب الدراما،
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 :الرابع وتفسيرىاالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
ىةةل توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  "مػػف أسػػئمة الدراسػػة عمػػى :  الرابػػعيػػنص السػػؤاؿ 

(α≤0.05  بةةين متوسةةطي درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة والمجموعةةة الضةةابطة ) فةةي اختبةةار
 ؟ المفاىيم الرياضية

ال توجد فرو  ذات داللة  :التالي الصفرم كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض
( بةين متوسةطي درجةات طالبةات المجموعةة التجريبيةة والمجموعةة  α≤0.05إحصائية عند مستوى )

 .الضابطة في اختبار المفاىيم الرياضية
الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم  ، قامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطلفػػرضكلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا ا-    

 T- test Independent sampleاسػتخداـ اختبػار "ت" لعينتػيف مسػتقمتيف " ، ك لدرجات المجمػكعتيف
لمكشػػػؼ عػػػف داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطي األداء فػػػي اختبػػػار المفػػػاىيـ الرياضػػػية البعػػػدم لكػػػؿ مػػػػف  "

 .( يكضح ذلؾ02ة الضابطة، كجدكؿ رقـ )ة كالمجمكعيالمجمكعة التجريب

 (20)رقم الجدول 
ختبار الوالضابطة ومستوى الداللة لممجموعتين التجريبية "ت"  وقيمةالمتوسط واالنحراف المعياري 

ًًفي التطبي  البعدي المفاىيم الرياضية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 الدرجة الكمية
 6.235 3.598 11.533 30 تجريبية بعدم

 
0.000 

دالة إحصائيان عند 
 3.689 5.667 30 ضابطة بعدم 0.01

 
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف :

 بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار المفاىيم الرياضية:
ك أكبر مف (، كى11.598كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )

(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة 5.667المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
توجد فرو  ذات داللة إحصائية ، كىذا يعني أنو "  (0.01)( كىي دالة إحصائيان عند 6.235تساكم )

لضابطة في ( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ا 0.01عند مستوى )
لصالح المجموعة التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول  - اختبار المفاىيم الرياضية

 الفرض البديل.
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قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير باستخداـ الدراما في تنمية المفاىيـ الرياضية، بناءن عمى 
ليب اإلحصائية المستخدمة(. الجدكؿ المرجعي المشار إليو في الفصؿ الرابع مف الدراسة )األسا

 ( يكضح حجـ تأثير الدراما الختبار المفاىيـ الرياضية.06كالجدكؿ )

(02)رقم الجدول 

 الدراما الختبار المفاىيم الرياضية  حجم تأثيراليجاد "  η 2قيمة "ت" و "

درجات  األبعاد
قيمة مربع  قيمة "ت الحرية

 حجم التأثير η 2ايتا  

 كبير جدان  0.401 6.235 58 الدرجة الكمية

 الكمية الختبار المفاىيم الرياضية: بالنسبة لمدرجة  
η( كىي كبيرة، الف قيمة "0.401" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "

2 "
 (.0.20أكبر مف )

 كىذا يدؿ أف "الدراما" في عممية تدريس المفاىيـ الرياضية أفضؿ مف الطريقة التقميدية التي
 :وتعزو الباحثة ذلك إلىاستخدمت مع المجمكعة الضابطة، 

 . كممتعة بطريقة شيقة، حفظ ك استيعاب أكبر عدد مف المفاىيـ عمى الدراما تيساعد .6
 .لمتعمـ المتٌعمـ قابمية مف يزيد مما ، لممتعمـ كالسركر البيجة الدراما ؿتدخ .0
 .لمفاىيـا مف بكثيرو  يمحؽ الذم ، كالتجريد الجمكد الدراما تيزيؿ .4
 تساعد المتعمـ باالحتفاظ بالمفيـك أطكؿ فترة ممكنة. .3

 داللة  ذات فركؽ ىناؾ تكجد نوأ البديؿ كىك الفرضب كنقبؿ الصفرم، الفرض رفضن كبذلؾ
التجريبية  المجمكعة في الطالبات درجات  متكسطي ( بيفα 0.05 ≤إحصائية عند مستكل )

درسف  المكاتي الضابطة المجمكعة في تيفقرينا كدرجات، االدرام بأسمكب درسف المكاتي
كتتفؽ  التجريبية، المجمكعة لصالح الرياضية لممفاىيـ البعدم االختبار في ،المعتادة بالطريقة
 مطردراسة ، (2011)الطكيؿدراسة الدراسات، مثؿ  بعض نتائج مع الدراسة ىذه نتائج

 (.2012) الصقرات كدرمي ، دراسة(2002)

 :الخامس وتفسيرىاسؤال الاإلجابة المتعمقة ب
ىل توجةد فةرو  ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى  "مف أسئمة الدراسة عمى :  الخامسينص السؤاؿ 

(α≤ 0.05 بةين متوسةةطي درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة والمجموعةةة الضةةابطة فةةي اختبةةار )
 ؟ ميارات التفكير الرياضي
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ال توجد فرو  ذات داللة  :التالي الصفرم كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض
( بةين متوسةطي درجةات طالبةات المجموعةة التجريبيةة والمجموعةة  α≤0.05إحصائية عند مسةتوى )

 .الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي
، الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم ، قامػت الباحثػة بحسػاب المتكسػطكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفػرض-    
لمكشػؼ عػف داللػة  " T- test Independent sampleاختبػار "ت" لعينتػيف مسػتقمتيف "  اسػتخداـك 

 ةالفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػطي األداء فػػػػي اختبػػػػار التفكيػػػػر الرياضػػػػي البعػػػػدم لكػػػػؿ مػػػػف المجمكعػػػػة التجريبيػػػػ
 .( يكضح ذلؾ00كالمجمكعة الضابطة، كجدكؿ رقـ )

  (22رقم)الجدول 
ختبار الوالضابطة ومستوى الداللة لممجموعتين التجريبية "ت"  وقيمة المتوسط واالنحراف المعياري

ًًفي التطبي  البعدي ميارات التفكير الرياضي

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 5.161 0.960 3.100 30 تجريبية بعدي ميارة االستقراء
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.040 1.767 30 ضابطة بعدي 0.01

ميارة التفكير 
 المنطقي

 4.324 0.968 2.400 30 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.279 1.133 30 ضابطة بعدي 0.01

 ميارة التعبير

 بالرموز 

 1.008 2.867 30 تجريبية بعدي
5.932 

 
0.000 

 

دالة إحصائيان عند 
 0.994 1.333 30 ضابطة بعدي 0.01

 5.403 1.367 3.167 30 تجريبية بعدي المسائل ميارة حل
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.104 1.433 30 ضابطة بعدي 0.01

 6.235 3.598 11.533 30 تجريبية بعدي الدرجة الكمية
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 3.689 5.667 30 ضابطة بعدي 0.01

 

 
 السابؽ أف : يتضح مف الجدكؿ

 أوال/ بالنسبة لميارة االستقراء كأحد ميارات التفكير الرياضي:

(، كىك أكبر مف المتكسط 3.100كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم 1.767الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند ، كىذا يعني أنو " (0.01)إحصائيان عند ( كىي دالة 5.161)
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار  0.01مستوى )

 لصالح المجموعة التجريبية. - ميارة االستقراء باختبار التفكير الرياضي
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 المنطقي كأحد ميارات التفكير الرياضي:ثانيًا/ بالنسبة لميارة التفكير  

(، كىك أكبر مف المتكسط 2.400كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم 1.133الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند  ، كىذا يعني أنو" (0.01)( كىي دالة إحصائيان عند 4.324)
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار  0.01مستوى )

 لصالح المجموعة التجريبية. - ميارة التفكير المنطقي باختبار التفكير الرياضي

 اضي:ثالثًا/ بالنسبة لميارة التعبير بالرموز كأحد ميارات التفكير الري 

(، كىك أكبر مف المتكسط 2.867كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم 1.333الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

 توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند، كىذا يعني أنو"  (0.01)( كىي دالة إحصائيان عند 5.932)
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار  0.01مستوى )

 لصالح المجموعة التجريبية. - ميارة التعبير بالرموز باختبار التفكير الرياضي

 رابعًا/ بالنسبة لميارة حل المسألة كأحد ميارات التفكير الرياضي: 

(، كىك أكبر مف المتكسط 3.167معينة التجريبية يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ ل
(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم 1.433الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند ، كىذا يعني أنو "  2.26( كىي دالة إحصائيان عند 5.403)
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار  ( بين متوسطي درجات طالبات 0.01مستوى )

 لصالح المجموعة التجريبية. - ميارة حل المسألة باختبار التفكير الرياضي

 خامسًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير الرياضي: 

المتكسط (، كىك أكبر مف 11.533كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم 5.667الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند ، كىذا يعني أنو " (0.01)( كىي دالة إحصائيان عند 6.235)
ختبار ( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ا 0.01مستوى )

لصالح المجموعة التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول  - اختبار التفكير الرياضي
 الفرض البديل.

قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير باستخداـ الدراما في تنمية التفكير الرياضي الرياضية، 
 (.04( لمكشؼ عف درجة التأثير كىي كما يكضحيا جدكؿ )η 2كذلؾ بحساب مربع )



 

95 

(02) رقم جدول

 الدراما الختبار التفكير الرياضي حجم تأثيراليجاد "  η 2قيمة "ت" و "
 قيمة "ت درجات الحرية األبعاد

قيمة مربع ايتا  
η 2  قيمةd حجم التأثير 

 كبير جدان  1.355 0.315 5.161 58 ميارة االستقراء
 كبير جدان  1.136 0.244 4.324 58 ميارة التفكير المنطقي

 كبير جدان  1.558 0.378 5.932 58 بالرموز  رة التعبيرميا
 كبير جدان  1.419 0.335 5.403 58 المسائل ميارة حل

 كبير جدان  1.637 0.401 6.235 58 الدرجة الكمية
 أوال/ بالنسبة لميارة االستقراء كأحد ميارات التفكير الرياضي:

 ف قيمة "( كىي كبيرة، أل0.315مغت )تقراء ب" لميارة االسη 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "

η 2( 0.20" أكبر مف.) 
 ثانيًا/ بالنسبة لميارة التفكير المنطقي كأحد ميارات التفكير الرياضي: 

ف ( كىي كبيرة، أل0.244منطقي بمغت )" لميارة التفكير الη 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "
 (.0.20" أكبر مف )η 2 قيمة "

 التعبير بالرموز كأحد ميارات التفكير الرياضي: ثالثًا/ بالنسبة لميارة

ف ( كىي كبيرة، أل0.378لرمكز بمغت )" لميارة التعبير باη 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "
 (.0.20" أكبر مف )η 2 قيمة "

 رابعًا/ بالنسبة لميارة حل المسألة كأحد ميارات التفكير الرياضي: 

ف قيمة ( كىي كبيرة، أل0.335مسألة بمغت )ة حؿ ال" لميار η 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "
" η 2( 0.20" أكبر مف.) 
 خامسًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير الرياضي: 

      ف قيمةأل ( كىي كبيرة،0.401الكمية بمغت )" لمدرجة η 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "
" η

 (.0.20" أكبر مف ) 2

ر المستقؿ "الدراما" ليا تأثير عمى المتغير التابع "ميارات التفكير الرياضي" كىذا يدؿ أف المتغي
 بدرجة كبيرة جدان مف الفعالية في الدرجة الكمية لبلختبار كجميع الميارات.
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 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن :
 . عةممت كبصكرة ، يارات التفكير الرياضي بيسرو م اكتساب عمى يساعده األدكار الطالب تمثيؿ .6
 .المدرسة في اك اليكمية حياتو في تكاجيو التي المشكبلت مكاجية عمى الطالب الدراما تيساعد .0
العممية  في الطالب تعزيز مكقؼ خبلؿ مف ميارات التفكير الرياضي تنمية عمى الدراما تيساعد .4

 بنفسو. المعمكمة إلى كالتكصؿ ، بالمشاركة لو تسمح بحيث ، التعميمية

ذات داللة  فركؽ ىناؾ تكجد ٌأنوالبديؿ أم  الفرض كنقبؿ الصفرم، الفرض ضرفن كبذلؾ
 المجمكعة التجريبية، في الطالبات ( بيف متكسطي درجاتα  0.05 ≤إحصائية عند مستكل )

 لصالح المجمكعة ، ميرات التفكير الرياضي اختبار في ، الضابطة المجمكعة في قريناتيف كدرجات
دراسة  ،(2011)الطكيؿدراسة  مثؿ الدراسات، بعض نتائج مع الدراسة ىذه نتائج كتتفؽ التجريبية

 .( 2008)أبك مكسىدراسة  (،2001) (، دراسة جاب اهلل2000الشطناكم)

 التوصيات:
 : يمي فيما الباحثة ُتوصي ؛ إلييا التوصل تم التي الدراسة نتائ  بناًء عمى

بأىمية  المعمميف تكعية طريؽ عف كذلؾ تدريس الرياضيات، في الدراما طريقة استخداـ -6
 . الطالب ككجداف عقؿ، عمى التأثير في الفعاؿ، كدكرىا الدراما،

 كالتعبير ، األطفاؿ عف التركيح في دكرو  مف لو لما ، مدرسة كؿٌ  داخؿ التربكم المسرح تكفير -0
 . يـأرائ عف

 . الطبلب أماـ اميالدر  المكقؼ بدكرىا تدعـ كالتي ، المدرسي لممسرح البلزمة األدكات تكفير -4
  ،كتشجيعيـ الدراما أسمكب عمى المعمميف تدريب عمى ، المدرسية كاإلدارة المشرفيف، تشجيع -3
 . الصفية الحجر داخؿ تكظيفيا عمى -1
في  الدراما استخداـ عمى لتدريبيـ ، تدريبية كدكرات الرياضيات لمعممي عمؿو  كرشات تنظيـ -1

  التعمـ
 في مف دكر فعاؿ ليا لما الدراسية المراحؿ كمختمؼ المكاد لجميع التدريس في القصة استخداـ -1

 . الطمبة انتباه جذب
دكر  مف لذلؾ لما المسرحي كالتمثيؿ الدراما خبلؿ مف المفاىيـ كبناء التفكير الرياضي تنمية -8

 . األساسية المرحمة طمبة عند خاصة الممؿ عمى كالقضاء الطمبة حاجات تمبية في
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 المقترحات:
 ا قامت بو الباحثة في الدراسة فإنيا تقترح ما يمي:بناء عمى م

 كالمراحؿ اإلعدادية ، ك  ، متقدمة عممية مراحؿ في الرياضيات مادة في الدراما استخداـ أثر دراسة .6

 . الثانكية
 كالتربية ، اإلنجميزيةكالمغة  ، العربية كالمغة ، كالعمـك ، أخرل مكاد في الدراما استخداـ أثر دراسة .0

 . إلسبلميةا
 تفكير أخرل . ميارات تنمية في الدراما أسمكب أثر دراسة .4
 . كالنفسية ، السمككية المشاكؿ بعض عبلج في الدراما استخداـ أثر دراسة .3

 . الرياضيات مادة في أخرل تدريس كطرائؽ ، الدراما طريقة بيف مقارنة دراسة .1
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 المراجةةةةع
 :أوال: المراجع العربية

أثر استخدام برنام  محوسب في تدريس الرياضيات عمى تنمية (." 0266طؿ، ماىر)أبك الي .6
"، رسالة ماجستير)غير التفكير الرياضي و االتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الثامن االساسي

 منشكرة(، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 "، دار الشركؽ، عماف.اإلبداعي مني  العموم وتنمية التفكير(."0221أبك جبللة، صبحي حمداف) .0
"، دار آفاؽ القياس و التقويم الصفي: المفاىيم و اإلجراءات لتعمم فعال(."0228أبك دقة، سناء) .4

 لمنشر كالتكزيع، غزة.
 ميارات بعض تنمية في سكمان  استراتيجية استخدام أثر(:"0260) مصطفى، ركمية أبك .3

 كمية ،( منشكرة غير) ماجستير رسالة ،"دابآ عشر الحادي الصف ط ب لدى الرياضي التفكير
 .غزة، اإلسبلمية الجامعة ،التربية

 "، مكتبة الفبلح، الككيت.اساسيات القياس و التقويم في التربية(."6998أبك زينة، فريد كامؿ) .1
"، دار كائؿ لمنشر، تطوير مناى  الرياضيات المدرسية و تدريسيا(."0262أبك زينة، فريد كامؿ) .1

 عماف.
"، دار مناى  الرياضيات لمصفوف األولى(."0221زينة، فريد كماؿ ك عباينة، عبد اهلل يكسؼ)أبك  .1

 المسيرة لمنشر، عماف.
إستراتيجيات التدريس الشائعة لدى معممي الرياضيات في المرحمة (." 6981أبك زينة، فريد) .8

 .42-61(، ص0"، مجمة أبحاث اليرمكؾ، ع)اإلعدادية
ثر استخدام الدراما عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث أ(." 0266أبك لحية، ختاـ) .9

"،رسالة ماجستير غير منشكرة، المغة العربية لدى ت ميذ الصف الثالث األساسي في شمال غزة
 كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.

 الميارات بعض مستوى تحسين عمى الدراما استخدام أثر( :" 0228) لطفي ، مكسى أبك .62
 ، التربية كمية ،( منشكرة غير) ماجستير رسالة ،" األساسي السابع الصف طمبة لدى رائيةالق

 . غزة ، اإلسبلمية الجامعة
أثر استخدام المسرح التعميمي في تدريس بعض (."0229ىداؼ، رائد محمد سبلمة)أبك  .66

ر "، رسالة ماجستير)غيموضوعات النحو العربي عمى تحصيل طمبة الصف الثامن األساسي
 منشكرة(، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
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أثر استخدام التمثي ت الرياضية عمى اكتساب المفاىيم و (."0260أبك ىبلؿ، محمد أحمد) .60
"، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية الميل نحو الرياضيات لدى ط ب الصف السادس األساسي

 التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
"، كمية تدريس العموم في التعميم العام(."0229ف خميؿ ك المكلك، فتحية صبحي)حساإغا، األ .64

 التربية، الجامعة االسبلمية، غزة.
، مكتبة الطالب "مقدمة في تصميم البحث التربوي(."0221ستاذ، محمكد)األغا، إحساف ك األ .63

 الجامعي، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
"، دار الفكر وتطبيقاتالرياضيات نظريات  طر  تدريس(."0226سماعيؿ محمد)األميف، إ .61

 العربي، القاىرة.
"، دار الفكر، استراتيجيات في تعميم و تقويم تعمم الرياضيات(."0224بدكم، رمضاف مسعد) .61

 عماف.
فاعمية برنام  ارشادي قائم عمى فن القصة لخفض السموك (." 0266بدكم، زياد أحمد) .61

"، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية التربية، التعممالعدواني لدى المعاقين عقميًا القابمين 
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

"، دار جميس مناى  الرياضيات و استراتيجيات تدريسيا(."0260الببلكنة، فيمي ك حمزة، محمد) .68
 الزماف، عماف.

 طمبة تحصيل عمى الرياضيات تعميم في القصة استراتيجية استخدام أثر(:"0266) رجاء ، البكؿ .69
 كمية ،( منشكرة غير) ماجستير  رسالة ،"الرياضيات تعمم نحو دافعيتيم و األساسي الرابع الصف
 . فمسطيف ، بيرزيت جامعة ، التربية

 "، مجمة عالـ الفكر السنة الخامسة.االطفال و المعب(:"6999البيبلكم، فيكال) .02
 التعبير ميارات بعض يةتنم في التمثيمي النشاط استخدام أثر ."(  0226) سعد عمي اهلل، جاب .06

 كطرؽ في المناىج دراسات ، " عمان بسمطنة اإلعدادي األول الصف ت ميذ لدى الشفوي
(  04)  ـ مصر،  ، القاىرة  ، شمس عيف جامعة ، التربية كمية ، محكمة عممية مجمة ، التدريس

 (.18)  ع ،
 سيرة، عماف األردف."، دار المطر  و أساليب تربية الطفل(." 0262جاد، منى محمد عمي) .00
"، دار الفكر، عماف، تعميم التفكير مفاىيم و تطبيقات(." 0266جركاف، فتحي عبد الحميد) .04

 األردف.
، كزارة 01(، ص84"، مجمة المعرفة، ع)تعميم التفكير تعميم اإلبداع(."0220جركاف، فتحي) .03

 المعارؼ، السعكدية.
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لرياضية بالفكر اإلس مي عمى تحصيل أثر اثراء بعض المفاىيم ا(." 0221جكدة، مكسى محمد) .01
"، رسالة طمبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات و اتجاىاتيم نحوىا

 ماجستير)غير منشكرة(، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
"، القاىرة، مكتبة النيضة التفكير، األسس النظرية و االستراتيجيات(."6991حبيب، مجدم) .01

 المصرية.
أثر تدريس المفاىيم الرياضية باستخدام استراتيجية (."0266الحجيمي، محمد بف عبد العزيز) .01

التعمم المتمركز حول المشكمة عمى التحصيل و االتجاه نحو الرياضيات لدى الط ب المستجدين 
(، 661مصر، ع)-"، مجمة القراءة ك المعرفةبقسم الرياضيات بكمية المعممين بالمدينة المنورة

 .613-601ص ص 
أثر استخدام نموذج دورة التعمم في تدريس المفاىيم الرياضية عمى (:" 0226حسف، محمكد) .08

"، مجمة التحصيل و بقاء أثر التعمم و تنمية التفكير الرياضي لدى ط ب الصف األول الثانوي
 .364-481(، ص ص0(، ع)61كمية التربية بأسيكط، ـ)

"، الدار المصرية المبنانية، تعميمي المصطمح و التطبي المسرح ال(." 0223حسيف، كماؿ الديف) .09
 القاىرة، مصر.

 "، مكتبة آفاؽ، غزة.رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامة(."0228حمس، داكد) .42
استخدام التدريس التبادلي لتنمية التفكير الرياضي و التواصل الكتابي (." 0229حمادة، فايزة) .46

"، المجمة العممية لكمية التربية ، عايير الرياضيات المدرسيةبالمرحمة اإلعدادية في ضوء بعض م
 .440-099ص ص ،(6(، ع)01جامعة أسيكط ، ـ)

 "، دار الكتاب الجامعي، االردف. طرائ  التدريس و استراتيجياتو(." 0220الحيمة، محمد) .40
شر، "، دار الحامد لمنمناى  الرياضيات الحديثة تصميميا و تدريسيا(."0266الخطيب، محمد) .44

 عماف.
 "، دار الفكر، عماف، االردف.المفاىيم الرياضية و مياراتيا لطفل الروضة(."0229دعنا، زينات) .43
فاعمية األنشطة الدرامية في تنمية بعض القيم السموكية (."0220الدىاف، منى حسيف محمد) .41

، "، مجمة االرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصرلدى األطفال المتخمفين عقميا
 (.61ع)

 لدى الرياضية المفاىيم تعديل في محوسب برنام  استخدام أثر(:"0262) أحمد ، الدكيرم .41
-642(، ص ص 61) مصر، ع -النكعية التربية بحكث ،مجمة" األردن في الثامن الصف ط ب
610. 

 تعميم ميارات التفكير و تعمميا في الرياضيات لطمبة المرحمة االبتدائية(." 0222دياب، سييؿ) .41
 ، دار المنارة، غزة."العميا
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أثر استخدام المدخل الدرامي عمى تنمية ميارة الفيم (."0223رجب، ثناء عبد المنعـ) .48
"، مجمة القراءة كالمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف االستماعي لدى ت ميذ الصف األول االعدادي

 (.61(، ـ)42شمس، القاىرة، مصر ع)
 التنسيؽ ك اإلعبلـ مركز ،"والتعميم التعمم عمميتي في الدراما توظيف(:" 0220)سكزاف ، الرجعي .49

 . اهلل راـ -،البيرة التربكم
فاعمية تدريس بعض استراتيجيات حل المشكمة الرياضية (."0229الركيشد، نيى كالعجمي، أمؿ) .32

في تنمية التحصيل و التفكير الرياضي و المعتقدات نحو حل المشكمة  الرياضية لدى تمميذات 
(، ص ص 4(،ع)69مصر، ـ)–"، مجمة كمية التربية باإلسكندرية ف الخامس بدولة الكويتالص
690-001. 

فعالية استخدام استراتيجية تدريس الذكاءات المتعددة (."0221الزغبي، أشرؼ أحمد حسف) .36
لتنمية بعض المفاىيم الرياضية في ىندسة التحوي ت لدى ت ميذ الحمقة األولى من التعميم 

 .38-42(، ص ص 18ع) ، مصر - كالمعرفة القراءة ، مجمة"األساسي
 "، دار الفكر، عماف.مدخل إلى تربية المتميزين و الموىوبين(."0222السركر، نادية) .30
فاعمية حيبة تعميمية قائمة عمى (."0262سبلمة، كفاء كالغزك، ايماف ك السكاعي، عثماف) .34

"، المجمة الدكلية ل ما قبل المدرسةاالسموب القصصي في تنمية كفايات العد لدى ط ب اطفا
 (.08لؤلبحاث التربكية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ع)

"، دار تعمم األطفال الدراما، المسرح، الفنون التشكيمية،  الموسيقى(. "0221سميماف، أحمد) .33
 الصفاء، عماف، األردف. 

"، دار صفاء، عماف، و الكتابةأساليب تعمم االطفال القراءة (." 0226سميماف، نايؼ ك آخركف) .31
 األردف.

"، دار الصفاء، طر  تدريس الرياضيات و العموم(."0262سميماف، نايؼ ك عريفج، سامي) .31
 عماف.

 "، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة.االحصاء و تصميم التجارب(."0221الشربيني، زكريا) .31
لتدريس عمى التحصيل في أثر طريقة استعمال مسرح الدمى في ا(." 0222الشطناكم، اياد) .38

"، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية التربية، مادة الرياضيات عند طمبة الصف الثالث األساسي
 جامعة مؤتة، عماف.

فاعمية طريقة الدراما التعميمية في تحصيل أطفال (."0260الصقرات، خمؼ ك درمي، حسف) .39
 (.1(، ع)01"، ـ)الروضة لممفاىيم العممية و الرياضية

تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية: مفيومو، أسسو، (."0223عيمة، رشدم أحمد)ط .12
 "، دار الفكر التربكم، القاىرة.استخداماتو
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 العمم عمميات بعض و المفاىيم تنمية في الدراما أسموب توظيف أثر(:" 0266) رىاـ ، الطكيؿ .16
 ، التربية كمية ،( منشكرة غير) ماجستير رسالة ،"األساسي الرابع الصف طالبات لدى العموم بمادة

 . غزة ، اإلسبلمية الجامعة
فعالية استخدام أسموب دورة التعميم في تنمية التحصيل و (."6996الطكيؿ، غالب محمد) .10

 "، رسالة دكتكراة، تربية طنطا.التفكير الرياضي لد ط ب المرحمة الثانوية
"، دار المسيرة، عماف، ة و الكتابيةالميارات القرائي(." 0229عاشكر، راتب ك مقدادم، محمد) .14

 األردف.
أثر توظيف بعض استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات حل (."0260العالكؿ، رنا فتحي) .13

"، رسالة ماجستير غير المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة
 منشكرة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.

"، دار اليازكرم العممية عمم طفمك كيف يفكر(."0228عبد الرؤكؼ كمحمد، ربيع) عامر، طارؽ .11
 لمنشر ك التكزيع، عماف.

"، مجمة تربكيات اثر استخدام النماذج و اسموب(." 6999عبد الحفيظ، صبلح ك سيدىـ، عايدة) .11
 (، جامعة طنطا، مصر.0الرياضيات، ع)

فعالية برنام  قائم عمى الذكاءات (." 0221عبد السميع، عزة محمد كالشيف، سمر عبد الفتاح) .11
المتعددة لتنمية التحصيل و التفكير الرياضي و الميل نحو الرياضيات لدى ت ميذ المرحمة 

 (.668مصر، ع) –"، دراسات في المناىج ك طرؽ التدريس اإلعدادية
كير الرياضي فعالية برنام  مقترح لتنمية الميارات الجبرية و التف(."0262عبد القادر، خالد) .18

"، رسالة دكتكراه)غير منشكرة(، جامعة عيف لدى طمبة الصف السابع األساسي بمحافظات غزة
 شمس.

 األساسي الثالث الصف طمبة لدى السائدة الرياضي التفكير مظاىر(:" 0221)محمد ، العبسي .19
 (.4)ع،(00)ـ ، النجاح جامعة مجمة ،"األردن ففي

 ، دار المسيرة، عماف."م الواقعي في العممية التدريسيةالتقوي(."0262العبسي، محمد مصطفى) .12
"، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، التفكير و المنياج المدرسي(."0224عبيد، كليـ ك عفانة، عزك) .16

 الككيت.
فاعمية برنام  مقترح قائم عمى التواصل في تنمية بعض ميارات (."0260العتاؿ، حسني محمد) .10

"، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية لصف السابع االساسيالتفكير الرياضي لدى ط ب ا
 التربية، الجامعة االسبلمية، غزة.

، مكتبة 6"، طتنمية ميارات المغة لدى طفل الروضة(."0228العساؼ، جماؿ ك أبك لطيفة، رائد) .14
 المجتمع العربي، عماف، األردف.
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 بنجي نائمة الخزندار، ك إسماعيؿ منير أحمد، ك خمسي خالد كالسر، إسماعيؿ عزك عفانة، .13
 ، غزة.كالتكزيع لمنشر آفاؽ، " العام التعميم مراحل في الرياضيات تدريس استراتيجيات (."0262)
 "، دار المسيرة، عماف، االردف.التدريس الممسرح(." 0228عفانة، عزك كالمكح، احمد حسف) .11
النتائ  في البحوث  حجم التأثير و استخداماتو في الكشف عن مصداقية(."0222عفانة، عزك) .11
 (.4مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية، ع) "،النفسيةلتربوية و ا
"، كمية  التقويم اإلحصاء في عممياتإعداد المعمم الفمسطيني لتوظيف (:" 0260عفانة، عزك) .11

 التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 ، بيركت، لبناف."، دار النيضة العربيةنحو تقويم أفضل(."0226عقؿ، أنكر) .18
أثر استخدام القصص االجتماعية في تدريس مادة عمم (." 0222عمي، إبراىيـ عبد الرحمف) .19

"، دراسات في المناىج ك طرؽ االجتماع عمى تنمية القيم االجتماعية لدى ط ب المرحمة الثانوية
 (.0-19(،  ع)04التدريس ،كمية التربية، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، ـ) 

 "، دار المسيرة ،عماف.القياس النفسي و التربوي(."0262، محمكد كآخركف)عمر .12
" ، دار الفكر لمطباعة الدراما و المسرح في تعميم الطفل(. "6991العناني، حناف عبد الحميد) .16

 التكزيع، عماف، األردف.كالنشر ك 
مية ميارات أثر برنام  مقترح قائم عمى أنماط التعمم لتن(."0260العيمة، ىبة عبد الحميد) .10

)غير  "، رسالة ماجستيرالتفكير الرياضي و االتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الثامن األساسي
 منشكرة(، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 "، دار جيينة لمنشر، عماف، األردف.تطبيقات مبتكرة في تعميم التفكير(."0223غبايف، عمر) .14
 "، اميرة لمطباعة، القاىرة، مصر.مناى  و المدخل الدراميال(." 0226القرشي، امير ابراىيـ) .13
 "، دار الفكر، عماف، االردف.تعميم التفكير لألطفال(." 0221قطامي، نايفة) .11
 الرياضي والتفكير التحصيل في مقترح تقويمي نموذج استخدام أثر(:"0228) تيسير ،القيسي .11

 غير) ماجستير رسالة ،"األردن في سياألسا التاسع الصف طالبات لدى الرياضيات نحو واالتجاه
  .البحريف ،البحريف جامعة ،التربية كمية ،(منشكرة

االستقصاء الرياضي في التحصيل  اثر استخدام استراتيجيات(." 0228القيسي، تيسير خميؿ) .11
(، 00الككيت، ـ) -"، المجمة التربكيةالتفكير الرياضي لدى طمبة المرحمة االساسية في االردنو 

 .039-021ص ص (، 81ع)
"، دار كندم لمنشر كالتكزيع، والتعميم التقويم في التعمم القياس و (."0226كاظـ، عمي ميدم) .18

 اربد.
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(، 4(، ع)1ـ التربكية، ـ)"، المجمة األردنية في العمك في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي

 .061-026ص ص 
، ابراىيـ) .82 "، مجمة التربية المعاصرة، المناى  الدراسية و تنمية ميارات التفكير(."6994كـر

 .689(، ص62ع)
مجمع المصطمحات التربوية المعرفة في المناى  وطر  (."0224الجمؿ، عمي)المقاني، احمد ك  .86
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"، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، كمية واالحتفاظ بيا لدى ط ب الصف السادس األساسي بغزة
 التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
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 نابمس منطقة في الدولية الغوث وكالة مدارس في المعممين اتجاىات(:"0221) عمي ، ندل .88
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 قائًة املالحق
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 (1ممح  رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 التخصص االسم  
 الجامعة اإلسبلمية -أستاذ دكتكر مناىج كطرؽ تدريس  أ.د/ عزك عفانو 6
 جامعة االقصى -ج كطرؽ تدريس دكتكراه في مناى القادر د./خالد فايز عبد 0
 الجامعة االسبلمية -دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس  د./مكسى محمد جكدة 4
 جامعة االقصى -ج كطرؽ تدريس دكتكراه في مناى د./اسعد عطكاف 3
 ماجستير مناىج كطرؽ تدريس أ/خالد ضيير 1
 مشرؼ رياضيات أ/ عدناف شعث 1
 مدرس رياضيات ايش ابك عيادأ/ ع 1
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 (2ممح  رقم )
 الرياضيقائمة ميارات التفكير 

 
 التعريف اإلجرائي لمميارة الميارة
ىك عممية عقمية يتكصؿ فييا التفكير إلى نتيجة أك قاعدة اعتمادان  عمى  االستقراء

 .حاالت خاصة
 كار الرياضية.استخداـ الرمكز لمتعبير عف األف التعبير بالرمكز
 ىك استخداـ المنطؽ في الكصكؿ الى االستنتاجات. التفكير المنطقي

 أف يعيد تنظيـ ما تعممو سابقا، ك يطبقو عمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو. المسائؿ حؿ 
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 (3) ممح  رقم
 سادسقائمة المفاىيم الرياضية الواردة في وحدة اليندسة الجزء األول لمصف ال

 داللتيا المفظية المفاىيم الدروس

 .المضمع المنتظـ6 المضمع المنتظـ
: ىك الشكؿ اليندسي المغمؽ الذم المضمع المنتظـ

تككف أضبلعو متساكية في الطكؿ كجميع زكاياه 
 الداخمية متساكية.

 مساحة المثمث

: ىي عدد الكحدات المربعة المرسكمة مساحة المثمث .مساحة المثمث0
 لمثمث.داخؿ ا

: ىك الخط العمكدم النازؿ مف إحدل ارتفاع المثمث .ارتفاع المثمث4
زكايا المثمث إلى الضمع المقابؿ ليذه الزاكية أك امتداد 

 ىذا الضمع.
 : ىي الضمع المقابؿ لبلرتفاع.قاعدة المثمث .قاعدة المثمث3

ىك متكازم أضبلع فيو ضمعاف متجاكراف  المعيف: .المعيف1 المعيف
 ساكياف.مت

ىك شكؿ رباعي فيو ضمعاف فقط  شبو المنحرؼ: .شبو المنحرؼ1 شبو المنحرؼ
 متكازياف.

.شبو المنحرؼ 1 
 المتساكم الساقيف

ىك شبو منحرؼ  شبو المنحرؼ المتساكم الساقيف:
 فيو الضمعاف الغير متكازييف متساكييف في الطكؿ.

العبلقات بيف 
 األشكاؿ اليندسية

ىك متكازم أضبلع جميع أضبلعو  ؿ:المستطي .المستطيؿ8
 متساكية في الطكؿ، كزكاياه قكائـ.

ىك متكازم أضبلع جميع أضبلعو متساكية  المربع: .المربع9 
 في الطكؿ، كزكاياه قكائـ.
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 (4) ممح  رقم

 اختبار المفاىيم الرياضية لط ب الصف السادس األساسي

 
                                 غـزة -اإلسالمية الجامعة

  ـاالعليـــ ـاتالدراس عمادة
 ــةـربيــالتــــ كليــــــــــــة

 تدريس وأسـاليب المناهج

 
 

 المفاىيمالموضوع: تحكيم  اختبار لقياس فعالية استخدام الدراما عمى تنمية 

 حفظو اهللالسيد / ....................................................................... 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تقكـ الباحثة اسماء النحاؿ  بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس تحمؿ 
اضي لدى طالبات الصف يأثر استخدام الدراما عمى تنمية المفاىيم و ميارات التفكير الر عنكاف :

 . السادس األساسي
بناء عمى تحميؿ محتكل  ، المفاىيـبار لقياس فعالية استخداـ الدراما عمى تنمية كاستمـز ذلؾ إعداد اخت

لدل طالبات الصؼ السادس األساسي  الجزء األكؿ ، كحدة )اليندسة( المتضمنة في مساؽ الرياضيات
 كذلؾ استنادان عمى جدكؿ المكاصفات . ،

 لذا أرجك مف سيادتكـ التفضؿ لتحكيـ االختبار كذلؾ مف حيث :
 مدل مبلئمة فقرات االختبار لمغرض المعد مف اجمو.

 مدل صحة صياغة فقرات االختبار .
 مدل الصحة اإلمبلئية لفقرات االختبار .

 إضافة كحذؼ ما تركنو مناسبا في التحكيـ .

 اسـ المحكـ: ............................................................
 ..............................................الدرجة العممية : ..........

 مكاف العمؿ : ........................................................... 
 الباحثة                                                                             
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                                غـزة -اإلسالمية الجامعة

  العليـــا الدراســات عمادة

 التـــــربيـــــــة كليـــــــــة

 تدريس وأسـاليب المناهج

 

 المفاهيم الرياضية في وحدة الهندسة اختبار

 ........................... االختبار درجة  ..................................... الطالبة اسم

 

 أوال : اليدف من االختبار
يدؼ ىذا االختبار قياس مدل فعالية  استخداـ الدراما في تنمية المفاىيـ في مبحث الرياضيات  لدل ي

 طالبات  الصؼ السادس األساسي.

 ثانيا : تعميمات االختبار
 اكتب البيانات األكلية قبؿ البدء باإلجابة عف األسئمة.  -
 اقرأ بنكد األسئمة قراءة جيدة قبؿ اإلجابة.  -
 سئمة االختبار بكضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة.أجب عف أ -
 ال تضع أكثر مف إشارة في إجابة السؤاؿ الكاحد.  -
 صفحات (. 0عدد صفحات االختبار ) -
 ( درجة بمعدؿ درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة.61مجمكع درجات االختبار ) -
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 اختاري اإلجابة الصحيحة:
 تتساكل فيو : المضمع المنتظـ ىك الذم -6
 أضبلعو ك زكاياه . -د        أقطاره .    -جػ             زكاياه     -ب          أضبلعو.     - أ
 :ان منتظم ان إحدل المثمثات اآلتية يعتبر مضمع -0
                                  المثمث القائـ الزاكية.  -ب                                      المثمث الحاد الزكايا . - أ

 المثمث المنفرج الزاكية. -د               .  12ْمثمث بو زاكيتاف قياس كؿ منيما -جػ
 : ان منتظم ان الشكؿ الذم يمثؿ مضمع -4
                     -د                            -جػ                     -ب                  - أ

 
 ثمث :أم مما يمي يمكف أف يمثؿ مساحة م -3
 . 4ـ 8 -.                د0سـ 1 -ـ.                  جػ 4 -سـ.                      ب 0 - أ
 المثمث الذم يشترؾ مع المستطيؿ في القاعدة ك االرتفاع في األشكاؿ المقابمة: -1
  -د                             -جػ                          -ب                    - أ

 
 في الشكؿ المقابؿ :إذا كاف أ جػ قاعدة المثمث فإف الضمع..........يككف ارتفاع المثمث. -1
 ب جػ   -د               أب        -ب ىػ               جػ   -د جػ           ب - أ

 
 

 فيذا يعني أف قياس كؿ زاكية مف زكاياه تساكم: 132ْمكع زكايا مضمع خماسي منتظـ إذا كاف مج -1
 1×132 -د                     1-132 -جػ           1+ 132 -ب        1÷132 - أ
 الزكايا الداخمية لممثمث المقابؿ تعني أف :قياسات مجمكع  -8
       ب.جػ  أ >ؽ ب + >ؽ> أ + ؽ -ب       .>  ج  ؽ >  ب  +ؽ> أ +  ؽ - أ

 .> دؽ جػ  + > ؽأ + >ؽ -د        .أ جػ د  >ؽب +  >ؽ> أ + ؽ -جػ 
 دسي فيو ضمعاف متكازياف فقط :شكؿ ىن -9
 شبو المنحرؼ. -المربع .             د -المستطيؿ.                جػ -ب             المعيف.  - أ

 

 جـ

 هـ

 أ

 د

 ب

ج ب
 ـ

 د

 أ
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 الشكؿ اليندسي الذم ال يمثؿ متكازم أضبلع ىك : -62
 المربع. -المستطيؿ.           د -شبو المنحرؼ.             جػ -المعيف .                ب - أ

 المنحرؼ المتساكم الساقيف ىك : شبو -66
 غير المتكازييف. الذم يتساكل فيو الضمعيف  -ب   الذم يتساكل فيو الضمعيف المتكازييف .  - أ

 الذم تتساكل فيو الزاكيتيف المتجاكرتيف. -الذم تتساكل فيو الزاكيتيف المتقابمتيف .   د -جػ
 الخاصية التي ال يتصؼ بيا المعيف : -60
 ) أ+ ب ( معان. -د .  القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر -ػج   .زكاياه قكائـ -ب  .أضبلعو متساكية - أ

 قطرا المعيف :  -64
 متساكياف ك متعامداف. -د          متكازياف   -جػ      متعامداف  -ب   متساكياف في الطكؿ .  - أ

 إذا تساكل القطراف في المعيف فإف الشكؿ الناتج يسمى : -63
 متكازم أضبلع. –د     مستطيؿ.        -جػ     يف.     مع -ب             مربع         - أ

 إحدل العبارات التالية صحيحة :  -61
 كؿ معيف مستطيؿ. -د   كؿ معيف مربع.   -كؿ مستطيؿ مربع.  جػ -ب  كؿ مربع مستطيؿ.  - أ

 الخاصية التي ال يتصؼ بيا المستطيؿ : -61
 مداف.  القطراف متعا -ب                       القطراف متساكياف.   - أ

 ف.اكؿ ضمعيف متقابميف متساكي -د                           زكاياه متساكية . -جػ
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 (5ممح  رقم )

 لط ب الصف السادس األساسي الرياضي التفكير ميارات اختبار

                                 غةزة -اإلس مية الجامعة
         العميةةةةةا الدراسةةةات عمادة

 التةةةةةةةةةةةةةةةةربيةةةةةةةة  كميةةةةةةةةةةةةة
 تدريس وأسةاليب المناى 

 الرياضي التفكير ميارات اختبار  تحكيم: الموضوع

 اهلل حفظو/ .......................................................................  السيد

 كبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السبلـ

 تحمؿ التدريس كطرؽ المناىج في الماجستير درجة لنيؿ دراسة بإعداد أسماء النحاؿ ثةالباح تقكـ
اضي لدى طالبات الصف يأثر استخدام الدراما عمى تنمية المفاىيم و ميارات التفكير الر : عنكاف

 السادس األساسي

 تحميؿ عمى بناء ، يالرياض التفكير ميارات تنمية في الدراما فعالية لقياس اختبار إعداد ذلؾ كاستمـز
 ، األساسي السادس بالصؼ الطالبات لدل الرياضيات مساؽ في المتضمنة اليندسة كحدة محتكل
 . المكاصفات جدكؿ عمى استنادان  كذلؾ
 : حيث مف كذلؾ االختبار تحكيـب التفضؿ سيادتكـ مف أرجك لذا

 .اجمو مف المعد لمغرض االختبار فقرات مةءمبل مدل
 . االختبار راتفق صياغة صحة مدل
 . االختبار لفقرات اإلمبلئية الصحة مدل

 . التحكيـ في مناسبا تركنو ما كحذؼ إضافة
 : ............................................................المحكـ  اسـ

 : ........................................................ العممية الدرجة
 .........................................................  : .. العمؿ مكاف

 الباحثة                                                                              
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                                 غةزة -اإلس مية الجامعة
  العميةةةةةا الدراسةةةات عمادة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةربيةةةةةةةةالت  كميةةةةةةةةةةةةة
 تدريس وأسةاليب المناى 

 
 الرياضي التفكير ميارات اختبار

 
 ...................... االختبار درجة  ............................         ة/الطالب اسم
 االختبار من اليدف:  أوال

الرياضي : االستقراء ، التعبير  التفكير مياراتبعض  تنمية فيالدراما  فعالية االختبار ىذا ييدؼ
 بالرمكز ،التفكير المنطقي ، حؿ المسألة.

 االختبار تعميمات:  ثانيا
 . األسئمة عف باإلجابة البدء قبؿ األكلية البيانات اكتب -
 . اإلجابة قبؿ جيدة قراءة األسئمة بنكد اقرأ -
 . المطمكب حسب االختبار أسئمة عف أجب -
 (. صفحات 4) االختبار صفحات عدد -
 .صحيحة إجابة لكؿ كاحدة درجة بمعدؿ درجة( 61) االختبار درجات مجمكع -
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 اختاري اإلجابة الصحيحة:
 تأمؿ األشكاؿ اآلتية  ، ثـ أجب عف األسئمة : -6

 
 

 1عدد األضبلع =              1عدد األضبلع =                  3عدد األضبلع = 
  3عدد المثمثات =                4عدد المثمثات =                   0عدد المثمثات = 
 4عدد األقطار =                0عدد األقطار =                    6عدد األقطار = 

 استقرائي(60الداخمية لمضمع عدد أضبلعو  عدد المثمثات(                            : 
 64 -د                 66 -جػ                  9 -ب            62 - أ

 استقرائي(              ساكم:ت المرسكمة مف رأس كاحد لممضمع التساعي عدد األقطار( 
 62 -د                   1 -جػ                  1 –ب              8 - أ

 = ا المضمع الخماسي ، كأف مجمكع قياسات زكاي ْ 682إذا عممت أف مجمكع قياس زكايا المثمث الداخمية

 يساكم : )استقرائي( 1، فإف مجمكع قياس زكايا مضمع عدد أضبلعو ْ 132= 4 × 682الداخمية = 

 .6282ْ -د             ْ 102 -جػ            6012ْ –ب        ْ 922  - أ
 تأمؿ الجدكؿ ، كأجب عف السؤاؿ التالي: -0

كاياه قياس إحدل ز  مجمكع زكاياه عدد األضبلع المضمع المنتظـ
 الدخمية

 
 3 412ْ 412÷3=92ْ 

 
 1 132ْ 132÷1=628ْ 

 فإف قياس إحدل زكايا المضمع التساعي المنتظـ ىي:                      )استقرائي(
 %632 -د               %642 -جػ              %602 -ب            %622  - أ
 في الشكؿ المقابؿ : -4
 التكالي: )تعبير بالرمكز( رتفاع كقاعدة المثمث عمىيرمز ال 
 ) ب جػ ، أ د ( -) أ د ، ب جػ (     ب - أ
 ) ب جػ ، أ د ( -) أ ب ، ب جػ (     د -جػ

 جـ
 د

 ب

 

 

 

 أًً
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 في الشكؿ المقابؿ : -3
 )ساقا شبو المنحرؼ ىما :      )تعبير بالرمكز 
 ) س ص ، ص ـ ( -) س ص ، ؿ ـ (     ب - أ

 ) س ؿ ، ص ع ( -د    ) س ص ، ؿ ع ( -جػ
 حرؼ ىما:    )تعبير بالرمكز(قاعدتا شبو المن 
 ) س ؿ ، ص ـ ( -) س ؿ ، ص ع (     ب - أ

 ) س ص ، ؿ ع ( -) س ؿ ، ؿ ـ (       د -جػ
 )مساحة شبو المنحرؼ س ص ع ؿ =.......                              )حؿ مسألة 
 0سـ31 -د                 0سـ42 -جػ             0سـ 61 -ب         0سـ 12 - أ

 لشكؿ المقابؿ :في ا -1
 سـ ،8، ب جػ =  0سـ32مساحة المثمث أ ب جػ = 

 ، أ س عمكدم 0سـ 02الشكؿ أص س ع معيف مساحتو 
 عمى ب جػ أجب عف األسئمة اآلتية :

 )قطرا المعيف في الشكؿ أ ص س ع ىما:     )تعبير بالرمكز 
 ) ص ع ، أ ع (.  -) أ ص ، أ س ( .                  ب - أ

 ) ع س ، أ ص (. -د                  .ع () أ س ، ص  -جػ 
 )طكؿ أس =......                                                            )حؿ مسألة 

 سـ 61 -سـ                 د02  -سـ                جػ 62 -سـ          ب1 - أ
                                       ........... = حؿ مسألة(             طكؿ ص ع( 
 سـ8 -سـ                     د3 -سـ                 جػ 1 -سـ              ب0 - أ

 

 ؾ ؿ ـ ف ق ج سداسي منتظـ ،ما قيمة الزاكية ؿ ج ف؟)حؿ مسألة( -1

  602ْ -د         92ْ -جػْ                            12 -ب           ْ 42 - أ
 

ب جػ  ، فإف طكؿ    أب = ، 0سـ03المرسـك في الشكؿ المقابؿ= اذا كاف محيط المثمث  -1
 ب جػ عمى التكالي :)تفكير منطقي( ،أ ب 

 (  8 ، 1)  -(          ب 3،  4)  - أ

 م ص

 س

 ع

 سم5

 سم6

 ل

 ب جـ

 أ

 ع

 س

 ص

 م

 ن

 ل

 هـ

 ج

 ك

 أ

 جـ ب

 سم10
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 (61،  1)  -د       (  1،  8)  -جػ 
 

، فإف مساحة شبو المنحرؼ أ  0سـ 4اذا كانت مساحة المنطقة الممثمة              تساكم  -8
 تساكم:)تفكير منطقي(  ب جػ  د

    0سـ9 -ب                  0سـ1 - أ

 0سـ61  -د                0سـ62 -جػ
 

 ،فإف مساحة المثمث الكبير تكافئ: )تفكير منطقي(0سـ4إذا كاف مساحة المثمث الصغير  -9
 ضعؼ المثمث الصغير. - أ
 ثبلثة أمثاؿ المثمث الصغير.  - ب

 أربعة أمثاؿ المثمث الصغير. -جػ 
 كم مساحة المثمث الصغير تسا -د

 كـ مثمثا مف نكع المثمث س ص ع يمكف تككينو مف شبو المنحرؼ:)حؿ مسألة( -62
   1 -ب              3 - أ

  0 -د             4 -جػ
 

 
سـ ، طكؿ القطر اآلخر نصؼ طكؿ ىذا القطر فإف  63معيف طكؿ أحد قطريو  -66

 طقي (.            ) تفكير من0مساحة المعيف = ........ سـ
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 (6  رقم )حمم

 دليل المعمم في تدريس وحدة اليندسة باستخدام الدراما

 
 
 

 الوحدة الدراسية الثانية

 في مادة الرياضيات لمصف السادس األساسي
 

 الجزء األول
 
 
 
 

 إعداد الباحثة

 مد محمد النحالأسماء ح
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ً
ًدليـلًالمعلم

عزيزم معمـ الرياضيات ىذا دليؿ خاص بؾ يحدد لؾ خطكطان عريضة مثؿ إرشادات ىامة تساعدؾ 
عند تدريس كحدة اليندسة، ك المتضمنة في كتاب الفصؿ الثاني لمبحث الرياضيات لطبلب الصؼ 

 السادس األساسي في ضكء استخداـ الدراما.
 كس ىذا الدليؿ العناصر التالية:يتضمف كؿ درس مف در ك 

 بعض البيانات الميمة لك عن الدرس مثل : -6
 الزمف البلـز لتدريس ىذا الدرس. -
 الكسائؿ التعميمية كىي المكحات ك البطاقات ك الطباشير كغيرىا. -
: كىي مصاغة اجرائيان لتصؼ السمكؾ المتكقع أف يكتسبو الطالب ، كيصبح  أىداف الدرس -0

 ياية الدرس.قادران عمى أدائو ن
 خطوات السير في الدرس -4

 كتككف عمى النحك التالي:
 التحضير والتدريب قبل موعد الحصة  : - أ

 .تنتقي المعممة عددان مف الطالبات ك تكزع عمييف نسخان مصكرة مف النص الدرامي 
 . تجيز األدكات ك األزياء كالديككرات المطمكبة في الحصة 

الطالبات لمدرس مف خبلؿ تكجيو بعض  تييئ المعممةالتييئة والتمييد لمدرس:  - ب
 األسئمة إلثارة دافعيتيـ ، كمعرفة خبراتيـ السابقة.

 مف خبلؿ الخطكات التالية: التطبي  و طريقة العرض: - ت
 .يكتب عنكاف الدرس عمى السبكرة 
  تقدـ الطالبات المشيد اماـ زميبلتيف بصكت كاضح مسمكع مع حركات الجسد المصاحبة

 لمكبلـ .
 ممة بيف كؿ مشيد كآخر كتحاكر الطالبات مف خبلؿ أسئمة تقكيمية مختمفة.تتدخؿ المع 
 .تطمب المعممة مف الطالبات استنتاج القاعدة كمف ثـ تعرضيا لمطالبات 
 .تقـك المعممة بإعطاء تقكيـ مناسب 

 تقويم الدرس - ث
 .تقكيـ تككيني : كيتـ  أثناء تدريس كحدة اليندسة ، بعد نياية كؿ درس 
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 : كيتـ في نياية الكحدة ك ىك عبارة عف اختبار لقياس ميارات التفكير الرياضي  تقكيـ ختامي
 ار تحصيمي ، كالذم ستقـك الباحثة بإعداده .بك اخت
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 ظمةةةةةة: المضمع المنتدرس األولةال
 )الحادث الخطير(

 كم ..كم ..كم...كم..
 حالة طارئة.. حالة طارئة..

 دـ مف سيارة اإلسعاؼ ...صكت المسعؼ القا
 ماذا حدث يا مسعؼ.. طبيب االستقباؿ:

 حادث خطير عمى الطريؽ العاـ في مدينة األشكاؿ المغمقة... المسعؼ:
 ... أنقؿ المصابيف.. بسرررعة الطبيب:

 ..المربع.. إنيـ مف عائمة المضمع المنتظـ أخذ المسعؼ بمساعدة الممرضيف نقؿ المصابيف كقاؿ:
كانكا يمعبكف في الطريؽ العاـ أماـ منزليـ .فصدمتيـ  ..كالسداسي المنتظـ اكم األضبلعكالمثمث متس

 سيارة مسرعة...
 أدخؿ الطبيب المصابيف الثبلثة إلى غرفة العمميات ليباشرىـ كيشرؼ األطباء عمى حالتيـ..

 بعد ثبلث ساعات.....
كاف األب ..ك  فاء العاجؿ ألبنائيـكيدعكف بالش كانت عائمة المصابيف قد تجمعت في ركاؽ المشفى..

 األـ كيتيميا باإلىماؿ ألنيا غفمت عف األكالد كتركتيـ يمعبكف في الطريؽ العاـ.. غاضب مف
كقاؿ ليـ :حمدا هلل ..قد قمنا بإنقاذ حياتيـ  خرج الطبيب كقد باف عميو التعب.. كىـ عمى ىذه الحالة..

.كأيضا تكسيع آخر ألحد  كيةاألضبلع فأصبح قائـ الز كلكف قد قمنا بتكسيع أحد زكايا مثمث متساكم ا
 زكايا لسداسي المنتظـ فمـ تعد جميع زكاياه متساكية حفاظا عمى حياتيـ..

 كلكف الطبيب أكمؿ قائبل :كتـ بتر  جزء مف ضمعيف متقابميف لممربع فأصبح مستطيؿ... شيقت األـ..
ة أطفالو ..فاعتذر الطبيب قائبل: أعتذر كسارع بطمب رؤي ..كاشتد غضب األب.. تكالت شيقات األـ

 ..أرجككـ ال تقمقكا... اآلف لكف بعد ساعة مف اآلف سنجتمع سكيان في غرفة األطفاؿ لبلطمئناف عمييـ
 بعد ساعة..

كدخؿ الطبيب كقاؿ مرحبا: أىبل بكـ أرجك أال تقمقكا  أماـ أكالدىـ.. تجمعت عائمة المضمع المنتظـ..
 كقد قمنا بإيقاؼ النزيؼ كمعالجة الكسكر ... دسية المغمقة حالة الخطر..لقد تعدت األشكاؿ الين

ينتمكف لعائمة المضمع   ىناؾ قاؿ األب: كلكف لدينا ىنا مشكمة كبيرة لقد تشكه أطفالي ..كأصبحكا الااا
نحف عائمة المضمع المنتظـ معركؼ عنا أف جميع أضبلعنا متساكية في الطكؿ كجميع  المنتظـ..
 كأشار إلى أبنائو كقاؿ أنظر يا دكتكر دائرة.. الداخمية متساكية في القياس..زكايانا 

 .. نتظماكلـ يعد مضمعا م فمثمث متساكم األضبلع أصبح قائـ الزاكية..
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ف تساكت زكاياه..ك  كابني الغالي سداسي  ابني مربع صار مستطيبلن كلـ تعد جميع أضبلعو متساكية كا 
لـ يعد منتظمان فمـ تعد زكاياه كمتساكية كال حتى أضبلعو إثر عممية  كيمي انظر لشكمو المنتظـ ..يا

 التكسعة تمؾ ..ماذا أفعؿ ...إنيا كارثة لعائمة المضمع المنتظـ...
كما زالكا ينتمكف لمعائمة األـ لعائمة  كزاد نحيب األـ...:أرجكؾ كفى يا منتظـ ..الميـ أبنائي بخير..

 األشكاؿ اليندسة المغمقة...
 كتركيـ يمعبكف في الشارع دكف رقابة.... يا مضمعة كمو بسبب إىمالؾ.. يرخ األب: اسكتىنا ص

كفعبلن لـ  ،،الحمد هلل أبنائكـ بخير  تدخؿ الطبيب دائرة ليكقؼ شجار العائمة كقاؿ :كفى أرجككـ..
يندسية يعدكا مضمعات منتظمة الشكؿ كلكف السيدة مضمعة صادقة ال يزالكف ينتمكف لعائمة األشكاؿ ال

كأنت عزيزتي األـ عميؾ االنتباه أكثر ألبنائؾ كتككني أكثر  حرصان  فبل تغضب سيد منتظـ.. المغمقة..
..كمنعيـ مف المعب في الطرقات العامة ك تكجيييـ لمعب في المبلعب المخصصة لضماف 

 سبلمتيـ..
شاكريف اهلل أنيـ بخير...كمع كتجمعكا حكؿ أسرة أطفاليـ  ىدأ الكالديف قميبلن مع كبلـ الدكتكر دائرة..

أنيـ لـ يعكدكا مضمعات منتظمة أضبلع متساكية في الطكؿ ك قياس زكاياىـ الداخمية متساكية 
 . إال أنيـ ال يزالكا أطفاؿ الذيف يحبكنيـ كالزالكا أشكاؿ ىندسية مغمقة القياس..
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 درسةةةةةةر الةةيةضةحةت

 ألكؿ: االفصل ادس األساسي                     : السالصف         رياضيات     المادة:
 0 : المقترحة عدد الحصص : المضمع المنتظـ                        الموضوع

 اواًل : األىداف السموكية:
 . أف يتعرؼ الطالب مفيـك المضمع المنتظـ -6
 .غير منتظمةك أف يصنؼ الطالب مجمكعة مف المضمعات إلى منتظمة  -0

 :لوسائل التعميميةثانيًا : ا
لكحة  -بطاقات باألسئمة -قماش أبيض -حباؿ -ألكاف -أدكات قص كلصؽ -كرؽ برستؿ مقكل

 .الطباشير -السبكرة  -عرض
 ثالثًا : خطوات الدرس :

 :لمدرس التحضير . أ
 .صناعة مجسمات عمى ىيئة األشكاؿ اليندسية في القصة 
 .صناعة مجسـ عمى شكؿ إسعاؼ 
  الممثمكفتدييا األطفاؿ ربط األشكاؿ بالحباؿ لير . 
 .القماش األبيض كستارة عند تغيير المشيد 
  عمييا. يـبعمى مكضكع القصة كتدري الطبلعيـاختيار مجمكعة مف الطبلب 
معممة الطالبات لمدرس بمراجعة ما تـ دراستو في تييئ ال التمييد لمدرس :التييئة و  . ب

 الفصكؿ السابقة مف خبلؿ األسئمة التالية:
 ؟ ععرفي المضم 
 كيؼ يمكف تسمية المضمعات؟ 
 مرسكمة عمى لكحة عرض كنطمب مف الطالبات تسمية تمؾ أشكاؿ مضمعة  عدة نعرض

 ؟ المضمعات
بعد اإلجابة عف األسئمة السابقة ، تكضح المعممة أف درسنا اليكـ ىك المضمع المنتظـ كسكؼ نتعرؼ 

 يا داخؿ الصؼ .عمي المضمع المنتظـ ، كخكاصو خبلؿ مسرحيتنا التي سنقكـ بعرض
 
 
 



 

125 

 طريقة العرض: . ت
كيقسـ األدكار  ،كتحكيميا إلى مسرحية ،مجمكعة مف الطبلب عمى تمثيؿ القصة ةدرب المعممت
أحد الطبلب كراكم ليخبرىـ  ةختار المعممت ،ييئ بقية الطبلب لمتابعة المسرحيةتكمف ثـ  ، فيما بينيـ

الراكم  بإثارة  ك يقكـ ،مشيدتغيير الديككر كالكيختار طالبيف إلسداؿ الستار ل، ببدء المشيد األكؿ 
)يا تيرل ماذا سيحدث ألطفاؿ عائمة  ،الطبلب بطرح مجمكعة مف التساؤالت بعد إغبلؽ المشيد األكؿ

ماذا ستككف ردة فعؿ  ،؟!! المتساكم األضبلعتأذل المربع كالمثمث ىؿ  ،المضمع المنتظـ..؟!!
تساؤالت جديدة) ىؿ  اكميسدؿ الطفبلف الستار كيثير الر األىؿ..؟!!( كبعد إغبلؽ المشيد الثاني 

ما  ،تحكلكا مف أشكاؿ مضمعة منتظمة إلى أشكاؿ غير منتظمة..؟؟ ما ستتقبؿ العائمة أكالدىا بعد 
الفرؽ بيف العائمتيف..؟؟(.. كبعد إغبلؽ المشيد األخير))ما العبرة مف الدرس ؟!!..ماىي صفات عائمة 

...؟!!ما ىي صفات عائمة المضمع المنتظـ األشكاؿ التي تنتمي إليياالمضمع المنتظـ؟؟ ما ىي 
 المضمعات غير المنتظمة؟!!( 

كفي نياية المسرحية أك  ،بيف كؿ مشيد كتطمب مف األطفاؿ تقييد مبلحظاتيـ  تتدخؿ المعممة 
 ى األسئمةالقصة الممثمة تقكـ المعممة بالتدخؿ كتتكجو لمطبلب قائمة: ىيا نساعد الراكم  كنجيبو عم

  ...السابقة
 :التقويم الختامي . ث

 تكزع المعممة بطاقات باألسئمة التالية عمى الطالبات ، كتطمب منيف قراءتيا كاإلجابة عمييا :
  :( أمام العبارة الخطأ)×( أمام العبارة الصحيحة وع مة √  السؤال األول / ضع ع مة)

 ان منتظمان .يسمى مضمع 642، 12، 642،  12شكؿ رباعي زكاياه ىي  . أ
 يعتبر المستطيؿ شكؿ رباعي غير منتظـ منتظما . . ب
 المضمع المنتظـ شكؿ ىندسي مغمؽ قياسات اضبلعو متساكية . . ت
 يعتبر المثمث المتساكم األضبلع مضمع منتظـ. . ث

 :إلى مضمعات منتظمة و غير منتظمة األشكال اآلتية صنفالسؤال الثاني/ 
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 المضمع زوايامجموع قياسات  الدرس الثاني :
 )مغامرتنا العممية (

 يتنافساف عمى حؿ المشكبلت الرياضية.. عبقكرة..تكأماف في الصؼ السادس.. عبقكر ك
لدم غرفة خماسية الشكؿ  كفي يكـ كالعائمة مجتمعة عمى طاكلة الطعاـ قاؿ أبك عبقكر ألـ عبقكر:
أممؾ أدكات كبيرة لحساب  كأخرل سداسية كال أعرؼ كيؼ أحسب مجمكع زكاياىما الداخمية ك ال

ربتت  زكجتي ماذا أفعؿ ..؟؟!! ال أريد أف يقكؿ عني المدير أني فاشؿ.. آه يا مجمكع الزكايا ليما..
كيسعد  كتكمؿ تقريرؾ.. زكجتو عمى كتفو كقالت :اىدأ يا عزيزم ..كأنا متأكدة إنؾ ستجد الحؿ..

 المدير منؾ ذكائؾ..
 عبقكرة كقررا مساعدة كالدىـ إليجاد الحؿ .. ت عيناف عبقكر ككلكف ظؿ كجو ألب حزينان ..كىنا لمع

 كفي المساء...
كقد كضعت عبقكرة محؿ نكميا  تسحب الكلداف مف فراشيما ككؿ كاحد منيما يظف أف شقيقو نائـ..

 مخدة طكيمة كقامت بتغطيتيا ليظف عبقكر ككالدييا إنيا نائمة..
بأخييا عبقكر ك تفاجأ  عبقكرة  فمتفاجئةخر ..كىي تمشي عمى أطراؼ أصابعيا اصطدمت بجسـ آ

 عبقكر بأختو عبقكرة..
 كسألتو بحدة: أيف تذىب ىذه الساعة..

 ..كنت سأسالؾ نفس السؤاؿ فرد عمييا:
  صمت الكلداف ك قد دار بباليـ نفس الخاطر فقاال بنفس الكقت :إلى مكتب كالدم..

 المنزؿ.. بدأ عبقكر بالتشاجر مع عبقكرة..كقاؿ :ابقى ىنا في
 كأنا أيضا ذكية...  سأذىب معؾ ال تظف نفسؾ أذكي مني ألنؾ كلد.. عاندت عبقكرة:

فقاؿ :لدم  ..شيءرفع عبقكر حاجبو كفكر قميبل "إف لـ يكافؽ عمى ذىاب عبقكرة معو ستفسد كؿ 
ة ككبل منا يحاكؿ أف يجد طريق ،اتفاؽ أنا سأذىب لمغرفة السداسية كأنت اذىبي لمغرفة الخماسية

 لحساب مجمكع الزكايا الداخمية لممضمع..
كبالفعؿ حمؿ الطفميف عدتيما مف أحباؿ طكيمة كطباشير كذىبا إلى مكاف عمؿ كالدىما كدخؿ عبقكر 

كىي تفكر بطريقة تجد بيا حساب مجمكع قياس  الغرفة السداسية  ك دخمت عبقكرة الغرفة الخماسية
 الزكايا الداخمية ألم مضمع..

 يقسـ الغرفة إلى مثمثات باألحباؿ الطكيمة كبالطباشير... كأخذ كؿ منيما
 بعد ساعتيف..

 خرجت عبقكرة لتصدـ بعبقكر مرة أخرل...
 ما ىذا ..؟!! أىك اليكـ العالمي لبلصطداـ..؟؟!! يبدك أف لديؾ مشكمة في النظر.. فقاؿ عبقكر:
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..: كؿ ىذا ال ييـ لقد كجدت كأكممت بفخر رفعت أنفيا ..يبدك أف األكالد لدييـ مشكمة في النظر..
 الحؿ...

 ضحؾ منيا كقاؿ: كأنا أيضا كجدت الحؿ..
 ..102فقاؿ :كاف مجمكع الزكايا الداخمية لمغرفة السداسية 

 كأنًت..؟
 ...132كجدت مجمكع الزكايا الداخمية لمغرفة الخماسية  اأجابت :أن

 سألتو كلكف كيؼ عرفت أف تحسب مجمكع الزكايا ..
عدد المثمثات في مجمكع زكايا المثمث أم الغرفة إلى مجمكعة مف المثمثات ثـ ضربت  قاؿ :لقد قسمت

أم أف مجمكع قياس الزكايا الداخمية ألم مضمع =عدد  682العدد اني ضربت عدد المثمثات في 
 ... 682المثمثات *

 أم أف مجمكعة قياس 682ضرب  0-كىي عدد أضبلع الغرفة  قالت كلكني كجدت طريقة أخرل..
.. كبالػتأكيد طريقتي ىي 682(*0-الزكايا الداخمية ألم مضمع يساكم= )عدد أضبلع المضمع

 الصحيحة كاألفضؿ...
ك أنت استخدمي طريقتي لجمع  يغرفت ؾ لجمع قياس زكايانظر ليا عبقكر قاؿ دعيني أستخدـ طريقت

 قياسات غرفتؾ..
ثمثات التي يمكف رسميا في الغرفة أكمأت برأسيا مكافقة قاؿ ليا :حسنا بطريقتي : كـ عدد الم

 الخماسية..
 مثمثات.. 4أجابت:

 كىك نفس الرقـ الذم حصمت عميو  132(=682*4قاؿ :إذف )
 لسداسي كـ مضمع.. تفاجأت عبقكرة..كقاؿ دعني أجرب طريقتي مع غرفتؾ..

 أجابيا :ستة..
 ...102=682(*0-1قالت :إذف ) 

 نظر كؿ مف عبقكر كعبقكرة...
 .. كقفزا سكيان 

 لقد كجدتنا طريقتيف لحساب مجمكع قياسات أم مضمع.. يبدك أف حظ كالدم سعيد.. كقاؿ عبقكر:
ليجدىا في  كىكذا كتبت عبقكرة الطريقتيف في مظركؼ صغير ككضعت المظركؼ عمى مكتب كالدىا..

 الصباح كينجز تقريره الياـ...
 كتشابكت أيدييما  كابتسامة كبيرة عمى كجييما...
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 درسةةةةر الةضيةحةت
 األكؿ الفصل : السادس األساسي                     الصف :      رياضيات     المادة:

 4 : المقترحة عدد الحصصمجمكع قياسات زكايا المضمع                        الموضوع :
 :اواًل : األىداف السموكية

مثمثات الناتجة مف تقسيـ المضمع أف يستنتج الطالب العبلقة بيف عدد أضبلع المضمع كعدد ال -6
 .بقطع مستقيمة مف أحد رؤكسو إلى بقية الرؤكس

أف يستنتج قاعدة تربط بيف عدد الرؤكس )عدد األضبلع( كعدد األقطار المارة بأحد رؤكس  -0
 .المضمع

 أف يستقرئ الطالب قاعدة إليجاد مجمكع قياسات زكايا المضمع . -4
 زكايا مضمع معطى.اف يجد الطالب مجمكع قياسات  -3

 األدوات المستخدمة:ثانيًا: 
 -قماش أبيض -كرؽ برستؿ مقكل -أدكات قص كلصؽ -طاكلة طعاـ صغيرة )نستغؿ طاكلة المعممة(

 .باألسئمة بطاقات -الطباشير -لكحة عرض –السبكرة 
 : الدرس خطوات:  ثالثًا

 :لمدرس التحضير . أ
  عمى النص كالتدريب. لبلطبلعاختيار األطفاؿ 
  شكميف سداسي كخماسي كما في القصة كغرؼ.قص 
 إلسداؿ الستارة لممساعدة في تغيير المشاىد. استخداـ القماش األبيض 
 .أف تككف المعممة ىي الراكم 

 في دراستو تـ ما بمراجعة لمدرس الطالبات المعممة تييئ:  لمدرس والتمييد التييئة . ب
 :التالية األسئمة خبلؿ مف السابؽ الدرس
  ؟عرفي المضمع 
 ما عدد أضبلع المضمع السباعي ؟ 
 ما مجمكع قياس زكايا المثمث الداخمية ؟ 
 ما مجمكع قياس زكايا الشكؿ الرباعي ؟ 

 طريقة العرض: . ت
 682قكليا نحف نعرؼ مجمكع قياسات زكايا المثمث   تساكمة بتييئ المعممة الطالبات لعرض المسرحي

درجة ، كلكف ىؿ  412اؿ الرباعية  تساكم ككذلؾ مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لبلشك درجة ،
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السباعي... ىؿ ىناؾ قانكف السداسي، ك ك  ،مكع قياسات زكايا المضمع الخماسينستطع إيجاد مج
 نستطيع مف خبللو حساب مجمكع قياسات زكايا أم مضمع لئلجابة عمى ىذه األسئمة نطمب مف

كبعد انتياء مشيد اجتماع طاكلة الطعاـ  عرض المسرحية بترتيب المشاىدب أف يقكمكااألطفاؿ المدربكف 
بدأ المعممة بإثارة مجمكعة مف التساؤالت )يا تيرل كيؼ يمكف أف نساعد األب في حؿ تيسدؿ الستار ل

، منيا األب..؟( كيبدأ المشيد الثاني تسمؿ األطفاؿ مف المنزؿ  ىتي عانماىي المشكمة ال المشكمة؟..
ىؿ سينجح الكلديف في حؿ المشكمة..؟ ىؿ عبقكر مف سيجد )) مجمكعة جديدة مف األسئمة مثؿ تيثارك 

 ،الحؿ أـ عبقكرة((
كيجيب عمييا عبقكر باآلتي  .. الزكايا مجمكع تحسب أف عرفت كيؼ ثـ عندما تسأؿ عبقكرة عبقكر

، يسدؿ الستار ك تتدخؿ المعممة كتبيف لمطالبات كيؼ  المثمثات مف مجمكعة إلى الغرفة قسمت لقد:
الشكؿ الخماسي الى مثمثات، ثـ تعرض المعممة لكحة عرض تعرض عمييا شكؿ رباعي  يتـ تقسيـ

كسداسي، كتطمب منيف اف يقسمف الشكؿ الرباعي الى مثمثات ككذلؾ السداسي الى مثمثات، كتطمب 
منيف إيجاد العبلقة بيف عدد المثمثات ك عدد اضبلع المضمع ، بعد ما تستنتج الطالبات العبلقة بيف 

 0-عدد االضبلع تكتبيا المعممة عمى السبكرة ، كىي عدد المثمثات = عدد األضبلع ك مثمثات عدد ال
.  

: ما العبلقة بيف عدد األقطار كعدد قة ، تكجو المعممة السؤاؿ التاليثـ مف لكحة العرض الساب
 شكؿ؟ كؿ األضبلع في

ي عدد األقطار = عدد االضبلع ىالمعممة العبلقة عمى السبكرة ك  بعد االستماع إلجابة الطالبات تدكف
– 4. 

بعد ذلؾ يرفع الستار كتطمب  المعممة مف الطالب الذم يؤدم دكر عبقكر اف يكمؿ بعد ما  ينتيي 
 ما مجمكع قياسات زكايا المضمع الداخمية؟ عبقكر نسأؿ السؤاؿ التالي لمطالبات

ياسات زكايا المضمع الخماسي ثـ نكتب القانكف عمى السبكرة ك نكضح لمطالبات كيفية إيجاد مجمكع ق
 خطكة بخطكة .

 ثـ نطرح عمى الطالبات السؤاؿ التالي : ىؿ يكجد طرؽ أخرل لمحؿ ؟
.. كبانتياء تمثيؿ المشيد لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ نطمب مف التبلميذ اكماؿ المشيد المسرحي

مف الطبلب المعممة تطمب  خطكة بخطكة عمى السبكرة ثـ حمكؿ الكلديف  المعممةستعرض تاألخير 
 رل .أيخاستعراض الحمكؿ كتجريبيا عمى مضمعات 

 :التقويم الختامي . ث
 تكزع المعممة بطاقات باألسئمة التالية عمى الطالبات ، كتطمب منيف قراءتيا كاإلجابة عمييا :

 أضبلع جد: 62مضمع عدد أضبلعو  -6
 أحد رؤكسو.عدد أقطاره المرسكمة مف  -               عدد مثمثاتو الداخمية. -
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 مجمكع قياسات زكاياه. -
 جد بطريقتيف مختمفتيف مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لمضمع ثماني ؟ -0
 درجة ؟ مع تكضيح اإلجابة . 102ما اسـ المضمع الذم مجمكع قياسات زكاياه الداخمية  -4
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 : الزاوية الداخمية لممضمع المنتظمالدرس الثالث
 (الحدث الكبير)

 نة األشكاؿ اليندسية تجمعت المضمعات المنتظمة في ساحة المدينة الكبيرة..في مدي
كقد كاف عمدة المدينة الثماني المنتظـ يمقي خطابان ىاما يقكؿ :اليػػػػكـ نريد أف نكـر العالمة الكبيرة 

ليندسية تيا الجديدة كالمفيدة لمدينة األشكاؿ ااالسيدة زاكية...ألنيا ستعمف بعد قميؿ عف أحد اكتشاف
 كنحيي ركحيا المحبة لمعمـ كاالكتشاؼ... كية..االمغمقة...فمنحيي جميعان السيدة ز 

 كية ..ا"تصفيؽ..اككككه...ىيا ز 
 أنت رائعة..
 تصفيؽ....."

 كبدأت قائمة: كعالمة الرياضيات السيدة زاكية تتقدـ المنصة.. كانت ىذه حماسة الجميكر..
األبحاث العممية في قسـ الرياضيات ..اإلعبلف عف اكتشافي  يسعدني أنا السيدة زاكية رئيسة مركز

كالذم أخص بو عائبلت المضمعات المنتظمة...حيث مف اليـك نستطيع إيجاد قياس الزاكية  الجديد..
 الداخمية ألم مضمع منتظـ دكف استخداـ أداة أك آلة...

 كىمسات متفرقة "اممـ ..ليس مف المعقكؿ."  حدثت ىميمة عجيبة..
 كية يبدك أنيا ال تناـ جيدا ىذه األياااـ...."اسيدة زاكية اليكـ ميختمة.."..."السيدة ز "ال

ىيا أريد خماسي المنتظـ كمربع ..كالمثمث متساكم األضبلع...عمى المنصة  مف  نظرت بحدة كقالت:
 فضمكـ..

 خرج الثبلثة مف الصفكؼ كىـ يضحككف عمى السيدة زاكية..
 يف السيدة زاكية لتفصح عما تريد...كجمسكا عمى الكراسي منتظر 

 كـ مجمكع قياس  زكاياؾ الداخمية.. سيد مربع.. اقتربت زاكية ناحية مربع كسألتو:
 ..412أجاب:

 كـ ضمع لديؾ... سألتو مرة أخرل..:
أربعة كما تعمميف سيدة  ضحؾ مربع مف سؤاليا فكؿ الناس تعرؼ أف لديو أربعة أضبلع كلكنو أجاب:

 زاكية..
نت..: كمؿ سائبل كفي ذىنو قكؿ يدكر..كلكف أ كلكف عذران ما عبلقة زاكيتي  يبدك أف زاكية جي

 بأضبلعي ..كقيقو معو الجميكر....
أرجككـ ىدككككء....كركزكا معي لنحسب سكيان ...دعنا تقكـ بعممية كبسيطة كىي  قالت زاكية بصبر..:

ك رفعت صكتيا كككجيت  3/ 412 زكاياؾ الداخمية عمى عدد أضبلعؾ...أمقياسات تقسيـ مجمكع 
 كحثتيـ عمى اإلجابة ..فصرخ الجميكر بصكت عالي ...تسعييييفالجميكر الميكرفكف ناحية 
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 رفعت رأسيا بفخر ...كىتؼ الجميكر..أككككه رائعة سيدة زاكية أكممي التحدم...
ابتسـ  ا نعمـ..سيد مربع ىذا ىك قياس زاكيتؾ الداخمية كما كمن كتكجيت نحك مربع كقالت: كأظف يا

 مربع محرجان مف ذكائيا...
ككـ عدد  كنظرت إلى مثمث كقالت :ىيا مثمث متساكم األضبلع كـ مجمكع قياس زكاياؾ الداخمية..

 أضبلعؾ..
غمز مثمث متساكم األضبلع لمسيدة زاكية كأجاب :ربما تجدم بعض المرح معي كلكف ال أظف قانكنؾ 

 كعدد أضبلعي..ثبلثة.. 682يا: مجمكع زكايام الداخمية سيعمؿ معي ىيو كأكمؿ مجيبا عمى سؤال
 ....12كىكككك  4/ 682مجمكع قياس زكاياؾ عمى عدد أضبلعؾ ..أم  قالت لو دعنا نرل..:

 كىتؼ الجميكر...مرة أخرل كصفؽ بحمااااسة..
 : ألنيما أصغر مني نجحتي معيما يا زاكية لكف ال كقاؿ ليا بسرررعة كاستدارت ناحية خماسي..

كقالت دكف سؤالو ...خماسي نحف نعمـ أف  مجمكع زكاياؾ  أظف معي ىذا سيفمح ..لـ تعره اىتماما..
 خماسي المنتظـ ..كأشارت بيدىا في كجيو خمسسسة... يا كعدد أضبلعؾ  132الداخمية 

 1/ 132ك إف طبقت قانكني الذم يقكؿ تقسيـ مجمكع زكاياؾ الداخمية عمى عدد أضبلعؾ سنجد أف 
كف الناتج.....؟؟ ىا أجبني يا خماسي العزيز كـ سيككف الناتج...احمررت أذناف خماسي سيككك 

 جااب ببطء...ممػػئئػػػػة ك ك ثػػمػػػانية.. كالمنتظـ كأ
 .. 628قرربت أذنيا منو كقالت لـ أسمع جيدا خماسسي...قاؿ بسرررعة 

 ....كاستدارت نحك الجميكر ..ىؿ ىناؾ مف يريد أف يجرب قانكني الجديد
 ىتؼ الجميكر..الاا ..."أنت عبقرية.. زاكية..."

نحيي السيدة  كقاؿ: مدينة األشكاؿ المغمقة.. إلى المنصة.. ىنا تكجو السيد ثماني المنتظـ عمدة..
 زاكية عمى اكتشافيا الجديد الخاص بعائمة المضمعات المنتظمة المغمقة...

 ..العالمة زاكيػػة.."تحيا تحيا. ىي.. "ىي ىي  كتكالت بعدىا اليتافات..
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 تحضير الدرس

 ألكؿاالفصل :          السادس األساسي         الصف : : رياضيات             المادة
 0 : المقترحة عدد الحصصالمنتظـ                      : الزاكية الداخمية لممضمعالموضوع 

 اواًل : األىداف السموكية:
 ة الداخمية لممضمع المنتظـأف يحسب الطالب قياس الزاكي. 

 األدوات المستخدمة:ثانًيا : 
 –السبكرة  -حاسكب محمكؿ-أدكات قص كلصؽ-مقكل ممكف A4كرؽ -عيداف شكم-مسرح دمى
 .باألسئمة بطاقات -الطباشير

 : الدرس خطوات:  ثالثًا
 التحضير: . أ
 .لصاقيا عمى عيداف الشكم  صناعة شخصيات القصة بالكرؽ كا 
 بالكرؽ المقكل ك إلصاقيا أيضا عمى عيداف الشكم صناعة كراسي كمنصة 
  ىتافات قبؿ العرض. –تسجيؿ مؤثرات صكتية مثؿ تصفيؽ 
 .اختيار المعممة طالبتيف ألداء األدكار 
 في دراستو تـ ما بمراجعة لمدرس الطالبات المعممة تييئ:  لمدرس والتمييد التييئة . ب
 :األسئمة التالية خبلؿ مف السابؽ سك الدر 

 ي المضمع المنتظـ ؟عرف 
  احسب مجمكع قياسات زكاياه الداخمية؟1مضمع عدد أضبلعو . 

باإلجابة عف األسئمة السابقة نؤكد لمطالبات اف قياسات زكايا المضمع المنتظـ متساكية في 
القياس ،كعندما نجد قياس احدل الزكايا فإننا نستطيع إيجاد قياس باقي الزكايا ، كلكي نعرؼ كيؼ نجد 

 احدل زكايا المضمع المنتظـ دعكنا نستمع لمقصة التالية......قياس 
 طريقة العرض: . ت

تييئة الطبلب لعرض القصة مف خبلؿ مسرح الدمى كعرض مشاىد المسرحية عمى الطالبات   
  كخبلؿ طمب السيدة زاكية حساب الزاكية الداخمية لممضمعات بإمكانيا التكجو لمطالبات كتقكؿ"

كىكذا .."كتشارؾ الطالبات في عممية الحساب كتكجو  132/1مثبل  سبف معي..كانتف صغيراتي ىيا اح
في نياية العرض تطمب مف إحدل الطالبات تدكيف قانكف حساب الزاكية الداخمية تحياتيا ليف...
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لممضمع المنتظـ عمى السبكرة ، كثـ تكتب المعممة المثاؿ التالي: احسب الزاكية الداخمية لممضمع 
 ظـ؟ كتحمو المعممة خطكة بخطكة عمى السبكرة .الثماني المنت

 التقويم الختامي . ث
 : عمييا كاإلجابة قراءتيا منيف كتطمب ، الطالبات عمى التالية باألسئمة بطاقات المعممة تكزع
 جد قياس الزاكية الداخمية لمضمع تساعي ؟ -6
 مثمثات ؟ 8احسب قياس الزاكية الداخمية لمضمع منتظـ عدد المثمثات داخمو  -0
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 الدرس الرابع : مساحة المثمث
 الممك( )جائزة

 مثمثة أراضيو.. مشكمة لديو كلكف.. األراضي مف مجمكعة يمتمؾ ..ممؾ في كاف ..كاف ياما كاف
 ....بسيطة ك سيمة بطريقة مساحتيا يحسب كيؼ يعرؼ كال ..الشكؿ
 النصيب صاحب كسيمنح ..بالتساكم الدهأك  بيف األراضي يقسـ أف يريد ألنو يؤرقو األمر ىذا ككاف
 ..إخكتو مع بذلؾ لتساكل ماليا تعكيضان  األقؿ
 ...الشكؿ مثمثة الثبلثة األراضي مساحة يحسب كيؼ يفكر الممؾ أخذ

 ... حبلن  يجد أحدىـ لعؿ المدينة في مسابقة عف يعمف أف عميو فأشار ..كزيره فاستشار
 المدينة أىؿ يا.. كعككاا اسمعكا المدينة أىؿ يا ..مناديان  ينةالمد في المنادم جاؿ... التالي اليكـ في

 لديو العظيـ ممكنا..كعكاا اسمعكا.. المدينة أىؿ يا... مسابقة عف يعمف العظيـ ممكنا...كعكاا ك اسمعكا
 حؿ لديو مف.. المدينة أىؿ يا...مساحتيا ..إيجاد في يساعده لمف يحتاج الشكؿ مثمثة أراضي ثبلث

 .....عظيمة جائزة كلو ..القصر إلى فميػأتي...العادؿ الطيب كنامم يساعدنا
 يستطع لـ كلكف ..األفكار كتنكعت.. الممؾ قصر عمى يتكافدكف كبدؤكا..النداء المدينة أىؿ سمع
 ....حمو صحة يثبت أك الممؾ يقنع أف أحدىـ
 يذىب أف فقرر ..بلدالب في كالترحاؿ التجكاؿ كثير المدينة في كبير قماش تاجر النداء سمع حتى
 ،كفيماف شاطر تاجر ألنو ك ..المجاكرة الببلد في تجكالو خبلؿ مف عرفو الذم بحمو كبخبره لمممؾ
 ..البمداف في سافر.. فيماف تاجر مف التماـ الحؿ سيدم يا اسمع:  لو كقاؿ لمممؾ ذىب
 ..التماـ الحؿ أرنا ىيماـ يا ىيا: كقاؿ الممؾ نظر
 . الشكؿ مثمثة يدمس يا أرضؾ :التاجر قاؿ
 نعـ: الممؾ رد
 كمف  باألمتار طكلو كنقيس عمكدا المثمث قاعدة عمى نرسـ ثـى كمف المثمث قاعدة نحدد دعنا: لو قاؿ
 ...البمداف في المثمثات مساحة حساب يعرفكف كىكذا...االرتفاع في القاعدة نصؼ نضرب ثـ
 ..يا فيماف تاجر يا البرىاف ككيؼ :الممؾ رد
 القاعدة أطكاؿ نفس ليا كمستطيمة الشكؿ مثمثة صغيرة قطع أحضر أف يا سيدم رأيؾ ما: التاجر رد

ف. االرتفاع في المثمثات مع كتشترؾ  ىذا ينطبؽ بالتأكيد الصغيرة المثمثات مساحة حساب في نجحنا كا 
 ...الكبيرة المثمثات عمى
 .. المستطيؿ عبلقة كما:  الفكرة استحساف في بدأ كقد الممؾ سأؿ
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 معو كيشترؾ المثمث قاعدة لو الذم المستطيؿ ىذا بتقسيـ سأقكـ كألني البرىاف مف لمزيد :التاجر در 
 نصؼ=المثمث مساحة أف سيدم يا كستجد..0سـ 6 فييا الكاحد مساحة صغيرة مربعات إلى باالرتفاع
 ..معو المشترؾ المستطيؿ مساحة
 6 فييا الكاحد مساحة صغيرة إلى مربعات مقٌسـ لكح مف الخشب بإحضار عمالو التاجر أمر كبالفعؿ

 .. 0سـ
رسـ التاجر مثمث يشترؾ مع مستطيؿ حكلو في القاعدة ك االرتفاع ، ثـ حسب التاجر مساحة  ذلؾ بعد

المثمث بعٌد الكحدات المربعة داخمو ، كحسب كذلؾ مساحة المستطيؿ بنفس الطريقة ككجد اف مساحة 
 قامكا اليقيف مف كلمزيد.. رؾ معو في القاعدة ك االرتفاع.مساحة المستطيؿ المشت 0/ 6المثمث = 

 أف كىي النتيجة نفس إلى يخمصكف ككاف األطكاؿ مختمفة كمستطيبلت مثمثات عمى التجربة بتكرار
 المشترؾ معو في القاعدة كاالرتفاع . المستطيؿ مساحة 6/0=المثمث مساحة

ث ارسمو داخؿ مستطيؿ مشترؾ معو في ثـ سأؿ الممؾ : ىؿ كؿ ما أريد أف أحسب مساحة المثم
 القاعدة ك االرتفاع كاجد مساحة المستطيؿ كي اجد مساحة المثمث...

رد التاجر: ال يا سيدم فنحف نعمـ أف طكؿ قاعدة المثمث ىي نفسيا طكؿ قاعدة المستطيؿ )أم 
 عرض المستطيؿ( ، ككذلؾ ارتفاع المثمث ىك ارتفاع المستطيؿ أم) طكؿ المستطيؿ(.

 مساحة المستطيؿ 6/0نى مساحة المثمث = بمع
 العرض ×الطكؿ × 6/0=                    
 القاعدة  ×االرتفاع×6/0=                    

 قرر أمامو التاجر بو قاـ الذم الدقيؽ العمؿ ىذا بعد ك أمامو التي العجيبة النتائج مف الممؾ ديىش
 ..كفطنتو لذكائو.. مستشاران  التاجر ىذا يعيف أف الممؾ
 كأصبح ..بالماؿ مساحة األقؿ كعكض أبنائو بيف ككزعيا أراضيو مساحة حساب الممؾ استطاع كىكذا
 ...المشكبلت مف الكثير حؿ في بو يستعاف المممكة في كبيرا مستشاران  التاجر
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 درسةةةةةةةةةال رةةةيةضةةحةةت

 األكؿ : الفصل                 األساسي السادس:  الصف               رياضيات :المادة
 4 :المقترحة الحصص عدد                       مساحة المثمث : الموضوع

 :السموكية األىداف:  اوالً 
 القاعدة في معو المستطيؿ المشترؾ كمساحة المثمث مساحة بيف العبلقة الطالب يستنتج أف -6

 . كاالرتفاع
 .االرتفاع×  لقاعدةا×  6/0=  المثمث مساحةالطالب أف   يستنتج أف -0
 .المثمث مساحة تتضمف مسائؿ الطالب يحؿ أف -4
 أف يجد الطالب مساحة المثمث القائـ . -3
 :المستخدمة األدواتثانيًا: 

لكح خشب مقسـ إلى مربعات صغيرة مساحة كؿ منيا  -مقكل أكراؽ -صغيرة طبمة -طربكش
 . باألسئمة بطاقات -الطباشير –السبكرة  -كحدة مربعة كاحدة

 : الدرس خطوات:  ثًاثال
 :التحضير . أ

 كاحدة مربعة كحدة منيا كؿ مساحة صغيرة مربعات إلى مقسـ خشب احضار لكح 
 كاألشكاؿ ةبمكالط الطربكش عمييا المعممة أماـ طاكلة. 
 :التالي السؤاؿ خبلؿ مف لمدرس الطالبات المعممة تييئ:  لمدرس والتمييد التييئة . ب

 :ك القاعدة لكؿ مثمث في االشكاؿ التالية حدد االرتفاع
 
 
 
 :العرض طريقة . ت

 كاستخداـ الصكت بنبرة بالتبلعب القصصي السرد أك الركاية طريقة عف القصةالمعممة  عرضت      
 عميؽ صكت خبلؿ مف الطالبات دافعية بإثارة فتبدأ كامبلن  الدكر بيذا ىنا المعممة كتقكـ الجسد لغة

 تقابميا جديدة شخصية كؿ عند صكتيا نبرة كتغيير حكايةال بسرد كتبدأ كاف ياما بكاف كتبدأ كمثير
 إثبات لمشيد الكصكؿ كعند المشاىد كؿ كتكمؿ بالمناداة كتبدأ الطبمة تمسؾ لممنادم الكصكؿ كعند

 المكح الخشبي المقسـ إلى مربعات بعرض المعممة تبدأ لممستطيؿ المككنة المربعات خبلؿ مف القانكف

 س

 ل ص

 أ

 د ب
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 مف مجمكعةعمى الطالبات  تطرح انتياء القصة كبعد ..جذابة مسرحية بطريقة ..ذلؾ شرح في كتبدأ
 :المختمفة األسئمة

 ماىي مساحة المثمث ؟
 مساحة المثمث القائـ ؟ مف تستنتج

 منيف كتطمب ، الطالبات عمى التالية باألسئمة بطاقات المعممة تكزع التقويم الختامي : . ث
 : عمييا كاإلجابة قراءتيا

 : اآلتية جد مساحة المثمثات -6
 
 

 
 

 ، ما طكؿ ارتفاعو؟0سـ 62سـ ، ك مساحتو 1مثمث أ ب جػ فيو أب =  -0
 سـ ، جد طكؿ قاعدتو ؟60، كطكؿ ارتفاعو = 0سـ12مثمث مساحتو  -4

 
 
 
 
 
 
 

  

 سم6

 سم8

 سم10

 سم17
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 : مساحة المعينالخامسالدرس 
 (لقاء صحفي)

عمى إذاعتكـ  المفيد..ائي المشاىديف  برنامجؾ األجمؿ...األركع ..مرررررحبان..مرحبا مرة أخرل أعزٌ 
ضمع أطؿ عميكـ مف جديد كمع حمقة جديدة كلقاء ممتع مكىا أنا أخككـ  إذاعة مضمعات اؼ اـ..

 برحبكا معي  لنتعرؼ عميو جميعا عف قرب كنتعرؼ.. كىادئ كمفيد مع الشاب معيف..
 معيييييييف...كحمقة جديدة مف برنامجكـ "ضيفنا كتير ميـ"

 نرحب بؾ في حمقتنا ليذه األمسية كأنت ضيفنا الكتير ميـ ..أىبل عزيزم معيف ك  مضمع:
أىبل حبيبي معيف أنا مف أشد المعجبيف بيذا البرنامج الذم يعرفنا كؿ يكـ عمى شكؿ ىندسي  معيف:
 جديد...
 عزيزم معيف ىؿ مف الممكف أف تعرفنا عمى نفسؾ أكثر.. مضمع:
 ر مف سبللة متكازم األضبلع..أنا شكؿ رباعي جميع أضبلعي متساكية...كأنحد معيف:
 ماذا يعني أنؾ تنحدر مف سبللة متكازم األضبلع.. مضمع:
أم أنني لدم جميع خكاص متكازم األضبلع أنتمى لنفس الفصيمة حيث كؿ أضبلعي المتقابمة  معيف:

، كازيد لخاصاف بي ينصؼ كؿ منيما اآلخركأيضا القطراف ا ،كزكايام المتقابمة متساكية ، متكازية 
 عمى ذلؾ اف اضبلعي متساكية .....

 نقطة.. يتفضم مف السيدة نقطة.. كـ ىذا رائع...لدينا اتصاؿ ىاتفي.. .. مضمع: جميؿ جميؿ
نقطة: أنا سعيدة اليكـ ألني أستمع إلى إذاعتكـ كبرنامج يعجبني جدا مضمع كأنت نجـ كضيكؼ كميـ 

 معيف..كلكف لدم سؤاؿ كيؼ يمكننا حساب مساحة شكؿ عمى  ميميف..
 مضمع :شكرا عمى سؤالؾ كسنتكجو بالسؤاؿ لمعيف..

 القطر طكؿ نصؼ كيقكؿ كسيؿ بسيط قانكف خبلؿ مف ذلؾ يمكنؾ نقطة عزيزتي بؾ أىبل :معيف
 ..الثاني القطر في األكؿ
 ..تفضؿ.. مستقيـ خط بؾ أىبل...مستقيـ خط مف آخر اتصاؿ لدينا يكجد :مضمع
 مساحة نصؼ تساكم مساحتؾ نقكؿ أف ينفع ىؿ ..لمعيف ؿسؤا.. لدم أنا ..أىبل: مستقيـ خط

 ..داخمو أنت المرسكـ المستطيؿ
 ..مستقيـ خط لؾ شكرا ..جميؿ سؤاؿ :مضمع
 عمى تقع رأس كؿ حيث مستطيؿ داخؿ مكجكد كنت أنا فمك نعـ مستقيـ خط ذكي سؤاؿ: معيف

 ..ستطيؿالم ىذا مساحة نصؼ تساكم مساحتي فإف المستطيؿ أضبلع مف ضمع منتصؼ
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 أختـ دعني كلكف.. جميؿ عالـ كاليندسة الرياضيات عالـ ..مبير شيء.. جميؿ شيء كاااك :مضمع
 عالـ ..مبير شيء.. جميؿ شيء كاااك :مضمع .. متساكييف قطراؾ ىؿ.. ميـ بسؤاؿ معيف معؾ

 .. يفمتساكي قطراؾ ىؿ.. ميـ بسؤاؿ معيف معؾ أختـ دعني كلكف.. جميؿ عالـ كاليندسة الرياضيات
عالـ الرياضيات كاليندسة عالـ جميؿ ..كلكف دعني أختـ  مبير..  شيءجميؿ ..  شيءكاااك  مضمع:

 معؾ معيف بسؤاؿ ميـ ..ىؿ قطراؾ متساكييف ..
لذلؾ أنا  معيف: ىيو بالطبع ال...ىما ليسا متساكييف كلكنيما متعامديف كينصؼ كؿ منيما اآلخر..

ؼ طكؿ القطر األكؿ في القطر الثاني أم أف كؿ منيما لو أخبرتؾ مف قبؿ أف مساحتي تساكم نص
 طكؿ مختمؼ..

كأتمنى مف جميع  ةشكرا لؾ عزيزم معيف كانت حمقة شيقة كممتع نعـ ..نعـ صحيح.. مضمع:
استفادكا مف حمقة اليكـ ك إلى المقاء في حمقة جديدة مف برنامجكـ "ضيؼ قد المشاىديف أف يككنكا 

 كتير ميـ"
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 تحضير الدرس

 األكؿالفصل :     السادس األساسي          الصف :رياضيات                المادة:
 0 عدد الحصص :   مساحة المعيف                              الموضوع :

 اواًل : األىداف السموكية:
 يتعرؼ الطالب المعيف.أف  -1
 أف يتعرؼ الطالب خكاص المعيف. -2
 لب أف مساحة المعيف = أف يستنتج الطا -3

 
 .القطر الثاني× القطر األكؿ ×  

 .أف يحؿ الطالب مسائؿ تتضمف مساحة المعيف -4
 األدوات المستخدمة:ثانيًا: 

 بطاقات أسئمة. -الطباشير –السبكرة  -مسرح دمي-أدكات قص كلص-مقكل a4كرؽ 
 : الدرس خطوات:  ثالثًا
 التحضير: . أ

 .صنع مجسـ عمى شكؿ راديك 
 ميف عمى شكؿ ىكاتؼ نقالةصنع مجس. 
  عمى النص كالتدرب عميو.. لبلطبلعاختيار طالبات 
  مجسـ الراديك عمى كاجية المسرح بإلصاؽتجييز مسرح الدمى فقط. 
 تكزيع أسئمة الحمقة عمى طبلب مف الفصؿ ليشارككا في العرض. 
 الدركس في ستودرا تـ ما بمراجعة لمدرس الطالبات المعممة تييئ:  لمدرس والتمييد التييئة . ب

  :األسئمة اآلتية خبلؿ مف السابؽ
 ما خكاص متكازم األضبلع؟

 ما مساحة المستطيؿ؟
بعد اإلجابة عف األسئمة السابقة ، تقكؿ المعممة بأننا سكؼ نتعرؼ عمى شكؿ ىندسي جديد ك 

 نتعرؼ عمى مساحتو مف خبلؿ العرض المسرحي التالي...
 طريقة العرض: . ت

لمبرنامج التمفزيكني ك التأكيد عمى االنتباه كتقسيميـ لمجمكعات كتطمب مف تييئة الطبلب لبلستماع 
كؿ مجمكعة تسجيؿ الحمقة كما فيما أك سمعيا ثـ يبدأ الطمبة الممثمكف بتمثيؿ الحمقة كيقكـ الطالبيف 

كبعد ذلؾ تبدأ المعممة بمناقشة مجمكعة مجمكعة  معيما األسئمة بالسؤاؿ عند الكقت المحدد.. فالذي
تعرؼ ما سجمتو مف الحمقة يفضؿ أف تعطي كقت بعد الحمقة ليسجؿ الطمبة مبلحظاتيـ كما فيمكا مف ل

أيضا تطمب المعممة مف كؿ المجمكعات أف تقكـ برسـ مستطيؿ بداخمو معيف كما فيـ مف  الدرس..
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 فصيؿالبرنامج اإلذاعي كمف ثـ عمييا اختيار الرسـ الصحيح ك المناسب ك تبدأ بعده بالشرح كالت
 بعد ذلؾ نحؿ المثاؿ التالي عمى السبكرة بطريقة الحكار ك المناقشة... ..كاستنتاج قانكف مساحة المعيف

 سـ جد مساحة سطحو؟ 64سـ ،  61مثاؿ: معيف طكال قطريو 
 قراءتيا منيف كتطمب ، الطالبات عمى التالية باألسئمة بطاقات المعممة تكزع : التقويم الختامي . ث

 : عمييا كاإلجابة
 مساحتو؟ جد. سـ 3، سـ4 ىما قطراه معيف -6
 : الخاطئة العبارة أماـ) ×( عبلمة ك الصحيحة العبارة أماـ(  √) عبلمة ضع -0

 .0سـ30سـ فإف مساحتو1سـ، 1معيف قطراه ىما  - أ
 قطرا المعيف متساكياف في الطكؿ ك متعامداف.  - ب
 سـ .1ثاني سـ، فإف طكؿ القطر ال62، كطكؿ قطره األكؿ 0سـ42معيف مساحتو  - ت
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 : مساحة شبو المنحرفدساةةةةالس درسةةةةال
 )زيارة إلى المتحف(

 ياااااه ما أجمؿ كؿ ىذه األشكاؿ ...نطؽ ذلؾ حاـز كىك يحدث زميمو سعيد..
 قاؿ سعيد::إف ىذا المتحؼ جميؿ كبو أشكاؿ ىندسية مف سالؼ العصر ..

:  .نعـ أنظر نحف في قسـ األشكاؿ الرباعية المغمقة.. حاـز
 كالمستطيؿ .... ياااه انظر ما أجمؿ المربع.. سعيد:

كيتحدث سعيد كحاـز كىما يتجكالف فجأة يقؼ حاـز في منتصؼ المتحؼ كيقكؿ كىك يشير ناحية شكؿ 
 بو انحرافات غريبة رغـ أف لو أربعة أضبلع... شبو المنحرؼ: أنظر ىناؾ شكؿ رباعي غريب..

قكؿ ..ىيا بنا نتعرؼ عمى ىذا الشكؿ الغريب أنو يختمؼ عف ينظر سعيد ناحية ما يشير إليو حاـز كي
 .عائمة متكزام األضبلع التي نعرفيا 

 نعـ إنو يختمؼ عف المربع كالمستطيؿ كالمعيف إنو ليس مف نفس العائمة.. :حاـز
 يقترب حاـز كسعيد كىما يشعراف بالدىشة مف ىذا الشكؿ الجديد عمييما ..

 أقترب منيـ المرشد في المتحؼ .. اعي شبو المنحرؼ..كعندما كقفا أماـ الشكؿ الرب
 بإمكاني أف أخبركـ عنو.. أىبل أعزائي لقد الحظت اىتمامكما بيذا الشكؿ.. :كقاؿ

 ما اسمو.؟ سأؿ سعيد:
 شبو منحرؼ.. المرشد:
:  ما خكاصو..؟  حاـز

أحيانا تككف لديو  ييف.ز اشكؿ رباعي مغمؽ فيو ضمعاف متكازياف كالضمعيف األخرييف غير متك  المرشد:
كأحيانا أخرل نجد شبو منحرؼ ، كيسمى شبو منحرؼ متساكم الساقيف ساقيف متساكيتيف في الطكؿ

 غير متساكم الساقيف.
 : ماذا نسمي الضمعيف المتكازييف، كماذا نسمي الضمعيف الغير متكازيف.حاـز

ازييف يسمياف ساقي شبو ، كالغير متك ازياف يسمياف قاعدتا شبو المنحرؼ: الضمعاف المتك المرشد
 المنحرؼ.

 ىؿ بإمكاننا أف نجد مساحتو بسيكلة كالمربع كالمستطيؿ.. سعيد:
 مساحتو.. كف خاص بإمكاننا أف نجد مف خبللوفيك لديو قان كلدم.. ضحؾ المرشد كقاؿ :بالطبع يا

 كىك قانكف سيؿ..
:  كعمى ماذا ينص القانكف؟ حاـز

مكع القاعدتيف المتكازيتيف في اإلرتفاع..ىؿ مف سؤاؿ نصؼ مج مساحة شبو المنحرؼ = المرشد:
 آخر...
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يااه شكرا يا سيدم لقد استفدنا جدا مف ىذه الزيارة كنكد أف نأتي مرة أخرل لمزيارة لنستفيد مف  حاـز :
 كسيقمؽ أىمنا عمينا كلكف نعدؾ سنعكد مرة أخرل.. ىذا المتحؼ الجميؿ كلكف الكقت تأخر..

تعممناه ىك أف مساحة شبو المنحرؼ  شيءلف ننسى أبدان ما تعممنا اليـك كأىـ سعيد :عف إذنؾ سيدم ك 
 .االرتفاعتساكم نصؼ مجمكع القاعدتيف المتكازيتيف في 

كغادر سعيد كحاـز المتحؼ كىما يتطمعاف لزيارة أخر لمعرفة المزيد كالمزيد عف عالـ األشكاؿ 
 اليندسية ...
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 تحضير الدرس

 األكؿ الفصل :          األساسي        السادس  الصف :        رياضيات       المادة:
 0 عدد الحصص :مساحة شبو المنحرؼ                             الموضوع :

 اواًل : األىداف السموكية:
 .أف يتعرؼ الطالب مفيـك شبو المنحرؼ -1
 .أف يتعرؼ الطالب عناصر شبو المنحرؼ )قاعدتيف، ساقيف، ارتفاع( -2
 عرؼ الطالب أنكاع شبو المنحرؼ .أف يت -3
 .قانكف مساحة شبو المنحرؼالطالب أف يستنتج  -4
 .أف يحؿ الطالب مسائؿ تتضمف مساحة شبو المنحرؼ -5
 :األدواتثانيًا: 

 ..بطاقات باألسئمة -الطباشير –السبكرة  -كرؽ برستؿ مقكل كممكف -أدكات قص كلصؽ
 : الدرس خطوات:  ثالثًا
 التحضير: . أ
 مربع مستطيؿ معيف.. ة متنكعة..قص أشكاؿ رباعي 
  قص شكؿ رباعي عمى شكؿ شبو منحرؼ أكبر  مف بقية األشكاؿ. كمميز عنيا ألنو مكضكع

 الدرس.
 كتابة يافطة عمى السبكرة متحؼ األشكاؿ اليندسية المغمقة. 
 تكزيع األشكاؿ عمى السبكرة كالكراسي في مقدمة الفصؿ كجدراف مقدمة الفصؿ. 
 ب عمى النص ك يمعب المعمـ دكر المرشد الخاص بالمتحؼ..ار طبلب لمتدريياخت 
 الدركس في دراستو تـ ما بمراجعة لمدرس الطالبات المعممة تييئ : لمدرس والتمييد التييئة  . ب

 ماىي مساحة المثمث؟ :التالي السؤاؿ خبلؿ مف السابقة
نتعرؼ عمى ىذا  ثـ تقكؿ المعممة لمطالبات اننا اليـك سكؼ نجد مساحة شكؿ ىندسي جديد كسكؼ

 الشكؿ ك مساحتو مف خبلؿ العرض التالي .........
 :طريقة العرض . ت

بعد تجييز غرفة الصؼ كمتحؼ  تييئ المعممة الطبلب لمعرض كثـ يبدأ سعيد كحاـز بالتجكؿ كىما 
يتيامساف ثـ يبدأ صكتيما باالرتفاع كيبدأ في تمثيؿ المشيد المذككر أعبله مع التركيز عمى لغة الجسد 

نبرة الصكت إلثارة انتباه الطبلب ناحية مكضكع الدرس تقكـ المعممة بمعب دكر مرشد المتحؼ ك 
كتتحدث بكضكح كتكزع بصرىا بيف الطالبيف الممثميف كبقية الطبلب بعد انتياء المشيد التمثيمي 

بالمزيد مف كمغادرة الطالبيف لمقاعدىما تتكجو مباشرة إلى بقية الطبلب كتكمؿ إثراء الجمسة التعميمية 
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ثـ  األسئمة )ما رأيكـ في متحفنا..؟ ما ىي األشكاؿ المكجكدة..؟ مف يخبرني ما ىك شبو المنحرؼ..؟
تحدد ك تكضح المعممة قاعدتا شبو المنحرؼ ك كذلؾ ساقا شبو المنحرؼ ،كارتفاع شبو المنحرؼ بعد 

السبكرة ؛ كتحؿ المثاؿ  رسمو عمى السبكرة، بعد ذلؾ تكتب المعممة قانكف مساحة شبو المنحرؼ عمى
 التالي بمشاركة الطالبات عمى السبكرة :

 سـ .احسب مساحة سطحو.1سـ، كارتفاعو9سـ ، 8مثاؿ: شبو منحرؼ طكال قاعدتيو المتكازيتيف 
 :التقويم الختامي . ث

 : عمييا كاإلجابة قراءتيا منيف كتطمب ، الطالبات عمى التالية باألسئمة بطاقات المعممة تكزع 
 : الخاطئة العبارة أماـ) ×( عبلمة ك الصحيحة العبارة أماـ(  √) ةعبلم ضع -6

 قطرا شبو المنحرؼ متعامداف. . أ
 الضمعاف المتكازياف في شبو المنحرؼ ىما القاعدتاف. . ب
 ارتفاع شبو المنحرؼ ىك البعد العمكدم بيف الساقيف. . ت
 الساقيف. إذا تساكل الضمعاف الغير متكازييف في شبو المنحرؼ سمي شبو منحرؼ متساكم . ث

 اجب عف األسئمة اآلتية : -0
 سـ. جد مساحتو؟62سـ كارتفاعو 8سـ، 1شبو منحرؼ طكال قاعدتيو  . أ
 سـ؟9سـ، كارتفاعو 61احسب مساحة شبو منحرؼ مجمكع قاعدتيو  . ب
سـ، كطكؿ 8، كارتفاعو 0سـ91جد طكؿ إحدل قاعدتي شبو منحرؼ إذا عممت أف مساحتو  . ت

 سـ؟ كضح إجابتؾ.62القاعدة األخرل 
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 : الع قة بين األشكال اليندسيةبعالدرس السا
 مختمفون لكن أحبة()

 كاااء ..كاااء..كاااء...
كجد الصغير شبو المنحرؼ يبكي  ك ،بلع عمى صكت النحيب فنظر حكلو أنصت العـ متكازم األض

 بؾ يا صغيرم لـ تبًؾ.. ما ..فتكجو إليو ..كأحنى ظيره كسألو..:
تطيؿ كمربع كمعيف.. يسخركف مني ألف لي ضمعاف متكازياف كآخراف شبو المنحرؼ: أكالدؾ ياعـ مس

 غير  متكازياف...ربت السيد متكازم األضبلع كأمسؾ ذراعيو ك ساعده عمى الكقكؼ..
 حديقة زىكر.. تاؿ: حبيبي شبو منحرؼ ىؿ عمرؾ رأيكق

 عمي كلدينا حديقة في المنزؿ. نعـ يا شبو المنحرؼ:
 كر نفس الحجـ كنفس األلكاف..ىؿ كؿ الزى متكازم األضبلع:

 بالطبع ..ال ...بؿ بيا أزىار جميمة مختمفة األشكاؿ كاأللكاف... استغرب شبو المنحرؼ:
كأنتـ مثؿ تمؾ الزىكر مختمفيف كلكف كؿ كاحد بو جمالو الخاص فكف  أحسنت.. متكازم األضبلع:

 كاثؽ مف نفسؾ كغدا في المدرسة سأجعؿ أكالدم يعتذركف منؾ..
فأنا أيضا شكؿ ىندسي مميز  عـ لؾ ألنؾ جعمتني أثؽ في نفسي.. شبو المنحرؼ كقاؿ شكرا ياابتسـ 

ف كفي عائمتي  ايضا شبو منحرؼ يرباعي الشكؿ مغمؽ لي ضمعيف متكازييف ك أخرييف غير متكازي
 متساكم الساقيف كآخر غير متساكم الساقيف كأنا فخكر بعائمتي..

 كأكمؿ العـ متكازم األضبلع إلى منزلو .. ، غادر شبو المنحرؼ سعيد إلى منزلو
 كعندما كصؿ المنزؿ نادل عمى أكالده الثبلث..

 حضر مستطيؿ كمربع كمعيف..
 أكالدم األعزاء أنا أحبكـ ألنكـ أخذتـ كؿ خكاصي.. قاؿ األب: اجتمع الفتية الثبلثة حكؿ كالدىـ..

 كأحبكـ أيضا رغـ أف كؿ كاحد فيكـ لو خاصية مختمفة..
 أنت يا مستطيؿ ماذا يميزؾ عف بقية إخكتؾ.. مثبل

 جميع زكايام قائمة كالقطراف متساكياف..مثمؾ أبي أنا  أجاب مستطيؿ:
 كأنت معيف ابني الصغير ماذا يميزؾ عف إخكتؾ.. فدار كجيو ناحية معيف:

 أنا مثمؾ أبي كلكف أضبلعي جميعا متساكية كالقطراف متعامداف . أجاب معيف:
 ت ابني العزيز األكسط..كسأؿ مربع: كأن

أنا مثمؾ أبي كأجمع بيف صفات أخكام أضبلعي متساكية كجميع زكايام  ضحؾ مربع كأجاب بفخر:
 قائمة كالقطراف متعامداف ك متساكياف.
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كأحب أيضا  نعـ أنتـ مثمي ككؿ كاحد فيكـ لو صفة مختمفة كأنا أحب اختبلفكـ.. متكازم األضبلع:
 تمفة مف الجيراف كاألصحاب..جميع األشكاؿ اليندسية المخ

لذلؾ أنتـ أيضا عميكـ أف تحبكا جميع األشكاؿ اليندسية مثؿ  كأكمؿ األب: نظر األطفاؿ ببعضيـ..
 ركزكا ماذا أقكؿ شبو المنحرؼ كليس عمينا أف نسخر مف أحد.. المثمث ك الدائرة ك شبو المنحرؼ ىا..

 أبي أنؾ عرفت بمشكمتنا مع شبو منحرؼ..يبدك  أخفض األطفاؿ بصرىـ في األرض ثـ قاؿ مستطيؿ:
 كأكمؿ معيف :نحف لـ نقصد أبي أف نسخر منو كنا نمزح معو..

 منو.. االعتذاركعميكـ  نظر ليـ األب كقاؿ: كلكف يبدك شبو منحرؼ حزيف..
حسنا أبي نحف نحبو كلـ نقصد أذيتو غدا في المدرسة سنعتذر منو فيك أيضا شكؿ رباعي  قاؿ مربع:
 ز  بضمعيو المتكازييف  كضمعيف غير متكازييف ..مغمؽ ممي

ابتسـ األب كحضنيـ كقاؿ :اآلف أنا فخكر بكـ يا أكالدم...ألف عمينا دكما أف نحافظ عمى عبلقات 
 جيدة بيف كؿ األشكاؿ اليندسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

149 

 تحضير الدرس

 األكؿ: الفصل      سادس األساسي              : ال الصف  : رياضيات           المادة
 6:  عدد الحصص بلقة بيف األشكاؿ اليندسية                           ع:ال الموضوع

 اواًل : األىداف السموكية:
 العبلقة بيف األشكاؿ اليندسية. ةالطالب تتعرؼأف  -6

 األدوات المستخدمة:ثانًيا: 
بطاقات  -الطباشير – السبكرة -أحباؿ )خيطاف صكؼ((-كرؽ برستؿ مقكل-أدكات قص كلص

 باألسئمة.
 : الدرس خطوات:  ثالثًا
 التحضير: . أ
 معيف(–مربع -مستطيؿ-شبو منحرؼ-صناعة األشكاؿ اليندسية في القصة)متكازم األضبلع 
 يصاؿ األحباؿ ليرتدييا الطالبات  أك إلصاؽ األشكاؿ عمى مبلبسيـ.، خـر األشكاؿ كا 
  ميو.عمى النص كالتدريب ع لبلطبلعاختيار األطفاؿ 
 الدركس في دراستو تـ ما بمراجعة لمدرس الطالبات المعممة تييئ:  لمدرس والتمييد التييئة . ب

 اذكرم خكاص متكازم األضبلع ؟: التالي السؤاؿ خبلؿ مف السابقة
 طريقة العرض: . ت

لعرض القصة الممسرحة حيث يبدأ كؿ المشيد األكؿ بمقاء الشخصية التي  اتتييئ المعممة الطالب
ثـ يكمؿ متكازم األضبلع  ،متكازم األضبلع بالشخصية التي تمعب دكر شبو المنحرؼتمعب دكر 
-مستطيؿ–أخرل في الفصؿ ليمتقي ببقية الشخصيات التي تمعب دكر أطفالو)مربع  زاكيةطريقو إلى 

معيف( كبعد االنتياء مف المسرحية تبدأ كؿ شخصية بالتكجو لمفصؿ كسؤاؿ الطالبات عف خكاصو التي 
جو المعممة ك ثـ تف غيره كما فيمت مف القصة الميمثمة ككؿ ذلؾ مف خبلؿ إشراؼ المعممة تميزه ع

السؤاؿ التالي لمطالبات : ما العبلقة بيف االشكاؿ السابقة؟ ثـ تكضح المعممة العبلقة مف خبلؿ مخطط 
 سيمي. 
تقبؿ اآلخر قد تثرم المعممة بنقاط أخرل مف عندىا كتضيؼ جانب تربكم ميـ كىك ضركرة بعد ذلؾ 
 ميما اختمفنا معو في الشكؿ كالييئة.. ،كاحترامو
 : التقويم الختامي  . ث
 : عمييا كاإلجابة قراءتيا منيف كتطمب ، الطالبات عمى التالية باألسئمة بطاقات المعممة تكزع
 اكتب المصطمح اليندسي الذم يدؿ عمى كؿ مف العبارات اآلتية: -6
 متقابميف متكازييف. )          ( شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف . أ
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 )          ( شكؿ رباعي أضبلعو متساكية ك قطراه متعامداف. . ب
 )          ( شكؿ رباعي فيو ضمعاف فقط متكازياف. . ت
 )          ( شكؿ رباعي أضبلعو متساكية ك زكاياه قكائـ. . ث
 استخدـ "بعض" أك" كؿ" لتحصؿ عمى عبارة صحيحة: -0

 أ. ...........المربعات مستطيبلت.
 ...........المربعات معينات. ب.

 جػ. ...........المستطيبلت متكازيات أضبلع .
 د. ...........المعينات مربعات.

 ق............االشكاؿ الرباعية متكازيات أضبلع.
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Abstract  

This study aimed to identify the effect of using drama on developing mathematical 

concepts and mathematical thinking skills of sixth grade students. To fulfill this aim، the 

study sought to answer the following questions; 

Main question: 

What is the effect of using drama on developing mathematical concepts and thinking 

skills of 6
th

 grade students? 

Sub-questions: 

1. What are the mathematical concepts to be developed for 6
th

 grade students? 

2. What are the mathematical thinking skills to be developed for 6
th

 grade students?  

3. What is the appropriate design to teach a unit from mathematics books by using 

drama?  

4. Are there statistical significant differences at level (0.05 (α ≤  between average 

degrees of both control and experimental groups in the mathematical thinking skills 

test?  

5. Are there statistical significant differences at level (0.05 (α ≤  between  average 

degrees of both control and experimental groups in the mathematical concepts test?  

The researcher adopted the experimental method and she chose a sample from 

Nazer Al Loqa basic governmental school for girls for the study. This sample was 

randomaly chosen and it consisted of two classes، 30 students per each، one for the 

experimental group and the other for the control one. The researcher made sure that both 

classes are equal in terms of previous acquisition of mathematics and the pre-test of study 

tools.  

The researcher prepared study tools، which included content analysis tool for 

geometry unit in the 6
th

 grade mathematics book to identify mathematical concepts، for 

preparing mathematical concepts test. The tools were checked for their reliability through 

presenting them to peer review committee. Moreover، the researcher applied these tools on 

a pilot sample consisted of 30 students to check their validity and reliability and find 

difficulty and discrimination indices. 

On the other hand، the researcher applied mathematical concepts and thinking skills 

tests as pre-test on the study groups to maintain their equality and as post-test to answer 
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study questions. She also used T-test for two independent samples and Eta-squared to 

measure effect size of drama on developing mathematical concepts and thinking skills.  

Most important results: 

1. There are statistical differences at level (0.01 (α=  between average degrees of the 

experimental group، which was taught by drama، and the control group، which was 

instructed by the traditional method، in the post-test in favor of the experimental 

group. 

2. There are statistical differences at level (0.01 (α=  between average degrees of the 

experimental group and the control group in the post-test for some mathematical 

thinking skills in favor of the experimental group.  

Based on that، the study recommended activating using drama in teaching 

mathematical for basic grades. It also recommended considering developing mathematical 

concepts and thinking skills، especially in the basic grades، besides training teachers to use 

drama and utilizing it in teaching mathematics.         
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